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هاي آنتروپي  تحليلي بر الگوي گسترش كالبدي ـ فضايي شهر مرودشت با استفاده از مدل
  شانون و هلدرن و ارائه الگوي گسترش مطلوب آتي آن

  
  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشيار گروه جغرافيا،  ـ *زاده عيسي ابراهيم

  مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتريزي شهري،  كارشناس ارشد برنامهقاسم رفيعي ـ 
  

  23/2/88:  تأييد نهايي   28/7/87: پذيرش مقاله
  

  چكيده
رو كـرده     هاي اخير، شهرنشيني بر شهرسازي مقدم شده و رشد شهري را با مشكالت جدي روبـه                 در دهه 
. طور نامتوازني رشـد كـرده اسـت         اش به    ساله 70مرودشت نيز در طول دوران حيات بيش از         شهر  . است

هاي آنتروپي شانون و هلدرن  گيري از مدل روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي ـ تطبيقي بوده و با بهره 
ـ      ها، نشان مي    بررسي داده . به تحليل چگونگي گسترش اين شهر پرداخته شده است         ت دهد كه در مرودش

رخ ) امپـرال (صورت فشرده رشد كرده؛ اما از اين سال به بعد رشد بدقواره شهري                 شهر به  1375تا سال   
سـاماندهي الگـوي    حاضـر،   هدف تحقيـق    .  درصد بوده است   33ها    نموده كه ميزان آن براساس اين مدل      
جـه بـه   هـاي تحقيـق، بـا تو      براساس نتايج حاصل از تحليل يافته     . فيزيكي گسترش شهر مرودشت است    

گسترش شكاف ارزش آنتروپي ناشي از رشد افقي و اسپرال شهر، كه خود متأثر از الگوي رشد خطـي آن                    
بـراي تحقـق   . عنوان الگوي مطلوب گسترش آتي آن تشخيص داده شد است، الگوي قطاعي ـ متمركز به 

 عـين حـال الگـوي    بافتي و در اين امر مهم بايستي با تقدم زماني و مكاني از الگوي گسترش تمركز درون         
  .پيوستة قطاعي با توسعة سيستم شبكة ارتباطي متقاطع و مورب بهره گرفت

  
  .گسترش فيزيكي، مدل شانون، مدل هلدرن، الگوي رشد شهري، مرودشت: ها واژه كليد

  

  مقدمه
ازة شـهرها،  تري در اند   اقتصادي و فني كه پس از انقالب صنعتي شكل گرفته بود، موجب تغييرات عميق              ةتحوالت پيچيد 

 توسـعة  ،بعد از جنگ جهـاني دوم ). Johnson, 1998, 18(نسبت جمعيت ساكن در آنها و آهنگ رشد شهرنشيني گرديد 
 شـهري در ايـن كـشورها    ةرونـد حـاكم بـر توسـع    .  شكل گرفـت يهاي متفاوت يافته با انگيزه  شهري در كشورهاي توسعه   

  ): Merlin, 2000, 235(اند از  عبارت
   شهري كه خارج از منطقه شهري اتفاق افتاد؛هاي رش گست:دورة اول
  اند؛ و  اي شهري استقرار يافته اي كه در داخل منطقه هاي شهري در نواحي  گسترش:دورة دوم
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، كـه درواقـع ادامـه گـسترش كالبـدي           )مركـزي (گسترش شهر در تداوم با شـهر اصـلي          : دورة سوم يا امروزين آن    
  .تشهرهاي قديمي و يا شهرهاي جديد اس

ريزان در دوره جديد تصميم بر متمركـز كـردن            شهر آمستردام هلند از گذشته داراي توسعة پراكنده بود و اكثر برنامه           
اصول كلي طرح گسترش آن متكي بر نگهداري و بقاي ماهيت شهر آمستردام از طريـق ارائـه تـراكم                    . توسعة آن گرفتند  

بندي مجدد نواحي عملكردي، گـسترش فيزيكـي          كوچك، منطقه باالي ساختماني و وجود عملكردهاي مختلط با مقياس         
آهـن، در بافـت شـهري         شكل راه  شهر به طرف شرق و غرب، تمركز كاركردهاي شهر در مركز و در امتداد خطوط حلقوي               

  . تبديل شد1»شهر پرتراكم«بدين ترتيب بود كه آمستردام به . فشرده است
اي آن وضـعي ويـژه دارد،         شـكل كـه برنامـة توسـعه        اي   شـاخه  آيرس آرژانتين، شهري اسـت     همچنين شهر بوينوس  

 در نظر گرفته شده و طرح جامع سال         اصورت خطي و در امتداد ساحل رودخانة پالته و ريوياران           طوري كه توسعة شهر به      به
گرفتـه  شده در ناحية مذكور در نظر         ميالدي، ايجاد مناطق شهري جديد را بر روي محوري مماس با مناطق ساخته             2000
هـاي   گانه در گـره    هاي سه    ايجاد تعادل و محدود كردن توسعه شهري، افزايش تراكم و توسعة فعاليت            ،در اين زمينه  . است

  ).47، 1383فرد،  زاده عبداهللا(هاي طرح مذكور است  شهري موجود با حق تقدم توسعة صنايع، از اعم برنامه
براسـاس  . سـازد   هري را در قالب كريدورهاي شهري مطرح مي       ريزي در شهر استكهلم سوئد، نظريه توسعه ش         برنامه

اين طرح از نظم شعاعي     . شوند  گيرند كه به مركز شهر منتهي مي         شهرهاي اقماري در امتداد محورهاي اصلي قرار مي        ،آن
قرار برخي از   رغم است   هاي اقماري نيز به     در اين نظم، تأكيد همچنان بر مركز است و حوزه         . كند  پيروي مي ) متمركز(راديال  
  ).28-29، 1373ذكاوت، (ها، به تمامي متوجه مركزند  فعاليت

هاي شهري براي كشورهاي اروپايي مدنظر بوده، گسترش شهري همگام با حفظ              درواقع آنچه كه در زمينه گسترش     
اسـب بـين ايـن    هاي اصلي و ارتبـاط من  چندان زياد بين قطب هاي نه توسعه در نظام شهري است، با در نظر گرفتن فاصله     

بـه همـين دليـل شـهرهاي اقمـاري جديـد وابـستگي              . گيرد  ها كه تعادل محلي و اشتغال مبناي توسعة آن قرار مي            قطب
عنـوان     گسترش شهري بـه    ، كشورهاي اروپايي  بنابراين در اكثر  . دهند  منطقه نشان مي  ) مركزي(شديدي را به شهر اصلي      

جديد متصل به مراكز مادرشهر را در نظر دارند، كه در درون آنها مـسائلي               هاي    الگوي شهرسازانه، صرفاً تأكيد بر گسترش     
چون تشكيل واحدهاي همسايگي خوديار، وجود مراكز فرعي، ايجاد مراكز اصلي براي تـأمين امكانـات خـدماتي، اداري و       

 زمين و جلـوگيري     بدين ترتيب در اين كشورها امروزه مديريت شهري نيرومند، كنترل مالكيت          . تجاري رعايت شده است   
اين شكل از گسترش در     . صورت موزون گسترش يابد     بازي زمين و نظاير اينها سبب شده است تا كالبد شهري به            از بورس 

