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 چکیده

یکی از . گذاردمی اثر شهر ساختارهای تمام بر که است فرآیندی شهر کالبدی گسترش و رشد

ر حاض عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه کالبدی شهرها اقدامات سیاسی دولت است. هدف مقاله

اسی الت تقسیمات سیی پراکنده رویی شهری در شهر قم با تأکید بر تحوبررسی و تحلیل پدیده

 در مایشیپی ی اسنادی وهاروشروش ترکیبی از  حیث از کاربردی، هدف ازنظر حاضر است. پژوهش

ت گرفته است. ی کمی و کیفی صورهامدلیری ترکیبی از کارگبهکه با  باشدیم اکتشافی سطح

نده بررسی پراک یی و میدانی است. در این پژوهش برااکتابخانهی اطالعات مطالعات آورجمعروش 

راکم تهای هلدرن، درجه توزیع متعادل، درجه تجمع، شاخص تمرکز هرفیندال، رویی شهری از مدل

 حلیلجمعیت و برای بررسی اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری از مدل ت

 ARC GISو  MIC MACدر این پژوهش  مورداستفادهی افزارهانرماست.  شدهاستفادهساختاری 

 د، رون1375سال  ی کمی نشان داد، بعد از ارتقا شهر قم به مرکز استان درهامدل. نتایج باشدیم

والت ه تحکپراکنده رویی شهری بسیار تشدید شده است. نتایج مدل تحلیل ساختاری هم نشان داد 

کز تمرتواند از طریق عواملی مانند مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت، تقسیمات سیاسی، می

راکنده رویی شهری میزان پمهاجرت میزان افزایش ی و دولتی هااستیسو  نیقوانها، شدید سرمایه

 را افزایش دهد.

 ی کالبدی، تقسیمات سیاسی، شهری شهری، توسعهپراکنده رویی شهری، توسعه واژگان کلیدی:

 .قم

                                           
بر  دیتأکبررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری با  با عنوانتهران  نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاهحاضر برگرفته از پایان مقاله  1

 .باشدمیاسی )نمونه مطالعاتی شهر قم( تحوالت تقسیمات سی
 زاهدان بلوچستان، و سیستان دانشگاه محیطی، ریزی برنامه و جغرافیا دانشکده شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی  2
 ei@ut.ac.irmireh قم تهران، دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده شهری، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار  3
 قم تهران، دانشگاه فارابی پردیس حسابداری، و مدیریت دانشکده سیاسی، جغرافیای استادیار  4
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 مقدمه و بیان مسئله -1

های فیزیکی شهر و م است که طی آن محدودهی فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوتوسعه

آبادی، زنگی) ابدیفضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می

(. رشد و گسترش پراکنده یکی از اشکال شکل شهر است که بر اساس عوامل متعددی 5 :1371

ی شهرسازی انگارانههای سهلیاستبازی زمین، سچون دگرگونی بنیان اقتصادی شهر، امکان بورس

های ناکارآمد شهری شکل ی شهری، قوانین و برنامههای ناگهانی برای توسعهگیریو تصمیم

محیطی، اجتماعی و اقتصادی شده و برای گیرد و خود موجب پیدایش پیامدهای ناگوار زیستمی

      زادگان و )عباس شده استای بغرنج تبدیلاند، به مسئلهگریبانبهشهرهایی که با آن دست

(. ازجمله پیامدهای عمده پراکنده رویی شهری، گسترش فضایی شهرها، 33: 1387یزدی، رستم

قرن اخیر با برجستگی هاست. این پدیده در ایران طی نیمانحالل روستاها و اراضی پیرامونی آن

توانند برای که شهرها نمیطوری(. به233: 2007، 1)مارتینزی رو و همراه بوده استزیادی روبه

و به همین خاطر بخشی از جمعیت  شده فضای حیاتی مناسبی فراهم کنند؛ی جمعیت افزودههمه

های ی منفصل شهرها و سکونتگاهشوند، این حرکت با توسعهشده به پیرامون شهر رانده میاضافه

تواند باشد در تعارض قرار ترین مکان جذب چنین جمعیتی میروستایی نزدیک به شهر که اصلی

ها از جایی و تغییر مکان فعالیتی جابه(. در این فرایند که درنتیجه454: 1985، 2اودری) رندیگمی

های گذاری و فرصتهای سرمایهی زیادی از جریاندهد، گسترهشهر مرکزی به پیرامون رخ می

(. تصمیمات دولت و تغییر 20: 2002، 3فرامکیندهند )اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت می

ی رشد و گسترش شهر در سطوح تقسیمات کشوری ازجمله عوامل سیاسی است که بر نحوه

اعتالی جایگاه یک شهر در سطوح تقسیمات کشوری عالوه بر تغییرات سیاسی که  تأثیرگذار است.

یز بر آن شهر داشته باشد. دولت تواند تأثیر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری نبه دنبال دارد، می

با تغییر در سطوح تقسیمات کشوری و تزریق بیشتر پول نفت، شهر را از روند رشد آرام و طبیعی 

کند. زا به گسترش شهرها کمک میخود خارج ساخته و عمالً از طریق برخی عوامل برون

ی مستقیم درت و سرمایه رابطهسیاسی و تمرکز ق -دیگر، همواره در ایران بین مرکزیت اداریبیانبه

وجود داشته است. این نوع تمرکزگرایی و مرکزیت یابی شهرها به لحاظ سیاسی واداری باعث جذب 

، ورلهیپ) گرددتبع آن پذیرش مهاجرین میگذاری و گسترش کارکردهای اداری، خدماتی و بهسرمایه

ی رشد شهری، عوامل کنندهیک و تعیین(. در کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگان9: 1387

داده است. لیکن از زمانی های سنتی را میاند، زمین شهری نیز کفایت کاربریزا و محلی بودهدرون

زا به خود گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در که مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برون

                                           
1 Martinuzzi 

2 Audrey 
3 Frumkin 
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ر زمین شهری، باعث نابسامانی بازار زمین ها دگذاریاقتصاد شهری تزریق گردید، تشدید سرمایه

ی منفی گسترش افقی شهرها شهری و مخصوصاً بالاستفاده ماندن بخش وسیعی از شهرها و عارضه

(. در حقیقت، رشد و گسترش سریع شهر، تحت تأثیر 191: 1383)تقوایی و سرایی،  شده است

، بویزه ارتقاء جایگاه شهر از مرکز زا، پس از تغییر جایگاه در سطوح تقسیمات کشوریعوامل برون

: 1387)عزیزپور و همکاران،  تواند به پراکنده رویی شهری منجر گرددشهرستان به مرکز استان، می

های طبیعی سازگانو تخریب بوم 3افتادگی ، جدا2تکه شدنموجب تکه 1(. گسترش شهری50

نماید و های هیدرولوژیک را آشفته میکند، سامانهها را ساده و یکنواخت میشود، ترکیب گونهمی

دهد؛ بنابراین، این فرایند پیامدهای پیچیده و گاه ی مواد غذایی را تغییر میجریان انرژی و چرخه

 (.128: 1393شناختی به همراه خواهد داشت )مرادی و همکاران، ناپذیر بومجبران

اساس تقسیمات سیاسی و ور است، یعنی بر های تازه تأسیس کشاستان قم ازجمله استان

شده است و تا قبل از آن جزء استان تهران بوده به استان تبدیل 1375تصمیمات دولتی از سال 

