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رقیه گل وری ،1دکتر کرامت اهلل زیاری* ،2دکتر علیرضا استعالجی

 1دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران  ،ایران
 2استاد تمام جغرافیای و برنامه ریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران  ،ایران
 3استاد گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی(ره) ،شهر ری  ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1398/04/19 :

تاریخ پذیرش مقاله1398/06/04 :

چکیده
امروزه مسائل و چالش های بسیاری پیش روی شهرها وجود دارد ،به گونه ایی که در حال حاضر بیش از نیمی از
جمعیّت جهان در شهر ها زندگی می کنند و پیش بینی می شود تا سال  2025افزون بر  65درصد جمعیّت جهان در
شهرها زندگی کنند .یکی از ویژگی های مهم فرایند شهرنشینی گسترش سریع فیزیکی شهر ها است؛ که پراکنش افقی
و گسترش بی رویه شهر خارج از محدوده فیزیکی یکی از این موارد می باشد.شهر چابهار با توجه به رشد جمعیّت به
ویژه پس از تأسیس منطقه آزاد تجاری با رشد سریعی از بعد کالبدی و فیزیکی مواجهه بوده است .با توجه به اهمیت
بررسی گسترش کالبدی شهر ،به مطالعه در فاصله سال های  1363تا  1398پرداخته شده است .روش تحقیق درپژوهش
حاضر از لحاظ نوع تحقیق کاربردی –توسعه ایی بوده و با بهره گیری از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون به تحلیل
چگونگی گسترش کالبدی-فضایی این شهر پرداخته است .نتایج حاصل از به کارگیری و تحلیل این مدل ها نشان می دهد
که طی این دوره ها ،گسترش فیزیکی شهر ،به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده و زمینه را برای رشد اسپرال و بدون برنامه
شهر آماده نموده است.
واژگان کلیدی :پراکندهرویی شهری،شهرهای مرزی ،شهر چابهار،مدل شانون ،مدل هلدرن.
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مقدمه
دردهههای اخیر ،رشد سریع جمعیّت شهری و مهاجرت به شهرها معضل کنونی جامعه جهانی است؛ که منجر
به گسترش بی رویه شهر و درنتیجه پدیده پراکنش شهری گشته است) (United Nation, 2013:3و به
موضوعی بحثبرانگیز در بحثهای عمومی و دانشگاهی تبدیل شدهاست .برخی از محققان از این مسأله
حمایت کردهاند؛ که روند پراکندهرویی در شهرها به مجموعهای از مشکالت زیستمحیطی از تفکیک اجتماعی
تا آسیبهای زیستمحیطی منجر شدهاست؛ که برای آنها راهحلهای مناسب هنوز مورد نیاز است .در واقع
پراکنده رویی گسترش و توسعه بیرویه شهرها می باشد ،که با توسعه فیزیکی با تراکم کم و عدم وجود
زیرساختهای شهری اساسی در خارج از حاشیه شهرها مشخص میشود). (Patrick etal., 2014:4
رشد روزافزون جمعیّت و افزایش شهرنشینی ،باعث ایجاد پدیده ای به نام پراکنده رویی شهری در عمده
شهرهای جهان گردیده است .این امر پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی فراوانی را به شهرها
تحمیل نموده است .بنابراین بررسی ،سنجش و شناخت این پدیده اهمیت غیرقابل انکاری دارد(عابدینی و
خلیلی .)63 :1396 ،از آنجا که دالیل پراکنده رویی شهرها با دالیل رشد شهری مشابه است ،بنابراین بین این
دو مقوله تفاوت قایل شدن مشکل می باشد .در بسیاری از مطالعات ،مهمترین دلیل پراکنده رویی شهری
افزایش تقاضا برای مسکن در مناطق کم تراکم خاطر نشان گردیده است .در نتیجه تقاضای کافی برای زندگی
در مراکز شهر ،منجر به افزایش ساخت خانه در مرزهای شهری گردیده است .مناطق با توجه به این تقاضاها
به دو شکل ظهور می کنند .گسترش شهر با اتصال به مرکز شهر و دیگری گسترش دور از شهرمی
باشد(. (kofidabi, 2015:24
توسعه مناطق شهری در بسیاری از موارد برنامهریزی نشده و اتفاقی رخ دادهاست .پدیدهای که ،به
پراکندهرویی شهری اشاره دارد .پراکندهرویی شهری هشداردهنده است؛ چرا که زمین بیشتر به مناطق شهری
تخصیص می یابد؛ که ممکن است منجر به تجاوز به زمینهای کشاورزی در مناطق حاشیهای شود (Atu
). etal., 2013:454
به موازات افزایش سریع جمعیّت ،رشد شهری ،که مطابق با نیازهای ساکنین می باشد ،باعث توسعه در بخش
های مسکن ،صنایع و تجارت می گردد و در این روند گسترش به سمت مرزهای بیرون شهری پیش می رود
و باعث اشغال زمین های کشاورزی و جنگلها میگردد .این رشد غیرقابل کنترل و غیر برنامهریزی شده به
عنوان پراکنده رویی شهری تعریف شده است؛که نتیجه رشد شهری است .پراکندگی شهری که ادعا می شود،
برای رشد شهری انجام می شود ،در واقع برای رشد شهری یا محیط زیست روستایی مناسب نیست؛ زیرا به
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یک روش بی نظم و کنترل نشده انجام می گردد و مانع توسعه پایدار منطقهای می شوند .این مناطق ازلحاظ
خدمات زیرساختی ،امکانات اساسی مانند بهداشت ،آموزش و پرورش محروم می باشند (Bhatta, 2010:
).8
توسعه فضایی شهر در جهات مختلف از پیامدهای افزیش طبیعی جمعیّت از سویی و مهاجرت و جابجایی
آن از سوی دیگر است ،که بر چگونگی رشد و توسعه کالبدی شهرها تأثیر قابل توجهی دارد .شهرها به گونه
هایی از جمله در شکل توسعه درونی ،توسعه شهری پیوسته و توسعه شهری گسسته رشد کرده اند .توسعه
شهری پراکنده یا به اصطالح پراکنده رویی شهری ،نمودی از توسعه شهری گسسته و ناپیوسته و در مواردی
بسیار

