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چ يك ده
هدف تحقيق حاضر بررسي ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد يف ز يكي شهر ايالم میباشد ،در اين تحقيق سعي میشود كه وضعيت نظام
شهري منطقه مورد مطالعه را معر يف و به نوعي سعي به بررسي رشد يف ز يكي آن گردد ،عواملي كه در اين دوره باعث رشد و توس هع
شهر ايالم گرديده متفاوت است ،.كه میتوان به وجود اراضي مستعد راس همشچ و تاغاب ،شوخ ياوه و بآ ،يزرواشك ه يا       
طبيعي باعث جذب جمعيت روستاهاي اطراف به شهر ايالم شد .از سال  5 34 1به بعد وجود قانون اصالحات اراضي و اجراي آن در
منطقه ايالم باعث گرديد كه خرده مالكان و خوش ن يش ناني كه از مراح س ل هه هههگان را تاحالصا ه ا يب يض رهش هب دندنام بيصن    

    

مهاجرت كرده و به كارهاي خدماتي در شهر مشغول گردند .محدوده شهر تا اين زمان گسترش نسبتًاًا ز فاي يداي تت تتت و هر نامز هچ   
میگذرد هجوم مهاجربه اين استان ب شي تري میشود ،كه وجود جمعيت زياد موجب بي نظمي در نظامهای سكونتگاهي و تصاحب و
حيف وميل منابع و امكانات میگردد كه چهرهای زشت به شهر میدهد ،تحقيق حاضر با بررسي منابع و آمارهاي دههها ای گذش هت
سعي به بررسي نحوه روند رشد يف ز يكي و ارزيابي عوامل آن رادارد .با توجه به بررس يي هاي انجام شده ،ماحصل تحقيق نشان از آن
دارد كه اين شهر جداي از روند تاريخي آن ،در اوايل جنگ تحميلي مورد تهاجم و هجوم قرار گرفت و به قسمت اعظم تأسيسات
زيربنا يي  ،آموزشي ،فرهنگي بهداشتي كالبدي و امكانات ارتبا يط آن آسيب جدي وارد گرديد .بر اساس آمار و ارقاممم در ح ود ددد
 50درصد شهر ايالم از لحاظ كالبدي آسيب ديد و ساختارهاي اقتصادي  ،اجتماعي  ،فرهنگي و زيربنا يي شهر تا حدود زيادي نابود

گرديد .پس از جنگ و بازسازي بافت كالبدي شهر ،ساختارهاي اقتصادي – اجتماعي و زير بن يا ييي شهررر مرمتتت و توسعههه كالبد ييي
و يف ز يكي شهر روند سريعي به خود گرفت .رشد طبيعي جمعيت ،مهاجرت از روستاها و شهرهاي كو كچ

به شهررر ا الي ممم – ا يازف ش ش
ش

جمعيت و در كنار آن توسعه سريع كالبدي شهر از وجوه بارز شهر در چند دهه گذشته و به ويژه بعد از پايان جنگ
یتوان آن را از عوامل رشد يف ز يكي منطقه مورد مطالعه دانشت.
كه م 

واژگان كليدي :بافت شهري ،رشد فيز يكي  ،ايالم

 -1مجيد شمس (نويسنده مسئول) fazelman362@ yahoo.com

هدوب يليمحت    
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مقدمه
سده بیست و یک ،قرن شهرها و شهر نشینی است و در سالهای آتی بیشتر مردم جهان در شهرها س دنهاوخ تنوک   
داشت .در سال  1950فقط  31درصد از جمعیت جهان در شهرها س و دندوب نکا

    

لاس رد مقر نیا

45

 1995به

درصد رسید .در سال  ، 2000از هر دو نفر ،یک نفر در شهرها ساکن بوده است .بیشتر این رشد در شهرهای کوچک
ت .سیاست
یباشد .رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد ل  تیاده و راهم دنمزاین اذ است تتتت تتتتت
و میانه اندام م 
گذاری رشد شهری ،مسئولیتی خطیر است ،زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانیها بپردازد و از طرف دیگ اب ر   
یها بویژه از ابعاد کالب ریگولج نآ ید ی   
هدایت عقالیی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجار 

د ( Qajar,
نماید د

) .blessings.1388: 2شهرهای سراسر جهان ،چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در ح رد هعسوت لا   
قرن حاضر تنشهای تازهای را پیش رو دارند .رشد زیاد جمعیت و رشد شهرنشینی ب هب یچراق تروص ه

یدح

    

ل گی عسوت و یر ههههه ش  یاهره ککوچ و ک
میباشد که هزاره سوم را باعنوان هزاره شهرنشینی نامگذاری کردهاند ،شکل ل
بزرگ در کشورهای صنعتی و توسعه یافته بسیار متعادل و منظم ودارای الگوی منظم میباش رد یاهروشک رد اما د
حال توسعه رشد بسیار سریع جمعیت و هجوم به شهرها نتیجهای جز ع و لداعت مد

رد یگنهامهان

  

و درادن شیپ    

مشکالت جدیدی در نظام شهری بوجود میآورد مطالعات انجام شده نشان میدهد که اغل و اههاگتنوکس ب هوحن    
ته یداصتقا یا    –
توزیع منطقهای جمعیت وفعالیت های اقتصادی ناراضی هستند وبه ویژه تمرکز بیش از حد فعالی 
اجتماع جیا ثعاب اهرهش نیرتگرزب رد یتیعمج و یسایس ،ی اد       

        مس ئا لل ل و مش ش یدایز تالک ده تسا         

( .)zebardst,1383:4کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه تا قبل از آغاز ق راد رضاح نر ا ماظن ی    
شهری نسبتًاًا متعادلی بوده است اما پس از اصالحات ارضی ( 1 34 1تا  )1 35 1ومهاجرت روستاییان به ش هره اا ،نظ ما
ی را ن ب ما ب میر   
شهری ایران دچار عدم تعادل و ناهمگونی شده اگر بخواهیم که علل برهم خوردن تعادل نظ رهش ما یی یی
میتوان به افزایش تعداد جمعیت شهرها ،برهم خوردن تعادل شبکه شهری وپیدایش الگوی نخست شهری در ای نار
یت ناو
اشاره کنی .م در کشور ایران این بحث مطرح میباشد که رشد شهرهای بزرگ و توزیع نامتعادل جمعیت را نم مم 
موضوعی پنداشت که در طی مرور زمان و به خودی خود برطرف می گرددبلکه توزیع فضایی میبایست به وسیلهی
د ( Ali Akbar and Darykhany,
تهای عمدی و اندیشیدهای که برای توسعه آت  بسانتم ی ب  رییغت ،دشا ی با ددددد ددددد
سیاس 

) .1385در مطالعات شهری و منطقهای بررسی – تعداد ک درکرا

و پ شنکار

ک ونا نننهاای ش عیزوت یگنوگچ و یره    

ی نظ ترثوم یهاگتنوکس ما ر تخانش هار نی     
جمعیت در این سکونتگاه هااز جایگاه خاصی برخوردار است ،،بررسی ی
سازمان یابی سیستم شهرهاست ،استان ایالم به دنبال رشد جمعیت شهری با مشکالت عدم ت زکارم عیزوت رد لداع    
شهری ومناطق سکونتگاهی روبه رو میباشد .که این مسئله ناشی از عدم تعدل در تو  تورث دمارد عیض و کما ا تان     
است که به نوعی موجب بر هم زدن تعادل در سرانههای مسکونی :اموزش .ی

....و یحیرفت اذل ،تسا هدش نآ رب       

شدیم تا با آسیب شناسی دقیق و علمی از این و عض یت در استان ایالم به ارا ئه راه کار وت یباد ررری در راس لداعت یات   
بخشی مراکز سکونتگاهی گام برداری .م تصورات ما ب نم زا یرایسب لثم هک تسا نآ ر ا فلتخم قط

ماظن روشک          

سکونتگاهی استان ایالم به هم ریخته ونا منظم است یعنی برآورد میشود که بیش از  50درصد جمعیت شهری ما در
یک شهر یعنی مرکز استان متمرکز شده باشد وشکاف های اقتصادی – اجتماعی محسوس و مش نیا اذل دشاب دوه     

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي991 ...