ز عنوان مرکبه است. بعد از جدایی این استان از تهران و اختصاص بودجه و امکانات به آن، شهر قم

صورت صحیحی فزاینده به ای رشد و توسعه پیداکرده که این رشدصورت فزایندهاین استان به

ل رود که این رشد و توسعه فزاینده در شهر قم به پراکنده رویی تبدینشده است و بیم آن میانجام

ثرات ارای شود. اگر رشد و توسعه شهری بسیار شدید در قم به پراکنده رویی شهری منجر شود دا

ز بین الودگی هوا، طراف شهر، آمحیطی ابسیار منفی ازجمله تخریب اراضی کشاورزی و منابع زیست

های سطحی و زیرزمین، کاهش تعامالت های گیاهی و جانوری، تخریب منابع آبرفتن گونه

ای، از بین رفتن هویت ونقل جادهها، افزایش حملاجتماعی، دسترسی پایین به خدمات و زیرساخت

کالت جه به مسائل و مششود. با تومی ها و تأسیسات شهریزینه زیرساختای و افزایش همحله

 زیر است: اتیفرضناشی از پراکنده رویی شهری این پژوهش به دنبال آزمون 

پراکنده  ی پراکنده رویی و گسترش افقی بوده و میزاندهیپدشهر قم دچار  رسدیمبه نظر  .1

 باشد. اکردهدیپافزایش  شدتبهبه مرکز استان  شدنلیتبدو  1375رویی در آن بعد از سال 

و  ؤثرمنقشی  تحوالت تقسیمات سیاسی و ارتقاء جایگاه شهر قم به مرکز استان رسدیمظر به ن  .2

 مهم بر تغییر الگوی رشد کالبدی شهر قم و تشدید پراکنده رویی در آن داشته است.

 

 چارچوب نظری -2

 این تمامی همواره تا شده سرزمینی سبب فضایی انتظام الگوی در شهرها کانونی نقش

 و فضایی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مختلف ابعاد در توسعه و رشد از اهسکونتگاه

                                           
1 Urban Sprawl 

2 Fragmentation 

3 Isolation 
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 در آن توسعه از عینی نمودی و جلوه حدودی تا نیز شهر فیزیکی رشد و باشند برخوردار کالبدی

 یک کالبدی فضاهای و هاکاربری کیفی و کمی افزایش به علمی، مفهومی در. است فضایی عرصه

نمود  اطالق فیزیکی توسعه توانمی گیردمی انجام زمان طول در که عمودی و یافق ابعاد در شهر

 شهر کالبدی توسعه عامل تریناصلی عنوانبه آن کارکردهای و جمعیت که (،5: 1371آبادی، زنگی)

 نیروهای مانند اقتصادی عوامل ازآنپس و( 63: 1389زاده و همکاران، ابراهیم)رود می شمار به

، 1است )استریت شهرها فیزیکی گسترش در مؤثر عوامل از نیز بازار برابر در دولت واکنش و بازاری

 موزون و متعادل فیزیکی تنسیق به باشد برنامهبی و سریع روند این چه (. چنان133: 2007

 خواهد مواجه مشکالتی با را شهری هایسامانه کهاین بر عالوه و انجامید نخواهد شهری فضاهای

 و “سیستمی نگرش” بر بنا نیز را منطقه انسانی هایسکونتگاه (، سایر18: 1384ردوسی، ساخت )ف

کرد. اصطالح پراکنده رویی برای  خواهد روروبه ایعدیده مسائل با مکانی، - فضایی قاعده پیوندهای

ریزی دره تنسی در کنفرانس ملی اختیارات برنامه 2توسط ارال دراپر 1937نخستین بار در سال 

عنوان توسعه زشت و نازیبا و غیراقتصادی یاد شد )حسینی و مورداستفاده قرار گرفت و از آن به

 پژوهشی ادبیات وارد اخیر قرننیم در که است ایواژه (. پراکنده رویی شهری36: 1394حسینی، 

 بیستم قرن به اصطالح این پیشینه و (Sprawl)رویی  سابقه پراکنده. است شده شهرسازی

در . است شده بدل شهری ریزان برنامه هایدغدغه ترینمهم از یکی به حاضر حال در و گرددبازمی

ی ای، پراکنده رویی به معنای بخشایش کنترل نشدهریزی شهری و منطقهفرهنگ واژگان برنامه

های پایین زمین، تبدیل نیافته است و معموالً به تراکمتوسعه روی زمین روستایی یا زمین توسعه

ی بیرون از ی توسعهرویههای شهری و گسترش بیزودهنگام اراضی کشاورزی روستایی به کاربری

(. پراکنده رویی شهری به معنی گسترش کالبدی کم 432 :1381شود )سیف الدینی، شهر گفته می

(. 46: 2009، 3باشد )لودلوتراکم شهرها، تحت شرایط بازار و عمدتاً درون اراضی کشاورزی اطراف می

ی بیرون شهر و الگوهای کاربری زمین کم تراکم رویهدیگر رشد شتاب آمیز یا گسترش بیعبارتبه

ی انرژی و زمین هستند و همچنین نیازمند سهم زیادی از رویهکه وابسته به ماشین و مصرف بی

 از (. یکی1: 2005، 4شده است )اندرسونی خدمات هستند، گسترش افقی تعریفجاده برای توسعه

 اسـت که “پراکنده رویی شهری” اخیـر قرننیم طی ویژهبه شهرها مادر شتابان گسترش پیامدهای

دارد  همـراه بـه منفـی بـار اغلـب کـه اسـت پیرامـونی نـواحی در شـهرها گسترش معنی به

 شهرهای بیشـتر شدهشناخته هایویژگی از پراکنش شهری (. درواقع454: 1985، 5)اودری

 اسکان فقـر، از اندازیچشم اقتصـادی و اجتمـاعی ازنظر که است توسعهدرحال ایکشوره

                                           
1 Street 

2 Earle Draper 
3 Ludlow 

4 Anderson 
5 Audrey 
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امکانات  شـدید کمبـود یـا فقـدان شـهرها، حاشـیه در اراضـی غیرقـانونی کـاربری غیررسمی،

شهر و (. اگرچه 37-32: 2009، 1دهد )لودلومی نشـان را عمـومی خـدمات و زیرسـاختی

اخیر در ابعاد کمی و کیفی  هایدههبقه تاریخی زیادی دارد، ولی طی شهرنشینی در ایران سا

را تجربه کرده است. امروزه در کنار عوامل سنتی، نیروهای جدیدی به  ایسابقهبیتحوالت 

در تاریخ (. 54: 1388پردازند )رهنمایی، میشهرها و تحول نظام شبکه شهری کشور  دهیسازمان

نقش را در  مؤثرترینعوامل سیاسی، پیوسته  ترینمهم عنوانبهدولت،  ایران، حکومت و پرفرازونشیب

ی و فرجی دارابخانی، اکبریعلاند )داشتهشهرها  ازجملهفضایی  وسازهایساختتحوالت و دگرگونی 

شهرها و ایفای نقش دولت که  پذیرینقشدر  هادگرگونیدر تبیین و تحلیل این (. 61: 1385

اقتصاد شهرها، توسعه شهرها و شهرنشینی شد، نظریه دولت و شهرنشینی  و موجب تقویت ساززمینه

هانس بوبک است؛ که حیات  داریسرمایهدر حقیقت این نظریه، نقدی بر نظریه . شکل گرفت

که از تجاری کردن مازاد تولیدات  دانستمی ایسرمایهشهری در ایران را وابسته به انباشت  وزندگی

