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 چکیده

شهرها با جذب جمعیت، سرمایه و فعالیت، تبدیل به مراكز  الز خ مزدمات، تتزاتت، تولیزد،      امروزه مناطق شهری بخصوص كالن

هزای اساسزخ   و دت مسیر پاسخگویخ به نیازهای توزاف ون مود، بسیاتی از منابع انسانخ و طبیعخ تا باچزال   سکونت شدهمصرف و 

ای كه به معنای اف ای  ف اینده مهاجرت به شهرها، شهرنشینخ گسترده، تشزد  دت این میان، مقولة شهرنشینخ توده. مواجه نموده است

شزهرهای ایزران نیز  دت پزخ     . نگیر بسیاتی از شهرها، بویژه دت كشوتهای جهزان سزوش شزده اسزت    باشد، گریبامخ... فی یکخ شهرها و

عنزوان مركز  لقزل و    دت ایزن میزان شزهر قز  بزه     . اندقواته مواجه بودهتحوالت اقتصادی، اجتماعخ، با تشد لتاش گسیخته، سریع و بخ

، بویژه پس از پیروزی انقالب اسالمخ، با تشد سزریعخ از بععزد   چهاتمین شهر مهاجرپذیر ایران، با توحه به تشد جمعیت و شهرنشینخ

تو نگاتندگان مقاله حاضر با ع   به اهمیت مقوله برتسخ توند و گسزتر  كالبزدی ایزن    از این. كالبدی و فی یکخ مواجه بوده است

تولزییخ بزوده و بزا بهزره      –ی زخ تو  تحقیق دت پژوه  حاضر تح  .است پردامته 5331تا  5331شهر، به مطالعه دت فال ة سالهای 

نتزای   . فضزایخ ایزن شزهر پردامتزه اسزت      –های آنتروپخ شانون، ه دتن و جینخ، به تح یل چگونگخ گستر  كالبدیگیری از مدل

، گستر  فی یکخ شهر، بصوتت پراكنده و غیرمتزراك   ها دوتهدهد كه طخ این ها نشان مخحالل از به كاتگیری و تح یل این مدل

 .زمینه تا برای تشد اسپرال و بدون برنامه شهر آماده نموده استبوده و 

 

فضایی، رشد افقی و اسپرال، مدل شانون، مدل هلدرن، ضریب جینی، شهر  -گسترش کالبدی: واژگان کلیدی

 قم
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 مقدمه

تصار   عمادتا  باا   "هاای ستاترده کاه    در نیم قرن اخیر، شهرها بواسطة افزایش زاد و ولد، رشد جمعیت و مهاجرت

کاه افازایش درجاة    طاوری اند، به، با سرعت زیادی ستترش یافته(93: 6911قادری مطلق،)"عدواني زمین همراه بوده

عناوان یا    باه ( Liu and et al,2007:597)است های تغییر جهاني ترین جنبهشهرنشیني و جمعیت شهری که از مهم

تغییرات وسیعي از مقیاا    و( Qadeer,2004:1)رافراهم واقعیت غیرقابل انکار، مقدمة رشد و توسعة ستتردة شهری 

ایان رابطاه، مطالعاات     در (.Jun Yu and Nam Ng,2007:96)اسات  محلي تا جهاني در کاربری زمین ایجاد نماوده  

 39حادود  میلیارد نفر رشد خواهد داشت که  2از  بیش 2292جمعیت شهری جهان تا سال "دهد کهمختلف نشان مي

-این رشد بي (Pietro and et al,2005:11) .ور در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق خواهد افتاددرصد از رشد مذک

های جدید، کااهش  به توسعه غیر قابل کنترل نواحي شهری، خلق سکونتگاه منجر شهرها، به مهاجرت افزایش رویه و

 تغییرات و بروز نشدني مهار ستترش برنامه،بدون  سازهای و ، ساخت(Ortega & et al, 2011:2)"سطح رفاه انتاني 

 ,Garcia-Palomares)نشایني، ستاتردسي شاهری    شاهرها، سارایش باه سامت حوماه      فضاایي  در سااختار  فاراوان 

، همچنین بروز مشکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری بویژه در کشاورهای درحاال توساعه شاده     (2010:197

ریازان شاهری قارار    هاای برناماه  رکود شهری در نقطاة ققال نگراناي   "همراه بهکه امروزه متائل فوق ایسونهبه. است

مداران را فراهم ریزان شهری و همچنین سیاستزمینه مطالعة جدی جغرافیدانان، برنامه و( Alden,1996:553)"سرفته

تایار مهام و   سذاری رشد شهری، متئولیتي باز همین رو سیاست(. AL-Ahmadi and et al, 2009: 80)نموده است 

ها بپردازد و از سوی دیگر باا هادایت عاقالناه روناد     خطیر است، چرا که از ی  سو باید به برطر  کردن نابتاماني

بنابراین باتوجه به اینکاه در  . فضایي جلوسیری نماید-ویژه در ابعاد کالبدیها بهساخت و سازها از پیدایش ناهنجاری

سراسر جهان، بویژه در کشورهای درحال توسعه، رشد شهری هم از نظار جمعیات و هام از نظار ستاترش فضاایي       

ویژه هب -لزوم توجه به متائل شهری  ،(Rafiee and et al,2009:19)منجربه بروز تغییرات ستتردة شهری شده است 

کاه در ایان   ( 625: 6911زاده و رفیعاي، اباراهیم )اسات  در قالب چارچوبي علمي، ضرورت یافته  -متائل کالبدی آن

 .پژوهش، کالنشهر قم به عنوان یکي از مهم و میلیوني ایران مورد مطالعه قرار سرفته است

باا باروز   . ماهنا  و متعاادل باود   توسعة فیزیکي و رشد جمعیتي شهرهای ایران تا چند دهة پایش دارای افزایشاي ه  

مهادیان  ) یرفتناد پذهاایي را  باه سارعت تغییارات و دسرساوني    ( به ویاژه شاهرهای بازر    )شهرها تحوالت جدید، 

این دسرسونیها به شکل افزایش سریع جمعیت و ستترش فیزیکاي شاتاآ آمیاز شاهرها، و باه      (. 11: 6936بهنمیری،

طح زیرساخت شهری بیشتر تحت تتلط ساختمانهای متکوني باوده  که سصورتي نامتعادل و ناهماهن  بوده بطوری

بعبارت دیگر، این تغییرات کالبدی و تحوالت فضایي شاهرها، چناان   (. 961-963: 6915زاده دهاقاني،مشهدی)است 

هاای  ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور نه تنها تواناایي حفاو ویژساي   سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره

ي و اصیل خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمي نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکالت بتیاری سنت

 6996) يارضا های اخیر بویژه دوران پس از اصالحات از این رو در دهه(. 91: 6913موسوی و دیگران،)همراه است 

و  -ا متئله درآمده و لزوم توجه به متاائل شاهری  ، در ایران رشد و ستترش شهرها به صورت نوعي معضل ی(ش. ه

: 6911اباراهیم زاده و رفیعاي،   )است در قالب چارچوبي علمي، اهمیت و ضرورت یافته  -به ویژه متائل کالبدی آن
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ناه چنادان    یها سذشتهامروزه با مرور و مقایتة جمعیت و فرایند توسعة کالبدی بتیاری از شهرهای کشور، با (. 625

ها پي برد که در صورت عدم توجه صحیح بادان  فضایي آن -توان به روند سریع ستترش کالبدیدور، به سادسي مي

را از باین بارده و ضامن    ...( زمینهای کشاورزی، زمینهای بکر و توریتاتي و  ) یعيطبتواند بتیاری از پتانتیلهای مي

های بتیاری را نیز برای مدیریت شهری به همراه شهری، هزینه انعکا  چهرة زشت شهری در نتیجة توسعة نامتوازن

باشاد، در  در همین ارتباط، شهر قم که در حال حاضر به عنوان یکي از کالنشهرهای بزر  کشاور مطارم ماي   . آورد

های سذشته، شاهد سیل ستتردة مهاجران، ستترش سریع فیزیکي و بروز معضالت مختلف مواجه بوده کاه  طول سال

