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چکيده
یکي از موضوعات حياتي قرن بيست و یکم در ارتباط با پایداری شهر ،الگوی رشد شهری است و امروزه اکثر
محققان معتقدند ارتباط معناداری ميان الگوی توسعهی کالبدی شهر (فرم شهر) و پایداری شهری وجود دارد؛
بنابراین ازآنجاکه ساماندهي کالبد شهرها بر اساس چارچوب توسعهی پایدار امری ضروری است؛ لذا هدف اصلي
پژوهش شناخت الگوی توسعهی کالبدی -فضایي شهر کاشان و ميزان انطباق آن با الگوی توسعهی پایدار است.
نوع پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر شيوهی انجام ،توصيفي -تحليلي است و تالش بر آن است با درنظر
گرفتن شاخصهای جمعيـت ،مساحت ،سرانه و تراکم ،در چارچوب مدلهای کمي همچون درجهی توزیع متعادل
شامل (مدل آنتروپي شانون ،ضریب جيني) ،درجهی تجمع (شامل ضریب موران) و مدل هلدرن به این پرسش
پاسخ داده شود که :الف) آیا رشد فيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم دههی اخير (سالهای  1355تا  )1390از
الگوی توسعهی پایدار تبعيت نموده است؟ نتایج حاصل از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با مدلهای سنجش
فرم شهری نشان ميدهد ضمن توزیع نابرابر و نامتعادل جمعيت در سطح شهر و عدم هماهنگي آن با توسعهی
فيزیکي طي دهههای اخير ،الگوی رشد کالبدی – فضایي شهر کاشان از الگوی پراکندهی شهری تبعيت نموده
که به دنبال آن پيامدهای منفي رشد پراکنده را برای شهر کاشان به وجود آورده؛ لذا نيازمنـد بهکارگيری
راهبردهای رشد هوشمند است.
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واژگان کليدی :توسعهی کالبدی -فضایي ،پراکندگي شهری ،شهر فشرده ،توسعهی پایدار ،کاشان.

تحليل الگوی توسعهی کالبدی -فضايي شهری از منظر توسعهی پايدار...

2

 -1مقدمه
 -1-1طرح مسئله

 -2-1سؤال و فرضيه تحقيق
 -1-2-1سؤال تحقيق
الف) آیا رشد فيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم دههی اخير (سالهای  1355تا  )1390از الگوی توسعهی پایدار
تبعيت نموده است؟

 -2-2-1فرضيهی تحقيق
برای پاسخ به این سؤال یک فرضيه مطرح گردید تا بهوسيلهی آن به سؤال تحقيق پاسخ داده شود:
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شهر بهعنوان یکي از دستاوردهای بشری از دیرباز موردتوجه تمدنها بوده است(ابراهيمزاده آسمين و دیگران:1389 ،
)26؛ بهطوریکه با ورود موج صنعتي شدن به کشورهای جهان سوم از اوایل قرن بيستم توليد و درآمد در شهرها افزایش
و به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری فزوني یافت .این روند تعداد و اندازهی شهرها را در این کشورها باال
برد) (Pumain, 2003: 25و منجر به گسترش شهرنشيني و شهرگرایي گردید؛ ازاینرو افزایش جمعيت و اندازهی شهرها
و شهرکها در جهان بهتبع افزایش شهرنشيني اثرات زیادی بر روی انسان و محيط داشته است (ابراهيمزاده ،رفيعي،
 .)46 :1388ازآنجاکه این گسترش از شهرنشيني همگام با رشد و توسعهی کالبدی شهرها نبوده ،منجر به ساختوسازهای
بدون برنامهریزی ،گسترش مهارنشدني شهرها و تغييرات فراواني در ساختار فضایي شهرها گردیده است(شيرمحمدی و
نقيبي)28 :1386 ،؛ بنابراین یکي از موضوعهای حياتي قرن  21دانشمندان شهری در ارتبـاط بـا پایـداری شـهر ،فـرم
و شـکل شـهر یا چگونگي رشد و توسعهی شهر در فضاست .شکل شـهر بهعنوان الگوی توسعهی فضایي فعاليتهای
انسـان در برههی خاصي از زمان تعریـف ميشود( .)Anderson, 1996: 8شکل پراکندگي شهری یا گسترش افقـي و
ساختوسازهای جدید در اطراف شهر باعث آسيبهای اجتماعي -اقتصـادی و تخریـب منـابع زیسـت -محيطي در
شهرها و اطراف آنها گردیده است(پوراحمد و همکاران .)2 :1389 ،به همين دليل توجه به فرم فضایي شهری پایدار
بهعنوان یک ضرورت اساسي در برنامههای توسعهی شهری حکایت از اهميت این موضوع در تقویت جنبههای فرهنگي،
اجتماعي و کالبدی شهر دارد(حسين زاده دلير و هوشيار .)213 :1385 ،در این راستا شهر کاشان نيز از مشکالت ناشي
از توسعهی شهری مستثنا نبوده و بررسيها نشان ميدهد ساختار کالبدی شهر کاشان در دهههای اخير به شکل
بيبرنامهای رشد کرده و توسعهی کالبدی بـا رشـد و افزایش جمعيت هماهنگ نيست درنتيجه ،این تحوالت سبب
توسعهی مداوم ،پراکنده و بيسازمان شهر گردیده که از نظم ساختاری خاصي پيروی نميکند؛ لذا این پژوهش در نظر
دارد ابتدا به بررسي الگوی توسعهی کالبدی -فضایي شهر کاشان با استفاده از مدلهای کمي همچون آنتروپي شانون،
مدل هلدرن ،ضریب موران و گری ،ضریب جيني بپردازد و در ادامه ضمن بيان مهمترین علل تغييرات الگوی رشد این
شهر و گستردگي فضایي آن ،راهبردهای مناسبي را جهت دستیابي به فرم کالبدی متناسب با توسعهی پایدار تدوین
نماید.
امروزه آگاهي از ساختار فضایي و شکل شهر ميتواند یکي از عوامل تأثيرگذار در ميزان موفقيت برنامهریزان و متصدیان
شهری باشد و به بهبود محيطهای شهری کمک شایاني بنماید و ازآنجاکه « بررسي الگوی گسترش شهرها یکي از مسائلي
است که ميتواند استراتژیهای توسعه را در افق دوردست جهت توانمندسازی مدیریت شهری فراهم سازد»(سجاد زاده
و رحماني)47 :1393 ،؛ لذا با این مقدمه پژوهش حاضر اهداف ذیل را دنبال مينماید.
الف) شناخت الگوی توسعهی کالبدی -فضایي شهر کاشان و ميزان انطباق آن با الگوی توسعهی پایدار.
ب) تدوین راهبردهایي جهت دستیابي به فرم کالبدی متناسب با توسعهی پایدار.
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الف) رشد فيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم دههی اخير (سالهای  1355تا  )1390ضمن عدم انطباق با الگوی
توسعهی پایدار از الگوی پراکندگي شهری تبعيت نموده است؟

 -2پيشينهی تحقيق

 -3مباني نظری پژوهش
 -1-3بررسي الگوهای توسعهی فيزيکي شهر
توسعهی فيزیکي شهر ،فرایندی پویا و مداوم است که طي آن محدودههای فيزیکي شهر و فضاهای کالبدی آن در
جهتهای عمودی و افقي از حيث کمي و کيفي افزایش ميیابند و اگر این روند سریع و بيبرنامه باشد به تنسيق فيزیکي

