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عمومي تمركز پايين جمعيت و  G دهد. همچنين شاخصو گري، الگوي تصادفي متمايل به پراكندگي را نشان مي
قال از مشخص گرديد كه الگوي توزيع و تمركز جمعيت و اشتغال در شهر آقمجموع  دهد. درفعاليت را نشان مي

ـ  پراكنده مـي  توان گفت كه الگوي. ميينو با تمركز پاي نوع تصادفي متمايل به پراكنده است ثيرات منفـي  أتوانـد ت
  اجتماعي و زيست محيطي به بار آورد. -هاي مختلف اقتصاديزيادي در بخش
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  مقدمه -1
 و نشينيشهر ةپديد تأثير تحت بيشتر طبيعي محيط و انساني روابط امروز جهان در
 رو دائماً و بوده يكلّ و جهاني خصلت داراي كه ايپديده است،گرفته قرار شهري ةتوسع

  باشد.مي افزايش به
ت توسعه يافته و نظام و گذاري به شدبا افزايش جمعيت نيز فعاليت و سرمايه

بيكي و  (واحديان استسازمان كالبدي شهرها دستخوش تغييرات اساسي شده
). به طوري كه اين امر باعث پيشگامي و گسترش شهرنشيني پيش 30: 1390همكاران،

  ).1391فر، (بابايي استها شدهاز رشد و توسعه كالبدي شهر
هاي فيزيكي ها فرايندي پويا و مداوم است كه طي آن محدودهفيزيكي شهر ةتوسع

يابد و و كيفي افزايش مي هاي آن در جهات عمودي و افقي از حيث كميشهر و فضا
هاي نابساماني چندان دور دچاراي نهبرنامه باشد، شهر در آيندهاگر اين روند سريع و بي

 ةبر اين اساس توجه به الگوهاي توسع شود.فراواني در ابعاد كالبدي و فيزيكي مي
         در ها بدون برنامه شهر ةهاي توسعمنظور جلوگيري از پيامدها بهفيزيكي در شهر

  هاي اخير مورد توجه ويژه محققان و مسئوالن شهري قرار گرفته است.سال
  فضايي شهر  - امروزه آگاهي از فرم فضايي، شكل و الگوهاي گسترش كالبدي

كاران راندريزان و دستثيرگذار در ميزان موفقيت برنامهتواند يكي از عوامل مهم تأمي
هاي حال و آينده گويي به نيازشهري براي پاسخ هايشهري باشد و به بهبود محيط
. اين در حالي است )117: 1390 كتولي و همكاران،(مير شهروندان كمك شاياني بنمايد

 شهرها اصولي ساخت به توجه بدون كه شهري ةشتابان توسع روند ايران كشور دركه 

  .)1: 1388 (نوابخش و صفي، آورده است بار به را فراواني مسايل گرفته، انجام
قال به دليل وجود اراضي كشاورزي در اطراف خود كالبدي شهر آق -فيزيكي ةتوسع

فيزيكي نامتعادل  ةتوجهي به آنها ضمن ايجاد توسعهاي است كه بيداراي محدوديت
 ةشود، از اين رو بررسي وضعيت جهات بهينرفتن اراضي اطراف شهر ميباعث هدر
هاي الگوي مناسب با توجه به شرايط كاربري ةارائكالبدي و  -فيزيكي ةبراي توسع



  81                    قال در استان گلستانقفضايي شهر آ –تحليل الگوي كالبدي                  1394زمستان 

ثري در جهت دستيابي به ؤتواند نقش ماز زمين مي ةاطراف در جهت استفاده بهين
  باشد.پايدار فيزيكي در اين شهر داشته ةتوسع

ي كه پس از انقالب صنعتي شكل گرفته بود، موجب يده اقتصادي و فنّچتحوالت پي
شهرها، نسبت جمعيت ساكن در آنها و آهنگ رشد  ةزتري در انداتغييرات عميق

برنامه بي شكليهاي اخير شهرها بهدر دهه ).18: 1998(جانسون،  شهرنشيني گرديد
خود  ةت كوتاهي به چندين برابر وسعت اوليهاي شهري در مدرشد كردند و محدوده

معضل، به الگوي بود. اين ريزي بدون برنامه اآنها در قطعاتي مجزّ ةيا توسع رسيدند
بسياري از  أ) معروف گرديده و منشSprawl( گسترش يا پراكنش افقي شهري