مطالعه در ارتباط با چگونگي رشد و توسعة فیزیکي سریع این شهر در ارتباط با سایر فاکتورها مانناد جمعیات    زمینة

علات  یکي از مهمترین عواملي که در این زمینه قابال ککار اسات، موقعیات ارتبااطي ایان شاهر، باه        . داردرا بیان مي

عناوان مرکاز ققال    شاهر قام باه   "موجاب شاده تاا   باشد کاه  قرارسیری در مرکز و در محدوده فالت مرکزی ایران مي

ازدوران انقالآ اسالمي، شااهد سایل مهااجران از نقااط مختلاف       و بویژه( 915: 6911فرید،)مطرم جغرافیای ایران 

کشور باشد که ورود این مهاجران عالوه بر افازیش شدید و سریع جمعیت شهری، موجبات رشاد نااموزون و افقاي    

وع پژوهش حاضر با علم به اهمیت موضوع بررسي، بر آن است کاه باه بررساي الگاوی     در مجم. شهر را پدید آورد

 های مناسبي همچون آنتروپي شانون، هلدرن و جیني بپردازدفضایي شهر قم با استفاده مدل -ستترش کالبدی

 سؤاالت

 های مختلف چگونه بوده است؟فضایي شهر قم در دوره –روند و الگوی ستترش کالبدی -

 در روند ستترش کالبدی شهر کدامند؟ مؤقر عوامل مهم -

رویه توان امروزه ادعا کرد که شهر قم از رشد بيهای سذشته، ميآیا با توجه به روند توسعة فیزیکي شهر در دوره -

 و اسپرال برخوردار بوده است؟

اما آنچه در ایان ارتبااط بایاد    . فضایي شهر قم است –هد  اصلي این تحقیق در واقع مطالعة روند ستترش کالبدی 

بیان شود، مطالعة این روند در ارتباط با مهاجرپذیری و افزایش روزافزون جمعیت این شهر اسات کاه در نهایات باا     

 .توجه به نتیجة مطالعه، پیشنهاداتي نیز ارائه سردد

 مبانی نظری

جدیادی از رشاد شاهری، شاهر و شهرساازی معاصار را باا        هاای  سیری مقیا رشد فزاینده ابعاد شهرنشیني و شکل

نگری و توجه باه  دلیل ستتردسي ابعاد، تغییر ماهیت و پیچیدسي این متائل، جامعهای نویني مواجه نموده و بهچالش

ایان  ها، اجتناآ ناپذیر نموده و امروزه محققان بتیاری را درمنظور حل پایدار آنهای مختلف متاله را بهابعاد و جنبه

در این رابطه، بتیاری از محققان اعتقاد دارند که رشاد فیزیکاي باه    . زمینه به چالش، مطالعه و پژوهش واداشته است

ریازی جمعیات و   صورت درونظاهر و رشد عمودی نیز به 6شکل افزایش محدوده شهر یا به اصطالم ستترش افقي

بطور کلي عوامل زیادی بار رشاد کالبادی و    (. 26: 6911زاده،رهنما وعبا )شود نمایان مي2الگوی رشد شهر فشرده

هاای روساتا   ترین آنها، افازایش طبیعاي جمعیات، افازایش مهااجرت     سذار است که مهم یرتأقپذیری شهرها، جمعیت
                                                                                                                                                               
1  - Sprawl 
2 -Compact City 
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های تجاری، خدماتي و بازرساني واحدهای شهری، تمرکاز  سیاسي به شهرها، تمرکز فعالیت-دهي اداریشهری، نقش

باشند که تغییرات زیادی در سازمان فضایي جامعاه و  زیربنایي در مراکز شهر مي-رفاهي و خدمات عموميتأسیتات 

در (. 19: 6911زیاری و همکااران، )و ( 9: 6912توکلي،) ،(36-11: 6911شیعه،) یدنماسازمان اجتماعي فضا ایجاد مي

خواهیم یافت کاه تاچناد دهاة پایش وضاعیت      این میان، بانگرش به روند توسعة و رشد جمعیتي شهرهای ایران، در 

( ویژه شهرهای بزرسي مانناد قام  به)فوق، دارای افزایشي هماهن  و متعادل بود، ولي با بروز تحوالت جدید، شهرها 

شکل افزایش سریع جمعیات و ستاترش فیزیکاي    ها بهاین دسرسوني. هایي را پذیرفتندسرعت تغییرات و دسرسونيبه

که سطح زیار سااخت شاهری بیشاتر تحات      صورتي نامتعادل و ناهماهن  رخ نمود، بطوریبهشتاآ آمیز شهرها، و 

عباارت دیگار، ایان تغییارات     باه (. 961-963: 6915زاده دهاقاني،مشهدی)سرفت های متکوني قرار تتلط ساختمان

کوتااه، اکناون شاهرهای    ای کالبدی و تحوالت فضایي شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره

های سنتي و اصیل خود را ندارند، بلکه رشد و توسعه آیندشاان نیاز باا مشاکالت     کشور نه تنها توانایي حفو ویژسي

عناوان یکاي از شاهرهای بازر  و     شهرقم نیز کاه اماروزه باه   (. 91: 6913موسوی و همکاران،)است بتیاری همراه 

های سذشاته، شااهد ورود انباوه    شود، در طول سالهبي ایران شناخته ميترین مراکز مذمیلیوني، همچنین یکي از مهم

فضاایي   -های سذشته رشد قابل تاوجهي در جمعیات و ستاترش کالبادی    مهاجران بوده که باعث شده در طول سال

ضمن افزایش ستترة فیزیکي شهر، باعث ظهور مناطق مختلف و ایجااد برخاي    های فوق،مهاجرت. شهر داشته باشد

ت اجتماعي و فرهنگي، افزایش ستترة فیزیکي شهر، ظهور مناطق مختلف، همچنین ایجااد برخاي مشاکالت    مشکال

که در این پژوهش سعي برآن است که به بررسي و تجزیاه و  ( 23: 6911آبادی،معین)است اجتماعي و فرهنگي شده 

 .فضایي آن پرداخته شود -تحلیل الگوی ستترش کالبدی

 پیشینه

فضایي شهرها که همواره باویژه کهان مادیران     -ر ارتباط با مطالعه و بررسي روند و ستترش کالبدیسابقة مطالعه د

نماید، امروزه محققان مختلفي از جهات مختلف باه مطالعاه پرداختاه و آقاار مختلفاي را در ایان       شهری را درسیر مي

مطالعاه و   "ای تحات عناوان  در مقاله 6936 سالبه عنوان مثال میرکتولي و همکاران در . اندزمینه، به نگارش درآورده

 6913-6913 یهاا اناد کاه در طاي ساال    به این نتیجاه رسایده  "فضایي شهر بابلتر -بررسي روند و ستترش کالبدی

-6915 یهاا  ساال درصد از رشد فیزیکي شهر در فاصله  12خطي بوده و بر اسا  مدل هلدرن  الگوی ستترش شهر

باشد که این عامل نتیجه عادم  مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر مي درصد 92و مربوط به رشد جمعیت بوده  6995

همچناین  . ای مدون جهت ستترش فیزیکي شهر باوده اسات  نظارت و کنترل مدیران شهری و نداشتن طرم و برنامه

ه شاهر  بررسي و تحلیل روند ستترش توسعه فیزیکي و تعیین جهات بهینه توساع  "در تحقیقي به ( 6919)اولي زاده 

در این پژوهش محقق قبل از ارائه فرایناد مادل   . پرداخته است "(GIS)سقز با استفاده از سیتتم اطالعات جغرافیایي 

ساپس باا   . مورد استفاده معرفي شاده اسات   های یهال، شود يمسازی که برای توسعه فیزیکي آتي شهر طراحي و ارائه 

دهاي  تعیین اهمیت و رتبه متغیرها، تعیین مباني نظری و نحوه وزنتعیین متغیرهای تأقیرسذار بر توسعه فیزیکي شهر، 

ریازی  برناماه "باه بررساي   ایدر مطالعاه ( 6913)زاده همچنین اباراهیم  . به متغیرها به سنجش موضوع پرداخته است