پیدایش نفت و  درنتیجهدولت  پذیرینقشدر این نظریه بر آید. می تدس بهکشاورزی در شهرها 

شده است و  تأکید هاآنتوسعه  سازیزمینهورود دولت به شهرها و  نفتی، درآمدهایاز  گیریبهره

دانند میو یا تزریق سرمایه  گذاریسرمایهرا از طریق  هاآنحتی پیدایش شهرها و ارتقاء جایگاه 

 هایسازمانگسترش دامنه مداخالت دولت با توجه به استقرار نهادها و (. 24: 1373)رهنمایی، 

از  یکیاینو  گرددمیشدن عملکرد اداری بعضی از شهرها  تربرجستهاجرایی آن در شهرها باعث 

(. 31: 1379)ضیائی،  و رانتی است ایبرنامهپیامدهای فضایی، گذار از دولت انتظامی به دولت 

آمد، تبدیل دولت  وجود بهکرد و وظیفه دولت و حکومت، طی انقالب مشروطه تحولی که در عمل

حاکم در شکل قبلی به دولت حاکم و کارفرما بود. این دولت هم برای انجام امور کارگزاری، هم برای 

شهری برای استقرار عناصر  هایپایگاهامور کارفرمایی و هم برای اعمال حاکمیت خود به  گریتصدی

دولت و شهر در عملکرد و منزلت و موقعیت کنونی خود دو همزاد  ود نیازمند است.و عوامل خ

وابسته به یکدیگرند؛ موجودیت شهر باعث تقویت منزلت و عملکرد دولت شده و دولت به  شدتبه

-159: 1388)رهنمایی،  عمده منظر شهری است پردازچهرهاصلی شهرها و  بخشهویتسهم خود، 

شهرها در قالب اجرای  ویژهبهفضا  دهیسازمانموجب  (دولت)ی عنصر جدید لذا توان یاب(. 155

)نصیری،  عمرانی و توسعه عملکرد اقتصادی در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها شد هایطرح

1383 :33.) 

 متنوعی و گسترده طیف المللی و ملیپراکنده رویی و رشد افقی در سطح بین به مربوط مطالعات

 حد در و مختصر طوربه از مطالعات میان، فقط به بیان برخی این . درردیگیدر برم ار مطالعات از

 :شوداشاره می ضرورت

                                           
1 Ludlow 



 1398ی بیست و يك، زمستان سال ششم، شماره.. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، .............142

 

ی با عنوان قوانین سازمانی و گسترش شهری: شواهدی از امقاله(، در 2018و همکاران )1ارلک

 گسترش بر هاآن ریتأثو  محلی مالی یهامشوق و زمین از استفاده یهااستیساروپا به بررسی 

طور به محلی سیاسی یبندمیتقس و شهری پرداختند. نتایج نشان داد که تمرکززدایی فضای

 .دارد ی شهر ارتباطپراکندهو رشد و گسترش  شهری ترویج با یتوجهقابل

 در ی شهریپراکندهرشد  فضایی ی با عنوان ارزیابیامقاله(، در 2018و همکاران ) 2ابودو

 و سیستم اطالعات جغرافیایی و ماتریس زنجیره ازدورسنجشندا با استفاده از اوگا آروا، شهرداری

ی آن پرداختند. نتایج پراکندهشهر و بررسی رشد  ترکیب در آینده تغییرات بینی شیپبه مارکوف

 یزیربرنامه غیر یهاشهرک ظهور و اقتصادی یهافرصتباعث ایجاد  نشان داد که شهرنشینی

 شده است. ی شهریپراکنده و گسترش همچنین رشد و شهری

ی زمین، کاربری زمین و رشد (، در پژوهشی به بررسی توسعه2007و همکاران ) 3مارتینزی

ی شهر در پورتوریکو با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی پرداختند. نتایج نشان داد پراکنده

ی رویههای بیمین و همچنین مهاجرتی زکاربری و توسعه نهیدرزمریزی نادرست مدیریت و برنامه

 ای در پراکنده رویی شهری داشته است. شهری نقش عمده -روستا 

کید بر (، در پژوهشی با عنوان بررسی پراکنده رویی شهری با تأ1394آروین و پوراحمد )

 به Vikorزا با استفاده از روش دیمتل و تحلیل شبکه و همچنین استفاده از روش ی درونتوسعه

 هر دارایکی شبررسی و تحلیل پراکنده رویی در شهر اهواز پرداختند. نتایج نشان داد گسترش فیزی

 هایی را ایجاد کرده است. باشد که این امر در ساختار شهر نارساییالگوی پراکنده رویی می

ه ریزی نواحی منفصل با کنترل پراکند(، در پژوهشی با عنوان برنامه1394ظهیرفرد و پارسی )

به  ANP, SWOTهای استفاده از مدل و (GIS, Expert Choice) افزاررویی شهری با استفاده از نرم

د ی پایدار و رشی نایسر سنندج پرداختند. نتایج بیانگر عدم توسعهبررسی پراکنده رویی در ناحیه

 درصد بافت بوده است.  56ی نایسر در بیش از ی ناحیهپراکنده

ی فضای –ای با عنوان بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی مقاله(، در 1393حیدری )

ایج ی کالبدی شهر بوشهر پرداخت. نتبندر بوشهر به بررسی نظریه دولت و شهرنشینی و توسعه

دامات و فضایی شهر بوشهر اق –گذار در پیدایش و توسعه کالبدی ترین عوامل تأثیرنشان داد مهم

 م بوده است.های حاکتصمیمات دولت

ای به بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر (، در مقاله1389رهنمایی و همکاران )

های هادی و تأکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداختند. نتایج نشان داد اجرای طرح ماسال با

                                           
1 Ehrlich 

2 Abudu 

3 Martinuzzi 
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یاری بدون توجه استقرار خدمات و نهادهای دولتی در شهر منجر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بس

 ها شده است.بازی این زمینبه ارزش اقتصادی آن و افزایش قیمت زمین و مسکن و بورس

آن  ای با عنوان دولت و شهرنشینی در ایران به نقش دولت و تحول(، در مقاله1388رهنمایی )

ری کردن پردازد. نتایج نشان داد دولت با تجای پرشتاب شهر و شهرنشینی در ایران میدر توسعه

شهر و  ای که در اختیار دارد، به توسعهپول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده

 کند.شهرنشینی کمک می

های گذشته سعی نموده است به بررسی اثرات تحوالت این پژوهش ضمن ادامه روند پژوهش

 ی پراکندهپدیده تقسیمات سیاسی و تصمیمات دولتی بر روند رشد و گسترش شهری بپردازد و

 ی شهریرویی شهری را از منظر تصمیمات دولتی و تأثیری که این تصمیمات بر رشد پراکنده

میک  افزارنرمدهد. همچنین در این پژوهش از مدل تحلیل ساختاری و گذارند را موردتوجه قرار می

ر داست که  شدههاستفادمک برای بررسی اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری 

 شده است. ها استفادهاز این مدل ندرتبهمطالعات گذشته 

 

 همعرفی محدوده موردمطالع -3

و  از استان تهران جداشده 1375باشد، این شهرستان در سال شهر قم مرکز شهرستان قم می

مختصات  ت.کیلومترمربع اس 195قم را تشکیل داده است. مساحت شهر قم برابر با  تنهایی استانبه

باشد )سالنامه عرض شمالی می 34ْ 38' 30"و  طول شرقی 50ْ 35' 15"جغرافیایی شهر قم برابر با 

 (.3: 1392آماری استان قم، 
 

 
 . محدوده موردمطالعه1شکل 
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 منبع: نگارندگان. 

