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چکیده

مطالعات گسترده و مهمی در چند سال اخیر در مورد تاثیرات ساختار فضایی کالنشهرها بر توسعه پایدار در ابعا ز د ی  تس م یح طی   ،

اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته است؛ بخشی از این ادبیات مربوط به ارتباط نزدیک بین ساختار فضایی و پایداری زیست محیطی

است که بر موضوعات مهمی مانند مصرف زمین ،کارآیی انرژی و یا انتشار دی اکسید کربن تمرکز نموده اند.امروزه انتشار گ و در

غباردر بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک موضع پرداختن به مسئله را در نواحی شهری پررنگ نموده است ..ایران هزینه باالیی

یپردازد که هر چند عامل اصلی آن از سوی کشورهای همسایه اس  رد مه یلخاد لماوع اما ت ا آ داجی ن       
را برای آلودگی هوا م 

موثرند .هدف این مطالعه کشف رابطه میان ساختار فضایی شهر و انتشار غبار در یکی از نمونههای ورد مطالعه در غرب کشور یعنی

شهر قروه است .روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از تکنیکهای مختلف مانند موران،
آنتروپی شانون و غیره با کمک نرم افزار  GISب تسا هدو  ... ..دادهها ا از سا امز نننها ای م طبتر

درهش دننام یرهش یرادا ا هرادا و یر     

هواشناسی استان گردآوری شد .همچنین یافتههای تحقیق با تستهای آماری مورد آزمون واقع گردید .نتایج به دست آم ناشن هد   

دهنده اثر مشخص ساختار فضایی بر ایجاد یا جلوگیری از گرد و غبار است .البته باید اشاره نمود که هر کدام از شاخصهای م درو

یتواند اثری جداگانه با شدت تاثیر گذاری متفاوت بر ایجاد یا جلوگیری از گرد و غبا یرهش ر   
بررسی در ساختار فضایی شهرها م 

یتواند در تحقیقات بعدی در شهرهای دیگر مورد بررسی و آزمون قرار گیرد.
داشته باشد .که این امر م 

واژگان کلیدی :ساختار فضایی ،آلودگی ،رشد فیزیکی ،گرد غبار ،غرب ایران
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مقدمه
بررسی ساختار فضایی شهرها در دهه اخیر روند شتابانی به خود گرفته است که این رب ر دها اب یس ا وگ ف ناگونی      
مانند پیش بینی سفر ،ارزیابی طرحهای توسعه شهری ،ارزیابی توس کیزیف هع ی  اهرهش  ووو وووو ....ب مه .تسا هدو ه نیا    
مطالعات نشاندهنده نقش کالن و گسترده ساختار فضایی در ابعاد گوناگون فیزی یعامتجا و یک

سنا یگدنز انننننننننهاا

است .یکی از اهداف تحلیل ساختار فضایی شهرها بررسی اثر ساختارهای مختلف بر ابعاد مختل طیحم تسیز ف ی    
در درون شهرها است .در سرشماری نفوس و مس نک سال  1390در ای یرهش تیعمج نازیم نار       27درص لک د   
     

یشد(مرکز آمار ای ،نار  .)1 39 1ی ریاس اب هسیاقم رد هک یرهش تالکشم هدمع زا یک   
جمعیت شهر را شامل م 

مشکالت کمتر مورد توجه بوده است مسئله گرد و غبار در محیط شهرها است که دالی راتخاس هک دراد یناوارف ل     
فضایی شهر یکی از اصلی ترین عوامل جلوگیری یا گسترش آن است .تحقيقات عل يم انجام گرفته ط ييي دو دهههه ي
یباش .د
ت مومع ييي و س تمال ييي می ی
اخير ،نشان داده است كه ذرات از آاليندههاي اصلي از د اگدي هه مخ طا رررات بهداشت ت
سازمان جهاني بهداشت برآورد نموده است كه ساليانه پنجاه هزار نفر بر اثر مواجهه با ذرات معلق هوا برد موجود در
یشوند همچن ني ا ني سازمان برآورد نموده است كه هزين  هنايلاس ه ييييي صر ففف شدهه
هواي آزاد دچار مرگ زودرس م 
براي بخش سالمتي و بهداشت ناشي از آلودگي هوا در اتريش ،فرانسه و سوئيس حدود  30ميلياردپوند بوده ومع لدا
 6درصداز كل مرگ و ميرهاست )شاهسونی و ه کم اران (05 ، 389 1،ساختار فضایی محصول فرایند فضایی است که
ییابد .محل استقرار هر جزئ ره هب تبسن ی
در آن فضا به وسیله فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی سازمان م 

   

یدهند
یک از اجزاء دیگر و جایگاه هر جزئی نسبت به همه اجزاء با هم و ت لکش ار ییاضف یبای نامزاس ماو      می ی
(شکویی .) 295 ، 379 1،مطالعات گسترده و مهمی در چند سال اخیر در مورد تاثیرات ساختار فض یا ی رهشنالک  ه رب ا    
توسعه پایدار در ابعاد زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی تاکید داشته است؛ بخشی از این ادبیات مربوط به ارتب طا
نزدیک بین ساختار فضایی و پایداری زیست محیطی است که بر موض ییآراک ،نیمز فرصم دننام یمهم تاعو       
تet al 2001, Khan2000, Nijkamp
انرژی و یا انتشار دی اکسید کربن تمرکز ن اقیقحت هلمج زا(دنا هدوم تتتت تتتت
 .)Ivan 2002, Guiliano 2005, Bertaud2002 , Camagni et al. 2002شهرها به علت ماهیت فعالش نا

و تحرک در آنها همواره شاهد پدیده گرد و غبار در غلظتهای مختلف بوده اس ینچمه ،ت ن یدپ  د رابغ و درگ ه      
ناشی از بیابانهای کشور عراق و عربستان نیز از دیدگاه دیگری قابل بررسی اس نیا رد مهم لماع اما .ت قیقحت       
بررسی علل ایجاد گرد و غبار در محیط شهری و ارتباط آن با ساختار فضایی شهر است .شهر قروه از شهرستانهاای
یباشد .گرد و غبار محیط شهری دو اث و مهم ر
استان کردستان در غرب کشور نمونه مورد مطالعه این طرح م 

ابیرقت    

نامحسوس دارد ،اول اثر زیانبار آن بر سالمتی انسان و دیگری میزان انرژی مصرف شده برای پاکس و درگ نیا یزا
غبار از محیطهای مسکونی و ساختمانها .ساختار فضایی مسلما یکی از عوامل مهم در ایج زا یریگولج ای دا ا نی    
یرس یب د ن تظلغ     
یتوان امیدوار بود که از اثرات آن جلوگیری نمود .به نظر می ی
پدیده است که با انجام این طرح م 
پدیده گرد و غبار در شهرها و ساختار فضایی شهر رابطه مستقیمی وجود دارد .هدف از اجرا این طرح بررسی رابطه
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بین غلظت گرد و غبار شهری با ساختار فضایی شهر برای جلوگیری از این پدیده ،تحلیل ساختار فضای ش هورق ره   
لهای ساختار فضایی به سمت نیازهای روز جامعه شهری.
و ایجاد زمینه ایی مناسب برای جهت گیری تحلی 
مبانی نظری
تعاریف اصالحات ساختار فضایی
یشوند که از یک طرف متشکل از زیر
فضای شهری :شهرها از پیچیده ترین سیستمهای اجتماعی محسوب م 
سیستمها یا ساختارهای بی شماری نظیر ساختهای محیطی و جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و اداری،
یباشند که با یکدیگر در ارتباط بوده و تاثیرات متفاوتی بر یکدیگر دارند و از
اقتصادی و تولیدی ،فضایی و کالبدی م 
یروند که در چهارچوب آن مع ل میکند (قالیباف و
طرف دیگر به عنوان جزئی از یک سیستم به شمار م 
ه کم اران.) 152 : 389 1،
ساختار فضایی شهر :ساختار فضا يي
شكل كي