بیرون

از

ضوابط

و

مقررات

شهری

و

به

گونه ای خودرو و برنامه ریزی نشده است .این پدیده دشواری ها و پیامدهایی منفی برای شهر و ناپایداری
شهری را به دنبال دارد .در این میان ،برنامه ریزی فضایی یا عملکرد با رویکرد فضایی ،روندی برای آرایش
منطقی ،حفظ تعادل ،توازن و هماهنگی بین جمعیّت و تأسیسات اقتصادی ایجاد شده در فضای جغرافیایی و
جلوگیری از بروز عدم تعادل و بازتاب های تخریبی و منفی در فضای سرزمین می باشد .ساماندهی فضایی
رابطه تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعه و الگوهای کالبدی –فضایی دارد که بررسی آن ها می تواند به
توسعه متعادل و نظم بخشی به نواحی کمک شایانی نماید .بر این مبنا شناسایی عوامل پراکنده رویی و عوامل
مؤثر در تشخیص شناسایی روند آن از مباحث بسیار مهم می باشد.پژوهش حاضر ،به بررسی روند پراکنده
رویی و گسترش شهر چابهار با استفاده از مدلهای مناسبی همچون آنتروپی شانون و هلدرن پرداخته است.
مبانی نظری
پراکنده رویی " در سال  1937توسط ارل دراپر* در ایاالتمتحده آمریکا رواج یافت و تا مدّت مدیدی به
عنوان پدیده ای مختص شهرهای آمریکایی در نظر گرفته می شد) .(Wassmer, 2002:11شهرهای ایاالت
متحده آمریکا در اواخر دهه  19٥٠به سرعت به سمت بیرون گسترش یافتند و مقدار زیادی از اراضی
کشاورزی و جنگلی را ازبین بردند و اثرات منفی محیط زیستی و ترافیکی فراوانی به وجود آوردند ( Bhatta,
) . 2010:7پیچیدگی این تغییرات در طول این دوره ،نتیجه مستقیم تداخل برنامه ها و مداخالت اجرائی
دولت در تمام سطوح بوده است ).(Gutfreund, 2004:231
پس ازآن این الگو از دهه  196٠در گفتمان شهری به طور جدّی مطرح و در کشورهایی که در آن ها وفور
زمین های ارزان ،ساخت بی رویه جاده ها و تولید بیش از اندازه خودرو وجود دارد ،پدیدهایی رایج به شمار

