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چکیده
طی سالیان اخیر رشد سریع شهرنشینی در مناطق ساحلی و بروز فعالیت های متعارض در آن، فشارهای زیست محیطی 
کرده است. از جمله این شهرها، شهر ساحلی بندر دیلم واقع در استان بوشهر بوده  کوسیستم حساس  گزافی را متوجه این ا
که  گواه آمارهای رسمی، طی سال های 1335 تا 1395 رشد هفت برابری جمعیت را تجربه نموده است. این پژوهش  که به 
کمی و با روش توصیفی_تحلیلی به مطالعه رشد بی رویه  کاربردی است، با استفاده از داده های  از لحاظ هدف پژوهشی 
افقی شهر ساحلی بندر دیلم در یک دوره 10 ساله پرداخته است. پس از مطالعه بر ادبیات مروری، در قدم نخست به بررسی 
گام بعد به وسیله مدل هلدرن میزان  کنده رویی در شهر دیلم با استفاده از تحلیل مدل آنتروپی شانون پرداخته شد و در  پرا
کارگیری سیستم تحلیل رقومی خطوط ساحلی  گردید. در ادامه برای نخستین بار با به  رشد افقی بی رویه شهری تعیین 
کسر سهم رشد  کالبدی شهر در دوره 10 ساله به دست آمده و در نهایت با  کالبد شهری، نرخ رشد  )DSAS( در مطالعه رشد 
کنش شهر شده بودند، به کمک نرم افزار ArcGIS10، در  بی رویه افقی از رشد کل کالبد شهر، ساخت وسازهایی که منجر به پرا
کی از آن است  گردد. نتایج حا گردیدند تا اندازه بهینه شهر در صورت مقابله با رشد بی رویه افقی معین  قالب نقشه مشخص 
کالبدی شهر )در  کندگی ممکن را دارا بوده و 37/1 درصد از رشد  که شهر دیلم، میزان قابل توجه 80/14 درصد از بیشترین پرا
کالبدی در آن شده است. همچنین شهر در قسمت شمالی و جنوبی  کندگی  بازه زمانی این تحقیق( مستقیمًا منجر به پرا
که به ترتیب میزان 7/08  کالبدی 19/08 و 23/11 متر در هر سال با انحراف معیار 4/5 و 4/1 بوده  به ترتیب دارای نرخ رشد 
و 8/57 متر در هر سال منجر به رشد افقی بی رویه آن شده و 12 و  14/54 متر در هر سال ناشی از رشد جمعیت بوده است.

کنده رویی، رشد افقی، سیستم تحلیل رقومی، بندر دیلم. گانکلیدی:نرخ رشد، پرا واژ
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1.مقدمه
گذشته به دلیل رشد صنعت و تکنولوژی و افزایش  از ابتدای قرن 
وسعت شهرها، توجه به مسائل شهری شکل جدیدتری به خود 
نه تنها  شهرها  کالبد  توسعه   و  رشــد  رهگذر  ایــن  در  اســت.  گرفته 
است  پذیرفته  تأثیر  نیز  انسانی  عوامل  از  بلکه  طبیعی  عوامل  از 
رشد  و  سطوح  مطالعه   .)Ebrahimzadeh Asmin et al., 2010(
که رشد جمعیت شهری به  شهرنشینی نشان از این واقعیت دارد 
گزارش های  سرعت در حال افزایش است )Seyfodini, 1999(. طبق 
نقاط شهری جهان  سازمان ملل متحد، در سال 1970 جمعیت 
معادل 36/6 درصد و در سال 1994 به حدود 44/8 درصد و در 
این  با  یافت.  خواهد  افزایش  درصــد   61/1 حــدود  به   2025 ســال 
وجود، میانگین رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه 
که در دوره 50 ساله مابین 1975 تا  سریع تر خواهد بود. به طوری 
کشورهای در حال توسعه 3/21 در مقایسه  2025 این نسبت برای 
 Mobaraki et al.,( اســت  یافته  توسعه  کشورهای  بــرای   0/71 با 

.)2013
خزش  مسکن،  قیمت  در  شــدیــد  نــوســان  فضایی،  تــعــادل   ــدم  ع
بیشتر  مصرف  محیطی،  آلودگی های  اجتماعی،  قطبش  شهری، 
زیرساخت ها، ساخت  افزایش هزینه  برنامه،  انرژی، توسعه  بدون 
در اراضی مرغوب کشاورزی، چند برابر شدن محدوده های شهری، 
کم حاشیه ای و دشواری های خدمات  شکل گیری بافت های کم ترا
که به علت افزایش جمعیت دامن گیر  رسانی از جمله مسائلی است 
که در این  شهرها شده است )Seyfodini et al., 2012(. مسئله ای 
کالبدی یا  گرفته شود، الگوهای رشد و توسعه  فرایند نباید نادیده 
که با یکی از محدودترین  فرم شهرهاست. الگوی رشد شهر از آنجا 
منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار دارد، از موضوع های 
مهم در برنامه ریزی شهری و یکی از معیارهای اساسی در توسعه 
 .)Gharkhlu and Zangeneh Shahraki, 2009( پایدار شهری است
گزینه هایی در رابطه با شکل یا ساختار شهرها وجود  که چه  این 
که انتخاب هر  دارد، نظرات مختلفی ارائه شده است. بدیهی است 
یك از فرم ها در مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك شهر تأثیری بسزا 
داشته و در عین حال تشخیص فرم و شکل موجود شهر نیازمند 

.)Nikpour et al., 2016( مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل است
اما در میان شهرهای موجود، شهرهای ساحلی به طور اجتناب 
کانون اصلی توجه در قرن بیست و یکم خواهند بود. این  ناپذیر 
گزینی و رشد روزافزون جمعیت در  گرایش اساسًا ناشی از سکونت 
این مناطق و تحوالت اقتصادی در جهان است. حدود 20 درصد 
و 39 درصد  از دریا  از جمعیت جهان، در محدوده   25کیلومتری 
جمعیت جهان، در محدوده   100کیلومتری از دریا سکونت دارند. 
رقــم تا ســال 2020 میالدی، به دو سوم  ایــن  بینی می شود  پیش 
جمعیت جهان برسد )Sazehpardazi Iran, 2008(. رشد جمعیت 
کثر  در نواحی ساحلی در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد. در ا
کشورها، تمرکز مردم در شهرهای ساحلی مجموعه ای متمرکز  این 
که عملکرد  کرده  از اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ایجاد 
 Herdiansyah, 2019, Kay and( شهرها را تحت تأثیر قرار داده است
فشارهای  ترتیب  بدین   .)Alder, 1999, Neumann et al., 2015

بی امان و رشد ناموزون شهرنشینی بر محیط ساحلی یکی از مسائل 
گرم  دشوار جوامع بشری در دهه  نخست هزاره  جدید خواهد بود. 
شدن زمین و باال آمدن سطح آب دریاها، تخریب محیط زیست 
کوسیستم آبی  ساحلی، آلودگی شیمیایی و از بین رفتن یکپارچگی ا
و توسعه  فعالیت های متعارض در ساحل، از جمله عالئمی هستند 
که نشان دهنده  عدم تعادل شهرها با محیط زیست ساحل هستند 

