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Abstract 

The number and population of metropolitan areas have increased significantly during the last century, 

and in line with the increase in population, improved communications, global trends, and other 

significant factors, there have been many changes in the spatial development of these areas. These 

changes are observed in metropolitan areas of Iran during the same period, but there have been a few 

studies on the changes of these areas in Iran. In this study, the urban land density (U.L.D) function 

was used to investigate the spatial development trend in Shiraz metropolitan area from 1996-2016. 

The results show that the Shiraz metropolitan area has experienced a decentralized and scattered 

spatial form from 1996 to 2016. The pattern of changes in the region's spatial development during the 

years 1996-2006 and 2006-2016 shows that spatial development has become more decentralized and 

scattered. According to demographic analysis, the highest population density in 2006, 2011, and 2016 

can be seen in the central buffer zone of Shiraz metropolis. Based on directional distribution (standard 

distance), the population distribution has moved to the northwest of the region. In addition, when 

analyzing the population distribution pattern, the Moran statistics shows that the region population is 

distributed in clusters. In general, the decentralized and dispersed spatial form and the formation of 

population clusters in the region's development process show an imbalance in the region's spatial and 

demographic development. Some of the significant effects of this phenomenon are urban 

fragmentation, social segregation, car dependency, and the destruction of agricultural lands and 

gardens. 
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ة فضایی منطقة تحلیل تغییرات فرم فضایی و جمعیتی در روند توسع

 1395 - 1375شهری شیراز طی دورة  کالن
 2پور هاشم داداش ،1زهرا نعمتی

 ارشد، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران . دانشجوی کارشناسی1

 یرانای، دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ا ریزی شهری و منطقه . دانشیار گروه برنامه2

 (28/11/1399ـ تاریخ پذیرش:  22/09/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

زمـان بـا افـزایش جمعیـتب به ـ د       شهری طی قرن گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافتـه اتـت و  ـ     تعداد و جمعیت مناطق کالن
زمـان در منـاطق    ایـن تحـ الت  ـ    ت. ارت اطاتب روند ای جهانیب و ... تح الت زیادی در روند ت تعة فضایی این مناطق رخ داده اتـ 

ایـن   گرفته برای فه  تح الت این منـاطق در ایـران محـدود اتـت. در     ش د. اما مطالعات انجام شهری کش ر ایران نیز مشا ده می کالن
تا  1375ال شهری شیرازب از ت ( به منظ ر بررتی روند تح الت ت تعة فضایی در منطقة کالنU.L.Dشهری ) مطالعه از تابع تراک  زمین

 و غیرمتمرکـز  فضـایی  فـرم  1395تـا   1375  ـای  تـال  طی شیراز شهری کالن منطقة نشان داد مطالعه ب اتتفاده شد. نتایج1395تال 
د ـد ت تـعة    نشـان مـی   1395تـا   1385و  1385تـا   1375  ای تال طی منطقه ت تعة فضایی تغییرات الگ ی. اتت داشته ای پراکنده

 1395و  1390و  1385  ای  ای جمعیتیب بیشترین تراک  جمعیتی در تال بر اتاس تحلیل تر شده اتت. اکندهفضایی غیرمتمرکزتر و پر
 تـمت  بـه  جمعیـت  ت زیـع  ب(اتتاندارد انحراف) دار جهت ت زیع خ رد. بر اتاس شهر شیرازب به چش  می در حلقة بافر مرکزیب یعنی کالن

 ص رت به منطقه جمعیت د د می نشان م ران آمارة نتایج جمعیتب ت زیع الگ ی لیلتح در  مچنینب. اتت رفته پیش  منطقه غرب شمال
 ـای جمعیتـی در رونـد ت تـعة منطقـه       گیـری خ شـه   . در مجم ع فرم فضایی غیرمتمرکز و پراکنده و شـلل اتت شده ت زیع ای خ شه
گزینـی اجتمـا،یب    ه  آن گسستگی شـهریب جـدایی  از آثار مکه  د د خ ردن تعادل در ت تعة فضایی و جمعیتی منطقه را نشان می بر  

 ت ان نام برد. رفتن اراضی کشاورزی و باغات را می وابستگی به ات م یلب از بین 

 کلیدواژگان

 .شهری شیراز شهریب فرم فضاییب منطقة کالن تح الت فضاییب تراک  زمین

                                                                                                                                                       
  :رایانامة نویسندة مسئول H-dadashpoor@modares.ac.ir 

 آمایش سرزمین

1400 تابستانو  بهار، اول ، شمارة13دورة   

)پژوهشی( 57-81ات صفح  

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/


58  ،1400، بهار و تابستان 1 ، شمارة13دورة  آمایش سرزمین 

 مقدمه
ریهاا  ستهترو و    ای مهم برنامهه ه توسعه، یکی از دغدغه یافته و درحال در بیشتر کشورهای توسعه

دلیه  تهیریر من هی توسهعه بهر       توانهد بهه    شهری است. این نگرانی می توسعة روزافاو  مناطق کال 

 ;Li et al., 2017; Liu et al., 2019) .های کشاورزی، و ... باشد رفتن زمین اکوسیتتم طبیعی، از بین 

Sajjad and Iqbal, 2012; Xu et al., 2016a) برای کتانی  یشهر کال  مناطق د و تحوالتدرک رش

کننهد و دهدمات را در ایهن     مهی کنند و کتانی که منابع را مدیریت  که پویایی شهری را مطالعه می

در ههر دو ههها    (. Knox 1993; Turner et al 1993: 1) دهند بتهیار مههم اسهت    میارائه  ها محیط

، همعیهت  کرانهه  پسمناطق مهاهرت ناشی از  ،د ساکنا  هدیدارومَتوسعه، هَ یافته و درحال توسعه

در همهین  (. Ramachandra & Bharath 2012; Xu et al 2012)کنهد   میزیاد سرعت  این مناطق را به