 (پور احمد و يافته شده است.توسعه و توسعهمشكالت در شهرهاي جهان در حال
سوم فشار بر سرويس ويژه در شهرهاي جهانه). رشد افقي شهرها ب1: 1389 همكاران،

ينكه اصرار بر رشد افقي شهر در مناطق جديد، اي شهر و اعمومي در مناطق حاشيه
          مين امكانات و تسهيالت عمومي در بافت جديد و پيراموني أدولت را با مشكل ت

 21 هاي حياتي قرن). يكي از موضوع81: 1391همكاران،  وارثي و( رو ساخته استروب
گونگي رشد و دانشمندان شهري در ارتباط با پايداري شهر، فرم و شكل شهر يا چ

هاي انسان در عنوان الگوي توسعه فضايي فعاليتتوسعه شهر در فضاست. شكل شهر به
). بنابراين جهت 2: 1389(پوراحمد و همكاران،  شودبرهه خاصي از زمان تعريف مي
ريزي براي مقابله با مشكالت ناشي از رشد جمعيت و نيل به توسعه پايدار نياز به برنامه

 حياتي،( ويژه در شهرها هستيمقاعده مراكز سكونتي بهش نامنظم و بيدر پي آن گستر
1391 :18.(  

بيني شد شهرها و امكان پيشمي كه راجع به عوامل و نيروهاي رمتفكران هنگا
 :مد نظرشان استكنند، دو نوع تئوري نها صحبت ميآ  تحوالت آتي

در نماياندن كشاند و سعي نچه را كه هست به توصيف ميآ تئوري توضيحي: -
 كند.هايش ميتعلّ

يعني يافتن بهترين  ،ست كه بايد باشدا ن چيزيآ  تعيين ،هدف تئوري هنجاري: -
  .)112: 2536 ،ها براي شرايط موجود (اديبيجايگزين
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ي زا و محلّها ارگانيك بوده و عوامل درونكه الگوي رشد شهردر ايران تا زماني
تي شهري را هاي سنّن شهري نيز كفايت كاربرياند، زميرشد شهري بوده ةكنندتعيين
طور حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شهر، فضاي شهر را بهبرداده و مي

ها ماهيتي داده است. ليكن، از زماني كه مبناي توسعه و گسترش شهرارگانيك سامان مي
         شد و  هاي حاصل از نفت در اقتصاد شهري تزريقبرونزا به خود گرفت و درآمد

شهري تشديد  گذاري در زمينهاي ما در نظام اقتصاد جهاني جاي گرفتند، سرمايهشهر
گرديد و اين نقطه ضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه، الگوي توسعه بسياري از 

  ).6: 1387 (ماجدي، هاي ايران را ديكته كرده استشهر
استفاده ماندن بخش ويژه بدون هببازار زمين شهري و  اين امر باعث نابساماني

 ها شده استشهر ةمنفي پراكنش توسع ةوسيعي از اراضي داخل محدوده و عارض
طوري شهري در ايران چندان دور نيست، به ةرشد و توسع ة). سابق36: 1379اطهاري، (

ها هاي شديدي در زمينه تغييرات فيزيكي شهركه با روي كار آمدن رضاخان فعاليت
گونه بود كه در اين دوره ). اين388: 1383 زاده دهاقاني،(مشهدي فتصورت گر
ده و بدون نظارت و يانديشاي از پيشهاي ايران، بدون برنامهرويه شهرگسترش بي

هاي ايران كنترلي صحيح انجام گرفت و زمينه براي رشد كالبدي افقي و پراكنده شهر
                       و ماشيني شهر الگوي بر مبتني جامع طرح از ناشي افقي گسترش بنابراين فراهم گرديد.

