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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

  1389پاييز   - 19شماره    - جغرافيا و توسعه

  21/12/1387:  وصول مقاله   

  24/6/1388:   تأييد  نهايي    

  25 -46:    صفحات      
 

  تحليلي بر عوامل گسترش فيزيكي و رشد اسپرال شهر طبس

  پس از زلزله با استفاده از مدل آنتروپي هلدرن
  

  زادهدكتر عيسي ابراهيم                                             آسمينزادهدكتر حسين ابراهيم       

                    جغرافيا دانشگاه سيستان و بلوچستانگروه دانشيار        گروه معماري و شهرسازي دانشگاه سيستان و بلوچستان استاديار          

  محمدعلي حبيبي      

  ي شهري ريزكارشناس ارشد جغرافيا و برنامه    
 

  چكيده
اند، اخير شهرهاي ايران مانند بسياري از شهرهاي جهان سوم دچار تحوالت چشمگيري شده يدر چند دهه    

      ت و گسترش اسپرال شـهري در اغلـب شـهرهاي كشـور ناشـي از      جمله اين تحوالت افزايش سريع جمعي از

شهر طبس نيز مانند بسياري از . ين شهري بوده استبرداري مناسب و با مبناي علمي از زمبرنامگي در بهرهبي

سال اخير نزديك به سه برابر رشد داشته كه  سيت آن در شهرهاي كشور از اين تحوالت مصون نمانده و جمعي

داشـته، بطوريكـه ايـن شـهر بـا گسـترش        شهر را نيز در پي يرويهت، گسترش بيجمعي يهاين رشد فزايند

طي اين دوره، مشكالتي از قبيل افزايش قيمت زمـين و مسـكن، كمبـود امكانـات      برابري  6فيزيكي بيش از 

اينـك بـه منظـور    . آوردهاي نامطلوب آن بوده اسـت هاي كشاورزي اطراف شهر از رهزيربنايي و تخريب زمين

آن  ثر برؤهاي شهري، اين مقاله فرآيند گسترش فيزيكي شهر طبس بعد از زلزله و عوامل مييتعديل اين نارسا

كار گرفته شده در هروش ب. جويي نموده استاحتمالي در رفع و تعديل اين فرآيند را پي را تحليل و راهكارهاي

هاي هلدرن، ضريب مكاني و مدل ها از مدلتوصيفي بوده، كه به منظور تحليل داده -اين تحقيق، روش تحليلي

درصد از رشد فيزيكي شـهر   55دهد كه شان مينتايج حاصله ن. ت استفاده شده استينده اشتغال و جمعيآفز

درصد نيز مربوط به رشد افقي و اسپرال  45ت بوده و مربوط به رشد جمعي 1355 -1385هاي سال يدر فاصله

فعلـي شـهر بـا     يسال آينده، محـدوده  19باشد، اين در حالي است كه طبق محاسبات نگارندگان تا شهر مي

ثر بر گسـترش فيزيكـي   ؤدر تحليل عوامل م. زهاي جمعيت شهر خواهد بودگسترش درون بافتي جوابگوي نيا

هاي تحقيق مؤيد آن است كه عوامل طبيعي همچون توپوگرافي هموار، شيب مناسب اراضـي  شهر، نتايج يافته

شـهري، و عوامـل اقتصـادي     -هاي روسـتا ت و بخصوص مهاجرتدر شمال شهر، عوامل اجتماعي رشد جمعي

سنگ، ادغام روستاي بزرگ ديهشك به شـهر طـبس از مهمتـرين عوامـل     دن عظيم زغالبخصوص وجود معا

توان به نمايد، ميميكمك رويه شهر هايي كه به جلوگيري از گسترش فيزيكي بييافتهاز ره. شوندمحسوب مي

سازي شهر و باالخره فـراهم كـردن امكانـات رفـاهي در     بافتي شهر، گسترش فرهنگ عموديگسترش درون

  .روستاها براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر اشاره كرد
  

  .شهري، رشد اسپرال، مدل هلدرن، طبس -هاي روستاگسترش فيزيكي، مهاجرت :هاكليدواژه
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

  مقدمه

ها بـوده اسـت، لـيكن از    عنوان يكي از دستاوردهاي بشر از ديرباز مورد توجه تمدنه شهر ب

زيرا رشد صـنعت و  . ل شهري شكل جديدتري به خود گرفتيابتداي قرن نوزدهم توجه به مسا

كالبد شـهرها نـه تنهـا از     يو در اين رهگذر رشد و توسعه شهرها افزود يتكنولوژي بر گستره

در واقـع بـر اثـر تحـوالت اقتصـادي،      . ثير پـذيرفت أعوامل طبيعي بلكه از عوامل انساني نيـز تـ  

ت شهرنشين كشور همواره روندي افزايشي را حاضر در ايران، جمعي ياجتماعي و سياسي سده

درصـد در سـال    31كه درصـد شهرنشـينان كشـور از حـدود     ييجا ها طي كرده تادر اين سال

هاي عمـومي  مركز آمار ايران، سرشماري(  رسيده است 1385درصد در سال  70به حدود  1335

تي در بعد فعاالت جمعيبديهي است كه اين تغييرات و فعل و ان. )1385و  1335نفوس و مسكن 

شـهر طـبس ماننـد بسـياري از     . كننـده و نمايـان داشـته اسـت    كالبدي شهرها تأثيري تعيـين 

 اين در حالي است كه از نظـر طبيعـي و   .رويه روبرو استشهرهاي ديگر با مشكل گسترش بي

ال از طرفي با كمبود منابع آب شيرين مواجه است، در عين ح اقليمي وضعيت مناسبي ندارد و

چنانكـه  . شودشهر بزرگتر و مشكالت آن نيز بيشتر مي ت آن افزوده شده وروز به روز بر جمعي

دهـد، در آخـرين سرشـماري نفـوس و     ت در شهر طـبس نشـان مـي   بررسي سير تحول جمعي

ت داشـته و بعـد از وقـوع زلزلـه،     نفر جمعي 11512حدود  1355مسكن، قبل از زلزله در سال 

پـس از بازسـازي و   . كاهش يافتـه اسـت   1357نفر در سال  7000حدود ت اين شهر به جمعي

ـ 1358 طبس از اوايل سـال  انجام عمليات ساختماني شهر ت ايـن شـهر در سرشـماري    ، جمعي

ـ   1385و  1375هاي نفر رسيده و باالخره در سال 14879به حدود  1365 ت به ترتيـب جمعي

هاي عمومي نفـوس و  آمار ايران، سرشماري مركز( نفر افزايش يافت 30671و 25722آن به حدود 

ت اين شهر طي سه دهه حـدود سـه برابـر افـزايش پيـدا      در واقع جمعي. )1355 -1385مسكن 

  . آور بوده استاين دوره، سرسام ت شهر طيآن است كه رشد جمعي يكنندهكرده كه بيان

به  1367در سال  هكتار بوده كه 151، حدود 1357در عين حال وسعت شهر طبس در سال  

هكتار و باالخره وسعت شهر طـبس   695، به حدود 1377هكتار رسيده و در سال  412حدود 

 ).1376مهندسين مشاور ايراندوست و مير فندرسكي، (هكتار رسيده است  871به  1387در سال 

اخير حدود شـش برابـر گسـترش     ياين مهم بيانگر آن است كه وسعت اين شهر طي سه دهه

ـ . آور بوده استالعاده سرسامو  اين رشد فوقيافته  ت شـهر  به عبارت ديگر عليرغم اينكه جمعي

نيز طي ت آن اين دوره افزايش زيادي داشته، ولي گسترش فيزيكي شهر عمالً بر افزايش جمعي

ـ  . پيشي گرفته و در واقع رشد اسپرال شهري را سبب شده است در پـي آن   ت وافـزايش جمعي
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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

سيسـات  أسـاير ت  حصر شهر طبس باعث فشار بـيش از حـد بـر منـابع آب و     حد وگسترش بي

