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مقدمه 
رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهههای اخیر ،همۀ کشورهای جهان را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.
مسائل مربوط به این پدیده ،نهتنها بر سیاستهای شهرسازی بهطور وسیعی تأثیر گذاشته ،بلکه تبعات آن ،در تشدید
ناپایداری مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،مدیریتی و زیستمحیطی جوامع نقش داشته است .بررسیها نشان میدهد
توزیع و پراکنش کاربریهای شهری ،نقش مهمی در پایداری شهرها دارد (شکری فیروزجاه .)77 :1390 ،دغدغهها و
نگرانیهای ناشی از این پدیده سبب شده است تا کشورهای توسعهیافته ،بهویژه پس از جنگ جهانی دوم ،تمهیداتی برای
حل این بحران اتخاذ کنند .زمینههای اصلی این تمهیدات ،شامل سیاستهای بلندمرتبهسازی ،انبوهسازی ،تغییر قوانین
مالیاتی ،وضع قوانین زمین برای استفادۀ بهینه از آن ،بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی و ...بوده است .بحث بر سر
شکل پایدار شهری ،دارای دو گزینۀ اصلی است؛ در یک سو طرفداران تراکم باال با استفادههای ترکیبی از کاربریها و
استفاده از فرم متمرکز شهری و در سوی دیگر طرفداران چگالی کم و پراکندۀ فرم شهری دیده میشوند (جونز و
مکدونالد)4 :2004 ،؛ بنابراین ،گسترش سریع و پراکندۀ شهری و درپی آن اتخاذ سیاستها و راهکارهای افزایش تراکم،
به ورود و توسعۀ اصطالحاتی نظیر رشد پراکندۀ شهری ،1شهر فشرده 2و شهر پراکنده 3و رشد هوشمند 4به ادبیات
شهرسازی منجر شده است (عزیزی .)13 :1382 ،در مقایسه با الگوی پراکنش یا رشد افقی ،الگوی رشد هوشمند شهر
مزایای بیشتری دارد و به ارتقای سطح کیفی زندگی در شهرها بهتر کمک میکند .رشد هوشمند ،بهجای توسعۀ شهرها
در اطراف ،آنها را در چارچوب موجود توسعه میدهد تا عالوهبر اینکه از گسترش بیرویۀ شهرها جلوگیری کند ،به
ارتقای سطح کیفی درون جامعه نیز کمک کند؛ درحالیکه الگوی رشد پراکنده و غیرمتراکم شهری با توسعۀ پایدار شهری
سازگاری ندارد؛ زیرا پیامدهای منفی چنین الگویی ،شامل ازبینرفتن زمینهای کشاورزی پیرامون شهر ،تخریب و آلودگی
منابع آبوخاک ،آلودگی هوا ،افزایش هزینۀ ارائۀ خدمات شهری ،افزایش طول و زمان مسافرتهای شهری و متعاقب آن،
افزایش مصرف سوختهای فسیلی ،جداییگزینی اجتماعی ،بیتوجهی به مصرف زمین یا مصرف بیرویۀ این منبع مهم
است (قرخلو و زنگنه شهرکی .)38 :1388 ،این الگو ،توسعۀ بیرویۀ مسافت زیاد میان محل سکونت ،محل کار ،مراکز
تجاری و مراکز تفریحی را پدید میآورد .مسافت زیاد ،وابستگی بیشتری به خودروهای شخصی ایجاد میکند و مردم
ناچارند برای طی مسافتهای طوالنی از خودروهای شخصی بهره گیرند .استفادۀ بیشتر از خودروهای شخصی ،سبب
ایجاد عواملی مانند آلودگیهای زیستمحیطی (هوا ،سروصدا و )...میشود و عالوهبرآن ،مصرف انرژی بیشتری را بهدنبال
دارد که به هدررفتن زمان ،سرمایه و ناراحتیهای عصبی و روانی میانجامد .درمقابل ،الگوی رشد فشردۀ شهری ،از
هدررفتن منابع طبیعی و محیطی غیرقابلتجدید جلوگیری میکند و به دسترسیهای بهتر شهری ،صرفهجویی در مصرف
انرژی ،کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و بازیافت زباله و فاضالب دست مییابد (رهنما و عباسزاده.)99 -98 :1387 ،
در همین زمینه ،پژوهش حاضر با بررسی رابطۀ شکلهای شهری با موضوع پایداری و با هدف شناخت الگوی رشد
شهری کرمانشاه ،بهدنبال پاسخ به این پرسش است که آیا الگوی رشد شهری کرمانشاه در چند دهۀ گذشته در چارچوب
پایداری شهری بوده است.


مبانینظری
در چند دهۀ اخیر ،مطالعات زیادی درمورد رشد کالبدی شهر و فرایند دوگانۀ گسترش درونی (عمودی) و گسترش بیرونی
1. urban sprawl
2. compact city
3. spread city
4. smart growth
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(افقی) شهر و ارتباط این موضوع با پایداری شهری ،با توجه به مدلهای کمی و مزایا و معایب هریک از الگوهای فوق
صورت گرفته است .باتوجه به این مطالعات ،مهمترین الگوهای رشد شهری عبارتاند از:


