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   * تاكنونپيدايش از  شهر كرمان كالبدي -توسعه فيزيكي و نحوة تحليل روند

                                        
   آباديعلي زنگيدكتر                                                       

، ايراناصفهان، اصفهانريزي شهري دانشگاه برنامهجغرافيا و  دانشيار  
   دكتر مهين نسترن                                                      

، اصفهان، ايرانگروه شهرسازي دانشگاه هنر اصفهاندانشيار   
 **اسماعيل كمالي باغراهي                                                           

   ، اصفهان، ايرانريزي شهري دانشگاه اصفهانكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه
  

   چكيده
تحليل روند جهات گسترش  و  فيزيكي شهر كرمان در ادوار مختلف ةبررسي و نقد توسع در اين پژوهش به

مطالعـات  طريـق  تحليلي و اطالعات مـورد نيـاز از    -يفيباشد. روش تحقيق در اين پژوهش توصشهر كرمان مي
هاي آمار فضايي و مـدل  و تحليل ArcGISافزار شده و با استفاده از نرم آوريجمعو پيمايش ميداني اي كتابخانه
مقدار آنتروپي محاسـبه   كه  دهدمي نشان تحقيق از حاصل نتايج. شده استبه تحليل آنها پرداخته  شانون آنتروپي

دست آمده است كـه بـه مقـدار    به598/1و  606/1به ترتيب  1390و 1385ه  براي مناطق شهر كرمان در سال شد
ln(n) )609/1طـول  در ابتـدا  كرمـان،  . شـهر باشـد يمـ  شهركرمانبنابراين نشانگر رشد پراكنده  .)  نزديك است      

بيشـتر بـه    توسـعه  . ايند قطاعي بوده استهاي اخير داراي رشو در سال است كرده پيدا توسعه ،ارتباطي هايراه
 ت نزديكي زياد به شهر عمالًبعضي از روستاها به علّ ةتوسعدر جريان اين  غرب بوده است.سمت غرب و جنوب

ها هم از نظر . اين آبادياندگرفتهو در داخل محدودة قانوني شهر نيز قرار  آمده حساب بهمناطق شهر كرمان  وجز
نتـايج  همچنـين   روسـتايي دارنـد.  نيمـه  - شـهري ي و هم از نظر اشتغال ساكنين حالتي نيمهشكل و ساختار فضاي

از  كرمـان  شـهر بنـدي  كه نظـام منطقـه   دهدمينشان ) RN(همسايگي ةفاصل نيتركينزدميانگين حاصل از مدل 
ـ  دهنـدة  هاي داغ نيـز نشـان  ه. نتايج حاصل از تحليل لكّكندالگوي پراكنده پيروي مي  سـرد گسـترده در   ةيـك لكّ

گسـترده و   كرمان شهر شرق و غربو به سمت  شده شروعهاي از مركز شهر است كه به شكل باريك شهركرمان
  باشد.ات داراي تمركز پايين جمعيت در اين محدوده ميمحلّ گرديده است. اين الگو بيانگر استقرار پهن

  

  .كرمانلكّة داغ، شهر  ، ضاييهاي آمار فتحليل، كالبدي - فيزيكي ةتوسعهاي كليدي: واژه

                                                                 
  22/10/1394پذيرش نهايي:                        2/7/1394دريافت مقاله:                        23-42صفحات:  *

د فيزيكي ـد رشـوان تحليل رونـم مقاله، تحت عنوـارشد نويسنده س نامة كارشناسياين مقاله مستخرج از پايان
  باشد.موردي: شهر كرمان) مي ة(مطالع هاي شهري با تاكيد بر اسكان غيررسميسكونتگاه

  esmailkamali9@gmail.com          مسئول:                           ةنشاني پست الكترونيك نويسند** 
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  مقدمه -1
فراگير شهرهاي جهان است. به طوري كه پيش  ةپديدگرايش به شهر و شهرنشيني، 

دو  تقريبأسال آينده، جمعيت بسياري از شهرها در آسيا و آفريقا،  15بيني شده است در 
ير نيروها و ثأت ). شهرها همواره تحت7 :1387 راد،شاهين(رفيعيان و  برابر خواهد شد
 1390 (واحديان بيكي و همكاران، يابندشكل گرفته و گسترش مي عوامل گوناگوني

 هايفيزيكي شهرها فرايندي مداوم و پوياست كه طي آن محدوده كه اين گسترش ).30:
فيزيكي شهر و فضاهاي كالبدي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كمي و كيفي 

ادامه برنامه روند سريع و بي ) و اگر اين75 :1389 ان،همكار(قرخلو و  يابدگسترش مي
 ).397: 2010 گر و همكاران،(جي گذاردباري در محيط بر جاي مياثرات زيانيابد، 

، گسترش سريع فيزيكي در جهان هاي مهم فرايند شهرنشينييكي از ويژگيبنابراين 
             و دگرگونيشهرهاي آن است. در اثر تحوالت جديد، شهرها به سرعت تغيير 

              اند. اين دگرگوني به شكل افزايش سريع جمعيت و رشد فيزيكي شهرها پذيرفته
  ).2: 1389 ،(انصاري الري و همكاران صورتي نامتعادل و ناهماهنگ بوده استبه