موضوع نا برابری را ایجاد کرده است به همین خاطر مدیران را در امر برنامه ریزی وتصمیم سازی به چالش کش هدنا
است ودر شهرهای بزرگ فعض

امنیت  ..افزایش هزینهها ومیزان جرائم را افزایش داده است به هم ليلد نی    ش هره اا

محل مناسبی برای ارامش تلقی نمیشوند ومیزان رضایتمندی ساکنین در حد قابل انتظار نیست مهاجرت بی روی زا ه
روستاهای استان به شهرها آن هم شهرهای بزرگ مشکالت را دو چندان نموده که عدم انطباق فرهنگی – اجتم یعا

– ورفتاری از جمله آنها ست .لذا دراين تحقيق س يع براين دار مي كه به بررسي عوامل مؤثر ب رهش يكيزيف دشر ر     

یباشیم:
ايالم بپرداز مي ودرصدد يافتن پاسخي براي سؤاالت مطرح شده ذيل م 
چه عواملي بر رشد فيز يكي شهر ايالم ت ثأ یر گذاشته است؟
یباشد؟
آيا شهر ايالم از و يعض ت پايداري بر خوردار م 
یباشد؟
چه متغ يي رها يي بر پايداري فيز يكي شهر ايالم مؤثر م 
یکند؟
چه عواملي پايداري فيز يكي شهر ايالم را تهديد م 
مباني نظري
ی برخ ادرو ررر ب دو هه
ی همگ نو ی ی
کشور ایران تا پیش از شروع شهرگرایی و شهرنشینی دورة معاصر تقریبًاًا از نظاممم ش ره ی ی
است یعنی شبکه شهری کشور کهکشانی بوده و تحت ت ثأ یر توسعه درونزا و روابط سنتی شهررر و روستاا بههه حیات ت
ت
خود ادامه میداده است .پس از آن درنتیجه تحول روند رشد و توسعة درونزا به توسعة برونزا ،کههه باا سیررر ت وح للل
شهرگرایی ،شهرنشینی و شهرسازی در دورة معاصر از اواسط حکومت قاجار به بعد شروع میشود (Habibi, 1375:
)6

یکنددد کههه
ب می ی
ورود در مقوله روابط سیتماتیک این شهرها به ویژه نقش و اهمیت آنها درتحقیق مقایسه آنها را ایجاب ب
نتیجه منطقی آن باید به یک طبقهبندی منجر گردد این طبقهبندی میتواند برمبنای نقش آنها یا مشخص کردن بعضی ی
ی
ک ش کب ههه
از شهرها بر مبنای سطوحی از ویژگیهای اقتصادی – اجتماعی و خدمات عمومی استوار باشد .از این رو یک ک
شهری که به تبع شرایط جغرافیایی با نظم فضایی خاص شکل گرفته است ،میتواند ازنظر کمی (تعداد جمعیت) و یا
ت س هر ممم
از نظرکیفی (اهمیت و نقش آنها) طبقهبندی شده و درنظمی از یک پایه و ارتفاع در ردیف یا مرتبهههای پشت ت
ک کشوررر
ی یک ک
قرارگیرند که اصالحًاًا به نام (سلسلهمراتب شهری) نامیده میشود .بدین سان هر ان زاد ه ه سیست ممم ش ره ی ی
ی چن اد ننن س دا هه نیست ،،از
توسعه پیدا کند به الگوی توزیع نرمال نزدیکتر میگردد بطور خالصه تعریف شبکه ش ره ی ی
ی متف توا ی ی
ی
یک سو از اجزاء مختلف تشکیل شده و دارای ساختمانهای جسمانی ،ریخت شناسی ،اجتم یعا  ،،فرهنگی ی
میباشد .از سوی دیگر ،معرفین شهرها دارای تخصص و نگرشهای مختلف بوده و هر کدام متناسب با دیدگاه خود
آن را تعریف نمودهاند (.)Rasool ، 1999 :3
الزم به ذکر است که تنها ساماندهی تجعمات بزرگ شهری ،مشکل نظام شهری را حل نمیکند .بلکه بایستی در پهنههه
سرزمین ،شبکه متوازی از کانونهای شهری درسطوح مختلفی از سکونت ،جمعیت و عملکردد بههه وجود د آورد .بایددد
انگیزهها و عوامل توسعه را درمقیاس متوازی از کانونهای زیستی بالقوه سامان داد .بایستی آن دسته ازنیروهایی که در
روند تحول شبکه شهری نقش تعیینکننده دارند ،به درستی شناسایی و با تحلیل ویژگیها وگرایشهای آنهاا گس رت ش ش
ش
ع ایجادد ت زاو ننن و ت داع للل در الگوی ی
ل آیددد .درواقع ع
یابد و یا از ادامه گسترش بیرویه آنها جلوگیری به عمل ل
ی اس ارقت ررر
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ی
جمعیت به سیاستها و استراتژهای بالقوه مستعد و اشتغالزا را باید درنظام سلسله مراتب ش یره  ،،بههه ویژهه ش اهره ی ی
ی
ی زیستی ی
ی از کانونهای ی
یبایددد درش کب ههه مت لداع ی ی
ع آنهاا را می ی
سطح میانی جستجوکرد و بهره گیری از امکانات و توزیع ع
هماهنگ کرد ).(Tarzan the Mighty, 1375: 9
این روزها حاشیهنشینی به یکی از بزرگترین معضالت شهری ایالم تبدیل شده و روز به روز نی عبانم بیرخت اب ز     
طبیعی و کوهها درحال افزایش است و دستگاههای متولی نیز تاکنون نتوانستهاند اقدامات بازدارندهای داشته باشند.

شهر ایالم به دلیل قرار گفتن در بین کوهها و نزدیکی به مزارع کشاورزی و منابع طبیعی این روزها چهره زش هب یت   
خود گرفته چراکه هر روز قسمتی از زیبای 
یهای طبیعی شهر درحال حذف شدن است.
با حاشیهنشینی ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و خانهسازی در نزدیک وک ی هه هههه  رهش هرهچ ا هر زور

تشز و    

ی هانیوان ،سبزیآباد ،چالیمار و  ...روزبهروز گس رت ش ش
ش
زشتتر میشود و متأسفانه هماکنون این معضل در قسمتها 
م
ییابد و حتی گزارشها حکایت از غیرقانونی بودن تعداد زیادی از ساختوسازها نیز دارد.
با توجه به افزایش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی در شهر ایالم آسیبهای اجتم  لاحرد زین یعا ا زف ا شی     
است که باید به آن توجه شود.

گسترش حاشیهنشینی وبرهم خوردن نظام سكونتگاهي موجب افزایش آسیبهای اجتم و تسا یعا

و عازن ،دایتعا   

طالق از عمدهترین آسیبهای اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیهنشین شهر ایالم استتت .یک زا ی
زمینههای ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گونهای از سکونت با مشکالت حاد موسوم به
مشكال هاگتنوكس ماظن لداعت ندروخ مهرب هب طوبرم ت يي است که در حال گسترش فزاینده که نیازمند اتخ ریبادت ذا   
ویژه برای ساماندهی و عض یت کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است لذا در اين پژوهش س يع براين ش هد
   

است كه با ريشه يابي مشكالت نظام سكونگاهي در استان ايالم آن را به سمت نظ هب تفايهر تهج رد لداعت ما

توسعه پايدار سوق ده .مي  ،چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و اقداماتی ن رد هکلب نآ یلحم حطس رد طقف ه      
یباشد
سطح ملی نیاز دارد .و میتوان گفت كه تعادل نظام سكونتگاهي در مسير اسكان جم انيشنرجاهم و تيع ن م  ییی ییی
زيرا با توجه به مهاجرت روستا يي ان و جامعه غير شهرنشين به استان ايالم موجب هجوم سيل وار جم يع ت به استان و
یگ در د و 
محدوده شهري میشود و در نتيجه موجب باالرفتن قيمت زمين و مسكن و همچنين اجاره بهاي مسكن می ی
اين امر موجب میشود كه جم يع ت به قسمت حاشیهی شهر هجوم برده و در صدد ايجاد شهرکهای غ و يمسر ري
یگردد كه اين امر موج ماظن لداعت و مظن ندروخ مهرب ب يهاگتنوكس        
یها و زاغه نشيني ها م 
ايجاد حلبي آباد 
یتوان از اين حادثه جلوگيري ار نآ و هدرك
میگردد لذا با ايجاد برنامهای مدون و ايجد فلوچارت منظم و زيربنا يي م 
در مسيري معقول و منظم مديريت نمود تا به نوعي پلي گردد جهت دستيابي به توسعه پايدار شهر .ي
موقعيت جغرافيا يي منطقه مورد مطالعه:

شهر ايالم در مختصات جغرافيا يي ΄  38و  33 0عرض شمالي از خط استوا و ΄  28و  46 0طول شرقي نصف النهار قرار

دارد .اين شهر داراي وسعتي حدود 17

يك لومتر مربع براساس محدوده ت يع ن شده توسط طرح جامع ش م ره يييييباش .د

ارتفاع متوسط اين شهر از سطح دريا  0441مت و هدوب ر لدتعم ياوه و بآ هقطنم رد يميلقا تاميسقت رظن زا

      

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي201 ...