شهرفشرده 
میان شهر پایدار و تراکم ،رابطۀ مستحکمی وجود دارد .در این زمینه پژوهش آونر ارتباط میان کاربری زمین ،تراکم و
استخوانبندی شهری با تقاضای سفر را تأیید کرد و خواستار فرمهای شهری با بازدهی مصرف انرژی بیشتر شد .شهر
پایدار ،به دو روش به ارتقای کارایی محیط شهری از نظر مصرف انرژی و درنهایت ،به توسعۀ پایدار کمک میکند:
 .1از طریق انتخاب فرمهای شهری و توزیع کاربریها و تراکمها ،بهنحویکه سفرهای درونشهری تقلیل یابند؛
 .2از طریق ارتقای محیط کالبدی ،بهنحویکه به انرژی خانگی و صنعتی کمتری نیاز باشد .بهمنظور دستیابی به
شهر پایدار ،مفهوم شهر فشرده -که متضمن جنبۀ معمولی همان مفهوم است -مطرح شده است.
پژوهشها نشان میدهد برای رسیدن به شهر پایدار میتوان در دو زمینۀ قیمتگذاری مناسب سوخت و طراحی
فرمهای مناسب شهری اقدام کرد .قیمتگذاری مناسب سوخت ،در طوالنیمدت اثر بنیادیتری بر فرم شهر خواهد
داشت ،اما در کوتاهمدت ،این سیاستهای برنامهریزی و طراحی شهری هستند که میتوان بهوسیلۀ آنها اثر برجستهتری
در این زمینه ایجاد کرد .با توجه به قطعینبودن واکنش بازار به افزایش هزینۀ انرژی ،پیشنهاد شده است که مؤثرترین
رویکرد کوتاهمدت به مسئلۀ انرژی ،راهحلهایی است که معماران و شهرسازان میتوانند درجهت ایجاد محیطهای
مصنوع با بازدهی بیشتر از نظر انرژی ارائه کنند؛ برای مثال ،استفاده از الگوی کاربری مختلط و فشرده ،ایجاد
سیستمهای حملونقل همگانی را تسهیل میکند و امکان استفاده از تأسیسات حرارتی و برق مشترک را هموار میسازد.
یکی از راهحلهای مسلم بحران انرژی ،تشویق ایدۀ شهر فشرده و تراکم باالست.
عزیزی ،قویترین مدافع رویکرد شهر فشرده را کمیسیون جامعۀ اروپا میداند .این کمیسیون ،در سال  1990با انتشار
گزارشی با عنوان «مقالهای سبز درمورد محیط شهری» به تبیین آن پرداخت .در گزارش مزبور ،به شهر بهمثابۀ یک منبع
نگریسته میشود که باید با توجه به محدودیت و ارزش آن ،در استفاده از آن ،نهایت دقت صورت گیرد .بهدنبال آزمون
کارایی ایدۀ شهر فشرده ،پژوهشهای تطبیقی در زمینۀ رابطۀ فرم شهری و کارایی انرژی مصرفی نشان میدهد از میان
الگوهای مختلف فرم شهری مورد مطالعه ،الگوی متمرکز شهر فشرده که مورد حمایت کمیسیون جامعۀ اروپاست و
الگوی «تجمعهای غیرمتمرکز در سطح منطقۀ شهری» مناسب شناخته شدهاند (عزیزی .)59 :1382 ،دیگر حامیان شهر
فشرده نظیر جاکوبز ( ،)1961نیومن و کن ورثی ( )1989و مکالرن ( ،)1992هریک بهنوعی بر مزایای شهر فشرده تأکید
کردند .طرفداران شهر فشرده ،به مزایای زیستمحیطی ،انرژی و مزیتهای اجتماعی آن معتقدند .بهطورکلی ،میتوان
مزایای شهر فشرده را که در تطابق با شهر پایدار است ،در موارد زیر دانست:


حفظ اراضی کشاورزی و باغها از طریق بهرهبرداری مجدد از زیرساختهای قبلی و اراضی ساختهشده درون
شهرها؛



کاهش میزان آلودگیهای زیستمحیطی بهویژه آلودگی هوا درنتیجۀ کاهش افزایش کارایی حملونقل عمومی و
کاهش میزان ترافیک وسایل نقلیۀ موتوری و همچنین کاهش مصرف انرژی.



رشدهوشمندشهری
رشد هوشمند به اصول توسعه و عملیات برنامهریزی اشاره دارد که الگوهای کاربری زمین و حملونقل مؤثر را ایجاد
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کرده است .این روش ،راهبردهای بیشماری را دربرمیگیرد که نتایج آن ،در دسترسی بیشتر به الگوهای کاربری و
سیستم حملونقل چندگانه است .رشد هوشمند ،روشی پیشنهادی برای اصالح پراکندگی است .این رشد ،از جانب
گروههای مختلف حمایت شده است ،اما گروهی نیز از آن انتقاد کردهاند (لیتمن.)21 :2005 ،
رشد هوشمند ،اصطالح رایجی برای یکپارچهسازی سیستم حملونقل و کاربری اراضی است که از توسعههای فشرده
و کاربریهای مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و درتقابل با توسعههای اتومبیلمحور و پراکنده در حاشیۀ شهر قرار
میگیرد .رشد هوشمند ،به خلق الگوهای کاربری اراضی قابلدسترس ،بهبود فرصتهای حملونقلی ،خلق جوامع
قابلزیست و کاهش هزینههای خدمات عمومی منجر میشود (همان.)5 :
اهداف رشد هوشمند ،از نظر جان هاپکینز ،1عضو انستیتوی سالمت اکولوژی آمریکا به شرح زیر است:


خلق جوامع قابلزیست :جوامعی که بهجای اتومبیلها انسانها را محور قرار دهند .در مقیاس محله ،جوامع
قابلزیست ،دارای مغازهها ،رستورانها و ادارههایی هستند که فاصلۀ کمی از مناطق مسکونی دارند و به شکل
پیاده یا با دوچرخه ،برای بیشتر ساکنان قابلدسترسیاند؛



نزدیکی به طبیعت و حفاظت پایدار از زمینهای باارزش :نزدیکی به زمینهای طبیعی ،برای بسیاری از مردم
حیاتی است .مسئلهای که تناقضی با توسعۀ متراکم ندارد .مسیرهای سبز در طول نهرها ،دسترسی ساکنان به این
مکانها را فراهم میکنند؛ درعینحال مناطق کشاورزی مولد ،حیاتوحش و فضاهای باز مؤثر و باارزش بهطور
پایدار حفاظت میشوند؛
2



گذرهای عمومی :گذرهای عمومی در شهر و مقیاس کالنشهر برای پشتیبانی از فرم توسعۀ متراکم ضروریاند؛



تجدیدحیات حومهها ،مراکز شهری و مناطق تجاری قدیمی؛



محدودههای رشد شهری :محدودههای رشد شهری ،خطی را به دور شهرها مشخص میکنند که برای رشد 20
تا  30سال آینده تعیین شده است ،اما چنین مرزهایی زمانی کارایی دارند که در طول زمان ،با تحوالت جوامع و
عناصر توسعه هماهنگ شوند؛



