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  چکیده

ي شهري، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت هاي توسعهي فیزیکی شهري پایدار، یک ضرورت اساسی در برنامهتوجه به توسعه

اجتماعی و کالبدي شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرهاي آن هاي فرهنگی، جبهه

هاي مختلف مورد تواند از جنبهتوانند بر توسعه شهر اثر گذاشته و از اینرو، توسعه شهري میاست. پارامترها و عوامل متنوعی می

ي فیزیکی شهرها با توجه به پارامترهایی بال بررسی عوامل مؤثر بر رشد و توسعهبررسی و ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر، به دن

 باشد. شهر بیرجند به عنوان نمونه موردي بر اساس پارامترهاي جغرافیایی جهت قابلیت توسعه شهري بررسی گردید.جغرافیایی می

  کلمات کلیدي

 توسعه فیزیکی، شهر، جغرافیا، بیرجند.

  مقدمه -1

 تــوانیخود م يروزمره یرا در گذران زندگ یاعلم جغراف ریارزش و تأث

روزمــره (خــوراك،  یاز امــورات زنــدگ یــکمشاهده کرد. تفکر به هــر 

و بــا چــه  یقی،به چه طر ی،از چه مناطق ینکهپوشاك، مسکن و ...) و ا

و ارزش علم  یرما را متوجه تأث تواندیم اند،یدهبه دست ما رس یطیشرا

از  یکــیبکنــد، کــه  هــایريگ یمو تصــم هــایزيردر برنامــه  یــاجغراف

اســت.  يشهر يبحث شهر و توسعه یادر جغراف یزيموضوعات برنامه ر

عامل توسعه را  يبه نحو یکهر ي،دانش بشر يهاشاخه یامروزه، تمام

را به  یتواقع یاند تماماند، اما نتوانستهقرار داده یابیمورد سنجش و ارز

 توانــدیاز علوم که م ياتنها شاخه یدشا ن،یام ینبگذارند. در ا یشنما

کنــد دانــش  يداور یعتدر مفهوم توسعه با توجه به رابطه انسان و طب

 یبررســ یعــیطب هــايیطهــم مح یــا،باشد. چرا کــه در جغراف یاجغراف

. در گــرددیم یبررســ یاجتماع یطمح يهاو هم عکس العمل شودیم

 تواندیم یبه خوب یندگز یژهبه عنوان روش و يجامعه شهر یان،م ینا

 يشــهر یســتمس يدر نظــر گرفتــه شــود. اجــزا یســتمس یکهمچون 

منــابع،  یــعتوز يالگوهــا ي،اقتصــاد ی،اجتمــاع ياز نهادها يامجموعه

 یســتممربــوط بــه خــود اســت لــذا س يرفتار ینو قوان یدتول هايیوهش

کــرد  ریــفشده، تع یاد ياز اجزا يابه مثابه مجموعه توانیرا م يشهر

  .]1[قرار دارند یکدیگربا  یوابستگ یادر کنش متقابل که 

 یاجغراف یانارتباط م یبررس یتاهم یانگرآنچه گفته شد ب یبترت بدین

حاضــر در  یقتحق گفته،یشاست. با توجه به مطالب پ يو توسعه شهر

 یچه نقشــ یاکه دانش جغراف یپرسش اساس ینا يآن است که برا یپ

  رخور جستجو کند.د یدارد، پاسخ يدر توسعه شهر

  توسعه شهري و عوامل موثر بر توسعه -2

ي معاصر از ابعاد مختلف اجتماعی، ي سریع شهري، در چند دههتوسعه

اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، محیطی، و.... زندگی بشــر را تحــت تــأثیر 

ي پایــدار، بــه عنــوان شــعار اصــلی قرار داده است. مطرح شدن توسعه

ي زیست کــره و ابعــاد رات شهرها برگسترهي سوم نیز ناشی از اثهزاره
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ي مختلف زندگی انسانی است. بدون شک بحــث از پایــداري و توســعه

پایدار بدون توجه به شهرها و شهر نشینی بی معنی خواهد بود. شهرها 

به عنوان عامل اصلی ایجاد کننــده ي ناپایــداري در جهــان بــه شــمار 

جهانی هر دو مفهومی واحد روند. در واقع پایداري شهري و پایداري می

هستند. بر این اساس با توجه به پیچیدگی ذاتی شهرها و ابعاد مختلف 

تأثیر گذاري آنها، شناخت عوامل اصلی و کلیدي در جهت دست یــابی 

رسد. در این تحقیق سعی شــده به پایداري شهري، ضروري به نظر می

ي ارائــه هاي تعیین کننده در بحث پایداري شهراست برخی از شاخص

توان عوامل تاثیرگذار در توسعه شهري را . از منظر جغرافیا می]2[شود

در چهار دسته عوامل طبیعی، عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی، عوامل 

