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Abstract 

With increase in population in recent decades, the main concern of cities has been to 
deal with unplanned development and prevent the problems caused by it. By referring to 
historical documents, it is proved that human beings are always looking for a systematic 
system. One of the problems of population growth is the horizontal growth or sprawl of the 
city, which leads to problems such as improper land use and, consequently, environmental, 
economic, social and physical problems. The method adopted in this research is analytical-
descriptive and applied and the phenomenon has been analyzed using content analysis and 
case study methods .The required information has been collected by the method of libraries 
and the information about Bastak city has been collected in the form of a combination of 
available resources, field visits, use of satellite photos and images and their comparison in 
different time periods as well as questions from informed people. Then the data have been 
analyzed the data with Excel and Arc GIS programs as well as the Heldern model. The results 
show that segregation plans between 2006 and 2020 have caused the sprawl of this city and 
there are also two types of sprawl, linear branching and clustering. In the end, Some 
suggestions have been represented such as preventing and confronting traders and Stock 
traders, using and exploiting unused areas within the tissue, encouraging the public to build 
with high density, mass construction and virtualization by allocating loans and facilities to 
prevent and control this phenomenon in Bastak. 
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 چکیده

ریزی و جلوگیری از  بدون برنامه یهای اخیر، دغدغه اصلی شهرها، مقابله با توسعه با افزایش جمعیت در دهه      

شود که بشر همواره در پی یک سیستم  مشکالت ناشی از آن بوده است. با رجوع به اسناد تاریخی این موضوع اثبات می

رویی شهری است که   مند بوده است. یکی از مشکالتی که افزایش جمعیت در پی دارد، رشد افقی یا پراکنده نظام

-رویه از زمین و به تبع آن مشکالت زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را به بی یمشکالتی مانند استفاده

توصیفی و از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل  -روش اتخاذ شده در این پژوهش تحلیلی دنبال دارد.

ای جمع آوری شده و  روش کتابخانهاطالعات مورد نیاز به  پرداخته شده است.  محتوایی و موردکاوی به تحلیل پدیده

ها و تصاویر  اطالعات مربوط به شهر بستک نیز به صورت ترکیبی از منابع موجود، بازدیدهای میدانی، استفاده از عکس

چنین پرسش از افراد مطلع گردآوری شده است. سپس های گوناگون زمانی و هم ها در دوره آن یای و مقایسه ماهواره

دست آمده ها پرداخته شده است. نتایج به چنین مدل هلدرن به تحلیل دادهو همArc GIS و    Excel یبا برنامه

-رویی این شهر گردیده است و هم موجب پراکنده 1811تا  1831های  های تفکیکی بین سال دهد که طرح نشان می

چون؛ جلوگیری و یز پیشنهاهایی همای مشاهده شده است. در پایان ن رویی انشعاب خطی و خوشه چنین دو نوع پراکنده

تشویق عموم به سازندگی با  ی درون بافت، برداری از مناطق بالاستفاده مقابله با سوداگران و بورس بازان، استفاده و بهره

سازی و عمودسازی با اختصاص وام و تسهیالت به آن برای جلوگیری و کنترل این پدیده در شهر  تراکم باال، انبوه

 گردد. ه میبستک ارائ

 
 

، استان شهر بستکمدل هلدرن، (، GISی اطالعات جغرافیایی ) میان افزا، سامانه یرویی، رشد شهر، توسعه پراکندهکلید واژه ها: 

 هرمزگان.
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 مقدمه و بیان مسأله
های متعددی  ها، انسان با چالش افزون جمعیت شهر نشینی و رشد روز شهر      ی با افزایش لجام گسیخته پدیده

درصد کل جمعیت  40به  1881درصد در سال  0/81است.جمعیت شهرنشین کشور طی روندی مستمر از   مواجه شده

و ثر از رشد أرسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز مت رسیده است. به نظر می 1811کشور در سال 

افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است. بدین جهت اهمیت 

 شود.  ، بیش از پیش احساس می ی شهر برای جلوگیری از مشکالت متعددمند توسعه ریزی منسجم و نظام برنامه

باشد که قطعاً  ای سراسر جهان میی فضایی شهره های توسعه شهرها یکی از چالش یی بدون برنامهتوسعه

 مشکالت متعدد اقتصادی،اجتماعی و کالبدی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت در پی خواهد داشت.

ی شهر جریان درستی را طی نکند، اثرات نامطلوب بسیاری بر اجزای مختلف شهر بر جای اگر فرآیند توسعه

های عصبی و روانی ساکنان شهرها،  لت اقتصادی و بیکاری، ناراحتیتوان وجود فقر و عدم تعادل، مشک گذارد که می می

)موالیی قلیچی و  نشینی و ایجاد محالت فقیرنشین است، را نام برد آن حاشیه یعمده یهای وسیع که نتیجه مهاجرت

ی شهر ی الگوهای توسعه با مراجعه به اسناد تاریخی شهرسازی و مشاهده چنین( هم00:1811گرمسیر،  خاوریان

ها  شود که انسان شهر خطی، شهر شطرنجی، شهر متمرکز و شهر عمودی این موضوع برداشت می ،همچون شهر شعاعی

ریزی الگوی توسعه  ی شهر نامنظم از طریق برنامهبه صورت مداوم در ادوار مختلف در برابر مشکالت ناشی از توسعه

 کردند. جلوگیری می

نشینی در شهرها است. با افزایش  نشینی و حاشیه ی نامنظم، زاغه از توسعهیکی از بزرگترین معضالت ناشی    

های شهری فراهم است، مردم مهاجر در  جمعیت در شهرها، گرانی و کمبود زمین در نقاطی از شهر که زیرساخت

ی شهر  حاشیه های شهری مناسب در جا که زیرساختپردازند. از آن شهرها به تأمین سرپناه برای خود می ی     حاشیه

چنین به دلیل استطاعت اندک مردم، وضعیت زندگی وسازها وجود دارد و هم فراهم نیست و نیز کنترل کمتر بر ساخت

در این نقاط در مقایسه با شهر متفاوت است و در این ارتباط معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در برخی جاها 

 (30:1818د.) خلیلیان گورتانی، خور مشکالت زیست محیطی زیادی به چشم می

توان عوامل طبیعی،کالبدی،اجتماعی و فرهنگی،اقتصادی و ساختار  ثر در رشد شهرها میؤبه طور کلی از عوامل م

 شود. نفوذ آن اشاره می یمدیریتی را نام برد که در جدول زیر به عوامل و حوزه

 

 های رشد شهر لفهؤ. م1جدول 

 حوزه نفوذ   عوامل

 آب و هوا، توپوگرافی و شکل زمین و دسترسی به منابع آب طبیعی و فیزیکی 

 دسترسی به تجهیزات و تاسیسات، زیرساختها و شبکه ارتباطی کالبدی

 رشد جمعیت و مهاجرت ، مذهب، فرهنگ و عالیق مردم و روابط اجتماعی و خانوادگی و قومی  اجتماعی و فرهنگی 

