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 03/23/2939: نهایی تأیید   20/20/2930: مقاله پذیرش

 

 چکیده
 زیست محیط بر زیادی تخریبی آثاراست که  یانسان های یتفعال ینتر مهماز  یکی شهرنشینی

 مانند یمسائل با اغلب،که  ستشهرها یزیکیف ةروی یب ةتوسع آثار، ینا ینتر مهماز  دارد.

 های یآلودگ ی،انرژ یادو مصرف ز وآمدها رفت ةفاصل یشافزا ی،کشاورز های ینزم یادمصرف ز

 ینا اصلی هدف. استهمراه  یعتفشار بر طب یلمنابع و تحم یادمصرف ز ،فراوان یطیمح

 ییو شناسا یرانا یمناطق شهر یزیکیرشد ف یاز الگو یکل نگرشیبه  یابیدست ،پژوهش

 یزیکیف ةتوسع یالگو ،مطالعه این در آن است. هب طوبمر یعیو طب یتیکالن جمع یرهایمتغ

رشد متصل و منفصل  یدر قالب دو الگو ،پنج هزار نفر در سطح کشور یباال ینقاط شهر

است که امکان  یرهاییدر سطح کالن و محدود به متغ ،مورد استفاده یها داده. شود یم یبررس

با مراجعه به  یاصل یها داده پژوهش، ین. در اشددر سطح کشور فراهم  ها آنبه  یابیدست

 های یسرشمار یجنتا ینو همچن Google Mapو  Google Earth یا ماهواره یرتصاو

از آزمون  ها داده یلتحل یبرا .آمدند دستبه 5341تا  5331نفوس و مسکن از سال  یعموم

 یشهر باال 643 از مجموع ،یکل یجنتا مطابق .شد استفاده پیرسون همبستگی رابطةو  دو یخ

 و متصل یزیکیرشد ف یالگو درصد( 3/13) شهر 853 ،5341نفر در کشور در سال  1555

 یا متصل دهد یمنشان  ها داده تحلیل. نددارمنفصل  یزیکیف رشد درصد( 5/85) شهر 646

 یت،تراکم جمع یت،تعداد جمع مانند یرهاییبا متغ ،کشور یشهرها یزیکیف ةتوسع بودنمنفصل

 .دارد دارامعن ةرابط یا منطقه یموسعت، ارتفاع و اقل

 

 .ایران شهرهایمتصل، رشد منفصل،  رشد ،شهر یزیکیف ةتوسع: یدیکل یاههواژ

                                                                                                                                                                              
 Email: seyedrezaazadeh@geo.ui.ac.ir 23293433220: مسئول نویسندۀ *
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 قدمهم

 تیان، و شا) است هیافت یشافزا یریچشمگ میزان به 2302 سال از بعد خصوص به مبیست قرندر جمعیت شهری دنیا 

 از بیش و یشهر قاطنم دردرصد(  03)نفر  یلیونم 392 ین،زم یرو جمعیت یلیاردم 0/0از  ،2302 سال در. (122: 0222

سهم آن  ،یدنفر رس یلیاردم 44/0به  یادن یشهر جمعیت ،0222 سال در. کردند یم زندگی ییمناطق روستا دردرصد  32

در آغاز قرن  که یدرحال .کرد عبور درصد 02 مرز از بار نخستین یبرا 0224سال  درو  یافت افزایشدرصد  3/41به 

شهر  422به حدود  یکموبیستتعداد در آغاز قرن  یننفر داشتند، ا یلیونم یک یباال یتیجمع یاشهر در دن 21 تنهابیستم، 

قرن  طی دنیا یشهر جمعیتسازمان ملل، سهم  یتیجمع بخش بینی یشپ براساس (.04: 0224)کوهن،  پیدا کرد یشافزا

 برسدنفر  لیاردیم 32/4به  یادن یشهر جمعیت ،0292در سال  شود یم بینیپیش خواهد شد.همچنان افزوده  ویکمبیست

 (.0222 ملل،)سازمان  بود خواهد یادن جمعیتدرصد  12 حدود که

 ۀشد ساخته های ینزم به را ها آن یعیمناظر طب و شود یم یکشاورز های ینزم رفتنبیناز سبب شهرنشینی پدیدۀ

را اشغال  یندرصد از سطح زم 0از  کمتر ظاهر در شهرها اگرچه(. 242: 0222 ،دیگران)ژانگ و  کند یم یلتبد شهری

را  یعیطب یاندازها چشم زیادی یزانم به ،شهرنشینی از ناشی انسانی اختالالت که دارد وجود فراوانی شواهد ،اند کرده

 (.422: 0220 ران،دیگو  یان)ت شود یم یو جهان یا منطقه ی،محل سطوح در زیست محیط تخریبسبب  و دهدمی تغییر

 پراکنده صورت بهو  یینتراکم پا که با است 2شهرها فیزیکی ۀروی یب ۀتوسع زمینه، ینا در یتاهم حائز ائلمساز  یکی

 یتجمع رشد(. 92 -03: 0220)سازمان ملل،  است شدهشهرها در جهان  از بسیاری یظاهر ۀمشخص وافتاده  اتفاق

 یها اسکانو گسترش  یدایشسبب پ ،توسعه درحال یکشورها مورددر و شده ینینش حومه ۀموجب توسع اغلب نیز یشهر

 ،رهاشه فیزیکی توسعۀ ۀو نحو یرشد کالبد یریتمد ،بنابراین ؛(14: 0221)کوهن،  است شده شهرها حاشیۀدر  یررسمیغ

 معضالت تریناز مهم یکی یزن یکموبیست قرن دربود و  یستمقرن ب یط یشهرساز برای یاساس یها چالشاز  یکی

 (.04: 0224)کوهن،  رفتخواهد  شماربه شهرنشینی

 یت، جمع2990داشته است. در سال  یعسر یرشد ،توسعه درحال یاز کشورها یبسیار مانند نیز شهرنشینی در ایران

 شهری نقطۀ 2992نفر و  میلیون 12/09 به یتجمع این ،2932 یدر سرشمار .بود نفر میلیون 1 حدود یرانا یشهر

