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شهای فرآروی بشردر قرن بیست و یکم
امروزه با افزایش شدید جمعیت و گسترش گرایش به زندگی شهری یکی از چال 

جستجو برای یافتن فرم شهر ایده آل است .یعنی آن شکل از شهر که بتواند هم امتیازات تکنولوژیک و هم روحیه سالم زندگی را

بر اساس ایدههای روشنفکرانه عدالت اجتماعی بیان کند .هدف اصلی این مقاله بررسی روند توسعه فیزیکی شهر قروه طی یک

یباشد .روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده که دادهها و اطالعات از طریق مطالعات ثانویه و اسنادی
دوره ده ساله م 

صهای تراکم کاربری تجاری ،سطح
گردآوری شده است .شهر قروه دارای  82محله است که توسعه فرم شهر با توجه به شاخ 
اشغال ،تراکم ساختمانی ،تراکم جمعیت در طی یک دوره ده ساله  5731تا  5 38 1با استفاده از مدل موران مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج تحقیق حاکی است که شکل شهر قروه اگرچه به صورت فشرده است اما روند توسعه به صورت بسیار آرام در حال

یرسد جلوگیری از توسعه ساخت و سازها در حومه شهر در صورت وجود زمین بایر در
گسترش به شکل پراکنده است .به نظر م 
داخل شهر ،وضع قوانین مناسب در رابطه با توسعه شهر و نظارت موثر بر اجرای این قوانین ،ایجاد حریم حفاظتی در اطراف شهر از

رشد ناموزون شهر جلوگیری خواهد نمود.
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مقدمه
مهمترين اثر افزايش سریع جمعيت شهري ،فشارها يي است كه به دليل افزایش تقاضا براي کاربریهای مسكوني و
یشود .اين فشار در كشورهاي در حال توسعه بسيار شديدتر است ،زيرا
خدمات مربوط به آن بر زمين وارد م 
تهاي روستا به
یباشد ،بلكه مهاجر 
سرعت شهرنشيني در اين كشورها فقط نتيجهي رشد طبيعي جمعيت موجود نم 
شهر نيز مزيد بر علت است ) .(Narimah, 2006:1برنامه ریزی شهری در طول قرن بیستم متحول گردید و
لگیری انواع زیادی از فرمهای شهری شد که اغلب توجه کمی به اثرات زیست محیطی این فرمها
منجر به شک 
داشت .در کشورهای توسعه یافته این بی توجهی به شکل پراکندگی مراکز شهری به عنوان فرم اصلی توسعه شهر
ظهور کرد ،یکی از دالیل افزایش انتقادها در سالهای اخیر به این فرم شهری به خاطر اثرات منفی زیست محیطی،
اجتماعی و اقتصادی این فرم از توسعه شهری بود De Roo and Miller, 2000,1; Carruthers and
) .)Ulfarsson, 2003رشد كالبدي و فيزيكي يك شهر ،فرآيندي است در دو قالب كّلّلي گسترش بيروني و

ینمايد و در نهايت مدل خاصي از چهره ي كالبدي بر
يهاي متفاوت را ايجاد م 
دروني كه هر يك كالبدي با ويژگ 
یگذارد .توسعه ي كم تراكم و پراكند هي مناطق شهري ،به لحاظ آثار متعدد و مخ ّرّرب بر محيط زيست و
جاي م 
نواحي شهري ،انديشمندان و سياستگذاران مسايل شهري را به چاره جو يي واداشته است .در اين راستا افزايش
تراكم به عنوان روش مقابله با پراكنش فزاينده مناطق شهري ،بخش عمده اي از مباحث توسعه ي پايدار را در
تیابی فزاینده کانونهای
دهههاي اخير به خود اختصاص داده است(زیاری و همکاران .) 220 :1931،بحث جمعی 