فيزيكي شهرها، به ويژه در نيمه دوم قرن حاضر، معلوم  ةبا نگاهي به روند توسع
رشد (عواملي چون ازدياد جمعيت  سكونت، تحت تأثير كـه زمـين قابـل شودمي

در بافت فيزيكي شهرها،  ، ادغام روسـتاها)طبيعي و مهاجرت از روستا به شهر
 گستردگي و پر شمار شدن واحدهاي توليدي، خدماتي و مـسكوني، تغييـر الگـوي

 آور كـاهشسامي سرمصرف زمين، زمين خواري و سوء مديريت و مانند آن با آهنگ
ـادي و بـر اثـر تحـوالت اجتمـاعي، اقتص). 34: 1389 (جباري و همكاران، يابـدمـي

ها روندي طي اين سال يكصد سال اخير، جمعيت شهرنشـين ايـران، همـواره سياسـي
 درصد 4/71به  ،1335درصد در سال  31 كه از حدود  افزايشي داشته است؛ به طـوري

بديهي است كه اين تغييرات ). 1390 مركز آمار ايران،( ـيده اسـترس 1390 در سال
  .كننده و نمايان داشته است ثيري تعيينأشهرها ت جمعيتي در بعـد كالبـدي

) به 12: 1379 (طرح جامع شهر كرمان، 1248نفر در سال  20000 شهر كرمان  از
برابر  26 كه نمايانگر)  1390 ،آمار ايران (مركز رسيده است 1390نفر در سال  534441
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 كيلومتر 3 هاي مذكور است. وسعت اين شهر نيز ازشدن جمعيت شهر در طول سال
. رسيده است 1393كيلومتر مربع در سال  114به وسعتي در حدود  1307 مربع در سال

، منجر به ثر از رشد جمعيت و مهاجرت استأافزون شهر كرمان، كه مترشد روز
سازهاي غيرمجاز، عدم توانايي شهرداري براي  و ذب، ساختپيامدهايي چون اشتغال كا

محيطي، اثرات نامطلوب فرهنگي، ارائه خدمات مناسب در اين مناطق، آلودگي زيست
سياسي و اجتماعي و... در شهر شده است؛ ضرورت دارد نحوة توسعة شهر مورد 

شوند و  شناساييشهر كرمان كالبدي  ةثر بر توسعؤعناصر متحليل قرار گيرد، 
  راهكارهايي جهت توسعة مطلوب اين شهر ارائه شود.

بنابراين موضوع گسترش فيزيكي شهرها از اهميت زيادي برخوردار است كه 
اند. كه در اينجا به مهمترين آنان انديشمندان داخلي و خارجي به اين موضوع پرداخته

 ةاجارعامل دارد كه  توسعه فيزيكي شهر اعتقاد ةزمين رهويت د همـرشود.  پرداخته مي
تواند به عنوان راهنما، مطالعة شهر را عملي سازد. به اين صورت كه منطقه خانه مي

آمد  قيمت از كانون اصلي خود در طول خطوط شبكه رفت وواحدهاي مسكوني گران
هاي دور از خطر سيل و كند و چنين واحدهايي، به طرف زمينشروع به توسعه مي
 چانسي هاريس . )65: 1389 (شيعه، زيست، قرار گرفته استمحيط عوامل محدود كنندة

و معتقدند كه شهرهاي   اندارائه دادهاي شهر را اولمن، مدل ساختار چند هستهو ادوارد 
باشند. اما شهرهاي بزرگ امروزي، كوچك تنها داراي يك مركز و يا هسته واحد مي

شهرها، ارتباط مسيرهاي حمل و  هاي متعددي هستند كه در داخلهمگي داراي هسته
  ).64(همان، سازدنقل، تشكيل اين هسته را امكان پذير مي

هاي ورودي و خروجي به شهر، گسترش تكيه بر اهميت راه يز بـاد نويليام هر
غرافيدان آمريكايي، در ج يرهم هارولد. دانـدهـا مـياصلي شـهر را در امتـداد ايـن راه

 ةباعث توسع اي شهر به عامل استفاده از اتومبيل كهند هستهعلل پيدايش ساختار چ
 كاظمي و شكوئي،(موسي كندكيـد مـيأشـود تنشيني و گسترش شهر مـي حومه

اول  ةمرحله فرض مي كند كه در مرحل 6شهرها را در رشد  مامفوردلوئيز  .)57:1389
يا پوليس شهر  دوم ةكشاورزي، در مرحل يـا ائوپـوليس شـهر كليتـي متكـي بـر
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سوم يا متروپليس  ةي بازرگاني و تجاري خـرد، در مرحلـهافعاليتبا واحدي كوچك 
اي چهارم يا مگاپليس شهر به شكل پيچيده ةشهر به نهايت رشد رسيده، در مرحل

 پوليس شهر از لحاظ تجاري، بازرگانيوپنجم يا تيران ةو توسعه يافته، در مرحل گسترش
ششم يا نگروپوليس، شهر به بدترين وضع  ةمرحل نمـوده و در... شروع بـه زوال و

) در پژوهشي به 2005( ). مانديا و آنيا11:1989 (هيراسگار، ميردخود رسيده و مي
 شهري در نايروبي با استفاده از ةاراضي و توسع كاربريتجزيه و تحليل تغييرات 