داشتن چشماندازهای درازمدت برای جوامع (پرفری.)1 :2002 ،

رشد هوشمند شهری ،رشدی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
 .1توسعۀ پیرامونی را محدود سازد؛
 .2کاربری زمین با تراکم باال را تشویق کند؛
 .3بر منطقهبندی مختلط تأکید ورزد؛
 .4سفرهایی را که با وسایل شخصی صورت میگیرد ،کاهش دهد؛
 .5به بازسازی و تجدیدحیات مناطق قدیمی توجه دارد؛
 .6از فضاهای باز حفاظت میکند (قربانی و نوشاد.)166 :1387 ،
اصول دهگانۀ شبکۀ رشد هوشمند عبارتاند از:
 .1ایجاد دامنهای از انتخاب و فرصتهای مسکن؛
 .2خلق واحدهای همسایگی با مقیاس پیاده؛
 .3ترویج اجتماعات و تشریک مساعی؛
 .4ترویج اجتماعات جذاب و شاخص با حس قوی از مکان؛
1. John Hopkins
2. Metropolitan
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 .5توسعۀ تصمیمسازی قابلپیشبینی ،منصفانه و با هزینۀ مناسب؛
 .6کاربری اراضی مختلط؛
 .7حفظ فضاهای باز ،کشاورزی ،نواحی زیستمحیطی زیبا و حیاتی؛
 .8ارائۀ گزینههای متنوع حملونقل؛
 .9تقویت و توسعۀ مستقیم اجتماعات موجود؛
 .10بهرهگیری از طراحی ساخت فشرده (کیدوکورو و دیگران.)14 :2008 ،
تأکید اصلی رشد هوشمند شهری ،بر توسعۀ فشرده ،افزایش دسترسیها ،کاهش کاربرد اتومبیل در جوامع و افزایش
کیفیت زندگی است .بهطورکلی ،رشد هوشمند شهری ،واکنشی دربرابر الگوی رشد افقی و پراکنش شهری محسوب
میشود .الگوی رشد افقی شهر 1بهدنبال استفادۀ بیرویه از اتومبیلهای شخصی و رواج پدیدۀ حومهنشینی ،ابتدا در
کشورهایی مانند آمریکا ،استرالیا و کانادا بهوجود آمد و هماکنون نیز در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه دیده میشود.
ویژگیهای اصلی چنین الگویی عبارتاند از :توسعۀ جستهوگریخته و متفرق ،توسعۀ نواری تجاری ،تراکم پایین ،توسعۀ
تککاربری (قرخلو و زنگنه شهرکی .)22 -19 :1388 ،این نوع توسعه ،بار ترافیک را پراکنده میسازد و موضوع ازدحام و
پارکینگ خودروها را تا حدود بسیار زیادی حل میکند .گاهی رشد افقی را مترادف با حومهنشینی میدانند و حتی
گسترش فضایی نواحی شهری را در حاشیههای شهر در این راستا قلمداد میکنند.


الگویپراکنششهری 
بعضی از محققان ،پراکندگی را ناشی از توسعۀ کمتراکم ،پراکنده ،تنک و جستهوگریختۀ شهری ،توسعۀ ناپیوسته و
گسترش بهسمت عرصههای خارج از محدوده و نواحی کمتراکم حومۀ شهری همراه با تسلط اتومبیلهای شخصی در
حملونقل دانستهاند (واسمر .)3 :2002 ،این نوع توسعۀ ناموزون شهری که اصوالً در اراضی آمادهنشدۀ شهرها روی داد
(ژنگ ،)123 :2000 ،نتایج بسیاری از جمله افزایش زمینهای بالاستفاده ،افزایش سهم فضاهای خالی ،کاهش تراکم
جمعیت ،گسستگی بخشهای شهری و جداییگزینی اجتماعی را بههمراه داشت (هس .)2 :2001 ،کنفرانس بررسی
حملونقل در سال  1998نیز ویژگیهای مختلفی را در زمینۀ پراکندگی شهری بیان میکند که عبارتاند از:
 .1گسترش زیاد شهر بهسمت بیرون؛
 .2سکونتگاهها و ساختمانهای تجاری کمتراکم؛
 .3توسعۀ گرهی (جستهوگریخته)؛
 .4خردشدن قدرت کاربری زمین در مکانهای مختلف؛
 .5غلبۀ وسایل نقلیۀ خصوصی در حملونقل؛
 .6برنامهریزی نامتمرکز یا کنترل کاربریها؛
 .7توسعههای نواریشکل و پراکندۀ تجاری؛
 .8اختالفات مالیاتی زیاد بین مکانهای مختلف؛
 .9تفکیک انواع کاربریهای مختلف؛
 .10تکیۀ عمده بر فرایند پاالیش تهیۀ مسکن برای خانوارهای کمدرآمد (رهنما و عباسزاده.)43 :1387 ،

1. Sprawl
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روشپژوهش 
این پژوهش توصیفی -تبیینی است .در این مطالعه ،دستیافتن به شواهدی علمی و متقاعدکنندهای ضرورت دارد تا
بتوان شکل شهر را از جهت میزان پایداری ارزیابی کرد .این شواهد کمیتهایی هستند که از طریق آنها میتوان
پراکنش را از فشردگی متمایز ساخت .برای پراکنش افقی ،شاخصی با استفاده از چهار فاکتور تراکم مسکونی ،شدت
همسایگیها ،توان فعالیت و میزان دسترسی بهوجود آمده است .ابعاد شکل شهر که اغلب در تشخیص پراکنش از
فشردگی بهکار میروند ،عبارتاند از:

اندازةمادرشهر

مقدار زمینی که برای یک ناحیۀ شهری پیشنهاد شده ،یکی از شاخصهای پراکندگی است .براساس این نظریه ،توسعۀ
پراکنده سبب مصرف بیشتر زمین میشود (هس.)26 -11 :2001 ،


تراکم

تراکم بهعنوان یک بعد جداگانۀ مادرشهر ،الگوهای پراکنش براساس تراکم را با اندازهگیری سرانۀ مصرف زمین
مشخص میسازد (همان).