1- Yu-Hsin Tasi
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پيشنهاد و معرفي روشها و مباني نوین برای شناخت و ارزیابي رشد شهرها با دیدگاه فکری متفاوت و آزمون این
1
روشها در شهرهای مختلف دنيا ،پيشينهی نهچندان گسترده ،اما پویا دارد .در یکي از برترین پژوهشها ،یوسين تسای
در سال  2005با بررسي فشردگي و پراکندگي در شهرها ،به معرفي معيارهایي برای سنجيدن وضعيت فرم شهر بهصورت
کمي پرداخته و این معيارها را دربارهی سه شهر امریکا (آلباني و آتن در ایالت جورجيا و کوکومو در ایالت ایندیانا)
محاسبه کرده است .هدف از این پژوهش ،ارائهی معيارهای کمي بوده است که بر اساس آن بتوان به شکل روشن و قابل
استناد وضعيت و روند توسعهی فضایي و کالبدی شهرها را موردبررسي قرار داد(ضميری و همکاران.)169 :1380 ،
پژوهش دیگری تحت عنوان” بيستوپنج سال سابقهی پراکندگي در منطقهی سياتل :واکنشهای مدیریت رشد و مفاهيم
حفاظت” توسط لين رابينسون( )Robinson, 2002: 7-35انجام شده و نویسنده به این نتيجه رسيده است که الگوی
پراکندگي شهری در سياتل سبب قطعهقطعه شدن زیستگاهها گردیده و حياتوحش و محيطزیست را در معرض خطر
قرار داده است(شمس و همکاران .)50 :1392 ،پندال( )Pendall, 1999: 10-29در بررسي پراکنده رویي ،بر متغيرها و
عواملي چون ارزش زمين ،تقسيمات سياسي ،حکومتهای محلي ،تراکم ترافيک و سياستهای متفاوت محلي در زمينهی
کاربریها تأکيد دارد .وی معتقد است نياز به تسهيالت عمومي موجب ميشود پراکندهرویي محدود گردد ،درحاليکه
منطقهبندی با تراکمهای پایين موجب ترغيب پراکنده رویي ميگردد(حسيني و قدمي .)226 :1392 ،در مطالعات داخلي
سيفالدیني و همکاران ( )1391در پژوهش خود به تبيين پراکنش و فشردگي فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری
پایدار پرداخته و نتيجه ميگيرند که شهر آمل با اینکه در طول  40سال گذشته از فرم پراکندهای برخوردار بوده است؛
اما در دههی اخير از ميزان پراکنش آن کاسته شده و روند تمرکزگرایانهای را در پيش گرفته است .در پژوهش دیگری
قدیری و همکاران ( )1393با استفاده از تکنيکهای آنتروپي ،جيني ،موران ،گری و شاخص  Gعمومي به تحليل تحوالت
فرم فضایي شهر یزد طي سالهای  1375تا  1390پرداخته و نتایج مدلها نشان ميدهد که الگوی گسترش فيزیکي این
شهر به سمت پراکندگي پيش رفته اسـت .همچنين پوراحمد و همکاران ( )1389در پژوهشي تحت عنوان تحليلي بر
الگوی گسترش کالبدی -فضایي شهر گرگان با استفاده از مدلهای آنتروپي شانون و هلدرن ضمن بيان اینکه شهر
گرگان در طـول سالهای اخيـر به دالیلي هم چون وجــود کاربریهای بسـيار زیـاد غيرضروری ماننـد نظامي ،زمينهای
بایر در شهر ،مهاجرتهای زیاد به ایـن شـهر ،سياستهای واگـذاری زمـين و مسـکن بعـد از انقالب ،افزایش نرخ مالکيت
اتومبيل شخصي یا بهبود حملونقل ،ادغام روستاها و آبادیها در شهر و  ...رشدی نامتوازن و به شکل پراکنده داشته
است ،الگوی رشد فشرده را بهعنوان الگـوی توسعهی آتـي شـهر پيشنهاد ميکنند؛ بنابراین مجموع مطالعات ذکرشده
داخلي ،نشاندهنده تسلط مدل رشد و گسترش افقي بر روند توسعهی شهری در شهرهای ایران است که منجر به
شکلگيری شهرهای پراکنده شده است.
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متعادل و موزون فضاهای شهری نخواهد انجاميد و درنتيجه سامانههای شهری را با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد
ساخت(فردوسي.)18 :1384 ،
تعریف فرم هيچگاه آسان نبوده و به همين دليل هميشه متناسب با نوع کاربردش تعریف ميشود .در تعریف کلي
آن آمـده ،الگوی تـوزیع فـضایي فعاليتهای انسان در دورهی خاصي از زمان( ،)Anderson, 1996: 8پژوهشگری بـه
نـام هـندی ،فرم شـهری را تـرکيبي از ویـژگيهای مربوط به الگوی کاربری اراضي ،سيستم حملونقل و طراحي شهری
ميداند( )Handy, 1996: 152-153کوین لينچ ( )1981نيز فرم شهری را الگوی فضایي عناصر کالبدی بزرگ ،ساکن و
دائمي در شهر تعریف ميکند .درمجموع ميتوان گفت فرم شهری نتيجهی گرد هم آمدن مفاهيمي و عناصر متعددی
از ساختار شهر است .عناصر این مفاهيم ممکن است مواردی مانند الگوی خيابان ،اندازه و شکل بلوک ،طراحي خيابان،
شکلبندی قطعه ،پارکها و فضاهای عمومي و مانند این باشد .فرم شهر به دليل آثار مختلف اقتصادی ،اجتماعي و
زیستمحيطي ،ميتواند یـک شهر را بهسوی پایداری یا ناپایداری حرکت دهد( .)Jabareen, 2006: 39اینکه چه
گزینههایي در رابطهی با شکل یا ساختار شهرها وجود دارد نظرات مختلفي ارائه شده است .از ميان صاحبنظران”
پرسمن” در سال  1985و "مينزی" در سال  1992چندین اشکال هندسي اصلي شهری را بهعنوان نمونه مشخص
کردهاند :شهر پراکنده ،2شهر فشرده ،3شهر حاشيهای ،4شهر کریدوری ،5شهر لبهای(6کاتي ،برتون ،جنکز.)79 :1383 ،
عدهای نيز فرمهای شهری را به دو گروه اصلي (که از اواخر قرن بيستم بهعنوان آلترناتيوهای رقيب عمل کردهاند) تقسيم
نمودهاند:
 متراکم کردن و فشردهسازی شهری (نظریهی توسعهی فرم شهری فشرده و بخشي از مفهوم شهر فشرده).
 پراکنش و گستردگي شهری (نظریهی توسعهی گسترده و فرم شهری که به توسعهی کمتراکم منجر
ميشود)(مثنوی.)31 :1382 ،
عوامل مختلفي گرایش به تراکم یا پراکنش را در توسعهی شهری تشویق ميکنند که ازجملهی آنها ميتوان به
ميزان رشد جمعيت ،درآمد سرانه ،مالکيت اتومبيل و محدودیتهای فيزیکي توسعهی شهرها اشاره کرد(پورمحمدی و
قرباني .)91 :1382 ،پيسر 7عوامل عمدهی تأثيرگذار بر تراکم در سطح محلي را در شکل شمارهی  2خالصه نموده است.

2- Urban sprawl
3- Compact city
4- Fringe city
5- Corridor city
6- Edge city
7- Peiser
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شکل  :1عوامل مؤثر بر تراکم و پراکنش شهری منبع)(Peiser, 2000: 682

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره هفتم ،شماره بيستم و ششم ،زمستان 1395

5

بدیهي است که انتخاب هر یک از فرمها در مدیریت و برنامهریزی راهبردی شهر تأثير بسزا داشته ،درعينحال
تشخيص فرم و شکل موجود شهر نيازمند مطالعهی تحقيق و تجزیهوتحليل است .در ادامه دو گروه از فرمهای اصلي شهر
تشریح ميگردد.

