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Abstract 

One of the essential operations in geographic studies 

of cities is urban growth analysis using spatial-

temporal data. Regarding this, the development and 

horizontal expansion of cities can be measured by 

the use of statistical indicators. The main objective of 

this paper is to monitor the urban development for 

nine districts in Shiraz, between 2006 and 2012, as 

well as to quantify the degree of freedom of urban 

development, the degree of excessive horizontal 

expansion of cities, and the degree of well-being of 

urban growth. For this purpose, the K-Score Pearson 

test was used to check the degree of freedom of the 

city and Shannon Entropy was also used to 

determine the degree of urban sprawl, and finally the 

degree of well-being of urban development was 

investigated. The results showed that the degree of 

freedom of urban development for the whole city 

was high. During the period 2009-2012, the observed 

construction development was less than the expected 

construction growth. In District 1, the observed 

growth in urban construction is equal to the expected 

growth. Considering the whole city, the general 

Shannon Entropy also shows urban concentration. 
Finally, the analysis indicates that the development 

of Shiraz during this period was satisfactory in all 

regions. 
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 05/06/1394 :پذیرش       14/11/1393  :فتدریا

 چکیده
 و  تجزیه شهرها، جغرافیایی مطالعات در ضروری عملیات از یکی

 در. باشد می مکانی -زمانی های داده از استفاده با شهری رشد تحلیل

 و افقی گسترش آماری، های شاخص از استفاده با توان می زمینه این

 رشد بانی دیده مقاله این اصلی هدف. نمود ریگی اندازه را شهرها رشد

 و 1391تا1385 زمانی بازه در شیراز شهر گانه 9 مناطق برای شهری

 رویه بی افقی گسترش درجه شهری، رشد آزادی درجه سازی کمی

 از منظور، این به. است شهری رشد بودن  خوب درجه و شهری

 از و شهر آزادی درجه بررسی برای نوپیرس اسکور.  کای آزمون

 نهایت در و استفاده شهری اسپرال درجه تعیین برای شانون آنتروپی

 که دهد می نشان نتایج. گردید بررسی شهری رشد بودن  خوب درجه

 زمانی دوره در.باشد می باال شهر کل برای شهری رشد آزادی درجه

 انتظار مورد رشد از شده  مشاهده ساز و  ساخت رشد1389 تا 1388

 انتظار مورد رشد با شده  مشاهده رشد ،1منطقه در نیز ووده ب تر پایین

 نظر در با نیز شانون آنتروپی. باشد می برابر شهری ساز و  ساخت در

 آنالیز نهایت در و باشد می آن بودن متمرکز بیانگر شهر کل گرفتن

 زمانی دوره در شیراز شهر رشد که دهد می نشان شهری، خوب درجه

 .باشد می مثبت مناطق همه در آن نمیزا و مطلوب مذکور

 درجه شانون، آنتروپی مدل شهری، گسترش :یكلید گانواژ

 شیراز ،سیستم های اطالعات جغرافیایی شهری، آزادی
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 مقدمه
اساس شهرنشینی و بسط و توسعه  ،18انقالب صنعتی در قرن

ها و شالوده شهرنشینی واساس شهرهای بزرگ را بنیان شهر

 در مخصوصا کشورها همه(. Shiye, E, 2002: 25)نهاد

 و اقتصادی های پیشرفت و جمعیت رشد به واکنش

 و هستند شهرنشینی آور حیرت  پدیده مستعد زیرساختی،

 همه در دهنده هشدار وضعیت آوردن وجود به حال در شهرها

 گذشته، در شهرها که این با واقع در و هستند جهان کشورهای

 آغوش در را تمدن و عهتوس مطلوب معیارهای و ها شاخص

 انفجاری افزایش با امروزه کردند، می باور و پرورانده خود

 با و دارند می بر گام مدنیت و توسعه برخالف جمعیت

 اکولوژی های زیرساخت ضرر به ناهنجار فضایی گسترش

  .(Nazariyan, 2001: 25)کنند می عمل

 تواند یکی از عوامل آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر می

اندرکاران  ریزان و دست گذار در میزان موفقیت برنامهتأثیر

 های شهری کمک شایانی نماید و به بهبود محیط شهری بوده

(Sheikh, et al., 2012: 117-134.)  فرم شهری رابطه

 Grimmنشان داده) رابین یک شهر و مناطق اطراف آن 

et al., 2008: 38) ون حیط درثیر اقدامات انسانی را بر مأو ت

-Alberti, 2005: 168) گذارد و بیرون آن به نمایش می

 فرم شهر شاید ها، ه توزیع فعالیتبا توجه به نحو (.192

د که یک شهر به واسطه آن خودش ای باش ترین وسیله مهم

 (.Steadman et al., 2000: 73-91)کند عرضه می را

شناخت فرم شهر اطالعات  فیزیکی، های غیر جنبه از جدای

 کند ریزی شهری فراهم می های برنامه سیاستفیدی را برای م

(Boontere, 2010: 336-345.) فرم شهر، مشکالت ل تحلی

نقطه نظر  و ازمشخص نموده  های توسعه شهری را و چالش

نیاز دخالت را  ریزی شهری، نواحی مورد های برنامه سیاست

  (.Schwarz, 2010: 29-47کند) میشناسایی 

رم شهر دارای اثرات ثر کارکردی، شکل و فعالوه بر ا  

توسعه ل باشد. شک توجه برای شهرها نیز می  اقتصادی قابل

آن مانند م های مستقیم مالی و غیرمستقی شهر بر هزینه

 ها، سیستم فاضالب، ساختمان مدارس، ساخت جاده

ساکنان خود را  یها و غیره اثر گذاشته و زندگ بیمارستان

 به شهری رشد (.Balis, 1996: 8هد)د تحت تأثیر قرار می

 کمک فضایی توزیع درک به اگرچه الگو یک عنوان 

  ینواحهر  واقع در و باشد می ایستا پدیده یک اما نماید، می

 مشخص زمان  یک برای شهری بدقواره رشد عنوان  به که

 دینامیک صحنه یک از قسمتی عمدتا شوند، می شناسایی

 . (Ewing, 2003: 47-57)هستند شهری

 ندیآفر و الگو بعد دو گرفتن نظر در با شهری رشد زیآنال  

 شهری انداز چشم تغییر چگونگی درک به( ترکیبی شکل به)