كي

شهر اثرات قابل توجهي بركارآ يي و يك فيت زيست محيطي شهري دارد،

صهاي
شهر و الگوي توزيع جمعيت و تخصيص كاربري و فعاليتها در يك فيت هوا و به تبع آن شاخ 

لهاي خالق و سريع براي مسايل و مشكالت
یكند .امروزه بقاء شهرها بستگي به يافتن راه ح 
ديگر شهر ،نقش ايفا م 
دارد(رزاقی و ه کم اران .) :75 0 139 ،ساختار فضایی در حقیقت ترتیب قرارگیری عناصر شهری و چگونگی ارتباط بین
آنها در چهارچوب محورهای ارتباطی ،عرصه یا حوزه معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر است ،به عبارت دیگر
ساختار فضایی به مجموعه ایی از ارتباطات ناشی از فرم شهری و تجمع مردم ،حمل و نقل و جریان کاال و اطالعات

اشاره دارد (شکویی 95 2 1379: ،؛ .)Bertaud:2002:6,Rodrigue et al, 2009
 عناصر تشکیل دهنده ساختار فضاییبطور کلی ساختار فضایی شهرها حاصل عناصر زیر است:
• پهنههاي سكونتي
• شبكه معابر و استخوان بندي آن
• مراكز فعاليت و تجارت شهر و تراكم جمعيت و فعاليت (لینچ) 1390 ،
 -انواع ساختار فضایی

یرود .منظور از ساخت فضایی شهر،
ساختار فضایی شهرها یکی از مهمترین زیرسیستمهای شهری به شمار م 
الگوهای کاربری اراضی ،فرم ،شکل و طرح حوزههای شهری و نحوه توزیع فعالیتها ،عناصر و اجزای ترکیب
یدهند که تغییرات در ساختار فضایی
یباشد (قالیباف .) 153 : 389 1،تجربیات چند سال گذشته نشان م 
دهنده شهر م 
شهرها منطبق با دو نوع مدل احتمالی حومه شهرنشینی جمعیت (یا رشد حومهها) اتفاق افتاده است :مدل تک
نهای پیرامونی توسط سکونتگاههای جمعیتی پراکنده و جدا است .مدل دوم
هستهای که مشخصه آن اشغال زمی 
نهای پیرامونی با تمرکزهای بزرگ جمعیتی هم درشکل خود به خودی
مدل چند هستهای است که در آن اشغال زمی 
و هم در شکل برنامهریزی شده آن همراه است (.)Angel and Lopez, 2010
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نهای دنیا (اینترنت )1
شکل  :1الگوهایی از ساختار فضایی برخی متروپلیت 

 ساختار متحد المرکز :نظریه دوایر متحدالمرکز که توسط ارنست برگس مطرح شد پایه و اساس اکولوژیکی داشتییابد (شکل  .)2بر اساس نظریه دوایر متحدالمرکز فعالترین کانون
و شهر به صورت دوایر متحد المرکز گسترش م 
یشود و منجر به شکل گیری بخش مرکزی شهر میشود(شکویی .)215-905 : 379 1،نظريه
شهر در دایره اول واقع م 
دوایر متحد المرکز ،توسط پسیونی هم با توجه به پنج منطقه آن تشریح شده است (.)Pacione, 2005: 246

شکل شماره  :2ساختار متحدالمرکز ارنست برگس

از دیگر نظریههای معرف در اکولوژی شهری نظریه ساخت قطاعی شهر «همرهویت» که متاثر از نظریه ارنست
برگس بود گسترش شهرها در شکل شعاعی از مرکز شهر آغاز میشود و در طول راههای اصلی پیش میرود .در این
یکند .راههای
نظریه بنابراموقعیتی که هسته اولیه شهر در آن قرار گرفته است ،شهر شروع به گسترش و رشد م 
نهای شهری است (فرج کرده،
یشود ،عامل مهمی در تعیین قیمت زمی 
شعاعی که از مرکز شهر به اطراف کشیده م 
.) 31 : 389 1
مدل شهر تك هسته اي که توسط آلنسو مطرح شد .ا ني مدل نتیجه ساختار حمل ونقل و مس نك بود که بوسيله ميلز
وموت مع وميت پیدا کرد و نهایتا توسط كي

چار چوب یک شکل بوسيله فوجبيتا كامل شد .در ا ني مدل سنتي

یشدند كه برا ني اساس تمام ساختار فعاليتها در نقطه مركزي شهر
شهرهاي پيش ني بصورت تك هسته اي تصور م 
( )CBDقرار داشتند و همه كارگران و ساكن ني

یكردند
حومهها به مركز تجاري و فعاليت شهر سفر م 

( .)Mori,2008فرضيههاي ا ني نظريه ابتدا به وسيله مكنزي در سال  1933پشنهاد شد .ا ني نظريه تصورات تلويحي
در دو نظريه دواير متحدالمركز و شعا يع  ،نظير گرايش مركزي در فضا را مردود دانسته ،تنوع جا ومكان شهري را كه
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هر كي

ويژگي و خصلتهاي فيز يكي و اجتما يع و اقتصادي خود را دارند ،معرفي میكند .يكي از علل پيدايش

یباشد(رزاقی: 1390 ،
تهاي مع ني و تخصصي در منطقه و يا گوشه يي از شهر م 
هستههاي شهري همانا وجود فعالي 
.) 79

شکل شماره  :3تغییرات فرم شهری( Knox and Pinch,2004به نقل از زبردست و حاجی پور) 388 1 ،

