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روندي جهانی است که در کشورهاي کمتر توسعه یافته دیرتر شروع  یتیز نسبت شهرنشیو ن يت شهریتعداد جمعافزایش 
است. در این مسیر شهرها هم از نظر  حال وقوعشده، اما با سرعت زیادي در این کشورها ازجمله ایران و نیز در استان همدان در 

گذارند. این  جمعیتی و هم از جهت وسعت در حال رشد هستند و با این رشد اثراتی را بر روستاهاي پیرامون خود نیز برجا می
اثرات با رشد سریع و هجومی هم در شهرها و هم در روستاها به تخریب، مشکالت اجتماعی و اقتصادي و در کل به ناپایداري 

اي و نیز اطالعات آماري و سیستم اطالعات جغرافیایی  هاي هوایی و ماهواره گیري از عکس با بهره پژوهش نیا شود. در منجر می
و نیز تحوالت جمعیتی کلیه مقاطع آماري  1393تا  1335فیزیکی شهر همدان و روستاهاي پیرامون آن از سال  ةتغییرات محدود

 16برابر و محدوده رسمی آن  7/9همدان فیزیکی شهر  محدودةسی شده است. در این دوره موجود براي همین دوره زمانی برر
فزونی رشد وسعت شهر همدان نسبت به رشد جمعت با شرایط کلی رشد برابر شده است.  5/5که جمعیت آن  برابر شده درحالی

ش یافزااند.  روستا به بافت شهر ملحق شده 10سی دوره برر طیشهر، روستاي پیرامون  16از فیزیکی شهرها در ایران تطبیق دارد. 
مانده در محدوده نشان دهنده افزایش  بررسی تغییر محدوده فیزیکی روستاهاي باقیشهر نبوده و  صمخت یکیزیوسعت محدوده ف
با ترکیبی از  کلیه  پژوهشروشی که در این ها است.  برابري محدوده فیزیکی آن 8/2ها و در مجموع افزایش  وسعت همه آن

در بررسی روند بوده، کارآمدي خوبی  Arc GISافزار  اي براي یک مقطع در محیط نرم ارههاي هوایی منطقه و یک تصویر ماهو عکس
دیگر کشور قابل توصیه  يان داده و براي استفاده در شهرها و روستاهانش یمورد بررس یهاي فیزیک و سرعت تغییرات محدوده

   تواند با عملیات میدانی تکمیل گردد. صورت وجود پشتیبانی الزم میاست و در 
  

  همدان، ، رشد افقی شهرتحوالت جمعی، پایداري روستا: يدیکل يها واژه
  

  1 مقدمه
 یتـ یو کـاهش سـهم جمع   شـهرگرایی  بیان مسـئله: 

دار در دنیـا اسـت و    روالی مهم و دامنه ییمناطق روستا
ش یافـزا . دارد يا اهمیت ویژه پایدار وسعۀاین روند در ت

شـهرها،   یعـ یر رشـد طب ین تحت تأثیشهرنشت یجمع
به شـهر، مهـاجرت از    ییاز مناطق روستا یل برخیتبد

 ياز روسـتاها  يتعدادشهرها و الحاق  ییمناطق روستا
رد. یـ گ یشهرها صورت مـ  یکیزیف ةرامون به محدودیپ

تواننـد   یم د و مصرفیتول ةمراکز عمدبه عنوان شهرها 

                                                
  مسئول: نویسنده*

باشـند.  توسـعه  و  يرشـد اقتصـاد   يبـرا  یموتور حرکت
ا در شـهرها  یدن ياقتصاد يها تیاکنون سه چهارم فعال

، يت شـهر یـ نسـبت جمع  شیرد و بـا افـزا  یگ یانجام م
شهرها بـا تمرکـز و   ابد. ی یش میآنها افزا يسهم اقتصاد
ماننـد   یبه خدمات یخود امکان دسترس یتیحجم جمع

شتر بـا  یب یتیجمع يبهداشت و سالمت و آموزش را برا
 کننـد.  یفـراهم مـ   يمقرون به صرفه و اقتصاد یاسیمق

ــه شــهریــکــه دن همچنــان ــر يا رو ب ــ ت رود،  یشــدن م
ژه یـ و نده، بهیفزا یز به شکلیندار یتوسعه پا يها چالش

در  ییکه سرعت شهرگرا يدر حال رشد يدر کشورها
شـهرها  ردد. گـ  یاست، در شهرها متمرکز مـ  ترآنها باال
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را  یمتنوع يو خدمات شهر ینقل عموم و امکانات حمل
 يشـتر یکنند، بازار کار بهتر و در کل جذبه ب یفراهم م

