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 چکیده           اطالعات مقاله

ی شهری از کالبدی شهرها، ساختار و فرم فضایی توسعه -ی فیزیکیتوجّه به رشد جمعیّت و توسعه امروزه با

شهرهای فردا و رشد هوشمند  ی شهریاهمیّت فراوانی برخوردار است و شهر فشرده، الگوی مدیریت و توسعه

ی م کالبدی( -)ساختار فضاییارتباط بین شکل و فرم فیزیکی شهر شهرها، پایداری ل کی از عوامباشد. یمی

 و پردازدر آن میر و متاثّهای عمده در فرم شهر پایدار و عوامل موثّشاخصوضعیّت و این مقاله به بررسی  .باشد

 .مورد بررسی قرار خواهد داد المرد )ساختار، فرم و توسعه فضایی شهر(پراکنده شهر محاسن و معایب فرم 

-عو جم باشدمیای ها به صورت کتابخانهتحلیلی و تطبیقی بوده و روش گردآوری داده -روش تحقیق توصیفی

ی تفصیل مطالعه طرح جامع و عملکردی و -اطاّلعات شناختی  رویی از طریقهای پراکندهالعات شاخصآوری اطّ

گیری از پارامترهای برای نیل به اهداف تحقیق، با بررسی مطالعات گذشته و با بهرهشهر استخراج شده است. 

ا ر و گسترده شهرپراکنده توسعه شهری  و علل چگونگیشهر المرد و  تراکم شهریالزم و تأثیرگذار با تحلیل 

هری و های پایدار شهای مرتبط با فرمی نظریههعینی و کیفی، تحلیل و مقایس ارزیابیبه م. در پایان تبیین نمای

با ها و نتایج و پیامدهای عملی و واقعی نظریه عملکردیهای جنبهنهایت  درها و های آنها و اشتراکتفاوت

صورت گرفته  هایا و تحلیلهاساس بررسی بر ه خواهد گردید.ئدر انتها راهکارهایی اراو  پردازدمیوضعیت شهر 

برابر افزایش یافته است. طی این  1ت آن برابر و جمعیّ 2 ، حدود المرد، مساحت شهر 01-1931در سال های 

کاهش شدید عدم نفر در هکتار کاهش یافته است.  1/97نفر به  9/191سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 

ردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و گر گست، بیانهای متفاوتدر سال تیتراکم ناخالص جمعیّ

شهر پراکنده محالت –و در نهایت توسعه افقی و گسترده المرد شهر  یال سطوح شهری در محدودهغیرفعّ 

باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات برای ساکنان می المرد

 01/01برابر با  01. تراکم خالص مسکونی در سالهای زیرساختی و اتالف انرژی شده استشهر و افزایش هزینه

 باشد.نفر در هکتار می 29نفر در هکتار و تراکم جمعیتی برابر با  09برابر با  91نفر در هکتار و در سال 

 

 

 .المرد ،الگوی رشد شهر ،پایدار یتوسعه ،فضاییی هالگوی توسعپراکنده رویی شهری،  ها:واژهکلید  
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 کیانی، ساالری سردری/ ...کالبدی-فضایی یتوسعه و ساختار تحلیل
 

 

 

 مقدمه
سو ت، ابعاد و تنوع الگوی توسعه شهری همجهان با رشد انفجاری جمعیّشدنشهری تفکّرشهرنشینی و حرکت به »  

ترین مباحث و دغدغه در حال حاضر به یکی از مهم ی شهریالگوی توسعه مدیریت یمقوله (. و1931:71،شده )نظریان

 (.131:17،)عبدی و مهدی زادگان «ها تبدیل شده استدولت

هرها ش. آیدبه شمار می شهری هایگاهپایدار سکونت ینقطه کانونی راهبرد توسعه و عنوان یک منبع کمیابزمین به

شهری متصل یا پیوسته، و توسعه شهری منفصل  یزا؛ توسعههای مختلفی از جمله در شکل توسعه درونی یا درونبه گونه

تراکم و رود.گسترش کمشهری در ایران به شمار می یرویی شهری شکل غالب رشد و توسعهپراکنده. کنندرشد می

آن ی ترین نوع دسترسکی به مرکز شهر بوده و استفاده از اتومبیل شخصی رایجشهر که به لحاظ خدماتی متّ یپراکنده

 شهری منفصل و ناپیوسته است که یرویی شهری، نوعی توسعهیا به اصطالح پراکنده «شهری پراکنده یتوسعه» .است

ته دنبال داشریزی نشده شکل گرفته و پیامدهایی منفی برای شهرها بهای خودرو و برنامهدر بسیاری از موارد به گونه

هایی هستند که بر یابی صنایع در پیرامون شهر، پدیدهراه مکانگسترش شهر در امتداد مبادی ورودی، به هم است.

 تاثیر گذاشته است.  های پراکندهرویی شهرپراکنده

ریزی صحیح رخ داده است. این پدیده که به خاطر عدم برنامه باشدمی های مهم در شهرسازیاز موضوع ،پراکندگی

 کال رشداش یکی از ،گسترش پراکنده و رشد دنبال داشته است.بهفراوانی  هایآثار نامطلوبی بر شهرها گذاشته و مشکل

-یریگبازی زمین و تصمیمفراهم شدن امکان بورس ،چون دگرگونی بنیان اقتصادی شهری است که براساس عوامل هاشهر

ع یب منابتخرو پیامدهای مانند  گیردمد شهری شکل میآهای ناکارقوانین و برنامه و های ناگهانی برای توسعه شهری

 باشد.های آن میها و شاخصو فرم کالبدی نامنسجم و گسسته شهری از ویژگی طبیعی

 «ی افقی و عمودی شهر در آینده بیش از هر عاملی به شرایط طبیعی مکان شهر بستگی داردگیری توسعهجهت» 

از  رثّأآن مت یرشد و توسعه و گیری، تداوم، حیات و تغییرات ظاهری بافت شهریشکل(. 1:7:3:11)کیانی و همکاران،

. ساختار نظام استقرار تکنولوژی است عوامل و نیروهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی واز ای مجموعه

 های طبیعی شکل گرفته است. های انسانی، در ارتباط با بنیانها ضمن تأثیرپذیری از بنیانگاهسکونت

 .ندکرا روز به روز نمایان می پایدار شهری یی شهرها، نیاز مبرم به توسعهراه توسعه وجود مشکالت گسترده در امروزه

 یاست. اصول و راهبردها یطیمح ستیو ز داریپا کردیشهرها به سمت رو تیهدا یبرا یرشد هوشمند تالش یاستراتژ

 ,Molavi, Roshan) کند.یم جادیا یشهر یبهبود حمل و نقل و استفاده از اراض یبرا یرموثّ یهاحلرشد هوشمندانه راه

رورت یک ض کالبدی شهر-و نگرش علمی به ساختار فضایی کالبدی شهر ی. در این راستا، توجه به توسعه(.311 :2018

ه و رنامبدر ایران گسترش سریع فیزیکی شهرها در قالب رشد بدون»های توسعه پایدار شهری است. اساسی در برنامه

ی ارویه یکی از مشکالت اساسی شهرها محسوب شده که پدیدههای بیعلل مختلف از جمله مهاجرتناموزون در راستای 

 (. 5531:75)مشکینی و همکاران،« باشدرویی از نتایج رشد این گونه میتحت عنوان پراکنده

ای تبدیل ـدههای اخیر باعـث شد تا گسترش سـریع شـهری در ایـران بـه پدیزا طی دههالت شهرسازی برونتحوّ»

پراکنده  رشد(. 19331:71)پریزادی،« گرددجامعه تلقی  عنوان یکی از مسائل حادّشود که تبعات آن در ابعـاد مختلـف به

به شهر، مدیریت شهری و شهروندان و همچنین مشکالت مدیریت شهری در  دلیل ایجاد بار اقتصادیگسیخته بهلجام و

باشد که نیازمند رویکرد ی شهری( بسیار با اهمیّت میشهر )کنترل، رشد و توسعهی ی توسعههدایت و تنظیم برنامه

ویی ری پراکندههای پدیدهرها و شاخصعدم شناسایی متغیّی پراکنده شهر است. علمی و جامع به ساختار فضایی توسعه

 یدر توسعهکل و ساختار شهر ناموزون در فرم، ش ایعنوان پدیدهب شده تا این پدیده بهبسو تحلیل و مدیریت آن 