شهری و رشد فیزیکی شهرها بصورت پراکنده ( )Sprawlکه منجر به هدر رفت فضاوانرژی شده است ،لذا
پارادوکس رشد عمودی -افقی شهرها ابعاد تازه تری گرفته است .امروزه با افزایش جمعیت و گسترش گرایش به
زندگی شهری یکی از چالشهای فرآروی بشردر قرن بیست و یکم جستجو برای یافتن فرم شهر ایده آل است .یعنی
آن شکل از شهر که بتواند هم امتیازات تکنولوژیک و هم روحیه سالم زندگی را بر اساس ایدههای روشنفکرانه
عدالت اجتماعی بیان کند.این جستجو در دهههای پایانی قرن بیستم جای خود را به سوال« :فرم شهری پایدار کدام
است» داده است (لطفی )Song and Knaap, 2004; 1388 ،پاسخ به این سوال از سوی پژوهشگران متعددی با
خها ایدهی شهر فشرده توانسته است طرفداران
جدیت دنبال شده و تا بحال نیز ادامه داشته است .در میان این پاس 
بیشتری را بخود اختصاص داده و هم اکنون در صدر جدول بحث داغ توسعه پایدار شهری قرار داشته باشد .رشد
سریع جمعیت شهری در جهان موضوع سکونت و استقرار جوامع انسانی را با مسائل و پیچیدگیهای تازه ایی مواجه
یهایی که از مرز مسائل اقتصادی عبور کرده و بعد اجتماعی و زیست محیطی یافتهاند.همچنین
ساخته است .پیچیدگ 
افزایش جمعیت متراکم سازی فضای شهری را به پارادایمی جدید در برخورد با مسائل شهری تبدیل کرده است که
یشود (پور محمدی .)58 :2 138 ،الگوی توسعه شهری
ابعاد آن تنها به افزایش جمعیت در واحد سطح محدود نم 
پراکنده ( )sprawlبیشتر مورد استفاده شهرهای آمریکایی و شهرهای کشور چین است (Deal and Schunk,

) ،2004اصلیترین تفاوت رشد افقی در آمریکا و چین این است که در آمریکا ثروتمندان گرایش به سکونت در