Earle Draper
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می رود .در آمریکا زمانی که در اثر استفاده بی رویه خودروی شخصی و توسعه سیستم بزرگراه ها ،فضای
شهری گسترش یافت ،این الگو مطرح شد .این پدیده تا مدّت ها تنها در کشورهای پیشرفته دیده می شد؛ امّا
امروزه به پدیدهای جهانی تبدیل شده؛ که بیشتر شهرهای کشورهای جهان و به ویژه کشورهای درحال توسعه
با آن روبرو هستند ).(Hutchison, 2016:766
یکی از مسائل مهم در حوزه برنامهریزی شهری ،چگونگی رشد و توسعه فضایی شهر و الگوی حاصل از آن
است .شکل گسترش شهرها در یک تقسیمبندی کلی به دو نوع پراکنده* و فشرده† تقسیم میشود؛ که هرکدام
در دوره های تاریخی و بنا به مقتضیاتی شکل گرفتند و مزایا و معایب خاص خودشان را دارند (وارثی و
همکاران)1٠٠:1391 ،؛ از سوی دیگر وجود مشکالت گسترده در راه توسعه ی شهرها ،نیاز مبرم به توسعه
پایدار شهری را روز به روز نمایان می نماید (مشکینی و همکاران.)43 :139٥ ،به نحویکه با افزایش جمعیّت
و اندازه ی شهرها و شهرک ها در جهان به تبع افزایش شهرنشینی ،اثرات زیادی بر روی انسان و محیط داشته
است (ابراهیم زاده و رفیعی  )46:1388،که با گسترش شهر نشینی ،گرایش به سمت حومه نشینی و گستردگی
شهری به سمت پراکندگی فضایی و جدایی کاربری اراضی در فضاهای شهری تأثیر مستقیمی را بر جریانات
شهری داشته است )(Garcia&Palmareas,2010:197که این توسعه شهرنشینی همگام با رشد و توسعه
کالبدی شهرها نبوده است و منجر به ساخت و سازهای بدون برنامه ،گسترش مهار نشدنی شهرها و تغییرات
فراوانی را در ساختار فضایی شهرها به وجود آورده است و شهرها را با مسایل و معظالت خاصی روبروکرده
است (شیر محمدی و نقیبی .)28:1388
در این راستا ،توجه به توسعه کالبدی شهر ،یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه پایدار شهری است.
در ایران گسترش سریع فیزیکی شهرها در قالب رشد بدون برنامه و ناموزون در راستای علل مختلف از جمله
مهاجرت های بی رویه یکی از مشکالت اساسی شهرها محسوب شده؛ که پدیدهای تحت عنوان پراکنده رویی
از نتایج رشد این گونه است (زبردست و شاد زاویه .)89 :139٠ ،و پراکندهرویی درشهرها ،بیشتردرجوامع
پیرامون شهری احساس میشود .در این جوامع پیرامون شهری ،توسعه تکهتکه ،پراکنده و متمایل به ناپیوستگی
است.(Qian etal., 2019:2) .
از جمله مشکالت اصلی و جالب توجه در شهرهای کشورهای در حال توسعه و همچنین شهرچابهار ،توسعه
و گسترش فیزیکی آنهاست؛ به گونه ای که طی این فرآیند مداوم ،محدوده های فیزیکی شهر و فضای کالبدی
آن در جهات مختلف افزایش پیدا می کند؛ اگر این روند سریع و بی برنامه باشد ،سیمای شهر را با مشکالت
- Sprawl
-Compact

*
†
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فراوانی روبه رو خواهد کرد و به ترکیب نامناسبی در فضای شهر منجر خواهد شد .با توجه به اینکه شهر
چابهار ،شهری ساحلی است و از دو طرف به دریا محدود می شود ،طی دو دهه ی اخیر و همزمان با تأسیس
منطقه آزاد تجاری با سیل جمعیّت روبه رو بوده است و رشد کالبدی -فضایی افقی در جهات مختلف را در
گرفته

پیش

که

است؛

موجب

توسعه ی فضایی  -کالبدی نامنظم و در نتیجه پراکنده رویی شهری شده است؛ که این پراکنده رویی سبب
ایجاد اختالف طبقاتی ،اجتماعی ،رشد نامتوازن شهر ،ایجاد و توسعه سکونتگاه های غیر رسمی در این شهر
گردیده است .با توجه به اهمیت شهر مرزی چابهار اگر توجه خاصی به این منطقه نشود در آینده می تواند
مشکالت عدیده ایی را در این شهر و حتی کل منطقه جنوب شرق کشور به وجود آورد .که در این پژوهش
سعی بر آن است که به بررسی و تجزیه و تحلیل گسترش فیزیکی شهر چابهارپرداخته شود.
پیشینه
با توجه به ماهیت پژوهش ،در زیر به بررسی پژوهشهای می پردازیم که تا حدودی نزدیک به موضوع
پژوهش می باشند.موضوع روند پراکنده رویی شهرها توسط محققان مختلفی در ابعاد مختلف مورد بررسی
قرار گرفته و آثار زیادی را در این زمینه به نگارش در آورده اند ؛که در ذیل نمونه هایی از پژوهش های
صورت گرفته ارایه می گردد.
جدول 1پیشینه تحقیق