ای از قبیل رشد های توسعهی اخیر با چالشالمرد یکی از شهرهای فارس در چند دهه .دیل گرددبت شهر المردفضایی 

ی شهر( روبرو بوده است. با ایجاد سریع شهرنشینی )مهاجرپذیری( و توسعه فیزیکی شهر )افزایش مساحت و محدوده

توجه به  های روستایی به صورت محالت سی وشش گانه، این شهر جوان و مهاجرپذیر باهستهشهر المرد با محوریّت 
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 ، پاییز 48-32، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیپزوهش
 

 

 

ای های و توسعه فعالیّتهای محیطی و منطقهاداری، ظرفیت -های سیاسیگیریبستگی اجتماعی، تصمیممشارکت و هم

و تحلیل  بررسیو گسسته شده است. صنعتی با رشد سریع کالبدی همراه بوده است. این رشد موجب فرم فضایی ناپایدار 

باشد. می پراکندگی -درجه فشردگی و گستردگیدر دو وضعیّت  پایدار شهری ییابی به توسعهبرای دست المرد شکل شهر

 اگونگونبا ابعاد کالبدی -ی پراکنده فضاییتوسعه یپدیده یرابطه یاهداف عملیاتی پژوهش بر پایه بر این اساس

 -ی حاضر با هدف تحلیل ساختار و توسعه فضاییمقاله. باشدمیاستوار  زیستی -کالبدی تاجتماعی، اقتصادی و کیفیّ

به  پردازد وی راهکارهایی در راستای تحقق توسعه پایدار زیستی میبوده که به ارائهرویی شهر المرد کالبدی پراکنده

 کالبدی توسعه شهر المرد چگونه هست؟ -گویی به این سواالت است3 فرم و ساختار فیزیکیدنبال پاسخهمین منظور به

 کدامند؟ المرد شهر روئی پراکنده بر مؤثّر باشد؟ عواملگسترشی برخوردار می الگوی چه از المرد شهر

 پژوهش یو پیشینه نظری مبانی
 اتدر جه شهر کالبدی فضاهای و فیزیکی هایآن محدوده طی که است مداوم و پویا فرایندی شهر، ی کالبدیتوسعه»

 نسانیا و موانع طبیعی و عوامل باید شهرها فیزیکی یمطالعه در. یابندافزایش می کیفی و کمّی حیث از عمودی و افقی

 الزم گاهیآ و شناخت زیرا عدم شود؛ بررسی ی شهرتوسعه بر و یکدیگر بر هااین پدیده متقابل تأثیر و ارتباط و مطالعه را

 که شودمی موانع این جهت در گسترش شهر و هدایت باعث ها،آن مناسب حریم عدم رعایت و هامحدودیّت این از

 (.15131:75)محمدی و همکاران،« خواهد کرد مواجه جدی مشکالت با را شهری و فضاهای شهر درنهایت

طور مستقیم یا غیرمستقیم کالبدی شهر فرآیندی است که بر تمام نظامات و ساختارهای شهر به رشد و گسترش»

قرار ای پیچیده از عوامل مختلف تاثیر مجموعهرویی شهری تحتپراکنده(. 1:71)سلیمانی و همکاران، « گذاردتاثیر می

دولت و تصمیمات سیاسی است. شهر با تغییر جایگاه در سطوح تقسیمات کشوری، از روند  این عوامل یدارد. از جمله

 شود.زا به سمت گسترش افقی هدایت مینرشد آرام خود خارج شده و از طریق برخی عوامل برو

 
 و معایب( مزایامقایسه الگوی توسعه فشرده و توسعه پراکنده شهر ) .1شکل 

 

http://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0933=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0933=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
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(311 1:79پور ، انواع الگوهای شماتیک رشد پراکنده شهری )ساالریان و دادش .3شکل   

آمریکایی مورد استفاده قرار  شهری ریزانبار توسط برنامهلیناست که در نیم قرن اخیر و اوّ موضوعیرویی پراکنده

 یکشورها مورد توجه است. طی تحقیقات زیادی که دربارهعنوان یکی از موضوعات اساسی در اکثر گرفته است و امروزه به

 متفاوتی ارائه شده است و هایگیری آن نظرآثار مثبت و منفی و علل شکل یرویی صورت گرفته است، دربارهپراکنده

 هگیری و آثار آن از شهری بهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره دالیل شکلتوان گفت که با توجه به ویژگیمی

 شهری دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. 

مورد استفاده قرار  و پراکندگی عینشان دادن و بحث در مورد توز یاست که برا یاصطالح یشهر ییساختار فضا

رم شناسی و فاز بُعد ریخت تیّو جمع ، دسترسیبا توجه به اشتغال ندهیو آ یفعل یشهر ییفضا یاختارهاو س ردیگیم

رویی به معنای پخشایش کنترل نشده توسعه بر روی راکندهپ»(Krehl, 2015, 290).دهد ورد بررسی قرار میشهری م

هنگام اراضی کشاورزی، روستایی یا جنگلی  دیل زودبهای پایین زمین، تبه تراکم النیافته است و معموهای توسعهزمین

(. 331:11:: ،دینی و قنائیلاسیف) «شودتوسعه بیرون از شهر گفته می یرویههای شهری و گسترش بیبه کاربری

از  یکی. شودی شهری به بیرون از مراکز متراکم میو خوداتکای یک منطقه شامل گسترش پراکنده 1رویی افقیپراکنده

 معیّتج و مساحت بین رشد تعادل باشد. عدممی روییی پراکندهپدیده شهری یای از رشد و توسعههبجنو  اشکال توسعه

مانی گردد )سلیافقی می پراکنش الگوی نوع از شهر، کالبدی فیزیکی یتوسعه ی شهر باعثو توسعه رشد از دوره هر در

های اجتماعی زیاد محیطی و اقتصادی دارای هزینهرشد پراکنده عالوه بر تاثیرات منفی زیست(. :5:31:7و همکاران،

های شهری روز به گیری حومههای شهری از مرکز شهر و شکلهجایی و فاصله گرفتن محلّهجابها با هستند، این هزینه

ا، فقدان هشود که به دلیل عدم اختالط کاربریگیری نوعی از گسترش میچنین الگویی موجب شکل. شودتر میروز بیش

ای هزند؛ و از سوی دیگر آالیندهدامن می ت و ضعف و ناکارآمدی در دسترسی، از یک سو به اتالف منابع و انرژیمرکزیّ

 کند.مختلف محیطی تولید می

                                                            
1. sprawl 
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یزی ری شهر ضروری بوده و برنامهی اصلی شهر و تعیین فرم فضایی توسعهعنوان سرمایهی استفاده از زمین بهنحوه»

ی توسعه ساختار، رشد و باشد. چگونگیفیزیکی شهرها یکی از اهداف مهم و کلیدی توسعه پایدار می -فضایی فرم کالبدی

)احدنژاد روشتی و « باشدی پایدار شهری میهای اثرگذار در میزان تحقّق اهداف توسعهشهر یکی از مولّفه

 با زمان طی در که دارند قرار عواملی و هامکانیزم تأثیر تحت همواره شهرها کالبدی فضای(. » 1931:79همکاران،

)محمدی و همکاران، « گردندمی متحول محیطیزیست سیاسی، فرهنگی، اعی،اقتصادی، اجتم تحواّلت و هاپیشرفت

، منجر به ایجاد تنوع بر اساس ساختار و فرم فضایی توسعه کالبدی شهرها ریزی شهریتکامل برنامه(. » 15131:75

های نه تنها در کشور کههای رایج است رویی شهری یکی از فرمهای توسعه شهری گردیده است. پراکندهای از فرمگسترده

  (.7:31:79 )ربانی ابوالفضلی و همکاران،« باشیمتوسعه نیز شاهد این فرم میتوسعه یافته، بلکه در کشورهای درحال

ی فضایی چند مرکز شهری در شهرهای چین با تأکید پژوهشی در مورد تجزیه و تحلیل توسعه 3939وسان در سال  

 3939منگ و همکاران در سال  (.Lv and Sun, 2020: 1022617انجام دادند ) ی فضاییبر مراکز اشتغال و توسعه

با مطالعه موردی شهرهای  3915تا  1795ی پویایی مکانی و فضایی گسترش شهری در گوانگژو و شنزن از به مقایسه

