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چکيده
امروزه الگوی گسترش کالبدی-فضایي شهرها یکي از مسائل کشورهای در حال توسعه بهویژه ایران است .لذا،
شناخت الگو و عوامل گسترش فضایي شهرها از جمله شهر آبدانان ،برای تدوین سياستهای مناسب امری اساسي
است .بر این اساس ،در چارچوب نظریه توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری ،تحليل الگو و عوامل رشد فضایي
شهر آبدانان در چارچوب روش توصيفي-تحليلي ارزیابي شد .دادههای مورد نياز از طریق روش کتابخانهای و
مراجعه به شهرداری گردآوری شد .شناسایي الگوی گسترش با استفاده از ضرایب آنتروپي ،جيني ،موران و G

عمومي و نيز روش آنتروپي شانون و مدل هلدرن انجام شد .در ادامه نيز عوامل کالن و خرد موثر بر گسترش
فضایي این شهر در بستر نظریهها تحليل شد .نتایج نشان داد که شهر آبدانان الگوی رشد تصادفي با گرایش بسيار
ضعيف به الگوی خوشهای را با شکلگيری لکههای داغ در جنوب و سرد در شمال تجربه نموده است که با توجه به
پایين بودن ميزان تراکم ،نتایج بيانگر غلبه الگوی پراکنده در شهر ميباشد .مطابق نتایج ،شهر آبدانان در اغلب
دورهها ،رشد کالبدی-فضایي لجام گسيخته و پراکندهای داشته است ،به طوری که در دوره  ،85-90رشد فضایي
بسيار پراکندهای را به ميزان  97درصد تجربه نموده است .نتایج تحليل عوامل موثر بر گسترش فضایي نيز نشان داد
که عوامل موثر بر الگوی رشد شهر آبدانان شامل مجموعه متنوعي از عوامل خرد/محلي و کالن/ساختاری هستند .در
این بين ،عوامل اصلي تعيين کننده الگوی گسترش شهر آبدانان عبارتند از :ضعف شدید اقتصاد زمين و مسکن،
* -1گروه جغرافيا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پيام نور( .نویسنده مسئول).
 -2کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پيام نور.
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مدیریت ناهماهنگ شهری ،ناپایداری منابع درآمدی شهرداری و ضعف طرحهای توسعه شهری .در مجموع ،تفسير
نتایج نشان دهنده سهم باالی عوامل مدیریتي و اقتصادی در الگوی رشد و توسعه شهری ميباشد.
کليد واژهها :الگوی گسترش فضایي ،عوامل گسترش شهری ،شهر آبدانان.
مقدمه
بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است که از سالهای بسيار دور آغاز شده و تحت تأثير نيروهای
مختلفي از قبيل زمان ،عوامل اداری ،اقتصادی ،سياسي و نيروی اجتماعي شکل گرفته است (Soltani & Namdaran,

 .)2010: 123توسعه شهری در سير روبه تکامل خود از زمان شروع تا به امروز دارای روند نسبتا متعادلي بود به
طوری که در اکثر فضاهای شهری همه عناصر شهری دارای یک همگوني و سازگاری خارقالعاده با یکدیگر بودهاند
()Hosseini and Soleimani-Moghadam, 2006: 28؛ اما این فرآیند در اثر تحوالت سياسي-اقتصادی در نيم قرن
اخير و نيز پيشرفتهای علمي و تکنولوژیکي دچار تغيير شده است .افزایش جمعيت ،ناگزیر شهرها را توسعه
ميدهد و طي آن محدودههای فيزیکي شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقي از حيث کمي و کيفي
افزایش ميیابد و اگر این روند سریع و بيبرنامه باشد به ترکيب فيزیکي نامناسبي از فضاهای شهری خواهد انجاميد
و در نتيجه سيستمهای شهری را با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد ساخت (.)Ziaeiyan et al, 2011: 78
بعد از انقالب صنعتي شهرها در اثر مهاجرتهای روستا شهری با سرعت زیادی گسترش یافتند و به شهرهای
بزرگي تبدیل شدند ( .)Omidvar et al, 2009: 110سازمان ملل بزرگترین معضل کشورهای جهان سوم را در
فرآیند شهری شدن ،گراني زمين شهری و عدم دسترسي اقشار متوسط و ضعيف به زمين ميداند .به همين دليل
توجه به توسعه فيزیکي شهری پایدار بهعنوان یک ضرورت اساسي در برنامههای توسعه شهری حاکي از اهميت این
موضوع در تقویت جبهههای فرهنگي ،اجتماعي و کالبدی شهر دارد ( .)Dasta, 2011: 5در این راستا ،یکي از
موضوعات حياتي قرن بيست و یکم دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر ،فرم شهر (فشردگي یا پراکنش)
است ( .)Rahnama & Abbaszadeh, 2006: 101به همين دليل توجه به فرم فضایي شهر به عنوان ضرورتي اساسي
در برنامههای توسعه شهری حاکي از اهميت این موضوع در تقویت جبهههای فرهنگي ،اجتماعي و کالبدی شهر
دارد ( .)Hosseinzade-Dalir & Houshyar, 2006: 213در ایران نيز امروزه بحث الگوی رشد کالبدی-فضایي
شهرهای مختلف از موضوعات مهم و نيازمند بررسي است .در این ارتباط ،ميتوان به شهر کوچک آبدانان اشاره
داشت که از نظر الگوی رشد و توسعه فضایي مانند اغلب شهرهای کشور دچار مساله است .شهر آبدانان در دهههای
قبل و بعد از انقالب رشد جمعيتي و فضایي زیادی را تجربه کرده است به طوری که جمعيت آن از سال ( 1335تا
 )1395بهطور ميانگين رشد ساالنهای بين  ۴تا  5درصد داشته است و از  2200نفر در سال ( )1335به  239۴6نفر
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داشته است و تراکم ناخالص جمعيتي بسيار پایيني نيز برابر با  26نفر در هکتار دارد .گسترش فضایي زیاد و تراکم
بسيار پایيني که با توجه به ویژگيهای طبيعي منطقه نيز به نظر هشدار دهنده است .از اینرو ضروری است الگو و
عوامل گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان بررسي گردد .در واقع ،برنامهریزی و ساماندهي کالبدی-فضایي شهر
آبدانان نيازمند تحليل الگو و عوامل گسترش آن ميباشد .لذا سؤال اصلي پژوهش بدین شرح مطرح گردید :الگوی
گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان چگونه است و این الگو متاثر از چه عواملي ميباشد؟
فقدان مطالعهای مناسب از الگو و عوامل گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان بر حسب شاخصهای مناسب،
ضرورت انجام این پژوهش را روشن ميسازد .لذا این تحقيق به ارزیابي و تحليل الگو و عوامل گسترش کالبدی-
فضایي شهر آبدانان ميپردازد .تحليل الگوی گسترش کالبدی-فضایي موجود شهر؛ علل و عوامل موثر بر آن و ارائه
رهنمودهایي برای بهبود و جهتگيری به سمت الگوی پایدار از اهداف این پژوهش ميباشد.
مباني نظري
حجم ادبيات نظری مربوط به انبساط و گسترش اراضي شهری زیاد اما متفرق است ( .)Wei, 2016واژه اسپرال برای
تشریح محيط شهری از اواسط قرن بيستم بهکار برده شد ( .)Sami et al, 2015: 46ادبيات پراکندگي شهری در
برگيرنده کارهای اقتصاددانان ،جغرافيدانان و برنامهریزان ميباشد .اگرچه هنوز مقداری بحث در مورد تعریف دقيق
پراکندگي شهری وجود دارد ،اما اجماعي کلي به نظر در حال شکلگيری است که پراکندگي شهری را بهعنوان پدیده
ای چندبعدی در نظر ميگيرد که بهصورت الگوی برنامهریزی نشده و نامتوازن توسعه شهری تعریف ميشود و
محصول فرآیندهای متعددی ميباشد که منجر به بهرهبرداری ناکارآمد منابع زمين ميگردد (Oueslati et al, 2015:

 .)1595در واقع ،پراکندگي نتيجه مجموعه پيچيدهای از نيروهای درهم تنيدة جمعيتي ،اجتماعي-اقتصادی ،سياسي و
جغرافيایي است ( .)Gómez-Antonio et al, 2016: 225از آنجا که در قرن  21فرم مسلط زندگي شهری بر اساس
اتومبيل شکل گرفته است ( )Glaeser & Kahn, 2004: 2481الگوی اسپرال ابتدا در کشورهای توسعهیافته به علت
استفاده زیاد از اتومبيل شخصي و حومهنشيني بهوجود آمد و هم اکنون در بسياری از هستههای شهری کشورهای در
حال توسعه دیده ميشود ( .)Gharakloo & Zangane-Shahraki, 2009: 22از مدلهای نظری که تبيين کالسيکي از
ساختار فضایي شهری و از جمله پراکندگي و انبساط شهری ارائه ميدهد ،مدل شهر تک مرکزی ( Muth )1969و
) Mills (1972ميباشد که تغييرات جمعيت ،درآمد ،هزینه حملونقل و قيمت اراضي کشاورزی را بهعنوان تعيين
کنندههای اصلي تغييرات الگوهای شهری برميشمارد ( .)Weilenmann et al, 2017: 470مطابق تئوری شهر تک
مرکزی ،عواملي که اهميت بخش تجاری مرکزی را افزایش ميدهند پراکندگي را کاهش ميدهند؛ بنابراین ،شهرها
کمتر پراکنده رشد ميکنند درصورتيکه بخش های خاصي نظير خدمات تجاری که گرایش به تمرکز در ميانه شهر
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حملونقل عمومي توسعه ميیابند فشردهتر از شهرهایي هستند که بر محور اتومبيل (شخصي) رشد ميکنند
( .)Burchfield et al, 2006: 590البته ،نسخه اصلي و اوليه مدل شهر تک مرکزی نميتواند توسعه پراکندهای را که
در بعضي شهرها مشاهده شده است تبيين کند ،جایي که بعضي قطعات زمين بدون توسعه رها شدهاند در حاليکه
قطعاتي دیگر در جاهایي خيلي دورتر ساخته شدهاند .یکي از راههای تشویق توسعه پراکنده ،این است که به فضای
باز عمومي ارزش رفاهي بدهيم ،بهطوری که ممکن است افرادی مایل باشند هزینههای حملونقل بيشتری را به
خاطر زندگي در نواحي دورتر از مرکز شهر متقبل شوند به این منظور که نزدیک مساکن خود فضای باز داشته باشند
) .) Oueslati et al, 2015: 1597در همين ارتباط ،بروکلر معتقد است که افزایش جمعيت و درآمد و کاهش
هزینههای حملونقل منجر به پراکندگي ميشود .افزایش جمعيت باعث نياز به زمين ميشود .از منظر دیگر ،با رشد
درآمد ،ساکنان به ساختمانهای بزرگتر گرایش پيدا ميکنند و در پاسخ به این مساله ،بزرگراهها و زیرساختها
احداث ميشوند (.)Brueckner, 2000
نظریه مهم دیگر تبيين کننده تغييرات کاربری اراضي ،مدل تایبوت )1956( 3ميباشد که معتقد است به غير از
حملونقل ،هزینهها ،درآمد و قيمت اراضي ،انتخاب مکانهای مسکوني بر اساس عوامل متعدد دیگری تعيين
ميشود .این مدل ،پراکندگي را نتيجه آنچه که ترتيببندی تایبوت است ميداند .در واقع ،مدل تایبوت ابتدا بر
روی علل پراکندگي (و انبساط شهری) تمرکز نميکند ،بلکه بيشتر روی علل رشد جمعيت و درجه همگني ساختار
جمعيت تمرکز مي کند .لذا ،پراکندگي ساختار خاصي از محيط ساخته شده در نتيجه ساختار جمعيتي مشخصي
ميباشد که توسط آرزوی خانوارهای اتومبيلدار به جدایيگزیني بر اساس ترجيحاتشان در مورد سياستها ،خدمات
عمومي ،تسهيالت و  ...ایجاد ميشود ( .)Weilenmann et al, 2017: 470مطابق نظریه اقتصاد شهری نيز رشد
فضایي شهرها نتيجه سه عامل اساسي است :رشد جمعيت ،افزایش درآمد و هزینههای حملونقل پایينتر (به واسطة
سرمایهگذاریهای مهم در زیرساختهای حملونقل) .ترجيحات فردی و ترتيببندی تایبوت ،ناکاميهای بازار و
بخش عمومي و عوامل سياسي مشخص نيز بهعنوان علل پراکندگي شهری در نظر گرفته شدهاند .کارهای پيشگام
) Brueckner & Fansler (1983و جدیدتر ( Wassmer )2008و ) ،Burchfield et al (2006در بين سایر کارها،
شواهد تجربي را در این زمينه فراهم آورده است .از بين علل ذکر شده ،رفتار حکومت محلي شاید از اهميت ویژهای
برخوردار است چرا که ميتواند سياستگذاری های کاربری اراضي را منحرف کرده و در نتيجه پراکندگي شهری را
به بار بياورد .در این ارتباط ،ساختار منابع مالي عمومي و اتکای درآمد محلي وضعيتي حياتي پيدا ميکند (Gómez-

 .)Antonio et al, 2016: 221به اعتقاد کاستل ،رشد سریع کالبدی مناطق شهری متاثر از دو عامل افزایش نرخ رشد
طبيعي جمعيت چه در شهر و چه در روستا و مهاجرت از روستا به شهرهاست ) .)Castells, 1975: 144در واقع،
رشد روزافزون شهرها متاثر از رشد جمعيت و مهاجرت منجر به ساختوسازهای بدون برنامهریزی و تغيير زیاد در
3- Tiebout
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ميطلبد ( .)Nazarian, 2002: 10گروهي از پژوهشگران نيز از دیدگاهي نئوکالسيک استفاده ميکنند که الگوها و
عوامل گسترش و انبساط اراضي شهری را تحليل ميکنند و در رویکردشان به مدلسازی تغييرات ،گرایش به استفاده
از سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GISو تکنيک های سنجش از راه دور دارند .در این رویکرد ،دو دسته از تئوریها
برای چارچوب دادن به مطالعات وجود دارد :مدل تعيين اجاره اراضي شهری و تئوری اقتصاد خرد .تئوری اقتصاد
خرد تغيير کاربری اراضي ،گسترش و انبساط اراضي شهری را بهعنوان پيامد تصميمات کاربران انفرادی زمين
ميداند که تالش مي کنند فواید مورد انتظار از قطعات زمين شخصي را افزایش دهند .پژوهشگران با وارد کردن
سيستمهای حملونقل پيشرفته ،کيفيت خاک ،اقليم و موهبتهای طبيعي به تئوریهای مکان مرکزی و
صرفهجویي های ناشي از تجمع ،دریافتند که گسترش و انبساط اراضي شهری توسط عوامل دسترسي ،شکاف ارزش
زمين و همينطور هزینههای ساخت تاثير مي پذیرد .الزم به ذکر است از نظر پژوهشگران نهادگرا ،انبساط اراضي
شهری چندان فرآیندی محلي و فيزی کي که عمدتا متاثر از دسترسي و شرایط فيزیکي باشد نيست ،بلکه سرمایه
خارجي جذب شده توسط جهاني شدن ،نيروی محرک اصلي مکانیابي مجدد صنعتي و توسعه اراضي ميباشد (Li

 .)et al, 2018: 1731-1732نظریه دیگر در مورد پراکندگي شهری عبارت است از ساختار منابع مالي عمومي محلي
و تکيهگاه درآمدها .اول اینکه اثر مالي فزاینده ناشي از ماليات بر دارایيهای محلي ميتواند در پراکندگي شهری
سهيم باشد .ماليات بر دارایي شدت توسعه زمين را کاهش ميدهد ،کاهندة تراکم جمعيت است و در عوض باعث
ميشود که شهرها به طور فزایندهای گسترش پيدا کنند .دوم اینکه بسياری از حکومتهای محلي با مشکالت
دوامپذیری مالي روبرو هستند و برای تعادل بخشي به بودجه خود دست به بخششهایي ميزنند و این نرمش آشکار
در محدودیتهای بودجه ميتواند سياستگذاریهای محلي را تحریف کند ).)Gómez-Antonio et al, 2016: 227
پراکندگي بيش تری در شهرها وجود خواهد داشت زمانيکه بخش زیادی از اراضي توسعه نيافته در قلمرو هيچ
شهرداری (نظارتي) قرار نداشته باشد .بودجه و اعتبارات بخش عمومي هم نقش مهمي بازی ميکند .پراکندگي
بيشتری در جاهایي که اعتبارات دولتي بيش تر است وجود دارد چراکه ساکنان آن هزینه کمتری را در تامين
زیرساختهای مورد نياز توسعههای پراکنده جدید به دوش ميکشند ) .)Burchfield et al, 2006: 590یک سيستم
تامين مالي شهرداریها که به شدت روی درآمدهای وابسته به توسعه تکيه دارد ميتواند شهرداریها را تشویق کند
که تغييرات کاربری اراضي را به شکلي ناکارآمد بعنوان ابزار تامين بودجه مورد استفاده قرار دهند Ómez-Antonio