 -1-1-3پراکنش شهری (رشد افقي شهر)
گـسترش افقي شهر واژهای است که در نيمقرن اخير در قالب اصطالح "اسپرال" در ادبيات پژوهشهای شهری وارد
شـده اسـت و امروزه موضوع محوری اکثر سـمينارهای شـهری در کـشورهای توسعهیافته اسـت .سابقهی کـاربرد این
اصطالح به اواسـط قـرن بيستم بازميگردد ،زماني که در اثر استفاده بيرویه از اتومبيل شخصي و توسعهی سيستم
بزرگراهها ،بسط فضاهای شهری در آمـریکا رونـق گرفت( )Hess,2001: 4درنتيجه در دهههای  1960و  1970گرایش
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به حومهنشيني و استفاده از اتومبيل شخصي به الگویي رایج در شهرنشيني و شـهرسازی در ایاالتمتحده بدل گردید.
این نوع توسعهی شهری که اصوالً در اراضي آمادهسازی نشدهی شهرها اتـفاق افـتاد ،ازنظر بسياری تأسفآور بود .توسعهی
بيرویه و بيقواره ،اسراف در استفاده از منابع طبيعي و زمين ،آلودگي ناشي از وابستگي به اتومبيل شخصي ،انحطاط
مـراکز قـدیمي شهرها و نيز مصرف نابجا و غيرعادالنه هزینههای توسعه و عمران در نواحي مختلف ،ازجمله انـتقاداتي
اسـت کـه به اینگونه توسعهی پراکنده و ناموزون شهری وارد شده است .ازاینروست که «توسعههای شهری بيرویه در
حومههای ایالت متحده ،اغلب بهمنزلهی بـدترین نـوع ساختار شهری ارزیابي شدهاند»(عزیزی )51 :1382 ،این الگو که
در چند دههی اخير ابتدا در کشـورهای توسعهیافتـه بـه علت استفادهی زیاد از اتومبيل شخصي و حومهنشيني ،بهویژه
در کشورهای استراليا ،امریکا و کانادا به وجود آمد ،هماکنون در بسـياری از هستههای شـهری کشورهای درحالتوسعهی
دیده ميشود .با به وجود آمدن این پدیده در منـاطق مختلـف جهـان تعـاریف مختلفي از این پدیده بيان شده اسـت
کـه همـهی آنها دارای وجـه اشـتراک هسـتند .نـوزی کليـهی تعـاریف گسترش افقي را خالصه کرده است .تا به یـک
تعریـف واحدی برسند که تعریف آن چنـين اسـت :توسعهی بدون برنامهریزی ،بدون کنتـرل ،ناهماهنـگ و تـککاربری
کـه یـک نقـش ترکيبـي از کـاربری فـراهم نميکند و ازنظر عملکـردی هـيچ رابطهای بـا کاربریهای اطـراف شـهر
نـدارد و بهعنوان یـک توسعهی کمتراکم ،خطي یا نـواری ،متفـرق ،جستهوگریخته و توسعهی جـدا افتـاده بـه نظـر
ميرسد( .)Nozzi, 2003عوامل مختلفي در پراکـنش شـهرها مؤثرند ،اما رونـد بورسبازی و معامالت قماری زمين یکي
از عوامل اصلي برای توسعهی فيزیکي ناموزون شهرها محسوب ميشود؛ بهطوریکه بورسبازی زمين و احتکار آن ،بخشي
از زمين را از توسعه بازميدارد؛ درحاليکه بخشهای دیگر آن ،ممکن اسـت بهسرعت زیرپوشش ساختمانهای شهری
برود .الگوی پراکنش شهری سبب ميشود که تراکم جمعيت کاهش یابد و در جریان این توسعه ،شهر زمـينهای
کـشاورزی و مزارع را از بين برده ،ازنظر جلوهی ظاهری بهصورت قطعهقطعه شدن ،حرکت گرهای و جستهوگریخته و
توسعهی ناپيوسته و تـدریجي بروز نماید(پورمحمدی و جام کسری.)36 :1390 ،
در کشور ما تا زماني که الگوی رشد شهرها ارگانيک بوده و عوامل درونزا و محلي تعيينکنندهی رشد شهری بودهاند،
زمين شهری نيز کفایت کاربریهای سنتي شهری را ميداده و برحسب شرایط اقتصادی ،اجتماعي و امنيتي شهر ،فضای
شهر را بهطور ارگانيک سامان ميداده است .ليکن از زماني که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برونزا به خود
گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهاني جای گرفتند،
سرمایهگذاری در زمين شهری تشدید گردید و این نقطهضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه زمين ،الگوی توسعهی
بسياری از شهرهای ایران را دیکته کرده است ،این امر باعث نابساماني بازار زمين شهری و بالاستفاده ماندن بخش وسيعي
از اراضي داخل محدوده و عارضهی منفي گسترش افقي شهرها شده است(تقوایي و سرایي.)191 :1383 ،
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 -1 -1-1-3نتايج رشد افقي شهر
شهرهای پراکنده با تراکم نسبي پایين ،عدم پيوستگي فضایي فعاليتها ،مسافت طوالني سفرها و درنتيجه وابستگي
به اتومبيل ،کيفيت زندگي را در محيطهای شهری کاهش ميدهند و هزینههای اجتماعي ،اقتصادی و زیستمحيطي
(نظير مصرف بيشازحد انرژی و آلودگي هوا و صدا ،هزینه سفرهای روزانه و تأمين زیرساختهای عمومي) را به دنبال
دارد(.)Bertaud and Malpezzi, 2003: 3-4
ازجمله پيامدها و آثاری که بـرای پدیـده پراکنش ذکر ميشود ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) کاهش فضای باز منطقهای؛
ب) تخریب مناطق آسيبپذیر ازلحاظ محيطزیست؛
ج) آلودگي زیاد هوا؛
د) مصرف بيشازاندازه انرژی؛
هـ) کاهش جنبههای زیبایي شناسانه چشمانداز؛
و) از بين رفتن پوشش گياهي و خشک شدن چشمهها؛
ز) تخریب زمينهای کشاورزی؛
ح) کاهش تنوع گونههای زیستي و افزایش احتمال سيالبها؛
ط) از بين رفتن چشمانداز کوهستانها؛
ی) آلودگي خليجها و دریاچهها ازنظر اکولوژیکي(.)Johnson, 2001: 271-272

 -2-1-3توسعهی فشرده

 -1-2-1-3توسعهی پايدار و رويکرد شهر فشرده
امروزه این اتفاقنظر وجود دارد که ساماندهي کالبد شهرها باید بر اساس چارچوب توسعهی پایدار شهری صورت
بگيرد و تحقيقات انجام شده در سطح جهاني نشان ميدهد که رویکرد شهر فشـرده بـه اهداف توسعهی پایدار نزدیکتر
است(مثنوی)91 :1382 ،؛ زیرا پراکندگي شـهری یکـي از عمدهترین چالشهای برنامهریزی فضایي در قرن بيست و یکم
است و رشد هوشـمند ،چـارچوبي مناسـب بـرای شهرهایي است که مدل فيزیکي آنها فشرده بوده و با فشار شـدید
توسعه روبـهرو شدهاند(زیـاری و همکاران .)79-83 :1383 ،این مدل در انطباق با توسعهی پایدار ،استفادهی بهينه از
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به دنبال ایدهای لوکوربوزیه از شـهر درخـشان ،دانتزینگ و ساعتي ( )1973شهر فشرده را پيشنهاد کردند که رویکرد
آنها ارتقای کيفيت زندگي ،اما نه با هـزینهی نـسل آینده بود .هدف اصلي این ایده ،خلق شـهرهایي بـا فـشردگي و
تراکم باال اما بهدوراز مشکالت موجود در شهر مـدرنيستي اسـت(سيفالدیني و همکاران )160 :1391 ،شهر عمومي
(فشرده) طبق تعریـف الکين باید فرم و مقياسي داشته باشد کـه بـرای پيادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل عمومي
همـراه بـا تراکمـي کـه باعـث تشـویق تعـامالت اجتمـاعي ميشود ،مناسب باشد( )Elkin et al: 1991همچنين برتون
شهر فشرده را شهری تعریف کرده است که تراکم آن باال و کاربریها بهصورت ترکيبي است و سيستم حملونقل عمومي
خوبي دارد و پيادهروی و دوچرخهسواری را تشویق ميکند) .(Burton, 2000: 197در فرم شهر فشـرده ،تأکيـد بـر
رشد مراکز شهری موجود و زمينهای بازیافتي و درعينحال اجتنـاب از گسـترش و پخـش شـدن در حاشيههاست )
حسـينيون .)14 :1385 ،شناخت الگوهای متفاوت شهر فشرده از پراکنده ،با بررسي شاخصهایي ازجمله اندازهی مصرف
زمين بيشتر ،سرانهی زمين باالتر ،توزیع نامناسبتر کاربریها در شهر گسترده و در مقابل پيوستگي و اتصال و استمرار
بافت در شهر فشرده قابلبررسي است(.)Tasi, 2005: 43

مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،دوره هفتم ،شماره بيستم و ششم ،زمستان 1395

7

زمـين و کـاهش سـهم انرژی را توصيه ميکند(قرخلو و حسيني .)160 :1385 ،فشردگي یک اصل مهم از اصول ششگانه
طراحي پایدار شـهری در چـارچوب مفـاهيم توسعهی پایدار شهری محسوب ميشود(کوین جي و جوپاور.)15 :1388 ،

 -2-2-1-3پيامدهای فرم شهر فشرده
نظریهی شهر فشرده این ایده را تشریح ميکند که با فشردهسازی شهرها و افزایش تراکم همراه با عمل کاربری
مختلط ميتوان شهرها را به سمت توسعهی پایدار هدایت نمود .متراکمسازی شهری باعث ایجاد نواحي شهری امنتر و
سرزندهتر ميشود و عالوه براین باعث حمایت از مشاغل و سرویسهای محلي و تعامالت اجتماعي شهری خواهد
شد(صداقتي و تاجيک.)87 :1391 ،
بهطور عام ،حاميان اصلي شهر فشرده بر این باورند که شهر فشرده دارای امتيازات زیستمحيطي ،انرژی و منافع اجتماعي
زیادی است ازجمله:
الف) "محدودیت بسيار زیاد توسعهی شهری” از طریق استفاده مجدد از زیرساختها و اراضي توسعهیافتهی قبلي،
تجدید حيات مناطق موجود شهری و زندگي شهری .ميتوان گفت که محدودیت توسعه و تراکم باالی جمعيت ،موجب
پدید آمدن یک شکل شهری فشرده و حفظ اراضي کشاورزی و باغات ميشود.
ب) ”حملونقل عمومي باصرفه” در جهت برآورده کردن نيازهای حملونقلي اکثریت جمعيت شهری و کساني که
اتومبيل ندارند ،باعث ميشود دسترسي و تحرکهای کلي افزایش یابد.
ج) ”کاهش حجم ترافيک موتوری و آلودگي هوا” به این معنا که درنتيجهی حملونقل عمومي ،حجم ترافيک موتوری،
آلودگي هوا و خطر مرگ و جراحت براثر ترافيک کاهشیافته و کاهش هزینههای حملونقل نيز از ميزان آلودگي ميکاهد.
د) "مطلوبيت کاربری مختلط به دليل باال بودن تراکم کلي جمعيت" به خاطر کاربرهای مختلف ،فواصل سفر
کاهشیافته ،وابستگي به اتومبيل کم شده و پيادهروی و دوچرخهسواری بهعنوان کاراترین و مؤثرترین وسيلهی صرفهجویي
در انرژی جهت دسترسي به تسهيالت محلي ميشود.
هـ) "دسترسي به محيط زیستي بهتر” به خاطر کاهش کلي آالیندهها و گازهای گلخانهای و مصرف کمتر سوخت
فسيلي در شهرهای فشرده و درنتيجه سالمتي بيشتر است.
و) "کاهش هزینههای گرمایش" درنتيجه بافت شهری با تراکم باالتر و همراه با مصرف انرژی و توليد آلودگي کمتر
ز) "وجود پتانسيل اختالط اجتماعي باال” درنتيجه تراکمهای زیاد جمعيتي
ح) ”باال رفتن کيفيت زندگي ،امنيت بيشتر و نيز حمایت از مشاغل و خدمات” که به مفهوم ایجاد محيطي برای
رونق فعاليتهای تجاری و اقتصادی نيز است(براند فری.)4 :1383 ،
ط) شهر فشرده به علت سرزندگيای که دارد و بهاینعلت که حوزهی نفوذ عابران پياده و عالقهمند به خرید است،
مخلوطي از دادوستدهای کوچک و بزرگ در نواحي شهری به وجود ميآورد(.)Van Nes, 2003: 5