.)Parhizgar and Divsalar, 2005(
براساس داده های ادواری مرکز آمار ایران، شهر ساحلی بندر دیلم 
که از سال 1335 تا 1395 همواره با رشد  از جمله شهرهایی است 
که الگوی  جمعیت روبه رو بوده است. در رابطه با شهر های ساحلی 
می یابند،  رشــد  ساحل  امتداد  در  و  بــوده  خطی  عمومًا  آنها  رشــد 
کاهش  که جلوگیری از رشد بی رویه افقی شهر موجب  بدیهی است 
مخاطرات زیست محیطی اشاره شده بر ساحل می شود. هدف از 
انجام این تحقیق، ارائه الگویی برای تعیین اندازه بهینه شهرها با 
گسترش افقی آنهاست. بخش های  کم بر  توجه به روند جاری حا
که ناشی از رشد بی رویه هستند از طریق  رشد یافته از شهر دیلم 
انــدازه مطلوب شهر  گردیده تا در نهایت  الگوی بیان شده تعیین 
گردد.  به منظور مقابله با پدیده رشد افقی بی رویه شهری تعیین 
پژوهش )بخش 3.1(، تالش های  به پیشینه  استناد  با  همچنین 
گذشته عمدتًا معطوف به آشکارسازی  گرفته در سال های  صورت 
رشد بی رویه افقی در شهرهای مختلف و یا نهایتًا تعیین میزان آن 
خ  بوده و اقدام عملی مهمی برای محاسبه نرخ رشد افقی شهر ر

که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. نداده 
به سه سئوال اساسی  پاسخگویی  واقع پژوهش حاضر در پی  در 
است. آیا شهر مورد مطالعه با رشد بی قواره شهری روبه رو است؟ 
به واسطه رشد جمعیت بوده و چه  افقی شهر  از رشد  چه میزان 
گرفتن تمامی عوامل  میزان از آن سهم رشد بی رویه است؟ با در نظر 
کدام جهات بیشترین رشد صورت  گسترش افقی شهر، در  مؤثر در 
گرفته و نهایتًا شکل افقی و اندازه واقعی شهر در صورت جلوگیری 
از رشد بی قواره شهری چگونه خواهد بود؟ همچنین تحت عنوان 
پدیده  با  که شهر مورد مطالعه  به نظر می رسد  فرضیات تحقیق، 
کالبدی بی قواره  کسر سهم رشد  رشد افقی بی رویه روبه  رو است و با 
کل رشد شهر، می توان الگوی قابل قبولی از اندازه مطلوب شهر  از 
ارائه نمود. در پایان به  عنوان یک دستاورد عملی، شکل مطلوب 
شهر دیلم برای جلوگیری از رشد افقی بی رویه شهری ارائه می گردد. 
که شکل نهایی پیشنهادی شهر، از روند جاری بر  و به دلیل این 
گسترش شهر در سال های گذشته خود تبعیت می کند، نتایج برای 
کاماًل قابل استفاده هستند. همچنین با  برنامه ریزی های آتی شهر 
توجه به شفافیتی که در شیوه عملکرد الگوی ارائه شده وجود دارد، 
می تواند با اطمینان خاطر در مطالعات سایر شهرها نیز مفید واقع 

گردد.

2.چارچوبنظری
2.1.تبیینمفاهیمپایه

2.1.1.توسعهفیزیکیشهر
آن  طــی  کــه  اســت  مـــداوم  و  پــویــا  فــرآیــنــدی  شهر  فیزیکی  توسعه 
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جهات  در  آن  کالبدی  فضاهای  و  شهر  فیزیکی  مــحــدوده هــای 
 Shekouhi,( کیفی افزایش می یابند کمی و  عمودی و افقی از حیث 
تجاری،  مسکونی،  کاربری های  یا  فضاها  انــواع  ترکیب  از   .)1994
صنعتی، تفریحی و مذهبی ایجاد ارتباط و حرکت در زمان و مکان 
که به صورت یک  بین فضاهای یاد شده، پیکره ای به وجود می آید 
کالبدی عمل می کند. این پیکره را می توان یک  سیستم فیزیکی یا 
کالبدی یک  گسترش این پیکره را توسعه  کالبد به حساب آورد و 

.)Zangiabadi, 1997( کرد شهر یا یک مکان جغرافیایی قلمداد 

2.1.2.شهرفشرده
که برای پیاده روی،  شهر فشرده باید فرم و مقیاسی داشته باشد 
که باعث  کمی  دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی، همراه با ترا
 Williams( باشد  مناسب  مــی شــود،  اجتماعی  تعامالت  تشویق 
به  مختلفی  مقیاس های  در  می تواند  فشرده  فرم   .)et al., 2004
کمی برابر با آنچه در خیابان های با  کار رود. در عمل این یعنی ترا
ساختمان های سه یا چهار طبقه در مناطق داخل شهری بیشتر 
شهرهای اروپایی دیده می شود. مهم ترین دالیل مورد توجه قرار 
و  گستردگی  کاهش  پایدار،  حمل ونقل  ایجاد  فشرده،  فرم  گرفتن 
فرهنگی،  توسعه   و  اجتماعی  همبستگی  زمین،  از  پایدار  استفاده 
ارائه زیرساخت ها و حمایت از خدمات  صرفه جویی اقتصادی در 
را  شهری  زنــدگــی  کیفیت  مجموع  در  و  اســت  محلی  کــار  و  کسب 
 .)Lee et al., 2015, Williams et al., 2000( تحت تأثیر قرار می دهد
تشدید  و  کاربری ها  ترکیب  کم،  ترا مــوارد  فشردگی  شاخصه های 

.)Moradi Masihi, 2005( کاربری ها را در بر می گیرد

کنشافقیشهر( 2.1.3.شهرگسترده)پرا
الگوی دیگر شکل شهر که به طور کامل متضاد با شکل فشرده است 
که در  گسترده است. این الگو  و در مقابل آن قرار می گیرد، شکل 
چند دهه  گذشته ابتدا در کشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده  
کنون  زیاد از خودروی شخصی و حومه نشینی به وجود آمد، هم ا
کشورهای در حال توسعه دیده  در بسیاری از هسته های شهری 
که در نیم قرن اخیر  کنش افقی شهری واژه ای است  می شود. پرا
در قالب اصطالح اسپرال1 در ادبیات پژوهش های شهری وارد شده 
کشورهای  شهری  سمینارهای  بیشتر  محوری  موضوح  ــروزه  ام و 

قرن  اواســط  به  اصطالح  ایــن  کــاربــرد  سابقه  اســت.  یافته  توسعه 
خودروی  از  بی رویه  استفاده   اثر  در  که  زمانی  می گردد.  بر  بیستم 
گسترش فضاهای شهری در  شخصی و توسعه  سیستم بزرگراه ها، 
 .)Hess and al., 2001, Zambon et al., 2017( گرفت آمریکا رونق 
آمــاده ســازی نشده  اراضــی  که اصــواًل در  نــوع توسعه شهری  ایــن 
شهرها اتفاق افتاد، از نظر بسیاری تأسف آور بود. توسعه بی رویه و 
بی قواره، اسراف در استفاده از منابع طبیعی و زمین، آلودگی ناشی 
کز قدیمی شهرها و  از وابستگی به اتومبیل شخصی، انحطاط مرا
نیز مصرف نابجا و غیر عادالنه هزینه  های توسعه و عمران در نواحی 
کنده  گونه توسعه پرا که به این  مختلف، از جمله انتقاداتی است 
توسعه های  که  روست  این  از  است.  شده  وارد  شهری  ناموزون  و 
شهری بی رویه در حومه های ایاالت متحده اغلب به منزله بدترین 