حومههای شهری دارند و فقرا بیشتر درمرکز شهرها سکونت دارند این درحالی است که در چین برعکس این
سکونت اتفاق میافتد ،درکشورهای جهان سوم نیز در شهرهای بزرگ توسعه افقی دیده میشود اما با معنایی
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متفاوت و همراه با بدشکلی ،فقدان ساختارو شالوده تسهیالت عمومی و خدمات اساسی رانشان میدهد ،از
حهای جامع مبتنی بر الگوی
یهای بارز گسترش شهری در ایران در سه دهه اخیر گسترش افقی ناشی از طر 
ویژگ 
یتوان نام برد .الگوی رشد پراکنده به علت
شهر ماشینی و حاشیه نشینی به همراه مداخله مقطعی در مراکز شهری م 
هزینههای فزاینده مسکن ،تراکم باالی ترافیک ،و به وجود آمده هزینههای زیرساختی غیرضروری مورد انتقاد است
( .)Peiser,2001, 277در شهر فشرده به عنوان یکی از استراتژیهای توسعه هوشمند با کاهش هزینههای فیزیکی
نیاز به ترددهای شهری کاهش یافته و از آلودگی هوای ناشی از حمل و نقل کاسته میشود (قربانی و نوشاد، 387 1،
 .) 179گسترش افقي شهر در دهههاي اخير به گونه اي بوده است كه نصف مساحت اين گسترش كاذب بوده و
نيازي به آن نبوده است و براي  25سال آتي نيز اين شهر به هيچ گونه افزايش وسعتي نياز ندارد (تقوا يي
یشود ،آنها
وسرایی .) 195 ، 1385 ،پنج عنصر توسعه شهری و برنامه ریزی فضایی الزم برای توسعه پایدار فرض م 
عبارتند از )1 :کاهش سرانه مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای به سطح سازگار با معیارهای زیست محیطی و
توزیعی در این شهر برای توسعه پایدار در سطح جهانی )2 ،به حداقل رساندن تغییر و مداخله در مناطق طبیعی،
اکوسیستم و منابع خاک برای تولید مواد غذایی  )3به حداقل رساندن استفاده از مواد ساخت و ساز مضر برای محیط
یشوند به زباله ،با تکیه به یک حد بیشتر در منابع
زیست  )4جایگزینی برای جریانی ،که در آن منابع طبیعی تبدیل م 
محلی و  )5صدای محیطی برای ساکنان شهر ،بدون آلودگی و سر و صدا آسیب رساندن به سالمت ساکنان ،و با
تها به مردم برای تجربه و شروع رابطه عاطفی نسبت به طبیعت .فشرده سازی
زمینه سبز کافی برای دادن فرص 
فضاهاي شهري ،یک الگوی جهاني است كه مورد پذيرش جامعه ي علمي امروز است و تأ يك د آن بر چگونگي
انطباق با مسائل محيطي است (پورمحمدي .) 105 ،2 138 ،شناخت الگوهای متفاوت شهر فشرده از پراکنده با بررسی
یها در شهر گسترده در مقابل
شاخصهایی مانند میزان مصرف زیاد زمین ،سرانه زمین بیشتر ،توزیع نامناسب کاربر 
یکپارچگی و اتصال و پیوستگی بافت در شهر فشرده قابل بررسی است( .)Tasi,2005: 43فشردگی یکی از
لهای ششگانه طراحی پایدار شهری در چهارچوب مفاهیم توسعه پایدار شهری است(کوین جی وپاور: 1388 ،
اص 
یکند تا با سنجش رشد شهر قروه در طی سالهای گذشته روند توسعه آتی شهر را تعقیب
 .) 15این مقاله تالش م 
نماید.هدف تعیین فرم شهر و عوامل تاثیر گذار بر آن و همچنین آزمون و بکارگیری مدلهای رایج مطالعه فرم شهر
در بخش غربی ایران است .شهر قروه به لحاظ موقعیت جغرافیایی در  47درجه و  14دقیقه طول شرقی و  35درجه
یباشد .این شهر در
و  23دقیقه عرض شمالی واقع شده و ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد بین  1900تا  2000متر م 
دشت وسیعی در  39کیلومتری شرق سنندج و  72کیلومتری شمال غربی همدان قرار گرفته است (طرح جامع قروه،
 .) 41 : 1385مساحتی معادل  1238هکتار را از مساحت کل استان به خود اختصاص داده است این شهر بر اساس