شهرستان کاشان با وسعتي معادل  4415/07کيلومترمربع و ارتفاعي حدود  955متر از سطح دریا در فالت مرکزی
ایران و در شمال استان اصفهان واقع شده است .در شرق و شمال شرقي این شهر دشت کویر و در سوی جنوبي آن
ارتفاعات ایران مرکزی با روند شمال غرب بهسوی جنوب شرقي امتداد یافتهاند .متوسط ميانگين دمای ساالنهی منطقه
 19/1درصد سانتيگراد و متوسط بارندگي کمتر از  150ميليمتر است و باد غالب منطقه از جانب شمال غرب بوده و
پسازآن به ترتيب جهات غرب و شمال و جنوب شرق بيشترین باد را داشته است .شکل شمارهی  2موقعيت منطقهی
موردمطالعه را نشان ميدهد .به لحاظ جمعيتي ،طبق سرشماری سال  1390این شهر  275325نفر جمعيت داشته است
و متوسط نرخ رشد ساالنهی آن نيز طي سالهای  1385 -1390معادل  1/6درصد بوده است.
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 -4محدودهی موردمطالعه
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شکل  :2نقشهی موقعيت جغرافيایي منطقهی مورد مطالعه

 -5روش پژوهش
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نوع پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و بر اساس ماهيت و روش ،توصيفي -تحليلي است .توصيفي به این دليل که بـا
اسـتفاده از شاخصهای جمعيـت ،مساحت ،سرانه و تراکم به توصيف وضعيت شهر ميپردازد ،تحليلي بـه این خاطر که
با استفاده از تکنيکهای کمي به تحليل تحـوالت فرم فضایي شهر کاشان ميپردازد .برای بررسي شناخت روند الگـو یا
الگوهای توسعهی شـهر تـا دورهی معاصر از روشهای چندگانهای استفاده شده است .دادههای اوليه شامل اطالعات
آماری و نقشههای محدودهی موردمطالعه از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانهای شامل گزارشهای طرحهای جامع و
تفصيلي ،سرشماری نفوس و مسکن سالهای  1355تا  1390شهر کاشان ،مراجعه به سازمانها و ارگانهای دولتي
مربوطه نظير شهرداری ،فرمانداری و برداشتهای ميداني به دست آمدند .در ادامه برای سنجش ميزان پراکنش و فشردگي
شهر کاشان و تحليل سيستماتيک الگوی رشد کالبدی شهر از روشها و مدلهای کمّي همچون درجهی توزیع متعادل
شامل (مدل آنتروپي شانون ،ضریب جيني) ،مدل هلدرن و قاعدهی اندازه  -تراکم شهر در دورههای مختلف؛ و برای
تحليل الگوی فضایي پارامترهای رشد شهری از تحليلهای همبستگي ،یعني تکنيک اتوکروليشن فضایي (ازجمله ضریب
گری و موران) با استفاده از نرمافزار  Arc GISاستفاده گردید .عالوه بر آن ،بهمنظور نشان دادن گسترش شهر در دهههای
مختلف ،با استفاده از نرمافزار  Arc GISو بهکارگيری نقشههای موجود و عکسهای هوایي یا تصاویر ماهوارهای ،نقشهی
رشد و توسعهی فيزیکي شهر در دورههای مختلف تاریخي تهيه گردید.
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بررسی الگوی های رشد شهری

پراکنش شهری

توسعهی فشرده

سنجش میزان پراکنش و فشردگی شهر کاشان

آنتروپی شانون

ضریب جینی

مدل هلدرن

ضریب موران

ورودی  :3نمودار فرآیند بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با مدلهای سنجش فرم شهری
شکل

 -1-5روش تجزيهوتحليل دادهها و آزمون فرضيه
تجزیهوتحليل دادهها به روش کمي و با استفاده از تکنيکهای ریاضي -آماری انجام شد و جهت آزمون فرضيه از مدلهای

زیر استفاده گردید.
 -1 -1-5درجهی توزيع متعادل
الف) آنتروپي شانون

رابطهی ( 2آنتروپي نسبي)

𝐻
𝑘𝑛𝐿

=𝐺

ارزش مقدار ضریب آنتروپي ( )Gنيز بين  0و  1است ،اگر  G =0باشد ،یعني تمرکز و  G = 1یعني پخشایش(سرایي و
پورمحمد.)61 :1387 ،
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از مدل آنتروپي شانون به نام ضریب بينظمي نيز یاد ميشود .این ضریب نمایانگر درصد نواحي ساختهشده به کل
مساحت محدودهی موردنظر است .هر چه این ضریب کوچکتر باشد ،نشاندهندهی تمرکز و هر چه بزرگتر باشد،
نشاندهندهی پراکندگي توسعه است .بر این اساس ،ضریب بينظمي شانون وقتي با سيستم اطالعات جغرافيایي همراه
شود ،یک ابزار ساده اما مؤثر در اندازهگيری ميزان گسترش شهرهاست(.)Yeh and li, 2001: 87
از این مدل برای تجزیهوتحليل و تعيين مقدار پدیدهی رشد بيقوارهی شهری استفاده ميگردد .ساختار کلي مدل به
شرح زیر است:
)H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi
رابطهی ( 1آنتروپي مطلق)
در رابطهی باال:
 :Hمقدار آنتروپي شانون
 :Piنسبت مساحت ساختهشده (تراکم کلي مسکوني) منطقهی  iبه کل مساحت ساختهشده مجموع مناطق
 :nمجموع مناطق
ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا ) Ln(nاست .مقدار صفر بيانگر توسعهی فيزیکي خيلي متراکم (فشرده) شهر است.
درحاليکه مقدار ) Ln(nبيانگر توسعهی فيزیکي پراکندهی شهری است .زماني که ارزش آنتروپي از مقدار ) Ln(nبيشتر
باشد ،رشد بيقوارهی شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است(حکمتنيا و موسوی.)129 :1385 ،
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اگر مطالعات باهدف مقایسهی گسترش شهر در زمانهای مختلف باشد ،بهتر است که ضریب نسبي شانون بهجای مقدار
مطلق آن به کار رود که مقدار آن بين صفر و یک است(حسينزاده دلير و همکاران.)59 :1391 ،

ب) ضريب جيني
ضریب جيني شاخصي برای اندازهگيری توزیع نابرابر جمعيت و اشتغال در نواحي مختلف یک متروپل است .این
ضریب دامنهای بين صفر و یک دارد .ضریبهای جيني باالتر (نزدیک به  )1به این معني است که تراکم جمعيت  /اشتغال
تا حد زیادی در نواحي محدودی بسيار باالست (توزیع نامتعادل) و ضریب جيني نزدیک به صفر به این معني است که
جمعيت یا اشتغال در متروپل بهصورت عادالنهای توزیع شده است .ضریب جيني بهصورت زیر محاسبه ميگردد:
رابطهی 3
در این رابطه  Nتعداد نواحي Xi ،نسبت وسعت منطقهی  iبه کل مناطق و  yiنسبت جمعيت یا اشتغال در منطقهی  iبه
وسعت کل مناطق است