مرکزیت

مرکزیت ،درجۀ فشردگی و عدم فشردگی را بهصورت کلی و بهطور ویژه اشکال تکهستهای ،چندهستهای و پراکنش
بدون هسته را بهعنوان شاخص پراکنش مشخص میسازد (گالستر.)717 -681 :2001 ،


توزیع نابرابر

توزیع نابرابر بعدی از شکل شهر است که اینگونه تعریف میشود؛ درجهای که توسعه در قسمتهای کمی از ناحیۀ
مادرشهر قرار گرفته است؛ صرفنظر از اینکه خرده نواحی با تراکم باال در یک نقطه جمع شده یا جداگانه پخش شده
باشند (همان.)2001 ،
از شاخصهای ضریب جینی ،1و آنتروپی 2نسبی شانون برای تشخیص توزیع نامتعادل و از شاخصهای دیگری نظیر
ضرایب موران 3و گری 4برای تعیین درجۀ تجمع جمعیت و اشتغال یا نسبت فشردگی و پراکنش براساس همبستگی
فضایی آنها استفاده شد .مدل مورد استفاده برای اندازهگیری رشد بیقوارۀ شهری مدل هلدرن است.


بحثویافتهها 
روندتحوالتکالبدیشهرکرمانشاه

مقر طبیعی شهر کرمانشاه ،ناودیسی شمالی  -جنوبی است که لبۀ شمالی آن را ارتفاعات طاقبستان و لبۀ جنوبی آن را
ارتفاعات سفیدکوه تشکیل میدهد .خطالقعر این ناودیس ،رودخانۀ قرهسو است که با ارتفاع حدود  1300متر از سطح
دریا ،پایینترین حوزه در شهر است .در انتخاب مکان جغرافیایی شهر و حتی توسعۀ آن ،شرایط زمانی و ضرورتهای
تاریخی و بهویژه امکانات تکنیکی نقش بسزایی ایفا کردهاند.
تا زمانیکه شهر حول هستۀ اولیۀ خود و براساس الگوی مرکزی رشد میکرد ،دشت واقع در شمال رودخانۀ قرهسو از
هرگونه تعرض مصون بود و رودخانۀ یادشده نیز بهدور از هرگونه آلودگی جریان داشت .سیمای تکهستهای و الگوی
1. Gini
2. Antropy
3. Moran
4. Geary
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مرکزی رشد شهر کرمانشاه تا اواسط دهۀ چهل ادامه داشت و تنها استثناها بر قاعدۀ عمومی توسعۀ شهر ،ایجاد پاالیشگاه
نفت بر کرانۀ جنوبی رودخانۀ قرهسو در سالهای پایانی دهۀ  1320و سپس احداث یک پادگان در شمال شرق شهر بود.
از دو اقدام فوق باید بهعنوان نخستین بدعتهای ناهنجار در توسعۀ شهر کرمانشاه نام برد .ادامۀ توسعۀ شهر در شمال
رودخانۀ قرهسو ،منفیترین چرخش در الگوی توسعۀ شهر کرمانشاه بود که از سالهای اولیۀ دهۀ  1350با ایجاد شهرک
آبادانی و مسکن آغاز شد .از دیگر رخدادهای ناهنجار کالبدی دیگر در دهههای  1350تا  1360تبدیل محور سنندج به
یک حوزۀ صنعتی بود که به بیقوارگی رشد شهر منجر شد .مکانیابی این شهر صنعتی ،بهدلیل موقعیت نامناسب ،موجب
تشدید مسائل زیستمحیطی شد (مهندسین مشاور طرح و آمایش.)30 -29 :1378 ،
از نظر آسیبشناسی بافت کالبدی باید به ایجاد شهرکهای حاشیهای شهر نیز اشاره داشت .اغتشاش و رعایتنکردن
استانداردها در تفکیک ،تراکم ساختمانی ،سطح اشغال ،طبقات ،مشکالت ترافیکی و بیتوجهی به ایجاد پیوند میان
بافتهای جدید و بافت قدیمی و کمبودهای خدماتی در بافتهای جدید و بیتوجهی به بافتهای قدیمی ،به آشفتگی
کالبدی -فضایی منجر شده است.
بررسیهای آماری نشان میدهد جمعیت شهر کرمانشاه طی  55سال گذشته ( )1390 -1335تنها حدود هفتبرابر
شده است .درحالیکه رشد افقی شهر طی همین مدت بیش از  33برابر شده است .آمارها نشان میدهد در تمامی دورهها،
رشد افقی شهر بیش از رشد جمعیت بوده است که نشانگر رشد بیقوارۀ شهر است (جدول  1و شکل .)1

جدول.1تحوالتجمعیتومساحتشهرکرمانشاهازسال1335تا 1390
سال 

مساحت(هکتار) 

جمعیت 

درصدرشدساالنۀ
مساحت 

1335
1345
1355
1365
1375
1385
1390

303
928
1449
3221
7806
9699
10000

125439
187930
290600
560514
692986
784602
855638

11/8
4/6
8/3
9/3
2/2
0/6

سرانۀناخالص
درصدرشد
تراکمجمعیت 
(مترمربع) 
ساالنۀجمعیت 

4/1
4/5
6/8
2/1
1/2
1/7

414
203
201
174
89
81
86

24/2
49/4
49/9
57/5
112/6
123/6
116/9

منبع:مهندسینمشاورطرحوآمایش،طرحتجدیدنظرطرحجامعشهرکرمانشاه1378،؛دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه 1390،

شکل.1نقشۀمراحلتوسعۀکالبدیشهرکرمانشاه1320،تا 1385
منبع:مهندسینمشاورطرحوآمایش،طرحتجدیدنظرطرحجامعشهرکرمانشاه1378،؛دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه 1390،
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تعیینرشدافقیشهربااستفادهازمدلهلدرن 

