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 1395 زمستان، ششمی بيستم و دوره هفتم، شماره

 09/12/95تأييد نهايي:   18/07/95 دريافت مقاله:
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 پایدار یتوسعه منظر از فضایی شهری - کالبدی یتوسعهتحلیل الگوی 

 (شهر کاشانموردی:  یمطالعه)

 دانشگاه تهران - شهری ریزیبرنامهاستاد گروه جغرافيا و  ،*پوراحمد احمد 

 دانشگاه تهران - شهری ریزیبرنامهگروه جغرافيا و  دانشيار ،حسين حاتمي نژاد

 دانشگاه تهران - شهری ریزیبرنامهاستاد گروه جغرافيا و  ،کرامت اهلل زياری

 روستایي ایران ریزیبرنامهقطب  - دانشگاه تهران دانشيار ،حسنعلي فرجي سبکبار

 دانشگاه تهران - شهری ریزیبرنامهی جغرافيا و ادکتر ،ابوذر وفايي

 چکيده

اکثر  روزهو ام استی الگوی رشد شهر ،یکي از موضوعات حياتي قرن بيست و یکم در ارتباط با پایداری شهر

 ؛جود داردپایداری شهری و و فرم شهر()کالبدی شهر  یتوسعهميان الگوی  داریمعنامحققان معتقدند ارتباط 

هدف اصلي  الذ امری ضروری است؛ پایدار یتوسعهدهي کالبد شهرها بر اساس چارچوب سامان ازآنجاکهبنابراین 

 .است پایدار یتوسعهانطباق آن با الگوی  ميزان و کاشان شهر فضایي -کالبدی یتوسعهپژوهش شناخت الگوی 

نظر درا ب بر آن است تالش و است تحليلي -توصيفي ،انجام یشيوه ازنظرکاربردی و  ،هدف ازنظرنوع پژوهش 

توزیع متعادل  یدرجه چونهمکمي  هایمدلدر چارچوب  ، مساحت، سرانه و تراکم،جمعيـت هایشاخص گرفتن

رسش پ به اینشامل ضریب موران( و مدل هلدرن )تجمع  یشامل )مدل آنتروپي شانون، ضریب جيني(، درجه

( از 1390تا  1355 هایسال) يراخ یدههرشد فيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم  آیا( الف: که داده شودپاسخ 

سنجش  هایمدلنتایج حاصل از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با  است؟ نموده پایدار تبعيت یتوسعهالگوی 

 یوسعهتو عدم هماهنگي آن با  جمعيت در سطح شهر توزیع نابرابر و نامتعادلضمن  دهدمينشان فرم شهری 

نموده  تبعيت شهری یهاز الگوی پراکندفضایي شهر کاشان  –رشد کالبدی الگوی  ،های اخيردههطي  فيزیکي

 کارگيریهبنيازمنـد  لذا برای شهر کاشان به وجود آورده؛پيامدهای منفي رشد پراکنده را  دنبال آنبه که 

 .استراهبردهای رشد هوشمند 

 .پایدار، کاشان یتوسعهفضایي، پراکندگي شهری، شهر فشرده،  -کالبدی یتوسعه :یديواژگان کل
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 2                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

 مقدمه -1

 مسئله طرح -1-1

: 1389آسمين و دیگران،  زادهابراهيم)بوده است هاتمدن موردتوجه دیربازیکي از دستاوردهای بشری از  عنوانبهشهر  

جهان سوم از اوایل قرن بيستم توليد و درآمد در شهرها افزایش  کشورهایبا ورود موج صنعتي شدن به  کهطوریبه (؛26

شهرها را در این کشورها باال  یند تعداد و اندازهو به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری فزوني یافت. این رو

شهرها  یافزایش جمعيت و اندازه روازاین گسترش شهرنشيني و شهرگرایي گردید؛و منجر به  (Pumain, 2003: 25)برد

، رفيعي، زادهابراهيم)افزایش شهرنشيني اثرات زیادی بر روی انسان و محيط داشته است  تبعبهدر جهان  هاشهرکو 

 وسازهایساخت بهکالبدی شهرها نبوده، منجر  یتوسعهاین گسترش از شهرنشيني همگام با رشد و  ازآنجاکه(. 46: 1388

و  شيرمحمدیاست)شهرها و تغييرات فراواني در ساختار فضایي شهرها گردیده  مهارنشدني، گسترش ریزیبرنامهبدون 

دانشمندان شهری در ارتبـاط بـا پایـداری شـهر، فـرم  21حياتي قرن  هایموضوعیکي از بنابراین ؛ (28: 1386 نقيبي،

 هایفعاليتفضایي  یتوسعهالگوی  عنوانبهشهر در فضاست. شکل شـهر  یو توسعهو شـکل شـهر یا چگونگي رشد 

شکل پراکندگي شهری یا گسترش افقـي و . (Anderson, 1996: 8)شودميخاصي از زمان تعریـف  یبرههانسـان در 

محيطي در  -اقتصـادی و تخریـب منـابع زیسـت -اجتماعي هایآسيبباعث  های جدید در اطراف شهروسازساخت

(. به همين دليل توجه به فرم فضایي شهری پایدار 2: 1389و همکاران،  پوراحمد)استگردیده  هاآنشهرها و اطراف 

فرهنگي،  هایجنبهشهری حکایت از اهميت این موضوع در تقویت  یتوسعه هایبرنامهدر  یک ضرورت اساسي عنوانبه

شهر کاشان نيز از مشکالت ناشي این راستا  در (.213: 1385 حسين زاده دلير و هوشيار،)دارداجتماعي و کالبدی شهر 

به شکل  های اخيردههشان در ساختار کالبدی شهر کا دهدمينشان  هابررسينبوده و  مستثناشهری  یتوسعهاز 

 سبب تحوالت این ،درنتيجه نيستهماهنگ  جمعيتکالبدی بـا رشـد و افزایش  یتوسعهرشد کرده و  ایبرنامهبي

 نظر در پژوهش این لذا ؛کندنمي پيروی خاصي ساختاری نظم از که گردیده شهر سازمانبي و پراکنده مداوم، یتوسعه

آنتروپي شانون،  چونهمکمي  هایمدلفضایي شهر کاشان با استفاده از  -کالبدی یتوسعهالگوی  بررسي ابتدا به دارد

علل تغييرات الگوی رشد این  ترینمهممدل هلدرن، ضریب موران و گری، ضریب جيني بپردازد و در ادامه ضمن بيان 

پایدار تدوین  یتوسعهدی متناسب با به فرم کالب یابيدستشهر و گستردگي فضایي آن، راهبردهای مناسبي را جهت 

 نماید.

 متصدیانریزان و در ميزان موفقيت برنامه تأثيرگذاریکي از عوامل  تواندميساختار فضایي و شکل شهر  امروزه آگاهي از

 مسائليبررسي الگوی گسترش شهرها یکي از  » ازآنجاکهو  بنماید شهری کمک شایاني هایمحيط به بهبودشهری باشد و 

سجاد زاده )«شهری فراهم سازد جهت توانمندسازی مدیریت دوردسترا در افق  توسعه هایاستراتژی تواندمياست که 

 .نمایدمي دنبال را ذیل اهداف حاضر پژوهش مقدمه این با لذا (؛47: 1393و رحماني، 

 پایدار. یتوسعهفضایي شهر کاشان و ميزان انطباق آن با الگوی  -کالبدی یتوسعهالف( شناخت الگوی 

 پایدار. یتوسعهبه فرم کالبدی متناسب با  یابيدستتدوین راهبردهایي جهت  ب(

 سؤال و فرضيه تحقيق -2-1

 سؤال تحقيق -1-2-1

 پایدار یتوسعه( از الگوی 1390تا  1355 هایسال) يراخ یدههرشد فيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم  آیا( الف

 تبعيت نموده است؟

 تحقيق یفرضيه -2-2-1 

 آن به سؤال تحقيق پاسخ داده شود: یوسيلهبهبرای پاسخ به این سؤال یک فرضيه مطرح گردید تا 
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  3                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

لگوی ا( ضمن عدم انطباق با 1390تا  1355 هایسال) يراخ یدههفيزیکي شهر کاشان طي سه و نيم  ( رشدالف 

 پراکندگي شهری تبعيت نموده است؟ پایدار از الگوی یتوسعه

 تحقيق یپيشينه -2 

فکری متفاوت و آزمون این  نوین برای شناخت و ارزیابي رشد شهرها با دیدگاه مبانيو  هاروشيشنهاد و معرفي پ 

 1سایت یوسين ،هاپژوهشاز برترین  یکي در. پویا دارد گسترده، اما چنداننه یپيشينه ،در شهرهای مختلف دنيا هاروش

 صورتبهمعيارهایي برای سنجيدن وضعيت فرم شهر  معرفي به پراکندگي در شهرها، با بررسي فشردگي و 2005در سال 

( ایالت ایندیانا آلباني و آتن در ایالت جورجيا و کوکومو در)سه شهر امریکا  یپرداخته و این معيارها را درباره کمي

اساس آن بتوان به شکل روشن و قابل  معيارهای کمي بوده است که بر یارائه ،است. هدف از این پژوهش کردهمحاسبه 

 (.169: 1380ضميری و همکاران، )دادقرار  موردبررسي فضایي و کالبدی شهرها را یتوسعهاستناد وضعيت و روند 

مدیریت رشد و مفاهيم  هایواکنش: سياتل یمنطقهپراکندگي در  یسابقهسال  وپنجبيست ”دیگری تحت عنوان پژوهش

به این نتيجه رسيده است که الگوی  نویسندهنجام شده و ا (Robinson, 2002: 7-35)توسط لين رابينسون ”حفاظت

را در معرض خطر  زیستمحيطو  وحشحياتگردیده و  هازیستگاهشدن  قطعهقطعهپراکندگي شهری در سياتل سبب 

و  متغيرهابر  ،ر بررسي پراکنده رویي( دPendall, 1999: 10-29)پندال (.50: 1392 همکاران،شمس و )قرار داده است