رشـد و توسـعه شـهري در ايـران داراي     . ي در ايران مشابهت داردرجهان غرب تا حدودي با الگوي گسترش منفصل شه      
هاي شديدي در زمينه تغييرات فيزيكي شهرها         با روي كارآمدن رضاخان فعاليت    كه    طوري  اي نه چندان دور است، به       سابقه

دولت پهلوي در اولين برخورد بـا شـهر، دگرگـوني كالبـد شـهر را در                 ). 388،  1383زاده دهاقاني،     مشهدي(صورت گرفت   
ا سـبب خواهـد شـد و الگـوي          اي و محتوايي ر     دستور كار قرار داد، با اين باور كه دگرگوني كالبدي و شكلي، تغييرات پايه             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compact City 
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لذا در اين دوره، . هاي كالبدي ـ فضايي حادث شده در قرن نوزدهمي ـ شهر صنعتي ـ برخواهد گرفت    الزم را از دگرگوني
شود كه چهره و سازمان شهر را نه برمبناي تفكـر          ي و شهرنشيني كشور، دولت بر آن مي       يبراي اولين بار در تاريخ شهرگرا     

  ).155-157، 1375حبيبي، (بر انديشه و تغييري بروني دگرگون سازد و تحول دروني بلكه 
اي از پيش انديـشيده و بـدون نظـارت و             روية شهرهاي ايران، بدون برنامه      گونه بود كه در اين دوره گسترش بي        اين

خـاطر    جديـد بـه    هـاي   ايجـاد بافـت   . هاي قبلي ايجاد شدند     ها با همان اندازه     كنترلي صحيح انجام گرفت و معابر و خيابان       
با گـسترش شـهر     . المركز بودن توسعه شهر، باعث فشار جمعيت، ترافيك و مانند اينها بر بخش مركزي شهرها شد                 متحد

هاي  دليل كمتر شدن نفوذ و كنترل شهرداري، ميزان تخلفات ساختماني و توسعه تهران در اراضي واقع در حريم آن نيز، به       
هاي ادارات دولتي و ابهام قوانين و عدم اجراي برخي قوانين ديگر مزيد  ينها، ناهماهنگيافزون بر ا. غيرمجاز افزايش يافت

  ).442-462، 1383زاده دهاقاني،  مشهدي(بر علت شدند 
شود، تقريبـاً همـة پژوهـشگران تـاريخي و شـهري بـر لـزوم وجـود                  نظر از اينكه شهر به چه مكاني گفته مي         صرف

با اين حال رشد و توسعه شـهرها بـر        ). 13-14،  1381عظيمي،  (اريخ اتفاق نظر دارند     محصول مازاد براي ظهور شهر در ت      
امـا آنچـه كـه اسـاس        ). 14،  1381شـيعه،   (اثر حوادث مختلف، در تمام ادوار تاريخي داراي افـول و صـعود بـوده اسـت                  

دنبـال آن   نقالب صنعتي، و بـه ا. گردد مي شهرنشيني و توسعه شهرهاي امروزين را بنيان نهاد، به قرن هجدهم ميالدي باز          
گونـة ديگـري     تحوالتي كه به انقالب در امر شهرنشيني در نيمه دوم قرن نوزدهم انجاميد، استقرار انسان در شهرها را به                  

مـشي توسـعة جغرافيـايي جمعيـت و رشـد       از اين رو شهرنشيني نقش اساسي در خـط       ). 14،  1381شيعه،  (گر ساخت     جلوه
صورت نوعي معضل  هاي اخير در ايران رشد و گسترش شهرها به از اين رو در دهه). 9، 1381دا، رباني و وحي(شهري دارد 

ويـژه مـسائل كالبـدي آن ـ در قالـب چـارچوبي علمـي، اهميـت و          يا مسئله درآمده و لزوم توجه به مسائل شهري ـ و به 
  ).6، 1380باقري، (ضرورت يافته است 

انـد   شان ناراضي هاي هاي در حال توسعه از روند گسترش فضايي سكونتگاهاين در حالي است كه امروزه اغلب كشور      
هاي خارج از انـدازة آنهـا از جملـه مـشكالت و               تناسب شهرها و تراكم     درواقع رشد و توسعه بي    ). ، مقدمه 1383زبردست،  (

بـدين ترتيـب    ). 24،  1381شـيعه،   (نشيني شده است      هايي همچون حاشيه    مسائل شهرهاي امروز است كه منجر به پديده       
هـاي    ناهنجـاري : وجود آورده اسـت، اينهـا هـستند         نشيني به   رويه شهرها در اثر توسعه حومه       ترين مسائلي كه رشد بي      مهم

بنابراين با  ). 49 ،1383اكبري،   علي(محيطي   هاي زيست   هاي اقتصادي و آلودگي     هاي تأسيساتي، آسيب    كالبدي، ناهنجاري 
. اند آلود ناتوان مانده  شهري در پاسخگويي صحيح به نيازهاي شهرنشيني سريع و شتاب         هايي، فضاهاي   وجود چنين كاستي  

مانـدگي رونـد شهرسـازي از شهرنـشيني      هاي اصولي شهرسازي بر رشد شهرها، منجر به عقب اينك عدم حاكميت برنامه   
 مردم نيـست بلكـه جوابگـويي بـه          منظور اسكان دادن    هايي به   ريزي براي رشد تنها ايجاد خانه       گرديده است، چراكه برنامه   

زاده  مـشهدي (نيازهاي روزمرة آنان و برآورده كردن احتياجات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، تفريحي و نظاير اينها نيز هست              
  ).421، 1383دهاقاني، 

 1950-1990در دورة   . درمجموع بايد گفت كه جمعيت شهري جهان در چند دهة گذشته رشد سريعي داشته اسـت               
هـاي    رود كـه بـين سـال        احتمال مي .  ميليارد نفر رسيد   3/2 ميليون به    730 برابر شد و از      3شهري جهان بيش از     جمعيت  
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 درصد اين   93تخمين زده شده است كه حدود       .  ميليارد نفر برسد   6/4 اين ميزان دو برابر گردد و به بيش از           1990-2020
براين اساس الزم است ). Devas & Rekodi, 1993, 1-2(افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه رخ خواهد داد 
  .كه تمهيدات الزم براي اسكان جمعيت اضافي انديشيده شود

تـرين    عنـوان يكـي از اصـلي        هاي طبيعي، صنعتي، اقتصادي، توريـستي و بـه          شهرستان مرودشت با دارا بودن جاذبه     
د متـأثر از رشـد جمعيـت و ورود          ناين رو .  است هاي اخير رشد بسياري كرده      هاي جاذب جمعيت در منطقه طي سال        قطب

ت زيـاد در سـاختار فـضايي ـ كالبـدي شـهر و گـسترش آن در        اوسازهاي بدون برنامه و تغييـر  مهاجران، منجر به ساخت
ريزي و هدايت آگاهانه، سازماندهي اساسي و طراحـي مناسـب             اين امر لزوم برنامه   . هاي كشاورزي اطراف شده است      زمين

يكـي از كاركردهـاي     . هاي كـشاورزي افـزايش داده اسـت         وساز رفتن زمين     زير ساخت   منظور جلوگيري از به    شهري را به  
ريزي شهري با توجه به رشد جمعيت و كمبود امكانات زيربنايي، چگونگي و نحوة گسترش فيزيكي شهر                   اساسي در برنامه  

هر است، كه در اين شهر كمتر بـدان همـت گماشـته             بيني براي نيازهاي آينده ش      براي جوابگويي به نيازهاي فعلي و پيش      
  .شده است