 یشافزا 2932درصد در سال  4/32به  2990درصد در سال  4/92از  ینیشهرنش یبضر ،اساس همین بر. یافت یشافزا

 (.2932 یران،آمار ا مرکزاست ) یافته

 افزایش و 2942 دهۀ از ها مهاجرتشروع  زمان از اما ند،داشت یآرام فیزیکی توسعۀ ما یشهرهاقرن حاضر،  یابتدا در

و گسترش  کالبدی توسعۀسبب  ،جمعیت سریع رشد. یافت افزایش تر یعسر یشهر یتجمع ،کشور طبیعی رشد نرخ

شهرها دامن زد که  از بسیاری ۀروی یب ۀتوسع روند بر ،زمین گریسودا و بازیبورس ،اینبرعالوه. شد هاشهر یزیکیف

 یمنف ۀشهر و عارض ۀمحدود داخل اراضی از وسیعی بخش ماندناستفادهیب ویژهبه و شهری زمین بازار نابسامانیسبب 

 .(02 :2944 شهرکی، زنگنه و)قرخلو  دششهرها  یگسترش افق

 یزیکیف ۀتوسع ۀنحو شهری، مناطق رشد تمرکز یا یکالن از پراکندگ گاهییدد به دستیابی برای ،حاضرمقالۀ در 

از  بعضی و ارتباط آن با( 0224)اسچنیدر و وودوک،  )پراکنده(94لو منفص )پیوسته( 0دو الگوی رشد متصلدر قالب  ها آن

 رشد، نرخ یت،جمع تراکم ،جمعیت ۀانداز مانند متغیرهایی رابطۀ ،مطالعه این در .شودمی بررسی یعیو طب جمعیتیعوامل 

 .شودیم آزمون هاشهر یزیکیف ۀتوسع الگوی با یا منطقه یمو نوع اقل ارتفاع ی،شهر ۀمحدود وسعت

                                                                                                                                                                              
1. Urban Sprawl 

2. Continuous Development 

3. Discontinuous (Leap frog development) 
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 نظری مبانی

 فیزیکی شهر ةتوسع اشکال

 یدارپا ۀتوسع موردرد یشهر یریتو مد یاجغراف ،یا منطقهو  یشهر یزیر برنامه یقاتتحق ۀحوز در زیادی هایپژوهش

 پایداری زمینۀدر  یزبرانگ چالشاز موضوعات مهم و  یکی (.244: 0223 ،دیگران)هوآنگ و  انجام گرفته است یشهر

 ییدجد های یدگاهد یست،ز یطو حفظ مح شهرها ۀروی یبکنترل رشد  ی. در راستاستهاآن یزیکیف ۀتوسع ۀنحو ،شهرها

 کمربند» ۀیبه طرح اول توان یم یشهر ۀروی یبمقابله با رشد  یبرا یهمطرح شده است. از اقدامات اول یشهرساز ۀدر عرص

در  0«شهری رشد مرز»و  شهری توسعۀکنترل  یانگلستان برا 2343 یا منطقهو  یشهر یزیر برنامهدر قانون  2«سبز

 یراخ یها دههکه در  هایی یدگاهد میان از همچنین (.0222 ،دیگران)کالکوسکی و  اشاره کرد 2304مریکا در سال آ

توان را می 2330در سال  ینریو م 2340در سال  پرسمن یاههنظری ،شهرها مطرح شدند ۀروی یبکنترل رشد  جهتدر

 4یا لبهو شهر  3، شهر کریدوری1ای یهحاش، شهر 0فشردهیا  4هوشمند، شهر 9شهر پراکنده مانند هاییمقوله هبکه  نام برد

شهرها  ۀروی یبضمن مقابله با رشد  ،یدجد یها حلهرا ۀارائ با ،ها یدگاهداین در  .اندپرداخته( 4 :2943 دیگران،پوراحمد و )

 .مدنظر بوده است شهری زندگی بهبود ،توسعه یانسان یاسو حفظ مق

و گسترش از  یرونگسترش از ب یکل ۀدست دو به شهرها رشد ،بریتانیایی شهرهای مورددر (2331) اسمایلز پژوهش در

 ارائه شد یستمقرن ب اواخربرای پایداری شهرها در اصلی  ۀنظریدو  ،یطورکل به. (20: 0223)وینسنت، د ش یمتقسدرون 

 (.32 :2940مثنوی، )بود شهری  ۀفشرد و متراکمرشد و  شهری ۀروی یب گسترشکه شامل 

گسترش بیرونی و رشد فیزیکی یا رشد درونی و  ه شاملدوگان یفرایند هاشهرگفت رشد  توان یم ،درمجموع

 و)رهنما  دنک ایجاد یا جداگانهمتفاوت و  کالبد ا دارد کهقابلیت آن ر ،دو روش یناز ا کیهر. استسازماندهی مجدد 

که در  ییو در کشورها شد مطرح یجد طور بهشهری در گفتمان  2312 ۀاز ده ،اول یالگو (.220 :2940 زاده،عباس

ابتدا . این پدیده یافتج وار ،شتخودرو وجود دا ۀاندازاز  یشب یدو تول ها جاده ۀروی یبارزان، ساخت  های ینزموفور  ها آن

جمله در  از دنیا یشهرها از یبسیارتبدیل شده که  جهانی ای یدهپد، اما امروزه به شیوع پیدا کرددر کشورهای پیشرفته 

 برتوسعه  ۀنشدکنترل پخشایش معنایبه ،شهری رویه یب توسعۀهستند.  روهروب آن با نیز توسعه درحال کشورهای

تجاری  ۀشکل و پراکندنواری ۀتوسع و تراکمکم یها ساختمان آمدنهمکه با گرد است نیافتهتوسعه یا ییروستا های ینزم

 یا توسعهرا  یالگوی رشد چنینخودرو است.  گستردۀ کاربرد حاصل ،فرم این. شود یم یجادا یانسان یها سکونتگاهدر 

و  الدینی یفس) یابد یمگسترش  یشهر ۀحوم یخارج از محدوده و نواح یها پهنه سمت بهکه  دانند یم منفصلو  تراکمکم

 متضاد نتیجۀبا دو  ،جهان سوم یدر شهرها یژهو بهشهرها  یافق رشد ،یطورکل به (.204 -203 :2932 دیگران،

 ،یدشهر در مناطق جد یشهر و دوم اصرار بر رشد افق ای یهحاشدر مناطق  یعموم های یسسرو. اول فشار بر سترو روبه

 دیگران،و  وارثیساخته است ) رو روبه یرامونیپ یدجد یها بافتدر  یعموم یالتامکانات و تسه یندولت را با مشکل تأم

2932: 42). 