، به 3917شاوابکه و همکاران در سال  (.Meng et al., 2020: 104گام در شهرنشینی سریع چین پرداختند )پیش

 1799های های جامع سالهای فضایی شهری در اردن بر اساس طرحی مدلبررسی نقش تغییر کاربری اراضی در توسعه

 داست را ارائه نمودن  که ناشی از تغییرات کاربری اراضی  های فضایی شهریی مدلهای توسعهپرداختند، تفاوت 3919تا 

(shawabkeh et al., 2019: 861.) ّشکل شهر( با  داری میان فرم شهرقین معتقدند ارتباط معنیامروزه اکثر محق(

رویی شهری مطالعات متعدّدی صورت گرفته، در جدول شماره در ارتباط با پراکنده پایدار شهری وجود دارد. یتوسعه

 .شودهای از آن اشاره میبه نمونه1
شهری رویی و  توسعه فضایی فرممطالعات مرتبط با پراکنده .1جدول   

 موضوع و نتایج نام محقق

Nechyba, Walsh, 2004 هانقل عامل رشد حومهوهای جدید حملفرم 

Frenkel, Ashkenazi, 

2008 
 های بازتوسعه پراکنده و فضایی در کلبه مناطق شهری و در زمین

Bhatta,2009 تراکم توسعه تک بُعدی کم 

Salvati, 2016  بر مبنای کاربری اراضیچند مرکزه پراکنده  ای کپارچهیتوسعه 

Pallagst, 2017 
-الگوی توسعه قورباغه B)های اصلی، الگوی خطی و نواری در امتداد جاده A)رویی3های فضایی پراکندهفرم

 توسعه کم تراکم C)جهشی  -ای/ الگوی ناپیوسته پرشییا لکه1ای

Mossay, PICARD, 

2019 
 یبندی بر مبنای منطقهو ساختار شهربر مبنای قیمت زمین و تعامالت اجتماعی  ییفضا کیتفکهای مدل

Fasihi, Parizadi, 2020  یی و توسعه هماهنگفضا یشهرها به برابر یابیعامل مهم دستدسترسی به خدمات شهری 

احدنژاد روشتی و همکاران، 

1:79 

رویی در شهر قائم شهر3 رشد فضایی پراکنده شهر قائم اثرات مخرب بر محیط پدیده پراکندهتبیین فضایی 

 های مرغوب اراضی کشاورزی گذاشته است.زیست و زمین

ربانی ابوالفضلی و همکاران، 

 صفحات ذکر نشده 1:79
 شده است. جرایم غیررسمی در شهر مشهد موجب افزایش هایشهرک رشد و شهری پراکنده کالبدی گسترش

 1:71مهیم مهیمی و همکاران، 

-دور3 عوامل گوناگونی مانند مدیریّت و برنامه از های سنجشداده از استفاده با کرمان شهر روییپراکنده تحلیل

نقل و وای، بالیای طبیعی، قوانین مسکن و زمین، توسعه حملی منطقهریزی نامناسب، عدم تناسب در توسعه

 در شهر باعث خزش شهری در شهر کرمان شده است.موانع توسعه )کوه( 

کمانرودی کجوری و همکاران، 

1:71 

 و شهر این اقتصادی هایبخش شاغلین نسبت تغییر موجب5::1-75 دوره این در شهر بایل روییپراکنده

 .است شده آن پیرامون روستاهای

                                                            
1. leapfrog 
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 پژوهش روش
 جودو مطلق طوربه آن عناصر تمام برای کامل و دقیق ریزیبرنامه بینی وپیش پویاست، و چند بُعدی ایپدیده شهر

و  دباشمیای ها به صورت کتابخانهتحلیلی و تطبیقی بوده و روش گردآوری داده -توصیفی پژوهش حاضرروش . ندارد

ی یلصتف مطالعه طرح جامع و عملکردی و -اطّالعات شناختی  رویی از طریقهای پراکندهالعات شاخصآوری اطّجمع

ت )درصد تراکم جمعی ط با تراکمبهای مرتنای شاخصبم رویی بری پراکندهشهر استخراج شده است. روش سنجش پدیده

ی مکانی هرابطها، دسترسی، رویی با توجه به کاربریی شهر و وضعیت پراکندهو درصد تراکم مسکن(، مدل فضایی توسعه

ر مبنای نی محالت شهر بتحلیل مکار محالت شهر و عت دو توزیع جمیّ )کالبدی( عملکردی-سنجی پیوستگی فضاییمیان

 بین یزمانی، رابطه های مختلفدر دوره شهر یتوسعه روند باشد. تحلیلموقعیت در ساختار فضایی شهر قابل بررسی می

ای محوره -التمکانی )مح تحلیل شهر با روش یتوسعه چگونگی و شده و شکل ارزیابی جمعیت تراکم و سرانه میزان

ل و نوع شککالبدی شهر مبتنی بر  -زمانی و ابعادی صورت گرفته است. تحلیل ساختار فضایی -ها( ارتباطی و کاربری

 ط کاربریاختال ، استقرار مکانی محالت،تدسترسی، مرکزیّشبکه ارتباطی، تراکم، )فرم شهر( و متغیّیرهای گسترش شهر 

 اند.گرفتهو انسجام اجتماعی مورد بررسی قرار 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

ی ترین نقطهکیلومتری از مرکز استان در جنوبی 99:ی کیلومترمربع در فاصله 7:3:شهرستان المرد با مساحت 

(. سازمان :1:7جوار با دو استان هرمزگان و بوشهر واقع شده است )ساالری سردری و همکاران، استان فارس و هم

اختار شهر باشد. ستوسعه شهر بر اساس موقعیت نسبی شهر و قرارگیری در فرآیند توسعه می فضایی منطقه مبنای برای

ر با رشته مسیزیستی منطقه بوده که کشیدگی خطی شکل شهر موازی و هم -به تبعیت از توپوگرافی و شرایط اقلیمی

یه دشت در راستای رشته گیری شهر در حاش(. شکل1:17باشد )ساالری سردری و همکاران، کوه جنوبی شهر می

های جنوبی به شهر عامل ها و ورود آن از دامنهشمالی بوده که رود دره -های جنوبیشرقی و مسیل -های غربیکوه

)ساالری سردری و  باشدکالبدی شهر می -گزینی ساختار فضاییکند( جداییرود دره از شهر عبور میطبیعی )هفت

 (.1:71همکاران، 

ی زمانی جمعیّت رشدی آرام را طی کرده است. در این فاصله 1:55تا  5::1های د در فاصله سالجمعیّت شهر المر

، 1:15تا  1:55نفر افزایش یافته است. در ده ساله  1991نفر به  5711درصد، از  11/1محدوده مورد بررسی با نرخ رشد 

افزایش یافته است. در  1:15نفر در سال  199:1درصد به  :/:1تری گرفته و جمعیّت با نرخ رشد این روند شتاب بیش

جمعیّت آن به  1:15-95در فاصله ده ساله  درصد :/11ی کاهش نرخ رشد جمعیت شهر المرد به در نتیجه1:95سال 

درصد رسیده و  :/91با افزایش اندک به  1:95-15رسیده است. نرخ رشد جمعیّت شهر در فاصله سال های  15:79

 55/3جمعیّت شهر با نرخ رشد  1:79تا  1:15ساله  5نفر بوده است. طی دوره  33151، 1:15جمعیّت شهر در سال 

ت شهر المرد برابر با  نفر و جمعیّ 71913برابر با  1:75ت شهرستان المرد در سال نفر رسده است. جمعیّ  351:1به 

تا 1:79ساله  5ن طی این دوره (. همچنی1:17)مرکز آمار ایران؛ ساالری سردری و همکاران،  باشدنفر می 37:19

 )بسیار باالتر از سطوح متناظر استان و کشور( بوده است.  :/19نرخ رشد  1:75
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 های شهر المرد؛ مسکونی )رنگ زرد(، بایر )رنگ خاکستری(، مزارع و اراضی کشاورزی )رنگ سبز هاشوری(کاربری زمین .:شکل

 (.1:77شهر المرد و تغییرات نگارندگان، رویی شهر )طرح جامع هنشان دهنده فرم پراکند

دهد که نرخ رشد در این شهر، همواره بررسی تغییرات جمعیّتی شهر المرد و مقایسه آن با سطوح فرادست نشان می

