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 چکیده 
 موضوعات  ترينمهم   از يکی  به  هاآن مکانی - زمانی تغییرات  پیش بینی و سازی مدل نیز  و  شهرها ساختاری  هایويژگی مکانی، پراکنش تحلیل امروزه   

باشد. در  ريزان و مديران شهری میهای عمده برنامهمطلوب شهری است که يکی از نگرانیپراکندگی شهری، يک نوع رشد نا  است. شده تبديل پژوهشی
ما در اين مقاله بر روی    . های مختلف به داليل بسیاری به يک عملیات اساسا ضروری تبديل شده استاز ديدگاهل رشد شهری جزيه و تحلیهای اخیر، تدهه

پراکنده میتاثیر  تمرکز  توزيع خدمات شهری  در  آن  تاثیر  و  رشد شهری  توصیفی  کنیم.رويی  با رويکرد  تاثیرات  تحلیلی سعی    ـ  پژوهش حاضر  دربررسی 
به    و آنتروپی شانون تاپسیس هگیری چند معیارتصمیم های بدين منظور با استفاده از مدل .دارد نواحی از خدمات شهریبرخورداری  ر میزان پراکندگی شهری ب

متوازن   ارزيابی و برخورداری اين محالت از خدمات شهری پرداخته  يا  نامتوازن و  برای بیان درصد رشد  از مدل هلدرن  حقیق  نتايج تشده است.    استفاده  و 
که محالت مرکزی شهر يعنی  به طوری شود.  نظر میزان برخورداری از امکانات بین محالت شهر نورآباد مشاهده میکی ازآن است که اختالفات فاحشی از  حا

ناحیه دوم شهری محله  و    622/0با نمره    محله يک از  متمرکز است  517/0با نمره    دو  قرار می  که دارای شکلی  در صورتی که    ند، گیردر سطح برخوردار 
از مرکز شهر فاصله گرفته مثل محله پنجم    هی محالت اسکان عشاير و دورا امکانات و خدمات شهری قرار دارند.   0/ 268با نمره    که  به    در رده محروم از 

متفاوت وجود دارد.   به خدمات  نواحی مختلف شهر از نظر دسترسی  امل محالت  ش برخورداری  شترين سطح  بیو    عبارتی نوعی عدم تعادل بین محالت و 
 شوند.ی شهری مشاهده میمحالت پراکنده   و کمترين امکانات در باشد.میمتراکم و مرکزی شهر 

 

 نورآباد فارس  ،مدل تاپسیس، مدل هلدرن،پراکندگی شهری، رشد شهری  : گان کلیدی هواژ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E mail  : amiri_reza1388@yahoo.com                                                                         *  نویسنده مسئول    

http://www.jget.ir/


                                                                         محمدرضا امیری فهلیانی.... ..... .. محالت از خدمات ی در سطح برخوردار ی شهر  یچشم اندازها  یپراکندگ   ری بر تاث ی ل یتحل        339 

 

  مقدمه
از جغرافیای شمطالعه رشد شهری شاخه      که  ای  است  و شهرکتمرکز روی شهری  و  هر  فیزيکی  از نظر گسترش  جمعیتی ها 

باشد. در  ريزان و مديران شهری می های عمده برنامهلوب شهری است که يکی از نگرانیدارد. پراکندگی شهری، يک نوع رشد نامط
اسادهه   به يک عملیات  به داليل بسیاری  ديدگاه های مختلف  از  تحلیل رشد شهری  و  تجزيه  اخیر،  تبديل شده سا ضروری  ای 
  را   نشده  ريزی  برنامه  و   ناهموار  ،  پراکنده  ،  نشده  کنترل  ،  غیرهمجا  رشد  از  الگويی  شهری  گسترش  (.Bhatta,2010: 1)است

. است  شهرها  اصلی  مشکالت  از  يکی  فیزيکی فضای  گسترده  و   نشده  کنترل  رشد  (.Kabila Abass,2020: 2)کند  می  توصیف
تخريب   . (Neslihan & Aykut,2014: 2) شود تعريف شهرها  محیطی سريع  رشد  عنوان  به تواند می  که شهری، رويیهپراکند 
ها و باغهای پیرامون شـهر، رفـتوآمـد بیشتر، صرف زمان، افزايش هزينه و انرژی  زيست، بـه زيـر سـاخت و ساز رفتن زمینمحیط 

از جملــه پیامــدهای رشـ بیشــتر محــیط  آلــودگی  نهايـت  در  و گسـترش پراکنـده شهرهاسـتو  و همکاران، )ـد  ايراندوست 
ارزياب(.68:  1397 و  تحلیل  و  تجزيه  به  پراکندگی يک موضوع مربوط  و  پايدار يک شهر میرشد شهری  توسعه  به سمت  باشد.  ی 

و حوزه اثرات زيست محیطی رشد شهری و وسعت مشکالت شهری از لحاظ پیچیدگی و ارتباط، و عدم تعادل قوی بین شهرها  
  تأمین   در   سعی  شهری  ساکنان  که  شودمی  ايجاد  زمانی   تغییرات  اين  (. Bhatta,2010: 2)است  و توسعه  در حال رشد   ، نفوذ آن
   (. Afriyie et al., 2019:2دارند)  خود  شهری  زيرساختی  نیازهای  ساير  و   کشاورزی  تجاری،  صنعتی،  مسکونی،  نیازهای

ال حاضر پراکندگی در سراسر وده است که در حزی آمريکا بیش از نیم قرن پیش بشهری يک کیفیت تعريف شده شهرسا پراکندگی
س دراين  است.  يافته  گسترش  همه1950سال    یاره  چهارم  يک  حدود  در  آمريکايی،  حومه  یها ی  در  شهرها  در  اقامت  ساکن  ها 

به يک سوم   اين نسبت  بعد  دهه  که يک  تبلیغاداشتند  اوج  با وجود  امروزه  يافت.  پايداری افزايش  هوا،  و  تغییرات آب  ت در مورد 
درجو که،  است  اين  واقعیت  هوشمند،  رشد  و  پیش  امع  قابل  آينده  برای  و  حاضر  آمريکايیحال  بیشتر  که  است  در بینی  هنوز  ها 

ه توسع  1980معیارهای چشم انداز در اواخر    (.Herzog,2015:1)ی شهرها زندگی کنند و هنوز با ماشین به سر کار بروندحومه
تواند به معنی شناسايی و نظارت  محیطی مرتبط باشد و مینداز ممکن است با فرايندهای زيستهای الگوی چشم اصداده شد. شاخ

سترش ويژه گانداز مرتبط با شهرنشینی در طول نیم قرن اخیر، به  تعییر چشم (Wu, 2004:45) بر تغییرات زيست محیطی باشد 
و می بوده  توجه  قابل  ا  باشدشهرها،  دههرو نتظار میو  در  که  داشتد  خواهد  ادامه  آينده نیز   :Alberti et al. 2007) .های 

تواند طعات باقی مانده به طور معمول میتکه شدن قتر و تکهاظر طبیعی به قطعات کوچک عالوه بر اين کاهش مساحت من  .(142
های هیدرولوژيکی، اصالح جريان انرژی و چرخه مواد مغذی را  ها، اختالل سیستمبیعی را تغییر دهد. و ترکیب گونههای طگاه زيست

داشت خواهد  پی  چندبعدی.(Daniel, 1998:35). .در  پديده  يک  شهری  شیوه   پراکندگی  به  آنرا  مختلف  دانشمندان  های  و 
اين يک الگوی  وان يک الگو، فرايند، علت و عواقب مشاهده شده است.  مختلف مفهوم سازی می کنند. اين پديده چندوجهی به عن

استفاده از زمین و در نتیجه  های  ترش مناطق شهرنشین، علت خاص شیوههای مسکونی و غیرمسکونی، روند گسزمیناستفاده از  
بنابراين ضروری است آنرا    (.Amarawichrama & Singhapathirana,2015:17)باشدهای استفاده از زمین میشیوه 
ع چشبه  با  ارتباط  اساسی  اصل  يک  برنامهمنوان  برای  گرفت.انداز  نظر  در  انداز  چشم  تغییرات  تحلیل  و  تجزيه  و  حفاظت   ريزی 

های در حـال توسـعه  يافته بلکه در کشور   است که در نیم قرن اخیر نه تنها در کشورهای توسعه  گسـترش افقـی شـهر پديـده ای
ی توسـعه  ای و بیرونی و به صورتنواحی حاشیه  ه سمتشهر ب  یرويـهن پديده، گسترش فضـايی بـیافتاده است. اي  اتفـاقنیـز  