نام نویسندگان

سال

عنوان پژوهش

یافته ها و نتایج

حسینی و همکاران

1398

بررسی تحلیل پراکنده رویی

پژوهشگران در این تحقیق به بررسی روند

کمانرودی کجوری

1398

شهری با تأکید بر تحوالت تحوالت شهری قم در طی ائوار مختلف با روش
تقسیمات سیاسی (نمونه مطالعاتی هلدرن و آنتروپی شانون پرداخته اند و نتایج مدل-
های کمی نشان داد ،بعد از ارتقاء شهر قم به مرکز

:شهر قم )

استان در سال  ،137٥روند پراکندهرویی بسیار
تشدید شده است

و همکاران

پراکندهرویی شهر بابل و
تغییرات

ساختاری

پژوهشگران در این تحقیق به شناخت الگوی

–کارکردی گسترش شهر بابل از سال  133٥تا  139٥وتأثیر آن
بر تغییرات ساختاری و کارکردی روستاهای پیرامون
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روستاهای پیرامون مطالعه موردی آن ،به ویژه روستای سیاه کال محله پرداختند و نتایج
:سیاه کال محله

نشان می دهد پراکنده رویی این شهر به صورت
متصل (شمال ،جنوب و در امتداد محورها ) و
منفصل با تغییر کاربری اراضی کشاورزی عرصه های
روستایی پیرامونی آن اتفاق افتاده است.

پور

احمد

و

1396

همکاران

در این پژوهش به مطالعه و بررسی روند

مطالعه و بررسی روند و

گسترش کالبدی -فضایی شهر قم با گسترش کالبدی شهر قم در طی سال های  133٥تا
استفاده از مدل های آنتروپی شانون 139٠ ،پرداخته شده است .نتایج حاصل از به
هلدرن و جینی

کارگیری و تحلیل این مدل نشان می دهد که طی
این دوره ها گسترش فیزیکی شهر به صورت پراکنده
و غیر متراکم بوده و زمینه را برای رشد اسپرال و
بدون برنامه شهر فراهم آورده است.

1393

پارسی و همکاران

پژوهشگران در این تحقیق با هدف تشخیص

تحلیل پدیده پراکنده رویی

شهری در دامنههای شهرهای بزرگ ،آسیب شناختی پهنه ها و فرایند پراکنده رویی و
مطالعه موردی دامنههای شمالی سازوکار آن در شهر اصفهان صورت گرفته است ،به
اصفهان

این

نتیجه

رسیدند

ریده اند؛ که بیشترین میزان پراکنده رویی در شهر
اصفهان در خارجی ترین نقاط محدوده های شمالی
مناطق  7و  14شهرداری اصفهان با الگوی تشکیل
فضایی پراکنده با عملکرد صنعتی ،کشاورزی و
مسکونی است.