از ایهن  بیهرو   حاشهیه و  هوی فضا و آسایش بهه  و های هدید و متتقر که در هتت زما ، دانواده

شههری بهر    ند. در نتیجهه، منهاطق کهال    بخشه  سرعت میرا فیایکی این مناطق روند رشد  میمناطق 

در این میها ،  «. کنند فرایندهای تمرکا و پراکندسی را تجربه می( »1970) 1اساس س تة کالین کالرک

 شهود و تبهدی  ارا هی    مهی تهر   بهار   ،دلی  روند سریع شهرنشهینی   به ،های شهری متاحت زمین

 Ramachandra & Bharath 2012; Xuدهد ) رخ میهای انتانی   تغیرشهری به شهری توسط فعالی

et al 2012 .)سذارد؛  می کنیم تیریر زیادی این روند بر زندسی روزمره و محیطی که در آ  زندسی می

آب  (، آلهودسی Meyer & Turner 1992; Civerolo et al 2007; Shen et al 2008هوا ) آلودسی مانند

(Jeong 2001; Foley et al 2005 ،)ای سلخانهه  ار سازههای افاایش میاا  انتش (Liu & Deng 2011 ،)

 Pauchardزیتتی ) تنوع کاهش (، وZhou et al 2004; Chen & Zhang 2013شهری ) سرمای هاایر

et al 2006،فراینهد  درک بهرای  اساسهی  رونهد تحهوالت توسهعة فضهایی مبنهایی      تحلی  (. بنابراین 

 مثه  )های توسعة شهری  در ویژسی به علت وهود ت اوت همچنین، .است آ  تیریرات و شهرنشینی

 ;Kuang et al 2014; Li et al 2013دیگهر )  ةبهه منطقه   ای هههت( از منطقهه   ،سرعت، میاا ، شدت

Müller & Sikor 2006; Dadashpoor & Alidadi 2017; Su et al 2011 )دسهتیابی بهه     هرورت  و

 بهه  نیهاز  (Seto et al 2011)تر ههت حکمروایی شهری و پایداری شههری   های فضایی عمیق بینش

                                                                                                                                                       
1. Colin Clark 
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بهه طهور کلهی، محققها  بهرای       .شود می احتاس شهریکالن مناطق فضایی توسعة زمینة در مطالعه

شهده یها تهراکم همعیهت( و      تهراکم سهادته   ة)از همله انداز فضاییفرم شهری از معیارهای  تحلی 

 ;Li et al 2013) نهد ا هشهری است اده کهرد  سیری برای ارزیابی میاا  پراکندسی اندازهقاب  متغیرهای 

Xu & Min 2013روری تلقهی   شهری توسعة مطالعات شهری برای زمین تراکم رو، تحلی  (. ازاین 

سرفته در زمینة توسعة فضهایی منهاطق    های صورت (. مجموعه پژوهشBhatta et al 2010شود ) می

کمتهر بهدا  پردادتهه    شهری غالباً در کشورهای اروپایی و امریکایی صورت سرفته و در ایرا   کال 

های کمّی آماری انجهام شهده    سرفته در این زمینه نیا با روو های صورت شده است. اغلب پژوهش

شههری شهیراز بها     رو، در این پژوهش سعی شد تحوالت توسعة فضایی در منطقة کال  است. ازاین

 بررسی شود. 1شهری است اده از تابع تراکم زمین

شود و پس از بیا  روو تحقیق تحوالت توسعة فضهایی در   می این تحقیق با مبانی نظری آغاز

 شود. ها تحلی  و نتایج ارائه می سیرد. در نهایت یافته شهری شیراز مورد بررسی قرار می منطقة کال 

 پژوهش های پرسشاهداف و 

شهری شیراز بهود.   هدف از این تحقیق تحلی  تحوالت توسعة فضایی و تغییرات فرمی منطقة کال 

شهری شیراز چهه رونهدی را طهی     این زمینه، پاسخ به این پرسش که توسعة فضایی منطقة کال در 

 کند. کرده است دستیابی به هدف را هموارتر می

 پیشینة نظری پژوهش

ریای فضایی و  برنامه درها،  شهری و آرایش فضایی کاربریفرم فضایی شهرها، یعنی تکام   ةتوسع

ریهای   برنامهه  مباحه  ها قب  یکی از مو وعات اصلی در  مدتاز  اهمیت دارد وشهری  حاکمیت

 منطقة در رابت فضایی عناصر سادتار شهری فرم(. Alberti 1996; Kasanko et al 2006) بوده است

 شهری های فرم تغییرات مقایتة زما ، با در طی (.Anderson et al 1996)است  شده تعریف شهری

 مربهوط  فشردسی و است هتته منطقة به مربوط مرکایت .شود مشخص می شهری توسعة الگوهای

و  )میهانی(،  شههری دادلهی   ةشههری، منطقه   هتتة ةنتبت سه قتمت از منطق با محاسبة .حومه به

                                                                                                                                                       
1. Urban land density function (U.L.D) 
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 اصهلی  منهاطق  توزیع وقتی توا  نوع فرم توسعة فضایی منطقه را دانتت. می شهری ةحومه به منطق

 اسهت.  3/1اسهت نتهبت ههر یه       تعهادل م شهری حومة و دادلی )میانی(، شهری مناطق شهری،

اسهت. وقتهی نتهبت متهاحت      1متمرکااست، شهر  3/1هنگامی که نتبت متاحت هتته بیشتر از 

 بیشهتر  3/1 از حومهه  متهاحت  نتبت که هنگامی .است 2رکاتماست، شهر غیرم 3/1هتته کمتر از 

 Sun) است 4دهفشر شهر است، 3/1از  کمتر حومه متاحت نتبت وقتی. است 3پراکنده شهر است،

& Zhao 2018; Zhao et al 2015). 