 یزمينهمتفاوت محلي در  هایسياستمحلي، تراکم ترافيک و  هایحکومت عواملي چون ارزش زمين، تقسيمات سياسي،

 کهدرحالي رویي محدود گردد،اکندهپر شودميوی معتقد است نياز به تسهيالت عمومي موجب  دارد. تأکيد هاکاربری

در مطالعات داخلي  (.226: 1392 حسيني و قدمي،)گرددميپایين موجب ترغيب پراکنده رویي  هایتراکمبا  بندیمنطقه

تبيين پراکنش و فشردگي فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری  به( در پژوهش خود 1391همکاران )و  الدینيسيف

 ؛برخوردار بوده است ایپراکندهسال گذشته از فرم  40در طول  کهاین باکه شهر آمل  گيرندمينتيجه پرداخته و  پایدار

پژوهش دیگری  در گرفته است. ای را در پيشوند تمرکزگرایانهراخير از ميزان پراکنش آن کاسته شده و  یدههاما در 

به تحليل تحوالت  عمومي Gو شاخص  گری ،موران يني،آنتروپي، ج هایتکنيکبا استفاده از  (1393همکاران )قدیری و 

لگوی گسترش فيزیکي این که ا دهدمينشان  هامدلپرداخته و نتایج  1390تا  1375 هایسالطي  فرم فضایي شهر یزد

حليلي بر پژوهشي تحت عنوان ت ( در1389)کاران و هم پوراحمد چنينهم .شهر به سمت پراکندگي پيش رفته اسـت

هر ش کهاینضمن بيان  آنتروپي شانون و هلدرن هایمدل فضایي شهر گرگان با استفاده از -گسترش کالبدیالگوی 

 هایزمين ماننـد نظامي، غيرضروریبسـيار زیـاد  هایکاربری وجــود هم چونبه دالیلي اخيـر  هایسالگرگان در طـول 

انقالب، افزایش نرخ مالکيت  اگـذاری زمـين و مسـکن بعـد ازو هایسياستشـهر،  زیاد به ایـن هایمهاجرتبایر در شهر، 

رشدی نامتوازن و به شکل پراکنده داشته  و ... در شهر هاآبادی، ادغام روستاها و ونقلحمل اتومبيل شخصي یا بهبود

 ذکرشدهطالعات بنابراین مجموع م؛ کنندميپيشنهاد  آتـي شـهر یتوسعهالگـوی  عنوانبهرا  رشد فشرده، الگوی است

شهری در شهرهای ایران است که منجر به  یتوسعهتسلط مدل رشد و گسترش افقي بر روند  دهندهنشانداخلي، 

 .شهرهای پراکنده شده است گيریشکل

 پژوهش نظری مباني -3

 فيزيکي شهر یتوسعهبررسي الگوهای  -1-3

فيزیکي شهر و فضاهای کالبدی آن در  هایحدودهمفيزیکي شهر، فرایندی پویا و مداوم است که طي آن  یتوسعه

باشد به تنسيق فيزیکي  برنامهبيو اگر این روند سریع و  یابندميعمودی و افقي از حيث کمي و کيفي افزایش  هایجهت

                                                            
1- Yu-Hsin Tasi 
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 4                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

مواجه خواهد  ایعدیدهشهری را با مشکالت  هایسامانه درنتيجهمتعادل و موزون فضاهای شهری نخواهد انجاميد و 

 .(18: 1384فردوسي، )ساخت

 کليتعریف  در شود.مي و به همين دليل هميشه متناسب با نوع کاربردش تعریف آسان نبودهگاه تعریف فرم هيچ 

پژوهشگری بـه  ،(Anderson, 1996: 8)ي از زمانصخا یدورهدر  انسان هایفعاليتفـضایي  تـوزیع یالگو آن آمـده،

احي شهری ونقل و طرحمل يستمس های مربوط به الگوی کاربری اراضي،فرم شـهری را تـرکيبي از ویـژگي نـام هـندی،

و  ساکن را الگوی فضایي عناصر کالبدی بزرگ، شهری فرم يزن( 1981) ينچلوین ( کHandy, 1996: 152-153)داندمي

دی مي و عناصر متعديآمدن مفاه گرد هم  یفرم شهری نتيجه توان گفتمي درمجموع کند.در شهر تعریف مي دائمي

 ،خيابان يطراح و شکل بلوک، اندازه الگوی خيابان، مانند مواردی مفاهيم ممکن است عناصر این .است ساختار شهراز 

و  ياجتماع شهر به دليل آثار مختلف اقتصادی، فرم ها و فضاهای عمومي و مانند این باشد.قطعه، پارک بندیشکل

چه  کهین(. اJabareen, 2006: 39)دهد حرکتپایداری یا ناپایداری  سویبهشهر را  تواند یـکيم ،محيطيزیست

 ”نظرانصاحبشده است. از ميان  ارائهوجود دارد نظرات مختلفي  شهرهابا شکل یا ساختار  یرابطهدر  هایيگزینه

نمونه مشخص  عنوانبهاصلي شهری را چندین اشکال هندسي  1992در سال  "ينزیم"و  1985در سال  ”پرسمن

(. 79: 1383 کاتي، برتون، جنکز،)6ایلبه، شهر 5، شهر کریدوری4ایحاشيه، شهر 3، شهر فشرده2: شهر پراکندهاندکرده

( تقسيم اندکردهل آلترناتيوهای رقيب عم عنوانبهکه از اواخر قرن بيستم ) ياصلشهری را به دو گروه  هایفرمنيز  ایعده

 :اندنموده

  (فرم شهری فشرده و بخشي از مفهوم شهر فشرده یتوسعه ینظریه)شهری  سازیفشردهمتراکم کردن و. 

  تراکم منجر کم یتوسعهگسترده و فرم شهری که به  یتوسعه ینظریه)پراکنش و گستردگي شهری

 (.31: 1382 مثنوی،)(شودمي

به  توانمي هاآن یازجملهکه  کنندميشهری تشویق  یتوسعهعوامل مختلفي گرایش به تراکم یا پراکنش را در  

ورمحمدی و پ)کردشهرها اشاره  یتوسعهفيزیکي  هایمحدودیتميزان رشد جمعيت، درآمد سرانه، مالکيت اتومبيل و 

 .خالصه نموده است 2 یشمارهبر تراکم در سطح محلي را در شکل  تأثيرگذار یعوامل عمده 7سر(. پي91: 1382قرباني، 

 

 
 (Peiser, 2000: 682) منبع بر تراکم و پراکنش شهری مؤثر: عوامل 1شکل 

 

                                                            
2- Urban sprawl 

3- Compact city 

4- Fringe city 

5- Corridor city 

6- Edge city 

7- Peiser 
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  5                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 حالدرعينبسزا داشته،  تأثيرراهبردی شهر  ریزیبرنامهدر مدیریت و  هافرمبدیهي است که انتخاب هر یک از 

اصلي شهر  هایفرم. در ادامه دو گروه از است وتحليلتجزیهتحقيق و  یمطالعهتشخيص فرم و شکل موجود شهر نيازمند 

 .گرددميتشریح 

 پراکنش شهری )رشد افقي شهر( -1-1-3

های شهری وارد پژوهش در ادبيات "اسپرال"اخير در قالب اصطالح  قرننيمای است که در واژه شهرگـسترش افقي 

کـاربرد این  یسابقه افته اسـت.یتوسعهشـده اسـت و امروزه موضوع محوری اکثر سـمينارهای شـهری در کـشورهای 

سيستم  یتوسعهاتومبيل شخصي و  از رویهزماني که در اثر استفاده بي، گردداصطالح به اواسـط قـرن بيستم بازمي

 یشگرا 1970و  1960های دههدر  رنتيجه( دHess,2001: 4)گرفتفضاهای شهری در آمـریکا رونـق بسط  ها،بزرگراه

 بدل گردید. متحدهایاالت در شـهرسازی شخصي به الگویي رایج در شهرنشيني و اتومبيل نشيني و استفاده ازبه حومه

 یتوسعه .ودب آورتأسفبسياری  ازنظر شهرها اتـفاق افـتاد، ینشده سازیآمادهدر اراضي  اصوالً شهری که یتوسعهنوع  ینا

 انحطاط به اتومبيل شخصي، وابستگي از ناشي يآلودگ و زمين، در استفاده از منابع طبيعي اسراف قواره،رویه و بيبي

 انـتقاداتي ازجمله تلف،در نواحي مخ و عمران توسعههای و نيز مصرف نابجا و غيرعادالنه هزینه مـراکز قـدیمي شهرها

 رویه درهای شهری بيتوسعه»که روست ینازا است. شده شهری وارد پراکنده و ناموزون یتوسعه گونهایناسـت کـه به 

این الگو که  (51: 1382ی، عزیز)«اندـوع ساختار شهری ارزیابي شدهبـدترین ن یمنزلهبه اغلب متحده، ایالت هایحومه

 ویژهبه ،نشينيحومهزیاد از اتومبيل شخصي و  یعلت استفاده یافتـه بـهتوسعهاخير ابتدا در کشـورهای  یدههچند  در

 یتوسعهدرحالکشورهای  شـهری هایهستهدر بسـياری از  اکنونهمآمد، د در کشورهای استراليا، امریکا و کانادا به وجو

مختلفي از این پدیده بيان شده اسـت  عـاریفتنـاطق مختلـف جهـان آمدن این پدیده در م . با به وجودشودميدیده 

تا به یـک  است. گسترش افقي را خالصه کرده تعـاریف یکليـه یدارای وجـه اشـتراک هسـتند. نـوز هاآن یکـه همـه

 کاربریـگ و تـک، بدون کنتـرل، ناهماهنریزیبرنامهبدون  یتوسعهن چنـين اسـت: آواحدی برسند که تعریف  تعریـف

اطـراف شـهر  هایکاربری بـا ایرابطهعملکـردی هـيچ  ازنظرو  کندنمي کـه یـک نقـش ترکيبـي از کـاربری فـراهم

 جـدا افتـاده بـه نظـر یتوسعهو  وگریختهجستهتراکم، خطي یا نـواری، متفـرق، کم یتوسعه یـک عنوانبهنـدارد و 