تر بوده است. تغییرات جمعیّتی شهر المرد در فاصله نسبت به نقاط شهری کشور و استان و نیز شهرستان المرد بیش

برابر با  1:15بر تغییر شاخص بُعد خانوار تأثیر مستقیم داشته است. بُعد خانوار شهر در سال  1:75ا ت 1:15های سال

 نفر بوده است )مرکز آمار ایران(. :/:برابر با  1:75نفر و در سال  :/71

 
 )مرکز آمار ایران(.1:15تا  1:15مقایسه رشد جمعیت شهر المرد با نقاط شهری استان فارس و  نقاط شهری کشور از سال   .:شکل

1:75تا  5::1تحلیل جمعیتی، تعداد، بُعد خانوار و مساحت شهر المرد از سال    .3جدول  

31-31 5431 5431 5431 5431 5431 5411 5431 سال  

 - 37:19 351:1 33151 15:79 199:1 1991 5711 جمعیت )نفر(

11/1 - متوسط رشد ساالنه )درصد(  1:/:  11/:  91/:  55/3  19/:  3:/:  

 - 1537 1593 731: 3771 :311 - - تعداد خانوار

 - :9: 91: 95: :591 971: - - بُعد خانوار )نفر(

  :173 1519 791 19: 39: - -- مساحت شهر )هکتار(

مرکز آمار ایران()نگارندگان و  منبع3  
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 و بحث  هایافته
نقطه روستایی است که با تصمیم  1:ی شود دربرگیرندهعنوان شهر المرد شناخته میای که در زمان حال بهمحدوده

ی شهری تلقّی شده و به تدریج و با گذشت زمان در اثر رشد جمعیّت عنوان نقطهبه 13اداری در سال  -های سیاسیگیری

معیّتی اند. تعدادی از این مراکز جبدی این روستاها به یکدیگر پیوسته و شکل تقریبا منسجمی پیدا کردهو گسترش کال

های مرکزی پیرامون محله المرد و ترامه، بسیار به هم نزدیک شده و نمایی واحد از یک مرکز جمعیّتی را به ویژه هسته

ای( نیز به دلیل انزوای مکانی و عدم رشد جمعیّتی، توسعه ترپه -برخی از این روستاها )محالت خافی .اندبه وجود آورده

عناصر و فضای تشکیل دهنده ساختار شهر (. 1:17اند )ساالری سردری و همکاران، ای نداشتهکالبدی قابل مالحظه

ا و عناصر و دیگری فضاه ها()نخلستان و مسیل بیعیتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد3 یکی فضاها و عناصر طالمرد را می

روند در سیر تحول و شکل گیری این شهر، عوامل طبیعی در ها و آب انبارها(. محالت )مساجد و حسینیه مصنوعی

 (.1:15)مهندسین مشاوره آمود،  رین نقش را ایفا نموده استتسکونی مهمماین نقاط  توسعه

 کلی اینصورتپذیر کرده امّا بهی شهر را به سمت همه جا امکانالمرد امکان توسعهخطی شهر موقعیّت دشتی و نیمه

کیلومتر(، در طرف شرق بافت قدیم  :/5های صنعتی )با فاصله نسبیشهر در سمت شمال با محدودیّت فرودگاه و فعالیّت

اورزی و در سمت جنوب با دامنه های کششرقی مجاورت زمینغربی و شمالو روستاهای پیرامونی، در سمت غرب، شمال

های سرد توسعه(، بافتی متخلخل و با فاصله را به های بایر در بین محالت ) لکهکوه روبرو می باشد. واقع شدن زمین

وجود آورده که موجب گستگی بافت کالبدی و ساختار فضایی شهر شده است و همچنین هفت رود دره شهر موجب 

 (.1:71شهر شده است )ساالری سردری و همکاران، کالبدی  -جدایی گزینی فضایی

باشد. همچنین الگوی الگوی کاربری زمین در شهر به صورت مسکونی پراکنده و ما بین محالت به صورت بایر می

، های نوساز هجرتدر شهرکگذاری ارتفاعی ها ترکیبی از مسکونی، تجاری و خدماتی است. الگوی تودهپراکنش کاربری

باشد و تراکم کلی ساختمانی در شهر ایثار، مسکن مهر، شهرک ولیعصر و بخش مرکزی شهر با دو طبقه تا چهار طبقه می

ترین تراکم مسکونی در مسکن مهر، تراکم اداری در محدوده قطب اداری شهر و تراکم المرد بدین گونه است که بیش

باشد. موقعیت ویژه بهمن، بسیج و بلوار شاهد و مطهری( می 33خرداد،  15های خیابانتجاری در بخش مرکزی شهری )

صنایع  های صنعتی پشتیبانشهر المرد جهت توسعه اقتصادی و صنعتی مبتی بر تقویّت مراکز تجاری و استقرار فعالیت

 توسعه در شهر و منطقه المرد و تشکیلهای ها و فرصتباشد. وجود پتانسیلبر مینفت و گاز پارس جنوبی و صنایع انرژی

های صنعتی خود موجب جذب جمعیّت )ضریب جمعیّت پذیری و سرمایه گذاری باال( های پسین و پشین فعالیّتزنجیره

 شده است.

 :/5*13کیلومتر )طول شهر  13استخوان بندی شهر خطی المرد به طول /ناحیه بندی شهر المرد /ناحیه یک باالترین تراکم  .5شکل
 (1:77کیلومتر( )نگارندگان، 

 

 

 

محدود 1محدوده 
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 های ساختاری نواحی شهر المرد تقسیمات کالبدی و ویژگی  .:جدول 

 تقسیمات کالبدی شهر

 ویژگی ساختاری

 

 نواحی شهری

 سه دو یک نواحی سه گانه

 1 11 :1 تعداد محالت

 نام محالت

تراکمه/تلخندق/خطیبی/ 

دهو هیکلی، کوشک؛ 

های ولیعصر، جهاد شهرک

 و هجرت و...

چاه علی/حسین آباد /خندق/محمدشریفی/چاه حاج 

ابول/چاهنو/کهوردان/خافی/زیارت/سورغال/قلعه 

 رئیس محمد و ..

چاه رئیسی/چاه قائدی/قطب 

الدین/کریم آباد/ بیت 

 العباس/کنارک/محمد کمالی

 شرق شهر ب شهرغر مرکزی موقعیت

 مسکونی مسکونی مسکنی/اداری/تجاری کاربری

 1:99 19:99 11:59 جمعیت

 1/33: 9:/11 7:/:1 درصد

 1137713 195177: 9:319:: مساحت )متر مربع(

 9/11 9:/1 5:/9 درصد

 بیشترین تراکم - ترین تراکمکم تراکم ناخالص جمعیتی

 باالترین تراکم ترین تراکمکم - تراکم ناخالص مسکونی

 (.1:77منبع3 )نگارندگان و خالصه وضعیت طرح جامع شهر المرد، 

 فعّالیتی شهر المرد -مکانی و عناصرکالبدی  -تحلیل ساختار فضایی

، 1::1ها تا سال پیدایش و گسترش آبادی 3توان بررسی نموددوره تاریخی می چهارالت کالبدی در شهر المرد در تحوّ

شهر المرد از  تحوالت کالبدی و گسترش محالت، 1:13تا  1::1های ها بین سالآبادی  گسترش تحوالت کالبدی و

 .1:77تا1:99های جدید گیری شهرکو شکل 1:99تا  1:13سال 

د. باشهای روستایی متمرکز میگیری، مراحل رشد و توسعه شهر مبنی بر هستهبافت پراکنده شهر با نحوه شکل

دست و کاربری مسکونی و انسجام اجتماعی و کالبدی )ارتفاع و معماری، ت شهر با ساختار یکهای روستایی محالهسته

های اجتماعی می باشد. بافت شهر المرد به عنوان کمّیتی کالبدی به گر هویت شهر و دارای ارزششکل و مساحت( بیان

گونکی رشد و گسترش آن با تکیه بر وساز( که وضع کالبدی و چباشد )رونق ساختصورت پویا و در حال تغییر می

(. محالت روستایی شهر فاقد هویت 1:، :1:7باشد )مستوفی و همکاران، های تجاری، خدماتی و صنعت میفعالیت

 باشد.مطلوب، حیات شهری، انسجام ساختاری و سیمای شهری مناسب می

 ،هکتار 1917ی قانونی شهر محدوده 1:15در سال باشد که گونه میشهر  بدین ساختارهای فضایی و کالبدیتحلیل 

ها، هکتار بقیه نیز به اراضی بایر، مسیل 11/:9 وبه سطوح خالص شهری  هکتار 951مساحت داشته که از این تعداد تنها 

نفر در هکتار بوده که نسبت  73/195تراکم خالص مسکونی  های زراعی اختصاص یافته است.ات و نخلستان و زمینغبا

نفر در  11/33کل شهر   تی درگیری داشته است. تراکم ناخالص جمعیّافزایش چشم 95نفری در سال  :5:1به تراکم 

ر دهکتار است که دلیل اصلی پایین بودن این شاخص وجود بسیار زیاد اراضی بایر و فضاهای باز در سطح شهر است. 