ار محقق در این تحقیق اظها . پرداخته است "کالبدی بافت مرکزی اهواز با کم  سیتتم اطالعات جغرافیایي -فضایي
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تواند ابزار بتیار مناسبي برای کم  به تصمیم سیرندسان و برنامه ریزان کرده است که سیتتم اطالعات جغرافیایي مي

مکااني پیچیاده،    -فضاایي  هاای  یال تحلتوانایي اجرای تجزیاه و  . ای باشدای از معضالت شهری و منطقهدر حل پاره

، در (6913)همکااران  در نهایت ابراهیماي زاده آسامین و   . ندکهای کمي و کیفي را برای این سیتتم فراهم ميمزیت

تحلیل بر عوامل ستترش فیزیکي و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزلاه باا اساتفاده از مادل      "ای تحت عنوانمقاله

به مطالعه این مهم با استفاده از مدلهای هلدرن، ضریب مکااني و مادل فزاینادة اشاتغال و جمعیات       "آنتروپي هلدرن

 6955-15 یساالها از رشد فیزیکي شاهر در فاصالة    درصد 55نتایج این تحقیق حاکي از آن است که . داخته استپر

ایان مطالعاه همچناین    . درصد نیز مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر باوده اسات   95مربوط به رشد جمعیت بوده و 

فتي جوابگاوی نیازهاای جمعیات شاهر     سال آینده، محدودة فعلي شهر باا ستاترش درون باا    63که تا  دهد يمنشان 

 .خواهد بود

با توجاه باه متاائل شاهری موجاود، صااحبان قادرت و        , از شهرنشیني یا دورهتوان سفت که در هر در مجموع مي

هاای زنادسي   اناد تاا قانونمنادی   های مختلف جتم و روم شهر درن  نموده و کوشایده اندیشمندان همواره بر جنبه

شاهری دسات یازناد و بارای متاائل و مشاکالت شاهر و        ریازی های خود به برنامهپایة یافتهشهری را دریابند و بر 

 .باشدجویي کنند که مقولة مورد بررسي در این پژوهش نیز ازاین قائده متتثني نميشهرنشیني چاره

 هامواد و روش

رویکارد تطبیقاي، باه بررساي     باشدکه درعین حال باا  ای و توصیفي ا تحلیلي مي روش تحقیق حاضر از نوع کتابخانه

کاه ابتادا پاس از    بطاوری . پاردازد های موجود شاهر ماي  ادوار مختلف رشد جمعیتي و کالبدی شهر با استفاده از داده

، روناد ستاترش فیزیکاي و جمعیتاي     On_line ياطالعاتهای ای بان انتخاآ موضوع، با بررسي اسنادی و کتابخانه

آوری اطالعات مورد نیاز، با اتکاء به اطالعات بدسات  پس از جمع. سردیدشهرقم در ادوار مختلف تاریخي مشخص 

. دسات آماد  های آنتروپي شانون، هلادرن و جیناي باه   آمده، روندستترش فیزیکي و توسعه شهر قم بااستفاده از مدل

 .توصیفي بوده است -لیکن رویکرد اصلي تحقیق مبني برروش تحلیلي

 قلمرو مکانی

مطارم  عناوان مرکاز ققال جغرافیاای کشاور      صدم درصد از متااحت ایاران باه    11کیلومتر مربع،  66291شهر قم با 

در این رابطه، رشد جمعیت و افزایش شهرنشیني در این شهر بویژه پس از پیروزی انقالآ . است( 915: 6911فرید،)

 6932ساال   در 6232222باه  ، 6951هزار نفردر ساال   591691که از اسالمي از شدت زیادی برخوردار شد، طوری 

سیری محالت و مناطق مختلف، همچنین رشد سریع کالبد و ستترة شهر است کاه  چنین وضعیتي، شکل یامدپ .یدرس

که هم اکنون شهر قام  بطوری. امروزه منجر به معرفي این شهر به عنوان یکي از هفت کالنشهر بزر  ایران شده است

که ( 6932:مرکز آمار ایران)است درصد  35از ارای نتبت شهرنشیني بیش ، د(6شمارة تصویر )با داشتن چهار منطقه 

 .وسیع سذشته به این شهر است یها مهاجرتاز دالیل حجم باالی شهرنشیني فوق، 
 های مختلفروند افزایش جمعیت شهر قم در سال(:  )شماره جدول 

 331  331  331  331  331  311  331  331  سال

 6232222 6222222 139222 111111 599693 911263 629212 31933 جمعیت

 (.آ: 6932سازمان عمران و بهتازی شهری،: )منبع
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 ایآن در مقیاس ملی و منطقه گانه 3شهرقم و مناطق  یتموقع (: )شمارة تصویر 

 ها یافته

روزسار باستان، ده یا دژی زرتشتي بود و مینجان شود و در  مي چال خوانده ای که امروز لب شهرقم، از دیرباز در نقطه

اواخر دوره قاجار  شهر قم تا. شده است و طي هزاران سال همچنان کانون شهر محتوآ مي شد، پدید آمده نامیده مي

محاالت  : رود تشکیل شده بود، این محاالت عباارت بودناد از    درحاشیه قم  از ده محله بزر  به صورت ی  بیضي

هریا  از  . اساحاقیه  -باغ پنبه -متجدجامع -سن  بند -سیدان -الوندیه -علي عشق -آستانه -ردانچهارم -موسویان

بار  . شوند چال متصل مي ارتباطي شهر قدیم یعني میدان کهنه و کوچه لب محالت بوسیله سذرهای اصلي خودبه مرکز

ای  عدیاده  دالیال  (.11: 6932مهدی،)همگراست ای متراکم و  طور کلي دارای ساختاری ت  هتته، شهر به این اسا 

اشاره نمود که قتامتي ازبافات قادیم     6969توان به سیل سال  مي ها ترین آنمهم از اند، درستترش شهرقم دخیل بوده

 آهن با احداث راه. دلیل ویراني و طغیان رودخانه به سمت غرآ آن مهاجرت کردندمردم به ای از شهررا ویران و عده

 .تشکیل شد توسعه بیشتری یافت و به تدریج نیمي از شهر در بخش غربي رودخانه این بخش شهر رشد و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.331 طرح راهبردی ساختاری استان قم، : )منبع (.311 آگوست   2) 331 عکس هوایی از پهنه قم، سال (: 2)شماره تصویر 

http://pic100.picturetrail.com/VOL712/12798167/22953994/382407995.jpg
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ای اولیاه  های سایاه، هتاته  لکه. کندعبور ميشود که از محدوده شهر در سمت چپ تصویر رودخانه قمرود دیده مي

های خاکتتری رن ، باغات و زمینهای کشاورزی است که که به جز محادودی  لکه. دهدتشکیل شهر قم را نشان مي

، شاامل  (6شامار  نقشاه  )از آغاز تشکیل شهر قم تاکنون، ستترش شهر شش مرحلاه  . از آنها، مابقي از بین رفته است

 تاا  6995سال ؛ از حدود 6995ق تا حدودسال .ه 6922ق، از حدود سال .اوایل قرن چهاردهم ه بعد از تشکیل شهرتا

تااکنون   6915و  6915تاا   6211و از ساال   6911تاا   6911، از حدود ساال  6911سال تا  6951، از سال 6951سال 

(6932.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل گسترش شهر قم(:  )شمار نقشه 

 (.11: 6911محمدی،موسي کاظمي ) :منبع

در مرحله اول، در طوآ مدت ستترش کالبدی شهر قم دراین دوران، تغییراتي در وسعت و محدودة آن بوجود آماد،  

هاایي کاه   در طول این ساال . تغییراتي که در جهت مثبت و توسعه شهر و هم در جهت منفي و ویراني آن بوده است

رونق و شکوه برخاوردار باود، شاهر باه آرامیاب ستاترش یافتاه و         اوضاع آرام و فعالیتهای اجتماعي و اقتصادی از

سشت اما به هنگام بروز قحطي، خشکتالي، شیوع بیماری، جن  و یورش اقاوام دیگارو در   اش افزوده ميبرجمعیت

متاحت تقریبي شاهر در ایان دوران   . شدهای شهر روبه ویراني رفته و از جمعیت شهر کاسته مينتیجه رکود فعالیت

در مرحلة دوم، ستترش شاهر عمادتا  در   (. 621: 6911کاظمي محمدی،موسي)است رسیده مي هکتار 122دا  به حدو