ه پراکنهده،   ه فشهرده، متمرکها   تهوا  فهرم شههری را بهه چههار دسهتة متمرکها        بر این اساس می

 ه فشرده، غیرمتمرکاه پراکنده تقتیم کرد. غیرمتمرکا

 
 (T. Dong et al 2019). ابعاد فرم شهری 1شکل 

                                                                                                                                                       
1. central 
2. decentralized 
3. sprawling 
4. compact 
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ة تحلیه  تحهوالت فضهایی و تغییهرات فرمهی منهاطق       ای در حوز در سه دهة ادیر مطالعات ستترده

( در پژوهشهی  643ه   632: 2019و همکهارانش )  1شهری در دنیها صهورت سرفتهه اسهت. دونه       کال 

در بیتهت و ه هت ابرشههر    در را  پایهدار  توسهعة  با آ  ارتباط و ه زمانی فرم شهری فضایی دصوصیات

نتایج این تحقیق نشها    شهری، بررسی کردند. اکم زمینبا است اده از تابع تر ،اروپا و چین و ایاالت متحده

فهرم  کهه   درحالی اند؛ پشت سر سذاشتهسه منطقه رشد سریع شهری را این شهرهای ابراز نظر فضایی  داد

های شهری در ایاالت متحده غیرمتمرکها و پراکنهده    . فرمدیگر مت اوت است ةه منطقبای  شهری از منطقه

 و همکهارانش  2سهو  نه  در پژوهشهی دیگهر، س   . ین عمدتاً متمرکا و فشردهبه دست آمد و در اروپا و چ

 مین هوشی بانکوک، ه شرقی هنوب  ابرشهر در آسیای فضایی سه تغییرات و شهری های کال  ( فرم2019)

(HCMC)،  پراکنهدة  نتبتاً فرم فضایی ها نشا  داد بانکوک های آ  ه را مورد سنجش قرار دادند. یافته مانی 

 دلیه   بهه  بهوده و در ادامهه   پراکنهده  ابتدا درمین  ی هوشیشهر کال  ةمنطق سذارد. می نمایش به ار شهری

 ناشهی از  ههای  مانی  به دلی  محدودیتاما  فشردسی بیشتر حرکت کرده است. به سمت ستترو فضایی

در امها   .(Gang Xu et al 2019: 375-383) پشت سهر سذاشهته اسهت   را  یو باریک یشهری طول فرمدریا 

ههای فضهایی رشهد در     ( در زمینة تحلی  الگهو 138ه   117: 1397پور و ساالریا  ) مطالعات داداو ایرا 

دهنهدة رونهد    شهری تهرا ، مشههد، اصه ها ، شهیراز( نشها      شهری ایرا  )شام  مناطق کال  مناطق کال 

از الگهوی   شهری تههرا  رونهد توسهعه    شهری کشور است. در منطقة کال  کاهش تمرکا در مناطق کال 

شههری اصه ها  از    رفته است. منطقهة کهال     پیشپیرامو  پراکنده متمرکا به سوی الگوی چندمرکای و 

سیری الگهوی شهعاعی حرکهت کهرده اسهت. منطقهة        حالت تمرکا و با پراکنش نامتعادل به سمت شک 

امو  پراکنده مرکایت و پیر مرکایت دطی و شیراز دارای الگوی ت  شهری مشهد دارای الگوی ت  کال 

 ها در مقایته با مراکا اصلی است. است که دلی  آ  رشد اندک سکونتگاه

 محدوده و قلمرو مورد مطالعه

 8درهه و  30تا  29شهری شیراز در نیمة شمالی استا  فارس و با مختصات هغرافیایی  منطقة کال 

النهار مبدأ  تبت به نصفدقیقة طول شرقی ن 50تا  57درهه و  53تا  51دقیقة عرض شمالی و  9تا 

                                                                                                                                                       
1. Dong 
2. Gang Xu 
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 8(. این محدوده شام  1388قرار دارد )طرح مجموعة شهری شیراز، مهندسا  مشاور شهر و دانه، 

دهتهتا    19زنیا ، شههر هدیهد صهدرا(،     شهر )شیراز، مرودشت، زرقا ، کوار، داریا ، لپویی، دانه

  دهتتا  از شهرستا  )پنج دهتتا  از شهرستا  مرودشت، ی  دهتتا  از شهرستا  سروستا ، ی

 406آبهادی )  791سپیدا ، هشت دهتتا  از شهرستا  شیراز، چهار دهتهتا  از شهرسهتا  کهوار(،    

(. 1396آبادی دالی از سکنه( است )ساارو سرشماری ن وس و متکن  385آبادی دارای سکنه و 

طقهة  ن هر و همعیهت من   4851274، همعیت استا  فهارس  1395بنا بر سرشماری همعیت در سال 

؛ و 1788411؛ بخهش مرکهای شهیراز    83883شههری شهیراز )بها احتتهاب شهرسهتا  کهوار        کال 

ههاار، مههارلو، زرقها      چمهن، کوشه    نقش رستم، رودبال، کناره، رامجهرد یه ، قهره    های دهتتا 

 (.1396)ساارو سرشماری ن وس و متکن  ن ر است 1951770( 79476

 
 ی شیرازشهر . موقعیت جغرافیایی منطقة کالن2شکل 

 یقروش و ابزار تحق

(( و U.L.D) شههری  عملکهرد تهراکم زمهین   با است اده از ترکیب الگوی کال  پویای توسعة شهری )

شههری   تحوالت همعیتی سعی شد روشی مناسب برای بیا  تحوالت توسعة فضهایی منطقهة کهال    

س و متکن و های سرشماری عمومی ن و ههت بررسی تحوالت همعیتی از دادهشیراز ارائه شود. 