میر
همکاران

کتولی

و

139٠

مطالعه و بررسی روند و پژوهشگران در این تحقیق گسترش شهر را در طی
گسترش کالبدی -فضایی شهر سال های  1389-1379مورد بررسی قرارداده اند ،
نتایج نشان می دهد ،الگوی گسترش شهر خطی می
بابلسر با استفاده از مدل های
باشد و بر اساس مدل هلدرن  6٠درصد از رشد
آنتروپی شانون و هلدرن
فیزیکی شهر مربوط به رشد جمعیت بوده و 4٠
درصد مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می باشد
که این عامل نتیجه عدم نظارت و کنترل مدیران
شهری و نداشتن طرح و برنامه ای مدون جهت
گسترش فیزیکی شهر بوده است.
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منبع :مطالعات نگارنده1398،
در مجموع می توان اذعان نمود که در هر دوره ای از شهرنشینی ،با توجه به مشکالت موجود در
شهرها،رمحققان  ،برنامه ریزان و مدیران شهری تالش نموده اند که بر اساس تحقیقات و یافتههای خود
بر مشکالت برنامه ریزی در شهرها غلبه نمایند و برای مشکالت شهر چارچوبی ارایه نمایند که مقوله مورد
بررسی در این پژوهش نیز از این معیارها مستثنی نمی باشد.
روش شناسی تحقیق
این پژوهش بر اساس هدف کاربردی –توسعه ای و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است
که با رویکرد تطبیقی به بررسی ادوار مختلف رشد جمعیتی و کالبدی شهر با استفاده از داه های موجود شهر
می پردازد.به طوریکه ابتدا پس ازانتخاب موضوع با بررسی اسنادی و کتابخانهای بانک اطالعاتی on-line
پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز با اتکاء به اطالعات بدست آمده روند گسترش فیزیکی و توسعه شهر
با استفاده از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
ویژگی های جغرافیایی و جمعیّتی شهر چابهار
شهر چابهار با مساحتی حدود  13162کیلومتر مربع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آب های گرم
دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته است .ازنظرموقعیّت مختصات جغرافیایی شهر چابهار در  2٥درجه
 17دقیقه عرض شمالی و  6٠درجه 37 ،دقیقه و  4٠ثانیه طول شرقی واقع شده است .از جنوب به دریای
عمان و از شرق به کشور پاکستان ،از شمال به ایرانشهر و نیک شهر و از غرب به جاسک محدود می شود.
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 139٥شهر چابهار دارای  1٠6739نفر جمعیّت می باشد (مرکز آمار
ایران.)139٥ ،
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شکل  1موقعیت شهر چابهار در تقسیمات سیاسی
روند رشد جمعیّت شهر چابهار در سال  134٥دارای  2828نفر جمعیّت بوده است و در آمارگیری سال
های 13٥٥و  136٥و  137٥جمعیّت شهر به ترتیب  34618 ،2٠٥44 ،٥922نفر افزایش می یابد .در آمارگیری
رسمی کشور در سال  138٥جمعیّت شهر چابهار 71٠7٠نفر برآورد شده است و در آخرین سرشماری رسمی
کشور  139٥تعداد جمعیّت آن  1٠6739نفر برآورد شده است .نرخ رشد جمعیّت در این شهر به خاطر
موقعیّت ویژه اقتصادی و بازار کار مناسب برای جمعیّت مهاجر همواره باالتر از  ٥درصد بوده است.
وضعیت پراکنش جمعیّت درشهر چابهار
با بررسی وضعیت موجود ساماندهی فضایی شهرچابهار ،میتوان میزان پراکنش جمعیّت در سطح محالت،
تعداد خانوار ،میزان مساحت تخصیص یافته به آنها را مورد ارزیابی قرار دارد؛ بنابراین
وضعیت موجود شهر چابهار درشکل شماره ( )2نشان داده شده است.

شکل  2وضعیت موجود شهر چابهار
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منبع :مطالعات نگارنده1398،
مطالعه محلهبندی شهر چابهار نشان میدهد؛ که این شهر از  4ناحیه و  38محله تشکیل شده است .بر اساس
نمودار(  ،)٥6-4محله  22کمترین مقدار مساحت ( 21هکتار) و محله  7بیشترین مقدار مساحت ( ٥4هکتار)
را به خود اختصاص داده است .بدون در نظر گرفتن محله های  33و  ، 3٥که خالی از سکنه می باشد .محله
 2کمترین مقدار جمعیّت ( 142نفر) و محله  7بیشترین مقدار جمعیّت ( 7797نفر) را در خود جا داده است.
همچنین محله  1کمترین تعداد مهاجران ( 3نفر) و محله  36بیشترین تعداد مهاجران ( 1٠77نفر) را دارا می
باشد .بررسی تراکم جمعیّتی مهاجران در هر محله نشان می دهد؛ که تعداد مهاجران هر چه به سمت شرق
شهر پیش می رود ،تعداد جمعیّت مهاجر افزایش چشم گیری دارد .از سوی دیگر ،روند شکلگیری محالت
به تبع روند توسعه شهر از شمال غرب شروع شده ،سپسبه مرکز و جنوب شهر و در ادامه به سمت شرق و
شمال شرق محالت شکل گرفتهاند.
روند گسترش کالبدی– فضایی شهر چابهار
روند شکل گیری و گسترش فضایی شهر چابهار در طی سال های  1363تا  1398مورد بررسی قرار گرفت
به طوریکه  ،مساحت شهر چابهار در سال  63حدودا  787هکتار بوده و این مقدار در سال  1373به 1٠٥٠
هکتار رسیده که نسبت به سال  63حدودا  27٠هکتار به محدوده آن اضافه شده است .در سال  1379مساحت
شهر به  1٠73هکتار میرسد و نسبت به سالهای گذشته تنها  23هکتار به مساحت شهر افزوده میشود .از
سوی دیگر ،تعداد جمعیّت در این سال به تعداد  14هزار نفر افزایش پیدا کرده است؛ یعنی جمعیّت از 2٠
هزار نفر به  34هزار نفر رسیده است.
در سال  1384مساحت شهر به  132٥هکتار میرسد؛ که نسبت به سالهای گذشته حدودا  3٠٠هکتار به
محدوده شهر افزوده میشود و همچنین جمعیّت شهر نیز در سال  8٥حدودا  71هزار نفر میباشد که قریب
به  4٠هزار نفر بر جمعیّت آن اضافه شده است.
مساحت شهر چابهار در سال  1389به مقدار  2338هکتار رسیده ،که نسبت به دوره قبل قریب به یک هزار
هکتار بر محدوده آن افزوده شده است .همچنین جمعیّت در سال  139٠نیز به بیش از  8٥هزار نفر رسیده که
نسبت به دوره قبل بیش از  ٥٠هزار نفر افزایش داشته است.
درنهایت اینکه مساحت شهر چابهار در سال  1394قریب به  3916هکتار بوده است و این مقدار در سال
 ،1398تقریبا  3941هکتار میباشد .بنابراین تنها در طی این  4دهه فقط  3٠هکتار به محدوده آن اضافه شده
است.
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تحلیل و بررسی گسترش کالبدی –فضایی شهر چابهار
به منظور بررسی گسترش کالبدی –فضایی شهر چابهار از روش هلدرن و آنتروپی شانون استفاده گردید.یکی
از روش ها برای مشخص کردن رشد بیقواره شهری استفاده از روش هلدرن است .این روش باعث میشود؛
که مشخص گردد ،چه مقدار از رشد شهر متأثر از جمعیّت بوده و چه مقدار متأثر از رشد بیقواره شهری بوده
است .بر همین اساس شهر چابهار نیز در طی دورههای مختلف از سال  63تا  9٥مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت.
جدول  2بررسی وضعیت رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای 1373-63
LN
(مساحت
شهر)
٠.3٠٠6

