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Background: Nowadays, the rate of physical growth and vertical and horizontal expansion of the city 
and its proportion to the growth of population has become one of the important factors considered by 
managers and urban planners, because by knowing the amount and directions of urban growth, urban 
planning and per capita urbanization will be more accurate and tailored to the needs of citizens. 

Objectives: The purpose of this study is to investigate the formation process and physical development 
pattern of Kangan city with emphasis on port activities. 

Methodology: Based on the presented divisions of the methodological method of scientific research, 
this research is applied and in terms of nature, descriptive-analytical, which uses library-documentary 
studies and statistics on population growth and also urban expansion has taken place. Holdern's models, 
Shannon entropy and Gini coefficient as well as GIS were used to analyze the research data. 

Results: The findings of the study indicate that the trend of urban growth and development of Kangan 
based on the Holdern model in the period 1345-95, 1.61% was related to population growth and in 
contrast to the percentage of physical growth of the city was -0.61 . Also, according to the standard of 
Shannon's entropy model, it can be said that Kangan city has had a spiral growth during this period. Also, 
in measuring the population distribution of Kangan city using Gini coefficient, there is an inconsistency 
in the distribution of population in relation to the area in Kangan city for different years, but the Gini 
coefficient calculated for Kangan city was 0.09, which shows the relative balance. In the population 
distribution in the period of 1345 to 1395. 

Conclusion: The results indicate that in the process of urban growth and development of Kangan, port 
activities and plans can be effective, so policymakers and urban managers of Kangan in the urban 
planning of this city should not be of role and importance These activities should be neglected in the 
urban development and growth of Kangan. 

Highlights: Due to the economic importance of port cities as well as the position and strategic role of 
these urban spaces in the process of local, regional and national development, conducting research 
related to the physical development of these special human settlements, in strengthening the current and 
future position of this Ports will be effective.  
Also, clarifying the dimensions of the physical development model of Kangan strategic port is an 
innovation of the present study, which provides a suitable ground for research on the future 
development of Kangan city and similar cities. 
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رشد شهری، توسعه  ها:کلید واژه
 های بندرگاهی، کنگانکالبدی، فعالیت

از  یکی ی و میزان تناسب آن با رشد جمعیت بهو افق یمودشهر در جهات ع امروزه میزان رشد و گسترش فیزیکیله: ئبیان مس

-ی تبدیل شده است، چرا که به واسطه شناخت میزان و جهات رشد شهری، برنامهشهر زانیرو برنامه رانیمورد توجه مدمهم عوامل 

  های شهری متناسب با نیاز شهروندان خواهد بود.تر و سرانههای شهری دقیقریزی

های بندرگاهی گیری و الگوی توسعه کالبدی شهر کنگان با تأکید بر فعالیتحاضر بررسی و تحلیل روند شکلهدف پژوهش  هدف:

 است.

های علمی، این پژوهش کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی ـ شناختی پژوهشهای ارائه شده از روشبندیبر اساس تقسم روش:

اسنادی و بررسی آمارهای مربوط به میزان رشد جمعیت و گسترش شهری  -ایتحلیل است که با استفاده از مطالعات کتابخانه
های هلدرن، آنتروپی شانون و ضریب جینی و همچنین سیستم های پژوهش از مدلصورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده

 گیری شده است.( بهرهGISاطالعات جغرافیایی )

-95های ست که روند رشد و توسعه شهری کنگان بر اساس مدل هلدرن در فاصله سالهای پژوهش بیانگر آن ایافته: هایافته

است. همچنین، با توجه به بوده  -61/0درصد مربوط به رشد جمعیت بوده و در مقابل درصد رشد فیزیکی شهر  61/1، 1345
است. همچنین در رشد پراکنده )اسپرال( بوده توان گفت که شهر کنگان در این بازه زمانی دارای استاندارد مدل آنتروپی شانون می

سنجش پراکنش جمعیت شهر کنگان با استفاده از ضریب جینی، در مجموع در توزیع جمعیت به نسبت مساحت در شهر کنگان برای 
دل بوده است که نشان دهنده تعا 09/0های مختلف ناهماهنگی وجود دارد اما ضریب جینی محاسبه شده برای شهر کنگان سال

 است. 1395تا  1345های نسبی در توزیع جمعیت در بازه زمانی سال

تواند های بندرگاهی میها و نقشنتایج پژوهش بیانگر آن است که در روند رشد و توسعه شهری کنگان، فعالیت: گیرینتیجه

ها در ر نباید از نقش و اهمیت این فعالیتهای شهری این شهریزیتأثیرگذار باشد، لذا سیاستگذاران و مدیران شهری کنگان در برنامه
 توسعه و رشد شهری کنگان غافل شوند.

 نکات برجسته:
ای و اهمیت اقتصادی شهرهای بندرگاهی و همچنین موقعیت و نقش استراتژیک این فضاهای شهری در روند توسعه محلی، منطقه به توجه با

های ویژه انسانی، در تقویت موقعیت فعلی و آتی این بنادر موثر خواهد بود. این سکونتگاه های مرتبط با روند توسعه فیزیکیملی، انجام پژوهش
همچنین روشن ساختن ابعاد الگوی توسعه کالبدی بندر استراتژیک کنگان نوآوری پژوهش حاضر است که ضمن روشن ساختن وضعیت موجود 

 ن و سایر شهرهای مشابه گشوده است.آن، زمینه مناسبی را برای پژوهش و بحث در خصوص توسعه آتی آ

 
. (گیری و الگوی کالبدی )نمونه موردی: کنگانشهرهای بندرگاهی، روند شکل تبیین و تحلیل (. 1400. )یعقوب ،پیوسته گر و علی ،شمس الدینی ،رحیم ،جمالی ارجاع به این مقاله:

  https://dx.doi.org/10.22124/upk.2022.17169.1523 .295-281 ،(4)5 ،شهرسازی دانش
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 1400، زمستان 295-281، 4، شماره 4، دوره دانش شهرسازی 

 
 لهئبیان مس

در تمام شهرهای جهان  (.1: 2020، 1گرادینارو، فان، لوجا، رضوان) ای در حال وقوع استسابقهتوسعه درونی شهرها با رشد بی
. این مبحث در باشدیریزان شهری معمودی و افقی یکی از عوامل مورد توجه مدیران و برنامهش و توسعه شهر در جهات گستر

متداول شد و آن زمانی بود که  20طور دقیق کاربرد این اصطالح از اواسط قرن ادبیات علمی قدمتی کمتر از صد سال دارد. به
ها و بسط فضاهای شهری گسترش بزرگراه یسواز اتومبیل متداول گشت و بخش اعظم اعتبارات شهری به رویهیب یاستفاده

، 3)ژانگی ناموزون شهری که اصوالً در اراضی آماده نشده شهرها اتفاق افتاد این نوع توسعه(. 4: 2001، 2)هیس سوق یافت
فاده، افزایش سهم فضاهای باز، کاهش تراکم جمعیت، گسستگی استبدون های جمله افزایش زمین نتایج بسیاری از(، 2: 2000
 یران، رشد ودر ا ینیشهرنش یندمهم فرآ یهایژگیاز و ه است. یکیهای شهری و جدایی گزینی اجتماعی را در پی داشتبخش

در  یو عوارض ژئومورفولوژ یاست. توپوگراف یاییو جغراف یطیمح یطرشد تابع شرا ینآن است. ا یهاشهر یزیکیف یعگسترش سر
-برنامه یو عمل یهسته اصل .(191: 1398)بیرانوند،  دارند ییبسزا یرشهرها تأث یو مورفولوژ یزیکیگسترش، توسعه ف ینی،گزمکان