گسترش  الگوي بارز هايويژگي از شهري مراكز در مقطعي ةمداخل همراهبه نشينيحاشيه
   .است ايران شهرهاي فرم

صورت پراكنده از زمان سكونت جمعي انسان بر روي زمين و رشد شهري به مقولة
اي گونه است و انسان بدون آنكه خود بداند،وجود داشته هاي اوليهتشكيل دولت شهر

شهري را موجب شده است. با گذشت زمان، افزايش جمعيت  ةش توسعاز فرم مشو
جايي از جاب زمين و درخواست براي بهرمندي از امكانات شهري و محيطي با كمي ةكر

رشد هوشمند و  جاي خود را به ،رشد پراكنده و افقي ةتدريج نظريسوي شهروندان به
هاي ريزي شده داد. اين همان چيزي بود كه باعث شد توجه به تمركز در هستهبرنامه

چندان ملموسي در آثار هريس و اولمن ديده شود، كه با الگو صورت نهشهري به ةلياو
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 ي از پيش از خود بر روي رشد شهر در چارچوب پذيري از نظريات انديشمندان قبل
                دو به را شهري هايفرم نيز ايعده ).145: 1373(فريد،  كردندمي تبيين شده، تاكيد

               تقسيم اندكرده عمل رقيب آلترناتيوهاي عنوانبه بيستم قرن اواخر از كه اصلي گروه
كه    فشرده شهري فرم ةتوسع نظريه يا شهري سازيفشرده و كردن متراكم -1اند: نموده

 گسترده ةتوسع ةنظري يا شهري گستردگي و پراكنش -2 گردد؛ تراكم فشرده مي منجر به

 هريك انتخاب كه است بديهي ).31: 1381 (مثنوي، شودمي منجر تراكمكم ةتوسع به كه

 حال عين در داشته، سزاهب ثيريتأ شهر استراتژيك ريزيبرنامه و مديريت در ها فرم از

  .باشدمي تحليل و تجزيه و تحقيق مطالعه، زمندنيا شهر موجود شكل و فرم تشخيص
اين شكل شهري در نيم قرن اخير در قالب اصطالح  :افقي الگوي رشد و گسترش

هاي شهري وارد شده است و امروزه موضوع محوري پژوهش در ادبيات» اسپرال«
: 1383يافته است (تقوايي و سرايي، سمينارهاي شهري در كشورهاي توسعه بيشتر
اثر  كه برگردد. زمانيمي كاربرد اين اصطالح به اواسط قرن بيستم بر ةسابق ).189

ها، بسط فضاهاي شهري در رويه از اتومبيل شخصي و توسعة سيستم بزرگراهبي ةاستفاد
پراكنش افقي عبارت است از گسترش پراكنده و  ).4: 2001(هس،  آمريكا رونق گرفت

ها و مناطق در طول شاهراه هام شهرها و دهكدهبه بيرون از مراكز متراك ءخوداتكا
  ).4: 2004(منون،  اي خارج از شهرحومه

الگويي از توسعه شهري است كه در آن تراكم شكلي معقول و منطقي : شهر فشرده
دارد، فضاي شهري از عملكردهاي مختلف تركيب يافته و زندگي شهري بيش از آنكه 

نقل  و هاي پياده و حملر باشد مبتني بر سيستمبر استفاده مفرط از اتومبيل استوا
شهر فشرده از نظر تاريخي واكنشي است به  ة). ايد103: 1381عمومي است (مثنوي، 

يافته كه حاصل نگرش مدرنيستي به روند تاريخي پراكنش شهري در كشورهاي توسعه
          ر حمل به اتومبيل د ءساماندهي شهري و تاكيد بر دو اصل جدايي عملكردي و اتكا

عنوان يكي از اصول توسعة پايدار شهري در باشد. اين نگرش بهنقل شهري ميو 
است (قرباني، گرفته و بعد جهاني يافته زيست مورد توجه قرار كنفرانس جهاني محيط

). به تعريف ديگر، در فرم شهر فشرده، تاكيد بر رشد مراكز شهري موجود و 26: 1383
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هاست فتي و در عين حال اجتناب از گسترش و پخش شدن در حاشيههاي بازيازمين
  ).14: 1385(حسينيون، 

ها و     كالبدي عبارت از روندي متحول براي پاسخ به نياز -توسعه فضايي
هاي فعاليت ها وهايي كالبدي جهت كاركردفضا ةهاي شهروندان و در برگيرندخواسته

         نيك و همگام با تحوالت اجتماعي حركت نوين است كه در حالتي مطلوب و ارگا
اي گونهاجتماعي همواره به-كند. ارتباط متقابل فضاي كالبدي و تحوالت اقتصادي مي

است كه هر گونه كاستي و نقصي كه در يكي پديد آيد، عوارض در ديگري منعكس 
ست از تحول عبارت ديگر، توسعة كالبدي عبارت ا). به7: 1365زاده، شود (سلطانمي