. اطرا  روخانه و در اراضي مبارک آباد، مقابل حرم در جهت شمال و نیز در متیر جاده کاشان صورت سرفته اسات 

در ایان مرحلاه همچناین    . ساردد جدید صفائیه و جوی شور ایجاد مي یها محلههمچنین در جهت جنوآ غرآ نیز 

باتوجه به ستترش و پیشرفت تدریجي امکانات ارتباطي و حمل و نقلاي، تتاهیل جاباه جاایي جمعیات، هماراه باا        

های ورودی صورت سرفت و وسعت شهر نیاز  هایي از سایر مناطق کشور، توسعه تدریجي شهر در متیر راهمهاجرت

مرحله سوم توسعه و ستترش کالبدی شهر شامل پرکردن فضاهای خالي محالت جدید . رسیدهکتار  6952به حدود 

-ستترش محلت صفائیه و جوی شور، ستاترش شاهر در جهات راه   . باشددر مرحله قبلي و هم در جهات جدید مي
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 .ها هتاتند ملة این ستترشآهن، از جهای ورودی و تشکیل محالت زندآباد و نیروساه در شمال و غرآ ایتتگاه راه

عمده توسعه در این مرحله عالوه بر ادامه توساعه امکاناات ارتبااطي و حمال و نقلاي، تحاوالت اقتصاادی و         عومل

 وساعت  .های جدید و نیز ستترش بخاش خادمات هتاتند   اجتماعي و روند صنعتي شدن و ایجاد صنایع و کارخانه

مرحله چهارم روند توسعه کالبدی شهر قم با وقوع انقاالآ  . است رسیدهمي هکتار 6522شهر در این دوره به حدود 

دوران با توجه به وقوع سه رویداد اشغال افغانتتان توساط شاوروی ساابق، اخارا       یندرا .اسالمي همراه بوده است

 يداخلا  یهاا  مهااجرت االصل از عراق و نیز وقع جن  تحمیلي عراق علیه ایاران، موجاب تشادید    های ایرانيعراقي

ها، جهت جدیدی را در این مهاجرت. به شهرقم سردید( معاودین عراقي و مهاجرین افغاني) يخارجو ( هازدهجن )

های ساالریه، یزدانشهر، صفاشهر، امام حتان، اماام خمیناي و شاهرک قاائم از      ایجاد شهرک. سشایدستترش شهر مي

ایان   در .اناد ه تدریج به شاهر متصال سردیاده   باشد که با ستترش محالت شهربنتایج ستترش شهر دراین مرحله مي

مرحله پنجم توسعه کالبدی شهر، به بعاد از اتماام جنا     . رسیده استمي هکتار 6122حدود مرحله وسعت شهر به 

های با ایان انگیازه   های استغال در صنایع قم، مهاجرتدر این دوران به علت پرشدن ظرفیت. شودتحمیلي مربوط مي

علت نقش فرهنگي شهرو وجود مدار  علوم دیني در آن، انگیزة سانتي مهااجرت باه شاهر     ن به یابد، لیککاهش مي

های قبلي که با افزایش رشاد جمعیات هماراه باوده اسات، لازوم ایجااد متاکن و         بعالوه اقر مهاجرت. ماندباقي مي

 .ان را بوجود آوردناد های مهدیه، قد ، فرهنگیان و پردیتهای جدید برای سرریز جمعیت را مطرم و شهرکشهرک

در . امر عالوه برتوسعه ارتفاعي شهر، پرشدن فضاهای خالي به تغییر و توسعه بافت قدیمي محالت شهر انجامیاد  ینا

ستاترش شاهر در   . این مرحله، استان قم همراه با تشکیالت اداری جدید در شهر قم به توسعه آن کم  کرده اسات 

روساتاهای قلعاه کامکاار، شایخ     . ند روستای حاشیه شهرهمراه بوده استاین مرحله همچنین با وارد محدوه شدن چ

مرحله ششام از توساعه   . و جمکران، از آن جمله هتتند( علت داخل کمربندی شهر قرار سرفتنبه)خان آباد، شادقلي

شاهر و باا    باشد، در شرایطي قابل مطالعه است که امروزه این، مي(6932)تاکنون  6915کالبدی شهر قم که مربوط به 

توسعه کالبدی شهردراین دوران نیز باه  . شودنفر به عنوان هفتمین کالنشهر ایران شناخته مي 6292222 یشبجمعیتي 

در این زمینه با توجه باه اینکاه شهرساتان قام در ساال      . های پیشین از سرعت باالیي برخوردار بوده استمانند دوره

ای در زمینه عمراني و توسعه کالبادی  ل تبدیل سشت، شاهد رشد فزایندهاز استان تهران جدا و به استاني متتق 6915

وجاود اراضاي خاالي در اطارا      در این دروان شهر قم تبدیل به چهار منطقه شد که این مناطق باتوجه به. بوده است

(. 2اره جادول شام  ) یدرسا  6932سال هکتار در  63661هکتار در سال به  61532که از طوریخود ستترش یافتند به

همچنین طي پنج سال سذشته، طرم جدیدى براى توسعه اطارا  حارم در حاال اجراسات کاه محادوده وسایع  از        

تاوان سفات   در مجموع مي. هاى اطرا  حرم را در برسرفته که در حال حاضر، در مرحله تخریب است بازارها و خانه

غربي، جنوآ شارقي باود و در جهات     ، شمالشعاعي با تمایل به غرآ رشد شهر به صورت 6999که تا قبل از سال 

هاای جدیاد    های شهری و احاداث خیاباان   صورت سرفت، بعد از این سال تدریجا  طرم شرقي کمترین توسعه شمال

داشته  شرق ادامه غرآ، غرآ، شرق و جنوآ  صورت نتبتا  یکتان در جهات شمال، شمال  که توسعه به سبب سردید

المرکز به مانناد بتایاری دیگار از شاهرهای اماروزین      توسعة شهری قم از فرم متحدباشدبه طوریکه الگوی امروزین 

 (.6911:طرم جامع شهرقم)کند ایران پیروی مي
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 عکس هوایی و فرم متحدالمرکز شهر قم(: 2) یرشمارةتصو

 .www,Google Earth.Com:2012)) :منبع

 شدت و سرعت رشد گسترش شهری

در ایان زمیناه   . راهگشاا باشاد   تواناد  يما در بررسي روند ستترش رشد شهری شهرقم دو مقوله جمعیت و متاحت 

حادود  نفر و متاحت آن  31933حدود  6995برآوردهای انجام شده حاکي از آن است که جمعیت شهر قم در سال 

متار مرباع و    663بر این اسا  میزان سرانه و تراکم جمعیت در این دوره به ترتیب در حدود . هکتار بوده است 652

ایان رشاد   . هزار نفری در جمعیت خود بود 252در دوره بعدی، شهر قم شاهد افزایش . نفر در هکتار بوده است 19

هکتاار   69222باه  حت شهر در ایان دوره  جمعیت همتو با افزایش متاحت وستترش افقي شهر، باعث شد که متا

مترمربع و تراکم ناخاص شاهر نیاز    6219میزان سرانه در این دوره، . و نیم برابر دورة قبل برسدیعني در حدود یازده 

علت پراکندسي جمعیت، عدم دهد، بهنتایج مطالعات در این زمینه نشان مي. نفر در هکتار برآورد سردید 92/3برابر با 

باه   عمادتا  ک مناسب و یکدست در تمام پهنة شهر و دسترسي نامناسب به آآ در این دوره، ستترش شهر وجود خا

صورت پراکنده و نامنظم صورت سرفته است که خود این عامل بر افزایش متاحت شهر در این دوره تأقیر مضااعفي  

نیز عنوان شد، روند توسعه کالبادی  چه در قتمت پیشین ، چنان6915تا  6955سال در دورة بعدی یعني . داشته است

االصل از های ایرانيشهر قم با وقوع انقالآ اسالمي وسه رویداد اشغال افغانتتان توسط شوروی سابق، اخرا  عراقي

 و( هاا زدهجنا  ) يداخلا هاای  عراق و نیز وقع جن  تحمیلي عراق علیه ایران همراه بود که موجب تشدید مهاجرت