 آن، ياجاره هاي مناسب كشاورزي اطراف شهر، افزايش قيمت مسكن وزيربنايي، تخريب زمين

. سير صعودي هزينه زندگي، تراكم ترافيك در مركز شهر و بسياري از مسائل ديگر شـده اسـت  

عوامل اصلي گسترش فيزيكي شهر طبس بخصـوص  شود كه ال اساسي مطرح ميؤاينك اين س

چه بوده و چه راهكارهايي را براي جلوگيري و كاهش اين مشـكالت  1357سال  يبعد از زلزله

  .جويي كرد؟ كه اين مقاله درصدد يافتن پاسخي علمي براي آن استتوان پيمي
  

  روش تحقيق

ماهيت مطالعات جغرافيايي  اي است، با توجه بهتوسعه - در اين تحقيق كه از نوع كاربردي

توصيفي  - هاي مختلفي استفاده شده است، اما روش تحقيق اصلي در اين مقاله تحليلياز روش

دست آمده، پس از تلفيق هميداني ب هاي خام كه از طريق اسنادي ودر عين حال داده. باشدمي

هايي همچون مدل بندي، سپس به كمك مدلها با توجه به نياز تحقيق طبقهتركيب يافته و

  .ه استشدهلدرن و ضريب مكاني پردازش و تجزيه و تحليل 
  

  مباني نظري تحقيق

شهر در جهات عمودي و افقي يكي از عوامل  يدر تمام شهرهاي جهان گسترش و توسعه

اين مبحث در ادبيات علمي قدمتي كمتر از . باشدريزان شهري ميمورد توجه مديران و برنامه

طور دقيق كاربرد اين اصطالح از اواسط قرن بيستم متداول شد و آن زماني به. صد سال دارد

رويه از اتومبيل متداول گشت و بخش اعظم اعتبارات شهري به سوي بي يبود كه استفاده

  . )Hess,2001:4( يافتگسترش بزرگراهها و بسط فضاهاي شهري سوق 

شهرها اتفاق افتاد  ينشده آماده ناموزون شهري كه اصوالً در اراضي ياين نوع توسعه

)Zhang,2000:123(سهم فضاهاي  بالاستفاده، افزايش هاي،نتايج بسياري ازجمله افزايش زمين

پي داشت  گزيني اجتماعي را درجدايي هاي شهري وت، گسستگي بخشتراكم جمعيباز،كاهش

)Hess,2001:2( .نوار شهري در طي در اكثر شهرهاي بزرگ جهان افزايش سهم زمين هر خا

 1970تا  1940هاي به عنوان مثال بين سال. هاي مختلف گوياي رشد وسيع شهرها استسال

برابر گرديد  اما سطح شهر چهار برابر شد ت پرتلند دوجمعي)Hadly,2000:3( . در كشور ما تا

 اند،ي بودهاين رشد، عوامل دورنزا و محل يكنندهزماني كه الگوي رشد شهرها ارگانيك و تعيين

كرده و حسب مورد شرايط اقتصادي، هاي سنتي شهري را كفايت ميشهري نيز كاربري زمين

 
  ...تحليلي بر عوامل گسترش فيزيكي و رشد اسپرال    
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

ليكن از زماني كه . داده استطور ارگانيك سامان مياجتماعي و امنيتي شهر، فضاي شهر را به

توسعه و گسترش شهرها ماهيتي برونزا به خود گرفت و درآمدهاي حاصل از نفت در  مبناي

 گرفت، ثير آن قرارأت صاد شهري تزريق شد و شهرهاي ما در نظام اقتصاد جهاني و تحتاقت

 شد و اين نقطه ضعف اصلي بازار خصوصي بدون برنامه شهري تشديد گذاري در زمينسرمايه

 نهايتاً ).6: 1378ماجدي، ( بسياري از شهرهاي ايران را ديكته كرده است يزمين، الگوي توسعه

شهري و مخصوصاً بالاستفاده ماندن بخش وسيعي از اراضي نابساماني بازار زمين اين امر باعث

در واقع  .)36: 1379اطهاري، ( منفي گسترش افقي شهرها شده است يداخل محدوده و عارضه

شهري در ايران، به دليل نداشتن نگرش  يهاي توسعهتوان گفت الگوي سنتي طرحمي

هاي طيبعي و انساني شهر ناموفق بوده و ضعف پتانسل توجهي به نقاط قوتسيستمي و بي

لذا گسترش فيزيكي اسپرال شهري در اغلب شهرهاي كشور  ؛)78: 1386تقوايي و موسوي،( است

  . برداري اصولي و برمبناي علمي از زمين شهري استبرنامگي در بهرهناشي از بي
  

  موقعيت و حدود جغرافيايي شهرستان طبس 

 58دقيقه تا  25درجه و  55شمال شرقي استان يزد و در حد فاصل شهرستان طبس در 

دقيقه عرض شمالي  7درجه و  35دقيقه تا  41درجه و  31دقيقه طول شرقي و  16درجه و 

 ).32 :1385يزد، استانآماريسالنامه( باشدمتر مي 690 درياقرارداشته و متوسط ارتفاع آن از سطح

از استان  1380باشد كه در سال شهرستان استان يزد مي 10 اكنون يكي از اين شهرستان هم

غربي ارتفاعات  ياز نظر موقعيت در دامنه. خراسان جدا و به استان يزد ملحق گرديده است

نمك قرار گرفته و از شمال به كوير نمك، شهرستان كاشمر و  كوير يكوه شتري در حاشيه

وب به كوير لوت و استان كرمان، از شرق و برداسكن از توابع استان خراسان رضوي، از جن

هاي بافق و اردكان در استان يزد شرق به استان خراسان جنوبي و از غرب به شهرستان شمال

هاي وسيع كيلومتر مربع، يكي از شهرستان 57361اين شهرستان با وسعت . گرددمحدود مي

درصد كل مساحت ايران  47/3درصد از مساحت كل استان يزد و  6/43كشور است، كه حدود 

مركز اين شهرستان، شهر  ).1: 1385سيماي كشاورزي طبس، ( را به خود اختصاص داده است

 55درجه و  57النهار دقيقه شمالي و نصف 26درجه و  36تاريخي طبس است كه در مدار 

   ).5: 1367هاشمي، ( دقيقه شرقي قرار گرفته است
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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

  پس از زلزله گسترش فيزيكي شهر طبس و روند آن

اند و معتقدند سخن بسيار گفته هاي گوناگون درباره اين شهر كهن،نويسان در زمانتاريخ

هاي دور مركز داد و ستد كه ساختمان آن قبل از آغاز پادشاهي ساسانيان بنا شده و در گذشته

اوليه  يهسته .)11: 1383فر و فتحي، صابري( شرق بوده است و دروازه ورودي ايران از سمت

شود، به اين خان شيباني ريخته مياميرحسن كنوني و با اين شكل و سياق در زمان طبس

اندك شهر طبس از حصار داخل قلعه به سمت خارج كشيده و در جهت شرق ترتيب كه اندك

از نظر بافت كلي . )16: 1359آصفي و ديگران، ( و به سمت محل ظهور آب توسعه يافته است

ها هركدام از نظر تاريخي داراي محله بوده است، اين محله 6 يم دارايشهر، طبس در قد

راحتي اين ه هاي هر كدام بو مشخصات خاصي بوده كه مردم شهر با توجه به ويژگي ماهيت

  :هاي قديمي عبارتند از اين محله. شناختندها را ميمحله

محله . 3خيابان گلشن  در جنوب - محله په كو. 2در شمال خيابان گلشن  - محله بازگ. 1

در داخل حصار قديم  - محله شهر. 4شمال غربي خارج از حصار طبس  يدر گوشه - عليپنجه

  .در جنوب حصار طبس - ته محله. 6در داخل حصار قديم  - شهرمحله ته. 5

كلي  طورهب. سفانه از كالبد اين محالت قديمي جز نامي باقي نمانده استأدر حال حاضر مت