  ها بررسی نمود.سیاسی و نقش دولت

  ي شهرعوامل طبیعی و توسعه -1-2

از  یعــی،طب یطدر ارتباط با عوامل گوناگون مح يمجاور شهر يفضاها

، مانند کوه یعیها با عوارض طبآن يو همجوار یها،ه شکل ناهموارجمل

ها در حاکم بر آن یمیاقل یطو شرا یادشت، رودخانه، جلگه و سواحل در

کــه  يدارند، بــه طــور ياکننده یینشهرها نقش تع يتوسعه یچگونگ

 ارتباط يو ضمن برقرار گیرندیشکل م یطشرا یناز ا عیتشهرها به تب

در  یطشــرا یــن. ادهنــدیخــود ادامــه م يه رشد و توسعهب یکدیگر،با 

دارنــد و مناســب  ياشهرها و روستاها سهم عمده ينقش اندازه یینتع

د در رون ییبه سزا یرتأث یهايبه صورت ناح یاییجغراف هايیطبودن مح

  .]3[ها خواهد داشت آن يو توسعه یريشکل گ

 ي،وارشکل ناهم یا،طح درارتفاع از س یایی،جغراف یتمانند: موقع عواملی

 يابه گونه یکها، هر  آب  يو شبکه یاهیآب و هوا، خاك و پوشش گ

 یــینو تع يوسعت و گسترش مراکــز شــهر یري،و شکل گ یدایشدر پ

ا مشترك در ارتبــاط بــ یاها موثرند و هر کدام به صورت مجزا نقش آن

 ايیممنطقــه، ســ یــايحاکم بــر جغراف یطها در شراآن یعملکرد نسب

  .سازندیرا متأثر م یرانا يشهرها و روستاها یکنون

  موقعیت جغرافیایی -1-1-2

 یطشــرا یجــاددر ا یــاییعامل جغراف یکبه عنوان  یاییجغراف یتموقع

نبــود  یین،پــا یــاییمکان با عرض جغراف یکمؤثر است. در  یکیاکولوژ

ر د یدخورش يباال، گرما یاییبا عرض جغراف یگرد يهاگرما و در مکان

  .باشدیشهرها مد نظر م یجادا

بهــره  یــزاندر اختالف شب و روز و م یرگذاريبا تاث یاییعرض جغراف 

گــذار  یرمکان تــأث یک یکیاکولوژ یتدر محدود یداز نور خورش یريگ

درجه واقع شده است که به  40تا  25 یاییدر عرض جغراف یراناست. ا

 یــنا یکیاکولــوژ یاتبه مــدار رأس الســرطان از خصوصــ یکینزد یلدل

 یدهرا موجب گرد یرانا يشهرها یو پراکندگ است یرفتهپذ یربخش تأث

  است. 

 یــتکــه جمع دهــدینشان م 65و سال  45سال  هاييسرشمار نتایج

بــه صــورت نــاموزون و  30تــا  25 یــاییدر عــرض جغراف یرانا يشهر

 هايسرشمار ینسال فاصله ب 20نسبت با وجود  ینو ا باشدیپراکنده م

 يشــهر یتدرصد جمع ینکرده است به عبارت یبل توجهقا ییرتغ یچه

و  1/8بــا اختصــاص دادن  45ســال  در 30تا  25 یاییدر عرض جغراف

. بــه باشدیم يشهر یتدرصد از کل جمع 26/10با اختصاص  65سال 

گــرم و خشــک  یو دورشدن از نــواح یاییعرض جغراف یشموازات افزا

بــا کــاهش  یانــه،م يهــامعتدل و عرض یشدن به نواح یکو نزد یرانا

 نبرتعــداد ســاکنا يجــو هــايیزشر یــزانم یشحرارت و افزا يدرجه

به اســکان  یلم یایی،عرض جغراف یش. لذا با افزاشودیشهرها افزوده م

کــه  دهدینشان م یدهپد ین. اشودیم یادز يشهر يهابه صورت شکل

 یــران،ا يبــاال یــاییجغراف يهــاو اعتدال هوا در عرض یوجود آب کاف

شــده اســت و  ینــواح یگــرنسبت بــه د یشتريب یتوجب جذب جمعم

 يها را برامکان، آن یکدر  ياقتصاد-یو انسان یعیامکانات طب يبرقرار

  .]4[آماده کرده است  ياستقرار مراکز شهر

 30تا  25 در عرض جغرافیاي 1365و  1345هاي سال سرشماري - 1جدول 

 ]4[درجه 

عدادشهر ت  الس

 کل کشور

تعداد 

 شهر

درصد 

شهرهاي 

 کشور

درصد 

جمعیت 

 شهري

45 249 38 4/15 1/8 

65 496 68 72/13 26/10 
 

  

  ناهمواري -2-1-2

و  يعامــل نــاهموار یانو ملموس م یکنزد يبه رابطه یابیدست  يبرا

 یطموجــود از شــرا ايیــهدر کشــور اطالعــات پا يمراکز شهر يتوسعه

. یردقرار گ یسهو مورد مقا یهته یدآنها با یتیشهرها و بعد جمع یارتفاع

 يشــهر يو توســعه يعامــل نــاهموار یانکه م یستن یدهامر پوش ینا

بــه صــورت  یعــیوجود دارد. از آنجا که عــوارض طب گتنگاتن یارتباط

به  کنند،یعمل م یدارپا يهاسکونت يمحدود کننده یاعامل بازدارنده 

است. بــه عنــوان مثــال  یامدهبه وجود ن يشهر يهاکانون یعیطور طب

 یطشــرا یینارســا ی،مشــکالت ارتبــاط یــلبــه دل یارتفاعات کوهســتان

تنــد کمتــر مــورد توجــه  بیو خــاك مناســب، شــ یننبود زم یشی،رو

کشــور بــرخالف  یجنوب یدر نواح ینکها یابودند. و  یدارپا يهاسکونت

عمــدتاً در امتــداد  يشــهر يهاکانون یابیشمال مکان  ياجلگه ینواح



  نخستین کنفرانس ملی به سوي شهرسازي و معماري دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