ینفوس ومسکن سال  1385دارای  ۵۶٬ ۸۴۲نفر جمعیت است (مرکز آمار ایران .) 1385 ،تا قبل از
سرشماری عموم 
سال  1375شهر قروه به شکل تقریبا فشرده در حال رشد بود و بیشتر از توان توسعه درونی شهر ،برای توسعه
استفاده میشد ،تا قبل از سال  1375محلههای منفرد یک و دو و همچنین محلههای 2-3-1و 2-3-2توسعه چندانی
نداشتند و بجز تک واحدهای مسکونی انگشت شمار توسعه چندانی در این محالت صورت نگرفته بود امااز آن
زمان به بعد با قرار گیری چند مرکز آموزشی فنی حرفه ایی وکتابخانه در محلههای  2-3-1و  2-3-2و همچنین
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احداث خانههای سازمانی سازمان آموزش و پرورش در محله منفرد یک تاسیسات زیربنایی به این قسمت از شهر
تها به این شهر در آن زمان رشد شهری به این مناطق گسیل داده
اختصاص داده شد و به علت حجم زیاد مهاجر 
شد .در واقع میتوان گفت که سازمان آموزش و پرورش بزرگترین عامل در تغییر الگوی توسعه شهر در ده سال
نهای مرغوب کشاورزی بوده و
گذشته در کنار سایر عوامل بوده است.از آنجایی که محالت مذکور جزء زمی 
نهای بایر) زیادی است ،باید بررسی کنیم که آیا این توسعه به
همچنین شهر قروه دارای توان توسعه درونی(زمی 
شکل پراکنده بوده است وآیا این توسعه باعث از بین رفتن زمین کشاورزی و هدر رفت انرژی شده است و یا دارای
اثرات مثبت توسعه پراکنده است .در این تحقیق فرم توسعه شهری بر اساس معیارهای تراکم جمعیت ،سطح اشغال،
یهای تجاری در دو دوره مختلف زمانی  1385و  1375بررسی شده است.
تراکم ساختمانی و مساحت کاربر 
مبانی نظری
با 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 تراکمهاوارد ،نظریه واحدهای
همسایگی کلرنس پری در زمینه ساخت یک شهر کامل و نظریه والتر گراپی در بهبود مسکن 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 و عباس زاده .) 18 : 387 1،گسترش افقی شهر واژه ایی است که کاربرد آن به اواسط قرن
یگردد؛ زمانی که در اثر استفاده بی رویه از اتومبیل شخصی وتوسعه سیستم بزرگراهها ،بسط فضاهای
بیستم برم 
آمریکایی در آمریکا رونق گرفت (همان .) 31 :الگوی پراکنش شهر سبب میشود که تراکم جمعیت کاهش یابد و در
نهای کشاورزی و مزارع را ازبین برده و از نظر جلوه ظاهری به صورت قطعه قطعه
جریان این توسعه ،شهر زمی 
شدن ،حرکت گره ایی و جسته و گریخته و توسعه ناپیوسته و تدریجی بروز نماید .پراکندگی به دو دلیل مانع از
یگردد :اوال پراکندگی سبب دسترسی ضعیف به کاربریهای مسکونی است زیرا ساکنان اغلب از
دسترسی شهر م 
یها نیز از یکدیگر جدا میباشند (رهنما و عباسزاده،
گزینههای کار ،خرید ،تفریح فاصله دارندو ثانیا خود این کاربر 
 .) 42 - 43 : 387 1از جمله پیامدها و آثاری که برای پدیده پراکنش ذکر میشود ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
یزیاد هوا ،مصرف بیش از اندازه انرژی ،کاهش جنبههای زیبایی شناسانه چشمانداز ،تخریب مناطق آسیبپذیر
آلودگ 
از لحاظ محیط زیست ،ابعاد گسترده پراکنش شهری و پیامدهای انتقاد آمیز آن ،توام با اوج گیری مباحث زیست
محیطی در دهههای آخر قرن بیستم چالش جدیدی در برنامه ریزی شهری بوجود آورد و باعث ایجاد ایدههای نو
درساماندهی سکونتگاههای شهری شد که از بارزترین آنها میتوان به توسعه پایدار شهری و شهر فشرده اشاره کرد
(پور محمدی .)89 :2 138 ،رشد افقی شهر مترادف با حومه نشینی بوده و گسترش فضایی نواحی شهری را در
حاشیههای شهر بیان میکند .پراکندگی الگوی نسبتا جدیدی در سکونت گاههای انسانی میباشد که گرد هم آمدن