 ةدهد كه شبكوهش نشان مياند. نتايج حاصل از اين پژپرداخته GISسنجش از دور و 
صورت خطي در طوري كه شهر بهبه ؛ثير قرار داده استأشهر را تحت ت ةارتباطي توسع
ها و گسترش شهري يافته است كه به از دست دادن جنگلهاي اصلي توسعهامتداد جاده
دهد كه رشد اقتصادي و نزديكي به شبكه حمل است. همچنين نتايج نشان ميمنجر شده

اي ) در مقاله2009( است. هان و همكاراناز عوامل اصلي گسترش شهري بوده و نقل
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان اند. پرداخته چين در شانگهايبه ارزيابي رشد شهري 

سه  ةبا نرخ رشد ساالن 2020شود تا سال بيني ميپيش شهري شانگهاي ةدهد منطقمي
طور عمده در امتداد يك رسد. گسترش شهر بهمربع ب كيلومتر 1474درصد، به وسعت 

جاده نقش مهمي  ةجنوب خواهد بود. شبك - محور غرب به شرق و يك محور شمال
  كند.در هدايت توسعه شهر شانگهاي ايفا مي

به شرح ذيل داخلي مرتبط با موضوع پژوهش نيز ة مهمترين مطالعات صورت گرفت
  باشد.مي

به چگونگي ساخت شهركرمان پرداخته و الگوي )، در پژوهشي 1371( آباديزنگي
صورت صورت دواير متحدالمركز و با شروع تحوالت جديد بهتوسعة فيزيكي را به

قطاعي اعالم نموده، و نتيجه گرفته است كه در مركز شهر با توجه به شرايط زيستي 
  نامناسب، ساختار جمعيتي و اقتصادي دچار ركود گرديده است.

 ةفيزيكي بافت قديم محل -ر پژوهشي به بررسي ساختار كالبدي)، د1386( كوچكي
دهد كه اين بافت است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي آباد پرداختهعلي خرمبنزيد

ها و عرض بودن خياباناز لحاظ كالبدي با مشكالت و معضالت زيادي همانند كم
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 نبود سرويس بهداشتي، سدها، نبود امنيت اجتماعي، كهنه و قديمي بودن بافت، كوچه
 معبر، نبود پاركينگ و... مواجه است.

فيزيكي و سير  -)، به بررسي عوامل مؤثر بر رشد كالبدي1389( علي نژاد طيبي
دهد كه طرح گسترش شهر فيروزآباد پرداخته است. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي

نموده است. اما  فيزيكي شهر ايفا ةتوسعدهي اي را در جهتجامع شهر نقش عمده
هاي خدماتي، تجهيزات شهري  هماهنگ نبوده توسعة فيزيكي شهر با گسترش كاربري

ها از پراكنش فضايي متعادلي برخوردار نبوده و حتي با استانداردهاي و اين كاربري
اراضي  ArcGIS و AHPمرسوم نيز مطابقت ندارند. و در پايان با استفاده از مدل 

  ي شهر مشخص شد.آت ةمناسب جهت توسع
فيزيكي شهر  ةاي به بررسي  اثر توسع)، در مقاله1390( واحديان بيگي و همكاران

و  ENVI  ،ArcGISافزارهاي با استفاده از نرم 5 ةاراضي منطقتهران بر تغيير كاربري
دهنده اثرگذاري عامل اند. نتايج تحقيق نشاناي شهر تهران پرداختهتصاوير ماهواره

هاي شهري در منطقه به كاربري هاآنهاي سبز و تبديل بر تغيير كاربريشهر  ةتوسع
ها پيشنهاداتي براي حفاظت از اين با توجه به اهميت اين كاربري تيدرنهابوده است. و 

   .ها ارائه گرديده استكاربري
پژوهش حاضر بر آن است كه به سؤاالتي كه در رابطه با موضوع پژوهش پيش 

هاي اخير شهري كرمان در دهه ةاالت اين است كه توسعؤمهمترين س پاسخ دهد. آمده،
فيزيكي شهر كرمان داراي رشدي  ةاست؟ و روند توسعبه چه شكل و چه جهتي بوده

  شهر كرمان چه بوده است؟ ةعمودي است يا افقي و  موانع طبيعي و انساني توسع

  شناسيها و روشداده - 2
تحليلي است.  -ت و روش بررسي آن توصيفيتوسعه اي اس - نوع تحقيق كاربردي

هاي مختلف اي و نقشههاي مورد استفاده در اين تحقيق از دو طريق منابع كتابخانهداده
هاي مختلف شهر كرمان و از جامع دورههاي زماني مختلف از طرحشهر در طي دوره

يل اين راي تجزيه و تحلب گردآوري شده است. )Google Earth( اير ماهوارهتصاي
شانون استفاده هاي آمار فضايي و مدل آنتروپيو تحليل ArcGIS افزارنرماطالعات از 
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: شونددسته تقسيم مي چهاربه  Arc GISافزار هاي آمار فضايي در نرمتحليل است.شده
سازي روابط ها، سنجش توزيع جغرافيايي و مدلنقشه خوشه ةتحليل الگوها، تهي

