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 چکيده 

الگوی رشد شهر یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست و یکم در ارتباط با پایداری شهر است. الگوی  

فعالیت الگوی فضایی  عنوان  به  تعریف میرشد شهر  زمان  از  برهه خاصی  در  انسان  به  های  و  شود 

گرددو شناخت الگوی توسعه کالبدی  ی فشرده تقسیم می دودسته اصلی گسترش افقی یا پراکنده و اگو

این   اساس، هدف  این  بر  اساسی است.  امری  پایداری شهری  راستای  به منظور هدایت آن در  شهر 

پژوهش بررسی و شناخت مراحل و الگوی توسعه فیزیکی شهر کیاکال در دهه های گذشته و تحلیل 

برآنها می  این شهر در سالعوامل موثر  تازه  هباشد.  به عنوان مرکز شهرستان  اخیر  تاسیس       ای 

است. نموده  تجربه  را  ای  مالحضه  قابل  فیزیکی  رشد  رویکردهای  سیمرغ  بر  مبتنی  تحقیق  روش 

مانند تحلیل فضایی تراکم جمعیت، های گسترش کالبدی  توصیفی تحلیلی است که با استفاده از مدل

جهات و فرم توسعه   GISهای داغ در محیط نرم افزار  های خودهمبستگی فضایی موران و لکهروش

در شهر    1395-1385ها برای سالهای  فیزیکی را مشخص خواهد نمود. نتایج حاصل از بکارگیری مدل

دهد که طی این دوره، گسترش فیزیکی شهر کیاکال، به صورت پراکنده و غیرمتراکم کیاکال نشان می

دون برنامه شهر آماده نموده است. نتایج تحلیل فضایی نشان  بوده و زمینه را برای رشد اسپرال و ب 

خوشهمی توزیع  الگوی  ساختمانی،  و  مسکونی  جمعیت،  شاخص  سه  هر  در  تراکم  که  و دهد  ای 

لکه بیشترین  دارد.  فضایی  و خودهمبستگی  شهر  مرکزی  های  قسمت  و  غربی  نواحی  در  داغ  های 

 شود.     میقی شهر دیده  رقی و جنوب شرهای سرد در نواحی شبیشترین لکه

 گسترش کالبدی، اسپرال، تحلیل فضایی، کیاکال واژگان کليدی: 
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 دانشگاه مازندران     یشهر یزیو برنامه ر ایجغراف دانشیار 4
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در نیم قرن اخیر، شهرها به واسطه افزایش زاد و ولد، رشد جمعیت و مهاجرت های گسترده، با  

-ممه     سرعت زیادی گسترش یافته اند، به طوری که افزایش درجه شهرنشینی و جمعیت شهری از  

به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، مقدمه  (  Xu et al, 2007: 597ترین جنبه های تغییر جهانی است )

از مقیاس محلی تا  Qadeer, 2004: 1رشد و توسعه گسترده شهری را فراهم ) ( و تغییرات وسیعی 

جهان    تمعیج  درصد از  55  هامروز(.  Xi & Cho, 2007: 96جهانی در کاربری زمین ایجاد نموده است )

  90به    کینزدو    ابدیمی   شافزای  درصد  68  به   2050کنند، که تا سال  یم   ی زندگ  یدر مناطق شهر

. این رشد بی رویه و افزایش مهاجذت  (UN, 2018)   افتد یاتفاق م  قای و آفر  ایدر آس  شیافزا  نای  از  درصد

های جدید، کاهش سطح رفاه  سکونتگاهبه شهرها، منجر به توسعه غیرقابل کنترل نواحی شهری، خلق  

فراوان در ساختار فضایی   تغییرات  بروز  و  نشدنی  مهار  برنامه، گسترش  بدون  وساز  انسانی، ساخت 

شهرها، گرایش به سمت حومه نشینی، گستردگی شهری، همچنین بروز مشکالت فراوان برای مدیران 

ه گونه ای که امروزه مسائل فوق به  مختلف شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ب

همراه رکود شهری در نقطه ثقل نگرانی های برنامه ریزان شهری قرار گرفته و زمینه مطالعه جدی  

 Al-Ahmadi  etجغرافی دانان، برنامه ریزان شهری و همچنین سیاست مداران را فراهم نموده است )

al, 2009: 80 ،مسئولیتی بسیار مهم و خطیر است، چرا که  (. از همین رو سیاست گذاری رشد شهری

از یک سو باید به برطرف کردن نابسامانی ها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عاقالنه روند ساخت و  

فضایی جلوگیری نماید. بنابراین با توجه به -سازها از پیدایش ناهنجاری ها به ویژه در ابعاد کالبدی 

شورهای درحال توسعه، رشد شهری هم از نظر جمعیت و هم از  ، به ویژه در کدر سراسر جهاناینکه  

(. در Rafiee  et al, 2009: 19نظر گسترش فضایی منجر به بروز تغییرات گسترده شهری شده است )

چند سال اخیر مدل های مختلفی برای سنجش و اندازه گیری شکل و فرم فضایی شهرها ارائه شده  

وران، جینی، آنتروپی شانون، هلدرن و روش هایی مانند شیب  های گری، متوان به مدلاست که می

های مختلف، تراکم ساختمانی و اخیرا شاخص ها یا متریک های  دوره   تراکم، تراکم جمعیتی شهر در  

ها و ابزارها مورد توجه قرار بگیرد این استفاده از این مدل  ای که باید در موردفضایی اشاره کرد. نکته

ها را  ها این است که در دو یا چند دوره زمانی نتایج مدلکل استفاده از این مدل است که بهترین ش

زمانی تشخیص داد که فرم کالبدی یک شهر به سمت الگوی  -باهم مقایسه کرد تا به صورت فضایی

رشد پراکنده و پراکنش افقی شهری در حال حرکت است یا به سمت الگوی فشرده و متراکم سازی  

های کمی به عنوان روشی برای طبقه بندی سیستماتیک و تحلیل مباحث شهری   شهر. اخیرا روش

(.  با این حال کاربرد   Wassmar, 2000; Dempsey et al, 2012; Burton, 2002ضروری شده است )

ها تنها به مطالعات موردی یا زمینه های ملی به ویژه در کشورهای توسعه یافته محدود شده این روش

های فضایی  ها یا متریکهای ارائه شده در این زمینه، شاخصها و مدل از جدیدترین روشاست. یکی 

(. هرچند که از این روش، تاکنون برای   Huang, 2007; Huang et al, 2020; Tsai, 2005هستند )

قابلیت و  -بررسی فرم های کالبدی  استفاده شده است و  یافته  فیزیکی شهرهای کشورهای توسعه 
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     باالی خود را در تشخیص و اندازه گیری اشکال شهری به اثبات رسانده است؛ اما در ادبیات    توانایی