ــادیارا  ــ ج ــد.  یم ــکنن ــال یدر ع ــز  ن ح ــهرها مرک ش
 حال در هستند.  طیب محید و تخریشد يها تیمحروم
 تعامـل  ایـ تـوازن   بـزرگ  شهرهاي از اريیبس در حاضر

 و الگوهــاي شــهري ســاختارهاي نیبــ زيینــاچ اریبسـ 
 بـه طـور   شـهري  منظـر  و شـود  یمـ  مشـاهده  یعیطب
بـا   منـاطق  کـاهش  بـا  شـدن  روبرو درحال اي ندهیفزآ

: 1397و همکــاران،  يدیاســت (ســع کیــاکولوژ ارزش
ن یرنشـ یفق يها ارد نفر در محلهیلیک می امروزه ).135

شـتر  یب يهـا  نـه یکننـد. هز  یمـ  یا زنـدگ یـ دن يشهرها
کـار را  یا بیتواند افراد کم درآمد و  یدر شهرها م یزندگ

ا یـ دن ياز شـهرها  یدر برخد. یر فقر نمایبه سرعت درگ
ـ  یر نشـ یـ فق يهـا  سـاکنان محلـه   دارد و  ین روبـه فزون

شـهرها در   اگـر تر شدن اسـت.   قیدر حال عم ينابرابر
تواننـد   یم ،کنند یدار را طیروند توسعه پا ییاین پویع

ط یمحـ  يب کمتر برایها و تخر انسان يبهتر برا یزندگ
؛ اما گسترش فقـر، گسـترش   اورندیهمراه بست را به یز

از  ين کـه تـا حـدود   یر نشـ یـ فق يها ها و محله هیحاش
از مشـکالت   يگـر یمشکالت خود شـهرها و قسـمت د  

ــده جمع ــع کنن ــدف ــ ی ــتاها نشــأت م ــگ یت روس رد، ی
توسعه پایدار تنهـا  را به دنبال خواهد داشت.  يداریناپا

 هـاي شـهر و روسـتا تحقـق    از طریق توجه توأم به نیاز
شـمار   ریاخ يها ر سالد ).UN, 2013: 3( یافتنی است

 يرا بـرا  يدتریـ جد ياز کشـورها راهکارهـا   يا ندهیفزا
انـد، از   ش گرفتـه یدر پ ییو روستا يدار شهریتوسعه پا

ت یریها، مد نیزم یف حقوقین تکلییو تع يزیل ممیقب
 يهـا  هیـ جـاد ناح ی، ای، اصـالحات ارضـ  یاراضـ  يکاربر

و  يارتقاء تنوع اقتصـاد  ها روستا؛ و در يتوسعه اقتصاد
ــت از طر ــرقاب ــذار هیق تحــرك ســرمای شــبرد یو پ يگ

ت در یـ ع جمعیـ نه نحـوه توز ی. در زمییشت روستایمع
تمرکــز  از يریجلــوگ  اســتیز سیــمختلــف ن يشــهرها

اســت یسز یـ نو از شــهرها  يد در تعــداد محـدود یشـد 
ــهرها ــط   يش ــک و متوس ــکوچ ــد از جملــه   یم توان

 .)UN, 2014: 19( دار باشدیتوسعه پا یحام يها هیتوص
کوچـک   يهـا  و سکونتگاه ییروستا یبازگشت به زندگ

دارد.  ید مطرح شده و طرفدارانیجد يها دگاهیز در دین

 یدات محلیتول امکان واسطۀدگاه روستاها به ین دیدر ا
ط آرام و روابـط  یعـت و محـ  یو ارتباط بـا طب  یعیو طب

به عنـوان  ن ساکنان یب تر مانهیتر و صم کینزد یاجتماع
رد. یـ گ ید قـرار مـ  یمورد تأکدار یپا  در توسعه يراهکار
از مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها در  ییروندها

ران مشـاهده  یـ ا و از جملـه در ا یـ از مناطق دن ياریبس
و  ییسم با نگاه به مناطق روسـتا یتور یشده است. نوع

 یبـه زنـدگ   يز توانسـته تـا حـدود   یـ ن یعـ یمناطق طب
ن حال روند غالـب  یدوباره ببخشد. با ا یاتیح ییروستا

  .  است ییشهرگرا یدر جهان کنون
 30سـتم  یقـرن ب   مـه یا در نین دنیت شهرنشیجمع

 737حــدود  یعنــیت جهــان بــود یــدرصــد کــل جمع
ا در یــدن يارد نفــریــلیم 5/2ت یــون نفــر از جمعیــلیم

 2007در سـال   نسـبت ن یـ کردنـد. ا  یم یشهرها زندگ
و در سـال   % گذشت50از خ بشر یبار در تارن یاول يبرا