تبع آن ستترش کالبدی وافقي شهر قام  به شهرقم، افزایش جمعیت و به( و مهاجرین افغانيمعاودین عراقي ) يخارج

 .شد

دهند که جمعیت شهردر این دوره که عمدتا  از سوی مهااجرین وارد شاده باه شاهر     در این رابطه مطالعات نشان مي

اع کشور افغانتتان و عاراق تشاکیل   درصد از این مهاجران را اتب 96که هزار نفر افزایش داشته  952از باشد، بیش مي

رشد داشته است کاه   هکتار 6112تحت تأقیر این رشد جمعیت، ستتره و متاحت شهر نیز به میزان بیش از . دهندمي

-در دوره. متر مرباع رساید   969و نفر در هکتار  3/96درپي آن میزان تراکم و سرانه ناخاص در این شهربه ترتیب به 

ها نیاز باه ماننناد    سال های پیشین بوده که در اینرش شهری و افزایش جمعیت همانند دهههای بعدی نیز روند ستت
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تارین عوامال در زمیناه افازایش جمعیات و رشاد و       های داخلي و خارجي به این شهر، عماده ای قبل مهاجرتدوره

ر، احاداث ستاتردة   به عنوان مثال نقش فرهنگي و وجود مدار  علوم دیناي در شاه  . باشدتوسعه کالبدی شهری مي

، ورود روستاهای اطرا  به داخل محادودة  6915تشکیالت اداری درشهر بویژه پس ازجدایي از استان تهران در سال 

نگااهي مختصار باه    . موی افزایش جمعیت شهری و توسعه سریع و البته ناموزون شهر شهر قم شده است...شهری و

ای که تا این دهاه  به سونه. جمعیت و رشد شهری در شهر قم است نتایج آماری فوق بیان دارنده عدم تعادل بین رشد

تر از رشد جمعیت بوده است که این امر موجب ستترش دامنه شهری سشاته و ستاترش فیزیکاي    رشد شهری سریع

هاای مناساب سااخت و سااز     شهر بر رشد جمعیت شهری پیشي سرفته است که علت آن را باید در فقدان سیاسات 

( اساپرال )وجب عدم تعادل میان ستترش فیزیکي و رشد جمعیتي سردیده و منجر به رشد پراکنده جتتجو نمود که م

بعاد   باه  6955از ساال   -افزایش جمعیت و به دنبال آن رشد و ستترش شهر –این روال. و بد قوارة شهر شده است

 .تقریبا  روندی هماهن  داشته است

تاا باه    6915نگاشته شده است، روند موجاود از ساال    2جدول که در  های موجود در این زمینهالبته با توجه به داده

تاوان در کااهش جمعیات شاهر     ماي  متالما  متفاوت بوده است که مهمترین تفااوت موجاود را    کامال ( 6932)امروز 

واده و های تحدید موالید، تنظیم خاان ها با سیاستاین دوره که همزمان با آشنایي بتیاری از خانواده در .مشاهده نمود

هاای پیشاین از رشاد بتایار     باشد، جمعیت شهر نتبت به دورهافراد مي( 622: 6932مهدی،)نیز افزایش سطح سواد 

 62طاي دورة   6935برخوردار بوده است که درصورت طي همین روناد، در ساال   ( سال 9البته در مدت زمان )کمي 

رود سبي از حیث کنترل و رشد جمعیت به شامارمي نفر به جمعیت شهر اضافه خواهد شد که رقم منا هزار 692 ساله

 (.6911:طرم جامع شهرقم)
 331 -331 تغییرات میزان رشد جمعیت و مساحت شهرقم از سال (: 2)شمارة جدول 

 (درصد) رشد مساحت (درصد) رشد جمعیت (هکتار)مساحت  جمعیت سال

31 31933 6652 - - 

31 629212 69222 51/2 11/21 

11 911263 69312 92/69 25/6 

31 599693 65352 92/6 12/2 

31 111111 61912 15/9 11/2 

31 6222222 61532 59/2 11/2 

 .و طرم تفصیلي( 6995-6915)قم های مرکز آمار ایران، شهرستان استخرا  نگارندسان از آمارنامه: منبع

 فضایی شهرقم -تحلیل گسترش کالبدی

تواند یکي از عوامل مهم تأقیرساذار در میازان موفقیات    از فرم فضایي و شکل شهر ميامروزه با توجه به اینکه آساهي 

مختلفاي همچاون ضارایب     یهاا  مادل برنامه ریزان شهری جهت پاسخگویي به نیازهای حال وآینده شاهرمي باشاد،   

باه بررساي سانجش فارم شاهری و      ... جیني، آنتروپي نتبي، ضریب موران، ضریب سری، آنتروپي شانون، هلدرن و 

با این حال، به رغم اینکه ضرایب موران و سری به طاور باالقوه بار اساا      . پردازد يمچگونگي ستترش فیزیکي آن 

در عاین  (. Anselin,1995)است د، اما تفتیر آنها ساهي پیچیده سازساخت فضایي تمرکز را از پراکندسي مشخص مي

از ( شاخصي مشتق شده از آنتروپي شانون برای تبدیل مقادیر به دامنه بین صفر تاا یا   )حال شاخص آنتروپي نتبي 

 (.629: 6911رهنما و عباسزاده،) یردسها تحت تأقیر قرار نميبقیه بهتر است، زیرا به وسیله تعداد خرده ناحیه
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تحلیل ستترش فیزیکاي شاهر قام از دو     با توجه به این مطالب، در این مقاله برای نشان دادن درجه توزیع متعادل و

استفاده شده است و در انتهاا نیاز بارای نشاان دادن      6932و  6912، 6912دهه  9ضریب جیني و آنتروپي شانون در 

 .استفاده سردیده است سهم رشد شهر از رشد جمعیت و پراکنش افقي از مدل هلدرن

  مدل آنتروپی شانون

ساختار کلي مدل به شارم زیار   . سردداستفاده مي 2قواره شهریاز این مدل برای تجزیه و تحلیل مقدار پدیده رشد بي

 (.623: 6915حکمت نیا و موسوی، )است 

 :در این رابطه 

H :،مقدار آنتروپي شانون 

Pi : منطقه ( متکونيتراکم کلي )شده نتبت متاحت ساختهi ،به کل متاحت ساخته شده مجموع مناطق 

n :مجموع مناطق. 

شاهر  ( فشارده )مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکاي خیلاي متاراکم    . است Ln(n)صفرتا ارزش مقدار آنتروپي شانون از 

 Ln(n)زماني که ارزش آنتروپي از مقادار  . توسعه فیزیکي پراکنده شهری است یانگرب Ln(n) در حالي که مقدار. است

 .اتفاق افتاده است( اسپرال)بیشتر باشد رشد بي قواره شهری 
 331 شهری قم در سال  ۀگان 3محاسبۀ ارزش آنتروپی مناطق : (3)شماره جدول 

 Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (He)مساحت  منطقه

  9625 2661/2 5211/6- 9961/2- 

2 9231 2611/2 5213/6- 9969/2- 

3 9622 2612/2 5211/6- 9965/2- 

3 9311 9913/2 2521/6- 9119/2- 

 6     69232 کل
         

 6 
9122/6- 

 H6912= 9122/6 6932نگارندسان ها ومحاسبات آمارنامه :منبع

 331 سال شهری قم در  ۀگان 3محاسبۀ ارزش آنتروپی مناطق (: 3)شماره جدول 

 Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (He)مساحت  منطقه

  9159 2216/2 9111/6- 9916/2- 

2 9936 2626/2 5525/6- 9213/2- 

3 9599 2659/2 5959/6- 9921/2- 

3 5111 9999/2 2112/6- 9116/2- 

 -9191/6 6           6     61951 کل

 H6912= 9191/6 6932نگارندسان ها و محاسبات مارنامهآ: منبع

 331 سال شهری قم در  ۀگان 3محاسبۀ ارزش آنتروپی مناطق : (1)شماره جدول 

 Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (He)مساحت  منطقه

  9222 2251/2 9111/6- 9953/2- 

2 9195 2626/2 5122/6- 9211/2- 

3 9325 2636/2 5616/6- 9921/2- 

3 1652 9952/2 2193/6- 9116/2- 

 -9195/6 6           6     61122 کل

 H6932= 5/6 6932ها و محاسبات نگارندسان آمارنامه: منبع

                                                                                                                                                               
1
 - Shannon’s Entropy Model 

2  - Urban Sprawl Phenomenon 
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. دهاد نشاان ماي   6932و  6912،6912 یهابه ترتیب مقدار آنتروپي شانون شهر قم را در سال 5و  9،9جداول شماره 