 درآمد خانوارها ،قیمت و ارزش زمین و مسکن، سوداگری، بورس بازی و معامالت زمین  اقتصادی 

 های موجود ،مالکیت زمین، نظام منطقه بندی، قواعد شهرسازی های فرادست و محلی، قوانین و سیاستطرح ساختار مدیریتی

  79:1396مأخذ: ایراندوست و همکاران، 

  

دهد نوعی دگرگونی در آرایش و چگونگی رشد و گسترش شهرها به  معاصر نشان میروند تکاملی شهرنشینی 

اند  های متراکم، به سمت گسترش ناپیوسته در نقاط پیرامونی متمایل شده وجود آمده و شهرهای فشرده و با هسته

 (. 21-11: 1832ن،وهمکارا)پاپلی یزدی

شود، ترکیب  های طبیعی می رسازگا  ی و تخریب بومافتادگ جدا تکه شدن،ی شهری موجب تکه گسترش پراکنده

ی مواد غذایی را  نماید و جریان انرژی و چرخه های هیدرولوژیک را آشفته می کند، سامانه ها را ساده و یکنواخت می گونه
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ت )مرادی و شناختی به همراه خواهد داش ناپذیر بوم دهد؛ بنابراین، این فرایند پیامدهای پیچیده و گاه جبران تغییر می

وسازهای شهری های ایران دچار دگرگونی و ساخت های اخیر بسیاری از شهر (. از این رو طی سال 123،1818همکاران:

تر  گسترش یافته و پهن ها و پیش شرط های الزم و عدم توجه به شرایط بومی آن شهر صرفاً بدون توجه به پیش زمینه

 شده اند. 

 031سال از  11جهات گسترش یافته است، به صورتی که مساحت آن طی  شهر بستک نیز تقریبا از تمامی

 % رشد جمعیت داشته است.3ساله  1هکتار تبدیل شده است در حالی که طبق سرشماری  131هکتار به 

های منفی آن گریبانگیر  پیامد باشد که قطعاً می "گم شدن جمعیت در مساحت"ی  این شهر اکنون شاهد پدیده 

های  در این شهر مسافر پس از چند دقیقه حضور متوجه وجود ساختمان و آینده این شهر خواهد شد.ن حال اساکن

های زیادی نیز در شهر به حال خود رها  فرسوده و نوساز در کنار چندین پارسل خالی خواهد شد در حالی که زمین

 هند شد.اند که صاحبانش تنها کارکرد سرمایه را دارند و  تبدیل به مسکن نخوا شده

ی گسترش مساحت شهر بستک و به تبع آن تراکم پایین جمعیت موجب شده تا شهردار و مدیران در ارائه

ریزانه و عقالنی در شهر  گیری برنامه شناخت الگوی رشد شهر شروعی برای تصمیم خدمات مطلوب دچار مشکل شوند.

بتدا باید شناخت کاملی از محیط مورد نظر حاصل گیری در هر قسمتی از شهر اباشد از این جهت که برای تصمیم می

 گردد . 

شناخت نوع رشد شهر از جهت برنامه ریزی در زمینه های مختلف اهمیت فراوانی دارد به طوری که اگر الگوی 

های  توان در طرح رشد موجود باعث اختالل در سیستم خدماتی شهر شده است الزم است اصالح شود بنابراین می

ی اول الگوی رشد شهر شناسایی شود شود که در وهله ریزانه از آن استفاده کرد.در شهر بستک این نیاز حس می برنامه

 شود از رشد ناصحیح آن جلوگیری شود. های پیش رو استفاده شود و اگر که ضرورتی دیده می و سپس در طرح

 

 های پژوهش سؤال
 الگوی رشد این شهر چیست؟  -

 ی کل شهری )پراکنده رویی( ؟ ی شهر بستک ناشی از افزایش جمعیت است یا افزایش سرانهروند توسعه -

 رویی است؟  ی شهر بستک پراکندهآیا الگوی توسعه -

 ثیرگذار بوده است؟أهایی ت اگر جواب مثبت است، دلیل آن چیست و چه مولفه  -

ی ترین تأثیر را در توسعهیتی و جمعیتی، بیشمحیطی، مدیر -اقتصادی، اقلیمی یکدام یک از عوامل چهارگانه -

 کالبدی شهر بستک داشته است؟

 

 پژوهشاهداف   

 شناسایی الگوی رشد شهر -

 شهر یتوسعهبررسی عوامل مؤثر در روند  -

 سنجش پراکنده رویی در این شهر  -

 های تاثیرگذار در پراکنده رویی شهر مؤلفه -

 .ی کالبدی شهر بستکوجمعیتی در توسعهمختلف اقتصادی،اقلیمی،مدیریتیسنجش میزان تاثیرگذاری عوامل  -
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 مبانی نظری
های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن  ی فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده توسعه

 (. 2: 1841یابد )زنگی آبادی،  ی و کیفی افزایش میدر جهات عمودی و افقی از حیث کمّ

ی این رشد، عوامل درونزا و محلی بوده اند،  کننده کشور ما تا زمانی که الگوی رشد شهرها ارگانیک و تعیین در

کرده و حسب مورد شرایط اقتصادی، تحلیلی بر عوامل  های سنتی شهری را کفایت می زمین شهری نیز کاربری

داده است. لیکن از زمانی که  گانیک سامان میگسترش فیزیکی و رشد اجتماعی و امنیتی شهر، فضای شهر را به طور ار

مبنای توسعه و گسترش شهرها ماهیتی برونزا به خود گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتصاد شهری تزریق شد و 

گذاری در زمین شهری تشدید شد و این نقطه  شهرهای ما در نظام اقتصاد جهانی و تحت تاثیر آن قرار گرفت، سرمایه

ی بسیاری از شهرهای ایران را دیکته کرده است )  ی زمین، الگوی توسعهازار خصوصی بدون برنامهضعف اصلی ب

رشدکالبدی شهرها، ارزش فراوانی دارد کامالً ملموس است. شهرها به  چنین این موضوع کههم  ،(11: 1834ماجدی،

اند.  ی شهری گسسته رشد کردهوسعهی شهری پیوسته و تی میان افزا، توسعهگونه هایی از جمله در شکل توسعه

ی شهری گسسته و در مواردی بسیار رویی شهری، نمودی از توسعه ی شهری پراکنده یا به اصطالح پراکندهتوسعه

 (.84:1814ای خودرو و برنامه ریزی نشده است.)ایراندوست و همکاران بیرون از ضوابط و مقررات شهری و به گونه

در کنفرانس ملی اختیارات  Earle Draper 1184را برای نخستین بار در سال  "پراکنده رویی"اصطالح 

ی زشت و نازیبا و غیراقتصادی یاد کرد )حسینی و عنوان توسعه  ی تنسی به کار برد و از آن بهریزی دره برنامه

شهری به طور جدی مطرح و تا مدت مدیدی به در گفتمان  1181ی رویی از دهه الگوی پراکنده .(184:1810:همکاران