 

 

 

 روش تحقیق -4

کتشافی ا -ی و ازلحاظ ماهیت و روش تحلیلی اتوسعه –نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی 

برداری و اسنادی( و فیش) یای اطالعات در این پژوهش مطالعات کتابخانهباشد. روش گردآورمی

ویی نامه و مصاحبه( است. در این پژوهش برای بررسی پدیده پراکنده رپرسش) یدانیممطالعات 

ع های هلدرن، درجه توزیع متعادل )آنتروپی شانون، ضریب جینی(، درجه تجمشهری از مدل

ین شده است. همچن)ضریب موران، ضریب گری(، شاخص تمرکز هرفیندال و تراکم جمعیت استفاده

 کنیکتبرای بررسی اثرات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری از مدل تحلیل ساختاری و 

 Arc Gisو  MIC MAC  افزارنرمدر این پژوهش  مورداستفادهی افزارهانرماست.  شدهاستفادهدلفی 

ترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری در شهر منظور تعیین مهمباشد. بهمی

عنوان عوامل عامل به 25قم با استفاده از خبره سنجی از کارشناسان و متخصصان مربوطه تعداد 

سپس  آوری ونامه و روش دلفی جمعها و منابع اطالعاتی از طریق پرسشاولیه شناسایی شدند. داده

 وتحلیل قرار گرفتند.افزار میک مک مورد تجزیهبا استفاده از مدل تحلیل ساختاری و نرم

 
 شده برای بررسی پديده پراکنده رويی در شهر قمهای استفادهمدل .1جدول 

 (. 28:1393منبع: مشکینی و همکاران )

 

 پژوهیآینده هایروش ترینرایج از یکی سناریوسازی، هایروش کنار در ساختاری؛ تحلیل مدل

 در ساختاری تحلیل عرصه، این در خود توانایی دادن نشان و سیستمی رویکرد عرصه به ورود با است.

 رديف نام مدل فرمول

 

 1 آنتروپی شانون

 

 2 مدل هلدرن

 

 

 4 ضریب موران

 
 5 ضریب گری

 

شاخص تمرکز 

 رفینداله

7 
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 پویایی هایمدل روی بر 1فورستر جی باکارهای که کرد هتجرب را صعود واقعی یک 1960 دهه اواخر

 و متغیرها بین روابط شناسایی در مدل این توانایی .شد شروع (1961) شهرها پویایی و صنایع

 مطالعه در ساختاری تحلیل است. روش سیستم تکامل در کلیدی مؤثر متغیرهای شناسایی درنهایت

 انجام مرحله سه در ساختاری تحلیل طورکلیرد. بهدا کاربرد متغیر شدتبه هایسیستم کیفی

 :شودمی

 متغیرها و عوامل با استفاده از تکنیک پایش محیطی اول: استخراج مرحله

            سیستم عوامل از متعددی هایبندی. دسته1شامل:  متغیرها بین روابط تعیین دوم: مرحله

 شبکه . توصیف4عوامل  و دادن متغیرها پیوند هم به. 3ها بندیدسته این بندی متغیرها در. مقوله2

 هاآن بین ارتباط

. جایگزین 2ساختاری  تحلیل . تشکیل ماتریس1کلیدی شامل:  متغیرهای شناسایی سوم: مرحله

 Godet and عناصرامتیاز دادن به روابط دودویی  .3کردن عناصر سیستم تحلیل ساختاری 

Durance, 2011: 3).) 

 

 تحقیق هایيافته -5

این  وده و میزانبی اول تحقیق که شهر قم دچار پدیده پراکنده رویی هیفرضیی به گوپاسخبرای 

ی هامدلت از اس داکردهیپبه مرکز استان افزایش  شدنلیتبدو  1375پراکنده رویی بعد از سال 

 زمدل هلدرن، آنتروپی شانون، ضریب موران، ضریب گری، شاخص تمرک ازجملهکمی مختلفی 

 است.  شدهاستفادههرفیندال و شاخص تراکم 

 ی میزان پراکنده رويی شهری با استفاده از مدل هلدرنمحاسبه -5-1

قواره شهری استفاده از روش هلدرن های اساسی برای مشخص نمودن رشد بییکی از روش

یت و جمعتوان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد است. با استفاده از این روش می

 (.  126: 1392قواره شهری بوده است )حکمت نیا و موسوی، چه مقدار ناشی از رشد بی

 

                                           
1 Jay Forrester 
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 . پراکنده رويی شهر قم بر اساس مدل هلدرن2شکل 

 منبع: نگارندگان. 

ان گسترش بیان کرد که بیشترین میز توانیم 2بر اساس نتایج حاصل از مدل هلدرن در شکل 

 1385-1375است. برای دوره آماری  بعدازآنو  1375وط به سال ناشی از رشد افقی شهر مرب

یزان رشد که بیشترین م درصد رسیده است 32/61میزان گسترش ناشی از رشد افقی شهر به مقدار 

های آماری افقی شهر قم بوده است. کمترین میزان گسترش ناشی از رشد افقی شهر مربوط به دوره

ر شکل درصد رسیده است. د 10زان این گسترش درنهایت به بوده است که می 1375قبل از سال 

دل اساس م ارتقاء شهر قم به مرکز استان بر میزان گسترش افقی شهر قم قبل و بعد از 3شماره 

 شده است.بر روی نمودار نشان داده 1395-1375و  1375-1355هلدرن برای دو دوره 

 

 
 1375از . میزان پراکنده رويی شهر قم قبل و بعد 3شکل 

 منبع: نگارندگان.

 

برابر  1375میزان گسترش ناشی از رشد افقی در شهر قم قبل از سال  3بر اساس شکل شماره 

ی رشد دهندهنشانبوده است که  03/47برابر با  1375ی آماری بعد از دورهدرصد و برای  18/6با 
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نتایج  تیدرنهابوده است.  افقی بسیار شدید در شهر قم بعد از تبدیل این شهر به مرکز استان

های که شهر قم در تمامی دوره کندیم دیتائی اول پژوهش را هیفرضآمده از مدل هلدرن دستبه

آماری دچار پدیده پراکنده رویی شهری بوده است و میزان پراکنده رویی و رشد افقی آن بعد از 

 چندین برابر شده است.  1375سال 

 ی  درجه توزيع متعادلرش شهر قم بر اساس محاسبهی رشد و گستبررسی نحوه -5-2

که توسعه در  ایدرجه: شودمیتعریف  گونهاینبعدی از شکل شهر است که درجه توزیع متعادل 

از اینکه نواحی با تراکم باال، در یک  نظرصرفاست،  قرارگرفتهکمی از ناحیه متروپل  هایقسمت

هایی شاخصاز (. 143، ص. 2005، 1اند )تسایشدهپخش جدا از هم طوربه، یا باشندمینقطه جمع 

 . باشدیآنتروپی نسبی شانون م سازد ضریبمیکه توزیع نامتعادل را مشخص 

 در شهر قم 1395تا  1335ی میزان آنتروپی شانون از سال محاسبه -5-3

ی خیلی ی فیزیکاست. مقدار صفر بیانگر توسعه Ln(n)ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفرتا 

راکنده شهری است. بیانگر توسعه فیزیکی پ Ln(n)که مقدار فشرده( شهر است، درحالی)متراکم 

هری اتفاق افتاده است اسپرال( ش)قواره بیشتر باشد رشد بی Ln(n)زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار 

 (.126:. 1392)حکمت نیا و موسوی، 

 

 
 های مختلفسال. میزان آنتروپی و حد نهايی آن طی 4شکل 

 منبع: نگارندگان.