كوهستاني قرار دارد .شهر ايالم از شمال ،شمال شرقي و شرق به ارتفاعات معروف به (شلم) ،كوه مانشت و كوههاي
«انار» و كاوراه محدود شده است .بلندترين قله كوه اطراف شهر ايالم كاوراه ب افترا ا ع   

  

 2000مت ارق ر ر رد هك دراد 

يگردد( .شوهاني ، 1379 ،ص .)44
نهاي زراعي مسدود م 
جنوب شرقي ايالم با شيب كمي به زمي 

نقشه شماره  :1موقعيت جغرافيا يي منطقه مورد مطالعه
Source: Authors

بحث و يافته ها
مراحل و روند رشد فيز يكي شهر ايالم
طبق سرشماری عمومی سال  ۱۳۹۰جمعیت استان ایالم بالغ بر  ۵۹۹ , ۵۵۷نفر بوده ک لداعم ه   

 ۸۹۶ , ۳۵۶نف رد نآ ر

شهرها ساکن هستند .نسبت جمعیت ایالم به کل جمعیت کشور معادل  ۰۷%م 
یباشد .این استان که تا اوای هد ل ه   

۵۰

تحت عنوان فرمانداری کل تحت شمول استان کرمانشاه بود در منطقه مرکزی زاگرس قرار دارد و بیش نآ نامدرم رت   
تا چهار دهه پیش عشایر کوچرو بودند.
جمعیت این استان در  ۱۸شهر و  ۵۱۰روستای بزرگ و کوچک پراکنده هستند و معیشت سنتی مردمان این منطقه
کشاورزی ودامپروری بوده به گونهای که هم اینک نیز معیش بیرق ت   

 ۴۴درص زا مالیا تیعمج د شخب قیرط

    

یشود.
کشاورزی تأمین م 
بررسي سير تطور شهرنشيني در ايالم و روند توسعه ش و رهش هعسوت يوگلا نييعت و يسررب رد ار ام ،نآ يره
علتهاي توسعه فيز يكي ياري خواهد داد .از طرف ديگر براي آن كه بتوان آينده توسعه و رهش 

    

ته هعسوت يا   
لع تتت تتت

يهاي بسيار مه هاضف م ا ،يرهش ي    
شهري را از ابتداي پيدايش مورد مالحظه قرار داد .به خاطر اين كه يكي از و ژي گ 
پويا يي و تغ يي رپذيري آنهاست ،چرا كه اين فضاها عرصه فعاليتهاي اقتصادي-اجتماعي هستند و به تبع يلوحت نآ    
ينمايد.
يدهد تحت ت يثأ ر تغ يي رات كمي و يك في شهر را دگرگون م 
تها رخ م 
كه در چگونگي انجام اين فعالي 
اين تغ يي رات و دگرگونيها در همه وجوه كالبدي و كاركردي رخ ميدهد ،بنابراين براي شناس ياهاضف يفرعم و ييا    
شهري بايد به تحوالت و دگرگونيهاي آنها نيز توجه كرد .بخصوص در ن مي قرن اخ ثا رد ري ر داصتقا تالوحت  ييييييييي -
اجتماعي تغ يي رات فراوان و شگفت آوري در بسياري از اين فضاها روي داده است.
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شهر ايالم در گذشته داراي سرسبزي خوبي بوده و اين خود موجب استفاده از آن بعنوان ناحيهههاي يي الق نامز رد ي   
خلفاي عباسي بوده است .در عكس هوا يي سال  1335مناطق و باغهای انبوه سرسبز در مركز شهر ديده ميش هك دو   
اين موضوع مؤيد آن است كه تا اين زمان باغداري و باغات ت يثأ ر جدي ب تسا هتشاد يرهش دبلاك ر     

(Shohani,

1383, 55).

همانطور كه گفته شد مركزيت شهر ايالم نسبت به ديگر آباديها تقريبًاًا جديد است و شايد ب زا شي

 100س هقباس لا   

نداشته باشد ،با استقرار واليهاي محلي در اين شهر توسعه و رشد اقتصادي شهري در نتيجه گسترش و رشد كالبدي
شهر آغاز ميگردد .به بيان ديگر فعاليتهاي اقتصادي مانند پيشهوري ،زراعت و باغداري ،دامداري و خدمات و غيره
يطلبد.
رونق يافته و بالطبع فضاي بيشتري براي رشد خود م 
يترين آنه هليبق ا   
یکردهاند كه قديم 
يها بر منطقه ،قبايل بومي چندي در اين منطقه زندگي م 
قبل از تسلط حكام و وال 
دهباال يي است .اين قبيله در دو حوزه جدا از هم (ده باال يي باال و پا يي ن) در روستاي شادآباد در نزدي ماليا رهش يك    
یهاا ب انكاس ه ن   
سكني داشتهاند ،در مراحل بعدي خانوادهها و قبايل ديگري مانند سليماننژادها و رشنوها و عب لاد لههه 
بومي شهر اضافه شدند و بدين ترتيب جامعه كنوني شهر ايالم تر يك بي از خانوارهاي قديمي و قبايل مختلف تش ليك
میشود .در مراحل اوليه توسعه و گسترش شهر ،چادرنشيني و گ امتخاس ثادحا يها ننن ننننه تالحم رد هدنكارپ يا    
مختلف بو ژي ه ناحيه مركزي فعلي پاسخگوي افزايش جم يع ت و سكونت خانوارهاي جديد در شهر بوده است .بعدها
به سبب مهاجرت روستائيان به شهر و مركزيتي كه از استقرار خدمات عمومي در ايالم بوجود آمد ب رهش تعسو ر    
افزوده گرديد و برخي از روستاهاي اطراف شهر در بافت قديمي آن ادغام گرديدند). (Shohani, 1383, 56

يتوان به چهار مرحله تقس مي كرد:
لگيري شهر ايالم را م 
توسعه و شك 
در مرحله اول والیها و خانها و خانوادههاي بزرگ به احداث ساختمانها يي در كنار باغها و يي القيهاي محل و بين
چادرهاي عشاير اقدام كردند كه اين تحول در منطقه (دهباال يي ها) بزرگترین قبيله شهر روي داد هتسه عقاو رد هك    
مركزي شهر و بافت اوليه شهر ايالم را بوجود آوردهاند.
در مرحله دوم خانوادهها و طوا في

ديگري در اطراف هسته مركزي شهر و شمال خيابان خيام كنوني و جنوب محور

اصلي خيابان فردوسي و به طرف غرب هسته مركزي سكونت گزيدند.
در مرحله سوم هنگامي آغاز ميشود كه آخرين وال يهاپس زا هوكتشپ ي ا قارع هب و هدروخ تسكش ناخاضر ن   

     

ميگريزد و شهر و منطقه ايالم تحت سلطه حكومت مركزي بدوًاًا به عنوان مراكز استقرار فرمانداريهاي ت و ناتسا عبا
كرمانشاه و متعاقبًاًا به صورت شهرستاني مستقل و فرمانداري كل و سرانجام ب تسا كي ناونع ه ا روشك يبرغ ن

زا       

موق يع ت فعلي برخوردار ميشود .رشد و توسعه سريع شهر باعث از بين رفتن باغات و جنگلهاي انب مالیا رهش هو    
گشته است به نحوی که هم اکنون هیچ گونه اثری از باغات قدیمی در شهر یافت نمیشود و اين دگرگونيها باعث
شده كه اين شهر به شهري با مركزيت خاص ،نيازها و خدمات گوناگون مدنيت شهري تبديل شود.
مرحله چهارم بعد از پايان جنگ ايران و عراق و شروع كار اداره كل زمين شهري است.
در اين مرحله با عرضههاي زمين شهري كه در قالب طرحهای آمادهسازي توسط اين سازمان صورت پ رهش تفريذ   
يدهد كه هرچند كه در ط رود لو ههه هب يلبق يا    
لگيري شهر ايالم نشان م 
رشد بيشتري يافت .بررسي توسعه و شك 

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي203 ...