رشد جمعيت  ةسيما، ريخت و پيكرة فضايي شهر توأم با گسترش فيزيكي شهر در نتيج
(رهنمايي،  اراضي كاربري هاي انساني، اقتصادي، سياسي ياو توسعة ساخت و ساز

1370 :1.(  
است. در  شدههاي گوناگوني توسط افراد مختلف ارائه مدل ،مورد شكل شهر در

عنوان الگوي شهر اسپرال و ) تحت2011( همكارانو پژوهشي كه توسط سوري 
رشد شهر يزد را از طريق تصاوير اراضي در يزد صورت گرفته،  ارزيابي تغيير كاربري

 .استمحاسبه كرده 2009 و 2000، 1978، 1975 در چهار دوره treatedاي ماهواره
 1843از  2009ا ت 1975 شهر يزد از سالمساحت باشد كه نتايج حاكي از اين امر مي

عنوان يك است. اين در حالي است كه شهر يزد بههكتار افزايش يافته 13802هكتار به 
 ةنكت. استتر از مراكز بزرگ به سمت رشد اسپرال پيش رفتهشهر مياني با نرخ سريع
  نادر شهري است. ةهاي زراعتي كاهش نيافته كه اين يك پديدجالب اين است كه زمين

)، در پژوهشي تحت عنوان تحليلي بر الگوي گسترش 1388( و رفيعي زادهابراهيم
            فضايي شهر مرودشت به تحليل چگونگي گسترش اين شهر با روش  - كالبدي
پرداختند. نتايج تحقيق شانون و هلدرن هاي آنتروپياز مدل با استفادهتطبيقي  - تحليلي

 صورت فشرده رشد كرده و از اين به 1375كه شهر مرودشت تا سال  ايشان نشان داد
ها (اسپرال) رخ داده كه ميزان آن بر اساس اين مدل رشد بدقواره شهري ،سال به بعد

  درصد بوده است.  33
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هاي )، با استفاده از مدل1389همچنين در پژوهشي ديگر، پوراحمد و همكاران (
ي شهر گرگان فضاي–شانون و هلدرن به بررسي الگوي گسترش كالبدي آنتروپي

هاي اخير حاكي از آن است كه شهر گرگان در طول سال اين پژوهش، نتايج پرداختند.
  است.نامتوازن و پراكنده داشته يرشد

به بررسي تعيين جهت مناسب و بهينه گسترش شهر با  )،1392( حسيني و همكاران
رشت  آتي شهر ةمين زمين براي توسعأمنظور تحداقل آسيب به منابع محيطي به

 ،آتي شهر رشت ةآنها نشان داد كه بهترين اراضي براي توسع پرداختند. نتايج تحقيق
  محور جنوبي اين شهر است.

چون منحني شيب تراكم، همي هاي كم)، با استفاده از مدل1392حسيني و قدمي (
تراكم، مدل هلدرن و  –اندازه  ةگري، قاعد ضريب جينيف آنتروپي نسبي، ضريب

فضايي شهر سبزوار پرداختند  –كالبدي  ةبه تحليل الگوي توسع ،همبستگيهاي تحليل
  باشد. شهر مياين گوياي گسترش افقي  ،نتايج كه

)، طي پژوهشي به سنجش و ارزيابي الگوي گسترش 1393زياري و همكاران (
پايدار و رشد هوشمند شهري به روش  ةفيزيكي شهر يزد در چهارچوب نظريه توسع

صورت شهر به ةكه الگوي توسع ديلي اقدام كرده و به اين نتيجه رسيدنتحل –توصيفي 
  باشد.متمايل به پراكنده و داراي تمركز پايين جمعيت و اشتغال مي

          پايدار توسعة در گذارتأثير عناصر از يكي كه نتيجه گرفت توانمي صورت بدين
               اشكال شدن مطرح شاهد زامرو به تا گذشته از. باشدمي شهر فرم يا شكل شهري،
شهر  پياده،شهر  الگوهاي تا خطي اقماري، اي،ستاره ايم. از الگويشهرها بوده از مختلفي
اشكال شهري                اين تمام و اندبوده مخالفاني و موافقان داراي كدام هر كهو ...   ماشيني
زمينه، شناخت                 اين در گام اولين. ندارند مطابقت شهري پايدار توسعة اهداف لزوماً با
فيزيكي                كالبدي توسعة تحليل الگوي پي در مقاله اين منظور بدين. باشدمي شهر شكل