بین رفتن اجتماعات محلی،    تـوان بـه از  ی شهر مینمشکالت پراکنش افقی بیرو   از پیامــدها و   .کــم تـراکم و منفــک اسـت
فاصلهگزجدايی و  افزايش طول  اجتماعی،  و ينی  شهری،  سفرهای  اتومبیلی  از  استفاده  بیشتر  شخصابستگی  سفهای  در  رهای  ی 

منابع آب و ... اشاره کرد که های مرغوب کشاورزی و باغات اطراف شهر، آلودگی هوا، تخريب و آلودگی ربری زمینشهری، تغییر کا
  (. 38: 1392باشد)شیخی و همکاران، ابی شهر به توسعه پايدار شهری میها و مشکالت، موانعی در برابر دستین محدوديتی ايهمه

گستر ايران  شهریدر  پراکنده  اثـر  ش  محـدودهادآز  بـر  آمـادهسـازی  همچنـینهـا،  و  زمـین  سـازی  و واگذاری  دولتـی  هـای 
  هـای شـهری، مع روستايی، تهديد مراکز و هسـته جوا  نوع گسـترش تـأثیراتی نظیـر انـزوایيافته است، اين    تعـاونی و ... افـزايش

منــابع طبیعـ ت و  بــاز  در پــیخريــب فضــاهای  را  و همکاران،  دارد)  ـی   مکانی، پراکنش تحلیل امروزه   (.39:  1392شیخی 

 پژوهشی موضوعات  ترينمهم  از  يکی به هاآن مکانی  ـ   زمانی تغییرات پیش بینی و مدلسازی نیز  و  شهرها ساختاری هایويژگی
  د. شهر نورآباد گسترش افقی شهر  شناسايی شونگیری واحدهای فضايی منفرد و  است، تا فرايندها و سازوکارهای شکل شده تبديل

جه به توسعه روزافزون  با تو  اين شهر  ايی داشته استزدههای اخیر گسترش شتابيکی از شهرهای کشور است که در سال  ممسنی
فت روستاهايی در واقع از باکه  بافت منفصل و پراکنده موجود  .  از گسترش پراکنده شهری در امان نمانده است  هااين سالخود در  
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تمايل به گسترش   اند. اين بافت علیرغم انفعال از بافت اصلی، فاوتی از بافت متمرکز قرار گرفتهتشکیل شده است که در فواصل مت
رود  صیات بارز بافت منفصل به شمار میهای ارتباط دهنده خود با بافت اصلی دارند. ابعاد متفاوت کالبدی، از خصودر پیرامون شبکه

دامن ابو  نوسان  لکهه  اين  است.  عاد  متغیر  تا حدود يک محله  خانوار  چند  از  از حیث های جمعیتی  پژوهش حاضر  نوآوری  بنابراين 
پی آن است که    و درمی باشد.    برخورداری محالت از خدمات شهریالگوی    و تاثیرگذاری آن بر  تاثیرات پراکندگی شهریبررسی  

  سوال اصلی به شرح زير پاسخ دهد؛ سهبه 
 تحت تاثیر قرار می هد؟ سطح برخورداری محالت را شهری چشم اندازچگونه پراکندگی  -1
 منجر می شود ؟ضعف برخورداری از خدمات آيا پراکندگی مراکز شهری به   -2
 آيا پراکندگی شهری بر ضعف برخورداری ناحیه يک از خدمات شهری موثر بوده است؟  -3
 

 مبانی نظری پژوهش 
 هری پراکندگی ش

فضايی و تراکم شغل  دم تناسب تراکم، وابستگی به خودرو و عويژگی است که تاثیر بر منطقه کم پراکندگی شهری دارای چندين    
تالش برای به حداقل رساندن اثرات اين پديده و همچنین برای تحقیقات قبلی  ينچند  ..(Duncan, 1989:12)باشداز آن جمله می

ده از ها در مناطق پرتراکم و استفاسازی فعالیتها مانند يکپارچهباره چگونگی غلبه بر اين پديده  رانجام شده است. بحث و گفتگو د
سفرهایطرح کاهش  منظور  به  زمین  از  استفاده  ترکیبی  چن  های  شهری  تالشدرون  اين  از  مورد  مید   ,Banister)   باشد ها 

1996:24) . 
 

 (؛ تعاریف مختلف از پراکندگی شهری 1جدول)

 
کم تراکم به طور مداوم در حاشیه شهر. یک نوار توسعه کم تراکم  مسکونیتوسعه 

 همراه با بزرگ راههای اصلی برون شهری.

(Altshuler and 
Gomez- Ibanez, 

1993, 
cited in Galster et 

al., 
2001: 684) 

، که زندگی می  از لبه خدمات و اشتغال می باشد پراکندگی؛ توسعه کم تراکم فراتر

در نتیجه  ـاه، محل کار، اشتغال و آموزش جدا هستند  ردم در جایی از فروشگکنند م

 دارند.  نیاز به اتومبیل برای حرکت بین مناطق

(Sierra Club, 2000 
: 1, 

cited in Jaeger et 
al., 

2010: 399) 

دهنده هشت شهری است که نشان در منطقهپراکندگی یک الگوی استفاده از زمین 
ای، م، غلظت، خوشه، مرکزیت، شهر هستهتراکم، تداواشد؛ مجزا می ب  سطح پائین بعد

 کاربری ترکیبی و نزدیکی می باشد. 

Galster et al. 
(2001: 
685) 

 
 

الگوها و فرم های فیزیکی رشد و پراکندگی شهری       
روند هر چند که میی بکار  ترادف هم توسط مردم عادرشد شهری، توسعه شهری و پراکندگی شهری گاهی اوقات به صورت م     
رشد شهری  باشد. در حالی که،  است. که گسترش يکی از اشکالش می  زمینها متفات هستند. رشد شهری میزان افزايش توسعه  آن

ويژگی از  برخی  داشتن  میهای خاص)معمبا  پراکندگی  منفی(  بار  دارای  میباوال  را  شهری  رشد  فرايندهای    توانشد.  با  رابطه  در 
ظر قطعه د، تعريف رشد شهری از من( تعريف کرد. اگر چه فرايندها خودشان کامال شبیه هم هستن1995ن)فورم  اندازمتحول چش

توسعه   انواع قطعه قطعه شدن زمین در نتیجه عدم ،اندازچشم که فرايندهای تحول و دگرگونی باشد در صورتیزمین در حال رشد می 
می تعريف  زمین  پوشش  به    کاربریالگوی  و  شود.  انواع  شهری  اشاره زمین  شده  ساخته  زيست  محیط  فضايی  توزيع  يا  آرايش 

 (. Bhatta,2010:10)دارد
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 (: نمودار شماتیک الگوی رشد شهری 1)شکل

 

 
Wilson et al,2003:276) ) 

ری هش، با رشد  †  ، دور افتاده*(: توسعه متراکم1اند)شکلناسايی کرده( سه دسته رشد شهری را ش2003ويلسون و همکاران)     
های شهری يافته که به کاربریمتراکم با يک پیکسل غیر توسعهشد  (. ر1باشد)شکلای جداگانه میمجزا و رشد شاخهو    افتادهدور

حداقل  ت توسط  و  متپیکسل   %40بديل شده  توسعه  است.  توسعه يافته موجود احاطه شده  توسعه يک قطعه راکم میهای  به  تواند 
 .  (Wilson et al. 2003:275)شهری احاطه شده تعريف شود ش زمین کوچک زمین که عمدتاً توسط پوش

-لی در مناطق از قبل ساخته شده میهای خاعنوان تشويق به منظور توسعه زمینهای توسعه متراکم را به  ( سیاست1997)المن    
قبل موجود است رخ می  اده از  داند. توسعه درون زا يا متراکم معموال در جايی که در آن امکانات عمومی مانند فاضالب، آب و ج

يافته فراتر  رتوسعه يافته به پوشش زمین توسعهافتاده يا دور از مرکز با تغییر از غیررشد دو   . (Wilson et al. 2003:278)دهد
میاز   يافته موجود مشخص  توسعه  توسع  . (Wilson et al. 2003:275)شودمناطق  نوع رشد  از حاشیه شهری  اين  فراتر  ه 