 .)Azizi, 2004( نوع ساختار شهری ارزیابی شده اند

کنشافقی 2.2.عللومشخصههایپرا
بازی  بورس  روند  اما  مؤثرند،  شهرها  کنش  پرا در  مختلفی  عوامل 
و معامالت قماری زمین یکی از عوامل اصلی برای توسعه فیزیکی 
کــه بــورس بــازی  ــامــوزون شهرها محسوب مــی شــود؛ بــه طــوری  ن
در  ــی دارد.  مـ بــاز  توسعه  از  را  زمین  از  بخشی  آن،  احتکار  و  زمین 
که بخش های دیگر آن، ممکن است به سرعت زیر پوشش  حالی 
 .)Rahnama and Rezaeian, 2014( بــرود  شهری  ساختمان های 
خ می دهد  گسترش افقی شهرها به این دلیل ر بخش عمده ای از 
کن  انتظارهای جمعیت سا و  نیازها  پاسخگوی  بافت موجود،  که 
کن، در جست وجوی محیط پاسخگوتر  در آن نیست و اجتماع سا
یا  جدید  شهر  در  را  جدیدی  ساخت  انسان  محیط  مناسب تر،  و 

 .)Abedini and Khalili, 2017( حاشیه شهر بنیان می نهند
کنش افقی شهر عبارتند از: رشد نامحدود  به طور خالصه علل پرا
کم،  ترا کم  مسکونی  و  تجاری  ساختمان های  بیرون،  سمت  به 
کاربری  قــدرت  تقسیم  فاصله،  با  و  گریخته  و  جسته   توسعه  های 
خصوصی  نقلیه  وسایط  تسلط  مختلف،  مکان های  میان  زمین 
زمین،  کنترل  یا  متمرکز  برنامه ریزی  عدم  شهری،  حمل  ونقل  بر 
کنده، اختالفات مالیاتی زیاد  توسعه تجاری به  صورت نواری و پرا
کاربری های مختلف و در نهایت اتکا  مابین محالت، تفکیک انواع 
کم  درآمد  بر فرآیند حذف و پیگیری مالی خانه  سازی برای اقشار 

1 Sprawl

)Herold et al., 2005(کندگیپیدرپیوزنجیرههایرشدافقیشهری تصویرشماره1:چارچوبپرا
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)Kiwisari, 2001, Rahnama and Abbaszadeh, 2008(. براساس 
ابعاد مختلف شهر، اتاق فکر مؤسسه سیاست گذاری حمل ونقل 
گسترش افقی شهر را مطابق جدول  ویکتوریا1 ویژگی های مختلف 

شماره1 دسته بندی می نماید.

کنشافقی 2.3.گونهشناسیالگویپرا
کنده  پرا توسعه  را  شــهــری  کــنــش  پــرا از  عــمــده  فــرم  ســه  کـــالرک2 
کنده  پرا توسعه  و  نــواری  کنده  پرا توسعه  پایین،  کم  ترا با  مــداوم 
کنده مداوم  جهشی یا پرش قورباغه ای دانسته است. توسعه پرا
که در  کم پایین بر روی قطعات نسبتًا بزرگ شکل می گیرند  با ترا
کم  توسعه  منتقدان  دارد.  وجــود  همجوار  خانه های  فقط  آنها 
بیشتر  فضاهای  گستردگی،  شکل  این  که  می کنند  اظهار  کم  ترا
کنده  پرا توسعه  می گیرد.  بر  در  را  طوالنی  رفت وآمد  با  فواصل  و 
گسترده ای در یک  که توسعه تجاری  نواری زمانی شکل می گیرد 
می شود.  ایجاد  اصلی  بزرگراه  طرف  دو  ــوازات  م به  خطی  الگوی 
که وابسته به ترافیک باالی  کنده نواری برای مشاغلی  توسعه پرا
کنده  پرا توسعه  نهایت  در  اســت.  سودمند  هستند،  اتومبیل 
توسعه  که  می گیرد  شکل  زمانی  نیز  قورباغه ای  پرش  یا  جهشی 
دهندگان، خانه هایی را با مقداری فاصله از نواحی موجود، با دور 
ایجاد می کنند.  نزدیک تر هست،  به شهر  که  زدن قطعات خالی 
می کنند  تحمل  را  طوالنی  رفت وآمد  مردم  شرایطی  چنین  تحت 

.)Ghorbani and al., 2014(

کنشافقی 2.4.سنجشپرا
که مقادیر پایین در  کندگی شهری دارای ابعاد مختلفی است  پرا
کنده تر باشد. ابعاد  هر یک از این ابعاد می تواند بیانگر توسعه پرا
تمرکز،  پیوستگی،  کــم،  تــرا از  عبارتند  کنده  پرا رشــد  گانه  هشت 
هسته ای  )میانگاهی(،  مرکزیت  بندی(،  )خوشه  بندی  مجموعه 
 )Duranton and کاربری ترکیبی و در آخر مجاورت یا قطبی بودن، 
 Puga, 2015, Galster et al., 2001, Rahnama and Abbaszadeh,
به   )Nazmfar and Montazer, 2016( منتظر  و  نظم فر   .2006(
کنده و تأثیر آنها بر  گانه رشد پرا تفصیل به هر یک از موارد هشت 

کنش شهری پرداخته اند.  پرا

کنشافقیدرشهرهایایران 2.5.پرا
ایران،  در  شهری  توسعه  طرح های  سنتی  الگوی  گفت  می توان 
به دلیل نداشتن نگرش سیستمی و بی توجهی به نقاط قوت و 
است  بــوده  ناموفق  شهر  انسانی  و  طبیعی  پتانسیل های  ضعف 
)Ebrahimzadeh Asmin et al., 2010(. در بررسی پیشینه توسعه 
که شهرهای ایران دو سناریو رشد  گفت  کشور می توان  شهرهای 
که تا قبل از  کرده اند؛ سناریو رشد شهر در مدل ارگانیک  را تجربه 
کمیت داشته و  اصالحات اراضی دهه 40 در توسعه فضایی شهر حا
تأثیر آن بیشتر به صورت درون ریزی جمعیت شهری بوده و الگوی 
که شهرهای ایران در  رشد شهر، فشرده مانده بود. سناریو دیگری 
گذرانده اند، مدل رشد  ربع قرن اخیر در مرحله رشد شهری از سر 

)Moradi Zargar and Shirazi, 2015(گیهایمختلفگسترشافقیباتوجهبهابعادمختلفشهر جدولشماره1:ویژ

کم کم پایین تر، فعالیت متفرق ترترا ترا

توسعه پیرامونیالگویرشد

گانهترکیبکاربریها کاربری مجزا و جدا

مقیاس
که مردم چشم اندازهای دور  کمتر زیرا  مقیاس بزرگتر، ساختمان ها، بلوک ها و جاده ها بزرگتر، جاده ها پهن تر، جزئیات 

را می نگرند )مانند ماشین سواران(

منطقه ای، یک جا، بزرگتر، نیاز به دسترسی اتومبیلخدماتعمومی

کاربری و حمل ونقل خاص اتومبیل، مکان های ضعیف برای پیاده روی، دوچرخه سواری و ترانزیتحملونقل الگوی 

شبکه جاده ای سلسله مراتبی با بسیاری از جاده ها و پیاده روهای غیر متصل و موانعی برای سفرهای ماشینیارتباطات

کردن حجم و سرعت ترافیک وسایل نقلیه موتوریطراحیخیابان طراحی خیابان برای بیشتر 

گذارانفرآیندبرنامهریزی کم بین اختیارات قانونی و سرمایه  بدون برنامه ریزی با هماهنگی 

کانون های خصوصی(فضایعمومی کید بر قلمرو خصوصی )حیاط ها، پیاده روهای خرید، ورودی های جوامع،  تأ

)Zanganeh Shahraki et al., 2012(کنشیاگسترشافقیشهر تصویرشماره2:انواعمختلفپرا

1 Victoria Transport Policy Institute
2 Clark
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غیر ارگانیک بوده است. در این فرایند رشد فضایی بسیار سریع تر 
گسترش  و شهرها دچار  بوده  واقعی شهر  نیاز  و  از رشد جمعیت 
 Pourmohammadi and Jame Kasra,( کنده بی رویه ای شده اند پرا