دليل مركز استان شدن از نرخ رشد شهري بيشتري نسبت به دورههای پيش ح رد يلو هدوب رادروخرب ني د لصاف       
سالهاي  1366تا  1375با شروع فعاليت زمين شهري اين شهر از نرخ رشد شهري باالتري نسبت ب رود ه ههه يلبق يا   
1
برخوردار شد .به طوري كه سطح شهري شكل گرفته در اين مدت حدود
3

سطح شهر شكل گرفته نشده شهر ايالم

يباشد .عامل مهمي كه بيشتر در توسعه شهر ايالم مؤثر بوده مرکزیت سیاسی بوده كه ا هب لماع ني    
از قبل تا كنون م 
تگاه هه تسا هدوب رثؤم فارطا يا     
صورت غيرمستق مي در ثبات جم يع تي و توسعه س نوك ت ت

(Shohani, 1383, 56).

همزمان با توسعه كالبدي شهر ايالم و بوجود آمدن محورهاي ارتباطي بين شهري در اط شزرا نتفر الاب و نآ فار    
زمین سكونتگاههاي اطراف آن غير از شكل هستهاي به شكل خطي يا در امتداد محورهاي ورودي يا به سمت شهر
تغ يي ر يافتهاند .با پذيرش قطعنامه و پايان يافتن جنگ ايالم پذيراي مهاجرين از شهرستانهای استان و همچن رياس ني   
شهرهاي كشور كه در اوايل جنگ به خاطر مسائل امنيتي ش مانرب هوالع هب ،دندوب هدرک كرت ار ماليا ره ه ههههههه ههههههههههاای
محروميتزدا يي از مناطق محروم و همچنين برنامههاي  5ساله اول و دوم كه بيشتر خدمات و سرمايهه زكرم رد ار ا   
استان جاي داد باعث رشد كالبدي شهر ايالم شد و عوامل فوق باعث مهاجرت روستائيان به شهر گرديد كه به علت
گران بودن زمين داخل شهر و فقر و عدم درآمد كافي روستائيان در اقتصاد شهر داخل شده و به تبع يشاوح هب نآ     
شهر و زمینهایی كه ارزان قيمت بود روي آوردند اين عامل باعث توسعه حاشيه نشيني و همچنين توسعه يكيزيف    
شهر بدون برنامه و طرح قبلي شد .از سال  1370به بعد با توجه به كمبود فض نج و يقرش لامش قطانم رد ا وب      
شهاا از
شرقي بيشتر توسعه شهر ايالم از جانب غرب و از طريق سازمان زمين شهري و بورس بازان و بس ورفب وزا شش شش
تهاي جديد س لا
راههاي غيرمجاز صورت گرفته است و از باف 

 70ب عب ه دد ددد م يييت گدازآ هلحم هب ناو ا هلحم و ن      

رزمندگان اشاره كرد). (Shohani, 1382, 59

مراحل زماني روند توسعه فيز يكي شهر ايالم
از نطفه اوليه تا سال 5331
ته  .تشاد رارق ناتسرل نايلاو راتخمدوخ يا از   
شهر ايالم از سال  1008هجري قمري در حيطه قلم موكح ور تت تت

  

ياش را در محلي به نام دهباال مس و دومن رقت
معروفترين واليان اين دوران حسينقليخان ابوقداره بود كه مقر حكومت 
آنجا را حسين آباد ناميد و تا قبل از استقرار حسينقليخان در شهر ايالم به جز چند خان و هشوگ رد يياهرداچ و ه
يشد .رشد و توسعه (حسين آباد) يا ا زا يزورما مالي   
كنار كه افراد بومي در آن سكونت داشتند چيز ديگري ديده نم 
زمان حكومت حسينقلي خان ابوقداره كه شهر را به عنوان مركز حكومتي والي انتخاب نم زا .دش عورش دو نيمه     
زمان احداث معابر ،مغازهها ،خانههاي جديد و بناهاي مسكوني در شهر آغاز گشت .از اين زمان حسينآباد به عن ناو
كي

شهر رشد و توسعه يافت .پس از روي كار آمدن رضاخان حسينآباد به ايالم تغ يي ر نام ياف .ت

لاس رد   

 1316در

سه س ات يياوه يا ال     
تقسيمات كشوري ايالم جزء استان پنجم كرمانشاهان محسوب شد .براساس مشاهدات عكس س
 1335محدوده ايالم بين ميدان خيام-خيابان انقالب ،خيابان تختي و خيابان سعدي بوده است .وجود باغات به دل لي
يهاي ش هرود نآ رد ماليا ره   
داشتن چشمهها و قناتهاي مهم و ارا يض كشاورزي در اطراف شهر از مهمترين و ژي گ 
بوده است). (Shohani, 1379, 79
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لهاي  5331تا 1354
محدوده شهر بين سا 
عواملي كه در اين دوره باعث رشد و توسعه شهر ايالم گرديد متفاوت است .در بين سالهاي  1335تا  1345وج دو
ارا يض مستعد كشاورزي ،آب و هواي خوش ،باغات و چشمه سارهاي طب ياهاتسور تيعمج بذج ثعاب يعي      
اطراف به شهر ايالم شد .از سال  1345به بعد وجود قانون اص و يضارا تاحال

نآ يارجا

رد

ثعاب ماليا هقطنم      

گرديد كه خرده مالكان و خوش نشيناني كه از مراحل سهگانه اصالحات ارا يض بي نصيب ماندند به ش ترجاهم ره   
كرده و به كارهاي خدماتي در شهر مشغول گردند .محدوده شهر تا اين زمان گسترش نسبتًاًا زيادي يافت . (Shohani,
)1379, 80

محدوده شهر بين سالهاي  1354تا 1368
در اين سالها عوامل متعددي باعث رشد و توسعه كالبدي شهر ايالم شد .تغ يي ر ايالم از فرمانداري كل به اس ماليا نات   
به مركزيت شهر ايالم و ايجاد خدمات زيربنا يي و تأسيسات و تجهيزات در اين نقطه شهري به سبب اف تميق شياز   
نفت باعث جذب جم يع ت مناطق مجاور به شهر بوده اس .ت

لاس رد يمالسا بالقنا يزوريپ

    

 1 357و توج هب ه   

محرومين و افراد بدون مسكن در داخل شهر و واگذار كردن زمينهاي رايگان باعث مه ياهاتسور تيعمج ترجا    
اطراف به شهر ايالم شد ،پس از آن در سال  1359هجوم ناجوانمردانه عراق عليه ايران باعث گرديد كه بيش مدرم رت   
شهرهاي مرزي استان همچون مهران و دهلران كه به صورت مستق مي مورد هجوم قرار گرفتند به شهر ايالم كه نس تب
   

به آن شهرها از ضريب اطمينان بيشتري برخوردار بود مهاجرت نمايند و اين عوامل در ا هب تسد يگمه هرود ني

دست هم داده و باعث رشد و توسعه كالبدي شهر ايالم شدند .محدوده ش  ات ره ا تبسن شرتسگ هرود ني ًاًا يز  ايد       
داشته و توسعههاي منفصل و ناپيوسته در كليه محدوده شهر صورت گرفته است. (Shohani, 1379, 80).