).)et al, 2016: 221
بنابراین ،پراکندگي شهری نتيجة تصميمات عامالن متعددی است که درگير در توسعه کاربری اراضي هستند.
توسعهدهندگان زمين ،از یکطرف ،بهعنوان عامالن بيشينه ساز سود در فعاليت ساخت عمل ميکنند .از طرف دیگر،
ساکنان یا صاحبخانهها بهعنوان بيشينهسازان رفاه عمل ميکنند کسانيکه ميخواهند دستيابي پيدا کنند به :مزیتهای
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در مرکز شهر متحمل ميشوند .فعاليت حکومتهای محلي نيز چشمگير است و منابع مالي حکومت محلي عامل
مهمي است که سهم آن را در تغييرات توسعه شهری مشخص ميکند .ترکيب کنترل محلي بر تغييرات کاربری
اراضي ،فقدان برنامه ریزی عمومي فرادست کاربری اراضي ،ساختار سيستم مالي محلي ،جذابيت مبتني بر ماليات ،به
همراه خصيصههای جغرافيایي یکسان شهرداریهای همجوار ،محيطي را برای سطوح وانمود شده پراکندگي ایجاد
ميکند (.)Ibid: 224
رشد جمعيت و درآمد ،قيمت پایين زمين و دسترسي به مسکن مناسب ،مزیتهایي نظير قيمت پایين سيستمهای
حملونقل ،بهبود ش بکه ارتباطي ،مالکيت اتومبيل شخصي ،مراکز جدید کار در حومهها ،توسعه زیرساختها،
سوبسيدها و خدمات عمومي ،نيز از جمله عواملي است که سبب بهبود تسهيالت و تشویق ساکنان به پراکندگي
شهری ميشود (.)Habibi & Asadi, 2011: 138
در واقع ،شهرها به لحاظ فضایي-کالبدی بسته به کم و کيف شرایط حاکم بر بازار عرضه و تقاضای زمين و نقدینگي
متقاضيان مختلف ،ویژگيهای اکولوژیکي ،شرایط اجتماعي-اقتصادی ،موقعيت طبيعي و مکان جغرافيایي گسترش
ميیابند ( .)Pourmohamadi et al, 2008: 33نقش بازار زمين و مسکن نيز عاملي مهم و موثر در تغيير ساختار
فضایي و کالبدی شهرها ميباشد (.)Hadili & Mehrzad, 2009
الزم به ذکر است ،عليرغم پيشرفت تکنولوژی ،محيط طبيعي نيز همچنان نقش مهمي در شکلیابي شهر بازی ميکند.
پراکندگي با وجود سفرههای زیرزميني پرآب در اطراف شهر ،بهطور اساسي افزایش ميیابد :چنين سفرههایي به مردم
اجازه مي دهد که چاه آب بکنند و دورتر از شهر ساکن شوند .از موانع توسعه ميتوان به کوههای مرتفع نزدیک شهر
اشاره کرد که گسترش شهری را محدود کرده و باعث ميشود که توسعه فشردهتر شود .تپهها و بينظميهای زميني
کوچک مقياس ،توسعه پراکنده را تشویق ميکنند .سرانجام اینکه ،عواملي که ارزش فضای باز را باال ميبرند ،بهطور
مثال ،اقليم معتدل ،پراکندگي را افزایش ميدهند .در کل ،جغرافيای طبيعي بهتنهایي حدود  25درصد تغييرات سراسر
شهر را از نظر شاخص پراکندگي شرح ميدهد (.)Burchfield et al, 2006: 590
در بعضي از کشورهای درحال توسعه نيز ،جغرافيدانان چارچوبهای خاصي را برای تبيين گسترش شهری با تاکيد
بر عواملي بدین شرح توسعه دادهاند :کارآفریني ،نهادهای واسطهای ،ماشين رشد ،سلسله مراتب سياسي ،نقش دولت،
تحول اقتصادی و همينطور تحول سياستهای زمين و نقشهای حکومتي (.)Li et al, 2018: 1731-1732
در ایران هم تا زماني که الگوی رشد شهرها ارگانيک و تعيين کنندة این رشد ،عوامل درونزا و محلي بودند زمين
شهری نيز کاربریهای سنتي شهر را کفایت مي کرد و حسب مورد شرایط اقتصادی ،اجتماعي و امنيتي شهر ،فضای
شهر را بهطور ارگانيک سامان ميداده است .ليکن از زماني که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برونزا به خود
گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و شهرهای ما در نظام اقتصاد جهاني و تحت تاثير
آن قرار گرفت ،سرمایه گذاری در زمين شهری تشدید شد و این نقطه ضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه
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توسعه شهری نيز در ایران ،به دليل نداشتن نگرش سيستمي و بيتوجهي به نقاط قوت و ضعف پتانسيلهای طبيعي
و انساني شهر ،ناموفق بوده است ( .)Ebrahimzade-Asmin et al, 2010: 28تهيه طرحهای جامع شهری عمدتا بر
الگوی شهر ماشيني و اصول و مباني حاکم بر آن یعني جدایي محل کار و زندگي و تفکيک کاربریها متکي است
بنابراین ،به نوعي به گسترش افقي شهرها کمک کرده است .از طرفي نقش تحوالت سياسي ناشي از تغيير ساختار
حکومت در سال ( )1357و مسائل دیگر از جمله جنگ هشت ساله عراق عليه ایران به همراه عدم وجود
سياستگذاری صحيح توسعه شهری ،رشد جمعيت و به تبع آن مهاجرتهای شهری-روستایي باعث گسترش
حاشيههای بدون برنامه شهرها شده است .بهطوری که شهرها به وسيله نوارهای حاشيهنشين محاصره شدهاند.
بنابراین گسترش افقي ناشي از طرح جامع مبتني بر الگوی شهر ماشيني و حاشيهنشيني به همراه مداخله مقطعي در
مراکز شهری از ویژگيهای بارز الگوی گسترش فرم شهرهای ایران است ).)Sheikhi et al, 2012: 122
هر چند عوامل مختلفي در پراکنش شهرها موثرند ،اما روند بورس بازی و معامالت قماری زمين یکي از عوامل
اصلي توسعه فيزیکي ناموزون شهرها محسوب ميشود؛ به طوری که بورسبازی زمين و احتکار آن ،بخشي از زمين
را از توسعه باز ميدارد ،در حالي که بخش های دیگر آن ممکن است به سرعت به زیر پوشش ساختمانهای شهری
برود ( ،)Shakuei, 2003: 215سایر عوامل گسترش پراکنده شهر نيز چنين بيان شدهاند :افزایش جمعيت که بر اثر
رشد طبيعي و مهاجرت صورت ميگيرد؛ تحول و دگرگوني نيازها که شامل حملونقل سریع ،تسهيالت شهری
جدید و نياز به خدمات بيشتر و بهروزتر مي باشد؛ تکنولوژی و مظاهر آن که در بر دارنده وسایل نقليه جدید،
روشهای جدید ساختوساز و تاسيسات زیربنایي ميباشد؛ تصميمگيری نهادها و اشخاص دارای قدرت یا اختيار
که شامل شهرکسازی ،بافتهای مسکوني جدید ،انتقال یا ایجاد مراکز شهری و ایجاد صنایع ميباشد
& .)Rostam-Yazdi, 2008: 35 (Abbaszadegan
پيشينه پژوهش
) Ewing et al (2002در پژوهشي با استفاده از  22متغير (که در قالب  ۴عامل تبيين کنندهی پراکندگي دستهبندی
شده بودند) به سنجش پراکندگي  83مورد از بزرگترین مناطق مادر شهری ایاالتمتحدهی آمریکا پرداختند.
همچنين به بررسي رابطهی بين پراکندگي شهری و شاخصهای مرتبط با حملونقل پرداختند .نتایج این تحقيق
ضمن رتبهبندی کالنشهرها از نظر ميزان پراکندگي ،نشان داد که ترافيک و مشکالت مرتبط با حملونقل در
شهرهایي که از رشد پراکندهتری برخوردارند بيشتر است .در این شهرها ،حتي در صورت کنترل درآمد ،اندازه
خانوارها و دیگر عوامل ،باز مردم مجبورند بيشتر رانندگي کنند ،بيشتر صاحب اتومبيل شوند ،آلودگي هوایي
بيشتری را تحمل کنند ،با ریسک بيشتری از مرگومير ناشي از ترافيک روبرو شوند و کمتر پيادهروی کنند.
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زمين ،الگوی توسعه بسياری از شهرهای ایران را دیکته کرده است ( .)Majedi, 1999: 6الگوی سنتي طرحهای
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ميکنند که پراکندگي نتيجهی سياستهای صریح دولتي یا برنامهریزی شهری بد نيست ،بلکه در مقابل نتيجهی
بيبازگشت زندگي مبتني بر ماشين است .در نهایت پيشنهاد ميدهند که اولين مشکل اجتماعي مربوط به پراکندگي
در حقيقت این است که بعضي از مردم کنار گذاشته ميشوند به خاطر اینکه به اندازهی کافي درآمدی ندارند که
بتوانند از عهدهی هزینههای ماشيني که از ملزومات این شکل زندگي است برآیند.
) Tsai (2005برای تعيين فرم مادر شهری و درجهی فشردگي و پراکندگي ،تحليلي روی  219ناحيهی مادر شهری با
جمعيت کمتر از  3ميليون نفر در ایاالتمتحده انجام داده است .نتایج نشان ميدهد که جمعيت و اشتغال در تعدادی
از زیر نواحي مناطق مادرشهری متمرکز شده است (الگوی خوشهای) و تمرکز اشتغال از تمرکز جمعيت بيشتر
است Noor et al (2013) .به بررسي عوامل فضایي در اندازهگيری پراکندگي شهری در شهر کوانتان با استفاده از
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي ۴پرداخته اند .نتایج نشان داد که شهر کوانتان دارای الگوی پراکنده
شهری نميباشد.
) Ewing & Hamidi (2014در پژوهشي با عنوان سنجش پراکندگي ،الگوهای توسعهی  221ناحيهی مادرشهری و
 99۴شهرستان را در ایاالتمتحده از سال ( )2010تحليل ميکنند .هدف پژوهش بررسي این مساله است که کدام
جوامع فشردهتر ميشوند و کدام پراکندهتر .آنها از چهار عامل اوليه برای ارزیابي توسعه در این نواحي استفاده
کردند .نتایج تحقيق نشان ميدهد که اميد به زندگي ،پویایي اقتصادی ،گزینههای حملونقل و جابجایي ،سالمتي و
امنيت فردی ،همه و همه در نواحي و شهرهایي که از رشد پراکنده کمتری برخوردارند بهبود ميیابد.
) Litman (2014در پژوهشي به بررسي این ادعا در شهر ویکتوریا 5ميپردازد که اغلب خانوارها ،مساکن با الگوی
پراکنده را ترجيح ميدهند و لذا توسط سياستهای رشد هوشمند صدمه ميبينند؛ اما این تحليل نشان ميدهد که
رشد هوشمند از راههای متعددی گرایش به منتفع ساختن مصرفکنندگان دارد .تحليل بازار نشان ميدهد که اغلب
خانوارها ميخواهند که دسترسي خود را بهبود ببخشند و کاربری اراضي مختلط و گزینههای متنوع حملونقل را
خواستارند و تقاضا برای مسکن پراکنده در حال کاهش است .مطالعات متعددی نيز علل و تعيين کنندههای رشد و
انبساط شهری را بررسي کردهاند .این دالیل و تعيين کنندهها از از نظر ( :)Zhang et al, 2013: 193-195متغيرهای
نزدیکي و م جاورت (شامل فاصله تا شبکه ارتباطي ،فاصله تا مراکز شهری ،فاصله تا رودخانه و آب) ،متغيرهای
توپولوژیکي (شامل شيب ،ارتفاع) ،عوامل همسایگي (کيفيت خاک ،کاربری و پوشش زمين) ،عوامل اجتماعي-
اقتصادی (شامل توليد ناخالص داخلي ،جمعيت) و متغيرهای سياستگذاری (شامل برنامهریزی و هدایت کاربری
اراضي) .همچنين بر اساس پژوهش های ميزکوسکي و ميلز ،پراکندگي شهری نتيجه درآمد و رشد جمعيت ،بهبود
سيستمهای حملونقل ،تنوع انتخابهای کاربران و رقابت بر روی زمين ميباشد .متغيرهای دیگری نظير ماليات
زیاد ،جنایتها ،آسيبدیدگي زیرساختها ،تعداد مراکز آموزشي نيز در مناطق مرکزی دیده شده است و پراکندگي
4- GIS: Geographic Information System
 -11مرکز بریتيش کلمبيای کانادا
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ترجيحات مصرفکنندگان ،نوآوریهای تکنولوژیکي ،سوبسيدها و کاالهای عمومي و نيمه عمومي ).)Ewing, 1997
در حوزه پژوهشهای داخلي نيز Taghvaei & Saraei (2004( ،به بررسي گسترش افقي شهرها و ظرفيتهای
موجود زمين در شهر یزد پرداختهاند و به این نتيجه رسيدهاند که نيمي از وسعت تحقق یافتهی شهر یزد کاذب است
و برای  25سال آینده نياز به هيچگونه افزایش مساحت ندارد.
) Rahnama & Abbaszadeh (2006, 2008به مطالعهی تطبيقي درجهی پراکنش /فشردگي در کالنشهرهای سيدني
و مشهد پرداختهاند .این تحقيق با استفاده از ابزارهای سيستم اطالعات جغرافيایي و با معرفي چهار الگو (آنتروپي،
جيني ،موران و گری) ،شاخصهای فشردگي را برای کالنشهرهای سيدني و مشهد محاسبه کرده است .نتایج نشان
فرم کالنشهر سيدني «تک مرکزی» است اما فرم کالنشهر مشهد «الگویي تصادفي» است در نتيجه در جهت نيل به
توسعه پایدار ،نياز است که الگوی توسعه تغيير کند.
) Gharaklou & Zanganeh-Shahraki (2009در پژوهشي به شناخت و اندازهگيری الگوی رشد کالبدی-فضایي
تهران با استفاده از ضرایب جيني ،آنتروپي ،موران و گری پرداختهاند .نتایج گویای نابرابری و عدم تعادل در توزیع
جمعيت در سطح شهر بوده و اینکه الگوی توسعهی فيزیکي شهر تهران تجمع و تمرکز پایيني داشته که به الگوی
پراکندگي شهری و تا اندازهای الگوی تصادفي نزدیکتر است.
) Ghadami et al (2013نيز در مقالهای با استفاده از تکنيکهای آنتروپي شانون ،تراکم ،آزمون  tو مدل Hot- Spot