جانبة عوامل مؤثر بر رشد شهر و نهايتاً ارائه الگويي مناسب بـراي رشـد فيزيكـي                   اينك مطالعه دقيق و شناخت همه     
ن هـاي آ  اين مقاله درصدد يافتن پاسخي به اين امر مهم بوده است و رهيافت           . رسد  شهر بيش از پيش ضروري به نظر مي       

هاي آتي و گسترش فيزيكي منطقـي و پايـدار    ريزي تواند راهكارهاي مناسبي را در اختيار مسئوالن شهري براي برنامه    مي
  .شهري قرار دهد

  
  ها مواد و روش

ستگي و جـز  بـ ها همچون روش علّـي، هم  روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي ـ تطبيقي است؛ و گرچه از ساير روش 
هـا و اطالعـات    داده. شده، ليكن رويكرد اصلي تحقيق مبتني بر روش تحليلي ـ تطبيقي بـوده اسـت   اينها نيز بهره گرفته 

  .اي و عمليات ميداني، برگرفته و پردازش شده است مورد نياز براي انجام تحقيق از طريق مطالعات كتابخانه
  
  هاي تحقيق يافته

يلـومتري شـمال شـرقي شـيراز و در محـور شـيراز ـ         ك48شهر مرودشت مركز شهرستاني به همين نام، واقع در فاصـله  
 59 و   30 تـا    15 و   29 درجه طـول شـرقي و        30 و   53 تا   44 و   51اين شهر از نظر موقعيت جغرافيايي بين        . اصفهان است 

شهر مرودشت در دشـتي     ). 80،  1372 دوم،   ةمهندسين مشاور پارهاس، گزارش مرحل    (درجه عرض شمالي واقع شده است       
خوردة زاگرس قرار گرفته و به همين دليل خصوصياتي  هاي رانده و چين  غربي ـ جنوب شرقي در مرز پهنه با امتداد شمال

توان مسطح بودن دشت با شيب بـسيار          ويژگي بارز توپوگرافي سطح حريم شهر مرودشت را مي        . از هر دو پهنه را داراست     
  ، 1372ندسين مشاور پارهـاس و همكـاران، جلـد سـوم     مه( متر از سطح دريا، ذكركرد 1620 تا 1590ماليم و ارتفاع بين   

اي در فصول سـرد اسـت كـه از سـمت غـرب و       هاي مديترانه هاي جوي در منطقه عمدتاً تحت تأثير جريان  ريزش). 3-4
كه ميـانگين   طوري منطقه مورد بحث از نظر بارندگي جزو مناطق نسبتاً پرباران است، به         . شوند  شمال غربي وارد منطقه مي    
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طور كلي شهرستان مرودشت از نظر اقليمي بـا توجـه              به .)2،  1385طبيعي،  (رسد    متر مي   ميلي 4/322رش ساالنة آن به     با
  ).14، 1381انوري، (گيرد  نماي كوپن در گروه اقليمي معتدل مرطوب قرار مي به اقليم

ات رشـد شـهر از شـرايط         حاكي از تالطم و تغيير      هاي موجود،   تحوالت جمعيت شهر مرودشت در مقاطع سرشماري      
 نفـر در سـال      124350 بـه    1335 نفـر در سـال       8987كه جمعيت اين شهر از       طوري  اقتصادي و اجتماعي منطقه بوده، به     

 اسـت كـه     40/5) 1335-85( سال   50براساس اطالعات موجود، نرخ رشد جمعيت شهر مرودشت در          .  رسيده است  1385
  ).1335-1385مركز آمار ايران، (دهد  مرودشت را در بلندمدت نشان مياين نسبت درواقع متوسط نرخ رشد جمعيتي شهر 

هاي آن داخل محدوده  وسته تشكيل گرديده كه اغلب قسمت ياي به هم پ     لحاظ كالبدي، شهر مرودشت از محدوده       به
نوان اراضي  ع   درصد از سطح شهر به     60از اين مقدار حدود     .  هكتار است  1712قانوني شهر قرار دارند و مساحت آن حدود         

در زمان حاضر با توجه به تقسيمات كالبـدي شـهر و            . هاي غيرمتعارف شهري اختصاص يافته است       پر و مابقي به كاربري    
 ناخالص جمعيتـي آن     ةو سران ) در هكتار ( نفر   263، تراكم خالص مسكوني     )در هكتار ( نفر   72محدوده آن، تراكم ناخالص     

 اسـت  75/1 خـانوار و نـرخ رشـد جمعيـت در ايـن سـال       27/4ن شـهر حـدود    همچنين بعد خانوار اي   .  مترمربع است  139
  ).1385هاي نگارندگان براساس اطالعات جمعيتي و طرح تفصيلي شهر،  استخراج و محاسبه(

  
  شدت و سرعت رشد گسترش شهري

 حاكي از آن  برآوردهاي انجام شده  . توان در دو مقولة جمعيت و مساحت بررسي كرد          سرعت شهرنشيني در مرودشت را مي     
بر ايـن اسـاس     .  هكتار بوده است   85ن حدود   آ نفر و مساحت     8987 حدود   1335است كه جمعيت شهر مرودشت در سال        

در دورة بعـدي  .  نفر در هكتار بوده اسـت 106 مترمربع و 95ميزان سرانه و تراكم جمعيت در اين دوره به ترتيب در حدود           
نكتة درخور تعمق در ايـن  .  نفر به مساحت و جمعيت شهر افزوده شده است16511 هكتار و تعداد 80 حدود  1345تا دهة   

دوره آن است كه رشد جمعيت با رشد مساحت شهري هماهنگ نبوده و فضاهاي اختصاص يافته به كاركردهاي شـهري،                    
 مترمربـع  32 هاي قبل با كاهـشي در حـدود   كه ميزان سرانه نسبت به دهه طوري با نياز شهروندان تناسب نداشته است، به  

 334 نفـر و مـساحت آن نزديـك بـه            41372 جمعيت شهر به     1375 تا   1355 ساله از،    20اي    طي دوره . مواجه بوده است  
نكته شـايان   .  برابر شده است   4 برابر و مساحت حدود      5/4 بيش از    1335 جمعيت نسبت به دهه      هدر اين دور  . هكتار رسيد 

تر از رشد شهري بـوده   كه تا اين دهه رشد جمعيت سريع     اي  گونه  است، به  عدم تعادل بين رشد جمعيت و رشد شهري          ذكر،
هاي روسـتا ـ شـهري در     گيري مهاجرت و علت اصلي اين رشد، وجود امكانات جذب جمعيت در منطقه و به تبع آن شكل

 هـم نامناسـب بـودن       رسد، حد تراكم تقريباً خوب ولـي بـاز          تر به نظر مي     اما آنچه كه مهم   . هاي قبل از آن بوده است       دهه
.  برابر شده اسـت    5/2 و   2 به ترتيب تقريباً     1355 مساحت و جمعيت شهر نسبت به دهه         1375تا سال   . ميزان سرانه است  

هـاي قبلـي همچنـان رشـد جمعيـت بـر رشـد و                 مانند دوره  دهد كه در اين دوره هم به        نتايج حاصل از مطالعات نشان مي     
هـا متناسـب بـا نيازهـا بـه            يافته به كاربري   اده شهروندان از فضاهاي اختصاص    گسترش شهري برتري دارد و ميزان استف      