تقسیم می  (.Heimlich and Anderson,2001:88)دوشنامیده می به سه شاخه  دورافتاده  جدا شده رشد  -خطی  ،†شود؛ 
يافته موجود وحال توسعه مشخص    يافته از منطقه توسعهاشده با يک يا چند نقطه غیرتوسعهجدرشد.  **ای شاخه خوشهو  †فرعی  

های توسعه يافته شهر زمینيا هیچ از    قدار کمیتوسط م  هسازهای احاطه شدو های اين کالس رشد شامل ساختيژگیشود. و می
تواند به عنوان يک رشد شهری، همچون يک جاده جديد، کالس خطی فرعی می    .(Wilson et al. 2003:276)  باشدمی

  ه عنوان ( آن را ب1995شود. فورمن)فته احاطه شده تعريف  راهرو يا يک توسعه خطی جديد است که بطور کلی با زمین توسعه نیا
نیم تقسیم می، به معنی راهرو جديد مانند يک جاده که زمدکنراهرو تعريف می به دو  کستن يک ، شتکه شدنکند. يا تکهین را 

ف شده که نه خطی و نه جدا  ای يک رشد جديد شهری تعريشود. شاخه خوشههای کوچکتر تعريف میزيستگاه يا زمین به قسمت
می يک  شده  در عوض  اما  ياخوشباشد،  باشديک    ه  می  نمونهگروه  اين  تو.  يک  از  میای  بزرگ  و  جور  و  جمع  متراکم،  -سعه 

 . (Wilson et al. 2003:277)باشد
 

 فرایند زمانی رشد و پراکندگی شهری 
نمايد، تعارض  را از اشکال متقارن خود خارج می  شود، بلکه شهرها باعث تخريب فضاهای پیرامون میرشد و گسترش شهر نه تن   

ساکنان مناطق مزروعی اطراف شهر و ساکنان محدوده شهری از نتايج اين مساله است. از سويی ديگر،  دار زمین بین  د در مقموجو
-ه مديريت يکپارچه آن را فراهم میرشد ناموزون و گسترش فزاينده شهرها از جمله مسايل و مشکالت شهرهای امروزی در زمین

ندی فضايی عنوان يک الگوی کاربری زمین شهری که پیکرب  ی بايد هم بههردگی شپراکن(.2:  1388آورد)شمس و حجی ماليری،  
ی شهری را در يک زمان به عهده دارد،هم به عنوان يک فرايند تغییر در ساختار فضايی شهرها در طول زمان در نظر  يک منطقه
ی ايستا و اگر به  د يک پديدهرفته شوالگو در نظر گ  اگر پراکندگی به عنوان يک    . (Galster et al. 2001:45)گرفته شود

فرايند، آن يک پديده   به عنپويا میعنوان يک  را  پراکندگی  پژوهشگران   از  ايستا در نظر گرفتهباشد. برخی  پديده  و  وان يک  اند 

 
* - infill 
2- outlying 
‡ - isolated  
§ - linear branch 
** - clustered branch 
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پديده بر يک  عنوان  به  را  آن  ديگر  کردهخی  تحلیل  پويا  به  ی  پژوهشگران  از  بسیاری  که  حالی  در  پديده اند  دو  هر 
کمک(.Bhatta,2010:15)تقدندمع به ما  اگرچه  الگو  يک  عنوان  به  پديده می  پراکندگی،  يک  عنوان  به  را  فضايی  توزيع  کند 

 Harvey and)شودی پويای شهری توصیف میراکنده به عنوان بخشی از يک صحنهايستا درک کنیم، در حقیقت مناطق پ

Clark 1965; Ewing 1997:107)  .(2005هرولد و همکاران )   از نمايش    استفادهفرضی از فرايند رشد شهری با    يک طرح
ی تاريخی يا توسعه مناطق شهری با يک سرچشمه  (2005ی هرولد و همکاران)(. بنا به گفته2دهند)شکلمفهوم کلی آن ارائه می

در امتداد يک مسیر انتشار  کند. اين فرايند  ا میديد توسعه انفرادی گسترش پیدکند شروع شده و به مراکز جای که رشد میهسته
گرايد. اين انتقال فاز در ی شهری انفرادی میها نتقال تکامل فضايی به ادغام حباب. ادامه ايابداصلی رشد و توسعه رو به بیرون می

  کند ویالگوی رشد مفهومی ادامه  پیدا مباشد. اين های مرکزی شهری و مراکز جنبی می شامل توسعه در فضای باز بین هستهابتدا 
تواند يک هسته شهری اولیه در جزيیات کمتر و با ايی، می(، اين تراکم نه2کند. در شکل )به سمت يک حالت اشباع پیشرفت می

اين   اکثر مطالعات سنتی شهرنشینی  در  آيد.  به نظر  کننده وسعت کوچکتر  تعیین  که  است  تغیافزايش مقیاس  وسعت  ی  میزان  یر 
 باشد.  مرکزی شهر می اف هستهدالمرکز اطرفضايی دواير متح 

 

 ، تعداد تراکم، از طريق سلسله مراتب زمان است. N(: چهارچوب متوالی رشد شهری، نمودار پايین سمت راست نشان دهنده2شکل)

 

 ( Herold et al. 2005b) منبع:

لگو در پرتو تصاوير  ان يک اتواند مشخص شود. بلکه بايد به عنوگرفتن الگو نمیايند بدون در نظر  پراکندگی به عنوان يک فر    
د زمانی  فرايند  هرمتعدد  در  شود.  گرفته  نظر  اندازه  ر  ت  گیریصورت،  الگوهای  از  مربوطه  در ابعاد  شهری  منطقه  يک  برای  وسعه 

 . (Galster et al. 2001)های مختلف فرايند پراکندگی را نشان خواهد دادزمان

 

 علل رشد شهری و پراکندگی 

در بسیاری از موارد به علت پیوستگی بسیار نمی توان بین  اليل پراکندگی شهری می باشند.  به با دعلل رشد شهری کامال مشا    
رشد و پراکندگی شهری تبعیضی قائل شد. با اين حال مهم است که درک کنیم که رشد شهری ممکن است بدون وقوع پراکندگی 

ز اين علل، برای مثال رشد جمعیت  ممکن است نتیجه برخی ا   ما پراکندگی، رشد را در مناطق شهری القاء می کند.مشاهده شود، ا
و    رشد بهم  فرايند  آن،  الگوی  به  بد، بستگی  يا  است  آيا رشد خوب  باشد.  ناهماهنگ شهری  پراکندگی  يا رشد  پیوسته هماهنگ 

برخی از افراد که دگی در  ويژه پراکندگی می باشد. به عنوان مثال، تمايل زن  عواقب آن دارد. همچنین برخی از علل وجود دارد که
ک زندگی  در حومه ی شهرها  دهند  پراکندگی شهری می شودترجیح می  باعث رشد  تمايل  اين  در   (. Bhatta,2010:18)نند، 

 شده است..( علل رشد شهری که منجر به رشد پراکنده يا جمع و جور شهری خواهد شده آورده 2جدول)
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 ر و پراکنده منجر شودو جو عد جم(: علل رشد شهری که ممکن است به رش2جدول)

ف 
دی

ر
 

 دالیل رشد شهری 
رشد 

جمع و  
 جور

رشد 
ف پراکنده 

دی
ر

 

 دالیل رشد شهری 
رشد جمع و  

 جور
 رشد پراکنده

   ی مقررات عموم   14 رشد جمعیت  1

   حمل و نقل   15  استقالل تصمیم گیری  2

   عرض جاده    16 رشد اقتصادی  3

   ی تک خانوار  یخانه ها    17 صنعتی شدن  4

   ی هسته ا   یخانواده ها  18  احتکار  5

   ه یاعتبار و بازار سرما  19  ن یانتظارت مردم از زم 6

   دولت   یتوسعه ا  یها  استیس  20  ن یبه زم یینگرش غذا 7

   مناسب  یزیبرنامه ر یها  استینبود س  21  ی اختالفات حقوق  8

   ی زیبرنامه ر یها  استیس یعدم اجرا   22  ی عیطب   یا یجغراف 9

   تمایالت زندگی   23  امالک   اتیتوسعه و مال 10

   سرمایه گذاری مسکن   24  ی زندگ نهیهز 11

   اندازه خیلی بزرگ   25  کمبود مسکن مقرون به صرفه  12

    شتر ی ب یزندگ یفضا یتقاضا  13

Bhatta,2010: 18) ) 