هاي مختلف آمار فضايي به هت آزمون فرضيات تحقيق از روشجدر ادامه، فضايي. 
  شرح زير استفاده گرديد:

اي يا ترين فاصلة همسايگي: جهت بررسي الگوي خوشهالف) روش ميانگين نزديك
  مناطق شهر. ةپراكند

  .هابندي مقادير زياد و يا كم دادهبندي زياد/ كم: جهت بررسي خوشهب) خوشه
كزي، ميانگين مركزي و فاصلة استاندارد؛ جهت بررسي هاي عارضه مرج) روش

  .پيرامون آن يهاها و توزيع جغرافيايي دادهمركزيت هندسي داده
  .هايي از مقادير زياد يا كم جمعيتي: شناسايي موقعيت خوشهد) موران محلّ

 هاي داراي مقادير زياد وهاي داغ: شناسايي و ارائة نقشة موقعيت خوشهه) تحليل لكّل
  .جمعيت كمِ

، بندي زياد/كمو تحليل خوشه )RN(همسايگي ةفاصل تريننزديكيانگين مم) محاسبة 
  . هاي داغ و ...ه، تحليل لكّضريب موران

قوارة شهري شانون نيز براي تجزيه و تحليل و تعيين پديدة رشد بياز مدل آنتروپين) 
  استفاده شده است.

درجه عرض  30و  17طول شمالي و  درجه 57و  50كرمان به مختصات  شهر    
از جنوب به  ،اين شهر. باشديشهر استان م ينترمركز استان كرمان و بزرگ ،يشمال

و ارتفاعات باداموئيه و از شرق به شهداد و از  آباديماهان و جوپار، از شمال به دره زنگ
ار است. اگرچه شهركرمان در نيمكره شمالي قرغرب به دشت رفسنجان محدود شده

اقليم آن نبوده بلكه عوامل  كنندهييندارد ولي مختصات هندسي اين شهر تنها عامل تع
و فاصله آن با رودها و همچنين  هاخوردگيينديگري چون ارتفاع از سطح دربا، چ

لحاظ  بسيار مهمي بر اين امر دارند. كرمان از يراتهوا تأث يهاوزش بادها و توده
 (نظري  باشديبسيار سرد م يهارم و خشك و زمستانگ يهااقليمي داراي تابستان

سال قبل) كمابيش  120( 1247اطالعات جمعيتي شهركرمان از ). 5: 1387 آبادي،علم
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كه حجم جمعيت اين شهر كه در  دهديدر دسترس است. بررسي اين سوابق نشان م
ده است هزار نفر رسي 385به  1375هزار نفر بوده است در سال  30حدود  1247سال 

جامع  (طرح مذكور است يهابرابر شدن جمعيت شهر در طول سال 13كه نمايشگر 
نفر رسيده  534441به  1390). جمعيت اين شهر در سرشماري 10: 1379 كرمان، شهر
  (مركز آمار ايران).  است

  

  
  موقعيت جغرافيايي شهركرمان - 1 شكل

  بحث - 3
  كرمان ي شهرهاروند تاريخي توسعة فيزيكي سكونتگاه - 1- 3

در منطقه كرمان متناسب با شرايط جغرافياي طبيعي و توپوگرافي منطقه، شيب زمين 
باشد. اين توپوگرافي زمين موجب شده است كه عموماً از جنوب شرقي به شمال غربي مي

، جهتين ا ساكنين شهركرمان درگذشته به حفر قنوات در اين مسير بپردازند. با گذر قنوات از
زراعي را اين شيب تبعيت نموده است. بنابراين امروزه تمامي  هاييبندكرتتقسيمات 

مزارع در  هاييبندو منازل شهر با پيروي از مسير اين قنوات و تقسيمات كرت هايابانخ
 جنوب شرقي باشد - ها عموماً شمال غربياند و امتداد خيابانگرفته جهت اين شيب قرار

  ).217: 1376 (نادري،
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اي كه امروزه شهر كرمان با آن مواجه است و در آينده نيز ( در صورت مسئله مهمترين
آثار و ) وسعت و شدت بيشتري خواهد يافتهاي مشخصي برنامهعدم اجراي جد ،

در حالي كه  ،امرقاباشد . مطابق آمار و هر ميعوارض ناشي از رشد و توسعه سريع ش
 سال دو  40تا  35، فقط هر شمسي 1335 تا 1270هاي جمعيت شهر كرمان در فاصله سال

توسعه سريع شهر و  .ش از دو برابر افزايش يافته استسال اخير بي 25، طي برابر شده است
   شمار هاي توسعة شهر كرمان بهپايين بودن بيش از اندازه تراكم شهري از مهمترين مسأله

بافت كهن مشاهده شده ساز در  و هاي اخير تحرك مختصري در ساخترود. در سالمي
است. اما اين جريان بسيار كند است و چه بسا كه اگر به صورت فعال در بازسازي اين منطقه 

  كوششي به عمل نيايد، مشكالت آن حل نخواهد شد. 
اي است. در گذشته نيز نقش و متكي بر تجارت و خدمات منطقه شهر كرمان عمدتاً

وده است و شايد بتوان گفت اين امر دليل اصلي عملكرد كرمان در منطقه به همين صورت ب
رود. لذا ساختار فضايي شهر كرمان نيز در رابطه با رشد و توسعة شهر كرمان به شمار مي

هاي اقتصادي شهر شكل گرفته است. بدين معنا بازار به عنوان ستون فقرات اصلي ضرورت
ند ور)، 2و شكل ( )1( ر جدولد شهر قديم، هنوز هم نقش مركز اصلي شهر را به عهده دارد.