شود که در سال  یم ینیب شیده و پی% رس54به  2014
ت یـ نسبت جمع .)UN, 2014: 3( % برسد66به  2050

 )يالدیمـ  1956(1335% در سال 5/31ران از یا يشهر
 ینـ یب شیده و بر اسـاس پـ  یرس 1390% در سال 71 به

 يهجـــر 1428( يالدیمـــ 2050% در ســـال 84بـــه 
اساساً افزایش جمعیـت شـهري    د.یخواهد رس) یشمس

متــأثر از چهــار پدیــده: رشــد طبیعــی جمعیــت خــود 
شهرها، مهاجرت از مناطق غیر شهري به شهرها، رشـد  

هـا و   فیزیکی شهرها و ادغام روستاهاي پیرامـون در آن 
حاضــر  پــژوهشتشــکیل شــهرهاي جدیــد اســت کــه 

کالبد ها در  ا جذب آنیمعطوف به عامل ادغام روستاها 
زان و نسـبت  یـ مکسـو بـر   ین ادغـام از  یـ شـهر اسـت. ا  

ت یـ زان جمعیـ گـر بـر م  ید يو از سـو  يت شهریجمع
  اثرگذار است. ییروستا

د از جملـه  یـ جد يهـا  ياز تکنولـوژ  يریـ گ با بهـره 
سـتم اطالعــات  یو س يا هو مــاهوار ییهـوا  يهــا عکـس 
رات و ابعـاد  ییـ رونـد تغ  یتوان به بررسـ  یم ییایجغراف

 يهــا از عکــس يریــگ بــا بهــره یحتــ هــا پرداخــت. آن
باال و مورد قبول به نظـارت   یتوان با دقت یم يا ماهواره

، يشـهر  يسـازها  و و سـاخت  یکـ یزیرات فییـ مداوم تغ
جادشده یمشکالت اپرداخت.  ییو روستا يه شهریحاش

ــکونتگا  ــط س ــتا يهاهتوس ــهر یپ ییروس ــون ش  يرام
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ن یمورد توجه مسئول یهنگام ینینش هیدرخصوص حاش
ن یــ رد کــه ایــگ یربــط قــرار مــ   يذ يا دســتگاهو 

ل یتبـد  یتـ یجمع يبا رشد باال ییروستا يها سکونتگاه
و  ی(طالشـ  اند رامون شهر شدهیدر پ یتیبه هسته جمع

هـا   ن سـکونتگاه یـ ا کـه  ی). وقت87 :1390ان،یرفخریام
 ين در روستاهایه نشیحاش يها ا هستهیشکل گرفتند 

ن و یآنهـا شـکل گرفـت، مسـئول     يها نیا زمیرامون یپ
و غالبـاً  انـد   را از دسـت داده  يادیـ زان زمـان ز یر برنامه

ده یـ مضـاعف گرد  یاتیعمل يها نهیاقدامات دشوار و هز
و جهـات رشـد منـاطق     يونـدها ر ییبـا شناسـا  است. 

 يهـا  تـوان در خصـوص اقـدامات و برنامـه     یه مـ یحاش
ـ   پـژوهش   تر اقـدام کـرد.   تر و مناسب هنگام به ا حاضـر ب

 58 یکیزیرات فییاز روش سنجش از دور تغ يریگ بهره
 یرامـون آن را بررسـ  یپ يشهر همدان و روسـتاها  ۀسال

ن محـدوده  یـ را در ا یتیرات جمعییکرده و همزمان تغ
  گذارده است.   یبه بحث و بررس

) در 1390طالشـی و امیرفخریـان (   پیشینه پژوهش:
روسـتایی و  هـاي   پژوهشی با عنوان ناپایداري سکونتگاه

گیـري از   نشینی در خراسان رضوي با بهره آینده حاشیه
هاي روسـتایی   فضایی تأثیرات ناپایداري سکونتگاهابزار 

اند. در پژوهش  نشینی بررسی نموده بر گسترش حاشیه
هـاي پیرامـون    مذکور کلیه نقـاط شـهري و سـکونتگاه   

اسـت.   کیلومتر مورد بررسی قرارگرفته 5ها تا شعاع  آن
نویسندگان معتقدند که تغییر در سـازمان فضـایی   این 

هاي روستایی پیرامون نقاط شـهري   حاکم بر سکونتگاه
ــیم  ــین و ترس ــن    مب ــداري در ای ــرایط ناپای ــده ش کنن

دلیــل  هــا اسـت و تــداوم ایـن ناپایــداري بـه    سـکونتگاه 
هـاي شـهري،    هـا بـه محـدوده    مجاورت این سـکونتگاه 