 

توان بیان می 1395تا  1355ی آماری دورهبا توجه به نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون برای 

های آماری دچار پراکنده رویی شهری بوده است و بیشترین میزان کرد که شهر قم در تمامی دوره

( بسیار به حد نهایی 39/1و  35/1) هانآکه مقدار  باشدیم 1385و  1375ی آماری دورهآن برای 

                                           
1 Tsai 
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به بعد  1375اساس مدل آنتروپی شانون از سال  نزدیک بوده است. در کل میزان پراکندگی بر

 بازهمداشته است که بر اساس این مدل  1375های قبل از افزایش و رشد بیشتری نسبت به سال

 . شودیم دیتائی اول پژوهش اهیفرض

 ی تجمعی  میزان درجهد و گسترش شهر قم بر اساس محاسبهی رشررسی نحوهب -5-4

صورت تصادفی اند یا بهای را که نواحی با تراکم باال تجمع یافتهدرجه تجمع درجه

کند. این بعد نسبت فشردگی و پراکنش را بر اساس ساخت فضایی اند را برآورده میشدهپراکنده

و  1گیری این بعد از دو ضریب گری(. برای اندازه271: 1393کند )مشکینی و همکاران، مشخص می

 شود.استفاده می 2موران

 های مختلف در شهر قمی میزان ضريب موران در طی سالمحاسبه -5-5

  مقادیر بین موران ضریب .رودمی کار به پراکندگی از تمرکز میزان سنجش موران برای ضریب

 مقدار و باشدمی قطبیتک الگوی یا متمرکز کامالً یالگو بیانگر +1 مقدار .شودمی + محاسبه1و  -1

 2(. بر اساس جدول شماره 146: 2005، 3دهد )تسایرا نشان می شهر شطرنجی الگوی نیز -1

( بوده است. -1های موردبررسی برابر با )آمده برای ضریب موران برای تمامی دورهدستمقدار به

ردبررسی نشان از پراکنده رویی شهری بسیار شدید در های مومقدار ضریب موران برای تمامی دوره

شهر قم و همچنین وجود الگوی شطرنجی برای این شهر بوده است. بر اساس نتایج حاصل مدل 

 . شودیم دییتأ، باشدیمی پراکنده رویی شهری دهیپدموران فرضیه اول تحقیق که شهر قم دچار 

 ی مختلف در شهر قمهای میزان ضريب گری در طی سالمحاسبه -5-6

شود که مقدار باالتر بیانگر پراکنش بیشتر و مقدار می بندیدرجه 2 صفرتا بین گری ضریب

آمده )جدول دستهای به(. بر اساس داده147: 2005تر بیانگر تجمع بیشتر است )تسای، پایین

ری کنده رویی شهای دچار پرموردبررسهای بیان کرد که شهر قم در تمامی دوره توانیم( 2شماره 

 بوده است. 

 های مختلف در شهر قمی شاخص تمرکز هرفیندال در طی سالمحاسبه -5-7

تر باشد کقرار دارد. هرچه مقدار عددی این شاخص به صفر نزدی 1و  0مقدار این شاخص بین 

ی تمرکز و تجمع دهندهتر باشد نشانی پراکنش جمعیت و هر چه به یک نزدیکدهندهنشان

آمده برای این دستهای بهبر اساس داده (.281 :1392)حکمت نیا و موسوی،  یت استجمع

قدار به بعد بسیار بیشتر شده است و م 1375( پراکنش جمعیت از سال 2شاخص )جدول شماره 

 عددی آن بسیار به صفر نزدیک شده است. 

 

                                           
1 Geary 
2 Moran 
3 Tsai 
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 مختلفهای . نتايج حاصل از بررسی پراکنده رويی شهری بر اساس مدل2جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر.

 ويی شهری با استفاده از شاخص تراکمرمحاسبه میزان پراکنده  -5-8

 یک در پائین تراکم که است بدیهی باشد.می پراکندگی مورداستفاده شاخص ترینعمومی تراکم

 زمانی (. تغییرات31 :1386باشد )رهنما و عباس زاده،  بیشتر شهری پراکنش بیانگر تواندشهر می

 با شهر یک روند تراکم باشد. چنانچه صعودی و نزولی صورت: ثابت، سه به تواندمی شهر یک در تراکم

است. بنا بر نظر الکین اگر  شده مواجه شهری پراکندگی با شهر این باشد، نزولی تصوربه زیاد شدت

بخواهیم از معیار تراکم جمعیتی برای نشان دادن رشد اسپرال استفاده کنیم، در شهرهای آمریکا و 

 در نفر 50 اروپا شهرهای در و گوییممی افقی گسترش را نفر در هکتار 25استرالیا تراکم کمتر از 

و  1)الکین هستند گسترده شهرهای هکتار در نفر 100 از کمتر تراکم تار و شهرهای آسیایی باهک

 (.15: 1991 همکاران،
 

 
 های مختلف آماری. تراکم جمعیت شهر قم طی دوره5شکل 

 منبع: نگارندگان. 

 

شده نشان داده 5بررسی روند رشد و توسعه شهر قم بر اساس تراکم جمعیت در شکل شماره 

و کمترین  1375ی آماری قبل از هادورهشود به ست. بیشترین میزان تراکم جمعیت مربوط میا

                                           
1 Elkin 

 ضریب گری ضریب موران هرفیندال سال

1355 43/0 1- 1 

1365 30/0 1- 1 

1375 28/0 1- 1 

1385 28/0 1- 1 

1390 15/0 99/0- 49/1 

1395 15/0 99/0- 48/1 
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در تمامی طول  باًیتقر. از این نظر شهر قم باشدیم 1375های بعد از میزان تراکم هم مربوط به سال

روند ی پراکنده رویی یا گسترش افقی بوده است و دهیپدهای موردبررسی ازنظر تراکم دچار دوره

که  1375خصوص بعد از سال صورت نزولی بوده است بهتراکم جمعیت در این شهر با شدت زیاد به

تر شده و پراکنده رویی شهری به باالترین میزان خود رسیده است که روند نزولی تراکم بسیار شدید

 کرده است.  دییتأی اول تحقیق بوده و آن را هیفرضی این مدل هم منطبق با جهینت

 
 

 ت تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رويی شهریتحلیل سیستمی اثرا -5-9

ی دوم تحقیق که تحوالت تقسیمات سیاسی و ارتقاء جایگاه شهر هیفرضیی به گوپاسخ منظوربه

در  و مهم بر تغییر الگوی رشد کالبدی شهر قم و تشدید پراکنده رویی مؤثرقم به مرکز استان نقشی 

ساختاری استفاده شد. جهت بررسی اثرات تحوالت تقسیمات از روش تحلیل آن داشته است؛ 

کارشناسان و خبره سنجی از  ازنظرسیاسی بر پراکنده رویی شهری در شهر قم با استفاده 

وزنی اختصاص  هاآناز  هرکدامشناسایی و به  مؤثرعوامل اصلی  عنوانبهعامل  25متخصصین تعداد 

میک مک به تحلیل این عوامل پرداخته شد. ابعاد ماتریس  افزاررمنبا کمک  تیدرنهاداده شد. 