از  برنامه از این موضوع سخن به میان آمده است و برای سنجش شکل فضایی شهر  ریزی ما کمتر 

 شود. -همان روش های قدیمی استفاده می

 شهرستان سیمرغ انتخاب شده است به عنوان مرکز سیاسی و اداری    1390شهر کیاکال در دهه  

تر از آهنگ طبیعی طی نموده، عالوه بر رشد سریع  از این رو مراحل رشد و گسترش خود را سریع

برخوردار بوده است. این   1395-1385جمعیت، مساحت و وسعت این شهر از رشد سریعی در دهه  

طراحی و  اساسی  سازماندهی  آکاهانه،  هدایت  و  ریزی  برنامه  لزوم  منظور   امر  به  را  مناسب شهری 

جلوگیری از ساخت وساز در زمین های کشاورزی و توسعه ناموزون و پراکنده شهری افزایش داده  

فضایی شهر، عوامل  - است. بنابراین مطالعه ی دقیق و شناخت همه جانبه الگوهای گسترش کالبدی

رسد. این پژوهش ضروری به نظر میموثر بر آنها و در نهایت ارائه الگویی بهینه و پایدار، بیش از پیش  

تواند های آن میباشد که رهیافت های شهر میدرصدد تعیین الگوی توسعه فیزیکی شهر کیاکال و محله

و گسترش کالبدی آتی  برنامه ریزی های  برای  اختیار مسئوالن شهری  را در  - راهکارهای مناسبی 

 فضایی مطلوب و پایدار شهر قرار دهد. 

 

 نظری و پيشينه تحقيقمبانی    - 2

 توسعه شهری 

و   سیاسی  اجتماعی،  محیطی،  زیست  اقتصادی،  عوامل  از  متاثر  است  فرآیندی  شهری  توسعه 

جمعیتی که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است. توسعه شهری عبارتست از گسترش 

شهریا سطح مورد های مسکونی در یک  هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان

در آن وارد شده   یداریمهم و گسترده که پا یهانهیاز زم یکنیاز در سطحی استاندارد و قابل قبول. ی

ز به  مربوط  و سع   یعنی  یانساناصل   یهاستگاهیاست،  بود  راه حل  یشهرها  ارائه  مناطق    ییهادر  در 

  رهیو غ   یتیری، مدیطیمح  ستی، زی ، اقتصادی ، اجتماع در حوزه های فیزیکی از جمله    یمختلف شهر

توسعه   یالگو کیبه عنوان  دیجد  یالگو کی، یطیشرا نی. در چنیداری به اهداف پا یابیدست یدر برا

به روز شده    م یمفاه  نیترو محبوب  نیاز مهمتر  یکیشکل گرفت که امروز به عنوان    یشهر  داری پا

  . ( Mofidi Shemirani & Moztarzadeh, 2013: 1)    ردیگ  یدر جهان مورد بحث قرار م  یشهرساز

برخ  ایشهرها   شهرها،  پو  یکالن  با   نی زم  رییتغ  یستمهایس  نیاتریاز  هستند.  جهان  سراسر  در 

  زبان یو م  قابل توجهی را اشغال نموده    اراضی، سطح  ی آت  یهادهه  یشده ط  ینیب  شیپ   ینیشهرنش

ع   هستندبشر    تیجمع  تیاکثر تغ  نیدر  اصل  یشهر  نیزم  رییحال،  بلکه ستین  یمحدود به شهر   ،

   با شهر گره خورده اند  یاست که به لحاظ عملکرد  ییروستا-یشهر  دی جد  یاز فضاها  یاریشامل بس

(Herspetger et al, 2018: 32) . 
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 توسعه فيزیکی )کالبدی(

مازاد  رشد و گسترش فیزیکی شهرها پدیده ای است که هرچند از دوران یکجانشینی و آغاز تولید  

کشاورزی و به تبع آن افزایش جمعیت آغاز گشته است، ولی صورت جدی و مساله زای آن را از بعد  

از انقالب صنعتی و آغاز غلبه دانش بشری بر سلطه محیط طبیعی دانسته اند. چون عرصه شهرها قبل 

 (.  Larsen & Vitail, 2009:95از این دوران در محدوده ای محدود شکل می یافت  )

ین روند بعد از مدتها موجبات فرسایش بیش از حد نواحی مرکزی شهری از لحاظ کالبدی هم  ا

آن در   نمونه های  نواحی طبیعی کناری که  فرسایش  و هم  تراکم  به جهت  و هم  به جهت قدمت 

 (.  Hasek, 2004: 14شهرهای لندن، وین و پاریس مشاهده میشد؛ را ایجاد می کرد  )

 

 فضایی - توسعه کالبدی

ها و تغییرات ین اصطالح هم در برگیرنده رشد فیزیکی و کالبدی شهر و هم تغییر و رشد کاربریا

های شهری و نیز دربرگیرنده مصرف فضای غیرشهری اطراف شهربرای توسعه شهری است. پس  سرانه

چنانچه در تعریف توسعه شهری از نگرش جغرافیای شهری مطرح شد، فضا و فعالیت، اصلی ترین  

ی هستند که در درک مفهوم رشد شهری باید مورد توجه قرار گیرند. رشد فضایی هر شهر به عناصر

صورت گسترش افقی و رشد فیزیکی با رشد عمودی می باشد. هرکدام از این روش کالبد متفاوت و  

می ایجاد  دیگری  از  ای  اصطالح  جداگانه  به  یا  شهر  محدوده  افزایش  شکل  به  فیزیکی  رشد  نمابد. 

ا رشد عمودی به صورت درونگسترش  الگوی رشد  فقی ظاهر می گردد و  ریزی جمعیت شهری و 

شود. با توجه اینکه این الگوهای متفاوت به نسبت نوع گسترشی که در شهر به وجود  فشرده نمایان می

(. در عین حال تشخیص 21:  1387زاده،  می آورند، پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارند )رهنما و عباس

باشد. در اینجا دو گروه از الگوهای  م و الگوی رشد شهر نیازمند مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل میفر

 کردند: رشد شهری معرفی می

 

 فضایی - انواع توسعه کالبدی

 فرم پراکنده)توسعه افقی(
از دهه   الگو  درگفتمان شهری به طور جدی مطرح و در کشورهایی که درآنها وفور   1960این 

های ارزان،ساخت بی رویه جاده ها و تولید بیش از اندازه خودرو وجود دارد، پدیده ای رایج به  زمین  

شمار می رود. این پدیده تا مدتها در کشورهای پیشرفته دیده می شد اما امروزه به پدیده ای جهانی  

ه رو  تبدیل شده که بیشتر شهرهای کشورهای جهان و به ویژه کشورهای درحال توسعه با آن روب

 ,Ewing(. این فرم معلول کاربرد وسیع خودرو است )157:  1391هستند )سیف الدینی وهمکاران،  