محدوده شهر بين سالهاي  1368تا 1375
تا اين زمان شهر ايالم بدون برنامه و بر اساس سليقه و اهداف اشخاص ساخته شد .میتوان گفت لاس زا هك   
به بعد شهر ايالم با كي

1368

برنامه ريزي نسبتًاًا مدون ساخته شده است هرچند كه در الب مانرب نيا يال ه ههه ههههه و تخاس ا

سازهاي غيرقانوني به وفور يافت ميشود .از سال  68به بعد وجود خدمات برت ه ماليا رهش رد ر م اد نوچ ن گش ا ،ه      
بيمارستانهاي تخصصي ،احداث فرودگاه و  ...باعث جذب جم يع ت به اين شهر شد .به عالوه رشد طب يعي
مزيد بر علت بوده و باعث گرديد كه در دوره  65 - 75داراي بيش هش نازيم نيرت ررر ررررنش و دشاب يني

جم تيع

تيعمج هرابكي     

شهرنشين از  89هزار نفر در سال  1365به بيش از  126هزار افزايش پيدا كند .اين افزايش جم ضاقت ثعاب تيع اي    
فراوان براي مسكن گرديد و با توجه به محدود بودن عرصه در شهر ايالم در ا رد اهزاس و تخاس دهاش هرود ني

  

روي تپهها و شيبهاي باالي  15درصد میباشیم .شهر در اين دوره به حدي توسعه يافته است كه روستاهاي اطراف
شهر در حين پيوستگي به شهر م 
يباشند). (Shohani, 1379, 83
محدوده شهر بین سالهای  1375تا 88 31
اين دوره بدون شك در ميان دورههاي قبلي از برنامهريزي و كنترل بهتري نسبت به دورههاي قبلي برخوردار بود .در
اين دوره بازهم شاهد ساخت و سازهاي غيرقانوني و بدون مجوز در اطراف شهر هست مي ولي ساير توسعههاي ش ره
تهاای غربي
در قالب طرحهاي تا حدودي آمادهسازي بوده است .در اين دوره بيشتر توسعه فيز يكي ش هج رد ره تت تت

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي205 ...

شهر بوده و در قسمتهای شرقي شهر و حاشيه شهر شاهد توسعه فيز يكي نامتناسب ش  ره مم مممیباشی ممم  .در ا هرود ني
يگيرد و به علت گران شدن قيم هعسوت ماليا رهش رد نيمز ت      
رشد شهر بيشتر به صورت توسعه عمودي انجام م 
عمودي ارزش اقتصادي پيدا كرده است و كمتر شاهد رشد و توسعه شهر به صورت افقي ميباش .مي هم اكن مامت نو   
قسمتهاي شهر در حاشيه شرقي و شمال شرقي داراي جم يع ت مترا مك و ساخت و ساز قابل توج صوصخ ه
يباشند و در آیندهای نزد كي
مهر م 
)1379, 83

ًاًا نكسم     

قطع ًًاًًاًًاگسترش شهر به سمت و سوي ديگر تغ درك دهاوخ اديپ ريي . (Shohani, .........

عوامل اجتماعي مؤثر بر گسترش فيز يكي شهر ايالم
جم يع ت به عنوان كي
شناخت كي

عامل مهم و ت ييع نكننده در هر نوع مطالعات شهري و برنامهريزي همواره مورد توجه ب .تسا هدو

يتواند مبناي ص حيح داشته باشد.
يهاي جم يع تي و توزيع و تحوالت آن نم 
شهر بدون شناخت و ژي گ 

در مطالعه عوامل مؤثر در توسعه فيز يكي شهرها ضروري است كه عوامل اقتصادي و اجتماعي در ابعاد مختلف مورد
يتواند به نوبه خود شرايط مساعدي را جهت توسعه شهرها و اح ثاد
بررسي قرار گيرد .زيرا هركدام از اين عوامل م 
شهرهاي جديد فراهم كند.
شناخت اين عوامل و نكات مثبت و منفي آن عالوه بر اينكه موفقيتي در برنامهريزي شهر خواهد ب دهاوخ هكلب دو    
کهاای جد دي
توانست از هزینههای كالن شهرسازي كاسته و مكانيابي ص حيح را جهت توسعه شهر و احداث ش ره ک ک
عملي ساخته و برنامهريزي و رشد شهر را در مسير منطقي هدايت كند .در ذیل به مهمترین عوامل اجتماعی م ثؤ ر رد 
یشود.
گسترش کالبدی شهر ایالم پرداخته م 
مركزيت اداري سياسي شهر
ترا مك و تمركز اداري-سياسي يكي از اساسيترين مشكالت شهرهاي استان ا ياهدركلمع و تامدخ هئارا رد مالي     
آنها ميباشد .اگرچه ترا مك و تمركز تا اندازهاي براي اقتصادي بودن و اجراي طرحها و پروژههاي عمراني و رفاهي و
زيربنا يي ضروري به نظر میرسد اما ت يكأ د بيش از اندازه بر اين مسأله در سطح كشور و استان ا يرهش لئاسم مالي    
بسياري را بوجود آورده است .از مهمترين داليل ايجاد كننده ترا مك و تمركز اداري و مالي ميتوان محدوديت ش ديد
منابع و اعتبار و كمبود نيروهاي متخصص و ماهر براي اجراي پروژهها در تمام شهررره دوبمك و يتيعمج طاقن و ا     
زيربناهاي تأسيساتي و رفاهي را نام برد .افزون بر اين عوامل كي

عامل سياسي نيز وج لماوع يارو رد هك دراد دو    

ياد شده هدايت گر روند ترا مك وتمركز گرا يي است ،عامل سياس شك لرتنك ياتسار رد ي وووو ووووور و اس زا يهاگآ و نات   
نكتههاي مربوط به وسيله كارگزاران بخش دولتي در ن  شيارگ نيا ،دراد نوگانوگ يحاو ا روضح ببس ييوس ز

     

يتوجهي آنها به ا تسا هدش لئاسم ني  .........از
نداشتن مردم و مسئوالن در تصم مي گيريهاي محلي ،منطقهای ،استاني و ب 
ديگر ايرادهاي وارده بر تمركز اداري-سياسي آن است كه شهر مر نام يزك ن اب ،ماليا د اراد دوجو ندوب ب نيرتشي        
امكانات ،تأسيسات و تسهيالت شهري و نيروهاي متخصص و ماهر،داراي بيشترين نياز و كمبود در تمامي زمينهههها
يرويه جم يع ت (مهاجرت) به اين شهر و امكانناپذير ب و دشر ندو
ميباشد .اين و يعض ت ناشي از هجوم ب 

گس شرت

يكند.
امكانات و تأسيسات-تجهيزات و زيربناهاي رفاهي با همان سرعتي است كه جم يع ت شهر مركزي رشد م 
تغییرات جمعیت شهری و تعداد شهرهای استان . 1355 -09

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره سوم ،تابستان 6931
 206فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

با نگاهی به سرشماریهای  1355تا  0931تغییرات در تعداد و حجم مناطق شهری استان ایالم مشخص میشود .بر
اساس نتایج سرشماری سال  1355استان دارای  4نقطه شهری با جمعیتی برابر  52 7 63نفر بوده اس .ت

لاس نیا رد    

شهر ایالم دارای جمعیتی  76 4 32بوده است .در سرشماری  ، 1365شهر ایالم با  53098تفر جمعیت به عن زکرم ناو   
استان تنها شهر بزرگ موجود در درون استان بوده است ،سایر شهرهای استان دارای حدود  70درصد و ب یتیعمج ا   
کمتر از  10000نفر بوده و حدودًاًا  % 90شهرهای استان یعنی  12شهر از  13شهر استان در این س زا رتمک لا   

25000

نفر جمعیت همگی در رده روستا شهر قرار داشتهاند.
نتایج سرشماری  1375نشان میدهد که عمده شهرهای استان جزو روستا شهرهایی با جمعیتی بین  5000تا 25000
نفر جمعیت بوده و در این میان شهر ایالم با جمعیتی حدود  124963نفر در رده ش و کچوک یاهره