 قیق پیشینه تح

و        پراکنده1396باقری)ندايی طوسی  تبیین  با عنوان  ای  مقاله  در  در منطقه(  برويی  کالن ا مطالعه موردی  های کالن شهری 
به   پديدهبرنامهشهر شیراز  با  رويارويی  پراکندهريزی  پیشران  اطقمن  دررويی  ی  از طريق شناسايی  اثرگذارکالنشهری شیراز،   های 

ی ر وقوع پديدهرود، با نیت شناسايی روابط سببی اثرگذار بشی تبینی به شمار میروش اصلی منتخب مقاله، که پژوهاند.  پرداخته

نتايج    است. ANN های تحلیل فضايی همچون تحلیل هولدرن و رويی، روش آماری مبتنی بر تحلیل مسیر در کنار روشندهراکپ
ی مستقیمی با فاصله از مرکز کالنشهر پیوسته رابطهرويی به وقوع  پذيرفته، نشانگر آن است که شدت پراکنده  های صورتتحلیل

کالنشهری شیراز گويای آن است که    رويی در منطقهی پراکندههای اثرگذار بر وقوع پديده ها و پیشراناخصشیراز دارد. بررسی ش

تجارب مرور شده، عامل   از  و   "ی مصرف زمینسرانه"برخالف بسیاری  نبوده  اصلی  فرصت  ناشی  "جمعیت رشد"عامل  های  از 
های متعدد یراز در قالب شهرکپیرامون کالنشهر شمسکن ارزانقیمت    یهای توسعهشغلی، باالتر بودن درآمد نسبی خانوار، سیاست

 شوند.  مسکونی از عوامل اصلی قلمداد می
تاکید بر تحوالت   ( صورت گرفته به بررسی و تحلیل پراکنده رويی شهری با1398ای که توسط حسینی و همکاران)در مطالعه   

اند.   پرداخته  قم  شهر  در  سیاسی  حاضتقسیمات  هپژوهش  ازنظر  کاربردی،ر  روش  دف  از  ترکیبی  روش  حیث  و  از  اسنادی  های 
می اکتشافی  در سطح  بهپیمايشی  با  که  مدل   باشد  از  ترکیبی  استکارگیری  گرفته  صورت  کیفی  و  کمی  جمع  .های  آوری روش 

ع های هلدرن، درجه توزيرويی شهری از مدلای و میدانی است. در اين پژوهش برای بررسی پراکندهکتابخانهعات مطالعات  الاط
تجمع، درجه  پراکنده  متعادل،  بر  سیاسی  تقسیمات  تحوالت  اثرات  بررسی  برای  و  جمعیت  تراکم  هرفیندال،  تمرکز  رويی شاخص 

استفاده تحلیل ساختاری  از مدل  است  شهری  در سال  ل نتايج مد.  شده  استان  به مرکز  قم  ارتقا شهر  از  بعد  داد،  های کمی نشان 

 .تشديد شده استرويی شهری بسیار نده،روند پراک1375
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همکاران       و  مقاله(2018)ارلک  سیاستدر  بررسی  به  اروپا  از  شواهدی  شهری:  گسترش  و  سازمانی  قوانین  عنوان  با  های ای 
مشوق و  زمین  از  تأاستفاده  و  محلی  مالی  آنهای  و ثیر  تمرکززدايی  که  داد  نشان  نتايج  پرداختند.  شهری  فضای  گسترش  بر  ها 

 . ی شهر ارتباط داردتوجهی با ترويج شهری و رشد و گسترش پراکندهطور قابل بندی سیاسی محلی بهتقسیم
همکاران     و  مقاله(،2018)ابودو  پراکندهدر  رشد  فضايی  ارزيابی  عنوان  با  آرواای  شهرداری  در  شهری  از  ی  استفاده  با  اوگاندا   ،

غییرات آينده در ترکیب شهر و بررسی رشد  ی تبینپیش  تريس زنجیره مارکوف به دور و سیستم اطالعات جغرافیايی و ما  از  سنجش
فرصتپراکنده ايجاد  باعث  شهرنشینی  که  داد  نشان  نتايج  پرداختند.  آن  شهرکی  ظهور  و  اقتصادی  برنامههای  غیر  ريزی های 

 .ی شهری شده است همچنین رشد و گسترش پراکندهشهری و 
 

   ژوهشوش پر

و زمینهتحلیلی و کمی اس  -صیفیضر از نوع توروش پژوهش حا     های مختلف، از روش  ت. در اين پژوهش به تناسب شرايط 
های مورد بررسی  دادهت و شود. جامعه آماری پژوهش، کل محدوده قانونی شهر نورآباد ممسنی اسايی و میدانی استفاده میتابخانهک

مناطق شهر  که نشان نواحی  برخورداری  میزان  و شهرمی  باد رآنودهنده  اداره مسکن  از  تباشد  نورآباد  و شهرداری  هیه شده سازی 
مورد برخورداری نواحی از خدمات شهری    میزانسنجش    برایآنتروپی شانون،    و   تاپسیس  هایها با استفاده از مدلاست. ابتدا داده

ه برخورداری  به منظور تعیین درج تفاده شده است.هلدرن برای بیان درصد رشد متوازن و يا نامتوازن اس از مدلو    هرار گرفتتحلیل ق
های خدمات )آموزشی، بهداشتی، ورزشی، اداری، فضای سبز،  شاخص در زمینه 25متغیر و  8از عمومی از خدمات نورآباد  شهرنواحی 

و در نهايت به  (.  3مراکز فرهنگی و مذهبی، تجاری، خدمات حمل و نقل و تأسیسات و تجهیزات شهری( استفاده شده است)جدول  
 دمات پرداخته شده است.ی شهری در میزان برخورداری نواحی از ختحلیل تاثیر پراکندگ

 
 های مورد استفاده جهت سنجش برخورداری محالت از خدمات شهریترين شاخص مهم  -3جدول 

  -6 یامراکز آموزش فنی و حرفه  -5دبیرستان   -4مدرسه راهنمایی   -3دبستان  -2مهد کودک  -1 آموزشی
 ی مختلف. اههای خصوصی در رشتهآموزشگاه

 خانه بهداشت -5داروخانه  -4شکی مراکز پزشکی و دندان پز -3درمانگاه   -2حمام عمومی   -1 بهداشتی
 تأسیسات ورزشی -4استخر شنا  -3زمین فوتبال  -2سالن سرپوشیده  -1 ورزشی
 عمومی  نهادهای -2مراکزاداریدولتی  -1 اداری

 فضاهای تفریحی  -2ها  پارک -1 فضای سبز 
 اماکن فرهنگی سایر  -4کتابخانه عمومی  -3حسینیه ها  -2مساجد  -1 گی و مذهبی فرهن مراکز

 آوری زباله( شهری)آب،برق،تلفن،فاضالب،گاز(و تجهیزات شهری شامل )آتش نشانی، جمع تأسیسات تأسیسات و تجهیزات شهری 
 1395منبع: مطالعات نگارندگان،  

 

 ی پژوهشغرافیایو جمرقل
  بر   بالغ  مساحتی  که  شود  می   محسوب  شهرستان  اين  شهری  نقطه   بزرگترين  و  اولین   ممسنی،   شهرستان  مرکز   نورآباد  شهر       

 عرض  دقیقه  13  و   درجه  31  و   شرقی  طول  دقیقه  32  و   درجه   51  موقعیت  در  و   ،  شیراز  غرب  شمال لومتریی ک 160  در  هکتار  1789
نورآباد در مجموع از پیوستن  (.40  ،1390،امیری فهلیانی)    گرفته  قرار  شمالی مزرعه در اوايل دهه چهل   –روستا ومکان    29شهر 

وست که ساکنان چنین نقاط به  دهند از اين راز شهر را تشکیل می  ایک از اين نقاط در حال حاضر محلهيبوجود آمده است وهر
ر بر اساس محدوده تعیین شده و مصوب  مران )جامع( شهتوسعه و ع  شوند . طرح عنوان ساکنان محالت مختلف شهر شناخته می

بندی انجام ين تقسیمساس اتی شهر براٱکل شهر را به سه ناحیه و سیزده محله تقسیم کرده است تابرنامه ريزی توسعه و عمران  
است خانوار بوده    7488و   5779ل  به ترتیب معاد  75،65تعداد خانوارهای شهر نورآباد طی سال های  (.42؛1379پذيرد.)طرح جامع ،