نفر در هکتار و  51/15سکونی برابر با درصد مساحت شهر( تراکم خالص م 9:/7) 11/351کاربری مسکونی  15سال 

گیری داشته افزایش چشم 1:95نفری در سال  :5/:1نفر در هکتار که نسبت به تراکم خالص 15/33تراکم ناخالص 

 نفر در هکتار بوده است،  9/35برابر با 79است. تراکم ناخالص جمعیت در سال 
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 وضعیت تحلیلی تراکم شهر المرد  .:جدول 

تحلیلی طرح جامع شاخص ردیف  نفر در هکتار هکتار 

های پیشنهادی طرح جامع و بازنگری آنمساحت محدوده قانونی براساس سرانه 1  3991 - 

تی شهرتراکم جمعیّ 3  - 37 

واقعی طرح جامع یبا سرانه 1:75مساحت مسکونی پیشنهادی برای سال  :  9/171  - 

جامعی طرح با سرانهتراکم خالص مسکونی شهر  :  - 9: 

مسکونی و ذخیره شهری یمساحت مسکونی پیشنهادی با سرانه 5  1/713  - 

پیشنهادی کلی طرح جامع یبا سرانه تراکم خالص مسکونی شهر 1  - 79/53  

9:/1 - تراکم نا خالص جمعیتی 9  

 1:71منبع3 نگارندگان و خالصه وضعیّت طرح جامع شهر المرد، 

المرد به سه کاربری اراضی بایر، شبکه معابر و سطوح مسکونی اختصاص یافته است و ترین کاربری محدوده شهر بیش

هکتار  1/313درصد از مساحت شهر تشکیل داده است. سطح کل معابر  93/:هکتار  11/995اراضی متعارف شهری 

ع می باشد و سطح کل متر مرب 3/71درصد از کل سطوح شهر در بر گرفته است و سرانه معابر برابر با  37است که حدود 

درصد است، همچنین  1:/13متر مربع و نسبت آن به کل اراضی شهر  7/195هکتار است که سرانه آن  11:/3اراضی بایر 

باشد. سرانه مسکونی در شهر المرد برای نفر برابر با درصد می 5/39هکتار و  393های غیر شهری برابر با میزان کاربری

برداری از منابع نفت و پذیری بهرهباشد. جمعیت شهر با فرض تحققمتر مربع( می 5/119سرانه متر مربع )متوسط  139

هکتار و شهرک صنعتی انرژی بر به وسعت  1599آلومنیوم( به وسعت -های مُهر و المرد )صنایع انرژی برگاز در شهرستان

برابر  1:75وسط سرانه مسکونی شهر در سال نفر پیش بینی شده است. مت 11999برابر با  1:95هکتار( تا افق  1199

گر نحوه باشد، که بیانمتر مربع می 59تا  39متر مربع استاندارد که متوسط سرانه مسکونی کشور برابر با  5/119با 

زیستی مردم بر مبنای شرایط اقلیمی و  -ساخت فضاهای مسکونی گسترده و باز )بزرگ( بر مبنای خواست اجتماعی

سازی ساختار شهر با مشکالت فراوانی از ریزی کالبدی و سازمان فضایی شهر در یکپارچهاشد. نظام برنامهباقتصادی می

ترین تراکم و بیشترین مهاجر ای و خافی شهر المرد کمجهت رعایت استانداردهای متعارف روبرو شود. دو محله ترپه

زیکی با ی فیای با توجه به فاصلههای سرد توسعهان لکهعنوفرستی در بین محالت شهر دارد و در ساختار فضایی شهر به

 گردد.ساختار کالبدی شهر یاد می

 رویی شهر المردتحلیل پراکنده

ی ااین شهر مجموعهدر  ؛روبرو استفضایی محالت شهری یکی از شهرهایی است که با گسترش پراکنده  المردشهر 

روستای پراکنده  1:گیری و تعریف شهر بر مبنای اتصال و پیوند کلموقعیت دشتی شهر، الگوی ش دالیل نظیرازعوامل و 

-افزایش طبیعی جمعیت، سیاستایی، گزینی درون محلهعنوان یک شهر، حس پیوند اجتماعی و سکونتو منفصل به

یه و های صنعتی در جنوب ایران، مشارکت مردم در امور خیررونق فعالیّت، ای جاذب جمعیّتکالن توسعههای گذاری

هر مکانی ش-فضاییگیری پراکنده رویی به شهر باعث شکلمنطقه تر مردم و مهاجرت بیشهای عمرانی گذاریسرمایه

 شده است.

های مختلف (. توسعه و ایجاد هسته11:، :1:7گیرد )کیانی و همکاران، های شهر شکل میشخصیّت شهر از هسته

ی شطرنجی دو دهه اخیر )شهرک ی تدریجی و مداوم با تراکم پایین و توسعه)قطعات منفرد و مجزا( مبتنی بر توسعه

ی فیزیکی ناموزون هجرت، شهرک جهاد، سایپا و شهرک ایثار( و گسترش ساخت فضایی پراکنده شهر منجر به توسعه

طرنجی ششکل المرد )تفکیکی های بزرگ( به صورت شهر   ت جدیدتوسعه شهری در بافشهر )کاربری زمین( شده است. 
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بوده و مشکل اساسی این نوع ساخت شهر ایجاد تقاطع در شبکه ارتباطی شهر   Auto cityبر اساس فرم شهر ماشینی

گیری ساختاری نامتجانس با باشد. رشد پراکنده اخیر شهر مبنی بر هسته و پیرامون محالت موجب شکلمی

ارتباطی اصلی شهر المرد یعنی بلوار معلم، بلوار شهید مطهری -بندی و بافت اصلی شهر بر اساس مسیرهای خطیاستخوان

های و بلوار غدیر شده است. بر این اساس در وضعیّت هسته مرکزی محالت با بافت ارگانیک )بافت درشت3 نوع ساختمان

ای خوشه-شطرنجی و فاصله بین محالت نیز به صورت نیمه خطیقدیمی خشت و گلی و با بُعد خانوار باال( و ساختار نیمه

 A)نی بر رویی مبتهای فضایی پراکنده)انشعابی( می باشد و وضعیت کلی توسعه فضایی شهر ترکیبی از الگوهای فرم

الگوی  B)می(، های اصلی )بلوار غدیر، بلوار شهید مطهری، بلوار معلم، بلوار شهید نعیالگوی خطی و نواری در امتداد جاده

توسعه کم تراکم  C)ای، سورغال، احمدآباد، بید( ای/ الگوی ناپیوسته پرشی )محالت خافی، ترپهای یا لکهتوسعه قورباغه

 باشد.)محالت محمد کمالی، قطب الدین، کریم آباد، محمدشریفی( می

خته نشده شهری در بین محالت و های اراضی بزرگ ساتفکیکی المرد در دو وضعیّتای جدید شهر توسعهاقدامات  

وساز مسکونی و تجاری، عدم موافقت با الحاقات حریم شهر به محدوده شهر در طرح جامع شهر و همچنین رونق ساخت

ایی و در های خدماتی مدیریّت شهری )پارک و فضاهای ورزشی، درمانی، مذهبی و ...( موجب اتّصال بین محلهفضاسازی

 13ر ترین محله شهر بالغ بترین محلّه )چاه قائدی( تا غربیباشد. فاصله بین شرقیشهری مییی روپراکنده راستای حذف