و  یایینامساعد جغراف یطبا وجود شرا ینجاساحل انجام گرفته است. در ا

از  رخــورداريبشــهرها بــا  ی،ساحل يهادر کناره یزراع هايیتمحدود

 يخود به مراکز بزرگ داد و ستد و مبادله يو تجار یبندرگاه یتموقع

 يشــهر يرا در واحــدها یشده و استقرار جوامــع انســان یلتبد ییکاال

  .]5[اندبزرگ و کوچک ممکن ساخته

  شیب -3-1-2

 يشــهر يهادر نظام پــراکنش ســکونتگاه یطیاز عوامل مؤثر مح یکی

و تحــول  ییــرعوامــل تغ یناز مهمتــر یکــی یبش باشدیم یبش یارمع

 یدر زنــدگ یــبترت یــنبه شمار آمده و به ا ینسطح زم هاييناهموار

. گــذاردیاثر م یممستق یرغ یا یمبه طور مستق يو هايیتانسان و فعال

شده  يتراس بند یدر اراض يکشاورز یرنظ سانان يها یتاز فعا یبرخ

آب  يهــاپروژه یــرو،خطــوط انتقــال ن يهاها، دکلجاده یم،با کشت د

ها) انجام (دامنه هایبش يبر رو يشهر يهااز سکونتگاه یبخش یرسان

 یــکهــا در آن یعموم یبش ینکهضمن ا یکوهستان ياند. شهرهاشده

 یبهســتند. وجــود شــ یبش يدارا یزجهت است، در جهات مختلف ن

معــابر  یعــیطب يشــهر، شستشــو یباییجهات مانند ز یاگرچه از بعض

ســطح شــهرها  یباســت، امــا شــ یــتحــائز اهم یــرهتوسط رواناب و غ

ع وقو یرنظ یمشکالت تواندیاندازه) م یشو ب یبحران هايیب(باالخص ش

و امثال آن  ياحرکات دامنه ي،حمل و نقل درون شهر يدشوار یل،س

 یربــغ یجاناستان آذربا يشهرها یآورد. به عنوان مثال بررس اررا به ب

 درصد 5تا  2 یبش ینب یتیجمع ییراتتغ یشتریننشانگر آن است که ب

 5تا  0 ینب یباستان در ش يدرصد شهرها 80از  یشرخ داده است و ب

اســتقرار و  يبــرا هایبشــ ینتردرصد استقرار دارنــد. از آنجــا مناســب

مؤلفــه در  یــنکــه ا باشــدیدرصــد م 10تــا  5/0 ینشهرها ب يتوسعه

  .]6[شده است یتاستان رعا ینا يشهرها يتوسعه

  میزان بارندگی -4-1-2

منفــرد  يهــاالبــرز و زاگــرس و کوه هاييو ارتفاع ناهموار یابیجهت 

ن داشته که بــر مکــا یکیارتباط نزد یبارندگ یزانبا م یو شرق يمرکز

اســت.  یرگــذارانســان تاث یزنــدگ یطمحــ یريشهرها و شکل گ ینیگز

 یرانا يمرکز يو صحرا یبزرگ داخل یربارش کم در قسمت کو یزانم

باشــد و شــمال  یــتاز جمع یکشور خــال زقسمت ا ینسبب شده که ا

به آب در توســعه و اســتقرار مراکــز  یرطوبت و دسترس یلکشور به دل

شــهرها  ینا يداشته است. آب از عوامل نشو و نما ینقش مهم يشهر

  .رودیبه شمار م یو صنعت يکشاورز هايینهدر زم

ها، پوشــش ها و چالهها، درهآب و هوا مانند: جهت دامنه یمحل عوامل

کاهش  یا یشآن در افزا یرو تأث يها، حجم ناهموارآب يتوده یاهی،گ

ـــدگ ـــأث یبارن ـــاع و ت ـــرآن در تغ یرارتف ـــا ن یی ـــزدم ـــدگاهاز د ی  ی