كـه    هكتـار رسـيده اسـت، در حـالي    1712مساحت شهر بـه  ) 1385سال (در زمان حاضر . نسبت بسيار زيادي پايين است    
 برابر و نسبت    10 بيش از    1345درواقع مساحت شهر به نسبت دهه       .  نفر افزايش يافته است    123252جمعيت شهر نيز به     
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 روند رشد جمعيـت و      1375نكته بسيار مهم در اين دوره آن است كه از سال            .  برابر شده است   3 نزديك به    1375به دهه   
مساحت شهر برعكس شده و گسترش فيزيكي شهر بر رشد جمعيت شهري پيشي گرفته است و اين جمعيت مازاد بر نياز، 

  .قوارة شهري رخ بنمايد س باعث شده است كه در اين دوره رشد بيبر گسترش دامنه شهري افزوده و بر اين اسا
 تقريباً مـنظم و در حـد مناسـب    1375درحقيقت در اين شهر، رشد و گسترش شهري به نسبت رشد جمعيت تا دهه              

ي و ساز، تعادل مناسبي ميان گسترش فيزيك و هاي مناسب ساخت دليل فقدان سياست وجود داشته است؛ اما در دهه اخير به
مراتب بيشتر از جمعيـت شـهري رشـد كـرده و             رشد جمعيتي شكل نگرفته و از اين رو گسترش فيزيكي شهر با شتابي به             

  .مناطق وسيعي از حوزه شهر را دربرگرفته است
  

  تغييرات ميزان رشد جمعيت و مساحت شهر مرودشت. 1جدول 
  )هكتار( رشد مساحت  رشد جمعيت  مساحت  جمعيت  سال

45-35  8987  8/84  11  86/6  
55-45  25498  63/164  9/4  33/7  
75-55  41372  55/333  7/4  4/3  
85-75  103579  9/650  75/1  15/10  

85  123252  9/1711  75/1  -  
توضـيح اينكـه طـي      . و طـرح تفـصيلي شـهر       ) 1335– 85( هاي مركز آمار ايران ، شهرسـتان مرودشـت           ها از آمارنامه    استخراج نگارنده  :نبعم

  . اطالعات و آمار دقيق مربوط به رشد كالبدي شهر وجود ندارد1365 تا 1355هاي  سال
  

  روند و الگوي گسترش كالبدي شهر مرودشت
 1312گيري و الگوي شهر مرودشت در چند دهه گذشته بيانگر آن است كه هسته اوليه شهر مرودشت در سال       روند شكل 

 داراي بـافتي    ،اي غربي و جنوبي كارخانه قند اسـتقرار يافتـه         ه  اين هسته كه در قسمت    . در جوار كارخانه قند شكل گرفت     
. صورت شعاعي در اطراف اين كارخانه صورت پذيرفته اسـت          هم پيوسته بوده و الگوي گسترش اوليه شهر به          منسجم و به  

 گسترش شـهر بـه سـمت جنـوب و غـرب و شـمال بـوده و عمـالً در            ،در اين دوره  .  به بعد است   1335دوره دوم از سال     
الگوي گسترش شهري اين دوره تقريباً ادامه الگـوي  .  گسترش شهر محدود بوده است،هاي شرقي و جنوب شرقي  سمتق

مرحله سـوم گـسترش شـهر از سـال     . قبلي بوده ليكن به شكل قطاعي ـ خطي به گسترش كالبدي خود ادامه داده است 
 و جنگ تحميلي كه گروه كثيري به شـهر مهـاجرت            اين دوره همزمان است با پيروزي انقالب         شروع شده و تقريباً    1355

جهت گسترش شهر در امتداد محور اصلي شهر بوده و اين گـسترش عمـدتاً               . كردند و در نقاط مختلف آن مسكن گزيدند       
دليل وجـود محـور       شكل و سيماي شهر در اين دهه از نوع شهرهاي خطي بوده، و به             . در نيمة شمالي صورت گرفته است     

ت ـ اصفهان گسترش شهر در اطراف اين محور امتداد يافته است؛ ليكن به لحاظ وجود معـضالت مربـوط    شيراز ـ مرودش 
رغـم    بـدين ترتيـب بـه     . هاي زيرزميني و سطحي، گسترش عمدتاً به سمت جاده اصـفهان صـورت پذيرفتـه اسـت                  به آب 

و خدمات شهري نيز عمدتاً در اطراف آن        كالبد شهر متأثر از اين محور ارتباطي گسترش يافته            تمهيدات طرح جامع اوليه،   
از اين رو اهميت و عملكرد محور اصلي ترانزيتي در اقتصاد شهر موجب تأكيد بيش از حد بر گسترش خطـي              . اند  گرد آمده 
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تـوان از گـسترش شـبكه شـطرنجي بـدون        از مشخصات شكل گسترش كالبدي شهر در اين دهه مي         . شهر گرديده است  
از سـوي دولـت سـعي       )  تـا كنـون    1375از  (هاي توسعة بعـدي       در طرح . ها نام برد    كه دسترسي مراتب در شب    وجود سلسله 

 بخش اعظـم گـسترش فيزيكـي در اراضـي           ،از اين رو  . هاي جانبي از رشد خطي شهر پرهيز گردد         گرديده كه با گسترش   
.  و زيرزميني اسـت    هاي سطحي   بيني گرديده است كه فاقد محدوديت آب        پيش) شهرك معلم (شرقي و شمال شرقي شهر      

راحتي به ايـن سـمت       از آنجا كه در اين سمت از شهر قسمت وسيعي از اراضي در تملك دولت بوده، لذا گسترش شهر به                   
جمشيد تحقق  هاي اخير طرحي با عنوان طرح ساماندهي محور مرودشت ـ تخت  از طرف ديگر، در سال. كشيده شده است

البته در شـرايط موجـود ديـدگاه مـديريت          . خطي نقش بسزايي داشته است    صورت   پذيرفته كه در شكل بخشيدن شهر به      
جمشيد نبوده و سـعي شـده اسـت كـه      گسترش و الگوي شهر مرودشت برخالف گذشته در جهت محور مرودشت ـ تخت 

شبكه معابر شطرنجي ايجاد شده در شهر نيـز گويـاي همـين امـر     . هاي گسترش، عمود بر اين محور قرار داده شود  جهت
هاي عمده نظير صنايع، بيمارستان و جز اينها در كنار محور             هاي گسترش شهر مرودشت ايجاد كاربري       البته در دوره  . تاس

اي در سمت و سوي گسترش شهري داشته و جهت گـسترش آن را هـدايت كـرده     ترانزيتي شيراز ـ اصفهان نقش عمده 
  .است

  

  
  1385 تا 1335هاي   سالالگوي گسترش كالبدي ـ فضايي شهر مرودشت طي. 1شكل 
  .1385 طرح تفصيلي مرودشت و مطالعات ميداني نگارندگان، :منبع
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  مدل تحليلي گسترش فيزيكي شهر مرودشت
هاي مختلفي همچون مدل  ريزي براي چگونگي گسترش فيزيكي آتي آن، گرچه مدل    منظور تحليل شكل شهر و برنامه       به

پردازند؛ با ايـن حـال        بررسي سنجش فرم شهري مي    به  ري و مانند اينها     آنتروپي شانون، هلدرن، ضريب موران، ضريب گ      
سـازند، امـا      طور بالقوه براساس ساخت فضايي تمركز را از پراكندگي مـشخص مـي              رغم اينكه ضرايب موران و گري به        به