ه بلک ،است یناستفاده از زم یاجتماع درباره چگونگ یکمقاصد  کنندهبیان تنهانهاست که  ینزمیکاربر یزیربرنامه ی،شهر یزیر
 شهر همراه است یتفعال یشو افزا یاراض یکاربر ییربا تغ یاست و رشد شهر یجهت دادن به توسعه شهر یبرا ییراهنما

محسوب  یتوسعه شهر یهادر برنامه یضرورت اساس یکشهر،  یتوجه به توسعه کالبد (.58: 1398)محمودزاده و عابدینی ایرانق، 
توجه به مالحظات  ید،نمایرا طلب م یایژهکه توجه خاص و و یموضوعات ترینمهماز  یکی (.3: 1392 یی،موال یچی)قل شودمی

 یعیاز مخاطرات طب اثرپذیریو به حداقل رساندن  یناز زم ینهتوسعه بر استفاده به ینکه ا یریشهر و تأث یگوناگون توسعه کالبد
به  ییفضا یمفهوم عنوانبهتوان  یمرا  یشهر یتوسعه کالبدمفهوم  یرامونپ. (65، 2001، 4زالی) دارد ،ستا شهرها گیرگریبانکه 
، اوقات فراغت و .. ونقلحملمسکن،  ینهساکنان شهر در زم یازهایو سطوح تراکم، جهت رفع ن ینزم یدر کاربر ییراتتغ یمعن
آن، توسعه شهر  صلیا یامدهایاز پ یکیاز عوامل و آثار متعدد است و  یناش یرناپذاجتناب یندیشهر، فرآ یکرد. توسعه کالبد یفتعر

شهرهای جنوب استان بوشهر با روندی  (.158 1393 جوادیان کوتنایی، ملماسی، اورک، مرشدی،در جهات و نقاط مختلف است )
ند توایماند، شهرهای پرجمعیت آینده جنوب ایران خواهند بود، بررسی و تحلیل روند توسعه مذکور در مرحله آغازین که آغاز نموده

ی مناسبی از فضاهای شهری منجر شود. شهر کنگان به عنوان یک نمونه از شهرهای جنوبی ایران دهشکلبه هدایت و کنترل و 
های مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی است که های مختلف بندرگاهی و فعالیتکه روند توسعه و رشد شهری آن متأثر از فعالیت

گیری و تغییر و خود قرار داده است. مسأله اساسی پژوهش حاضر  بررسی و تحلیل روند شکلاین عوامل رشد شهر را تحت تأثیر 
لذا با توجه به مطالب  است. های بندرگاهیقواره شهری با تأکید بر فعالیتتحوالت فیزیکی شهر کنگان به لحاظ میزان رشد بی

های الگوی توسعه کالبدی شهر کنگان با تأکید بر فعالیتگیری و روند شکلفوق سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: 
 های هلدرن، آنتروپی شانون و ضریب جینی( به چه صورتی است؟های مختلف )مدلبندرگاهی بر اساس مدل

 نظری و پیشینه پژوهشمبانی
 کنندهتعریفاست،  بعدیسه در فضاست و چون یو اجتماع یشده و ظرف تبادل روابط اقتصاد یرتعب یکرپ یکالبد در لغت به معنا

 یهایتفعال یرنظ یعموم یهایتعبارت است از فعال یتاست و منظور از فعال یترود. فضا محل وقوع فعالیفضا به شمار م
و مفهوم  یمعن یمل یاساساس فرم )کالبد( در مق ینو بر ا ایمنطقهو  یمل یاسدر مق یو فرهنگ یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع
 یزیکیف یهامجموعه ی،شود مقصود از کالبد شهریو برجسته را شامل م یعیتنها عوارض طب یامنطقه یاسندارد و در مق یچندان

 یرابطه خاص ینسبت به هم دارا متجانس یزیکیعناصر ف ینشود و ایبا آن مشخص م یشهر یتاست که اساس موجود همگنی
چون رده، لبه، گره، نشانه، رنگ، بافت،  یها عواملآن ینعوامل هستند که از باز  یامجموعه یبکالبد شهر ترک ین،هستند؛ بنابرا

 (.61: 1396 )ملکی، شجاعیان، فرهمند،  رودیها به شمار مآن ینترو تناسب از مهم یاسمق

                                                           
1 Gradinaru, Fan, loja, Razvan 
2 Hess 
3 Zhang 

4 Zali 
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 یرندهشهروندان و دربرگ یهاو خواسته یازهابه ن ییپاسخگو یمتحول برا یکالبد شهر عبارت است از رونددیگر عبارتیبه
 کندیحرکت م یتحوالت اجتماع یپاپابه یکمطلوب و ارگان یکه در حالت یننو یهایتکارکردها و فعال منظوربه ی،کالبد یفضاها

که  یو نقص یاست و هرگونه کاست ایگونهبههمواره  یاجتماع یاقتصاد حوالتو ت یکالبد یارتباط متقابل فضا (.14، 203)زالی، 
 یکرهو پ یختر یمایعبارت است از تحول س یزن یتوسعه کالبد. شودیمنعکس م یگریعوارض آن در د ید،آیم یدپد کیدری

ی. اراض یکاربر یا یاسیس ی،اقتصاد ی،انسان وسازهایساختو توسعه  یترشد جمع درنتیجه یزیکیشهر توأم با گسترش ف ییفضا
 ازجملهکه از عوامل متعدد  یکدیگرها با مهم شهر و رابطه آن یهاعناصر و بخش یابیو مکان یریگنحوه شکل یعنیساختار شهر 

. یردپذیم یرها تأثیتفعال یرها با ساو رابطه آن ییفضا یازهایها و نیژگیو ینو همچن ینظام -یادار ی،اجتماع -یاقتصاد یعی،طب
-یتفعال یانجر یچگونگ یگرد یو عوامل مزبور و از سو یطشهر با شرا یکالبد یفضا یهماهنگ یانگرنما سویکاز  هرساخت هر ش

شهر همراه با  ییفضا یکرو پ یختر یما،عبارت است از تحول س یتوسعه کالبد(. 489: 1396)زیاری،  شهر است یاصل یها
شبکه  ی،اراض یکاربر یا یاسیس ی،اقتصاد ی،انسان وسازهایساختو توسعه  یترشد جمع درنتیجهشهر،  یزیکیگسترش ف

شهر، روند  یشهر. در توسعه کالبد یربناییز یزاتو تجه یساتتأس یزو ن یو اقتصاد یصنعت یهایتو ارتباطات و فعال ونقلحمل
 یهاو خواسته یازهابه ن گوییپاسخدر جهت  یافتهتحول یفضا دیگر،عبارتبهخطوط آب، برق، گاز، فاضالب و... موردنظر است. 