و  اند درآمده یشهر ۀتوسعکه تحت پوشش  است هایی ینزماستفاده از به  متکی       عمدتا   ،یشهر رشد دوم الگوی

بافت در  یخال های ینزمکردن پر یقاز طر توان یمشهر را  یابه مسکن در منطقه  یازو ن یتجمع یندۀآبخش اعظم رشد 

                                                                                                                                                                              
1. Green Belt 

2. Urban Growth Boundary 

3. Urban sprawl/Dispersed city 

4. Smart Growth 

5. Compact city 

6. Fringe city 

7. Corridor city 

8. Edge city 
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موجود  یمیقد یبناها یکاربر ییرو تغ یامناطق متروک و فرسوده و اح یو بازساز یمتعادل تراکم، نوساز یششهر، افزا

را کاهش  یدجد فاضالب های یستمسو  یاضاف یها جادهبه  یازنالگو،  این(. 242: 2932 یگران،دبرآورده ساخت )کامران و 

سرگرمی را  و یحتفر یباز برا یو حفظ فضا شده یمحل یها دولتو  ها یشهردار هزینۀدر  ییجو صرفه موجب، داده

شهرها  یریگ شکلدر  یشهر و کاهش پراکندگ یفشردگ سببی الگوی چنین .(4: 0222)هانسن،  داشته استهمراه  به

 به توجه یلدال ینتر مهمند. مرتبط یکدیگربه  ها بخش ،دارد که در آن یریپذ انعطافساختار  ،فشرده یفرم شهر. شود یم

 و یفرهنگ ۀو توسع یاجتماع یهمبستگ ین،از زم یدارپا ۀو استفاد یکاهش گستردگ یدار،پا ونقل حمل یجاد، االگو ینا

 (.212 :2932 یگران،دو  الدینی یفسست )ها یرساختز ۀدر ارائ یاقتصاد ییجو صرفه

 

 شهرها فیزیکی ةتوسعدر  مؤثر عوامل

 یزیکیف ۀتوسع ،عبارتیبه. یابند یمو گسترش  گیرندمیشکل  یو عوامل گوناگون یروهان از پذیریأثیرتبا شهرها همواره 

 یمراحل مختلف ،یختار یط که است یتیو جمع یاسیس ی،اجتماع ،محیطی یستز ی،از عوامل اقتصاد متأثر یندیشهر فرا

 .شود یمشهرها اشاره  یزیکیف ۀبه سه عامل مهم در توسع اینجادر  .است کرده سپریرا 

نشان  شناسانباستانمطالعات . کنند یمشهرها نقش بارزی را ایفا  ۀتوسعهستند که در  یاز جمله عوامل ،طبیعی عوامل

 شبکۀچنانکه سه  ؛شکل گرفته است یعیطب یطشهرها همواره در ارتباط تنگاتنگ با مح یاتح یخ،تار یکه در ط دهد یم

 بیان(. به92: 2942 یار،)هوش اند بوده یو سند( بستر سه تمدن بزرگ باستان یل)دجله و فرات، ن یالبیس های ینزم ۀگسترد

مجاور  ی. فضاهاهاست آن یاییو جغراف یطیمح یطشرا علتاول به ۀدر وهل شهرها یزیکیف ۀاستقرار و توسع ،دیگر

مانند  یعیبا عوارض طب ها آن یو همجوار ها یناهمواراز جمله شکل  یعی،طب یطدر ارتباط با عوامل گوناگون مح یشهر

 ای کننده یینتعشهرها نقش  ۀتوسع یدر چگونگ ،ها آنحاکم بر  یمیاقل یطو شرا یاکوه، دشت، رودخانه، جلگه و سواحل در

 هبه رشد و توسع یکدیگر،ارتباط با  یو ضمن برقرار گیرند یمشکل  یطشرا یناز ا یتشهرها به تبع که یطور به ؛دارند

 های یطمحبودن مناسب . همچنینددار یا عمدهشهرها و روستاها سهم  ۀنقش انداز ییندر تع ،. این شرایطدهند یمادامه 

: 2940زاده دلیر و هوشیار، )حسین گذاردمی ها آن ۀو توسع یریگ شکلدر روند  ییبسزا یرتأث ،ای یهناح صورت به یاییجغراف

023.) 

 های مختلفپژوهشگران حوزهو  نظران صاحبشهرها، موضوعی است که  ۀتوسعو  یدایشدر پ یعامل اقتصاد اهمیت

از تجمع و  یناش های ییجو صرفه یاس،از مق یناش های ییجو صرفه. اقتصاددانان اندکردهتأکید  بر آن متفاوتعناوین با 

از عملکرد و  شهر توسعۀ ،ینبنابرا ؛(00: 2944 ی،)قاجر دانند یمشهرها  ۀو رشد و توسع یدایشرا علت پ ینسب یبرتر

به عملکرد مرکزیت مکانی، نقش اقتصادی غالب نظیر  توان یم زمینه ین. در اپذیرد یم یرحاکم بر آن تأث ینقش اقتصاد

 توسعۀاشاره کرد. در  یو درمان یفرهنگ ی،نظام ی،معدن ،یفروش عمده یستی،تور ی،خدمات ،یا کارخانهو  یصنعت ،ونقل حمل

شهر را در اقتصاد ملی و  میزان اثرگذاریتخصص در آن نقش،  یزانو م یتماه ،ها آن یاقتصاد نقش ینۀزم در شهرها

 (.29: 2930)عزیزپور،  کند یمتعیین  یا منطقه

افزایش طبیعی، جذب  با       معموال شهرها  یت. جمعاست جمعیتشهرها  یزیکیف ۀدر توسع مؤثرعوامل  از دیگر یکی