به تحليل چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهر تهران پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان ميدهد که تهران دارای
الگوی رشد پراکنده ميباشد .همچنين ساختار فضایي شهر تهران در هشت جهت جغرافيایي نشان ميدهد که با
توجه به توزیع تراکم ساختماني و جمعيت ،شهر فاقد بخش مرکزی قوی ميباشد.
) Ziari et al (2014نيز در پژوهشي به سنجش و ارزیابي الگوی گسترش فيزیکي شهر یزد پرداختهاند .نتایج این
پژوهش در رابطه با الگوی توزیع جمعيت و اشتغال نشان ميدهد که نابرابری در توزیع جمعيت و اشتغال در شهر
یزد ناچيز است و تعادل نسبي وجود دارد .تحليل تجمع و پراکندگي جمعيت و اشتغال نيز نشان ميدهد که شهر یزد
دارای الگوی تصادفي متمایل به پراکنده بوده و دارای تمرکز پایين جمعيت و اشتغال (نقطه سرد) ميباشد.
در چارچوب نظریهی توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری و نيز مباني نظری مربوطه ،ابعاد ،معيارها و مدلهای
تحليل کمي چگونگي و الگوی گسترش کالبدی-فضایي شهرها مطابق (جدول  )1تنظيم شد .مطابق آن ،الگو و
چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهرها دارای ابعاد متعددی است و برای تحليل هر یک ،شاخصها و روشهای
مختلفي ارائه شده است.
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فرم شهر (يا الگوي رشد کالبدي-فضايي شهر)
تراکم

ابعاد

اندازه

معيار یا شاخص
اصلي

مساحت

(یا شدت فعاليت)
جمعيت

واحد تحليل فضایي

کل شهر

مدل تحليلي کمي

مدل هلدرن

درجهی توزیع برابر

جمعيت/اشتغال

درجهی خوشهبندی
(یا تجمع)
جمعيت/اشتغال

واحدهای فضایي فرعي :ناحيه ،محله و ...
 ضریب موران -ضریب آنتروپي

 -ضریب گری/گری

 -ضریب جيني

تعدیلي
 ضریب  Gعمومي -تحليل لکههای داغ

مرکزیت
فاصله و مرکزیت
هندسي
کل شهر

 عارضهی مرکزی ميانگين مرکزی فاصلهی استانداردوزني

 تصادفي کوچک/بزرگشناسایي الگو

 تراکم کم/تراکم زیادنتيجه :رشد باقواره /بيقواره

 تعادل -عدم تعادل

 -شطرنجي

 -مرکزیت باال

 -خوشهای

 -مرکزیت پایين

 موقعيت لکههای داغ وسرد

مأخذ:

(Tsai, 2005: 141-144؛ Hang et al, 2007: 3-5؛ Taghvaei & Saraei, 2004: 201؛ Rahnama & Abbaszadeh, 2006: 103-107؛
Ghadami et al, 2013؛ )Ewing & Hamidi, 2014