 زمين یکي و معامالت قماری بازیبورس رونـد اما ،مؤثرندمختلفي در پراکـنش شـهرها  عوامل(. Nozzi, 2003د)رسمي

 يبخش زمين و احتکار آن، بازیبورس کهطوریبه شود؛فيزیکي ناموزون شهرها محسوب مي یتوسعهاصلي برای  عوامل از

 شهری هایساختمان زیرپوشش سرعتبهاسـت  ممکن ،نهای دیگر آبخش کهدرحالي ؛داردبازمي توسعهاز زمين را از 

 هایزمـين شهر ،توسعهکاهش یابد و در جریان این  شود که تراکم جمعيتپراکنش شهری سبب مي یالگو .برود

و  وگریختهجستهای و گره حرکت شدن، قطعهقطعه صورتبهظاهری  یجلوه ازنظر برده، بين از کـشاورزی و مزارع را

 (.36: 1390جام کسری، و  پورمحمدی)یدنماناپيوسته و تـدریجي بروز  یتوسعه

، اندبودهرشد شهری  یکنندهتعيينو محلي  زادروندر کشور ما تا زماني که الگوی رشد شهرها ارگانيک بوده و عوامل 

منيتي شهر، فضای شرایط اقتصادی، اجتماعي و ا برحسبو  دادهميسنتي شهری را  هایکاربریزمين شهری نيز کفایت 

به خود  زابرونو گسترش شهرها ماهيتي  توسعهداده است. ليکن از زماني که مبنای مي سامانارگانيک  طوربهشهر را 

گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهاني جای گرفتند، 

 یتوسعهاصلي بازار خصوصي بدون برنامه زمين، الگوی  ضعفنقطهد و این در زمين شهری تشدید گردی گذاریسرمایه

بسياری از شهرهای ایران را دیکته کرده است، این امر باعث نابساماني بازار زمين شهری و بالاستفاده ماندن بخش وسيعي 

 (.191: 1383 تقوایي و سرایي،)استمنفي گسترش افقي شهرها شده  یو عارضه از اراضي داخل محدوده
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 6                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

 نتايج رشد افقي شهر -1 -1-1-3

 يوابستگ درنتيجهسفرها و  يمسافت طوالن ،هافعاليت یيفضا يوستگيعدم پ ي پایين،شهرهای پراکنده با تراکم نسب

 محيطيزیستو  ي، اقتصادیاجتماع هایهزینهو  دهندميشهری کاهش  هایمحيطرا در  يزندگ يفيتک اتومبيل، به

را به دنبال  ي(عموم هایزیرساخت ينروزانه و تأم ینه سفرهایهوا و صدا، هز يانرژی و آلودگ ازحديشبمصرف  يرنظ)

 (.Bertaud and Malpezzi, 2003: 3-4)دارد

 د:زیر اشاره کر موارد به توانيشود ممي ذکر و آثاری که بـرای پدیـده پراکنش پيامدها ازجمله

 ؛ایمنطقهکاهش فضای باز  الف(

 ؛زیستمحيط ازلحاظ پذیرآسيبتخریب مناطق  ب(

 آلودگي زیاد هوا؛ ج(

 انرژی؛ ازاندازهبيشمصرف  د(

 ؛اندازچشمزیبایي شناسانه  هایجنبهکاهش  هـ(

 ؛هاچشمهاز بين رفتن پوشش گياهي و خشک شدن  و(

 کشاورزی؛ هایزمينتخریب  ز(

 ؛هاسيالبزیستي و افزایش احتمال  هایگونهکاهش تنوع  ح(

 ؛هاکوهستان اندازچشماز بين رفتن  ط(

 .(Johnson, 2001: 271-272)اکولوژیکي ازنظر هادریاچهو  هاخليجآلودگي  ی(

 فشرده یتوسعه -3-1-2

شهر فشرده را پيشنهاد کردند که رویکرد  (1973) يساعتو  ینگدانتز لوکوربوزیه از شـهر درخـشان، ایایدهبه دنبال 

فـشردگي و  بـا خلق شـهرهایي، هدف اصلي این ایده ی نـسل آینده بود.نه با هـزینه اما ارتقای کيفيت زندگي، هاآن

 شهر عمومي( 160: 1391و همکاران،  الدینيسيف)اسـتمشکالت موجود در شهر مـدرنيستي  دورازبه تراکم باال اما

عمومي  ونقلحملو  سواریدوچرخه، رویپيادهالکين باید فرم و مقياسي داشته باشد کـه بـرای  طبق تعریـف (فشرده)

برتون  چنينهم (Elkin et al: 1991)باشد، مناسب شودمي بـا تراکمـي کـه باعـث تشـویق تعـامالت اجتمـاعي همـراه

عمومي  ونقلحملترکيبي است و سيستم  صورتبه هاکاربریشهر فشرده را شهری تعریف کرده است که تراکم آن باال و 

 در فرم شهر فشـرده، تأکيـد بـر (Burton, 2000: 197).کندميرا تشویق  سواریدوچرخهو  رویپيادهخوبي دارد و 

 (هاستحاشيه اجتنـاب از گسـترش و پخـش شـدن در حالدرعينبازیافتي و  هایزمينرشد مراکز شهری موجود و 

مصرف  یاندازه ازجمله هایيشاخص. شناخت الگوهای متفاوت شهر فشرده از پراکنده، با بررسي (14: 1385 ،حسـينيون

مقابل پيوستگي و اتصال و استمرار  در شهر گسترده و در هاکاربری ترنامناسبزمين باالتر، توزیع  یسرانهزمين بيشتر، 

 (.Tasi, 2005: 43)است بررسيقابلبافت در شهر فشرده 

 پايدار و رويکرد شهر فشرده یتوسعه -3-1-2-1

شهری صورت  پایدار یتوسعهدهي کالبد شهرها باید بر اساس چارچوب وجود دارد که سامان نظراتفاقامروزه این 

 ترنزدیکپایدار  یتوسعهاهداف  که رویکرد شهر فشـرده بـه دهدمي بگيرد و تحقيقات انجام شده در سطح جهاني نشان

فضایي در قرن بيست و یکم  ریزیبرنامه هایچالش ترینعمدهپراکندگي شـهری یکـي از  زیرا ؛(91: 1382 ،مثنوی)است

فشرده بوده و با فشار شـدید  هاآنشهرهایي است که مدل فيزیکي  است و رشد هوشـمند، چـارچوبي مناسـب بـرای

بهينه از  یاستفادهپایدار،  یتوسعهاین مدل در انطباق با  .(79-83 :1383 ،همکاران زیـاری و)اندشدهرو هروبـ توسعه
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  7                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 گانهششفشردگي یک اصل مهم از اصول (. 160: 1385، حسيني و قرخلو)کندميانرژی را توصيه  زمـين و کـاهش سـهم

 (.15: 1388 ،جوپاور و کوین جي)شودميپایدار شهری محسوب  یتوسعه طراحي پایدار شـهری در چـارچوب مفـاهيم

 فرم شهر فشرده پيامدهای -3-1-2-2

شهرها و افزایش تراکم همراه با عمل کاربری  سازیفشردهکه با  کندميشهر فشرده این ایده را تشریح  ینظریه

و  ترامنسازی شهری باعث ایجاد نواحي شهری پایدار هدایت نمود. متراکم یتوسعهشهرها را به سمت  توانميمختلط 

محلي و تعامالت اجتماعي شهری خواهد  هایسرویسو عالوه براین باعث حمایت از مشاغل و  شودمي ترسرزنده

 (.87: 1391صداقتي و تاجيک، )شد

، انرژی و منافع اجتماعي محيطيزیستعام، حاميان اصلي شهر فشرده بر این باورند که شهر فشرده دارای امتيازات  طوربه

 :ازجملهزیادی است 

قبلي،  یافتهیتوسعهو اراضي  هازیرساختاز طریق استفاده مجدد از  ”شهری یتوسعهیت بسيار زیاد محدود"الف( 

و تراکم باالی جمعيت، موجب  توسعهگفت که محدودیت  توانميتجدید حيات مناطق موجود شهری و زندگي شهری. 

 .شودميپدید آمدن یک شکل شهری فشرده و حفظ اراضي کشاورزی و باغات 

ي اکثریت جمعيت شهری و کساني که ونقلحملدر جهت برآورده کردن نيازهای  ”باصرفهعمومي  ونقلحمل” ب(

 کلي افزایش یابد. هایتحرکدسترسي و  شودمياتومبيل ندارند، باعث 

عمومي، حجم ترافيک موتوری،  ونقلحمل یدرنتيجهبه این معنا که  ”هواکاهش حجم ترافيک موتوری و آلودگي ” ج(

 .کاهدمينيز از ميزان آلودگي  ونقلحمل هایهزینهو کاهش  یافتهکاهشترافيک  براثرلودگي هوا و خطر مرگ و جراحت آ

مختلف، فواصل سفر  کاربرهایبه خاطر  "يتجمعمطلوبيت کاربری مختلط به دليل باال بودن تراکم کلي "د( 

 جویيصرفه یوسيلهکاراترین و مؤثرترین  عنوانبه سواریدوچرخهو  رویپياده، وابستگي به اتومبيل کم شده و یافتهکاهش

 .شودميدر انرژی جهت دسترسي به تسهيالت محلي 

سوخت  ترکمو مصرف  ایگلخانهو گازهای  هاآالیندهبه خاطر کاهش کلي  ”بهتري زیست محيطدسترسي به "هـ( 

 است. تربيشسالمتي  درنتيجهفسيلي در شهرهای فشرده و 

 ترکمبافت شهری با تراکم باالتر و همراه با مصرف انرژی و توليد آلودگي  درنتيجه "یشگرما هایهزینهکاهش "و( 

 زیاد جمعيتي هایتراکم درنتيجه ”باالوجود پتانسيل اختالط اجتماعي "ز( 

که به مفهوم ایجاد محيطي برای  ”خدماتو نيز حمایت از مشاغل و  تربيشباال رفتن کيفيت زندگي، امنيت ” ح(