ای آ  و ...  ههت بررسی و شنادت منطقه از طرح مجموعة شههری شهیراز و طهرح ههامع ناحیهه     
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و  1375ای در سه مقطع زمهانی   شده با است اده از تصاویر ماهواره است اده شد. پوشش مناطق سادته

هها از    شهری و انجام داد  تحلیه  کارسیری تابع تراکم زمین استخراج شد و ههت به 1395و  1385

اسهت اده شهد. پهس از اسهتخراج تصهاویر       IDRISI Selva، Matlab، Envi، ARC GISافاارهای  نرم

پردازو تصاویر، شام  تصحیحات اتمت ری  و تصحیحات رادیومتریه ، هههت    ای، پیش ماهواره

شهده از   کاهش دطا، روی تصاویر انجام شد. ارزیابی دقت در استخراج ارا ی بها پوشهش سهادته   

 درصد بود. 90ای  ماهواره تصاویر

شههری و تهراکم    ههت بررسی تحوالت توسعة فضایی منطقه از دو روو عملکرد تراکم زمهین 

 همعیتی است اده شد.

فهرم   الگوهای کال  توصیف برای شهری تراکم زمین تابع : ازشهری الف( روش تراکم زمین

 متحهدالمرکا  ههای  حلقهه  از ت ادهاسه  بها  شهری تراکم زمین .شود می ها است اده آ  تغییرات و شهری

ههای   ای از حلقهه  های متحدالمرکا مناطق شهری را از مرکا شهر به مجموعهه  حلقه شود. می تحلی 

معموالً این مکا   (.Jiao et al 2017b; Schneiderand Woodcock 2008) کند متحدالمرکا تقتیم می

حائ   های حلقه از ای مجموعه .ودش تعریف می (CBD) شهر تجاری اصلی ةمح  تولد شهر یا منطق

 همهة  تقریبهاً  حلقهه  دورتهرین  به رسید  شود و تا می شروع شهر مرکا از کیلومتری، که ی  )بافر(

حلقة بیرونی شهری  شود. رسم می ARC GIS افاار دهد، با است اده از نرم پوشش می را شهری زمین

این مرز باید به انهدازة کهافی    .1(: Bren et al 2017; Jiao 2015) شود معیار انتخاب می مبتنی بر دو

هها دارای   بار  باشد، طوری که مناطق پیوسته و متتعد شهری را در دود های دهد، حتی اسر آ 

. وسعت شهری ی  شهر شام  شهرهای کوچ  مناوی و دور 2سادتارهای مختلف اداری باشند؛ 

 بهه  شههری  زمهین  نتهبت  دالمرکامتحه  ههای  حلقهه  در شهری تراکم زمین از محدودة شهری نباشد.

 1های  شهری بر اساس رابطه شود. تراکم زمین می تعریف حلقه هر در سادت قاب  ارا ی متاحت

 (:Jiao 2015آید ) به دست می 2و 
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در نظر سرفتهه  ی تقتیم مناطق شهری تواند آستانه برا شده می های مختلف سادته قتمت تراکم

شهود:   شهری به چهار بخش تقتهیم مهی  ناحیة  .(Jiao 2015; Schneider & Woodcock 2008) شود

 منطقهة  یها  ناحیهة هتهته   .4شههری لبهة  ، 3حومه ة، منطق2)میانی( شهری دادلی ة، منطق1شهری ةهتت

 دادلهی  منطقهة  .اسهت  رصهد د 75 از باالتر که است شده سادته متاحت تراکم بیشترین با مرکای

 حومهه  منطقهة . درصهد اسهت   75 تا 50 بین شده سادته منطقة تراکم که است هایی شهری )میانی(

 تهراکم  دارای لبهة شههری   .اسهت  درصهد  50 تها  25 از شهده  سهادته  منطقهة  تهراکم  که است هایی

 است. درصد 25 از شدة کمتر سادته

وهای فضهایی اسهتقرار همعیهت در    الگ  به منظور تحلی  عینی تحوالت جمعیتی:  ب( روش 

است اده شهد و تهراکم همعیتهی در    « شک  نواحی حلقه»شهری شیراز از  سادتار فضایی منطقة کال 

های  در کنار تحلی  تراکم همعیتی در حلقههای بافر ی  کیلومتری مورد بررسی قرار سرفت.  حلقه

دار و هههت تحلیه     بافر، ههت شنادت توزیع هغرافیهایی پخشهایش همعیهت از توزیهع هههت     

ههای   ای یا پراکنده در منطقه از آمارة مورا  ههانی و ههت شنادت لکه الگوهای تصادفی یا دوشه

 است اده شد.داغ و سرد از آمارة مورا  محلی 

که است ای  های هغرافیایی در فضا به سونه توزیع بتیاری از پدیده: 5بیضی انحراف معیار *

 ةتهوا  بها محاسهب    مهی  ،ها را با دایره نشا  داد. در این موارد ا  آ و نتو باشددار  ممکن است ههت

ها در فضا را نشها    به طور هداسانه و متتق  روند و ههت توزیع پدیده y و x واریانس محورهای

 رود مهی کهار   بهه ای از نقهاط یها نهواحی     سیری روند در مجموعه روشی که معموالً برای اندازه. داد

 ای این دو مقدار محورههای بیضهی   .استبه طور هداسانه  y و x رد در ههتاستاندا ةفاصل ةمحاسب

عنهوا  بیضهی انحهراف     ااز ایهن بیضهی به   . دنه سیر که توزیع عوارض را دربرمهی کنند  تعریف می را

 (.94ه  88 :1390 شود )عتگری می یاداستاندارد نیا 

                                                                                                                                                       
1. urban core 
2. inner urban area 
3. suburban area 
4. urban fringe 
5. Standard Deviation Ellipse 
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تحلی  دودهمبتتگی فضایی  )آمارة موران جهان: و محل:(  فضاي: ** خودهمبستگ:

یف به منظور توص (GMI) 1مورا  قادر است ادتالف فضایی را اندازه بگیرد. شادص مورا  ههانی

بهرای  ( LMI) 2کهه شهادص مهورا  محلهی     رود؛ درحهالی  ویژسی ی  متغیر در ک  منطقه به کار می