درصد بوده است  63/92درجه پرشدگی ماتریس  آمدهدستبهتنظیم شد. بر اساس نتایج  25*25

اند. از مجموع درصد موارد بر یکدیگر تأثیر داشته 92شده در بیش از عوامل انتخاب دهدیمنشان 

رابطه صفر بوده است و این بدان معناست که عوامل بر یکدیگر تأثیر  63رابطه قابل ارزیابی  665

درصد کل حجم ماتریس را به  8اند که این تعداد نزدیک به نداشته یا از هم دیگر تأثیر نپذیرفته

بار چرخش  3های آماری با خود اختصاص داده است. از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخص

درصد برخوردار بوده است که این موضوع نیز روایی باالی  100دگی شای از مطلوبیت و بهینهداده

ذکرشده  3نتایج تحلیل اولیه ماتریس در جدول شماره  دهد.های آن را نشان مینامه و پاسخپرسش

 است.
 

 . نتايج تحلیل اولیه ماتريس متقاطع متغیرها3جدول 

ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

بدون 

 ریتأث

 رگذاریتأث

 قوی

ی رگذاریتأث

 متوسط

ی رگذاریتأث

 کم
 جمع

درجه 

 پرشدگی

29*29 3 52 118 259 200 665 68/91 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر.

 

 عامل هرتونی میزان تأثیرگذاری و جمع س عنوانبهجمع سطری هر عامل متقاطع در ماتریس 

تر عامل بیش یکهر چه میزان جمع سطری  .دهدمیمیزان تأثیرپذیری آن را از عوامل دیگر نشان 

 .باشدیمی اثرگذاری بیشتر و اثرپذیری کمتر آن عامل دهندهنشانباشد 



 151..............................................تحوالت تقسیمات سیاسی بررسی و تحلیل پراکنده رويی شهری با تأکید بر

 

 

 

 
 . میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری عوامل بر همديگر6شکل 

 منبع: محاسبات نگارندگان. 
 

ر دسی دولت شدن نمایندگان سیا متغیرهای مستقر توانیمبر اساس نتایج تحلیلی این ماتریس 

سته شدن ، برجدولتی یهاگسترش ساختار و سازمانی دولتی، هااستیسوانین و شهر مرکز، ق

یط های اداری و اجرایی، فراهم آوردن شراها و ارگانعملکرد اداری بعضی از شهرها، افزایش سازمان

زایش اف، انات رفاهی و کاریوجود امکها در شهر مرکز، مناسب برای سکونت، تمرکز شدید سرمایه

گذاری در رمایهسفراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت و ، نفوذزنی و اعمالتوان چانه

 نیترمهمی زمرهرا در  احداث بناهای اداری و دولتیو  افزایش تعداد کارکنان دولتی، شهر مرکز

 .اندبوده رگذاریتأثی شهر قم بسیار پراکندهعوامل سیاسی دانست که بر رشد 

 تأثیرگذار و تأثیرپذير بر روی محور مختصات پراکنش عوامل -1 -5-9

 
 بر روی محور مختصات ريرپذیتأثو  رگذاریتأث. پراکنش عوامل 7شکل 

 منبع: محاسبات نگارندگان.
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و  یرگذاریتأثی قرارگیری و پراکنش هر یک از عوامل را در محور نحوه 7شکل شماره 

عوامل  رندیگیمکه در ربع اول قرار  واملیع 7دهد. بر اساس شکل شماره یمیرپذیری نشان تأث

. این کنندیمعمل  رگذاریتأثر و بسیا ریرپذیتأث صورتبه زمانهمهستند که  کنندهنییتعدووجهی یا 

کونت، سفراهم آمدن شرایط مناسب برای در شهر مرکز،  هاهیسرماعوامل شامل تمرکز شدید 

ه افزایش میزان مهاجرت ب، هایرساختتجهیز و گسترش ز، گذاری در شهر مرکزمعیشت و سرمایه

ب جذ، وجود امکانات رفاهی و کاری، هر مرکزهای شغلی و درآمدزایی در شایجاد فرصت، شهرها

. شودیم رونق بازار مسکنو  کزکرده به شهر مرجذب نیروی کار تحصیل، بودجه و اعتبارات عمرانی

 هاشاخص. این باشندیم رگذاریتأثیا  هکنندنییتععوامل  اندقرارگرفتهعواملی که در ربع دوم 

 شوندیمب و متغیرهای ورودی سیستم محسو دارند رای ریرپذیتأثی و کمترین رگذاریتأثبیشترین 

مستقر ی، دولتی هااستیسو  نیقوانشامل  هاشاخصهستند. این  تیبااهمکه برای سیستم بسیار 

داری املکرد عبرجسته شدن ، ...(و ماندار شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز )استاندار، فر

های اداری و ها و ارگانافزایش سازمان، دولتی یهاگسترش ساختار و سازمان، بعضی از شهرها

وم قرار سیی که در ربع هاشاخص. عوامل و باشدیم افزایش تعداد کارکنان دولتیو  اجرایی

 ریتأثی سیستم هاشاخصاز سایر  هاصشاخکه این  باشندیم، عوامل مستقل و مستثنی رندیگیم

یجاد ای مستقل شامل هاشاخصی ندارد. ریتأثکمی داشته یا  ریتأثنیز  هاآنچندانی نپذیرفته و بر 

های مسکونی برای احداث کوی، ی پیرامونیتعامالت فضایی جدید میان شهر مرکز و منطقه

زنی و انهافزایش توان چو  هابا حومه گسترش روابط عملکردی شهر مرکز، کارمندان دولت و نظامیان

ی ریرپذیتأثسیار پایین و بی رگذاریتأث، اندقرارگرفته. عواملی که در ربع چهارم باشدیم نفوذاعمال

ه یا نتیج ریرپذیتأثی هاشاخص. ندیآیم حساببهخروجی سیستم  هاشاخصبسیار باالیی دارند، این 

رای افزایش تقاضا ب، های توسعه و عمران شهریطرح، ازوسافزایش تقاضای زمین برای ساختشامل 

 . باشدیم ار زمیناحتکو  بازی آنافزایش قیمت زمین و بورس، تملک و اجاره مسکن در شهر مرکز

 شدهدادهان اثرات متقاطع نش ی در ماتریسموردبررسی هاشاخصنمایشی گرافیکی از  تیدرنها

 رهایمتغ مستقیم هر عامل یا متغیر بر سایر راتیأثتدر این شکل میزان  (.8است )شکل شماره 

 راتیتأث، راتیتأث نیترفیضع صورتبه هاشاخصی رگذاریتأثاست. چگونگی  شدهدادهنمایش 

 .باشدیم مشاهدهقابل راتیتأث نیتریقوقوی و  راتیتأثمیانه،  راتیتأثضعیف، 
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 گريهمد. نمودار اثرات متقاطع عوامل بر 8شکل 

 بات نگارندگان.منبع: محاس

 

شهری با توجه به  بر پراکنده رويی مؤثربندی متغیرها و عوامل سیاسی بقهط -2 -5-9

 از تحلیل سیستمی ها با استفادهی آنريرپذیتأثمیزان تأثیرگذاری و 

ل ترین اثرات تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری با استفاده از تحلیدر بررسی مهم

ی و ها بر رشد افقشناسایی شد. این عوامل بر اساس میزان تأثیرگذاری آنعامل  25سیستمی تعداد 

 شده است.نشان داده 9بندی شدند که در شکل شماره ی شهر قم رتبهپراکنده

 
 بندی عوامل بر اساس میزان تأثیرگذاری در ماتريس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم. رتبه9شکل 

 منبع: محاسبات نگارندگان.