. افزایش طبیعی گیرد یمشهر صورت  ۀروستایی به شهر و باالخره پیوستن روستاهای اطراف شهرها به محدودن امهاجر

رشد شدید شهری در »کاستللو به اعتقاد . شود یمجمعیت شهر حاصل  یروم مرگتفاضل بین موالید و  ۀیجدرنتجمعیت 

لیکن در مدتی کمتر از یک نسل، نرخ رشد طبیعی جمعیت شهری باالتر از مناطق روستایی  ،مهاجرت است ۀنتیج ،آغاز

لبته . ا(49: 2944 قاجری،) «دگیر یمکمتری در شهر صورت  یروم مرگزیرا جمعیت مهاجر جوان است و نرخ  ؛شود یم

 عنوان به(. مهاجرت نیز هماندانست ) تأثیر یبشدن را نباید در کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت شهری شهری ۀمسئلخود 
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اجتماعی  و یاقتصاد یدجد یساختارها یجاددر ا یا عمده یرخود تأث که -یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس یامدهایپ از یکی

 یزن ی(. نرخ رشد شهر002: 2940 یار،و هوش یردل زادهین)حس است داشتهشهرها  یزیکیف ۀدر توسع یا مدهعنقش  -دارد

رشد توسط  ینا یبهتر برا مدیریتاست و  توسعه درحالانسانی در کشورهای  یها سکونتگاهتغییر شکل  ۀپدید ینتر مهم

 یشترکل و ب یتجمع یشمعمول دو سوم افزا طور بهکشورها، شهرها  یناست. در ا یاتیح ها حکومتاشخاص، اجتماعات و 

 (.002 :)همان کنند یمروستا به شهر را جذب  مهاجرت ،یجهدرنتو  را دارند یشهر یتاز نصف رشد جمع

 

 وهشپژ روش

و عوامل  یرانا در یشهر فیزیکیرشد  یالگوهاکالن یپژوهش حاضر بررس یهدف اصلاشاره شد،  ترپیش کهطور همان

 فیزیکیرشد  یپژوهش، الگوها ینظر یبا توجه به مبان .استنفر  0222شهرهای با جمعیت باالی  برایالگوها  این رشد

 ،یقتحق ینشهرها در ا یازنمورد  یها نقشهدستیابی به . دشو یمبررسی  منفصلو  متصل یکل یدر قالب دو الگو یشهر

 یها داده. شد یرپذ امکان گوگل ارث و گوگل مپ طریق ازو الگوی طرح شهری  فیزیکی ۀتوسع ۀشیوبرای تشخیص 

 یق( از طر2940تا  2990) مختلف یها سال یمورد مطالعه برا یشهرها جمعیت تراکم و رشد نرخو محاسبات  ییتجمع

 .آمد دستبه یرانامرکز آمار  یعموم های یسرشمار یجنتا

 یابی،ارز ایندر گرفت.  انجامشهرها  تک تک یرواتص یممستق ۀمشاهد یمبنابر ،گوگل یراز تصاو ها داده یآور جمع

محسوب  «یوستهپ» یرشد شهر یبود، جزء الگو هم به متصلو  یکپارچه ۀتوسع یشهر دارا ۀشد ساخته ۀمحدودچنانچه 

شمار به «یوستهناپ» یبود، جزء الگو یکپارچهیرجدا از هم، متفرق و غ ۀتوسع ،یشهر ۀاز محدود وسیعیبخش  اگر اما ،دش

صل را با استفاده از تصاویر گوگل ارث نشان نفممتصل و  یزیکیف ۀتوسع یالگو یصتشخ ۀدو نمونه از نحو 2شکل  .آمد

 .دهد یم

 اقلیمی اطلس از استفاده با یزهر شهر ن غالب اقلیمنوع  و شد اخذگوگل ارث  یرتصاو یقطر از ،شهرها ارتفاع رمتغی

 یها قسمت یبیتقر یها اندازهاز طریق  گوگل ارث پرو ۀبرنام ۀیلوس به نیز شهرها ۀشد ساخته مساحتآمد.  دستبه

 انجام پرو ارث گوگل سنجمساحتابزار  از شهر با استفاده ۀساخت ۀمحدود یریگ اندازه .شدشهرها محاسبه  یبرا شده ساخته

 یآمار افزار نرم       عمدتا   ،مطالعه این در ها داده یلتحل یبرا .دش یسرشهر م 013 برای شده ساخته ۀمحدود ۀمحاسب. گرفت

SPSS ندگرفته شد کاربه دو یخآزمون  و. 

 

 
 

 ارث گوگل تصاویر از استفاده با منفصل و متصل فیزیکی توسعة یالگوها تشخیص نحوةنمونه از  دو. 5 شکل

  

 همدان استان در تویسرکان شهر منفصل، فیزیکی ةتوسع نمونة فارس استان در استهبان شهر متصل، فیزیکی ةتوسع نمونة

 )ب(
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 ها یافتهو  بحث

لحاظ الگوی از  ،نتایج مطابق .دهد یمنشان  یتیطبقات جمع برحسبرا  یرانا یشهرها فیزیکی رشد ۀنحو 2جدول 

گوی دارای ال درصد( 3/03شهر ) 429، تعداد 2940سال در  نفر 0222باالی  ۀشهر مورد مطالع 143گسترش فیزیکی، از 

رشد  که یدرحال ،جدول این براساس. هستند منفصل فیزیکی رشد یدارا درصد( 2/42) شهر 031رشد فیزیکی متصل و 

 هزار نفر 022از  بیش ی دارایشهرها، اغلب استمتصل یا یکپارچه  ،اندامکوچک و متوسط یشهرها یشترب یزیکیف

الگوی رشد فیزیکی در . دارندپیوسته الگوی گسترش فیزیکی منفصل و غیر ،مانند تهران، کرج، همدان و کرمان جمعیت

 در جلفا و زنجان استان در برآبنظیر هزار نفر ) 04تا  0 دارای شهرهایدرصد  42 حدودطبقات به این صورت است که 

