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چکیده

در ادبیات برنامهریزی شهری ،توسعه شهری غالبًاًا از نگرش کالبدی-فضایی م رو ددد بررس سسی ق ار ررر گرفتههه و الگوها ا و راهکارها ای

متعددی در این رابطه ارائه میگردد .در ایران با رشد فزاینده شهرها در پی اصالحات ارضی و تش دید مها رج تتتها ای روس یات ی هب    
کالنشهرها ،سیاستهای جدیدی برای ایجاد شهرهای کوچک به وجود آمد که در شکلی از این سیاس تسور ،ت اها ب گرزب ی ه    
شهرهای کوچک تبدیل شدند و الگوهای متفاوت فضایی و کالبدی را در نحوه رشد و توسعه خود به ارمغان آوردند ،،لذاا در این
ش می و یناد
تحقیق که یک تحقیق کاربردی است و ه نش نآ فد ا ف یوگلا تخ ی  و یکیز نننن نننننح تسور شرتسگ هو ااااااا-ش ور اب اهره شش شش
مشاهدهای است محقق ابتدا با استخراج اطالعات ساختوساز شهری در دو زمان مختلف و تطبی نیمز یور نآ هیجوت و ق  ،،،، ،،،نحوههه
تغییرات صورت گرفته را ثبت و با اندازهگیری متغیرهای پژوهش (جمعیت ،مساحت ساختوساززز ش یره

وس  رد )رهش تع ر شو   

آنتروپی شانون و مدل هلدرن در طول دورههای موردنظر ،نحوه گرایش رشد فیزیکی ش  هدومن یسررب هراوق رظن زا ار ره ا ؛تس     
نتایج این تحقیق در نمونه موردی که شهر جورقان یکی از شهرهای ناحیه میانی در کالنشهر همدان میباشددد؛ نشان م ممیدهددد این
یقوارگی شهری آن ،رشد جمعیت تأثیر کمتری داشته و این شهر در روند رشد
یقواره و اسپرال بوده و در ب 
شهر دارای یک رشد ب 
فیزیکی خود تمایل به گسترش پراکنده و حاشیهای در امتداد راههای منتهی به دسترسیهای برونشهری دارد.

واژگان کلیدی :روستا -شهر ،رشد فیزیکی ،آنتروپی شانون ،مدل هلدرن ،جورقان

 -1محمد رحمانی (نویسنده مسئول) mohammad.rahmani1@gmail.com
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مقدمه
ی اش طاقن رد لاغت   
یسابقهای بوده است محدودیت فرصتتتهای ی
طی نیم قرن اخیر جهان شاهد گسترش شهرنشینی ب 
روستایی از یکسو ،رشد سریع جمعیت در این نقاط از س  یزاسون نایرج ،رگید یو ا متج ا طاقن رد یع یرهش
یرویه شهرنش ششینی ،وض یتیع
سرعت مهاجرت را به نقاط شهری افزایش داده است و به دنبال رشد ب 

     

مخ طا ره هآمی ییز و

آسی 
بزا عمدتًاًا برای جوامع رو به توسعه به وجود آورده است ( .)Sheikhi, 2009: 11رشد فزاینده شه گرزب یاهر   
مسائل و مشکالت عدیدهای از جمله آلودگ 
یهای زیستمحیطی ،خصوصًاًا آلودگی هوا ،ازدی مئارج دا و یراکهزب ،،،، ،،،
تها برای مقابله  اب  ا و لضعم نی   
ترافیک و سایر مسائل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را به همراه داشته است .دول 
سایر مسائل شهرنشینی راهکارها و سیاستهای متفاوتی را اتخاذ کرده و به اجرا درآوردهان  د ( (.)Zebrardast,2005:3
برخی از دولتها برای کاهش مهاجرت روستایی سیاستهای مختلفی از جمله :تغیی ،ترجاهم لرتنک ،ترجاهم ر     
کنترل شهرنشینی و تفرق صنعتی را اعمال کردهاند ( .)Lynch,1965:149در ایران نیز پس از رش دنیازف د ه زا یخرب 

  

