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42/42/7931تاریخ دریافت:   

 77/40/7931تاریخ پذیرش: 

 

 تحول ساختار فضایی و کالبدی شهر اسدآباد بر عناصر مؤثر

 

 2سیاوش مرادی مکرم، 7یرجب تایزآ

 

 چکیده
تغییرات  گیری، تداوم حیات وموجود زنده همواره درحال تحول وپویایی است. شکل شهر همچون

انسانی است که  نیروهایی طبیعی و عوامل و ای ازمجموعه از ن متأثرآظاهری بافت شهری و رشد و توسعه 

 شناخت وضع موجود و ورد. مسلماًآرا فراهم می فیزیکی شهر بافت جدیدی به کالبد باعث تحمیل چهره و

مکانیزم عمل آنهاست. اهداف  و املشناخت این عو گرو ن درآبینی تغییرات آتی پیش مشکلات فعلی شهر

فضایی کالبدی شهر اسدآباد است. روش تحقیق در این  تحول ساختار ثر برؤاین پژوهش شناخت عناصر م

 مطالعات :از است عبارت در تحقیق کاررفته به فنون ابزارها و باشد ومی تحلیلی -پژوهش از نوع توصیفی

 Gisها در نقشه و تحلیل و تجزیه نیاز مورد نقشه تهیه(. مشاهده)میدانی  ای، اینترنت، مطالعاتکتابخانه

باد چون میزان وضعیت مهاجرت، آاسد توسعه کالبدی شهر ثر درؤاست. در این پژوهش عوامل م بررسی شده

 نشینی وکالبدی شهر، حاشیه و توسعه سیاستگذاری توسعه کالبدی شهر اسدآباد، عناصر عوامل اقتصادی و

اشند. بعواملی همچون شیب، توپوگرافی، از عوامل محدودکننده گسترش شهر اسدآباد می و دیتوسعه کالب

 مدآرکه مدیریت علمی و کا باشدنتایج حاکی ازآن میانجام شد.  تکنیک سواتاز طریق تحلیل  تجزیه و

سعه آینده توسعه توبینی گاهی از میزان و جهت گشترش آینده مناطق است که این کار به وسیله پیشآنیازمند 

عه شهر توس شدههای مناسب زمین در روند توسعه، هدایت کنترلپذیر است. استفاده از پتانسیلشهری امکان

دهد که شهر نشان می گسترش شهر نقشه شهر ونهایت، باشد. در سازی میجهت جلوگیری از پراکندگی

محدود بودن رشد جمعیت در این شهر بحث توسعه متخلخل باشد. با توجه به اکنون دارای بافت شعاعی می

 طبقات و افزایش تراکم و دداافزایش تع. حال ساخت های دراراضی شهرک در مرحله بعد از داخل شهر و

وسعه سازی برای تپراکنده از جهت جلوگیری حل منطقی دران راهوترفتن در ارتفاع با ترکیبی از این دو را می

 . کرد ر پیشنهادهش

 . ، اسدآبادیساختار، فضا، کالبد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ر د یا زیست و هست، چه در ستیز با انسان و محیط های انسان ساخت هرگونه کهامروزه ساخت و بافت محیط

جمعیت  بینیاست. جریان توسعه شهری و پیش ریزی شهری ماالفت با آن، محصول نوع تفکر برنامه سازگاری و

دارد. به طور کلی وجود تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی  حکایت از روند سریع آن

اطراف، به مرور منجر به تغییرات ساختار جمعیتی، تغییرات ساختار کارکردی و  آن جمله نقاط روستایی پیرامونی و از

نبال ای را برای تهیه مسکن به دشهرنشینی، تقاضای فزایندهاست. رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به  کالبدی شده

(. 24: 7912، قائم) ای در زمینه توسعه شهری به وجود آورده استاین موضوع در پی خود مشکلات عدیده داشته که

از جوانب  ارشد جمعیت شهر اسدآباد و به تبع آن نیاز به مسکن و ساخت و سازهای بیشتر، گسترش کالبدی شهر ر

ضای های زراعی، نابودی فرویه شهراسدآباد نیز ضمن تخریب زمیناست. توسعه کالبدی بی مختلف به دنبال داشته

نیز  توجهی در کاربری اراضی حومه وهای بس قابلنشینی، موجبات تغییرات و دگرگونیحتی گسترش حاشیه و سبز

هری چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در ی شاست. امروزه توسعه ی نفوذ خود گردیدهروستاهای حوزه

 ی سلامت و رونق شهر است وکند، در حقیقت نشانهحال توسعه بارزترین نوع و رونق شهر است. اینکه شهر رشد می

.. .ی بیماری آن و به مفهوم رکود شهر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی وتوقف در رشد شهر نیز نشانه

دهد. به تعبیری روند توسعه شهری در کشورهای در است که الگوئی را نامطلوب جلوه می بلکه این اثرات آنها است،

دهد که طی یک های آماری نشان میبررسی(. 27: 7930وگنج، ی)ما ای بودن سقف استحال توسعه همچون خانه

 93/17به  7944سال  در درصد 43 یدا کرده و ازبرابر افزایش پ 9ساله میزان شهرنشینی در کشور قریب به  34دوره 

 7934شهر در سال  7724به  7990شهر در سال  733رسیده است و تعداد شهرهای کشور نیز از  7934سال  رد درصد

اکثریت » عشایری به یک ترکیب، افزایش یافته است، در نتیجه ترکیب جمعیت کشور از یک وضعیت غالبًا روستایی

های کشور متفاوت است ولی ه است. هر چند آهنگ تغییر رشد شهرنشینی میان مناطق و استانمبدل شد« شهرنشین

نوابخش ) تقریباً همه مناطق کشور به سرعت در حال شهری شدن بوده و بروز مسائل و مشکلات را به دنبال داشته است

ستا شهرشدگی روستا، رو، شهرنشینیشدشتابان راز های نسبی جمعیت در ایران نشان(. این دگرگونی4: 7932، و فتحی

(. به دنبال 744: 7933ها دارد )ضیاء توانا و قادرمزی، تر شدن توزیع فضایی جمعیت و نظایر اینگریزی، روند نامتعادل

ل شهرها که از اراضی بلافص ترینهای زیستی، بخش وسیعی از بهترین و بالطبع با ارزشرشد فیزیکی شتابان مجتمع

 یرندگها وجود داشته، در معرض نابودی قرار میها در آنمحیطی لازم و کافی برای تجمع انسانشرایط زیستدیر باز 

ی جمعیت افزوده شده فضای حیاتی مناسبی توانندبرای همه(. اما شهرها نمی723: 7930نژاد، پوراحمد و حاتمی)

(. 0: 7934زاده، )تقی شوندشهر به پیرامون آن رانده میفراهم کنند و به همین خاطربخشی از جمعیت اضافه شده به 

ازات رشد جمعیت، فضاهای اطراف وشود که به مها معلوم میاز مقایسه رشد جمعیت شهری با فضای اشغالی آن

بین  گیرد. عدم تعادلدر بیشتر موارد، میزان تصرف زمین از رشد جمعیت به شدت پیشی می و شهرها نیز اشغال شده

 توسعه شهر باعث شده است که الگوی کالبدی و فیزیکی شهر بیشتر و از رشد ورهد هر مساحت و جمعیت در رشد

یطی، محهای نامطلوبی از جمله پیامدهای زیستافقی باشد. این الگوی توسعه شهری آسیب نوع الگوی پراکنش از

ناسب در این اساس الگوی م برآید.  به بارزشهری سب زی، آب، خاک تأثیر منفی بر فضایکشاور زمین کاربری تغییر

ی، )نجف قرار گیرد ها موردتوجهریزیبرنامه در ای یافته است و بایدجهت رشد و توسعه کالبدی شهر اهمیت ویژه

7934 :9 .) 
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رش ساخت وسازهای بیشتر، گست و آن نیاز به مسکن رشد جمعیت شهر اسدآباد به عنوان یک شهر کوچک و به تبع

های میناسدآباد نیز ضمن تخریب ز رویه شهراست. توسعه کالبدی بی جوانب مختلف به دنبال داشته از را کالبدی شهر

وجهی در کاربری تهای بس قابلنشینی، موجبات تغییرات و دگرگونیزراعی، نابودی فضای سبز و حتی گسترش حاشیه

 طریق تغییر کاربری از است. حل این معضل در برخی موارد هی نفوذ خود گردیداراضی حومه و نیز روستاهای حوزه

ربری ها به کااراضی پیرامون و تبدیل آن به تعبیر دیگر بلعیدن و ریا روستاهای مجاو و اطراف شهر اراضی مزروعی

ی وسعهتمتأسفانه  که دهدنشان می در اینجا شایان ذکر است این است که شواهد که است. آنچه مسکونی انجام پذیرفته

غلب بدون ا ی نفوذروستایی حوزه هایسکونتگاه چه در و در اطراف شهر چه اراضی کالبدی و به تبع آن تغییر کاربری

 است.  برنامه و نااندیشیده صورت گرفته

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 مفهوم کالبد وکالبد شهری

اقتصادی و اجتماعی در فضا است و چون سه بعدی کالبد در لغت به معنای پیکر آورده شده و محتوای روابط 

ن آ کالبد شهری، مجموعه فیزیکی همگنی است که اساس موجودیت شهری با مقصود از. آیداست، فضا به شمار می

: 7932عبدالهی و همکاران، ) شود و این عناصر فیزیکی متجانس نسبت به هم دارای رابطه خاصی هستندمشخص می

یگر تحت تأثیر دها و ارتباط آنها با یکگیری و مکانیابی عناصر و استقرار فضایی پدیدهگر نحوه شکلبه عبارت دی(. 30

کالبد  ،عوامل متعددی مانند عوامل طبیعی، اقتصادی، فرهنگی و خصوصیات و نیازهایی در جهت سهولت حیات شهری

ازد سای از عوامل که در کل سیمای شهر را میمجموعهبنابرین کالبد شهر ترکیب (. 77: 7914)پوراحمد،  شودنامیده می

، کامران و همکاران) رودو عواملی چون رده، لبه، گره، نشانه، رنگ، بافت، مقیاس و تناسب از مهمترین آنها به شمار می

حدود و به عبارتی طرح فضایی شهر است که بیانگر وسعت، محیط و (، 441: 7914، مزینیبه نقل از  730: 7934

 شودهای است که توسط انسان بر روی این فضا پیاده میجغرافیایی شهر و چگونگی استفاده از زمین شهری و فعالیت

 (. 7: 7910)حبیبی، 

 

 مفهوم توسعه و گسترش شهر

ر شود. دهای گوناگون از آنها میشوند، ولی برداشتکلمه رشد و کلمه توسعه در علوم مختلف بکار گرفته می

د و شوبه افزایش کمی و کیفی زندگی مردم یک جامعه در جهات مختلف تلقی می نابع شهرسازی، توسعه عمدتاً م

برند. منتهی در بحث حاضر منظور توسعه اقتصادی نیست، بلکه منظور ما صورت اقتصادی بکار میبه اغلب توسعه را

ترکیب انواع فضاها با کاربری مسکونی، تجاری،  مکانی است. از تلاقی و از توسعه مفهوم گسترش شهر، بسط رشد

ه که ب آیدوجود میای بهمکان بین فضاهای یادشده پیکره .. و ایجاد ارتباط و حرکت در زمان و، .تفریحی، مذهبی

ترش این گس و توان یک کالبد به حساب آوردمی کند. این پیکره راتم فیزیکی یا کالبدی عمل میسصورت یک سی

رکات، و ح یک سو از سیمای شهر را توسعه کالبدی یک شهر یا یک مکان جغرافیایی را قلمداد نمود. ساخت و پیکره

یا یک مکان جغرافیایی مفروض از سوی دیگر سازنده حیات کالبدی آنها هستند. لذا  عملکردها و پویایی فیزیکی شهر

فضاهای  ها وبه افزایش کمی و کیفی کاربری عریف نمود:توان توسعه کالبدی شهر یا گسترش فیزیکی آن را اینگونه تمی
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، گیردیک شهر در ابعاد افقی و عمودی که در طول زمان انجام می ..(.)مسکونی، تجاری، مذهبی، ارتباطی، و کالبدی