اتفاقی مسکن با تراکم کم و توسعههای نواری شکل تجاری است و معلول کاربرد وسیع اتومبیل است ( Ewing,
 .)1997,107برخی محققین پراکندگی را ناشی از توسعه کم تراکم ،پراکنده ،تنک و جسته و گریخته شهری ،توسعه
ناپیوسته و گترش به طرف عرصههای خارج از محدوده و نواحی کم تراکم حومه شهری همراه با تسلط اتومبیلهای
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شخصی در حمل و نقل دانستهاند( .)Wassmer, 2002,3بخش عمده ای از ادبیات برنامه ریزی از سال  1990به
بعد در شهر فشرده شامل  :مفهوم پیاده سازی توسعه پایدار طراحی در محیط شهری و مقابله با اثرات منفی
شهای بسیاری برای تعریف دقیق
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی از پراکندگی مراکز شهری متمرکز است .تال 
یهای شهر ،بر
شهر فشرده وجود دارد .اما به طور کلی شهر فشرده به معنی تراکم نسبی باال ،استفاده از اختالط کاربر 
اساس یک سیستم کارآمد حمل و نقل عمومی و ابعاد که مشوق راه رفتن و دوچرخه سواری باشد ( Burton,
 .)2000:1970شهر فشرده یک مدل از تراکم شهری است که (ظاهرا) به کاهش سفرهای اتومبیل ،ذخیره روستاها
از توسعه شهری ،ارتقاء عدالت اجتماعی ،احیای مناطق رها شده در مرکز شهر ،و کمک به سرزندگی بزرگتر شهری
و پایداری بلند مدت (.)Jenks et al, 1996
سیاست شهر فشرده برای رسیدن به پایداری اولیه باهدف کاهش وابستگی به ماشین و همچنین کاهش آلودگی وبه
حداقل رساندن توسعه فضاهای باز حومه و زیستگاههای اطراف مورد توجه قرار گرفت(.)Howley, 2009: 797
شاخصههای کیفیت زندگی مرتبط با مقوله فشردگی عبارتند از :دسترسی به خدمات شهری در رابطه با مساوات در
دستیابی به طیف خدمات و سرویسهای شهری ،کاهش نیاز به سفر در رابطه با طول سفر،بخصوص کاهش استفاده
از اتومبیل شخصی ،سالمتی و بهداشت عامه در رابطه با بهبود سالمت جامعه از طریق کاهش آلودگی بخصوص
تهای برخوردهای مثبت
لها و انتشار گازهای سمی آنها ،تعامالت اجتماعی در رابطه با فرص 
آلودگی ناشی از اتومبی 
ی،از طریق حضور و استفاده مداوم مردم از این اماکن و
اجتماعی در خیابانهای شهری و محله ایی و فضاهای عموم 
از طریق سفرهای پیاده (مثنوی.)Sturm and Cohen, 2004; 92 : 1381 ،
سواالتی اساسی این تحقیق عبارتند از:
 فرم توسعه شهری در شهر قروه پراکنده است یا فشرده؟یهای کار و فعالیت و سطح اشغال در محالت به صورت خوشه ایی ،تصادفی یا پراکنده
 آیا فرم توزیع کاربر است؟
با توجه به اینکه فرم توسعه شهری اهمیت بسیار زیادی را در مصرف انرژی ،برقراری عدالت اجتماعی و در یک
کلمه توسعه پایدار دارد لذا بررسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است .شهر قروه یکی از شهرهای میانی از نظر
یباشد .در این شهر  24محله وجود دارد که دارای مساحتهای متفاوتی از
جمعیت در شبکه شهری منطقه م 
یباشند.با توجه به موضوع و سواالت اساسی تحقیق فرضات این مقاله به شرح زیر بیان
کاربریهای شهری م 
یگردد.
م
یباشد.
 به نظر میرسد روند توسعه شهر قروه در طی دروره ده ساله  75تا  58به سمت شکل فشرده م کتر
یرسد شکل توزیع کاربریهای کار و فعالیت و سطح اشغال در محالت به شکل خوشهایی نزدی 
 به نظر م است.
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روش تحقیق