حاشـیه نشـین   اي  ها را بـه محـدوده   احتمال تبدیل آن
). در 98: 1390کند (طالشی و امیرفخریـان،   بیشتر می

شهري سـکونتگاههاي   اي که در زمینۀ ادغام کالن مقاله
شهر تهران و پیرامون نوشته  روستائی با نگاهی به کالن

شده است، نویسندگان مقاله معتقدند که این پدیده در 
هاي متناسب شهري به صورتی خودجوش،  غیاب برنامه

هاي روسـتایی در   ساز الحاق بسیاري از سکونتگاه نهزمی
 شـهرها شـده اسـت     ویـژه کـالن   هاي شهري بـه  کانون

  ).7: 1386حاصل،  (سعیدي و حسینی

در بسیاري از مناطق جهـان و در شـهرهاي ایـران    
شود. به نحوي کـه   رشد افقی سریع شهرها مشاهده می

هـا   در بسیاري موارد این رشد بیش از رشد جمعیت آن
هـاي   توان دید کـه: بـین سـال    عنوان نمونه می است. به

جمعیت پرتلند درآمریکا دوبرابر شـده   1970تا  1940
(تقـوایی و   اما مساحت شهر چهار برابـر گردیـده اسـت   

تـا   1990هاي  ). در چین بین سال134: 1383سرایی، 
ــزایش یافتــه  6/21جمعیــت شــهري  1995 درصــد اف

مــدت  درحــالی کــه مســاحت شــهرها در همــین     
 1986درصد افزایش یافته و در همـین کشـور از   4/90

هـاي   بـیش از یـک میلیـون هکتـار از زمـین      1996تا 
اسـت.   کشاورزي در اثر گسترش شهرها تخریـب شـده  

تغییرات وسعت و جمعیت تعـدادي از شـهرهاي ایـران    
با یکدیگر قابل مقایسه گردیده است ازجمله: جمعیـت  

حـدود   1385 تـا  1335هـاي   شهر میاندوآب طی سال
(پوراحمد  برابر شده است5/21برابر و وسعت آن  16/4

تا  1335). وسعت شهر گرگان از 2: 1389 و همکاران،
برابـر شـده   7/9برابر و جمعیـت آن  4/12حدود  1385
شـهر  ). جمعیـت  6: 1389 (پوراحمد و همکاران، است

برابر و وسـعت آن   7حدود 1385تا  1335از کرمانشاه 
). وسـعت شـهر   1: 1391پور، ت (کریمبرابر شده اس 17

 4/1برابر و جمعیت آن  5/1 1393تا  1379بیرجند از 
ــاران،   ــر شــده اســت (یوســفی و همک ). 12: 1396براب

برابـر   8/4حدود  1385تا  1335جمعیت شهر تبریز از 
همین طـور حـدود   برابر شده است.  7/11و وسعت آن 

و در  قرار گرفتـه ده روستا در داخل بافت فیزیکی شهر 
فیزیکـی شـهر در آن ادغـام گردیـده      نهایت با توسـعه 

 جمعیت). 40: 1390(پورمحمدي و جام کسري، است

برابـر شـده،    6حدود  1380تا  1335شهر یزد از سال 
همچنـین الگـوي    شده اسـت.  برابر 16 آناما مساحت 

 ساخت اکولوژي متحدالمرکز شهر به سـاخت قطـاعی  

 تبـدیل شـده اسـت   اي گسسته  نامتعادل و چند هسته
از  سـال  در بابلسـر  شهر ). جمعیت19: 1382(شماعی، 

 24برابـر و وسـعت آن    6حـدود   1385تا  1335سال 
). بنا بر نتـایج  122: 1390برابر شده است (میرکتولی، 

پژوهشی که در مورد شـهر ارومیـه انجـام شـده، رشـد      
درصـد   59تنهـا   1386تـا   1368فیزیکی این شـهر از  
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درصد رشد شهر مربوط به  41یت و ناشی از رشد جمع
: 1392 ،ی شهر بوده است (مبارکی و همکارانرشد افق

حـدود   1385تـا   1355 ). جمعیت شهر سـنندج از 82
 برابـر شـده اسـت    10برابر و مسـاحت آن حـدود    3/3

 تـا 1335هـاي   ). طی سال6: 1388(قرخلو و همکاران، 
برابــر  9برابــر و وســعه آن  7جمعیــت اصــفهان  1385
). طــی 1: 1387(ســفیانیان و همکــاران،  اســتشــده 

 8/3جمعیـت شـهر رشـت     1385تـا   1345هـاي   سال
برابـر شـده اسـت. از مجمـوع      8/10برابر و وسـعت آن  