سمیرم در استان اصفهان و کهنوج در استان  انندمهزار نفر ) 43تا  00 دارای شهرهایدرصد  40(، شرقی آذربایجان استان

درصد  94خمین در استان مرکزی و کازرون در استان فارس( و  مثل) هزار 222تا  02 دارای شهرهایدرصد  92کرمان(، 

گسترش  الگویتان تهران( شهر در اسدر استان مازندران و اسالم شهر قائم مانند) هزار نفر 022تا  222 دارای شهرهای

رشد  الگوی ،بااله هزار نفر ب 022 دارای جمعیت شهرهایدرصد  24 تنها که یدرحال .دارند پیوستهغیر یامنفصل  یزیکیف

 14هزار نفر،  43تا  00 دارای شهرهایدرصد  04هزار نفر،  04تا  0 دارای شهرهایدرصد  12 در ،دارندمتصل  یزیکیف

الگوی رشد فیزیکی جمعیت، هزار نفر  433تا  222 دارای شهرهایدرصد  10هزار نفر و  33تا  02 دارای شهرهایدرصد 

 .استمتصل 

 

 5341 جمعیتی، طبقات تفکیک به شهرها فیزیکی رشد الگوهای. 5 جدول

 5341سال  تیجمع براساس یتیجمع یبند طبقه
 رشد متصل یالگو رشد منفصل یالگو

 درصد تعداد درصد تعداد

 60/50 265 39/50 173 تعداد 5000-24999
 54/46 55 45/54 46 تعداد 25000-49999
 68/57 48 31/43 22 تعداد 50000-99999

 65/67 44 34/33 23 تعداد 100000-499999
 14/29 1 85/71 6 تعداد 500000-1000000

 0 2 100 6 تعداد 1000000+
 59/94 413 40/06 276 تعداد جمع

 نگارندگان: منبع

 

 شهرها فیزیکیرشد  یو الگو یتجمع رشد میزان .5

ساله  02ساله و  02ساله،  22 مختلف یزمان یها دوره در کشور یشهر جمعیت رشد نرخ احتمالی رابطۀ ،در این مطالعه

 طیکه  شهرهایی از بعضیرشد  نرخ محاسبۀامکان  اینکه به توجه با. شد یشهرها بررس یزیکیرشد ف لگویا برحسب

 .شد یبررس شهر 021 یترشد جمع نرخ درمجموع ،نشد یرپذ امکان ،اند شده یلتبد شهری نقطۀبه  یراخ یها سال

الگوی رشد  دارای یشهرها ی، برا2940و  2930 ۀسال 22 ۀدورنرخ رشد  میانگیننشان داد که  نتایج ،اساسهمینبر

 02 دورۀ در رشد سالیانۀنرخ  میانگین. استدرصد  4/2 منفصل فیزیکیرشد  دارای یشهرها یبرا ودرصد  0/0متصل 

. است 4/0 منفصلرشد  الگوی با یشهرهای برای و 2/9 متصل یزیکیگسترش ف با ییشهرها برای 2940 تا 2910 سالۀ

 ودرصد  0/4 متصل رشد یبا الگو یشهرها برای 2940 تا 2990 سالۀ 02 دورۀدر  سالیانه رشد نرخ میانگین همچنین

 (.0)جدول  است 4 منفصلرشد  یبا الگو یشهرها یبرا
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 یشهر یتبرحسب نرخ رشد جمع شهرها فیزیکی رشد الگوهای. 6 جدول

 منفصل رشد متصل رشد رشد نرخ نیانگیم

 درصد 4/2 درصد 0/0 (2930-2940) ساله 22 رشد نرخ میانگین
 درصد 4/0 درصد 2/9 (2910-2940) ساله 02 رشد نرخ میانگین
 درصد 4 درصد 0/4 (2990-2940) ساله 02 رشد نرخ میانگین

   نگارندگان: منبع

 

 شهرها فیزیکی رشد الگوی و شهری محدودة وسعت .6

 ،منظور این برای .شدمطالعه  یزن شهری محدودۀدر ارتباط با وسعت  ،بررسی این در کشور یشهرها فیزیکی توسعۀ نحوۀ

هکتار،  433تا  022هکتار،  022از  کمتر گروه ششنفر در  0222 یباال یشهرها یبرا شدهیریگ اندازه یها مساحتابتدا 

 یها داده .ندشد یبند دسته یشترهکتار و ب 22222هکتار و  3333تا  0222هکتار،  4333تا  2222هکتار،  333تا  022

 .شد یسرم شهر 013 برای درمجموعمورد  ینا یبرا دسترسدر

 رتعیوسشهرهای  در و تر متصلالگوی رشد به گرایش  ،ترمکشهرهای با مساحت در  یطورکل به دهد یم نشان نتایج

 (درصد 39) شهر 209 ،هکتار 022 از کمتروسعت  با شهر 213 از ،برای مثال ؛وجود دارد تر منفصلرشد  الگویبه  گرایش

 ماننددرصد(  03شهر ) 44و  متصلرشد  یالگو ،یخاوران در استان فارس و نصرآباد در خراسان رضو یمانند شهرها

 0222 یشهر باال 00از  ،مقابلدردارند.  صلمنفرشد  الگویدر استان مازندران  یددر استان قم و پل سف یهجعفر یشهرها

اراک و  یل،اردب بوشهر،شهر  4منفصل و تنها  یزیکیف یالگو یدارا یزدو  یهمانند زنجان، اروم شهر 24هکتار وسعت، 

 .هستندمتصل  یزیکیرشد ف الگوی دارایرشت 

 

 5341کشور،  یبرحسب مساحت شهرها شهرها فیزیکی رشد الگوهای. 3 جدول

 (هکتار) یشهر مساحت طبقات
 جمع منفصل رشد  متصل رشد 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 222 213 03 44 43 209 هکتار 022 از کمتر

 222 230 94 14 66 204 هکتار 433 تا 022
 222 43 49 94 14 02 هکتار 333 تا 022
 222 33 42 93 13 04 هکتار 4333 تا 2222
 222 29 45 3 92 4 هکتار 3333 تا 0222
 222 3 555 3 2 2 شتریب و هکتار 22222