 (.4: 1383براند فری، )استتجاری و اقتصادی نيز  هایفعاليترونق 

به خرید است،  مندعالقهپياده و  ی نفوذ عابرانحوزهکه  علتاینبهکه دارد و  ایسرزندگيفشرده به علت  ( شهرط

 (.Van Nes, 2003: 5)وردآميکوچک و بزرگ در نواحي شهری به وجود  هایدادوستدمخلوطي از 

 موردمطالعه یمحدوده -4

 مرکزی فالت در دریا از سطح متر 955 حدود ارتفاعي و کيلومترمربع 07/4415با وسعتي معادل  کاشان ستانشهر 

 آن جنوبي سوی در و کویر دشت شهر این شرقي شمال و شرق در. است شده واقع اصفهان استان شمال در و ایران

 منطقه یساالنه دمای ميانگين متوسط. اندیافته امتداد شرقي جنوب سویبه غرب شمال روند با مرکزی ایران ارتفاعات

 و بوده غرب شمال جانب از منطقه غالب باد و است مترميلي 150 از ترکم بارندگي متوسط و گراديسانت درصد 1/19

 یمنطقهموقعيت  2 یشمارهشکل  .است داشته را باد ترینبيش شرق جنوب و شمال و غرب جهات ترتيب به ازآنپس

جمعيت داشته است نفر  275325این شهر  1390سال  سرشماریطبق جمعيتي،  به لحاظ .دهدميرا نشان  موردمطالعه

 .است درصد بوده 6/1 معادل 1385 -1390 هایسالآن نيز طي  یساالنه نرخ رشد و متوسط
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 مطالعه مورد یمنطقه جغرافيایي موقعيت ینقشه :2شکل 

 پژوهش روش -5

توصيفي به این دليل که بـا تحليلي است.  -توصيفي ،کاربردی و بر اساس ماهيت و روش ،هدف ازنظرنوع پژوهش 

تحليلي بـه این خاطر که  ،پردازدميبه توصيف وضعيت شهر  ، مساحت، سرانه و تراکمجمعيـت هایشاخصاسـتفاده از 

. برای بررسي شناخت روند الگـو یا پردازدمي کاشانبه تحليل تحـوالت فرم فضایي شهر  کمي یهاتکنيکبا استفاده از 

اوليه شامل اطالعات  هایدادهاستفاده شده است.  ایچندگانهی هاروشمعاصر از  یدورهشـهر تـا  یتوسعهالگوهای 

جامع و  هایطرح هایگزارششامل  ایکتابخانهطریق مطالعات اسنادی و  موردمطالعه از یمحدوده هاینقشهآماری و 

دولتي  هایارگانو  هاسازمانشهر کاشان، مراجعه به  1390تا  1355 هایسالتفصيلي، سرشماری نفوس و مسکن 

در ادامه برای سنجش ميزان پراکنش و فشردگي  ی ميداني به دست آمدند.اهظير شهرداری، فرمانداری و برداشتمربوطه ن

توزیع متعادل  یدرجه چونهمکمّي  هایمدلو  هاروشو تحليل سيستماتيک الگوی رشد کالبدی شهر از شهر کاشان 

و برای مختلف؛  هایدورهتراکم شهر در  -اندازه  یشامل )مدل آنتروپي شانون، ضریب جيني(، مدل هلدرن و قاعده

ضریب  ازجملهتکنيک اتوکروليشن فضایي ) یعني ،همبستگي هایتحليلتحليل الگوی فضایي پارامترهای رشد شهری از 

های دههدر  شهر نشان دادن گسترش منظوربهعالوه بر آن، استفاده گردید.  Arc GIS افزارنرمگری و موران( با استفاده از 

 ینقشه، ایماهواره هوایي یا تصاویر هایعکسموجود و  هاینقشه کارگيریبهو  Arc GIS افزارنرم، با استفاده از مختلف

 گردید.مختلف تاریخي تهيه  هایدوره فيزیکي شهر در یتوسعهرشد و 
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  9                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

 سنجش فرم شهری هایمدلبررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با  فرآیند نمودار :3شکل 

 و آزمون فرضيه هاداده وتحليلتجزيه روش -1-5

 هایمدلآماری انجام شد و جهت آزمون فرضيه از  -ریاضي هایتکنيکبه روش کمي و با استفاده از  هاداده وتحليلتجزیه

 .زیر استفاده گردید

 توزيع متعادل یدرجه -1 -1-5

 الف( آنتروپي شانون

 به کل شدهساخته. این ضریب نمایانگر درصد نواحي شودمي یاد يزن نظميبينتروپي شانون به نام ضریب آاز مدل 

 ،باشد تربزرگتمرکز و هر چه  یدهندهنشان ،باشد ترکوچکاست. هر چه این ضریب  موردنظر یمحدودهمساحت 

 همراه يایياطالعات جغراف يستمشانون وقتي با س نظميبيضریب  ،این اساسبر  .است توسعهپراکندگي  یدهندهنشان

 (.Yeh and li, 2001: 87)ميزان گسترش شهرهاست گيریاندازه در مؤثریک ابزار ساده اما  ،شود

به . ساختار کلي مدل گرددميشهری استفاده  یقوارهبيرشد  یو تعيين مقدار پدیده وتحليلتجزیهاز این مدل برای 

 شرح زیر است:

H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi)                                                                                        آنتروپي مطلق( 1 یرابطه(   

 باال: یرابطهدر 

H: مقدار آنتروپي شانون 

Pi:  یمنطقه)تراکم کلي مسکوني(  شدهساختهنسبت مساحت i  مجموع مناطق شدهساختهبه کل مساحت 

nمجموع مناطق : 

فيزیکي خيلي متراکم )فشرده( شهر است.  یتوسعهاست. مقدار صفر بيانگر  Ln(n)ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا 

تر بيش Ln(n)شهری است. زماني که ارزش آنتروپي از مقدار  یفيزیکي پراکنده یتوسعهبيانگر  Ln(n)مقدار  کهدرحالي

 (.129: 1385موسوی،  و نياحکمت)استشهری )اسپرال( اتفاق افتاده  یقوارهبيرشد  ،باشد

𝐺 =
𝐻

𝐿𝑛𝑘
(ينسب ي)آنتروپ 2 یرابطه                                                                                                             

 یي وسرا)یشپخشا عنيی = G 1و تمرکز  یعني ،باشد = 0Gاگر  ،است 1 و 0 ينب يز( نG) يآنتروپ یبارزش مقدار ضر

 .(61: 1387 پورمحمد،

شهر کاشان سنجش میزان پراکنش و فشردگی  

فشرده یتوسعه  

 

 پراکنش شهری

 آنتروپی شانون ضریب موران ضریب جینی

 ورودی

 مدل هلدرن

 بررسی الگوی های رشد شهری
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 10                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

 مقدار یاجهباشد، بهتر است که ضریب نسبي شانون ب مختلف هایزمانگسترش شهر در  یمقایسه باهدفمطالعات  اگر

 (.59: 1391 همکاران،زاده دلير و حسين)استصفر و یک  ينآن به کار رود که مقدار آن ب مطلق

 ب( ضريب جيني

ت. این توزیع نابرابر جمعيت و اشتغال در نواحي مختلف یک متروپل اس گيریاندازهضریب جيني شاخصي برای  

معيت / اشتغال ( به این معني است که تراکم ج1جيني باالتر )نزدیک به  هایضریببين صفر و یک دارد.  ایدامنهضریب 

عني است که تا حد زیادی در نواحي محدودی بسيار باالست )توزیع نامتعادل( و ضریب جيني نزدیک به صفر به این م

 :گرددمي زیر محاسبه صورتبهتوزیع شده است. ضریب جيني  ایعادالنه صورتبهجمعيت یا اشتغال در متروپل 

  3 یرابطه                                                                                                     

به  i ینطقهمنسبت جمعيت یا اشتغال در  iyبه کل مناطق و  i یمنطقهنسبت وسعت  iXتعداد نواحي،  N رابطهدر این 

 وسعت کل مناطق است

 تجمع 1ی درجه -2-1-5

. ایـن بعـد کندميبـرآورد ، اندشده پراکندهتصـادفي  طوربه، یا اندیافتهباال تجمع  که نـواحي بـا تـراکمرا  ایدرجه

، پراکنـده بـدون تمرکـز، چندمرکزیمرکزی، تـک یوسعهي )تپراکنش را بـر اسـاس سـاخت فضـای نسـبت فشـردگي و

استفاده شده که با  8این بعد از ضریب مـوران گيریاندازهبرای . کندميمشخص ( تجاریپيوسته و نوار  یهاتوسعه

؛ اندتخمين بزنند. ایـن دو مشابه نـد سـطح تجمـع راتوانمي( Auto Correlation) فضایي يخودهمبستگ گيریاندازه

 (.Tsai, 2005: 146)دارند تعریف ریاضي و مقياس مقادیر، با هم اخـتالف کمـي برحسبامـا تنهـا 

 :گرددميزیر تعریف  صورتبهاین ضریب  موران: ( ضريبالف

𝑀𝑜𝑟𝑎𝑛 =
𝑁 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−𝑥)(𝑥𝑖−𝑥)𝑁

𝑖=1
𝑁
𝑖=1

∑ [∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑖−𝑥)2𝑁
𝑗=1 ]𝑁

𝑖=1

4 یرابطه                                                                                    

N  ،تعداد مناطقiX  یمنطقهجمعيت یا اشتغال i، Xj  یمنطقهجمعيت یا اشتغال j ،X ا اشتغال متوسط جمعيت ی

قيم یا مرز ارتباط مست که ایمنطقهمقدار وزني، بين دو  یدر محاسبه. کندميرا مشخص  jو  iوزن بين مناطق  Wijو 

فر قرار نداشته باشند، ضریب وزني ص در مناطقي که با یکدیگر مرز مشترک و 1وزني  مشترک داشته باشند، ضریب

لگوی کامالً + بيانگر ا1مقدار  .شودمي+ محاسبه 1تا  -1است که بين مقادیر  صورتبدین. تفسير ضریب موران گيردمي

است. هر چه  توسعهبيانگر الگوی شطرنجي  -1و مقدار  چندقطبي، مقدار صفر بيانگر الگوی تجمع تصادفي یا قطبيتک

يانگر پراکنش داشته باشند، ب تریپایيندار باالتری داشته باشند، بيانگر تجمع زیاد و هر چه مقدار این ضرایب مق

 .(Cliff, 1981: 105)است.