تعداد   دهه  يک  که طی  دهد  می  نشان  ارقام  اين  بررسی  .مطالعات    1709که  است  شده  افزوده  شهرنورآباد  خانوارهای  به  خانوار 
و میدانی طر تفصیلی  درسال    نمونه  ح  نورآباد  آمار جمعیتی شهر  به   80گیری  اين سال  میزان جمعیت شهر در  که  دهد  نشان می 

است  52081حدود   ب  نفر رسیده  نسبت  بیان می  4/28معادل    ینرخ رشد  75ه سال  که  خانوارهای شهر  را  تعداد  . همچنین  کند 
درصد داشته است.    1/4نفر، که رشدی معادل    52597حدود  داد کل جمعیتخانوار بوده است و تع  11207حدود    85نورآباد در سال  
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  1385 ر نیز نسبت به سالو و بعد خانوا  14668نفر و تعداد خانوار به  55736تعداد جمعیت شهر نورآباد به  1390در سرشماری سال 
به   که  داشته  کاهشی  است.  3.8روند  رسیده  خانوار  هر  در  و  نفر  جمعیت  به رشد  توجه  فیزيکی سالبا  توسعه  توسعه  و  اخیر  های 

زيست بحران  بر  عالوه  است،  گسترش  حال  در  که  اج  -جديدی  ناپايداری  و  مسائل  نامناسب  محیطی،  پراکنش  قبیل  از  تماعی، 
 . های مختلف به همراه داشته استخدمات و امکانات شهری را در بافتب به های شهری و عدم دستیابی مناسکاربری

 
 کشور  و فارس استان در شهرنورآباد و ممنسی شهرستان جغرافیايی تموقعی( : 1) نقشه

 
 ( 1395منبع)استانداری فارس؛ 

 آباد ممسنی وضعیت کالبدی شهر نور
بندی کلی، اين سه بافت را می توان به بافت  شناسايی است. در يک تقسیمز قابل  در شهر نورآباد طی نگاه اول سه بافت متماي     

باف و  متصل  بافت  نمودمتمرکز،  تفکیک  منفصل  ايران،)  ت  امکو  مشاور  پیوستگی.  (1375،150مهندسین  عمده  داليل  بافت   از 
محدوده های قلعه انجیری و مالکی  گیری آن در پیرامون قوی ترين و قديمی ترين هسته شهر يعنی  متمرکز، تقدم زمانی در شکل

ذبه بیشتر اين بافت و گسترش و پیوستگی آن شده است.بافت  است. استقرار ادارات دولتی  و نقش مبادالت تجاری، باعث ايجاد جا
ود آمده است و به صورت خطی ادامه يافته های ارتباطی به وجا در پیرامون محورمتصل در حقیقت از گسترش طولی ساخت و سازه

تشکیل شده است که در  است. از محدوده هايی که در اين بافت قرار می گیرند.بافت منفصل موجود در واقع از بافت روستاهايی  
به گسترش در پیرامون شبکه های رغم انفعال از بافت اصلی، تمايل  فواصل متفاوتی از بافت متمرکز قرار گرفته اند. اين بافت علی

د صلی دارند. ابعاد متفاوت کالبدی، از خصوصیات بارز بافت منفصل به شمار می رود و دامنه نوسان ابعاتباط دهنده خود با بافت اار
استعداد مبین  اين روستاها  بزرگی  است.  متغیر  تا حدود يک محله  خانوار  چند  از  لکه های جمعیتی  ن  اين  از  آنها  و  بالقوه  ظر رشد 

   ی اين بافت، وجود اراضی کشاورزی مرغوب در حد فاصل اين روستاهاست.ی به شمار می رود. مهمترين عامل پراکندگتوسعه آت

 

 ی تحقیق هاهافتی
 آن  ادغام روستاهای اطراف در گسترش افقی شهر نورآباد و      

شده است که هر يک از ايــن نقــاط نیــز در حــال حاضــر  روستا و مکان ـ مزرعه تشکیل 28به طور کلی شهر نورآباد از پیوستن     
زمینه های پیدايی شهر نورآباد با احــداق قلعــه کهنــه و قلعــه   وان يکی از محالت سنتی شهر تشکیل می دهند.  محله ای را به عن

مینه ايجاد قريــه نورآبــاد هـ.ق و به دنبال آن، با احداق قلعۀ انجیری، ز  1317مالکی در سال    شکل گرفته است با ايجاد قلعۀ  نورآباد
م گرديد.  از وضعیت روند توسعۀ قريه نورآباد و ساير روستاهای پیرامون آن که در حــال در محدودۀ مرکزی شهر نورآباد کنونی فراه

شمسی اطالع دقیق دردست نیست امــا درعــین حــال مــی تــوان  40ۀ فت شهر به شمار می روند تا دهحاضر به عنوان بخشی از با
به داشته است و از تجهیــزات و تأسیســات رفــاهی و کرد که پیش از اوايل اين دهه شکل و ساختار روستايی بر بافت آن غلاستنتاج  

های اخیر با نورآباد طی دههجمعیت شهر  (.116: 1395اران، )شمس الدينی و همکخدماتی نیز کمترين امکاناتی در آن وجود نداشت
باالی مهاجرت مربوط می شــود  روند شديد مهاجرپذيری مواجه بوده است به نحوی که بخش عمده ای از نرخ رشد جمعیت به نرخ

جرت بــه ايــن شــهر را . حاکم بودن معیشت دامداری در بسیاری از روستاهای شهرستان و افت اين فعالیت  طی سالهای اخیر مهــا
ها  به شهر  نورآباد از نوع مهاجرت روستا به شهر است و عمده مهاجران از روستاهای شهرســتان رتاست. اکثر مهاج  شدت بخشیده
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ممسنی به اين شهر آمده اند .اين مهاجرين به داليل مختلف محل سکونت خود را روستاهای حواشــی شــهر و يــا روســتاهايی کــه 
ه و ناهماهنــگ و حواشی شهر با ساخت و سازهای بــدون ضــابطکه در روستاهای . نمودندتخاب میشهر بودند انک به محدوده  نزدي

، سريع و کنترل نشده روســتاها شــده و منجــر بــه نــابودی اراضــی ی توسعه شهری باعث گسترش ناموزونهابدون رعايت سیاست
ده اند و روز به روستاها بخشی از شهر شل حاضر هر کدام از اين اطراف شهر شده است. در حا  زراعی و از بین رفتن چشم اندازهای

  .روز به توسعه خود در سیستم شهری نورآباد ادامه می دهند
 
 

 (: بافت و سازمان شهری نورآباد و جهت توسعه عمده شهر 3نقشه شماره)

     

 . 1394مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی فارس، 

 ممسنی عوامل ایجاد پراکندگی کالبدی در شهر نورآباد 
 تقسیم کرد؛ سه ه باعث گستردگی و پراکندگی کالبدی در شهر نورآباد ممسنی شده می توان به به طور کلی عواملی را ک     

باغات  شهر نورآباد از آنجا که از هسته های روستايی تشکیل شده است. لذا اراضی کشاورزی و  ؛  طبیعی و تاریخیموانع    -1
ۀ توسعه شناخته می شود. همچنین وجود دو رودخانه يکی از عوامل عمدۀ محدود کنندمتعددی در بین آنها گسترده شده است که  

مهم در شمال و جنوب شهر و نهرهای متعددی که در کنار و اطراف اراضی کشاورزی و محدوده بافت های روستايی به عنوان  
از آلودگی   فاظت از آنها و ضرورت پیشگیریاليل محدود کنندۀ توسعه شناخته می شوند. چه حمحالت کنون شهر پراکنده اند. از د

آب آنها پیش بینی حرايمی را برای اين رودخانه ها الزامی می سازد که خواه ناخواه امکان استفاده از بخشی از اراضی شهر را برای  
وده کنونی شهر نیز از  ثار باستانی و ارتفاعات متعدد در پیرامون محدساخت و سازهای شهری مقدور نمی سازد. عالوه بر اين وجود آ

حدود کنندۀ توسعه شناخته می شوند که در بسیاری از موارد به دلیل شیب زياد امکان ساخت و ساز را فراهم نمی سازد.  عوامل م
متر   200×200متر، تل بختیاری باحريم  100×250متر ،تل میر جاشیری با حريم  650×550ازجمله آثار باستانی تل نورآباد با حريم 