تـا   1335ي هـا  افزایش جمعیتی شهر رشت طی سـال 
درصــد مربــوط بــه الحــاق روســتاهاي 7حــدود  1385

کاظمی و  (موسی پیرامون به محدوده شهري بوده است
). وســعت شــهر زنجــان از ســال 89: 1391، همکــاران

برابر شده است. این افزایش  3بیش از  1382تا  1364
بـوده و علـت آن   » گسـترش رسـمی شـهر   «به عنـوان  

هــاي شــرکت مشــاور و نیــز  بینــی تصــمیمات و پــیش
هـاي تعـاونی مســکن بـوده اسـت (ســعیدي و      شـرکت 
تـا   1355). جمعیت شـهر بنـاب از   8: 1393، همکاران

 برابـر شـده اسـت   3/14برابر و وسـعت آن   6/2، 1385
)Pak Andish et al., 2013: 2289 .( در خصــوص

هاي شـهري   هایی که در مورد تغییرات محدوده بررسی
انجام گرفته و به تعدادي از آنها در اینجـا اشـاره شـد،    

هاي رسمی در  آنچه قابل توجه است تمرکز بر محدوده
ا توجـه بـه   ها است و بررسی تحوالت محدوده ب بررسی

هـاي   بافت و محدوده فیزیکـی و بـا اسـتفاده از عکـس    
  اي کمتر مورد توجه قرار گرفته است.   هوایی و ماهواره

 -الگوي گسترش کالبدي در پژوهشی که در مورد 
صورت گرفته نویسندگان معتقدنـد   فضایی شهرهمدان

طـول   جمله شهرهایی اسـت کـه در   همدان از شهرکه 
ــاریخ طــوالنی خــود از متفــاوت گســترش  الگوهــاي ت

 هـاي اخیـر بـا    فیزیکی تبعیت کرده است اما طی دهـه 
اي  فزاینده بـه شـکل نـامتوازن و پراکنـده     داشتن رشد

 هــاي مــدلو محققــان بــا اســتفاده از  گســترش یافتــه
د نـ ده مینشان مختلفی چون انتروپی شانون و هلدرن 

شـکل   به 1355همدان تاسال  که الگوي گسترش شهر
به بعد گسترش سریع  1355ازسال  .است شعاعی بوده

پراکنده شهري رخ داده است بـه   غاز شده و رشدآشهر 
 1375این سـال تـا سـال     اي که مساحت شهر از گونه

 بـه بعـد بـر    1375ازسـال   .سه و نیم برابر شـده اسـت  
میزان پراکندگی شـهري افـزوده شـده و شـهر الگـوي      

س براسـا  . نتایج این پژوهشخطی به خود گرفته است
شهر همـدان   رشد درصد از 45/66مدل هلدرن حدود 

دهـد.   نشـان مـی  رویـه افقـی    بی ناشی ازپدیده رشدرا 
کـه محـدوده فعلـی شـهر     نویسندگان مقاله معتقدنـد  

تـوان   ،درصـد  5/2ساالنه جمعیـت   همدان با نرخ رشد
الگـوي   و سـال دیگـر را دارد  116پذیرش جمعیـت تـا   

پیشـنهاد   ندهدر آی جهت گسترش بهینه شهررا فشرده 
 ).1: 1392کنند (بختیاري و براتی،  می

اي بـا   در خصوص علل رشد شهر همـدان در مقالـه  
ــر گســترش   عنــوان بررســی تطبیقــی عوامــل مــؤثر ب

شـهر ایـران دوره معاصـر،     10شهرهاي بزرگ و میانی 
شهر همدان نیز مورد بررسـی قرارگرفتـه و بـه عنـوان     

ایـن   شـود. در  بنـدي مـی   دسـته » میـانی بـزرگ  «شهر 
اي انجام شده در خصوص  مطالعه که به روش کتابخانه

و   علل رشد شـهر در جهـات مختلـف از وجـود جاذبـه     
گرایش مردم به سمت ارتفاعات الونـد و باغـات سـمت    

انـداز زیبـاي جنـوبی شـهر و نیـز       جنوب شهر و چشـم 
شهري و اعمـال نفـوذ در    بازي زمین سوداگري و بورس

ین دهــه موجــب تعیــین محــدوده شــهر بــوده و چنــد
گسترش شهر به سمت جنـوب شـده اسـت. از سـویی     
دیگر ارزانی زمین در سمت شمال شـهر موجـب شـده    

 نشـینی شـهر در ایـن سـمت شـکل بگیـرد       که حاشیه
ــور و اردالن،  ــت  70: 1387(داوودپ ــورد جمعی ). در م

حاشیه نشینان شهر همدان، در پژوهشـی کـه در ایـن    
 درصـد  30 ودزمینه انجام شده بیان شده است که حد