روش تحقیق حاصر توصیفی – تحلیلی بوده که با شناخت موضوع و محدوده مورد مطالعه به بیان مسئله پرداخته و
باتوجه به اهداف تحقیق کلیه نظرات دیگران در باره موضوع بصورت بین المللی و داخلی مورد بررسی قرار میگیرد

سپس در ادامه با جمع آوری اطالعات و قرار دادن این اطالعات در مدلهای مربوطه تالش میشود نحوه شکل

یهای شهری مورد مطالعه قرار گیرد .از نرم افزار  GISنیز در این مورد بهره گرفته
گیری و چینش انواع کاربر 

یشود .مدلهای بررسی فرم شهر به شرح زیر است.
م
 مدل مورانیشود ،که با اندازه گیری خود همبستگی فضایی
برای اندازه گیری مقدار تجمع از دو ضریب موران و گری استفاده م 
یتواند سطح تجمع را تخمین بزند.این دو مدل برحسب تعریف ریاضی و مقیاس مقادیر ،باهم اختالف کمیدارند.
م
)𝑥 𝑁 ∑�𝑖 = 1 ∑�𝑗 = 1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥)(𝑥𝑗 −
(∑�𝑖 = 1 ∑�𝑗 = 1 𝑤𝑖𝑗 )(𝑥𝑖 − 𝑥)2

که در آن  :Nتعداد محالت :𝑥𝑖 ،مساحت فضاهای خدماتی یا تجاری در محله  :𝑥𝑗 ،iمساحت فضاهای خدماتی یا

یکند.
تجاری در محله  :x ،jمتوسط فضاهای خدماتی یا تجاری شهر و �� :wوزن بین محله  iو  jرا مشخص م 

یشود .مقدار  +1بیانگر تجمع زیاد نواحی با تراکم باال و الگوی کامال
ضریب موران بین مقادیر  -1تا  +1محاسبه م 

یباشد .از این حالت به عنوان خود همبستگی فضایی مثبت تعبیر میشود .هر چه
متمرکز یا الگوی تک قطبی شهر م 
یکه مقدار آن به صفر
مقدار آن کاهش یابد ،الگوی رشد شهر نیز به سمت چند قطبی بودن پیش خواهد رفت .هنگام 
یدهد .مقدار  -1نیز الگوی شطرنجی شهر
برسد بیانگر الگوی تصادفی بوده و عدم خود همبستگی فضایی را نشان م 
یدارد.
را نشان داده و خود همبستگی فضایی منفی را بیان م 
 ضریب گرییرفت ،در
این ضریب شبیه ضریب موران است اما بجای تاکید بر انحراف از میانگین که در ضریب موران به کار م 
یشود.
اینجا اختالف هر ناحیه نسبت به ناحیه دیگر سنجیده م 

𝑁
2
𝑁∑[)(𝑁 − 1
] ) 𝑗𝑋 𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑊𝑖𝑗(𝑋𝑖 −
𝑁∑ 𝑁
𝑁
2(∑𝑖=1 𝑖=1 𝑊𝑖𝑗) ∑𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋)2

= 𝑦𝑟𝑎𝐺

در این رابطه  Nتعداد نواحی 𝑋𝑖 ،جمعیت یا اشتغال ناحیه  𝑋𝑗 ،iجمعیت یا اشتغال ناحیه  x ،jمتوسط جمعیت یا

یشود ،که مقدار
یکند.این ضریب بین مقادیر صفر و  2تنظیم م 
اشتغال 𝑊𝑖𝑗 ،وزن بین ناحیه  iو  jرا مشخص م 
پایین تر بیانگر تجمع بیشتر و مقدار باالتر بیانگر پراکنش بیشتر است.
 -آنتروپی نسبی

یگردد.
این ضریب نیز در اندازه گیری چگونگی توزیع پارامترها کاربرد دارد و به این صورت محاسبه م 
1
)𝑁()/log
𝑖𝑁𝐸𝐷𝑃

=DENتراکم منطقه N ،iتعداد مناطق است.