رویه  های ارزان، ساخت بی شد که به خاطر وفور زمینعنوان پدیدهای مختص شهرهای آمریکایی در نظر گرفته می

ی ماشین در این کشور رخ داد. اما این امر امروزه به پدیدهای جهانی تبدیل شده، که ها و تولید بیش از اندازه جاده

 (Hutchison, 2010:84رو هستند ) روبه های کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه با آنتر شهربیش

های شهری وارد شده و امروزه موضوع محوری اکثر  در ادبیات پژوهش” sprawl“ این پدیده در قالب اصطالح

گردد. زمانی  یستم برمیسمینارهای شهری در کشورهای توسعه یافته است. سابقه کاربرد این اصطالح به اواسط قرن ب

ها، بسط فضاهای شهری در آمریکا رونق گرفت  ی سیستم بزرگراهرویه از اتومبیل شخصی و توسعه که بر اثر استفاده بی

(Hess, 2001:4) 

 

 تعریف پراکندگی شهری از دیدگاه های مختلف

 
 های مختلف رویی از دیدگاه . تعاریف پراکنده2جدول 

 تعریف سال نویسندگان

رشد و گسترش پراکنده یکی از اشکال شکل شهر است که بر اساس عوامل متعددی چون  1376 یزدی زادگان و رستم عباس

ی شهرسازی و  انگارانه های سهل بازی زمین، سیاست دگرگونی بنیان اقتصادی شهر، امکان بورس

های ناکارآمد شهری شکل  و برنامه ی شهری، قوانین های ناگهانی برای توسعه گیری تصمیم

محیطی، اجتماعی و اقتصادی شده و برای  گیرد و خود موجب پیدایش پیامدهای ناگوار زیست می
 شده است ای بغرنج تبدیل شهرهایی که با آن دست به گریبانند، به مسئله

Hess 2001 بر اثر استفاده بی رویه از گردد. زمانی که سابقه کاربرد این اصطالح به اواسط قرن بیستم برمی

 ها، بسط فضاهای شهری در آمریکا رونق گرفت .اتومبیل شخصی و توسعه سیستم بزرگراه
Ewing 1997 های انسانی است که گرد هم آمدن اتفاقی  رویی الگوی نسبتا جدیدی در سکونتگاه پراکنده

 کاربرد وسیع اتومبیل استمساکن با تراکم کم و توسعه نواری شکل تجاری ایجاد شده و معلول 
Burchell & Galley 2003 شود که با ای اطالق می ی کم تراکم، بدون برنامه و جسته گریخته پراکنده رویی به توسعه

ی قابل توجه  رویی، توسعه شود؛ پراکنده گسترش نامحدود به نواحی پیرامونی شهر مشخص می
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 می رود. مسکونی و غیرمسکونی در محیطی نسبتا بکر به شمار
Fulton 2001 شود که در  رویی اغلب به رشدی بدون برنامه و کنترل نشده و با تراکم اندک اطالق می پراکنده

اراضی پیرامونی شهر و به صورت پراکنده و گسسته از هسته اصلی آن شکل خواهدگرفت که در 

 شود. این فرایند زمین بـا سرعت بیشتری نسبت بـه رشد جمعیت مصرف می

 & hess,2001:5( )ewing,1997:107(،)burchell(،)88،1834زادگان و رستم یزدی: مأخذ: نگارندگان، با اقتباس از )عباس 

gallay,2003:151(،)fulton,2001:16) 

 

 رویی انواع پراکنده
رشد میان رویی را در برابر الگوی  ویلسون و همکاران با گونه بندی انواع الگوهای رشد شهری چهار دسته پراکنده

انبساط یا رشد گسترش -0الگوی مفرد و رشد مجزا -8انشعاب خوشه ای  -2انشعاب خطی -1: دهند انشعاب قرار می

 (Wilson et al, 2003:275پیوسته .)

 
 (wilson et al ,2003:276)انواع الگوی پراکنده رویی . 1 شکل

 

میان افزا  یتوسعهرویی در برابر  توان دو نوع الگوی پراکنده از دیدگاهی دیگر برحسب میزان پیوستگی می

 تشخیص داد: 

 ای به معنای رشدی متراکم، ای، رشد خطی و رشد خوشه رویی پیوسته که انواع آن شامل شهر لبه پراکنده -1 

 (Wilson et al, 2003:276فشرده و کامل است )

  گیری پراکنده ای شکل ای(. هرولد و همکاران فرآیند متناوب و چرخه رویی گسسته) جهش قورباغه پراکنده -2

 کنند:رویی را در چند مرحله به شرح شکل زیر معرفی می

 ای،پرتاب مراکز توسعه به سمت بیرون، انبساط مراکز، چسبندگی و مراکز، انبساط و غیره. جهش قورباغه

(Herold et al,2005:2  ) 

 
 ) herold et al ,2005:4)شکل گیری پراکنده رویی . 2 شکل

 

ثیرات اجتماعی و محیطی گسـترش شهری آن را در أای در ارتباط با ت ( در مطالعه2112کاماگنی و همکارانش)

های بزرگ  شهری و پروژه رویی ی خطی، پراکندهای(، توسعه ی درونی، گسترش حدی)لبه قالب پنج گونه توسعه

های  ی مستقل از سایر زیرگونهرویی شهری را به عنوان یک گونه کنند. در این مطالعه، کاماگنی پراکنده بندی می تقسیم

 های گسترش شهری آورده است.  مستقل به عنوان یکی از گونه یمربوطه مجزا نموده و در قالب گونه

ای  گانه رویی شهری بلکه به عنوان گونه جدا ی خطی نه به عنوان پراکنده عهای و توس ی لبهدر این مطالعه، توسعه

رویی  های بزرگ مقیاس هرچند در برخی از متون به عنوان علل پراکنده چنین پروژهاز گسترش شهری آمده است. هم
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رل رشد هر چند در های شهری، کنت اند، ولی در این مطالعه، به دلیل اینکه در این گونه از توسعه شهر تلقی شده

های  فرماست، لذا با استناد به وجود مدیریت رشد در درون پروژه های شهری حکم مقیاسی محدود در فراسوی محدوده

, 2002:199) نماید  رویی شهری مطرح می ای مستقل از پراکنده بزرگ مقیاس، کاماگنی این گونه را به عنوان گونه

Camagni.) 