در این ارتباط ،از یک طرف الزم است در تحليل کمي الگو و چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهرها ،به همه
ابعاد و شاخصهای مربوطه توجه داشت .از طرف دیگر ،توجه به علل و فرآیندهای تبيين کننده الگوهای رشد،
گسترش و انبساط شهری نيز از اهميت مضاعفي برخوردار است .در مجموع و بر اساس مباني نظری تدوین شده،
تنوعي از الگوهای رشد و انبساط شهری وجود دارد ،از الگوهای رشد پراکنده و بيقواره شهری تا رشد هوشمند.
این الگوها مطابق مدل مفهومي ارائه شده در (شکل  ،)1انعکاس و تبلور فضایي مجموعهای از عوامل و فرآیندهای
در هم تنيدهای هستند که بهصورت ميانمقياسي از سطوح ملي تا محلي عمل ميکنند و ریشه در ساخت تاریخي و
اجتماعي-فرهنگي کشورها دارند و بهطور همزمان نيز با شرایط و ویژگيهای انساني-محيطي محلي و موقعيت هر
شهر بهطور خاص انطباق پيدا ميکنند؛ بنابراین ،الگو و شکل رشد و گسترش هر شهر بهطور همزمان هم از علل و
فرآیندهای بيروني و فراشهری متاثر ميباشد و هم از شرایط محيطي و انساني محلي و همچنين اندازه آن شهر در
نظام شهری و نقش آن در نظام اداری-سياسي .آنچه که در تحليل و برنامهریزی توسعه شهری بایستي بهطور جدی
مورد توجه قرار گيرد.
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شکل  :1مدل مفهومي علل و فرآيندهاي تبيين کننده الگوهاي رشد ،گسترش و انبساط شهري

محدوده مورد مطالعه
شهر آبدانان واقع در استان ای الم و مرکز شهرستان آبدانان است که عملکردی اداری و سياسي دارد .در سرشماری
عمومي سال  1395جمعيت شهر آبدانان  239۴6نفر گزارش شده است .شهر آبدانان ظاهرا به واسطه فراواني چشمه
سارهای آب گوارا ،آبدانان خوانده شده است ( .)Statistical Center of Iran, 2016از جمله عوامل جغرافيایي
محدود کننده توسعه شهر ميتوان به ارتفاعات شمالشرقي شهر در توسعههای آتي شهر اشاره نمود که مانع توسعه
محدود کننده باید به اراضي زراعي در بخش شرقي و جنوبي شهر و غرب
فيزیکي در این راستاست .از عوامل دیگر
عوامل اجتماعي -اقتصادی
به علت ارتفاعات باال اشاره نمود ( .)Abdanan Master Plan, 2009: 68-69موقعيت محدوده مورد مطالعه در
تقسيمات سياسي کشور و استان در (شکل  )2قابل مشاهده ميباشد.
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مواد و روشها
این تحقيق بر اساس هدف ،کاربردی و بر اساس ماهيت و روش ،توصيفي-تحليلي است .جامعه آماری پژوهش ،کل
شهر آبدانان ميباشد و نمونهگيری ندارد .روش اصلي جمعآوری اطالعات ،روش کتابخانهای ميباشد به طوری که
آمار جمعيتي و اشتغال شهر آبدانان از شهرداری ،طرح جامع شهر و فرمانداری شهر بهدست آمد.
روش تحليل در این تحقيق ترکيبي از روشهای کمّي و کيفي-استنتاجي ميباشد .در واقع ،ابتدا تغييرات الگوی
رشد کالبدی شهر آبدانان بهعنوان متغير وابسته با استفاده از روشها و تکنيکهای تحليل ریاضي-آماری بررسي
گردید و در ادامه علل خرد و کالن این الگوی رشد نيز در بستر نظریهها و با توجه به مدل مفهومي ارائه شده ،در
چارچوب روشهای استدالل استنباطي/استنتاجي و استدالل معکوس تحليل و تبيين شد .بر این اساس ،جهت تحليل
توزیع فضایي جمعيت و فعاليت شهر آبدانان از ضرایب آنتروپي 6و جيني 7استفاده شد .جهت تحليل ميزان تجمع،
پراکندگي و تمرکز جمعيت و فعاليت شهر آبدانان نيز از ضرایب موران و  Gعمومي استفاده شد .جهت تحليل
چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان نيز از مدل آنتروپي شانون و روش هلدرن استفاده شد .ارزش مقدار
آنتروپي شانون از صفر تا ) Ln (nاست .نزدیک بودن مقدار آنتروپي به مقدار حداکثر نشانگر رشد پراکنده فيزیکي
شهری است .با استفاده از روش هلدرن ميتوان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشي از رشد جمعيت و چه
مقدار ناشي از رشد بيقواره شهری ميباشد .در ادامه نيز ،عوامل کالن و خرد موثر بر گسترش فضایي شهر آبدانان
در بستر نظریهها و در چارچوب استدالل استنباطي/استنتاجي و استدالل معکوس و با توجه به موقعيت و ویژگيهای
محلي آن تحليل و شناسایي شد.
6- Entropy index
7- Gini index
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 چگونگي توزیع فضایي جمعيت و فعاليت شهر آبدانانتعداد جمعيت و اشتغال شهر آبدانان در سال ( )1390برحسب هر محله در (شکلهای  3و  )۴نمایش داده شده
است که بيانگر تراکم باالی جمعيت و اشتغال در محله  5و  6و  11شهر آبدانان (مرکز شهر) ميباشد .جهت سنجش
ميزان تعادل در توزیع تراکم جمعيت و اشتغال از ضریب آنتروپي استفاده شده است .ضریب آنتروپي تراکم جمعيت
و اشتغال شهر آبدانان در سالهای ( 1385 ،1375و  )1390در (شکلهای  5و  )6قابل مشاهده ميباشد .محاسبات
بيانگر مقداری نابرابری در توزیع جمعيت و اشتغال طي سالهای مختلف ميباشد .همچنين تراکم جمعيت و اشتغال
شهر آبدانان در سال ( )1390متعادلتر از بقيه سالها بوده و در سال ( )1385از سطح تعادل تراکم جمعيت شهر
کاسته شده است .اشتغال سال ( 1375و  )1385نيز تفاوتي را نشان نميدهد.

شکل  :3توزيع تراکم جمعيت شهر آبدانان در سال ()1390

8

شکل  :4توزيع تراکم اشتغال شهر آبدانان در سال ()1390

برای سنجش ميزان تعادل در پراکندگي تراکم جمعيت و اشتغال از روش دیگری که ضریب جيني ميباشد ،استفاده
شده است که در (شکلهای  7و  )8قابل مالحظه ميباشد .محاسبات نشان دهندهی مقداری نابرابری در توزیع هردو
پارامتر ميباشد و این عدم تعادل در توزیع جمعيت اندکي بيشتر از توزیع اشتغال ميباشد .مطابق (شکل )7
جمعيت شهر آبدانان در سال ( )1390متعادلتر از سالهای گذشته بوده است .همچنين (شکل  )8بيانگر افزایش
تعادل تراکم اشتغال در سال ( )1390نسبت به سال ( )1385ميباشد.

 -8نقشة پایة محالت شهر آبدانان از شهرداری شهر آبدانان اخذ شده است.
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شکل  :7روند ضريب جيني جمعيت سالهاي مختلف شهرآبدانان

شکل  :8روند ضريب جيني اشتغال سالهاي مختلف شهر آبدانان

در مجموع طبق محاسبات انجام شده ،مقداری نابرابری در توزیع جمعيت و فعاليت در شهرآبدانان وجود دارد.
بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که :الگوی گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان از نظر نحوهی توزیع فضایي جمعيت
و فعاليت از عدم تعادل نسبي برخوردار است.
 ميزان تجمع و پراکندگي جمعيت و اشتغال شهر آبداناناز آنجا که نرمافزار  GISميتواند برای ارزیابي نتایج الگوهای مکاني-فضایي بهکار برده شود )،)Zhang, 2008: 212
ضریب موران برای جمعيت و اشتغال شهر آبدانان از هر دو روش وزندهي با استفاده از نرمافزار ArcGIS 10

محاسبه شده است .روند ضریب موران برای جمعيت و اشتغال شهر آبدانان در سالهای ( 1385 ،1375و  )1390از
هر دو روش وزندهي محاسبه شده است( .شکل  )9روند ضریب موران جمعيت شهر آبدانان از روش صفر و یک
را نشان ميدهد .طبق این نمودار جمعيت شهر آبدانان در سال ( )1385نسبت به سالهای قبل و بعد مقدار پراکنش
در این پارامتر تا حد ناچيزی کمتر شده است .بهطور کلي الگوی تجمع و پراکندگي جمعيت این شهر در سالهای
مختلف از الگوی تصادفي پيروی ميکند و گرایش بسيار ضعيفي عمدتا در سال ( )1385به سمت الگوی خوشهای
داشته است( .شکل  )10نيز روند ضریب موران جمعيت شهر آبدانان از روش مرز مشترک را نشان ميدهد .طبق این
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ناچيزی بيش تر شده است .الگوی تجمع و پراکندگي جمعيت این شهر در سالهای مختلف از الگوی تصادفي
پيروی ميکند و گرایش بسيار ضعيفي سمت الگوی خوشهای داشته است( .شکل  )11نشان دهنده روند ضریب
موران اشتغال شهر آبدانان از روش صفر و یک ميباشد .مطابق آن ،تجمع و پراکندگي اشتغال شهر به الگوی
تصادفي نزدیک است و تغييری نيز در طي سالهای بررسي اتفاق نيفتاده است( .شکل  )12نيز روند ضریب موران
اشتغال شهر آبدانان از روش مرز مشترک نشان ميدهد .مطابق آن نيز ،تجمع و پراکندگي اشتغال شهر به الگوی
تصادفي نزدیک است .طي سالهای بررسي ،تغيير بسيار ناچيزی به سمت الگوی خوشهای اتفاق افتاده است .جهت
دستيابي به الگوی تمرکز مکاني نواحي شهر آبدانان ،ضریب  Gعمومي برای جمعيت و اشتغال این شهر از طریق
نرمافزار  ArcGIS 10از روش صفر و یک و نيز مرز مشترک محاسبه شد .همچنين مقدار مورد انتظار ضریب G

عمومي نيز محاسبه گردید.