 یهمگام با تحوالت اجتماع یتوضع یناست که در بهتر یننو یهایتکردها و فعالکار یبرا یالبدک یفضا دربرگیرندهشهروندان و 
که در  یو نقص یاست که کاست ایگونهبههمواره  ی،اقتصاد -یو تحوالت اجتماع یکالبد یکند و ارتباط متقابل فضایرشد م

  (.185: 1390ی، کامران، وارث، یزادیمنعکس شود )پر یگریعوارض آن در د ید،آیبه وجود م یدهپد

 ریزی کاربری اراضیبرنامه -
 یاست که سکونتگاه بر مبنا ینزم یو مورفولوژ یتوپوگراف ویژهبه یطیعوامل مح یرتحت تأث یمحل استقرار هر سکونتگاه انسان

خاص شده است. شناخت وضع موجود و  یبا مورفولوژ یشهریاراض یکاربر ینیگزو باعث مکان گرفتهشکل یتو وضع یطآن مح
-ساالری)کیانی،  ها استعمل آن یزمو مکان یروهاعوامل، ن ینشناخت ا درگروآن  یآت ییراتتغ ینیبیششهر و پ یمشکالت فعل

 (. 383: 1394نوری،  ،سردری
 ینگرد و پلیم یندهبه آ یزیربرنامه. درواقع یدنمایتصور کمک مقابل یتا حدود یندهو ساختن آ یندهآ ینیب شیپ به یزیربرنامه

از معادن، قطع  وقفهیب یبرداربشر، بهره یتجمع مهاریو ب یع. رشد سریمبرو یمخواهیکه م ییو آنجا یمکه هست ییآنجا یناست ب
 یهایتاز فعال یو هوا ناش یمنابع آب یهایآلودگ ین،زم یعیطب یاهیگ یهامراتع و پوشش یبها، تخرلجنگ یدرختان و نابود

)لحمیان،  را با خطر مواجه ساخته است ینخانه مشترک همه موجودات زنده، زم یستیگذشته تا امروز، چرخه ز یاناز سال یصنعت
1396 :169). 

شد. مدت باکوتاه یا مدتانیتواند بلندمدت، میها، هر برنامه میتبه اهداف است. بسته به فعال یدنرس یبرا یندیفرا یزی،ربرنامه
 یزی،ررشد است. برنامه یسند برا نیتریدیو کل نیترمهم یزی،رهستند، برنامه یرونیب یهاتیحما یکه در جستجو یرانیمد یبرا

ابتدا  یک یکه دارا یستفرد نمنحصربه یدادرو یک، حالنیخود را دارد درع یژهو یهاتیاست و خصوص ماعیاجت ینیع یدهپد ینوع
 چن، الوسون،) به اهداف است یدنو درصدد رس ییراتکننده تغو منعکس یمستمر و دائم یندفرا یکمشخص باشد بلکه  یو انتها
عصر  اجتنابرقابلیغ یامدهایاز پ یران،جهان و ازجمله در ا رهایکشو یهگسترش روزافزون شهرها در کل(. 1011: 2010، 1کنگ

هدف  یشبرددر پ یعجهت استقرار صنا یزیر(. برنامه6۷: 1395،  کانونی مجنده،فیروزی، یمانیرود )ایبه شمار م یدانش و فناور
مانند  ییهاو توسعه بخش یتسالم، ممکن است از حما یط. محدینمایم یتوجه یانخواهد بود کمک شا یطکه سالمت مح یینها

 یطهاز آن، در ح ینهاستفاده به یو چگونگ ینزم (. در سطح کالن، مسئله42 1395پور، پور و حسنبرخوردار شود )امان یگردشگر
وارد  یا یدتوان آن را تولیاست و نم یابو کم ریناپذ دیتجد یمنبع ین، زمجهتکیاز  یرا. زیردگیقرار م ییتوسعه فضا یزیربرنامه

انسان  یازهاین ینتردارتیبه اولو یابمنابع کم ینهبه یصدر مفهوم عام خود، تخص یزیررسالت دانش برنامه یگر،د یسو زکرد و ا
 .(1۷0: 1396)لحمیان،  توسعه بوده و خواهد بود یزیربرنامه یفاز وظا یکیهمواره  ین،زم ینهبه یکاربر یینتع یناست. بنابرا
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 نظریه رشد کنزین و توسعه شهر -

رشد  یهاست، نظر متمرکزشدهکل  یتجمع یرو یمضرب تأثیراتسطوح اشتغال و  یشهر رو یاقتصاد یهپا یهنظر کهدرحالی
در  1کینزتوسط  یاقتصاد مل یهنظر ارائهرا که با  یکردرو یندارد. ا یدتأک یپول یاناتدر ارتباط با جر یشهر یهناح یکبه رشد  ینکنز

 یهاینهصادرات و هز یدات، عاکنندگانمصرفو  تولیدکنندگان یندرآمد کل و پول ب یچرخش یانجر یافت،توسعه  1930دهه 
ممکن است  یهنظر ینا اساس بردهد. یقرار م یابیو ارز موردبررسیرا  یاتو مال یانداز و مصرف عمومو پس یگذاریهواردات، سرما

پول است  یاندر جر یقتزر یک یگذاریهاز شهر خارج شود. سرما یا ندبما یاستفاده در داخل شهر باق یبرا اندازپسو  یگذاریهسرما
، کنندهمصرفو  تولیدکننده ینپول ب یچرخش یاندر جر یشیشود. حال اگر افزایبرگشت پول محسوب م یک اندازپس کهدرحالی

 ینرشد خواهد کرد. اگر عکس ا یشهر احیهگردد، درآمد ن یجادانداز او پس یگذاریهپول مازاد و سرما یرونیو ب یداخل یهایانجر
 یانجر یهاول (کاهش )یا یششده از افزا یناش یدر درآمد شهر ییرهد شد. تغخوا یشهر یهباعث کاهش درآمد ناح یفتداتفاق ب یانجر

تفاوت در  یقاز طر تأثیرات ین. ادهدیقرار م تأثیررا تحت  ینزم یو کاربر یتاشتغال، جمع ی،شهر یهناح یکپول در داخل 
شود. اثرات یواحد سطح اعمال م رتراکم نفر د یزانبعد خانوار و م ی،ایهاز بهبود ابزار سرما یناش یوربهره یشدستمزدها، افزا

 یدآینم وجود به یتفاوت یدهد، اما در مفهوم نسبیم یشآن افزا یپول اندازه شهر را در مفهوم کل یانجر یشاز افزا یناش یندگیفزا
دارد  یندگیاثر فزا یرو یبه کاهش واردات اثر مثبت یل. تماشوندمیخودکفا  یشترکنند، بیرشد م یکه مناطق شهر یچون به موازات

است،  یشهر یهناح یکمربوط به  یپول یانرشد جر یهنظر اگرچه دهد.یرا کاهش م یندگیبه کاهش صادرات اثر فزا یشاما گرا
 یهایتفعال ینب یرابطه عل یکبه  قائلشهر  یاقتصاد یهپا یهمانند نظر یزن یهنظر یناست. ا تعمیمقابل یزن یاقتصاد مل یبرا

و درجه رشد آن و  یشهر یهک ناحی یصادرات یهایتفعال ینارتباط متقابل ب درنتیجهو درجه رشد آن و  یشهر یهناح یک یصادرات
عدم  ی،در سطح اقتصاد شهر یکردرو ینباشد. مشکل عمده ایم یایهپا یرو غ یایهپا یهایتفعال ینارتباط متقابل ب درنتیجه
 یردقرار گ موردبررسی یندگیاثرات فزا تردقیق بابیان تواندمی یعملکرد اقتصاد شهر اگرچهبه آمار و اطالعات است.  یدسترس
 .(28: 1381چکنی، )زنگنه

 فرم اسپرال )یا الگوی پراکنش( -
پراکندگی شهری یکی از دالیل ، (2009، 2)مان با توجه به تأثیراتی که تراکم باالی جمعیت و ثروت به گسترش شهرها دارد

، که به کاهش تنوع زیستی (2018، 3لیو ژنگ، وبورگ، ژوو، ولیت، وان )کی، ی زراعی استهانیزماصلی تخریب قابل توجه در 
، 5)فرنکل کندی و مواد غذایی شهر را تهدید میطیمحستیزاین تأثیرات امنیت (. 2018، 4لورل الورانس، کوسایت،)شود منجر می

 (. 2009، ۷)لوین کندپراکندگی شهری همچنین مناطق اصلی شهرها را به فاضالب تبدیل می(. 2018، 6؛ لیو2004
علت اولیه  یتجمع یشافزا هرچندمواجه ساخته است،  یجهان را با مشکالت متعدد یشهرها، اکثر کشورها یعگسترش سر