 اسـتقرار  نشین حاشیه مناطق در همدان شهر جمعیت

 باال و روستایی مهاجرتهاي به باتوجه نسبت این و یافته

اسـت،   افـزایش  حال در مناطق این باروري سطح بودن
چرا که این مهاجران کمابیش الگوي باروري روسـتایی  
خود را حفظ کـرده و سـطح بـاروري بـاالیی را تجربـه      

  ).222: 1385(نقدي و صادقی،  کنند می
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   پژوهش ينظر یمبانها و  مفاهیم، دیدگاه
ات توسـعه و گسـترش   یـ ش نظریدایبا پ :ينظر یمبان

عمـوم مـردم    يط بـرا یکه به دنبال بهبود شرا یتفکرات
کشــورها و اقشــار مختلــف درون کشــورها بــود، ابتــدا 

 یلیشد، اما خ یپنداشته م» توسعه«مترادف با » رشد«
ــخص گرد ــزود مش ــد ی ــر رش ــه ه ــعه   يد ک ــه توس ب

از  ییهـا  ا گـروه یـ منـاطق   يانجامد و گاه رشد بـرا  ینم
 براي است.  ز به همراه داشتهیرا ن يرانگریج ویمردم نتا

 بـازنگري  عـت، یطب بـا  همگام داریپا به توسعه یابیدست
 درون يهـا  ستمیس اجزاي نیب موجود مدت روابط دراز
 سـازگار  ارتباط که یشکل به شهر اطراف طیبا مح شهر

نظـر   بـه  ضـروري  شود، حفظ مناطق نیا در عتیبا طب
ــان یمــ ــا 35: 1397ب، یشــک یرســد (جه ــدایش ). ب پی

اي از  پایـدار روز بـه روز ابعـاد تـازه     هاي توسـعه  دیدگاه
شود. اهمیت حفظ محـیط زیسـت،    توسعه شناخته می

لزوم عدالت درون نسلی و بین نسلی، توجه بـه حقـوق   
ار مردم و حق تعیین سرنوشت توسط خـود  تمامی اقش
 يهـا  دگاهیـ دشـد.   توسعه پایـدار شـناخته   ۀمردم الزم

ار از منـاطق جهـان رشـد    یرشد در بس معطوف به قطب
ــیزیف ــیو جمع یکـ ــدود  یتـ ــداد محـ ــهر و  يتعـ شـ

را بـه دنبـال داشـته و تعـادل     » يشـهر  نخسـت «يالگو
ا نسـبتاً بـزرگ   یـ بزرگ  يرا در جهت شهرها يا منطقه
شـهر تهـران بـه     یطین شـرا یچنـ  یزده است. طبرهم 

ن یـ رشـد کـرد. ا   یجهان یاسیدر مق يشهر عنوان کالن
ــالگــو در منــاطق کشــور ن ــر  کوچــک یاســیز در مقی ت

 یژه با مشکالت مهاجرت و زنـدگ یمشاهده شده و به و
بزرگ منجـر شـده    يشهرها يدر تهران به رشد تعداد

شهر همدان، بـه عنـوان    یکیزیو ف یتیاست. رشد جمع
ن یاز چنـ  »ل بـه بـزرگ  یـ انـه انـدام متما  یم«ک شهر ی

  است.  کرده يرویپ ییالگو
هاي شهري در پیرامـون خـود بـا     گسترش محدوده

به اصطالحاً گسترش افقی شـهرها اثـرات متعـددي را    
هم بر محیط خود شهر و هـم در منطقـه یـا پیرامـون     

زة انـدا  از بـیش  خود بـه دنبـال دارد. از جملـه مصـرف    
اي  گـره ۀ توسـع  اي، بـاز منطقـه   فضـاي  کـاهش  انرژي،

 گریختـه)، افـزایش سـفرهاي    و شهر(به صورت جسته

 و حمـل  خصوصی در نقلیه وسایط  شهري، غلبه درون

کنترل کـاربري  و مشکالت نامتمرکز ریزي نقل، برنامه
 ,Johnson( کشـاورزي و غیـره   هـاي زمین ها، تخریب

: 1392 مبـارکی و همکـاران،  (بـه نقـل از   ) 271 :2001
اي از گسـترش افقــی شـهر کــه بـا عبــارت     ). گونـه 77

از آن نـام بـرده شـده در اثـر     » 1پراکنده رویی شهري«
رویه از اتومبیل شخصی و توسـعه سیسـتم    بی ةاستفاد
ها در اواسط قرن بیستم در آمریکا شکل گرفت.  بزرگراه

ــران، از جملــه در      ــی از شــهرهاي ای ــه در برخ اگرچ
پراکنـده  «هایی بـا مفهمـوم    گسترش شهر یزد شباهت