 ايیــژهو یتاهم يکشور، دارا يشهرها يدر توسعه یکروکلیماتولوژيم

 ییــراتکــه تغ باشدیم یمیعناصر اقل یناز جمله مهمتر یاست. بارندگ

  .]7[ گذاردیم ياآن بر انسان اثرات قابل مالحظه

  ي شهرعوامل اقتصادي و توسعه -2-2

 يیــهپا يمطالعــه ي،شــهر یو طراح يمطالعات شهرساز یاصل يیهپا

درآمــد و در  یــت،شهر است که بر اســاس آن اشــتغال، جمع ياقتصاد

  .]8[شودیبه فضا مشخص م یازن یزانم یتنها

  اشتغال -1-2-2

اشتغال و مباحث مربوط به آن در جهان پرشــتاب امــروز مــورد توجــه 

. ]9[گذاران، دولت مردان و کارشناسان بوده اســت  یاستاز س یاريبس

آن بــه طــور مــداوم در حــال گــذار و  يجهان و شــهرها یگرد ياز سو

 هــايیهمــواره در حــال دگرگون ینیشــهر نشــ ندیبوده و فرآ یشرفتپ

 یاســی،متفــاوت س ياست که ســاختارها یدر حال یناست. ا يساختار

 یســتیابعــاد ز يبــر همــه یجوامــع آثــار متفــاوت یو اجتماع ياقتصاد

ا بــ ینساکنان شهرها از جمله ساختار اشتغال و کار داشته است. همچن

 جوامــع و نظــام يتصاداق یاجتماع یرهايمتغ یمتوجه به ارتباط مستق

اره و اشتغال که همو رکا يها با مقولهآن يشهر یرتو مد یزيبرنامه ر

شده است،  يشهر یدر نواح یمختلف هايیاستو س یکردهامنجر به رو

  .شودینام برده م يمؤثر بر اشتغال شهر یها به عنوان عوامل مکاناز آن

 هــايیتفعال یو چگــونگ یــزانبــا م يسرنوشت هرشهر یبترت ینبه ا 

 وتوســعه  یــدایش،. اصوالً علل پشودیآن معلوم م ییو درآمد زا یدتول

که در ســر  ییاست. شهرها ياقتصاد یگرد یزرونق شهرها قبل از هر چ

و  يبندر ياند، شهرها) قرار گرفتهیشم(جاده ابر یارتباط یاصل يراهها

د، انــبــه وجــود آمده یو صــنعت يکنار مراکز کشــاورز درکه  ییشهرها

 ی،(خــدمات ياقتصــاد یتو رونق خود را صرف نظر از نوع فعال یدایشپ

 یجــادهستند که موجب ا یعوامل یاعامل  یون) مدیصنعت یا يکشاورز

بــه  کاال و خدمات اشتغال یعوتوز یدتول یرا. زشودیمحل م يدرآمد برا

اشتغال موجب جذب افراد بــه محــل  يهاینهو وجود زم آوردیوجود م

هر  يو اندازه یزیکیف يگفت که توسعه توانیم ین. بنابرایدخواهد گرد

  .]10[دارد ياشتغال شهر یزانبا م یمیشهر، ارتباط مستق

 يیهو برپا یرامونیپ يدار یهجهان سوم تحت نظام سرما يکشورها در

بــه  یلرفتــه و تبــد ینمــوزون از بــ يشــهر يبرون زا، شبکه يتوسعه

. در ]11[ناهمگون شده اســت  يشهر يشبکه یاو  یرهايزنج يشبکه

 يیهو برپا يبا رشد اقتصاد یکا،آمر يمتحده یالتکه در اروپا و ا یحال

 یراز چند شهر بزرگ به ســا يشهر يتوسعه یجبه تدر زا،اقتصاد درون 
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هماهنگ بــه  يسلسله مراتب شهر یجهکرده و در نت یتسرا یزشهرها ن