 -2-1-5درجهی  1تجمع
درجهای را که نـواحي بـا تـراکم باال تجمع یافتهاند ،یا بهطور تصـادفي پراکنده شدهاند ،بـرآورد ميکند .ایـن بعـد
نسـبت فشـردگي و پراکنش را بـر اسـاس سـاخت فضـایي (توسعهی تـکمرکزی ،چندمرکزی ،پراکنـده بـدون تمرکـز،
توسعههای پيوسته و نوار تجاری) مشخص ميکند .برای اندازهگيری این بعد از ضریب مـوران 8استفاده شده که با
اندازهگيری خودهمبستگي فضایي ( )Auto Correlationميتواننـد سـطح تجمـع را تخمين بزنند .ایـن دو مشابهاند؛
امـا تنهـا برحسب تعریف ریاضي و مقياس مقادیر ،با هم اخـتالف کمـي دارند(.)Tsai, 2005: 146
الف) ضريب موران :این ضریب بهصورت زیر تعریف ميگردد:
𝑁
𝑁∑ 𝑁
)𝑥𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−𝑥)(𝑥𝑖−
𝑁
2
𝑁∑
] )𝑥𝑖=1[∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−

رابطهی 4

= 𝑛𝑎𝑟𝑜𝑀

 Nتعداد مناطق Xi ،جمعيت یا اشتغال منطقهی  Xj ،iجمعيت یا اشتغال منطقهی  X ،jمتوسط جمعيت یا اشتغال
و  Wijوزن بين مناطق  iو  jرا مشخص ميکند .در محاسبهی مقدار وزني ،بين دو منطقهای که ارتباط مستقيم یا مرز
مشترک داشته باشند ،ضریب وزني  1و در مناطقي که با یکدیگر مرز مشترک نداشته باشند ،ضریب وزني صفر قرار
ميگيرد .تفسير ضریب موران بدینصورت است که بين مقادیر  -1تا  +1محاسبه ميشود .مقدار  +1بيانگر الگوی کامالً
تکقطبي ،مقدار صفر بيانگر الگوی تجمع تصادفي یا چندقطبي و مقدار  -1بيانگر الگوی شطرنجي توسعه است .هر چه
این ضرایب مقدار باالتری داشته باشند ،بيانگر تجمع زیاد و هر چه مقدار پایينتری داشته باشند ،بيانگر پراکنش
است.)Cliff, 1981: 105(.

یکي از روشهای اساسي برای مشخص نمودن رشد بيقوارهی شهری استفاده از روش هلدرن است .جان هلدرن در
سال  1991روشي را برای تعيين نسبت رشد افقي شهر و رشد جمعيت به کار برد .با استفاده از این روش ميتوان
مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشي از رشد جمعيت و چه مقدار ناشي از رشد بيقوارهی شهری بوده است .وی در
این روش از فرمول سرانهی ناخالص زمين استفاده کرده است(حکمتنيا و موسوی.)129 :1385 ،
رابطهی 5

)

وسعت شهر در پایان دوره
وسعت شهر در آغاز دوره

( ) = Ln

سرانه ناخالص پایان دوره
سرانه ناخالص آغاز دوره

( ) + Ln

جمعیت پایان دوره
جمعیت آغاز دوره

( = Ln

8 -Moran
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بهعبارتدیگر نسبت لگاریتم طبيعي جمعيت پایان دوره به آغاز دوره بهعالوه نسبت لگاریتم طبيعي سرانهی ناخالص
پایان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبيعي وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد بود.

 -6يافتههای پژوهش
 -1-6بررسي روند تحوالت رشد کالبدی – فضايي شهر کاشان طي دهههای  1355تا 1390
در طول چند دههی اخير ساختار کالبدی شهر کاشان به نحو بيسابقهای گسترش یافته است؛ لذا توسعه و گسترش
شهر و ایجاد هستههای جمعيتي حاشيهی شهر ،سبب شکلگيری موزایيکي از ساختهای کالبدی -فضایي با تمایزی
آشکار در بافت شهر شده و دگرگونيهای عمدهای در ساختار شهر پدید آورده است (شکل شمارهی  4الگوی گسترش
کالبدی -فضایي شهر کاشان طي ادوار مختلف را نشان ميدهد) .در ادامه به بررسي تحوالت دقيق فرم و شکل فضایي
شهر پرداخته ميشود تا بدینوسيله ضـمن شـناخت بهتر فرم فضایي شهر ،بتوان راهبردهای مناسبي را جهـت دستیابي
به فرم کالبدی ،متناسب با توسعهی پایدار تدوین نمود.
بررسي روند توسعهی کالبدی شهر درميان سالهای  1355تا  1390نشان ميدهد کـه توسعهی شـهر بـا رشـد و
افزایش جمعيت هماهنگ نبوده و توسعهی کالبدی شهر بر رشد جمعيت شهر پيشي گرفته که نمود آن شکلگيری بافت
پراکنده است؛ بهعبارتدیگر تغييرات اندازهی جمعيت و تراکم شهر کاشان مطابق با روند پيشبيني قاعدهی اندازه -تراکم
نبوده است و همزمان با افزایش جمعيت شهر ،تراکم جمعيتي شهر نهتنها افزایش نيافته ،بلکه کاهش پيدا کرده که این
نشان از باال بودن نرخ رشد توسعهی کالبدی شهر در مقطع ( )1390-1355دارد .آمار جدول شمارهی  1بهخوبي مؤید
این مطلب است ،طبق آمار جدول ،جمعيت شهر از  92777نفر در سـال  1355به  275325نفـر در سال  1390رسيده
است ،اما بهموازات این افزایش ،تراکم ناخالص شهر کـه در سـال  1355معادل  140نفر در هکتار بوده با کاهش مقدار
آن در دهههای بعدی به  29.1نفر در هکتار در سال  1390رسيده است و از سوی دیگر سرانهی ناخالص شهری از 71
مترمربع در سال  1355به  343مترمربع در سال  1390افزایش یافته است؛ بنابراین کاهش شدید تراکم ناخالص جمعيتي
و رشد سرانهی ناخالص شهری نشان از گسترش فيزیکي شهر در پيرامون شهر و درنتيجه الگـوی پراکنشي است که
ناپایداری را در فرم شهری شکل داده است؛ بنابراین از بررسي تراکمهای جمعيتي شهر طي دهههای مختلف ميتوان
نتيجه گرفت که این شهر از یک بافت و مدل پراکنـده برخوردار است ،بهطوریکه تراکم ناخالص جمعيتي  140نفر در
هکتار در سال  1355تا  29.1نفر در هکتار در سال  1390کمتر از شهرهای درحالتوسعهی آسـيا ( 160نفــر در هکتـار)
و شـهرهای ثروتمند آسـيا ( 140نفــر در هکتـار) است(پورمحمدی و قرباني.)89 :1382 ،
جدول  :1روند تحوالت جمعيت و مساحت شهر کاشان طي سالهای 1355 - 1390

1355

660.4

92777

1365

1553

151533

5515

205866

8680

253509

9457

275325

1375
1385
1390

8.9

5

13.5

140

71

98

102

3 /1
37

4.6
1 /7

268

2 /1
1 /6

منبع * (مهندسين مشاور نقشجهان پارس)1390 :
** (سرشماری عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سالهای )1355-1390

29.2

342

29.1

343
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سال

مساحت*
(هکتار)

جمعيت**

نرخ رشد مساحت
(درصد)

نرخ رشد جمعيت
(درصد)

تراکم ناخالص
جمعيت (هکتار)

سرانهی ناخالص
شهری (مترمربع)
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 -2-6سنجش فرم شهری و چگونگي گسترش کالبدی  -فضايي شهر کاشان با مدلهای تحليلي
الف) مدل آنتروپي شانون
یکي از مدلهایي که به تجزیهوتحليل و تعيين مقدار پدیدهی رشد بيقوارهی شهری ميپردازد ،مدل آنتروپي شانون
است .آمار جداول  2تا  4ارزش آنتروپي شانون برای شناخت گستردگي شهر کاشان در دورههای زماني  1365تا 1385
را بيان ميکند .محاسبات نشان ميدهد که مقدار آنتروپي شهر کاشان در سال  1365برابر با  4483/1بوده است،
درحاليکه حداکثر ارزش  Ln(5)= 1.6094است .نزدیک بودن مقدار آنتروپي به مقدار حداکثر ( )1.6094نشانگر رشد
پراکنده (اسپرال) گسترش فيزیکي شهر است .در دههی  1375مقدار این ضریب معادل  4490/1بوده است ،درحاليکه
حداکثر ارزش  Ln(5)= 1.6094است درنتيجه همچنان شهر مانند دورهی قبل به رشد پراکندهی خود ادامه داده است.
در سال  1385نواحي پنجگانه شهر کاشان به ده ناحيه افزایش یافت .مقدار آنتروپي برآورد شده در این سال ،برابر با
 2.0001محاسبه شده ،درحاليکه حداکثر ارزش  Ln(10)=2.3025است؛ لذا ضریب بهدستآمده بيانگر پدیده رشد
بيقوارگي و پراکنش شهر است؛ بنابراین ضرایب آنتروپي بهدستآمده طي دورههای  65تا  85نشان ميدهد که طي 20
سال اخير ،گسترش فيزیکي شـهر ،پراکندهتر و غيرمتراکم گردیده است یا به عبارتي گسترش فيزیکي شـهر به سمت
پراکندگي بيشتر ميل داشته است.
جدول  :2محاسبهی ارزش آنتروپي شانون در نواحي پنجگانه شهری کاشان در سال Shannon Entropy 1365
)H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi
نواحي
)Pi*Ln(Pi
)Ln(Pi
)(Pi
مساحت ()He
ناحيهی یک
ناحيهی دو
ناحيه سه
ناحيهی چهار
ناحيهی پنج
کل شهر