(∑ 𝑃𝐷𝐸𝑁𝑖 ∗ log

ضریب آنتروپی نسبی همیشه مقداری بین صفر و یک دارد ،مقدار صفر در این مدل بیانگر توزیع کامال فشرده و
مقدار یک بیانگر توزیع کامال پراکنده است.
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 -ضریب جینی

 :Nتعداد مناطق مختلف شهری 𝑥𝑖 ،نسبت وسعت منطقه iبه کل وسعت مناطق مختلف 𝑦𝑖 ،نسبت جمعیت یا

یباشد .ضریب جینی نیز مانند آنتروپی نسبی مقداری بین صفر و یک دارد با
اشتغال منطقه  iاز کل مناطق مختلف م 
یباشد.
این تفاوت که عدد صفر در ضریب جینی نشان دهنده توزیع پراکنده و عدد یک بیانگر توزیع فشرده م 

در تحقیق حاضر به دلیل کاربردی تر بودن مدل موران و گری در موضوع مورد بحث از مدلهای آنتروپی نسبی و
یشود ،همچنین به دلیل محاسبه مدل موران توسط نرم افزار ،GISاین مدل دارای دقت و
ضریب جینی صرف نظر م 
یشود.
یباشد بنابر توضیحات ارائه شده از مدل گری نیز صرف نظر م 
سرعت بیشتری در محاسبات م 
صهای تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،سطح اشغال و تراکم کاربری تجاری بر اساس
تحقیق حاضر براساس شاخ 
آمار دو دوره زمانی  1375و  1385به بررسی فرم توسعه شهر قروه میپردازد .آمارهای موجود در قالب نقشههای زیر
نمایش داده میشود.
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بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر9 ...،

یافتهها
براساس محاسبات انجام شده توسط مدل موران نتایج زیر به دست آمده است .براساس 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 .بر اساس شاخص تراکم ساختمانی در
سال  75شکل شهر نزدیک به حالت خوشه ایی بوده اما در سال  58شکل شهر به حالت تصادفی بوده است.اما
صهای تراکم کاربری تجاری و سطح اشغال شکل شهر در سال  75نسبت به سال  58تغییری نداشته و
براساس شاخ 
شکل توسعه شهر در این شاخصها به حالت کامال خوشه ایی و نزدیک به حالت خوشه اییی بوده است.
جدول شماره  :1نتایج به دست آمده از مدل موران
شاخص
تراکم جمعیت
تراکم ساختمانی
تراکم کاربری تجاری
سطح اشغال