 (.  83: 1390رد)عسکری، ه کاشار
  66متر از داخل شهر، خط انتقال برق  17دوگنبدان با حريم  -کیلوواتی قائمیه  230توان خط انتقال برقمیموانع مصنوعی؛  -2

اشاره  متر ازداخل شهر    60وله گاز با حريم حدود  متر از داخل شهر ،خط لوله نفت و سه خط ل  13قائمیه با حريم    -کیلوواتی نورآباد
 (. 84: 1390ز امکان بهره گیری خارج می سازند)عسکری، شهر را ا کرد، که عمآل بخشی از اراضی
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 (: عوامل طبیعی و تاريخی محدود کننده شهر نورآباد4نقشه)

 
 1395مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی فارس، 

 مدل هلدرن  تفادهاس بررسی اندازه گسترش شهر با

به عنوان تئوری روشی را برای تعیین نسبت رشد افقی    1991جان هلدرن در سال       شهر و رشد جمعیت به کار برد که از آن 
نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه  گسترش افقی شهر نام برده شد. ايشان با استفاده از اين روش مشخص 

جمعیت و  رصد رشد وسعت يک شهر حاصل جمع درصد رشد  مه شهری بوده است. هلدرن می گويد دمقدار ناشی از رشد بی برنا
 درصد رشد سرانه کاربری زمین است.

  A = p+a.اساس تئوری گسترش افقی شهر می باشد 

 

 
وضعیت رشد شهر از بابت رشد جمعیت و رشد  1395تا  1345با استفاده از اطالعات موجود زير در مورد شهر نورآباد ممسنی از سال 

 اسپرال مشخص نمائید؛  
 5271جمعیت ابتدای دوره:

 57124ن دوره:جمعیت پايا
 85/42سرانه ناخالص ابتدای دوره:
 203سرانه ناخالص پايان دوره: 

 هکتار 123وسعت شهر در ابتدای دوره:
 هکتار37/890وسعت شهر در پايان دوره:

 در مورد شهر نورآباد ممسنی با استفاده از معادله فوق داريم:

)
123

37.890
()

85.42

203
()

5271

57124
( LnLnLn =+  

) 238/7) Ln=)737/4Ln((+83/10)Ln 

938/3 =555/1+383/2 
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سه رابطه؛  از  استفاده  سهم  با  گرديد،  بیان  تر  پیش  که  شهری  زمین  کاربری  سرانه  درصد  سهم  رابطه؛  و  جمعیت  رشد  درصد  م 
 به دست می آيد؛   58/2درصدهای مذکور با تقسیم هر طرف معادله به 

 
 

 %100%=39%+61 

مربوط به رشد جمعیت)رشد متوازن( بوده است    1395-1345فاصله  درصد از رشد فیزيکی شهر نورآباد ممسنی در    61بدين ترتیب  
 درصد آن مربوط به گسترش افقی و اسپرال)رشد نامتوازن( می باشد.  39و 

 

 ل تاپسیسدتعیین درجه برخورداری محالت شهر نورآباد با استفاده م
و ماتريس  امتیازدهی کارشناسان و همچنین کار میدانی انجامهايی که از  در اين مرحله داده    های گرفته بود در جداول مربوطه 

گانه   13در راستای ادامه تحقیق محالت    مورد استفاده قرار گرفتند، که مراحل شش گانه آن در زير آورده شده است:  تاپسیسمدل  
ايم. دی نمودهبنرتبه  1397يافتگی در سال  ولويت و درجه توسعههای مختلف خدماتی با توجه به شاخص ا شهر نورآباد را در بخش

 (. 4و  3)جداول شماره 

 کنیم. اين کار با استفاده از نوع بی مقیاس سازی نورم انجام شده است.   گیری را بی مقیاس میماتريس تصمیم :گام اول

 
 ماتريس مقیاس سازی شده با استفاده از نورم -4جدول 

 نواحی
 محالت 

 شاخص ها 
 تأسیسات مراکزفرهنگی  فضای سبز  ورزشی بهداشتی آموزشی

ک 
ناحیه ی

 0/ 3003 1601/0 1936/0 3086/0 4/0 3367/0 1محله 
 0/ 2730 0/ 1143 0/ 1383 0/ 1028 0/ 2254 0/ 2087 2محله
 0/ 2730 0/ 1715 0/ 2047 0/ 3772 0/ 2472 0/ 3030 3محله
 0/ 2730 0/ 0914 0/ 1328 1165/0 0/ 2327 3367/0 4محله 
 0/ 2730 0/ 0953 1106/0 0/ 1234 0/ 24 0/ 2020 5محله 

ناحیه دو 
 0/ 2730 0/ 1944 0/ 3873 0/ 4458 0/ 2254 2693/0 1محله 

 0/ 3003 2096/0 0/ 4427 0/ 2057 0/ 5090 0/ 3703 2محله 
 0/ 2730 1868/0 0/ 4150 0/ 1714 0/ 2181 0/ 2828 3محله
 0/ 2730 0/ 1791 0/ 1992 0/ 1577 0/ 1818 0/ 2020 4محله 

ناحیه سه
 0/ 2730 1677/0 1106/0 0/ 2400 0/ 1454 0/ 2087 1محله  

 0/ 2730 0/ 1892 0/ 2490 0/ 4801 0/ 3927 2693/0 2محله 
 0/ 2730 0/ 1753 2600/0 2126/0 0/ 1527 0/ 2491 3محله
 0/ 2730 0/ 1715 0/ 4150 3086/0 0/ 1454 0/ 3030 4محله 

 .  1397های میدانی تحقیق، منبع: یافته

 

 تريس تصمیم گیری در نواحی سه گانه شهر نورآبادهای بی مقیاس شده در مانتیجه کمی داده -5جدول 
گزینه/  
 تاسیسات مراکزفرهنگ  فضای سبز  ورزشی بهداشتی آموزشی شاخص

EJ 677 /1 578/1 531/1 534/1 396 /1 709/1 
jd 677 /0 578/0 531/0 534/0 396 /0 709/0 
jw 197/0 168 /0 155/0 156 /0 115/0 207/0 

 .  1397های تحلیلی تحقیق، تهمنبع: یاف

-های مختلف خدماتی با توجه به شاخص اولويت و درجه توسعهگانه شهر نورآباد را در بخش  13در راستای ادامه تحقیق محالت  
 (. 5و  4ول شماره اايم. )جدبندی نمودهرتبه 1390يافتگی در سال 
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 تاپسیسبر اساس مدل 1397درسال مختلف هایبندی محالت شهر نورآباد دربخشرتبه-6جدول 

 نواحی
 محالت 

 ورزشی بهداشتی آموزشی

 رتبه شاخص اولویت  رتبه شاخص اولویت  رتبه شاخص اولویت 

ک 
ناحیه ی

 4 0/ 0478 2 0672/0 2 0/ 0663 1محله 
 12 0/ 0159 7 0/ 0378 8 0/ 0411 2محله
 3 0/ 0584 4 0/ 0415 4 0596/0 3محله 
 11 0/ 0180 6 0/ 0390 2 0/ 0663 4محله 
 10 0/ 0191 5 0/ 0403 9 0/ 0397 5محله 

ناحیه دو 
 2 0690/0 7 0/ 0378 6 0/ 0530 1محله  

 7 0/ 0318 1 0/ 0855 1 0/ 0729 2محله 
 8 0256/0 8 0/ 0366 5 0/ 0557 3محله 
 9 0/ 0244 9 0/ 0305 9 0/ 0397 4محله 

ناحیه سه
 6 0/ 0372 11 0/ 0244 8 0/ 0411 1محله  

 1 0/ 0744 3 0659/0 6 0/ 0530 2محاه 
 5 0/ 0392 10 0256/0 7 0/ 0491 3محله 
 4 0/ 0478 11 0/ 0244 4 0596/0 4محله 

 .  1397منبع: یافته های میدانی تحقیق، 
 

 تاپسیس براساس مدل 1397های مختلف درسالبندی محالت شهر نورآباد دربخشرتبه -7جدول
 نواحی
 محالت 

 تأسیسات مراکز فرهنگی  فضای سبز 
  شاخص اولویت  رتبه شاخص اولویت  رتبه ص اولویت شاخ