 (. 7923توان توسعه فیزیکی اطلاق نمود )فرید، می

 

 مبانی نظری

ای یابند. شهر در اساس پدیدهوناگون شکل گرفته و گسترش میشهرها همواره تحت تأثیر نیروها و عوامل گ

آیند ای محدود و کمابیش متراکم گردهم میو زندگی و ارتباطات در پهنه ها برای کاراجتماعی اقتصادی است. انسان

های های جمعیتی، تغییرات اقتصادی و نوآوریآورند. شهرها با تحولات اجتماعی، جابجاییکم شهرها را پدید میو کم

ظام و سازمان یابد و نتوسعه میگذاری به شدت شوند. با افزایش جمعیت نیز فعالیت و سرمایهفن شناختی، دگرگون می

(. شهرها همانند موجودات زنده، همواره از 73: 7913شود )سعیدنیا، کالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسی می

شوند. به دنبال این رشد فیزیکی شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ کالبد بزرگتر و از لحاظ ساخت پیچیده می

شود. بررسی تاریخی و گسترش کالبدی شهر عوامل مؤثر در تغییر ساختار شهر را آشکار گرگون میآنها نیز به تدریج د

دلیر زادهسازد. چرا شهر در این مکان ایجاد شده است؟ چگونه رشد کرده و علل پیشرفت آن چه بوده است؟ )حسینمی

 (. 4: 7930و هوشیار، 

 

 مفهوم شهر

یک واحد اجتماعی و سیاسی، یک واحد فعالیتی، فیزیکی و اجتماعی دانست. به  توانبه عبارت ساده، شهر را می

تر نمود توان این تعریف را کاملتر، شهر عبارت الحاق یک مکان فیزیکی با مردم ساکن آن است. ولی میعبارت کلی

ت است که در آن جمعی ای از ترکیب عوامل طبیعی، اجتماعی و محیط ساخته شده توسط انسانو گفت شهری مجموعه

های ها و مراکز کار و تجارت، ساختمانساکن متمرکز شده است. بطور کلی شهر جمعیت نسبتًا متراکم، وجود خیابان

مرتفع که نسبت به روستاها متفاوت است، امکانات رفاهی و آموزشی وجود گسترده وسایل نقلیه، همه علائمی که در 

 (. 2: 7934شهرها وجود دارد )شیعه، 

ای چندبعدی از اجزاء متنوع و در هم تنیده و دارای ارتباط دائمی های اجتماعی، مجموعهشهرهمانند دیگر پدیده

لف شهر بندی ابعاد و جوانب مختاند و بنابراین، جمعبا یکدیگر هستند که در کار پویش و تغییر و تبدیل بدون درنگ

های اقتصادی، اجتماعی و... متفاوت در سطح جوامع وجه به سیستمدر تعریف واحد تا حدودی غیرممکن است. با ت

 ی شهریشوند. ناحیهها اشاره میدر زمان و مکان تعاریف مختلفی از شهر ارائه شده است که در اینجا به برخی از آن

معمولی  وهای سنتی های سنتی معمولی، بازدهی بالاتری نسبت به فعالیتجایی است که کاربری زمین از فعالیت

شهر دارای نظم و انسجام فرهنگی همراه با نوآوری و پیشرفت  7(. به نظر ژان رمی29: 7933روستایی دارد )افراخته، 

ها در مکان معینی است که حیات عادی (. به نظر فردریک فن ریشتفن شهر اجتماعی از انسان4: 7933باشد )ربانی، می

انداز جغرافیا (. در چشم7: 7910گردد )فرید، از راه بازرگانی وصنعت تأمین میویژه های غیرزراعی بهآنان از فعالیت

دهد. ها و اشکال مختلف تعریف شده است و در مجموع یک کل را تسکین میشهر به عنوان ترکیبی فضایی از جمعیت

 سیاسی، اداری، فنی و گردد و ساختی اجتماعی،در این راستا، شهر در ارتباط فضا، محیط و دیگر شهرها تعریف می

ها و مراکز تراکم انسانی بیش از به این طرف، سکونتگاه 7904(. در ایران، از سال 1: 7933یابد )ربانی، فرهنگی می

                                                           
7. Jean Remy 
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به نقاطی که در زمان سرشماری دارای شهرداری  7920نفر جمعیت شهر شناخته شده بود و در سرشماری سال  0444

 (. 2: 7923نفر افزایش یافته است )فرید،  74444جمعیت شهر به اند و تعداد اند شهرگفتهبوده

 

 بافت کالبدی شهر

امعه محیطی و اقلیمی و نظام تولیدی جبافت کالبدی شهرها و مناسبات بین شهروندان بر بستری از شرایط زیست

دی بنهر نخست دانهگیرند. بافت هر شو با دخالت عوامل مؤثر فرهنگی، گرایشات هنری و امکانات فنی شکل می

فضای کالبدی یعنی فضاهای خالی و پر و مقدار آنها را نسبت به یکدیگر و چگونگی رابطه و حد نزدیکی بین آنها را 

وسط کند و تها را آشکار میها و کوچهها و خصوصیات کلی راهکند. دوم، شبکه ارتباطات و نحوه دسترسیمشخص می

تواند گویای چگونگی نحوه توزیع فضایی، و فرعی را تشخیص داد. سوم، بافت هر شهر می های اصلیتوان راهآن می

م تواند نمایانگر نوع و حجهایش در سطح و ارتفاع میها باشد. هر یک از فضاهای کالبدی توسط ابعاد و اندازهفعالیت

رشد و توسعه شهر در طی تاریخ را  گیری و مراحلفعالیت جاری در خود باشد. چهارم، بافت هر شهرنحوه شکل

به بعد در شهرهای ایران تغییرات کالبدی چشمگیری به وجود  7944(. از دهه 04: 7921زاده، کند )سلطانمنعکس می

ی جهانی دارآمد. همه این تغییرات در رابطه با ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه و قرارگرفتن ایران در سیستم سرمایه

های بورژوازی در حال رشد ایجاد شد. ورود اتومبیل به های بسیاری در رابطه با خواستهاست. خیابانقابل بررسی 

های تجارت را به کنار خیابان کشانید. این کار سهولت حمل ونقل توزیع کالا را نسبت به بازار شهرهای ایران فعالیت

 (. 930: 7939زاده دهاقانی، کرد )مشهدیفراهم می

 

 ه شهرتوسع

(. 7924توسعه از نظر لغوی به معنی فراخی و توسعه یافتن به معنی وسعت یافتن و ترقی کردن است )معین، 

ی توسعه شهر، مفهومی گسترده است که در مطالعات جغرافیایی بیشتر بعد فضایی آن اهمیت دارد. یعنی مجموعه

افزایش  یسعت کالبدی شهرکه غالبًا در نتیجهکالبدی و محتوای شهر، به طور ساده توسعه شهری یعنی گسترش و

رو هرجا که افزایش جمعیت به همراه توسعه جمعیت شهری است و به نوعی با افزایش جمعیت همراه است. از این

کالبدی شهر باشد، بهتر است از اصطلاح توسعه شهری استفاده شود. توسعه شهر فرایندی است متأثر از عوامل اقتصادی، 

طع توان سه مقیطی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی که در طول تاریخ مراحل مختلفی را طی کرده است. میمحزیست

مهم تاریخی را از نظر توسعه شهرها مشخص نمود. شهرهای نخستین و باستانی، شهرهای قرون وسطی و رنسانس، 

ا عوامل مختلفی بوده است، چنانکه شهرهای بعد از انقلاب صنعتی توسعه شهرها در این مقطع تاریخی در ارتباط ب

محیطی، سواد نوشتن، تخصص در حرفه، شهرهای نخستین در رابطه با مازاد تولید، اقتصاد پابرجا، شرایط زیست

قشربندی اجتماعی و افزایش جمعیت و در مواردی عامل نظامی بوجود آمدند. سپس توسعه شهرها همواره تحت تأثیر 

ی، مذهبی، فرهنگی، طبیعی، نظامی و تکنیکی ادامه یافته است. در طول مراحل مختلف عوامل مختلف سیاسی، اقتصاد

: 7921های متعدد شهرها به انجام رسیده است )سلطانزاده، تاریخی توسعه شهرها در ارتباط با جوامع مختلف و نقش

ی ی زیستی تأثیر و نقش بسزایها(. عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی در توسعه فیزیکی شهرها و مجتمع24

تواند امکانات مساعدی را برای گسترش نقاط شهری فراهم ساخته یا دارند. وضعیت طبیعی یک منطقه جغرافیایی می

شدن  توان تأثیر بسزایی در بزرگمانع آن شود. موقعیت و قرارگیری شهر در مرکز مؤثر شبکه ارتباط یک شهر نیز می
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ای از شناخت جغرافیایی شهر موقعیتی است که شهر در محدوده جغرافیای محلی و ناحیهیک شهرداشته باشد. سرآغ

هایی در مقیاس متفاوت انجام و به تبیین موقع، مکان، مقرجغرافیایی ای به کمک نقشهتواند داشته باشد. چنین مطالعهمی

های طبیعی و اقتصادی و انسانی موجود در فضای ای از دادهشود. موقعیت جغرافیای شهر به مجموعهو شهر منتهی می

عبارتی دیگر موقعیت جغرافیایی شهر بیانگر وضعیت است شود. بهای که شهر در آن تکوین یافته، مشخص میناحیه

ها و معابر طبیعی و حتی نسبت به مواد اولیه، منابع انرژی و انرژی انسانی موجود که شهر نسبت به طرق ارتباطی، راه

تواند داشته باشد. مقر شهر که همان نشستگاه شهری است، مکانی است که به اقتضادی توپوگرافی محل در ناحیه می

ها درآمده و نطفه شهر همانجا تکوین یافته، ریشه دوانده و بالاخره توسعه پذیرفته است. بنابراین انتخاب به اشغال انسان

. ایافیایی محلی و محدود امکانپذیر است نه در وسعت و مقیاس ناحیهمکان و ارزیابی آن در رابطه با عوارض جغر

بعلاوه در انتخاب مکان بیش از موقع جغرافیایی شهر، خواسته انسان و عمل انسانی را نقشی است. در انتخاب مکان 

، چراکه در سزاستویژه امکانات تکنیکی را نقشی بهای تاریخی، بهجغرافیایی شهر و توسعه آن شرایط زمانی ضرورت

حرکت و یک دوره تاریخی معینی، عدم امکان دستیابی بر امکانات اقتصادی و تکنیکی مؤثر مکان جغرافیایی شهر بی

تر های اقتصادی و علمی و فنی وسیع رشد شهر و توسعه شهرسریعگیری از دادهنازا در دوره تاریخی دیگر به تبع بهره

(. در همین راستا است که آلیکس جغرافیادان فرانسوی در ارزیابی موقع و 730: 7930و پویاتر خواهد بود )شیعه، 

بیشتر به  یابی شهرهای فیزیکی و تاریخی تأکید دارد. ژان بایسته نیز در مکانمکان جغرافیایی شهرها برترکیب داده

ت های ویژه طبیعی درارتباط اسمکان اندیشد و براین باوراست که نقش آینده شهرها با انتخابعوامل طبیعی مکان می

 (. 732: 7923)فرید، 

 

 پیشینه تحقیق

 به رابطه ،«)نمونه: تبریز( سنجی محیط طبیعی و توسعه فیزیکی شهرتوان» دکترای نامهپایاندر (، 7910عزیزپور)

و در شناسایی مطالعات منطقه، سعی کرده مشکلات توسعه فیزیکی  طبیعی و توسعه فیزیکی شهر پرداخته بین محیط

ها نشان داده که این منطقه مساعد انواع مخاطرات طبیعی نظیر ها را مشخص کند و یافتهشهر تبریز در ارتباط با پدیده

سعه تبریز در اشد. لذا توبزلزله، لغزش، و... بوده، در نتیجه پتانسیل محیط طبیعی منطقه قادر با تأمین توسعه شهر نمی

 محیطی همراه است. این منطقه همواره با مسائل وخیم زیست

ای احی راهکارهای ساماندهی و ثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم وا» نامه خودپایان (، در7934شماعی)

 دف ارائه راهکارهای مناسب دربر بافت قدیم با ه یزد توسعه فیزیکی ناموزون شهر پیامدهای ناشی از اثرات و« آن

نی در رویه شهر یزد و ناموزوهای پژوهش نشان از توسعه فیزیکی شتابان و بییافتهراستای توسعه شهر بوده است. 