یکی از روشهای اساسی برای مشخصکردن بیقوارگی رشد شهری ،روش هلدرن است .با استفاده از این روش میتوان
مشخص کرد که چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بیقوارۀ شهری بوده است.
حال با توجه به آمار مندرج در جدول  1با جایگذاری اعداد در رابطۀ  1خواهیم داشت:
وسعت شهر در پایان دوره

()1

جمعیت پایان دوره

( وسعت شهر در آغاز دوره =( (( )Lnفرم (
جمعیت آغاز دوره

(Ln

بهعبارت دیگر ،نسبت لگاریتم طبیعی جمعیت پایان دوره به آغاز دوره ،بهعالوۀ نسبت لگاریتم طبیعی سرانۀ ناخالص
پایان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبیعی وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره مساوی خواهد بود (حکمتنیا و
موسوی.)133 -131 :1385 ،
855638
116 / 9
10000
( ln
()  ln
)
125439
24 / 2
303

()2

(ln

Ln  6 / 82  ln 4 / 83   ln  33   1 / 92  1 / 57  3 / 49

سپس با استفاده از رابطۀ  3میتوان سهمهای درصد توزیع رشد جمعیت و درصد توزیع رشد سرانۀ ناخالص زمین
شهری را با تقسیم هر طرف رابطه بر عدد  3/49بهدست آورد:
درصد کل رشد جمعیت

درصد کل رشد وسعت زمین= سهم رشد جمعیت

()3

درصد کل رشد سرانه کاربری زمین

()4

درصد کل رشد وسعت زمین

= سهم سرانۀ کاربری

بنابراین داریم:
1 / 92
1 / 57
3 / 49
()  ln
()  ln
)  55%  45%  100%
3 / 49
3 / 49
3 / 49

()5

(ln

بدینترتیب ،میتوان گفت رشد فیزیکی شهر کرمانشاه از سال  1335تا ( 1390شکلهای  4و  )5تنها  55درصد در
اثر رشد جمعیت است و  45درصد رشد شهر درنتیجۀ رشد افقی (اسپرال) بوده و با کاهش تراکم ناخالص جمعیت و
افزایش سرانۀ ناخالص زمین همراه شده است.

ضریبجینی 

این شاخص بین صفر و یک محاسبه میشود و چگونگی توزیع پارامترها را در سطح منطقه یا شهر نشان میدهد .هرچه
پارامتر به صفر نزدیکتر باشد ،توزیع عادالنهتر است و هرچه باالتر باشد یا بهاصطالح به یک نزدیکتر شود ،توزیع
پارامتر هدف ناعادالنه است؛ بهگونهایکه مقدار یک ،بیانگر توزیع کامالً ناعادالنه است .با توجه به فرمول محاسبۀ
ضریب جینی ،به محاسبۀ آن برای شهر میپردازیم (جدول .)2
N

Gini  0 / 5 Xi  Yi

()6

i 1

N

با توجه به دادههای جدول  ،2مقدار   Xi  Yiبرابر  0/22است و چنانچه با توجه به فرمول ضریب جینی ،حاصل
i 1

را در  0/5ضرب کنیم ،عدد  0/11بهدست میآید؛ بنابراین ،ضریب جینی نزدیک به صفر نشان میدهد که رشد فیزیکی
شهر به حالت پراکنش و دارای الگویی غیرمتراکم است (شکل .)2
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جدول.2تراکم مناطقشهرکرمانشاه 
Xi  Yi

0/06
0/04
0/06
0/05
0/01
0



 Yi

Xi

0/1
0/16
0/22
0/13
0/19
0/20

0/16
0/12
0/16
0/18
0/18
0/20

جمعیت  1385وسعتمنطقه(هکتار) 1

75،003
121،901
174،996
105،817
147،635
159،250
784،602
130،767

1588
1122
1581
1748
1700
1960
9699
1616.5

تراکم(نفردرهکتار) 

مناطقشهرداری 

47/2
108/6
110/7
60/5
86/8
81/3
80/9

منطقۀ 1
منطقۀ 2
منطقۀ 3
منطقۀ 4
منطقۀ 5
منطقۀ 6
جمع
میانگین

منبع:دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه 1390،


شکل.2نقشۀتراکممناطقششگانۀشهرکرمانشاه 
منبع:دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه 1390،


مدلآنتروپیشانون 
2

این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین میزان پدیدۀ رشد بیقوارۀ شهری استفاده میشود .ساختار کلی مدل به شرح زیر
است:
n

()7
()8

) H   Pi  Ln(Pi
i 1

H
)Ln(n

G

عناصر موجود در این روابط عبارتاند از:
 =Hمقدار آنتروپی شانون؛
 =Piنسبت مساحت ساختهشدۀ (تراکم کلی مسکونی) منطقۀ  iبه کل مساحت ساختهشدۀ مجموع مناطق؛
 .1بهدلیل نبود دسترسی به آمار تفکیکی وسعت مناطق ،از آمار سال  1385استفاده شده است.
2. Urban sprawl phenomenon
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 =nمجموع مناطق؛
 =Gمیزان آنتروپی.
ارزش مقدار آنتروپی شانون ،از صفر تا ) Ln(nاست .مقدار صفر ،بیانگر توسعۀ فیزیکی بسیار متراکم (فشرده) است؛
درحالیکه مقدار ) Ln(nتوسعۀ فیزیکی پراکندۀ شهری را نشان میدهد .اگر ارزش آنتروپی از مقدار ) Ln(nبیشتر باشد،
رشد بیقوارۀ شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است (حکمتنیا و موسوی.)129 :1385 ،
براساس محاسبات ،مقدار آنتروپی برای شهر کرمانشاه در سال  1385حدود  1/77بوده است (جدول  .)3نزدیکبودن
مقدار آنتروپی بهمیزان حداکثر ارزش  Ln )6( = 1/79نشانگر رشد پراکندۀ توسعۀ فیزیکی شهر کرمانشاه است .بهعبارت
دیگر ،میزان آنتروپی مطلق  0/99و اختالف بسیار اندک آن با عدد یک ،رشد پراکندۀ شهر را نشان میدهد.
جدول.3ضریبآنتروپیجمعیتشهرکرمانشاه 
 Pi.LnPi