رارق طسوتم     

داشته است.
بر اساس نتایج حاصل از سرشماری سال  1385تعداد شهرهای استان به  19شهر افزایش یافته که اکثر این ش رد اهره
رده روستا شهر قرار داشتهاند ( 9شهر از  19شهر و  47 / 36درصد جمعیت شهری استان) .در این س اهنت ناکامک لا    
شهر عمده استان ایالم است که جمعیتی باالی  100000نفر دارد و رده شهر کوچک و متوسط قرار دارد.
در سرشماری  0931تعداد شهرهای استان به  21ش و تسا هدیسر ره

 11ش لداعم ره     25درص  لک زا د شش ش ششششهرها،

جمعیتی کمتر از  5000هزار نفر داشتهاند که این امر نشان دهنده تبدیل روس هب تیعمج مک یاهات

د اهرهش ر یپ        

یباشد.
تصمیمات سیاسی م 
توزیع نامتعادل جمعیت مناطق شهری استان در طول سالهای مورد بررسی فوق ک ما ًالًال مالیا رهش .تسا دوهشم       
مرکز استان به عنوان پرجمعیتترین شهر استان همواره فاصله زیادی ب رد تیعمج مجح ا

هش ریاس ر ناتسا یاه       

داشته است .افزایش نامتوازن جامعه شهری استان در سالهای بعد از انقالب و در جریان جنگ تحمیلی ش تفای تد   
به طوری که با خالی شدن عمده شهرهای غربی استان از جمله شهرهای دهلران و مهران بر میزان جمعیت ش یاهره
بخشهای دیگر استان به خصوص شهر ایالم افزوده شد .هم زمان با این بی توجهی به رشد بی رویه جمعیت (ن خر
طبیعی) و نیز مهاجرت مناطق روستایی به ویژه به شهر ایالم در توزیع نامتعادل جمعیت نقش داشته است.
در سلسله مراتب شهری استان شهر ایالم به عنوان یکی از شهرهای متوسط کش هنیمز رد روشک برغ هقطنم و رو      
ارائه خدماتی چون آموزش عالی ،درمانی ،تجارت عمده و  ...به شهرهای شهرستانهای دیگر استان و در مورادی به
استانهای منطقه مطرح میباشد .شهرهای سرابله ،چوار ،صالح آباد ،مهران ،ایوان و زرنه از جمله شهرهایی هستند که
یکنند.
در مرحله اول عمدهترین خدمات خود را از این شهر دریافت م 
تعداد شهرهای استان در سال  1385برابر  19شهر بوده که عمده آنها قدمت چندانی ندارند .در واقع این شهرها نق طا
روستایی یا روستاهای بزرگی بودهاند که به دالیلی از جمله ازدیاد جمعیت ،خدمات رسانی به روستاهای حوزه نف ذو
و اطراف آنها و یا مزکز اداری – سیاسی ماهیت شهری پیدا کرده و به نقاط شهری تبدیل شدهاند .نگ هب ارذگ یها    
نتایج سرشماریهای انجام شده در این زمینه از نوپا بودن اغلب شهرهای استان حکای .دراد ت یرامشرس رد    0931
تعداد شهرهای استان به  21شهر رسیده است .و این شهرها مثل دوره قبل نیز اکثر جمعیتی پ یا ی یاج دوخ رد ار ن    
دادهاند و بیشتر به دالیل سیاسی به عنوان شهر انتخاب شدهاند.

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي207 ...

یت فافش هب ناو    
در دو دهه  65و  ، 1355رشد جمعیت شهرنشین استان افزایش چمشگیری داشته که از دالیل آن م 
نبودن سیاستهای کنترل جمعیت و در نتیجه افزایش بی رویه نرخ رشد طبیعی جمعیت اشاره کرد.
مهاجرت از روستا به شهر در طی این دو دوره از دیگر عوامل اصلی رشد جمعیت ش  هک تسا اهره ع تدم ًاًا هب هب        
منظور دسترسی به امکانات و خدمات بهتر و برتر و همچینین کسب شغل و درآمد بیشتر صورت میگیرد .در اس نات
 50ش رد هژیو هب و عور ههد رخاوا

ایالم مهاجرت روستاییان به شهرها به طور عمده از دهه

      06و پای گنج نا   

یباشد.
تحمیلی انجام شد .مقصد اصلی مهاجرتهای وستایی در استان شهر ایالم و مرکز استان م 
عمدهترین گرایشها در زمینه مراکز زیست شهری و نحوه شکل گیری و رشد شهرهای استان به شکل زیر میباشد:
• الگوی قطبی نظام شهری استان (ایالم بزرگترین شهر استان در حدود  6برابر دهلران دومین شهر استان جمعیت دارد) .برای
یهای ساختاری این نقش را از جهات مختلف
شناسایی الگوی قطبی نظام شهری استان به صورتی که بتوان بر اساس آن ویژگ 
ارزیابی باید نمود .نخست پدیده تمرکز را به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده تحوالت کنونی ،مورد بررس علاطم و ی ه رارق     
داد ،در قلمرو بین بخشی و یا محدودهای که شبکه شهرهای کشور را در بر میگیرد ،مهمت هزورما یرهش شخب هلئسم نیر      
گرایش به تمرکز است.
• الگوی شهرنشینی در استان دارای گرایشی به توسعه در روستا -شهری است .از آنجا ک ر و رهش طابترا ه و للع هب ،اتس

    

تاریخی  -ساختاری ،توسعه چندانی نیافته است .تحوالت بعدی شهرها ،به خصوص ایالم تقریبًاًا مستقل از بخش روس یات ی ای    
حتی ارتباط بین شهرهای استان ،بوقوع پیوسته است.
• توزیع فضای شهرهای استان در گستره منطقه جغرافیایی استان به دو شکل عم اتسرهش :تسا هد ننن ننننه الیا یا مم ممم -ای ناو –
شیروان چرداول و همچنین شهرهای آبدانان پراکندگی متعادلی دارا میباشند ،ولی در حوزه جنوبی ش رهش لما ه و نارهم یا
دهلران پراکندگی فضایی شهرها به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی از عدم تعادل در این نواحی حکایت دارد.
• گرایش غالب در ساختار جمعیتی و اجتماعی درهم آمیختگی الگوی زندگی روستایی – شهری ،جوانی جمعیت اس هک ت   
به دلیل فعض

یپذیرد.
بنیان اقتصادی و فقدان فرصتهای شغلی صورت م 

• به دلیل برخورداری شهر ایالم از امکانات و ظرفیتهای بالقوه خدماتی ،عدم تناسب بین شهرهای مختلف استان در سطوح
عمده فروشی و فعض

در تقسیم کار بین نقاط شهری توسعه نظام شهری به قطبی شدن گرایش داشته و نظ بتارم هلسلس ما    

یباشد.
خدمات گیری شهری استان ناقص و غیرکارآمد م 
جدول شماره  :1جمعیت شهری و درصد جمعیت براساس قانون رتبه اندازه و مدل تعدیل یافته 4315
ردیف

شهر

جمعیت

1

ایالم

93 4 15

2

دهلران

2592

3

درهشهر

2601

4

مهران

1043

5

جمعکل

90 1 20

درص زا د        

رتبه ب ساسا ر   

جمعی رد بولطم ت    

جمعیت شهری

جمعیت موجود

قانون رتبه  -اندازه

77

-

13
5
5
100

93 4 15

  

جمعی رد بولطم ت
مدل تعدیل یافته
9691

5.98

7746

4846

14.59

5164

3230

14.85

3873

2423

-

Source: Research Findings

-

90 1 20
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نمودار شماره  :1جمعیت شهری و درصد جمعیت براساس قانون رتبه اندازه و مدل تعدیل یافته Source: authors 1345

صهای نخست شهری 1345
جدول شماره  :2محاسبه شاخ 
شا خ ص

مقدار (درصد)

نخست شهر

77

تمرکز دوشهر

98.5

تمرکز چهارشهر

100

ضریب جینی

56

ضریب آنتروپی

56
61

هرفیندال
ع زکرمت مد           
هندروسون

1.64

Source: Research Findings

جدول شماره  :3درصد جمعیت شهری ،جمعیت مطلوب بر اساس قانون رتبه اندازه و مدل تعدیل یافته 1390
نام شهر
ایالم