 انواع شکل و فرم شهربا گسترش انقالب صنعتی نظریات مربوط به شکل و فرم شهر مطلوب وارد مرحله جدیدی شدو با طرح ایدههای
شهرهای متراکم ویکتوریایی وشهردرخشان لوکوربوزیه در تقابل با طرح باغ شهر کم تراکمها وارد ،نظریه واحدهای
همسایگی کلرنس پری در زمینه ساخت یک شهر کامل و نظریه والتر گراپی در بهبود مس نک بلند مرتبه به همراه
پیوند آن با راههای پیاده و تدارک حداکثر روشنایی و نور برای هر واحد مسکونی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه
کهای بلند مرتبه با کاربری ترکیبی ،همه این نظریات تاکید بر شهر به عنوان یک کل هماهنگ و یک شکل و فرم
بلو 
شهری مطلوب دارد(رهنما.) 18 : 1387 ،
 شکل شهر پراکندهالگوی رشد پراکنده به علت هزینههای فزاینده مس نک  ،تراکم باالی ترافیک ،و به وجود آمده هزینههای زیرساختی
غیرضروری مورد انتقاد است( .)Peiser,2001, 277رشد افقی شهر مترادف با حومه نشینی بوده و گسترش
یکند .پراکندگی الگوی نسبتا جدیدی در سکونت گاههای انسانی
فضایی نواحی شهری را در حاشیههای شهر بیان م 
یباشد که گرد هم آمدن اتفاقی مس نک با تراکم کم و توسعههای نواری شکل تجاری است و معلول کاربرد وسیع
م
اتومبیل است(.)Ewing,1997,107
 شکل شهر فشردهیهای توسعه هوشمند با کاهش هزینههای فیزیکی نیاز به ترددهای شهری
در شهر فشرده به عنوان یکی از استراتژ 
یشود(قربانی .) 79 1 ، 1387 ،فشرده سازی فضاهاي
کاهش یافته و از آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل کاسته م 
شهري ،یک الگوی جهاني است كه مورد پذيرش جامعه ي عل يم امروز است و تأ يك د آن بر چگونگي انطباق با
مسائل محيطي است(پورمحمدي .)501 ، 1382 ،شناخت الگوهای متفاوت شهر فشرده از پراکنده با بررسی
شاخصهایی مانند میزان مصرف زیاد زمین ،سرانه زمین بیشتر ،توزیع نامناسب کاربریها در شهر گسترده در مقابل
یکپارچگی و اتصال و پیوستگی بافت در شهر فشرده قابل بررسی است( .)Tasi, 2005, 43شهر فشرده یک مدل
از تراکم شهری است که (ظاهرا) به کاهش سفرهای اتومبیل ،ذخیره روستاها از توسعه شهری ،ارتقاء عدالت
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اجتماعی ،احیای مناطق رها شده در مرکز شهر ،و کمک به سرزندگی بزرگتر شهری و پایداری بلند مدت ( Jenks
.)et al, 1996
 کاربری اراضیدر مقياسهاي گسترده ،زم ني به عنوان كي

منبع در نظر گرفته شده و كاربري زم ني به معني كاربري منابع است .ل نكي

در مقياس شهري ،به جاي اينكه زم ني را از ديد توان توليدي خاك و يا منايع زيرزميني آن ارزيابي كنند ،تأ يك د بيشتر
روي توان استفاده از رويه زم ني جهت استقرار فعاليتهاي گوناگون است .بحث کاربری اراضي شهري به معناي
استفاده بهينه و مطلوب از اراضي براي فعاليتها و مع لكردهاي مختلف شهري ،همواره از بحثهاي اساسي در
برنامهريزي شهري و شهرسازي بوده است ،به طوري كه در ادبيات شهري بسياري از كشورها از جمله انگلستان در
یدانند .چگونگي كاربري اراضي در
خيلي از مواقع برنامهريزي شهري را مساوي برنامهريزي کاربری اراضی م 
پيوستگي با روند تا ريخ تحول شهر و تغ يي رات فضا يي ساخته شده با كالبد شهر ،از عواملي هستند كه شهر ،منظر و
یآورد (ضرابی.)05 : 1390 ،
س مي اي خود را طي زمان در ارتباط با آنها به دست م 
 آلودگی هوا و عوامل موثر در تولید غباردر مراجع مختلف تعاریف زیادی از آلودگی هوا ارائه شده است؛ اداره استاندارد هندوستان آلودگی هوا را اینگونه
تعریف کرده است" آلودگی هوا عبارتست از حضور یک یا بیش از یک آالینده در هوای آزاد به مقدار کافی ،با
یتواند حیات انسان ،گیاه یا جانوران و یا اموال انسانی را به خطر بیاندازد
خواص مشخص و تداوم کافی که م 
(اصیلیان و ه کم اران .) 389 1،ذرات معلق در اتمسفر ،ذراتی شامل غبارهاي معدنی ،سولفاتها و نیتراتهاي حاصل از
اکسیداسیون دي اکسیدسولفور و اکسیدنیتریک ناشی از سوختن سوختهاي فسیلی ،ذرات معلق آتشفشانی ،مواد آلی
حاصل از اکسیداسیون ترکیبات آلی فرار ،ذرات معلق صنعتی ،دوده ناشی از آتش سوز 
يها و ذراتی که حاصل از
یباشند (کرمانشاه .) 17 ، 1390 ،ذرات جامد :این
یآیند م 
فرآیند فرسایش خاك به واسطه وزش بادهاي شدید پدید م 
یکنند و به طور مع قی به ریهها نفوذ و باعث تشدید آسم و اختالل مع لکرد
ذرات از سد دفاعی طبیعی بدن عبور م 
شهای شیمیایی در جو و تحت تاثیر نور آفتاب تولید میشود و محرک قوی
یشوند .ازون :این گاز از واکن 
ریوی م 
سیستم تنفسی است (مرصوصی و بهرامی.) 79 : 1388 ،
بر اساس تحقیقات مهم ترین عوامل تولید غبار عبارتند از:
یگردد)
 تندبادها :بادهایی که سرعت آنها از سرعت آستانه (سرعتی که در آن فرایند فرسایش توسط باد آغاز م بیشتر باشد.
 کمبود پوششی :که اندازه حرکت ناشی از نیروی وزش باد به ذرات را کاهش دهد ،پوششهای گیاهی مانندچمنزارها ،پارکها و فضای سبز ،موانع طبیعی و انسان ساخت موثر در کاهش سرعت باد.
 کمبود چسبندگی بین ذرات. -افزایش ضریب دراگ با سرعت باد (.)Gerivani et al, 2009، Cuesta et al, 2004،Thakur, 2011
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تحقيقات عل يم انجام گرفته طي دو دهه ي اخير ،نشان داده است كه ذرات از آاليندههاي اصلي از ديدگاه مخاطرات
یباشد سازم ان جهاني بهداشت برآورد نموده است كه ساليانه  000005نفر بر اثر
بهداشت مع ومي و سالمتي م 
یشوند .غلظت باالي ذرات در طوفانهاي
مواجهه با ذرات معلق هوابرد موجود در هواي آزاد دچار مرگ زودرس م 
گرد و غباري باعث سينوزيت ،برونشيت ،آسم و آلرژي و صدمه به مع لكرد دفا يع ماكروفاژها كه منجر به افزايش
یگردد ،همچن ني تنفس غلظت باالي كلسيت (كربنات كلسيم) موجود در ذرات گرد و غبار
عفونتهاي ب مي ارستاني م 
منجر به عطسه ،سرفه گردد .در معرض قرار گرفتن طوالني مدت كلسيت و ورود آن به بدن از طريق بلعيدن باعث
یباشد كه تنفس ا ني تر يك ب
یگردد ،يكي ديگر از اجزاء ذرات گرد و غبار كوارتز(دي اكسيد سيليس) م 
آلكلوزيس م 
یگردد ،همچن ني تنفس آن باعث صدمه به كليه و
در ذرات گرد و غبار به مدت طوالني باعث ب مي اري سيل كي وزيس م 
یگردد .از جمله تر يك بات ديگر موجود در ذرات گرد و غبار كلسيم ،آهن ،آلومنيم ،منيزيوم و غيره میباشند.
كبد نيز م 
یگردد .آهن
در صورت استفاده بيش از  2/5گرم كلسيم منجر به سنگ كليه و تصلب مجاري كليه و رگهاي خون م 
م نكم است منجر به ورم ملتحمه و آماس شب يك ه چشم گردد .همچن ني تنفس طوالني مدت آهن باعث سيدروزيس
یگردد و تنفس طوالني مدت ذرات گرد و غبار حاوي منيزيم منجر به افسردگي و گيجي و ضعيف شدن بدن
م
یگردد .تنفس كوتاه مدت ذرات حاوي آلومینيوم منجر به سرفه و تحر كي
م