انجام شده در زمینه رشد اسپرال مناطق چهارسانه شهر قم دراین مقاله، و با توجه به اینکه حد نهاایي   های يبررسطبق 

محاسبه شده است، نزدیکي مقادار آنتروپاي    Ln(9=)9112/6که برابر ( 623-692:همان)فرمول طبق  9 يآنتروپبرای 

( اساپرال )، نشانگررشاد پراکناده   (9122/6)حاداکثر  بوده اسات باه مقادار     9122/6که برابر با  6912سال شهرقم در 

باشد، مي 9191/6آنتروپي برآورد شده در این شهر، برابر با  مقدار 6932و  6912در سال . فیزیکي شهراست ستترش

دهد که طي این دو دوره، ستترش فیزیکي شهر، همچناان باه روناد سذشاته اداماه داده و بااز هام        این امر نشان مي

 .تراکم توسعه یافته استبصورت پراکنده و غیرم

سیری توزیع نابرابر جمعیت و اشتغال در نواحي مختلف ی  شاهر  ضریب جیني شاخصي برای اندازه: 6ضریب جیني

به این معني اسات  ( 6نزدی  به )های جیني باالتر مقدارضریب. دارد 6و  2ای بین این ضریب نیز همواره دامنه. است

و ضریب جیني نزدی  به صفر به ایان  ( توزیع نامتعادل)ادی در مناطق باالست که تراکم جمعیت و اشتغال تا حد زی

ضاریب جیناي یاه صاورت زیار      . ای توزیع شاده اسات  معني است که جمعیت یا اشتغال در شهر به صورت عادالنه

 :سرددمحاسبه مي

     2 5        

 

   

 

نتاب   Yiبه کال وساعت منااطق مختلاف و      iنتبت وسعت منطقه  Xiتعداد مناطق مختلف شهری،  Nدر این رابطه 

 .باشدجمعیت یا اشتغال منطقه از کل مناطق مختلف مي

در سنجش پراکندسي جمعیت و نوع ستترش فیزیکي شهر با استفاده از ضریب جیني، اعداد به دست آمده برای ساه  

و  2291/2، 2221/2باه ترتیاب    6932 و 6912، 6912هاای  دوره با احتتاآ نتابت زماین و جمعیات، بارای ساال     

تا حدی به صورت ناعادالنه پخش شاده اسات و افازایش     6912دهد جمعیت در سال باشد که نشان ميمي 2215/2

-این ضریب در طي دو دهه بعد و میل کردن عدد به طر  ی ، بیانگر توزیع نامتعادل جمعیت شهر در طي زمان مي

 .باشد

 2مدل هلدرن

زاده و اباراهیم )9اساسي برای مشخص ساختن رشد بي قوارة شهری استفاده از روش هلدرن اسات  یها روشیکي از 

مشخص ساخت که چه مقدار از رشد شهر ناشي رشاد جمعیات    توان يمبا استفاده از این روش (. 696: 6911رفیعي،

حال معاادالت ایان مادل     مرا. و چه مقدار ناشي از رشد جمعیت و چه مقدار ناشي از رشد بدقوارة شهری بوده است

 (:696-699همان، : منبع فرمول)بدین شرم است 
                                                                                                                                                               
1 - Gini 
2 - Holdern 

 
 یکي از عوامل مهم تأقیرسذار در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری جهت پاسخگویي به نیازهای حال وآینده شهر تواند ميفضایي و شکل شهر  امروزه با توجه به اینکه آساهي از فرم - 

به بررسي سنجش فرم شهری و چگونگي ستترش  مختلفي همچون ضرایب جیني، آنتروپي نتبي، ضریب موران، ضریب سری، آنتروپي شانون، هلدرن و مانند اینها های مدل، باشد مي

فرمول و   مدل، دت نهایت به یها تابطهبه عنوان فرمول ال خ و نهایخ مدل است كه تمامخ مراحل و ( 51)آمر كه، تابطه و فرمول  باشد خمتابطه  51شامل مدل ه دتن دت واقع . پردازد ميفیزیکي آن 

تر  ، مشخص گردید كه چه می ان از گس51 دت این پژوه  با جایگ ینخ مساحت، جمعیت، سرانه نامالص دت فرمول. طوتیکه همه توابط قب خ دت آن گنتانیده شده استهب شود،مت  مخ 51تابطه 

 .باشدشهر ناشخ از تشد جمعیت و چه می ان ناشخ از گستر  افقخ بدقواتۀ شهر مخ
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(6)   
 

 
                                                                 

بار اساا    .    به مقادار جمعیات       برابر است با حاصل تقتیم متاحت زمین     سرانه خالص ( 6)در رابطه 

برابر است با حاصل ضرآ سارانه       شود يمسفت کل زمیني که توسط ی  منطقه شهری اشغال  توان يم( 6)رابطه 

 :، در آن صورت خواهیم داشت(P)تعداد جمعیت  و    ناخالص 

 (2)                                                                                                

افزایش پیدا کناد و سارانه مصار     (   )، جمعیت با رشدی برابر (  ) يزمانبر اسا  روش هلدرن اسر طي دوره 

 :داریم( 2)که با جایگزیني در رابطه  یابد يمافزایش (   )تغییر یابد، کل اراضي شهری با (   )زمین با 

(9)                    

تبدیل باه شاهر   (     )تغییرات متاحت محدوده  توان يم    و تقتیم کردن آن بر ( 9)و ( 2)با جایگزیني رابطه 

 .به دست آورد(   )شده را طي فاصله زماني 

(9)  

 
 

  

 
 

  

 
  

  

 
   

  

 
  

در فاصله ی  . کند ينمکامال  کلي است و هیچ فرضي را درباره مدل رشد یا دوره زماني بیان ( 9)در این حالت رابطه 

بادین  . صر  نظر کارد ( 9)توان از دومین عبارت در رابطه کم است، بنابراین مي     و   )درصد سال به ی  سال 

  )شاهر  که درصدرشد وسعت ی   کند يمبیان ( 9)ترتیب با پیروی از مدل هلدرن، رابطه 

 
باحاصال جماع    (622 

  ) یتجمعدرصد رشد 

 
  )و درصد رشد سرانه ناخالص  (622 

 
( 9)به عبارت دیگار رابطاه   . برابر است (622 

 :برابر است با

 درصد کل رشد وسعت شهر= درصد کل رشد جمعیت شهر +درصدکل رشد سرانه ناخالص ( 5)

، از طریاق نتابت تغییار درصاد کال      (اساپرال ) ینزمبر این اسا ، طبق روش هلدرن سهم رشد جمعیت از مجموع 

توان به صورت زیر بیان که مي آید يمجمعیت در ی  دوره به تغییر درصد کل وسعت زمین در همان دوره به دست 

 :نمود

سهم رشد جمعیت (1)  
درصد کل رشد جمعیت

درصد کل رشد وسعت زمین
 

 :به کار برد توان يممورد سرانه زمین به همان شکل  در

سهم سرانه کاربری زمین (1)  
درصد کل رشد سرانه کاربری زمین

درصد کل رشد وسعت زمین
 

 :دهدهلدرن بر اسا  مدل رشد جمعیت، ی  مدل عمومي رشد برای تکمیل مدل خود به شکل زیر ارائه مي

(1)             
  

   برای حال  . میزان رشد جمعیت طي فاصله زماني است   جمعیت اولیه،    ، جمعیت در زمان      ،1در رابطه 

 :از رابطه زیر استفاده نمود توان يم

(3)           
 

 
    

    

  
  

 :به شکل زیر نوشت توان يمرا ( 3)است معادله   تقریبا  برابر با   برای مقادیر کمتر از         از آنجایي که 
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(62)    
 

 
     

    

  
  