 LnPi

Pi

-0/29
-0/25
-0/29
-0/31
-0/31
-0/32
-01/77

-1/83
-2 /1
-1/83
-1/71
-1/71
-1/61
0

0/16
0/12
0/16
0/18
0/18
0/2
1

وسعتمنطقه(هکتار)(  )Piجمعیت  1385تراکم(نفردرهکتار)  مناطقشهرداری 

75،003
1588
12،1901
1122
174،996
1581
105،817
1748
147،635
1700
159،250
1960
784،602
9699
130،767
1616/5
G= -1.77/1.79=0.99

منطقۀ 1
منطقۀ 2
منطقۀ 3
منطقۀ 4
منطقۀ 5
منطقۀ 6
جمع
میانگین

47/2
108/6
110/7
60/5
86/8
81/3
80/9

منبع:دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه1390،؛مرکزآمارایران 1385،


شاخصموران 

از طریق ضریب موران میتوان سطح تجمع را تخمین زد و فرمول آن بهصورت زیر است (رهنما و عباسزاده:1387 ،
:)122
N

N

N Wij  Xi  X  X J  X 

()9

i 1 j1

 N N

2
  Wij   Xi  X 
 i 1 j1


Moran 

 =Nتعداد خردهنواحی؛
 =Xiجمعیت یا اشتغال خردهناحیۀ i؛
 =Xjجمعیت یا اشتغال خردهناحیۀ  j؛
 =Xمتوسط جمعیت یا اشتغال؛
 =Wijوزن بین خردهنواحی  iو . j
مقدار موران از  -1برای اتوکورولیشن مکانی منفی تا  1برای اتوکورولیشن مثبت متغیر است .چنانچه اتوکورولیشن
مکانی وجود نداشته باشد ،مقدار قابلانتظار موران به شرح زیر است:
()10

1
)(n  1

EI  

برای محاسبۀ ضریب موران ،ماتریسهای وزنی مکانی از نوع دوتایی و اتفاقی بهکار میروند .چنانچه ماتریس دوتایی
استفاده شود Wij ،در مخرج کسر ،دوبرابر تعداد مرزهای مشترک در کل منطقۀ مورد مطالعه یا  2Jاست .البته میتوان از
سایر ماتریسهای وزنی نیز استفاده کرد .برای نیل به اهداف ،از ماتریس دوتایی استفاده میشود.
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درصورت کسر فرمول موران ،چنانچه  iو  jهمسایه باشند Wij ،برابر  1است و چنانچه  iو  jهمسایه نباشند Wij ،برای
جفت  iو  jبرابر صفر است .چنانچه  iو  jهمسایه باشند ،مقادیر  iو  jبا میانگین متغیر قابلمقایسهاند (انحراف آنها از
میانگین) .نتایج انحرافات از میانگین تا زمانیکه همسایه وجود دارد ،برای تمامی جفتواحدهای سطحی جمع میشود.
چنانچه مقادیر دو همسایه باالتر از میانگین باشد ،نتیجه ،عددی بزرگ و مثبت است .اگر مقدار یک واحد سطحی ،باالتر
از میانگین و مقدار واحد همسایۀ دیگر ،پایینتر از میانگین باشد ،نتیجۀ دو انحراف میانگین و اتوکورولیشن مکانی منفی
است .اگر مقادیر مشابه برای مطالعه در کل منطقه (باال -باال یا پایین -پایین) موجود و از مقادیر غیرمشابه بین
همسایهها بیشتر باشد ،ضریب موران بهسمت مثبت و درغیراینصورت بهسمت منفی گرایش دارد.
صورت کسر موران ،به کوواریانس ) (xi  x)(x j  xبستگی دارد .این کوواریانس با توجه به ضریب همبستگی
حاصل از پیرسون بهصورت زیر تعریف میشود:
)(x i  x)  (yi  y
n

()11



rc 

و در آن ،نحوۀ نزدیکبودن توزیعهای دومتغیرۀ  xو  yبه یکدیگر مشخص میشود .برخالف ضریب همبستگی پیرسون،
کوواریانس در موران ،کوواریانس کل واحدهای سطحی است .همچنین بهجای دو متغیر در ضریب پیرسون ،به یک متغیر
نیاز است .مخرج کسر موران ،مجموع مربعات انحرافات است (لی و وانگ.)226 :1381 ،


تعاریفهمسایه

1

برای تعیین روابط مکانی ،روشهای مختلفی وجود دارد .در بررسی همسایههای یک واحد سطحی ،حداقل دو روش بهکار
میرود .این دو روش عبارتاند از :حالت کوین 2و راک( 3شکل  .)3در ساختمان چندوجهی فوقالعاده ساده از مجموعهسلولهای
شبکه ،نه واحد سطحی به مرکزیت یک واحد ( )xوجود دارد .برای حالت  rookبهعنوان معیاری برای تعیین همسایه ،تنها ،G
 B ،Dو  Eهمسایهاند؛ زیرا هریک از آنها یک مرز را با چندوجهی  Xبه اشتراک دارند .چنانچه حالت کوین را بهکار بگیریم،
تمامی واحدهای سطحی تا زمانیکه حتی در یک نقطه تماس داشته باشند ،همسایۀ  Xبهشمار میآیند.