 
 (Camagni, 2002:200)گونه های فضایی گسترش شهری از دیدگاه . 3 شکل

 

ی اصلی در قالب پنج دسته Angel (2007)رویی شهری را  ی پراکندهها بندی ترین طبقهیکی دیگر از مهم

ثانویه و  ی شهریی شهری، هستهی نواری، حاشیهی پراکنده، توسعه بندی نموده است که عبارتند از: توسعه تقسیم

ی نواری را  ( توسعه 2112ی اصلی شهر. در این مطالعه، آنجل برخالف تقسیم بندی کاماگنی و همکارانش )هسته

 ویی شهری قلمداد نموده است. ر ی پراکنده زیرمجموعه
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 Angel (2007:7)رویی شهری از دیدگاه  الگوهای پراکنده. 0 شکل

 

پراکندگی شهریهای  ویژگی  
رویی یا خزش شهری: مشتمل بر تراکم مسکونی پایین، گسترش نامحدود  های الگوی پراکنده ترین ویژگی عمده

های مختلف از طریق  وسازها به سمت بیرون از مرزهای قانونی شهر؛ جدایی گزینی فضایی انواع کاربری ساخت

ریزی کاربری اراضی، تسلط وسایل  متمرکز زمین و برنامه ای شکل شهر، مالکیت غیر ی قورباغهبندی و توسعه منطقه

های محلی مختلف، تنوع   های ارضی در بین حکومت ونقل خصوصی بر سیستم ترابری،افتراق حاکمیت بر کاربری حمل

د های اصلی، و اتکای شدید به فرآین ها و جاده های محلی، تنوع نوار تجاری در بین شریان زیاد در ظرفیت مالی حکومت

 (Burchell et al, 1998:276)درآمد است. های کم فیلترینگ به منظور فراهم کردن مسکن برای گروه

پراکندگی شغلی و موردی،  یتوسعه تراکم کم،وابستگی به ماشین، رشد مارپیچ به سمت خارج از مراکز شهری،

 باشد. های این پدیده می گر ویژگیی جهشی،توسعه نواری،فضاهای متعدد تعریف نشده از دیعدم تطابق مکانی،توسعه

 

 های مختلف گسترش افقی شهر با توجه به ابعاد مختلف شهر . ویژگی3جدول 

 ویژگی لفهؤم

 تر ها متفرق تر،فعالیت تراکم پایین تراکم

 توسعه پیرامونی الگوی رشد

 کاربری مجزا و جداگانه ترکیب کاربری

 تر،جزییات کمتر های پهن تر،جاده های بزرگ ها و جاده ها بلوک تر،ساختمان بزرگمقیاس  مقیاس

 تر،نیاز به دسترسی اتومبیل ،بزرگ ای،یکجا منطقه خدمات عمومی

 روی،دوچرخه واری و ترانزیت های ضعیف برای پیاده الگوی کاربری و حمل و نقل خاص اتومبیل،مکان حمل و نقل

 های ماشینی روها غیر متصل و موانعی برای سفر ها و پیاده سلسله مراتبی با بسیاری از جادهای  شبکه جاده ارتباطات

 برای بیشتر کردن حجم و سرعت ترافیک وسایل نقلیه موتوری  طراحی خیابان طراحی خیابان

 گذاران ریزی با هماهنگی کم بین اختیارات قانونی و سرمایه بدون برنامه ریزی فرآیند برنامه

 های خصوصی( های جوامع،کانون روهای خرید،ورودی ها،پیادهتاکید بر قلمروهای خصوصس)حیاط فضای عمومی

 (2: 1392مأخذ: )مصطفی زاده و همکاران،  
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 رویی تفاوت رشد هوشمند و پراکنده

دارد. رشد ریزی شده و عقالنی در مقابل رشد پراکنده و گسسته قرار  رشد هوشمند به عبارتی دیگر رشد برنامه

پایدار  یی پایدار، توانسته است ابعاد گوناگون توسعهتوسعه  تر مدل تر و تکامل یافته هوشمند شهر به عنوان سطح جامع

تواند به عنوان  شهری را در مسیری جدید با هم جمع کند. اما ذکر این نکته ضروری است که رشد هوشمند نمی

پایدار مطرح شود؛ بلکه رشد هوشمند مدلی برآمده از درون نظریه توسعه ی مفهومی مترادف یا جانشینی برای توسعه

 .(Hebrele, 2008:320پایدار شهری است )

برای درک بهتر، در جدول زیر مقایسه رشد هوشمند شهر و پراکنده رویی را با توجه به مولفه های تراکم، الگوی  

ارتباطات، طراحی خیابان، فرایند برنامه ریزی و فضای ونقل و حمل ها،مقیاس،خدمات عمومی، رشد،ترکیب کاربری

 کنید. عمومی را مشاهده می

 

 رویی و رشد هوشمند شهر ی پدیده پراکنده . مقایسه0جدول 

 پراکنده رویی رشد هوشمند لفه هاؤم

 تراکم پایین تر، فعالیت های متفرق تراکم باالتر، فعالیت های فشرده تراکم

 پیرامونی و توسعه برروی اراضی سبز یتوسعه اراضی بایر و متروکه یدرونی و توسعه یتوسعه الگوی رشد

 کاربری مجزا و جداگانه کاربری ترکیبی ها ترکیب کاربری

ها، بلوک ها و جاده  مقیاس انسانی، ساختمان مقیاس

 های کوچکتر، توجه به جزئیات

تر، جاده های پهن های بزرگمقیاس بزرگ، بلوک ها و ساختمان

 تر، جزئیات کمتر

تر، دسترسی پیاده محلی، پخش شده، کوچک خدمات عمومی

 مناسب

 ا، بزرگتر، نیاز به دسترسی با اتومبیلجمنطقه ای، یک

الگوی حمل و نقل چندگانه که پیاده ها،  حمل و نقل
دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی را 

 پشتیبانی می کند

های ضعیف برای پیاده مبیل، مکانوو نقل خاص ات الگوی حمل
 رویی، دوچرخه سواری و ترانزیت

جاده های ارتباطی باالتر، مسیرهای پیاده  ارتباطات

 رویی، سفرهای مستقیم تر

جاده ای سلسله مراتبی با بسیاری از جاده ها و پیاده  یشبکه

 روهای غیر متصل

کردن تنوعی از طراحی خیابان برای جمع  طراحی خیابان

 فعالیت ها و آرام کردن ترافیک

تر کردن حجم وسرعت ترافیک وسایل طراحی خیابان برای بیش

 نقلیه موتوری

برنامه ریزی و هماهنگی بین اختیارات قانونی و  فرایند برنامه ریزی

 سرمایه گذاران

بدون برنامه ریزی با هماهنگی کم بین اختیارات قانونی و سرمایه 

 گذاران

تاکید بر قلمروهای عمومی ) چشم انداز  فضای عمومی

های عمومی، خیابان، نواحی پیاده رویی، پارک

 تسهیالت عمومی(

 تاکید بر قلمروهای خصوصی

های پیاده رویی های خرید، ورودی جوامع، کانون  ) حیاطها،

 خصوصی(

 .02: 1376مأخذ: رهنما و عباس زاده،  

 

مزایا و معایب خاص خود را دارند باید توجه داشت که الگوها به طور کامل بی شک هر یک از الگوهای شهری 

-تأیید یا رد شده نیستند. ممکن است الگویی که برای شهرهای جنوب محاسن دارد، برای شهرهای شمال معایب بیش

زیر معایب و  جوانب مربوطه برای انتخاب الگوی شهر در نظر گرفت در شکل یتری داشته باشد از این رو باید همه

 کنید. ی فشرده و پراکنده را مشاهده میمزایای کلی الگوی توسعه
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 (Jenks & Burgess, 2000:368شهر ) یپراکنده و فشرده یمزایا و معایب الگو توسعه. 5شکل 

 

 های مرتبط با گسترش افقی شهر نظریه

 
 های مختلف گسترش شهر . نظریه5جدول 

 توضیحات منبع عنوان

 Brueckner تئوری اقتصاد شهری

and 

Fansler(1983) 

این دو دانشمند در جستجوی علل اسپرال از تئوری اقتصادی سنتی شهر استفاده کردند و 

های کشاورزی، درآمد و هزینه  از متغیرهای تبیینی مانند جمعیت، قیمت زمین
آنها این بود که گسترش افقی شهر در های شهری بهره بردند. نتیجه مطالعات  مسافرت

های  جایی صورت می گیرد که جمعیت افزایش یابد، درآمد سکنه باال باشد،قیمت زمین

 کشاورزی پایین باشد و هزینه حمل و نقل و جابجایی کم باشد.