شکل  :9روند ضريب موران جمعيت آبدانان از روش صفر و يک

شکل  :10روند ضريب موران جمعيت آبدانان از روش مرز مشترک

شکل  :11روند ضريب موران جمعيت آبدانان از روش صفر و يک

شکل  :12روند ضريب موران اشتغال آبدانان از روش مرز مشترک
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مورد انتظار بر حسب روشهای مختلف بيشتر است .این امر بيانگر شکلگيری لکههای داغ ميباشد .یعني اینکه
محالتي که دارای تراکم بيشتر جمعيت و اشتغال هستند در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند .این امر بيانگر شکلگيری
الگوهایي از تمرکز مکاني جمعيت و اشتغال در شهر ميباشد؛ اما مطابق روش  Gعمومي ،شکلگيری لکههای سرد
شناسایي نشد .یعني اینکه تمرکز مکاني معناداری در محالت کمتراکم وجود ندارد .به صورتي که شاهد استقرار
محالت دارای تراکم پایينتر جمعيت و یا اشتغال در بخش خاصي از شهر در کنار هم باشيم.
جدول  -2ضرايب مختلف  Gعمومي محاسبه شده براي شهر آبدانان
ضرایب مختلف  Gعمومي
 Gعمومي (روش  0و )1
 Gعمومي (روش مرز مشترک)
مقدار مورد انتظار  Gعمومي

پارامتر

مقدار 1375

مقدار 1385

مقدار 1390

جمعيت

0/۴9۴

0/۴72

0/۴62

اشتغال

0/۴95

0/۴71

0/۴62

جمعيت

0/00003۴

0/000032

0/000032

اشتغال

0/00003۴

0/000032

0/000031

روش  0و  1اشتغال

0/3۴5

0/3۴5

0/3۴5

روش مرز مشترک

0/00002

0/00002

0/00002

برای شناسایي موقعيت لکههای داغ و سرد و ارائه نقشه آن ،از روش تحليل لکههای داغ بر حسب الیه فضایي
محالت شهر آبدانان استفاده شد .نتایج مطابق (شکل  )13نشان دهنده دو لکه داغ (یعني پهنههای قرمز) در جنوب
شهر است .این الگو بيانگر تجمع و استقرار محالت دارای تراکم باالتر جمعيت در جنوب شهر ميباشد .مطابق شکل
مذکور ،محدودههایي با رنگ آبي شناسایي نشده است .آنچه که بيانگر عدم شکلگيری لکههای سرد ميباشد .ولي
لکههای خاکستری بيانگر وجود گرایشهایي به سمت شکلگيری لکههای سرد در شمالغربي شهر ميباشد.

شکل  :13موقعيت لکههاي داغ و سرد تراکم جمعيت در شهر آبدانان بر حسب روش

Hot Spot Analysis
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پيروی ميکند و گرایش بسيار ضعيفي به سمت الگوی خوشهای داشته است .همچنين نتایج بهدست آمده از ضریب
 Gعمومي اشتغال و جمعيت در سالهای مختلف ،بيانگر شکلگيری الگوهایي از تمرکز مکاني جمعيت و اشتغال در
شهر ميباشد .تحليل لکههای داغ نيز نشان داد که گرایشهایي به شکلگيری لکههای داغ در جنوب و سرد در شمال
ميباشد؛ اما بهطور کلي با توجه به پایين بودن ميزان تراکم ،نتایج بيانگر غلبه الگوی پراکنده در شهر ميباشد.
 چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانانتحليل چگونگي گسترش کالبدی-فضایي شهر آبدانان با استفاده از مدلهای آنتروپي شانون و هلدرن انجام شد .در
اینجا آنتروپي برای مساحت  11محله شهر آبدانان در سالهای ( 1385 ،1375و  )1390محاسبه شد که مقدار
آنتروپي در هر سه دوره  2/2بهدست آمد .در حالي که ) Ln (nبرابر با  2/39ميباشد .نزدیک بودن مقدار آنتروپي
شانون به مقدار حداکثر نشان دهنده رشد پراکنده توسعه فيزیکي ميباشد .در نتيجه شهر آبدانان در سالهای (،1375
 1385و  )1390دارای توسعه فيزیکي پراکنده بوده است .جهت مشخص نمودن رشد بيقواره شهری ،از روش
هلدرن استفاده شده است .نتایج مطابق (شکل  )1۴نشان داد که در طي سالهای ( 1355-1375و )1355-1385
نزدیک به  0/51از رشد شهر ناشي از رشد بي قواره و اسپرال و حدود  0/۴9ناشي از رشد جمعيت بوده است .در
سالهای ( )1375-1385گسترش فيزیکي شهر متناسب با رشد جمعيت بوده و رشد بيقواره نداشته است .در
سالهای ( 1375-1390و  )1385-1390در حدود  0/03ناشي از رشد جمعيت و  0/97دیگر ناشي از رشد بي قواره
بود و باتوجه به اینکه در سال ( )1390نسبت به سال ( )1385مساحت شهر در حدود دو برابر شده است ولي
جمعيت شهر نسبت به سال ( )1385افزایش ناچيزی داشته است ،چنين اختالفي بيانگر رشد شدید مساحت نسبت
به جمعيت شهر ميباشد .به طور کلي از سال ( )1355-1390حدود  0/۴3رشد ناشي از رشد بي قواره و اسپرال و
در حدود  0/57ناشي از رشد جمعيت شهر بوده است .در مجموع ،مطابق نتایج ،گسترش شهر آبدانان از الگوی رشد
پراکنده پيروی ميکند.