 موارد این شامل درک این و دینما یم کمک زمان طی در

 از یآگاه (2 شهری، رشد نرخ از آگاهی( 1 :باشد می

 رشد نبی تفاوت به بردن ی( پ3 شهری، رشد فضایی پیکربندی

 بردن ی( پ4 انتظار، مورد شهری رشد و شده  مشاهده شهری

 رشد در یزمان ای ییفضا اختالفو  یناهمخوان وجود به

 و رشد نوع از شهری رخداد عدم یا رخداد از ( اطالعشهری،

  (.Masoomi, 2011: 19-29) (اسپرال) پراکنده گسترش

 ینا اگر که است مداوم و پویا یندیآفر شهر افقی رشد  

 ترکیب که این بر  عالوه باشد، برنامه بی و سریع روند

 آورد، نمی پدید را شهری فضاهای از مناسبی فیزیکی

 اجتماعی، مختلف های زمینه در را ای عدیده مشکالت

 آورد، خواهد فراهم شهر برای محیطی زیست و اقتصادی

 بیمار شهر یک از الگویی شهر، توسعه از شکلی نیچن

 شده رشد نظمی بی از ناشی های آسیب دچار که بود خواهد

 (.Aziz Poor et al., 2009: 105-124)است

ها یکی از ا توسعه فیزیکی ناموزون مادر شهردر زمان م

 آورد وجود می همسائل مهم را در کاربری زمین ب

(Shokoohi, H,2003: 213.) توسعه با شهر از شکل این 

 سرعت  به دادن  سامان لذا و است تضاد در شهری پایداری

 .است مهم و ضروری امر شهرها افقی رشد

 شهرهای کالن از یکی به عنوان شیراز شهر نقش به توجه با  

 برخوردار ای  ویژه اهمیت از آن رشد الگوی بررسی کشور

 با یشهر گسترش یبررس قیتحق نیا یاصل هدف .است

 رازیش شهر در یزمان و یمکان یها یژگیو لیتحل از استفاده
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 ایآگویی به این سوال است که در پی پاسخ و باشد یم

 از 1391تا1385 یزمان بازه در رازیش شهر یکیزیف گسترش

 است؟ بوده برخوردار یمطلوب تناسب

 

 قیتحق  روش
 آن مطالعه روش و کاربردی - ینظر تحقیق، این ماهیت

 یخی،تار های روش به متکی که است «تطبیقی - تحلیلی»

  نهیزم در. باشد می میدانی – موردی و تحلیلی توصیفی،

 اطالعات بر مبتنی توصیفی تحلیلی روش از نظری، مباحث

 مختلف های سازمان ای کتابخانه مدارک و اسناد در شده  ارائه

 اطالعات و ها داده از بعد مرحله در و استفاده شده است

 و  تجزیه یبرا شیراز شهر جامع های طرح گزارش در موجود

 طول در شیراز شهر گانه9 مناطق مکانی های ویژگی تحلیل

 منظور  به .است شده محاسبه 1390 تا 1385 ینزما دوره

 توسعه الگوی تحلیل و  تجزیه جهت اطالعات پردازش

 شهری رشد با آن تفاوت و شده  مشاهده رشد ابتدا از شهر

 زمانی دوره در را شیراز شهر گانه9 مناطق انتظار، مورد

 آنتروپی مدل از سپس و نموده محاسبه 1390 تا 1385

 بازه در شهر قواره بی رشد تحلیل و  تجزیه برای شانون

 .است شده  استفاده 1390 تا 1385 زمانی
 

 ی نظرمبانی 

 با ارتباط در 21 قرن حیاتی موضوعات از یکی :شهر فرم

 عنوان  به که باشد یم شهر فرم یا شکل شهر، پایداری

 از خاصی برهه در انسان های فعالیت فضایی توزیع ویالگ

 و( Anderson et al., 1996: 7-35)شود می تعریف زمان

 یا کم تراکم معنای به) شهری پراکندگی اصلی الگوی دو به

 معنای به) یشهر فشردگی ای( شهر رویه بی افقی گسترش

 تقسیم( شهری های کاربری تشدید و شیو افزا زیاد تراکم

 (.Masnavi, 2003: 89-104)دگرد می
 

 سالدر « پرسمن» نظران صاحب میاناز : شهری اشکال انواع

 اصلی هندسی اشکال چندین 1992 سال در «منیری» و 1985

 زیر شرح به که اند نموده مشخص نمونه عنوان  به شهری 

  .(Katty et al. 2004: 191)گردد می ارائه

 پایین تراکم با رشه های حومه مداوم توسعه :پراكنده شهر

 گذاری سرمایه و مشاغل ایجاد و مسکن ساخت جمعیت،

 .ها جاده نقل و  حمل در تر بیش زیرساختاری

 های گروه در یافته  افزایش متراکم جمعیت :فشرده شهر

 و  حمل در گذاری سرمایه با همراه شهرها های حومه داخلی

 .یعموم نقل

 اصطالح کاربرد  سابقه :یافق گسترش و رشد یالگو

 زمانی ،گردد یم بر بیستم قرن اواسط به شهر افقی پراکنش

  توسعه و شخصی اتومبیل از هیرو یب استفاده اثر در که

 رونق امریکا در شهری فضاهای بسط ،ها بزرگراه سیستم

 (.Hess, 2001: 29-39گرفت)

 به که است یاصطالح یافق )گسترش( پراکنش ای اسپرال

 یحت و متروپل ینواح هپراکند و عیسر رشد یمعنا

 ینواح تا موارد یبرخ در که است کوچک یشهرها

 (.Abbas Zadeh, 2004: 23)است شده دهیکش ییروستا

 ءخوداتکا و پراکنده گسترش از است عبارت یافق پراکنش

 طول در ها، دهکده و شهرها متراکم مرکز از بیرون به

 ,Menon) شهر از خارج ای حومه مناطق و ها شاهراه

 نسبتا الگوی «افقی پراکنش» دیگر  عبارت  به. (4 :2004

 آمدن  هم گرد که باشد می انسانی های سکونتگاه در جدیدی

 شکل نواری های توسعه و کم تراکم با مساکن اتفاقی

 وسیع کاربرد معلول و است شده ایجاد تجاری واحدهای

  (.Ewing, 2003: 47باشد) می اتومبیل

  کم  توسعه از عبارت را افقی پراکنش محققان برخی

  توسعه شهری،  ختهیگر و  و جسته تنک پراکنده، تراکم،

 محدوده از خارج یها عرصه طرف  به گسترش و ناپیوسته

 تسلط با همراه شهری  حومه تراکم  کم نواحی و

 اند دانسته نقل و  حمل در شخصی یها لیاتومب

(Sudhira, H.S, 2002: 147-162).  در نظریه شهری

ستل رشد افقی سریع و گسترش ناموزون شهرهای کا



 

 

 ... زمانی گسترش شهری ـ های مکانی یژگیوتحلیل  114

جهان سوم منوط به دو عامل افزایش نرخ رشد طبیعی 

 استجمعیت و مهاجرت از روستا به شهر عنوان شده 

(Rezaee, 2005: 27.) 