دانند که به زرف  (. پژوهشگران چنین الگوی رشدی را توسعه ای کم تراکم و ناپیوسته می1997:107

های  ذاریگیابد. در این فرم، سرمایهی شهری گسترش میپهنه های خارج از محدوده و نواحی حومه



 117......................................................................................شمال کشور یتوسعه شهرها یکالبد یالگو یبررس

 

 

 

شود مراکز کار و زندگی از هم فاصله بگیرند  زیادی در بخش زیرساخت ها های حمل و نقل، موجب می

(. بنابراین الگویی نظامند و کنترل شده نیست و از ویژگی آن تراکم پایین،  41:  1383،  1)براندفری

تنوع  وابستگی شدید به خودرو، جداسازی کاربری نبود  اراضی،  زیستی، کاهش جذابیت چشم  های 

اندازها، گسترش بیش از حد شهر به سمت بیرون و مالکیت غیرمتمرکز زمین است. نتیجه چنین  

رشدی افزایش سهم فضای باز و گسستگی شهری، کاهش تراکم جمعیت و جدایی گزینی اجتماعی  

ی توسعه  (. چنین فرم شهری در مناطقی رخ می دهند که سرعت رشد وHess et al, 2001است )

زمین های شهری از رشد جمعیت آن منطقه باالتر است و همین امر علت تراکم جمعیتب بسیار پایین  

است. الگوی پراکنش در کشورهای جهان سوم در اراضی آماده نشده ی شهرها روی می دهد و نتایج 

های زیربنایی  رساختناگواری از جمله، استفاده ناکارآمد از زمین و تحمیل هزینه های سرسام آور به زی

 (.   Zhang, 2000: 123دارد )

 

 فرم فشرده )رشد عمودی(

دهه   از  است.  کرده  زیادی  فشرده کمک  شهر  ایده  ترویج  به  پایدار  توسعه ی    1990محبوبیت 

ها بیشتر به پشتیبانی از شهر فشرده فرصت های تازه ای را برای کاهش مصرف سوخت ارائه پژوهش

فراغت در منار هم هستند. شهرهای فشرده از این جهت مورد توجه هستند که کند؛ چراکه کار و  می

های داخل شهر می تواند  هم زمین های روستایی آن سوی لبه شهر حفاظت می شود و هم زمین

تواند به خوبی  مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. ضمن اینکه با تمرکز باالی جمعیت، کیفیت زندگی می

از توسعه درونی شهر تا ایجاد  ده میتقویت شود. فرم فشر تواند در مقیاس های مختلفی بکار رود، 

های شهری در انگلستان. فرم شهر فشرده ساختاری انعطاف  سکونتگاه های کامال جدید نظیر دهکده 

ها به یکدیگر مرتبط هستند. این فرم دارای یک فضای عمومی کانال مشخص پذیر دارد که در آن بخش

های مهم شهر به یکدیگر، منازل افراد با  محدوده عمومی شهر عالوه بر اتصال بخش  است که در آن

محل کار، مدارس و مراکز خدمات اجتماعی و تفریحی مرتبط می کند. مهم ترین دالیل مورد توجه 

قرار گرفتن فرم فشرده، ایجاد حمل ونقل پایدار، کاهش گستردگی و استفاده پایدار از زمین، همبستگی  

اعی و توسعه فرهنگی، صرفه جویی اقتصادی درارائه زیرساخت ها و حمایت از خدمات کسب و  اجتم

 (. 160: 1391کار محلی است )سیف الدینی و همکاران، 

 باشد: برخی تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع مورد نظر به شرح ذیل می

( نوسما  و  عنوان  2017براندفول  با  پژوهش خود  پراکندگی  "( در  غناچالش    "مراکز شهری در 

باشد و درصورت عدم  های مشخصه آن میگیرند که پراکندگی شهری در مرکز غنا از ویژگینتیجه می

 ,Brandful & Nsomahدهد )وجود خدمات و زیرساخت های اساسی مانند آب و فاضالب رخ می

2017 ) . 

 
1 Brandfery 
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ردازد که اغلب خانوارها،  پ ( در پژوهشی به بررسی این ادعا در شهر ویکتوریا می2014لیتمن ) 

بیند. اما  مساکن با الگوی پراکنده را ترجیح می دهند و لذا توسط سیاستهای رشد هوشمند صدمه می

از راه های متعددی گرایش به منتفع ساختن مصرف  این تحلیل نشان می دهد که رشد هوشمند 

د که دسترس خود را بهبود  دهد که اغلب خانوارها می خواهنکنندگان دارد. تحلیل بازار نشان می

های متنوع حمل ونقل را خواستارند و تقاضا برای مسکن  ببخشند و کاربری اراضی مختلف و گزینه

 (. Litman, 2014پراکنده درحال کاهش است )

( الگوی توسعه  2014اوینگ و حمیدی  پراکندگی،  با عنوان سنجش  پژوهشی  ناحیه   221( در 

کنند. هدف این پژوهش  تحلیل می  2010یاالت متحده از سال  شهرستان را در ا  994مادرشهری و  

تر. آنها از چهار عامل اولیه شوند و کدام پراکندهتر میبررسی این مساله است که کدام جوامع فشرده

پراکنده      ترین و برای ارزیابی توسعه در این نواحی استفاده کرده اند. این پژوهش لیستی از فشرده

 (.  Ewing & Hamidi, 2014رشهری را دربرمی گیرد )رین نواحی مادت

( به بررسی فضایی در اندازه گیری پراکندگی شهر در شهر کوانتان کشور 2013نور و همکاران )

اند. نتایج نشان داد که شهر مالزی با استفاده از، سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته 

 (.Noor et al, 2013باشد )نمیکوانتان دارای پراکندگی شهری 

فضایی به تعیین -( در پژوهشی در چارچوب الگوی گسترش کالبدی1395رحمانی و رحمانی )

از این پژوهش نشان می دهد شهر  الگوی گسترش فیزیکی شهر سریش آباد پرداخت. نتایج حاصل 

قواره )اسپرال(    به صورت پراکنده رشد نموده و دچار رشد بی  1395-1390سریش آباد طی سالهای  

شهر شده است، بر این اساس الگوی رشد فشرده )عمودی( به عنوان الگوی توسعه آتی شهر با در نظر 

تر های مسکونی در نواحی کم تراکمگرفتن رشد سایر کاربری ها با کاربری مسکونی و ایجاد مجتمع

 را پیشنهاد داد. 