 .)2011
از قوانین مانند تشکیل سازمان زمین شهری در  تصویب بعضی 
کیفیت  و  شهری  مــوات  اراضــی  مالکیت  لغو  قانون   ،1354 ســال 
و   1361 ســال  در  شهری  زمین  قانون   ،1358 ســال  در  آن  عمران 
مانند  آن  اجرایی  کــارگــزاران  و  دولــت  به  قوانین،  از  دیگر  بسیاری 
ابــزار  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  و  شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
نیرومندی برای دخالت مستقیم در بازار زمین شهری بخشید. این 
دخالت مستقیم دولت در بازار زمین شهری به دو صورت تملک و 
 .)Athari, 2000( گردید گذاری زمین باعث گسترش افقی شهرها  وا
از طرح های  هــادی  و طرح  تفصیلی  از طرفی طرح جامع، طرح 
که تقریبًا برای همه شهرهای ایران  شهری رایج در ایران هستند 
از مهمترین بخش های طرح جامع شهری،  تهیه شده اند. یکی 
پیش بینی جمعیت و به دنبال آن محاسبه مقدار زمین موردنیاز 
شهر  محدوده  به  زمین هایی  الحاق  و  شهر  آینده  جمعیت  بــرای 
برای جمعیت آینده بود. اما مطالعه طرح  های جامع تهیه شده 
کشور نشان از پیش بینی های نادرست جمعیتی  برای شهرهای 
کردن طرح های جامع در پیش بینی های جمعیتی  دارد. اشتباه 
شهرها، باعث الحاق نادرست محدوده های وسیع به حوزه های 
شد  منجر  را  شهرها  افقی  گسترش  آن  دنبال  به  و  شــده  شهری 
گسترش افقی ناشی از طرح   .)Zanganeh Shahraki et al., 2015(
همراه  به  حاشیه نشینی  و  ماشینی  شهر  الگوی  بر  مبتنی  جامع 
گسترش  کز شهری از ویژگی های بارز الگوی  مداخله مقطعی در مرا

.)Sheykhi et al., 2012( فرم شهرهای ایران است

3.روش
سایر  ســوی  از  گرفته  صــورت  فعالیت های  ابــتــدا  بخش  ایــن  در 
گرفته و پس  محققان در رابطه با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار 
در  استفاده  مــورد  مدل های  و  مطالعه  مــورد  محدوده  معرفی  از 
تحقیق، در نهایت الگوی ارائه شده به منظور مقابله با پدیده رشد 
بی قواره شهری، به عنوان یک دستاورد جدید در این حوزه ارائه 

شده  است.

3.1.پیشینهتحقیق
قرن  اول  دهــه  از  شهری  رشــد  الگوهای  و  مبانی  علمی  مطالعه  
که منجر به ارائه نظریه های متعددی در این  نوزدهم شروع شد 
گردید. نخستین نظریه ها عمدتًا ساختار فضایی_اجتماعی  زمینه 
را مورد توجه قرار داده و توضیحی از الگوهای رشد شهری و ساخت 
کردند )Momeni, 1998(. پارسی  داخلی شهر به طور همزمان ارائه 
 ،)Parsi and Farmihani Farahani, 2014( فراهانی  فرمیهنی  و 
در  شهری  کنده رویی  پرا پدیده  »تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در 
دامنه  های شهرهای بزرگ« به خوبی به بیان و دسته بندی این 
نظریات و همچنین فعالیت های صورت پذیرفته محققان داخلی 
ارجاع  با  بنابراین  تا سال 1393پرداخته اند.  این حوزه  و خارجی 

خواننده به مقاله یادشده، فعالیت های برجسته دیگر پژوهشگران 
گرفته  است. نیز در اینجا مورد اشاره قرار 

در  شهرها  افقی  گسترش  زمینه   در  تحقیقات  نخستین  جمله  از 
ایران، مقاله ای با عنوان شهر و پیامدهای زیست محیطی سیمین 
افقی  گسترش  بــه  آن  در  کــه  اســت   )Tavallaei, 1995( تــوالیــی 
شهرها و اثرات زیست محیطی ناشی از شهرنشینی و افزایش رشد 
اشــاره شده است. عنایت اهلل موسوی  جمعیت و وسعت شهری 
کالبدی_ )Mousavi, 2005( نقش عوامل جغرافیایی را در توسعه 

فیزیکی شهر ایذه مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده 
که شهر ایذه دارای فرمی شعاعی بوده و عوامل جغرافیایی  است 
کالبدی شهر نقش مؤثری داشته اند.  )انسانی و طبیعی( در توسعه  
قسمت های  را  شهر  فعلی  توسعه  برای  جهت  بهترین  همچنین 
در  را  جامع  طرح  عملکرد  پایانی  بخش  در  و  دانسته  شهر  غربی 
کرده است. طبیبیان و اسدی  هدایت توسعه  شهر مثبت ارزیابی 
)Tabibian and Asadi, 2008( نیز به بررسی تئوری های مرتبط با 
کنده رویی پرداختند.  حسین ابراهیم زاده آسمین  تبیین علل پرا
مقاله ای  در   )Ebrahimzadeh Asmin et al., 2010( همکاران  و 
اسپرال شهر  و رشد  فیزیکی  گسترش  عوامل  بر  تحلیلی  عنوان  با 
طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی هلدرن به این نتیجه 
شیب  هموار،  توپوگرافی  همچون  طبیعی  عوامل  که  رسیده اند 
مناسب اراضی در شمال شهر، عوامل اجتماعی رشد جمعیت و 
به  اقتصادی  عوامل  و  روستا_شهری  مهاجرت های  به خصوص 
خصوص وجود معادن عظیم زغال سنگ و ادغام روستای بزرگ 
در  شهر  گسترش  عــوامــل  مهمترین  از  طبس  شهر  بــه  دیهشک 
و  صفایی پور  مسعود  اســت.  بــوده  تا 1385  سال های 1355  بین 
همکاران )Safaeipour et al., 2011( در مقاله ای با عنوان تحلیل 
کالبدی _ فضایی شهر یاسوج  و بررسی نقش مهاجرت در توسعه 
که در دهه 1345-  گرفته اند  طی سال های 1345- 1385 نتیجه 
 ،1375 دهه های  در  همچنین  و  درصد  با 83/4  مهاجرت   1355
اصلی  عامل  درصــد   57/3 و   66  ،85 با  ترتیب  به   1385  ،1365
افزایش جمعیت و توسعه کالبدی_فضایی شهر یاسوج بوده است. 
 Parsi and Farmihani Farahani,( فراهانی  فرمیهنی  و  پارسی 
که  که پیش تر بیان آن رفت، اظهار داشتند  2014( طی مقاله ای 
فاصله  دهه 1990  انتهایی  سال های  از  چه  هر  می رسد،  نظر  »به 
گرفته شد، میان متفکران و مؤسسات، اجماع بیشتری در زمینه 
کنده رویی به وجود آمد و از اوایل قرن حاضر، متفکرین  تعریف پرا
کنده رویی پرداختند و توجه  پرا کمتری به بحث در مورد تعریف 
ایشان بیشتر معطوف به ابعاد دیگری از این موضوع بوده است«. 
مطالعه  به   )Kamanroudi et al., 2016( همکاران  و  کمانرودی 
تهران  کالنشهر  پیرامون  سکونتگاه های  فضایی  گسترش  فرآیند 
تغییرات  و  پرداخته  کریم  اسالمشهر_رباط  شهری  محدوده  در 
کانون های شهری این محدوده از سال 1976 تا 2015 را  فضایی 
 )Abedini and Khalili, 2017( آشکار ساختند. عابدینی و خلیلی
کنده رویی شهری در شهر  در زمینه شناسایی و سنجش شدت پرا
این  تلفیق  و  فضایی_ماهواره ای  داده هــای  از  استفاده  با  ارومیه 