شهر طبس و قسمت اعظم ) تقريباً كامل(باعث خرابي و ويراني  1357زلزله سال توان گفت مي

انبارها، ارگ آب: آن شامل يروستاهاي مجاور آن شد و تنها آثار با ارزش تاريخي باقيمانده

معماري خود  البته قبل از جريان زلزله، شهر طبس با وضعيت خاص. قديم و باغ گلشن است

بود طرح جامع و تفصيلي آن تهيه شود كه با وقوع زلزله  س آن قرارمورد توجه بود و بر اسا

و تنها به  )78 -79: 1369مهندسين مشاور دانشدوست و ميرفندرسكي، ( له منتفي گرديدأاين مس

 1358عمليات ساختماني طبس بعد از زلزله، از اوايل سال . تهيه طرح هادي شهر اكتفا شد

برداري منطقه آغاز گرديد و اولين س در ابتدا بدون نقشهها در شهر طبساخت خانه. شروع شد

 طوريهب !كشاورزي و باغات بود هايها از ميان زمينها و خيابانكوچه تعريض حركت درجهت

كه  سفانه سياستيأمت. اندرفته اين زمان از بين هاي كشاورزي و باغات دركه بسياري از زمين

كه ساختن مسكن صرف را عمده نموده و ساير  بود گرفتند، طوري پيش ولين امر درؤمس

كلي  طورهب). 16: 1359آصفي و ديگران، (  اندرا ناديده گرفته منطقه ها و مشكالت عمدهبحران

هاي شهر در قبل از زلزله شكل اساس طرح بازسازي بر روي شبكه بافت اصلي شهر موجود بر
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

كجا كه مردم  ون طرح و برنامه در هرساخت و سازهاي اوليه در شهر طبس بد. گرفته است

صورت بناهاي سنتي و مناسب با هب اند ساخته شده، و توجهي به ساخت بنا دادهپيشنهاد مي

ها بيشتر توجه به ايستادگي آن بوده و از مصالح آجر و در ساخت خانه. شداقليم منطقه نمي

 حال تا سال داشته است، در عينشد و اين حالت با كمي تغيير تاكنون ادامه آهن استفاده مي

سفانه به دليل همين أمت. ه استشدتوجه نمي نما و منظر شهري نيز اصالً يلهأبه مس 1369

صورت نامناسب، هدادند، شهر بها انجام ميآزاد گذاشتن ساخت و سازهايي كه مردم و ارگان

سكوني و ديگر فضاها هاي عريض و طويل و وسعت زياد فضاهاي مپراكنده، نامنظم و با شبكه

اينك با توجه به ). 89: 1376 مهندسين مشاور دانشدوست و ميرفندرسكي،( شده است ايجاد

شهر  يرويههكتاري شهر طبس، گسترش فيزيكي بي 871نفر و وسعت  30671جمعيت 

گشته و  نك برخوردارطبس از تراكم بسيار تٌ مكاني شهر - فضايي يهباعث شده تا گستر

هاي عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايران، سرشماري( مربع باشد متر 9/283هري آنش يسرانه

آن است كه  كه اين مهم بيانگر. )1376 و مهندسين مشاور دانشدوست و ميرفندرسكي،1385

 هايشهر، باعث گرديده كه بخش زيادي از زمين يگسترش ناموزون و پراكنش بيش از اندازه

هاي شهري كاربري يسرانه متوسط طورهزيرا ب .نباشد كافي برخوردار وريهبهر شهري عمالً از

اين شهر بيش  كه دردرحالي ،)59: 1385 زاده و مجيراردكاني،ابراهيم( باشدمترمربع مي160ايران

بهينه از فضا، باتوجه  يريزي جامع و فراگير و استفادهمترمربع بوده، لذا درصورت برنامه283از 

شهري در كشور، حداقل  هايو با توجه به متوسط سرانه) درصد 8/2(ي شهر به نرخ رشد فعل

ي گونه توسعههيچ رسيد، بدون نفر خواهد 51831سال آينده كه جمعيت شهر به 19تا 

بافتي، جوابگوي گسترش فيزيكي شهر دروني تواند با توسعهفيزيكي جديد، فضاي موجود مي
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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

  1357سال  يروند گسترش فيزيكي شهر طبس بعد از زلزله ينقشه : 1شكل 
  

  ثر در گسترش فيزيكيؤتحليل عوامل م

شهر شده است  يرويهدر شهر طبس بعد از زلزله عوامل متعددي باعث گسترش فيزيكي بي

  .پردازيمكه در ادامه به بررسي و تحليل آن مي
  

  عوامل جغرافيايي -الف

 اي در فضايداد و ستد و مبادله ايي و توپوگرافي مساعد شهر، تسهيالتموقعيت جغرافي

تازي آن در نفوذ وسيع اين شهر و يكه يكه حوزه اي را فراهم كرده است، به اين ترتيبناحيه

اي بين اين هاي مساعد مبادلهخدمات گوناگون به منطقه و ايجاد زمينه يمنطقه از لحاظ ارائه

گزيني آن گرديده است، به عبارت ديگر مكان يرونق شهر و توسعه باعث نفوذ و شهر، يحوزه

 هاي مساعدي را براي گسترش فيزيكي شهر فراهم آورده استدر دشتي با شيب ماليم، زمينه

ثر در رشد و گسترش فيزيكي شهرطبس ؤم واقع از عوامل جغرافيايي در. )122: 1387 حبيبي،(

سازي، اجراي آماده هزينه جهت كمترين مناسب و با شيببا  توان به وجود اراضي بايرمي

شرق، عالي در شمال آموزش سساتؤم هايسازي اراضي مسكوني، اجراي پروژههاي آمادهپروژه

 يهاي مثبت و مستعدي براي توسعهخود زمينه ينوبهكرد كه بهغرب شهراشارهشمال و شمال

  .شودشهر تلقي مي يآينده
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

  يعوامل اقتصاد -ب

سنگ در اين در بين عوامل اقتصادي ابتدا به بررسي مهمترين آن يعني نقش معادن زغال

پذيري تاي درجمعيعمدهنقش عنوان زيرساخت اساسي صنعت،معادن به.پردازيمشهرستان مي

هاي اشتغال برداري از آن، زمينههر منطقه دارد؛ زيرا اكتشاف معادن همراه با استخراج و بهره

مواد  يكنندهمينأصنعت شده، زيرا ت يسوي ديگر معادن باعث توسعه آورد و ازم ميرا فراه

  . باشداوليه صنعت نيز مي

كوير قرار دارد  ياينك با توجه به اينكه مهمترين منابع معدني و كانساري ايران در حاشيه   

ن ارتباط برخوردار اي در ايهاي استان يزد، شهرستان طبس از موقعيت ويژهو از بين شهرستان

 يسنگ ايران در اين شهرستان باعث توسعهترين منابع زغالكه وجود گستردهبطوري. است

دار زغال يحوزه. منطقه گرديده است هاي اكتشاف و استخراج زغال در اينفعاليت يگسترده

عتي اين نواحي داراي وس .پروده، نايبند و مزينو تقسيم شده است يطبس شامل سه ناحيه

ذخائر زغال كشور كه ميزان آن به چندين  باشد و لذا بزرگترينهزاركيلومترمربع مي 30 حدود

غربي شهر طبس موقعيت اين حوزه در جنوب. رسد در اين حوزه واقع شده استميليارد تن مي

در اين 1356مطالعات اكتشافي ازسال . كيلومتري از آن واقع شده است 200تا  100به فواصل 

پس . گرديد هاي مذكور متوقفطبس فعاليت ياسفبار زلزله يدنبال واقعه آغاز، ولي به معادن