 مدل هلدرن -3-1-5

ن در شهری استفاده از روش هلدرن است. جان هلدر یقوارهبيی اساسي برای مشخص نمودن رشد هاروشیکي از 

 توانمي روشي را برای تعيين نسبت رشد افقي شهر و رشد جمعيت به کار برد. با استفاده از این روش 1991سال 

ست. وی در شهری بوده ا یقوارهبيمشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشي از رشد جمعيت و چه مقدار ناشي از رشد 

 (.129: 1385نيا و موسوی، حکمت)الص زمين استفاده کرده استناخ یاز فرمول سرانهاین روش 

Ln = (
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
) + Ln (

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
) = Ln (

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
)                                      5 یرابطه 

                                                            
8 -Moran 
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  11                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

ناخالص  ینسبت لگاریتم طبيعي سرانه عالوهبه دورهبه آغاز دوره نسبت لگاریتم طبيعي جمعيت پایان  دیگرعبارتبه

 برابر خواهد بود. دورهبه آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبيعي وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره پایان 

 پژوهش هایيافته -6

 1390تا  1355های دههفضايي شهر کاشان طي  –بررسي روند تحوالت رشد کالبدی  -1-6

 گسترش و توسعه لذا؛ افته استی گسترش ایسابقهبي نحو به اخير ساختار کالبدی شهر کاشان یدههدر طول چند  

 تمایزی با فضایي -کالبدی هایساخت از موزایيکي گيریشکل سبب شهر، یحاشيه جمعيتي هایهسته ایجاد و شهر

گسترش  الگوی 4 یشمارهشکل است ) آورده پدید شهر ساختار در ایعمده هایدگرگوني و شده شهر بافت در آشکار

به بررسي تحوالت دقيق فرم و شکل فضایي  ادامهدر  .(دهدميکاشان طي ادوار مختلف را نشان فضایي شهر  -کالبدی

یابي ضـمن شـناخت بهتر فرم فضایي شهر، بتوان راهبردهای مناسبي را جهـت دست وسيلهبدینتا  شودميشهر پرداخته 

 پایدار تدوین نمود. یتوسعهبه فرم کالبدی، متناسب با 

شـهر بـا رشـد و  یتوسعهکـه  دهدمي نشان 1390تا  1355 هایسالکالبدی شهر درميان  یتوسعهبررسي روند 

بافت  گيریشکلکه نمود آن  شهر پيشي گرفته جمعيتکالبدی شهر بر رشد  یتوسعههماهنگ نبوده و  جمعيتافزایش 

تراکم  -ی اندازهقاعده بينيپيشجمعيت و تراکم شهر کاشان مطابق با روند  یتغييرات اندازه دیگرعبارتبه ؛استپراکنده 

بلکه کاهش پيدا کرده که این  ،افزایش نيافته تنهانهبا افزایش جمعيت شهر، تراکم جمعيتي شهر  زمانهمنبوده است و 

 مؤید خوبيبه 1 یشمارهدارد. آمار جدول  (1355-1390) مقطعکالبدی شهر در  یتوسعهنشان از باال بودن نرخ رشد 

رسيده  1390سال  در نفـر 275325به  1355نفر در سـال  92777شهر از  جمعيتاین مطلب است، طبق آمار جدول، 

نفر در هکتار بوده با کاهش مقدار  140 معادل 1355این افزایش، تراکم ناخالص شهر کـه در سـال  موازاتبهاما  ،است

 71ناخالص شهری از  یرسيده است و از سوی دیگر سرانه 1390 سالنفر در هکتار در  29.1های بعدی به دههآن در 

جمعيتي  بنابراین کاهش شدید تراکم ناخالص ؛ه استافزایش یافت 1390در سال  مترمربع 343به  1355در سال  مترمربع

الگـوی پراکنشي است که  درنتيجهشهر در پيرامون شهر و  فيزیکي گسترش از ناخالص شهری نشان یو رشد سرانه

 توانمي های مختلفدههطي  جمعيتي شهر هایتراکمبررسي از  بنابراین ؛ناپایداری را در فرم شهری شکل داده است

نفر در  140 تراکم ناخالص جمعيتي کهطوریبه ،استبرخوردار  که این شهر از یک بافت و مدل پراکنـدهنتيجه گرفت 

( در هکتـار نفــر 160)آسـيا  یتوسعهدرحالتر از شهرهای کم 1390در سال نفر در هکتار  29.1 تا 1355هکتار در سال 

 (.89: 1382پورمحمدی و قرباني، )است (ارهکتـدر  نفــر 140) آسـياد نشـهرهای ثروتم و
 1355 - 1390 هایسالطي کاشان شهر  مساحت و تحوالت جمعيت: روند 1جدول  

ناخالص  یسرانه

(مترمربع)شهری   

تراکم ناخالص 

(هکتار) جمعيت  

 نرخ رشد جمعيت

(درصد)  

 نرخ رشد مساحت

(درصد)  
 **جمعيت

 *مساحت

 (هکتار)
 سال

71 140 
5 8.9 

92777 660.4 1355 

102 98 151533 1553 1365 

1/3  13.5 

268 37 205866 5515 
1375 

 
1/2  4.6 

342 29.2 253509 8680 
1385 

 
6/1  7/1  

343 29.1 275325 9457 1390 

 (1390پارس:  جهاننقشمهندسين مشاور ) *منبع 

 (1355-1390 هایسال مرکز آمار ایران سرشماری عمومي نفوس و مسکن) **
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 12                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

 تحليلي هایمدلکاشان با فضايي شهر  -کالبدی  چگونگي گسترش شهری و سنجش فرم -2-6

 الف( مدل آنتروپي شانون

مدل آنتروپي شانون ، پردازدميشهری  یقوارهبيرشد  یو تعيين مقدار پدیده وتحليلتجزیهي که به هایمدلیکي از 

 1385تا  1365های زماني دورهدر  کاشانبرای شناخت گستردگي شهر شانون  آنتروپي ارزش 4تا  2است. آمار جداول 

است،  بوده 1/4483با برابر  1365در سال  کاشانمقدار آنتروپي شهر که  دهدمي. محاسبات نشان کندميرا بيان 

شانگر رشد ن (1.6094حداکثر )بودن مقدار آنتروپي به مقدار  . نزدیکاست Ln(5)= 1.6094حداکثر ارزش  کهدرحالي

 کهدرحالي ،است بوده 1/4490مقدار این ضریب معادل  1375 یدههدر  .استگسترش فيزیکي شهر  (اسپرال)پراکنده 

 ادامه داده است.خود  یرشد پراکنده قبل به یدورهچنان شهر مانند هم درنتيجه است Ln(5)= 1.6094حداکثر ارزش 

 برآورد شده در این سال، برابر با مقدار آنتروپيافزایش یافت.  ناحيه کاشان به دهشهر  گانهپنج ينواح 1385سال  در

بيانگر پدیده رشد  آمدهدستبهلذا ضریب  ؛ستا  Ln(10)=2.3025حداکثر ارزش  کهدرحالي محاسبه شده، 2.0001

 20که طي  دهدمينشان  85تا  65 هایدورهطي  آمدهدستبهاین ضرایب آنتروپي بنابر؛ استو پراکنش شهر  قوارگيبي

به سمت  گسترش فيزیکي شـهریا به عبارتي  و غيرمتراکم گردیده است ترپراکندهسال اخير، گسترش فيزیکي شـهر، 

 .ميل داشته است تربيشپراکندگي 

 
 Shannon Entropy 1365در سال  شهری کاشان گانهپنجدر نواحي  ارزش آنتروپي شانون یمحاسبه: 2جدول 

 H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi) 
Pi*Ln(Pi) Ln(Pi) (Pi) مساحت (He) نواحي 

یک یناحيه 171/3 0/357784369 1/027824796- 0/367739646-  

دو یناحيه 137/1 0/286352813 1/250530615- 0/35809296-  

 ناحيه سه 45/3 0/094615481 2/357934169- 0/223097076-

چهار یناحيه 93 0/194243703 1/638641709- 0/318295833-  

پنج یناحيه 32/08 0/067003634 2/703008419- 0/181111387-  

-1/448336902 Pi*Ln(Pi) =1 
∑ 𝑃𝑖 = 1 

 کل شهر 478/78

 Ln(n)=Ln(5)= 1.6094≥H=1.4483≥0 مطلق آنتروپي شانون یبضر 

آنتروپي شانونضریب نسبي    1.4483/1.6094 =0.8999 

 محاسبات نگارندگان() منبع

 

 Shannon Entropy 75در سال  شهری کاشان گانهپنجدر نواحي  ارزش آنتروپي شانون یمحاسبه: 3جدول  

 H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi) 
Pi*Ln(Pi) Ln(Pi) (Pi) (He) مساحت   نواحي 

یک یناحيه 407.47 0.357266861 1.029272267- 0.367724872-  

دو یناحيه 326.87 0.286597342 1.249677039- 0.358154117-  

سه یناحيه 107.32 0.094097429 2.363424552- 0.222392175-  

چهار یناحيه 221.48 0.194192123 1.638907286- 0.318262885-  

پنج یناحيه 77.38 0.067846246 2.690511228- 0.182541086-  

-1.449075134 Pi*Ln(Pi) =1 
∑ 𝑃𝑖 = 1 

 کل شهر 1140.52

Ln(n)=Ln(5)= 1.6094≥H=1.4490≥  ضریب مطلق آنتروپي شانون 0

ضریب نسبي آنتروپي شانون   1.4490/1.6094 =0.9004 

 محاسبات نگارندگان() منبع
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 Shannon Entropy 1385در سال  شهری کاشان گانهدهدر نواحي  ارزش آنتروپي شانون یمحاسبه: 4 جدول 