یگردد و تنفس طوالني مدت
ششها م 

یگردد (شاهسونی.) 49 : 389 1،
شها م 
آن باعث صدمه به ش 
روش تحقیق
روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای توصیفی – تحلیلی بوده که با شناخت موضوع و محدوده مورد
یگیرد .جهت بررسی
مطالعه به بیان مسئله پرداخته و با توجه به اهداف تحقیق مبانی نظری مورد بررسی قرار م 
ساختار فضایی شهر از تکنیکهای موران ،آنتروپی شانون ،آنتروپی نسبی و همچنین از نرم افزار  GISاستفاده شده
است .در ادامه به بررسی تاثیرات ساختار فضایی در ایجاد یا جلوگیری از گرد و غبار پرداخته شد .روش جمع آوری
یباشد .نتایج بدست آمده توسط
دادهها به صورت مصاحبه با مسئوالن شهری و تحلیل دادههای هواشناسی م 
تهای آماری مورد آزمون واقع گرفت.
تس 
تحلیل ساختار فضایی شهر قروه
یباشد .بسیاری از اراضی داخلی محدوده
شهر قروه با وسعتی برابر  1238.17هکتار دارای  26 3 71نفر جمعیت م 
قانونی شهر به وسیله کاربریهای غیر شهری از جمله اراضی کشاورزی ،بایر و حرایم رودخانهها اشغال شده و
یشود .تراکم ناخالص جمعیت شهر
سطح اینگونه اراضی در مجموع بیش از  52درصد از کل مساحت آن را شامل م 
قروه معادل  59نفر و تراکم خالص شهری  911نفر در هکتار است.
 بررسی سازمان ،نظام مراکز شهری و سیمای شهر قروهیداند :عامل لبه ،راه ،گره،
کوین لینچ عوامل تشکیل دهنده سیمای شهر را براساس عوامل فیزیکی آن بر پنج وجه م 
نشانه و محله .برای شناخت راهها خصوصیات نمای ساختمانها،وضعیت فضای سبز و فرش پیاده روها از اهمیت
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بسزایی برخوردار است.راههایی که بیشترین تاثیر را در سیمای شهر قروه دارند عبارتند از بلوار غدیر وخیابان سید
جمال الدین که در قسمت لبهها در مورد آن توضیح داده شد.راه دیگرکه در استخوان بندی اصلی شهر و ستون
یدهد خیابان شریعتی است که با روند غربی شرقی خود کل شهر را به دو قسمت تقسیم
فقرات شهر را تشکیل م 
نموده است.
یشوند :نشانههاي بصري :از جمله نشانههای بصری موجود در شهر قروه میتوان به
نشانهها به  3گروه زير تقسيم م 
کوه شیدا در جهت جنوب غربی شهر قروه نام برد ،این نشانه از همه جای شهر قابل مشاهده است و خوانایی
خاصی به سیمای شهر قروه بخشیده است .نشانههاي كاركردي :در قسمت مرکزی شهر قروه دو نشانه کارکردی
یخاص خود چهره ایی متفاوت از سایر عناصر
وجود دارند ،یکی مسجد جامع قروه است که به علت معماری اسالم 
اطراف خود را کسب کرده و به عنوان یک نشانه قوی در سیمای این شهر نقش دارد،دیگری پاساژ اقبال است که به
خاطر معماری ستونهای ورودی(ستونهای رومی)دارای شکل ویژه و متفاوت با عناصر همجوار خود است و تاثیر
بسزایی در سیمای شهر را دارد .نشانههاي ذهني :مهمترین نشانه ذهنی در شهر قروه ساختمان سینمای این شهر است
که اکنون به کتابخانه تغییر کاربری داده است و به خاطر کارکرد قدیمی این ساختمان در ذهن شهروندان باقی مانده
است.
گرهها :در شهر قروه سه نوع گره وجود دارد :گرههاي فعاليتي( مع لکردی) :در شهر قروه هر سه نوع گره وجود
دارد ،اول گره مع لکردی شهر قروه که بازار روز این شهر است و محل تجمع تعداد زیادی از فروشندگان کاال و
خریدارن است ،یکی دیگراز مهمترین گرههای شهرپارک شهری مرکز شهر است که روزانه محل تجمع جوانان برای
بازی و گذران اوقات فراغت و شبانه محلی برای پیک نیک خانوادهها است .گرههاي تراف يكي  :گرههای ارتباطی شهر
قروه عبارتند از میدان غدیر خم که مسیر شهر را به سمت شهر بیجار و سنندج به اتمام میرساند.همچنین گرههای
ترافیکی همچون چهارراه تختی ،چهاراه خامنه ایی و ....گرههای فعالیتی -مع لکردی :همچنین گرههایی در این شهر
وجود دارد که هم ترافیکی وهم مع لکردی هستند ،این گرهها عبارتند ازمیدان آزادی که هم تجمعی از فعالیتهای
تجاری در آن وجود دارد و هم مرکز شهر است و یک گره ترافیکی است .میدان فرمانداری یکی دیگر از گرههای
شهر است که هم ترافیکی است و هم تجمعی از سازمانهای اداری در آنجا وجود دارد ،سازمانهایی مانند
دادگستری و فرمانداری شهر قروه.همچنین میدان جهاد یکی دیگر از گرههای شهری است که هم دارای تجمع
ترافیکی است و هم دارای تجمع خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی است .آستانهها :شهر قروه دارای دو آستانه
(ورودی) در جهت غرب و شرق است .آستانه شرقی محل ورود میهمانان از استانهای شرقی(همدان ،تهران و )...و
یترین آستانه شهر قروه این آستانه است ،چون در نقش دروازه ورود میهمانان استان کردستان از سایر
در واقع اصل 
استانها است .آستانه دیگر آستانه قسمت غربی است که محل ورود میهمانان از سایر شهرهای استان کردستان به این
یباشد.
شهر م 
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نقشه شماره  :4الگوی فضایی کانونهای شهری در شهر قروه

 بررسي و شناسا يي محورهاي و ساختار پهنههای شهريمحورها به چند نوع مع لكردي ،محور طبيعي ،ارتباطي قابل تقيسم است .شهر قروه دارای هر سه نوع محور است،
محورهای ارتباطی شهر قروه که ستون فقرات شکل دهی به شهر هستند شامل محور بلوار غدیر شهر قروه است که
یک محور بسیار قوی با کارکرد فرامنطقه ایی است ،محور دیگر خیابان شریعتی-بلوار چمران است که از غرب تا
یکند
شرق شهر کشیده شده است و کارکرد منطقه ایی داردو محور دیگر که شمال شهر را به جنوب شهر متصل م 
خیابان امام خمینی-سیدجماالدین است که این خیابان نیز کارکرد منطقه ایی دارد.