  شده است. مشخصكالبدي و فيزيكي شهر كرمان  ةتوسع
  

  هاي شهركرمانفيزيكي سكونتگاه - توسعة كالبدي - 1 جدول

  مساحت  دوره
جمعيت
در پايان 
  دوره

  عومل مؤثر بر 
  توسعه كالبدي

  موانع توسعه  جهت گسترش

از ابتدا تا سال 
1335  

  انيتجارت و بازرگ  62157  هكتار 300
در محدودة بافت 

قديم و قلعة اردشير 
  در حاشية بافت قديم

حصار  1307تا سال 
  محدودة شهر، 

تا انقالب  1335از 
  اسالمي

  ١۴٠٧۶١  هكتار 800

و به  اصالحات ارضي
دنبال آن مهاجرت از 

شروع روستا به شهر، 
هاي عمراني و برنامه

هاي توسعه فعاليت
  در شهر كرمان اقتصادي

غرب و طرف شمالبه
غرب و كمي جنوب

طرف شرق و به
  باشد.شرق ميجنوب

رشته كوهي كه در 
شرق شهر كرمان قرار 
دارد در جهت شمال 

غربي به جنوب شرقي 
  كشيده شده است.
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از انقالب اسالمي 
  1370سال  تا

  332921  هكتار 4400

نقش اقتصادي بزرگي 
محور جنوب در كه 

و  غربي بازي مي كند
  مهاجرتبه دنبال آن 

با گسترش تدريجي، 
شهركرمان در جهت 

غرب، توسعه پيدا 
  كرد

رشته كوه شرق كرمان، 
اراضي كشاورزي و 

اطراف دهات و قصباتي 
كه همگي  شهر كرمان

به مرور با گسترش 
شهر تفكيك و خرد 

شده و به مالكيت شهر 
  نشينان درآمده است

 1370از سال 
  تاكنون

بيش از 
هكتار  14000

در سال 
1394  

۵٣۴۴۴١  

مهاجرت، نقش 
اقتصادي، ملحق شدن 
روستاهاي اطراف به 

شهر و به وجود آمدن 
مانند بافت ناكارآمد 

، سرآسياب ،طاهر آباد
  .اهللا آباد، شرف آباد و... 

گسترش در طول 
  شبكه ارتباطي،

ي اطراف شهر گسل ها
كرمان، مخصوصاً گسل 

كرمان و  - زنگي آباد
باغين تهديد  - كرمان 

ان كننده اصلي شهر كرم
عبور . همچنين هستند

راه آهن از مناطق غربي 
  و وجود فرودگاه شهر

حسن ؛ جامع شهركرمانطرح؛ 1386 حاج ملك و حافظي مقدس، ؛1370 ،آبادييزنگ؛ 1378 علم آبادي، نظري: مĤخذ
   1391 غضنفرپور و همكاران،؛ 1389 زاده و همكاران،

    

هاي فرسوده و ناسالم در ورت بافتصسطوح قابل توجهي از شهر، به داليل مختلف به
حساب آورد. داليل عمده نشين شهر بهاند. كه به نحوي مي توان آنها را مناطق حاشيهآمده

مدهاي ناشي از مهاجرت از اتوان مشكالت اقتصادي، فقر، پيها را ميگونه بافتپيدايش اين
شهر  ةت و كنترل توسعخره نارسايي و ضعف مديريت در زمينة هدايمناطق روستايي و باأل

هاي نامنظم و توان به خيابانشهر كرمان مي در توسعة غير اصولياز مشخصات عمده  دانست.
هاي ارتباطي و وجود اراضي باير در سطح شهر اشاره نمود. گسترش پراكنده در اطراف راه

        ته هاي گسساين گستردگي باعث پايين بودن بيش از اندازه تراكم شهري است. از نمونه
  جمهوري اشاره كرد. توان در غرب شهر و انتهاي بلوارمي

سازي زمين صورت هايي تحت عنوان آمادهبخشي از توسعة پراكندة شهر ناشي از اقدام
هاي مانده است. از اين موارد، مجموعه صورت ناقص و ناتمام باقيگرفته كه اغلب به

هاي دولتي هاي سازماني وابسته به سازماننههوانيروز، كوي استانداري و تعدادي از خا
  توان نام برد.مختلف را مي
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  تاكنون هاي شهر كرمان از زمان پيدايشتوسعة كالبدي فيزيكي سكونتگاه - 2 شكل
  )ايتصاوير ماهواره طرح جامع شهر كرمان و طراحي نگارندگان بر اساس  :(مأخذ

  

  تحليل گسترش فيزيكي شهر كرمان - 2- 3
فيزيكي  ةجهت بررسي ميزان پراكنش  و گسترش شهر كرمان و شناخت الگوي توسع      

، ميانگين نزديكترين فاصلة شاتونهاي مختلفي مانند آنتروپيها و مدلاين شهر از روش
  است.بندي زياد/كم، موران محلي و ... استفاده شده، تحليل خوشه)RN( همسايگي