داده ها با متریک های چشم انداز اقدام نمودند. 
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3.2.محدودهموردمطالعه
دیلم  بندر  ساحلی  شهر  تحقیق،  این  در  مطالعه  مــورد  محدوده 
مساحت  دارای  دیلم  شهرستان  اســت.  بوشهر  استان  در  واقــع 
تقریبی 1698/75 کیلومترمربع است که در بین عرض های شمالی 
29 تا 30 درجـه و 14 دقیقه و در بین طول های 50 تا 51 درجه و 37 
دقیقه شرقی واقع شده است. محدوده این شهرسـتان از شـمال 
کهکیلویه و بویراحمد و از  بـه استان خوزستان و قسمتی از استان 
کهگیلویه و  گنـاوه، از طـرف شـرق بـه اسـتان  جنوب به شـهر بنـدر 

بویراحمد و از غرب نیز به خیلج فارس ختم می گردد. در شهرستان 
کانون های جمعیتی شهری و روستایی عمدتًا در مجاورت  دیلم 
گرفتـه اند و به عبارتی دیگر تمام  جاده و ساحل خلیج فارس قـرار 
شده اند.  واقع  )جلگه(  دشت  در  شهرستان  این  جمعیتی  کز  مرا
کناری(  گرم )بیابان  آب وهوای شهرستان دیلم در مجموع از نوع 
است که در بخش های ساحلی گرم و مرطـوب )شرجی( و در بخش 

.)Mohit Andish Paydar, 2009( گرم و خشک است داخلی 

)Mohit Andish Paydar, 2009(نقشهشماره1:موقعیتشهربندردیلمدراستانبوشهر

)Statistical Centre, 2016(1395جدولشماره2:تغییراتحجمجمعیتشهردیلمدرمقایسهباتغییراتجمعیتشهریکشورطیسالهای1335تا

جمعیتشهریکشور جمعیتشهر شرح

6002621 3691 1335

5 3/6 متوسط رشد ساالنه

9795810 5255 1345

4/9 3/3 متوسط رشد ساالنه

15854680 7261 1355

5/4 5/9 متوسط رشد ساالنه

26844561 12974 1365

3/2 2/4 متوسط رشد ساالنه

3617789 16411 1375

2/7 2 متوسط رشد ساالنه

48259964 19969 1385

2/05 2/57 متوسط رشد ساالنه

59146847 25730 1395
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3.3.روشوبدنهتحقیق
این تحقیق که از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است، با استفاده 
کمی و با روش توصیفی_تحلیلی سعی دارد تا الگویی  از داده های 
که مازاد بر نیاز  کالبدی رشد یافته از شهر  برای تعیین بافت های 
کالبدی به واسطه افزایش جمعیت شهر است را ارائه دهد.  رشد 
برای این منظور از مدل آنتروپی شانون1، مدل هلدرن2 و همچنین 
گرفته شده  )DSAS( مدد  سیستم تحلیل رقومی خط ساحلی3 
است. جایگاه و نقش هر یک از این مدل ها در پژوهش حاضر، در 
که روندنماِی حل مسئله است، ارائه شده است.  نمودار شماره 1 
که از طریق این روندنما، دستیابی به پاسخ سئواالت  گفتنی است 

تحقیق و سنجش فرضیه آن محقق شده است.

3.3.1.مدلآنتروپیشانون
از مدل آنتروپی شانون برای تجزیه و تحلیل و تعیین پدیده رشد 
کلی مدل به شرح زیر  بی قواره شهری استفاده می گردد. ساختار 

است. 
* ) (i iH P Ln P=∑ رابطه شماره)1(                                             

ساخته  مساحت  نسبت   P شانون،  آنتروپی  مقدار   H آن  در  که 
کل مساحت ساخته شده  کلی مسکونی( منطقه i به  کم  شده )ترا
آنتروپی  مجموع مناطق و n مجموع مناطق است. ارزش مقدار 
که در آن مقدار صفر بیانگر توسعه  شانون از صفر تا )Ln)n- است 

 -Ln)n( که مقدار کم )فشرده( است؛ در حالی  فیزیکی خیلی مترا
هرچقدر  واقــع  در  اســت.  شهری  کند ه   پرا فیزیکی  توسعه  بیانگر 
شهری  رشد  باشد،  نزدیکتر   -Ln)n( مقدار  به  آنتروپی  ارزش  که 
 Hekmatnia and Mousavi,( اســت  افــتــاده  اتفاق  کنده تری  پرا

.)2006
اطالعات وسعت محالت شهر دیلم در سال 1388 )مستخرج شده 
از طرح توسعه و عمراِن سال 1390 بندر دیلم( و آنتروپی شانون 

محاسبه شده برای آن در جدول شماره 3 ارائه شده اند.
میزان  به  دیلم  بندر  بــرای  شانون  آنتروپی  میزان  ترتیب  بدین 
که  کثری  که در مقایسه با مقدار حدا گردید  2/27059- محاسبه 
 -Ln)17( با برابر  که   -2/83321 )یعنی عدد  کند  اختیار  می تواند 
اســت(، حدود 80.14درصــد از آن مقدار را داراســت ) صفر درصد 
بیشترین  معادل  100درصـــد   و  فشردگی  میزان  بیشترین  معادل 
کندگی باال را  که نشان از الگوی رشد با پرا کندگی است(  میزان پرا

کالبد شهر بندر دیلم می دهد. در 

3.3.2.مدلهلدرن
بی قواره  رشــد  نمودن  مشخص  بــرای  اساسی  روش هــای  از  یکی 
 Ebrahimzadeh( از روش هلدرن است  )اسپرال( شهری استفاده 
برای  را  روشــی   1991 ســال  در  هلدرن  جــان   .)and Rafiei, 2009
کار برد. با استفاده  تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به 
از این روش می توان مشخص نمود، چه مقدار از رشد شهر ناشی از 

نمودارشماره1:روندنمایحلمسئلهدرتحقیقحاضر

1 Shannon Entropy

2 Holdren

3 Digital Shoreline Analysis System
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رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بی قواره شهری بوده است 
ناخالص  فرمول سرانه  از  این روش  )Beck et al., 2003(. وی در 
کم بر این مدل به شرح زیر است  که رابطه حا کرده  زمین استفاده 

.)Bagheri and Tousi, 2018, Hekmatnia and Mousavi, 2006(

رابطه شماره )2(

از جمله داده های مورد نیاز برای محاسبه مدل هلدرن، جمعیت 
شهر و وسعت آن در شروع و پایان دوره و همچنین سرانه ناخالص 
که خود از دو پارامتر پیشین محاسبه می شود. شروع دوره  است 
گرفته شد. بدیهی است  سال 1385 و پایان آن سال 1395 در نظر 
کالبد شهر از رشد جمعیت و همچنین  که پس از تعیین سهم رشد 
کمک مدل هلدرن، محاسبه نرخ  سهم آن از رشد بی رویه افقی به 
گرفته  کار قرار  رشد افقی شهر دیلم در طی همین 10 سال در دستور 

است.
جمعیت شهر در شروع دوره 10 ساله از طرح توسعه و عمران بندر 
که از جمله  دیلم و در سال پایان دوره از وبسایت مرکز آمار ایران 
و مسکن سال 1395  نفوس  از سرشماری عمومی  نتایج حاصل 
پایه  بر  تحقیق  هدف  که  آنجا  از  گردیدند.  استخراج  است،  بوده 
کالبدِی ساخته شده  شهری بنا نهاده شده است،  مطالعه بافت 
و  توسعه  طرح  در  شده  ارائــه  شهرِی  محدوده   مساحت  بر  تکیه 
عمران شهری، هدف تحقیق را از مسیر اصلی خود دور می سازد. 