یروی ییه
شهرها که در پی اصالحات ارضی و تشدید مهاجرتهای روستا شهری شروع شده بود برای کنت دشر لر    ب بب 
شهرهای بزرگ و هدایت این رشد ،سیاستهای جدیدی در جهت ایجاد مجموعهای از شه هر اای کوچ و روهظ ک
بروز کرد؛ که در شکلی از این سیاست ،روستاهای بزرگ به شهرهای کوچک ارتقا پیدا م 
یکردند؛ اگرچه دیا  ه هیلوا     
یهای درازمدت روستائیان که مدع لماش     
توسعه و تبدیل روستاهای مستعد به شهرهای کوچک با رفع برخی کاست 
کفایت تجهیزات فنی و محدودیت دستیابی به امکان زومآ و یتامدخ ،یراجت تا ششش ش شششششی ،مس  لاغتشا ،مواقم نک ووو وووو...
یرسید اما باید توجه کرد که اولین ارمغان زندگی شهری در روستاها موجب تغییر س و یگدنز کب
مطلوب به نظر م 
یت او ننن ای یغت ن ی نیا هعسوت لکشرد ار تار     
یگردد که از جمله م 
ایجاد تغییرات جدی در کالبد و بافت روستاها م 
روستاها و متالشی شدن باغات سرسبز و اراضی کشاورزی مشاهده نمود در ادامه این فراین ب هجوت اب ،د ه شیازفا      
تمرکز خدمات و باال رفتن سطوح عملکردی ،شاهد توسعه راهها و تبدیل این مراکز به کانون ارائه خدمات به رگید    
مراکز پیرامونی هستیم که در صورت عدم کنترل صحیح در این تغییرات ،الگوهای توسعه کالب اتسور ییاضف و ید    
شهرها در کشور نیز دچار تحوالتی خواهد شد ،این نوع از تحوالت تابعی از تغییرات جمعیتی و مساحت روبه رشد
یتوانددد از ی ظنم و دنمفده دشر ک م     
و مؤثر در وسعت اینگونه شهرها است که در صورت م یحص تیرید ح    م مم 
یقوارگی شهر و رشد شه یاهر ی اب    
یتواند موجب ایجاد ب 
برخوردار بوده و یا عدم مدیریت صحیح در نحوه توسعه م 
تهای پراکنده و نامنظم گردد
باف 
یتواند در روش غیرقابل کنترلی در نتیجه جمعیت و تغییرات اجتم یعا ،،
لذا بدون برنامه ریزی قبلی یا مناسب ،شهر م 
اقتصادی و محیطی رشد کند یا تغییر یابد ( .)Bunnarith Meng, 2006بنابراین در صورت عدم نظارت بر ام دشر ر   
ینماید .ازاینرو محقق در مقاله حاضر به بررسی ش عسوت لک ه   
این شهرها مشکالت شهری در استحالهای نو بروز م 
کالبدی و فضایی روستا شهر جورقان و عوامل مؤثر بر آن پرداخته است .تا ضمن روشن ساختن مطلوبی مدع ای ت    
مطلوبیت شکل رشد آن ،الگویی جهت رشد بهینه شهر نیز پیشنهاد دهد.
در دهههای اخیر در ایران رشد و گسترش شهرها بهصورت نوعی معضل یا مسئله درآمده و ل وز ممم توجههه بههه مس ئا ل ل
ل
شهری و بهویژه مسائل کالبدی آن در قالب چارچوبی علمی ،اهمیت و ضرورت یافته است ( .)Bagheri,2002:6ل موز
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نظارت بر امر رشد روستا شهرها از اهمیت این شهرها در راهبرد شهرنشینی غیرمتمرکز و یا توس نزاوتم ییاضف هع    
یشود بدان معنی که ضمن رسیدن به حد بهینهای از رشد و توسعه که اه فاد
در کشور ناشی م 

اتسور داجیا هیلوا     

یرویه و غیرمنطقی آنها نیز جلوگیری نمود.
ینماید بتوان از رشد ب 
شهرها را محقق م 
بهعالوه باید توجه داشت گسترش شهرها بهویژه در افق و مازاد بر ظرفیت محیط موجب نابودی اراضی کش ،یزروا
تنوع زیستی و کاهش راندمان بهرهبرداری از منابع طبیعی است ( )Zebrardast,2005:156و افول بخش کش و یزروا
شوکهای اقتصادی ناشی از آن نهتنها بر بهبود توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی و ک ییاتسور ترجاهم شها    
یانجامد .بلکه مسائل و مشکالت جدیدی از جمله:
شهری نم 
ی و ت یمأ ن ن
ن
تلف شدن زمینهای ارزشمند شهری ،افزایش مصرف ،و هزینههای انرژی افزایش هزینههاای آم دا ه هس زا ی ی
طزیست ت
ت
خدمات ،کاهش امنیت به دلیل خلوتی فضاهای موجود ،افزایش هزینههههاای مس نداتفا رطخرد ،نک     محیط ط
طبیعی و حیات وحش اطراف ،متکی شدن اعضای خانوار به اتومبیل و سفرهای خصوصی و کاهش روابط اجتم یعا
را نیز ایجاد م 
یکند ( .)Shams & Rahmani,2015: 41لذا با توجه به مسائل فوق شناخت الگوهای فضایی و کالبدی
یتواند از پیچی ییدهتررر
در توسعه شهر با اتخاذ راهکارها و تصمیمات مدیریتی و برنامهریزی هدفمند در کالبد شهری م 
شدن مسائل شهری و صرف هزینههای بعدی جلوگیری کند.
یکند.
این مطالعه از بررسی و تحلیل الگوی گسترش کالبدی -فضایی روستا شهر جورقان اهداف ذیل را دنبال م 
 بررسی شکل رشد و گسترش فیزیکی و کالبدی روستا شهر -بررسی تحوالت مؤثر برروند توسعه کالبدی روستا شهر

 ارائه الگوی متناسب و بهینه رشد و توسعه شهری ،برای روستا شهرت بر جنبههههاایی همچ نو
مطالعات بسیاری در زمینه روستا شهرها در ایران صورت گرفته است اغلب این مطالعات ت

تها و معایب تبدیل روستاها به شهر و مطالعه عملکردهای روستا شهرها در حوزه پیرامون خود تأکید داشتهانددد.
مزی 
یتوان به مقاله زیاری و رمضان زاده ( )4931تحت عنوان" روس هش ات رر ررر و نق خب لداعت رد نآ ش شش ش ششششی
از آن جمله م 
ناحیهای" ،مقاله میرزائی قلعه و همک ارا ننن ( )3931تح ناونع ت    " تحلی ییل رواب ر و رهش لباقتم ط و  رد اتس مممم مممممی ییزان

توسعهیافتگی روستاهای دهستان حومه ،شهرستان هرسین ،مقاله محمدی یگانه و حسین زاده ( )3931تحت عن او ننن"
نقش عملکردی روستا -شهرها در توسعه روستاهای پیرامونی" مقاله نوش ش
شآفرررین ( )1931تح اونع ت نن ننن" روس  ات ــــ