سيس و تا ابتداي سال أواحد اكتشافي طبس ت 1359از پيروزي انقالب اسالمي در اواسط سال 

نام مناطق هترين ذخائر كشور باعظم اكتشاف مقدماتي در يكي از بزرگترين و غني بخش1369

   .يان رسيدپروده به پا

برداري از ذخائر اقتصادي و بهره - اقتصادي كشور آغاز مطالعات فني يدوم توسعه يدر برنامه  

ملي فوالد ايران با  كيد مديريت شركتأبيني شده بود، ليكن با تپيش1372 فوق براي سال

 لو از اواي داخلي و خارجي اين مهم پيش از موعد تحقق يافت گزينش مشاورين و متخصصان

هاي حاضر شركت حال در ).3-4 :1385 مقدم،رضايي( شد جدي دنبال طوره ب 1369 تيرماه

كار اكتشاف و تجهيز معادن و استخراج زغال زغالي به يخصوصي و دولتي زيادي در اين حوزه

 سنگ طبس، ارتيك،هاي معدن جو، نگين، زغالتوان به شركتپردازند كه از جمله آنها ميمي

  .زغالشويي، پاميكو و غيره اشاره كرد يخانهكار

مصاحبه با مدير ( كارند هزغالي طبس مشغول ب يدر كل حوزه نفر 3000حاضر حدود  حال در 

سنگ طبس در بازار كار رسد نقش معادن زغالنظر ميبه ).1386سنگ طبس، تيرماه زغالآموزش

لذا جهت بررسي . ذار بوده استثيرگأشهر طبس و به تبع آن گسترش فيزيكي شهر طبس ت
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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

سنگ كه در شهر طبس آماري ما تعداد و درصد افراد شاغل در معادن زغال ياين مهم جامعه

نفر بود كه در  542تعداد اين افراد  1385سرشماري سال  در. شودسكونت دارند، را شامل مي

شودمي شامل درصد افراد شاغل را 9/5حدود  )نفر 9262( ت شاغل شهرمقايسه با جمعي 

در عين حال با استفاده از مدل ضريب  ).1385مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن (

سنگ در بازار كار توان ميزان اهميت معادن زغالت، ميمكاني و مدل فزاينده اشتغال و جمعي

  .شهر طبس را مشخص نمود
  

  مدل ضريب مكاني - 1 ب

اي اين نظريه، اقتصاد منطقه. اجمالي به نظريه اقتصاد پايه گردداي در ابتدا الزم است اشاره  

هايي است كه بازار بخش پايه شامل تمام فعاليت. كندرا به دو بخش پايه و غير پايه تقسيم مي

بخش غير پايه شامل . شودصدور كاال يا خدمات مينهايي آنها در خارج منطقه است و منجر به

منطقه است و براي  تصادي منطقه است كه بازار نهايي آن دروناق هايآن قسمت از فعاليت

اي هاي تحليل منطقهضريب مكاني يكي از روش. كندتوليد مي مصرف داخلي، كاال يا خدمات

موسوي ( ساختار كلي مدل به شرح زير است .و بررسي چگونگي ارتباط آن با ديگر مناطق است

  :)68: 1385نيا، و حكمت
  

)1(  L.Q = (TNi/TNa)/(CNi/CNa) 

  

  

   LQ  :ضريب مكاني  

TNi:  تعداد نيروي كار موجود در بخشi در شهر  

TNa:  تعداد كل نيروي كار موجود در شهر  

CNi:  تعداد كل نيروي كار موجود در بخشi در كل كشور  

CNa: تعداد كل نيروي كار موجود در كشور  

هاي فعاليت ءست و آن بخش جزآن كاال و خدمات ا يشهر صادركننده ،باشد L.Q>1اگر

اي هاي غيرپايهفعاليت ءشهر واردكننده است و آن بخش جز ،باشد L.Q<1اگر . اي استپايه

  .باشد شهر خودكفاست L.Q = 1اگر . است

در بخش معدن در شهر  كار شاغل نفر نيروي 542حدود 1385با توجه به اينكه در سال 

 حال تعداد كل نيروينفر بوده است، در عين 9262طبس بوده و كل نيروي كار موجود در شهر

نفر  20476343نيروي كار موجود دركشور نفر و كل 152254كشور كار شاغل درمعادن كل
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

 با جايگزين كردن اين اعداد در .)1385مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن (بوده است 

  :آيددست ميهزير ب يفرمول ضريب مكاني، نتيجه
  

)2(  L.Q =(542/9262)/(152254/20476343) 

)3( L.Q = (0/0585)/(0/00743) 

)4(  LQ = 7/9 
  

سنگ مربوط به شاغلين معادن زغال L.Q، مقدار 1385گيريم كه در سالاينك نتيجه مي   

اي خوبي پايهبوده است و به 9/7طبس ساكن در شهر طبس خيلي بيشتر از يك، يعني حدود 

و  اشتغال يهمچنين از مدل فزاينده. شودطبس آشكار مي خراج معادن دربودن شغل است

توان اين مهم را به اثبات رساندت نيز ميجمعي. 
  

  ت اشتغال و جمعي يمدل فزاينده - 2 ب

خدماتي كه در يك  ت و شاغالنتوان، تعداد كل شاغالن، جمعيبا استفاده از اين مدل مي

روش كار به اين صورت . آيد، محاسبه نمودوليدي به وجود ميشغل تمنطقه از طريق ايجاد يك

است كه هر شغل توليدي كه در يك منطقه ايجاد شود، نياز به تعدادي كارگر دارد كه هر 

به خدمات معيني از قبيل ) خانواده( كارگر تعدادي را نيزتحت تكفل دارد، اين افراد تحت تكفل

تغيير درميزان اشتغال يك  پس. ياز خواهند داشتتجاري،خريد و غيره ن حمل و نقل، خدمات

در واقع فرض اساسي بر اين است كه هر كارگر و  .بخش بر كل ميزان اشتغال اثر خواهد داشت

 هايبخش كل اشتغال درتوجه به اش به ميزان معيني از خدمات نياز دارند كه باخانواده

منجر ) در هر بخش( شغل ت كه هرمعني اس بدان پس اين. كارگر احتياج است aخدمات به 

هاي توليدي را با شغل چنانچه. در بخش خدمات خواهدشد) خدماتي(شغل اضافي a مينأبه ت

Ep مشاغل خدماتي را با ،Es  و تعداد شاغالن را باE هاي كلي محاسبه آن فرمول ،نشان دهيم

  .)97 -98: 1385نيا، موسوي و حكمت(به شرح زير خواهند بود 
  

)1(  a = Es/E 

)2(  E = Ep + Es 

)3(  Es = a×E 
  

  : توان گفتمي) 3(و ) 2(اساس رابطه  بر
  

)4(  E = Ep + (a×E) 
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  هاي ميانگين دماي ساالنه شهر زنجانتحليل چرخه   

)5(  E -  (a×E) = Ep 

)6(  Ep =  E(1 – a ) 

  

  : در نتيجه تعداد كل اشتغال برابر خواهد بود

)7(  E = Ep/(1 – a ) 

  

 سنگ در شهر طبس بررسياستخراج معادن زغال شغل توليدي اينك اين مدل را جهت

 1385دست بياوريم؛ در سال ه طور غيرمستقيم نيز بهآن را ب زايياشتغال تا ميزان كنيم،مي

   . اندسنگ طبس اشتغال داشتهطورمستقيم در معادن زغالهنفر در شهر طبس ب 542 تعداد

هاي ن شغلاساس مطالعات انجام شده در نواحي داراي صنعت مشابه براي هر يك از اي بر

ثير أت حال اگر ).98: 1385نيا، و حكمت موسوي( گيرندكارهاي خدماتي در نظر مي 7/0توليدي، 

الذكر به اين سنگ را بركل اشتغال در شهر محاسبه كنيم، با استفاده از فرمول فوقزغال معادن