از آنتروپي شاخصي مشتق شده (در عين حال شاخص آنتروپي نسبي ). Anseline, 1995(تفسير آنها گاهي پيچيده است 
گيرد  ها قرار نمي ناحيه از بقيه بهتر است، زيرا تحت تأثير و تعداد خرده  ) شانون براي تبديل مقادير به دامنه بين صفر تا يك         

با توجه به همة اينها، در اين مقاله از دو مدل آنتروپي شانون و هلـدرن كمـك گرفتـه                    ). 103،  1387زاده،    رهنما و عباس  (
  .شده است

  
  1پي شانونمدل آنترو

ساختار كلي مـدل بـه شـرح زيـر          . گردد  ة شهري استفاده مي   رقوا  از اين مدل براي تجزيه و تحليل و تعيين پديدة رشد بي           
  ):1385نيا و موسوي،  حكمت(است 

n

i i
i

H P Ln(P ) 
=

= − ×∑
1

  

  : كه در آن
H    ،مقدار آنتروپي شانون Piمنطقة ) تراكم كلي مسكوني(شده   نسبت مساحت ساختهIشـدة  ه كل مساحت سـاخت  به 

  . مجموع مناطق استnمجموع مناطق و 
 است، كه در آن مقدار صـفر بيـانگر توسـعة فيزيكـي خيلـي متـراكم                  Ln(n)ارزش مقدار آنتروپي شانون از صفر تا        

ارزش آنتروپـي از     درواقع زمـاني كـه    .  بيانگر توسعة فيزيكي پراكندة شهري است      Ln(n)كه مقدار    حالي است؛ در ) فشرده(
  .اتفاق افتاده است) اسپرال(قواره شهري   بيشتر باشد، رشد بيLn(n)مقدار 

  1375گانة شهري مرودشت در سال  6محاسبة ارزش آنتروپي نواحي . 2جدول 

i iP Ln(P )×  iLn(P )  iP  مساحت )He(  ناحيه  
3671/0-  0662/1-  3443/0  1/224  1  
2747/0-  9704/1-  1394/0  7/90  2  
1211/0-  3077/3-  0366/0  8/23  3  
2463/0-  1813/2-  1129/0  5/73  4  
3074/0-  7248/1-  1782/0  116  5  
3146/0-  6681/1-  1886/0  8/122  6  
6312/1-  i iP Ln(P )× =1 iP =∑   كل  9/650  1

           H1375   :-6312/1   1386،  محاسبات نگارندگان :منبع           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shanons Entropy Model 
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  1385 شهري مرودشت در سال ة گان6 ارزش آنتروپي نواحي ة محاسب.3جدول 

i iP Ln(P )×  iLn(P )  iP  مساحت )He(  ناحيه  
3172/0-  6471/1-  1926/0  7/329  1 
3032/0-  7568/1-  1726/0  5/295  2 
3062/0-  7288/1-  1775/0  8/303  3 
2334/0-  2779/2-  1025/0  5/175  4 
2779/0-  9463/1-  1428/0  5/244  5 
3288/0-  5511/1-  2120/0  363  6 
7674/1-  i iP Ln(P )× =1  iP =∑  كل  9/1711  1

  H1385  :-7674/1  1386  محاسبات نگارندگان،  :منبع       
  

 بين صفر تا يك اسـت و      Lnدهد كه با توجه به مدل آنتروپي شانون، كه ارزش مقداري               نشان مي  3 و   2هاي    جدول
 6گانه شهر مرودشت در اين مقاله، از جايي كه حد نهايي براي آنتروپي  با توجه به بررسي نسبت رشد اسپرال مناطق شش     

 محاسبه شده است، لذا با توجه بـه         7918/1معادل  ) 129-130، صفحات   1385نيا و موسوي،      حكمت. ك.ن(طبق فرمول   
نزديـك بـودن مقـدار آنتروپـي بـه مقـدار            .  بوده است  6312/1 برابر با    1375اينكه مقدار آنتروپي شهر مرودشت در سال        

در عـين حـال بـا توجـه بـه اينكـه مقـدار               . گسترش فيزيكي شهر است   ) اسپرال(، نشانگر رشد پراكنده     )7918/1(حداكثر  
دهد كه طي ده سـال اخيـر،          اين امر نشان مي   .  محاسبه شده است   7674/1، برابر با    1385ت در سال    آنتروپي شهر مرودش  

  .تر و غيرمتراكم گرديده است گسترش فيزيكي شهر، باز هم پراكنده
  

  1مدل هلدرن
 بـا اسـتفاده از ايـن   . قوارة شهري استفاده از روش هلـدرن اسـت   هاي اساسي براي مشخص ساختن رشد بي     يكي از روش  

توان مشخص ساخت كه چه مقدار از رشد شهر ناشي از رشد جمعيت و چه مقدار ناشي از رشد بـدقوارة شـهري                         روش مي 
  ):1385نيا و موسوي،  حكمت: منبع فرمول(مراحل معادالت اين مدل بدين شرح است . بوده است

)1(  AA  P=  
براساس رابطه  . (P)به مقدار جمعيت    ) A(صل تقسيم مساحت زمين     برابر است با حا   ) a(سرانة ناخالص   ) 1(در رابطة   

 و  (a)ضـرب سـرانه ناخـالص        برابر است با حاصل   ) A(كند    توان گفت كل زميني كه يك منطقة شهري اشغال مي           مي) 1(
  : در آن صورت خواهيم داشت. (p)تعداد جمعيت 

)2 (  A P a= ×  
افزايش پيدا كند و سـرانه مـصرف         )PΔ( ، جمعيت با رشدي برابر    )tΔ( زماني   براساس روش هلدرن اگر طي دوره     

)(زمين با PΔتغيير يابد، كل اراضي شهري با)( AΔآيد  دست مي ، به)2( كه با جايگزيني در رابطه ،يابد افزايش مي:  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Heldren Model 
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)3  (  A A (P P) (a a)+ Δ = + Δ × ×Δ  
  

)/(توان تغييرات مـساحت محـدوده    مي) A(و تقسيم كردن آن بر    ) 3(و  ) 2(با جايگزيني رابطه     AAΔ   تبـديل بـه 
  .به دست آورد) tΔ(شهر شده را طي فاصله زماني 

)4  (        a aA P P( ) ( )A P a P a
Δ ΔΔ Δ Δ= + + ×  

  

)Aبيان مي كند كه درصد رشـد وسـعت يـك شـهر              ) 4(ة  يروي از مدل هلدرن، رابط    بدين ترتيب با پ    )A
Δ بـا  100×

)Aحاصل جمع درصد رشد جمعيت       )A
Δ )A ناخالص   ة و درصد رشد سران    100× )A

Δ  ،به عبـارت ديگـر    .  برابر است  100×
  : برابر است با) 4 (ةرابط

  درصد كل رشد وسعت شهر= درصد كل رشد جمعيت شهر+  ناخالص ة درصد كل رشد سران  )5(
  

، از طريق نسبت تغيير درصد كل جمعيت در يك دوره به  )اسپرال(بر اين اساس، سهم رشد جمعيت از مجموع زمين          
  :كردرت بيان وآن را بدين صتوان   كه مي،آيد تغيير درصد كل وسعت زمين در همان دوره به دست مي

  
  سهم رشد زمين =    )   6(

  
  :كردتوان سهم رشد زمين شهر را محاسبه  زمين نيز به همان شكل مي در مورد سرانه

  