نقشه شماره  :5الگوی فضایی محورهای شهری در شهر قروه

پهنهها حوزههاي قابل شناسا يي براساس نوع فعاليت اصلي مندرج در آنهاست كه به پهنههاي سكونت ،كار و فعاليت
و اراضي غير شهري و ساير پهنه بر اساس تجمع كاركردهاي مختلف شهري قابل تعريف است .بر ا ني اساس كل
فضاي شهرقروه به پهنههاي كاركردي زیر تقسيم میشود :پهنه مسکونی که قسمت اعظم مساحت هر شهر را به خود
یدهد دارای مساحت  3857436کیلومتر و  56.2درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است،
اختصاص م 
پهنه کار و فعالیت شامل مساحتی از قسمت مرکزی شهر قروه است که تسلط کاربری تجاری به خوبی در آنجا
مشخص است و دارای مساحت  623564کیلومتر و  1.9درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است،پهنه
یکه در قسمت جنوبی شهر قروه قرار دارد و شامل کاربریهای بهداشتی – درمانی،آموزش عالی
خدمات رفاه مع وم 
یباشد این پهنه دارای مساحت  1456734کیلومتر است و  21.2درصد از مساحت شهر را به خود
و فضای سبز م 
قرار داده است ،پهنه تاسیسات و تجهیزات شهری که در قسمت مرز غربی و شرقی شهر استقرار پیدا کرده اند و
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دارای مساحت  784586کیلومتر و  11.4درصد از مساحت شهر و باالخره پهنه اراضی غیر شهری که بیشتر در
قسمت جنوب غربی شهر قروه استقرار یافته است و دارای مساحت  145647کیلومترو  1.2درصد از کاربریها را به
خود اختصاص داده است.
جدول شماره  :1مساحت پهنههای شهری در شهر قروه
پهنه

مساحت(هکتار)

درصد از کل شهر

پهنه سکونت

385.7

56.2

پهنه کار و فعالیت

62.4

9.1

پهنه خدمات و رفاه مع ومی

145.7

21.2

پهنه ناسیسات شهری

78.5

11.4

پهنه اراضی غیر شهری

14.6

2.1

جمع

686.8

100

نقشه شماره  :6پهنه بندی عملکردی شهر قروه

بررسي و شناسا يي الگو و سازمان فضا يي

با بررسي سازمان فضا يي شهر ،استخوان بندي اصلي هر شهر شكل دهنده فرم و ساختار پايه اي شهر است .در

سازمان فضا يي

نحوه ي ارتباطب ني

فضاهاي مختلف شهري بسيار مهم است .سازمان فضایی شهر قروه دارای

عناصرکانونی ،محوری و پهنه ایی است ،عناصر کانونی شهر خود به آستانه ،مراکز،گرهها و نشانهها تقسیم میشود.
شهر قروه دارای دو آستانه است که یکی ورودی شهر از قسمت شرق شهر و دیگری ورودی شهر از قسمت غرب
شهر است .گرههای شهر قروه به سه دسته تقسیم میشود ،دسته اول :گره ترافیکی که شامل میادین و چهارراههای
مهم شهر است ،دسته دوم شامل گرههای مع لکردی است که در شهر قروه این گره بازار روز شهر که محل تجمع
جمعیت شهر برای خرید و فروش کاال است ،میدان نزدیک به بیمارستان و دانشگاه آزاد و میدان شهرداری که محل
استقرار ساختمان شورای شهرو دانشگاه پیام نور شهر است و دسته سوم شامل گرههای ترافیکی -مع لکردی است که
شامل میدان دادگستری ،میدان مرکز شهر و چهارراه محله ویژه است که هم ترافیکی هستند و هم دارای مع لکرد

بررسی نقش ساختار فضایی شهرها11 ...

یباشد که شامل ساختمان مسجد جامع
یباشند .آخرین دسته از عناصر کانونی شهر نشانهها م 
اداری ،انتظامی نیز م 
شهر و کوه قرار گرفته در جنوب غربی شهر است .عناصر محوری شهر قروه به دو دسته انسان ساخت و طبیعی
تقسیم میشود که عناصر انسان ساخت خود شامل عناصر ارتباطی (معابر اصلی شهر)و مع لکردی(بازا ر روز) و
محور طبیعی که رودخانه ضلع شرقی شهر را در بر گرفته است.عناصر پهنه ایی نیز در قسمت باال توضیح داده شد.

نقشه شماره  :7الگوی سازمان فضایی در شهر قروه

تهای
شهر قروه در کالن ترین نگاه توسط سه عارضه مهم احاطه و محدود شده است که دو عارضه از نوع محدودی 
طبیعی و یک عارضه در حوزه عناصر انسان ساخت است.جاده سنندج-همدان به عنوان یک عارضه انسان ساخت
اجازه گسترش مع ومی شهر به سمت شمال را نداده است .غرب و جنوب غربی شهر با ارتفاعاتی تالقی دارد که
شیب مع ومی آنها بیشتر از  20درصد است .این عارضه که عامل بازدارنده توسعه فیزیکی شهر قروه به سمت غرب
است ،بخشی از یک سیستم کوهستانی است که تا ارتفاعات سنگ سفید و گردکانه ادامه دارد.نقش این ارتفاعات در
پیدایش شهر قروه از آن جهت اهمیت دارد که تکوین نخستین هسته شهر در پیرامون آن صورت گرفته است .در
بهای بخشی از حوزه جنوبی شهر قروه را جمع و به سمت
منتهی الیه شرق شهر رودخانه ایی وجود داردکه روان آ 
شمال هدایت مینماید تا به رودخانه شور بپیوندد.این رودخانه نیز به عنوان یک محدودیت جدی در مسیر توسعه
شهر به سمت شرق مع ل خواهد کرد .به این ترتیب جاده سنندج-همدان در شمال،عوارض ارتفاعی در غرب و
رودخانه در شرق پهنه ایی با سیمای مثلثی ساخته است که قاعده آن به سمت شمال و منطبق بر جاده سنندج-همدان
و اضالع غربی و شرقی آن به ترتیب توسط ارتفاعات و رودخانه تعریف گردیده است واین مثلت نشستگاه اصلی
شهر قروه است.