  شانونآنتروپيبر اساس مدل  - 1- 2- 3
   از مدل آنتروپي شانون استفاده هاي شهر كرمان براي تجزيه و تحليل رشد سكونتگاه    
آيد. ساختار كلي مدل آنتروپي شانون به قواره شهر كرمان بدستكنيم تا ميزان رشد بيمي

   :است) 1رابطة ( شرح

             )                                                             1رابطة (
نسبت مساحت ساخته شده (تراكم كلي  =iP؛ مقدار آنتروپي شانون =H، در اين رابطه
  .مجموع مناطق n=و  مناطق ةبه كل مساحت ساخته شد i ةمسكوني) منطق

فيزيكي  ةاست. مقدار صفر بيانگر توسع Ln(n)شانون از صفر تا ارزش مقدار آنتروپي
شهري  ةفيزيكي پراكند ةبيانگر توسع Ln(n)ي كه مقدار(فشرده) است. در حال خيلي متراكم
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(اسپرال)  شهري ةقواربيشتر باشد، رشد بي Ln(n)است. زماني كه ارزش آنتروپي از مقدار 
  ).126: 1392نيا و موسوي، (حكمت اتفاق افتاده است

  

  1385ارزش انتروپي مناطق پنجگانه شهر كرمان در سال ةمحاسب - 2 جدول
 iP  )iLn(P  مساحت منطقه

PiiP 
1 2493  2023/0  597/-1 323/-0 
2 2680  2175/0  525/-1 332/-0 
3 2255  1830/0  698/-1 311/-0 
4 2216  1798/0  715/-1 309/-0 
5 2678 2174/0  526/-1 332/-0 

 PiiP  12322 جمع
606/-1  

 )گانحاسبات نگارند: م(مأخذ
     

، به 606/1، مقدار عدد آنتروپي محاسبه شده 1385دهد كه در سال ) نشان مي2( جدول
باشد. در بنابراين نشانگر رشد پراكنده شهر كرمان مي .نزديك است )ln(n) )609/1مقدار 

كنش نيز الگوي شكل شهر كرمان با توجه به مدل آنتروپي شانون  الگوي پرا 1390مورد سال 
نزديك  ln(n) مقدار بهو  598/1آمده برابر است با دست عدد به زيرادهد مي افقي را نشان 

  كمتر شده است. 1385نسبت به سال  1390است. اما پراكنش افقي شهر در سال 
  

  1390شهر كرمان در سال ةارزش انتروپي مناطق پنجگان ةمحاسب - 3 جدول

 iP )iLn(P  مساحت منطقه
PiiP 

1 8/2590  174/0  744/-1  304/-0  
2 8/3355  226/0  485/-1  336/-0  
3 9/2878  194/0  638/-1 318/-0  
4 9/2431  164/0  807/-1 296/-0  
5 3/3559  240/0  426/-1 342/-0  

  7/14816 جمع
PiiP  598/-1  

 گان): محاسبات نگارند(مأخذ
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  جمعيت بندي زياد/كم تراكمِو تحليل خوشه  RN تحليل برا اساس - 2- 2- 3
بندي شهر كرمان بررسي شود. اينكه آيا تعداد، در ابتدا الزم بود كه الگوي نظام منطقه

و متعادلي برخوردار  وسعت و نحوة استقرار مناطق شهر كرمان در كنار هم از توزيع يكنواخت
) RN( ق روش ميانگين نزديكترين فاصلة همسايگيبررسي اين موضوع از طري است يا خير؟

) 3( شكل شود. نتايج مطابقانجام ميمركز هندسي مناطق  yو  xو با در نظر گرفتن مختصات 
          كند، زيرا مقداربندي شهر كرمان از الگوي پراكنده پيروي ميدهد كه نظام منطقهنشان مي

)=0.000aluV-P 0) فرضH صورت تصادفي بندي شهر كرمان بهقهمبني بر اينكه منط
دليل اينكه نسبت ميانگين نزديكترين همسايگي كند و  همچنين بهاند را رد ميتوزيع شده

اين  .)، بنابراين مناطق مورد مطالعه داراي الگوي پراكنده هستند1/2( باشدمي 4/1بيشتر از 
  شهر كرمان مشهودتر است. 3و  2پراكندگي در مناطق 

  

 بندي تراكم جمعيت مناطق شهر الگوي خوشه - 4 شكل  جمعيت شهر  ميانگين نزديكترين فاصلة همسايگي - 3 شكل

  

 بندي شهر كرمان، الزم است بررسي شود كه آيا با مشخص شدن الگوي نظام منطقه
يعني اينكه  بااليي برخوردار است يا پايين؟ بنديهاي باال و يا پايين جمعيت از خوشهتراكم
 بندي بااليي برخوردارند يا پايين؟تر يا باالتر جمعيت از خوشهمناطق داراي تراكم پايين آيا

) مشخص شد كه تراكم 4( بندي باال/پايين مطابق شكلبدين منظور با استفاده از روش خوشه
     بندي باال جمعيت در شهر كرمان بر حسب واحد فضايي محالت داراي الگوي خوشه
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صورت يكنواخت در نقاط خاصي از شهر تمركز دارند و در سطح شهر بهجمعيت باشد. مي
  اند.توزيع نشده