شهر ،تجربهای جدید در شهرهای امروز" اشاره کرد.
همچنین در اکثر تحقیقات صورت گرفته برای تحلیل الگوی رشد و گسترش شه زا ر مدلللهاای آنتروپ وناش ی ن و 
هلدرن استفاده شده است .و درنهایت محققان براساس شکل توسعه اولیه ،توسعههای گون شرتسگ نوچمه ینوگا    
عمودی ،پرکردن فضاهای خالی موجود ،رشد فشرده ،رشد قطاعی و متمرکز و ..را برای توس داهنشیپ ،رهش یتآ هع     
نمودهاند .تحقیقات ابراهیمزاده و رفیعی ( )2009در مطالعه شهر مرودشت ،پوراحمد و همکارانش ( )2011در مطالعه
شهر گرگان ،قدمی و نبی نژاد ( )2012در مطالعه شهر بابل ،شماعی و حسین پور ( )2014در مطالعه شه زا جوسای ر   
آن دسته هستند .برخی از محققان نیز افزون بر دو روش فوق از روشهای دیگری استفاده کردهانددد که آ زا  ننن جمله

یتوان به مقاله مل 
م
کآبادی و همکارانش ( )2013تحت عنوان "تحلیل الگوی گسترش شهر بهشهر بر اساس مدلهای
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کمی برنامهریزی منطقهای" اشاره کرد که از مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن ،ویلیامسن ،امتیاز استاندارد ش هد ،HDI،،
ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در آن استفاده شده است.
روش پژوهش :در این پژوهش از دو روش میدانی و مطالعه اسنادی استفاده شده است؛ محق ققق در ای اب شهوژپ ن    
استفاده از روش تحلیلی -تطبیقی به بررسی فضای کالبدی شهر و الگوهای توسعه آن در دو دوره مختل هتخادرپ ف   
است .محقق با مطالعه اسناد ،ساختوساز نواحی مختلف شهری و تطبیق آن بر روی زمین الگ گگوی گس اتسور شرت   
شهرجورقان را بهعنوان یک نمونه موردی در کالنشهر همدان با دو مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن ،تحلی اب و ل   
توجه به نتایج بدست آمده راهکارهای الزم را ارائه نموده است.
ی ش :لما
متغیرهای پژوهش :الگوی گسترش کالبدی -فضایی روستا شهر جورقان بهعنوان متغیر وابسته به متغیره یا ی ی
جمعیت ،مساحت ساختوساز شهری ،وسعت ،تراکم و سرانه
محدوده پژوهش :به استناد آخرین تقسیمات سیاسی ،شهر جورق ودحم رد نا د  عباوت زا نادمه ناتسرهش ه ا ناتس       
همدان در موقعیت  48درجه و  33دقیقه تا  48درجه و  34دقیقه ارغج لوط ففی ییایی و  34درجه و 

 52دقیقههه تا 34

درجه و  53دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است .این شهر به لحاظ موقعی ییت عموممی در فاص هل  5کیل تمو ررری در
ی ا فارط
شمال شهر همدان قرار گرفته و اصلیترین محور ارتباطی شهر با س اگتنوک ه ههای ی

ط زا ررری ییق مح ارهت رو نن ننن-

یباشد و به قت ظاحل  سس س سسسسیمات سیاس سسی شه ناقروج ر   
همدان صورت میگیرد .شهرستان همدان دارای  12دهستان م 
مرکزیت دهستان هگمتانه را به عهده دارد و در محدوده بخش مرکزی این شهرستان قرار گرفته  تسا 
.)2012: 218

نقشه شماره  :1موقعیت سیاسی جغرافیایی شهر جورقان
Source: Author

(( ((( Rahmani,
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تعاریف و مفاهیم
تعاریف مختلف شهر
 تعریف عددی :مرکزی از اجتماع نفوس که در نقطهای گرد آمده و تراکم و انبوهی جمعی ییت در آن ،از ح م د عععین ننیپایینتر نباشد .به نظر جغرافیدانان ،شهر منظرهای مصنوعی از خیابانها ،ساختمانها ،دستگاههاا و بناهاایی است

ک ککه

ت .ول للی از نظر
یسازد .تعریف آماری و عددی ضمن آنکه تعریف روشن و ساده ایست ت
زندگی شهری را امکانپذیر م 
یتوان آن را تعریف جامعی دانست.
علمی نم 
 -تعریف تاریخی :برخی از علما معتقدند که مراکزی که از قدیم نام شهر به آنها اطالق شده است