 

 شناسی پژوهشروش  - 3

باشد. همچنین تحلیلی می–و روش تحقیق آن توصیفی  کاربردی  ژوهش حاضر از نظر ماهیت  نوع پ 

ای استفاده شده است.  ها، نظریات و تجربیات موجود از روش اسنادی و کتابخانهبرای گردآوری دیدگاه

مرکز آمار ایران به   1395و    1385های بکار رفته شده در این پژوهش از بلوک های آماری سال  داده

، برای تعیین فرم محالت شهر GISها از نرم افزار  تخراج و طبقه بندی دادهدست آمده است. برای اس

از شاخص تراکم جمعیت، تراکم مسکونی و تراکم ساختمانی و به منظور تحلیل فضایی تراکم ها از  

های داغ استفاده شده است. در آخر با بهره گیری از مدل های آنتروپی شانون و  روش موران و لکه

 سترش کالبدی شهر کیاکال تعیین شد.  هلدرن الگوی گ
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 محدوده مورد مطالعه

  قهیدق  59درجه و    36و    یطول شرق  قهیدق  55درجه و    52  ییایدر مختصات جغراف  اکال یشهر ک

و جویبار قرار دارد که طبق   موقعیت جغرافیایی بین شهرهای بابل و قائم شهر و بابلسرو    یعرض شمال

  ساری در قسمت شرقی و بابل در قسمت غرب کیاکال واقع است.نقشه جویبار در قسمت شمالی و  

کیلومتر و تا بابل    14فاصله کیاکال تا قائم شهر    باشد. کیلومتر می  32فاصله شهر کیاکال تا مرکز استان  

  .(1390)طرح جامع شهر کیاکال  باشد کیلومتر می 16

هر دوره از گسترش شهر و    اجتماعی شهر در -محالت شهر کیاکال با توجه به موقعیت اقتصادی

وقایع تاریخی آن شکل گرفته اند، و تا حدودی توانستند سازمان اجتماعی خود را حفظ کرده و هنوز 

هم در سیمای ذهنی مردم از شهر نام محالت به مانند گذشته می باشد. شهر کیاکال از هفت محله  

از:تشکیل   عبارتند  این محالت  محله شهر که همان مرکز شهر  اولین و قدیمی ترین    می شود که 

شود. پیدایش این محله به پیدایش هسته اولیه شهر باز کنونی می باشد که جدیداالسالم نامیده می

باشد. همچنین  های قدیمی چون مسجد جامع و حمام شهر میگردد. این محله شامل ساختمانمی

های مسکونی دربردارنده  عالوه بر ساختمانبازار شهر در این محله وجود دارد این محله هم اکنون  

محله  ساختمان این  خیابان  ترین  اصلی  عنوان  به  امام  خیابان  باشد.  می  شهر  تجاری  و  اداری  های 

باشد. ساختمان های تجاری این باشد که در عین حال مهمترین خیابان شهر از نظر عملکرد میمی

باشد. با توجه تر از سایر محالت میرگانیک و فشردهخیابان قدمتی تا صد سال دارند. بافت این محله ا

های مورد نیاز شهر در این محدوده، این محله نه تنها برای ساکنین محل به مرکزیت خدمات و فعالیت

 کند.  بلکه برای کل شهر و روستاهای تحت نفوذ کیاکال ارائه خدمات می 

آباد در جنوب شهر و در حد فاصل میدان شهدا دومین محله شکل گرفته در شهر کیاکال محله تازه    -

و گورستان شهدا می باشد. این محله که در دوران پهلوی اول شروع به شکل گیری نمود، الگوی بافت  

باغ های وسیع می  -باشد و اکثر مساکن به صورت خانهتر میاین قسمت نسبت به مرکز شهر پراکنده

که در ناحیه شمالی شهر واقع است در دوره پهلوی با   باشند. سومین محله، محله دستکنده کال است

که به گیری نمود. این محله دارای بافتی ارگانیک است،  احداث کارخانه پنبه پاک کنی شروع به شکل

تر از سایر  های تجاری، خدماتی و اداری در بر خیابان امام، این قسمت فشردهدلیل قرارگیری کاربری

رمین محله، شهرک شهید بهشتی واقع در شرق شهر است، که دارای چهاباشد.  بخش های محله می

های یکدست و جدید الحداث می باشد و با نظمی هندسی و شطرنجی شکل گرفته است.  ساختمان

 بنابراین از نظر فرم و نما از سایر قسمت های شهر متمایز است.  

اشد، با بافتی کامالً روستایی  ب پنجمین محله، سیدمحله است که همان روستای سیدمحله سابق می -

ششمین محله، محله وازیمال است و در شرق سید محله و ارگانیک در شرق شهر کیاکال قرار دارد.  

باشد. هفتمین محله، محله سوخت آبندان واقع در قرار دارد، که دارای بافتی روستایی و قدیمی می
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به شهر کیاکال    1385سید محله از سال  باشد که به مانند وازیمال و  جنوب بلوار شهید ذبیحی می

 (.  1390اضافه شده است )طرح جامع شهر کیاکال 

 

 
 (: موقعيت شهر کياکل )منبع: نویسندگان( 1شکل )

 

 های پژوهش و بحثیافته  - 4

 ( 1355- 1390تحوالت فضایی جمعيت شهر کياکل ) 

خانوار   899جمعیت بود که در قالب  نفر    3282دارای    1355شهر کیاکال بر اساس آمار سرشماری  

 4254نفر به جمعیت شهر افزوده شد و جمعیت شهر به  1705حدود    1365اند. در سال  ساکن بوده

باشد. شمار جمعیت شهر درصد در دوران تکوین خود می  4/ 3نفر رسید که مبین نرخ رشد قابل توجه  

دارد. بر اساس  درصد را بیان می  2/ 8ل  نفر بود که نرخ رشدی معاد  6572معادل    1375کیاکال در سال  

درصد را نشان    2/1نفر بوده که نرخ رشدی معادل    7390، جمعیت شهر کیاکال  1385سرشماری  

نفر    8040شهر کیاکال دارای    1395دهد. در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  می

 دهد. نشان می 1385ه سال درصد را نسبت ب 1/0خانوار بود که نرخ رشد  2691جمعیت در قالب 

درصد می باشد. جمعیت شهر کیاکال طی دوران   5/2سال حدود    35نرخ رشد جمعیت در طی  

به بعد از روند افزایشی آن کاسته شد    1385گذشته همواره از رشد باالیی مواجه بوده است اما از سال  

 توان مهاجرت و تنظیم خانواده دانست.که علت این امر را می
 1355-95( : تعداد و تحوالت جمعيت شهر کياکل طی سال های 1)جدول 

 نرخ رشد خانوار  تعداد جمعيت  سال

1355 3282 899 - 

1365 4987 1024 3/4 
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 محاسبات نگارندگان و  1355 -95مأخذ: آمار سرشماری نفوس و مسکن سال های

 

 

 1355-95( : تعداد و تحوالت جمعيت شهر کياکل طی سال های 2شکل )

 و محاسبات نگارندگان  1355 -95مأخذ: آمار سرشماری نفوس و مسکن سال های

 