دنبال افزايش جمعيت دچار هاي اخير بهاين شهر در طي سال قال است.شهر آق
و ناسازگار در سطح شهر و تبديل هاي سازگار مشكالتي از جمله اختالط كاربري

هاي كشاورزي به مسكوني در سطحي وسيع در روند توسعه كالبدي خود شده كاربري
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بر اين اساس در اين پژوهش به بررسي الگوهاي مناسب توسعه كالبدي و ارائه  است.
  قال پرداخته شده است.الگوي بهينه توسعة آتي شهر آق

قال واقع در استان گلستان نيز مراحل رشد و قال از توابع شهرستان آقشهر آق
رغم رشد سريع كه عليتر از آهنگ طبيعي طي نموده، چنانگسترش خود را بسيار سريع

هاي اخير برخوردار جمعيتي، مساحت و وسعت اين شهر نيز از رشد سربعي در دهه
ين امر لزوم است. اقال نيز از اين معضل جان سالم به در نبردهاست، لذا شهر آقبوده
منظور مناسب شهري را بهريزي و هدايت آگاهانه، سازماندهي اساسي و زراحي برنامه

شهري  ةناموزون و پراكند ةهاي كشاورزي و توسعساز در زمين ز ساخت وجلوگيري ا
جانبة عوامل مؤثر بر رشد و ة دقيق و شناخت همهاست، بنابراين مطالعافزايش داده

هاي فضايي، بيش از پيش ي مناسب براي رشد شهر با استفاده از مدلالگو ةارائ نهايتاً
- كالبديال اصلي اين است كه الگوي رشد ؤسرسد. بر اين اساس ضروري به نظر مي

  قال چگونه است؟فضايي شهر آق
 -رسد الگوي رشد كالبدينظر ميبهفرض محتمل در پاسخ به سؤال مذكور، اين است: 

  متمايل به اسپرال است. ،ظر ميزان تجمع و پراكندگي جمعيتقال از نفضايي شهر آق

  شناسيها و روشداده - 2
  قلمرو پژوهش - 1- 2

 اين. است  قال يكي از شهرهاي استان گلستانقال يا آق قلعه، مركز شهرستان آقآق
(سازمان آمار  استنفر جمعيت داشته 31626، 1390 سال سرشماري اساس بر شهر

  است.گرگان و در شمال شهر گرگان قرار گرفته ةقال، در طرفين رودخانشهر آقايران). 
 تجارت و دستي صنايع آن از پس و زراعت نخست شهرستان اين مردم درآمد منابع
 سيب اي،آن: گندم، جو، برنج، پنبه، حبوبات، نباتات علوفه ةمحصوالت عمد .است

آيد. شهرستان دست مياري و ديم بههاي روغني است كه از طريق آبيزميني و دانه
رود با داشتن آثار تاريخي و صنايع قال در شمال گلستان و در كنار رودخانه گرگانآق

  قال).(شهرداري آق دستي همچون قالي تركمن از مناطق گردشگرپذير اين استان است
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و  دقيقه 58درجه و  36هكتار، در عرض جغرافيايي  6/1285قال با مساحت شهر آق
قال و به مركزيت دشتي به نام دقيقه در شهرستان آق 16درجه و  54طول جغرافيايي 

شكيل استان گلستان و جدايي آن از تدشت گرگان واقع شده است. اين شهر تا قبل از 
  ).1390 ،(مهندسين مشاور پارت استجزئي از شهرستان گرگان بوده ،استان مازندران

  
  آن در استان گلستان و موقعيت قالشهر آق - 1 شكل

  شناسيروش -2-2
تطبيقي است. جهت بررسي بيشتر  –روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي 

تصاوير و همچنين مطالعات ميداني  همستقيم، مشاهدة مستقيم و غيرموضوع به مشاهد
هاي هاي مختلف و روشآمارهاي مورد نياز براي تحليل از سازمان پرداخته شده است.