0931

درص زا د لک مج ع تی
شهرنشین

        

جمعیت   

مطل لدم رد بو     

رتبه اندازه 0931

جمعی م رد بولطم ت دل      
یافته تعدیل 0931

47 97 71

47 / 61

47 97 71

103438

50 7 31

8/ 40

87 8 89

91715

ایوان

31260

8/ 27

59925

97443

آبدانان

24590

6/ 51

44944

59 8 25

دره شهر

20628

5/ 46

35955

20688

ارکواز

دهلران

16070

4/52

29962

17240

مهران

84 8 14

3/ 94

25682

77 7 14

سرابله

1 099 1

2/ 91

72 4 22

12930

آسمانآباد

6623

1/ 75

19975

93 4 11

چوار

6356

1/ 68

77971

10344

پهل ه

4962

1/ 31

16343

3 40 9

بدره

4242

1/ 12

1 498 1

8620

مورموری

3950

1/ 04

29 8 13

7 95 7

دلگشا

1393

1/ 04

14821

7388

موسیان

3463

0/ 91

11985

6896

زرنه

3280

0/ 86

11236

6465

لومار

3043

10575

6085

میمه

0/8

5 56 2

0/ 67

9987

5747

سراب باغ

2273

0/06

9462

4445

صالحآباد

2193

0/ 58

8989

2 17 5

توحید

720

0/ 19

8561

Source: Research Findings

4926
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نمودار شماره  :2جمعیت شهری و درصد جمعیت براساس قانون رتبه اندازه و مدل تعدیل یافته 1390
Source: Research Findings

صهای نخست شهری 1390
جدول شماره  .4شاخ 
مقدار (درصد)

شا خ ص
نخست شهر

47

تمرکز دوشهر

56

تمرکز چهارشهر

66

ضریب جینی

64

ضریب آنتروپی

2/ 04

هرفیندال

24

عدم تمرکز هندروسون

3/ 68

Source: Research Findings

بحث و نتيجه گيري
یتوان وج مدع ،یرهش تسخن هدیدپ دو تع و لدا     
بر اساس یافتههای موجودویژگی های شبکه شهری استان را م 
توازن جغرافیایی جمعیت ،گسست در شبکه شهری ،کوچک بودن اکثر ش تیعمج زا اهرهش ناوارف هلصاف ،اهره      
مطلوب خود هم در مدل رتبه اندازه و هم در مدل تعدیل یافته آن ،طبق رد اهرهش یدنب ه ش ،رهش هورگراهچ هر     
متوسط (ایالم) ،شهر کوچک (دهلران ،ایوان و آبدانان) ،شهر بسیار کوچک (مهران ،دره شهر ،سرابله) و روس رهش ات   
یت نینچمه .دومن هراشا ناو     
(بدره ،لومار ،آسمانآباد ،پهله ،زرنه؛ صالح آباد ،مورموری ،موسیان ،میمه و توحید) می ی
یدهد که در طی دورههای آماری مورد مطالعه میزان نخست شهری در شبکه شهری اس اب هک ،نات    
یها نشان م 
بررس 
بکارگیری ،سه شاخص :تمرکز نخست شهر ،تمرکز دوشهر و تمرکزچهارشهر بررسی شد ،مؤید وجود پدیده نخست
یدهددد
شهری در شبکه استان است .با وجود این ،در تمامی دورههای آماری مورد مطالعه ،ارقام شاخصهای نشان م مم 
که میزان تمرکز نخست شهری در شبکه در حال کاهش است .به طوری که میزان تمرکز نخست شهری از  77درصد
در سال  45به  48در سال  1385کاهش یافته است .تمرکز دوشهر از رقم  5/ 98در سال  1345به  5/6درصد در س لا
 0931کاهش یافته و میزان تمرکز چهارشهر از  100درصد در سال  1345به  66درصد در س لا  0931ک هتفای شها   
یهای مربوط به تحوالت توزیع فضایی جمعیت در نقاط شهری استان که با استفاده از ش بیرض صخا   
است .بررس 
یدهد در طی دورههای آماری مورد مطالعه این توزیع روند پر اف تسا هتشاد زیخو ت .........
جینی محاسبه شده نشان م 
تحوالت جم يع تي شهر ايالم ايالم ،تاب يع از تغ يي رات پدیدههای جم يع تي شهر ايالم و سايرمراكز سكونتي مرتبط ب نآ ا
یتواند بر رشد فيز يكي اين شهر ت ثأ یر ونقش مهمي داشته باشد ،به طور كلي تحوالت جم يع تي ب يدوخ ه   
است كه م 
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خود و به تنها يي قابل بررسي نبوده چرا كه شاخصهایی همچون شاخصهای سياسي ،فرهنگي و اقتضائات زماني و
یباشند .در فضاي جغرافيا يي ا وقو مالي ع   
مكاني همگي بر تحوالت كمي و يك في جم يع ت و پخش فضا يي آن مؤثر م 
جنگ تحميلي و تبعات ناشي از آن به شكل گسترده موجب جابه جا يي جم يع ت م دنيارف ندش يط نودب ،ي ن يقط       
یهای انج د هتفرگ ما رر ررر س لا
پذيرش جم يع ت متناسب با توانهاي آن م يح ط گرديد .بر اساس بررس 
داراي  93 4 15نفر جم يع ت بوده كه اين ميزان معادل  7/3درص و ناتسا تيعمج د

 1345ش ماليا ره   

 54درص نيشنرهش تيعمج د    

یباشد .در سال  1355شهر ايالم با نرخ رشدي معادل  7/ 68درصد نسبت به سال  1345به  76 4 32رسيده است هك
م
اين ميزان جم يع ت  13درصد كل جم يع ت استان و  50 / 94درصد جم يع ت شهرنشين را به خوداختصاص داده است.
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،شهر ايالم در سال  1365با نرخ رشد معادل  10 / 61درصد جم نآ تيع
به  53098نفر رسيده كه اين ميزان  23 /3درصد كل جم يع ت استان و  58 /3درصد كل جم ار ناتسا نيشنرهش تيع
تش يك ل داده است .بر همين اساس جم يع ت شهر ايالم در س لا

 1375به

  

 126346نف هك هديسر ر      52درص لك د   

یباشد كه اين ميزان در سال  1385به  160355نفر رس هدي
جم يع ت استان و  48 /6درصد كل جم يع ت شهري استان م 
یباشددد .ب اسا ر سس سسس
كه اين رقم حدود  52/5درصد كل جم يع ت استان و  48درصد كل جم يع ت شهرنش  ناتسا ني مم م مممم 
  

یهای انجام شده افزايش جم يع ت شهر ايالم طي چند دهه اخير به عواملي از قبيل ت رد يماظن يسايس تالوح
بررس 
یباشد .احداث شهركها يي جهت اس ناك
چند دهه اخير از جمله جنگ تحميلي و رشد باالي مهاجرت به شهر ايالم م 
مهاجرين در شهر ،استقرار دستگاههاي دولتي و مراكز دانشگاهي و تأسيسات نظامي در داخل شهر به كي