های کالبدی، اقتصادی موجب رشد منفی جمعیت بافت توزیع فضایی تأسیسات و خدمات شهر ری و به ویژه نارسایی

ها تار متعادل و منسجم در دهه اخیر به یک ساختار نامتعادل قطاعی تبدیل شده است. سیاستقدیم دارد و در نتیجه ساخ

 تواند در توسعه ناموزون، از رکود بافت قدیم نقش بسزایی داشته باشد.های دولت میریزیو برنامه

وسعه ، به مسئله ت«هر مصیری()نمونه موردی: شر طرح توسعه فیزیکی شه» ای تحت عنواننامه(، پایان7934) باقری 

روستا به شهر تبدیل شده است. روش تحقیق  2است که به تازگی از تشکیل  شهر پرداخته شده -فیزیکی یک روستا

مطالعات اقتصاد و توسعه کالبدی شهر مصیری تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت تحلیلی است.  - توصیفی
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ه هایی بین شهری بر توسعخیزی منطقه و شبکه راهارضی و دولت مرکزی و لرزهنتایج نشان داده است که اصلاحات 

 شهر تأثیر گذار است. 

رسی ، خود به بر«تأثیر آن برتوسعه کالبدی شهر تهران پدیده جهانی شدن و» ینامه(، در پایان7937) اطاقور یوسفی

مدرنیسم بعنوان یک سوغات غرب در سیمای کالبدی پدیده جهانی شدن بر کالبد شهر تهران است.  پست مدرنیسم و

شهر تهران از اواخر حکومت قاجار تأثیر گذاشته است و در دوره پهلوی اول و دوم و بویژه جمهوری اسلامی تأثیرات 

تحلیلی  -شگرفی بر شهر تهران گذاشته است و سیمایی کالبدی آن را دگرگون نموده است. روش تحقیق توصیفی

دهد. بطوریکه هنوز نتوانسته وارد فرایند قواره به حیات خود ادامه میتهران به عنوان یک کلانشهر بی است. در نهایت

 جهانی شدن شود. 

 کندبیان می «الگوی مناسب آن رائها و ارزیابی الگوی توسعه فیزیکی شهر رامشیر» نامهپایان (، در7937) طاهری

البدی فضاهای ک و های فیزیکی شهرمداوم است که طی آن محدوده یا وکه شهرنشینی و توسعه فیزیکی فرآیندی پو

برنامه در شهر رامشیر باعث این روند سریع و بییابد. کیفی افزایش می و حیث کمی افقی از جهات عمودی ور آن د

راتبی سلسه مها حاکی از آن است که الگو توسعه فیزیکی شهر رامشیر از مشکلاتی در سطح شهر شده است. یافته

ریزی کند. الگو توسعه فیزیکی این شهر متأثر از موقعیت استقرارآن بوده و کمتر از الگو برنامهمناسب خدمات پیروی نمی

 ال برای شهر مذکور ارائه گردیده است. پیروی کرده است. در نهایت الگوی ایده

 نمونه) فضایی شهر -یکی و ساخت اجتماعیرگذار بر توسعه فیزیثأتحلیل عوامل ت» (، در تحقیق7937) چکنی

-، برحسب ضرورت تحقیق در پی شناخت عوامل تأثیر گذار برتوسعه کالبدی و ساخت اجتماعیسبزوار( موردی: شهر

باشد و اینکه گسترش کالبدی شهر سبزوار در دهه اخیر تحت تأثیر عوامل و فضایی یکی از شهرهای میانی سبزوار می

ز آن تاریخی است. نتایج حاکی اکمی،  -نیروهایی قرار داشته و مکانیزم آن چگونه بوده است. روش تحقیق توصیفی 

ن نیز های واگذاری زمیاست که توسعه کالبدی شهر علاوه بر تأثیرگذاری از مهاجرت، از تغییر الگو مسکن و سیاست

 متأثر بوده است. 

 فاده ازبا است گرگان شهر فضایی - تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی» یمقاله (، در7933) پوراحمد و همکاران

های شهری در مدت کوتاهی برنامه رشد کردند و محدوده، که در دهه اخیر شهرها به شکلی بی«شانون آنتروپی ایهمدل

ها به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیدند. این معضل به الگو گسترش یا پراکنش افقی شهر معروف گردید. یافته

شدت پراکندگی و رشد افقی شهر  7930بوده، اما از سال  به صورت پراکنده و افقی7930نشان داد که شهرها تا سال 

 شود. افزایش یافته است. در نتیجه الگو رشد فشرده به عنوان الگوی توسعه آتی پیشنهاد می

 تقابلم تأثیرات از استفاده با شهر توسعه الگوی بر مؤثر عوامل تحلیل»ی مقاله ، در(7934)همکاران  مرصوصی و

 ینیشهرنش زندگی استمرار و شهر پیدایش عامل ، به(قزوین –)نمونه: شهر الوند  خت اشتغالعت و تغییرات ساصن

 فضایی -البدیک تحولات اساس اقتصادی نظام در تغییر روند و تولیدات یابیسازمان و است اقتصادی کارکرد به وابسته

ه است. فضایی شهر الوند گردید -ساز اشتغال و در نتیجه افزایش جمعیت و توسعه کالبدی است. شهر الوند زمینه شهر

 دار مثبت وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین اندازه شهر الوند و روند توسعه شهر رابطه معنی

فاده است های توسعه کالبدی شهر رشت باحدودیتبندی جغرافیایی مپهنه» ی(، در مقاله7937) همکاران حسینی و

حقیق هدف تتوسعه کالبدی شهر تأثیر دارد.  های طبیعی و انسانی بر گسترش و، بیان شده است که پدیده«GISاز 

شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعه فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی آن با مدل شانون و ارائه راهکار 
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برای توسعه آتی شهراست. در نهایت عواملی چون اراضی مرغوب کشاورزی، زسیتگاه طبیعی، اراضی مرطوب 

 اند. وجود آوردههای برای توسعه شهر بهمحدویت

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 23 ه تادقیق 21 و درجه 21 دقیقه عرض شمالی و 24درجه و 92 دقیقه تا 90 درجه و 92بین مدار  اسدآباد شهر

استان کردستان و کرمانشاه  در همسایگی دو دقیقه طول شرقی قرار دارد. این شهر در غرب استان همدان و 70 درجه و

 کنگاور ی وکلیای های سنقراز شمال به شهرستان قروه استان کردستان، از غرب به شهرستان قرار گرفته است. این شهر

آباد شود مساحت شهر اسدهای بهار و تویسرکان استان همدان محدود میشهرستاناز شرق به  از توابع استان کرمانشاه و

اشغال نموده  درصد مساحت استان را 2استان رقمی معادل  مقایسه با که در هکتار بوده است 344حدود  7937در سال 

در هکتار  نفر 27( دارای تراکم نسبی 34)طبق سرشماری سال  نفری این شهر 00444است. با توجه به جمعیت 

 4متر است. از لحاظ تقسیمات سیاسی شهرستان اسدآباد دارای  7030باشد. ارتفاع متوسط اسدآباد از سطح دریا می

الدین، دربندرود، جلگه، پیرسلمان، دهستان سیدجمال 2بخش مرکزی و پیرسلمان،  4آجین، و  های اسدآبادشهر به نام

 رای سکنه است. روستای دا 33کلیایی، چهاردولی و 

 

 
 (: نقشه شهر اسدآباد در تقسیمات کشور7شکل )

 

 مواد و روش تحقیق

-پژوهش حاضر براساس هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و براساس روش در چهارچوب تحقیقات توصیفی

گیرد. بنابراین روش اجرایی پژوهش به صورت اسنادی، کتابخانه ای، پیمایشی، پژوهش میدانی است تحلیلی قرار می

موضوع و استفاده از اینترنت و برداشت میدانی های پژوهشی مرتبط با ها، طرحترین منابع مورد استفاده کتابو عمده

ها و تهدیدها و ارائه راهبردهای ساماندهی روند توسعه کالبدی، از باشد. برای تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتمی

 بهره گرفته شده است.  swotریزی مدل برنامه

 

 های تحقیقیافته
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الگوی توسعه  نیتوان به بررسی و تعیتوسعه شهری آن، می با بررسی سیر تطور شهرنشینی در شهر اسدآباد و روند

د روند بینی نمود، بایطرف دیگر برای اینکه بتوان آینده توسعه شهر را پیش پرداخت، از یکالبد ههای توسعو علت

ظه قرار ملاحل توسعه شهری را از ابتدای پیدایش شهر مورد ئتوسعه شهر را هر چند بطور مختصر از نظر گذراند و مسا

 (. 17: 7921، )سلطانزاده داد

شهر آسداباد همچون شهرهای دیگر ایران تحت روند تاریخی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی چند دهه 

شفته و ای آاخیر، چهره و بافتی دوگانه به خود گرفته است. بافت قدیم اسدآباد در قسمت مرکزی شهر و دارای نقشه

های کالبدی این های زیاد، تراکم بالا واحدهای مسکونی از ویژگیهای تنگ و باریک با بن بستدرهم است. کوچه

های مستقیم و عمود بر هم از اوایل قرن حاضر در این بافت احداث گردید، که انسجام محلات شهر است. خیابان

قرن  باد در چند دههآت جدید شهر اسدقدیمی را از بین برده و در کلیت خود فرمی شطرنجی به آن بخشیده است. باف

حاضر به تدریج در پیرامون بافت قدیم و یا بدور از آن گسترش یافته است. به سه صورت بافت پیوسته منظم، بافت 

منظم و هندسی  اً های دسترسی نسبتای شکل گرفته است. بافت جدید پیوسته دارای شبکهجدید ناپیوسته و بافت حاشیه

سازی اراضی بینی طرح جامع و بر مبنای طرح آمادهباشد. بافت جدید ناپیوسته بدنبال پیشطرنجی میو دارای طرحی ش

اکنون نیز در حال گسترش است که منطبق با نیازهای امروز جامعه اسدآباد در چند سال اخیر شروع شروع شده و هم

دآباد دارای ترکیبی از فرم شطرنجی، طراحی شده است و دارای طرحی شطرنجی است. بطور کلی بافت شهر اس

های متعدد در جهات مختلف شعاعی است. فرم ارگانیگ باشد که شکل آن با توجه به ورودیای و ارگانیگ میستاره

های گذشته منطبق با شرایط اقلیمی و مناسب با نیازهای اجتماعی اقتصادی مردم شکل گرفته است که در طول دوره

غربی و شمال شهر قرار گرفته های جدید در غرب و جنوبباشد. فرم شطرنجی در بافتز شهر میاکنون در مرکهم

 است. 