شکل  :14مقايسه درصد گسترش ناشي از مساحت شهر آبدانان در سالهاي مختلف بر اساس روش هلدرن
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است و لذا نشان از رشد پراکندهی شهر دارد .همچنين از محاسبات بهعمل آمده از روش هلدرن چنين استنباط
ميشود که در دورههای  35ساله حدود  0/۴3رشد شهر ناشي از رشد بيقواره و اسپرال و حدود  0/57آن ناشي از
رشد جمعيت بوده است .بنابراین شهر آبدانان از الگوی رشد کالبدی-فضایي پراکنده پيروی ميکند.
 علل و عوامل رشد و انبساط شهری شهر آبدانانمطابق نتایج بهدست آمده بر حسب روشها و مدلهای مختلف ،مشخص گردید که شهر آبدانان در اغلب دورهها،
رشد کالبدی-فضایي لجام گسيخته و پراکندهای داشته است .این الگوی رشد حتي در دوره ( ،)1385-1390تشدید
شده و رشد فضایي بسيار پراکندهای را به ميزان  97درصد تجربه نموده است و تنها کمتر از  3درصد رشد آن ناشي
از افزایش جمعيت و نياز واقعي آن به زمين بوده است .از اینرو پس از تحليل الگوی رشد فضایي شهر آبدانان ،الزم
است علل و عوامل این الگوی رشد و انبساط شهری نيز بررسي شود .چرا که در ریشهیابي مساله و دستيابي به
راهکارها و سياستهای مناسب ،ضروری و راهگشاست .بر این اساس ،در ادامه به بررسي عوامل کالن و خرد موثر
بر گسترش فضایي این شهر در بستر نظریهها و در چارچوب تحليلي جغرافيایي پرداخته شده است.
ال گوهای رشد شهری چنانچه در مباني نظری بررسي شد و نيز مطابق مدل مفهومي ارائه شده (شکل  ،)1انعکاس و
تبلور فضایي مجموعهای از عوامل و فرآیندهای درهمتنيدهای هستند که بهصورت ميانمقياسي از سطوح ملي تا
محلي عمل ميکنند .در واقع ،الگو و شکل رشد و گسترش فيزیکي-فضایي هر شهر بهطور همزمان هم از علل و
فرآیندهای بيروني و فراشهری متاثر ميباشد و هم از شرایط محيطي و انساني محلي؛ بنابراین بررسي و دستهبندی
این عوامل و تعيين سهم آنها در الگوی رشد و توسعه شهر آبدانان ميتواند راهگشای مدیریت و برنامهریزی این
شهر به سمت توسعه پایدار باشد .آنچه که در ادامه پي گرفته شده است.
در تحليل علل الگوی ر شد فعلي شهر آبدانان در سطح خرد ،با توجه به مدل شهر تک مرکزی ) Muth (1969و
) Mills (1972ميتوان به نقش عواملي چون تغييرات جمعيت ،درآمد ،هزینه حملونقل و قيمت اراضي کشاورزی
پرداخت .در چارچوب این نظریه ،رشد جمعيت ،افزایش درآمد نسبي و نيز غلبه اتومبيل شخصي از عوامل موجود و
تاثيرگذار بر رشد پراکنده شهر آبدانان بوده است .سرمایهگذاری بخش عمومي و شهرداری نيز متناسب با بهبود
درآمد و افزایش مالکيت اتومبيل ،در توسعه شبکه معابر و زیرساختهای آن و کم توجهي به حملونقل عمومي،
الگوی رشد پراکنده شهر آبدانان را تشدید نموده است .این الگو همچنين مطابق مدل تایبوت ،توسط ترجيحات
فردی و گرایش خانوارهای اتومبيلدار به جدایيگزیني و ساختمانهای بزرگتر دور از مرکز شهر حمایت شده
است .مطابق نظریه اقتصاد شهری نيز رشد و توسعه فيزیکي پراکنده شهر آبدانان در سطح خرد ،متاثر از رشد
جمعيت ،افزایش درآمد و کاهش هزینههای حملونقل بهواسطه سرمایهگذاریهای مهم در زیرساختهای حملونقل
و توسعه مالکيت اتومبيل شخصي ميباشد.
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عوامل و شرایط طبيعي نيز توجه جدی داشت .در این ارتباط ،قرار گرفتن این شهر در دامنه جنوبي کبيرکوه و دره
رودخانه آبدانان و لذا وضعيت خاص توپوگرافي آن بهعنوان یک درهشهر ،باعث شده است که شهر آبدانان گسترشي
پراکنده و بر روی تقسيمات ناشي از عبور رودها و مسيلها داشته باشد .در واقع ،شهر آبدانان متاثر از شرایط
توپوگرافي زمين و محورهای ورودی شهر ،بهصورت شعاعي و ناپيوسته و در امتداد محورهای ورودی گسترش
یافته است .به طوریکه شهرکهای مسکوني از جمله فرهنگيان ،شهيد رجایي ،باقر صدر و هزاردر در امتداد این
محورهای ورودی و بهصورت لجامگسيخته توسعه یافته است .بعالوه وجود موانع توسعه فيزیکي از جمله ارتفاعات
شمال شرقي و اراضي زراعي در بخش شرقي و جنوبي و نيز محدودیت اراضي بایر باعث شده است که شهر آبدانان
بهصورت شهرکهایي مجزا بر روی ارتفاعات و تقسيمات ناشي از عوارض طبيعي ،توسعه خود را ادامه دهد.
بررسي رشد و تحول شهر در ادوار گذشته نيز نشان ميدهد که نقطه اوليه سکونت ساکنان شهر در دامنه جنوبي
کبيرکوه و دره باصفای رودخانه آبدانان و در شمال مقبره امامزاده سيد صالحالدین محمد تأسيس گردیده است؛ اما
به مرور زمان نيز با افزایش جمعيت ،گسترش شهر عمدتاً در جوار رودخانه اصلي شهر و به سمت شمال (مرکز
امروزی شهر) صورت گرفته است.
در تحليل علل رشد شهر در سطح خرد و مياني ،نباید از تصميمات مدیران سطح محلي و نيز وقایع غيرمنتظره نيز
غافل شد .در سال ( )1355شهر آبدانان دارای  ۴058جمعيت بوده است اما با تأسيس شهرداری و تبدیل آبدانان به
شهر و همچنين پيامدهای جنگ تحميلي  ،رشد جمعيت نيز آهنگ تندی را دنبال ميکند و در سال ( )1365شمار
جمعيت این شهر به  21879نفر و رشد ساالنه آن به  16/8درصد بالغ ميگردد .قسمت عمدهای از این رشد نيز به
علت اسکان عشایر در زمان جنگ تحميلي در این شهر بوده است؛ اما در سال ( )1370شمار جمعيت شهر آبدانان
برابر با  2122۴شده و رشد ساالنه آن کاسته و معادل  -0/61درصد گزارش شده است.
نکته مهم این است که شرایط فوقالذکر در کنار فقدان برنامه راهبردی در سطح محلي ،از عواملي است که منجر به
توسعه بيضابطه و بيقواره و عدم مدیریت رشد شهر شده است .بهطوری که مشاهده ميشود در طي سالهای
( 1365تا  )1395عليرغم کاهش نرخ رشد جمعيت ،اما مساحت شهر بدون توجه به رشد جمعيت و نياز ناشي از
آن ،همچنان افزایش ميیابد .چنانچه مطابق نتایج روش هلدرن نيز مشخص گردید که در طي دوره ( 1355تا )1385
نزدیک به  51درصد از رشد شهر ناشي از رشد بيقواره و تنها حدود  ۴9درصد ناشي از رشد جمعيت بوده است.
این وضعيت حتي طي سالهای ( )1385-1390تشدید شده بهطوری که تنها در حدود  3درصد ناشي از رشد
جمعيت و  97درصد ناشي از رشد بيقواره بوده است .در واقع در سال ( )1390نسبت به سال ( )1385مساحت
شهر در حدود دو برابر شده است ولي جمعيت شهر نسبت به سال ( )1385افزایش ناچيزی داشته است .چنين
اختالفي بين مساحت شهر و جمعيت ،نشان دهنده عدم همسویي رشد جمعيت و وسعت شهر با یکدیگر و فقدان
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وسيع به حوزههای شهری ،ادغام بسياری از روستاها ،شهرک ها و یا اراضي در محدوده شهر ،افزایش قيمت زمين در
محدودههای الحاقي و ساختوسازهای بيرویه و بدون برنامه در این محدودهها منجر به رشد پراکنده و افقي شهر
آبدانان شده است .نکته مهم دیگری که باید به آن توجه نمود این است که شهر سيستمي بسته و عنصری مجزا و
مستقلي از نظام فراتر از خود نيست .بلکه جزئي از نظام ملي و منطقهای است و لذا متاثر از عوامل کالن ملي و
منطقهای ميباشد .شرایط و ویژگي های حاکم بر ساختارهای اقتصادی ،اجتماعي و مدیریتي کشور ،به نوعي تعيين
کننده عوامل و روندهای تاثيرگذار بر رشد و توسعه شهرهای کشور از جمله شهر آبدانان ميباشد .در این ارتباط
ميتوان به الگوی سنتي طرحهای توسعه شهری در ایران اشاره نمود که به دليل )1 :نداشتن نگرش سيستمي)2 ،
بيتوجهي به نقاط قوت و ضعف پتانسيلهای طبيعي و انساني شهرها )3 ،غلبه الگوی شهر ماشيني در نگرش آن)۴ ،
تاکيد بر جدایي محل کار و زندگي و تفکيک کاربریها و ...؛ ناموفق بوده است .در واقع ،ضعف طرحهای توسعه
شهری ،مدیریت ناهماهنگ شهری و ناپایداری منابع درآمدی شهرداری در کنار ضعف دانش و تخصص بدنه
کارشناسي شهرداری آبدانان نيز از جمله عوامل مياني و تشدید کننده الگوی رشد بيقواره این شهر ميباشد .آنچه که
در نظریههای مدیریت شهری و نيز ساختار منابع مالي عمومي محلي نيز مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
همچنين در سطح کالن و ساختاری ،نقص و انحراف شدید اقتصاد زمين و مسکن شهری ،عدم ثبات و چالشهای
جدی در اقتصاد کالن و مدیریت توسعه کشور ،نيز از جمله مشکالت ساختاری/تاریخي است که تشدید کننده
عملکرد منفي عوامل فوقالذکر ميباشد .آنچه که در کنار عوامل مهم دیگری همچون ضعف دانش و تخصص بدنه
کارشناسي شهرداریها  ،مدیریت ناهماهنگ شهری و ناپایداری منابع درآمدی شهرداریها از عوامل کليدی رشد
بيقواره و ناپایدار شهرها بخصوص شهر آبدانان ميباشد .الزم به ذکر است این عوامل در شهرهایي نظير آبدانان که
عوامل زمينهساز و تسهيلگری به شرح ذیل وجود دارند باعث تشدید مسالة رشد بيقواره ميگردد:
 ضعف طرحهای توسعه شهری بستر مناسب محيطي رشد و افزایش نسبي جمعيت غلبه مالکيت وسيله نقليه شخصي وجود مسيل و رودخانه ارتقای وضعيت درآمدی خانوارها -شيب و توپوگرافي

 ترجيحات و گرایشهای فردی و خانواری بهبود راهها و دسترسي تغييرات بعد خانوار مهاجرت موانع ارتفاعي-