 222 013 91 020 14 910 جمع

       منبع: نگارندگان

 

 تراکم شهری و الگوی رشد فیزیکی شهرها .3

پژوهش تراکم  یندر ا ،منظوریندب. است یتراکم شهر ،شهری فیزیکی رشد الگوی درمؤثر  متغیرهاییکی دیگر از 

نفر در  33تا  02نفر در هکتار،  02طبقه )کمتر از  4به مساحت کل شهر( محاسبه و در  یتناخالص شهرها )نسبت جمع

 تراکم دارمق دهد یم نشان یج. نتاندشد یبند دسته نفر در هکتار( 202از  یشترنفر در هکتار و ب 243تا  222هکتار، 

مرودشت در استان  و متصل )ساوه در استان مرکزی، ورامین در استان تهران دارای الگوی رشد شهرهای در ناخالص

در استان  آباد نجفیزد، ) منفصل دارای الگوی رشد یشهرها یشترب که یدرحال ؛استنفر در هکتار  02از  بیشفارس( 

 .(4 جدول) نددارنفر در هکتار  02کمتر از  یتیجمع تراکم (اصفهان و اسالمشهر در استان تهران
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 )تراکم ناخالص( یبرحسب تراکم شهر شهرها فیزیکی رشد الگوهای. 8 جدول

 (ناخالص تراکم) یشهر تراکم طبقات
 جمع منفصل رشد متصل رشد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 222 040 0/40 222 0/00 291 هکتار در نفر 02 از کمتر

 222 002 0/92 33 0/14 230 هکتار در نفر 33 تا 02

 222 01 3/23 22 9/42 40 هکتار در نفر 243 تا 222

 222 24 9/24 0 3/40 20 هکتار در شتریب و نفر 202

 222 013 91 020 14 910 جمع

       منبع: نگارندگان

 

 شهرها فیزیکی رشد الگوی و شهری نقاط ارتفاع .8

 یمو نوع اقل یاارتفاع از سطح در یرپژوهش دو متغ ینشهرها، در ا فیزیکی توسعۀ نحوۀدر  یعیطب عوامل نقشتوجه به  با

از  تر یینپا هایگروهارتفاع شهرها در  ،منظور این برای .شد یشهرها بررس یزیکیرشد ف یارتباط با الگو در یا منطقه

 یبند دستهمتر  0222و بیشتر از  0222تا  2022، 2022تا  2222، 2222تا  022، 022تا  222، 222تا  2 ،سطح دریا

درصد(  13شهر ) 00 ،اندگرفتهقرار  یااز سطح در تر یینپا یکه در ارتفاع یشهر 90، از مجموع 1. مطابق جدول ندشد

 شهرها یشترب یزیکیرشد ف ،ینقاط ارتفاع ۀیدر بق ،مقابلدر. دارندرشد فیزیکی متصل شهر  22فیزیکی منفصل و  رشد

 .استمتصل 

 شهرهای از غیربه ،شود ینممشاهده  یزیکیرشد ف یالگو یثشهرها از ح یارتفاع یعتوز لحاظبه یادیتفاوت ز هرچند

ن ایممتر در  2222تا  022 ینارتفاع ب با شهرهای نسبت ،درمجموع ،(یشمال ی)شهرها آزاد دریاهای سطح زیر ساحلی

 (.0)جدول  است بیشتر شهرها یارتفاع نقاط دیگر ، در مقایسه بابا رشد فیزیکی منفصلشهرهای 

 

 ارتفاعی سطوح تفکیک به شهرها فیزیکی رشد الگوهای. 1 جدول

 (متر) یارتفاع سطوح
 جمع منفصل یکیزیف رشد متصل یکیزیف رشد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 222 90 63 00 92 22 ایاز سطح در تر نییپا
 222 33 0/93 91 4/66 12 222 تا 2
 222 00 4/42 02 6/13 92 022 تا 222
 222 32 2/40 42 3/18 02 2222 تا 022
 222 230 93 30 63 209 2022 تا 2222
 222 234 94 11 66 224 0222 تا 2022
 222 44 1/34 24 1/66 92 شتریو ب رمت 0222

 222 143 2/42 031 3/03 429 جمع

       منبع: نگارندگان

 

 شهرها یزیکیرشد ف یو الگو یا منطقه اقلیم .1

 دراست.  یمناطق شهر یماقل ،دش بررسیشهرها  یزیکیرشد ف یآن با الگو ۀرابط ،مطالعه این در که طبیعی عامل دومین

صحرایی، خشک ساحلی، نیمه یی،صحرا یمنوع اقل شش در یمی،اطلس اقل براساس یرانا یشهرها یماقل ،مطالعه این

 نائین، مانند) شهر 30 یکلطوربه، 3 جدول مطابق. ندشد یبند دستهخزری معتدل کوهستانی و معتدل کوهستانی، 

 43) شهر 44 ورشد متصل  الگویدرصد(  09شهر ) 02 یان،م ینقرار دارند که از ا ییصحرا یمدر اقل (...و زابل اردکان،

در اقلیم ( فسا، استهبان، قصرشیرین و... اصفهان،شهر شامل  090) شهرها یشترین. بدارند منفصلرشد  الگویدرصد( 

رشد  الگویدرصد(  94)شهر  33رشد متصل و  الگویدرصد(  11شهر ) 209 ،تعداد این از. دارند قرار صحرایینیمه
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 ساحلی خشک اقلیم در( آبادان و... ،کنارک میناب، چابهار، هندیجان،شهر شامل  92)تعداد شهرها  ین. کمترنددار منفصل

 شهر 94 .اند کردهرشد  منفصل صورت به( درصد 0/90شهر ) 22متصل و  صورت به( درصد 0/14) شهر 02 که دارند قرار

 24 و متصل رشد الگویدرصد(  19شهر ) 04 ،میان این از که دارند یکوهستان اقلیم (...و بازرگان اقلید، بوکان، سراب،)

 معتدل اقلیم ...(و آمل مراغه، ،آباد خرم)شهرکرد،  شهر 022 ،بعدی گروه در. نددار منفصلرشد  الگویدرصد(  93) شهر