 

 محلات شهر اسدآباد

زمانی جاده ابریشم نیز از نزدیکی این نقطه  و باشدمی قدمت چندهزارساله برخوردار از اسدآباد سابقه تاریخی شهر

 گرددشامل میدانی می به صورت قضیه بیش نبوده، که عمدتاً  7943نموده است. بافت کالبدی شهر در سال عبور می

یک سال بعد از (. 2: 7914)طرح جامع جلد دوم،  باشد.. می.های خدماتی، تجاری ودربرگیرنده مهمترین کاربری که

مطرح شدن اسدآباد به عنوان  سیس گردید. باأت 7994 شهرداری در سال و این تاریخ اسدآباد به عنوان شهر شناخته شد

تغییرات محسوسی در بافت فیزیکی شهر  7994-7904های سال تکنولوژی در تحولات ناشی از یک نقطه شهری و

 دارند. توسعه شهر و های قدیمی در مرکز شهر قرارجهات مختلف گسترش یافت. خیابان از که شهرپدید آمد، بطوری

الدین سیدجمال بهمن و 44که تا بلوارهای طور محسوسی افزایش یافت، بطوریبه 00-20دهه  در و سازسطح ساخت 

با افزایش  .کاشانی بافت شهری به شکل متراکمی پر گردیدلله اطالقانی و آیتلله ا های آیتاسدآبادی و همچنین خیابان

مبادرت  7924ها، دفتر فنی وزارت کشور در سال ب کاربریجانمایی مناس قواره شهر ورشد بی جلوگیری از جمعیت و

همکاران  اولین طرح هادی شهر توسط مهندسین مشاور موژدا و به تهیه طرح هادی شهر نموده است. پنج سال بعد

های از شهر صورت پذیرفت، های تفضیلی متعددی جهت ساماندهی قسمتطرح 11-24 هایتهیه گردید. در خلال سال

)طرح جامع، جلد  اولین طرح جامع شهر اسدآباد به این مهندسین مشاور واگذار گردید 7913ینکه در پایان سال تا ا

 (. 1: 7914دوم، 
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 -بندی کردند. هر ناحیه خود دارای بافت قدیممنطقها ر سطح شهری، شهر در نظرگرفتن مشکلات در مشاوران با

ت به صور برنامه بودن باعث شد که، توسعه بافت عملاً رشد بیباشد. شهر به دلیل جدید و توسعه محدودی می

 سازی صورت گیرد، نه به صورت اراضی یکپارچه. پراکنده

. کنندمی معرفی را شاننام، محله طریق از افراد و نمایان را محلات اقتصادی –محلات بخشی از هویت اجتماعی 

 این مرکز و است نهاده بنیان را محله را آن وجودی شالوده که دارند محوری یا مرکز کدام هر قدیم و سنتی قسمت

ها .. باشد که اغلب رابطه اجتماعی در حد محله در این مکان.خانه وو قهوه بازار یا مسجد، حسینیه است ممکن محلات

ذشته این محلات گذارد. در گگیرد و در نهایت از خود بافت اجتماعی و رابطه اجتماعی و معماری باقی میشکل می

 شدند از جمله:در قسمت مرکز شهر را شامل می اًسنتی که عمدت

بوده که محلات اولیه و اصلی را « آقا، درب گاراژ، چهارباغ، فخرآباد، سالار و محمودبیگیحیدریه، باغچهباغ خان»

با  ندی آنها تغییر و قابل تشخیصهای گذشته متحول شدند و مرزببندیدادند. طبق مشاهدات میدانی محلهتشکیل می

ه شهر های جدید از سوی و توسعبافت گذشته نیستند. یکی از علل اصلی تغییر مرز، گسترش کالبدی شهر و احداث

 ها و ادارات مختلف علل را موجب شده است. های از سوی سازمانسازی و واگذاریاز دوران انقلاب، آماده

اسدآباد چهار محله سنتی و عرفی وجود دارد که محلات قدیمی شهر و برخی محلات طبق مطالعات انجام شده در 

شود، جدید که به صورت شهرک جدید احداث شده است. در طرح تفضیلی، اسدآباد به هفت حوزه کالبدی تقسیم می

لیت حوزه ت که قابپوشش قرار داده است که، نوعی بافت اجتماعی اسبندی مناسبی را از نظر جمعیت تحتکه تقسیم

 های قدیمی ساکن هستند. کارکردی را داراست و بیشترین کارکرد و جمعیت در حوزه

 

 گیری و گسترش شهر اسدآبادشکل

 7911-7931گسترش شهر از سال 

زمانی جاده ابریشم نیز از نزدیکی این نقطه  و باشدمی چندهزارساله برخوردار قدمت از سابقه تاریخی شهر اسدآباد

 گرددشامل میدانی میًا به صورت قضیه بیش نبوده، که عمدت 7943نموده است. بافت کالبدی شهر در سال عبور می

توسعه شهر از (. 2: 7914 )طرح جامع جلد دوم، باشدهای خدماتی، تجاری و... میدربرگیرنده مهمترین کاربری که

کند و در مرحله از این نقطه به مرور زمان توسعه پیدا می بخش مرکزی شهر اسدآباد اطراف میدان امام بوده و شهر

. به طالقانی مستقر بوده است للهادر بین دو فلکه امام خمینی و آیت بعدی مراکز خدماتی در حاشیه اصلی شهر عمدتاً

محور ذکر ای از توسعه محورهای عمود بر تدریج به سمت غرب و شرق این محور گسترش یافته و در ادامه در مرحل

شوند، شکل گرفته است. توسعه در مراحل بعدی در اطراف این خرداد و بهشتی نامیده می 70های شده که خیابان

تأثیر تحت 7924الی 7944ای صورت گرفته است. شهر اسدآباد در دوره محله -بخش بصورت پراکنده و موزاییکی

 تر به دنبال ورود اتومبیل و اجرایشبکه حمل و نقل وسیعرشد آرام جمعیت، نیاز به فضاهای جدید شهری بخصوص 

اقدامات شهرسازی جدید، شاهد توسعه کالبدی و تحولات بافت کالبدی بوده است. عکس هوایی در این سال نشان 

 یابد. دهد که شهر در این دوره در تمام جهات به آرامی در جهت جنوب بصورت پیوسته گسترش میمی

آباد بوده است. ویژگی بافت مرکزی های فارسیته، افشاریه، کلیایی و حساممحله به نام 2ر دارای در این دوره شه

باشد که حرکت سواره را مشکل و تمرکز شدید ها با عرض کم میو قدیمی شهر، فشردگی، تنگ و باریک بودن کوچه

دادی کاروانسرا نیز وجود داشته است. در تجاری در اطراف میدان طالقانی است که در داخل بافت قدیمی شهر و تع
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(، شهر اسدآباد در حول و حوش آب انبار قرار داشته که امروزه به عنوان بخش مرکزی شهر به حساب 7944) این زمان

 (. 44:7914)طرح جامع، جلد اول،  آیدمی

اضی ت با وقوع اصلاحات ارتا قبل از اصلاحات اراضی، نرخ رشد جمعیت از روستا به شهر پایین بوده است. تحولا

گیرد. مجموعه این تحولات شهر و شهرنشینی در ایران را وارد مرحله جدیدی کرد که رشد سریع شدت می 24در دهه 

باشد. در بعد از اصلاحات اراضی بخش عظیمی از نیروی انسانی جمعیت و توسعه کالبدی شهرها از ویژگی بارز آن می

های گذشته بوده است. یکی از عوامل دیگر که جمعیت شهر اسدآباد کمی بالاتر از دورهبه شهر مهاجرت کردند، بطوری

های ساختمانی باشد که با تأسیس مخابرات، فعالیتسیس ایستگاه مخابراتی اسدآباد میأدر گسترش شهر در این دوره ت

شهر کم کم حالت  7900. در سال درصد نیروی فعال در این بخش مشغول به کار بودند 42گیرد و در شهر شدت می

که رسانی به روستاهای تحت نفوذ نقش پیدا کرده، بطوریگیرد و شهر به عنوان قطبی بر خدماتخدماتی به خود می

های ها به خرده فروشی مشغول و اکثر مکانگیرند. اگرچه مغازههای مختلف در کنار هم قرار میها با صنفمغازه

ن دوره شود. در ایشود، شکل گرفته و به نام خیابان فرهنگ امروزی شناخته میشمال به جنوب متصل میتجاری که از 

طالقانی مستقر بوده است، که شهر بتدریج از غرب لله امراکز خدماتی در حاشیه شهر بین دو میدان امام خمینی و آیت

 و بلوار شهید بهشتی پدید آمدند. خرداد  70به شرق گسترش پیدا کرده و در مراحل بعدی خیابان 

 قسمت از همچنین و کرمانشاه –سه میدان در سه دروازه شهر به سمت همدان  7907های در آخرین مرحله در سال

 سترشگ سال این در همینطور. است شده ایجاد( مستضعفان بسیج خیابان)طالقانی  میدان از منشعب خیابان شمالی

 الزمانخیابان صاحب ای بین شهری است و ترافیک را در داخل بافت شهربهمن که جاده 44 بلوار احداث از پس شهر

 ریزیمحلات جدیدی که در این دوره بدون برنامه. شودنمود، به سمت جنوب کشیده میبه حاشیه شهر منتقل می

 . شهری بوجود آمدند

 

 7911-7931گسترش شهر 

ر گسترش شهر اسدآباد مربوط به دهۀ بعد از انقلاب است که با رشد انفجاری های مهم و قابل بحث دیکی از دهه

اولین  باشد. که)قندی( در اسدآباد می ها و اولین شهرکقواره شهر شدت گرفته و باعث پیدایش محلهجمعیت رشد بی

های اطراف منجمله کرمانشاه دهد. از طرفی دیگر مهاجرت مردم دیگر استاننشانه طرح شطرنجی در شهر را نشان می

بخاطر درگیری جنگ به این شهر وارد شده بودند که تأثیر بسزایی در گسترش این شهر داشته است. در این دوره 

 و دارد ادامه کرمانشاه –اند. رشد جمعیت محله بالا تا جاده همدان محلات کماکان به گسترش فضایی دست زده

 است. گرفته صورت پراکنده بصورت گاراژ درب و آبادلامخاکریز، اس در محلات رشد بیشترین

 

 7931-7911گسترش شهر از سال 

رل نشده ضابطه و کنترویه و گسستگی شهری قابل ذکر است، واگذاری بیمسئله مهمی که در رابطه با توسعه بی

شد که تعداد افرادی که به زمین به کارمندان و اقشاری از جامعه از طرف دولت صورت گرفته است. همین امر سبب 

ه های واگذار شده با دست دلالان بیافتد. نتیجزمین احتیاج ندارند به ساخت و ساز مسکونی بپردازند و در نتیجه زمین

 این روند افزایش بیش از حد از اندازه قیمت زمین و بورس بازان زمین قرار گیرد. 
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های دولتی به کارمندان موجب شد،  که آید واگذاری زمینتحولی در چگونگی بافت شهر به وجود می 20از سال 

)قندی( با بافتی شطرنجی و منظم که نشان از یک  سازی نمود پیدا کرد، در این دوره اولین شهرکبه صورت شهرک

ان ربندی کردن روند گسترش آتی شهر، بر کنترل توسعه و عمبا مرحله 20برنامه از پیش اندیشیده شده است. در سال 

 دهد. یابد، را سازماندهی و نظم میشهرها تأثیر گذاشته و توسعه کالبدی شهر که به صورت پراکنده گسترش می

از طرفی دیگر دوران جنگ، شهر اسدآباد، پذیرای مهاجرین از شهرها و روستاهای و استان دیگری شد که در اوایل 

باد شد، عوامل فوق باعث مهاجرت آشهر اسد ه، باعث توسعجنگ به خاطر مسائل امنیتی شهرشان را ترک کرده بودند

روستائیان به شهر گردید، که به علت گران بودن زمین داخل شهر و فقر و عدم درآمد کافی روستائیان نتوانسته در 

هایی که ارزان قیمت بود روی آوردند. این عامل باعث اقتصاد شهر داخل شده و به تبع آن به حواشی شهر و زمین

نشینی همچنین توسعه کالبدی شهر بدون طرح و برنامه قبلی شد. در همین دوره نیز شاهد گسترش شهر حاشیه هتوسع

 ایغرب شهر یعنی شمال جاده سنقر ساخت و ساز حاشیه ایم، که در شمال)استحفاظی( بوده در خارج از حریم شهر

اکنین این قسمت به محدوده قانونی شهر اضافه شده و خارج از محدوده احداث گردید. بعدها به علت حل مشکل س

درآمد نشینی عدم توجه به اقشار کماز عوامل اصلی گسترش حاشیه (.714: 7914 )طرح جامع، طرح پیشنهادی، است

ریزی کالبدی در بخش شهری مسکن است. از این رو باید با تدوین و اجرای برنامه شهری و مسکن به اصلاح در برنامه

 نشین از جمله مسکن پرداخت. ت کالبد فضاهای حاشیهباف

 

 7931تا  7911گسترش شهر 

سعه شرقی شهر نیز به تو پراکندگی توسعه به مراتب بیشتر شده، بطوریکه اراضی کشاورزی جنوب 34تا دهه 

ای هشده به سازمانهای واگذار گردد. در این دوره عمده توسعه به صورت شهرکهای شهری تبدیل میشهری و کاربری