  

  سهم رشد زمين =    )   7(
  

  :دهد ه ميئهلدرن براساس مدل رشد جمعيت، يك مدل عمومي رشد براي تكميل مدل خود ارا
  

 )8(   t
(T) pP P ( g )= +1   

  

t)كه در آن )P جمعيت در زمانt،P،جمعيت اوليه pgبراي حل. زماني استة  ميزان رشد جمعيت طي فاصلpg 
  :ة زير استفاده كردتوان از رابط مي

  

 )9(    ( t )
p

P
Ln( g ) ( )Ln( )t p+ = 11  

  

)از آنجا كه X)+1Ln براي مقادير كمتر از X تقريباً برابر با Xشكل نوشتدينتوان ب را مي )9(ة  معادل، است :  
  

 )10(   ( t )
p

P
g ( )Ln( )t P= 1  

  درصد كل رشد جمعيت
 درصد كل رشد وسعت زمين

  كاربري زميندرصد كل رشد سرانه 
 درصد كل رشد وسعت زمين
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  :نيز نوشت) a( كاربري زمين ةو سران) A(توان براي وسعت زمين   شكل استنتاج نرخ رشد را مياين

)11 (  (t )
A

A
g ( )Ln( )t A= 1  

  

 )12 (      ( t )
a

a
g ( )Ln( )t a= 1  

  

  : شكل نوشتدين هلدرن را بةتوان معادل  نرخ رشد جمعيت ميةبنابراين بر اساس سه معادل
  

 )13   (   p a Ag g g= =  
  

 A و P، a متغيرهاي ةدوربراي ميزان رشد و نسبت مقادير پايان دوره و آغاز ) 12 الي 10 ةرابط(با جايگزيني فرمول 
  :خواهيم داشت) 13 (ة زماني در رابطةطي فاصل

  

 )14    (                                                                                                    Ln( ) Ln( ) Ln( )+ =  
  

  :شود گذاري مي  شرح جايديندر مورد شهر مرودشت متغيرهاي مدل هلدرن ب
  

 )15    (  / /Ln( ) Ln( ) Ln( )/ /+ =123252 138 9 1711 9
25498 64 65 164 63  

  

 )16    (   Ln( / ) Ln( / ) Ln( / )+ =4 8338 2 1515 10 3984  
  

      / / /+ =1 5756 0 7662 2 3417  
  

 )17    (  / / /( ) ( ) ( )/ / /+ =1 5756 0 7662 2 3417
2 3417 2 3417 2 3417  

  

)18    (     / /+ =0 67 33 1 
  

   حـدود   1345-1385هـاي     دهـد كـه در فاصـلة سـال          نتايج حاصل از مدل هلدرن در مورد شهر مرودشت نشان مي          
فقي و اسپرال شهر بوده است كه  درصد رشد شهر مربوط به رشد ا33 درصد از رشد فيزيكي، مربوط به رشد جمعيت و      67

  .به كاهش تراكم ناخالص جمعيت و افزايش سرانة ناخالص زمين شهري منجر گشته است
  

  گيري بحث و نتيجه
 انديشيده، در بطن خـود از   صورت از پيش صورت طبيعي و خودرو و هم به شهر مرودشت در طول دوران حيات خود هم به       

اكنون گريبان    رو شده كه هم     اي روبه    در اين فراز و نشيب گاه با مشكالت عديده         الگوهاي مختلف گسترش پيروي كرده و     

  جمعيت پايان دوره
 جمعيت آغاز دوره

  سرانه ناخالص پايان دوره
 سرانه ناخالص آغاز دوره

 وسعت شهر در پايان دوره
 وسعت شهر در آغاز دوره
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منظور جلوگيري از افـزايش مـشكالت گـسترش فيزيكـي بـدقواره       شهروندان و مديريت شهر را گرفته است؛ از اين رو به      
  .در آينده، انتخاب الگوي گسترش آتي آن اهميت فراواني دارد) اسپرال(

كـه شـهر در امتـداد     صورتي شكل مختلط و متأثر از الگوي خطي ـ شطرنجي است؛ به  رودشت بهالگوي فعلي شهر م
مسير اصلي و تحت تأثير محور ارتباطي شيراز ـ مرودشت ـ اصفهان ريشه دوانيده و خطـوطي فرعـي منـشعب از آن بـه       

هايي موازي با جهت شبكة       خيابان ،هاي اخير از سوي مديريت شهر       از طرف ديگر، در سال    . ها نفوذ كرده است     داخل محله 
منظور كاهش بار ترافيك و جلوگيري از گسترش خطي شهر احداث شده؛ كه    ارتباطي اصلي شهر و در شرق و غرب آن به         

اين اقدام گرچه تاحدودي در شكل بخشيدن به شهر به          . وسيلة خطوط فرعي است   نتيجة آن اتصال محورها با يكديگر به        
اي است كه     گونه  شهري نقش داشته، اما ساختار فضايي مرودشت به       هاي    گسترده به دور از گره    صورتي شطرنجي با بافتي     

هاي مسكوني، همجوار يكديگر مـستقر   هاي كشاورزي و حوزه    اي از محورهاي صنعتي، ترابري و انبارداري، حوزه         مجموعه
هـاي   با توجه به انـواع محـدوديت  . اند يد آوردهاي را از ديدگاه گسترش كالبدي پد  اند و روابط فضايي و مكاني ويژه        گرديده

منظـور جلـوگيري از       هاي گذشته، اينك به     گسترشي كه اين شهر با آن مواجه است و روند گسترش كالبدي شهر در سال              
توانـد   گسترش مجدد خطي شهر با توجه به افزايش جمعيت و گسترش فيزيكي آتي شهر، الگوي متمركز ـ قطـاعي مـي    

ريزي روي نواحي باير و بـدون         بايست با برنامه    براي تحقق اين امر ابتدا مي     . شمار آيد   رش آتي شهر به   الگوي مطلوب گست  
شـهري فـراهم گـردد، سـپس بـراي            ها به پر كردن بافت موجود پرداخت تا زمينة تمركز بافت درون             استفادة داخلي محله  

بايست از الگوي    پذير باشد، مي    يزيكي اجتناب اي كه ضرورت گسترش ف      ي از الگوي گسترش خطي شهر، در نواحي       رجلوگي
هـاي    عالوه بر شبكة متقـاطع بايـد راه  ،شايان ذكر است كه در سامانة شبكة ارتباطي شهر     . قطاعي رشد شهر استفاده كرد    

هـاي فرعـي حـالتي غيرشـطرنجي داشـته            كه خيابان  اي  گونه منظور سهولت ارتباط، احداث گردند، به       ارتباطي مورب نيز به   
در صورت اتخاذ چنين الگويي، جهت رشد و گسترش آتي حوزة شهري، مشوق كاركردهاي اجتمـاعي و اقتـصادي                   . ندباش

تـوان   جويي فضاهاي قابل گسترش و اسكان جمعيت آتي شـهر مرودشـت، مـي              منظور پي   به .شهر و منطقه نيز خواهد بود     
  .آيد ادامه ميي پيشنهادي را در قالب دوگزينه تبيين و تشريح كرد ـ كه در يالگو