ر شغل مستقيم و غيرمستقيم در بازار كار شه 1807نتيجه خواهيم رسيد كه در مجموع 

  .هاي معدني بوده استطبس ناشي از فعاليت
  

)8(  )7/0– 1/(542  =E 

)9(  1807 =E 
  

طور مستقيم و غيرمستقيم در بازار كار شهر هسنگ بنقش معادن زغال 1385سال  بنابراين در 

است كه كل شاغلين شهر در اين سال  اين درحالي. نفر بوده است 1807اشتغال حدود  طبس،

هاي ت شاغل شهر درفعاليتكل جمعيدرصد از5/19ديگر معادل  عبارتبه. تنفر بوده اس9262

ت شهر جمعيتعداد در افزايشاند؛ لذا مطمئناً اشتغال اينمشغول بوده سنگ طبسمعدني زغال

  .ثير بسزايي داشته استأشهر طبس ت و در نتيجه گسترش فيزيكي

هاي ن عملكرد مركزيت مكاني نقشتواارتباط مي اين ثر اقتصادي درؤعوامل م از ديگر

اي، خدماتي، صنعتي و كارخانههايآهن، فعاليتراهنقل و بخصوص و حمل اقتصادي ديگر مانند

رسد عامل حمل و در اين ميان به نظر مي. فروشي، درماني و غيره را نام بردتوريستي، عمده

ثير بسزايي أطور ويژه تهو ببيش از ساير عوامل  طبس نقل و ارتباطات درگسترش فيزيكي شهر

كه قرارگيري شهر طبس در مسير ارتباطي چهار استان اصفهان و يزد به چنان. داشته است

) در سال نفر 24500حدود ( رضوي باعث جذب گردشگران زيادي جنوبي و خراسان خراسان
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

 پردازندمي ساعاتي را در آن توقف و به استراحت شهر است كه هنگام عبور از اين بدان شده

هاي مورد توجه جمله مكان ، از)1387مصاحبه با رئيس شركت ايرانگردي و جهانگردي طبس، بهمن (

گردشگران  وجودهمين تعداد از. بردتوان نامگلشن و امامزاده درشهرطبس را ميگردشگران باغ

 يه نوبهشده كه ب زايي در شهر طبسهاي خدماتي و در نتيجه اشتغالفعاليت يباعث توسعه

آهن ثيرگذار راهأتوان از نقش تهمچنين نمي. ثر بوده استؤخود در گسترش فيزيكي طبس م

شهر طبس باعث جذب  آهن شرق كشور دركل راهي وجود اداره. نظر كرددر اين ارتباط صرف

افزايش  يو در نتيجه) نفر 5با بعد خانوار متوسط ( نفر نيروي كار در اين بخش 200حدود 

مصاحبه با كارشناس اداره ( شهر طبس شده است ت مهاجر و در نهايت گسترش فيزيكيجمعي

  ).1387آهن شرق، بهمن كل راه
  

  عوامل اجتماعي  - ج

. نماينداي ايفا ميعوامل انساني و اجتماعي در گسترش فيزيكي شهرها نقش عمده اصوالً 

رود شمار ميكالبدي شهر به يهترين عامل توسععنوان اصليت و كاركردهاي آن بهزيرا جمعي

هاي شهري نظير مسكوني، ارتباطي، اداري، تجاري، و افزايش آن موجب افزايش انواع كاربري

رسد عامل رشد طبيعي نظرمياجتماعي بهعوامل ميان در. گرددتفريحي، فضاي سبز و غيره مي

ه استت و ميزان مهاجرت سهم بيشتري در گسترش فيزيكي شهر طبس داشتجمعي.   
  

  ت جمعي - 1 ج

گيري و تطور نيروي انساني دو عامل بسيار اساسي در شكل ت ودانيم جمعيكه ميبطوري

رو در با آنهاست، از اين مرتبط كالبد فيزيكي عرضه و تقاضاي خدمات و نيازهاي شهري و

و پديده توجه شهري، بايد به اين د ييك برنامهي مثابههاي توسعه و عمران بهطراحي و برنامه

نفر بوده است كه اين  11512، حدود 1355ت شهر طبس در سال جمعي. الزم مبذول داشت

افزايش يافته است؛ يعني رشدي نزديك سه برابر، كه اين  نفر 30671 به 1385رقم در سال 

  .گسترش فيزيكي زياد شهر شده استموجب افزايش خود 

 بينيم كه رشدمي هاي مختلف بررسي كنيم،دهه ت را دراگر بخواهيم اين افزايش جمعي 

؛ )درصد 6/5 حدود(است ها بيشتر بودهدههيازهمه) 1365- 75(ي دردههتجمعياين يساالنه

است  درصد تنزل يافته 28/2كاهش و به رقم ) 1375 - 85(ي دهه ت درجمعي ولي اين رشد

هاي كنترل مواليد در اين دهه تمطمئناً بخشي از اين كاهش رشد مربوط به سياس). 1جدول(

آنچه كه مهم است . دهه نشان داده است قبل آن است كه اثر خود را در اين يو اواخر دهه
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ناشي از رشد  تواند فقطنمي )1355-85(هاي دهه ت دركه مطمئناً اين افزايش جمعيآن

 كالبدي يتوسعه درترين عامل ت اصليگفت جمعي توانمي بنابراين .ت باشدجمعي طبيعي

، بلكه نيازهاي گرددمي سطوح مسكوني شهر شهر است كه افزايش آن نه تنها موجب افزايش

فضاهاي  يهاي ورزشي، توسعهكه ايجاد مجتمعسازد، آنچنانخاصي در ابعاد مختلف مطرح مي

 توانيم. سازندها و غيره را ضروري ميسبز، ايجاد مراكز فرهنگي و آموزشي، ايجاد دسترسي

ت و بين جمعي ينقطه متأثر از رابطهت متمركز در يكجمعي شهري و حجم يگفت كه توسعه

  .اقتصادي است يتوسعه

روند ) 1355-1385(هاي سال يحال به لحاظ گسترش فيزيكي شهر طبس در فاصلهدر عين 

به  1355 هكتار در سال 151سال مساحت آن از  30سر گذاشته و طي مدت پرشتابي را پشت

بيشترين اين افزايش . برابر شده است 6رسيده و در واقع بيش از 1385هكتار در سال  871

  ).1جدول ( درصد بوده است 276، با رشدي معادل )1355 - 1365( يمربوط به دهه

مساحت  يرويهافزايش بي يكنندهآن بيان يمقدار مطلق مساحت شهر و درصد رشدساليانه

يو نوع رابطه واقعيت موجود براي پي بردن به. ورد بررسي استم يدوره شهر طي ت جمعي

هاي مورد بررسي همگام با دهه توان به اين نكته توجه داشت كه درشهر و مساحت آن مي

تناسب بين رشد )1355 - 1365( يت، مساحت شهر نيز رشد نموده ولي در دههرشد جمعي ،

كه رشد مساحت شهر تقريباً چهار برابر بوده، بطوري ترت و رشد مساحت بسيار ناموزونجمعي

ها ها و خيابانت بوده است؛ شايد بتوان گفت يكي از داليل اصلي آن بازسازي خانهرشد جمعي

تر احداث تر و عريضها وسيعها و خيابانبوده كه باعث گرديده خانه 1357سال  يبعد از زلزله

  ).1جدول ( شهر است يقوارهله گوياي رشد افقي بيأشوند؛ اين مس
  

  )1355 -1385( هايت و رشد مساحت شهر در طي سالمقايسه بين رشد جمعي :1جدول 

 عنصر 
  

  سال

 مساحت

  ∗)هكتار(
درصدتغييرنسبت 

  به دوره قبل
رشد ساالنه 

  )درصد(
تجمعي  

درصد 
  تغيير

رشد ساالنه 
  )درصد(

1355  151 ------ ------ 11512   ----   -----  

1365  3/366 276 7/10 14879  129  6/2  

1375  648 176 9/5 25722  172  6/5  

1385  871 132 8/2 30671  124  2/2  

  1387مطالعات ميداني نگارندگان،  ∗     .1355 -1385هاي مركز آمار ايران، سرشماري: مأخذ     
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  مهاجرت  - 2 ج