 )تحقیق نگارنده(.  دولتی است، که به صورت مجزا طراحی شده است

 

 7939تا  7931گسترش شهر دهه 

متری بین دو میدان چهارراه  20های لازم در رابطه با ایجاد یک خیابان بینیدر قسمت غرب شهر با پیش 32دهه 

های آتی توسعه را به سمت این جاده تقویت د. این میدان در طرحشوبار توسعه جدیدتر انجام میامیرکبیر و میدان

 )تحقیق نگارنده(.  کندمی

 

 اسدآباد کالبدی شهره عوامل مؤثر در توسع

 مهاجرت میزان وضعیت و

های زیستی عوامل مختلفی نقش دارند. عوامل مؤثری که در توسعه کالبدی شهر مجتمع در توسعه کالبدی شهرها و

 هستند عوامل مؤثری مهاجرت آوارگان جنگی از، این شهر روستائیان به بیشترین نقش را داشته، مهاجرت شدیداسدآباد 

 2702که  انداسدآباد شده شهر وارد نفر 2442تعداد  20روند. سال شمار میبه گسترش شهر اسدآباد که در توسعه و

درصد(،  1/1) های استان همدانشهرستان شهری سایر نقاط از رنف 21درصد(،  3/22) های شهرستان اسدآبادآبادی از نفر

 درصد(42/4) استان نقاط شهری سایر نفر 7933 درصد(1/7) استان همدان هایشهرستان سایر هایآبادی از نفر 742

شدگان به آوره از نفر 73 و درصد( 7/4) نفرخارج از کشور 2 درصد(7) های سایر استانهای شهرستاناز آبادی نفر 24
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مهاجران  بالاترین درصد درصد( 9/4اند. )اعلام نکرده محل اقامت قبلی خود را 10-20سال  74 شهراسدآباد طی

ان یک های زندگی شهری بعنواند. که بالا رفتن جاذبهشهر اسدآباد از نقاط روستایی شهرستان اسدآباد بوده به واردشده

سیسات زیربنایی در نقاط روستایی عامل سرعت بخشیدن أعدم خدمات رفاهی ت ویک طرف  ی شهرشهرستان ازنقطه

های دیگر وارد شهر اسدآباد مهاجرین از استان از درصد 2/44شهر اسدآباد بوده است.  به شدت مهاجرت روستائیان به

های تایی در حرکشده است که نکته قابل توجه همسایگی اسدآباد با استان کرمانشاه است که باعث تعادلات فض

استان همدان است. دومین استان که مهاجر زیادی به شهر اسدآباد شده است، تهران است که  این پهنه از مکانی در

ق خاطر باشدکه مربوط بخاطر تعلنقاط شهری با روستایی استان تهران می مربوط به بازگشت افراد اسدآبادی ساکن در

دارد  همیم اثر جمعیتی تحلیل در که بخش این. کردند مهاجرت مؤثر به اسدآباد عوامل و دیگر ، بومیتعلقات فرهنگی

رار مل قأبایست وضعیت شهرستان به شکل جدی مورد تسو می دهد که در طرح جامع شهراسدآباد از یکنشان میو 

های شد در سالبا)بخصوص روستاهای اطراف شهر اسدآباد که در اصل به خط محدوده قانونی شهر متصل می گیرد

 (.90: 7914 )طرح جامع،( شوندآینده جزء نواحی شهر می

 

 اسدآّباد عوامل اقتصادی و توسعه کالبدی شهر

 کشوری و ای وشهری، منطقه ها در سطح اهم ازریزیبرای برنامه طرز کاراقتصادی یک شهر آثاری از ساختمان و

تولیدی،  هایکیفیت فعالیت شهر باکمیت و دارد. ساخت یک مرکزضرورت  تحلیل استفاده از زمین در شهر تجزیه و

 رای آنکهب هامبانی اقتصادی این فعالیت گردد. مطالعه درکلی تحرک اقتصادی آن مرکز تعیین می یا بطور درآمدی و

 بود، راهنمای آینده چگونه خواهد در حال حاضر به چه صورتی است و در کرده و بدانیم چگونه یک شهرتوسعه پیدا

به مقدار زیادی موجب جذب جمعیت به اینگونه  های اقتصادی موجداشتغال بوده وبطور کلی فعالیت. باشدمؤثری می

عی )مطی شودهای اقتصادی در سه بخش کشاورزی، صعنت وخدمات تقسیم میگردد. بطور کلی فعالیتمراکز می

 رد تواندهای توسعه شهری است که میاصلی تسریع یا کندی جرقه اصل عامل اقتصاد شهر در(. 23: 7911، لنگرودی

رح جامع(. لذا )تعریف ط توسعه شهری خواهیم بود و اقتصاد پویا شهر تأثیر داشته باشد، بالطبع شاهدیم پویایی رشد

باد به اقتصاد شهراسدآای نماید. با توجه اهمیت این موضوع اشارهیفا میا ای رادر این تعریف اقتصاد شهر نقش ویژه

های لازم صنعتی است. فاقد زیرساخت شهرهای کشور دارای نقش خدماتی و اکثر باد همانندآپردازیم. شهراسدمی

شهر موجب جلب ر توسعه بخش خدمات د و چند عامل مهم دارد. خدماتی: رشد اقتصاد شهر اسدآباد ریشه در

بصورت مهمترین بخش اشتغال  های خدماتی رانهایت فعالیت در شهر شده و در پیدایش نیازهای جدید مهاجران و

 . دراست اقتصادی ریشه دوانده جغرافیایی شهر در ساختارموقعیت بر اساس  و است. این ویژگی از دیرباز درآورده

 ایتحم شود. طبیعی است که درصورت ایجاد خدمات پشیبانی وشهر محسوب می در عمل مهمترین فعالیت درآمد را

سال  رشد چند بر میسر خواهد بود. در این بخش عوامل اثرگذار شهر ممکن و ها درقانونی امکان بسط اینگونه فعالیت

 انشهرست اسدآباد از بخش کهزمانی شود، ازمی شهر و اداری اخیر کارهای اداری و دفتری مربوط به تحولات سیاسی

 به هآماد نیروهای از توجهیقابل شد و درصد افزوده دولتی نهادهای و اداری دفاتر تعداد بر مجزا گشت، بالطبع همدان

فروشی است. نقش شهراسدآباد از نظر مرکز فروشی، خردهامل دیگر مربوط به عمدهع. داد خود اختصاص را به کار

شود و نیازهای خود شهروندان اسدآباد باعث های تجاری از اطراف به این شهر میشهرستان بودن بالطبع باعث جریان

 های اداری، تجاری وخدماتی درز طرف دیگر استقرار فعالیتابالا بودن درصد شاغلان در بخش یاد شده، گشته است. 
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ا ر ای که چون بسیاری از ساکنین شهر اسدآبادگونهدر پی داشته است. به را های جدید روندتسریع وشتابان شهربخش

در فصول  اند واز دست ندادها های کشاورزی خود در روستا راند، این عده عمدتأ زمیناییان مهاجر تشکیل دادهروست

 . گردندمی روستا باز بهار و تابستان به مزارع کشاورزی خود در

بخش های گذاریایجاد تسهیلات مناسب برای سرمایه آهن کشور واحدهای صنایع غذایی، احداث ذوب صنعت:

های قابل طرح در خصوص توسعه بخش صنعت مورد توجه رفع موانع قانونی بعنوان موله طریق وام و خصوصی از

 حدود 7934دارد. طبق آمار سال  شدن شهراست. ذوب آهن غرب کشور مهمترین عامل در برابر تحولات صنعتی

د واز لحاظ شوشامل گروه فعالیتی ساختمانی میاند، اما دراصل این بخش بیشتر بخش صنعتی مشغول بوده در 9924

 (.09: 7914 )طرح جامع، دارد را صنعتی حداقل تحرک

نشان  34-20اند. آمار بخش کشاورزی مشغول فعالیت بوده در از شاغلان شهر درصد 4/3فقط  سدآبادا کشاورزی:

ه است که نشان از کمرنگ شدن شاغلان رسید 34در سال  درصد 4/3 به 2در سال 7/77بخش کشاورزی از از دهدکهمی

 در بخش عمده کشاورزی، درصد 3از جمعیت شاغلین شهر اسدآباد، حدود  30در بخش کشاورزی دارد. در سال 

درصد نامشخص بوده است. بر این اساس  4/0بخش عمده خدمات و  در درصد 24در بخش عمده صنعت،  2/42

در خود جای داده است. نکته حائزاهمیت این است که  شاغلین را کشاورزی کمترین تعداد بخش خدمات بیشترین و

 . اشتغال دارند وقت به کشاورزی نیززیادی از شاغلین بخش خدمات بصورت پاره عده

 

 عناصر سیاستگذاری و توسعه کالبدی شهر

مواره به اقتصادی ه جتماعی واشرایط سیاسی،  آید. زیرابشمار می حال تغییررسیستم شهری اغلب یک سیستم د

یک  ایجاد های دولت درگیریدهد. تصمیممی تأثیر قرارنتیجه مجموعه سیستمی را تحت درمواره ه نحوی شهر

شهری  مراتبسلسله این روند شوداقتصادی شهری را سبب می توسعه و سیس کارخانه، افزایش جمعیتأدانشگاه، ت

ین های حکومتی، مهمترسیاست دهد. در هرکشوری ایدئولوژی حاکم وقرار میتأثیر  مجموعه سیستم شهری تحت در را

 و گذاریعناصرسیاست با رتباطادر (.13: 7934 )شماعی، شودمی مراتب شهری شناختهگیری سلسلهشکل عامل در

 و ازمان زمین شهریهای توسعه شهری، سهای دولتی چون طرحتوان به سیاستگذاریتوسعه کالبدی شهر اسدآباد می

 اشاره کرد. توسعه کالبدی شهر نشینی ونتیجه برای حاشیه پیوستن روستاهای اطراف به محدوده شهرکه در

 

 نشینی و توسعه کالبدی شهرحاشیه

تصادی های اقبرنامه با صدور آمده و کشورهای پیشرفته جهان به وجود امروزی آن در نشینی به مفهومپدیده حاشیه

: 7934، )زهدزاهدی کشورهای جهان سوم گسترش یافت توسعه در و های رشدگونه کشورها تحت عنوان برنامهاین

ی نشینقیمت حاشیه شهرها، حاشیههای ارزانهجوم به زمین مین مسکن مناسب وأت رد درآمدعدم توانایی قشر کم(. 7

کند، که این نقش ایفاء می توسعه شهرها توجهی درنقش قابل و رودهای بارز شهرهای امروزی بشمار مییکی از چهره

اقتصادی همراه است. به دلیل افزایش قیمت زمین و هجوم روستاییان به شهر  اجتماعی و همواره با مشکلات حاد

هر ش غرب باد شده است. در شمالآسدا ریزی در حاشیه شهربرنامههای بیگیری بافتسرعت گرفته، که باعث شکل

ای و خارج از محدوده احداث گردید. بعدها به علت حل مشکل ساکنین یعنی شمال جاده سنقر ساخت وساز حاشیه

 این قسمت به محدوده قانونی شهر اضافه شده است. 
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 شبکه ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر

مل های ارتباطی حگی وضعیت شبکهجمعیتی، بویژه نقاط شهری، چگون مرکز توسعه هر رشد و عوامل در یکی از

سازد. بویژه آنرا فراهم میه توسع و هر مکان امکان رشد مهم در های ارتباطی خوب وراه وجود ونقل است. اصولاً 

حمل  اقتصادی مناطق نقش بسزایی دارد. المللی در شکوفایی فرهنگی، سیاسی وبین استانی و ای یاحمل و نقل منطقه

 های حمل ونقل واصولًا بدون شبکه ارتباطات در شهرها، در حیات جامعه شهری تأثیر شگرفی دارد و و نقل و

شهر اسدآّباد به  (.9: 7934 )شماعی، دهد ادامه پایداری خود به حیات و تواندهای شهری نمیبخش گذرگاهی یک و

یادی مشاغل ز و باعث رونق شهر ایلام - رمانشاهک - های همدانراه ارتباطی بین استان دلیل داشتن شبکه حمل ونقل و