 تغییر و جاییه ب جا نتیجه در که یندیآفر :یشهر خزش

 به یا دهد می رخ پیرامون به مرکزی شهر از ها فعالیت مکان

 کاربرد اغلب که است روستایی نواحی در شهرها گسترش عبارتی

 (.Zeya Tavana & …, 2009: 119-135)است یمنف آن

 برای شانون نسبی آنتروپی مدل از :شانون آنتروپی مدل

 استفاده شهری قواره بی رشد مقدار تعیین و وتحلیل تجزیه

 .(Hekmatniya & Moosavi, 2006: 129) گردد می

 
 یقتحق پیشینه

 ژهیو  به شهر کالبدی  توسعه و رشد الگوهای انواع موضوع

 خصوصا کشورها از بسیاری در شهر افقی پراکنش الگوی

 شده مطالعه آمریکا و استرالیا مانند ای پیشرفته کشورهای

 جهان در شهری اسپرال. (Hesam, 2013: 91-104)است

و  یا هیناح یشهرها  شده  شناخته یها یژگیو از نیز سوم

 متفاوتی یها نهیو زم ها رساختیز اما آید یم شمار  هب بزرگ

 . (Saraeepoor et al., 2006: 133-152)دهد یم ارائه را

 چندان  نه یا سابقه دارای ایران در شهری و توسعه رشد

 رضاخان آمدن کار روی با که  یطور  به، است دور

 شهرها فیزیکی تغییرات  نهیزم در شدیدی یها تیفعال

 .(Mashhadizadeh, 2004: 39)گرفت صورت

 کالبد یدگرگون شهر، با برخورد اولین در پهلوی دولت

 دگرگونی باور که این با داد، قرار کار دستور در را شهر

 خواهد سبب را محتوایی و یا هیپا راتییتغ شکلی، و کالبدی

  حادث فضایی ـکالبدی یها یدگرگون از را الزم الگوی و شد

 در لذا .گرفت برخواهد، صنعتی شهر دهمنوز قرن در شده

 و شهرگرایی تاریخ در بار اولین یبرا دوره، این

 سازمان و چهره که شود یم بر آن دولت کشور، ینیشهرنش

 و اندیشه بر بلکه درونی تحول و تفکر مبنای بر نه را شهر

 .(Habibi, 1996: 155-157) سازد دگرگون برونی تغییری

 سنجش از استفاده با ،2004سال در و همکاران  سودهیرا

  سه طی در گرفته  صورت شهری ، اسپرالGIS ودور  از 

 مطالعه هندوستان در یودوپی -منگلور ناحیه در را دهه

 یها شاخص از برخی چنین هم مطالعه این در .اند نموده

 توصیف نیز شهری اسپرال سازی کمی برای ازین مورد

 (. Sudhira et al., 2004: 147-162)اند شده

 مدل یک از ،2005سال  درژو  کیمینگ و لیو هویپنیگ

 بارابطه  در گیران تصمیم از پشتیبانی برای فضایی آماری

 استفاده چین در پکن شهر حاشیه در شهری رشد ینیب شیپ

  (.Huiping liuo & …, 2005: 549-580)اند نموده

 روندهای، 2006ل همکاران در سا و خیائو جیینگ

 RS از استفاده با چین شیجیاژوانگ در شهر در را شهرنشینی

 (. Jieng Xiao et al., 2006: 69-80)اند نموده مطالعه GIS و

 یها کیتکن از ،2007 در سال الروا سامی و صالح بام 

RS و GIS گسترشو برآورد  موقعیت تعیین برای 

 نمودند استفاده اردنی شهر سه در شهری نواحی

(Bassam saleh, & …, 2007: 41-52.) 

 یها داده از ،2007همکاران در سال  و مارتین مک

 منطقه در شهری گسترش آنالیز برایدور  از  سنجش

 بهتر درک ها آن هدف واند  نموده استفاده بیرمینگهام

 بیرمینگهام شهری مادر ناحیهو گسترش  توسعه یروندها

 (.Mac Martin et al., 2007: 147-156)است بوده

 کالبدی تغییرات روند بررسی به ،1386 الس در ظاهری

 شهر کالن نفوذ حوزه روستاهای در خوابگاهی روستاهای

  نحوه که است رسیده نتیجه این به و است پرداخته تبریز

 آن گسترش از حکایت تبریز شهر کالن فیزیکی گسترش

 دارد تبریز شهر کالن نفوذ حوزه روستاهای جانب به

(Zaheri et al., 2007: 51-72.)  