171/3
137/1
45/3
93
32/08
478/78

0/357784369
0/286352813
0/094615481
0/194243703
0/067003634

∑ 𝑃𝑖 = 1

-1/027824796
-1/250530615
-2/357934169
-1/638641709
-2/703008419
Pi*Ln(Pi) =1

-0/367739646
-0/35809296
-0/223097076
-0/318295833
-0/181111387
-1/448336902

 Ln(n)=Ln(5)= 1.6094≥H=1.4483≥0ضریب مطلق آنتروپي شانون
 1.4483/1.6094 =0.8999ضریب نسبي آنتروپي شانون
منبع (محاسبات نگارندگان)
جدول  :3محاسبهی ارزش آنتروپي شانون در نواحي پنجگانه شهری کاشان در سال Shannon Entropy 75
)H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi
نواحي
)Pi*Ln(Pi
)Ln(Pi
)(Pi
مساحت)(He

∑ 𝑃𝑖 = 1

 Ln(n)=Ln(5)= 1.6094≥H=1.4490≥ 0ضریب مطلق آنتروپي شانون
 1.4490/1.6094 =0.9004ضریب نسبي آنتروپي شانون
منبع (محاسبات نگارندگان)
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ناحيهی یک
ناحيهی دو
ناحيهی سه
ناحيهی چهار
ناحيهی پنج
کل شهر

407.47
326.87
107.32
221.48
77.38
1140.52

0.357266861
0.286597342
0.094097429
0.194192123
0.067846246

-1.029272267
-1.249677039
-2.363424552
-1.638907286
-2.690511228
Pi*Ln(Pi) =1

-0.367724872
-0.358154117
-0.222392175
-0.318262885
-0.182541086
-1.449075134
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جدول  :4محاسبهی ارزش آنتروپي شانون در نواحي دهگانه شهری کاشان در سال Shannon Entropy 1385
)H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi
نواحي
)Pi*Ln(Pi
)Ln(Pi
)(Pi
مساحت)(He
ناحيهی یک
ناحيهی دو
ناحيهی سه
ناحيهی چهار
ناحيهی پنج
ناحيهی شش
ناحيهی هفت
ناحيهی هشت
ناحيهی نه
ناحيهی ده
کل شهر

228.536
234.432
294.5
178.608
134.887
136.649
37.78
28.199
51.379
2.478
1327.448

0.172161923
0.176603528
0.221854265
0.134549903
0.101613773
0.102941132
0.028460625
0.021243017
0.038705094
0.00186674

∑ 𝑃𝑖 = 1

-1.759319834
-1.733848014
-1.505734578
-2.005820121
-2.28657619
-2.273597987
-3.559233719
-3.851727065
-3.251784052
-6.283561798
Pi*Ln(Pi) =1

-0.302887885
-0.306203676
-0.334053638
-0.269882903
-0.232347634
-0.234046751
-0.101298017
-0.081822302
-0.125860608
-0.011729775
-2.00013319

 Ln(n)=Ln(10)= 2.3025≥H=2.0001≥ 0ضریب مطلق آنتروپي شانون
 2.0001/2.3025 =0.8686ضریب نسبي آنتروپي شانون
منبع (محاسبات نگارندگان)

درمجموع نتایج حاصل از مدل آنتروپي نشان ميدهد با توجه به اینکه در دورههای زماني موردمطالعه ،مقدار عددی
ضریب همواره باالتر از متوسط ( )0.5است؛ بنابراین در شهر کاشان پدیده پراکندگي شهری اتفاق افتاده است؛ چنانکه
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شکل  :4نقشه الگوی گسترش کالبدی -فضایي شهر کاشان طي ادوار مختلف منبع نقشهی پایه :شهرداری کاشان
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ضریب بينظمي شانون در سال  1375به حداکثر ميزان پراکندگي رسيده است .در سال  1385این ضریب با کاهش
نسبي روبهرو بوده که این تغيير نشان از پر شدن نسبي فواصل خالي و پيوستگي سطوح پراکنده است ،اما همچنان به
عدد  1نزدیک است و بيانگر پراکندگي و عدم فشردگي و تراکم رشد فيزیکي شهر کاشان است (جدول شمارهی  5نتایج
کمي مساحتهای بهدستآمده و محاسبات ضرایب بينظمي مطلق و نسبي آنتروپي شانون در دورههای  1365تا 1385
جهت مقایسه گسترش شهر و تعيين ميزان پراکندگي افقي را نشان ميدهد).
جدول  :5محاسبهی ضریب بينظمي شانون در دورههای  1365تا 1385
سال

مساحت بخشهای ساختهشده (هکتار)

)LN)n

ضریب مطلق بينظمي شانون

ضریب نسبي بينظمي شانون

1365
1375
1385

478.78
543.38
1327.448

1.61
1.61
2.3025

1.4483
1.4490
2.0001

0.8999
0.9004
0.8686

منبع (محاسبات نگارندگان)

؛ Series1
0/9؛ 1375

؛ Series1
؛ 1365
0/89

؛ Series1
؛ 1385
0/86

شکل  :5نمودار روند ضریب آنتروپي نسبي شهر کاشان طي سالهای  1365تا 1385

ب) ضريب جيني :در سـنجش پـراکنش جمعيـت و نـوع گســترش فيزیکي شهر کاشان با اسـتفاده از ضـریب

Gini=/5∑(/20-/25)+(/26-/30)+(/11-/13)+(/27-/21)+(/15-

/11)=(/04)+(/03)+(/02)+(/06)+(/04)=/5×/19=0/09
ج) محاسبهی ضریب جيني برای سال ( 1385جمعيت):
Gini=/5∑(/09-/25)+(/16-/20)+(/17-/22)+(/06-/13)+(/12-/07)+(/18-/06)+(/02-/02)+(/03-/01)+(/03-

/04)+(/14-/003)=(/16)+(/05)+(/06)+(/07)+(/05)+(/12)+(/003)+(/02)+(/01)+(/14)=/5×/68=0/34
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جينـي ،ضرایب بهدستآمده برای سه دوره با احتساب نسـبت زمـين و جمعيت ،برای سالهای  1365تا  1385بـه
ترتيـب معادل  0.09 ،0.16و  0.34است؛ که بيانگر توزیع نامتعادل پراکنش جمعيت در طي زمان است .البته هرچند
مقدار ضریب جيني در سال  75به نسبت سال  65کاهش نسبي پيدا کرده و نشانگر حرکت جمعيت به سمت پخش
عادالنهتر و همسانتر است ،اما در دورهی سوم باز ضریب جيني افزایش پيدا کرده و حکایت از سرعت بيشتر توزیع
نامتعادل پراکنش جمعيت ميکند.
الف) محاسبهی ضریب جيني برای سال ( 1365جمعيت):
Gini=/5∑(/20-/27)+(/26-/35)+(/11-/09)+(/27-/20)+(/15/08)=(/07)+(/09)+(/02)+(/07)+(/07)=/5×/32=0/16
ب) محاسبهی ضریب جيني برای سال ( 1375جمعيت):
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در ادامه جهـت ارائـهی بهتـر رونـد تغييـرات ،نمودار روند ضریب جيني جمعيت شهر کاشان در شکل شمارهی 6
ترسيم شده است .طبـق نمودار جمعيـت شـهر کاشان در سـال  1375متعادلتر از سالهای دیگر بوده و در سال 1385
از سطح تعـادل تراکم جمعيت شهر کاشان کاسته شده است و حتي ایـن عـدم تعـادل از سالهای  1365و  1375نيـز
بيشتر است .درمجموع ،نتایج بيانگر این است کـه توزیـع فضـایي جمعيت در سال  1نامتعادلتر شده اسـت.
0/34

0/4
0/3
0/16

0/2

0/09
0/1
0
1385

1365

1375

شکل  :6نمودار روند ضریب جيني جمعيت شهر کاشان طي سالهای  1365تا 1385

ج) ضريب موران :نتایج محاسبات ضریب موران برای پارامتر جمعيت شهر کاشان در مقاطع زماني  1365تا  1390با
استفاده از روش صفر و یک نشان ميدهد که مقدار این ضریب در سال  1365برای شهر کاشان برابر با ( ،)-0.31در سال
 1375معادل ( )-0.50و در سالهای  1385و  1390برابر ( )-0.15است .این مقادیر بيانگر آن است که الگوی رشد
قطبي در شهر وجود ندارد و الگوی رشد شهر کاشان در سالهای  65تا  75از الگوی تصادفي به سمت الگوی شطرنجي
(پراکنده) حرکت نموده است و اینکه مقدار پراکنش در این پارامتر در سال  1375به نسبت دههی قبل بيشتر بوده
است ،همچنين طي مقاطع  1385تا  1390به سمت الگوی تصادفي حرکت نموده است .خروجيهای حاصل از دستور
)Spatial statistics tools→ Analyzing patterns→Spatial Autocorrelation(Morans Iدر نرمافزار  GISدر
قالب اشکال  8-6تا  11-6بهخوبي مؤید این مطلب است.
2
1/5
1
0/5
0