  
  بافتي الگوي گسترش تمركز درون

منظور اسكان جمعيت اضافي خـود نيـاز بـه گـسترش دارد، ابتـدا گـسترش داخلـي شـهر و اسـتفاده از                           زماني كه شهر به   
شود؛ چراكه    ويژه براي شهرهايي كه تراكم نسبي بااليي ندارند، قلمداد مي           ترين الگوي گسترش، به     هاي باير، مناسب    زمين
  .گيرد  نوع از گسترش همواره با افزايش تراكم صورت مياين

 نفر در هكتار بوده است، كـه ايـن تـراكم بـراي شـهر                72 حدود   1384تراكم نسبي جمعيت شهر مرودشت در سال        
هاي باير    و زمين )  هكتار 384(هاي نامتعارف شهري      دليل اين امر، وجود كاربري    . آيد  حساب نمي   مرودشت تراكم زيادي به   

بنابراين با توجه بـه نظريـة شـهر         .  است 2/1هاي ارتفاعي شهر      عالوه بر آن، متوسط طبقه    . در شهر است  )  هكتار 4/288(
هاي نامتعـارف شـهري و همچنـين افـزايش تـراكم و       وساز در اراضي باير و كاربري توان حد تراكم را با ساخت       فشرده مي 

  .گسترش عمودي شهر افزايش داد
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، 75/1 با توجه به برآورد جمعيتي آن بـا رشـد   1400 كردن نيازهاي شهري خود تا سال     شهر مرودشت براي برآورده   
چنانچه روند گسترش شهر، ادامة روند فعلي باشـد،         .  مترمربع خواهد بود   56/172 هكتار با توجه به سرانة       5/1048نيازمند  

د، كه اين امر باعث گـستردگي بـيش از          چهارم اندازة فعلي شهر خواهد بو       در آن مقطع نياز به گسترش فيزيكي معادل سه        
منظـور اسـتفادة بهينـه از اراضـي      ريزي به بنابراين با برنامه. هاي كاركردي ـ خدماتي آن خواهد شد  حد شهر و ناكارآمدي

در عين  .  هكتار كاهش داد   376توان بخشي از اين نياز را تأمين كرد و فضاي مورد نياز را به                 خالي و نامتعارف موجود، مي    
  .ل اگر به تراكم ساختماني شهر افزوده شود، قطعاً اين نياز به نسبت زيادتري، باز هم تقليل خواهد يافتحا

خاطر اهميت و نقشي كه در شهرها دارند، از لحاظ فيزيكي، كالبد شهرها را تحت                 هاي شهري به    به هر حال كاربري   
شـمار     همجوار و حتي نوع مصالح از جملـة ايـن عوامـل بـه              كنترل توده و حجم بناها، ارتفاع، نماهاي      . دهند  تأثير قرار مي  

دهندة فضاي كالبدي شهر است كه كليـت          از اين رو نحوة استفاده از اراضي شهري، شكل        ). 73،  1381رضويان،  (روند    مي
  ).40، 1382اميران، (سازد  فضاي شهري را مي

شـهر  جمعيـت   از  ) اور شـهر و خانـه     مهندسين مـش  (مجري طرح مجموعة شهري شيراز      بيني جمعيتي     پيشبراساس  
 نفـر   5/107 نفر برآورد كرده بودند، تا آن زمان، تراكم نسبي بايد به             184000 جمعيت شهر را     1385مرودشت، كه تا سال     

تفـاوت  . شـود   ها مـشاهده مـي      بيني   نفري در هكتار در مقايسه با پيش       5/35اكنون اختالف تراكم      كه هم   رسيد؛ درحالي   مي
بيني و تراكم پيشنهادي مشاور، گوياي اين واقعيت است كه ظرفيت محـدودة شـهر در                   مرودشت با پيش   تراكم فعلي شهر  

  .تكميل نشده است) 1385(سال موردنظر 
 ناحية شهري است كه وسعت و ميزان جمعيـت           حال با توجه به اينكه شهر مرودشت در وضعيت موجود داراي شش           

ها و احيانـاً ميـزان نيـاز بـه            ور مشخص ساختن فضاهاي خالي نواحي و محله       منظ   آمده است، به   4هريك از آنها در جدول      
نتايج حاصـل بيـانگر آن اسـت كـه          . گسترش كالبدي هريك از آنها، كاربري هر ناحيه به تفكيك مورد تحلل واقع گرديد             

در عـين حـال   . رسد مينظر  بافتي، مطلوب به عنوان هدف اولية گسترش فيزيكي درون     نفر به  36 با تراكم ناخالص     2ناحيه  
 داراي 1 و 5شايان ذكر است كـه نـواحي   . هاي بعدي نام برد عنوان هدف  به5، 1، 4، 3، 6هاي  توان به ترتيب از ناحيه      مي

  .كمترين ميزان سرانة ناخالص است

  گانة شهر مرودشت بافتي نواحي شش بررسي وضع موجود و الگوي پيشنهادي گسترش تمركز درون. 4جدول 

  پيشنهادي  موجود
  ناحيه 
  وسعت   شهري

  جمعيت  )هكتار(
  سرانه
   ناخالص

  )مترمربع(

  تراكم 
  جمعيت  ناخالص

  سرانه 
  ناخالص

  )مترمربع(

  تراكم
  ناخالص

  )هكتار(

  سرانه 
  استاندارد

  )مترمربع(

  نسبت 
  كمبودها

  سطح مورد 
  نياز سال 

  )هكتار( 1400
  -460  -7/279  65/172  9/138  72  45789  107  4/93  35298  7/329  1ناحيه
  +5/57  +112  65/172  7/46  3/214  13789  36  278  10630  5/295  2ناحيه
  -2/86  +3  65/172  4/74  5/134  5/22592  57  4/174  17416  8/303  3ناحيه
  -7/199  -6/113  65/172  8/123  7/80  21730  5/95  8/104  16751  5/175  4ناحيه
  -7/356  -2/192  65/172  5/142  2/70  34818  110  91  26840  4/244  5ناحيه
  -5/2  +6/81  65/172  3/58  5/171  21167  45  5/222  16317  363  6ناحيه

  -5/1048  -8/414  65/172  4/93  107  159886  72  139  123252  1712  كل شهر
  .1386 محاسبات نگارندگان، :منبع



136 1388 پاييز ، 69هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

   قطاعيةالگوي گسترش پيوست
اي جديد شهري نياز باشـد، الگـوي گـسترش پيوسـته            صورت كامل محقق نشود و باز هم به فضاه          چنانچه الگوي اول به   

اين الگـو  . قوارة شهر انتخاب گردد حل علمي و بهينه براي تراكم مطلوب و جلوگيري از گستردگي بي عنوان راه   تواند به   مي
قـع  تواند از نظر انطباق با ساختار فضايي منطقه و كمك به عدم تخريب اراضي كشاورزي مرغوب اطراف شهر، مؤثر وا  مي

اي و برخورداري از شرايط  در عين حال از نظر ارائه خدمات و شرايط الزم براي ايجاد كالبد منسجم در سطح منطقه       . گردد
توانـد بـه       قطـاعي مـي    ةلذا بر اين اساس، الگوي گسترش پيوست      . محيطي در سطح نسبتاً مطلوبي قرار دارد        مناسب زيست 

صـورت متـصل و شـعاعي در          در اين الگو، گسترش شهر كـالً بـه        . شودعنوان گزينة مطلوب گسترش آتي در نظر گرفته         
منظـور    خاطر نبود موانع طبيعـي و كـاركردي در مقايـسه بـا سـاير نـواحي و بـه                    هاي شمال شرقي و شرق شهر به        قسمت