 H= -∑ni=1 Pi×Ln(Pi) 
Pi*Ln(Pi)  Ln(Pi)  (Pi)  (He) مساحت   نواحي 

یک یناحيه 228.536 0.172161923 1.759319834- 0.302887885-  

دو یناحيه 234.432 0.176603528 1.733848014- 0.306203676-  

سه یناحيه 294.5 0.221854265 1.505734578- 0.334053638-  

چهار یناحيه 178.608 0.134549903 2.005820121- 0.269882903-  

پنج یناحيه 134.887 0.101613773 2.28657619- 0.232347634-  

شش یناحيه 136.649 0.102941132 2.273597987- 0.234046751-  

هفت یناحيه 37.78 0.028460625 3.559233719- 0.101298017-  

هشت یناحيه 28.199 0.021243017 3.851727065- 0.081822302-  

نه یناحيه 51.379 0.038705094 3.251784052- 0.125860608-  

ده یناحيه 2.478 0.00186674 6.283561798- 0.011729775-  

-2.00013319 Pi*Ln(Pi) =1 
∑ 𝑃𝑖 = 1 

 کل شهر 1327.448

Ln(n)=Ln(10)= 2.3025≥H=2.0001≥  ضریب مطلق آنتروپي شانون 0

نسبي آنتروپي شانونضریب   2.0001/2.3025 =0.8686 

 منبع )محاسبات نگارندگان(

 پایه: شهرداری کاشان ینقشه منبع کاشان طي ادوار مختلففضایي شهر  -گسترش کالبدی الگوی: نقشه 4شکل 

 

مقدار عددی  ،موردمطالعهزماني  هایدورهدر  کهاینبا توجه به  دهدمينتایج حاصل از مدل آنتروپي نشان  درمجموع

 کهچنانپراکندگي شهری اتفاق افتاده است؛  در شهر کاشان پدیده ین؛ بنابرااست( 0.5ضریب همواره باالتر از متوسط )
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این ضریب با کاهش  1385سال  در به حداکثر ميزان پراکندگي رسيده است. 1375شانون در سال  نظميبيضریب 

چنان به ، اما هماسترو بوده که این تغيير نشان از پر شدن نسبي فواصل خالي و پيوستگي سطوح پراکنده هنسبي روب

نتایج  5 یشمارهجدول ) استنزدیک است و بيانگر پراکندگي و عدم فشردگي و تراکم رشد فيزیکي شهر کاشان  1عدد 

 1385تا  1365 هایدورهبي آنتروپي شانون در مطلق و نس نظميبيو محاسبات ضرایب  آمدهدستبه هایمساحتکمي 

 (.دهدميجهت مقایسه گسترش شهر و تعيين ميزان پراکندگي افقي را نشان 

 
 1385تا  1365 هایدورهشانون در  نظميبيضریب  ی: محاسبه5جدول 

شانون نظميبي نسبي ضریب شانون نظميبيضریب مطلق    LN)n)  هکتار() شدهساخته هایبخشمساحت  سال 

0.8999 1.4483 1.61 478.78 1365 

0. 4900  1.4490 1.61 543.38 1375 

0.8686 2.0001 2.3025 1327.448 1385 

 محاسبات نگارندگان() منبع

 

 1385تا  1365 هایسالکاشان طي شهر  ضریب آنتروپي نسبي روند : نمودار5شکل 

 

با اسـتفاده از ضـریب  کاشان فيزیکي شهر در سـنجش پـراکنش جمعيـت و نـوع گســترش جيني: يب( ضرب

 بـه 1385تا  1365 هایسالجمعيت، برای  با احتساب نسـبت زمـين ودوره  سهبرای  آمدهدستبه ضرایبجينـي، 

هرچند  البته .است بيانگر توزیع نامتعادل پراکنش جمعيت در طي زمان ؛ کهاست 0.34و  0.09، 0.16معادل  ترتيـب

کاهش نسبي پيدا کرده و نشانگر حرکت جمعيت به سمت پخش  65به نسبت سال  75مقدار ضریب جيني در سال 

توزیع  تربيشکرده و حکایت از سرعت  يداپسوم باز ضریب جيني افزایش  یدوره، اما در است ترهمسانو  ترعادالنه

 .کندمينامتعادل پراکنش جمعيت 

 جمعيت(:) 1365ي برای سال ضریب جين ی( محاسبهالف

Gini= 5/ ∑( 20/ - 27/ )+( 26/ - 35/ )+( 11/ - 09/ )+( 27/ - 20/ )+( 15/ -

08/ )=( 07/ )+( 09/ )+( 02/ )+( 07/ )+( 07/ )= 5/ × 32/ =0 16/  

 جمعيت(:) 1375ضریب جيني برای سال  ی( محاسبهب

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

11/ )=( 04/ )+( 03/ )+( 02/ )+( 06/ )+( 04/ )= 5/ × 19/ =0 09/  

 جمعيت(:) 1385ضریب جيني برای سال  ی( محاسبهج

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/  

Series1 ؛
1365 ؛
0/89

Series1 ؛
1375 0/9؛

Series1 ؛
1385 ؛
0/86
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 6 یشمارهشکل در  شهر کاشانبهتـر رونـد تغييـرات، نمودار روند ضریب جيني جمعيت  یجهـت ارائـه ادامهدر 

 1385بوده و در سال  دیگر هایسالاز  ترمتعادل 1375در سـال  کاشانجمعيـت شـهر  نمودارترسيم شده است. طبـق 

 نيـز 1375 و 1365 هایسالعـدم تعـادل از  و حتي ایـن ه استکاسته شد کاشاناز سطح تعـادل تراکم جمعيت شهر 

 .شده اسـت ترنامتعادل 1نتایج بيانگر این است کـه توزیـع فضـایي جمعيت در سال  ،درمجموع .استتر بيش

 1385تا  1365 هایسالکاشان طي روند ضریب جيني جمعيت شهر  : نمودار6شکل  

 

 با 1390تا  1365پارامتر جمعيت شهر کاشان در مقاطع زماني نتایج محاسبات ضریب موران برای  ج( ضريب موران:

سال  در (،-0.31) برای شهر کاشان برابر با 1365که مقدار این ضریب در سال  دهدمينشان  روش صفر و یک استفاده از

رشد ی است که الگو . این مقادیر بيانگر آناست( -0.15) برابر 1390و  1385 هایسال و در( -0.50معادل ) 1375

 يشطرنجاز الگوی تصادفي به سمت الگوی  75تا  65 هایسالکاشان در الگوی رشد شهر  و قطبي در شهر وجود ندارد

بوده  تربيشقبل  یدههبه نسبت  1375 مقدار پراکنش در این پارامتر در سال کهایننموده است و  ( حرکتپراکنده)

 دستوراز  حاصل هایخروجي به سمت الگوی تصادفي حرکت نموده است. 1390تا  1385طي مقاطع  چنينهماست، 

Spatial statistics tools→ Analyzing patterns→Spatial Autocorrelation(Morans I) افزارنرم در GIS در 

 .است مطلب این مؤید خوبيبه 11-6تا  8-6اشکال  قالب

 

 1390تا  1365از سال  شهر کاشانجمعيت برای  ضریب مورانروند نمودار  :7شکل 
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 ضریب موران برای شهر کاشان بر مبنای  ی: محاسبه9شکل ی ضریب موران برای شهر کاشان             : محاسبه8شکل    

 1375جمعيت برای سال معيار                                      1365بر مبنای معيار جمعيت برای سال             

 

 یشهر کاشان بر مبنا یموران برا بی: محاسبه ضر11شکل     ی شهر کاشان بر مبنا یموران برا بیضر ی: محاسبه10شکل  

 1390معيار جمعيت برای سال                                      1385بر مبنای معيار جمعيت برای سال             

 

رشد  آیندفرنتایج حاصل از بررسي الگوی رشد شهری کاشان با مدل هلدرن حاکي از آن است که : هلدرن ( مدلد

 و پنج( 1355-1365اول ) یدههکه در  صورتبدین ير الگوهای متفاوتي داشته است؛اخ یدههچند  در کاشان شهری

های دههو در  ی در الگوی رشد شهری داشتهتربيشم، وزن تراک یشو افزا جمعيتعامل رشد  (1385-1390سال آخر )

 داشـته شهر کاشان در الگـوی رشـد یتربيشوزن  ( رشد افقي و اسپرال1375-1385( و سوم )1365-1375دوم )

(.دهدمين را نشان نتایج حاصل از سنجش فرم شهری با مدل هلدر 6 یشمارهجدول ) است
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 شهر کاشان با مدل هلدرن یسنجش رشد کالبد بررسي: نتایج حاصل از 6جدول  

 

 با مدل هلدرن 1390تا  1355شهر کاشان طي مقاطع زماني  یرشد کالبدنمودار روند  :11شکل  

 

رشد نتيجه گرفت که الگوی  توانميسنجش فرم شهری  هایمدلبنابراین از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با  

ناپایدار  یتوسعهنقش بسيار مهمي در  ،این عامل و ، از نوع الگوی پراکندگي شهری استفضایي شهر کاشان –کالبدی 

بنابراین با توجه به ضرایب ؛ شهر کاشان داشته و پيامدهای منفي رشد پراکنده را برای شهر کاشان به وجود آورده است

رشد فيزيکي شهر : کهاینمطروحه مبني بر  یفرضيهکه گرفت نتيجه  توانمي هامدلهریک از  از آمدهدستبه و مقادیر

پايدار از  یتوسعه( ضمن عدم انطباق با الگوی 1390تا  1355 هایسال) يراخ یدههکاشان طي سه و نيم 

 .گرددميتأييد  ،الگوی پراکندگي شهری تبعيت نموده است

 (پراکندهافقي )های مختلف در گسترش دههمجموع عواملي که طي  دهدمينشان  هابررسي فوق ییيد فرضيهأدر ت 

 :باشندميبه شرح ذیل  ،اندداشته مؤثرنقش  شهر کاشان

 قالب(:ناز اپس )( و دوران سوم 1357تا  40 یهدهاز اوایل دوم )در دوران  شهری یتوسعهروند شتابان الف( 