دو بخش تقسیم کرده است. در مسیر این جاده شهر رشد  ست. این جاده شهر بها حمل ونقل شده در زمینه تعمیرات و

های اخیر بااحداث دو طرف این جاده باعث ترافیک شدید جاده شدکه درسال ساز در به دلیل ساخت و است و داشته

 کمتر شده است.  کمربندی ترافیک این جاده نیز جاده

 

 بورس بازی زمین زمین شهری و

کالبدی ناموزون شهرها محسوب  هاصلی برای توسع عوامل معاملات قماری زمین یکی از روند بورس بازی و

 (. توسعۀ کالبدی شهرها در گذشته و حال، تا حد439 :7913)شکوئی،  ها روی داده است، اشاره کردسیاست شودمی

ه رعایت ب اینان بدون اطلاع از فن شهرسازی، صرفاً  خواران قرار داشته است وزمین بازان واختیار بورس توجهی درقابل

 دگردیسبب  ناهماهنگ و ناموزون شهرها را هتفکیک غلط آنها، توسع منافع شخصی و با خریداری اراضی وسیع و

توسعه فیزیکی شهر اسدآباد  در عوامل مؤثر دیگر بورس بازی زمین و عامل مهم زمین شهری از (.71: 7930 )شیعه،

های خود را شروع کرده یک سوم فعالیت تاکنون که 7923 که سازمان زمین شهری از سالرود. بطوریبه شمار می

 دهد. شهر اسدآباد را تشکیل می هسطح شکل گرفت

به اکثریت  )سازمان زمین شهری( طریق سازمان مسکن و شهرسازی از دهه های گذشته در که اسدآباد شهر در

 که صاحب منازل شخصی بودند زمین واگذارشد. بسیاری از آنها به علت عدم نیازی حتی آنها و کارکنان، کارمندان

عوامل  فروش محسوس است این عامل از این خرید و محلات مختلف شهر و در فروش آنها کردند و اقدام به خرید

ندین ساخت چ هقطعه زمین تا مرحل یکبعضی مواقع  متأسفانه در اسدآباد بوده است که کالبدی شهر هتوسع مهم در

آورد. نیز بوجود می مشکلات اداری راو  شودمقداری بر قیمت آن افزوده می هر بار و گرددفروش می و خرید بار

آنجا  ات و شهر اسدآباد بازار را گرم کرده و تنها به منافع شخصی نظر دارند ها دربساز به فروش بورس بازان زمین و

 . ()تحقیق نگارنده به جیب میزنند از این راه سودهای زیادی را افزایش داده و را هاتوانند قیمتکه می

 

 ل آن   ئتوسعه افقی و مسا

 از گریز به داشتن مالکیت غیرمشاع و تمایل شدید فرهنگی واسدآباد به علت شرایط اجتماعی   در شهر

 مبنای مطالعات انجام شده پروانه صادره، تقاضای است. چنانچه بر آپارتمان محدود نشینی تمایل به سکونت درآپارتمان

اینکه  باتوجه به اند.ساختمانی برای سه طبقه بیشتر بوده هو متقاضی پروان دوطبقهن ساختمان یک طبقه، تقاضای ساختما

ای هدایت هگونبه شرایط توسعه باید تواند دوام یابد لذاساخت وساز، اما این وضعیت نمی طبقات مسکونی مورد تعداد

 :7917ی، آباد)زنگی به تدریج فراهم سازد نشینی راپذیری لازم برای دست یافتن به سطح آپارتمانکه انعطاف شود
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موانعی چون گرانی زمین و مسکن، که در شهرهای بزرگ وجود دارد در  محدودنبودن زمین و (. از طرف دیگر41

 رباشد که د توانداز مهمترین دلایلی می ندارد. همین موارد بصورت وسیع وجود بادآاسد شهرهای کوچک چون شهر

 داشته است.  تأثیربسزایی گسترش افقی شهر اسدآباد

تأثیر  پیوستن روستاهای اطراف به داخل محدوده شهرتحتز آن ا تأثیرپذیری و توسعه کالبدی شهر

مان گیرند، به مرور زروستایی شکل می قلب مراکز رنظر به اینکه شهرها د و گیردهای خاص صورت میسیاستگذاری

 روستاهایگسترش روستاهای اطراف از جهت دیگر در طی زمان کوتاهی،  یک طرف و از کالبدی شهر هبراثر توسع

شوند. شهر اسدآباد با گسترش محدوده خود در ادوار زمانی اطراف به شهر پیوسته و جزء محدودۀ شهری محسوب می

اضافه کرده است. نظر به اینکه  از جهات گوناگون بر وسعت خود و داخل محدوده کانونی محصور در چندین روستا

 اکنون مواجهه به سمت شهرک احمد اسدآباد ساز در شهرو تمایل عمومی مردم یه سکونت و ساخت و  توسعه شهر

ه آباد بدر توسعه شهرک شهرداری و فرهنگیان روستای شمس آینده نزدیک روستای مهلمدره و در باشدخمینی می

 باعث پیوستگی و یکپارچگی شهر خواهد شد.  و محدوده شهراضافه خواهد شد

 

 عوامل محدودکننده گسترش شهر اسدآباد

 هرشیب ش

 از رسطح شه شیب در که حداکثرباشد، بطوریآن بالا نمی شیب در درصد جمله نقاطی است که از اسدآباد شهر

شرقی شمال و های شرقیقسمت در های بالاالگوی توپوگرافی شهر، شیب نماید. به تبعیت ازنمی تجاوز درصد 44

 تا 74 هایاست. شیب درصد 44 تا 70 و درصد 70 تا 74 درصد، 74تا  0دربرگیرنده سه لایه شیب  که داشته وجود

نماید. اشغال می و کمترین فضای محدوده شهری را های شمالی دیده شدهبخش در لکه یا نوار صرفاً  بصورت درصد 44

 رارقبافت پر شهر در این شیب  قسمتی از شود وهای شمال و شرقی دیده میدر بخش نیز درصد 0-74های بین شیب

 است.  گرفته

باشد. شیب درصد می 0دهد، در شیب کمتر از ترین قسمت بافت پر شهر را پوشش میبخش میانی شهر که متراکم

لب شهر ترتیب شیب غاگردد. بدینغربی شهر به حداقل خود رسیده و برابر با یک درصد میالیه جنوبفوق در منتهی

 باشددرصد می 7- 0تبعیت نموده و شیب غالب شهر بین غربی از روند شرق به غرب و جنوب
 

 الگوی توسعه شهر

در مرحله بعدی مراکز خدماتی  و حوالی میدان امام خمینی بوده در میدان مرکزی شهر در ابتدا در گسترش شهر

 طالقانی مستقر بوده است. توسعه فیزیکی شهر للهاآیت فلکه امام خمینی و بین دو در، اصلی شهر عمدتاً  حاشیه در

د، باش شتهامطابقت کامل د اخلی شهرهادنظریات ساخت  از الگوی خاصی که با یکی از گذشته هایدر دهه اسدآباد

ون سیدان، های چمحله بصورت قطاعی بوده است که و ای بافتی روستایی، نامنظمرشهر دا ساختار است و تبعیت نکرده

ساسی ا هایویژگی اصول و برخی از های مختلف بادوره وجود در این آیند. بابوجود می پراکنده و فاصله با قعله بالا

براساس الگوی  اسدآباد شهر(، 7990-7920)مقطع  است. به عنوان نمونه در ساخت قطاعی مشابهت نشان داده شده

وسعه ت ای ازمرحله در ادامه در ر گسترش یافته وشرق این محوو  است. به تدریج به سمت غرب قطاعی توسعه یافته

شوند. دراین دوران شهر دارای بلوار بهشتی نامیده می و خرداد70های محورهای عمود بر محور یادشده، که خیابان

)خیابان  میدان طالقانی شمال خیابان منشعب از قسمت در 04 هایبطئی را طی کرده است. بعد از سال رشدی آرام و
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 این خطی امتداد در سنقر و کرمانشاه –است. میدان در سه دروازه شهر به سمت همدان  ایجاد شده بسیج مستضعفان(

تر عرشدی سری مهاجرت روستائیان به شهر داری لت اصلاحات ارضی وبع دارای زمان این در شهر. اندگرفته شکل جاده

 این و( کرمانشاه –)همدان  ای بین شهری استکه جاده بهمن 44رخ داده است. گسترش شهر پس از احداث بلوار 

ه شیدک جنوب سمت به تدریج نمود، بهمی منتقل شهر حاشیه به الزمانصاحب خیابان یعنی شهر داخل از را ترافیک

ن، آ مسائلی از قبیل جنگ و پیامدهای اثر های بعد از انقلاب بدلیل آغاز روند مهاجرپذیری شهر درشود. در سالمی

سرعت  ... با شهرنشینی و اوایل انقلاب، روند شتابان رشد دولتی در هایجمعیت بدلیل سیاست روند تصاعدی رشد

 و افتد. قسمت اعظم رشدشرقی آن اتفاق می که بخش مهمی از گسترش شهر در جنوب توجهی همراه بوده استقابل

 و آبادطرف جاده خروجی به سمت روستاهای ترخین دو در شمال در افتداین مرحله اتفاق می توسعه افقی شهر در

ساز  و برای ساخت خمینی تفکیک و سپس شهرک احمد ران وایابد. ابتدا شهرک پاسدشهر توسعه می نیز ملهمدره

 دتربار توسعه جدی میدان راه امیرکبیر و گردید. در سمت غرب شهر پس از توسعه شهر به سمت دو میدان چهار واگذار

 داخل محدوده به سیداحمدخمینی، شهرک خزایی در گسترش محدوده شهر، شهرک با حاضر درحال. شودانجام می

های شهرک در توسعه باشد. روندمی این شهر به توسعه بیشتر محدوده نیاز عملاً  هاشهرک واقع در اضافه اراضی بایر

فضاهای  های شهرداخل محدوده فعلی در شرایط دراست  گرفته انجام شطرنجی و جدیدالاحداث دارای بافتی منظم

باشد. دهد که شهراکنون دارای بافتی شعاعی میگسترش شهر شهر نشان می و دارد. نقشه شهر زیادی وجود قابل توسعه

 به د شهررش»این نظر ژان باستیه مطابقت داشته باشد که  با در چند دهه اخیر الگوی کلی توسعه شهر اسدآباد شاید

های کبلوو ها بدین معنی که ساختمان«. گیردهای روغن صورت میبه طورکلی مانند لکه پیرامون آن و طور طبیعی در

هر ش و فشار وتداوم رشد ناپیوسته در اراضی پیرامون شهربنا شده ازهم و ابتدا به صورت جدا ساختمانی جدید در

ًا تد، عملافگسترش واقعی شهر در داخل محدوده قانونی فعلی اتفاق می گردد. ازآنجایی کهباعث بهم پیوستن آنها می

 دهد. این شهر تا حد زیادی از دست می در مورد موضوع جهات گسترش شهر مفهوم رایج خود را

اضی ار از مرحله دوم در های موجود مخروبه درمیدان مرکزی ونیزساختمان بافت متخلخل و ابتدا برای توسعه شهر

بولی یا حداقل درصد قابل ق های قبلی پرنشدهاستفاده شود. تا زمانیکه محدوده ساخته شده های بیشتردر شهرک بایر

افزود. با توجه به محدود بودن رشد جمعیت  خواهد آنها ساخته نشده باشد، گسترش محدوده برمشکلات این شهر از

ن تأمی توان برتوسعه عمودی شهرمی ی نهایی شهربحث توسعه شهر به عنوان موضوع مهم برای الگو این شهر در

دار و های مسئلهقسمت ررونق شهری د و از بافت متخلخل داخل شهر و ترغیب رشد اول درجه در نیاز اراضی مورد

 گیرد. افزایش تعدادهای درحال ساخت انجام از اراضی شهرک توصیه برای چگونگی ساماندهی آنها و در مرحله بعد

مودن توسعه ن اراضی برای محدود از و استفاده بیشتر این دو ترکیبی از ارتفاع یا رفتن در و افزایش تراکم و طبقات

وسعه سازی برای تپراکنده حلی منطقی در جهت جلوگیری ازتوان راهمی بین رفتن اراضی کشاورزی را و از افقی شهر

 شهر پیشنهاد کرد. 