تئوری اقتصادی شدن 

 کاربری اراضی شهری

Lewis, (2001) 
Ladd   ,(1998) 

اند که هرچه  اقتصادی شدن کاربری اراضی شهری اشاره کردهارائه دهندگان به تئوری 
های اقتصادی و مالی باشد، احتمال اینکه رشد  تصمیمات کاربری اراضی تحت تاثیر ارزش

 افقی و حومه نشینی اتفاق بیافتد بیشتر است.

نظریه ارزش و قیمت 

 زمین

Alonso, 

(1964) 
زمین افقی شهر، آلنسو این تئوری را در تالش برای بررسی علل پیدایش پدیده گسترش  

ارائه کرده است. او معتقد است ارزش زمین و کاربری آن نقش مهمی در استقرار و 
های مختلف شهر دارد و همین مسئله باعث گسترش افقی  ها در بخش جانمایی کاربری

 بیش از حد شهر می شود

تئوری گریز از 

 پژمردگی و زوال

Mieszkowski 

and Mills, 

( 1993) 

آنها معتقدند که نرخ باالی مالیات، نرخ باالی جرم و جنایت، خدمات و زیرساخت های 

نامناسب، مدارس عمومی بدون امکانات، وجود تعداد زیادی افراد از طبقه فقیر و همچنین 
وجود اقلیت های قومی و زبانی در مرکز شهر و حلقه داخلی شهرهای آمریکا مهمترین 

ی بی رویه شهرهای این کشور بوده است. میسکوزکی و میلز نتیجه عوامل در گسترش افق

 گریز از»و « تکامل طبیعی»گرفتند که هر دو تئوری 

 امریکا نقش بارز و پررنگی دارند. 21بر درجه اسپرال در شهرهای قرن « پژمردگی

 ((،Brueckner & Fanslet,1983:480(،)Lewis,2001:21( ،)1998:48،Laddمأخذ: نگارندگان، با اقتباس از ) 

Alonso,1964:205( ،)Mieszkowskiand Mills,1993:155) 
 

 



 منطقه ای شهری و  اپیدارمطالعات توسعه 


 

 
  1011، بهار 3،شماره پیاپی 1شماره  ،2دوره           

 

101 

 

 ی پژوهش پیشینه
باشد که از روش  رویی، مقاالت متعددی از مطالعات پیشین موجود می با توجه با ضرورت و اهمیت موضوع پراکنده

 است.  های مختلفی جهت سنجش این پدیده استفاده شده است که در جدول زیر به چند مورد اشاره شده

 

 ی پژوهش پیشینه. 7جدول
 نتیجه روش عنوان نویسندگان

مشکینی, 

موالئی قلیچی, 

خاوریان 

گرمسیر) 

1395) 

روندهای پراکنده رویی 

شهری و برنامه ریزی 

توسعه فضایی پایدار 
 2)مطالعه موردی: منطقه 

 تهران(

شاخص های موران، 

ضریب جینی و شاخص 

های تراکمی جهت 
سنجش الگوی پراکنده 

رویی در منطقه مورد 

 مطالعه

دارای الگوی پراکنده رویی می باشد گسترش فیزیکی منطقه 

که این امر در ساختار فضایی منطقه نارسایی هایی را ایجاد 

کرده است. با پیاده سازی شاخص های تراکمی مشخص گردید 
که با به کارگیری سیاست های افزایش تراکم در سال های 

اخیر فرایند پراکنده رویی در محدوده مورد مطالعه اندکی 

حرکت به سوی رشد هوشمند تا حدی عملی کاهش یافته و 

گردیده است. در نهایت با مشخص شدن نوع الگوی توسعه 
تهران، در زمینه کاهش پراکنده رویی پیشنهادهایی  2منطقه 

 ارائه گردیده است

ایراندوست و 

 (1396همکاران)

عوامل مؤثر بر پراکنده 

رویی شهری در شهرهای 
ایران)نمونه موردی شهر 

 رشت(

توصیفی و با  -یتحلیل

بررسی اسناد و مدارک 
 موجود

رشت، مانند بسیاری از شهرهای ایران همراه با رشد و 

دگردیسی درونی، به واسطه پراکنده رویی شهری دچار گسست 
چشمگیر روستاها و  یکالبدی شده است. پیوست و توسعه

گسترش اسکان غیررسمی در پیرامون شهر از عوامل بنیادین 

چنین گسترش شهر در امتداد بوده است؛ هم رشد این پدیده

های ورودی و ساخت شهرک های پیرامونی، به همراه -گذرگاه
مکان یابی تجهیزات شهری و خرده کارگاه ها در پیرامون شهر 

پدیده هایی هستند که بر پراکنده رویی این شهر دامن زده 

است. در این زمینه آب و هوا و اقتصاد منطقه، بورس بازی 

، روند شهرنشینی امروزین، ضعف پایش و مدیریت مکان زمین
از عوامل بنیادین در شکل گیری این فرایند در شهر رشت بوده 

 اند.
Samuel 

Brody(2013) 
خصوصیات ، علل و 

پیامدهای الگوهای توسعه 
 گسترده در ایاالت متحده

با تاکید بر این که یک سیاست مدیریت رشد منفرد برای  توصیفی پژوهشی

کاهش توسعه رو به گسترش کافی نیست،الگوی توسعه 
دهد و از  فشرده،هوشمند و شهرسازی نوین را پیشنهاد می

هایی نظیر : نسخه های توسعه زمین مانند مقررات  سیاست

تقسیم بندی ، مقررات منطقه بندی ، محدودیت های پروانه 

ساخت و مرزهای رشد شهری . تکنیک های مبتنی بر انگیزه ، 
جمله مناطق ویژه مالیات ، خانه های خوشه ای ، پاداش از 

های تراکم توسعه و انتقال حقوق توسعه از مناطق روستایی به 

شهری. سیاست های مبتنی بر زیرساخت ها ، مانند سرمایه 

گذاری های عمومی هدفمند ، برنامه نویسی برای بهبود سرمایه 
همچنین  ، مرحله به مرحله توسعه و مناطق خدمات شهری .