ههای مجاورشها  اسهت اده     ها با نمونه های سرد و مقایتة آ  های داغ و لکه کشف توزیع فضایی لکه

متغیهر   -1و  1ارزو تحلی  دودهمبتتگی فضایی مورا  بهین   (.1397شود )نادیا  و همکارا   می

نادی   P-value ای باشند مقدار های مشابه و الگوی دوشه . زمانی که مشاهدات دارای ارزواست

و مشاهدات به صهورت پراکنهده اسهت.     -1نادی   P-value+ است و در غیر این صورت مقدار 1

همچنین، در صورتی که الگوی پراکنش مشاهدات تصادفی باشد، همبتتگی مهورا  صه ر در نظهر    

                                                                                                                                                       
1. Global Moran's I 
2. Local Moran's I 
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و ههههت محاسههبة  8ت محاسههبة دودهمبتههتگی مههورا  ههههانی از رابطههة شههود. هههه سرفتههه مههی

 شود:  است اده می 9دودهمبتتگی مورا  محلی از رابطة 

(8) 
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 های تحقیق یافته

دههد   است که نشا  میآمده  3در شک   1395و  1385و  1375شده طی دورة  روند توسعة نواحی سادته

شهر در حال  ( به سمت نواحی پیرامونی کال CBDشهری ) شده از مرکا تجاری منطقة کال  نواحی سادته

 ستترو است. این توسعه در اطراف شهر شیراز، مرودشت و صدرا، بیشتر نمایا  است.

 
  منطقه بیرونی مرز و متحدالمرکز های شده و حلقه نواحی ساخته .3شکل 
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شههری در منطقهه را نشها      آمده بر پایة محاسهبات تهابع تهراکم زمهین     دست مقادیر به 1هدول 

شههری شهیراز طهی دورة     ، منطقة کهال  4و  3و مطابق شک   1بر اساس محاسبات هدول  دهد. می

است. در  3/1و متاحت حومة بیشتر از  3/1دارای متاحت هتتة کمتر از  1395و  1385و  1375

 2ی غیرمتمرکا و پراکنده است. ایهن حالهت بها تغییهرات تهراکم در ههدول       نتیجه دارای فرم فضای

کمتر  = فرم متمرکا و متاحت حلقة هتتة 3/1بیشتر از همخوانی دارد )متاحت حلقة هتتة شهری 

= فرم فشرده و متاحت حلقهة حومهة    3/1= فرم غیرمتمرکا؛ متاحت حلقة حومة کمتر از  3/1از 

 درصد(. 33معادل  3/1) = فرم پراکنده( 3/1بیشتر از 

 شهری شیراز شهری منطقة کالن . پارامترهای تابع تراکم زمین1جدول 

 
 1395و  1385و  1375 های های شهری )هسته، میانی، حومه( سال ت هر یک از حلقه. درصد مساح1نمودار 

 

 سال

 پارامترهاي تابع
1375 1385 1395 

α 954/2 03/3 724/3 

C 01/0 012/0 027/0 

D 882/8 379/9 43/12 

R-square 99/0 989/0 985/0 
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. حلقة هسته و میانی و حومه ـ فرم غیرمتمرکز پراکندة منطقه )محدودة باریک هسته و محدودة گستردة حومه 4شکل 

 شده ( بر اساس ناحیة ساخته1395، 1385، 1375 برای هر سه سال 

شهری  منطقة کال « تغییرات فرم فضایی» 1395و  1385و  1375های  نیا برای سال 5در شک  

فهرم منطقهه    1395تا سهال   1375از سال « متاحت هتته»شیراز نمایش داده شده است. بر اساس 

است )متاحت هتته  3/1غیرمتمرکا است؛ به این دلی  که متاحت هتته در هر سه دوره کمتر از 

فهرم   1395تها سهال    1375از سال « متاحت حومه»(. بر اساس فرم منطقه غیرمتمرکا ،3/1کمتر از 

اسهت )متهاحت حومهه     3/1منطقه پراکنده است. چو  متاحت حومه در هر سهه دوره بیشهتر از   

 فرم منطقه پراکنده(. ،3/1بیشتر از 
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 های هسته و حومه شهری شیراز بر اساس مساحت حلقه . تغییرات توسعة فضایی منطقة کالن5شکل 

دههد   شده برای دورة مورد مطالعة منطقه را نمهایش مهی   تراکم نواحی سادته 2هدول  همچنین

درصد = فرم  33درصد = فرم متمرکا و تراکم حلقة هتته کمتر از  33)تراکم حلقة هتته بیشتر از 

 33درصد = فرم فشرده و تراکم حلقهة حومهه کمتهر از     33غیرمتمرکا؛ تراکم حلقة حومه بیشتر از 

اسهت کهه در ایهن     33/0دهد تراکم در ناحیة هتته کمتهر از   پراکنده(. نتایج نشا  می درصد = فرم

صورت فرم فضایی منطقه غیرمتمرکا است و طی روند توسعة منطقه از این میاا  کاسته شده و در 

غیرمتمرکاتر شده است. تراکم در ناحیة حومه نیا کمتر از  1395تا سال  1375نتیجه منطقه از سال 

ست که در این صورت فرم فضایی منطقه پراکنده است و طی روند توسعة منطقهه نیها ایهن    ا 33/0

تهر شهده اسهت. ایهن      پراکنهده  1395تها سهال    1375میاا  کاسته شده و در نتیجه منطقهه از سهال   

ههای شههری بهه دسهت      محاسبات فرم غیرمتمرکا پراکندة منطقه را، که با است اده از متاحت حلقه

 کند. می آمده بود، تییید
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 1395تا  1375های  شهری شیراز طی سال . فرم فضایی منطقة کالن6شکل 

 شهری شیراز های شهری در منطقة کالن شدة حلقه . میزان تراکم مناطق ساخته2جدول 

 