درصد

درصد

LN
(جمعیّت)

جمعیّت

٠.٥218

1.68٥1

مساحت

LN
(سرانه)

سرانه

1.3٥٠7

-٠.2212

٠.8٠16

درصد

سرانه

سرانه

ناخالص

ناخالص

پایان دوره

شروع دوره

3٠7.٠6٥7

383.٠8٠2

جمعیّت

مساحت
(هکتار)

2٠٥44

787

1363

34618

1٠٥٠

1373

منبع :مطالعات نگارنده1398،
با توجه به جدول فوق نتایج نهایی شهر چابهار در طی سالهای 1373-63در جدول ( )2نشان داده شده
است.
جدول  3وضعیت نهایی شهر چابهار بر اساس روش هلدرن

درصد توزیع رشد سرانه

درصد توزیع

ناخالص زمین شهری

رشد جمعیّت

٠.3٠٠6

٠.2212

٠.٥218

٠.3٠٠6

٠.3٠٠6

٠.3٠٠6

1

٠.73٥7٥

1.73٥7٥

نتایج نهایی

سال

منبع :مطالعات نگارنده1398،
بر اساس محاسبات صورت گرفته عمده توسعه فیزیکی شهر چابهار متأثر از رشد جمعیّتی ناشی از پدیده
مهاجرت و نرخ رشد باالی طبیعی جمعیّت بوده و عدد  1.73٥7گویای این موضوع است و درصد رشد
فیزیکی شهر  -٠.73٥7درصد بوده و بنابراین هیچگونه رشد افقی در شهر صورت نگرفته است.
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جدول 4بررسی وضعیت رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای 1384-73
LN
(مساحت
شهر)
٠.22٠3

درصد

درصد

مساحت

LN
(سرانه)

سرانه

1.246٥

-٠.498٠

٠.6٠72

سرانه

سرانه

ناخالص

ناخالص

پایان دوره

شروع دوره

186.43٥9 2.٠٥3٠

3٠7.٠6٥7

درصد

LN
(جمعیّت) جمعیّت
٠.7193

جمعیّت

مساحت
(هکتار)

سال

34618

1٠٥٠

1373

71٠7٠

132٥

1384

منبع :مطالعات نگارنده1398،
با توجه به جدول فوق نتایج نهایی شهر چابهار در طی سالهای 1384-73در جدول ( )4نشان داده شده
است.
جدول  5وضعیت نهایی شهر چابهار بر اساس روش هلدرن

درصد توزیع رشد سرانه

درصد توزیع

ناخالص زمین شهری

رشد جمعیّت

٠.22٠317

-٠.49897

٠.719292

٠.22٠317

٠.22٠317

٠.22٠317

1

-2.2648

3.264797

نتایج نهایی

منبع :مطالعات نگارنده1398،
در این دوره اثرگذاری رشد جمعیّت نسبت به دوره قبل افزایش یافته است ؛ بهطوری که رشد مثبت
جمعیّت از  1.73درصد به  3.26درصد رسیده و نشاندهنده تأثیررشد جمعیّت بر گسترش فیزیکی شهر
چابهار است؛ بنابراین ،میزان رشد جمعیّت  3.26درصد و توزیع رشد فیزیکی شهر -2.26درصد بوده است.
جدول  6بررسی وضعیت رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای 1389-84
LN
(مساحت
شهر)
٠.٥679