با  یا مقالهدر  ،1388در سال  انهمکارو  زاده میابراه

فضایی شهر  –عنوان تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی 

و آنتروپی شانون و هلدرن  یها مدلمرودشت با استفاده از 

چگونگی الگویی گسترش مطلوب آتی آن به تحلیل  ارائه

و با توجه به گسترش اند  گسترش شهر مرودشت پرداخته
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اسپرال شهر که  تروپی ناشی از رشد افقی وناف ارزش آشک

قطاعی  یالگو از الگوی رشد خطی آن است، متأثرخود 

 صیتشخگسترش آتی آن  الگوی مطلوب عنوان  بهمتمرکز 

 (. Ibrahim Zade et al., 2009: 25-46)شد داده

 افقی رشد رابطه، 1388 سال درهمکاران  و پورزیعز

 بررسی را شهر این در جمعیتی تحرکات و یزد شهر سریع

 رشد از بخشی که اند دهیرس نتیجه این به ها آن. اند نموده

 شهر به روستاییان مهاجرت حاصل یزد شهر سریع افقی

 مناطق که چرا .است بوده شهر این در اشتغال انگیزه با یزد

 شهر پیرامون محدوده در یزد شهر در مهاجرنشین عمده

  (.Aziz Poor et al,. 2009: 105-124)اند گرفته قرار

 – کالبدی رشد الگوی ،1388 سال در انهمکار و قرخلو

با استفاده  و یکم یها مدل از استفاده با را تهران شهر ضاییف

و  تراکم متعادل، عیتوز درجه تجمع، درجه روش چهار از

 شهر که اند دهیرس جهینت این و به نموده یسربر متروپل اندازه

 آرام رشد از گذشته در فضایی گسترش و رشد نظر از تهران

 شهرنشینی شروع با اما .بود برخوردار نسبی فشردگی و

 مساحت رشد شهری، روستا هیرو یب یها مهاجرت و سریع

 رشد الگوی توان یم که  طوری  هب شده سریع بسیار آن

        شد متصور شهر این بر را هیرو یب افقی گسترش یا پراکنده

(   19-40:Gharakhloo et al,. 2009).  
 

 توسعه تمرکز میزان 1388 سال درهمکار  و یرباقریم

 اسالمشهر، یشهرها محدوده در را شهری اراضی

 در Ripleys تابع از استفاده با و شهر نسیم و میکر رباط

GIS 1381 تا 1375و  1375 تا 1371 زمانی دوره در و  

 ازین مورد یها داده ها آن .اند داده قرار کمی ارزیابی مورد

 استخراج SPOT ماهواره تصاویر از را تحقیق انجام برای

  .(Mir Bagheri et al,. 2009: 51-66)اند نموده

 گسترش عوامل ،1389 در سال انو همکار زاده میابراه

 مدل از استفاده با را طبس شهر اسپرال رشد و فیزیکی

 یها داده از تحقیق انجام یو برا نموده تحلیل هلدرن آنتروپی

 تیو جمع اشتغال فزاینده یها مدل و میدانی و اسنادی

  .(Ibrahim Zade et al., 2010: 123-138)اند نموده استفاده

با  یا مقالهدر  ،1390در سالو همکارش  یپورمحمد

عنوان تحلیلی بر الگوی توسعه ناموزون تبریز با استفاده از 

 توسعهآماری الگوی  یها لیتحل و  هیتجزمدل هلدرن و 

گستره  در 1385تا1335 یها سالناموزون تبریز را در خالل 

و نتایج این بررسی و تحلیل  اند فضایی آن بررسی نموده

اخیر گویای این  قرن مینتبریز در  شهر کالنیند توسعه آفر

واقعیت است که شهر با روند توسعه ناموزون درونی 

  .(Poormohammadi et al,. 2011: 31-54)برخوردار است

با عنوان آنالیز  یا مقالهدر  ،1390در سال  یمعصوم

گسترش فیزیکی و رشد اسپرال شهری با  یمکان زمانی،

 یها مدلو  دور از  سنجش زمانه چند یها دادهاستفاده از 

 این نتیجه رسیدندمطالعه موردی شهر اردبیل( به ) یآمار

گذشته و   دهه در چهاررشد شهری در شهر اردبیل 

گسترش افقی  درجه درجه آزادی رشد شهری، سازی کمی

 .است بودهبودن رشد شهری   شهری و درجه خوب هیرو یب

که شهر اردبیل با در نظر  دهد یماین بررسی نشان  جینتا

  و  1375 تا 1371 زمانی دورهگرفتن الگو و فرایند در 

و اسپرال کلی برخوردار بوده است  از 1381 تا 1375

بودن شهری نیز نشان   یز درجه خوبکه آنال این سرانجام

شاهد  یبررس موردزمانی  دورهکه شهر اردبیل در  دهد یم

بودن رشد شهری نبوده و میزان آن در همه جهات   مطلوب

  .(Masoomi, 2011: 19-29)منفی بوده است

به تبیین پراکنش و  ،1390الدینی و همکاران در سال  سیف

فرم شهری پایدار فشردگی فرم شهری در آمل با رویکرد 

اند که شهر آمل با این که در  اند و به این نتیجه رسیده پرداخته

 .ای برخوردار بوده است دهناز فرم پراک سال گذشته 40طول 

اخیر از میزان پراکنش آن کاسته شد و روند   اما در دهه

گیری  ای را در پیش گرفته است که این امر شکل تمرکزگرایانه

ای را در نواحی داخلی شهر موجب  فشرده های متراکم و بافت

 (. Seif-Al-Dini et al,. 2011: 155-176)است شده

به تبیین الگوی گسترش  ،1392در سال  همکاران و موحد

کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم شهری پایدار  فضایی،

اند که روند توسعه فیزیکی  اند و به این نتیجه رسیده پرداخته
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تاکنون نشان از توسعه فیزیکی  1335شهر سقز از سال 

 یمحیط سازی زیستناموزون و بدون توجه به معیارهای شهر

الگوی توسعه شهری به تبع  1365 تا 1335 دارد که طی دوره

های بعد توسعه  از شبکه ارتباطی به صورت شعاعی و در سال

وجود موانع طبیعی در ضلع غربی شهر به ل شهری به دلی

 به شکل فشرده تبدیل شده استتدریج از حالت شعاعی 

(Movvahed, et al., 2013: 55-75 .) 