  .]12[وجود آمده است

و بــه آن نقــش  آوردیکه شهر را به وجود مــ يجمله عوامل اقتصاد از

ز ا یناش یتفعال ینحاکم بر شهر است. ا ياقتصاد یتنوع فعال دهد،یم

اط، ارتب ینآن است و در ا یرامونیپ يروستاها ايیهامکانات مساعد ناح

 را به عهــده داشــته و دارد، یعامل ارتباطات و حمل و نقل نقش مهم

و  يهرمراکــز شــ یــازمورد ن يو کاالها یهو انتقال منابع اول نقلبه  یراز

کــه امــر  یو در آن نــواح بخشــدیتسربع م يمحصوالت کشاورز یگرد

  .]12[ یابندیشکل م یشتريب يارتباط آسان است، مراکز شهر

  فضا -2-2-2

 ی،و ثروتــ يمنابع اقتصاد یعاز نظر توز یمکان يهادر کشور ما، تفاوت

ر کشور، کــه ازنظــ ییرامونپ یبه نواح یشتیاند تا مراکز معموجب شده

 يو نــابرابر یابنــداند، ســوق  تریغن یو صنعت یو منابع معدن ياقتصاد

ــوژ ــ یکیاکول ــواح ینب ــواح یرامــونیپ ین ــا ن  يهــاو بخش يمرکــز یب

 هــايیتباعــث شــده اســت تــا فعال ايیهحاشــ هايتو دش یکوهستان

 يمرکــز يهــاخــارج از بخش یدر نــواح یو اجتماع یاسیس ي،اقتصاد

و چــه در  یمچه در قــد یز،ن یمراکز حکومت ینی. مکان گزیرندشکل بگ

مشــهد،  یراز،شــ ین،مانند: اصــفهان، قــزو ییدر شهرها یر،اخ يهاقرن

 کرده اســت و یرويپ يقانون مند ینعمده، از ا يشهرها یرتهران و سا

 يپســت جلگــه یو نــواح یرامــونیپ يهــادر بخش یشــترمراکــز ب ینا

مجــاور  یکوهیپــا يهاو دشــت مازنــدران یــايخوزستان و سواحل در

 ی،یو هــوا یاییدر يهاراه يها. احداث شبکهاندیافتهکوهستان استقرار 

. توسعه حمل و نقل همواره هم علــت و طلبدیرا م يوجود مراکز شهر

در  یــدامکانــات جد یجهم معلول تمرکز رشد شهرها بوده اســت و تــرو

 یجــادبــه ا دهیبخش یعرا تسر ییمصرف حمل ونقل که امرجابجا يالگو

 ]13[کرده است یکمک فراوان یمقد يوگسترش شهرها یدجد يشهرها

 يبــه رونــق خــدمات شــهر ايیــهکه اثرات آن بــه صــورت توســعه ناح

 يدر شــهرها تــوانیحمل و نقل را م ياست. عملکرد اقتصاد یدهانجام

کشــور  یاصــل ياز محورهــا یاريو بســ یانــهتاکستان، آوج، اسدآباد، م

و خــدمات  یراییمزبور، اســتقرار مراکــز پــذ يمشاهده کرد. در شهرها

 یقابل تــوجه یزانبه م یارتباط يهاراه یردر مس يحمل و نقل مسافر

 یــقطر ینشهر را به سمت خود سوق داده و از ا ییرشد و توسعه فضا

شــهرها  یــنرا در ا ياقتصــاد هــايیتفعال یــبو ترک يظــاهر یمايســ

  .دگرگون ساخته است

  اجتماعی و توسعه شهرعوامل  -3-2

  توپوگرافی اجتماعی -1-3-2

و  یعــیطب یتوپوگراف یاتخصوص یبه موازات بررس ي،درمطالعات شهر

مستتر درشهرها  يهاگروه یاجتماع یساختمان، الزم است به توپوگراف

 يهــامحل یاجتمــاع يهــامنزلت یتوجه شود. مقصود از آن بررس یزن

بــه تناســب امکانــات و چشــم انــدازها،  یــکمختلف شهر است کــه هر

 ی. توپوگرافآوردیبه وجود م یطدر مح را ینیمع ییفضا يهاساختمان

موجود درشــهرها را  یاجتماع هاييبند یهال یحتوض تواندیم یاجتماع

آنان مورد  يو رفتار یمسکون یشتی،مع ی،فرهنگ یاتبا توجه به خصوص

و  هــایتحــدود فعال يشــهر هــايیريگ یمتوجــه قــرارداده و در تصــم

شهرها  یاجتماع غرافیايبرخورد با آنان را مشخص کند. در ج یچگونگ

اقشار مختلف ساکن  ینیگز ییسنجش جدا يمبنا یاجتماع یتوپوگراف

و  ینید ي،نژاد ی،قوم یلکه ممکن است به دال رود،یشهرها به شمار م

شهر، در  ي. اما توسعه]14[ازهم باشند يجدا یگربه علل د یاو  یمذهب

ارتبــاط  یــناست و در ا يشهر یترشد جمع یزانارتباط تنگاتنگ با م

مهاجرت خالص به شهر، انتقــال  یزانم ي،شهر یتجمع یعیطب یشافزا

شــهر از  یــتبه شهر و ساخت جمع يشهر یرجوامع غ یتیساخت جمع

  .روندیبه شمار م یعوامل اساس

  مهاجرت -2-3-2

 ادیجــگــذار در ا یرتأث یو اجتماع ياقتصاد یاسی،س ياز پارامترها یکی

 یزیکــیف ياست، که در توســعه یاجتماع-ياقتصاد یدجد يساختارها

 يیــدهپد ینتــر. مهم]15[بر عهده داشــته اســت ياشهرها نقش عمده

در حــال توســعه نــرخ  يدر کشورها یانسان يهاکونتگاهشکل س ییرتغ

بخش توسط اشخاص، اجتماعات  ینا مدیریتکه  باشدیم يرشد شهر

 کشورها، شهرها به طور معمول دو ین. در اگیردیها صورت مو حکومت

و در  يشــهر یــتاز نصف رشد جمع یشترکل و ب یتجمع یشسوم افزا

  .]16[کنندیو مهاجرت روستا به شهر را جذب م یعیطب یشافزا یجهنت

  سیاسی و نقش دولت ها در توسعه شهرعوامل  -4-2

  سیاست دولت ها -1-4-2

ساز  یريموجب شکل گ یاسیبه نام دولت و قلمرو س ايیدهپد یدایشپ

شهرها را در  یتشد که توانست عملکرد، شکل، اندازه و موقع ییو کارها

دولت با تسلط بــر  یراقلمرو آن دولت متأثر کند؛ ز يبه اندازه یاسیمق

شــکل  يرا بــرا ییهاو فرصــت هایتودمحــد توانــدیگسترده م ییفضا
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 یــتو مصــرف در جمع یدتول يالگو ییرخاص مانند تغ تاررف یک یريگ