لتهایمجاورت 
شکل.3حا 
منبع :لیووانگ 197:1381،

با فرض پذیرش حالت کوین برای احتساب تعداد همسایهها در نواحی ششگانۀ کرمانشاه ،مجموع وزنهای مکانی
قابلمحاسبه  9است (شکل  4و جداول  4و .)5
1. Neighborhood Definitions
2. Quean‘s case
3. Rook’s case
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شکل.4ساختماناتصاالتنواحیششگانۀشهرکرمانشاه 
منبع:دفترآمارواطالعاتاستانداریکرمانشاه 1390،
جدول.4انحرافمیانگینومربعانحرافازمیانگینمناطقشهرکرمانشاه
منطقه 

تراکم 

منطقۀ 1
منطقۀ 2
منطقۀ 3
منطقۀ 4
منطقۀ 5
منطقۀ 6
جمع
میانگین

47/2
108/6
110/7
60/5
86/8
81/3
495/1
80/9

) (x  x
-33/7
27/7
29/8
-20/4
5/9
0/4

2
)  (x  x

1135/69
767/29
888/04
416/016
34/81
0/16
3242/15

جدول.5وزنهایضربشدهدرمحورقطریازانحرافازمیانگین 
منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

منطقۀ 5

منطقۀ 6

جمع 

)(x  x
(-2150/06 0/4)-33/7( 5/9)-33/7
0
(29/8)-33/7( 27/7)-33/7
0
-33/7
منطقۀ 1
(-684/19 0/4)27/7
0
(-20/4)27/7( 29/8)27/7
0
-33/7)27/7( 27/7
منطقۀ 2
-786/72
0
0
(-20/4)29/8
0
27/7)29/8( -33/7)29/8( 29/8
منطقۀ 3
-485/52
0
0
0
29/8)-20/4( 27/7)-20/4( -33/7)-20/4( -20/4
منطقۀ 4
-196/47
(0/4)5/9
0
0
0
0
(-33/7)5/9
5/9
منطقۀ 5
-0/04
0
(5/9)0/4
0
0
(27/7)0/4( -33/7)0/4
0/4
منطقۀ 6
جمع= -4303
-33/7

27/7

29/8

-20/4

5/9

0/4

با توجه به روابطی که پیشتر در روش موران ذکر شد،
()12

)6(4303
 0 / 4424
)18(3242 / 15

 I شاخص موران

مقدار محاسبهشده برای شاخص موران ،نشاندهندۀ اتوکورولیشن مکانی منفی است و این شاخص باید با مقدار قابل
انتظار مقایسه شود .در اینجا میزان قابلانتظار برابر است با:
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1
 0 / 2
)6  1

()13

E(I) 

ضریب موران ،بین مقادیر  -1تا  +1است .مقدار  +1بیانگر الگوی کامالً متمرکز یا الگوی تکقطبی است .هرچه
مقدار آن کاهش یابد ،الگوی رشد شهر نیز بهسمت چندقطبیبودن پیش میرود .هنگامیکه مقدار آن به صفر برسد ،الگو
تصادفی است و مقدار  -1نیز الگوی شطرنجی شهر را نشان میدهد (رهنما و عباسزاده.)129 :1387 ،
در نتایج محاسبات برای شهر کرمانشاه ،ضریب  -0/2موران الگوی تصادفی رشد شهر را نشان میدهد.


شاخصگری 
این شاخص نیز روش دیگری برای سنجش میزان تجمع از پراکندگی است .در این روش نیز از هردو روش وزنی
بهرهگیری شده است .همچنین برای اینکه مقیاس آن مشابه ضریب موران شود ،ضریب تعدیلی گری نیز محاسبه شده
است (همان .)131 :1387 ،همانند روش موران ،برای اندازهگیری اتوکورولیشن مکانی ،نسبت گری نیز نتیجۀ ماتریس
مورب است .فرمول ضریب گری بهصورت زیر است:




()14



 N  1  Wij  Xi  X j 
N

2

j1

N

 i 1


 N
2
2   Wij    Xi  X 
 i 1 j1
 i 1
N

N

5  32470 / 45
 1 / 39
2 18  3242 / 15

()15

Geray 

= ضریب گری

در روش گری میتوان از ماتریس وزنی مکانی استفاده کرد ،اما متداولترین آنها ماتریس دوتایی و اتفاقی است .در این
روش ،برخالف روش موران بهجای مقایسۀ همسایه با میانگین ،به مقایسۀ مستقیم دو مقدار همسایه با هم میپردازیم .در اینجا
این موضوع که  xiاز  xjبزرگتر یا کوچکتر باشد ،مدنظر نیست؛ بلکه هدف بررسی نبود تشابه دو مقدار همسایه است .برای
حذف ویژگی جهتدار ،تفاوت مقادیر همسایهها به توان دو میرسد .نسبت گری از صفر تا دو متغیر است .صفر نشاندهندۀ
اتوکورولیشن مکانی مثبت (بهعبارتی مقادیر همسایه مشابه هماند) و مقدار دو نشاندهندۀ اتوکورولیشن مکانی منفی است.
برخالف ضریب موران ،مقادیر نسبت گری متأثر از اندازۀ نمونۀ  nنیست و همیشه یک است (جدول .)6
ضریب گری بین مقادیر بین صفر و دو تنظیم میشود که مقدار پایینتر بیانگر تجمع بیشتر و مقدار باالتر بیانگر
پراکنش بیشتر است .با توجه به محاسبۀ ضریب گری  1/39برای شهر کرمانشاه ،نتیجه میگیریم که همانند دیگر مدلها
الگوی رشد شهر کرمانشاه پراکنده است و از الگوی متمرکز فاصلۀ زیادی دارد.
جدول.6تعیینضریبگریبرایمناطقشهرکرمانشاه 


منطقۀ 1

47/2
X
0
منطقۀ 47/2 1
منطقۀ )47/2-108/6(2 108/6 2
منطقۀ )47/2-110/7(2 110/7 3
منطقۀ )47/2-60/5(2 60/5 4
منطقۀ )47/2-86/8(2 86/8 5
منطقۀ )47/2-81/3(2 81/3 6