ه گسترش فيزيكي ت و در نتيجمهاجرت مطمئناً يك از عوامل بسيار مهم در افزايش جمعي

شهري در  - هاي روستاها، بخصوص مهاجرتمنظور بررسي نقش مهاجرت به. شهري است

پرسشنامه  ياقدام به تهيه 1357ي ت و گسترش كالبدي شهرطبس بعد از زلزلهافزايش جمعي

خانوار در سطح شهر طبس به روش تصادفي ساده سيستماتيك مورد آزمون  150شد و حدود 

درصد از خانوارهاي شهر طبس،  7/34كه نتايج حاصله بيانگر آن است كه حدود  ندقرار گرفت

ميان خانوارهاي مهاجر  در. هستند طبس درصد نيز متولد شهر 3/65يعني  مهاجر و مابقي

مهاجران شهرهاي اطراف درصدمربوط به3/17 درصد مربوط به مهاجران روستايي، 9/78حدود 

نتايج اين ). 2جدول ( ساير شهرها بوده است مهاجران درصد مربوط به 8/3 طبس، و حدود

ت و در نتيجه گسترش شهري را در افزايش جمعي -هاي روستاتحقيق به خوبي نقش مهاجرت

  .دهدفيزيكي شهر طبس نشان مي
  

  1357درصد خانوارهاي مهاجر وارد شده به شهر طبس با توجه به محل اقامت قبلي بعد از زلزله سال  :2جدول 

 جرينمها

 متولدين شهر

 )درصد( طبس

كل 

 خانوارها
 كل مهاجران

 )درصد(

مهاجرين 

 ساير شهرها

 )درصد(

مهاجرين 

 شهرهاي اطراف

 )درصد(

مهاجرين

  روستايي

 )درصد(

7/34 8/3 3/17 9/78 3/65 100 

  .1387مطالعات ميداني نگارندگان، : منبع    
  

درصد  2/44قيق مشخص شد كه حدود ها در اين تحهمچنين در مورد داليل اين مهاجرت

درصد از مهاجرين اشتغال در معادن  9/26كردن شغل و درآمد بهتر،  از مهاجرين انتظار پيدا

درصد از مهاجرين  6/9درصد از مهاجرين وجود اقوام در اين شهر، 5/13سنگ طبس، زغال

درصد از  8/3و درصد از مهاجرين وجود امكانات بيشتر در شهر طبس 9/1تحصيالت فرزندان، 

اينك با ). 3 جدول( اندمهاجرين ساير موارد را مهمترين دليل مهاجرت به شهرطبس ذكر كرده

توجه به نتايج اين تحقيق، از علل اصلي مهاجرت به شهر طبس كه به نوبه خود باعث افزايش 

ت و گسترش فيزيكي شهر گرديده، بايستي اشتغال، وجود خدمات آموزشي و رفاهي جمعي

  .برد شتر، وجود اقوام و غيره را نامبي
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  1357سال  يمهاجران وارد شده يه شهر طبس بعد از زلزله يانگيزه :3جدول 

مهاجرين

  انگيزه

روستاييمهاجران

  )درصد(

شهرهايمهاجران

  )درصد(اطراف 

مهاجران ساير 

  )درصد(شهرها 

  جمع كل

  )درصد(

  9/26  9/1 7/5 1/19 اشتغال در معدن

  5/13  - 7/7 8/5 اقوامتبعيت از

  6/9  - - 6/9 تحصيالت فرزندان

پيداكردن شغل و درآمد

  بهتر
3/42  9/1  -  2/44  

امكانات رفاهي بيشتر در

  شهر
9/1  -  -  9/1  

  8/3  9/1 9/1 - ساير عوامل

  100  8/3 3/17 9/78 )درصد(جمع

  .1387مطالعات ميداني نگارندگان، : منبع     
  

  انيعوامل اداري و سازم -د

فضاهاي اداري اين شهر به عنوان  يوجود شهر طبس به عنوان مركز شهرستان باعث توسعه

پيراموني شده كه به نوبه خود باعث گسترش فيزيكي شهر  يرساني به حوزهمركز خدمات

خصوص  ولين شهري درؤمسي توجهجمله بي حال عوامل اداري از درعين. طبس گرديده است

ساخت و سازها،  هاي ساختماني و عدم نظارت برپروانه كنترل مناسب رويه و عدمصدور بي

مسكن  يتراكم، سرانه يلهأباعث نامتناسب گرديدن بسياري از كاركردهاي شهري همچون مس

و وقوع تخلفات ساختماني فراوان در شهر گرديده كه اين روند نيز مزيد بر علت گرديده و از 

 گستردگي موضوعگردد؛ كه باتوجه بهمي ري طبس تلقيشه يرويهعوامل گسترش بي يعمده

 يو به صورت يك مقاله شودمينظر و حجيم شدن مقاله، از بررسي تفصيلي اين بخش صرف

ثر بر ؤسياسي مهم ديگر كه م - همچنين از عوامل اداري. مستقل در آينده ارايه خواهد شد

الحاق روستاي بزرگ ديهشك به اين  توان بهبعد از زلزله بوده، مي توسعه كالبدي شهر طبس

ت شهر طبس اشاره كرد كه باعث شده بيشترين افزايش جمعي 1365 - 1375 يشهر در دهه

، و پس از آن تا زمان حاضر، پرشدن فضاي )134: 1387حبيبي، ( نيز در اين دهه صورت گيرد

  .طبس است گسترش ناموزون شهر ثيرگذار درأديهشك با شهر اصلي از عوامل مهم و ت بين
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 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

  بررسي گسترش اسپرال شهر با مدل آنتروپي هلدرن 

شهري استفاده از ) اسپرال(قواره بي هاي اساسي براي مشخص نمودن رشديكي از روش    

توان مشخص با استفاده از اين روش مي. )131: 1388زاده و رفيعي، ابراهيم( روش هلدرن است

 يقوارهت و چه مقدار از آن ناشي از رشد بيجمعيمقدار از رشد شهر ناشي از رشد  نمود چه

  . )102: 1387رفيعي، ( شهري بوده است

ت به هر منبع نسبت جمعي يبراي محاسبه 1991 هلدرن در سال اين مدل اولين بار توسط   

مراحل معادالت اين . )Beck & Others,2003:102( ديگر به كار گرفته شدي استفاده مورد

  ):131- 133: 1385نيا،موسوي و حكمت( ر استمدل به شرح زي
  

)1(  A
a

P
= 

  
به مقدار ) A( زمين برابر است با حاصل تقسيم مساحت) a( ناخالص يسرانه) 1( يرابطه در  

تجمعي )P .(شهري اشغال  يمنطقه زميني كه توسط يك توان گفت كلرابطه ميبراساس اين

، در آن )P(ت و تعداد جمعي) a(ي ناخالص است با حاصل ضرب سرانه برابر) A( شودمي

  :صورت خواهيم داشت

)2(  .A p a= 
  
)زماني يدوره طي اساس روش هلدرن اگر بر    )tΔ ت با رشدي برابـر جمعي( )pΔ   افـزايش

)ين به نسبت مصرف زم ييابد و سرانه )aΔ شكل زيـر تغييـر پيـدا     به) 2( تغيير يابد، معادله

  :كندمي

)3(  ( )( )A A P P a a+ Δ = + Δ + Δ 
  

)و تقسيم آن بر ) 3(و ) 2(با جايگذاري معادله    )A ينسبت تغيير وسعت محدودهA

A

Δ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

)فاصله زماني شهر شده، طي تبديل به )tΔ آيدبه دست مي:  
  

)4(  ( ) ( )
A P a P a

A p a P a

Δ Δ Δ Δ Δ= + + 

  