 :1383(تقوایی و سـرایی،   شود دیده می »رویی شهري
سـومی، از  )، اما در اکثـر شـهرهاي دیگـر جهـان     140

جمله در شهر همدان گسترس افقـی شـهر بـا تعریـف     
تفاوت دارد، چرا که توسعه کم  »پراکنده رویی شهري«

پراکنـده  «ترین ویژگی گسترش افقی از نوع  تراکم مهم
است درحالی که گسترش افقـی جهـان    »رویی شهري

هایی متـراکم در   گیري هسته سومی با پیدایش و شکل
هـا بـه عنـوان     ایـن هسـته   گیرد. اطراف شهر شکل می

مناطق حاشیه شهري داراي تراکمـی بـاال از جمعیتـی    
آن را مهـاجران روســتایی    هسـتند کـه قسـمت عمـده    

ها منـاطقی   دهد. با رشد تدریجی این هسته تشکیل می
گردند. رونـد ایـن    در پیرامون شهرها به شهر ملحق می

الحاق نیـز در بسـیاري مـوارد از روي ناچـاري صـورت      
ناخواه به شـبکه شـهر    ، چراکه این نواحی خواهگیرد می

هـا در ابتـدا    ها یا شـهرداري  اند، حتی اگر دولت پیوسته
مقاومت نشان دهند و نخواهند قبول کنند، بعـدها بـه   
دلیل مالحظات سیاسی، اجتماعی و غیره ناچارند ایـن  

  ها را قبول کنند.   ها و جمعیت آن محدوده
هـاي شـهري،    در مخالفت با روند گسترش محدوده

ــا شــهرهاي فشــرده معتقدنــد کــه کــاهش   موافقــان ب
دیگـر را   منـابع  و فیزیکی، زمـین، انـرژي   هاي گسترش

 افـزایش برخوردهـاي   موجـب  کنـد،  کمتر مصرف مـی 

خدمات شهري را بهتر  به دسترسی گردد، می اجتماعی
کند. نیاز و اتکاي بـر   تر می تر و احتماالً عادالنه و راحت

هـا و   دلیـل کمتـر بـودن فاصـله    اتومبیل شخصـی بـه   
یابد و با تمرکز بر نقـش   مختلط کاهش می هاي کاربري

توانـد بـه مـدیریت بهتـر      محـوري مـی   محالت و محلـه 
                                                
1. Sprawl 
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تواند تعـامالت بیشـتر و بهتـري     شهري کمک کند. می
بین ساکنان ایجاد کند، ایجاد امنیت را تسهیل کنـد و  

  تري را براي مردم فراهم کند. زندگی با کیفیت
 شاید ما کشور در شهرها ناموزون پراکنش و سعهتو

 باشـد. در  یافتـه  کشورهاي توسعه از بسیاري از حادتر

 گفـت  توان می کشور شهرهاي توسعه پیشینه بررسی

 اند: کرده تجربه را رشد سناریوي دو شهرهاي ایران که

 پهلوي تا دوره که ارگانیک مدل در شهر رشد سناریوي

 توسـعه  در 40 دهه ارضی اصالحات از قبل بخصوص و

 بـه  بیشـتر  آن تـأثیر  و داشـته  شهرها حاکمیت فضایی

 در ایـن . اسـت  بوده شهري جمعیت ریزي درون صورت

 الگوي و بوده محتوایی عموماً ساختاري تغییرات فرآیند

 کـه  دیگـري  سـناریوي . بـود  مانـده  فشـرده  شهر رشد

 شهري رشد مرحله در اخیر قرن ربع در ایران شهرهاي

 در .اسـت  بوده ارگانیک غیر رشد مدل گذرانده،سر  از

 و جمعیت از رشد سریعتر بسیار فضایی رشد فرآیند این
 پراکنـده  گسـترش  دچار شهرها و بوده شهر واقعی نیاز

  ).  137 :1383 (تقوایی و سرایی، است شده اي رویه بی
 و داشـته  شـتابانی  رشـد  ایـران  و جهان در شهرها

و  منطقـه  در همـه  از یشها ب آن اثرات و داشت خواهند
 بـه  شـهرها  اسـت. رشـد   کننده تعیین نفوذشان ةحوز

وار (ارگانیـک)   انـدام  مسـیر  در بزرگ شهرهاي خصوص
 خـود  رشـد  و دارد کنتـرل  و هـدایت  بـه  نیـاز  و نبوده

 پـی  در را نیـز  اي نشـده  حسـاب  پیامـدهاي  برانگیخته

رویـه   بـی   رشد افقی .)4 :1388 (نظریان، خواهدداشت
هاي پیرامون  زده روستاها و زمین الحاق شتابشهرها و 