نقشه شماره  :8استخوان بندی شهر قروه
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سنجش فرم کالبدی و تحلیل گسترش کالبدی -فضایی شهر قروه
 بررسی اندازه شهرقروهشهای اساسی برای مشخص ساختن رشد بی قوارۀ شهری استفاده از روش هلدرن است .با استفاده از
یکی از ر و 
این روش میتوان مشخص ساخت که چه مقدار از رشد شهر ناشی رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد جمعیت
و چه مقدار ناشی از رشد بدقوارۀ شهری بوده است .بر اساس فرمول هلدرن درتراکم خالص شهری ،در توسعه
شهری سهم جمعیت  0.61درصد و سهم تغییرات ناشی از رشد پراکنده شهر  0.31درصد بوده است.این در حالی
است که براساس همین فرمول در تراکم ناخالص شهری همچنان سهم جمعیت در توسعه شهری  0.61درصد بوده
یباشد.
است اما سهم تغییرات ناشی از رشد پراکنده شهر  0.38درصد م 

مدل Holderen

𝑃1
𝑝𝑒𝑟1
𝐴1
( 𝐻𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 = ln ( ) + ln
) ( ) = ln
𝑃0
𝑝𝑒𝑟0
𝐴0

 =P1جمعيت شهر در آخر ني دورهي سرشماري =P2 ،جمعيت شهر در دورههاي ماقبل آماري،
 =Per1سرانه ناخالص شهري در پايان دوره =Per2 ،سرانه ناخالص شهري در آغاز دوره،
 =A1وسعت شهر در پايان دوره =A2 ،وسعت شهر در ابتداي دوره

72989
109.5
7992295
( 𝑛𝑙 ) +
( 𝑛𝑙 = )
)
61659
98.5
6073411
= 0.168 + 0.105 = 0.274
0.168
0.105
0.274
(
()+
(=)
)
0.274
0.274
0.274
0.61 + 0.38 = 1

( 𝑛𝑙 = )ناخالص( 𝑛𝑒𝑟𝑒𝑑𝑙𝑜𝐻

عدد اول يعني ( )0/16نشانگر رشد جمعيت و (  )0/ 38نشانگر رشد فيز يكي شهر است بنابرا ني  16درصد از سهم
اندازه شهر به خاطر رشد جمعيت و  38درصد آن به خاطر رشد افقي بيقواره (اسپرال) شهر ميباشد در نتيجه آن
یشود.
كاهش تراكم ناخالص جمعيت و افزايش سرانه ناخالص زم ني شهري و نهايتا رشد بيقواره( )Sprawlشهر م 
 بررسی شكل توسعه شهر قروهصهای تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،سطح اشغال و
در این طرح برای بررسی شکل توسعه شهر قروه از شاخ 
تراکم کاربری تجاری بر اساس آمار دو دوره زمانی  1375و  1385استفاده شده است .آمارهای موجود در قالب
یشود.
نقشههای زیر نمایش داده م 

نقشه شماره  :9معرفی محالت شهر قروه
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 بررسی شاخص تراکم جمعیتبراساس شاخص تراکم جمعیت شکل شهر قروه در سال  1375کامال خوشه ایی بوده است در حال که در سال
 1385این روند گرایش کم به سمت پراکندگی داشته وشکل توسعه شهر نزدیک به حالت خوشه ایی بوده است .در
سال  1375جمعیت بیشتر در محالت مرکزی شهر ساکن شده بودندومحالت حاشیه ایی سهم زیادی از جمعیت کل
شهر را نداشتند ،برای مثال محالت حاشیه غربی و شرقی شهر تراکم جمعیت کمتر از  20نفر در هکتار(محله منفرد2
دارای تراکم جمعیت صفربود)را داشتند و این درحالی بود که محالت مرکزی دارای تراکمهای  120نفر در هکتار
تهای واگذاری زمین به کارمندان سازمان
به باال را داشتنداما در طی سالهای بعداز  1375و تا  1385طی سیاس 
آموزش و پرورش در محالت منفرد و تاسیس امکانات فرهنگی و آموزشی در محالت مرز غربی شهر کم کم
جمعیت به این محالت نقل مکان کرد ،اما جمعیت محالت مرکزی نه تنها کم نشد بلکه در مورادی نیز افزایش یافت
تهای فراوان روستا-شهری در طی این دوره بود .به همین دلیل براساس مدل موران تراکم
و این به دلیل مهاجر 
جمعیت در سال  1375حالت کامال خوشه ایی دارد اما در سال  1385این حالت به شکل نزدیک به حالت خوشه
یشود.
ایی تبدیل م 

نقشه شماره  :01میزان شاخص تراکم جمعیت
جدول شماره  :2نتایج به دست آمده از مدل موران در شاخص تراکم جمعیت
شاخص
تراکم جمعیت

سال

نوع پراکندگی

درصد اطمینان

1375

کامال خوشه ایی

 99درصد

1385

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

منبع :محاسبات محققان

 بررسی شاخص تراکم ساختمانیبر اساس شاخص تراکم ساختمانی در سال  75شکل شهر نزدیک به حالت خوشه ایی بوده اما در سال  85شکل
شهر به حالت تصادفی بوده است .در سال  1375تراکم ساختمانی در محالت اطراف شهر نسبت به محالت مرکزی
تفاوتی حدود ده الی پانزده درصدی داشت و میزان تراکم ساختمانی در محالت مرکزی بیشتر بود اما چون میزان
تفاوت زیاد نبود براساس مدل موران شکل توسعه شهر در این شاخص به حالت نزدیک به خوشه ایی بود .در طی
ده سال بین  1375تا  1385میزان تغییرات تراکم ساختمانی در محالت مرکزی بین پنج الی ده درصد بود اما این
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میزان برای محالت حاشیه ایی از ده تا نود درصد بود ،جالترین محله از نظر شاخص تراکم ساختمانی محله منفرد
دو است که در ابتدای دوره دارای کمترین تراکم ساختمانی یعنی صفر درصد و در پایان دوره باالترین درصد یعنی
 1 91.درصد است ،این در حالی است که با وجود تراکم ساختمانی  19درصدی تراکم جمعیت این محله در سال
 1385تنها  12.7درصد است واین ناشی از بازار پررونق ساخت و ساز در این سالها بود که باعث احداث ساختمان
تها برای احداث خانههای سازمانی ،زمینه خرید و فروش زمین و
یشد .به دلیل ایجاد زیرساخ 
و احتکار آن م 
احداث ساختمان برای افراد حقیقی و حقوقی فراهم شد و این عامل باعث افزایش تراکم ساختمان در محالت
اطراف شهر شد .همه این عوامل باعث شد تا شکل توسعه شهر در شاخص تراکم ساختمانی در مدل موران به
حالت تصادفی یا رندومی نزدیک شود.