 G ي مانند موران، گري، ضريبهاي كمآوري شده و با استفاده از مدلي جمعاكتابخانه
است. عالوه بر آن، به منظور نشان دادن گسترش شهر، از نرم عمومي، تحليل شده

 است.هاي موجود استفاده شدهو نقشه ArcGIS  9.3افزار

 فضايي موران  آمارة -

   استفاده گري و موران ضريب دو از تجمع مقدار گيري اندازه براي كلي، طوربه
. بزنند تخمين را تجمع سطح توانندمي ،فضايي خودهمبستگي گيرياندازه با كه شودمي
 كمي اختالف هم با مقادير مقياس و رياضي تعريف اساس بر تنها و ندامشابه دو اين

 ايطقهمن سيستم يك اگر كه پردازدمي هألمس اين تحليل به فضايي خودهمبستگي. دارند
         مناطق در متغير همان وجود بر منطقه يك در متغير يك وجود ،بگيريم نظر در را
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 رمتغي آن حضور يعني باشد مثبت ثيرأت اگر. دارد ثيريأت چه نظر مورد ةمنطق جوارهم
 شود بيشتر مقدارش رمتغي آن نيز آن جوارهم مناطق در كه شودمي سبب منطقه يك در
 به موران ضريب عمومي تفسير. شودمي تعبير مثبت فضايي همبستگيخود به اين كه
 ةدهندنشان+ 1 مقادير و شودمي محاسبه+ 1 و -1 مقادير بين كه است صورت اين

  و چندقطبي يا تصادفي تجمع الگوي ةدهندنشان )0( مقدار و قطبيتك كامالً الگوي
 باالتر ضريب اين قدر ههرچ و است توسعه شطرنجي الگوي ةدهندنشان )-1(مقدار
(تساي،  است پراكنش دهندهنشان ،رود ترپايين هرچه و زياد عتجم ةدهندنشان، رودمي

  شود.) تعريف مي1( ةصورت رابطضريب موران به ).2005

                                                                    :)1رابطه(

 آمارة فضايي گري  -

انحراف معيار از  راما به جاي تاكيد ب. است موران ضريب مشابه، بضرياين 
  مقادير بين ضريب اين .كندميانگين، اختالف هر ناحيه را نسبت به ديگري برآورد مي

 ،        باالتر مقدار و بيشتر تجمع ةدهندنشان ترپايين مقدار كه شودمي تنظيم 2 و 0
  ) است. 2( ةورت رابطصاست و به بيشتر پراكنش ةدهندنشان

  :                                                                   )2رابطه(
جمعيت يا اشتغال  I، jxةجمعيت يا اشتغال ناحي iXتعداد نواحي،  Nفوق،  ةدر رابط

را مشخص  Jناحية  و I  ةوزن بين ناحي ijWمتوسط جمعيت يا اشتغال و  J، Xةناحي
  كند.مي
  هاي داغ هعمومي، تحليل لكّ Gفضايي  ةآمار -

 G آماره اگر. شودمي تفسير انتظار مورد مقدار از استفاده با عمومي G ضريب
 عمومي G ةآمار اگر و داغ ةنقط يك باشد، انتظار مورد مقدار از بزرگتر عمومي
        وانگ، و لي( آيدمي دستبه سرد ةنقط يك باشد، انتظار مورد مقدار از تركوچك
2007 :174.(  
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  بحث - 3
ر استفاده شده هاي زيقال از روشفضايي شهر آق - براي تحليل الگوي رشد كالبدي

باشد. مي قالاي از الگوي رشد شهر آقها بازگو كننده جنبهكه در واقع هر يك از تحليل
طور كه در جدول د. همانشوقال مشاهده ميروند جمعيت شهر آق )1(در جدول 

با  1335-1345 ةجمعيت مربوط به دور ةبيشترين نرخ رشد ساالن شود،ده ميمشاه
ترين داليل اين رشد در درصد است. مهم 98/7با  1355-1365 ةدرصد و دور 22/11

و ولد زياد، مهاجرت جمعيت روستايي و مهاجران مرزي به  اين مقاطع عالوه بر زاد
 1370-1375جمعيت نيز مربوط به دوره اين شهر بوده. كمترين ميزان نرخ رشد ساالنه 

ناشي از مهاجرت جمعيت اين شهر به  له عمدتاًأدرصد بوده است. اين مس 06/2با 
هاي اقماري تهران، كرج و ديگر مناطق كشور و همچنين كاهش زاد و ولد در شهرك

  اين شهر است.