از  یاريامــروزه بســ یر،تفســ یــنخــود فــراهم آورد. بــا ا يســلطه یــرز

ــاد س یشــمنداناند ــت و قلمــرو (ابع ــر مفهــوم دول ــا تمرکــز ب  یاســیب

و توسعه  دیجامسئله ا يبرا یمستدل يهااند پاسخ) توانستهینیشهرنش

مفهــوم (دولــت، کــارگزار،  نشــینی،دولت و شهر يیه. نظریابندشهرها ب

 يدولــت هــم بــرا یــهنظر ینکه با توجه به ا کندیکارفرما) را مطرح م

 يو هم بــرا ییامور کارفرما يگر يتصد يهم برا ي،انجام امور کارگزار

بر استقرار عناصــر و عوامــل  يشهر هايیگاهخود به پا یتاعمال حاکم

 یشو افــزا یتزمند تقویاتحقق اهداف خود ن ياست. و برا یازمندخود ن

کــوکس شــهر  يهابنا بــه گفتــه ]17[.باشدیشهرها در هر سه حوزه م

 ینهاد کانون یناست و دولت مهمتر یاستدر مباحث س يمرکز یمفهوم

 یهط دوســوارتبــا ینمهم ا یند. برآماندیم یباق يشهر هايیاستدر س

 یــلتحل یــادينگرش به مفهوم شهر تا حــدود ز یاست که چگونگ ینا

  و عکس آن صادق است. دهدیقرار م یردولت را تحت تأث وممفه

شــهرها مــؤثر  يدر توسعه تواندیمختلف م يهادولت از جنبه سیاست

 ياقتصــاد یوابســتگ یاســی،س ي،ادار يشهرها يباشد، از جمله توسعه

زاغــه  یجــادحــاکم بــر جامعــه و ا یــديروابط تولجهان سوم،  يشهرها

 ي،بانــک مرکــز یجــادا ي،شهر مرکــز یفرسودگ ینی،حومه نش ینی،نش

از  ینــهبه يشهرها و اســتفاده يتوسعه فرمو کنترل  ینبانک زم یجادا

  است. یلدخ ي،شهر هايینزم

ت کــه قــبالً در مطالعــا یایی،جغراف يها در فضاسازنقش دولت امروزه،

م کننده اســت و در تمــا یینفراموش شده بود، از عوامل تع یاییجغراف

. شــودیم یدبر آن تاک ي،شهر یايجغراف یژهبه و یایی،جغراف هايینهزم

شهر را جاذب  یک يمجموعه توانندیم یاسیس هایییريگ یملذا تصم

 یهســرما يرا کــه بــرا یتیوضــع توانندیسازنده و م یتجذاب زا يعار یا

مساعد اســت، بــه طــور کامــل  یگرد هايگزینییجا ینو همچن يگذار

 آن یرو تأث يخطوط مرز یینتع یمات،تصم ینا يدهند. از جمله ییرتغ

 به يو ارشاد يادرا يهاانتقال نقش ینشهر و همچن يبر رشد و توسعه

  شهرها مؤثر است. ینامیزمشهرهاست که بر د

ها، بسته به متمرکــز آن يو اقتصاد یاسیس یماتها و تصمنقش دولت

 یمتفاوت یکشورها، اثرات خارج یو اجتماع یاسینبودن امور س یابودن 

هــا در نقــش دولت ي،دار یه. در نظــام ســرماگذارنــدیم ياز خود برجا

در اقتصــاد  ینبوده است، ولــ یرشهرها، چندان چشمگ يتوسعه یندفرا

 هايیاســتها سنقش را دارند. آن ینها مهمتردولت ده،ش یزيبرنامه ر

شده به  یینتع یرهايرا در مس هایهو سرما کنندیم یینرا تع ياقتصاد

 یريبــزرگ جلــوگ یاربس يشهرها ياز توسعه یجه،. در نتگیرندیکار م

بــه  پردازندیم یشترينامساعد، حقوق و دستمزد ب ی. در نواحکنندیم

 یــتهــا، اولودر آن يگذار یهو کوچک و سرما یانیم يشهرها يتوسعه

  .]18[دهندیم

  ي شهرهامحدودیت هاي توسعه -3

 هايیتاز محــدود یو آگــاه ییآشــنا یزیکــیدر کنار عوامل توســعه ف

  دارد. ايیژهو یتشهرها اهم یزیکیتوسعه ف

  طبیعیعوامل  -1-3

در  یاییجغراف یتکه شامل موقع یعیاز عوامل طب یناش هايیتمحدود

 یبرخ توانیکه م باشدیم یرانا يشهرها يرشد و توسعه یابی،مکان 

  قرا دارد: یترها را مورد بررساز پارام

 ییننقش تع يو مصارف شهر يکشاورز يبه منابع آب برا یدسترس-1

 یــلبــه دل یــرانا يمرکــز یدارد کــه بــه عنــوان مثــال نــواح ياکننده

رو بــرو  یالبرز و زاگرس بــا کمبــود آب و خشــک یکوهستان هايیوارهد

  ر دارد.استقرا یکوهیپا یدر نواح یشترب یانسان هايیتاست و فعال

ســهولت  یــا یشــتیمع ي) از نظــر اســتفادهي(نــاهموار ینشکل زمــ-2

شده است. که در  يشهر یابیدر مکان  هایییتباعث محدود یارتباط

 متــر 2000از  یشو ارتفاعات ب یکوهستان یبه نواح توانیمورد م ینا

را به خود اختصاص داده است  يکمتر يشهر يهااشاره کرد که کانون

]19 [.  

  دست انسان ساختهعوامل  -2-3

هــا، از عوامــل دســت ســاز انســان، ماننــد جاده یناشــ هايیتمحــدود

ــار فرهنگــ ها،یمارســتانب ي،ادار يهاها، ســاختمانشــاهراه قابــل  یآث

 و .... که معمــوالً یآب رسان يهاشبکه ی،مسکون يهامجتمع ي،نگهدار

 هايیترشــته محــدود یــکانــد و به وجود آمده ینیسنگ هايینهبا هز

 شهر، به وجــود یندهآ يهانامهشهر و بر يکالبد یزيدر طرح ر یاساس

در آن در ســطح  یع. به عنوان مثال شهر اراك بــا تمرکــز صــناآوردیم

دان چن یقرار گرفته است اما از نظر مسکون ياقتصاد ياز توسعه ییباال

  .]19[باشدینم یافتهتوسعه 

  اجتماعیعوامل  -3-3

 یزیکــیخاص خود، کمتر از عوامــل ف یفیتک یلگونه عوامل به دل ینا

 ياجتماعات بر اساس و مبنا یشهايو گرا یالتتما ییاباند. ارزشملموس

ها را آن یتاهم یاست، ول یرامکان پذ يقابل لمس، تا حدود يارزشها

 یآتــ يهاشهر و برنامــه يکالبد یزيگرفت. در طرح ر یدهناد توانینم

ســاکنان  یو قوم یفرهنگ ی،و مذهب ینید به سنن و آداب دیتوسعه با
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 هایتگونه محدود ینتوسعه با توجه به ا يهاشهر توجه داشت و برنامه