. گذاردمیجوامع  یو فرهنگ یعیطب یطبر مح ینامعقول آن اثرات نامطلوب یپراکندگ یکن، لشودمیشهرها محسوب  یعگسترش سر
 (رشد هوشمند)راهبرد  هاآن ترینعمدهکه  آمدهعملبهپراکنده شهرها  گسترش یبرطرف ساختن اثرات منف یبرا یادیز هایتالش

ساختار  .(1۷5: 1398 نشلی، تبار قلیاله اده،رضاز پور،)نیک است یتوسعه شهر «یپراکندگ»مقابله با  یاز راهکارها یکی عنوانبه
 یدر مورد الگو تواندمیموفق است، که  یاز شهرها یاریروزمره در بس یزندگ یچیدهپ یتمنعکس کننده واقع یفشرده شهر

از شهرها  ییالگوها هااینصادق باشد.  گیرندمیشکل  یارتباط یرهایکه در امتداد مس یکارگان یزو ن یطول ی،شعاع یشهرها
بر ارتباط فرم  یدتأک« شهر فشرده» یهایتئور یشترباند. کرده، مقاومت ازاندازهبیش رشهستند که در مقابل پخش شدن و گست

شود و عالوه یم ترسرزندهتر و امن یشهر ینواح یجادباعث ا یشهر یاند. ادعاشده است متراکم سازداشته یزندگ یفیتو ک یشهر
مصرف  ازنظر تواندمیشهر فشرده  یدها شود.می یشهر یو تعامالت اجتماع یمحل هایسرویساز مشاغل و  یتباعث حما ینبر ا
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دفاع  یشهر فشرده و برا یدهبا ا ییهامخالفت یان،م یناما در اباشد. میو سودمند  یعموم ونقلحمل، مشوق صرفهبهمقرون یانرژ
، نشلی تبار قلیاله پور، رضازاده،نیکاند )شدهمطرحها یاییو استرال هاآمریکاییط توس عمدتاًوجود دارد که « حومه گسترده» یدهاز ا

139۷ :80 .) 
توسعه پایدار و به  یابینقش شکل شهرها در دست یافتن یتو اهم 1990سابقه طرح موضوع شهر فشرده به دهه به طور کلی 

 از و آینده حال برای منابع نگهداری پایدار شهری، موضوع توسعه نظریه در. (96: 1396گردد )حسینی، برمی یطیمح یداریپا
، 1، جمینی، جمشیدیالدینی)شمس است مطرح ناپذیر تجدید منابع به ضایعات کمترین واردکردن و زمین از بهینه استفاده طریق
و در خصوص آزمون آن  هست یاو استرال یکاو آمر ییاروپا یخصوص در شهرها ینعمده مطالعات صورت گرفته در ا(. 490: 2016
شهر  یخی،وجود دارد. به لحاظ تار یکمتر یسوم مطالعات تجرب جهانو  توسعهدرحال یکشورها خصوصبهنقاط جهان  یردر سا

 هاینسل ینهنه با هز یزندگ یفیتک یآن ارتقا یاست و هدف اصل یافتهتوسعه یدر کشورها ییروبه روند پراکنده یفشرده، واکنش
-یفاست )س یستیموجود در شهر مدرن تمشکال دورازبهو تراکم باال، اما  یبا فشردگ ییبه دنبال خلق شهرها یدها ینااست.  یآت

 (.160 :1391 ،پورزیاری، پوراحمد، نیک ،ینیالد
که اند موضوع گسترش فیزیکی شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است که اندیشمندان داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته

تواند در زمینه توسعه فیزیکی شهر اعتقاد دارد که عامل اجاره خانه می 2مر هویتو. هشودیآنان پرداخته م نیتردر اینجا به مهم
 متیقاین صورت که منطقه واحدهای مسکونی گران به(. 2019و همکاران،  3)رضوانی عنوان راهنما، مطالعه شهر را عملی سازدبه

دور از خطر سیل  یهانیطرف زمو چنین واحدهایی، به کندیوآمد شروع به توسعه ماز کانون اصلی خود در طول خطوط شبکه رفت
 یا(. چانسی هاریس و ادوارد اولمن، مدل ساختار چندهسته65: 1389، قرارگرفته است )شیعه، ستیزطیو عوامل محدودکننده مح

. اما شهرهای بزرگ امروزی، باشندید که شهرهای کوچک تنها دارای یک مرکز و یا هسته واحد ماند و معتقدنشهر را ارائه داده
 سازدیم ریپذونقل، تشکیل این هسته را امکانمتعددی هستند که در داخل شهرها، ارتباط مسیرهای حمل یهاهمگی دارای هسته

 (.56-55: 1395فر، )حسینی
تحلیلی بر شکل و روند توسعه فضایی و کالبدی شهر  "ای تحت عنوان ( در مقاله1392) محمدزاده تیتکانلو نسترین،، ضمیری

ضرایب  وتوصیفی  -یتحلیلبا استفاده از روش  "()با استفاده از آنتروپی شانون، ضریب موران و ضریب گری 1380بجنورد در دهه 
یمنظور ارزیابی و شناخت وضعیت توسعه فضایی شهر بجنورد و پراکنش فضایی کاربرموران و گری و همچنین آنتروپی شانون به

وضعیت و  توانندیم یخوبکه این مدل و ضرایب به دهدینشان م ی آنانهااند. نتایج آزموندر سطح شهر مورداستفاده قرارگرفته ها
این  یریکارگ و ارزیابی سازند. چنانکه با به یبررسصورت کمی قابلکالبدی شهرها را تبیین کرده و آن را بهروند توسعه فضایی و 

خورشیدی رشدی به نسبت متمرکز داشته و در آستانه تجربه پدیده  1380که شهر بجنورد در میانه دهه  شودیها نشان داده مروش
ای با ( در مقاله1394) معروفی، شریفی، احمدتوزه، سلیمانیپور، خاک .باشدید مخو یاهیدر بافت حاش ژهیوپراکندگی شهری به

های توسعه بهینه جهت یابیارزیابی و مکانبه  "کالبدی شهر بوکان -توسعه فضایی  یهابهینه جهت یابیارزیابی و مکان"عنوان 
، از 1385تا  13۷5 یهاچگونگی توسعه کالبدی شهر در سالبدین منظور، برای ارزیابی . اندپرداخته فضایی شهر بوکان -کالبدی 

بهینه برای رشد کالبدی  یابیسپس با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی، به مکان اند،کردهمدل آنتروپی شانون استفاده 
، فاصله یهای خطوط برق فشارقو: الیهاند ازمورداستفاده در این پژوهش عبارت یهاهی. الاندهای آتی پرداختهشهر بوکان در سال

های ارتباطی، شیب و کاربری اراضی. نتایج نشان های سطحی )رودها(، راههای سیالبی، آباز روستاهای اطراف، فاصله از زمین
ه است. این ای را تجربه کردنبوده و رشد پراکنده شدهیزیرفضایی شهر بوکان در چند دهه گذشته برنامه -دهد که رشد کالبدی می

محیطی زیادی را برای شهر بوکان ایجاد کرده است. نتایج بعدی پژوهش نشان داد که های اقتصادی و زیستنوع رشد، مشکل
پورمحمدی،  ت.شاهین دژ واقع شده اس -ترین اراضی برای رشد کالبدی شهر بوکان، در سمت شرقی و محور جاده بوکان مناسب

ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی شهر پارس آباد مغان با استفاده از "پژوهش ( در 139۷) موذنی، هادیلی
و  سلوا ان وی، ایدریسی یافزارهانیز نرم و تحلیلی، اسنادی و میدانی -روش تحقیق توصیفیبا استفاده از ، "ازدورهای سنجشداده
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ازدور و های سنجشهای مختلف از دادهتغییرات کاربری اراضی در طی دورهمنظور تحلیل توسعه شهری و به 1آرک جی آی اس

 1394سال  8، لندست 1381سال  4رقومی پیشرفته سنجنده، لندست 1368سال  3رقومی ، سنجنده2لندست یاتصاویر ماهواره
شده است. نتایج تحقیق نشان استفادهسلوا  ایدریسی افزاردر محیط نرم 5ع کروستب. برای تحلیل تغییرات از تاباندنمودهاستفاده 

هکتار در سال  820و  1381هکتار در سال  560به  1368هکتار در سال  2۷8شده شهری، از دهد که مساحت اراضی ساختهمی
های دیگر بخصوص کاربری اراضی بایر و مزارع بوده است، رسیده است که این میزان توسعه شهری به ضرر کاربری 1394

-حاتمی .کاهش پیداکرده است 1394هکتار در سال  192به  1368هکتار در سال  1059مساحت کاربری اراضی بایر از  کهیطوربه

با روش  "شهر کرمانشاه و ارائه الگوی بهینه جهات رشدبررسی روند توسعه فیزیکی کالن"(. نیز در مقاله 1398همکاران ) نژاد و
 رقومی پیشرفته سنجندهرقومی و  سنجنده لندست یادر بخش نخست از تصاویر ماهواره که صورتنیبد تحلیلی است -توصیفی
سازی تغییرات سطوح و منظور آشکار. بهاندنمودهاستفاده  1394و  1389، 1386، 13۷۷، 13۷0، 1365های ی زمانی سالطی بازه

 افزار. بایر و فضای باز، از نرم3. اراضی کشاورزی 2. کاربری زمین مسکونی و شهری 1بندی تغییرات در سه کالس پوششی: طبقه

درصد برای کلیه طبقات و تصاویر  95و میانگین ضریب کاپای بیش از  6شده با حداکثر احتمالنظارت یبندو روش طبقه ان وی
( از 94 -65دهد که گسترش سطوح شهری و جمعیتی طی سه دهه )استفاده شد که نشان از صحت باال دارد. نتایج نشان می

برابر کالبدی و افزایش  4نفر جمعیت، یعنی حدود رشد  905602هکتار و  11432نفر جمعیت به  560514هکتار مساحت و  3221
 20برابری جمعیت رسیده است که بیانگر توسعه کالبدی و جمعیتی سریع طی دوره مذکور بوده است. در بخش دوم بیش از  61. 1

 ۷فازی یبندمترهای مؤثر بر گسترش کالبد شهری تهیه و پردازش شدند که با استفاده از دو روش خوشهنقشه معیار در رابطه با پارا

 تیها و جهات بهینه نمایان شدند. درنهااقدام به همپوشانی الیه آرک جی آی اسو  9مطلب یافزاردر دو محیط نرم 8و منطق فازی

 .است "متوسط و نسبتاً مناسب"ینده دارای وضعیتی مشخص گردید که جهات توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه در آ

تغییرات کاربری اراضی و توسعه شهری در نایروبی با استفاده از  وتحلیلیه( در پژوهشی به تجز2005) 10ماندیا و آنیا
که شبکه ارتباطی توسعه شهر را تحت تأثیر  دهدیاند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان مپرداخته 11جی آی اسازدور و سنجش

ها و است که به از دست دادن جنگل یافتهاصلی توسعه یهاصورت خطی در امتداد جادهشهر به کهیطورقرار داده است؛ به
ونقل از عوامل اصلی که رشد اقتصادی و نزدیکی به شبکه حمل دهدیگسترش شهری منجر شده است. همچنین نتایج نشان م

اند. به ارزیابی رشد شهری در شانگهای چین پرداخته یا( در مقاله2009) 12ایمورا کائو، هایاشی، هان،سترش شهری بوده است. گ
با نرخ رشد ساالنه سه درصد،  2020تا سال  شودیم بینییشمنطقه شهری شانگهای پ دهدینتایج حاصل از این پژوهش نشان م

جنوب  -طور عمده در امتداد یک محور غرب به شرق و یک محور شمال سترش شهر بهبرسد. گ یلومترمربعک 14۷4به وسعت 

ای با ( در مقاله201۷) 13تیان، یونگفو، یان، بویی .کندیخواهد بود. شبکه جاده نقش مهمی در هدایت توسعه شهر شانگهای ایفا م
یک شاخص چند بعدی را ایجاد  "ریزی: یک مطالعه موردی شانگهایگیری پراکندگی شهری و بررسی نقش برنامهاندازه "عنوان 

 عنوانبه، ریزی شهریگیری پراکندگی است. برنامه، فشردگی شهری و شکل شهری برای اندازهکرده که ترکیبی از گسترش شهر
مطالعات اخیر نقش ، تأثیر چشمگیری بر رشد شهر در چین داشته است. بخشی از رویکرد رشد اقتصادی تحت هدایت دولت

است. در  نشده انجام، ریزی بر پراکندگیگیری تأثیر برنامهحال، اندازهینباااند. قرار داده بحث موردیزی در رشد شهر را ربرنامه
تا  1990های مکانی و زمانی پراکنده شهری در شانگهای از سال گیری ویژگیی برای اندازهچندبعدپژوهش آنان یک شاخص 

ریزی در پراکندگی کند. ناهمگنی مکانی در مناطق مختلف شهر در این مطالعه ضمن تعیین کمیت در نقش برنامهجاد میای 2010

                                                           
1 Envi, Idrisi Selva, ArcGIS 
2 Landsat 
3 Thematic Mapper 
4 Enhanced Thematic Mapper  
5 Crosstab 
6 Maximum Likelihood 
7 Fuzzy Clustering 
8 Fuzzy Logic 
9 MATLAB 
10 Mundia & Aniya 
11 Geographic Information System & Remote sensing 
12 Han, Hayashi, Cao, Imura 
13 Tian, Yongfu, Yan, Boyi 
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ریزی بر ارزیابی تأثیر برنامه منظوربهی مکانی بر اساس تحلیل تغییرات مکانی اقشار جغرافیایی ادادهاطالعات  ، اینشهری
 عبارتبه، ریزی کامالً با پراکندگی شهری در ارتباط استاند که برنامهاین نتیجه رسیده است. آنان به شده اتخاذپراکندگی شهری 

یزی آینده ربرنامههای یاستس بادر شانگهای است. این تحقیق  "شدهیزی ربرنامهگسترش گسترده "، گسترش شهرها نوعی یگرد

ای با ( در مقاله2019) 1هی، ژنگ، سی، تان، وو .کندگیری مییجهنت، الزم است ترحجمکمکه برای یک الگوی توسعه پایدارتر و 
تا  1995متحده از یاالتاشهر در مقایسه الگوهای رشد شهری و تغییرات بین سه مساحت شهری در چین و سه کالن"عنوان 
 عنوانبه، گسترش شهرها مدتیطوالنهای متحده، با فعالیتیاالتاسابقه خود و چین را با روند شهرنشینی بیکشور  "2015

( بیش از نیمی از پراکندگی شهری دورافتاده در 1های اصلی آنان شامل موارد زیر است: . یافتهاندکردهمقایسه  موردمطالعهمناطق 
 با شعاع  دورافتادهدهد. در چین، دامنه پراکندگی شهری یممتحده رخ یاالتافعلی در  وسازساختکیلومتری از مرکز اصلی  4فاصله 