 قالشهر آق تغييرات ميزان جمعيت و رشد جمعيت - 1جدول 

 )درصد( جمعيترشد  جمعيت سال
1335 1405 -  
1345 4068 22/11 
1355 6960 52/5  
1365 15006 98/7  
1370 20047 96/5  
1375 22200 06/2  
1380 27010 4  
1390 31626 2/3  

 )نگارندگان محاسباتآماري و ة سالنام (مأخذ:

  توزيع جمعيتحسب  استاندارد وزني بر ةمركزي، ميانگين مركزي و فاصل ةگيري عارضاندازه -
هاي مذكور براي مشخص شدن مركزيت هندسي استقرار جمعيت و توزيع از روش

اي است كه با توجه همركزي در اين مطالعه، محلّ ةفضايي پيرامون آن استفاده شد. عارض
 شكله در دارد. اين محلّ در كانون هندسي شهر قرار ،به الگوي توزيع تراكم جمعيت
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است. همچنين ميانگين وزني نيز كه مركز ثقل استقرار ده شدهرنگ زرد نشان دا ) با2(
  است.دهد در اين شكل نشان داده شدهجمعيت را در شهر آق قال نشان مي

  
  قال آق شهر در جمعيت توزيع تمركز سطح و ثقل مركزيت - 2 شكل

تمركز يا پراكندگي جمعيت نيز با تحليل فاصله استاندارد وزني نشان داده  ةدرج
شهر است  ةمركز ثقل استقرار جمعيت متمايل به هست ،است. چنانچه مشخص استشده
دهد كه الگوي توزيع جغرافيايي ) نشان مي1 (با انحراف معيار فاصله استاندارد وزني و

  دارد.قال، تمركز بااليي را در مركز و شمال شهر جمعيت شهر آق
  ضريب مورانمحاسبة  -

    باشد كه نشان مي 82/0، 1385ان در سال دست آمده براي ضريب مورعدد به
           . عدداستقطبي تك هاي ايران كامالًقال مانند بيشتر شهردهد الگوي شهر آقمي
است و بوده است كه به عدد صفر نزديك شده 152/0، 1390دست آمده براي سال به

قطبي خارج از حالت تك 1390به  1375دهد كه الگوي رشد شهر از سال نشان مي
  گرفت.قطبي به خود ، شكل چندهاي جديد شكل گرفته و شهرشده و قطب
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 گريمحاسبة ضريب  -

دهد كه در نشان مي 1390و  1385قال در مقاطع دست آمده براي شهر آقاعداد به
 1390بوده و در سال  534/0قال برابر با مقدار ضريب گري براي شهر آق 1385سال 

نسبت به  1385دهد تجمع و تراكم شهر در سال اين نشان مي. باشدمي 981/0برابر با 
  يابد.پراكندگي شهر افزايش مي 1390بيشتر بوده و در دهه  1390

جمعيت از روش تحليل هاي داراي تراكم زياد يا كمبراي شناسايي موقعيت خوشه
با استفاده از ها ي) استفاده شد. تحليل اين دادههمان موران محلّ خوشه / ناخوشه (يا

)، 3( شكل باشد استفاده شده است.مي 1390قال كه مربوط به سال شهر آق هآمار بلوك
  دهد.ها را نشان ميها و ناخوشهموقعيت خوشه

  
  جمعيتكم يا زياد تراكم داراي هايخوشه موقعيت شناسايي - 3شكل 

  هاي داغ هتحليل لكّ و عمومي Gفضايي  ةآمارمحاسبة  -
قال براي خص جهت دستيابي به الگوي تمركز مكاني مناطق شهر آقاز اين شا

هاي مورد نظر از طريق است. دادهمحاسبه شده  ArcGIS 9.3افزارجمعيت از طريق نرم
مناطق داراي تراكم باالي  ةدهندداغ نشان ةاست. نقطتهيه شده 1390آمار بلوكه سال 

  پايين جمعيت است.مناطق با تراكم  ةدهندسرد نشان ةو نقط جمعيت
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  قالآق شهر در جمعيت تراكم سرد و داغ هايهةلك موقعيت - 4شكل 

   داراي  شرق شهري از شماليهاقسمت شود،مشاهده مي )4( شكلطور كه در همان
 .جمعيت در اين نواحي از سطح شهر است تراكم كمِ ةدهندكه نشان است بيهاي آهلكّ