(ضعف) توسعه حملونقل عمومي

در چارچوب عوامل ساختاری فوق ،روند بورس بازی و معامالت قماری زمين؛ در نبود برنامه راهبردی ،مدیریت
شهری توانمند و یکپارچه و نيز فقدان منابع و ساختار مالي پایدار شهرداری؛ به عامل اصلي تعيين کننده الگوی رشد
شهرها از جمله شهر آبدانان شده است.
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متنوعي از عوامل خرد/محلي و کالن/ساختاری هستند .در این بين ،بررسيها نشان ميدهد که عوامل اصلي و عمدتا
ساختاری تعيين کننده الگوی گسترش شهر آبدانان عبارتند از :نقصان شدید اقتصاد زمين و مسکن ،فقدان برنامه
راهبردی ،عدم ثبات اقتصاد کالن و مدیریت توسعه ،ضعف دانش و تخصص بدنه کارشناسي شهرداری ،مدیریت
ناهماهنگ شهری ،ناپایداری منابع درآمدی شهرداری و ضعف طرحهای توسعه شهری.
البته باید توجه داشت که عوامل دیگر تاثيرگذار که عمدتا خرد و محلي نيز هستند فراموش نشوند .چرا که این
عوامل در بستر عملکرد عوامل فوقالذکر ،زمينهساز گسترش پراکنده شهر آبدانان ميباشند و نباید مورد غفلت قرار
گيرند .عواملي نظير :رشد جمعيت ،بستر مناسب محيطي (نظير اقليم مساعد) ،شرایط طبيعي منطقه (وجود مسيل و
رودخانه ،شيب و توپوگرافي ،موانع ارتفاعي  ،)...مهاجرت ،ارتقای درآمد خانوارها ،غلبه وسيله نقليه شخصي،
ترجيحات فردی و خانواری ،بهبود راهها و دسترسي و وضعيت توسعه حملونقل عمومي و . ...
نتيجهگيري
در این پژوهش در یک جمعبندی ،ابعاد و مدلهای تحليل کمي الگوی رشد و گسترش شهری ارائه گردید (جدول
 )1و بر آن اساس به تحليل کمي الگوی رشد شهر آبدانان از ابعاد مختلف پرداخته شد .بعالوه ،تالش شد مباني
نظری و عوامل موثر بر شکل گيری الگوی رشد شهری نيز بررسي گردد و مطابق آن ،مدل مفهومي علل و فرآیندهای
تبيين کننده الگوی رشد و انبساط شهری (شکل  )1ارائه گردید؛ بنابراین ،این پژوهش از یکطرف از نظر انسجام
بخشي به تحليل کمي ابعاد مختلف رشد کالبدی شهر و از طرف دیگر از نظر تبيين نظری عوامل موثر بر شکلگيری
الگوی رشد شهری و ارائه مدل مفهومي مربوطه ،از سایر پژوهشهای انجام شده در این زمينه متمایز ميباشد.
نتایج این پژوهش در ارتباط با تحليل کمي الگوی رشد و انبساط شهری نشان داد که در اغلب دورهها به جز دورة
 ،75-85شهر آبدانان رشد کالبدی-فضایي لجام گسيخته و پراکندهای داشته است .شدیدترین حالت نيز مربوط به
دوره  85-90ميباشد که بيش از  97درصد از رشد شهر بهصورت بيقواره و اسپرال بوده است و تنها کمتر از 3
درصد آن ناشي از رشد جمعيت و نياز واقعي آن به زمين بوده است .مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای مرتبط
نشان دهنده نتایج مشابهي در الگوی گسترش شهرها در ایران و غلبه رشد پراکنده ميباشد .بهطور نمونه پژوهشهای
) Gharaklou & Zanganeh-Shahraki (2009) Ghadami et al, (2013و ) Ghadiri & Dasta (2016در مورد
الگوی رشد شهر تهران با روشهای مختلف ،همچنين پژوهش) Ziari et al (2014و (Taghvaei & Saraei (2004

در مورد رشد فيزیکي شهر یزد ،نتایج مشابهي را زمينه الگوی رشد پراکنده نشان ميدهد .همچنين پژوهشهای
) Ebrahimzade et al (2010) ،Ebrahimzade & Rafiei (2009و ) Mirkatoli et al (2011نيز بهترتيب در مورد
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مشابه و رشد پراکنده ميباشد.
الزم به ذکر است در این پژوهش در ارتباط با ریشهیابي الگوی رشد پراکنده شهر آبدانان ،با بررسي عوامل کالن و
خرد موثر بر گسترش فضایي این شهر در بستر نظریهها و در چارچوب تحليلي جغرافيایي ،مشخص گردید چنين
رشد بيقواره و پراکندهای متاثر از نقش عمده عوامل مدیریت شهری و عوامل اقتصادی از سطوح ملي تا محلي
ميباشد .بهطوری که عوامل فقدان برنامه راهبردی ،نقص و انحراف شدید اقتصاد زمين و مسکن شهری ،عدم ثبات
و چالشهای جدی در اقتصاد کالن و مدیریت توسعه کشور در سطح ساختاری و کالن ،در کنار عوامل مهم دیگری
همچون ضعف دانش و تخصص بدنه کارشناسي شهرداریها ،مدیریت ناهماهنگ شهری و ناپایداری منابع درآمدی
شهرداریها در سطح خرد از عوامل کليدی رشد بيقواره و ناپایدار شهرها بخصوص شهر آبدانان ميباشد.
همچنين مشخص شد که تحقق عوامل ذکر شده در نظریههای شهر تک مرکزی ،اقتصاد شهری ،نظریه تایبوت،
تئوری اقتصاد خرد ،مدل تعيين اجاره اراضي شهری ،نظریه ساختار منابع مالي عمومي محلي و  ...در کنار عوامل
فوقالذکر ،بخصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که با چالشهای ساختاری جدی در بخشهای
مختلف روبرو هستند ،باعث انحراف جدی رشد و گسترش شهرها از مسير مناسب ميگردد.
مقایسه یافته های این پژوهش در مورد علل رشد فيزیکي شهر آبدانان با سایر پژوهشها نشان دهنده شباهتها و
تفاوتهایي ميباشد .بهطور نمونه ، Zhang et al (2013: 193-195( ،در پژوهش خود نقش و تاثير عامل فاصله تا
راههای ملي و ایالتي را در الگوی رشد شهرها مطرح نمودهاند .بعالوه در این تحقيق عامل شيب ،برخالف نتایج
پژوهش حاضر ،بهعنوان موثرترین تعيين کننده رشد شهری مطرح شده است .همچنين این تحقيق بر اهميت در نظر
گرفتن اثرات خودهمبستگي و مقياس در تحليل عوامل رشد شهری تاکيد ميکند.
همچنين ) Glaeser & Kahn (2004در پژوهشي با عنوان «پراکندگي و رشد شهری» ،با استفاده از شواهد متعددی
برخالف پژوهش حاضر استدالل ميکنند که پراکندگي نتيجهی سياستهای صریح دولتي یا برنامهریزی شهری بد
نيست ،بلکه در مقابل نتيجهی بيبازگشت زندگي مبتني بر ماشين است.
همسو با نتایج پژوهش حاضر ،بر اساس پژوهشهای ) ،Mieszkowski & Mills (1993پراکندگي شهری نتيجه
درآمد و رشد جمعيت ،بهبود سيستمهای حملونقل ،تنوع انتخابهای کاربران و رقابت بر روی زمين ميباشد.
متغيرهای دیگری نظير ماليات زیاد ،جنایتها ،آسيبدیدگي زیرساختها ،تعداد مراکز آموزشي نيز در مناطق مرکزی
دیده شده است و پراکندگي شهری را تقویت ميکند ( .)Mieszkowski & Mills, 1993از دید اوینگ نيز ،چهار
عامل منجر به پراکندگي ميشود :ترجيحات مصرفکنندگان ،نوآوریهای تکنولوژیکي ،سوبسيدها و کاالهای عمومي
و نيمه عمومي ( .)Ewing, 1997پژوهش ) Roustaei et al (2016نيز همسو با نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که
تاثيرگذارترین عامل کليدی در رشد فيزیکي شهر اروميه ،عدم نظارت بر ساختوسازهاست .رشد طبيعي جمعيت،
نابرابری در توزیع خدمات و گرایش به حومههای شهری در درجات بعدی اهميت قرار دارند.
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بجنورد بيشتر از عوامل خارجي و کالن اقتصادی پيروی کرده است .نتيجه اینکه باید توجه داشت که عوامل موثر
بر الگوی رشد و توسعه فيزیکي شهرها در ایران ازجمله شهر آبدانان شامل مجموعه متنوعي از عوامل خرد/محلي و
کالن/ساختاری هستند .در این بين ،بررسيها نشان ميدهد که عوامل اصلي و عمدتا ساختاری تعيين کننده الگوی
گسترش شهرها در ایران و از جمله شهر آبدانان مي باشند ،عواملي چون :نقصان شدید اقتصاد زمين و مسکن ،فقدان
برنامه راهبردی ،عدم ثبات اقتصاد کالن و مدیریت توسعه ،مدیریت ناهماهنگ شهری ،ضعف دانش و ناپایداری
منابع درآمدی شهرداری .البته باید توجه داشت که نقش عوامل دیگر تاثيرگذار که عمدتا خرد و بيش تر جنبة محلي
دارند نيز فراموش نشوند.
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