-0/15 -0/15
-0/5

-1
1395

1390

1385

1380

1375

1370

1365

1360

شکل  :7نمودار روند ضریب موران برای جمعيت شهر کاشان از سال  1365تا 1390
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شکل  :8محاسبهی ضریب موران برای شهر کاشان
بر مبنای معيار جمعيت برای سال 1365

شکل  :9محاسبهی ضریب موران برای شهر کاشان بر مبنای
معيار جمعيت برای سال 1375

شکل  :10محاسبهی ضریب موران برای شهر کاشان بر مبنای
بر مبنای معيار جمعيت برای سال 1385

شکل  :11محاسبه ضریب موران برای شهر کاشان بر مبنای
معيار جمعيت برای سال 1390

شهری کاشان در چند دههی اخير الگوهای متفاوتي داشته است؛ بدینصورت که در دههی اول ( )1365-1355و پنج
سال آخر ( )1390-1385عامل رشد جمعيت و افزایش تراکم ،وزن بيشتری در الگوی رشد شهری داشته و در دهههای
دوم ( )1375-1365و سوم ( )1385-1375رشد افقي و اسپرال وزن بيشتری در الگـوی رشـد شهر کاشان داشـته
است (جدول شمارهی  6نتایج حاصل از سنجش فرم شهری با مدل هلدرن را نشان ميدهد).

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

د) مدل هلدرن :نتایج حاصل از بررسي الگوی رشد شهری کاشان با مدل هلدرن حاکي از آن است که فرآیند رشد
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جدول  :6نتایج حاصل از بررسي سنجش رشد کالبدی شهر کاشان با مدل هلدرن
رشد کالبدی شهر دورهی زماني

رشد کالبدی ناشي از رشد جمعيت

رشد کالبدی ناشي از رشد افقي و بيقواره شهر

1355-1365
1375-1365
1385-1375
1385-1390
1355-1385
1355-1390

0.57
0.24
0.46
0.96
0.39
0.41

0.43
0.76
0.54
0.03
0.61
0.59

4159

61
39

96
4654
0/03

رشد ناشی از رشد اسپرال (درصد)

76
24

5743

100
50
0

رشد ناشی از جمعیت (درصد)

شکل  :11نمودار روند رشد کالبدی شهر کاشان طي مقاطع زماني  1355تا  1390با مدل هلدرن

بنابراین از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با مدلهای سنجش فرم شهری ميتوان نتيجه گرفت که الگوی رشد
کالبدی – فضایي شهر کاشان ،از نوع الگوی پراکندگي شهری است و این عامل ،نقش بسيار مهمي در توسعهی ناپایدار
شهر کاشان داشته و پيامدهای منفي رشد پراکنده را برای شهر کاشان به وجود آورده است؛ بنابراین با توجه به ضرایب
و مقادیر بهدستآمده از هریک از مدلها ميتوان نتيجه گرفت که فرضيهی مطروحه مبني بر اینکه :رشد فيزيکي شهر
کاشان طي سه و نيم دههی اخير (سالهای  1355تا  )1390ضمن عدم انطباق با الگوی توسعهی پايدار از
الگوی پراکندگي شهری تبعيت نموده است ،تأييد ميگردد.
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در تأیيد فرضيهی فوق بررسيها نشان ميدهد مجموع عواملي که طي دهههای مختلف در گسترش افقي (پراکنده)
شهر کاشان نقش مؤثر داشتهاند ،به شرح ذیل ميباشند:
الف) روند شتابان توسعهی شهری در دوران دوم (از اوایل دههی  40تا  )1357و دوران سوم (پس از انقالب):
همزمان با رشد شتابان شهرنشيني در کشور در دوران دوم ،شهر کاشان نيز تحت تأثير این تحوالت در ساختار و
کارکرد و کالبد دچار تغييرات عمدهای گردید؛ بهعبارتدیگر شهرنشيني شتابان منجر به تحوالت اقتصادی ،سياسي و
اجتماعي در شهر گردید که این عوامل زمينهی گسترش و توسعهی کالبدی شهر را ایجاد نمودند.
ب) ادغام روستاها و آبادیها در شهر براثر الحاق محدودههای اطراف آن :الحاق محدودههای اطراف شهر به درخواست
مدیران و مسئولين وقت شهر و بر اساس مصوبات وزارت مسکن و شهرسازی سابق (راه و شهرسازی امروز) و وزارت کشور
باعث گردید به دو صورت بر گسترش افقي و پراکندهی شهر تأثير بگذارد ،او ًال باعث گردید بين محدودهی قانوني و
محدودهی الحاقي بورسبازی و سوداگری زمين به وجود بياید و ساختوسازها بهسرعت در این بخشها انجام شود ،ثانياً
با الحاق زمينهای پيرامون به شهر تعدادی از روستاها و شهرکها که در پيرامون شهر کاشان قرار داشتند در هر مرحله
از الحاق جزء پيکره و بدنهی شهر و بخشهایي از شهر بهحساب آمدند (جدول شمارهی  :6-9محدودههای الحاقي از سال
 64به بعد به شهر کاشان را بيان ميکند).
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جدول  :7محدودههای الحاقي به شهر کاشان طي مقاطع زماني  1364تا 1383
ردیف

محدودهی الحاقي

سال تصویب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

روستای حسينآباد
زیدی
روستای لتحر
فضای سبز و انبارهای جنوب شرق
پارک اداری
روستای فين کوچک و بزرگ
فضای سبز تپههای سيلک
پایانهی مسافربری
شهرک خاتماالنبيا
آمادهسازی فاز  2ناجي آباد

64/5/28
64/8/25
65/5/28
67/4/8
68/10/13
 71/1/25و 71/1/29
71/11/11
73/2/1
73/2/25
83/2/25

منبع (مهندسين مشاور نقشجهان پارس)3 :1390 ،

ج) حرکت سازمان فضایي شهر کاشان به سمت نـوعي واگرایـي از مرکـز و توسعهی شعاعي در اطراف محورهای
برونشهری :این نوع سازمان فضایي معاصر از یکسو منجر به تداوم تخریب و تخليهی بافتهای تاریخي و ارزشمند و
خروج ساکنين اصيل و بومي از بخشهای مرکزی شهر و تمایل به سکونت در شهرکهای حاشيهای و محور فين و
جایگزیني مهاجرین و اقشار کمدرآمد در این بخش و بافت از شهر گردیده و از سوی دیگر باعث تداوم توسعه و گسترش
غيرضروری بافتهای حاشيهای با کيفيت پایين سکونت و ساختاری بيهویت در اراضي زراعي پيراموني کاشان (عمدت ًا
در بخشهای جنوب و جنوب غربي شهر) شده است .این توسعهها بدون توجه به امکان بهرهوری کامل کمي و کيفي از
منابع و زمينهای واقع در کانونهای شهری ازجمله ظرفيتهای خـالي سکونت در شهرکهایي همچون ناجيآبـاد و
همچنـين عـدم توجـه بـه تـراکم جمعيتي  29نفر در هکتار صورت ميگيرد .شایان ذکر است بر اساس دادههای آماری
موجود در طرح جامع کاشان ( 43/35 )1389درصد از اراضي خالص شهری به اراضي بایر اختصاص دارد که سهم بسيار
قابلتوجهي است .این سهم قابلتوجه از اراضي خالي به خاطر گسترش و توسعهی بيرویهی شهر است.
د) تداوم روند گسترش فعاليتهای اقتصادی -خدماتي غيرانتفاعي در اطراف بـازار و کاستن از اهميت و پتانسيل
اقتصادی بازار بهعنوان قلب تپندهی اقتصادی شهر و حوزهی نفوذ آن.
هـ) رونـد گسـترش و پــراکنش واحـدها و شهرکهای صـنعتي در عـين وجــود ظرفيتهای خالي در شهرکهای
صنعتي همچون نوشآباد.