          باشد كه دليل آن را شهر داري تراكم زياد مي و جنوب غربي از شماليهاقسمت
در اين قسمت از  ،هاي غير رسميتوان در اين جست كه افراد با درآمد پايين و شغلمي

و جمعيت  استكوچك و غير رسمي  اين سكنه،مساكن  بيشتر .كنندشهر زندگي مي
اي به اين امر  هان توجزريمسئوالن و برنامه رزيادي در اين مناطق ساكن هستند كه اگ

و اين خود دليلي بر افزايش جرم و شده در آينده دچار شلوغي جمعيت  ،نداشته باشند
  شود.بزهكاري و فشارهاي عصبي و در نتيجه بروز ناامني مي

  نتيجه گيري - 4
كالبدي شهر در كشور  - فضايي ةتوسع ةو تحقيقات صورت گرفته در زمين پژوهش
زمين شهري و  ةداري ميان سرانامعن ةرابط ،ر مناطق شهري ايراندهند كه دنشان مي

در واقع نشانگر پايين بودن تراكم  ،باالي زمين شهري ةاست. سران تراكم جمعيتي برقرار
باشد. رويي بيشتر شهرهاي ايران ميجمعيتي در شهرها بوده و اين خود نشانگر پراكنده
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 ةپيامدهايي چون افزايش هزينيي شهرها، روزمين شهري و پراكنده ةباال بودن سران
اي اينكه بخش عمده ةاز سوي ديگر به واسط دنبال خواهد داشت.خدمات شهري را به

هاي اند، اين توسعههاي مرغوب كشاورزي محصور شدهاز شهرهاي ايران توسط زمين
هاي گذاريسياست مسكن و، بازي زمين(ناشي از بورس شطرنجيپراكنده و تخته

بخش  ،چندان دورنه  ايآينده باعث خواهد شد تا در ،ادرست دولتمردان و مسئوالن)ن
ها و فضاهاي سبز پيرامون شهر تحت اشغال بخش هاي كشاورزي و اي از زمينعمده

   آيند. ها درساختمان
ين سو، هدف ه اب 1340 ةخصوص از دههكالبدي شهرهاي ايران ب ةباتوجه به توسع

ي جهت سنجش ميزان گسترش افقي شهرها هاي كمن تعدادي از مدلآزمو ،اين تحقيق
هاي داده عنوان نمونه، مورد بررسي قرار گرفت.قال بهبوده كه در اين راستا شهر آق
ع از طريق تجم ةدرج ةنتايج محاسباي گردآوري شد. مورد نياز نيز به روش كتابخانه

دهد. همچنين اكندگي را نشان ميضريب موران و گري، الگوي تصادفي متمايل به پر
مشخص  دهد. در كلعمومي تمركز پايين جمعيت و فعاليت را نشان مي G شاخص

قال از نوع تصادفي گرديد كه الگوي توزيع و تمركز جمعيت و اشتغال در شهر آق
  متمايل به پراكنده و با تمركز پايين است.

-كالبدي  ةوگيري از توسعا توجه به مباحث مطرح شده در اين پژوهش، براي جلب
ذيل ي پيشنهادها ،پذير و اكولوژيكهاي آسيبفضايي نامناسب شهري به سمت پهنه

  گردد:ارائه ميشهري  ةجهت بهبود توسع
 سمت اراضي مستعد. بهشهر  ةجلوگيري از توسع -

حل اساسي براي حل عنوان راههاي مسكوني در نواحي با تراكم كم بهايجاد مجتمع -
ن شهري و محدود كردن گسترش فيزيكي شهر و جلوگيري از مشكالت مسك

هاي با ارزش كشاورزي ساخت و ساز در اراضي كشاورزي با هدف حفظ زمين
 ةشوند. بر اين اساس، استقرار مازاد جمعيت در فضاهاي خالي و محدودمي قلمداد

آسيب شهر، نيازمند برآورده ساختن نيازهاي معقول و منطقي ساكنان شهر و همچنين 
نامتناسب باعث به مخاطره  ةصورت، توسعغير اين در .نديدن كيفيت زندگي آنهاست

  گردد.افتادن رفاه، آسايش و سالمتي شهروندان مي
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