 ( 1395-1385)  محلت کياکل تحوالت فضایی جمعيت و مساحت  

ترین محله به نفر جمعیت وسیع  1635هکتار و    98/91؛ محله سوخت آبندان با    1395در سال  

  906هکتار و  82/52نفر، سیدمحله با  1625هکتار و  30/49شمار می رفت. محالت جدیداالسالم با 

  21/30نفر، دستکنده کال با    709هکتار و    47/30نفر، تازه آباد با    445هکتار و    94/46نفر، وازیمال با  

نفر به ترتیب بعد از آن قرار دارند.    1373هکتار و    67/20نفر و شهرک شهید بهشتی با    1063هکتار و  

نفر همچنین وسیع ترین محله شهر بوده  81هکتار و  93/30؛ محله سوخت آبندان با 1385در سال 

نفر، جدیداالسالم   906هکتار و  65/11نفر، سیدمحله با   70هکتار و  99/11است. محالت وازیمال با 

  98هکتار و    56/8نفر، دستکنده کال با    1000هکتار و    65/8ه آباد با  نفر، تاز  976هکتار و    33/11با  

 نفر به ترتیب بعد از آن قرار داشته اند. 474هکتار و  5/ 39نفر و شهرک شهید بهشتی با 
 ( 1395-1385) محلت کياکلجمعيت و مساحت  ( :2جدول ) 

1375 6572 1530 8/2 

1385 7390 1982 2/1 

1390 7691 2276 8/0 

1395 8040 2691 1/0 

 محلت
مساحت 

1395 
 1385جمعيت  1395جمعيت  1385مساحت 

 976 1625 33/11 30/49 جدیداالسلم 
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 1385 -95مسکن سال هایمأخذ: آمار سرشماری نفوس و 

 

 اکل يشهر ک  یکالبدسنجش  

تغییرات   کیاکال، چگونگی  شهر  کالبدی  و سنجش  ارزیابی  منظور  به  بخش  این  ی ساله  10در 

 شود.  بررسی می 1385-1395ی های مربوط در دورهشاخص

 تراکم 

 تراکم جمعيت 

  GISهای شهر کیاکال و با استفاده از نرم افزار  به طور کلی در تحلیل و بررسی ما پیرامون محله

نفر در    66محله شهرک شهید بهشتی با    1395درسال    ترین محلهجه حاصل شد که پرتراکماین نتی

  1385نفر در هکتار است. در سال    15ترین محله شهر محله وازیمال با کمتر از  هکتار و کم تراکم

ترین محله و محله های وازیمال، سوخت آبندان و دستکنده  کمنفر در هکتار پرترا  80محله تازه آباد با  

 دادند. نفر در هکتار کم تراکم ترین محالت شهر را تشکیل می 20کال با کمتر از 

 تراکم مسکونی 

این نتیجه حاصل   GISدر تحلیل و بررسی ما پیرامون محالت شهر کیاکال و با استفاده از نرم افزار  

واحد مسکونی در   55/20محله شهرک شهید بهشتی با    1395در سال  ترین محله  شد که پرتراکم

واحد مسکونی در هکتار بوده است. همچنین در    1/3، محله وازیمال با  ترین محلههکتار و کم تراکم

م ترین محله و محالت سوخت  واحد مسکونی در هکتار پرتراک  24/29محله تازه آباد با    1385سال  

واحد مسکونی در هکتار کم ترین    27/3و    08/1،    58/0کال به ترتیب با    ، وازیمال و دستکنده آبندان

 تراکم را دارا بوده اند. 

 ساختمانی تراکم  

در این پژوهش درصد تراکم ساختمانی مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است. تراکم ساختمانی  

درصد بیشترین تراکم و در محالت دستکنده   89/60در محله شهرک شهید بهشتی با    1395در سال  

درصد کمترین تراکم را دارا بوده است. همچنین   29/25و    64/17کال و سوخت آبندان به ترتیب با  

درصد   7/69و  62/70محالت شهرک شهید بهشتی و محله جدیداالسالم به ترتیب با  1385ال در س

 1000 709 65/8 47/30 تازه آباد

 98 1063 56/8 21/30 دستکنده کل 

 474 1373 39/5 67/20 شهرک شهيد بهشتی

 414 906 65/11 82/52 سيدمحله

 70 445 99/11 94/46 وازیمال

 81 1635 93/30 98/91 سوخت آبندان 
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با   ترتیب  به  آبندان و دستکنده کال  تراکم ساختمانی و محالت وازیمال، سوخت  ، 04/22بیشترین 

 ترین تراکم ساختمانی را دارا بوده اند. درصد کم 45/25و   29/24

 
 لت شهر کياکل( :توزیع تراکم درسطح مح 3جدول )

 

 

 1385کياکل سال ( :توزیع انواع تراکم در سطح محلت شهر 3شکل )

 
 1395( :توزیع انواع تراکم در سطح محلت شهر کياکل سال 4شکل)

 محلت

تراکم 

جمعيت  

1385 

تراکم 

جمعيت  

1395 

تراکم 

مسکونی  

1385 

تراکم 

مسکونی  

1395 

تراکم 

ساختمانی 

1385 

تراکم ساختمانی 

1395 

 01/39 7/69 50/10 68/22 95/32 12/86 جدیداالسلم 

 34/45 52/53 31/7 24/29 26/23 58/115 تازه آباد

دستکنده  

 کل
44/11 18/35 27/3 04/12 45/25 64/17 

شهرک  

شهيد 

 بهشتی 

81/87 41/66 84/21 55/20 62/70 89/60 

 25/37 85/52 41/5 44/9 14/17 54/35 سيدمحله

 11/31 04/22 19/3 08/1 47/9 84/5 وازیمال

سوخت  

 آبندان 
62/2 77/17 58/0 54/5 29/24 29/25 
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 شاخص موران 

 ( 1395های شهر کياکل )شاخص موران در تراکم جمعيت بلوک

نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در تحلیل تراکم جمعیت بلوک های شهر کیاکال در سال  

توان  می      است. از آنجا که مقدار این شاخص مثبت و یک است    moran’s index = 1/01برابر با    1395

محاسبه شده در سطح    z-score = 25/76گفت داده ها خودهمبستگی فضایی دارند. همچنین آماره  

( است. درمجموع، براساس موران EI = 2/58،بزرگتر از مقدار مورد انتظار )  sig L = 0/00اطمینان  

از الگوی خوشه ای  1395توان استنباط کرد پدیده تراکم جمعیت در شهر کیاکال در سال جهانی می 

هایی که تراکم جمعیت باال یا پایین دارند در مجاورت یکدیگر قرار دارند تبعیت می کند؛ یعنی بلوک

 و همسایه هستند.  