 یمختلــف اجتمــاع يگروههــا یازهــايباشد تا با ن یانعطاف کاف يدارا

  کند. یدامطابقت پ

  عوامل اقتصادي  -4-3

 يطرحهــا يمشــکل اجــرا ینتــرمهم ي،و اقتصاد یمال هايیتمحدود

 یتو ارجح یتاولو یینموضوع حق تقدم، تع انديتوسعه و عمران شهر

طــرح مــورد  يدر چارچوب هدفها یگر،د يهانسبت به برنامه يابرنامه

 يگــذار یهو بــا امکانــات ســرما یــردانجام گ یسهو مطالعه و مقا یبررس

  .] 20[ شویوجه مت سعهدر جهت تو یبخش خصوص

 یدبا ي،شهر يمربوط به توسعه یشنهادهايشهر و پ يکالبد یزير طرح

  منطبق باشد. یو عموم یبخش خصوص يگذار یهبا امکانات سرما

  فنیعوامل  -5-3

 يشهرساز يهابرنامه ياجرا ی،تخصص هايینهنبود کارکنان ماهر در زم

ا، نامناســب بــودن آنهــ یــاآالت و  ینرا دچار وقفه نموده و کمبود ماش

. اتخــاذ ســازدیرو مرا بــا مشــکل رو بــه يشهر ســاز يهابرنامه ياجرا

ل موجود و متداو يو روشها یلبا وسا یدطرح جامع با يو اجرا یمتصم

 یلو امکانــات روز، تعــد یازهــاو به مرور زمان بر حسب ن دمنطبق باش

  شود.

  

  اداري و سیاسیعوامل  -6-3

 یجوانب زنــدگ يیهکل ي،که طرح توسعه و عمران شهر ینبا توجه به ا

 ینب يهمکار یزانکامل به م یآن بستگ یتلذا موفق یگیرد،مردم را درم

دست اندر کاران  یو نهادها و به طور کل یدولت يسازمانها و دستگاهها

 يو مرحله بنــد یو هماهنگ ییاجرا يطرحها یمطرح دارد. تنظ ياجرا

که  ید،آ یکوشش واحدها درم یکبه صورت  یهنگام رایی،اج یاتعمل

. از یدطرح به وجود آ يمسووالن اجرا يکامل در سطوح باال یهماهنگ

و اهداف طرح  یمو مسووالن امور به مقصود و مفاه یرانمد یدرو با ینا

است کــه  یادآوريالزم آگاه باشند. الزم به  يهاتوسعه و عمران و طرح

مطلــوب در  یجبــه نتــا توانیشهروندان م ارکتو مش يبا جلب همکار

  .یافتدست  ي،طرح توسعه و عمران شهر ياجرا

  

  مطالعه موردي -4

 ینو همچنــ یزیکــیقبل اشاره شد، توســعه ف بر اساس آنچه در بخش

شــامل  یــا،شــهر از منظــر جغراف یزیکــیعوامل محدود کننده توسعه ف

  باشد. یعوامل م ینا یانگرب 1باشد که شکل  یم یعوامل مختلف
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کی ل مؤثر بر توسعه فیزیدر این تحقیق جهت بررسی پارامترها و عوام

یــن اشهر، مطالعه موردي در شهر بیرجند انجام گرفت. در ادامه نتایج 

  ارزیابی ارائه گردیده است.

  موقعیت جغرافیایی شهر بیرجند -1-4

مــرز  یلــومتريک 14در  یمرکز استان خراسان جنوب یرجندشهرستان ب

از شــمال بــه  یرجندمشترك با کشور افغانستان واقع است. شهرستان ب

ن شهرستان قائنات، از شرق به کشور افغانستان، از جنوب به شهرســتا

فــردوس و طــبس  ينهبندان و استان کرمان و از مغرب به شهرستانها

مربع و  یلومترک 34893شهرستان  ینا وسعت). 2محدود است (شکل 

طــول  یقــهدق 13درجــه و  59اســت کــه در  جنــدیرمرکــز آن شــهر ب

 1491و در ارتفاع  یاییعرض جغراف یقهدق 53درجه و  32و  یاییجغراف

تان تا مرکز اس یرجندفاصله شهر بقرار گرفته است.  یااز سطح در يمتر

و بلوچســتان  یســتانتا مرکز اســتان س یلومتر،ک 481 يخراسان رضو

  .باشدیم یلومترک 586و تا مرکز استان کرمان  یلومترک 458

هاي عمیق و یرجند شهرستانی کوهستانی است و در آن کوهها و درهب

ه حاصلخیزي وجود دارد. کوههاي عمده شهرستان عبارتند از: رشته کو

اي باقران در جنوب، کوه شاه در غرب، رشته کوه مؤمن آباد. آب و هــو

هاي هاي ســرد و تابســتانبیرجند، نیمه بیابانی بوده و داراي زمســتان

ن ست. میزان بارش در این شهر با توجه به آب و هواي آخشک و گرم ا

دهد کــه در کم بوده و بیشترین میزان آن از آذر تا اردیبهشت رخ می

 فصل زمستان اغلب به صورت برف است.