معتقد است که برنامه های آموزشی و اطالع رسانی با هدف 

کمک به مخاطبان مختلف در درک تأثیرات نامطلوب گسترش 

 و روش های کاهش آن نیز می توانند دارای ارزش باشند

Ehrlich  و

همکاران 

قوانین سازمانی و گسترش 

 شهری: شواهدی از اروپا

توجهی با  طور قابل سیاسی محلی بهبندی  تمرکززدایی و تقسیم -

 ی شهر ارتباط دارد. ترویج شهری و رشد و گسترش پراکنده



 
 

 

 با استفاده از... رویی شهری تحلیل فضایی پراکنده

111 
 

(2117) 

Martinuzzi  و

 2007همکاران )

) 

ی زمین،  بررسی توسعه
کاربری زمین و رشد 

ی شهر در  پراکنده

 پورتوریکو

سیستم اطالعات 
 جغرافیایی

ی  ریزی نادرست درزمینه کاربری و توسعه مدیریت و برنامه
شهری نقش  -ی روستا  رویه های بی زمین و همچنین مهاجرت

 عمدهای در پراکنده رویی شهری داشته است.

ظهیرفرد و 

 ( 1390پارسی )

ریزی نواحی  عنوان برنامه
 منفصل با کنترل پراکنده

 رویی شهری نایسر سنندج

GIS. Export 

choice.swot.ANP 
نایسر در بیش از ی  ی ناحیه ی پایدار و رشد پراکنده عدم توسعه

 درصد بافت بوده است 18

Abudu       و

همکاران 

(2018) 

ارزیابی فضایی رشد 

پراکندهی شهری در 
 شهرداری آروا، اوگاندا

سنجش ازدور و 

سیستم اطالعات 
جغرافیایی و ماتریس 

 زنجیره مارکوف

های اقتصادی و ظهور  شهرنشینی باعث ایجاد فرصت

شهری و همچنین رشد و گسترش ریزی  های غیر برنامه شهرک
 ی شهری شده است. پراکنده

(، 2،1396(، )ایراندوست و همکاران 00،1395مأخذ: نگارندگان، با اقتباس از )مشکینی, موالئی قلیچی, خاوریان گرمسیر  

 Samuel Brody,2013:2( ،)Ehrlich et al,2018:7( ،)Martinuzzi et al(، ) :2 1390)ظهیرفرد و پارسی 

2007:296( ،)Abudu et al,2018:1.) 

 

 روش پژوهش
توصیفی و از نوع کاربردی است. اطالعات دو دهه گردآوری شده و  -روش اتخاذ شده در این پژوهش تحلیلی

رویی با استفاده از روش تحلیل محتوایی و موردکاوی به  ی شهر و چگونگی پراکنده سپس برای بازسازی روند توسعه

شده و اطالعات مربوط به شهر آوری  ای جمع نهپرداخته شده است. اطالعات مورد نیاز به روش کتابخا  تحلیل پدیده

ی ای و مقایسه ها و تصاویر ماهواره نیز به صورت ترکیبی از منابع موجود، بازدیدهای میدانی، استفاده از عکس بستک

چنین در فرایند پژوهش از چنین پرسش از افراد مطلع گردآوری شده است؛ همهای گوناگون زمانی و هم ها در دورهآن

ی نقشه استفاده شده است. در ادامه برای بررسی میزان ها و ارائه برای تحلیل داده Excelو  Arc GISم افزارهای نر

رویی در شکل رشد شهری بستک از مدل هلدرن بهره گرفته شده  های جمعیت و پراکنده تأثیرگذاری هرکدام از شاخص

روشی را  1111است. جان هلدرن در سال  شهری های اساسی برای مشخص نمودن رشد افقی است که یکی از روش

توان مشخص نمود چه مقدار از برای تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به کار برد. با استفاده از این روش می

 1831رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از پراکنده رویی شهری  بوده است )حکمت نیا و موسوی 

:181.) 

 

 ی مورد مطالعه محدوده
باشد که  محله می 14ناحیه و  4شهر بستک یکی از شهرهای استان هرمزگان است. شهر بستک دارای       

دقیقه عرض  8درجه و  11متر از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی  031هکتار دارد و در ارتفاع  1111مساحتی بالغ بر 

ای کوهستانی قرار دارد  رب هرمزگان قرار دارد. شهر بستک در منطقهدقیقه طول شرقی، در غ 28درجه و  10شمالی 

این شهر مرکز  که از شمال به الرستان، از شرق به بندرعباس، از غرب به المرد و از جنوب به بندرلنگه محدود می شود.

 (.1شهرستان بستک است. )مطالعات طرح تفصیلی شهر بستک:
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 های مرکز آمار ایران(. )مأخذ: نگارندگان، اقتباس از دادهمورد مطالعه  ی. محدوده7 شکل

 

 های جمعیتی محدوده مورد مطالعه ویژگی
چه بسا که مسائلی مانند سیل، زلزله و آب و هوای گرم و خشک عامل دافع جمعیت این شهر بوده ولی شهر 

های  بین استان فارس و هرمزگان، در زمانای نزدیک به بندرلنگه و مرز  بستک با قرارگیری در جنوب ایران و در فاصله

های خلیج فارس داشته و این موضوع سبب جذب جمعیّت  نه چندان دور، نقش مهمی در فرهنگ و تجارت کرانه

های گذشته، نوعی نقش مرکزی برای این شهر در منطقه  گردیده است. اهمیت فرهنگی، مذهبی و بازرگانی آن در سده

 گردد. را مشاهده می 1801شد جمعیت این شهر را از سال ایجاد کرد. در جدول زیر ر

 

 . تعداد و  رشد جمعیت شهر بستک6جدول 
 درصد رشد جمعیت سال

1305 1301 - 

1375 1081 0/8%- 

1361 1288 8/0+% 

1365 1408 3/1+% 

1375 3848 3/01+% 

1391 1221 1/11+% 

1395 1111 3+% 

 مرکز آمار ایرانمأخذ:  

 
 رشد جمعیت شهر بستک )مأخذ: مرکز آمار ایران(. 6شکل 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

 جمعیت

1345

1365

1370

1375

1385

1390

1395
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 1375 -1399زمانی  یشهر بستک در بازه نقشه های

 GISو با استفاده از نرم افزار  1811و  1811،1811، 1831های  با استفاده از تصاویر هوایی سال

 .های زمانی استخراج شده است مساحت شهر را در این بازه

 

 
 (1375)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصویر هوایی سال  1375ی سال  نقشه .7شکل 

 

 

 
  (1391)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصویر هوایی سال  1391ی سال  . نقشه9شکل  
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 (1395)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصویر هوایی سال  1395سال   ی . نقشه11شکل 

 

 
 (1399)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصویر هوایی سال  1399ی سال  . نقشه11شکل 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
به منظور آشکارسازی تغییرات ی کالبدی رشد شهر تحلیل فضایی پراکنده رویی شهر بستک از طریق مقایسه

ی کالبدی  ها مورد نظر بر روی یکدیگر قرارگرفته شده است. نتایج حاصل از مقایسه اراضی سال یکالبدی، نقشه

هکتار را مناطق مسکونی  24/111از کل سطح شهر حدود  1831دهد که در سال  نشان می1811و 1831های  سال

کتاری داشته است و ه 0,81این مناطق رشد  1811و در سال نفر است  3848در حالی که جمعیت شهر پوشانده، 

های شهری به ویژه به سمت خارج شهر  تر رشد این شهر در این بازه را در اطراف راهرسد و بیش نفر می 1221جمعیت 

 است.
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)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصاویر هوایی سال های  1391و  1375های  های ساخته شده بین سال . مقایسه پارسل12شکل 

 (1391و1375

 
هکتار بوده است که مساحت مناطق مسکونی در این  88/11،  1811رشد شهر نسبت به سال  1811در سال   

-نفر رسیده است. این میزان رشد درتمام مناطق شهری مشهود است و بیش 1111هکتار و جمعیت  11/211زمان به  

 تر این میزان رشد در مرکز شهر صورت گرفته است.