 باشد.ای میکیلومتر با فضاهای خالی زیاد بین محلّه

-های توسعه اقتصادیی شهر( و فرصتبا در نظر گرفتن جوان بودن و مهاجرپذیری شهر المرد )جمعیّت و توسعه

اقتصادی شهر و همچنین شکل خطی و شبکه ارتباطی طولی و پراکندگی محالت و توسعه پراکنده صنعتی منطقه و رشد 

های خدمات رسانی، عدم گر این نکات می باشد3 افزایش هزینهو منفصل محالت شهری و بررسی وضع موجود شهر بیان

باشد. از جمله نتایج گسترش می دسترسی برابر و برخورداری محالت از خدمات و امکانات شهر و عدم رضایت اجتماعی

 مطابق های کاربری اراضی شهربا استفاده از داده المردزای در شهر های عمل توسعه درونشناسایی حوزهی شهر و توسعه

وسیعی داشته است که منجر به  کالبدی–تا زمان حاضر تغییرات فضایی  5::1شهر از دهه طرح تفصیلی و جامع؛ 

ی زای شهر شناسایدرون یهایی که جهت توسعهدر شهر شده است. همچنین بافتمنفصل و پراکنده گیری الگوی شکل

ارای به ترتیب د بوده که  موقوفه )آب انبار( اراضیفرسوده غیر مصوّب و ، بافت مصوب فرسوده پراکنده شامل بافت، شد

 .باشدمیای هکتار  و اراضی بایر بین محله ، 19؛ 59 مساحت

 
فضای خالی بین محالت چاه علی، آبشولی با چاه ( و رشه مرکز) آبادآباد، اکبرعادل، آباد با کهوردان نیحس، محالت تراکمه نیب یخال یفضا .1شکل

 حاج ابول )غرب شهر(
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چاه  ،چاه رئیسیفضای خالی بین محالت و  )شرق شهر(و قلعه مال عصریکنارک با شهرک ول، العباس تیمحالت ب نیب یخال یفضا. 9شکل

 حاج ابول با کریم صادق و کریم آباد

در نظام اقتصادی شهر بخش خدمات دارای  باشد.شهر المرد مرکز ثقل عملکردی و اقتصادی منطقه جنوب فارس می

شهری، تعیین جهات حدود منطقی و مراحل توسعه  نقش غالب و مسلط است. ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه

باشد که تحلیل توسعه قابل انطباق با  نیازهای آینده شهر المرد و هدایت الگوی کنونی شهر گونه میبدین هشهر در آیند

به صورت کنترل رشد شهر از اطراف بوده و تاکید بر تداوم حفظ وضعیت کنونی محدوده خدماتی شهر )محدوده قانونی 

د رشد و توسعه شهر در جهات غربی و شمالی با اولویت باشد. رونشهر( با هدف باال بردن سطح کیفی خدمات رسانی می

باال، شرق با محدوده توسعه و در سمت جنوب با افزایش تراکم و ساخت در محدوده مصوب شهر تا محدودیت دسترسی 

 ی شهر می باشد.ی آیندهی توسعهجهت و شیوه -های کوه بین کننده تعیین مسیربه دامنه

  تحلیل اثرات گسترش افقی شهرو  فضایی شهر -بررسی روند تحوالت کالبدی

و تمرکز آن   19و  99ی در مناطق صنعتی جنوب ایران و جمعیّت پذیری شهر المرد در دههت با افزایش سریع جمعیّ

 شهر توسعه فیزیکی (79)اوایل دهه  گستری ای به صورت محلهتوسعه محله رویکردهای میانی شهر و همچنین بخشدر 

مرد الشهر بوده است.  محله محوری صورت گرفته که با توجه به خواست و تقاضای اجتماعی، مبنی بر سرعت باالییبا 

، تحت تأثیر پیامدهای این رویی شهریهای پدیده پراکنده، به دلیل دارا بودن اغلب ویژگیفارساستان جنوب واقع در 

 ضعف در دسترسیمحالت پراکنده، قاعده شهر، م و بیت، شکل نامنظّای که تراکم اندک جمعیّ گونهپدیده قرار دارد. به

به خدمات عمومی، وجود مساکن تک خانواری زیاد، نبود کاربری ترکیبی و مواردی از این دست، سبب از بین رفتن منابع 

  های شهروندان گردیده است.هزینه طبیعی شهر و افزایش
 

 (.1:77)نگارندگان،  منبع3  کالبدی پراکنده شهر المرد -دالیل توسعه فضایی .1شکل 

زادرون  

  زابرون       

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=230199
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=230199
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رویی و گسیختگی کالبدی است که الگوی غالب پخشایش فضایی شهر از نوع الگوی تصادفی شهر المرد دارای پراکنده

رویه کالبدی شهر و رفع افت باشد. سیاست شهرسازی در شهر المرد بر مبنای کنترل گسترش بیمیای و هسته محله

وجود تعامل منطقی بین میزان باشد. ای و حرکت در مسیر پایداری شهر میویژه در محالت حاشیهکیفی محیط شهر به

شکل  و ، ساختار )فرم(اندازه ، چگونگیطبانگویی به نیازهای مخاپاسخ یکالبدی رشد شهر و نحوه هایجمعیت، پتانسیل

ر مورد بررسی در شهرها متغیّباشد. مرتبط با تحلیل وضعیت ساختار توسعه شهر و اثرات آن می شهر، از جمله موضوعات

)قابلیت دسترسی پایین در بخش درونی  ، دسترسیی اولیه و مرکزی محالت()محالت و هسته عامل تراکم پنجدر المرد 

)درون محله ای، مساجد و حسینیه ها و  ، مرکزیتمحله ای(بین محالت/پراکنش محالت و فضای خالی بین محالت و

ادارای در محالت بخش مرکزی شهر تراکمه، تلخندق و المرد( انسجام اجتماعی –)تجاری  و اختالط کاربری آب انبارها( 

ی فضایی پراکنده شهر المرد بیانگر انسجام و مشارکت عهمؤثّر در توسهای اجتماعی فهمولّ اند. مورد بررسی قرار گرفته

ها انسجام اجتماعی کمتر و پایداری اند )محله سورغال( و شهرکتر و بهتری داشتهبیشتری داشته باشند توسعه متراکم

 باشد. کالبدی به تبع پایداری اجتماعی کمتر می

متغیرهای گسترش شهر مانند3 تراکم، و  باشدمی)فرم شهر( به صورت پراکنده  المرد شکل و نوع گسترش شهر

رشد کالبدی شهر ناشی از مورد بررسی قرار گرفته شده و و ...  های فاصله از مرکز شهر، نرخ فضای بازدسترسی، شاخص

های سازمان یافته نیروهای و مهاجرتهای روستایی مهاجرتچنین و هم ناشی از عدم کنترل کالبدی شهر وت رشد جمعیّ

زایش ای شهر، و افلزوم تامین خدمات متناسب با عملکرد منطقه. تاثیر قاطع بر رشد کالبدی این شهر داشته استری کا

  .قیمت زمین و مسکن از علل تاثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر بوده است
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (.1:77رویی شهری  )نگارندگان، کالبدی پراکنده -اثرات توسعه فضایی  .7شکل
 

 ایمتمرکز با تراکم متوسط بردهد که الگوی پیشنهادی توسعه شهر در آینده به شکل نیمههای پژوهش، نشان مییافته

بندی در فضایی دشتی و غیر منسجم و به حالت هسته باشد. سازمان فضایی شهر المرد به صورت محلهمی شهر کل

کلی از باشد. چنین شو ناموزون )ناپیوسته و پراکنده( می ای روستایی گسترش یافته که گرفتار ساختاری متخلخلمحلّه

 ای خود از دست دادهمحلهای و میانمحلهآید که انسجام فضایی و کالبدی درونتوسعه الگویی از شهر بیمار به شمار می

 است.