بهههعن او ننن شهر

یمانند.
یشوند و درواقع به افتخار قدمتی که دارند همیشه شهر باقی م 
شناخته م 
ت .در دورههاای گذش رهش ،هت ه راد ا ااااای
 تعریف حقوقی :نوع دیگ عت ر ررری ییف شه عت ،ر ررری ییف حقوققی و اداری است تامتیازاتی بودند که در روستاها وجود نداشت .مانند بسیاری از شهرهای قرون وسطایی ک ککه حق رب دنتشاد ااا اااای دوخ
بازار داشته باشند یا به خدمات نظامی بپردازند؛ درحالی ک ککه روس  زا اهات اای یین امتی ییازات بر ندوبن رادروخ دد دد
د ( Habib,
.)2015: 11
روستا و شهر
مکانی که دگرگونی در کیفیت و کمیت شیوه زن نیشناتسور زا یگد ی نرهش یوس هب  ش و دراد رارق رظندم ار ینی     
درعی 
نحال به برخی از سنن روستایی نیز وفادار است ) .(Stohr & Taylor,1981:543این فضای جدید تصمیمگیری
یشودد .از
در حوزههای روستایی را کاهش داده و سبب توسعه شهر محوری بر پایه حفظ برخی از سنن تشذگ  ه    م مم 
یآیند ،وجود حوزه
یهای گوناگونی که مبین ماهیت شهر هستند و چه بسا علت اولیه برپایی آن به شمار م 
میان ویژگ 
یس زا دد .روس رهش ات ه ظاحل هب ا     
زراعی پیرامونی است که از طریق اضافه تولید خود اساس تغذیه شهر را فراهم م مم 
یگیرند .امروزه قسمتهای وسیعی از ایران و بخشهایی
برخورداری از حوزه زراعی در دسته چنین شهرهایی قرار م 
از سکونتگاههای آن دارای فضای اجتماعی-اقتصادی متعلق به دوران ماقبل اقتصادی هستند ،یعنی س اگتنوک ه ههاای
شهری در ایران علت وجودی و نیز پایداری خود را نهتنها به کارکردهای خود بهعنوان مح یضارا کلام تماقا ل     
روستایی بلکه به خصوصیات صنعتی-تجاری متکی به نواحی روستا شهری مدیون هستند (.)Saeedi, 2002: 225
 تعریف کالبد شهریتوان مترادف کالبد شهر دانستتت .کالب یکیزیف داعبا رهش د     
در ادبیات طراحی شهری ،واژه شکل (فرم) شهر را م 
شهرنشینی است با تأکید بر نوع ساختمانها ،شاهراهها ،فضاهای باز ،میادین و نمای ساختمانها و خیابانهاا ،البته اب    
لحاظ ابعاد محیطی ،اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی این عناصر (.)Mir Moghtadaei and talebi, 2007: 32
 تعریف توسعه شهریح ترااکم ،جه عفر ت   
یتوان به معنی تغییرات در کاربری زمین و سطح ح
توسعه شهری را بهعنوان یک مفهوم فضایی م 
لونقل ،اوقات فراغت و غیره تعریف کرد (.) Mashhadi-Zadeh,1997:58
نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن ،حم 
م
ی براای ب ندرب الا   
یتوان گفت توسعه شهری عبارت است از بسیج امکانات بالقوه اجتماعععی و اقتصاددی و کالبدی ی

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره اول ،زمستان 5931
 44فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ت،
طزیست شهری و برقراری توازن درکمیت و کیفیت زندگی شهری ،در ای یین ن شزومآ شرتسگ عو  ،،،، ،،،امدخ ت ت
محی 
ییابد.
بهداشت و درمجموع فرهنگ بشری به همراه کیفیت سکونت افزایش م 
 توسعه کالبدی – فضایییرسد که اصطالح مناسب برای فرایندی ک ککه ططط ی آن هم کالب دشر یرهش د    
از نگرش جغرافیای شهری به نظر م 
یش نو ددد و نی ییز در مح ححیط ا فارط
یکند و هم فعالیتها و کاربریهای شهری در این فرایند دچار تحول م 
م

تغییرات تتی

یشود" ،توسعه کالبدی-فضایی" باشد .این اصطالح هم دربرگیرنده رشد فیزیکی و کالبدی شهر و ه ت م غغغیی ییر
ایجاد م 
یها و تغییرات سرانههای شهری و نیز در بر گیرنده مصرف فضای غیرشهری اطراف شهر برای توس هع
و رشد کاربر 
یترین
شهری است .پس چنانچه در تعریف توسعه شهری از نگرش جغرافیای شهری مطرح شد ،فضا و فعالیت ،اصل 
عناصری هستند که در درک مفهوم رشد شهری باید مورد توجه قرار گیرند.
 انواع توسعه کالبدی -فضاییدر برسی فرایند توسعه کالبدی-فضایی شهر تقسیمات مختلفی از انواع توسعه شهری ارائه شده اس نایم نیا رد ،ت    
بنظران است:
دو نوع تقسیمبندی از توسعه شهر بیشتر مورد قبول صاح 
-1رشد شهر مطابق منشأ و  -2رشد شهر مطابق جهت
رشد شهرها مطابق منشأ در دو طبقه زیر قابل تقسیم است  -1رشد طبیعی  -2رشد برنامهریزی شده
یگیرد:
رشد شهر مطابق جهت رشد شهر بر اساس جهت و مسیر گسترش به دو صورت زیر انجام م 
 -1رشد افقی  -2رشد عمودی (.)Ziyari, 2011: 26
یباشددد .هرک اد ممم از ای یین دو روش
رشد فضایی هر شهر بهصورت گسترش افقی و رشد فیزیکی یا رشد عموممی م مم 
کالبد متفاوت و جداگانهای از دیگری ایجاد م 
ینماید ،رشد فیزیکی به شکل افزایش مح دود ه ه شهررر ی ییا بههه اص الط ح ح
ح
یگردد و رشد عمودی بهصورت درونریزی جمعیت شهری و رشد فشرده شهری نمای ییان
گسترش افقی شهر ایجاد م 
یشود ،این الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترش که در شهر به وجود آمدهانددد پیام تن و اهد اا ااایج متف وا تتی را نی ییز
م
درپی دارند (.)Rahnama & Abbaszadegan, 2009: 32
توسعه یا ایجاد شهرها بهصورت ترکیبی ،افقی و عمودی نوعی دیگ عسوت زا ر ه تسا     

ک ککه در بیش رهش رت ه  ا دد دددی ییده

م
یشود ( .)Bemanian, 2000: 112شکل ترکیبی توسعه شهری بیشتر به واقعیت نزدی تسا ک   

درواقععع هرک اد ممم از

یدهد .توسعه افقی
اشکال توسعه مطرح شده به این معنی نیست که صرفًاًا همان نوع توسعه در یک شهر خاص رخ م 
یباشد.
و عمودی مفاهیمی نسبی است و در جهان واقعی رشد شهری صرفًاًا بهصورت افقی و یا بهصورت عمودی نم 
توسعه یک شهر و نوع توسعه آن متأثر از متغیرهای متعددی از جمله وضعیت اقتصادی شه رش ،ر اا ااایط طبیع ععی ،آداب
رسوم در قالب فرهنگ ،زمان ،شرایط و تغییرات در مقیاس جهانی ،موقعیت نسبی شهر و دیگ ماوع ر لل لللی است
تمامًاًا در اختیار برنامه ریزان نیست ،اما شناخت این متغیرها برای رشد برنامهریزی شده ضروری است .رشددد شه یر
مسلط قرن بیستم رشد افقی بوده است (.)Bemanian, 2000: 112