 رتبه

ک 
ناحیه ی

 1 0621/0 9 0/ 0184 8 0/ 0302 1محله  
 محروم  0565/0 10 0/ 0131 9 0/ 0215 2محله 
 محروم  0565/0 7 0/ 0197 6 0/ 0319 3محله 
 محروم  0565/0 12 0/ 0105 10 0/ 0207 4محله 
 م محرو 0565/0 11 0/ 0109 11 0/ 0172 5محله 

ناحیه دو 
 محروم  0565/0 2 0/ 0223 3 0604/0 1محله  

 1 0621/0 1 0/ 0241 1 0690/0 2محله 
 محروم  0565/0 4 0/ 0214 2 0647/0 3محله
 محروم  0565/0 5 0/ 0205 7 0/ 0310 4محله 

ناحیه سه
 محروم  0565/0 8 0/ 0192 11 0/ 0172 1محله  

 محروم  0565/0 3 0/ 0217 5 0/ 0388 2محله
 محروم  0565/0 6 0/ 0201 4 0/ 0405 3حلهم

 محروم  0565/0 7 0/ 0197 2 0647/0 4محله 
 .  1397های میدانی تحقیق، منبع: یافته

 

و محالت  گرفته مجموعه  های صورتبرابر بررسیتوان فهمید  گونه که از نتايج جداول باال میآن    گانه شهر    13نواحی سه گانه 
تعادل عدم  دارای  ناب  نورآباد  شهریو  خدمات  کاربری  بهینه  درتوزيع  شديد  بهرابری  شهروندان  دسترسی  هستند  اين  و  . خدمات 

همچنین با توجه به تعیین راه حل ايده آل مثبت و منفی در محالت مورد مطالعه مشاهده شد که تفاوت بارزی به لحاظ دسترسی 
 (.  5بررسی وجود دارد. )جدول شماره  های مورد به خدمات و نحوه پراکنش فضايی بین محالت شهر از نظر شاخص 
 

 تعیین راه حل ايده آل مثبت و منفی -8جدول 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 گزینه 

0621/0 0241 /0 0690/0 0744 /0 0855 /0 0663 /0 +A 
0565/0 0109 /0 0172 /0 0159 /0 0244 /0 0397 /0 −A 

 . 1397تحقیق، منبع: یافته های تحلیلی 
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 محاسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل:  
 شود: به پاسخ ايده آل به صورت زير بیان می  CLنزديکی نسبی 

−+

+

+
=

ii

i

sd

d
CL 

چه    CLمقدار   هر  است.  و يک  اولويت گزينه    CLبین صفر  باشد،  نزديک  فاصله  iبه يک  است.  باالتر  و ام  بهترين  تا  اقلیدسی 
 ارائه شده است.  6های مختلف محالت شهر در جدول شماره بندی گزينه نزديکی و نیز اولويتبدترين و میزان 

 
 گانه شهر نورآباد در شاخص تلفیقی  13رتبه بندی محالت  -9جدول 

 ناحیه یک  ناحیه دو  ناحیه سه 
 گزینه 1ه محل 2محله  3محله  4محله  5محله  1محله  2محله  3محله  4محله  1محله  2محله  3محله  4محله 

0.0326 0.0293 0.0267 0.0362 0.0343 0.0314 0.0167 0.0243 0.0415 0.0381 0.0278 0.0402 0.0245 +

id 

0.0207 0.0222 0.0241 0.0196 0.0201 0.0216 0.0175 0.0261 0.0152 0.0187 0.0236 0.0168 0.0243 −

id 
0.388 0.431 0.474 0.351 0.369 0.407 0.622 0.517 0.268 0.329 0.459 0.294 0.488 CL 

اولویت  3 12 5 11 13 2 1 7 9 10 4 6 8
 بندی 

 . 1397منبع: یافته های تحلیلی تحقیق، 
 

يافته اساس  رتبهبر  باال  جدول  میزان های  اساس  بر  آلترناتیوها  )  بندی  )CL  فوق میز 10ان   

iC  نوسان در 

=1است. در این راستا  

iC  0و    ی باالترين رتبه)محله دوم از ناحیه دو(دهندهنشان=

iC    محله پنجم از ناحیه يک( نیز(

دهنده  مختنشان  نواحی  و  محالت  بین  تعادل  عدم  نوعی  عبارتی  به  است.  رتبه  کمترين  خدمات ی  به  دسترسی  نظر  از  شهر  لف 
   متفاوت وجود دارد.

 
ی شهر نورآبادی محالت سیزده گانهرتبه(:نمودار راداری 1نمودار)  
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و مقايسه آن با الگوهای   دارای ضعف امکانات می باشد. و دور ماندن از مرکز شهر پراکندگی شهریای يک که به علت (: ناحیه3)شکل

 ساس مطالعات ويلسون و همکاران فیزيکی پراکندگی شهری بر ا
 

 
 

-مرکز شهر نورآباد فاصله دارند میهای تحلیل حاکی از ضعف برخورداری امکانات در نواحی شهری که از نتايج حاصل از يافته      
در   1( با فلش مشخص شده و ما می توانیم اين ناحیه ضعیف و کم برخوردار را با شماره  3شماره)  شکلهمانطوری که در    باشد.

ها نشانگر اين اين يافته    باشد.د امکانات و خدمات شهری محسوس میبو در اين ناحیه با فاصله گرفتن از مرکز شهر کمشه ببینم  نق
تواند  شود. اين مسئله مییشتر احساس میباشد که با افزايش فاصله محل سکونت افراد از مرکز شهر کمبود خدمات شهری بامر می

تا و  پراکندگی  از نقش  بر رشد شهری  ناشی  تواند  پديده می  اين  که  باشد.ثیر منفی  داشته  اساس می  نامتعادل  اين  اظهار تبر  وان 
های از  اتی در سطح برخورداری اين کاربریها منجر به تغییرختلف شهری و افزايش فواصل بین آنهای مداشت، پراکندگی کاربری

داشت. خواهد  شهری  خدمات  و  نوع  امکانات  اين  بخواهیم  فرم  پراکندگی   اگر  و  الگوها  با  را  نورآباد  پراکندگی ها شهر  فیزيکی  ی 
تواند قرار بگیرد. اين  کالس خطی فرعی میشهری بر اساس مطالعات ويلسون و همکارانش مقايسه کنیم، اين نوع پراکندگی در  

ر کلی با زمین توسعه کالس به عنوان يک رشد شهری، همچون يک جاده جديد، راهرو يا يک توسعه خطی جديد است که بطو
کند اين خود عاملی  مسیرهای فرعی شهر شیراز عبور می  با توجه به اينکه از اين ناحیه يکی ازشود.  تعريف مینیافته احاطه شده  

 باشد. و دور ماندن از بخش مرکزی شهر میبرای توسعه شهری در طول اين مسیر 
 

 گیری بحث و نتیجه
خت و سازهای بدون برنامه ريزی و گسترش از رشد بی رويه جمعیت و مهاجرت، به سا  توسعه روزافزون جامعه شهری، متاثر    

مهارنشدنی شهرها منجر شده و تغییرات زيادی در ساخت فضايی آنها به وجودآورده است که لزوم هدايت آگاهانه و طراحی فضای  
اتفـاق بیافتـد، کالبدی    یرو ، پديـده پراکنـدهحدوده زيستیچنانچه در يک م  زيست مناسب برای شهرها را به دنبال داشته است.