این  در  مطالعه  دوره  پــایــان  کــه   1395 ــال  س در  کــه  ــن  ای ضمن 
تحقیق است، طرح توسعه و عمران برای این شهر تهیه نشده تا 
بنابراین  گردد.  تعیین  از سوی مشاور  محدوده پیشنهادی شهر 
در رابطه با مساحت شهر در شروع و پایان دوره، با استفاده از ابزار 
اندازه گیری سطح نرم افزار Google Earth به طور مستقیم وسعت 
گردیده اند.  برداشت  مربوطه  تاریخ های  در  شهر  کالبدی  بافت 
کالبدی و تغییرات آن در سال های  تصویرشماره3 وضعیت بافت 
محاسبه  برای  الزم  اطالعات  می دهد.  نمایش  را   1395 و   1385
مدل هلدرن در جدول شماره4 و مقادیر محاسبه شده از رابطه 

شماره)2( در جدول شماره5 ارائه شده اند.
کالبد  بنابراین با استناد به محاسبات جدول شماره5، رشد افقی 
شهر در طی سالیان 1385 تا 1395، به میزان 62/9 درصد، ناشی 
از رشد جمعیت در این بازه 10 ساله و به میزان قابل مالحظه 37/1 

درصد به علت رشد بی قواره شهری بوده است.

کثرآن جدولشماره3:محاسبهآنتروپیشانونبندردیلمومقایسهبامقدارحدا

شماره 

محله
نام محله

 وسعت 

)متر مربع(
وسعت )هکتار( Pi Ln)Pi( Pi*Ln)Pi( -Ln)n( , n=17

1 173105 محله قلعه 17.3105 0.018171 -4.00791 -0.07283 *

2 89909 محله سرسیف 8.9909 0.009438 -4.66301 -0.04401 *

3 44937 محله حسینیه 4.4937 0.004717 -5.35655 -0.02527 *

4 162792 محله بهبهانی ها 16.2792 0.017089 -4.06934 -0.06954 *

5 محله سبخی 521807 52.1807 0.054776 -2.90451 -0.1591 *

6 مسجد حاج محمد علی 201341 20.1341 0.021135 -3.85681 -0.08151 *

7 حیرونی 534039 53.4039 0.05606 -2.88134 -0.16153 *

8 شیخ زنگی )خلیفه ای( 234905 23.4905 0.024659 -3.70263 -0.0913 *

9 تنوب 338806 33.8806 0.035565 -3.33638 -0.11866 *

10 آزادگان 115138 11.5138 0.012086 -4.41568 -0.05337 *

11 پشت هشت دستگاه 736248 73.6248 0.077286 -2.56024 -0.19787 *

12
 فرهنگیان 

)شهید خلیجی(
174653 17.4653 0.018334 -3.99901 -0.07332 *

13
 شهرک جدید 

گربه ای( )تل 
477743 47.7743 0.05015 -2.99274 -0.15009 *

14 بسیجیان 521807 52.1807 0.054776 -2.90451 -0.1591 *

15 ادارات دولتی 338404 33.8404 0.035523 -3.33757 -0.11856 *

16 اراضی خالی داخل بافت 2191991 219.1991 0.230099 -1.46924 -0.33807 *

17 اراضی بایر، آبگیر و خورها 2668656 266.8656 0.280136 -1.27248 -0.35647 *

مجموع )محدوده شهر(  9526281 952.6281 1 * -2.27059 -2.83321334

 Ln)( + Ln)( = Ln)(
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جدولشماره4:اطالعاتموردنیازبرایمحاسبهمدلهلدرنبندردیلم

سال  مساحت ساخته شده )متر( مساحت ساخته شده )هکتار( جمعیت )نفر( سرانه ناخالص )متر مربع(

1385 2895200 289.52 19969 144.9847263

1395 4330800 433.08 25730 168.3171395

جدولشماره5:نتایجمدلهلدرنبرایبندردیلم

* بخش 1 معادله بخش 2 معادله جمع بخش 1 و 2 معادله بخش 3 معادله

خام 0.253477 0.149222 0.402698 0.402698

درصد 62.94456 37.05544 100 100

3.3.3.محاسبهنرخرشدافقیشهر
در این پروژه برای نخستین بار اقدامی عملی برای محاسبه نرخ 
است.  پذیرفته  صورت  بی قواره  رشد  دارای  شهرهای  افقی  رشد 
به  که  ساحلی  خط  رقومی  تحلیل  سیستم  از  منظور  ایــن  بــرای 
ترتیب  بدین  شد.  گرفته  یاری  می شود،  نامیده   DSAS اختصار 
آخرین  مرز  زمــان،  طی  در  ساحلی  خطوط  برداشت  جای  به  که 
این  گرفتند.  قــرار  استفاده  مــورد  شهر  کالبدی  ساخت وسازهای 
پژوهشگران  وسیله  به  که  اســت  ــزاری  ابـ پرکاربردترین  سیستم 
و  ساحلی  خــط  تغییرات  ــرخ  ن انــدازه گــیــری  بـــرای  متخصصان  و 
که در طی زمان دستخوش تغییر در  همچنین سایر عارضه هایی 
ابزار به  موقعیت خود می گردند، مورد استفاده قرار می گیرد. این 
وسیله سازمان زمین شناسی آمریکا1 به صورت یک افزونه بر روی 
بر  عمود  عرضی  مقاطع  ایجاد  با  و  یافته  انتشار   ArcGIS نرم افزار 
ایجاد  مقاطع  حول  را  عارضه  تغییرات  نرخ  شکل،  نــواری  عارضه 
شده نسبت به یک مبنای مشخص محاسبه می کند. با استفاده 
از فاصله هر نقطه اندازه گیری تا خط مبنا و تاریخ عارضه برداشت 
از  استفاده  با  ابــزار  این  می شود.  اندازه گیری  تغییرات  نرخ  شده، 
چندین روش آماری مانند نقطه نهاییEPR( 2(، رگرسیون خطی3 
)LRR(، رگرسیون خطی وزن دار4 )WLR(، فاصله اطمینان نقطه 

1 United States Geological Survey
2 End Point
3 Linear Regression
4 Weighted Linear Regression

مورد  شکل  ــواری  ن عارضه  تغییرات  نــرخ  غیره،  و   )ECI( نهایی5 
 Mahmoudi et al., 2015, Thieler( را محاسبه می نماید مطالعه 
این  et al., 2009(. تصویر شماره4 نحوه عملکرد و شاخص های 

سیستم را نمایش می دهد.
خط مبنای مدل DSAS در این پروژه محوری در نظر گرفته شد که 
از امتداد جاده بندر دیلم_سیامکان تا پارک ساحلی شهر را شامل 
می شود. همانگونه که در تصویر شماره5 نمایان است، این محور، 
که شهر را به نیمه شمالی و جنوبی تقسیم  محور اصلی شهر بوده 
موقعیت  که  بــوده  متر  مبنا 4/ 3518  خط  ایــن  طــول  می نماید. 
آن برای ترسیم مقاطع عرضی و پوشش سراسری خطوط لبه ای 