مطالعاتی را در این  یباشد که افراد زیاد قابل ذکر می

 Ellis آثار به توان یم جمله آن از اند داده انجامزمینه 

C.،Jenks, M. et al. ،Sendich, E. ،Ibrahim, A.، 

Shirley, P.، عظیمی، یننورالد فرید، یداهلل لینچ، کوین 

 محمد قربانی، رسول اقدام، بابایی فریدون ماجدی، حمید

 ،زاده عباس رضا غالممحمد مهدی عزیزی،  ،رهنما رحیم

 .نمود اشاره کمال عطار و وارثی رضا حمید

 مطالعه ردمو حدودهم

 کشور یجنوب مهیندر  یتیجمع نقطه نیتر بزرگ رازیش شهر

 ییایجغراف عرض قهیدق25و  درجه30 در شهر نی. اباشد یم

. استقرارگرفته  ییایجغراف طول قهیقد29 ودرجه 37و 

 کهگرفته  قرار یدشت یرو بر و فارسمرکز  در بایتقر رازیش

 لومتریک15 حدود آن عرض و لومتریک 40 حدود آن طول

 جهرم به جنوباز  دان،یسپ به شمال از شهرستان نیا. است

 و کازرون به مغرب از و استهبان به شرقاز  روزآباد،یف و

 ایدر سطح از شهر نیا. ارتفاع شود یم محدود یممسن

 به نفر1227331 جمعیت با شیراز. شهر باشد یم متر1540

 بر  بالغ یمساحت و شده  میتقس یشهردار  منطقه9

 که منطقه شیراز 1منطقه .(1شکل)دارد مربع لومتریک179

  .گردید تاسیس 1359 سال است در شیراز نشین اعیان

 محدوده یکی :است متمایز کامال بخش دو شامل ،2 منطقه

 قدمت و توسعه دارای سابقه که تاریخی بافت پیرامون

 و شود می شامل را شیراز شهر میانی بافت و بوده تر بیش

شکل  اخیر دهه که شرقی جنوب و شرقی بخش دیگری

 فرهنگی ـ تاریخی منطقه پیرامون محدوده اگر. گرفته است

 در ،3کنیم، منطقه تلقی شهری توسعه اولیه مرحله را شیراز

 جنوب در ،4منطقه واقع شده است. شیراز شهر شمال

 های سال در ،5منطقه. است شده واقع شهر این باختری

 داشته مسکونی های بافت صورت به زیادی توسعه گذشته

 و بهتر خاطر ارائه خدمات  به 1993 سال از ،6منطقه. است

. است گردیده اندازی راه خدماتی دهمحدو در تر مطلوب

 شامل را شیراز شهر مساحت از درصد21 حدود ،7منطقه

. است شیراز فرهنگی تاریخی منطقه ،8منطقه. شود می

 متری 45 جاده و متری 76 کمربندی به شمال از ،9منطقه

 .استمحدود  شهر دور

 
 ایران و استان در شیراز شهرستان موقعیت. 1شکل

 دهد. می نشان را مناطق شهری شیراز تیموقع ،2شکل

 

  یرازشهر شمناطق تقسیم بندی  .2شکل
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 ها افتهی
 با که باشد یم کشور یشهرها کالن از یکی رازیش شهر

 آن یشهر رشد نوع و زانیم منطقه، در آن نقش به توجه

 در شده  مشاهدهرشد  ،1جدول. در است تیاهم یدارا

 آورده 1391 تا 1385 یزمان بازه یط رازیش گانه 9 مناطق

 و  ساخت نیتر شیب است مشخص که گونه آن. است شده

 بازه در مقدار نیتر کم و 1391 تا 1390 یزمان بازه ساز

  .است 1387 تا 1386 یزمان

 
 شیراز شده وساز ساخت ناحیه در شده  مشاهدهرشد  .1جدول

 منطقه

 سال

 سال

 1385-1386 

 سال

1386-1387 

 سال

1387-1388 

 سال

 1388-1389 

 سال

1389-1390 

 سال

1390-1391 
 سطر مجموع

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 9771 470 14068-  16911 74687 97756 185527 

3 25552 41 26130-  72648 6445 227355 305911 

4 23326 40361-  55795-  29361 96853 8459254 8512638 

5 5619-  40976-  41528 41791 31359 93309 161392 

6 12421-  7522-  88693 94597-   882409-  338443 

7 50792 31072-  43387-  29426 46163 127036 178958 

8 43077 64114-  636-  4906 9628 5480-  12619-  

9 0 1239585 140179 114997-  41175 328201 527543 

 مجموع

 ستون
134478 50549-  130384 14551-  1553009 8445022 

 

  سال در ساز و  ساخت رشد نرخ که دهد ینشان م ،2جدول

 1391 تا 1390  سال در و مقدار ترینکم  1387 تا 1386

 است. داشته را مقدار ترین بیش

 زمانی دوره در شده وساز ساخت نواحی رشدنرخ  .2جدول

 منطقه
 سال

 1385-1386  

 سال

1386-1387  

 سال

1387-1388  

 سال

 1388-1389  

 سال

1389-1390  

 سال

1390-1391  

1 0 0 0 0 0 0 

2 1831 74 2211-  3414 11240 6926 

3 3573 22/4  85/2690-  10325 448 15149 

4 1056 1666-  24/2764-  2010 5521 310699 

5 470-  5834-  7/14194  5940 2785 6482 

6 1072-  272-  312/9253  5126-  138605 6601 

7 4880 2006-  75/3504-  3659 4202 8143 

8 16569 9281-  1282-  11343 10430 2905-  

9 0 0 96/10540  - 4209-  2603 16464 
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 شده و مورد انتظار  تفاوت بین رشد شهری مشاهده

 با ،یناهمخوان درک یبرا یستیبا شده  مشاهده یشهر رشد

رشد  ،3. جدولشود سهیمقا انتظار مورد یشهر رشد

. با استفاده دهد یرا نشان م یشده در پوشش اراض  مشاهده

 را یتئور از انتظار مورد یشهر رشد توان یجدول م نیا از

  بهرا  ،1جدول اگر محاسبه نمود. ،1یری از فرمولگ بهره با

  ماتریسدر نظر بگیریم که عناصر  Mماتریس عنوان

یا همان  شده  مشخص)دوره زمانی  i=1,2,3,….m بوده و

ا مشخص ی قطاع) j=1,2,3,…..,m تریس( وما یسطرها

 ساز و  ساخترشد ناحیه  باشد، ی ماتریس(ها ستون

یله تولید وس  بهانتظار برای هر متغیر  شده مورد

 شود یمبر کل ناحیه محاسبه   یمتقسای  یهحاشی ها جمع

(Almeida et al., 2005: 759-774).  بنابراین رشد مورد

 : از است عبارت j و ستون iبرای ردیف  انتظار 

(1) 
 

 

 باشد. مین جمع ستو مجموع سطر و  که در آن 

 گانه9مناطق  در شده وساز ساخت ناحیه انتظار مورد رشد. 3جدول

 