 

 SWOTقالب جداول  تنظیم نتایج در وتحلیل مطالعات پایه و تجزیه

 تهدیدها و هافرصت هایمقوله قالب در خارجی عوامل برای سازماندهی مورداستفاده هایروش از مدل، یکی این

 سیستم ی یکفراروی و عوامل تأثیرگذار تحلیل و تجزیه برای روش هاست. اینضعف و هاقوت از اعم داخلی عوامل و
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تأثیرگذاراست.  عوامل از کی هر به شده اهمیت داده به توجه با بندیدرجه عوامل از استفاده با(، و غیره شهر، منطقه، روستا(

 است: گرفته انجام زیر مراحل آن تحلیل و تأثیرگذاری آن چگونگی و عوامل این از جدولی ساخت و تهیه برای

 نام را فراروی سیستم تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف، هاقوت ترینمهم، داخلی( و خارجی )عوامل یک ستون در

 . بریممی

 اساس )بر فعلی سیستم استراتژیک موقعیتر ب آنها احتمالیراث براساس و عوامل این از یک هر )وزن(، به دو ستون در

، ترین(اهمیت)بی صفر ترین( تا )مهم یک زا وزنی موجود( وضع تحلیل و تجزیه و شناخت از حاصل هاییافته نتایج

 بدون 4 ستون )جمع بود خواهد سیستم بیشتر آن آینده و کنونی موقعیت بر ثیرأباشد، ت وزن بیشتر چقدر . هردهیممی

 . است( 7تعداد عوامل،  به توجه

 0از  امتیازی عامل خاص آن به سیستم کنونی موقعیت و اهمیت براساس و هرعامل ، به)بندیدرجه( سه ستون در

دهیم. می، موجود( وضع و تحلیل تجزیه و شناخت از حاصل هاییافته نتایج )ضعیف(، )بر اساس 7تا  خوب( )بسیار

 . دهدمی خارجی پاسخ عوامل زا کی هر به چگونه سیستم دهد کهنشان می بندیدرجه این

 وسیله به این تا کنیممی ضرب، (9 ستون در ضرب 4 )ستون عاملره درجه رد را وزن، وزنی( )امتیاز چهار ستون در

 متوسط طور به آید، کهدست می به 0 تا 7 از وزنی امتیاز عامل یک هر ترتیب، برای این آید. به دست به آن وزنی امتیاز

 به را 2 ستون در و داخلی خارجی عوامل تمام وزنی مطرح نیست. سرانجام، امتیازات، است 9 عدد امتیاز این )میانگین(

 سیستم یک که دهدمی نشان وزنی کل کنیم. امتیازمی محاسبه را وزنی امتیاز و زنیمجمع می یکدیگر با طورجداگانه

یک  در کل وزنی امتیاز متوسط همیشه. دهدپاسخ می اشبیرونی درمحیط بالقوه و موجود و نیروهای عوامل به چگونه

 از اگر کمتر و ربیشت آن باشد، اهمیت آن از بالاتر چنانچه (.34: 7330، ویلن و هانگر( است 9 زمینه، عدد یک سیستم در

 . کمتری برخورداراست تأثیرگذاری و اهمیت باشد، از آن

 

 
  swotوتحلیل  تجزیه (:4شکل )

 
 ( در روند گسترش کالبدی شهر اسدآبادs) نقاط قوت(: 7جدول )

 (Sنقاط قوت) وزن درجه بندی امتیاز وزنی

74/4 9 42/4 1S = توسعه پیوسته بافت های جدید در ادامه بافت قدیمی و میانی شهر 
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43/4 4 42/4 2S = شعاع دسترسی راحت تر شهرک های جدید با مرکز شهر 

70/4 9 40/4 3S = توسعه و ساخت و سازهای جدید در حوزه نفوذی شهر 

3/4 4 42/4 4S =همراه با روند توسعه  ایجاد مشاغل جدید صنعتی و خدماتی و ایجاد فرصت های شغلی

 شهر

42/4 2 42/4 5S= رشد و گسترش شهر و شهرنشینی  

42/4 4 49/4 6S=  خدمات رسانی رفاهی)آب، برق، گاز( در جهت های توسعه شهر 

44/4 2 40/4 7S=   عدم مشکلات زیست محیطی 

43/4 2 41/4 8S = طرح و برنامه های منطقه ای در خصوص توسعه و بهره برداری بیشتر از منطقه در زمینه

 های فعالیتی کشاورزی 

 جمع 24/4  29/7

 

 
 شهر اسدآباد ی( در روند توسعه کالبدwنقاط ضعف)(: 2جدول )

 (Wنقاط ضعف) وزن درجه بندی امتیاز وزنی

42/4 2 42/4 1W طرح ریزی شهر بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیت طبیعی و توپوگرافی =

 شهر 

43/4 2 41/4 2W گسترش لجام گسیخته و بی برنامه در برخی مناطق شهر همراه با روند توسعه =

 شهر همانند مسیر خاکریز 

74/4 9 42/4 3Wجم س= گسترش افقی شهر بودن برنامه که اغلب به صورت پراکنده و غیر من

 مسکونی بوده است. 

43/4 2 41/4 4Wریزی، طراحی و اجرای و مدیریت = ناهماهنگی و ناموزونی میان روندهای برنامه

 طرح توسعه شهری 
 

42/4 4 49/4 5W تبدیل کاربری های کشاورزی به مسکونی)شهرک خزایی، قسمتی از =

 احمدخمینی، شهرک فرهنگیان( 

74/4 9 42/4 6Wهای نامناسب مسکونی و کاربری های حمل و نقل در کنار هم = حضور کاربری

 در قسمتی از شهرک فرهنگیان 

 

70/4 9 40/4 7W تأثیر پذیری بیش از حد طرح های شهری از نیروهای غیرکارشناسانه = 

42/4 4 49/4 8W عدم مستندات و اطلاعات در مورد توسعه کالبدی شهر در سال های اخیر = 

43/4 2 41/4 9Wریزی در توسعه شهری. های نوین برنامهها و تکنیک= عدم استفاده ارزش 

74/4 9 42/4 10W )ادامه روند توسعه شهر در جهت ارتفاعات)شرق شهرک احمد خمینی = 

44/4 2 40/4 11W وجود زمین های بایر و بلاستفاده در درون محدوده شهر = 

42/4 4 49/4 12Wاجرای برنامه ریزی کاربری اراضی = عدم توجه به 

 جمع 24/4  31/4

 

ای های منطقهو طرح و برنامه 42/4با  های انجام شده، رشد و گسترش شهر و شهرنشینیطبق مشاهدات و بررسی

 بیشترین نقاط قوت در شهر 43/4های فعالیتی کشاورزی با برداری بیشتر از منطقه در زمینهدر خصوص توسعه و بهره

احی ریزی، طرها و امتیازات وزنی نقاط ضعف، ناهماهنگی و ناموزونی میان روندهای برنامهباشند. با تحلیلاسدآباد می
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ریزی در توسعه شهری با های نوین برنامهها و تکنیکو اجرای و مدیریت طرح توسعه شهری و عدم استفاده ارزش

بیشترین نقاط ضعف در روند گسترش شهر  44/4ون محدوده شهر با های بایر و بلاستفاده در در، وجود زمین43/4

 اسدآباد است. 

 
 ( در روند توسعه کالبدی شهر اسدآبادt) نقاط تهدید(: 9)جدول 

 (tتهدید) وزن درجه بندی امتیاز وزنی

92/4 2 43/4 1T = از بین بردن اراضی کشاورزی در ادامه توسعه کالبدی شهر 

43/4 2 43/4 2T=   فقدان برنامه های راهبردی در توسعه کالبدی شهر 

43/4 2 41/4 3T =از بین رفتن حریم شهر و روستا با متصل شدن بافت شهری به بافت روستایی  

42/4 9 43/4 4T =عوامل جغرافیایی ناشی از محدودیت های توسعه)کوه، تپه( واقع در شمالشرق شهر  

70/4 9 40/4 5T =سازهای زیر ضابطه ای و ناهنجار افزایش ساخت و   

44/4 2 40/4 6T= موجود و نیازها عدم تناسب بین امکانات  

74/4 9 42/4 7T= توسعه بی رویه و نبودن طرح ریزی کالبدی شهر  

73/4 9 42/4 8T= در برنامه ریزی شهر ناهماهنگی مدیریتی  

44/4 2 40/4 9T= ناهنجارسازهای زیر ضابطه ای و  افزایش ساخت و  

 جمع 23/4  32/7

 

های های دیگر فقدان برنامه، در ترتیب92/4طبق جدول از بین بردن اراضی کشاورزی در ادامه توسعه کالبدی شهر با 

با  راهبردی در توسعه کالبدی شهر و از بین رفتن حریم شهر و روستا با متصل شدن بافت شهری به بافت روستایی

 های گسترش شهر است. کنندهبیشترین تهدید  43/4

 
 ( در روند توسعه کالبدی شهر اسدآبادo) هانقاط فرصت(: 3)جدول 

 (oفرصت) وزن درجه بندی امتیاز وزنی

42/4 2 47/4 1O = گسترش شبکه ارتباطی و دسترسی راحت و با فاصله کم به مرکز شهر 

43/4 2 41/4 2O = محدود کردن تبدیل زمین های کشاورزی به مسکونی و گسترش کالبدی در مرتبه سازی 

73/4 9 42/4 3O = )وجود شیب )در صورت بهره وری مناسب از شکل زمین در طراحی 

42/4 4 49/4 4O = ساماندهی و احیای بافت های فرسوده در جهت گسترش بی رویه شهر 

43/4 9 49/4 5O = شناسایی علل تخریب زمین های کشاورزی و جلوگیری از ادامه روند 

70/4 9 40/4 6O = هماهنگی های لازم بین شهرداری و ارگان ها برای طرحی ریزی شهری 

49/4 7 49/4 7O = گسترش و توسعه شهر به آسایش اقلیمی 

43/4 2 41/4 8O = شهر –رعایت کردن حریم بین روستا   

74/4 9 42/4 9O= های غیر اجرایی و غیر پویاحلشناخت تمایلات موجود توسعه شهر و احتراز از ارائه راه  

42/4 4 49/4 10O =های مسئله دار و توصیه برای چگونگی ساماندهی ترغیب رشد و رونق شهری در قسمت

 آنها. 

 جمع 07/4  92/7

 
 ها( توسعه کالبدی شهر اسدآباد)استفاده از نقاط قوت برای فرصت So راهبردهای(: 1)جدول 
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1Soهای اقتصادی در راستای توسعه کالبدی شهر= استفاده از ویژگی پویایی فعالیت 

2So= های توسعه شهریها و فعالیتارزیابی اثرات توسعه برای همه طرح 

3Soبهسازی فضا و ساختار کالبدی شهر هماهنگ با بافت شهر = 

4Soامکانات موجود در روند توسعه شهرها و = بهبود زیرساخت 

5So= ایحاد پیوند بین بافت جدید شهر همراه با بافت قدیم 

6So= ایجاد حس مسولیت در شهرداری در روند توسعه شهر 

10So .تأثیر سرمایه گذاری های بیشتر بخش عمومی و مشارکت بخش خصوصی در آینده = 

11Soسازیری از پراکنده= هدایت کنترل شده توسعه شهر جهت جلوگی 

12So .بالا بردن تراکم و استفاده بیشتر از اراضی برای محدود نمودن توسعه افقی شهر و از بین رفتن اراضی کشاورزی = 

7So= استفاده از پتانسیل های مناسب زمین در روند توسعه 

8So= های لازم در روند توسعه شهریساماندهی 

9Soجنوب شرقی = موقعیت کشاورزی در غرب و 

 
 توسعه کالبدی شهر اسدآباد )استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدها( St راهبردهای (:3) جدول

1Stها = بگارگیری حس مسئولیت نهادها در راستای تناسب بیشتر کاربری 

2St افزایش انگیزه ساکنان شهر در بهسازی بافت های شهری = 

3St های طبیعی و مناسب در ادامه روند توسعهبرداری از محیط= بهره 

4St ساماندهی بافت فرسوده شهر = 

5St= تحدید حیات از دست رفته در بافت های فرسوده و انزوی قدیمی 

6St= های شهریها در محیطبازنگری و توزیع متناسب کاربری 

7St= ری و ایجاد آرامشایجاد فضای سبز و باز در راستای متناسب بودن کارب 

 