ک ککه
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یافتهها
 گسترش و توسعه کالبدی شهر جورقانلگیری و توسعه شهر جورقان نقش کلیدی داشتهاند عبارتاند از:
مهمترین عواملی که در شک 
یترین پایتخت ایران یعنی شهر همدان
 .1نزدیکی به قدیم 
 .2وجود اراضی کشاورزی مرغوب و مناسب

 .3عبور رودخانه قره چای از قسمت شرقی و شمالی اراضی جورقان

بهای زیرزمینی و امکان دسترسی آسان به آن از طریق حفر چاه
 .4وجود منابع غنی آ 

 .5احداث جاده ملی تهران به غرب کشور (همدان و کرمانشاه) و عبور آن از لبه غربی شهر جورقان

 .6قرارگیری در حریم شهر همدان و شکلگیری بس سسیاری از صناایع ،و تأسیس جت و تا هههی ییزات شهررری هم رد ناد
اراضی جورقان
یگیرد و به مرور زم نا
هسته اولیه جورقان ابتدا در کنار عنصر طبیعی درجه  1منطقه یعنی به طرف رودخانه شکل م 
با احداث جاده تهران -همدان گرایش توسعه شهر به سمت جاده تغییر جهت داده و عمده ساختوسازززهای کنوننی
نیز گرایش به نزدیک شدن به لبههای این محور دارند.
بافت قدیمی جورقان از  4محله تشکیل شده و هسته اولیه جورقان از دو قسمت تشکیل شده است

یک ککی مح هدود

بسته دایره شکلی است که سه محله در آن واقع شده است و دیگری محله گمار با فاصلهای حدود  005مت  زا ر اای یین
محدوده که در شرق آن احداث شده است.
در اولین مراحل رشد و توسعه سه محله اولیه به سمت شرق و شمال غرب و توسعه محله گم غ فرط هب را

رررر رررررب

یدادهانددد .و
باعث پیوند یافتن این دو قسمت گشته است .محدوده اطراف هستههای اولیه را باغات و مزارع تشکیل م 
به مرور زمان این باغها تبدیل به ساختمانهای مسکونی شده و شکل کوچه باغها در این بخش از شهر هن ظفح زو   
شده است.
یگ رذ دد بهههعن او ننن ش هکب
بافت قدیمی شهر جورقان از یک خیابان پرپیچ و خم که از میان محلههای مرکزی شهر م مم 
یکند و کلیه خدمات اداری و تجاری شه رد ر
ارتباطی اصلی بافت کالبدی آن را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم م 
حول این محور استقرار یافتهاند.
در مراحل بعدی احداث جاده همدان – تهران باعث شد تا توسعه کالبدی شهر به سمت غ ت بر غغغیی ییر جه و هداد ت
یگیرد و دو محله جدید به نام محله ج هرد هلحم و هدا   
در اطراف جاده اصلی به سمت جاده همدان -تهران شکل م 
ی آ ور د .
باغ را به وجود م 
در حال حاضر نیز کلیه گرایشهای توسعه کالبدی به سمت غرب و بالخص در اطراف و حتی غرب ج نادمه هدا   
یباشد.
– تهران م 
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نقشه شماره  :2سازمان فضایی شهر جورقان در وضع موجود
Source: Plan approved in 2011

جدول شماره  1مساحت منا قط ساخته شده مختل س زا رهش اتسور نیا رد ار ف ال     

 2011ت لاس ا     6002نش نا

یشود بخش مرکزی و شرقی شه د ار ینوکسم تحاسم نیرتشیب ر ر یاضف کی 
یدهد .همانطور که مشاهده م 
م

     

کالبدی سنتی در خود جای داده است ،همچنین در سال  2011بیشترین ساختوساز در ناحیه شرقی شهر و در محله
گومار رخ داده است.
جدول شماره  -1مساحت ساخته شده در سالهای  2006و 11 20
محله سال

6002
مساحت ساخته شده (متر مربع)

جاده

1096

2011
مساحت ساخته شده (مترمربع)
1364
1794

دره باغ

1188

وسط باشی محله

1137

1926

انزلی

1078

771

گ و ما ر

1628

4459

جم ع

10314
6127
Source: Based on the adopted development plan

آن چه در مقام مقایسه افزایش مساحت شهر در منا قط نامگذاری شده در این دوره زمانی مع نی
قارر اد  د شیازفا      

 0/4هکت س یاضف یرا ا ش فلتخم قطانم عومجم رد هدش هتخه نیا نیرتشیب هک تسا ر    

یت او ننن م ظندرو ررر
م مم 
              

     

یتوان در محله گومار مشاهده کردد .همچن نیرتمک نی    س خا تتتوساززز در منطقه یلزنا    
ساختوسازهای شهری را م 
صورت گرفته است.
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بررسی تحوالت جمعیت شهر جورقان
برپایه آخرین اطالعات دریافت شده از مرکز بهداشتی و درمانی شهر جورقان در سال  ،9002تع مج داد عععی ییت س نکا
یدهد که تعداد جمعیت ای یین شه لوط رد ر    دوره 41
شهر بالغ بر  3 67 9نفر بوده است .اطالعات در دسترس نشان م 
ساله  1967 -8002پیوسته در حال افزایش بوده است .برپایه نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مس مج ،نک عععی ییت
یکه جمعیت این شهر در سال  1977به
این کانون جمعیتی در سال  1967بالغ بر  4616نفر بوده است ،درحال 