وزني بر  مركزي، ميانگين مركزي، بيضي انحراف معيار و فاصلة استاندارد ةعارض - 3-2-3
  حسب توزيع جمعيت

، توزيع فضايي شدن مركزيت هندسي استقرار جمعيت هاي مذكور براي مشخصاز روش
. عارضة مركزي در اين ه استجهت حركت پراكندگي جمعيت استفاده شد پيرامون آن و
اي است كه با توجه به الگوي توزيع تراكم جمعيت در كانون هندسي شهر قرار همطالعه، محلّ

  .) با رنگ آبي نشان داده شده است5( ه در شكلدارد. اين محلّ
 

 
  شهر كرمان مركز ثقل، بيضي انحراف معيار و سطح تمركز جمعيت - 5 شكل

  

دهد در اين نشان مي را مركز ميانگين نيزكه مركز ثقل استقرار جمعيت در شهر كرمان
شكل نشان داده شده است. درجة تمركز يا پراكندگي جمعيت نيز با تحليل فاصلة استاندارد 

مركز چنانچه مشخص است مركز ثقل استقرار جمعيت متمايل به  .وزني نشان داده شده است
) كه 1(با انحراف معيار خيابان نشاط شهر كرمان  است و فاصلة استاندارد وزني و حوالي

دهد، الگوي توزيع جغرافيايي جمعيت ميزان پراكندگي جمعيت را از ميانگين مركزي نشان مي
  . استتمركز جمعيت در مركز و به سمت شمال و جنوب شهر  صورتبهشهر كرمان، 
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دهد)، اندازه و شكل بيضي، نشان ميرا پراكندگي معيار (كه سطوح  در بيضي انحراف
 .دهدرا نشان مي داد آن جهت حركت پراكندگي جمعيتكند و امتميزان پراكندگي را معين مي

  غربي دارد. - شود پراكندگي جمعيت، جهتي شرقي) مشاهده مي5( شكلهمانطور در 
در شهر كرمان با فاصله كه ، آن است توان استنتاج كردها ميين تحليلآنچه از نتايج ا

شود. به عبارتي ديگر رشد شهر كرمان داراي جمعيت كاسته مي گرفتن از مركز آن، از تراكم
شود كه تراكم جمعيت كاهش يابد، شهر در باشد. الگوي پراكنده، باعث ميمي رشد پراكنده

يگري هاي كشاورزي و مزارع توسعه پيدا كند. و معضالت دجريان توسعه، بر روي زمين
 آورد.هاي غيررسمي را به وجود ميسكونتگاه چون

  (موران محلي) تحليل خوشه و ناخوشهبر اساس  - 3-2-4
هاي داراي تراكم زياد يا كم جمعيت از روش تحليل براي شناسايي موقعيت خوشه

براي دقت بيشتر، اين تحليل  است.هي) استفاده شدخوشه/ ناخوشه (يا همان موران محلّ
 ها و ) موقعيت خوشه6( هاي جمعيتي شهر كرمان انجام شد. نتايج مطابق شكلكبرحسب بلو

  دهد.ها را نشان ميناخوشه
  

 
  هاي داراي تراكم زياد يا كم جمعيتيي خوشهساشنا - 6 شكل
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  هاي داغهتحليل لكّ - 3-2-5
هاي داغ و سرد جمعيت شهر كرمان و ارائة براي تحليل بهتر و شناسايي موقعيت لكه

هاي شهري شهر كرمان استفاده هاي داغ بر حسب الية بلوكقشة آن، از روش تحليل لكهن
دهندة يك لكة سرد گسترده در شهر كرمان است كه به شكل ) نشان7( شد. نتايج مطابق شكل

هاي از مركز شهر شروع شده و به سمت شرق و غرب شهر كرمان گسترده و پهن باريك
ر استقرار محالت داراي تمركز پايين جمعيت در اين محدوده گرديده است. اين الگو بيانگ

دهد. اين الگو نيز بيانگر باشد. نتايج همچنين دو لكة داغ را در شمال و جنوب نشان ميمي
  .باشدات داراي تمركز باالي جمعيت در شمال و جنوب شهر مياستقرار محلّ

كه شهر كرمان عمدتا در شهر كرمان نشان دهندة اين نكته است  ةبررسي روند توسع
توان گفت كه شهر كرمان در طول جهت شبكه ارتباطي توسعه پيدا كرده است. بنابراين مي

  است. همچنينشدهباشند از مركز به اطراف كشيده هاي شعاعي ميهاي كه همان راهقطاع
ا ثري داشته است. بؤتوان نتيجه گرفت كه عامل دسترسي در گسترش شهر كرمان نقش ممي

  باشد.شهري كرمان، الگوي شهر قطاعي مي ةگفت الگوي توسع توانتوجه به اين مباحث مي
  

 
  جمعيت در شهر كرمان تراكمِ هاي داغ و سردهموقيعت لكّ - 7 شكل
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بخش تجاري شهر  ،در مركز شهر شود، مشخص ميكرمانشهر  اه به الگوي قطاعينگ با
اند. همچنين مناطق مركزي قرار گرفته خشقرار دارد و محالت فقيرنشين در اطراف ب

درآمد و مناطق مسكوني با درآمد باال به صورت قطاعي از مركز به اطراف شهر مسكوني كم
قيمت از كانون اصلي خود در طول شبكه ارتباطي اند و منطقه مسكوني گرانكشيده شده

  جمهوري). (بلوار انداصلي شهر توسعه پيدا كرده
  

  گيرينتيجه - 4
فيزيكي شهر كرمان طي ادوار گذشته پرداخته شد.  ةبه بررسي توسع پژوهش،در اين 

شهر كرمان از ابتدا تاكنون پرداخته  ةجهت رسيدن به اين امر در گام نخست به بررسي توسع
آنتروپي  فضايي و مدل هاي آمارو تحليل ArcGIS افزارنرماز سپس با استفاده شد. 