 :نیز نوشت    و سرانه کاربری زمین    ) ینزمبرای وسعت  توان يمچنین شکل استنتا  نرخ رشد را 

(66)    
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 :معادله هلدرن را به شکل زیر نوشت توان يمبنابراین بر اسا  سه معادله نرخ رشد 

(69)         

  ،  ، برای میزان رشد و نتبت مقادیر پایاان دوره و آغااز دوره متغیرهاای    ( 62الي  62رابطه )با جایگزیني فرمول 

 :خواهیم داشت( 69)طي فاصله زماني در رابطه 

(69)    
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
     

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
     

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
  

به عبارت دیگر نتبت لگاریتم طبیعي جمعیت پایان دوره به آغاز دوره به عالوه نتبت لگاریتم طبیعي سرانه ناخالص 

 .در پایان دوره به آغاز دوره برابر خواهد بودپایان دوره به آغاز دوره با نتبت لگاریتم طبیعي وسعت شهر 

 :شود يمبه شرم زیر جایگزین  6932تا  6995در مورد شهرقم متغیرهای مدل هلدرن از سال 

   
6292222

31933
     

619 12

663 61
     

63661

6652 
    

   62 1119     6 5929     61 1221     

2 9119  2 9999  2 1621 

سهم درصد توزیع رشد جمعیت و درصد توزیع رشد سرانه ناخاالص زماین   ( 1)و ( 1) یها رابطهسپس با استفاده از 

 :آید يمبدست  1621/2شهری با تقتیم هر طر  رابطه به 

 
2 9119

2 1621
   

2 9999

2 1621
   

2 1621

2 1621
  

2 19  2 61  6 

را پایان دوره در نظر بگیریم، نتایج حاصال از مادل هلادرن در ماورد      6932را آغاز دوره و سال  6995چنانچه سال 

درصد مرباوط   19که از کل رشد فیزیکي و کالبدی یا افزایش وسعت شهر در این دوره، حدود  دهد يمشهر قم نشان 

ل شهر بوده اسات کاه نتیجاه آن کااهش تاراکم      درصد رشد شهر مربوط به رشد افقي و اسپرا 61و به رشد جمعیت 

. قم باوده اسات   شهر( اسپرال) ةبدقوارناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری و نهایتا  ستترش افقي 

رشد کالبدی شاهر، ناه بار اقار رشاد و افازایش       %( 65)ششم بنابراین، با توجه به معادله هلدرن به طور میانگین ی  

 .نامد، صورت سرفته استاقر عواملي جدای از رشد جمعیت که مدل هلدرن آن را پراکنش افقي ميجمعیت، بلکه بر 

و ضارایب مربوطاه   ( آنتروپي شانون، مدل هلدرن و جیناي )سانه های سهبندی کل نتایج به دست آمده از مدلجمع با

منطقاه بازر  تقتایم شاده اسات،      سیری کرد که الگوی ستترش شهر قم تا به امروز باه چهاار   توان چنین نتیجهمي

 .که این مناطق به سمت پراکندسي و ستترش افقي میل پیدا کرده استبطوری
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 بحث و نتیجه گیری

ای و پژوهش حاضر به عنوان تحقیقي کاربردی، با توجه به مراحل مختلف تحقیقي خاود اعام از مطالعاات کتابخاناه    

اولاین بعاد، مقایتاة ایان     . ان از دو بعد مورد بررساي قارار داد  تواستفاده از مدلهای مرتبط با موضوع پزوهش را مي

دومین بعد نیز باه نتاایج حاصاله از ایان مطالعاه      . تحقیق با سایر تحقیقات مشابه در زمینة موضوع این پژوهش است

یشاینة  در زمینة بعد اول و باا توجاه باه قتامت پ    . شودفارغ از مقایته یا تطبیق آن با سایر مطالعات مشابه مربوط مي

و در ماورد روناد و ستاترش     6936ساال  ای کاه توساط میرکتاولي و همکااران در     توان سفت که مطالعهتحقیق، مي

دهد که قتمت عمدة رشد افقي و اسپرال شاهر، ناشاي از   فضایي شهر بابلتر، به انجام رسیده بود، نشان مي -کالبدی

این در . مدون جهت ستترش فیزیکي شهر بوده است ایعدم نظارت و کنترل مدیران شهری و نداشتن طرم و برنامه

تحقیق با مطالعة مذکور، حاکي از آن است  های یافتهحالي است که نتیجة پژوهش حاضر ضمن تشابهاتي در روش و 

-که مهاجرت پذیری شهر قم و رشد طبیعي جمعیت آن، همراه با تحوالت تاریخي شهر، باعث رضد افقاي و توساعه  

همچناین  . اناد های جامع شهری یا خار  از آن تحقق یافتاه ة شهر بوده که در چهارچوآ طرمهای کالبدی در ستتر

، در ارتباط با شهر طبس قابل ککار اسات،   (6913)همکاران آنچه که در نتیجه سیری پزوهش ابراهیمي زاده آسمین و 

 95شاد جمعیات باوده و    مربوط باه ر  6955-15 یسالهااز رشد فیزیکي شهر در فاصلة  درصد 55این مهم است که 

ساال آیناده،    63دهاد کاه تاا    این مطالعه همچنین نشان مي. درصد نیز مربوط به رشد افقي و اسپرال شهر بوده است

این درحالي است کاه نتاایج   . محدودة فعلي شهر با ستترش درون بافتي جوابگوی نیازهای جمعیت شهر خواهد بود

اسپراآ شهر به نابودی بخشي از اراضي مرغوآ کشاورزی انجامیاده   دهد که ستترش فیزیکي واین مطالعه نشان مي

اخیار عماال  بار افازایش      ی دهاه و علیرغم اینکه جمعیّت شهر افزایش زیادی داشته، ولي ستترش فیزیکاي شاهر در   

در مجماوع در ایان تحقیاق، ستاترش و     . جمعیّت آن پیشي سرفته و در واقع رشد اسپرال شهری را سبب شده است

این شاهر و   ستترش .شهر قم مورد به عنوان یکي از شهرهای بزر  کشور مورد بررسي و تحلیل قرار سرفتتوسعه 

بعدی آن که تقریبا  با مرزهای تاریخي ستترش شهر نیز مطابقت دارد، اشکال مختلاف توساعة شاهری را     بندی منطقه

های منفصال و متصال   تدریجي محالت، حومه نشیني، الحاق روستاهای پیراموني، ایجاد شهرک توسعه .دهدنشان مي

مهاجرت پاذیری  . های شهری از جمله این اشکال توسعه شهری هتتندبه شهر و اخیرا  رشد ارتفاعي و ایجاد مجتمع

البدی در ستترة شهر بوده های کشهرقم و رشد طبیعي جمعیت آن، همراه با تحوالت تاریخي شهر، باعث این توسعه

دهد که شهر قام  نتیجة مطالعه حاظر نشان مي. اندهای جامع شهری یا خار  از آن تحقق یافتهکه در چهارچوآ طرم

، هماواره از  مرکازی قارار داشاته    اصفهان و در مرکز ققل سه استان بزر  صنعتي تهران، با توجه به موقعیت خود که

دهد که رشد جمعیت و نتیجه مطالعات جمعیتي شهر قم نشان مي. است وردار بودهجمعیت قابت و شناور باالیي برخ

هازار   31933کاه از  افزایش شهرنشیني بویژه پس از پیروزی انقالآ اسالمي از شدت زیاادی برخوردارباوده طاوری   

اماروزه باه    این عوامل در مجموع باعث شده تا شهر قام . یدرس 6932سال در  629222از ، به بیش 6995نفردر سال 

عنوان چهارمین شهر مهاجرپذیر و هفتمین کالنشهر ایران شناخته شود و محالت و مناطق بتیاری که عمدتا  به شکل 

در هماین رابطاه   . ریزی و طراحي شهری ندارد، بشودپراکنده، لجام ستیخته که در غالب موارد نشاني از اصول برنامه

هاای مختلاف باا    روند و الگوی ستاترش فیزیکاي شاهر در دوره    و در قتمت دیگری از پژوهش حاضر که مطالعة
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هاای مختلاف   باشاد، مشاخص شاد کاه شاهر در دوره     هاای آنتروپاي شاانون، هلادرن و جیناي ماي      استفاده از مدل