5466

یشود ،تعداد جمعیت ساکن شه  لوط رد ر اا ااای یین دوره
شیافته است .مالحظه م 
نفر و در سال  2011به  8404نفر افزای 
زمانی  1967 - 1977در حدود  1/ 18برابر شده است .در طول هر یک از دهههای متوالی  1977به بعد تعداد جمعی ییت
شهر به ترتیب  1/ 54برابر و  1/ 09و  1/ 19برابر شده است .به بیان دیگر در طول دو دهه اول این دوره زمانی ،ان هزاد
شتاب افزایش جمعیت شهر فزاینده بوده است .درحالیکه در دهه سوم از ش زفا بات اا ااایش جمعی ییت شه  هب ر مم مممی ییزان
لتوجهی کاسته شده است و لیکن در هر دو دهه مورد بررسی در سطح به نسبت باالیی قرار داشته است.
قاب 
یهاای انج ما
اما شتاب افزایش جمعیت شهر جورقان طی دهههای بعدی کمی متفاوتتر از  3دهه اول است .بررس سس 
یدهد که جمعیت این شهر طی دهه  1977 - 1987از بیشترین شتاب افزاایش بر هب تسا هدوب رادروخ
شده نشان م 

   

قتر ططط ی
شیافته و به عبارت دقی 
طوری که جمعیت شهر از  5166نفر در سال  1977به  8404نفر در سال  1987افزای 
یک دهه حدود  1/ 54برابر شده است.
طی دهه  1987تا  1997از میزان شتاب افزایش جمعیت شهر بشدت کاسته شده و جمعی ییت شهر

 1/ 09براب دش ر ه   

است .شتاب افزایش جمعیت طی دهه  7002- 1997معادل  1/ 11برابر بوده است.
یشود که:
بدین ترتیب مالحظه م 
 شهر جورقان به لحاظ جمعیتی شهر کوچکی است.لتوجه بوده و درعینننحاللل
 در کل دوره زمانی  40ساله ،برآیند تأثیر خالص نیروهای جاذبه و دافعه جمعیت آن قاب لتوجهی برخوردار است.
تهای قاب 
از تفاو 
 شتاب افزایش جمعیت شهر تا سال  1987روند صعودی داشته و از این دهه به بعد این شتاب روند نزولی داشته ودر سال  1997به کمترین میزان خود رسیده است.
لهای 2009 - 1967
جدول شماره  :3تحوالت تعداد جمعیت شعر جورقان طی سا 
سال

1967

1977

1987

1997

7002

8002

9002

جمعیت

4616

5466

8404

3 19 9

10183

9969

3 67 9

Source: Health Center Jurghan,2012

ی  1967 -9002یعن ننی ی ییک
برپایه اطالعات در دسترس ،متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر جورقان در فاصله سالهای ی
دوره  42ساله در حدود  1/ 78درصد بوده است که برآیند اندازه متناظر این نرخ رشد در چه را دهههه مت او لللی -7002
( 1967به ترتیب  1/7درصد 4/4 ،درصد 0/9 ،درصد و  1/ 77درصد) محاسبه شده است.
به وضوح دیده م 
یشود که در دهه  ، 1977 - 1987به تبع آزاد شدن پتانسیل جمعی ییت روستاایی براای مه هب ترجا   
لتوجه میزان ازدواج و ب ورا ررری زن و نا
تهای جاذب جمعیت در شهرها از یک سو افزایش قاب 
شهرها و اعمال سیاس 
میزان زاد ولد جمعیت به تبع رها کردن برنامههای تنظیم خانواده و اعمال سیاستهای انبساطی جمعیت ،ن دشر خر   
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جمعیت شهر به میزان بسیار زیادی افزایشیافته است .در مقابل ،با کاهش تدریجی و شتابنده تأثیر ای یین دو عام رد ،ل
سالهای پس از  1987به بعد و بهویژه در سالهای اخیر ،اندازه شتاب افزایش جمعیت شهر بسیار تنزل یافته  و  ططططط ی
دوره ده ساله پایانی ( ) 1997 -7002به  1/ 14درصد رسیده است.
دهه  1977 - 1987نقطه اوج منحنی تحوالت جمعیتی شهر جورقان بوده و از این س  دعب هب لا ااا اااای یین منحن ننی مس سسیر
نزولی را طی نموده و در دهه  7002- 1997مجددًاًا سیر صعودی یافته است .ولی از سال  7002به دعب     مجدد ًاًاًاًا س سسیر
نزولی داشته است.
لهای 2009 - 1967
جدول شماره  :4تحوالت نرخ رشد ساالنه جمعیت شهر جورقان طی سا 
1977 - 1967

1977 - 1987

2011 - 1997

1997 -7002

7002-9002

1967 -9002

متوسط سالیانه نرخ رشد (درصد)

1.14
0.90
4.40
1.70
Source: Health Center Jurghan,2012

-1.70

1.78

1997 -9002

سال

0.46

جدول شماره  :5جمعیت شهر جورقان در سالهای مورد مطالعه
سال
جمعیت

6002

2011

10951

12197

Source: Health Center Jurghan,2012

لهای گسترش فضایی -کالبدی روستا شهر جورقان
مد 
بهمنظور تحلیل شکل شهر و برنامهریزی برای چگونگی گسترش فیزیکی آتی آن ،گرچه مدلهاای مختلف ففی همچوننن
یپردازنددد؛
ش فرممم شهررری م مم 
نها به بررسی س جن ش ش
مدل آنتروپی شانون ،هلدرن ،ضریب موران ،ضریب گری و مانند ای 
نحال به رغم اینکه ضرایب موران و گری به طور بالقوه براساس ساخت فضایی تمرک ککز را از پراکندگگگی مشخص ص
ص
باای 
نحال شاخص آنتروپی نسبی (شاخصی مشت ققق
یسازند ،اما تفسیر آنها گاهی پیچیده است ( .)Anseline,1995درعی 
م
ت تأثثیر و تع اد دد درخ هه
شده از آنتروپی شانون برای تبدیل مقادیر به دامنه بین صفر تا یک از بقیه بهتر است ،زیرا تحت ت
یگیرد ( .)Rahnama & Abbas Zadeh, 2009:103با توجه به همة اینها ،محقق در این پژوهش ابتدا
ناحیهها قرار نم 
یق گراو ی ی
ی
با استفاده از مدل آنتروپی شانون برای تجزیهوتحلیل و تعیین نحوه رشد کالبدی و فضایی شهر و بررسی بی ی
آن برای شهری و رسیدن به الگوی صحیح گسترش کالبدی –فضایی روستا شهر جورقان پرداخته است .و س اب سپ   