درازی گردد، میتوان به ايـن نتیجـه رسـید    هـا دسـتساکن، فضا اشغال و يا بـه حومـه  جمعیت  يعنـی مـازاد بـر نیـاز کالبـدی

از آنجا که   . رنـدوجود دا  ی توسعه درونی هستندهای عمدهمولفه  شهر، فضاهای بالاستفاده، رها شده و ناکارآمـد کـه از  کـه درون
شود لذا در اين جهت تنها افزايش کمی مراکز خدماتی،  ديده می يع نامناسب خدمات شهری در سطح نواحی مناطق اين شهر  توز

دلیل بر خدمات رسانی مناسب و ناعادالنه نیست، بلکه آنچه حائز اهمیت است توزيع بهینه اين مراکز و دسترسی مناسب برای همه 
يکشهروند در  خدمات  تمرکز  باشد.  می  جمعیت   ان  هجوم  باعث  شهرها،  در  پايین  و  باال  و  دوقطبی  مناطق  ايجاد  مکان ضمن 

مصرف کننده و محروم از خدمات به آن مناطق شده که اين خود فشار زيست محیطی، ترافیکی، آلودگی اعم از صوتی و هوا را به  
-های خدماتارکت مردمی، سازمانمش  اختاری مديريت شهری و فقدان دنبال خواهد داشت. لکن به علت نگرش بخشی، ضعف س
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بپردازند. خدمات  عادالنه  فضايی  توزيع  به  کارا  صورت  به  نتوانستند  شهری  نورآباد    رسان  شهر  که  در  سه  هستۀ  ناحیه  از  بخشی 
نیز شناخته می شود. اين ناحیه    (2در عین حال محدودۀ آن، پرتراکم ترين محلۀ شهر )محلۀ  ومرکزی شهر در اين ناحیه قرار دارد  

در جنوب بافت مرکزی شهر بین دو شبکۀ بلوار جمهوری اسالمی و شهید رجايی گسترش يافته و تعدادی از روستاهای سابق مثل  
شدهتوتس متصل  آن  به  نیز  قلی  تل  و  ع  . اندتان  به  ناحیه  اين  حداکثر بنابراين  از  توانسته  شهر  مرکز  نزديکی  در  گرفتن  قرار  لت 

  4هکتار اراضی باير در اين ناحیه که عمده آنها نیز در محالت  259با توجه به حدود در عین حال ناحیه يک  مند باشد.همکانات بهرا
نهفته    5و   ناحیه  اين  در  آتی شهر  توسعۀ  امکانات  بیشترين  که  توان گفت  است می  که  ناحیه مستقر  اراضی    110است  از  هکتار 

آن مورد ساخت    درصد30ازی در وضع موجود کمتر از  ساراضی مسکونی پیشنهادی طرح آماده هکتار    3/47اند و از  سازی شدهآماده
نبود دسترسی مناسب به مرکز شهر و کمبود امکانات و خدمات رفاهی مورد    پراکنده بودن و   و ساز قرار گرفته است. در اين زمینه،

تماي عدم  در  که  هستند  عواملی  از  ناحینیاز  اين  به  مردم  نهادهل  تأثیر  تاپسی  اند.ه  مدل  از  حاصل  که خروجی  دهد  می  نشان    س 
که دارای شکلی متمرکز است    517/0و محله دو از ناحیه دوم شهری با نمره    622/0محالت مرکزی شهر يعنی محله يک با نمره  

از مرکز شهر فاصله گرفته با گیرند، در صورتی که محالت اسکان عشاير و دوراهی مثل محله پنجم که  در سطح برخوردار قرار می
تحلیل پراکنش فضايی کاربری خدمات در شهر نشانگر تفاوتی    رده محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند. در    268/0نمره  

بین محالت   و هماهنگ  ارتباط منطقی  از عدم  نشان  و  توزيع خدمات  در سطح  امکانات  اچشمگیری  از  برخورداری  میزان  ز نظر 
گیرند، در  ه يک و دو از ناحیه دوم شهری در سطح برخوردار قرار میکه محالت مرکزی شهر يعنی محلشود. به طوریمشاهده می

ناحیه يک شهر نورآباد و پنج از محالت  و دوراهی بخصوص محالت چهار  به طرز پراکنده از    صورتی که محالت اسکان عشاير 
گر فاصله  و    اندفتهشهر  امکانات  از  محروم  رده  دارند.در  قرار  شهری  گ  خدمات  توان  می  نهايت  نواحی فت  در  شهر    که  مرکزی 

شود. همچنین نواحی که در دوران  رويی تشديد میاز مرکز شهر دور می شويم پراکندهرويی را دارند و هر چه کمترين میزان پراکنده
اخیر می رويم پراکندگی    هایه در ساله به سمت نواحی ساخته شدپراکندگی کمتر و بالعکس هر چابتدايی شکل گرفتن میزان  

شهر  ت شمالی و مرفه  الدهـد که ضريب تراکم جمعیت در مح نشان می  (1397پژوهش موسوی و همکاران)  نتايجشود.  بیشتر می
ب  ای شهر ضريت جنوبی و حاشیهالمثبت بوده و با افزايش مقدار آن بر میزان سرمايه اجتماعی آن افزوده خواهد شد. در مح مراغه  

همسو نیز    (1396همچنین نتايج پژوهش پوراحمد و همکاران)باشد.  میمطالعه حاضر    همسو بانتايج اين پژوهش    است  منفی داشته
رويه و افزايش مهاجرت به شهرها، منجر به  رشد بیهای اين پژوهش حاکی از آن است که  يافته  ؛حاضر استمطالعه  های  يافته  با

ش نواحی  کنترل  قابل  غیر  خلق  توسعه  برنامه،  هری،  بدون  سازهای  و  ساخت  انسانی،  رفاه  سطح  کاهش  جديد،  سکونتگاههای 
گسترش مهار نشدنی و بروز تغییرات فراوان در ساختار فضايی شهرها، گرايش به سمت حومه نشینی، گستردگی شهری، همچنین  

 .شده استبروز مشکالت فراوان برای مديران مختلف شهری بويژه در کشورهای در حال توسعه 
 گردد:در اين راستا، پیشنهادها و راهکارهايی در جهت ارتقای اين کاربری ها ارائه می

 ها چون ورزشی، آموزشی، فرهنگی و بهداشتی اير شهر در بخش های مختلف کاربریاستفاده از اراضی ب -

 پیش بردن سیاست افزايش تراکم ساختمانی و طراحی يک شهر فشرده -

های درگیر در امور شهر جهت توزيع عادالنه و کارآمد خدمات شهری در  شهری با ساير سازمانت  همکاری دستگاه مديري -
 سطح نواحی شهر نورآباد ممسنی 

به   - توجه  بیبا  سازهای  و  ساخت  و  شهر  هجوم  رويهرشد  دلیل  به  مخصوصاً  نورآباد  شهر  در  گذشته  سال  چند  در  که  ای 

 تر اعمال شود.تر و جدیاست نظارت شهرداری دقیقم فته الزمهاجران روستايی به اين شهر صورت گر
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 منابع
محمدرضا،)  امیری - امکان1390فهلیانی،  بر  (،  تاکید  با  ممسنی  شهرستان  گردشگری  توسعه  نورآبادسنجی  پايانشهر   نامه، 

 ريزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

(، عوامل موثر بر پراکنده رويی شهری در شهرهای ايران)نمونه موردی؛  1397مرق و خندان،)کیوايراندوست، کیومرق، حبیبی،   -
 شهر رشت(، فصلنامه آمايش جغرافیايی فضا، سال هشتم، شماره مسلسل بیست و هشتم 

بهراد،) - فراهانی،  فرمهینی  حمیدرضا،  پ1393پارسی،  تحلیل  پراکنده(،  دامنهديده  در  شهری  بزرگ)های  رويی  مورد شهرهای 
 نطالعه؛ دامنه های شمالی اصفهان(، فصلنامه مطالعات شهری، شماره دهم 

فضايی شهر قم با  ـ مطالعه و بررسی روند و گسترش کالبدی(، 1396)پوراحمد، احمد؛ مهدی، علی؛ مهديان بهنمیری، معصومه -
 ( 4)7ای(، شماره ريزی منطقهبرنامه)هشی جغرافیاپژو -های آنتروپی شانون، هلدرن و جینی، فصلنامه علمی استفاده از مدل

 د ي نو انتشارات ،زرای ش ، خيتار گذرگاه دری ممسن ،(1373)  حسن، ،ی انیفهل یبیحب -

(، تحلیل و ارزيابی کیفی سنجه های پايداری شهری در  1388حسین زاده دلیر، کريم، قربانی، رسول و شکری فیروزجاه، پری،) -
 1-18منطقه ای، سال اول، شماره دوم، صص پژوهش های شهری و شهر تبريز، مطالعات و 

محمد،) - حسینی،  و  محمد  ای،  میره  سیدعلی،  تحوالت 1398حسینی،  بر  تاکید  با  شهری  رويی  پراکنده  تحلیل  و  بررسی   ،)
 تقسیمات سیاسی)مورد مطالعه: شهر قم(، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال ششم، شماره بیست و يک

 ، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی1369مباحث و روشهای شهرسازی ،  رهنمايی، محمد تقی، مجموعه -

تغییرات کاربری اراضی1388شمس، مجید و حجی ماليری، پريسا)  - فیزيکی و تاثیر آن در  (، 85-1365شهر مالير)(، توسعه 
 ر.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اه7جغرافیايی آمايش، شماره فصلنامه
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