 ( 1395شاخص موران در تراکم مسکونی بلوک های شهر کياکل ) 

نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران در تحلیل تراکم مسکونی بلوک های شهر کیاکال در سال  

یک  نزدیک به  ست. از آنجا که مقدار این شاخص مثبت و  ا moran’s index = 0/78برابر با    1395

محاسبه   z-score = 22/28است می توان گفت داده ها خودهمبستگی فضایی دارند. همچنین آماره  

انتظار )  sig L = 0/00شده در سطح اطمینان   از مقدار مورد  ( است. درمجموع،  EI = 2/58،بزرگتر 

ار   1395رد پدیده تراکم مسکونی در شهر کیاکال در سال  توان استنباط کبراساس موران جهانی می

کند؛ یعنی بلوک هایی که تراکم مسکونی باال یا پایین دارند در مجاورت  ای تبعیت میالگوی خوشه

 یکدیگر قرار دارند و همسایه هستند.  

 ( 1395های شهر کياکل ) شاخص موران در تراکم ساختمانی بلوک

های شهر کیاکال در سال  موران در تحلیل تراکم ساختمانی بلوک  نتایج حاصل از کاربرد شاخص

یک  نزدیک به  است. از آنجا که مقدار این شاخص مثبت و   moran’s index = 0/88برابر با    1395

آماره  توان گفت دادهاست می محاسبه   z-score = 22/47ها خودهمبستگی فضایی دارند. همچنین 

انتظار )  sig L = 0/00شده در سطح اطمینان   از مقدار مورد  ( است. درمجموع،  EI = 2/58،بزرگتر 

ار    1395توان استنباط کرد پدیده تراکم ساختمانی در شهر کیاکال در سال  براساس موران جهانی می

ین دارند در مجاورت  هایی که تراکم ساختمانی باال یا پایکند؛ یعنی بلوکای تبعیت میالگوی خوشه

 یکدیگر قرار دارند و همسایه هستند.  
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 1395های شهر کياکل سال ( :نمودار موران انواع تراکم در سطح بلوک 5شکل )

 

 لکه های داغ 

 ( 1395شاخص لکه داغ در تراکم جمعيت بلوک های شهر کياکل )

های شهر با سطح اطمینان بلوکدرصد از    33نواحی غربی شهر کیاکال با اختصاص    1395در سال  

اند. نواحی جنوب غربی  درصد، دارای بیشترین خودهمبستگی فضایی مثبت در تراکم جمعیت بوده  99

های شهر به ترتیب با سطح  درصد از بلوک 97/0و نواحی شمال غربی با اختصاص  94/1با اختصاص 

 د. اندرصد نیز دارای همبستگی فضایی مثبت بوده 90و  95اطمینان 

های شرقی، شمال  های دارای تراکم جمعیت کم، شامل قسمتمقادیر با میزان تراکم پایین یا بلوک

های  درصد از کل بلوک  94/1های شمال شرقی شهر با اختصاص  شدند. بلوکشرقی و مرکزی شهر می

و  های شرقی  اند. بلوکدرصد، بیشترین همبستگی فضایی منفی را داشته  99شهر با سطح اطمینان

درصد از کل   76/7های شمالی و شمال شرقی با اختصاص درصد و بلوک 33/22مرکزی با اختصاص 

درصد، نیز بدون همبستگی فضایی در شهر   90و    95های شهر، به ترتیب با سطح اطمینان  بلوک

 اند.وجود داشته

 ( 1395شاخص لکه داغ در تراکم مسکونی بلوک های شهر کياکل ) 

بلوک  03/32غربی شهر کیاکال با اختصاص  نواحی    1395در سال   از  با سطح  درصد  های شهر 

. ناحیه اندی مثبت در تراکم مسکونی بودهدرصد، دارای بیشترین خودهمبستگی فضای  99اطمینان  

درصد نیز دارای همبستگی    95های شهر با سطح اطمینان  درصد از بلوک 94/1شمال غربی با اختصاص  

 فضایی مثبت بوده است. 

یر با میزان تراکم پایین یا بلوک های دارای تراکم مسکونی کم، شامل قسمت های شرقی،  مقاد

  73/8و    62/12ها با اختصاص  شدند. این بلوکهایی از شمال و جنوب شهر میشمال شرقی و قسمت

درصد، نیز بدون همبستگی فضایی  90و    95 های شهر به ترتیب با سطح اطمیناندرصد از کل بلوک

 اند.شهر وجود داشتهدر 
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 (1395شاخص لکه داغ در تراکم ساختمانی بلوک های شهر کياکل ) 

درصد از بلوک های شهر با سطح    03/32نواحی غربی شهر کیاکال با اختصاص    1395در سال  

اند. ناحیه درصد، دارای بیشترین خودهمبستگی فضایی مثبت در تراکم ساختمانی بوده  99اطمینان  

های شهر به  درصد از بلوک  97/0و ناحیه جنوب غربی با اختصاص    94/1اختصاص    شمال غربی با 

 اند. درصد نیز دارای همبستگی فضایی مثبت بوده  90و  95ترتیب با سطح اطمینان 

های شرقی و  های دارای تراکم ساختمانی کم، شامل قسمتمقادیر با میزان تراکم پایین یا بلوک

درصد از کل بلوک های شهر به   73/8و  63/12ها با اختصاص بلوکشدند. این شمال شرقی شهر می

 اند.درصد، نیز بدون همبستگی فضایی در شهر وجود داشته  90و  95ترتیب با سطح اطمینان

 
 1395لکه های داغ انواع تراکم در سطح بلوک های شهر کياکل  (:6شکل )

 

 تعيين الگوی گسترش کالبدی فضایی محلت شهر 

 آنتروپی شانونمدل  

مدل آنتروپس شانون برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیده رشد بی قواره شهری استفاده می  

 شود.

H = − ∑ pi×LN(pi)

n

i=1

 

ا آنتروپ :  Hرابطه    نیدر  کل Pi: شانون    یمقدار  )تراکم  (  یمسکون  ینسبت مساحت ساخته شده 

شانون از صفر تا   یباشد. ارزش مقدار آنتروپ یبه کل مساحت ساخته شده مجموعه مناطق م  iمنطقه  

Ln(n)  ف  انگریباشد. مقدار صفر بیم  Ln(n)مقدار    کهیمتراکم شهر است درحال  یلیخ  یکیزیتوسعه 

باشد    شتریب  Ln(n)از مقدار    یکه ارزش آنتروپ   یاست. زمان  یپراکنده شهر  یکیزیانگر گسترش فیب

 (. 129؛1385 ،یو موسو ای)اسپرال( اتفاق افتاده است)حکمت ن یقواره شهر  یبرشد 

محاسبه شده،    729/1، برابر با  1385دهد مقدار آنتروپی برآورد شده در سال  ها نشان میبررسی

دهد گسترش فیزیکی شهر این امر نشان می  بوده است که  Ln7=(1/791)درحالی که حداکثر ارزش  