یپردازد و پس از به دست آمدن نت دکی اب نآ هسیاقم و جیا ی هب رگ
استفاده از مدل هلدرن به بررسی این موضوع م 

   

تشریح شرایط توسعه و گسترش شهر در این دوره زمانی پرداخته و الگ ش یتآ هعسوت رد ار بسانم یو هر هئارا       
یدهد.
م
 بررسی الگوی گسترش کالبدی-فضایی جورقان با مدل آنتروپی شانونساختار کلی مدل آنتروپی شانون به شرح زیر است:.

)H = -∑ Pi × Ln(Pi
در این رابطه H:مقدار آنترپی شانون Pi،نسبت مساحت ساخته شده (تراکم کلی مسکونی) منطقه  iبه تحاسم لک     

ساخته شده مجموع منا قط و nمجموع منا قط

تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی-فضایی49 ...

ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا ) ln(nاست .مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی مت  مکار ( (فش رهش )هدر   
است .درحال 
یکه مقدار ) ln(nبیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری است .زماننی که ادقم زا یپورتنآ شزرا  ررر رررر )ln(n
یقواره شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است ).)Hekmatnia & mosavi,2007:129
بیشتر باشد رشد ب 
جدول شماره  :6محاسبه ارزش آنتروپی نواحی  5گانه شهری جورقان در سال 2006
محله

PI

)LN(PI

)PI×LN(PI

0.17888

-1.72104

-0.30786

مساحت (هکتار)

جاده

1096

دره باغ

1188

0.193896

-1.64043

-0.31807

وسط باشی

1137

0.185572

-1.68431

-0.31256

انزلی

1078

0.175943

-1.7376

-0.30572

گ و ما ر

1628

0.265709

-1.32535

-0.35216

جم ع

-8.10873
1
6127
Source: Research Finindgs

-1.59637

جدول شماره  :7محاسبه ارزش آنتروپی نواحی  5گانه شهری جورقان در سال 11 20
محله

PI

مساحت (هکتار)

جاده

)LN(PI

)PI×LN(PI

1364

0.132247

-2.02308

-0.26755

دره باغ

1794

0.173938

-1.74905

-0.30423

وسط باشی

1926

0.186736

-1.67806

-0.31335

انزلی

771

0.074753

-2.59357

-0.19388

گ و ما ر

4459

جم ع

0.432325

1
10314
Source: Research Finindgs

-0.83858

-0.36254

-8.88234

-1.44154

 بررسی الگوی گسترش کالبدی فضایی جورقان با مدل هلدرنیکی از روشهای اساسی برای مشخص نمودن رشد بدقواره شهری استفاده از روش هلدرن است .با استفاده از ای یی 
ن
یتوان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بدقواره شهررری
روش م 
بوده است (.)Ebrahimzadeh & Rafiei, 2010
)

سرانه ناخالص پایان دوره

جمعیت پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره

جمعیت آغاز دوره

( ) +Ln

( ) = Ln

وسعت شهر در پایان دوره
وسعت شهر در آغاز دوره

(

جدول شماره  :8جمعیت سرانه ناخالص وسعت شهر طی دوره پنج ساله  11 20تا 2006
جمعیت
سرانه ناخالص
وسعت شهر

آغاز دوره ()2006

پایان دوره ( ) 2011

240/16

205/58

263

250.75

10951

12197

Source: Research Finindgs

عبندی و نتیجهگیری
جم 
یدهد که با توجه به مدل آنتروپی شانون که ارزش مقداری  lnب کی ات رفص نی تسا
جداول  6و  7نشان م 

اب و

   

توجه به بررسی نسبت رشد اسپرال منا قط  5گانه شهر جورقان در این تحقیق ،از جایی که حد نهایی برای آنتروپی 5
طبق فرمول معادل  1/ 6094محاسبه شده است ،لذا با توجه به اینکه مقدار آنتروپی شهر جورقان در س لا  6002برابر
با  1/ 5963بوده است ،نزدیک بودن مق  رثکادح رادقم هب یپورتنآ راد ((((( ((((((  )1/ 6094نش )لارپسا( هدنکارپ دشر رگنا     
گسترش فیزیکی شهر است .اما با توجه به اینکه مقدار آنتروپی شهر جورقان در سال  2011برابر با  1/ 4415محاس هب

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره اول ،زمستان 5931
 50فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

یدهد ک ککه یط
شده است و این مقدار در حال فاصله گرفتن از مقدار حداکثر است ،این امر نشان م 

 5س زا ریخا لا   

میزان بدقوارگی رشد شهری کاسته شده است.
یهای کاربری زمین در شهر جورقان بیانکننده این موض زا هک تسا عو لک    
یهای انجام شده در مورد ویژگ 
بررس 
مساحت شهر حدود  154 /8هکتار به عناصر و فضاهای مختلف ساخته شده شهری اختصاص یافته است .به عب ترا
یشود .کل سطوح نا حاسم اب رهش صلاخ تتتت تتتتتی مع لدا
دیگر کل سطوح خالص شهر  58 /9درصد آن را شامل م 