برداشت شده شهر، بسیار مناسب است.
عوارض  یا  ساحلی  خطوط   ،DSAS مدل  اساسی  ارکــان  جمله  از 
که محاسبه تغییرات آنها بر عهده این مدل  نواری شکلی هستند 
ساخت وسازهای  لبه  بار،  نخستین  برای  پژوهش  این  در  است. 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  تغییر  حال  در  عارضه  عنوان  به  شهری 
مورد  منطقه  لندست6  مــاهــواره  تصاویر  که  ترتیب  بدین  اســت. 
طول  در   Google Earth نــرم افــزار  طریق  از  دیلم(،  )بندر  مطالعه 
مدت زمان تقریبی 10 سال )مابین سال های 1385 و 1395( تهیه 
گردیدند. سپس با استفاده از ابزار ترسیمی در نرم افزار ArcGIS به 
رسم لبه ساخت وسازها پرداخته شد و پس از تبدیل آنها در محیط 
آماده   DSAS مدل  در  استفاده  بــرای  خطی،  عارضه  به  نــرم افــزار 
ارائــه شده به وسیله ماهواره لندست  شدند. با توجه به تصاویر 

5 Confidence of End Point
6 Landsat

کالبدیالحاقشدهبهشهر)هاشورزردرنگ(طیسالهای1385تا1395 تصویرشماره3:نمایشبافت
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 2011  ،2005 سال های  در  هوایی  تصاویر  نظر،  مورد  منطقه  برای 
تهیه شده در  گرفتند. تصویر  قرار  استفاده  و 2016 میالدی مورد 
گوست(،  سال 2005 مربوط به ماه های پایانی سال میالدی )28 ا
که سال 1385 سال  معادل 1384 شمسی بوده است. در حالی 
شروع دوره است. اما عماًل کالبد شهر نمی تواند رشد چندانی را طی 
کرده باشد. بنابراین با توجه به محدودیت در  این چند ماه تجربه 
تصاویر ماهواره ای قابل دسترس، شرایط موجود با اندکی اغماض 
گردید. سال 2016 میالدی معادل یا سال 1395  مورد قبول واقع 

شمسی، سال پایان دوره است. 
دلیل  به  غربی  جهت  چهار  از  دیلم  شهر  فعلی  محدوده  توسعه 
وجود  دلیـل  بـه  جنـوب غربی  آبگیـر،  ساحلی  اراضــی  و  دریا  وجود 
اراضی باتالقی و خوِر ِجن، شمال غربی به دلیل وجود خور اصلی و 
بندر شهر و شرق به واسطه وجود شیب مقعـر برکـه تنوب، ضعیف 
این چهار جهت  آینده در  نتیجه شهر در  اســت. در  یا غیرممکن 
توسعه قابل تـوجهی نمـی توانـد داشته باشد. تنها جهات توسعه 
 Mohit Andish( هستند  شهر  جنوبی  و  شمالی  وجه  در  مناسب 
طی  ساخت وساز  ــد  رون بررسی  با  مسئله  ایــن   .)Paydar, 2009
سال های 1385 تا 1395 )تصویر شماره6( به وضوح قابل مشاهده 
است. بنابراین خطوط لبه ای شمالی و جنوبی شهر و همچنین 
که  گونه ای است  زاویه خط مبنا و انحنای قسمت شرقی آن به 
به  لبه ای،  بر خطوط  از خط مبنا  مقاطع عرضی مستخرج شده 
را تحت پوشش قرار  کالبدی شهر  خوبی تمامی تغییرات توسعه 

کافی برای این ادعا را ارائه  می دهند. تصویر شماره7 به وضوح ادله 
می دهد. خطوط برش با فواصل 10 متر از هم بر روی خط مبنا، 
برای مقاطع جنوبی به طول 1400 متر و برای مقاطع شمالی به 

طول 1200 متر ترسیم شدند )تصویر شماره7(. 
عرضی  مقاطع  و  مبنا  خط  لبه،  خطوط  فایل های  تولید  از  پس 
که  )خطوط برش( در یک پایگاه اطالعاتی1 مطابق با مشخصاتی 
گزارش شده، با   )Thieler et al., 2009( به وسیله تیلیر و همکاران
استفاده از مدل DSAS دامنه تغییرات2 لبه کالبد شهر، جابه جایی 
هر  در  خطی  رگرسیون  نرخ  و  انتهایی  نقطه  تغییر  نرخ  خالص3، 
مقطع عرضی محاسبه گردید. در نهایت و در آخرین گام می توان با 
کسر سهم رشد بی قواره شهری )که از مدل هلدرن مستخرج شده 
کل رشد افقی شهر، به اندازه بهینه آن در طی این 10 سال  بود( از 
دست یافت. بدین منظور کافی است در جدول اطالعات توصیفی 
پایگاه اطالعاتی، ستون حاوی اطالعات طول هر  تولید شده در 
کدام از خطوط )SHAPE_Length( را با استفاده از ابزار محاسبه گر 
که نشان دهنده رشد شهر  )Fied Calculator( در عدد 62/9درصد 
ناشی از رشد جمعیت است، ضرب نماییم تا سهم رشد بی رویه 
گردد و عارضه جدیدی با طول خطوط جدید تولید  شهر از آن کسر 

گردد.

1 Database
2 Change Envelope
3 Net Movement

)Mahmoudi et al., 2015(1393درمثالیباهدفمحاسبهنرختغییراتیکخطساحلیدرطیسالهای1340تاDSASتصویرشماره4:نمایششاخصهایمدل

تصویرشماره5:موقعیتخطمبنایمدلنسبتبهشهر
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کالبدشمالیوجنوبیشهر:)الف(2005میالدی؛)ب(2011میالدی؛)ج(2016میالدی؛)د(مقایسهسهموردقبلدرپسزمینه تصویرشماره6:نمایشخطوطلبه

تصویر2005میالدی

تصویرشماره7:مقاطععرضیبر:)الف(خطوطلبهشمالی؛)ب(خطوطلبهجنوبیشهر

4.بحثویافتهها
اقدامات  بر  عــالوه  بــار  بــرای نخستین  ایــن پژوهش سعی شد  در 
افقی  رشد  مطالعه  راستای  در  گذشته  سالیان  در  گرفته  صــورت 
جهات  در  مشخص  دوره  یک  در  رشد  این  نرخ  شهری،  بی رویه 
اندازه بهینه رشد افقی  گردد و نهایتًا  جغرافیایی مختلف تعیین 
شود.  ارائــه  تصویر  و  نقشه  غالب  در  نظر،  مــورد  دوره  در  شهری 
خالصه مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر به شرح 

زیر است:
شهر - 1 بــرای  شانون  آنتروپی  مدل  محاسبه  به  توجه  با 

که در این سال  گردید  دیلم در سال شروع دوره )1385( مشخص 
کندگی ممکن،  شهر دیلم با داشتن 80/14درصــد از 100درصد پرا

کنده شهری است.  دارای میزان باالیی از رشد پرا
رشد افقی شهر در سال  های 1385 تا 1395 به استناد - 2

مدل هلدرن تا میزان 62/9 درصد ناشی از افزایش جمعیت و به 
میزان 37/1درصد به دلیل رشد افقی بی رویه شهری بوده است.