اي ترين عملكرد اين الگو ارائه پاسخ منطقـي بـه نيازهـ             مهم. شود  گسترش شهر به شكلي خطي، پيشنهاد مي      جلوگيري از   
طور قاطع باعث جلوگيري از نابودي بخـشي از           تواند به   گرچه اين الگو نمي   . مدت است   مدت و ميان    سكونتي شهر در كوتاه   

همه ضروري است كه الگـوي        اراضي مرغوب كشاورزي و ايجاد كالبد منسجم براي مادرشهر شدن مرودشت گردد، با اين             
  . ظرفيت اراضي قابل رشد شهر را تعديل كندگسترش پيوسته قطاعي در حد ضرورت، نيازهاي فوري و

صورت مستمر و دائمي است، يكي از         ريزي شهري دستيابي به رفاه شهروندي به        با توجه به اينكه هدف نهايي برنامه      
ريزي شهري، مشخص ساختن چگونگي گسترش فيزيكي آتي شهر است كه بايد به توسعة شهري بـه               مباحث مهم برنامه  

هـاي    هاي مختلف و با استفاده از مدل         در مقالة حاضر روند و الگوي گسترش فيزيكي شهر در دوره           .معناي خاص بينجامد  
 1335-1375با توجه به شرايط حاكم بر شهر، مشخص شد كه در دورة زمـاني               . مرتبط مورد بررسي و تحليل قرار گرفت      

قـوارة    به بعد پديدة رشـد بـي  1375 از دهة صورت فشرده و تقريباً همگام با رشد جمعيت بوده، اما  رشد و گسترش شهر به    
 72(بيني جمعيتي شهر، چنانچه تراكم فعلي شهر  رو با توجه به پيش از اين. در مرودشت اتفاق افتاده است    ) اسپرال(شهري  
همچنـين  . گونه گسترش فيزيكي جديدي نياز نخواهد بـود          به هيچ  1400 مترمربع ارتقا يابد، تا سال       4/93تا حد   ) مترمربع

گيـري از مـدل       صورت خطي بوده است و وجود مسائل ناشي از آن، اينك با بهـره               نظر به الگوي موجود شهر كه بيشتر به       
عنوان الگوي  منظور جلوگيري از رشد هرچه بيشتر خطي شهر به آنتروپي شانون و مدل هلدرن، الگوي قطاعي ـ متمركز به

يي براي رشد و گسترش فيزيكـي مطلـوب و پايـدار شـهر ارائـه                حال پيشنهادها . مطلوب تشخيص داده شد      رشد آتي آن،  
  :گردد مي

دور از مشكالت شهري در دنياي امروزي امري اسـت كـه اگـر محـال                  داشتن زيستگاهي آرام، شهري سالم و به      . 1
، )انريـز   برنامـه (پذير نخواهد بود؛ از اين رو الزم اسـت كـه زمينـة مـشاركت بـين مـسئوالن                       سادگي هم امكان    نباشد به 

  . زمينة رفاه شهروندي در شهر فراهم گردد،وجود آيد تا با همكاري مشترك پژوهشگران و مردم به
حل اساسي براي حـل مـشكل مـسكن شـهري و              عنوان راه   هاي مسكوني در نواحي با تراكم كم به         ايجاد مجتمع . 2

هـاي بـاارزش       هـدف حفـظ زمـين      وساز در اراضي كشاورزي با      محدود كردن گسترش فيزيكي شهر و جلوگيري از ساخت        
بر اين اساس، استقرار مازاد جمعيت در فضاهاي خالي و محدودة شهر، نيازمند برآورده سـاختن                . شود  كشاورزي قلمداد مي  
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 آنهاسـت؛ در غيـر ايـن صـورت، توسـعة            ينيازهاي معقول و منطقي ساكنان شهر و همچنين آسيب نديدن كيفيت زنـدگ            
  .گردد  آسايش و سالمتي شهروندان مينامتناسب باعث به مخاطره افتادن رفاه،

 نفر را در خود خواهـد داشـت،   159886 كه جمعيتي در حدود      1400بيني جمعيتي شهر تا افق سال         براساس پيش . 3
ريـزي بـراي چگـونگي        اكنـون برنامـه     رو، چنانچه از هم     از اين . وساز رود   ترديد بايد قسمتي از فضاهاي باز به زيرساخت         بي

گردد كـه بـه از بـين          اي نه چندان دور دچار مسائل و معضالت فراواني مي            شهر در آينده   ،ت نپذيرد گسترش آتي آن صور   
هاي مرغوب    محدوديت فيزيكي و بلعيده شدن زمين     . رفتن رفاه شهروندي و عدم دستيابي به شهري سالم خواهد انجاميد          

اي غرب و جنوب غربي شهر؛ كمبود تأسيـسات     ه  ويژه در قسمت    ها به    استقرار جمعيت بر روي مسيل     ؛كشاورزي و روستاها  
ل و مشكالت مربوط به ترافيـك و فرسـودگي و           ئونقل؛ مسا    حمل  و و تجهيزات شهري از قبيل آب شرب، شبكة فاضالب        

نـشين؛ وجـود      وجود آمـدن منـاطق فقيـر و زاغـه           معامالت زمين؛ به  بازي و     شلوغي بخش مركزي شهر؛ ادامه روند بورس      
طلوب شهريِ در خور شأن و منزلت ساكنان شهر مرودشت؛ و مواردي از اين دست ازجمله مـسائل     نداشتن سيما و منظر م    

 قطاعي شـهر    ةبافتي به همراه الگوي گسترش پيوست       و معضالتي خواهد بود كه مقالة حاضر با ارائه الگوي گسترش درون           
  .در جهت حل آنها كارساز خواهد بود

شكل خصوصي    دست افراد به    ر منجر شده، اقدامات و تفكيك اراضي به       روية شه   مسئله ديگري كه به گسترش بي     . 4
. هاي گوناگون رشد يافته است صورت پراكنده و بدون برنامة قبلي در جهت واسطة آن شهر به   و غيركارشناسي است، كه به    

ادل برخوردار  در چنين گسترشي، شهرنشيني مقدم بر شهرسازي است و براي اينكه شهر مرودشت از روند و گسترشي متع                 
رسد براي هدايت منطقي گسترش شهري  نظر مي در اين خصوص به. گردد الزم است شهرسازي بر شهرنشيني مقدم شود

صـورتي تـوافقي زمـين را از اختيـار مالكـان       شدة گسترش شهر به بيني ربط در مناطق پيش هاي ذي الزم است كه سازمان   
  . اقدام ورزندبندي  آنگاه به تفكيك و قطعه،شخصي خارج كنند

ايـسه بـا سـاير    قرويـة كـاربري مـسكوني در م    در شرايط موجود گسترش فيزيكي شهر مرودشت، باعث رشد بـي    . 5
 و هزينة  مشكلبا رساني  ها گرديده و با توجه به پراكندگي فضايي ـ مكاني اين كاربري در سطح شهر، امر خدمات  كاربري

هـا هماهنـگ بـا كـاربري مـسكوني رشـد و توسـعه يابنـد و          ر كـاربري اينك الزم است كه ساي . گردد  بيشتري ممكن مي  
  .اين امر خود به رشد متعادل شهري نيز كمك خواهد كرد. هاي شهر مرودشت از اين بابت جبران گردد كاستي
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