باشد که این امر موجب بدقواره شدن شهر و نابودی بخشاي  مي( اسپرال)، در متیر رشد پراکنده (6912،6912،6932)

 ی دهاه در بررسي متناسب بودن اندازة ستترش شهر با جمعیّات در طاي   . کشاورزی سردیده است از اراضي مرغوآ

درصاد از ستاترش شاهر باا رشاد       19با استفاده از مدل هلدرن به این نتیجه رسیدیم کاه در حادود   ( 6915-6995)

در . شهر بوده است( لاسپرا)درصد ستترش فیزیکي، ناشي از رشد بي قواره و ناموزون  61جمعیّت هماهن  بوده و 

مختلف مورد بررسي قرار داده و به این نتیجه رسیدیم کاه ایان عادم     یها دههرا در  ها نتبتعین حال چگونگي این 

درمجموع رشد و ستترش شهر قم به نتبت رشد جمعیات  . باشد يم( 6995-6995) یها دههتناسب بیشتر مربوط به 

باالیي قرار داشته و هیچ تناسب و نظمي در این روال دیده نشده اسات،  حد خیلي  یبا تقر 6915تا سال  6995از سال 

شاده اسات و    برابر 61رشد ستترش شهر  و برابر 62، 6995نتبت به سال  6932بطوریکه جمعیت شهر قم در سال 

به عبارت دیگر علیرغم اینکه جمعیّت شهر نیاز طايّ ایان دوره افازایش     . این رشد فوق العاده سرسام آور بوده است

اخیر عمال  بر افزایش جمعیّت آن پیشاي سرفتاه و در واقاع رشاد      ی دههزیادی داشته، ولي ستترش فیزیکي شهر در 

 یا برناماه عدم نظارت و کنترل رشد شهری و نداشاتن طارم و   اسپرال شهری را سبب شده است که این عامل نتیجه 

اکعان داشت منطقه مورد مطالعاه در فرایناد توساعه     توان يماز این رو . مدون جهت ستترش فیزیکي شهر بوده است

فیزیکي خود در چند دهه اخیر رشد سریعي را پشت سر سذاشته که در نتیجه منجر به تغییر کاربری، کاهش خادمات  

افزایش جمعیّت و در پي آن ستترش بي حد و حصار  . و افزایش مهاجرت و تبع آن رشد جمعیت شده استرساني 

مناسب کشاورزی اطارا    های ینزمشهر قم باعث فشار بیش از حد بر منابع آآ و سایر تأسیتات زیربنایي، تخریب 

هرنشایني و شاهرسرایي قادرت    بي رویه و رشد بي رویاه ش  یها مهاجرت. شهر و بتیاری از متائل دیگر شده است

چنادی از قبیال    یهاا  چالشو ساماندهي امور شهری کاهش داده، بطوریکه  ریزی انعطا  مدیران شهری را در برنامه

سراني زیتت شهری، کاهش کیفیت زیتت شهری شامل تراکم ترافیکاي در بخاش مرکازی شاهر، سراناي متاکن و       

 .آید يمکاهش کیفیت خدمات شهری در شهر قم به چشم 

 پیشنهادات

 :شودقواره شهر قم مطرم ميهای جلوسیری از رشد پراکنده و بيپیشنهاداهای زیر به عنوان راه حل

با توجه به اینکه بیشتر متاکن شهر قم ی  طبقه بوده و در صورت ادامه این روند، رشد سریع و ستاترش افقاي    -6

اتخاک تدابیری همچون سیاست ساخت متااکن کوچا  و   هر چه بیشتر شهر را به دنبال خواهد داشت، الزم است با 

 .از ادامه این روند جلوسیری کرد( توسعه عمودی)بلند مرتبه 

های متکوني در نواحي با تراکم کم به عنوان راه حل اساسي برای حال مشاکل شاهری و محادود     ایجاد مجتمع -2

هاای باا ارزش   ی باا هاد  حفاو زماین    ساز در اراضي کشاورزوکردن ستترش فیزیکي شهر و جلوسیری از ساخت

بر این اسا ، استقرار مازاد جمعیت در فضاهای خالي و محدودة شاهر، نیازمناد بارآورده    . شودکشاورزی قلمداد مي

ساختن نیازهای معقول و منطقي ساکنان شهر و همچنین آسیب ندیدن کیفیت زنادسي آنهاسات؛ در غیار اینصاورت،     

 .سرددافتادن رفاه، آسایش و سالمتي شهروندان ميتوسعة نامتناسب باعث به مخاطره 
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. زماني که شهر به منظور جمعیت اضافي خود نیااز باه ستاترش دارد   (: فشرده) يبافتالگوی شهری تمرکز درون  -9

الگاوی ستاترش، باه ویاژه بارای       ینتار  مناسبهای بایر، ابتدا ستترش داخلي شهر، استفاده از تراکم مناسب و زمین

با توجه به اینکه عمده نظریه شهر متاراکم و فشارده در ارتبااط باین     . که از تراکم پایین برخوردار بودشهرهایي است 

تر و پویاتر سشاته،  های شهری ایمنها باعث ایجاد محدودهفرم شهری و کیفیت زندسي متمرکز شده و تشدید کاربری

مل اجتماعي و در نتیجه توجاه بیشاتر باه    موجبات حمایت از تجارت و خدمات محلي، عدالت اجتماعي بیشتر و تعا

های کیفیت زندسي و مصر  انرژی مفید از بعد اقتصادی و محایط زیتات باه    آورد، و شاخصامکانات را فراهم مي

با توجه به ویژسیهای طبیعي و محیط زیتتي شهر برای ستترش آتي شهر الگوی شاهر  . شودصورت بهینه رعایت مي

 یهاا  توساعه یکه با شناسایي فضای خالي و اراضي بایر داخل شهر، به این اراضي بارای  بطور. شودفشرده پیشنهاد مي

ای جاامع و متناساب باا رشاد جمعیات و نیازهاای       بدیهي است این امر نیازمند برناماه . آینده شهر اولویت داده شود

 .طلبدکالبدی شهر است که توجه متئوالن امر را مي

ریزی برای چگونگي ستاترش و توساعه شاهر توساط     توجهي و عدم برنامهیکي از علل اصلي ستترش افقي بي  -9

و سازمانهای شاهری مانناد    ها ارسانبنابراین، . ریزان یا عدم اجرای طرحهای مربوطه استسازمانهای مربوطه و برنامه

شهرداری باید از رشد بدون برنامه و بادون جهات شاهر کاه اغلاب باه شاکل خصوصاي و غیرکارشناساي توساط           

در چنین ستترشي، شهرنشایني مقادم بار شهرساازی     . شود، جلوسیری نمایندبازان زمین انجام ميسران و بور سودا

رباط در  هاای کی رسد برای هدایت منطقي ستترش شهری الزم است کاه ساازمان  است، در این خصوص به نظر مي

شخصي خار  کنند، آنگاه باه تفکیا     صورتي توافقي زمین را از اختیار مالکانبیني شدة ستترش شهر بهمناطق پیش

 .بندی اقدام ورزندو قطعه

 منابع
آنتروپي  یها مدلفضایي شهر مرودشت با استفاده از  –تحلیلي بر الگوی ستترش کالبدی "، (6911)قاسم ابراهیم زاده، عیتي و رفیعي، 

-691صص ، 13، سال دوم، شماره،جغرافیای انتاني یها پژوهشنشریه ، "شانون و هلدرن و ارائه الگوی ستترش مطلوآ آتي آن

629. 

 سردشگری بر تأکید با سردشگری، توسعة استراتژی  ریزیبرنامه"، (6932) يقاناله و محمداسکندری زاد، شمسزاه، عیتي، کاظميابراهیم

 .665-696صص  ،11 شماره انتاني، جغرافیای های، پژوهش"مذهبي؛ مطالعه موردی؛ شهر قم

 .، پایان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران6919سال ، برآورد تقاضای متکن شهری کشور در (6912)عبا  توکلي، 

، چاپ اول، انتشارات ای یهناحشهری و  ریزی ، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه(6915)حکمت نیا، حتن و موسوی، میرنجف 

 .علم نوین، یزد
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