درصد

درصد

LN
(جمعیّت)
٠.1864

مساحت

LN
(سرانه)

سرانه

1.764٥

٠.381٥

1.4644

درصد
جمعیّت
1.2٠49

سرانه

سرانه

ناخالص

ناخالص

پایان دوره

شروع دوره

273.٠2٥6

186.43٥9

منبع :مطالعات نگارنده1398،

جمعیّت

مساحت
(هکتار)

سال

71٠7٠

132٥

1384

8٥633

2338

1389
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با توجه به جدول فوق نتایج نهایی شهر چابهار در طی سالهای 1389-84در جدول ( )6نشان داده شده
است.
جدول  7وضعیت نهایی شهر چابهار بر اساس روش هلدرن

درصد توزیع رشد سرانه

نتایج نهایی

ناخالص زمین شهری

درصد توزیع رشد جمعیّت

٠.٥67883

٠.381478

٠.1864٠٥

٠.٥67883

٠.٥67883

٠.٥67883

1

٠.6717٥4

٠.328246

منبع :مطالعات نگارنده1398،
این دوره برخالف دورههای گذشته رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای  84الی  89تنها  ٠.32درصد رشد
جمعیّت بوده است و  ٠.67درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است؛ بنابراین رشد
فیزیکی شهر در این دوره به شدت افقی است.
جدول  8بررسی وضعیت رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای 1394-89
LN
(مساحت
شهر)
٠.٥221

درصد

درصد

LN
(جمعیّت)

جمعیّت

٠.22٠3

1.246٥

مساحت

LN
(سرانه)

سرانه

1.68٥6

٠.3٠18

1.3٥23

درصد

سرانه

سرانه

ناخالص

ناخالص

پایان دوره

شروع دوره

369.2184

273.٠2٥6

جمعیّت

مساحت
(هکتار)

8٥633

2338

1389

1٠6739

3916

1394

منبع:مطالعات نگارنده1398،
با توجه به جدول فوق نتایج نهایی شهر چابهار در طی سالهای 1394-89در جدول ( )8نشان داده شده
است.

جدول  9وضعیت نهایی شهر چابهار بر اساس روش هلدرن

درصد توزیع رشد سرانه

درصد توزیع

ناخالص زمین شهری

رشد جمعیّت

٠.٥22139

٠.3٠1823

٠.22٠316

٠.٥22139

٠.٥22139

٠.٥22139

نتایج نهایی

سال
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٠.٥78٠٥1

1

٠.421949

منبع:مطالعات نگارنده1398،

رشد فیزیکی شهر چابهار طی سالهای  89الی  94تنها  ٠.42درصد رشد جمعیّت بوده است و  ٠.٥7درصد
رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است.
بررسی وضعیت رشد قواره شهر چابهار از سال  1363تا سال  1398بر اساس روش آنتروپی شانون
از این روش برای تجزیهوتحلیل رشد بیقواره شهری استفاده میشود و نتیجه کلّی آنها در جدول شماره 9
نشان داده شده است .بر این اساس مساحت را از طی سال های  1398-63مطابق جدول شماره  9مورد
بررسی قرار دادیم .
جدول  10محاسبه آنتروپی شانون طی سالهای 1398-63
)Pi * LN(Pi