حال، نسبت اراضی ینباای شهری نوع پراکندگی اولیه در هر دو کشور است. هالبه( گسترش 2کیلومتر گسترده است.  10تا  4
ی شهرهاکالنعمده در شهرهای اصلی  طوربه هالبهو گسترش  متحده استیاالتاشهرهای چین بیشتر از حاشیه گسترش در کالن

در  2مگاالپولیس در سه ترمتعادلافزایش مساحت و یک الگوی  ٪20، بیش از وجورجمعه به ایجاد رشد ( با توج3دهد. یمچین رخ 
بین هر  هاشباهتو  هاتفاوتی باالتر از چین است. اکتشاف در مورد توجهقابل طوربهکه  شده مشاهدهمتحده در هر دو دوره یاالتا

 .ینه شهری در سایر کشورها استیزی مکانی بهربرنامهدو کشور، مرجع مهمی برای 
نشان داد استفاده از مدل  "ی رشد شهریسازمدلزمین و  نفراهم بود "( با عنوان 2020) 3جتساکسنا و کومرنتایج پژوهش 

را با استفاده  5های مختلف رشد شهری از جمله رشد پراکندهقابل اعتماد بوده  و به خوبی شکالسازی رشد شهری برای مدل 4اسلوت
 های آینده استفاده نمود.بینی رشد شهر در سالبرای پیشی توانهمچنین از این مدل میتوان بررسی و تحلیل نمود. از آن می

 روش پژوهش
 بوشهر استان مرکز شرقی جنوبی کیلومتری 210 فاصله در مربع کیلومتر 465 شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر با مساحت

 درجه 51 جغرافیایی مختصات محدوده این شهرستان در د.گیردرصد از مساحت استان را در بر می 6/2 و است گردیده واقع

دقیقه عرض شمالی  56 و درجه 2۷ تا دقیقه 18 درجه و 2۷ دقیقه طول شرقی جغرافیایی و در فاصله 5۷ و درجه 52 تا دقیقه 59 و

سمت شرق رشته  از زمین عمومی شیب و بوده متر 5 منطقه از سطح دریا به طور متوسطارتفاع اراضی . جغرافیایی قرار گرفته است
جم، از سمت  شهرستان کنگان از سمت شمال به شهرستان .باشدهای زاگرس و به سمت غرب سواحل نیلگون خلیج فارس میکوه

(. 1شکل ) گرددان دیر منتهی می، از سمت جنوب به  خلیج فارس و از سمت مغرب به شهرستعسلویه مشرق به شهرستان 
 درصد 5/6 و بوده جمعیت نفر 10۷801دارای  کنگان شهر مرکزیت به کنگان شهرستان 1395 براساس نتایج سرشماری سال

. باشدباشد که از لحاظ جمعیت رتبه سوم را در استان دارا میخانوار می 21411از  متشکل و دهدمی تشکیل را استان جمعیت
 نفری 10۷801 جمعیت از و داراست را استان جوان جمعیت باالترین سال 29-15 جمعیت درصد 89/43 کنگان باشهرستان 

تعداد  شهرستان شهری 105626جمعیت  کل از. کنندمی زندگی روستاها در درصد 0۷/10و  شهر در درصد 92/89شهرستان، 

با توجه به مهاجرپذیر بودن شهر کنگان به واسطه  .باشندمی سواد با شهرستان مردم درصد 91/9۷از  بیش یعنی نفر 103426
و پاالیشگاهی، روند توسعه کالبدی این شهر دستخوش تغییرات اساسی شده است  های نفتیهای بندرگاهی و فعالیتداشتن ظرفیت

ستفاده از نتایج آن در گیری و توسعه کالبدی این شهر جهت الذا هدف از انتخاب این محدوده جهت بررسی، مطالعه روند شکل
 شهری وهدایت منطقی روند توسعه کالبدی آن در آینده است. ریزیبرنامه

پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. به منظور دستیابی به هدف 
شانون و ضریب های کمی هلدرن، آنتروپی از مدل رویی شهری شهر کنگان،پژوهش، یعنی بررسی روند رشد و توسعه و پراکنده

نمایند که چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از ها مشخص میگیری شده است. این مدلبهره 6جینی
                                                           
1 He, Zeng, Xie, Tan, Wu 
2 Megalopolises 
3 Saxena & Kumar Jat 
4 SLEUTH model 
5 Sprawl Growth 
6 Shannon Entropy, Holdern & Gini Coefficient, 
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بازدید میدانی اسنادی و  -ایهای مورد نیاز پژوهش از بررسی های کتابخانهآوری دادهرشد بدقواره شهری بوده است. جهت جمع

، نیز از سیستم اطالعات جغرافیایی های بندرگاهیاستفاده شده است. جهت سنجش میزان تأثیرپذیری رشد شهری کنگان از فعالیت
 اند:های مذکور به اختصار شرح داده شدهگیری شده است. در ادامه هر یک از مدلبهره

 مدل هلدرن
-قواره شهری، استفاده از روش هلدرن است. با استفاده از این روش میبی های اساسی برای مشخص ساختن رشدیکی از روش

توان مشخص کرد چه مقدار از رشد شهر ناشی از جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بدقواره شهری و به صورت ناموزون بوده است 
-شد برای تکمیل مدل خود ارائه می(. هلدرن بر اساس مدل رشد جمعیت، یک مدل عمومی ر526، 1396نژاد و همکاران، )حاتمی

 دهد و مراحل ریاضی این مدل به شرح زیر است: 
P(t)= p0 (1+gp)t 

توان از می pgمیزان رشد جمعیت طی فاصله زمانی است. برای حل  pgجمعیت اولیه،  t ،p0جمعیت در زمان  p(t)که در آن 
 رابطه زیر استفاده کرد:

Ln (1+gp)=( 
1

𝑡
) ln(

𝑝(𝑡)

𝑝0
 ) 

 توان بدین شکل نوشت:را می 9است، معادله  xتقریباً برابر  xبرای مقادیر کمتر از  ln (1+x)از آنجا که 
 

gp=( 
1

𝑡
) ln(

𝑝(𝑡)

𝑝0
 ) 

 ( نیز نوشت:a( و سرانه کاربری زمین )Aتوان برای وسعت زمین )این شکل استنتاج نرخ رشد را می
 

gA=( 
1

𝑡
) ln(

𝐴(𝑡)

𝐴0
 ) 

 

ga=( 
1

𝑡
) ln(

𝑎(𝑡)

𝑎0
 ) 

 
 توان معادله هلدرن را بدین شکل نوشت:بنابراین، بر اساس سه معادله نرخ رشد جمعیت می

gp = ga= gA 

 
طی فاصله زمانی، ادامه فرایند بر  Aو  p ،aبا جایگزینی فرمول برای میزان رشد و نسبت مقادیر پایان و آغاز دوره متغیرهای 

 گیرد: اساس رابطه زیر انجام می

Ln 
 جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
 + Ln 

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
 = Ln 

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
 

  

 مدل آنتروپی شانون
است. مقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم )فشرده( شهر است. در حالی  ln(n)ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا 

قواره بیشتر باشد، رشد بی ln(n)بیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری است. زمانی که ارزش آنتروپی از مقدار  ln (n)که مقدار 
 (.130، 1385نیا و موسوی، شهری )اسپرال( اتفاق افتاده است )حکمت

 های ضریب جینییافته
 بیضر نیاست. افضاهای شهری مختلف  یو اشتغال در نواح تینابرابر جمع عیتوز یریگاندازه یبرا یشاخص زین ینیج بیضر

در  یادیو اشتغال تا حد ز تیاست که تراکم جمع یمعن نی( به ا1به  کیباالتر )نزد ینیج یهابیدارد. ضر 1و  0 نیب یادامنه زین
نامتعادل( و ضریب جینی نزدیک به صفر به این معنی است که جمعیت یا اشتغال در فضااهی شهری  عیتوز)باالست  یکمتر ینواح