 انتظار مورد رشد ) کنیم کم، 3جدول از را ،2جدول اگر  

 که آید یم دست به جدیدی جدول ،(شده  مشاهده رشد –

 نشان را انتظار مورد رشد و شده  مشاهده رشد بین تفاوت

 (.3شکلو  4جدول)دهد می

 منطقه
 سال

 1385-1386 

 سال

1386-1387 

 سال

1387-1388 

 سال

 1388-1389 

 سال

1389-1390 

 سال

1390-1391 

1 0 0 0 0 0 0 

2 1/7 7/2 86/6 7/7- 21/8 46/4 

3 3/4 6/1 18/4 7/4- 98/7 71/2 

4 5/1 8/5 5/1 67/1- 78/1 72/9 

5 1/8 1/3 92/7 8/8- 44/9 13/5 

6 8/3 5/1 78/3 2/4- 5/4 54/2 

7 3/7 8/2 14/7 8- 51/8 63/4 

8 04/1- 93/3 1- 13/1 2/1- 6/6 

9 40/2 4/9 42/2 7/2- 89/2 57/1 
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 موردنظر زمانی های دوره و مناطق در موردانتظار و شده مشاهده رشد بین تفاوت. 4جدول

 1391-1390سال  1390-1389سال  1389-1388 سال 1388-1387سال  1387-1386سال  1386-1385سال  منطقه

1 0 0 0 0 0 0 

2 9/9763  467/3  14075-  16919 74679 97752 

3 25548 4/39  26164-  72653 6437 227352 

4 5/23324  8/40366-  5/55796-  7/29362  2/96851  8459244 

5 5627-  40979-  41520 41800 31350 93304 

6 12425-  5/7325-  88689 94593-  1 882421-  

7 7/50784  8/31074-  1/43394-  29434 49/46154  4/127031  

8 04/43078  9/64117-  635-  87/4904  2/9629  6/5486-  

9 4/2-  6/132975  6/140176  114994-  11/41172  4/328199  

 

  طق شهر شیرازدر منا انتظار شده و مورد  رشد مشاهده نیتفاوت ب نمودار .3شکل

 

 شهری رشد و پیرسون اسکور كای

 از زوجی میان آزادی بررسی نوپیرس اسکور کای یآمارها

 پوشش طبقه همان تغییر توضیح برای شده  انتخاب متغیرهای

  (.Almeida et al., 2005: 759-774)ردیگ یم نظر در را اراضی

 با اسکور یکا تست ،یآزاد درجه تعیین برای نیبنابرا

 یآزاد زانیم نیا .شود یم اجرا نورسیپ اسکور یکا دلهمعا

 مورد شهری رشد از مشاهده یشهر رشد انحراف درجه ای

 مشاهده رشد) ،2جدول اساس بر .کند یم آشکار را انتظار

 برای اسکور کای آمار ،(انتظار مورد رشد) ،3جدول و (شده 

 (.5جدولگردد ) یم محاسبه صورت این به زمانی دوره هر
 

 
 

 

 

(2)  =  

 هیناح ام،i یزمان دوره یبرا ،(یروان) یآزاد درجه آن در که

 فیرد یبرا امj ستون در شده  مشاهده، شده ساز و  ساخت

 در انتظار مورد شده ساز و  ساخت هیناح شده،  مشخص

 .باشد یم شده مشخص فیرد یبرا امj ستون
 یرشد شهر یآزاد درجه .5جدول

 آزادی درجه وره زمانید
1386-1385 سال  5 
1387-1386 سال  8 
1388-1387 سال  5 
1389-1388 سال  6- 
1390-1389 سال  2 
1391-1390 سال  19/0 
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( را با ها ستون)تعداد m)ردیف( و i)ستون( را با j اگر، 

 جایگزین نماییم، ،2فرمول ( درها یفرد تعداد) تعداد

ای هر منطقه به دست آوریم درجه آزادی را بر توانیم یم

 .(6)جدول

 در هر منطقه یرشد شهر یآزاد درجه .6جدول

 آزادی درجه منطقه

1 0 

2 138/0 

3 56/0 

4 386/0 

5 12/0 

6 67/0 

7 142/0 

8 188/0 

9 173/0 

به  یو زمانکای اسکور دارای حد پایین صفر است 

 ردبا ارزش مو یقادق شده  مشاهدهکه ارزش آید  یمدست 

دهد که  نشان می وضوح  به ،5جدول انتظار برابر باشد.

یعنی عدم باالست )دوره زمانی خیلی  6 یبرادرجه آزادی 

  انتظار(. و مورد شده  مشاهده یها ارزشتشابه بین 

 ،2 دهد که درجه آزادی برای منطقه نشان می ،6لجدو

پایین و درجه آزادی ، نسبتا 5و 4پایین و برای مناطق  یلیخ

 و برای مناطق باال ،3منطقه یبرا، خیلی باال ،7منطقه ایبر

 توانرا میآزادی کلی  درجه .باشد یمباال ، نسبتا 9و  8، 6

 : نمودبه این صورت محاسبه 

(3) =  

 تا 1385 زمانی دورهدرجه آزادی کلی رشد شهری در 

و مقدار آن محاسبه شده است  ،3فرمول ازبا استفاده  1390

درجه  شود یمکه دیده  طور همان 19/14 برابر است با

 نبود آزادی کلی باالتر، درجه باالست. شدت  بهآزادی کلی 

با در نظر گرفتن کل شهر را نشان  یزیر برنامهثبات در 

از  یمنطقه شاخص یک یبرا یآزاد باالتر درجه .دهد یم

ان است و زم ییردر منطقه با تغ ثبات بی و متزلزل توسعه

 عنوان  به تواند یم درجه باالتر برای یک دوره زمانی

باال در رشد شهری در نظر  یا منطقهدرون  ییرپذیریتغ

 عنوان  به توان ینمدرجه آزادی باالتر را  لذا گرفته شود.

ناجوری  عنوان  به تواند یم و اسپرال شهری در نظر گرفت

لگو در نظر یک فرایند یا ا عنوان  بهو ناهمگنی در رشد 

گانه 9میزان درجه آزادی در مناطق  ،4شکل گرفته شود.