 گیریبحث و نتیجه

زی ریبرنامه شود:چندمحور به شرح ذیل بیان می ایم درآن رسیده به آنچه دراین پژوهش درخصوص توسعه شهر

مراتب سکونتگاهی دارای اهمیت نظام سلسله های محیطی وبرای شهرهای کوچک و میانه، توان شهری خصوصاً

جمعیت،  درش است. افزایش روبه توسعه تلاش برای آگاهی بر تلاش برای توسعه، مؤخر واقعر دباشند. ای میفزآینده

اندن باعث عقیم م نشینی، با توسعه شهری ارتباط داشته وحومه و روستائیان به شهر رویههای بیمهاجرت ناشی از

 در و درون شهر توسعه شهر، توسعه دربینی جهات شود. با پیشتوسعه ناهمگون شهر می های جامع شهری وطرح

 مهاجرت، وضعیت ون، اسدآباد چون میزا کالبدی شهر هتوسع طراف محورهای اصلی صورت گیرد. از عوامل مؤثر درا

 هنشینی و توسعحاشیه اسدآباد، عناصر سیاستگذاری و توسعه کالبدی شهر، و توسعه کالبدی شهر اقتصادی و عوامل

  باشند.ز عوامل محدودکننده گسترش شهر اسدآباد میای همچون شیب شهر، توپوگرافی، و... عوامل کالبدی شهر

 توسعه، هدایت کنترل شده توسعه شهر جهت جلوگیری از روند های مناسب زمین دراز پتانسیل استفاده

باشد. با بافتی شعاعی میکه شهر اکنون دارای  دهدگسترش شهر نشان می و انتها نقشه شهر باشد. درسازی میپراکنده

ی برای الگو به عنوان موضوع مهم مطرح نیست. و بحث توسعه شهر این شهر محدود بودن رشد جمعیت در به توجه

 درر و بافت متخلخل داخل شه توان بر توسعه عمودی شهر تأمین اراضی موردنیاز در درجه اول ازنهایی شهر می

فاع ارت افزایش تراکم و رفتن در طبقات و افزایش تعداد. گیردل ساخت انجام های در حااراضی شهرک از مرحله بعد
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رزی افقی شهر و از بین رفتن اراضی کشاو اراضی برای محدود نمودن توسعه استفاده بیشتر از و واین د یا ترکیبی از

 د کرد. سازی برای توسعه شهر پیشنهاتوان راه حلی منطقی در جهت جلوگیری از پراکندهرا می

 ارائه پیشنهادات

داشتن شهری سالم و زیستگاهی مطمئن و آرام، بدون مشکلات فراوان شهری در دنیای امروزی، امری است که به 

ست. ریزان( و محققین ضروری اسادگی امکان پذیر نبوده و برای تحقیق آن، مشارکت سه جانبه مردم، مسئولین )برنامه

حیح و ریزی صتواند به شرط برنامهدر سطح محلی می« زمین»کوچک از سیاره جهانی ما ای شهر اسدآباد بعنوان پیکره

دقیق، الگویی از توسعه پایدار را به نمایش گذارد. که با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش برخی پیشنهادها در 

 شود:خصوص بررسی مسایل توسعه شهری اسدآباد ارائه می

 

 تیپیشنهادات مطالعا

 محیطی )اکولوژیکی(، شهر با خود و حوزه لازم است که میان ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

 پیرامون ارتباطی تنگاتنگ و منطقی برقرار شود. 

  محدود کردن رشد و گسترش افقی شهر لازم است، هدایت توسعه آتی شهر به گسترش عمودی همراه با تکمیل

 یستم فاضلاب در شهر الزامی است. اندازی سو راه

 کند که نظارت جدی برای اجرای ضوابط و مقررات ها، بر اساس فراگیری تصمیمات حکم میقانونمندی روش

رود دایر بر این که دقیقًا در اراضی و بناهای تحت گرایی از نهادهای دولتی میترین انتظار قانونبه عمل آید. مهم

 یین شده مانند تراکم ساختمانی و سطح اشتغال هم کف را رعایت کنند. اختیار خود ضوابط تع

  .همواری و کم عارضه بودن مقر طبیعی شهر اسدآباد در توسعه کالبدی شهر در تمامی جهات مؤثر بوده است

 ایم. که در چند دهۀ گذشته شاهد رشد این شهر در جهات مختلف بودهبطوری

 غرافیایی شهر و محیط اطراف آن همچون توپوگرافی تناسب اراضی، جهت شیب، با شناسایی بسترهای طبیعی و ج

 توان جهت مناسب برای توسعه شهر را مشخص کرد. های کشاورزی میکاربری اراضی، زمین

 در توسعه نیز از قسمتی و شود استفاده شهر در موجود اراضی و فضاها از المقدورحتی شهر پیوسته توسعه برای 

 از کافی عدم استقبال درصورت تا گردد لحاظ ذخیره عنوان به آن زمین و بینیپیش شهر اطراف غیرکشاورزی اراضی

 . شود استفاده آن موارد، از سایر یا و تراکم افزایش

 گی ها صورت بگیرد تا گسیختبایستی در اولویت اول پر شدن فضاهای خالی بین بلوک، در توسعه جدید شهر

 پذیر گردد. ها با هزینه کمتری امکانرسانی به این محیطموجود از بین رفته و خدمات

 تواند در توسعه درون شهری های فرسوده ضمن حفظ هویت فرهنگی در سازماندهی، میتلفیق و احیای بافت

 کند. ثمر واقع گردد، که این امر تلاش و کوشش طراحان شهری و مطالعات مفصلی را طلب میمثمر

 

  پیشنهادات اجرائی

  شهر اسدآباد الگوی گسترش تمرکز درون بافتی)فشرده(: زمانی که شهر به منظورجمعیت اضافی خودنیاز به گسترش

ه برای ترین الگوی گسترش بویژهای بایر، مناسبمیندارد، ابتدا گسترش داخلی شهر، استفاده از تراکم مناسب و ز

 شهرهای که از تراکم پایین برخوردار بوده و شهر در منطقه کشاورزی مناسب قرار گرفته است. 
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 ریزی برای توجهی و عدم برنامههای شهری اسدآباد: یکی از علل اصلی گسترش افقی بیکنترل بیشتر بر محدوده

های مربوطه است. ریزان یا عدم اجرای طرحهای مربوطه و برنامهه شهر توسط سازمانچگونگی گسترش و توسع

بنابراین سازمان شهری مانند شهرداری باید از رشد بدون برنامه و بدون جهت شهر که اغلب توسط بورس بازان 

 شود، جلوگیری نماید. زمین انجام می
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 منابع 

های شهری و مطالعات وپژوهش، «نشینی شهری و بحران محیطی )مورد: رباط کریم(روستا » (،7933)افراخته، حسن،  -
 . 2، سال اول، شماره ایمنطقه

 نما:استاد راهنامه کارشناسی ارشد، ، پایان«)نمونه موردی: شهر مصیری( طرح توسعه فیزیکی شهر»(، 7934)باقری، غلامرضا،  -

 . یهاسماعیل شع :زادگان، مشاوردکتر مصطفی عباس

 ی فیزیکی شهر کرج ازتوسعه در تحلیل نقش روستاهای واقع در محدوده شهری بررسی و» (،7933)پناهی، لیلافرجی راد،  -

 .04-27، 3، شماره 9، دوره آمایش محیط، «)مطالعه موردی: باغستان(، اصلاحات ارضی تاکنون

فضایی شهر  -تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی» (،7933پوراحمد، احمد، حسام، مهدی، آشور، حدیثه، محمدپور، صابر، ) -

 .73-7، 9، شماره 7، دوره ریزی شهریپژوهش و برنامه، »گرگان با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

، های جغرافیاییپژوهش، «های توسعه شهری در کشورشناسی طرحآسیب»(، 7930نژاد، حسین، )پوراحمد، احمد، حاتمی -

 .721-734، 03 شماره

مجله ، «RSو  GISبررسی روند و الگوی توسعه شهر سنندج با استفاده از »(، 7934پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، ) -
 .71، دانشگاه تهران، شماره هنرهای زیبا

 روستایی حواشیشهری به مناطق  آمدردهای کمتحلیلی بر روندهای مهاجرتی گروه» (،7934)زاده داش آتان، حوریه، تقی -

اه ، دانشگرف، راهنما فریدون بابایی اقدم، مشاور حسین نظم«روستاهای غرب وشمال غرب شهرتبریز مطالعه موردی: شهرها

 . اردبیل

هر )نمونه موردی: ش فضایی شهر -رگذار بر توسعه فیزیکی و ساخت اجتماعییثأتحلیل عوامل ت» (،7937)چکنی، یعقوب،  -
هی، بر پرهیزگار، محمد شکوکا، حسین شکوئی، مشاور راهنما:، دانشگاه تربیت مدرسنامه کارشناسی ارشد، پایان، («سبزوار

 . دانشگاه تربیت مدرس

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.«از شار تا شهر»(، 7910حبیبی، محسن، ) -

مجله ، «ثر در توسعه فیزیکی شهرهای ایرانؤها، عوامل و عناصر مدیدگاه» (،7930هوشیار، حسن، ) دلیر، کریم،زادهحسین -
 .، شماره ششمایجغرافیا و توسعه ناحیه

بندی جغرافیایی محدودیت ها ی توسعه کالبدی شهر رشت پهنه» (،7937)حسینی، سیدعلی، ویسی، رضا، محمدی، مریم،  -

 . شهری، مشهد چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت، «Gisبا استفاده از 

 انتشارات سمت. تهران: ، چاپ چهارم، «جامعه شناسی شهری» (،7933)ربانی، رسول،  -

، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتری در «تحلیل فضایی الگوهای توسعه فیزیکی شهر کرمان»(، 7917آبادی، علی، )زنگی -

 ریزی شهری، تهران.رشته جغرافیا و برنامه

 .سوم چاپ گیتاشناسی، انتشارات ،«جغرافیا فلسفۀ در نو های اندیشه»(، 7913) حسین شکویی، -

 .شهری ریزی برنامه و مطالعات دوم، مرکز جلد ،«شهری زمین کاربری»(، 7913احمد، ) سعیدنیا؛ -

 آبی نشر :تهران ،«ایران در شهرنشینی و شهر تاریخ بر ایمقدمه»(، 7921، ) حسین زاده،سلطان -

تری، نامه دک، پایان«اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن» (،7934شماعی، علی، ) -

 دانشگاه تهران.

 ، دانشگاه علم و صنعت.«ریزی شهریای بر میانی برنامهمقدمه»(، 7930شیعه، اسماعیل، ) -

تغییرات کاربردی اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهر )روستاهای »(، 7933توانا، م. قادرمزی، حامد، )ضیاء -

 . 23، شماره ی جغرافیای انسانیهاپژوهش، «نایسر و حسن آباد سنندج(
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یان نامه کارشناسی ارشد، ، پا«ارزیابی توسعه فیزیکی شهر رامشیر و ارائه الگوی مناسب آن»(، 7937طاهری، غلامرضا، ) -

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، استاد راهنما: محمد نجارسلیقه.

 . 4، جلد«تجزیه وتحلیل طرح پیشنهادی»(، 7914وضع موجود، ) طرح جامع شهرستان اسدآباد -

، رساله دکترا، جغرافیا ،«سنجی محیط طبیعی و توسعه فیزیکی شهر )نمونه موردی، تبریز(توان»(: 7910) لکهعزیزپور، م -

 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 .تبریز اول، چاپ ،«شهرشناسی و جغرافیا»(، 7923) یدالله، فرید، -

 )مطالعه موردی: الگوی رشد شهری ییفضا لیتحل»(، 7932عبدالهی، محمدمهدی، مشکینی، ابوالفضل، علوی، سیدعلی، )فقیه -

 .37-770، 92، شماره 3، دوره انداز زاگرسریزی شهری چشمبرنامهفصلنامه جغرافیا و ، «کلاردشت( شهر
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