. اند هکردرشد  منفصل صورت بهدرصد(  93شهر ) 34متصل و  صورت بهآن  دردرصد(  19شهر ) 299که  نددار ای یترانهمد

 دارایدرصد(  93) شهر 90 که دارند قرار خزری معتدل یماقل در( ...و ایزدشهر بهنمیر، سنگر، شفت،)شهر  40 ،یتدرنها

الگوی  دارای شهرهای یشترینب ،یطورکل به. هستند منفصلرشد  یالگو دارایدرصد(  12) شهر 02 و متصل رشد الگوی

 دخزری قرار دارنمعتدل در اقلیم  ،منفصلالگوی رشد  دارای شهرهای یشترینب و صحرایینیمهم رشد متصل در اقلی

 (.1)جدول 
 یمشهرها برحسب نوع اقل یزیکیرشد ف الگوهای. 6 جدول

 مینوع اقل
 جمع رشد منفصل  رشد متصل 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 222 30 46/32 44 53/68 02 ییصحرا

 222 090 34/05 33 65/95 209 ییصحرامهین

 222 92 35/48 22 64/52 02 یخشک ساحل

 222 94 36/84 24 63/16 04 یکوهستان

 222 022 36/97 34 63/03 299 یمعتدل کوهستان

 222 40 60/98 02 39/02 90 یمعتدل خزر

 222 143 40/06 031 53/68 429 جمع

       منبع: نگارندگان

 

 پژوهش های یافته تحلیل

 اسکوئر یکا یا دو یخ آزمون از استفاده با ،انتخابی متغیرهایکشور با  هایشهر فیزیکی رشد الگوی رابطۀ ،قسمت این در

 ،وسعت ،جمعی سالیانۀ رشد نرخ جمعیت،تعداد  یرهایکشور با متغ ایشهره فیزیکی رشد الگوی رابطۀ. دشو یم بررسی

در  یرشد شهر یالگوها بین اسکوئر یکا آزمون نتیجۀ خالصۀ. شود یم تحلیل یا منطقه اقلیمو  شهرها ارتفاع ،تراکم

 نشان داده شده است. 3جدول  در یانتخاب یرهایو متغ یرانا

 

 نفر 1555 باالی شهری نقاط برای انتخابی متغیرهای و ایران در شهری رشد الگوهای بین اسکوئر کای آزمون نتایج. 4 جدول

 اسکوئر یکا مقدار ریمتغ نام
(X

2
) 

 آزاد درجة

(df) 

 یدارامعن سطح
(sig) 

 رمنیاسپ/رسونیپ رابطة

(R) 

 -299/2 556/5 0 411/23 هاشهر یتیجمع طبقات
 -231/2 555/5 0 212/04 شهر وسعت
 249/2 555/5 9 900/23 یشهر تراکم

 -202/2 240/2 4 233/4 ساله 22 تیجمع رشد نرخ
 -224/2 332/2 4 422/2 ساله 02 تیجمع رشد نرخ
 -292/2 420/2 4 224/4 ساله 02 تیجمع رشد نرخ

 230/2 534/5 1 492/29 شهرها نقاط ارتفاع
 -232/2 555/5 0 002/02 یا منطقه غالب میاقل

 نگارندگان: منبع
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 یندجمعیت نقاط شهری بود. ب شد،مطالعه یکی از متغیرهایی که در این پژوهش در ارتباط با الگوی رشد شهری 

 ۀرابط بیانگر 220/2 داریامعنبا سطح  دو یخآزمون  ۀنتیجشدند.  یبند دستهگروه  ششجمعیت نقاط شهری در  ،منظور

 ۀتوسعبه تر مک جمعیت دارایمعنا که شهرهای یندب ؛ستفیزیکی شهرها ۀتوسع ۀنحو وجمعیت  میزان نایم دارامعن

ذکر است  شایان. دارند گرایش پیوستهو غیر منفصلفیزیکی توسعۀ به ، تریشبجمعیت  دارای شهرهای و متصلفیزیکی 

 تعداد یشترینب ین. همچناستنفر  هزار 33تا  02 یتیمتعلق به طبقات جمع ،متصل رشد دارای شهرهای تعداد بیشترین

 .تعلق داردجمعیت هزار نفر  022بیش از  با یشهرهای به ،منفصل رشد دارای شهرهای

شهرها  یزیکیف ۀتوسع ۀآن با نحو ۀاست که رابط یگریمستقل د یرمتغ ،شهرها ۀشد ساختهمساحت  یاوسعت شهری 

نتایج آزمون . ندشد یبند دستهمساحت برحسب نفر  هزار 0 باالی شهرهای ابتدا ،4مطابق جدول  ،منظوریندب. شد آزمون

 یرسونپ ۀرابط منفی عالمت. استمذکور  یردو متغ یانم دارامعن ۀرابط وجود گرنشان 222/2 با سطح معناداری دو یخ

 بیشترین کهیا گونه به ؛است منفصل فیزیکیرشد  الگوی یسو به یشترشهرها ب یشگرا ،وسعت یشبا افزا دهدینشان م

 یبا الگو یسهم شهرها یشترینب و ،هکتار 022با مساحت کمتر از  یبه شهرها ،متصل رشد الگوی با شهرهای سهم

 هکتار اختصاص دارد. هزار 0از  یشتربا مساحت ب یبه شهرها منفصلرشد 

 یندب. است شهری تراکم مقدار رشد فیزیکی شهرها، ۀبا نحوقوی  دارامعنرابطۀ  ی دارایهامتغیر ینتر مهماز  یکی

 یج. نتادش یبند دستهمورد مطالعه در چهار گروه  یشهرها یتیو مساحت، تراکم ناخالص جمع یتبا توجه به جمع ،منظور

گفت با  توان یم ینهزم ین. در اکند یم ییدرا تأ یردو متغ ینا میان رابطه معناداری 222/2 معناداری سطح با دو یخآزمون 

کاسته  منفصلالگوی رشد  دارایاز تعداد شهرهای و افزوده  ،الگوی رشد متصل دارای یبر تعداد شهرها ،تراکم یشافزا