تحوالت همعیتی نیا مورد سنجش قهرار سرفتهه   تحوالت توسعة فضایی منطقه از طریق  در ادامه،

افر( ی  های حائ  )ب در حلقه 1395و  1390و  1385های  سال است. در این بخش تغییرات همعیتی

( رسم شده مورد بررسی قرار سرفته است. بهر  CBDشهری ) کیلومتری، که از مرکا تجاری منطقة کال 

در حلقة حائه  )بهافر(    1395و  1390و  1385های  ، بیشترین تراکم همعیتی طی سال7اساس شک  

تهراکم  دورد. این کهانو  همعیتهی نقطهة پرهمعیهت و پر     شهر شیراز، به چشم می مرکای، یعنی کال 

شهر شیراز، ی  حلقة حائه    ، پس از کال 1385شهری شیراز شنادته شده است. در سال  منطقة کال 

 سال

 هاي شهري تراکم حلقه
1375 1385 1395 

 182180631/0 288031815/0 302546806/0 تراکم ناحیة هتته

 083863447/0 124255915/0 130718809/0 یانیتراکم ناحیة م

 045618616/0 051529535/0 052945109/0 تراکم ناحیة حومه
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ههای   عالوه بر حلقه 1390زنیا  شک  سرفت. در سال  متراکم پیرامو  ناحیة مرودشت و داریا  و دانه

زنیا ، یه    و دانهشهر شیراز و در مرتبة بعدی حلقة مرودشت و داریا   تراکم باالی همعیتی در کال 

حلقة حائ  متراکم همعیتی پیرامو  شهر هدید صدرا و زرقا  و لپویی شک  سرفته اسهت. همچنهین   

 شهر شک  سرفته است. حلقة متراکم همعیتی پیرامو  کال  1395در سال 

 
 هری شیرازش های حائل )بافر( یک کیلومتری با فاصله از مرکز منطقة کالن . میزان تراکم جمعیت در حلقه7شکل 

توزیهع  و هههت   رونهد  تشهخیص  هههت دار )انحهراف از اسهتاندارد(    در ادامه از توزیع ههت

غرب  و شمال   که توزیع همعیت بیشتر در ههت شمال دهد نشا  می 8شک   است اده شد.همعیت 

 شهر شیراز پیش رفته است. کال 
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 شهری شیراز منطقة کالندر  1395، 1390، 1385های  دار جمعیت طی سال . توزیع جهت8شکل 

 بهرای  1هههانی  مهورا   آمهارة شهری شهیراز، از   ههت بررسی الگوی توزیع همعیت در منطقة کال 

و در ناحیة قرمارن  سوشهة سهمت    z>1.96مقدار آمارة استاندارد دودهمبتتگی است اده شد.  توصیف

بهر اسهاس    دههد.  ای را نشا  می یع فضایی همعیت با الگوی دوشهراست هرم واقع شده است که توز

برابهر   1390و در سهال   912502/0برابهر   1385ارزو دودهمبتتگی فضایی مورا  در سهال   9شک  

شههری شهیراز بهه     توا  دریافت که منطقة کال  است. می 939880/0برابر  1395و در سال  913679/0

ههای تهراکم    بر اساس آمارة مورا  محلی، که موقعیت دوشهه تر شد  پیش رفته است.  ای سمت دوشه

شههر شهیراز و شههر     در کهال   1390و  1385دههد، همعیهت در سهال     زیاد یا کم همعیت را نشا  می

دوشة همعیتی شهر صدرا بهه   1395ای با تراکم زیاد قرار سرفته و در سال  مرودشت به صورت دوشه

 شهری شیراز نمایا  شده است. موقعیت منطقة کال  این دو دوشة همعیتی متراکم افاوده و در

                                                                                                                                                       
1. GMI 
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 1395و  1390و  1385های  شهری شیراز، سال . نتایج تحلیل ارزش موران منطقة کالن9شکل 

 نتیجه

 1395و  1385و  1375ههای   شهری شهیراز طهی سهال    منطقة کال  دهد نتایج این پژوهش نشا  می

 1395تها   1375سهت و بها سهذر زمها  از سهال      دارای فرم توسهعة غیرمتمرکها و پراکنهده بهوده ا    

های  های همعیتی، بیشترین تراکم همعیتی در سال طبق تحلی  تر شده است. غیرمتمرکاتر و پراکنده

دورد. این کهانو    شهر شیراز، به چشم می در حلقة بافر مرکای، یعنی کال  1395و  1390و  1385

شیراز شنادته شده اسهت. بها سهذر زمها  از      شهری همعیتی نقطة پرهمعیت و پرتراکم منطقة کال 

شهری  شهر شیراز در منطقة کال  های متراکم همعیتی پیرامو  کال  ، حلقه1395تا سال  1385سال 

تواند استقرار شهر هدید صدرا و افاایش هاذبیت شهر زرقا   اند. دلی  این و عیت می شک  سرفته
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شههر شهیراز و    هها بهه کهال     نادیکهی ایهن حلقهه    های همعیتی، و همچنین و لپویی، به منالة کانو 

توزیع همعیت منطقه بیشتر شهری باشد.  دسترسی همعیت به تتهیالت و ددمات و امکانات کال 

شهر شیراز پیش رفته است، کهه سهرایش همعیهت منطقهه بهه       غرب کال  و شمال   در ههت شمال

ههای مههم در    ها و برنامه ند سیاستتوا دهد. دلی  این مو وع می استقرار در این ههت را نشا  می

شهر شهیراز و   ه از همله سیاست ایجاد شهرهای هدید و تمرکازدایی از کال  زمینة اسکا  همعیت

ه باشد. بر پایة اهداف این طرح،  آغاز شد 1368ریای شهر هدید صدرا، که از سال  مطالعه و برنامه

یت را برای منطقه ای ا کند. همچنین، از های آینده نقش سرریا همع شهر هدید صدرا باید طی دهه