 گردد: ای توزیع شده است. ضریب جینی به صورت زیر محاسبه میبه صورت عادالنه
Gini= 0.5 ∑  xi − yi𝑛

𝑖=1  
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 (. 123: 1391است )شیخی و همکاران،  iنسبت جمعیت یا اشتغال در ناحیه  yiو  iنسبت زمین در ناحیه  xiتعداد نواحی،  Nدر این رابطه 
 

 
 موقعیت جغرافیایی بندر کنگان در استان بوشهر .1شکل 

 

 ها و بحثیافته
 های مورد استفاده در پژوهشمدل

مدل هلدرن، آنتروپی شانون گیری از سه و با بهره 1345-1395های های آماری سالدر این بخش از پژوهش، با استفاده از داده
و ضریب جینی، وضعیت رشد و توسعه شهری کنگان یه لحاظ ناموزون و ارگانیک بودن محاسبه گردیده است. دلیل استفاده از سه 

 باشد.های محاسباتی پژوهش میمدل مختلف نیز، جهت اعتمادسنجی یافته

 های مدل هلدرنیافته -
انتخاب و در ادامه  کنگانمدل هلدرن در مورد شهر  یرهایمتغآوری شده، های جمعدادهدر این بخش از پژوهش با استفاده از 

)از تقسیم  های مختلف، سرانه ناخالص شهریهای جمعیتی و مساحت شهر در سالگیری از این مدل، بر اساس دادهبرای بهره
 (.1جدول)محاسبه گردیده است  مساحت بر جمعیت(

 1جدول 
 1395-1355های کنگان در سالروند توسعه شهر 

 سال جمعیت مساحت )مترمربع( نرخ رشد جمعیت سرانه ناخالص

۷48 - 2520000 33۷0 1345 

6۷4 3.22 3120000 4626 1355 

343 1.2۷ 4220000 12298 1365 

285 3.86 5120000 1۷963 13۷5 

30۷ 2.59 ۷380000 2401۷ 1385 

249 9.62 14990000 6018۷ 1395 

 (1395-1345های مرکز آمار )داده منبع:

 
 .محاسبه شده است 1400تا  1385ساله طرح از سال  15نرخ رشد مساحت برای دوره 
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 Ln 

60187

3370
 + Ln 

249

748
 = Ln 

14990000

2520000
                                     

Ln (17.85) + Ln (0.33) = Ln (5.95) 
 (2.88)+(-1.10)=1.78 
2.88

1.78
 - 

1.10

1.78
 = 

1.78

1.78
 

 

1.61-0.61=1 
 61/1رشد شهر کنگان  1345-95 یهاسال فاصله در که دهدیم نشان کنگان شهر مورد در هلدرن مدل از حاصل یهاافتهی

توان گفت که رشد فیزیکی بنابراین می. استبوده -61/0فیزیکی شهر  رشدبوده و در مقابل درصد  تیجمع رشد به مربوط درصد
 کنگان نسبت به رشد جمعیت در این بازه زمانی منفی بوده است.شهر 

 

 های مدل آنتروپی شانونیافته
 با و جدول نیا یهاداده اساس بر. استشده داده نشان( 2) جدول در کنگان شهر رشد یچگونگ یبرا شانون یآنتروپنتایج مدل 

 فاصله در کنگان شهر یبرا مقدار نیا، ۷9/1 با است برابر واحد 6 تعداد یبرا یینها حد که شانون یآنتروپ مدل استاندارد به توجه
 شهر که گفت توانیم استاندارد، مقدار به مقدار نیا یکینزد به توجه با. است شده محاسبه 5949/1، 1395-1345 یها سال

 . است بوده )اسپرال( پراکنده رشد یدارا بازه زمانی نیا در کنگان
 

 2جدول 
 1345-95آنتروپی رشد شهر کنگان های یافته 

 Pi Ln(pi) Pi* Ln(pi) مساحت )هکتار( سال
1345 252 06۷5/0 6961/2- 1819/0- 
1355 312 0835/0 4825/2- 20۷4/0- 
1365 422 1130/0 1805/2- 2464/0- 
13۷5 512 13۷1/0 98۷2/1- 2۷24/0- 
1385 ۷38 19۷6/0 6216/1- 3204/0- 
1395 1499 4013/0 9129/0- 3664/0- 
 -5949/1 -8808/11 1 3۷35 مجموع

 

 های ضریب جینییافته
در  به نسبت مساحت تیجمع عیتوز در دهدهای حاصل شده نشان مییافته ینیج بیبا استفاده از ضر تیدر سنجش پراکنش جمع

. که نشان باشدیم 09/0 کنگان شهر یبرا شده محاسبه ینیج بیضر. دارد وجود یناهماهنگهای مختلف برای سال کنگان شهر
 (.3جدول )باشد می 1345-95دهنده تعادل نسبی در توزیع جمعیت در بازه زمانی 

 
 3جدول 

 1395-1345های ضریب جینی رشد شهر کنگان یافته 
 سال جمعیت مساحت )هکتار(

252 33۷0 1345 

312 4626 1355 

422 12298 1365 

512 1۷963 13۷5 

۷38 2401۷ 1385 

1499 6018۷ 1395 

 جمع - 3۷35
 ضریب جینی نهایی 099/0
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(، شهرداری کنگان1395-1345های مرکز آمار )منبع: داده  

 های مورد استفادهمقایسه نتایج مدل
گیری و الگوی توسعه کالبدی شهر و تحلیل روند شکلهای مورد استفاده که با هدف  بررسی در یک جمعبندی از نتایج مدل

)مدل هلدرن، آتروپی شانون و ضریب جینی( سه تکنیک مورد استفاده که توان چنین عنوان کرد اند میبکار گرفته شدهکنگان 
های گذشته هستند. به نحوی تعادل الزم بین فضای فیزیکی و شهر کنگان طی سالقواره رشد پراکنده و به نوعی رشد بینشانگر 

همچنین با ریزی شهری یکپارچه در محدوده مورد مطالعه است. نشانگر ضعف نظام برنامهجمعیت شهر برقرار نبوده و این مهم 
و ارزش بار اعتمیزان این مهم بر  اند،ک مورد استفاده دارای نتایج مشابهی بودهتکنی سه ازهای حاصل شده یافتهتوجه به اینکه 

 افزاید. های حاصل شده مییافته

 گاهیهای متعدد بندرتوسعه شهری کنگان از نقشبررسی میزان تأثیرپذیری الگوی 
هکتار است که شامل انواع ابنیه اداری، گمرک و برج  15های بندرگاهی در حدود مساحت کل بندر کنگان به همراه سایر فعالیت

متر مربع و  (2300با مساحت ) 1( متر مربع و انبار شمار 225نشانی و ایمنی بندر )(، ساختمان آتش1090کنترل با مساحت )
هکتار و همچنین دیگر تأسیسات بندرگاهی شامل کانال  8( هکتار و حوضچه به مساحت 3/2همچنین موج شکن اصلی به طول )

های ( مساحت کل کاربری5تا  2مترمربع است. شکل ) 38۷8دسترسی، تجهیزات ناوبری، تجهیزات مخابراتی و اسکله به مساحت 
در حدود های بندرگاهی( )کاربری دهد که طبق برآورد مجموع مساحتاهی آن را نشان میهای بندرگشهری کنگان و فعالیت

های شهری کنگان را درصد کاربری 02/1توان نتیجه گرفت که در حدود هکتار است، لذا با توجه به این محاسبات می 259/1466
-کنند، این فعالیتطلب میهای بندرگاهی الزاماتی که فعالیتبا توجه به ی متعدد بندرگاهی تشکیل داده است. هاها و نقشفعالیت