801

یگردد؛ که اراضی کشاورزی درصد بسیار باالیی از کل مس رهش تحا   
هکتار شامل اراضی کشاورزی و اراضی بایر م 
یشوند.
را به خود اختصاص داده و بیش از  30درصد از کل مساحت شهر را شامل م 
شهر جورقان برای برآورده کردن نیازهای خود تا سال  2032با توجه به ب دشر اب نآ یتیعمج دروآر       1/5نیازمند
یت او ننن
 44/ 52هکتار خواهد بود .بنابراین با برنامهریزی بهمنظور استفادة بهینه از اراضی خالی و نامتعارف موج دو  ،،م مم 
بخشی از این نیاز را تأمین کرد .درعینحال اگر به تراکم ساختمانی شهر افزوده شود ،قطعًاًا این نیاز به نسبت زی ییادتری،
باز هم تقلیل خواهد یافت.
پیشنهادها
الگوی گسترش تمرکز درون بافتی
زمانی که شهر بهمنظور اسکان جمعیت اضافی خود نیاز به گسترش دارد ،ابتدا گس خاد شرت لل لللی شه زا هدافتسا و ر   
یشودد؛
زمینهای بایر ،مناسبترین الگوی گسترش ،بهویژه برای شهرهایی که تراکم نسبی باالیی ندارن ادملق ،د د    م مم 
یگیرد .چنانچه روند گسترش شهر ،ادام عف دنور ة لل ل للللی
چراکه این نوع از گسترش همواره با افزایش تراکم صورت م 
باشد ،در آن مقطع نیاز به گسترش فیزیکی معادل دو چه عف ةزادنا مرا لل ل للللی شه ،دوب دهاوخ ر     ک ککه ای یین ام ثعاب ر   
ی بهههمنظوررر
یهای کارکردی خدماتی آن خواهد شددد .بن ربا ااین با برنامهههریزی ی
گستردگی بیش از حد شهر و ناکارآمد 
یتوان بخشی از این نیاز را تأمین کرد .درعینحال اگ رت هب ر ااا ااااکم
استفادة بهینه از اراضی خالی و نامتعارف موجود ،م 
ی
یهای ی
ساختمانی شهر افزوده شود ،قطعًاًا این نیاز به نسبت زیادتری ،باز هم تقلیل خواهد یافت .به ه لاح ر    ک ربرا ی ی
یدهنددد.
شهری به خاطر اهمیت و نقشی که در شهرها دارند ،از لحاظ فیزیکی ،کالبد شه  تحت ار اهر تأ ثث ثثثثثیر ق رار م مم 
یرونددد
کنترل توده و حجم بناها ،ارتفاع ،نماهای همجوار و حت تتی ن  ةلمج زا حلاصم عو ااا اااای یین عوام رامش هب ل     م مم 
) .)Razavian,2003: 73ازاینرو نحوة استفاده از اراضی شهری ،شکل دهندة فضای کالبدی شه تسا ر   

ک ککه کلی ییت،

یسازد (.)Amiran, 2004: 40
فضای شهری را م 
شهر جورقان در طول دوران حیات خود هم بهصورت طبیعی و خودرو هم بهصورت از پیش اندیشیده ،در بطن خود
از الگوهای مختلف گسترش پیروی کرده و در این فراز و نشیب گاه با مشکالت عدیدهای روبهرو شده که هممم اکنوننن
ش فیزیکی ی
ی
نرو بهمنظور جلوگیری از افزایش مش ششکالت گس رت ش ش
گریبان شهروندان و مدیریت شهر را گرفته است؛ ازای 
بدقواره در آینده ،انتخاب الگوی گسترش آتی آن اهمیت فراوانی دارد.
ت ک ککه مجموعهههای از محورهاای ص عن تتی ،ترابررری و انب ادرا ررری ،ح زو ه ههاای
ساختار فضایی جورقان به گونهای است ت
کشاورزی و حوزههای مسکونی ،همجوار یکدیگر مستقر گردیدهاند و روابط فضاایی و مک ککانی وی ییژهای را از دی ییدگاه

51 ...فضایی-تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی

ت و رونددد
تهای گسترشی که ای یین شهررر باا آن مواجههه است ت
  با توجه به انواع محدودی.گسترش کالبدی پدید آوردهاند
    یق راو هه و اس یوگلا یرهش لارپ
بی ی

 اینک بهمنظور جلوگیری از گس شرت،گسترش کالبدی شهر در سالهای گذشته

ت باا برنامهههریزی ی
ی
یبایست ت
  برای تحقق این امر ابتدا م.یتواند الگوی مطلوب گسترش آتی شهر به شمار آید
 متمرکز م
ت درونشهری ی
ی
روی نواحی بایر و بدون استفادة داخلی محلهها به پر کردن بافت موجود پرداخت تا زمینة تمرک ککز بافت ت
.فراهم گردد
 تجویز نماید و، برای درمان مشکالت شهری مشابه،اگرچه دانش شهرسازی هرگز قادر نخواهد بود نسخههای مشابه
    یتوان گف بسانم یوگلا ت
 یطلبد اما م
 هر مساله وابسته به مکانی که در آن رخ داده است تدبیری منحصر به فرد م
رشد برای اغلب روستا شهرها با توجه به ارزش زمینهای کشاورزی و باغات در این شهرها الگویی نسبتًاًا مش ب هبا اا ااا
    رهش شرت،  زیرا چنین الگویی با استفاده بهینه از اراضی موجود و حداقل گس نیرتمک.یباشد
 روستا شهر جورقان م
.آسیب و مضرات را درپی خواهد داشت
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