در ده سال گذشته به صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شهر کیاکال در  
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ارزش    636/1با  برابر    1395سال   است. نزدک بودن   Ln7=(1/791)بوده است، در حالیکه حداکثر 

اما     ، نشانگر رشد پراکنده گسترش فیزیکی شهر است1395مقدار آنتروپی به مقدار حداکثر در سال

کمتر است می توان گفت، در سال های اخیر از میزان   85از آنجا که این مقدار از مقدار آنتروپی سال  

 آن کاسته شده است. پراکندگی 

 
 1385گانه شهر کياکل در سال  7( : محاسبه ارزش آنتروپی محلت 4جدول ) 

 Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (Heمساحت ) محله

 - 345/0 - 38/1 25/0 68/22 جدیداالسلم 

 - 363/0 - 10/1 33/0 24/29 تازه آباد

 - 105/0 - 50/3 03/0 27/3 دستکنده کل 

شهرک شهيد 

 بهشتی 
84/21 24/0 42/1 - 340/0 - 

 - 230/0 - 30/2 10/0 44/9 سيدمحله

 - 046/0 - 60/4 01/0 08/1 وازیمال

 - 030/0 - 11/5 006/0 58/0 سوخت آبندان 

 - 729/1 1 1 13/88 مجموع 

 

 1395گانه شهر کياکل در سال  7( : محاسبه ارزش آنتروپی محلت 5جدول)

 Pi Ln(Pi) Pi*Ln(Pi) (Heمساحت ) محله

 - 292/0 - 83/1 16/0 50/10 جدیداالسلم 

 - 242/0 - 20/2 11/0 31/7 تازه آباد

 - 210/0 - 71/1 18/0 04/12 دستکنده کل 

شهرک شهيد 

 بهشتی 
55/20 31/0 17/1 - 362/0 - 

 - 201/0 - 52/2 08/0 41/5 سيدمحله

 - 128/0 - 21/3 04/0 19/3 وازیمال

 - 201/0 - 52/2 08/0 54/5 سوخت آبندان 

 - 636/1 1 1 54/64 مجموع 

 

 مقایسه ضریب آنتروپی

شود و چگونگی توزیع پارامترها را در سطح منطقه یا شهر  این شاخص بین صفر و یک محاسبه می

تر شود نشان دهنده توزیع ناعادالنه پارامتر و  هرچه دهدد. عدد آنتروپی هرچه به صفر نزدیکنشان می

(. ضریب آنتروپی برای سه پارامتر Tsai, 2005دهد )عادالنه پارامتر را نشان مینزدیک باشد توزیع    1به  
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 85جمعیت، واحد مسکونی و زیربنای ساختمان محاسبه شده است. ضرایب به دست آمده در سال  

از    906/0  و  0/ 762و    787/0ترتیب برابر با    به توزیع   1بیشتر هستند    5/0بوده است، چون اعداد 

برای   95شود. ضرایب آنتروپی در سال  متعادلی در آنها و به ویژه در زیربنای ساختمان مشاهده می

باشد. ضرایب به دست  می  943/0و   946/0،  935/0جمعیت، واحد مسکونی و زیربنا به ترتیب برابر با  

تنها نشان دهنده   نه  با سال  آمده  مقایسه  بلکه در  پارامترهاست.  پراکنش    85توزیع متعادل  بیانگر 

پارامتر جمعیت و مسکن این کاهش  بیشتر آنها در سطح محالت شهر می باشد، که به ویژه در دو 

 تر است. تمرکز محسوس

 
 95- 85های ( : مقایسه ضریب آنتروپی جمعيت، واحد ساختمانی و زیربنا محلت کياکل در سال 6جدول )

 95سال  85سال  

 935/0 787/0 جمعيت 

 946/0 762/0 واحد ساختمانی 

 943/0 906/0 زیربنا

 

 
 95- 85( : مقایسه ضریب آنتروپی جمعيت، واحد ساختمانی و زیربنا محلت کياکل در سال های 7شکل )

 

 مدل هلدرن

استفاده از مدل هلدرن است. های اساسی برای مشخص کردن رشد بدقواره شهری  یکی از روش

با استفاده از این روش می توان مشخص کرد چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار 

 (. 133؛ 1387ناشی از رشد بدقواره شهری بوده است)رفیعی، 

𝑙𝑛
مساحت پایان دوره

مساحت ابتدا دوره
= 𝑙𝑛

جمعیت  پایان دوره

جمعیت  ابتدا دوره
+

سرانه  ناخالص  پایان دوره

سرانه  ناخالص  ابتدا دوره
 

برای محاسبه نسبت جمعیت بههر منبع مورد   1991این مدل اولین بار توسط هلدرن در سال  

استفاده دیگر به کار گرفته شد. مراحل معادالت این مدل به شرح زیر است )حکمت نیا و موسوی، 

 (.131؛ 1392
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درصد از رشد فیزیکی مربوط    72حدود    1395  –  1385دهد که در فاصله سالهای  نتایج نشان می

درصدرشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است که به کاهش    28به رشد جمعیت و  

 تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهری منجر گشته است. 

باشد؛ دو عامل  فضایی شهر می-ه کالبدی براساس مدل هلدرن که در جست و جوی علل توسع

فضایی و شکل دادن به فرم شهر موثراند -افزایش جمعیت و گسترش لجام گسیخته در توسعه کالبدی

و همکاران،   و جامع شهر  130:  1391)شفیعی  تفصیلی  از طرح  داده های مستخرج  براساس  ( که 

کیاکال در این دوره صددرصد ناشی از  های مرکز آمار کشور، گسترش کالبدی شهر  کیاکال و نیز داده 

رشد جمعیت بوده است و تصرف بی قاعده زمین نقشی در آن نداشته است که این امر با توجه به 

توان افزایش سریع جمعیت امری محتمل است. بنابراین براساس نتایج حاصل از تحلیل مدل هلدرن می

الگوی گسترش کالبدیاصلی گفت که ناپایداری  -1385شهر کیاکال در خالل سالهای    ترین عامل 

 افزایش جمعیت بوده است. 1395

 

𝑙𝑛
مساحت پایان دوره

مساحت ابتدا دوره
= 𝑙𝑛

جمعیت  پایان دوره

جمعیت  ابتدا دوره
+

سرانه  ناخالص  پایان دوره

سرانه  ناخالص  ابتدا دوره
 

𝑙𝑛
322.427937

88.527694
= 𝑙𝑛

415.8

284.4
+ 𝑙𝑛

7756

3113
 

Ln( 46/1 ) + Ln( 49/2 ) = Ln( 64/3 ) 

37/0  + 91/0 = 29/1  

72/0  + 28/0  =1 

 

 نتيجه گيری   - 5

شهرها موجب   یو مکان   ی متفاوت زمان  طیمؤثر است. شرا  یشهر عوامل مختلف  یدر گسترش کالبد