 

 
)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصاویر هوایی سال های  1395و  1391های  های ساخته شده بین سال مقایسه پارسل. 13شکل 

 (1395و1391
 

نفر  11334هکتار بود، جمعیت در این سال  38/08رشد  1811میزان رشد شهر نسبت به سال  1811در سال   

تر این میزان رشد در مرکز اطق شهری رشد وجود داشته ولی بیشی زمانی هم با این که در تمام مناست در این بازه

 شهر صورت گرفته است.
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)مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصاویر هوایی  1399و  1395های  های ساخته شده بین سال پارسل  مقایسه .10شکل 

 (1399و1395سال های 
 

نفر رسیده و مرز  11334نفر به  3848از  1811تا  1831جمعیت شهر بستک طی سال های  1طبق جدول

ی ساخته شده که مساحت محدودههکتار رشد صعودی داشته است، در حالی 1111هکتار به  111ی شهر از محدوده

ی رسد. این موضوع نشان دهندههکتار می 08/211هکتار بوده و در سال پایانی این مساحت به  24/111در سال پایه 

ی  چنین عدم تناسب سرانههای موات تشکیل داده است هم ر از فضای شهر بستک زمینهکتا 14/400این است که 

به صورت کلی  باشد. رویی و بروز مشکالت ناشی از آن می موجود با محدوده شهر دالی بر اثبات موضوع الگوی پراکنده

گرفته است و عامل مدیریتی و ی زمین صورت رویه رویی است که به دلیل تفکیک بیرشد این شهر تابع الگوی پراکنده

 ترین تأثیر را در این اتّفاق دارد.سپس جمعیّتی بیش

 
 های مختلف ی شهر در سالمساحت،جمعیت ، سرانه ناخالص و مرز محدوده. 7جدول 

 تولید شده و اطالعات مرکز آمار GISداده های  مأخذ: نگارندگان، با اقتباس از  

 

 های به دست آمده از مدل هلدرن تحلیل داده   

 مدل هلدرناستفاده از  (Urban Sprawl) های اساسی برای مشخص نمودن رشد افقی شهری یکی از روش      

روشی را برای تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به کار برد. با استفاده از  1111است. جان هلدرن در سال 

رویی توان مشخص کرد که چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از پراکنده این روش می

مساحت محدوده ساخته  سال

 شده )هکتار(

 محدوده شهر )هکتار( سرانه ناخاص جمعیت)نفر(

1375 26/111 7367 70/132 511 

1391 93/115 9225 77/125 971 

1395 59/211 9959 07/212 

1399 03/255 11776 07/230 1111 
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ین استفاده کرد که مراحل معادالت این مدل به شرح ی ناخالص زمشهری بوده است. وی در این مدل از فرمول سرانه

 باشد:  زیر می

    1 یرابطه

 
( پس نتیجه میP( به مقدار جمعیت )A) (برابر است با حاصل تقسیم مساحت زمینaی ناخالص )در این باره سرانه

 شود؛

 

 2ی رابطه

 
ی مصرف ( افزایش پیدا کند و سرانهΔP) ( جمعیت با رشدی برابرΔtی زمانی )براساس روش هلدرن، اگر طی دوره

 افزایش میابد کا با جایگزینی در رابطه قبل داریم : (ΔAتغییر یابد، کل اراضی شهری با ) (Δaزمین با )

 8ی رابطه
 A + ΔA = (P + ΔP) × (a × Δa) 

به شهر  ( تبدیلA/ΔAتوان تغییرات مساحت محدوده)می  (A) ی قبلی و تقسیم کردن آن بربا جایگزینی دو رابطه

 ( به دست آورد. Δtی زمانی)شده را طی فاصله

 0ی رابطه

 
 

ی یک کند. در فاصلهزمانی بیان نمی یی مدل رشد یا دورهدر این حالت این رابطه کلی است و هیچ فرضی را درباره

 .صرف نظر کردتوان از دومین عبارت در این رابطه (  کم است، بنابراین میa(و)Pسال درصد افزایش )

با حاصل  کند که درصد رشد وسعت یک شهر بیان می 0بدین ترتیب با پیروی از مدل هلدرن، رابطه 

برابر است. به عبارت دیگر  ناخالص   یرشد سرانه و درصد جمع درصد رشد جمعیت 

 این رابطه برابر است با: 

 

ناخالص بر این اساس، طبق  یشهر= درصد کل رشد جمعییت شهر + درصد کل رشد سرانهدرصد کل رشد وسعت 

 روش هلدرن

سهم رشد جمعیت از مجموع زمین)پراکنده رویی(، از طریق نسبت تغییر درصد کل جمعیت در یک دوره به تغییر  

 د :توان به صورت زیر بیان نمودرصد کل وسعت زمین در همان دوره به دست میآید که می

 

 سهم رشد جمعیت= درصد کل رشد جمعیت/ درصد کل رشد وسعت زمین

 

کاربری  یسهم سرانه کاربری زمین= درصد کل رشد سرانه :زمین به همان شکل میتوان به کار برد یدر مورد سرانه

زمین/ درصد کل رشد وسعت زمین هلدرن براساس مدل رشد جمعیت، یک مدل عمومی رشد برای تکمیل مدل خود 

 دهد: به شکل زیر ارائه می

 1ی رابطه
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 gpی زمانی است. برای حل میزان رشد جمعیت طی فاصله gpجمعیت اولیه،  t، Pجمعیت در زمان  Ptدر این رابطه، 

 توان از این رابطه استفاده نمود: می

 8ی رابطه

 
 

 توان به شکل زیر نوشت: باال را می یمعادله ، Xبرابر است با  Xبرای مقادیر کمتر از  جایی که و از آن

 4ی رابطه

)  

 

 ( نیز نوشت: aکاربری زمین ) ی( و سرانهAتوان برای وسعت زمین)چنین شکل استنتاج نرخ رشد را می

 1ی رابطه

 
 11ی رابطه

 
 

 هلدرن را به شکل مقابل نوشت: یتوان معادلهی نرخ رشد میبنابراین براساس سه معادله

 11ی رابطه

 
 

 یدست آوردن میزان رشد و نسبت مقادیر پایان دوره و آغاز دورهبرای به 11و 4هایحال با جایگزینی رابطه

 خواهیم داشت: 11 یی زمانی در رابطهطی فاصله A ،a ،Pمتغیرهای

 12ی رابطه

 
 

 یسرانه : PRp: سرانه ناخالص پایان دوره ، PRf: جمعیت شروع دوره ، Pp : جمعیت پایان دوره ، Pfکه در آن 

لگاریتم عدد نپرین  : Ln: وسعت شهر در شروع دوره و  Ap: وسعت شهر در پایان دوره، Af ناخالص شروع دوره ،

 است.