توان در خط می وضوحاین اثرات را به اند. انداز فیزیکی و بصری شهر و همچنین الگوی توسعه آن موثر بودههای بر روی چشم
 .ساحل شهر کنگان مشاهده نمود

 

 
 هاهای شهر کنگان به تفکیک مساحت بلوکمساحت کل کاربری .3شکل 
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 محوطه فعالیت بندرگاهی شهر کنگان .4شکل 

 
 محوطه فعالیت بندرگاهی شهر کنگان .5شکل 

 

 گیرینتیجه
های رشد و توسعه کالبدی شهرها تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی است که روند رشد جمعیت شهری و سیاست

نماید. روند رشد و توسعه شهری در شهرهای را مشخص میریزان و مدیران شهری، جهات، میزان و الگوی این رشد برنامه
تری همراه است که در مهاجرپذیر و دارای پتانسیل طبیعی و انسانی و به ویژه شهرهای دارای مزایای اقتصادی با سرعت شتابان

شود که واره شهری میریزان شهری، بعضاً باعث رشد و توسعه ناموزون و به اصطالح رشد بدقتوجهی مدیران و برنامهصورت بی
 ... را به همراه خواهد داشت.و هاهای زیرساختنشینی، افزایش هزینهمعضالت بسیاری از جمله حاشیه

های نفت، گاز، ساحل، دریا و.... های طبیعی مانند پتانسیلرشد و توسعه شهرهای جنوبی ایران، به واسطه برخورداری از ظرفیت 
 های بندرگاهی قرار دارند.به نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین فعالیتهای مربوط تحت تأثیر فعالیت

های گیری و الگوی توسعه کالبدی شهر کنگان با تأکید بر فعالیتبررسی و تحلیل روند شکل"نتایج پژوهش حاضر که با هدف 
های دل هلدرن در فاصله سالصورت پذیرفته است، بیانگر آن است که روند رشد و توسعه شهری کنگان بر اساس م "بندرگاهی
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توان است. بنابراین، میبوده  -61/0درصد مربوط به رشد جمعیت بوده و در مقابل درصد رشد فیزیکی شهر  61/1، 1345-1395
گفت که رشد فیزیکی شهر کنگان نسبت به رشد جمعیت در این بازه زمانی منفی بوده است. همچنین، با توجه به استاندارد مدل 

، 1345-95، این مقدار برای شهر کنگان در فاصله سال های ۷9/1واحد برابر است با  6شانون که حد نهایی برای تعداد  آنتروپی
توان گفت که شهر کنگان در این بازه زمانی دارای است. با توجه به نزدیکی این مقدار به مقدار استاندارد، میمحاسبه شده 59/1

نیز در سنجش پراکنش جمعیت شهر کنگان با استفاده از ضریب جینی، نتایج بیانگر آن است که  است. ورشد پراکنده )اسپرال(بوده
های مختلف ناهماهنگی وجود دارد اما ضریب جینی در مجموع در توزیع جمعیت به نسبت مساحت در شهر کنگان برای سال

است.  1395-1345توزیع جمعیت در بازه زمانی بوده است که نشان دهنده تعادل نسبی در  09/0محاسبه شده برای شهر کنگان 
توصیفی و ضرایب موران  -( که با استفاده از روش تحلیلی1392ضمیری و همکاران )نتایج این بخش از پژوهش، با نتایج پژوهش 

ر سطح ها دو گری و همچنین آنتروپی شانون به ارزیابی و شناخت وضعیت توسعه فضایی شهر بجنورد و پراکنش فضایی کاربری
، همپوشانی دارد چرا که نتایج هر دو پژوهش بیانگر آن است که این مدل و های مورد استفاده()اشتراک در روش اندشهر پرداخته

بررسی و صورت کمی قابل توانند وضعیت و روند توسعه فضایی و کالبدی شهرها را تبیین کرده و آن را بهخوبی میضرایب به
 -های توسعه کالبدی یابی بهینه جهت( که به ارزیابی و مکان1394پور و همکاران )خاکبا نتایج پژوهش ارزیابی سازند. همچنین 

اند که در چند دهه گذشته رشد شهرها باشد و هر دو پژوهش به این نتیجه رسیدهاند، در یک راستا میفضایی شهر بوکان پرداخته
محیطی زیادی را برای های اقتصادی و زیستبه کرده است. این نوع رشد، مشکلای را تجرشده نبوده و رشد پراکندهریزیبرنامه

( در خصوص تأثیرپذیری رشد و 2009( و هان و همکاران )2005شهرها ایجاد کرده است. همچنین با نتایج پژوهش ماندیا و آنیا )
  باشد.توسعه شبکه جاده؛ در یک راستا می های بندرگاهی وهای شهری مانند توسعه فعالیتها و نقشتوسعه شهرها از فعالیت

ها و های شهری کنگان را فعالیتدرصد کاربری 02/1با توجه به اینکه حدود نتایج بخش دیگر پژوهش بیانگر آن است که 
توسعه های بندرگاهی در رشد و ها و نقشتوان چنین بیان نمود که فعالیتهای متعدد بندرگاهی تشکیل داده است، لذا مینقش

ریزهای شهری کنگان نباید از نقش و تواند تأثیرگذار باشد، لذا سیاستگذاران و مدیران شهری کنگان در برنامهشهری کنگان می
 ها در توسعه و رشد شهری کنگان غافل شوند.اهمیت این فعالیت

های مدلمانند کالبدی شهرها ) توسعهجدید برای بررسی روند کاربردی های ها و روشمدلالزم به ذکر است استفاده از 
اما متأسفانه به دالیلی از جمله ضعف شدید داده و اطالعات در محدوده مورد وجود دارد ( و ... 2ارفتار مبنمدل ، 1اتوماسیون سلولی

غیرممکن نموده ها را امکان استفاده از این مدل ، عمالًهای سازمانی در ایرانبودن بسیاری از داده محرمانهمطالعه و همچنین 
ا و اطالعات محدوده مورد مطالعه و سایر نقاط مشابه، به محققان هدادهدسترسی به در صورت بهبود وضعیت  . با این وجوداست

 استفاده نمایند.ها از این مدلتر و بنیادی، دقیقهای جهت تحلیلد که گردپیشنهاد می
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1 Cellular Automation Model 
2 Agent Based Modeling 
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های کالبدی افزا در شناسایی ظرفیت(. تلفیق اصول رشد هوشمند و استراتژی توسعه میان1398) .ینی ایرانق، رؤیامحمودزاده، حسن؛ عابد
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 (،25)۷، ایمنطقه -جغرافیا و آمایش شهری)مورد شناسی: مناطق چهارگانه شهر ارومیه(،  FAHPو  GISشهری و تلفیق عملگر فازی 

۷4-5۷. 
 2کمی رشد هوشمند )مطالعه موردی: منطقه های ترارویی شهری با تأکید بر شاخصسنجش روند پراکنده(. 1392قلیچی، محمد. )موالئی

 ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر ابوالفضل مشکینی، دانشگاه تربیت مدرس.نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه، پایانتهران(
آمایش (. الگوی گسترش کالبدی شهر آمل با رویکرد رشد هوشمند شهری، 1398) .قلی تبار نشلی، فاطمهزاده، مرتضی؛ الهپور، عامر؛ رضانیک

 .190-1۷5 (،31)9، جغرافیایی فضا
سنجی فرم محالت بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: (. ظرفیت139۷) .، فاطمهتبارنشلیپور، عامر؛ رضازاده، مرتضی؛ الهقلی نیک

 .۷9-95 (، 2)1، شهر پایدارشهر بابلسر، 
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