اثرات توسعه 
کالبدی پراکنده 

شهری 

زیست پذیری کاهش 
محالت شهری

کاهش کیفیت 
زندگی

کاهش سرمایه و 
مشارکت اجتماعی

افزایش هزینه های 
خدمات رسانی
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 گیرینتیجه
اثیر مستقیم یا غیرمستقیم ترشد و گسترش کالبدی شهر فرآیندی است که بر تمام نظامات و ساختارهای شهر به طور 

 های مدیریتبرنامه ضعفیکی از اَشکال رشد شهر است، که بر اثر عوامل متعددی چون رویی پراکندهگذارد. الگوی می

اندازی به فضاهای باز رشد شهری و فقدان قوانین واحد و جامع در مورد نظارت و کنترل رشد شهری، موجب دست

 افقی شهر به شکل یتوسعه نماید.رویی را ایجاد میگردد و زمینه پراکندهیروستایی م های کشاورزی وزمین ،پیرامون

نیمه دوم قرن بیستم موردتوجه بسیاری از کشورها قرارگرفته  اصلی عنوان یکی از مسائلای است که بهرویی پدیدهپراکنده

صورت گسترش پراکنده و کم تراکم و به گذاری فضایی است کههای سیاستشجمله چال رویی شهری ازپراکنده است.

یست زرسانی به محیطشود که موجب اتالف منابع و آسیبدوراز مراکز شهری و عموماً با عدم اختالط کاربری نمایان میبه

 نیشوند. چن یشناخته م یشهری توسعه داریپانابه عنوان اشکال  متمرکزتوسعه  یبه جا پراکنده یهرهاش گردد.می

های اخیر، ر دهه. دشوندیمشخص م شخصیو حمل و نقل  ی، دسترسیاراض یتنوع کاربر عدم ،کمبا تراکم  ییشهرها

توسعه فشرده شهری و شهرهای هوشمند به عنوان پایدارترین شکل شهری در تالش برای محافظت از محیط طبیعی 

ه توسعرس، دوری از مراکز استانی، وسیع و گسترده جنوب فا جغرافیایی یاحیهبا در نظر گرفتن ن مطرح شده است.

های ها و فرصتگیری از ظرفیتای، تنوع فرهنگی و عدم همگرایی فرهنگی در مرزهای خدماتی، بهرهن منطقهنامتواز

وی تمرکزگرایی در الگو جلـوگیری از رشـد نـامتوازن عرصـه جغرافیـایی کـشور ضرورت پنهان محیطی در ابعاد مختلف 

 د.سازنمایان میمکانی -توسعه شهری در سطح جغرافیایی

با ضریب  "نخست شهری"ای جنوب فارس، شرق بوشهر و غرب هرمزگان شهر شاخص و در واقع در مدل توسعه منطقه

یتی در جمع -جذب و کشش پذیری باالی جمعیت، سرمایه و خدمات دهی وجود ندارد و با توجه به تغییرات صنعتی

باشد. عدم تبیین مدل و الگوی ای و تمرکززدایی میجنوب ایران نیاز به تقویت شهرهای کوچک در راستای تعادل منطقه

پذیری باالی جمعیت، چنین با توجه به ضریب جذب و کششتوسعه جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی در مناطق و هم

ای و تعریف نخست شهری دهی منطقهریزی برای خدماتبرنامه سرمایه و خدمات خاص مرتبط به جمعیّت مهاجر روند

صورت نگرفته است و مسافت دسترسی به مراکز خدمات دهی اصلی در سه محور شهرهای بوشهر/ شیراز و بندرعباس 

اد ایج در های صنعتیپای حمایت و هدایت در مجموعهدولتی هم گذاریسرمایه عظیم و نافذ باشد. تأثیربسیار باال می

وازن عدم تباشد. ای جنوب کشور غیر قابل انکار میشهر نخست و بزرگ در یک منطقه و کمک به فرآیند توسعه منطقه

شکاف جغرافیایی و و  های منطقهها و توانعدم استفاده از ظرفیت، ت، منابع و امکاناتها، جمعیّتو تعادل در حوزه فعالیّ

خشی گامی در اعتبار بسازی توسعه و پیشالمرد شهری است که به جریان باشد.با نگرش سیستمی ضروری می اقتصادی

های نو و صنایع گازی در نقش حلقه رابط بین سواحل و بنادر جنوبی و فالت مرکزی عملکردهای برتر همچون انرژی

 پردازد. ایران به ایفای نقش می

باعث شده است تا گسترش شهر المرد متاثر از  ایهای منطقهداشتن باورهای عمیق انسان دوستی به همراه انگیزه

های مختلف صورت پذیرد و علی رغم سابقه نه چندان طوالنی شهرنشینی، به عنوان مشارکت فعاالنه مردمی در بخش

متر مربع انواع فضاهای شهری، نشان از مشارکت  :9::5:یکی از مراکز فعال شهری در استان فارس عمل نماید. ساخت 

د. هویت و پیشینه می در روند گسترش کالبدی و تامین نیازمندی های عمومی و زیربنایی این شهر دارفعاالنه مرد

نو  هایبخشی عملکردهای برتر چون صنایع گازی و انرژیگام در اعتبارساز توسعه و پیشتاریخی شهر جریان-اجتماعی

 ی اوّلیه داخلی فالت ایران دارد. و نقش رابط بین سواحل خلیج فارس و محدوده

و ی شخصی هی نقلیه وسیلهب گیکم تراکم شهر، وابست بدیالگوی گسترش کالگر تحلیل ساختار پراکنده شهر بیان

ی دیدهپباشد که می ایمحلهبین یلهای خازمینف مصرعدم با اراضی و  تفرق کاربریمحالت پراکنده شهر، توسعه ترویج 

ای و عدم ارتباط میان توسعه ها در محالت حاشیهدهد. همچنین عدم اختالط کاربریمی شهر افزایشرویی پراکنده
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یزان مباشد. بر این اساس یافتگی محالت و ساختار کالبدی محالت از مشکالت اصلی بافت و ساختار فضایی محالت می

 د.باششهری قابل قبول نمی از منظر توسعه پایدارفضایی ساختار شهر المرد  –کالبدی و گستردگی  پراکندگی

البدی کیی و توسعهاجتماعیساختار فضایی شهر المرد به صورت گسترده و پراکنده بر اساس ساختار محیطی اولیه

پذیری بر زیست دهتحلیل اثرات رشد پراکنریزی نشده( توسعه شهری ایجاد شده است. بر اساس شبکه ارتباطی )برنامه

 باشد. ای میقورباغه -ایپراکنده و انشعاب خوشهباشد و نوع توسعه و الگوی رشد شهر المرد مؤثر می محالت شهری

کالبدی توسعه خطی پراکنده و منفصل شهر المرد با در نظر گرفتن عوامل اصلی  -تحلیل فضایی اثرات ساختار فیزیکی

های مؤثّر، جداگزینی ساختاری مبتنی بر شرایط و فرصت رشد اقتصادی شهربا توجه به  رشد پراکنده و اسپرال شهر

-توسعه هایباشد. ظرفیّتمکانی محالت می-ها توسعه و افتراق فضاییگذاریطبیعی/ساختاری و اجتماعی، سیاست محیط

ط دارد. فضایی ارتبا – کالبدی توسعۀ میزان ای باعنوان قطب رشد منطقههای پشتیبانی انرژی و صنعت بهای و ظرفیّت

جهت توسعه  دو برابر شده و 1:75تا  1:19ریم شهر از سال ی و حمساحت شهر بر مبنای متراژ محدوده میزان تحلیل

رهای گسترش شهر مانند3 متغیّ باشد.می پراکنده گسترش شکل ای وخوشه و خطی و الگوی آن منفصل، به صورت افقی

ی درشد کالبمورد بررسی قرار گرفته شده است. و ...  تراکم، دسترسی، شاخص های فاصله از مرکز شهر، نرخ فضای باز

و مهاجرت های سازمان های روستایی مهاجرتچنین و هم ناشی از عدم کنترل کالبدی شهر وت شهر ناشی از رشد جمعیّ

 . تاثیر قاطع بر رشد کالبدی این شهر داشته استیافته نیروهای کاری 

شهر به های ی مجدد در هسته مرکزی محالت شهر، استعداد رشد هدفمند پیرامون محالت و سمت خروجیتوسعه

ویژه کاربری صنعتی در مسیر دسترسی به صنایع انرژی بر )شمال شهر(، فضای سبز در جنوب غربی شهر و رشد با 

ها های درون شهری، ترکیب کاربریسازی فعالیّتزا و رشد از درون )یکپارچهاستعداد محدود در شرق شهر توسعه درون

هوشمند شهر و رسیدن به شکلی پایدار از کالبد شهر )پایداری فرم ای برای تحقّق رشد ها( وسیلهو توزیع مناسب آن