 

بر پراکنده  مؤثرشود عوامل و متغیرهای سیاسی مشاهده می 9نه که در شکل شماره گوهمان

اند. های مختلفی قرارگرفتهرویی شهر قم بر اساس میزان تأثیری که بر رشد افقی شهردارند، در رتبه
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مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز ترین عامل تأثیرگذار شامل ترین و کلیدیمهم

 افزایش میزان مهاجرت به شهرهاها در شهر مرکز، ، تمرکز شدید سرمایهندار، فرماندار ...()استا

 .اندقرارگرفتهی اول تا سوم که در رتبه باشندیم

عوامل سیاسی مؤثر بر پراکنده رويی شهری بر اساس تحلیل  نيترمهمتعیین  -3 -5-9

 سیستمی
 یم و غیرمستقیم. عوامل کلیدی در ماتريس تأثیرات مستق4جدول 

 منبع: محاسبات نگارندگان.

 

 بیان کرد که تحوالت تقسیمات توانیماز روش تحلیل ساختاری  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

ملی مانند وااز طریق ع 1375سیاسی در شهر قم و ارتقاء جایگاه این شهر به مرکز استان در سال 

و  نیانقوها در شهر مرکز، مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز، تمرکز شدید سرمایه

، رای سکونتبمرکز، فراهم آمدن شرایط مناسب  افزایش میزان مهاجرت به شهری، دولتی هااستیس

و گسترش ساختار رکز، وجود امکانات رفاهی و کاری، گذاری در شهر ممعیشت و سرمایه

برجسته شدن عملکرد ، رآمدزایی در شهر مرکزهای شغلی و دایجاد فرصت، دولتی یهاسازمان

لگوی رشد و مهم در تغییر ا مؤثرنقشی  هاتجهیز و گسترش زیرساختو  اداری بعضی از شهرها

از  آمدهدستهببنابراین بر اساس نتایج ؛ کالبدی شهر قم و تشدید پراکنده رویی در آن داشته است

 . شودیم دییتأی دوم تحقیق نیز هیفرضدل تحلیل ساختاری م
 

 

 

 عوامل کلیدی )تأثیرات غیرمستقیم( عوامل کلیدی )تأثیرات مستقیم( رتبه

1 
مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر 

 مرکز

مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر 

 مرکز

 کزها در شهر مرتمرکز شدید سرمایه ها در شهر مرکزتمرکز شدید سرمایه 2

 افزایش میزان مهاجرت به شهرها یدولتی هااستیسو  نیقوان 3

 یدولتی هااستیسو  نیقوان افزایش میزان مهاجرت به شهرها 4

5 
فراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، 

 گذاری در شهر مرکزمعیشت و سرمایه

فراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت 

 گذاری در شهر مرکزو سرمایه

 برجسته شدن عملکرد اداری بعضی از شهرها ی و کاریوجود امکانات رفاه 6

 وجود امکانات رفاهی و کاری دولتی یهاگسترش ساختار و سازمان 7

8 
های شغلی و درآمدزایی در شهر ایجاد فرصت

 مرکز
 های دولتیگسترش ساختار و سازمان

 ایی در شهر مرکززهای شغلی و درآمدایجاد فرصت برجسته شدن عملکرد اداری بعضی از شهرها 9

 هاتجهیز و گسترش زیرساخت هاتجهیز و گسترش زیرساخت 10
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 هاشنهادیپگیری و نتیجه -6

 والتتحبر  دیتأکی حاضر بررسی و تحلیل پراکنده رویی شهری در شهر قم با مقالههدف 

ی راکندهرشد پی کمی برای بررسی هامدلتقسیمات سیاسی است. برای رسیدن به این منظور از 

ر بیمات سیاسی میک مک برای بررسی تحوالت تقس افزارنرممدل تحلیل ساختاری و  شهر قم و از

ی اول هیفرضی کمی هامدلی شهر قم استفاده شد. بر اساس نتایج نهایی حاصل از پراکندهرشد 

کنده یزان پرای پراکنده رویی و گسترش افقی بوده و مدهیپدشهر قم دچار  رسدیمتحقیق )به نظر 

 دییتأباشد(  اکردهدیپافزایش  شدتبهبه مرکز استان  شدنلیتبدو  1375بعد از سال  رویی در آن

ی نشان خوبهبمدل هلدرن و شاخص تراکم  ازجمله شدهاستفادهی کمی هامدلشد. نتایج نهایی 

 ویی بسیار افزایششهرستان قم به استان میزان پراکنده ر شدنلیتبدو  1375دادند که بعد از سال 

ل از م قباست. بر اساس نتایج مدل هلدرن میزان گسترش ناشی از رشد افقی در شهر ق دهداکریپ

وده است که ب 03/47برابر با  1375ی آماری بعد از دورهدرصد و برای  18/6برابر با  1375سال 

ر ه است. بکز استان بودی رشد افقی بسیار شدید در شهر قم بعد از تبدیل این شهر به مردهندهنشان

تحوالت  رسدیمی دوم تحقیق )به نظر هیفرضاساس نتایج حاصل از مدل تحلیل ساختاری هم 

ی رشد الگو و مهم بر تغییر مؤثرتقسیمات سیاسی و ارتقاء جایگاه شهر قم به مرکز استان نقشی 

ختاری یل ساشد. نتایج مدل تحل دییتأکالبدی شهر قم و تشدید پراکنده رویی در آن داشته است( 

دگان تواند از طریق عواملی مانند مستقر شدن نماینداد که تحوالت تقسیمات سیاسی، می نشان

 ، فراهمان مهاجرتافزایش میزی، دولتی هااستیسو  نیقوانها، سیاسی دولت، تمرکز شدید سرمایه

هی و گذاری در شهر مرکز، وجود امکانات رفاآمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت و سرمایه

ده میزان پراکنهای شغلی و درآمدزایی ایجاد فرصتو  دولتی یهاگسترش ساختار و سازمان کاری،

لک و ی گذشته )ارهاپژوهش مانندبهرویی شهری را افزایش دهد. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش 

وراحمد پ(، آروین و 2007(، مارتینزی و همکاران )2018(، ابودو و همکاران )2018همکاران )

نمایی ( و ره1389(، رهنمایی و همکاران )1393(، حیدری )1394(، ظهیرفرد و پارسی )1394)

ترین مهم عنوانبه تواندیمنشان داد که تحوالت تقسیمات سیاسی و ارتقاء جایگاه شهر  ((1388)

یقت د. در حقی شهر عمل کنپراکندهفضایی و رشد  –عوامل تأثیرگذار در پیدایش و توسعه کالبدی 

ییر زا، پس از تغج این پژوهش نشان داد رشد و گسترش سریع شهر، تحت تأثیر عوامل بروننتای

ستان، کز اجایگاه در سطوح تقسیمات کشوری، بویزه ارتقاء جایگاه شهر از مرکز شهرستان به مر

های زیر برای آمده پیشنهاددستتواند به پراکنده رویی شهری منجر گردد. با توجه به نتایج بهمی

 شود:م ارائه میقواره و پراکنده شهر قجلوگیری از رشد بی

 ریزیدرون صورتبه شهری جمعیت افزایش و رود پیش تمرکز سمت به باید شهری رشد الگوی 

 و شردهف صورتی به شهر و آید عمل به جلوگیری شهر این حدبی گسترش از تا گیرد صورت جمعیت

 .نماید رشد متراکم
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 سازی و متراکم سازی ساخت شهر زای شهری جهت فشردهی درونسعههای توتوجه به ظرفیت

 و جلوگیری از رشد افقی شهر.