شهر دیلم در طی سالیان 1385 تا 1395 از جهت غربی - 3
به دلیل وجود دریا و اراضی ساحلی آبگیـر، جنـوب غربی بـه دلیـل 
وجود اراضی باتالقی و خوِر ِجن، شمال غربی به دلیل وجود خور 
اصلی و بندر شهر و شرق به واسطه وجود شیب مقعـر برکـه تنوب، 

کالبدی نبوده است. دارای رشد 
شهر دیلم در طی سالیان 1385 تا 1395، در قسمت - 4

شمالی شهر به طور میانگین دارای نرخ رشد کالبدی 19/08 متر در 
که در حدود 12 متر در هر سال  هر سال با انحراف معیار 4/5 بوده 
به واسطه رشد جمعیت مجاز و در حدود 7/08 متر در هر سال 

غیرمجاز به شمار آمده و باعث رشد بی رویه شهری شده است.
به همین ترتیب نیز در قسمت جنوبی به طور میانگین - 5

انحراف  با  سال  هر  در  مربع  متر   23/11 کالبدی  رشد  نرخ  دارای 
به  در هر ســال  متر  در حــدود 14/54  که  اســت  بــوده  معیار 4/1 
واسطه رشد جمعیت مجاز و در حدود 8/57 متر در هر سال غیر 

مجاز به شمار آمده و باعث رشد بی رویه شهری شده است.
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از - 6 مناسبی  الگوی  پژوهش  ایــن  در  مسئله  حل  شیوه 
تعیین نواحی شهری با بیشترین نرخ رشد را ارائه داده است )نقشه 

شماره2(.
تحقیق - 7 اصلی  هدف  شــده،  پیشنهاد  الگوی  طریق  از 

از  آن  تفکیک  و  بی رویه شهری  یافته  نواحی رشد  تعیین  بر  مبنی 
نواحی رشد یافته مجاز )ناشی از افزایش جمعیت( در دوره 10 ساله 

گردید )نقشه شماره3(. حاصل 

5.نتیجهگیری
که  گردید  مشخص  تحقیق  پیشینه  و  مــروری  ادبــیــات  بررسی  با 
تالش های صورت پذیرفته در رابطه با رشد بی رویه افقی شهری در 
گذشته عمدتًا معطوف به شناخت این پدیده و نهایتًا  سال های 
تعیین میزان آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون و هلدرن بوده 
و اقدام عملی مهمی برای محاسبه نرخ رشد افقی شهر در جهات 
هدف پژوهش  ایــن  در  که  نپذیرفته  صــورت  مختلف  جغرافیایی 

کالبداضافهشدهبهشهردیلممابینسالهای1385تا1395 نقشهشماره2:نرخرشدافقی

کالبدشهردیلمطیسالهای1385تا1395 نقشهشماره3:نمایشرشدبیرویهورشدبهینه
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اصلی، دستیابی به این مهم بوده است. بدین ترتیب سئواالت و 
فرضیات تحقیق در رابطه با شهر بندر دیلم به عنوان قلمرو مکانی 
گرفتند.  پژوهش، با مطالعه در یک دوره 10 ساله، مورد ارزیابی قرار 
بی رویه  رشد  وجــود  بر  مبنی  پژوهش  نخست  سئوال  با  رابطه  در 
افقی در شهر دیلم، پاسخ با استناد به نتایج مدل آنتروپی شانون 
مثبت بوده و صحت فرضیه نخست یعنی وجود رشد بی رویه افقی 
در شهر نیز تأیید می گردد. مدل هلدرن نیز در پی پاسخگویی به 
از رشد  که در حــدود 62/9درصــد  سئوال دوم تحقیق نشان داد 
کالبدی شهر به علت رشد جمعیت و حدود 37/1درصــد ناشی از 
 DSAS کارگیری مدل رشد بی رویه شهری بوده است. در ادامه با به 
در مطالعه شهر دیلم، به پاسخگویی سئوال سوم تحقیق پرداخته 
که در رابطه با جهات جغرافیایی دارای بیشترین  شد. بدین ترتیب 
نرخ رشد، نقشه شماره2 و در رابطه با شکل افقی و انــدازه بهینه 
شماره3  نقشه  شهری  بی قواره  رشد  از  جلوگیری  صــورت  در  شهر 
ارائه شد. همچنین نقشه شماره3 صحت فرضیه دوم یعنی دست 
یافتن به الگوی مناسب از اندازه مطلوب شهر پس از کسر سهم رشد 
کل رشد شهر را نیز تأیید می نماید. بنابراین در  کالبدی بی قواره از 
که تحقیق حاضر برای نخستین بار در  مجموع می توان ادعا نمود 
گامی فراتر از مطالعات پیشین  کندگی شهری  برخورد با مسئله پرا
که  خود نهاده و با ارائه الگوریتم روشنی )مطابق با نمودار شماره 1 
در بخش 3.3 بخش روش و بدنه تحقیق ارائه شده است( عالوه 
کالبدی شهر به عنوان مزیت نخست تحقیق،  بر تعیین نرخ رشد 
که مازاد بر نیاز جمعیتی آن  کالبدی ساخته شده شهر  بخش های 
است را نیز به عنوان مزیت دوم تعیین نموده و در قالب نقشه آنها 
پیشینه  و  موضوع  ادبیات  بررسی  با  است.  گذاشته  نمایش  به  را 
تحقیق ارائه شده در این مقاله و سایر متون مرتبط روشن می گردد 
کاماًل  و  جدید  رویکردی  تحقیق  این  در  شده  اشــاره  مزیت  دو  که 
کنده رویی شهری قرار  کاربردی را پیش روی مخاطبان مسئله پرا
در  شهری  کالبد  تغییرات  مسئله  با  رابطه  در  که  چرا  اســت.  داده 
 Ebrahimzadeh( تحقیقاتی همانند ابراهیم زاده آسمین و همکاران
 Nikpour( همکاران  و  نیک پور  همچنین  و   )Asmin et al., 2010
کمی سازی در این  et al., 2016( به عنوان نماینده ای از مطالعات 
کالبد شهر در اثر رشد جمعیت و  حوزه، تنها به بیان میزان تغییرات 
کنده رویی بسنده شده و مدل استفاده شده در تحقیق  یا میزان پرا
جغرافیایی  راستاهای  در  کالبدی  رشــد  نــرخ  تعیین  قابلیت  آنها 
کالبدهای ساخته شده بی رویه،  مختلف شهر و همچنین تفکیک 
کالبدهای ساخته شده در راستای نیاز رشد جمعیتی را نداشته  از 
کمیت های عددی به صورت نقشه های  که ارائه  است. عالوه بر آن 
کاربردی نیز )مثل نقشه های شماره 2 و 3( امکان استفاده  بصری و 

از نتایج مدل ارائه شده در این تحقیق را آسان تر می سازد.    
توسعه  مختلفی  عوامل  امــروزه  اصــواًل  که  است  گفتنی  همچنین 
ــن عــوامــل  ــی مــی کــنــنــد. از جــمــلــه ایـ فــیــزیــکــی شــهــر را جــهــت دهـ
طرح های  در  موجود  عملکردی  و  نظارتی  اصــول  و  خط مشی ها 
و  شهری  عمران  و  توسعه  طرح های  )مثل  شهر  توسعه  بر  کم  حا
طرح های تفصیلی( را می توان نام برد. اما دست بازار و روند بورس 
بازی زمین، شرایط اقتصادی شهروندان، میزان تمایل شهروندان 

به ساخت مسکن در اراضی قابل ساخت و در آخر وجود و توسعه 
هستند  شاخصه هایی  مهمترین  جمله  از  شهری  زیرساخت های 
نباشد،  غیرممکن  ــر  گ ا آنها  همه جانبه  کنترل  و  پیش بینی  کــه 
دست کم بسیار دشوار بوده و همیشه با عدم قطعیت های زیادی 
که تعیین نرخ تغییرات  روبه رو خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد 
کالبدی در راستاهای مختلف جغرافیایی در یک شهر با توجه به 
روند تغییرات در گذشته، بتواند نماینده مناسبی از مجموع عوامل 
که این مسئله نیز به خودی خود می تواند از جمله  یاد شده باشد 
گذر  دیگر ویژگی برجسته در مدل پیشنهادی این تحقیق باشد. از 
کالبد شهر جامع تر بوده  این ویژگی، پیش بینی های تغییرات آینده 

و به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. 
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