  بررسی عوامل توسعه فیزیکی شهر بیرجند -2-4

ه کاز همانگونه  توانیرا م یرجندشهر ب یزیکیتوسعه ف یتقابل یتوضع

  نمود. یابیو ارز یدر چند دسته بررس یدقبالً اشاره گرد

  عوامل طبیعی -1-2-4

 یــاییو طول جغراف یدرجه شمال 32 یاییدر عرض جغراف یرجندشهر ب

در منطقــه  ییو هوا است و به لحاظ آب یدهواقع گرد یدرجه شرق 59

جهــت توســعه  یمناسب یتوضع ینروو گرم و خشک بوده و از ا یريکو

 یگرافبوده و توپو یزناچ یرجندشهر ب يبرا یبش ییرات. تغباشدیدارا نم

توســعه و  يمناســب بــرا یعــامل ینا ینرو) و از ا3دارد (شکل  يهموار

در  ینکــهبــا توجــه بــه ا یــزن ی. به لحاظ بارنــدگباشدیگسترش شهر م

ز شهر کمتر ا یندر ا یاست همواره بارندگ یدهواقع گرد یريمنطقه کو

از موانــع توســعه شــهر  یکی یاست و کمبود منابع آب يمتوسط کشور

  .باشدیم

  عوامل اقتصادي -2-2-4

. شهر باشدیمؤثر در توسعه م ياز پارامترها یکیموضوع اقتصاد همواره 

 یمبتن یشتراشتغال آن ب یست،ن یشهر صنعت یککه  ییاز آنجا یرجندب

باتوجه  يخرد است. در حوزه کشاورز یداتو تجارت و تول يبر کشاورز

 یــاديبــا مشــکالت ز ینــهزم یــناشتغال در ا یر،اخ يها یبه خشکسال

  بستر  یرجنداشتغال شهر ب ینهدر زم یاست. بطور کل یدهمواجه گرد
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از  یکــی یکــاريکــم ب یــتتوسعه ندارد و بــا وجــود جمع يبرا یمناسب

فاصله از مرکز کشور و  یلبدل یرجند. شهر بدباشیشهر م ینمشکالت ا

ضعف در  ینبزرگ و همچن ياز شهرها یادفاصله ز ینو همچن یتختپا

جهــت  یاصــل يترددهــا ســیرحمل و نقل و نبــودن در م هايیستمس

  مواجه است. ینهزم یندر ا يتوسعه با مشکالت جد

  عوامل سیاسی -3-2-4

و  بر توسعه مناطق محروم بوده ینهمواره نگاه مسئول یاسیدر حوزه س

م بــه منــاطق محــرو ايیــژهاند که نگاه وتالش نموده هایزيدر برنامه ر

بخــش  ینکــهبه توسعه داشته باشند اما با توجــه بــه ا یابیجهت دست 

کالت دارد گاهــا مشــ یها ارتباط با منابع مالدولت يهااز برنامه یاديز

مثــل  یتوسعه در منــاطق يهانشدن طرح یاتیباعث عمل هادولت یمال

 1383استان در سال  یمبا تقس یرجنداست. شهر ب یدهگرد یرجندشهر ب

 یــنا یراخ يهانمود اما در سال یدانسبت به قبل پ یتوسعه قابل توجه

و  ینمســئول یشــتربــه توجــه ب یــازاســت و ن یــدهروند رشــد کنــد گرد

  دولتمردان دارد.

  عوامل اجتماعی -4-2-4

بحث مهاجرت و مهاجر  مؤثر بر توسعه شهرها یاز جمله عوامل اجتماع

و  یتیمــوقع یمــی،اقل یط. بــا توجــه بــه شــراباشــدیشهر م یک یريپذ

بــه لحــاظ مهــاجر  یبــاًتقر یرجنــد،کسب و کار شهر ب يفضا ینهمچن

از گرفتن مهاجر، تعداد قابل  یشب یدکم رونق بوده و شا يشهر یريپذ

جهت  یگرد يشهر به شهرها ینا یبوم تعدادهاياز جوانان و اس یتوجه

خود به  ینو لذا ا نمایندیتر مهاجرت ممناسب يهابه فرصت یابیدست

  .گرددیتوسعه شهر محسوب م ینهبازدارنده در زم یعنوان عامل

  نتیجه گیري -5

 يشهر يبحث شهر و توسعه یادر جغراف یزياز موضوعات برنامه ر یکی

. در باشــدیم يمتأثر از پارامترها و عوامل متعــدد ياست. توسعه شهر

 يبــه موضــوع توســعه شــهر یااز منظر جغراف یدتالش گرد یقتحق ینا

ز گــردد. ا یحو تشــر ییتوجه گردد و پارامترها و عوامل مؤثر و شناســا

ود و عوامل محد يعوامل در دو دسته عوامل مؤثر بر توسعه شهر ینروا

مؤثر  ي. در خصوص پارامترهایدندگرد يطبقه بند يکننده توسعه شهر

و  یاســیس ي،اقتصــاد یعــی،بــه عوامــل طب یابر توسعه، از منظر جغراف

 يو محاســبه یدارناپا یاپرداخته شد. شناخت مناطق با ثبات  یاجتماع

 در یــتشهر در ارتباط با نــوع فعال یک یريپذ یبو آس یداريپا یزانم

، مســاله ینا یشتردرك هرچه ب ي. براگیردیقرار م یزانخدمت برنامه ر

 یــابیو ارز یها بررســشــاخص یــنبر اســاس ا یرجندبطور نمونه شهر ب

گرفــت کــه شــهر  یجــهنت تــوانیم یبررســ ینا یج. بر اساس نتایدگرد

 یــااز منظــر جغراف یزیکیتوسعه ف يهاشاخص يدارا یبطور کل یرجندب

در برنامــه  اييبــازنگر یســتیوضــع موجــود با ییرو جهت تغ باشدینم

  .یردها انجام گو عوامل در کنترل دولت هایزير
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