با رشد شتابان شهرنشيني در کشور در دوران دوم، شهر کاشان نيز تحت تأثير این تحوالت در ساختار و  زمانهم

شهرنشيني شتابان منجر به تحوالت اقتصادی، سياسي و  دیگرعبارتبه؛ گردید ایعمدهکارکرد و کالبد دچار تغييرات 

 کالبدی شهر را ایجاد نمودند. یتوسعهگسترش و  یاجتماعي در شهر گردید که این عوامل زمينه

به درخواست  اطراف شهر هایمحدودهاطراف آن: الحاق  هایمحدودهالحاق  براثر در شهر هاآبادیادغام روستاها و ب( 

راه و شهرسازی امروز( و وزارت کشور )مدیران و مسئولين وقت شهر و بر اساس مصوبات وزارت مسکن و شهرسازی سابق 

قانوني و  یبگذارد، اواًل باعث گردید بين محدوده تأثيرشهر  یرت بر گسترش افقي و پراکندهباعث گردید به دو صو

انجام شود، ثانياً  هابخشدر این  سرعتبهها وسازساختو سوداگری زمين به وجود بياید و  بازیبورسالحاقي  یمحدوده

مرحله که در پيرامون شهر کاشان قرار داشتند در هر  هاشهرکو  روستاهاپيرامون به شهر تعدادی از  هایزمينبا الحاق 

الحاقي از سال  هایمحدوده: 6-9 یشمارهجدول )آمدند  حساببهي از شهر هایبخششهر و ی از الحاق جزء پيکره و بدنه

 .(کندميبه بعد به شهر کاشان را بيان  64

 

شهر قوارهبيو  رشد کالبدی ناشي از رشد افقي جمعيتاشي از رشد رشد کالبدی ن   زماني یدوره رشد کالبدی شهر 

0.43 0.57 1355-1365 

0.76 0.24 1365-1375  

0.54 0.46 1375-1385  

0.03 0.96 1385-1390 

0.61 0.39 1355-1385 

0.59 0.41 1355-1390 
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 1383تا  1364 يزمانالحاقي به شهر کاشان طي مقاطع  هایهمحدود: 7جدول 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (3: 1390پارس،  جهاننقشمهندسين مشاور ) منبع 

 

شعاعي در اطراف محورهای  یتوسعهسازمان فضایي شهر کاشان به سمت نـوعي واگرایـي از مرکـز و  ( حرکتج

تاریخي و ارزشمند و  هایی بافتنجر به تداوم تخریب و تخليهم سویک: این نوع سازمان فضایي معاصر از شهریبرون

و محور فين و  ایحاشيهی هاشهرکمرکزی شهر و تمایل به سکونت در  هایبخشخروج ساکنين اصيل و بومي از 

و گسترش  توسعهه و از سوی دیگر باعث تداوم در این بخش و بافت از شهر گردید درآمدکمجایگزیني مهاجرین و اقشار 

عمدتًا )در اراضي زراعي پيراموني کاشان  هویتبيبا کيفيت پایين سکونت و ساختاری  ایحاشيه هایبافت غيرضروری

کامل کمي و کيفي از  وریبهرهامکان  توجه به ها بدونتوسعهشده است. این  (جنوب و جنوب غربي شهر هایبخشدر 

آبـاد و ناجي چونهم هایيشهرکخـالي سکونت در  هایظرفيت ازجمله شهری هایکانونواقع در  هایزمينمنابع و 

آماری  هایدادهذکر است بر اساس  یانشا .گيردميفر در هکتار صورت ن 29ه بـه تـراکم جمعيتي چنـين عـدم توجـهم

درصد از اراضي خالص شهری به اراضي بایر اختصاص دارد که سهم بسيار  35/43( 1389در طرح جامع کاشان ) موجود

 .استشهر  یرویهبي یتوسعهگسترش و  به خاطراز اراضي خالي  توجهقابلسهم  ینا است. توجهيقابل

زار و کاستن از اهميت و پتانسيل در اطراف بـا غيرانتفاعيخدماتي  -اقتصادی هایفعاليت روند گسترش( تداوم د

 .نفوذ آن یاقتصادی شهر و حوزه یقلب تپنده عنوانبهاقتصادی بازار 

 هایشهرکخالي در  هایظرفيتصـنعتي در عـين وجــود  هایشهرک( رونـد گسـترش و پــراکنش واحـدها و هـ

 .آبادنوش چونهمصنعتي 

 و پيشنهادات گيرینتيجه -7

را فراهم  ایزمينهپایدار جهاني،  یتوسعهخصوص ارتباط شهرنشيني با هپایدار و ب یتوسعه ینظریه شدنمطرح

قرار گيرد و گسترش کالبدی  موردتوجهپایدار  یتوسعه یساخت تا موضوع گسترش کالبدی شهرها در غالب نظریه

شهری و پایداری جهاني مطرح گردد. به دنبال چنين مباحثي،  یتوسعه ییکي از عوامل ناپایدار کننده عنوانبهشهرها 

چگونگي سنجش  باألخصشهرها و  نظرات متفاوتي در خصوص گسترش کالبدی افقي شهرها، ميزان ارتباط آن با پایداری

 یتوسعهی ناپایدار فيزیکي هر شهر تأثير اساسي بر پایداری یا یتوسعه الگوی ازآنجاکه ميزان گسترش افقي مطرح گردید.

پایدار شهری، از الگوی  یتوسعه هدایت این الگو برای منظوربه بایستميریزان شهری آن دارد، مدیران، متوليان و برنامه

بررسي و تحليل روند  ن پژوهش بهباشند. در ای کالبدی موجود شهرها شناخت کافي داشته و رشدفيزیکي  یتوسعه

 که: دهدمينشان  حاصل هاییافتهن پرداخته شد. فضایي شهر کاشا –تحوالت رشد کالبدی 

 سال تصویب الحاقي یمحدوده ردیف

 28/5/64 آبادحسينروستای  1

 25/8/64 زیدی 2

 28/5/65 روستای لتحر 3

 8/4/67 جنوب شرق انبارهایفضای سبز و  4

 13/10/68 پارک اداری 5

 29/1/71و  25/1/71 روستای فين کوچک و بزرگ 6

 11/11/71 سيلک هایتپهفضای سبز  7

 1/2/73 مسافربری یپایانه 8

 25/2/73 االنبياخاتمشهرک  9

 25/2/83 ناجي آباد 2فاز  سازیآماده 10
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  19                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

که کاهش پيدا کرده است. چنان شدتبه تراکم جمعيتي ناخالص شهر کاشان 1390تا  1355الف( بين مقطع زماني 

رسيده است. این کاهش تراکم گویای گسترش افقي  1390نفر در سال  29.1به  1355نفر در هکتار در سال  140از 

 .استشهر طي این مقطع 

رشد نتيجه گرفت که الگوی  توانميسنجش فرم شهری  هایمدلب( از بررسي الگوی فيزیکي شهر کاشان با  

 هامدلهریک از  از آمدهدستبه ضرایب و مقادیر .شهری استگي راکند، از نوع الگوی پفضایي شهر کاشان –کالبدی 

نشانگر  1385تا  1365که مقدار آنتروپي شانون محاسبه شده در مقاطع زماني چنان؛ دهدمينشان  این موضوع را خوبيبه

گسترش شهر با جمعيت  یدر بررسي متناسب بودن اندازه چنينهم. استگسترش فيزیکي شهر  (اسپرال)رشد پراکنده 

درصد از گسترش شهر با رشد  46استفاده از مدل هلدرن به این نتيجه رسيدیم که  ( با1355-1385های )دههدر طي 

 حالدرعينشهر بوده است.  (اسپرال)و ناموزون  قوارهبيدرصد گسترش فيزیکي، ناشي از رشد  54جمعيت هماهنگ بوده و 

 (1375-1365) یدههمربوط به  تربيشکه این عدم تناسب  دهدمينشان ای مختلف هدههرا در  هانسبتچگونگي این 

روند رشد  دیگرعبارتبه؛ برابر رشد جمعيت آن بوده است 4 رشد مساحت شهر بيش از دههدر این  کهطوریبه؛ است

نظمي در این زمينه  که هيچ تناسبي و دهدمينشان  1390تا  1355 هایسالجمعيت و مساحت شهر کاشان در فاصله 

 کهدرحاليبرابر گردیده،  2.9 (1355 -1390زماني ) یدورهکه جمعيت شهر طي  دهدمينشان  آمار وجود نداشته است.

جمعيت شهر طي  کهاینعليرغم  دیگرعبارتبه؛ برابر شده است و این رشد خيلي شدید بوده است 14.3مساحت شهر 

عمالً بر افزایش جمعيت آن پيشي گرفته و  در این مقطعافزایش زیادی داشته، ولي گسترش فيزیکي شهر دوره این 

عدم نظارت و کنترل رشد شهری و نداشتن طرح و  یاین عامل نتيجه .رشد اسپرال شهری را سبب شده است درواقع

 بيانگر (1365-1385) يزمانر مقاطع د یب جينياضر. نتایج حاصل از استمدون جهت گسترش فيزیکي شهر  ایبرنامه

تجمع  یاز درجه آمدهدستبهمجموع مقادیر  چنينهم. شهر هستند نابرابری و عدم تعادل در توزیع جمعيت در سطح

تجمع و  یدرجهجمعيت در سطح شهر و  توزیع نابرابر و نامتعادل ،موردنظرضرایب موران و گری( در مقاطع زماني )

به عبارتي این ضرایب حکایت از پيروی جمعيت شهر از الگوی تصادفي متمایل به الگوی  .دهندمي پایين را نشان تمرکز

 .(کندمي فرم شهری کاشان را بيان هایمدلنتایج حاصل از سنجش  8 یشمارهجدول ( دارد )پراکنده) يشطرنج
 

 فرم شهری کاشان هایمدلنتایج حاصل از سنجش : 8جدول 

 محاسبات نگارندگان() منبع 

 
 ازآنجاکهفضایي پراکنده و ناپایدار برخوردار است و  -کالبدی  یتوسعهشهر کاشان از الگوی  کهاینبنابراین با توجه به  