)LN(Pi

Pi

مساحت

سال

-0.20694
-0.24572
-0.2754
-0.34552
-0.36475

-2.48596
-2.18534
-1.96503
-1.39714
-0.875

0.083245
0.112439
0.140152
0.247303
0.416861

787
1050
1325
2338
3941

-1.44

-8.90848

1363
1373
1384
1389
1398
مجموع

9441

منبع:مطالعات نگارنده1398،
جدول فوق نشان میدهد؛ که مقدار آنتروپی در طی سالهای  63تا  98برابر  1.44بوده است ،در حالی حداکثر
ارزش  LN(5)=1.61است ،نزدیک بودن مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر منعکس کننده رشد پراکنده توسعه
فیزیکی شهر در طی سالهای موردبررسی بهصورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر به عنوان تحقیق کاربردی –توسعه ایی با توجه به مراحل مختلف تحقیقی خود اعم از مطالعات
کتابخانه ایی و استفاده از مدل های مرتبط با موضوع پژوهش را می توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد
واولین بعد مقایسه ای این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه در زمینه ی موضوع این پژوهش است .دومین بعد
نیز به نتایج حاصله از این مطالعه فارغ از مقایسه یا تطبیق آن با سایر مطالعات مشابه مربوط می شود .در
خصوص بعد اول و با توجه به مبحث پیشینه تحقیق می توان گفت که مطالعهای که توسط کمانرودی کجوری
و همکاران در سال  ،1398در مورد پراکنده رویی شهر بابل ،به انجام رسیده بود ،نشان می دهد که پراکنده
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رویی این شهر به صورت متصل (شمال ،جنوب و در امتداد محورها ) و منفصل با تغییر کاربری اراضی
کشاورزی عرصه های روستایی پیرامونی آن اتفاق افتاده است.این در حالی است که نتیجه ی پژوهش حاضر
ضمن تشابهاتی در یافته های تحقیق با مطالعه مذکور حاکی از آن است که مهاجرت پذیری شهرچابهار و
رشد طبیعی جمعیّت آن باعث رشد افقی و توسعه های کالبدی در گستره شهر بوده است.همچنین در مطالعه
ای که توسط پارسی و همکاران در سال ،1393در رابطه با پراکنده رویی شهر  ،به انجام رسیده بود ،نشان می
دهد که بیشترین میزان پراکنده رویی در شهر اصفهان در خارجی ترین نقاط محدوده های شمالی مناطق  7و
 14شهرداری اصفهان با الگوی تشکیل فضایی پراکنده با عملکرد صنعتی ،کشاورزی و مسکونی است.این در
حالی است که نتایج این مطالعه نشان می دهد که علیرغم اینکه که جمعیّت شهر افزایش زیادی داشته است؛
ولی گسترش شهر در دهه های اخیر عمال بر افزایش جمعیّت پیشی گرفته و در واقع رشد اسپرال شهری را
سبب شده است که در چارچوب طرح های جامع شهری یا خارج از آن تحقق یافته است و در حال حاضر
محدوده فعلی شهر با سیاست های توسعه میان افزا و محدوده های طرح جامع شهری جوابگوی نیازهای
فعلی جمعیّت می باشد.با بررسیهای صورت پذیرفته ،شهر چابهار در طی دوره های مختلف با رشد جمعیّت
روبرو بوده است.در همین رابطه و در بخش دیگری از پژوهش حاضر که مطالعه روند گسترش فیزیکی شهر
در طی دوره های مختلف با استفاده از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون می باشد،مشخص گردید که رشد
فیزیکی شهر چابهار در طی سالهای 1363-7٥عمده توسعه فیزیکی شهر چابهار متأثر از رشد جمعیّتی ناشی
از پدیده مهاجرت و نرخ رشد باالی طبیعی جمعیّت بوده و عدد  1.73٥گویای این موضوع است و رشد
فیزیکی شهر  -٠.73٥درصد بوده و بنابراین رشد افقی قابلتوجهی در شهر صورت نگرفته است.
طی سالهای  8٥الی  9٠تنها  ٠.32درصد متأثر از رشد جمعیّت بوده است و  ٠.67درصد رشد شهر مربوط
به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است و این مقدار در طی سال های  139٠الی  139٥تنها  ٠.42درصد رشد
جمعیّت بوده است و  ٠.٥7درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است.با توجه به بررسی
به عمل آمده بیشترین عدم تناسب مربوط به دهه های  138٥تا  139٥بوده است که رشد و گسترش شهر
چابهار به نسبت رشد جمعیّت در طی این دوره تقریبا در حد خیلی باالیی قرار داشته و علیرغم اینکه جمعیّت
شهر نیز در طی این دوره افزایش داشته است ،ولی گسترش فیزیکی شهر در دهه ی اخیر عمال بر افزایش
جمعیّت آن پیشی گرفته و در واقع رشد اسپرال شهری را سبب شده است که این عامل نتیجه عدم نظارت و
کنترل رشد شهری جهت گسترش فیزیکی شهر بوده است .همچنین مقدار آنتروپی به دست آمده طی سالهای
 63تا  98برابر  1.44بوده است ،در حالی حداکثر ارزش  LN(6)=1.6٠است ،نزدیک بودن مقدار آنتروپی به
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تحلیلی بر پراکنده رویی شهر مرزی چابهاربا استفاده از مدل های هلدرن و آنتروپی شانون

مقدار حداکثر منعکسکننده رشد پراکنده توسعه فیزیکی شهر در طی سالهای موردبررسی است .نتایج حاصل
از به کارگیری و تحلیل این مدل ها نشان می دهد که طی این دوره ها ،علی رغم اینکه جمعیّت شهر چابهار
در طی دوره های مورد مطالعه افزایش زیادی را داشته است ولی گسترش فیزیکی شهر بر افزایش جمعیّت
پیشی گرفته است و در واقع گسترش فیزیکی شهر ،به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده و زمینه را برای رشد
اسپرال و بدون برنامه شهر آماده نموده است.
منابع :
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