 يكلي است و هيچ فرضي در مورد مدل رشد يا فاصـله  كامالً) 4( يشماره ياكنون معادله

تـوان از  كم است، بنابراين مـي  aو  P سال درصد افزايش يك يدر فاصله. دهدزماني ارائه نمي

 يرو با پيروي از پـارادايم هلـدرن، معادلـه   از اين. نظر كردصرف) 4( يدومين عبارت در معادله
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ـ    كند كه درصدبيان مي) 5( ت و درصـد رشـد   رشد وسعت يك شهر حاصل جمـع رشـد جمعي

  .كاربري زمين است يسرانه
  

  رشد وسعت شهر درصد كل= ت شهردرصد كل رشد جمعي+ درصد كل رشد سرانه ناخالص  )5(

  
از ) اسـپرال ( ت از مجموع كاربري زمـين بر اين اساس، طبق روش هلدرن سهم رشد جمعي

كـل كـاربري    ت در يك دوره بـه تغييـر درصـد   نسبت تغيير درصد كل جمعي يطريق محاسبه

  :شودآيد كه به صورت زير بيان ميوسعت زمين در همان دوره به دست مي
  
  تسهم رشد جمعي=تدرصد كل رشد جمعي/ريشهدرصد كل رشد وسعت  )6( 

  
  . طور استمصرف زمين نيز همين يدر مورد سرانه

  
  شهريكاربري زمين يسهم سرانه= درصد كل رشد سرانه كاربري زمين/زمينشهررشدوسعتدرصدكل  )7(

  
دهدبراي تكميل مدل خود ارايه مي ت، يك مدل عمومي رشدهلدرن براساس مدل رشدجمعي.  

  

)8(  t
pgPtp )1()( 0 += 

  
  ت طيجمعي ميزان رشد pgه،ت اوليجمعيt ،0pدر زمان  تجمعيtp )(كه در اين معادله   

  :استفاده نمود ي زيرتوان از رابطهمي pgبراي حل . زماني مورد نظر است يفاصله
  

)9(  )()
1

()1(
0P

P
Ln

t
gLn t

p =+ 

  

)1(كه آنجا از    xLn تـوان  را مـي ) 9( ياست، معادله xدر مورد مقادير كم تقريباً برابر با  +

  :به شكل زير نوشت
  

)10(  )()
1

(
0P

P
Ln

t
g t

p = 

  

 يو سـرانه ) A(شـهري  تـوان بـراي وسـعت زمـين    را مـي  كلي از استنتاج نرخ رشدچنين ش   

  :هم نوشت) a( ناخالص كاربري زمين
  
  

 
  ...اسپرال  تحليلي بر عوامل گسترش فيزيكي و رشد   



 

 
 

  

                  
  

 
                                                                              

             
         

 

 

 
�� 

  

 1389پاييز ، جغرافيا و توسعه فصلنامه

)11(  )()
1

(
0A

A
Ln

t
g t

p = 

)12(  )()
1

(
0a

a
Ln

t
g t

p = 

  
  :هلدرن را به شكل زير نوشت يتوان معادلهبا توجه به اين سه معادله براي نرخ رشد مي   
  

)13(  Aap ggg =+ 

  
و ارتبـاط مقـادير اوليـه و پايـان      براي ميـزان رشـد  ) 12الي  10ي رابطه( با جايگذاري فرمول 

  :خواهيم داشت) 14( يزماني در معادله يفاصله طيA و  P ،aرهاي متغي يدوره
  

)14(  )()()(
s

y
Ln

r

e
Ln

w

q
Ln =+ 

  

ناخـالص پايـان    يسرانه eت شروع دوره، جمعيW ت پايان دوره، جمعيq كه در اين فرمول،    

شـروع   شـهر در  وسـعت  sوسعت شهر در پايان دوره و  yناخالص شروع دوره،  يسرانه r دوره،

  :باشدبه شرح زير مي طبساين وضعيت براي شهر  .باشددوره مي

w نفر  11461): 1355سال ( ت شروع دورهيا جمعي  

q 1385و1355هايمركز آمارايران، سرشماري( نفر 31948): 1385سال ( ت پايان دورهيا جمعي(  

r مترمربع 115: ناخالص شروع دوره ييا سرانه  

e مترمربع 267: ناخالص پايان دوره ييا سرانه 

S مترمربع1325899: يا وسعت شهر در شروع دوره  

y هاي روي عكس تحقيقات ميداني نگارندگان بر( مترمربع 8554341 :پايان دوره يا وسعت شهر در

  : رسيمبه اين نتيجه مي) 14( يكه با جايگزيني اين اعداد در معادله .)1387هوايي، مهر 
 
 

     Ln (            ) + Ln  (       ) =  Ln (                 )                                          )15(   
 

     Ln ( 7875/2  ) + Ln ( 3144/2 ) = Ln ( 4517/6 )                                                )16(  
 

    0251/1  + 8392/0  = 8643/1                                                                  )17(  
  

ت و هاي مربوط به درصد رشد جمعيسهم) 19(و ) 18(هاي عد از اين با استفاده از معادلهب

  :آيدميبه دست  8648/1ص زمين شهري با تقسيم هر طرف معادله به ناخال يدرصد سرانه

31948 

11461

267 

115

8554341 

1325899 
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   )18                              (                                                  =+              
 

   100 = %45 + %55%                                                                    )19(   
  

 يدرصد از رشد شهر در فاصله 55گيري كرد كه توان نتيجهلذا از مجموع معادالت فوق مي    

درصد باقيمانده آن، مربوط به رشد  45ت بوده و مربوط به رشد جمعي 1355 -1385هاي سال

 يسـرانه  ت و افزايشآن كاهش تراكم ناخالص جمعي يباشد كه نتيجهمي افقي و اسپرال شهر

مجموع  در. شهرطبس بوده است )اسپرال(ي افقي بدقوارهشهري و نهايتاً گسترشزمينلصناخا

اي در شهر، به علـت نبـودن برنامـه    رغم وجود ظرفيت باالي اراضي بازيافتيگفت علي توانمي

 تقاضـاي زمـين،  مشخص جهت گسترش شهر ازسوي مديران شهري، لذا همواره پاسخگويي به

هاي بافت داخـل  شهر بوده نه بازيافت زمين در اليه يمحدوده فيزيكي گسترش صورتعمالً به

و بـا توجـه بـه    ) درصد 8/2(موجود شهرطبس، زيرا با توجه به نرخ رشد فعلي شهر ي محدوده

نفـر   51831ت شهر به سال آينده كه جمعي 19هاي شهري در كشور، حداقل تا متوسط سرانه

توانـد بـا   فيزيكي جديد، فضاي موجـود مـي   يتوسعهبه  ضرورتيگونه رسيد، بدون هيچ خواهد

  .                بافتي، جوابگوي گسترش فيزيكي شهر باشددرون يتوسعه
  

  گيرينتيجه

رويه شهر، با توجه به اهميت و ثر بر گسترش فيزيكي بيؤدر خصوص بررسي نقش عوامل م

طبس و با توجه به اين كه نسبت  ت در شهرسنگ در اشتغال و اسكان جمعيثير معادن زغالأت

كشور از  سنگ به ديگر مشاغل شهر طبس در مقايسه با كلزغال نيروي كار شاغل در معادن

در  ثير بسزاي معادنأكه اين مهم بيانگر تاست ، بوده 9/7باالتر بوده و عمالً معادل  عدد يك

باشدمي در شهر طبس تاشتغال و به تبع اسكان جمعي.  