سال
1375

نوع پراکندگی
کامال خوشه ایی

درصد اطمینان
 99درصد

1385

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

1375

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

1385

حالت تصادفی()Random

 95درصد

1375

کامال خوشه ایی

 99درصد

1385

کامال خوشه ایی

 99درصد

1375

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

1385

نزدیک به حالت خوشه ایی

 95درصد

منبع :یافتههای پژوهش

بحث
 تراکم جمعیتدر 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
منفرد 2دارای تراکم جمعیت صفربود)را داشتند و این درحالی بود که محالت مرکزی دارای تراکمهای  120نفر در
تهای واگذاری زمین به کارمندان سازمان
هکتار 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 در 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 
 تراکم ساختمانیدر 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 1385
میزان تغییرات تراکم ساختمانی در محالت مرکزی بین پنج الی ده درصد بود اما این میزان برای محالت حاشیه ایی
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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  91.1درصد است ،این در
حالی است که با وجود تراکم ساختمانی  91درصدی تراکم جمعیت این محله در سال  1385تنها  2.7 1درصد است
واین ناشی از بازار پررونق ساخت و ساز در این سالها بود که باعث احداث ساختمان و احتکار آن میشد .به دلیل
تها برای احداث خانههای سازمانی ،زمینه خرید و فروش زمین و احداث ساختمان برای افراد
ایجاد زیرساخ 
حقیقی و حقوقی فراهم شد و این عامل باعث افزایش تراکم ساختمان در محالت اطراف شهر شد .همه این عوامل
ی نزدیک شود.
باعث شد تا شکل توسعه شهر در شاخص تراکم ساختمانی در مدل موران به حالت تصادفی یا رندوم 
 تراکم کاربری تجاریاز نظر شاخص تراکم کاربری تجاری در طی سالهای  75و  58تفاوت چندانی مشاهده نمیشود ،همچنانکه در سال
 1375کاربریهای تجاری بیشتر در محالت مرکز شهرتمرکز یافتهاند 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
یهای تجاری کردهاند .بنابراین بر اساس محاسبات مدل موران در هر
ناچیز محالت اطراف شهراقدام به جذب کاربر 
دو سال  1375و  1385شکل توسعه شهر قروه به صورت کامال خوشه ایی است.
 سطح اشغالسطح اشغال نیز مانند شاخص تراکم کاربری تجاری در محالت مرکزی با محالت اطراف شهرطی سالهای  75تا
یدهدو در طی این ده سال شاهد افزایش یک تا ده درصدی سطح اشغال در همه
 58تفاوت فراوانی را نشان نم 
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 58حالت نزدیک
به خوشه ایی است.
بطور کلی در هر دو شاخص تراکم ساختمانی و تراکم جمعیت شاهد حالت پراکندگی شهر در طی ده ساله  75و58
صهای تراکم کاربری تجاری و سطح اشغال شاهد این هستیم که شکل توسعه شهر طی این
هستیم اما از نظر شاخ 
یتوان نتیجه گرفت که شکل شهر قروه در حال
ده ساله همچنان شکل قبلی خود را ادامه داده است .پس بنابراین م 
حاضر به صورت فشرده است اما روند توسعه به صورت بسیار آرام در حال گسترش به شکل پراکنده است .اما
برخی از اثرات این پراکنش در طول دوره ده ساله  1375تا 58میتوان به شرح زیر دانست :
 از بین رفتن حدودا  100هکتار زمین مرغوب کشاورزی در اطراف شهر در حالی است که حدود  250هکتار زمیننها در قسمتهای داخلی شهر قرار دارد.
بایر در داخل محدوده شهر وجود دارد که بیشتر از  50درصد این زمی 
تهای بین محل کار و زندگی و در نتیجه افرایش طول و زمان سفرهای درون شهری و متعاقبا
 افزایش مساف افزایش مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی بیشتر.
یهای آن ومشکالت مسکن و ناتوانی سازمانهای مسئول در خدمات رسانی به شهر و ...
 -گران شدن زمین ،بورس باز 

بررسی شکل توسعه فیزیکی شهر11 ...،

عبندی و ارائه راهکارها
جم 
مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر را شاید باید کمبود اصالعات در مورد شاخصها و عدم ارائه اطالعات از
صهای به کارگرفته شده در
طریق سازمانهای مربوطه و همچنین محدود بودن شاخصها دانست .هرچند شاخ 
صهای مناسبی باشد اما مسلما کافی نخواهد بود .با توجه به اطالعات به
تحقیق برای بررسی شکل توسعه شهر شاخ 
یتواند اثرات زیانباری را بر پیکره
یتوان گفت که رشد پراکنده شهر م 
دست آمده از توسعه شهر قروه و اثرات آن م 
یهای زیست محیطی ،افزایش هزینهها ،مصرف بیشتر انرژی و ...دارد .پس چنانچه توسط مسئولین
شهر مانند آلودگ 
در این مورد تصمیمات مناسبی گرفته نشود این مشکالت رو به فزونی خواهد نهاد .برای این امر میتوان پیشنهاداتی
ارائه داد از جمله  :جلوگیری از توسعه ساخت و سازها در حومه شهر در صورت وجود زمین بایر در داخل شهر،
وضع قوانین مناسب در رابطه با توسعه شهر و نظارت موثر بر اجرای این قوانین ،ایجاد حریم حفاظتی در اطراف
شهر به منظور جلوگیری از گسترش افقی شهر ،استفاده از ظرفیت افزایش تراکم ساختمانی وضع موجود(  )% 60تا
وضع مطلوب(  )% 100با توجه به طرح جامع شهر ،و ....پس نتیجه گرفته میشود که توسعه فشرده شهر دارای مزایای
بسیار بیشتری نسبت به توسعه پراکنده شهر است.
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