نقشه شماره  :11میزان شاخص تراکم ساختمانی
جدول شماره  :3نتایج به دست آمده از مدل موران در شاخص تراکم ساختمانی
شاخص
تراکم ساختمانی

سال

نوع پراکندگی

درصد اطمینان

1375

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

1385

حالت تصادفی()Random

 95درصد

منبع :محاسبات محققان

 بررسی شاخص تراکم کاربری تجاریبراساس شاخص تراکم کاربری تجاری شکل شهر در سال  75نسبت به سال  85تغییری نداشته و شکل توسعه شهر
در این شاخصها به حالت کامال خوشه ایی و نزدیک به حالت خوشه اییی بوده است .از نظر شاخص تراکم کاربری
یشود ،همچنانکه در سال  1375کاربریهای تجاری
تجاری در طی سالهای  75و  85تفاوت چندانی مشاهده نم 
بیشتر در محالت مرکز شهرتمرکز یافته اند و این تراکم در محالت اطراف شهر بسیار کمتر از محالت مرکزی است
در سال  1385نیز شاهد این روند هستیم و نواحی مرکزی با رشدی بیشتر نسبت به رشد ناچیز محالت اطراف
شهراقدام به جذب کاربریهای تجاری کرده اند .بنابراین بر اساس محاسبات مدل موران در هر دو سال  1375و
 1385شکل توسعه شهر قروه به صورت کامال خوشه ایی است.
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نقشه شماره  : 12میزان شاخص تراکم کاربری تجاری
جدول شماره  :4نتایج به دست آمده از مدل موران در شاخص تراکم کاربری تجاری
سال

شاخص
تراکم کاربری تجاری

نوع پراکندگی

درصد اطمینان

1375

کامال خوشه ایی

 99درصد

1385

کامال خوشه ایی

 99درصد

منبع :محاسبات محققان

 بررسی شاخص سطح اشغالبراساس شاخص سطح اشغال شکل شهر در سال  75نسبت به سال  85تغییری نداشته و شکل توسعه شهر در این
شاخصها به حالت کامال خوشه ایی و نزدیک به حالت خوشه اییی بوده است .سطح اشغال نیز مانند شاخص تراکم
یدهد و
کاربری تجاری در محالت مرکزی با محالت اطراف شهرطی سالهای  75تا  85تفاوت فراوانی را نشان نم 
در طی این ده سال شاهد افزایش یک تا ده درصدی سطح اشغال در همه محالت شهر هستیم ،هرچند تراکم
ساختمانی در محالت مرکز شهر بیشتر از محالت اطراف شهر است اما این میزان بسیار کم است و شکل توسعه
شهر از نظر این شاخص در مدل موران در هر دو سال  75و  85حالت نزدیک به خوشه ایی است .بطور کلی در هر
دو شاخص تراکم ساختمانی و تراکم جمعیت شاهد حالت پراکندگی شهر در طی ده ساله  75و  85هستیم اما از نظر
شاخصهای تراکم کاربری تجاری و سطح اشغال شاهد این هستیم که شکل توسعه شهر طی این ده ساله همچنان
شکل قبلی خود را ادامه داده است .پس بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شکل شهر قروه در حال حاضر به صورت
فشرده است اما روند توسعه به صورت بسیار آرام در حال گسترش به شکل پراکنده است.

نقشه شماره  : 13میزان شاخص سطح اشغال
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جدول شماره  :5نتایج به دست آمده از مدل موران در شاخص سطح اشغال
سال

شاخص
سطح اشغال

درصد اطمینان

نوع پراکندگی

1375

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

1385

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

منبع :محاسبات محققان

یهای کل شهر
 بررسی کاربر کاربری مسکونی :مساحت کاربری مسکونی در شهر قروه معادل  404.7هکتار است که  62.8درصد از کل مساحت
یشود .سرانه این کاربری  56.7متر مربع برای هر نفر است.
را شامل م 
کاربری آموزشی :مساحت این کاربری که شامل مراکز آموزشی و مراکز آموزش عالی و مراکز فنی و حرفه ایی است
شامل  38.4هکتار است و سرانه آن برای هر نفر در این شهر  5.39متر مربع است .سهم این کاربری از مساحت کل
شهر  5.97درصد است.
یها شامل کاربریهای مذهبی ،فرهنگی ،درمانی ،ورزشی ،بهداشتی –
کاربری خدمات رفاهی و مع ومی :این کاربر 
بهزیستی ،فضای سبز تجهیز شده ،فضای سبز مع ومی ،جهانگردی و پذیرایی ،خدمات کالن شهری ،خدمات محله
ایی -ناحیه ایی است که مساحت آن معادل  901هکتار یعنی  6.9 1درصد از مساحت کل محدوده است .سرانه این
کاربریها از  15.3متر مربع است.
کاربری مراکز کار و فعالیت :این کاربریها شامل کاربریهای تجاری ،اداری و انتظامی ،حمل و نقل و انبارهای
یباشد .مساحت این پهنه معادل  47.9هکتار به عبارت  7.45درصد از مساحت کل
شهری ،کاربریهای مختلط م 
یباشد و سرانه آن  7.6متر مربع است.
م
کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری :این کاربری شامل صنایع و کارگاهها و تاسیسات و تجهیزات شهری است که
مساحت آن  15.4هکتار است که  2.39درصد از کل مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.
یهای اراضی در محدوده مورد مطالعه
جدول شماره :6بررسی کاربر 
جمعیت  26 3 71نفر

موضوع
کاربری
مسکونی

کاربری
مسکونی تراکم متوسط
مسکونی تراکم کم
مجموع

خدمات رفاهی و مع ومی

آموزشی

مساحت

تعداد

سهم()%

سرانه

1 57 21

3388981.2

47.5

52.6

2795

6.9 0 6585

2. 9

10.2

66 351

4047488

56.7

62.8

آموزشی

92

2. 638 1 31

4.37

4.84

آموزش عالی

4

59160.7

0.83

0.92

فنی حرفه ایی

3

13261.8

0.19

0.21

مجموع

99

7. 60 0 384

5.39

5.97

مذهبی

17

40860.2

0.57

0.63

فرهنگی

15

2. 49736

7. 0

0.77

درمانی

21

9. 76946

1.08

2. 1

ورزشی

30

4. 231400

3.24

3.59

بهداشتی  -بهزیستی

9

4. 17807

.25 0

0.28

فضای سبز تجهیز شده

38

1. 225329

3.16

5. 3

فضای سبز مع ومی

19

1. 7492 13

4.45

4.93

مراکز کار و فعالیت
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تاسیسات و
تجهیزات
فضای باز

فاقد کاربری

جهانگردی و پذیرایی

4

2913.2

.04 0

.05 0

خدمات کالن شهری

2

92653.6

3. 1

1.44

خدمات محله ایی -ناحیه ایی

13

7.39363

0.51

0.57

مجموع

240

533 1 109

15.3

96 .61

تجاری

1663

5. 157857

2.21

2.45

اداری و انتظامی

74

6. 225863

3.17

3.51

حمل و نقل و انبارهای شهری

34

4. 48 3 51

0.72

8. 0

کاربری مختلط

8

4. 87 1 44

0.62

0.69

مجموع

779 1

9. 479256

6.72

7.45

صنایع و کارگا هها

10

6.5 3 402

0.56

0.62

تاسیسات و تجهیزات شهری

72

7. 113980

6. 1

1.77

مجموع

37

2. 154217

2.16

2.39

اراضی کشاورزی

2

6. 66278

0.93

1.03

باغ

3

3.51412

3. 0

0.33

مجموع

5

9. 87693

1.23

.36 1

ذخیره شهری

13

9. 68 1 85

.19 1

.39 1

گورستان

7

4. 18 1 109

1.53

.69 1

78728621

27. 177

87 . 96 1

مجموع کل

72 0 35
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نقشه شماره  : 14کاربری اراضی شهرقروه