زايي غيرمستقيم اين فعاليت با استفاده از مدل فزاينده با بررسي ميزان اشتغال عالوه بر اين

صورت مستقيم هنفر ب 1807سنگ طبس براي معادن زغالكه ت مشخص شد اشتغال و جمعي

صورت هدرصد ب5/19در واقع از كل شاغالن شهر طبس . و غيرمستقيم شغل ايجاد كرده است

در عين حال از . كنندمعاش مي سنگ طبس امرارعادن زغالمستقيم و غيرمستقيم از طريق م

در معادن  را اشتغال درصد آنها هدف از مهاجرت به شهرطبس9/26ن وارده به شهر نيز امهاجر

طور متوسط حداقل يك به ها،نسبتلذا با توجه به اين . اندسنگ اين شهرستان ذكر كردهزغال

آن بوده ن سنگ و شاغالوجود بازار كار زغال پنجم از گسترش فيزيكي شهر طبس، ناشي از

1/0251 

8643/1  
0/8392 

8643/1  

1/8643 

8643/1  
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ثر بر ؤعوامل م شهري از ديگر - هاي روستاخصوص مهاجرتبه ،همچنين مهاجرت. است

درصد از  7/34دهد، ها نشان ميشود، چنانكه نتايج يافتهگسترش فيزيكي شهر محسوب مي

صد مربوط به مهاجران در 9/78حدود  ،انزمياين  باشند، كه ازخانوارهاي شهرطبس مهاجر مي

كردن  درصد اميد به پيدا 44ها نيز به ترتيب بيشترين دليل اين مهاجرت. اندروستايي بوده

درصد وجود خويشاوندان 5/13سنگ طبس، درصد اشتغال درمعادن زغال26 ودرآمد بهتر،شغل

قش خوبي ن در مجموع، نتايج اين پژوهش به). 3، 2جداول( طبس بوده است شهر آنها در

گسترش فيزيكي شهر طبس  تبع آن ت و بهشهري را در افزايش جمعي -هاي روستامهاجرت

شهر طبس را بايد در  يرويهگسترش فيزيكي بي ثر برؤعوامل م  ساير نهايتاً. دهدنشان مي

اراضي در شمال شهر،  مناسب شيب جاي عمودي، بهشهر افقي گسترش توپوگرافي هموار، 

بررسي  در .شهر طبس جستجو كرد ابزرگ ديهشك ب ادغام روستايه رارتباطات و باالخ

با ) 1355 -1385( اخير يت در طي سه دههگسترش شهر با جمعي يمتناسب بودن اندازه

از گسترش شهر با رشد  درصد 55مدل هلدرن به اين نتيجه رسيديم كه تنها  استفاده از

اسپرال(قواره و ناموزون اشي از رشد بين گسترش فيزيكي، درصد45ت هماهنگ بوده و جمعي (

هاي مختلف مورد بررسي قرار را در دهه هاتاين نسبچگونگي در عين حال . ه استبودشهر 

) 1355 - 1365(ي مربوط به دههبيشتر داده و به اين نتيجه رسيديم كه اين عدم تناسب 

بوده و علت اصلي آن ت معيكه در اين دهه رشد مساحت شهر چهار برابر رشد جطوريهب بوده،

و  1357ها در دوران بازسازي پس از زلزله سال ها و خيابانمربوط به وسعت زياد خانههم آن 

عدم نظارت و كنترل مديران شهري و نداشتن طرح و برنامه اي مدون جهت گسترش فيزيكي 

زيافت زمين در ها بيانگر آن است كه باراهبرد نهايي حاصل از تحليل يافته .شهر بوده است

بافتي در صورت تداوم روند فعلي نرخ رشد جمعيت هاي بافت موجود شهر و گسترش دروناليه

جوابگوي نياز جمعيت و  جديدسال ديگر بدون نياز به گسترش فيزيكي  19شهر، حداقل تا 

  .هاي شهري آن خواهد بودسرانه
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فضايي شهر  - يلي بر الگوي گسترش كالبديتحل). 1388(زاده، عيسي و قاسم رفيعي ابراهيم - 1

شانون و هلدرن و ارائه الگوي گسترش مطلوب آتي آن،  هاي آنتروپيمدل ازمرودشت با استفاده 

 . دانشگاه تهران .69شماره . هاي جغرافيايي انسانيمجله پژوهش

ي اراضي شهري ريزي كاربرارزيابي برنامه). 1385( عيسي و عبدالرضا مجيراردكاني زاده،ابراهيم - 2

 .زاهدان .پژوهشكده علوم زمين و جغرافيا .7شماره . اردكان فارس، مجله جغرافيا و توسعه

نامه كارشناسي پايان طبس،پيرامون بازسازي ).1359(آصفي،فرشته؛ ليالخلوتي و سيمين رضويان - 3

 .تهران .دانشگاه شهيد بهشتي .ارشد معماري و شهرسازي

ي كارآمدي دخالت دولت در بازار زمين شهري، فصلنامه اقتصاد به سو). 1379( اطهاري، كمال - 4

 .سازمان ملي زمين و مسكن .30شماره  .مسكن

ثر بر گسترش فيزيكي شهر طبس بعد از زلزله سال ؤبررسي عوامل م ).1387( حبيبي، محمدعلي - 5

 . چستاندانشگاه سيستان و بلو .ريزي شهرينامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه، پايان1357

پذيري طرح هادي شهر مهريز، ارزيابي ميزان تحقق ).1386( تقوايي، مسعود و ميرنجف موسوي -6

 . دانشگاه اصفهان .فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

و  فضايي شهر مرودشت  -بررسي و تحليل روند و الگوي گسترش كالبدي ).1387( رفيعي، قاسم - 7

 جغرافيا و نامه كارشناسي ارشد، پايانGISاز گزيني جهات گسترش آتي آن با استفاده بهينه

 .دانشگاه سيستان بلوچستان .ريزي شهريبرنامه

سنگ پروده طبس، زير نظر بابك گزارش كارآموزي معادن زغال ).1385( مقدم، حسينرضايي - 8

 .)واحد طبس(كوهستاني، دانشگاه آزاد اسالمي 

 .ريزياونت برنامهاستانداري يزد، مع ).1385( سالنامه آماري استان يزد - 9

 .جهاد كشاورزي شهرستان طبس ).1385( سيماي كشاورزي طبس -10

 .جغرافياي تاريخي و توريستي طبس، انتشارات نور علم ).1383( فر، رستم و زهرا فتحيصابري -11

مركز مطالعات . 33شماره . آباديله اصلي توسعه شهري، مجلهأزمين مس ).1378( ماجدي، حميد -12

 .معماري ايران و تحقيقات شهرسازي و

عمومي نفوس و مسكن، استان خراسان، شهرستان  نتايج سرشماري ).1335( مركز آمار ايران -13

 .مشهد .ريزي استان خراسانانتشارات سازمان مديريت و برنامه. طبس

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان خراسان، شهرستان  ).1355( مركز آمار ايران -14

 .ريزي استان خراسان، مشهدمديريت و برنامه ازمان انتشارات س .طبس

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان خراسان، شهرستان  ).1365( مركز آمار ايران -15

 .ريزي استان خراسان، مشهدطبس، انتشارات سازمان مديريت و برنامه
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رستان شه .نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، استان خراسان ).1375( مركز آمار ايران -16

 .مشهد .ريزي استان خراسانانتشارات سازمان مديريت و برنامه .طبس

 .رساني، تهرانواحد اطالع )1387( مركز آمار ايران -17

ريزي كيد بر برنامهأكاربرد مدل در جغرافيا با ت). 1385( حسن و ميرنجف موسوي نيا،حكمت -18

 .انتشارات علم نوين. ايشهري و ناحيه

طرح هادي شهر طبس، سازمان مسكن و  ).1369( ت و ميرفندرسكيمشاور دانشدوس مهندسين -19

 .شهرسازي خراسان

طرح تجديد نظر طرح هادي شهر طبس،  ).1376( مهندسين مشاور دانشدوست و ميرفندرسكي -20

 .سازمان مسكن و شهرسازي خراسان

ي دانشسرا .نامه دبيري جغرافياسيماي كشاورزي شهرستان طبس،پايان ).1367( نيره هاشمي، -21
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