 هایهای داخل شهر و حفظ سرمایهی کالبدی، بر توسعه به سمت ظرفیّتفضایی شهر( است. رشد هوشمند در توسعه

د نیازمنهای اخیر؛ شهر کند. با توجه به روند مهاچرپذیری شهر و رشد ساخت و ساز در سالطبیعی پیرامون تأکید می

 باشد دخالت کالبدی در بازگشایی معابر درونی معابر، تقویّت محورهای پیاده و افزایش تراکم ساختمانی میبهبود شبکه

های خالی بین محالت شهر المرد سه نیاز بافتی محالت و دخالت ساختاری در مسیر اتصال بین محالت و تفکیک سلول

های خالی بزرگ در سطح شهر )لکه های ساختاری( با توجه به افتراق سلول باشد وی شهر میرو در توسعهو هدف پیش

 باشد.ی شهری پایدار اثرگذار میگذاری توسعهفضایی محالت در هدف

شهر و از سویی  یمندی ساکنان از منافع توسعهتوامان اراضی بخش دولتی و خصوصی به منظور بهره یتوسعه -

 مند در استفاده از اراضی شهری(.)رشد کنترل شده و رشد هدفواقعی قیمت زمین   جلوگیری از داللی و افزایش غیر

 وجود به جهتو با شهر بهینه و پایدار توسعه ریزیبرنامه فرصت از استفاده و شهر کالبدی شکل یکپارچگی به کمک –

   بین محالت شهر در فراوان بایر اراضی

 .های خدماتی، اداری و فضای سبزتحفظ فضاهای باز )ذخیره( جهت ایجاد فعالیّ

 .های تجاری و خدماتی در مرکز شهرتمرکز فعالیت

 شهر. گانهوخدمات شهر در سطح نواحی سه هاتپراکنش مناسب فعالیّ       

 

 

 

 

 

http://www.iueam.ir/browse.php?a_code=A-10-1-78&slc_lang=fa&sid=fa
http://www.iueam.ir/browse.php?a_code=A-10-1-78&slc_lang=fa&sid=fa
http://jupm.miau.ac.ir/article_2592_00.html
http://jupm.miau.ac.ir/article_2592_00.html
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رویی (. تبیین فضایی پراکنده1:79محرمی، سعید ) و شامی، فاطمه ،طهماسبی مقدم، حسین ،احدنژاد روشتی، محسن

 .1-:1(. 1) 1شهری )مطالعه موردی3 شهر قائم شهر(. دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 

 3الگوی توسعه شهری )مطالعه موردی تحلیل فضایی عوامل موثر بر ناپایداری، (1:71، عبداهلل )ی، طاهر و صالحیزادیپر

 .31شماره ،فضا، دانشگاه گلستان ییایجغرافآمایش شهر بانه(، مجله 

 مدلهای از استفاده با شهری روییپراکنده (. ارزیابی1:79شفقی، سیروس و رهنما، محمدرحیم ) ،ابوالفضلی، غزاله ربانی

 .137 پیاپی شماره ، 3دوم شماره سوم، و سی سال جغرافیایی، تحقیقات مشهد، فصلنامه در فضایی ریزیبرنامه

ها هدفمندسازی یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری بررسی تاثیر(. 1:71و محمودی، علی )فرضعلی ، ساالری سردری

-ن، شهردرای شیراز/ معاونت برنامه(، فصلنامه مدیریت شهری نویهای جنوب استان فارسمطالعه موردی شهرداری)

 .55-1: سال پنجم، صص 17نسانی،  شماره ریزی و توسعه سرمایه ا

 پایدار توسعه بر تحلیلی (، رویکرد1:17و بوستانی، علیرضا ) ابوالفضل، عبدالهی پور حقیقی ساالری سردری، فرضعلی،

همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی استهبان،   SWOT تکنیک از ادهاستف با المرد شهر
www.estahbancce.ir. 

 کیفیّت هایهبررسی مؤلف(، :1:7و عارفی، اعظم ) نوبخت ،سبحانی؛ مصطفی ،حیدری مقدمساالری سردری، فرضعلی؛ 

های پژوهش -، دو فصلنامه تخصصی منظر و طراحی شهری(المرد شهر3 موردی مطالعه) شهری فضاهای در زندگی

 منظر شهر، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان.

 3موردی ها مطالعهشهر منطقه در روییپراکنده فضایی الگوهای شناسی(. سنخ1:79پور، هاشم )ساالریان، فردیس و دادش

 .39مازندران، فصلنامه مطالعات شهری، شماره  مرکزی منطقه شهر

های اجتماعی مورد اثرات گسترش افقی شهر بر سرمایه تحلیل(، :1:7) قیصری، حدیثه و حسنآهار،  ،اعلیرضسلیمانی، 

 .:1شماره، ایمنطقه –جغرافیا و آمایش شهری ، شناسی3 شهر مراغه

بر  شهری روییپراکنده میزان ارزیابی و شناخت(.  1:71)  زهرا صحراییان، ،احمد زنگانه، ،علی موحد، ،محمد سلیمانی،

 -1شماره ،1 دوره شهری، ریزیبرنامه و پژوهش نشریه(. شیراز شهر محالت3 موردی مطالعه) عاملی تحلیل مدل اساس

 .11 صص ،30

رویی شهری شناخت و ارزیابی میزان پراکنده(، 1:71) ، زهراصحراییانو  احمد ،زنگانه ،علی ،موحد ،، محمدسلیمانی

 .9:شماره، ریزی شهریپژوهش و برنامه، فصلنامه (ت شهر شیرازبراساس مدل تحلیل عاملی )مطالعه موردی3 محال

ای، آییژ، چاپ دوم، تهران، ریزی شهری و منطقهفرهنگ واژگان برنامه(، 1:11) سیف الدینی، فرانک و ابوطالب قنائی

 .:5:-1صص 

 اقتصادی نقش تغییر و بابل شهر رویی(. پراکنده1:71) صادق نیا،زنگانه، احمد و قلی ،کمانرودی کجوری، موسی

 .9: چهارم، پیاپی شماره هشتم، سال روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه پیرامون، فصلنامه روستاهای

 با ساحلی شهرهای فضایی -کالبدی توسعۀ (. بررسی1:75) اکبر و قانقرمه، عبدالعظیم کانی، علی محمدی، زهرا؛ نجفی

 ششم، لفضا، دانشگاه گلستان، سا جغرافیایی آمایش بندرترکمن، فصلنامه شهر3 موردی پایدار مطالعۀ توسعۀ بر تأکید

 نوزدهم. شماره

 .1:15 1:15-مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان المرد،

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و (، :1:7)محمدرضا  ،اکبریو امیر  ،صابری ،طاهره ،عرفان منش ،ضا، رمستوفی

، ایریزی و توسعه شهری منطقهد(، فصلنامه برنامهتاریخی )مطالعه موردی3 شهر المر -های فرسوده زی بافتنوسا

 .55-1: ص، ص:1:7، زمستان 3، شماره 1ره دو
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-رویی شهری و برنامه(، روندهای پراکنده1:75) خاوریان گرمسیر امیررضا و محمد ،موالئی قلیچی ؛ابوالفضل ،مشکینی

 ،3  شماره ،:  دوره، معماری و شهرسازی پایدارتهران(، فصلنامه  3پایدار )مطالعه موردی3 منطقه  ریزی توسعه فضایی

 . :5 - :: صص

(، خالصه وضعیت طرح بازنگری طرح توسعه و عمران )جامع(  شهر 1:77مهندسین مشاوره معماری و شهرسازی آمود )

 المرد.

 با کرمان شهر روییپراکنده تحلیل(. 1:71) حسین غضنفرپور، و علی اسماعیلی، ،مریم فدایی قطبی، ،امیرمهیم مهیمی،

 .1:7-159 ، صص1 شهری، شماره اجتماعی جغرافیای دوفصلنامۀ دور، از های سنجشداده از استفاده

شهری، مورد پژوهی3 منطقه های کالنیی در منطقهروتبیین پدیده پراکنده(، 1:71) باقر ،باقری ر وسح ،ندایی طوسی

 .311-115، صص 9:، شماره 15، دوره جغرافیا و توسعه، کالن شهری شیراز

 .13:، صص 3(، پویایی نظام شهری ایران. تهران3 انتشارات مبتکران، چاپ 1:17نظریان، اصغر )
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