 تعلقنفر و بیشتر در هکتار  202تراکم طبقۀ الگوی رشد متصل به  دارای یسهم شهرها یشترینب که یا گونه به؛ شود یم

اختصاص یافته نفر در هکتار  02کمتر از  ۀبه طبق ،منفصلالگوی رشد  دارایبیشترین سهم شهرهای  ،مقابلدارد و در

 .است

و  02، 22 متفاوت دورۀسه  یکشور برا یشهرها یتنرخ رشد جمع میانگین رابطۀ ،پژوهش ۀاولیهای فرضیه براساس

، 420/2 و 332/2 ،240/2 داریامعن حوسط با رئاسکو کای آزمون نتایج. شد آزمون ها آن یزیکیف رشد نحوۀساله با  02

رشد  ۀنحو و جمعیت رشد نرخ مقدار میانارتباط خاصی  ،عبارت دیگربه .استرابطه بین این دو متغیر  نبود نشانگر

 .دوشمینشهرها در کشور مشاهده  یزیکیف

 فیزیکی توسعۀ نحوۀبا  یا منطقهموجود، ارتباط احتمالی دو متغیر طبیعی ارتفاع و اقلیم غالب  یها دادهبه با توجه 

 با یزیکیف ۀتوسع الگویبا  ینقاط شهر ۀشدیبند دستهارتفاع  ۀرابطاسکوئر، آزمون کای براساس . شد سنجششهرها 

 افزایش باگفت  توان یم متغیر دو این بین پیرسون ۀرابط نبودمثبت به توجه با .شود یممحسوب  دارامعن 293/2 مقدار

. با توجه به دهدرا نشان می یهقض این یزن 1 جدول و یابدافزایش میمتصل  یزیکیرشد ف یسو بهشهرها  یشگرا ،ارتفاع

 شهرهای بیشترینگرفت  یجهنت توان یماست،  یشمال یلساح یمختص نواح ،ارتفاع کمتر از صفر دارایاینکه شهرهای 

که  دریافتتوان می یزن یمعمول یاههمشاهد در . همچنیننددار پیوستهغیر یاالگوی فیزیکی منفصل  ،یشمال احلیس

 .اندپراکنده یزیکیف یالگو یدارا یشترب ،شهرهای ساحلی در شمال کشور

توجه به  با. دش آزمون شهرها یزیکیرشد ف ۀنحو با آن ۀرابط که ستشهرها اقلیم ،مطالعه این در دیگر طبیعی متغیر

که  یبیشتر شهرهای ،1 جدول مطابق. شود یممحسوب  دارامعن یزرابطه ن این ،(sig=222/2) اسکوئر یکا آزمون نتیجۀ

 الگوی یگرد های یماقل یشهرها بیشتر ،مقابلدر .منفصل هستند یزیکیف یالگو یقرار دارند، دارا یمعتدل خزر یمدر اقل

 شهرهای آن درکه  است یزن یزیکیرشد ف یارتفاع و الگو ۀرابط ۀییدکنندتأ ینوع به یجهنت ین. انددارمتصل  یزیکیرشد ف

 .دارند پیوستهغیر و منفصل فیزیکی رشد بیشتر ،شمالی یساحل
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 گیری یجهنت

انجام ر آن ب مؤثرعوامل کالن  ییشناسا و یرانا یشهرها فیزیکی رشد نحوۀاز  یکل تصویری ارائۀ منظور بهپژوهش  این

استفاده از  با و ییهوا یها عکس یبررس یقاز طر ،مطالعه مورد شهرهای فیزیکی توسعۀ نحوۀ ،اول گام در. گرفت

رشد  یالگوها یاحتمال ۀرابط ،ادامهشد. در یبند دسته منفصلرشد متصل و  یکل یگوگل ارث براساس دو الگو افزار نرم

و آزمون  تحلیل دو یخ آزمونو  یتوافق جداولاستفاده از  با و یانسان و یطیکالن مح متغیرهایاز  یا مجموعهبا  یشهر

 .شد

رشد  یدرصد( دارا 3/03شهر ) 429شهر مورد مطالعه،  143از مجموع  دهدمی نشان یرشد شهر الگوهای بررسی

که  یکالن یرمتغ ششمجموع  از .پیوسته هستندمنفصل یا غیررشد  یدرصد( دارا 2/42شهر ) 031 و پیوسته یا متصل

 متغیرهایی .بود دارامعن هرابطمورد  پنجدر  ،ندشد گرفته نظردر یزیکیرشد ف یدر الگو دخیل فرض یشپعوامل  عنوان به

تراکم  یت،تعداد جمع :از اند عبارت ،دشمحرز  دو یخآزمون  یقشهرها از طر یزیکیرشد ف یبا الگو ها آن دارامعن ۀرابط که

 یترشد جمع هایاز نرخ کی یچه یرارتباط متغ ،مقابلدر. یا منطقه یمارتفاع و اقل شهری، محدودۀوسعت  یت،ناخالص جمع

 یزیکیرشد ف ۀنحو که مفهومیندب ؛دشن دارامعنشهرها  یزیکیف یالگو با ساله 02 و ساله 02 ساله، 22 ۀدورسه  برای

 .شود ینمدو مشاهده  ینا ینب یخاص ییهمگرا گونه یچهدارد و  یحالت تصادف یترشد جمع نرخبا  یسهمقا درشهرها 

در سطح کالن  ناچار به پژوهش، ینمورد استفاده در ا یها داده کار، دامنۀ یتوجه به گستردگ با است ذکر شایان

 ییدر سطح کشور و شناسا یزیکیرشد ف یاز اتفاقات الگوها یکل یریتصو یانگرب ها یافته سبب، همین به و دش محدود

نقش عوامل دیگری از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و باید  قطع طور به. است یشهر رشد نحوۀعوامل کالن مرتبط با 

 یندر ا یزن تر یلیتفص یها دادهبا  یا منطقه مطالعۀ ین. همچنشود بررسیفوق  یها دادهبه  یدسترس برحسب نیز فرهنگی

 .کردخواهد  کمک زمینهتکمیل ادبیات در این ر فرایندهای رشد فیزیکی و ب مؤثرنقش عوامل  شدنروشن به زمینه،
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