دهد كه توسعه پيوسته و شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميتوسعه شهر تحليل شانون 
 نامتراكم شهر كرمان در خارج از حصار قديمي و حدفاصل بين دو كمربندي شمالي و جنوبي

است. اين آيند) صورت گرفتهحساب ميهاي اصلي شهر به(كه در حال حاضر جز خيابان
مان دانست و به همين دليل آثار طرز شهر كر ةپنجاه سال گذشت ةتوان توسعبخش را مي

 فكرهاي مختلفي كه در اين دوره حاكم بوده است در بافت و فضاي شهري آن منعكس است.
همچنين بعضي از روستاها به علت نزديكي زياد به شهر عمال جز مناطق شهر كرمان به 

باد در غرب و آمانند طاهر آيند و در داخل محدودة قانوني شهر نيز قرار دارند.حساب مي
ها هم از نظر شكل و ساختار فضايي و هم از نظر اشتغال سرآسياب در شرق شهر. اين آبادي

  روستايي دارند.نيمه – شهريساكنين حالتي نيمه
دهد كه، مقدار عدد آنتروپي نشان مي 1385در سال  مقدار آنتروپي محاسبه شده

 شهر ةست، بنابراين نشانگر رشد پراكندنزديك ا ln(n) 609/1، به مقدار 606/1 شدهمحاسبه
 با توجه به مدل آنتروپي شهركرماننيز الگوي شكل  1390در مورد سال . باشديم كرمان

 بهو  598/1آمده برابر است با دست عدد به زيرا دهدالگوي پراكنش افقي را نشان مي  انونش
كمتر  1385بت به سال نس 1390 اما پراكنش افقي شهر در سال .نزديك است ln(n) مقدار
   .است شده
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كه نظام  دادنشان ) RN( همسايگي ةفاصل نيتركينزدميانگين حاصل از مدل نتايج 
) فرض 0.000aluV-P=، زيرا مقدار (كنداز الگوي پراكنده پيروي مي شهركرمانبندي منطقه

0H و   كنديمرا رد  اندشدهعيتوزتصادفي  صورتبه شهركرمانبندي مبني بر اينكه منطقه
)، 1/2( باشديم 4/1همسايگي بيشتر از  نيتركينزدهمچنين به دليل اينكه نسبت ميانگين 

  .داراي الگوي پراكنده هستند مطالعه موردبنابراين مناطق 
 كرمان شهر سرد گسترده در ةيك لكدهندة هاي داغ نيز نشانهنتايج حاصل از تحليل لكّ

 كرمان شهر شرق و غربو به سمت  شده شروعز شهر از مرك يهايهشكل باريكاست كه به
محالت داراي تمركز پايين جمعيت در  است. اين الگو بيانگر استقرارگرديده گسترده و پهن

            بنابراين  دهد.نشان مي شمال و جنوبداغ را در  ةباشد. همچنين دو لكاين محدوده مي
  است. شده عيتوزپراكنده  صورتبه نكرما شهرتوان نتيجه گرفت كه جمعيت در مي

شهر كرمان  ةهاي كاربردي زير جهت بهبود توسعبا توجه به نتايج اين پژوهش پيشنهاد
  گردد:ارائه مي

دليل تراكم پايين (افزايش رشد عمودي شهر)، به يكنون ةمحدود كردن سطح شهر به محدود - 
 توزيع نامناسب آن.و جمعيت 

 شهر. ةپراكند ةهر كرمان جهت جلوگيري از توسعسبز اطراف ش ايجاد كمربند - 

 هاي پيراموني.زمين وضع قوانين و اقدامات قاطع قانوني جهت تفكيك اراضي و كنترل مالكيت - 

 منظور رشد دروني شهر.شهر به ةاحياء و بازسازي بافت كهن و فرسود - 

 هاي روستايي شهر كرمان.رسمي و بافتهاي غيربازسازي سكونتگاه - 

 ادل در توزيع خدمات شهري در محالت شهر كرمان.ايجاد تع - 

حل اساسي براي حـل مـشكل عنوان راههاي مسكوني در نواحي با تراكم كم بهايجاد مجتمع - 
 شود.مي مـسكن شـهري و محدود كردن گسترش فيزيكي شهر قلمداد

بر  براي اينكه اين شهر از روند و گسترش متعادلي برخوردار گردد، الزم است شهرسازي - 
م شود.شهرنشيني مقد 

  قطاعي استفاده شود. ةبراي گسترش آتي شهر، از الگوي گسترش پيوست - 
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