 دهد. نمایش میشیراز را شهر 

 
  رازیش شهر مناطق یآزاد درجه زانیم. 4شکل

 شانون آنتروپی مدل

  قواره بی رشد پدیده مقدار تحلیل و  تجزیه برای مدل این از

. شود می استفاده اسپرال شهری الگوی تعیین برای شهری

 : است زیر شرح به مدل کلی ختارسا

(4) 
*  H =-     :آنتروپی مطلق 

G=                 :آنتروپی نسبی 

 

مقدار آنتروپی مشخص  یلهوس به تواند یمدرجه اسپرال 

 ln (n)از صفر تا  (H)مقدار آنتروپی شانون  ارزش گردد.

سعه فیزیکی خیلی متراکم است. مقدار صفر بیانگر تو

بیانگر توسعه فیزیکی  ln (n))فشرده( شهر است و مقدار 

 به یآنتروپ یشافرا یگرد  عبارت  . بهاستشهری   پراکنده

 و رشد نامتناسب است یختگیگس  هم از یمعنا

(Hekmatniya & Moosavi, 2006: 129)،  ارزش مقدار
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تمرکز  یعنی ،باشد G=0 است. اگر 1و0 ینب یزن (G) یآنتروپ

 (Saraeepoor et al., 2008: 61) یشپخشا یعنی G=1 و

 زمانی دوره هر برای شانون آنتروپی .7جدول

زمانی دوره  log(m) 1/2log(m) آنتروپی 
1386-1385 سال  19/1  2/1  05/1  

1387-1386 سال  28/1  2/1  05/1  

1388-1387 سال  98/0  2/1  05/1  

1389-1388 سال  78/1  2/1  05/1  

1390-1389 سال  8/0  2/1  05/1  

1391-1390 سال  62/0  2/1  05/1  

آنتروپی خیلی  یها ارزشدهد که  نشان می ،7جدول

اظهار  توان یم. بنابراین باشد یم log(m)بیشتر از نصف 

داشت که شهر دچار توسعه فیزیکی پراکنده شهری شده 

 1389 تا 1388 این پراکندگی در دوره یزانم و است

دهد که شهر  نشان می یزآنال است. دیگر یها دورهاز  تر یشب

         آنتروپی به  ارزش اگر از پراکندگی نسبی برخوردار است.

  فقط در این صورت است ،برود Log mتر از نصف  پایین

گفت شهر دچار پراکندگی در توسعه فیزیکی  توان یمکه 

این روند  که (.Saraeepoor et al., 2008: 61)باشد نمی

 .شود یممشاهده  1391 تا 1390 و 1390 تا 1389 یها هدوردر 

، 2دهد که مقدار آنتروپی در مناطق  یمنشان  ،8جدول

که   یعنی این است. Log nبیش از نصف مقدار  ،8و  7، 5

 فیزیکی پراکندگی نمودن تجربه حال در شهر در این مناطق

 .است شهری

 زمانی زهبا در گانه9 مناطق هر برای شانون آنتروپی. 8جدول

 log(m) 1/2log(m) یآنتروپ منطقه
1 0 7/1 85/0 

2 69944/0 7/1 85/0 

3 789994/0 7/1 85/0 

4 75752/0 7/1 85/0 

5 10628/1 7/1 85/0 

6 67349/0 7/1 85/0 

7 99357/0 7/1 85/0 

8 17385/1 7/1 85/0 

9 55466/0 7/1 85/0 

 : شودرابطه محاسبه  یناز ا تواند یم یکل اسپرال

 (5) 
 

ام )یعنی j ام و ستون iدر ردیف یرمتغسهم   که در آن

 iشده در دوره زمانی  وساز ساختنسبت نرخ رشد ناحیه 

 : با استفاده از ،2از جدول شده محاسبه ام(،jام و منطقه 

 
محاسبه شده  صورت  بهحد باالیی اسپرال کلی 

باالتر  log(m*n). که از نصف اشدب یم -02/2 و برابر با

فت که شهر با در نظر گرفتن الگو توان گ یمبنابراین  است.

از اسپرال نسبی  1391 تا 1385 و فرایند در دوره زمانی

میزان آنتروپی شانون مناطق مذکور  ،5شکل. برخوردار است

 دهد. را نمایش می

 
 ز رایش شهر مناطق یآنتروپ زانیم .5شکل

 شهری درجه كیفیت رشد
 یآنتروپ)درجه آزادی( و  کای اسکور که  ییجا آن از

است در  و ممکنمتفاوتی هستند  یها اندازه)درجه اسپرال( 

 یینتع ،داشته باشند تناقضبرخی موارد یکی با دیگری 

، بنابراین. یابد می ضرورت شهری رشد بودن  خوبدرجه 

د شو محاسبه زیر صورت  به زمانی دوره هر برای

(Saraeepoor et al., 2008: 61)(9جدول). 

(6) 
= ( ) 
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بودن رشد شهری برای دوره  درجه خوب که در آن

  ام، iدرجه آزادی برای دوره زمانی   ام، iزمانی

مناطق  تعداد کل m ام، و iآنتروپی برای دوره زمانی

 .باشد می (منطقه9)

  زمانی یها دوره برای شهری رشد بودن خوب جه در. 9جدول

 بودن خوب درجه زمانی دوره

1386-1385 سال  10415/0- 

1387-1386 سال  58436/1- 

1388-1387 سال  8473/0- 

1389-1388 سال  0 

1390-1389 سال  271934 

1391-1390 سال  880707/2 

هر منطقه نیز  بودن رشد شهری برای  درجه خوب

برای این کار کافی است در  محاسبه شود. تواند یم

 جایگزین نماییم. nرا با m و jرا با i،6فرمول
 شیراز شهر مناطق در شهری رشد بودن خوب درجه .10جدول

 درجه خوب بودن منطقه

1 0 

2 868605/2  

3 346177/1  

4 760251/1  

5 549889/2  

6 326388/1  

7 489007/6  

8 0451563/2  

9 84492/2  

گانه 9بودن رشد شهری در مناطق   درجه خوب ،6شکل

 .دهد یمنشان شهر شیراز را 

 
 رازیش شهر مناطق در یشهر رشد بودن خوب درجه .6شکل

به این صورت  تواند یمبودن کلی نیز  درجه خوب   

 : محاسبه شود

(7) G= ( ) 

 