 بررسی وضعیت غبار ماهانه در شهر قروه در طول سالهای گذشتهبر اساس اطالعات استخراج شده از مرکز آب و هواشناسی کشور در طول  5ساله بین  5002تا  2010مجموع
روزهای دارای گرد و غبار  204روز بوده است که از سال ابتدایی تا سال انتهایی آمار یاد شده تعداد روزهای با غبار
شهر قروه افزایش پیدا کرده است که در سال  8002و  9002بیشترین روزهای دارای گرد و غبار در طول سال را این
تهای شهری و علل آن است نه گرد و غبار با
شهر داشته است .غبارموضوع این طرح گرد و غبار ناشی از فعالی 
منشاء خارج از شهر .در آمار ارائه شده از طریق سازمان آب و هواشناسی تفکیک منشا این دو نوع غبار وجود ندارد
اما با توجه به مصاحبه انجام شده با کارشناسان هواشناسی استان کردستان و شهرستان قروه بیشتر روزهایی که شهر
دارای گرد و غبار با منشاء بیرونی است در ماه آخر بهار و ماههای تابستان و ماه اول پاییز است ،با توجه به این
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مصاحبه و آمار ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که میزان روزهای دارای گرد و غبار با منشا درونی شهر در طول سال
یدهد .ماههای اسفند ،به نم ،
زیاد است و گاهی حتی تا یک چهارم طول سال را روزهای دارای گرد و غبار تشکیل م 
فروردین ،اردیبهشت ،خرداد و تیر در طول این پنج سال بیشترین روزهای دارای گرد و غبار را دارند .از سال 5002
تا  2010تعداد روزهای دارای گرد و غبار تقریبا دوبرابر شده و این روندی خطرناک برای سالمت انسان و محیط
زیست این شهر است.
جدول شماره  :7تعداد روزهای دارای گرد و غبار در طول ماه در بین پنج سال  2005تا 01 20
به نم

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

سال

مجموع

اسفند

2

0

3

3

1

2

9

9

8

3

2005

49

5

4

0

1

5

1

2

3

0

9

5

2006

39

7

5

1

3

1

0

4

7

8

6

11

2007

55

5

4

2

4

9

9

4

10

11

10

12

2008

93

9

6

9

1

3

7

9

19

13

12

6

2009

95

7

10

1

1

3

7

1

10

9

12

8

2010

71

9

7

0

3

3

4

5

22

58

50

57

45

مجموع

402

42

36

15

9

16

29

23

منبع :سازمان آب و هوا شناسی

بحث و جمع بندی
در این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار فضایی شهر قروه پرداخته شد .ابتدا تراکم خالص و ناخالص
جمعیتی مورد توجه قرار گرفت .همچنین در روند بررسی ساختار فضایی شهر قروه به بررسی سطح اشغال و تراکم
یتواند تاثیر فراوانی بر روند تولید گرد و غبار ایجاد کنند ،در هر ساختمان
ساختمان به عنوان دو شاخص مهم م 
چنانچه سطح اشغال از متوسط فراتر رفته باشد میتواند محدوده بیشتری از زمین را پوشش دهد که این محدوده
یتواند بستری برای تولید غبار باشد البته در صورتی که که این محدوده فاقد فضای سبز باشد و چنانچه فضای
آزاد م 
یکند بلکه با تولید رطوبت در هوا میتواند
سبز با تراکم متوسط داشته باشد نه تنها از تولید گرد و غبار جلوگیری م 
عاملی در جهت کاهش گرد و غبار باشد ،از نظر شاخص تراکم ساختمانی نیز دو حالت وجود دارد که در صورت
بلندمرتبه سازی در سطح شهر خیابانها و کوچهها بصورت داالن باد مع ل کرده و روند تولید غبار در سطح شهر را
تسریع مینماید و از طرف دیگر بلند مرتبه سازی باعث رشد فشرده شهر و در نتیجه کوتاهی زمان و طول سفر
یشود که خود در جلوگیری از گرد و غبار ناشی از تحرک درون شهری موثر است .بررسی سیمای شهر قروه نشان
م
داد که یکی از مهمترین عوامل فیزیکی سیمای شهر است راه بوده که ساختار راههای شهر بصورت شطرنجی است
که از مزایای شکل شطرنجی معابر تنوع در انتخاب مسیر سفر درون شهری و در نهایت کوتاه شدن طول و زمان
سفر و متعاقبا تولید کمتر گرد و غبار است .بررسی ساختار پهنه بندی مع لکردی شهر آشکار نمود که پهنه اراضی
یاست و نسبت به
یباشد شامل  2/1از مساحت کل شهر است که میزان کم 
غیر شهری که شامل فضای سبز نیز م 
تاثیر فراوانی که فضای سبز در جلوگیری از تولید گرد و غبار دارد نسبت اندکی میباشد .در سنجش فرم کالبدی
شهر اندازه و شکل شهر مورد بررسی قرار گرفت که عدد اول حاصل از فرمول اندازه شهر يعني ( )0/16نشانگر
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رشد جمعيت و (  )0/ 38نشانگر رشد فيز يكي

شهر است بنابرا ني  16درصد از سهم اندازه شهر به خاطر رشد

جمعيت و  38درصد آن به خاطر رشد افقي بيقواره (اسپرال) شهر ميباشد در نتيجه آن كاهش تراكم ناخالص

جمعيت و افزايش سرانه ناخالص زم ني شهري و نهايتا رشد بيقواره( )Sprawlشهر میشود .در بخش سنجش

شکل شهر ،شهر قروه را از نظر چهار شاخص تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،سطح اشغال و تراکم کاربری تجاری
را در بین سالهای  1375و  1385مورد بررسی قرار گرفت که بجز شاخص تراکم کاربری تجاری ارزیابی بقیه
شاخصها نشان دهنده توسعه پراکنده شهر قروه است ،که توسعه پراکنده باعث فرسایش خاک ،افزایش طول سفر،
یهای فسیلی و در نهایت آلودگی هوا و تولید گرد و غبار میشود .در
افزایش زمان سفر ،افزایش استفاده از انرژ 
یهای شهر و سرانههای آن مهمترین کاربری موثر در جلوگیری یا افزایش غبار و گرد و خاک فضای
بررسی کاربر 
سبز است که سرانه این کاربری اعم از تجهیز شده یا مع ومی  8متر مربع است که نسبت به سرانه استاندارد تفاوت و
کمبود دارد که در تعیین سرانه استاندارد فضای سبز متخصصین یکی از عوامل مهم را جلوگیری از فرسایش خاک و
ایجاد گرد و غبار میدانند لذا کمبود سرانه فضای سبز مشکل اساسی را در شکل گیری گرد و غبار دارد .با توجه به
موارد ذکر شده فرضیه تحقیق مبنی بر اثر داشتن ساختار فضایی بر گرد و غبار شهری به اثبات میرسد .هر کدام از
شاخصهای مورد بررسی در ساختار فضایی شهرها میتواند اثری جداگانه با شدت تاثیر گذاری متفاوت بر ایجاد یا
جلوگیری از گرد و غبار شهری داشته باشد .البته باید اشاره نمود که چگونگی رابطه میان ساختار فضایی بویژه
کالبدی شهر با توزیع گرد و خاک نیاز به تحقیقات گسترده تر با نمونههای مطالعاتی متنوع دارد تا بدقت بتوان میزان
تأثیر گذاری این دو متغیر را نسبت به یکدیگر سنجید.
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