، تحول هدیدی در بازار زمین و متکن شیراز و حومه ات ها  افتهاد. ایهن تحهول     1379اوادر سال 

غرب شیراز و به تبع آ  شهر هدید صدرا ارر قابه  تهوههی سذاشهت. بها هجهوم        ویژه در شمال به

و همچنین اهمیت کاربری متهکونی   شدت باال رفت سرمایه به این ارا ی قیمت زمین و متکن به

غرب منطقة  شهر بتیار افاایش یافت که این مو وع استقبال همعیت به سمت شمال  ویالیی و باغ

 .دهد شهری را نشا  می کال 

دهد کهه همعیهت منطقهة     (، نشا  میGMIههانی ) مورا  آمارةهمچنین الگوی توزیع همعیت، 

پخشهایش نامناسهب و   ده شده است کهه از دالیه  آ    ای پراکن شهری شیراز به صورت دوشه کال 

نتهایج نشها    محیطی، و ... در منطقهه اسهت.    نامتعادل ددمات اهتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیتت

ای  . طبق نتایج، میاا  دوشهه تر شد  پیش رفته است ای دهد با سذر زما  منطقه به سمت دوشه می

لی  این مو وع عملکردها و دصوصیات این بود  همعیت در شهر شیراز و مرودشت باالست و د

 دو شهر در هذب همعیت است.

دهند شیراز حرکت به سهمت پیرامهو  را آغهاز کهرده اسهت و ایهن رونهد در         ها نشا  می یافته

رو، پیشهنهادهایی هههت مهدیریت     های آینده سرعت بیشتری به دود دواههد سرفهت. ازایهن    سال

 .شود  تحوالت فضایی ارائه می

 پیشنهاد

موهب ادغام روستاها و ارا ی زراعهی  شهری شیراز  توسعة پراکنده و غیرمتمرکا در منطقة کال  ه

های کشاورزی مطلوب به فضاهای متهکونی   ، ستتتگی بافت، تبدی  زمینشهر شیراز کال اطراف 
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ههدایت  این رابطه، در  .شده استمنطقه های طبیعی  و قابلیت ها زوال ظرفیت همچنین و ،و صنعتی

موههود شههری و پرهیها از ستهترو بهه سهوی پیرامهو  و         ههای  سمت ظرفیهت به منطقه  ةتوسع

و و هع قهوانین و    ،افاایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسهازی منهاطق متهروک   ، های زراعی زمین

ههای   به منظور هلوسیری از ت کی  ارا ی و کنترل مالکیت زمین از سوی متئوال  نظارت متتمر

در همهین زمینهه، در طهرح    شهود.   پیشنهاد می شهری شیراز ز در منطقة کال شهر شیرا کال  پیرامو 

ای دو منطقة مطلوب از نظر اکولوژی  تشخیص داده شده اسهت کهه در فاصهلة متناسهب از      ناحیه

انهد از منطقهة زادهرد در دهتهتا       اند. ایهن دو منطقهه عبهارت    شهری شیراز قرار سرفته منطقة کال 

سیری از ارا ی ایهن دو منطقهه هههت     شهر شیراز، که بهره هنوب کال چمن و منطقة کدنج در  قره

 دواهد بود.  توسعة منطقه مطلوب

دورد  تعادل فضایی در پخشهایش   سرفته در محدوده موهب برهم های همعیتی شک  ه دوشه

دصوص  ها و به مناسب همعیت در منطقه شده است. تمرکا امکانات و اشتغال و ... در این دوشه

سهذارا  ههذاب باشهد کهه افهاایش       هر شیراز موهب شده این نواحی برای مردم و سهرمایه ش کال 

ها به تشدید ترافی   مهاهرت و تراکم همعیتی را در پی داشته است. تمرکا همعیت در این دوشه

شود، بها   شود. در این زمینه، پیشنهاد می محیطی منجر می دورد  تعادل زیتت هوا و برهم و آلودسی 

ههای همعیتهی منطقهة     ای و آمایش فضا، مدیرا  بهر ستهترو کهانو     های منطقه از سیاست است اده

ه سکونتی در نقاط متتعد  ه رفاهی شهری شیراز نظارتی مؤرر داشته باشند و نیا مراکا ددماتی کال 

شهری ایجاد شود تا با ایجاد چنین نقاطی از سرازیر شد  همعیهت بهه یه      توسعه در منطقة کال 

 ص هلوسیری شود.نقطة دا

  شههر شهیراز پهیش    غرب کال  شهری شیراز به سمت شمال  ه از آنجا که توسعه در منطقة کال 

کنهد و   تهدید می  های کشاورزی و باغاتی را که در این ناحیه استقرار یافته رود و از سویی زمین می

شود، پیشهنهاد   وده میسو با آ  در ارر سذر زما  به تراکم همعیتی دوشة همعیتی شهر صدرا افا هم

پذیر شود؛ از همله: ارائة  شود اقدامات مختل ی صورت پذیرد تا مدیریت فضای پیرامونی امکا  می

سهذاری بهرای افهرادی کهه در      ههای شهغلی و سهرمایه    ددمات مورد نیاز، ایجاد و افاایش فرصهت 

ری از مههاهرت  کنند برای هلوسی شهر شیراز زندسی می دصوص نواحی هنوب کال  ها و به حاشیه
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سیهری از   سیهری در بههره   شهری، و ع قوانین و سهخت  غرب منطقة کال  این افراد به سمت شمال 

افهاا و ههایگاین کهرد  توسهعة      شههر و اسهت اده از توسهعة میها      غرب کهال   ارا ی ناحیة شمال 

 شهری به های توسعه در پیرامو  و حاشیه. درو 

شههری( و همعیتهی    ه فضهایی )تهراکم زمهین    لبهدی ه در این پژوهش تالو شد با دو مؤل هة کا 

های آتهی   شود در تحقیق شهری شیراز سنجیده شود. پیشنهاد می تحوالت توسعة فضایی منطقة کال 