اسپرال کلی  H درجه آزادی کلی و  که در آن    

 .(11باشد)جدول می

 بودن کلی  خوب درجه کلی، یآنتروپ درجه آزادی کلی،. 11جدول

 رشد شهری 

رشد یكل یآزاد یآنتروپ  یبودن كل خوب   

19/14  02/2-  4/3  

 مقادیر. باشد یم یحاندازه صر یک بودن خوب درجه

 یرو مقاد دده یرا نشان م یرشد شهر بودن خوب مثبت،

 درجه خوب بودن رشد شهری است. از بد یحاک یمنف

در  شده  ارائه یجاز نتابا استفاده  توان یمبودن را  بودن یا بد 

که  دهد یماین آنالیز نشان  فوق بررسی نمود. یها جدول

و چگونه در مقاطع مختلف زمانی  بودن رشد شهری  خوب

ه میزان ک و این کند یممناطق مختلف شهری تغییر  در

گفت که  توان یمپس  .است مثبت یا منفی ،بودن  خوب

 شهر شاهد خوب1388 تا 1385 فقط در طول دوره زمانی

 زمانی، یها دورهسایر  و دربودن رشد شهری نبوده است  

درجه  ینچن هم است. داشتهرشد شهری خوبی  شهر نسبتا

گانه شهر شیراز، در 9بودن رشد شهری در مناطق   خوب

بودن رشد در   طق مثبت بوده که حاکی از خوبهمه منا

اگر مناطق را با هم مقایسه  وجود  ینا با همه جهات است.

مناطق از وضعیت بهتری دیگر نسبت به  ،2منطقه کنیم،

 برخوردار است.

 گیری نتیجه وبحث 

به  علت به شهری اسپرال ینهزم درشده   انجام تحقیقات

 زمانی یها بازه در آن مقایسه و شهری اسپرال آمدن وجود

 شهرها آتی مطلوب گسترش جهت الگویی و ارائه مختلف
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 یها داده از استفاده با مطالعه این دراست.  شده پرداخته

 میزان آماری، مدل چندین از استفاده و موجود آماری

 طی شیراز شهر گانه9 مناطق بودن  خوب درجه و اسپرال

 آزادی رجهد ابتدا بررسی شد. 1391تا1385 زمانی بازه

 با شده  مشاهده رشد اختالف از استفاده با شهری رشد

 اگر .نماید می مشخص ساز و  ساخت در انتظار مورد رشد

  مشاهده رشد که است این بیانگر ،باشد مثبت مقدار این

 اگر برعکس و باشد می انتظار مورد رشد از تر بیش شده

 درش که است این دهنده  نشان باشد منفی عددی ،حاصل

 شده  مشاهده ساز و  ساخت رشد از تر یشب انتظار مورد

 صفر برابر آزادی درجه که مواردی در نیز و باشد یم

 رشد با شده  مشاهده رشد که باشد یم معنی این به شود یم

  .است برابر انتظار مورد

 1388 تا1385 های سال برای شده  محاسبه آزادی درجه 

 تا1388زمانی  بازه و در مثبت ، مقداری1391تا1389و 

 محاسبه در. است آورده دسته ب را منفی مقداری 1389

 اکثر درتقریبا  که شد مالحظه مناطق، برای آزادی درجه

 بوده تر بیش انتظار مورد رشد از شده  مشاهده رشد ،مناطق

 ساز و  ساخت در شده  مشاهده رشد ،6منطقه در که است

 نیز ،1منطقه در و ستا بوده آن انتظار مورد رشد از تر بیش

  .است بوده برابر انتظار مورد رشد با شده  مشاهده رشد

 و زمانی بازه برای شانون آنتروپی ارزش بعد  مرحله در

 اندازه هر .است شده محاسبه مطالعه مورد مناطق محدوده

 شهر یعنی ،باشد تر یکنزد صفر به شانون آنتروپی میزان که

 باشد تر یکنزد یک به مقدار این هراندازه و بوده متمرکزتر

زمانی  یها در بازه .باشد می شهری اسپرال بیانگر

 سال در پراکنده، رشد شاهد 1388 تا1387و  1387تا1385

  1389 تا1388سال  در پراکنده،نسبتا  رشدی 1388 تا1387

 شهری رشد 1391تا1390سال و در  متمرکز نسبتا شدیر

 شانون آنتروپی ارزش همحاسب با .یما بوده شاهد را متمرکز

 مناطق و متمرکز ،1منطقه که شد داده نشان مناطق برای

 و پراکنده بتانس ،7و  4، 3، 2 مناطق متمرکز، نسبتا ،9و6

 یتنها در. باشند یم شهری اسپرال داری ،8و 5 مناطق

 مورد مکانی و زمانی بازه در شهری بودن  خوب درجه

 رشد ترین بیش ،2منطقه در داد نشان کهبررسی شد  مطالعه

. یما بوده شاهد را شهری رشد ترین کم ،1منطقه در و شهری

 داشته را میزان ترین بیش 1391تا1390 زمانی دوره طی در

 شهری رشد شاهد 1388 تا1385زمانی  بازه در ولی .است

 شهری رشد بودن  نامناسبدهنده   نشان که یما بوده منفی

 میزان شهر، درش کلی آزادی درجه سرانجام. باشد یم

 در شهری، رشد کلی بودن  خوب درجه نیز و آنتروپی

 در و شد محاسبه مطالعه مورد زمانی و مکانی یها بازه

 ساز و  ساخت میزان که است بوده این بیانگر مجموع

 انتظار مورد میزان از تر بیش شهری رشد در شده  مشاهده

 ردهفش فرم داری مذکور های ه ازب در شیراز شهر .است آن

 ست.دارا را خوبی شهری و رشد است شهری

 راهکارها
و  نیمسئول ییمطالعه جهت راهنما نیا جیو نتا روند

 یبرا نیو همچن یآت یها یزیر در برنامه یشهر رانیمد

 است. دیها مف آن یریگ میمباحثه و تصم ،مذاکره

 رخ حال در یاراض یکاربر راتییتغ گرفتن نظر در با

 توان یمطالعه م در مناطق مورد یشهر یو پراکندگ دادن 

 یعیطب یها طیحفاظت از مح یبرا ینواح یتوسعه عمود

 را در دستور کار قرار داد.

 با درک اصول و قواعد و ساز یشهر یزیر برنامه رانیدم  

انجام را به  در حال یها یساز فرم فشرده، تراکم یکارها و

 .کنند تیهدا داریپا یها محله جادیسمت ا
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