 محيطيزیستی مختلف اقتصادی، اجتماعي و هابخشدر  الگوی رشد ناپایدار شهری، پيامدهای منفي زیادی این نوع

و  الگوی رشد شهر، لزوم تغيير تربيشسمت پایداری  شهر به یتوسعههدایت  لذا در راستای؛ ایجاد نموده است شهر

امری ضروری شهر  پایدار یتوسعهو فرم کالبدی متناسب با تر بيش جهت فشردگي راهبردهایيو  هاسياستتدوین 

 .رددگمياشاره  راهبردهاکه در ادامه به این  آیدمي حساببه

 1390 1385 1375 1365 
 سال

 ضرايب

   نتایج   تفسير

يپراکندگ  - 0.8535 0. 4900  آنتروپي شانون 0.8999 

يپراکندگ  0. 69  هلدرن 1=0.57+0.43 1=0.24+0.76 1=0.46+0.54 1=0.03+

يپراکندگ  جيني 0.16 0.09 0.34 0.34 

يپراکندگ  1.29 شهری تراکم ناخالص 98 37 29.2   

يپراکندگ  15.0-  15.0-  50.0-  31.0-  موران 
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 20                                                  ...              داريپا یاز منظر توسعه یشهر ييفضا -یکالبد یتوسعه یالگو ليتحل

 ازجمله های جدیدوسازساختدر الگوی گسترش تمرکز درون بافتي( ) سازیفشردهو استفاده از الگوی تجميع الف( 

جمعيت اضافي  منظوربهتراکم، جهت جلوگيری از گسترش افقي شهر: زماني که شهر مسکوني در نواحي کم هایمجتمع

الگـوی  ترینمناسببـایر،  هایزمينخود نيـاز بـه گسترش دارد. گسترش داخلـي شـهر، اسـتفاده از تراکم مناسب و 

ترکم شهر  کهاینیي اسـت کـه از تـراکم پـایين برخـوردار باشند، در این راستا با عنایت به شهرهابرای  ویژهبهگسترش، 

 43.35هکتار ) 2700.937324دالیل اصلي آن وجود  ازجملهو  استنفر در هکتار  29.1 معادل 1390کاشان در سال 

بنابراین برای گسـترش آتـي شـهر، الگـوی ؛ استشهر کاشان  یگانه 5و بایر در مناطق  نشدهاستفاده ي( اراضدرصد

دی افزایش داد. با توجه به در اراضي بایر و گسترش عمو وسازساختیعني تراکم را با ؛ شودميشـهر فشرده پيشنهاد 

شهر اولویت داده شـود و بـرای  یآیندههای توسعهبـرای  هازمين، باید به استفاده از این هازمينمزایـای اسـتفاده از این 

عمودی، اقدامات الزم صورت گيرد که بدیهي است  گسـترش منظوربهموجـود شـهر  هایبافت هایظرفيتبازشناسـي 

امـر بایـد توجه  مسئوالنجامع و متناسب با رشد جمعيت و نيازهای کالبدی شهر است کـه  ایبرنامهند این امر نيازم

 .الزم را به آن داشته باشند

و باال رفتن  بازیبورسجلوگيری از  منظوربه ربطذیی هاسازمانشهر توسط  هایمحدودهب( کنترل و نظارت بر 

شـهر  یتوسعهبرای چگونگي گسترش و  ریزیبرنامهو عـدم  توجهيبي ،قيمت زمين: یکي از علل اصلي پراکنش افقي

ی شـهری مانند شـهرداری هاسازمان مربوطه است؛ بنـابراین هایطرحی مربوطـه یـا عـدم اجـرای هاسازمانتوسـط 

، جلـوگيری شودميبـازان زمين انجام هر که اغلب توسط سوداگران و بورسش بایـد از رشـد بـدون برنامـه و بـدون جهت

اراضي جنگلـي و کشـاورزی و بـا پایبندی  یمحدودهدر  وسازساختنماینـد و بـا اعمـال مقـررات قـانوني ممنوعيـت 

 شهری شوند. یپراکنده یتوسعهبه آن از طرف مدیران شـهری، مـانع تخریـب این اراضي و 

 هایکانونواقع در  هایزمينپتانسيل کمي و کيفي از  وریبهرهکارآمد زمين شهری جهت  هایسياست کارگيریبه( ج

 ؛ایجاد فضاهای خدماتيو بارگذاری جمعيتي  منظوربه( گانهپنجمناطق ) یشهر

 ؛موجود کالبدی -فضایي  هایظرفيتشهری کاشان بر اساس  گرایدرونکالبدی  یتوسعه(  د

ی هاکاربری کمبودهایدروني شهر جهت رفع  هایهستههای خالي های فضاظرفيتو  هاپتانسيلاستفاده از ( هـ

 هایبافتاراضي شهری و جلوگيری از پيشروی شهر در  یبدون برنامه غالتخدمات رفاهي و عمومي، سامان دادن به اش

 .روستایي

 منابع

از  با استفادهفضایي شهر مرودشت  -تحليلي بر الگوی گسترش کالبدی (.1388) قاسم ،رفيعي ،عيسي ،زادهابراهيم -1

ی جغرافيای انساني، هاپژوهش یفصلنامهالگوی گسترش مطلوب آتي آن،  یآنتروپي شانون و هلدرن و ارائه هایمدل

 .45-70صص ، 69 یشماره

 -نشر :تهران ،کل پایدارتر شهریک ش سویبهطراحي شهری  حسين بحریني، یترجمه. (1383) براندفری، هيلدر -2

 .وابسته به شهرداری تهران() یشهر ریزیبرنامهشرکت پردازش و 

 -تحليلي بر الگوی گسترش کالبدی (.1389)صابر محمدپور،  ،حدیثهمحمدپور،  آشور، ی،مهد حسام، ،احمد پوراحمد، -3

 ،سال اول ی،شهر ریزیبرنامهپژوهش و  یمجله ،آنتروپي شانون و هلدرن هایمدل فضایي شهر گرگان با استفاده از

 .1-18صص ، سوم یشماره

تحقيقات  یفصلنامه ،ناموزون تبریز یتوسعهحليلي بر الگوی ت (.1390)، محمد کسریجام ،محمدرضاپورمحمدی،  -4

 .31-54صص  ،100 یشماره، 25سال  ،جغرافيایي

مدرس،  یمجلهسازی در فضاهای شهری، ابعاد و راهبردهای متراکم (.1382)رسول قرباني،  ،محمدرضا پورمحمدی، -5

 .85 -108صص ، 2 یشماره، 7 یدوره

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            20 / 22

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/197
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/197
http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1221-fa.html


  21                                              1395 زمستان، ششممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره هفتم، شماره بيستم و 

شهر مطالعه: مورد  -موجود زمين هایظرفيتگسترش افقي شهر و  .(1383) محمدحسينسرایي،  ،تقوایي، مسعود -6

 .187-210صص ، 73 یشمارهتحقيقات جغرافيایي،  یفصلنامهیزد، 

 یتوسعه یالگو يلتحل(: 1391)سهيال ، چوبساز، بهمن ،، هادیليمحمدرضازاده دلير، کریم، پورمحمدی، حسين -7

 یشماره ،سال دوم ،نجهانقش یمجلهن، آ يزیکيجهت ف تعيين با استفاده از مدل و شانون شهرکالن یزتبر یپراکنده

 .55 -66صص  ،2

فيزیکـي شهرهای ایران،  یتوسعه، عوامل و عناصر مؤثر در هادیدگاه (.1385)زاده دلير، کریم، هوشيار، حسن حسين -8

 .213-226صص ، ششم یشماره، ایناحيه یتوسعهجغرافيایي و  یمجله

فضای  یفصلنامهفضایي شهر سبزوار،  -کالبدی یتوسعهتحليل الگوی . (1391) يمصطفهادی، قدمي، سيد حسيني، -9

 .219 -240صص ، 44 یشمارهجغرافيایي، سال سيزدهم، 

 ایمنطقهو  شهری ریزیبرنامهبر  تأکيدکاربرد مدل در جغرافيا با . (1385ميرنجف )موسوی،  ،نيا، حسينحکمت -10

 .انتشارات علم نوین یزد :یزد ،)چاپ اول(

علمي ـ  یفصلنامه، تهران شهر 13 یمنطقهالگوی گسترش فضایي  (.1393)امير رحماني،  ،حسنسجادزاده  -11

 .47-58 صص، 29 یشماره ،سال یازدهمباغ نظر، پژوهشي 

فرم  يپراکنش و فشردگ يينتب (.1391)عامر نيک،پور،  ،، احمدپوراحمد، فرانک، زیاری، کرامت اهلل، الدینيسيف -12

 .155 -176صص  ،80 یشمارهي، انسان يایجغراف یهاپژوهشیدار، پا یفرم شهر یکرددر آمل با رو یشهر

فضایى شهر و تعيين الگوى بهينه -تحليلى بر گسترش کالبدى (.1392) يرامبيژن، رحماني،  رحماني، مجيد، شمس، -13

صص سوم،  یشمارههفت حصار، سال اول،  یمجلهي، ى کمهامدلاز  گيریبهرهبا  آبادصالحشهر  و پایدار رشد کالبدی

56-47. 

 محيطيزیستکالبدی شهر نالوس با در نظر گرفتن اثرات  یتوسعه (.1386)فریدون  ،نقيبي ،شيرمحمدی، حميد -14 

 .27-38صص ، یک یشماره، هویت شهر، سال اول ینشریه، GISبه کمک 

 یتوسعه یکرددر شهر فشرده با رو یاقتصاد یتوسعهتحقق  يزان: میهنظر (.1391)سميه تاجيک،  ،عاطفه ي،صداقت -15

 .82-93، صص 38 و 37 یهاشمارهی، شهرساز یجستارهایدار، پا

فضایي  یتوسعهتحليلي بر شکل و روند  (.1392) يدهحم، نسترن، مهين، محمد زاده تيتکانلو، محمدرضاضميری،  -16
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