شههری   ها ههت تحلی  تحوالت توسعة فضهایی منطقهة کهال     ههت تدقیق مو وع از دیگر مؤل ه

 شیراز نیا است اده شود.
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 منابع
 ستهتردسی  تحلیلهی  ارزیهابی (. »1395روشتی؛ عبداهلل دداوندی ) ن احدنژادمحت زمانی، اکبر؛  اصغری

 GIS و RSبها اسهت اده از    ارا هی  کهاربری  تغییهرات  بهر  آ  تیریر و شهری مناطق ه کالبدی  فضایی

، صهص  3و  ،16س  ،هغرافیهایی  فضهای  ،«1392ه   1366زمانی  دورة طی شیراز: موردی )مطالعة

 .76ه  57

ان جار مادرشههر و توسهعة   (. »1397حمد سلیمانی؛ احمد سعیدنیا؛ احمد زنگانه )تلخابی، حمیدر ا؛ م

ههای هغرافیهای    پهژوهش ، «شهری تههرا  در چهارچوب نظریهة زوال شههری     ستیختة منطقة کال 
 .457ه  451، صص 3، و 6، د ریای شهری برنامه

 رشهتة  ، رسهالة دکتهری،  «تههرا   شههری  کال  منطقة شهری نظام تحوالت تبیین(. »1396زاده ) دراشادی

 هغرافیایی، دانشگاه دوارزمی. علوم دانشکدة شهری، ریای برنامه و هغرافیا

رویی در منطقهة   تحلی  الگوهای فضایی پراکنده(. »1393لواسانی ) هاشم؛ سید امیرر ا میریپور،  داداو

 .146ه  123، صص 1، و ریای فضایی )هغرافیا( برنامه، «شهری تهرا  کال 

شهده بهر    تحلی  تیریر عوام  همعیتی و توسعة ارا ی سادته»(، 1394هاشم؛ فردیس ساالریا  )ر، پو داداو

 .183 ه 157صص ، 1 ، وای هغرافیا و توسعة ناحیه، «ه منطقة مرکای مازندرا  رویی در شهر پراکنده

 تحلیهه  الگوهههای فضههایی رشههد شهههری در منههاطق  (. »1397) هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .138 ه 117صص ، 1و  ، 10 ، دسرزمین آمایش، «شهری تهرا ، مشهد، اص ها ، و شیراز کال 

شناسانة سادتار فضایی توزیع همعیهت در   تحلی  ریخت(. »1397دادی ) هاشم؛ مهدی علیپور،  داداو

 .125ه  109، صص 1، و 50، د های هغرافیای انتانی پژوهش، «شهری تهرا  منطقة کال 

بینهی تحهوالت سهادتار     تحلیه  و پهیش  (. »1395زاد؛ هما هلیلی ص ریا  ) هاشم؛ نریما  هها پور،  داداو

 .61ه  51، صص 18، و مطالعات شهری، «1420ه  1375شهری مشهد طی دورة  فضایی منطقة کال 

 ایرا  شهرهای کال  شک  فشردسی و پراکنش میاا  سنجش(. »1393محمدرحیم؛ بیتا ر اییا  ) ،رهنما

 .107 ه 87صص  ،16 و ،4، س دش  مناطق هغرافیایی مطالعات، «کمّی های مدل از ادهاست  با

 منهاطق  دسرسهونی  و تکهوین،  سیهری،  شک  فرایند تبیین(. »1388) پور حاهی دلی  اس ندیار؛ زبردست،

 .121ه  105صص  ، 69و ،انتانی های هغرافیای پژوهش ،«شهری کال 

معرفی و تبیین هایگاه مجموعهة شههری و مطالعهات پایهه     : 1(. ج 1388طرح مجموعة شهری شیراز )
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 ه طبیعی(، مهندسا  مشاور شهر و دانه.  )محیطی

 دانه. و شهر مشاور مهندسا  : مطالعات پایه )انتانی(،2. ج (1388) شیراز شهری مجموعة طرح

 مشاور  مهندسا ، مطالعات پایه )اقتصادی و شبکة ارتباطی(،3. ج (1388) شیراز شهری مجموعة طرح

 دانه. و شهر

 مشاور مهندسا  سنجی(، : مطالعات پایه )زیرسادتی و امکا 4. ج (1388) شیراز شهری مجموعة طرح

 دانه. و شهر

 مشهاور  مهندسها   ها )اقتصادی،کالبدی، و مدیریتی(، : تحلی 5. ج (1388) شیراز شهری مجموعة طرح

 دانه. و شهر

 دانه. و شهر مشاور ریای، مهندسا  نی برنامه، مبا6. ج (1388) شیراز شهری مجموعة طرح

، «ای در البرز هنوبی های مؤرر منطقه تیریر متقاب  سادتار فضایی و نظام هریا (. »1396عظیمی، آزاده )

 .301ه  275، صص 2، و 9، د آمایش سرزمین

شههنادت الگههوی رشههد کالبههدی فضههایی (. »1394غالمههی، یههونس؛ سههلما  حیههاتی؛ محمههد قنبههری )

مطالعهات نهواحی   ، «شهرهای مشهد، شیراز، اص ها ، تبریا( ای ایرا  )مطالعة موردی:کال ههرشکالن
 .100ه  79، صص 3، و 2، س شهری دانشگاه باهنر کرما 

 تحقیقهات  ،«تهرا  شهر کال  فضایی ه کالبدی رشد الگوی تحلی (. »1395فرزانه دستا ) محمود؛ قدیری،

 .44ه  30، صص 1و  ،31س  هغرافیایی،

 فضهایی  توسهعة  الگهوی  بررسهی  و تحلی (. »1396) مقدم، علیر ایی ؛، سلما مدیری، مهدی؛ حیاتی

 .22ه  7، صص 46، و مدیریت شهری ،«مشهد شهر کال 
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