 -7نتيجهگيری و پيشنهادات
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مطرحشدن نظریهی توسعهی پایدار و بهخصوص ارتباط شهرنشيني با توسعهی پایدار جهاني ،زمينهای را فراهم
ساخت تا موضوع گسترش کالبدی شهرها در غالب نظریهی توسعهی پایدار موردتوجه قرار گيرد و گسترش کالبدی
شهرها بهعنوان یکي از عوامل ناپایدار کنندهی توسعهی شهری و پایداری جهاني مطرح گردد .به دنبال چنين مباحثي،
نظرات متفاوتي در خصوص گسترش کالبدی افقي شهرها ،ميزان ارتباط آن با پایداری شهرها و باألخص چگونگي سنجش
ميزان گسترش افقي مطرح گردید .ازآنجاکه الگوی توسعهی فيزیکي هر شهر تأثير اساسي بر پایداری یا ناپایداری توسعهی
آن دارد ،مدیران ،متوليان و برنامهریزان شهری ميبایست بهمنظور هدایت این الگو برای توسعهی پایدار شهری ،از الگوی
توسعهی فيزیکي و رشد کالبدی موجود شهرها شناخت کافي داشته باشند .در این پژوهش به بررسي و تحليل روند
تحوالت رشد کالبدی – فضایي شهر کاشان پرداخته شد .یافتههای حاصل نشان ميدهد که:
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الف) بين مقطع زماني  1355تا  1390تراکم جمعيتي ناخالص شهر کاشان بهشدت کاهش پيدا کرده است .چنانکه
از  140نفر در هکتار در سال  1355به  29.1نفر در سال  1390رسيده است .این کاهش تراکم گویای گسترش افقي
شهر طي این مقطع است.
ب) از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با مدلهای سنجش فرم شهری ميتوان نتيجه گرفت که الگوی رشد
کالبدی – فضایي شهر کاشان ،از نوع الگوی پراکندگي شهری است .ضرایب و مقادیر بهدستآمده از هریک از مدلها
بهخوبي این موضوع را نشان ميدهد؛ چنانکه مقدار آنتروپي شانون محاسبه شده در مقاطع زماني  1365تا  1385نشانگر
رشد پراکنده (اسپرال) گسترش فيزیکي شهر است .همچنين در بررسي متناسب بودن اندازهی گسترش شهر با جمعيت
در طي دهههای ( )1385-1355با استفاده از مدل هلدرن به این نتيجه رسيدیم که  46درصد از گسترش شهر با رشد
جمعيت هماهنگ بوده و  54درصد گسترش فيزیکي ،ناشي از رشد بيقواره و ناموزون (اسپرال) شهر بوده است .درعينحال
چگونگي این نسبتها را در دهههای مختلف نشان ميدهد که این عدم تناسب بيشتر مربوط به دههی ()1365-1375
است؛ بهطوریکه در این دهه رشد مساحت شهر بيش از  4برابر رشد جمعيت آن بوده است؛ بهعبارتدیگر روند رشد
جمعيت و مساحت شهر کاشان در فاصله سالهای  1355تا  1390نشان ميدهد که هيچ تناسبي و نظمي در این زمينه
وجود نداشته است .آمار نشان ميدهد که جمعيت شهر طي دورهی زماني ( 2.9 )1355 -1390برابر گردیده ،درحاليکه
مساحت شهر  14.3برابر شده است و این رشد خيلي شدید بوده است؛ بهعبارتدیگر عليرغم اینکه جمعيت شهر طي
این دوره افزایش زیادی داشته ،ولي گسترش فيزیکي شهر در این مقطع عمالً بر افزایش جمعيت آن پيشي گرفته و
درواقع رشد اسپرال شهری را سبب شده است .این عامل نتيجهی عدم نظارت و کنترل رشد شهری و نداشتن طرح و
برنامهای مدون جهت گسترش فيزیکي شهر است .نتایج حاصل از ضرایب جيني در مقاطع زماني ( )1385-1365بيانگر
نابرابری و عدم تعادل در توزیع جمعيت در سطح شهر هستند .همچنين مجموع مقادیر بهدستآمده از درجهی تجمع
(ضرایب موران و گری) در مقاطع زماني موردنظر ،توزیع نابرابر و نامتعادل جمعيت در سطح شهر و درجهی تجمع و
تمرکز پایين را نشان ميدهند .به عبارتي این ضرایب حکایت از پيروی جمعيت شهر از الگوی تصادفي متمایل به الگوی
شطرنجي (پراکنده) دارد (جدول شمارهی  8نتایج حاصل از سنجش مدلهای فرم شهری کاشان را بيان ميکند).
جدول  :8نتایج حاصل از سنجش مدلهای فرم شهری کاشان
سال
ضرايب

1365

1385

1375

1390

نتایج
0.8535
0.46+0.54=1
0.34
29.2
-0.15

0.96+0.03=1
0.34
29.1
-0.15

پراکندگي
پراکندگي
پراکندگي
پراکندگي
پراکندگي

منبع (محاسبات نگارندگان)

بنابراین با توجه به اینکه شهر کاشان از الگوی توسعهی کالبدی  -فضایي پراکنده و ناپایدار برخوردار است و ازآنجاکه
این نوع الگوی رشد ناپایدار شهری ،پيامدهای منفي زیادی در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعي و زیستمحيطي
شهر ایجاد نموده است؛ لذا در راستای هدایت توسعهی شهر به سمت پایداری بيشتر ،لزوم تغيير الگوی رشد شهر و
تدوین سياستها و راهبردهایي جهت فشردگي بيشتر و فرم کالبدی متناسب با توسعهی پایدار شهر امری ضروری
بهحساب ميآید که در ادامه به این راهبردها اشاره ميگردد.
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آنتروپي شانون
هلدرن
جيني
تراکم ناخالص شهری
موران

0.8999
0.57+0.43=1
0.16
98
-0.31

0.9004
0.24+0.76=1
0.09
37
-0.50
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الف) استفاده از الگوی تجميع و فشردهسازی (الگوی گسترش تمرکز درون بافتي) در ساختوسازهای جدید ازجمله
مجتمعهای مسکوني در نواحي کمتراکم ،جهت جلوگيری از گسترش افقي شهر :زماني که شهر بهمنظور جمعيت اضافي
خود نيـاز بـه گسترش دارد .گسترش داخلـي شـهر ،اسـتفاده از تراکم مناسب و زمينهای بـایر ،مناسبترین الگـوی
گسترش ،بهویژه برای شهرهایي اسـت کـه از تـراکم پـایين برخـوردار باشند ،در این راستا با عنایت به اینکه ترکم شهر
کاشان در سال  1390معادل  29.1نفر در هکتار است و ازجمله دالیل اصلي آن وجود  2700.937324هکتار (43.35
درصد) اراضي استفادهنشده و بایر در مناطق  5گانهی شهر کاشان است؛ بنابراین برای گسـترش آتـي شـهر ،الگـوی
شـهر فشرده پيشنهاد ميشود؛ یعني تراکم را با ساختوساز در اراضي بایر و گسترش عمودی افزایش داد .با توجه به
مزایـای اسـتفاده از این زمينها ،باید به استفاده از این زمينها بـرای توسعههای آیندهی شهر اولویت داده شـود و بـرای
بازشناسـي ظرفيتهای بافتهای موجـود شـهر بهمنظور گسـترش عمودی ،اقدامات الزم صورت گيرد که بدیهي است
این امر نيازمند برنامهای جامع و متناسب با رشد جمعيت و نيازهای کالبدی شهر است کـه مسئوالن امـر بایـد توجه
الزم را به آن داشته باشند.
ب) کنترل و نظارت بر محدودههای شهر توسط سازمانهای ذیربط بهمنظور جلوگيری از بورسبازی و باال رفتن
قيمت زمين :یکي از علل اصلي پراکنش افقي ،بيتوجهي و عـدم برنامهریزی برای چگونگي گسترش و توسعهی شـهر
توسـط سازمانهای مربوطـه یـا عـدم اجـرای طرحهای مربوطه است؛ بنـابراین سازمانهای شـهری مانند شـهرداری
بایـد از رشـد بـدون برنامـه و بـدون جهت شهر که اغلب توسط سوداگران و بورسبـازان زمين انجام ميشود ،جلـوگيری
نماینـد و بـا اعمـال مقـررات قـانوني ممنوعيـت ساختوساز در محدودهی اراضي جنگلـي و کشـاورزی و بـا پایبندی
به آن از طرف مدیران شـهری ،مـانع تخریـب این اراضي و توسعهی پراکندهی شهری شوند.
ج) بهکارگيری سياستهای کارآمد زمين شهری جهت بهرهوری کمي و کيفي از پتانسيل زمينهای واقع در کانونهای
شهری (مناطق پنجگانه) بهمنظور بارگذاری جمعيتي و ایجاد فضاهای خدماتي؛
د ) توسعهی کالبدی درونگرای شهری کاشان بر اساس ظرفيتهای فضایي  -کالبدی موجود؛
هـ) استفاده از پتانسيلها و ظرفيتهای فضاهای خالي هستههای دروني شهر جهت رفع کمبودهای کاربریهای
خدمات رفاهي و عمومي ،سامان دادن به اشتغال بدون برنامهی اراضي شهری و جلوگيری از پيشروی شهر در بافتهای
روستایي.
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