 آینده. هایعهتوس جهت شهر داخل در موجود خالی و بایر هایزمین از استفاده به دادن اولویت 

 شهر  یکیفیز توسعه ازآنجاکه کشاورزی: هایزمین از غیر جهاتی در شهر توسعه سمت هدایت

 باید گردد،می زوممل نیز شهر فیزیکی گسترش شهرها، به جمعیت ورود با و است ناپذیراجتناب امری

 فرآیند ینا در باغات و کشاورزی مرغوب هایزمین که گردد هدایت سمتی به شهر توسعه شود سعی

 .نشود گرفته نادیده

 های خالی ینهای فرسوده و همچنین مالیات بستن به زمتشویق بهسازی و نوسازی در بافت

 موجود در بافت شهر.

 پراکنده کنترل هایروش نبهتری از یکی سازی؛بلندمرتبه و سازیانبوه هایسیاست از استفاده 

 است. سازیبرج و عمودی توسعه شهری، رویی

 جهت  در حرکت و قطعات بودن کوچک از ناشی بافت فشردگی از کاستن جهت در تالش

 .بزرگ مقیاس و دانهدرشت قطعات با سازیبلندمرتبه
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 منابع -7

حلیلی بر عوامل ت، (1389حبیبی، محمدعلی )؛ ، عیسیزاده؛ ابراهیمآسمین زاده،ابراهیم .1

گسترش فیزيکی و رشد اسپرال شهر طبس پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپی 

 .19مجله جغرافیا و توسعه، شماره  هلدرن،

وسعه بر ت دیبررسی پراکنده رويی شهری با تأک(، 1394د، احمد )آروین، محمود؛ پوراحم .2

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. نامهانیپا(،  زا )نمونه موردی: شهر اهوازدرون

کارکردی -تاریو تحوالت ساخ ایناحیهارتقايابی مرکزيت  (،1387) اصغرعلی، ورپیله .3

یات و ، دانشکده ادبمعلمتربیتشهری، دانشگاه  ریزیبرنامه ورساله دکتری جغرافیا  شهر بجنورد،

 علوم انسانی.

موجود شهر:  هایظرفیتگسترش افقی شهرها و (، 1383) سرایی، حسین؛ مسعود تقوایی، .4

 .73فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره  مورد شهر يزد،

 تحلیل عوامل مؤثر بر ايجاد پراکنده(، 1394حسینی، سید هادی؛ حسینی، معصومه ) .5

 .33-65، 4، شماره 19ریزی و آمایش فضا، دوره فصلنامه برنامهرويی در مناطق شهری ايران، 

کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر (، 1392نجف ) حکمت نیا، حسن؛ موسوی، میر .6

 ما.تهران: انتشارات آزادپی ای،ريزی شهری و ناحیهبرنامه

فضايی  –يش و توسعه کالبدی بررسی نقش دولت در پیدا(، 1393حیدری، جهانگیر ) .7

 . 93، تابستان 7شماره  بندر بوشهر. فصلنامه مطالعات شهری،

 فرم سنجش هایمدل و مبانی اصول،(، 1386)  غالمرضا زاده، عباس محمدرحیم؛ رهنما، .8

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات شهر، کالبدی

ولت دبررسی نقش (، 1389ی؛ کالنتری، محسن؛ صفری لوحه سرا، پروانه )محمدتقرهنمایی،  .9

، بر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون دیتأکدر رشد و گسترش فیزيکی شهر ماسال با 

 . 22، شماره 8فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران، سال 

 ودولت و شهرنشینی؛ نقدی بر نظريه عناصر شهری قديم (، 1373) محمدتقیرهنمایی،  .10

 .32ه تحقیقات جغرافیایی، شماره فصلنامبهره بری هانس بوبك،  داریسرمايه

 دولت و شهرنشینی در ايران؛ مبانی و اصول کلی نظری(، 1388) محمدتقیرهنمایی،  .11

پاییز  شمارهشیپای، منطقه ریزیبرنامه، مجله جغرافیا و توسعه شهر و شهرنشینی در ايران

1388. 

 رمان،ی فیزيکی شهر کتحلیل فضايی الگوی توسعه(، 1371) آبادی، علیزنگی .12

 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.نامهپایان

 ریزی استان قم.(. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه1392سالنامه آماری استان قم ) .13



 1398ی بیست و يك، زمستان سال ششم، شماره.. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، .............158

 

 انتشارات آییژ. ريزی شهری،مبانی برنامه(، 1381الدینی، فرانک )سیف .14

 و شهرنشینی درتبیین نقش و جايگاه دولت در توسعه شهری (، 1379) محمود ،ضیایی .15

 دانشکده جغرافیا. رساله دکتری، دانشگاه تهران، ايران،

کنترل  نواحی منفصل شهری با یزيربرنامه(، 1394ظهیری فرد، یکتا؛ پارسی، حمیدرضا ) .16

 نامهانیپا، (منفصل شهری نايسر سنندج هی)نمونه پژوهش: ناح یپراکنده رويی شهر

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 

گیری از رشد هوشمندانه در بهره(، 1387دگان، مصطفی؛ رستم یزدی، بهمن )عباس زا .17

 .1ی ی فناوری و آموزش، سال سوم، شمارهمجلهساماندهی رشد پراکنده شهرها، 

ه رشد افقی بررسی رابط(، 1387) اسمعیل پور، نجما؛ حسین زاده دلیر، کریم؛ ، ملکهپور عزیز .18

محیطی، شماره  ریزیبرنامهمجله جغرافیا و ، ن شهرسريع شهر يزد و تحرکات جمعیتی در اي

 .34پیاپی 

یاسی و س -داریشهرهای ا(، 1385) دارابخانی، محمدفرجی اکبری، اسماعیل؛ علی .19

 .، شماره ششمایناحیه، مجله جغرافیا و توسعه ناپايداری شهری

 گیری درسنجی و کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیمامکان، (1384فردوسی، بهرام ) .20

گاه نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشپایان نمونه موردی شهر سنندج، ؛توسعه فیزيکی شهر

 .تربیت مدرس

پايش تغییرات فیزيکی سیمای (، 1393مرادی، عباس؛ تیموری، حسن؛ دژکام، صادق ) .21

ریزی رنامه، فصلنامه بایسرزمین شهر کرج با استفاده از تحلیل سینوپتیك و تصاوير ماهواره

 . 127-146، 4، شماره 19مایش فضا، دوره و آ

رويی  درآمدی بر پراکنده(، 1393نژاد، حافظ ) مشکینی، ابوالفضل؛ زنگانه، احمد؛ مهد .22

 معلم.تهران: انتشارات تربیت)خزش( شهری، 

سعه تنگناهای ژئومورفولوژيك تو(، 1394ملکی، امجد؛ دهساری، امین؛ رضایی، پیمان ) .23

، دوره ریزی و آمایش فضا، فصلنامه برنامهتفاده از مدل منطق فازیکالبدی شهر جوانرود با اس

 .159-183، 4، شماره 19

 ادی وکالبدی، اقتص هایناهنجاری، علل و نشینیحاشیه(، 1383)نصیری، یوسف  .24

 انشگاه سیستان ودارشد،  کارشناسی نامهپایان(، زاهدان آبادکريم )موردمطالعهاجتماعی آن 
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