باره بافت

كلبدي شهر را به شدت افزايش دادوموجبات پذيرش جم يع ت بيشتري را به وجود آورد.
یباشد .هر چند الگوي اقتصادي شهر ايالم عم تد ًاًا شخب هب     
الگوي اقتصادي شهر ايالم تاب يع از موق يع ت اين شهر م 
شها نيززز جم يع تتت ز داي ييي ش غا ل ل
ل
خدمات با  66درصد كل توليد استان تعلق دارد ،ل كي ن در اين شهر در ساير بخش ش
یباشند( .مهندسین مشاور ) 1384 .شهر ايالم به دليل اينكه از لحاظ موق يع ت نسبي داراي و يعض ت مناسبي تاا پا اي ننن
م
جنگ تحميلي نبوده است سرمايه گذاري در زمينه بخش صنعت و معدن قابل توجه نب ما .تسا هدو ا پ زا دعب  ا ناي      
جنگ تحميلي صنايع نفت و گاز – سيمان و صنايع تبديلي و مصرفي زمينه ساز تغ يي ر بافت اشغال شهر گرديد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در دهه  1355بيشتر جم يع ت شهر ايالم در بخش كشاورزي  68 / 57درصددد و بههه
ت در ساللل 1365
ن نسبت ت
دنبال آن بخش خدمات  13 / 63درصد و بخش كشاورزي  17 / 80درصد بوده است كههه اين ن
س
ت .بررر اساس س
ت و م دع ننن  17درص دوبد هه است ت
تغ يي ر كرده و بخش كشاورزي  42درصد ،خدمات  41درصددد و ص عن ت ت
پژوهشهای انجام شده در سال  1375رشد بخش خدمات با سرعت بيشتري صورت پذيرفت لاغتشا زا و ه    در س ريا
بخشهای كشاورزي و صنعت و معدن كاسته شده است .در اين دهه بخش خدمات با  66 /6درصد بيش نازيم نيرت   
اشتغال در شهر ايالم و در سال  1385نيز بخش خدمات با  66 /1درصد باالترين ميزان اشتغال شهر ايالم را ب دوخ ه   
اختصاص دادهاند( .شوهان .ي  ) 1386شهر ايالم از سال  100 8هجري قم موکح ورملق هطيح رد ير

تهاای وال ناي
تتتت تتتت

لرستان قرار داشت .واليان اين دوره مقر حكومتي خود را در محلي به نام ده باال مستقر نمود و آنج دابآ نيسح ار ا    
ناميد .رشد و توسعه فيز يكي (حسين آباد) يا ايالم امروزي از زم نيمه رد .ديدرگ عورش هرادقوبا يلاو نا زم نا

     

ارزيابي عوامل مؤثر بر رشد فيز كي ي112 ...

احداث مغازهها ،بناها ،معابر ،خانههای جديد و بناهای مسكوني در شهر آغاز شد به طوري كه رشد فيز يكي شهر بههه
 103هكتار و جم يع ت آن تا سال  1335به حدود  8800نفر افزايش پيدا كرد.
دومين دوره توسعه شهركه از سال  1335تا  1354ادامه داشت بافت كالبدي شهر به  312هكتار و جم يع ت شهررر بههه
ت
ش بافت ت
ن اف ياز ش ش
 76 4 32نفر افزايش پيدا كرد .عي ني بافت كالبدي شهر دو برابر و جم يع ت شهر چهار برابر گرديد .اين ن
كالبدي شهر بصورت كي پارچه در اطراف بخش مركزي شهر گسترش پيدا كرد .در اين دوره اجراي قانون اص ًالًال حات
ار يض باعث گرديد كه خرده مالكان و خوش نشيناني كه از مراحل سه گانه اص ًالًال حات ار يض بي نصيب مانده بودند
به شهر مهاجرت كرده و به كارهاي خدماتي در شهر مش  هكدنوش لوغ ه  لماع نيم م رد ار شقن نيرتمه
جم يع ت و گسترش بافت كالبدي شهر داشته اس هك تسا هرود نيمه رد و ت

شيازفا        

لكش رهش يمسر ريغ تالحم     

    

یگیرند.
م
سومين دوره توسعه شهر ايالم از سال  1354تا سال  1368ادامه يافت تغ يي ر ايالم از فرمانداري كل به استان ا اب مالي   
مركزيت شهر ايالم ،احداث مراكز خدماتي و زير بنا يي و تأسيسات شهري به سبب اف يزوريپ ،تفن تميق شياز     
انقالب اسالمي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران مهمترين عوامل رشد و توسعه نيا رد ماليا رهش يكيزيف  هرود
بودند .با شروع جنگ و اشغال چندين شهر استان ايالم تعداد زيادي از جم يع ت آنه دودح هك ا    

    

 58000نف دندوب ر   

براي دور ماندن ازجنگ به شهر ايالم مهاجرت كرده و در اطراف شهر به صورت غير رسمي اس نيا رد .دنتفاي ناك    
دوره بافت كالبدي شهر به  494هكتار و جم يع ت شهر به  53098نفر افزايش پيدا كرد كه در اين دوره بافت كالبد ييي
شهر دو برابر و جم يع ت شهر حدود  3برابر گرديده است .در اين دوره اسكان غير رسمي ب يدج يليخ تروص ه     
یتوان گفت از سال 1368
نمايان شد .تا اين زمان شهر ايالم بدون برنامه و بر اساس سليقه افراد ساخته مي شدولي م 
به بعد شهر ايالم تا حدودي با كي

برنامه ريزي نسبتًاًا" مدون س نآ يال هبال رد هك دنچ ره .دش هتخا

و تخاس      

سازهاي غير قانوني و معامالت قماري زمين به شدت رواج دارد .اين دوره حدود  258هكتار به محدوده شهر اضافه
شد كه اكثر آن به صورت غير رسمي بوده كه در نهايت به گسترش محالت فقير نشين منجر شده است .در اين دوره
عي ني از سال  1368تا  1375جم يع ت شهر به  00 06 12نفر و وسعت شهر به حدود  760هكتار افزايش پ زا .درك ادي   
مهمترين عوامل رشد و توسعه شهر در اين دوره مهاجرت از روستاها به شهر ،وج ترب تامدخ دو ر د  ر اليارهش مممم ممممم ،
یتوان نام برد.
رشد طب يعي جم يع ت وايجاد سازمان زمين شهري را م 
پنجمين دوره توسعه شهر كه از سال  1375تا  1385ادامه داشت برنامه ريزيجهت توسعه ككك الب هش يد رر ررر باا شكل ل
ل
یشود و ساير توسعههاای
بهتري انجام گرديد .در اين دوره ساخت و سازهاي غير قانوني به شدت در شهر مشاهده م 
شهر در قالب طرحهای آماده سازي بوده است .در اين دوره جم يع ت شهر به  160355نفر و بافت كالبد ييي شهررر بههه
حدود  1700هكتار رسيد .در اين دوره افزايش جم يع ت نسبت به دوره قبللل ح ود دد  40ه از ررر نفررر و توسعههه شهررر
ف شهررر
نسبت به دوره قبل حدود  900هكتار بوده است .در اين دوره به شدت ساخت و ساز غير ق نونا ييي در اط ار ف ف
یباشد هر چند كه به علت گران بودن زمين بيشتر ش تخاس دها   
توسعه باند بازان زمين و مسكن در حال انجام م 
سازهاي عمودي در شهر هست مي ولي ساخت و ساز افقي و غير قانوني نيز به شدت در شهر قابل مشاهده است.

و
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    اين ش زا يادج ره.یباشد
  از جمله شهرهاي مياني ايران در غرب كشور و مركزيت سياسي استان ايالم م،شهر ايالم
    ييانبريز تاسي،  در اوايل جنگ تحميلي مورد تهاجم و هجوم قرار گرفت و به قسمت اعظ أت م س،روند تاريخي آن
 بررر اساسسس آماررر و ارقاممم در. فرهنگي بهداشتي كالبدي و امكانات ارتباطي آن آسيب جد ييي وارد گرديددد،آموزشي
 فرهنگي و زيربنا يي شهر،  اجتماعي،  درصد شهر ايالم از لحاظ كالبدي آسيب ديد و ساختارهاي اقتصادي50 حدود

 س يداصتقا ياهراتخا    – اجتم عا ييي و زيررر، پس از جنگ و بازسازي بافت كالبدي شهر.تا حدود زيادي نابود گرديد
از روس هات اا و

 مه ترجا،،  رشد طب يعي جم تيع.بنا يي شهر مرمت و توسعه كالبدي شهر روند سر يعي به خود گرفت

شهرهاي كوچك به شهر ايالم – افزايش جم يع ت و در كنار آن توسعه سريع كالبدي شهر از وجوه بارز شهر در چند

       هب هك

 ) در ا دش يعس شهوژپ ني1383

يناهو.  (ش.دهه گذشته و به و ژي ه بعد از پايان جنگ تحميلي بوده است

یتوان اف از ييي ش
 یهای المن هاي مختلف رشد فيز يكي شهر ايالم پرداخته شود كه مهمترين عامل در اين امر را م
 بررس
مي. جم يع ت و مهاجرت نام ببر
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