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

منطقۀ 5

منطقۀ 6

جمع 

108/6
)108/6-47/2(2
0
)108/6-110/7(2
)108/6-60/5(2
0
)108/6-81/3(2

110/7
)110/7-47/2(2
)110/7-108/6(2
0
)110/7-60/5(2
0
0

60/5
0
)60/5-108/6(2
)60/5-110/7(2
0
0
0

86/8
)86/8-47/2(2
0
0
0
0
)86/8-81/3(2

81/3
)81/3-47/2(2
)81/3-108/6(2
0
0
)81/3-86/8(2
0

10533/18
6833/27
6556/7
5010/54
1598/41
1938/35

جمع=32470/45
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نتیجهگیری 
در این مقاله الگوی شکل پایدار شهر کرمانشاه تحلیل شد .هدف این مطالعه آن بود که مشخص شود الگوی رشد شهری
کرمانشاه در چند دهۀ اخیر تا چه اندازه در راستای پایداری شکل شهری بوده است .سؤاالتی که پژوهش برپایۀ آن
صورت گرفت ،آن است که آیا اصوالً دستیابی به شکل شهری پایدار ممکن است و چه رابطهای میان پایداری و شکل
شهری وجود دارد .نتایج نشان داد که الگوی رشد شهر کرمانشاه ،بنابر محاسبات صورتگرفته از طریق ضرایب جینی و
آنتروپی نسبی شانون ،تا حدودی پراکنده است و نابرابری و نبود تعادل در توزیع جمعیت ،در نواحی شهری آن مشهود
است .همچنین ارقام بهدستآمده از ضرایب موران و گری بیانگر آناند که الگوی رشد این شهر به الگوی تصادفی
نزدیکتر و متمایل به پراکنش است .محاسبات صورتگرفته از طریق مدل هلدرن نیز نشان داد که تنها  55درصد از
گسترش شهر ،مطابق با رشد جمعیت آن است و  45درصد گسترش فیزیکی آن ،ناشی از رشد بیقواره (اسپرال) بوده
است .این رشد ناموزون ،در دهۀ  1365تا  1375بیش از سایر دورههاست؛ زیرا در این دوره ،رشد مساحت شهر بیش از
چهار برابر رشد جمعیت آن بوده است .علت این امر ،از یک سو شرایط بازساخت ویرانیهای ناشی از جنگ تحمیلی
هشتساله و نبود برنامهای جامع و راهبردی برای هدایت توسعۀ فیزیکی شهر بوده است .همانگونه که پیشتر ذکر شد،
الگوی رشد افقی و پراکنش شهری عالوهبر کشورهای توسعهیافته ،در کشورهای درحالتوسعه نیز رواج دارد .ویژگیهای
اصلی چنین الگویی عبارتاند از :توسعۀ جستهوگریخته و متفرق ،توسعۀ نواری تجاری ،تراکم پایین و توسعۀ تککاربری.
این الگو نتایج بسیاری از جمله ازبینرفتن زمینهای کشاورزی پیرامون شهر ،نادیدهگرفتن سیستمهای حملونقل عمومی
و گسترش حملونقل خصوصی و گسترش ترافیک ،افزایش سرانۀ مصرف سوخت در شهر و افزایش زمینهای
بالاستفاده ،افزایش سهم فضاهای خالی ،کاهش تراکم جمعیت ،گسستگی بخشهای شهری و جداییگزینی اجتماعی را
بهدنبال دارد .پژوهشهای رهنما و عباسزاده ( ،)1387قرخلو و زنگنه شهرکی ( ،)1388سیفالدینی و دیگران (،)1391
تقوایی و سرایی ( ،)1383ابراهیمزاده آسمین ،ابراهیمزاده و حبیبی ( )1389و پورمحمدی و جام کسری ( )1390با استفاده
از مدلهای کمی تأیید میکنند که الگوی پراکنش شهری ،رابطهای قوی با ناپایداری شهرها دارد .این پژوهش نیز نشان
میدهد تمایل الگوی رشد شهری کرمانشاه بهسمت پراکندگی و نابرابری و نبود تعادل در توزیع جمعیت در نواحی
شهری ،یکی از دالیل ناپایداری این شهر است .با توجه به اهمیت هدایت توسعۀ شهر بهسوی پایداری ،بر لزوم تغییر
الگوی پراکنده بهسمت الگوی شهر فشرده تأکید میشود .در پایان یادآوری میشود مطالعۀ حاضر ،یافتههای پیشین در
زمینۀ کاربرد مدلهای کمی نظیر ضرایب جینی و آنتروپی ،مدلهای موران و گری و همچنین مدل هلدرن در زمینۀ
تحلیل الگوی رشد شهری را تأیید میکند و شواهد بیشتری را در زمینۀ پایداری شکل شهری ارائه کرده است.


منابع 
یهای شهری تبریز بر آلودگی هوا ،مجلۀ پژوهشهای بومشناسی
 .1شکری فیروزجاه ،پری ،1390 ،تأثیر پراکنش فضایی کاربر 
شهری ،دورۀ دوم ،شمارۀ  ،3صص .82 -75
ومدلهایسنجشفرمکالبدیشهر ،انتشارات جهاد دانشگاهی

 .2رهنما ،محمدرحیم و غالمرضا عباسزاده ،1387 ،اصول،مبانی
مشهد ،مشهد.
 .3مرکز آمار ایران ،1385 ،سرشماریعمومینفوسومسکناستانکرمانشاه.
 .4مهندسین مشاور طرح و آمایش ،1378 ،طرحتجدیدنظرطرحجامعشهرکرمانشاه.
تهای موجودزمین (مورد:شهریزد) ،فصلنامۀ
 .5تقوایی ،مسعود و محمدحسین سرایی ،1383 ،گسترش افقی شهرهاوظرفی 
تحقیقات جغرافیایی ،دورۀ نوزدهم ،شمارۀ  ،73صص .210 -187
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، تبیین پراکنش و فشردگی فرم شهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار،1391 ، فرانک و دیگران، سیفالدینی.6
.176 -155  صص،80  شمارۀ، دورۀ چهلوچهارم،پژوهشهای جغرافیای انسانی
. تهران، انتشارات دانشگاه تهران،اصولومعیارهایتعیینتراکمشهری، تراکمدرشهرسازی،1382 ، محمدمهدی، عزیزی.7
 تحلیلی برعواملگسترشفیزیکی ورشداسپرال،1389 ، عیسی و محمدعلی حبیبی، ابراهیمزاده، حسن، ابراهیمزاده آسمین.8
.46 -25  صص،19  شمارۀ، دورۀ هشتم،مجلۀ جغرافیا و توسعه،شهرطبسپساززلزلهبااستفادهازمدلآنتروپیهلدرون
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