گذار واقع    ر یتأث  یهر شهر  یدر گسترش کالبد  ی شود که در اکثر موارد عوامل متنوع و متفاوت  ی م

فرم  شود تعیین  با  ارتباط  در  عنوان .  به  محله  شناخت  که  مسئله  این  به  توجه  با  و  شهر  محالت 

ای دارد؛ پژوهش حاضر بر مبنا محله ریزی شهری، اهمیت ویژهکوچکترین واحد اجتماعی در برنامه

ریزی شد. برای این منظور ابتدا، برای آگاهی از الگوی فضایی و فرم محالت شهر کیاکال، سه شاخص  پی

کونی و ترکم ساختمانی را با روش خودهمبستگی فضایی مورد ارزیابی قرار  تراکم جمعیت، تراکم مس

از روش الگوی فضایی محالت شهر کیاکال تعیین گشت. نتایج  داده و با استفاده  های موران جهانی 

تراکم،    ایی در شهر کیاکال در هر سه شاخصدهد خودهمبستگی فضحاصل از این پژوهش نشان می

ت. بنابر این نتیجه؛ خودهمبستگی فضایی تراکم در شهر کیاکال از الگوی  مثبت و نزدیک به یک اس

 کند. خوشه ای باال پیروی می
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کند، به منظور نشان دادن الگوی خودهمبستگی از آنجا که این روش تنها نوع الگو را مشخص می

نواحی فضایی روش لکه های داغ بکار گرفته شده است. بکارگیری این روش به منظور مشخص کردن  

قسمت که  داده  نشان  اینطور  شهر  غیرمتراکم  و  باالی  متراکم  تراکم  دارای  کیاکال  شهر  غربی  های 

های داغ فضایی در این نواحی است. از آنجا که  جمعیت و ساختمان، در نتیجه شکل گیری خوشه

و قسمت بهشتی، دستکنده کال  آباد دمحالت شهرک شهید  تازه  و  از محالت جدیداالسالم  ر  هایی 

توان اظهار داشت محالت ذکر شده به علت تمرکز باالی جمعیت اند مینواحی غربی شهر قرار گرفته

 باشند. و ساختمان دارای فرم فشرده می

پهنه درنتیجه همچنین  و  و ساختمان  از جمعیت  تراکم کمتری  دارای  کیاکال  های شرقی شهر 

می فضایی  سرد  های  خوشه  شهرتشکیل  شرقی  های  پهنه  سیدمحله،    باشد.  محالت  شامل  کیاکال 

باشد. بنابراین میتوان اظهار داشت، محالت ذکر شده به علت تمرکز پایین  وازیمال و سوخت آبندان می 

 جمعیت و ساختمان و قرارگیری بی قواره از فرم شهری پراکنده برخورداراند.  

شهر کیاکال با حفظ    دهدبا جمع بندی کل نتایج بدست آمده از مدل آنتروپی شانون که نشان می

درصد  72دهد  و مدل هلدرن که نشان می  عیت و گسترش پراکنده و غیرمتراکمالگوی توزیع نابرابر جم

توان چنین گفت که الگوی  از رشد فیزیکی کالبدی شهر کیاکال تحت تاثیر افزایش جمعیت بوده، می

و میل به گسترش افقی در  کالبدی شهر کیاکال از فرم پراکنده پیروی کرده  - گسترش و فرم فضایی

شود. این مسئله بیانگر رشد پراکنده )اسپرال( و گسترش فیزیکی است که این امر منجر آن دیده می

 به بدقواره شدن شهر و نابودی بخشی از اراضی مرغوب کشاورزی شده است. 

 گردد: به منظور گسترش متعادل توسعه کالبدی شهر کیاکال راهکارهای زیر پیشنهاد می 

( با توجه به گسترش افقی شهر در آینده و بروز مشکالتی مانند کمبود زمین، تخریب محیط زیست  1

و.... می توان با اعمال سیاست هایی از قبیل ساختمان سازی در ارتفاع از طریق افزایش تعداد طبقات  

. بدین  از این دست مشکالت کاستها و ..گیری ساختمانطراحی و مکانو تراکم های ساختمانی،  

گردد الویت توسعه شهر به سمت شرق و محالت شهرک شهید بهشتی، دستکنده منظور پیشنهاد می

 کال، جدیداالسالم و تازه آباد باشد. 

تا آنجا که ممکن است رشد و   ،بیرونی شهر  کنترل بیشتر بر مرزهای شهر و جلوگیری از گسترش(  2

های خالی  نشده موجود صورت پذیرد و بافت  های خالی و استفاده توسعه فضایی آتی شهر در زمین 

های اطراف شهر  بیرونی، باید کاربری و پوشش زمین ردد، تنها در صورت نیاز به گسترشموجود پر گ

ها  های کشاورزی و باغمورد بررسی و شناسایی قرار گیرد و تا حد امکان از گسترش شهر بر روی زمین

مت وجه داشت تا از روند رشد و توسعه فضایی شهر به سخودداری شود. این بدان معناست که باید ت

جلوگیری شود ،   شودسیدمحله، وازیمال و سوخت آبندان میشرق و جنوب شهرکه شامل محالت  

های کشاورزی و باغی در این جهات جغرافیایی قرار دارد. بدین منظور جلوگیری چراکه بهترین زمین

 ها امری ضروری است و باید بدان توجه گردد. باغ از تخریب و تغییر کاربری های کشاورزی و 
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های زیست محیطی،  با توجه به شکل شهر کیاکال و تاکید اصولی بر حفاظت از منابع حیاتی بر ارزش(  3

الگوی توسعه درونی )متمرکز و متراکم( که به عنوان شکل مناسب از سوی طرح جامع و تفصیلی 

 شود.  مورد تاکید قرار گرفته است، پیشنهاد می

های کنترل  از بهترین روشکنترل ساخت و ساز و جلوگیری از رشد پراکنده و گسترش افقی شهر،  (  4

های انبوه سازی و بلند گسترش افقی شهر، توسعه عمودی و برج سازی می باشد. استفاده از سیاست

محالت شهر کیاکال صورت  مرتبه سازی باید با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی  

 پذیرد. 

برنامه5 عدم  و  توجه  عدم  افقی در شهر کیاکال،  پراکنش  اصلی  علل  از  یکی  برای چگونگی  (  ریزی 

های مربوطه می  گسترش و توسعه شهر توسط سازمان های مربوطه و برنامه ریزان یا عدم اجرای طرح

د بدون برنامه و بدون جهت شهر که باشد. بنابراین سازمان های شهری مانند شهرداری باید از رش

شود جلوگیری نمایند و کنترل و نظارت بیشتری  اغلب توسط سوداگران و بورس بازان زمین انجام می

 بر محدوده های شهری داشته باشند.
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