ار آن مربوط به دهد چه مقدار از رشد کالبدی یک شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدبنابراین مدل هلدرن نشان می

 (.181: 1831رشد افقی و پراکنده رویی شهری بوده است )حکمت نیا و موسوی

 
 به شرح ذیل است: 1811تا  1831زمانی  ینتایج مدل هلدرن برای شهر بستک در طی دوره
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  (
دوره  جمعیت پایان 

جمعیت آغاز دوره

)    (
سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره

)    (
وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره

) 

 
 
 

  (
     

    
)    (

   

   
)    (

        

       
) 

 

Ln(1/211)+Ln(1/48)=Ln(2) 

1/1243388110 18128110/1  + =   818104/1  

1 =311013/1 +13011102/1  

 

 به که مساحتی از مطالعه، مورد یدوره طی که مطلب است این یدهنده نشان هلدرن مدل از حاصل نتایج

رویی شهر  درصد مربوط به پراکنده 31 و جمعیت افزایش از ناشی آن درصد 13 است،  گردید اضافه شهر بستک یپهنه

تا  1831ی زمانی های تفکیکی در بازه که حاصل از طرح شهری ی کلسرانه افزایش از ناشی افزایش، این بوده است

به طوری که مساحت آن دو برابر شده است. طرح های تفکیکی باعث شده الگو رشد شهر در  ،انجام شده است 1811

چنین در بستک به صورت انشعاب خط باشد و هم -بندر لنگه و الر  -اصلی بستک یی زمانی مورد نظر، در جادهبازه

 .شود قسمت جنوبی الگو رشد شهر را به صورت انشعاب خوشه ای مشاهده 

 

 

 (1399مأخذ: نگارندگان، با استفاده از تصویر هوایی سال )رویی شهر بستک  انواع پراکنده  .15شکل 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
ی شهرها ی بدون برنامهطور که بیان شد رشد روز افزون جمعیت و شهرنشینی و در راستای آن توسعههمان

 رویی هست. ها پراکنده است که یکی از این چالشی فضایی شهرها به وجود آورده چالش های زیادی را در توسعه

شود که در آن تخریب مناظر و چشم اندازهای  رویی به طور خاص در پیرامون شهرها احساس میخطر پراکنده

های خدماتی و غیره را به همراه دارد. شهر بستک در استان هرمزگان نیز به ویژه پس از سال  طبیعی افزایش هزینه

 ی شهری که تا آن زمان هکتار و محدوده 081ن با تصویب طرح جامع شهر بستک و افزوده شدن شمسی همزما 1831
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های ارتباطی با پراکنده رویی  هکتار بوده است. شهر در سمت شمال شرقی و غرب به دلیل وجود راه 111حدود 

ای نام  رویی خوشه یی که پراکندهرو خطی مواجه بوده است. گرچه این شهر از سمت جنوب نیز با نوع دیگری از پراکنده

 دارد، نیز مواجه بوده است.

درصد مربوط به  31درصد از رشد پراکنده شهر بستک، 111نتایج حاصل از مدل هلدرن بیانگر این است که 

 .باشد عامل رشد نامتوازن )پراکنده رویی( شهری می

درصد مربوط به عامل 13تر بر اثر عامل پراکنده رویی بوده و بنابراین روش فیزیکی و کالبدی شهر بستک بیش 

 رشد جمعیت بوده است. 

زمانی در شهر بستک نتایج مطالعه حاضر نشانگر آن  یبنابراین با بررسی داده های به دست آمده از تمام دوره

که علت   تشکیل دادههای موات  هکتار از فضای شهر را زمین 14/400هکتاری شهر بستک  1111است که از مساحت 

 شهری است. یآن گسترش فضایی پراکنده

 شود: رویی پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح می ی پراکنده پس از نتایج بدست آمده، جهت مبارزه و کنترل پدیده

ی  احیا و بازسازی بافت ناکار آمد،احیا و توسعه توسعه عمودی و درونزا، ن فزا: ی میااتخاذ رویکرد توسعه

 های بایر و اختصاص کاربری به آن زمین

 های مدون جهت رشد فیزیکی سالم ریزی تر و توجه به طرح ها و برنامهنیاز به نظارت بیش -

 بافتی در صورت تداوم روند فعلی نرخ رشد جمعی  های بافت موجود شهر و گسترش درون بازیافت زمین در الیه -

 تالش در جهت افزایش کیفیت آنهای فرسوده و ناکارآمد شهری  توجه به بافت -

 .توزیع متناسب جمعیت و تراکم که مطلوبیت شهروندان را به دنبال دارد -

 پذیری در نواحی دارای ظرفیت اتخاذ سیاست افزایش جمعیت -

 جلوگیری و مقابله با سوداگران و بورس بازان  -

 برداری از مناطق بالاستفاده درون بافت  استفاده و بهره -

 سازی و عمودسازی با اختصاص وام و تسهیالت به آن انبوه عموم به سازندگی با تراکم باال، تشویق -

 معماری جذاب، کیفیت باالی طراحی شهری، اتخاذ رویکرد نو شهرگرایی: قابلیت طی مسافت به صورت پیاده، -

های اصلی این رویکرد  از مؤلفهپایداری و افزایش کیفیت زندگی  ونقل هوشمند،حمل تراکم باال، ایجاد محالت سنتی،

 باشد. می

 های مورد نیاز در نواحی جدا افتاده به منظور رشد و توسعه  استقرار کاربری -

 ها آن یهای بایر و موات درونی و الویت دادن به توسعه نظارت و کنترل بر زمین -

 های بایر درونی اختصاص مالیات به زمین -

محیطی و کاهش خسارات وارده به منابع طبیعی و  وسعه با توجه به مسائل زیستاتخاذ رویکرد توسعه پایدار: ت -

 تجدید ناپذیر مانند زمین به طوری که آیندگان هم بتوانند از آن استفاده کنند.

ی شهر های گسترده مانند زمین کشاورزی و باغات خارج از محدوده محدود سازی رشد: به این معنا که کاربری -

 شوند تا تراکم افزایش پیدا کند. های داخلی شهر محدود چنین مناطق مسکونی به مرزقرار گیرد، همدر مرز مشخص 

 تالش در جهت کاستن از فشردگی بافت ناشی از کوچک بودن قطعات  -

 تالش در جهت متراکم سازی الگوی رشد شهر.  -
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