ها از مصادیق آشکار رشدي است که ابعاد توسعه  در آن
  رنگ است.   پایدار در آن بی

در طی تاریخ ایران : پیامدهاي رشد فیزیکی شهرها
شهرها غالباً در مرکز بهترین اراضی کشاورزي اسـتقرار  

بـه  هـاي اخیـر    اند. گسترش افقی شهرها در دهـه  یافته
بهاي تخریب قسمت قابـل تـوجهی از بهتـرین اراضـی     

گیرد. رابطه بـین شـهرها بـا منـاطق      کشور صورت می
اي دوسـویه بـوده    روستایی و کشـاورزي اطـراف رابطـه   

سو شهر به عنوان مرکز مبادالت کاالهـاي   است. از یک
کشاورزي با صنایع تولیدي شهرها عمـل مـی کـرده و    

ا بـه روسـتاییان   محصوالت و خـدمات تولیـد شـهرها ر   

رسانده، از سوي دیگـر شـهرها بـراي ادامـه حیـات       می
انـد و نیـز    نیازمند محصوالت کشاورزي روستایی بـوده 

مالکانـه بـه    ةمازاد محصوالت روسـتایی در قالـب بهـر   
شده است. بـا ورود کشـور بـه عصـر      شهرها سرازیر می

مدرن تغییراتی در اقتصـاد کشـور بـه وجـود آمـد کـه       
د کشور بـه اقتصـاد جهـانی و ارتقـاي     مهمترین آن ورو

میزان واردات و صادرات بود. با اهمیت یـافتن نفـت در   
اقتصاد کشور، شهرها، به ویژه شـهرهاي بزرگتـر نقـش    

هاي روسـتایی و کشـاورزي    خود را در ارتباط با محیط
پیرامون از دست دادند. دالرهاي نفتی شهرها را بیشتر 

هاي وارداتی تبـدیل  به عنوان پل انتقال درآمدها و کاال
کرد. به این ترتیب قسمت قابل تـوجهی از درآمـدهاي   

تـري از   هـاي کوچـک   سرازیر شده به شهرها، بـه گـروه  
جمعیــت شــهرها رســیده و اثــرات مهمــی را در بافــت 

گـذاري   فیزیکی شهر و منطقه بر جاي گذاشت. سرمایه
خواري قیمت اراضی  بازي و زمین بر روي زمین و زمین

ا و حاشیه آن باال برده و تقاضا براي زمـین  را در شهره
کند. از سوي دیگر اختالفات سطح زندگی  را بیشتر می

و درآمد شهر و روستا خیـل مهـاجران روسـتایی را بـه     
کند که بـا گرانـی زمـین و مسـکن در      شهرها روانه می

هاي پیرامـونی   داخل شهرها بسیاري از آنان به محدوده
هـا   د. ساکنان این حاشیهبرن یا حاشیه شهرها هجوم می
و آمـد بـه شـهر و مشـاغل و      کم و بیش از امکان رفـت 

گردنـد، امـا بـه واسـطه      منـد مـی   امکانات شهري بهـره 
هاي اجتمـاعی و   ساخت و ساز غیر قانونی و گسیختگی

اي در محـل سـکونت خـود     کالبدي با مشکالت عدیده
روبرو می گردند. گـاه خیـل مهـاجران در روسـتاهایی     

هـا را از تغییـر    شهر اسـکان مـی یابنـد و آن   نزدیک به 
ساختار داده و تبدیل به نقـاط حاشـیه نشـین شـهري     

اي اسـت کـه در تعـدادي از     کنند. ایـن امـر پدیـده    می
 پـژوهش روستاهاي پیرامون شهر همدان اتفاق افتاده و 

  حاضر به دنبال بررسی آن است.
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
همــدان و محـدوده مکـانی اجــراي پـژوهش شـهر     

ــعی   ــا بررســی وض ــت. ب ــون آن اس ــتاهاي پیرام ت روس
کنون، بـا شـناخت   تـا  1335هاي موجود از سـال   نقشه
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محققان از منطقه و با بررسـی و مشـورت بـا اسـاتید و     
کیلومتر از مرکز شـهر   6اي  به شعاع  کارشناسان، دایره

. شهر همـدان و روسـتاهاي واقـع    همدان تعیین گردید
در این محـدوده قلمـرو مکـانی ایـن پـژوهش بـوده و       

تـا سـال    1335هـاي   محدوده زمانی پـژوهش از سـال  
 1(محـدوده مکـانی تحقیـق را در شــکل     اسـت  1393

  .ببینید)

   

  
  1335متري از مرکز شهرهمدان در سال  6000محدوده پژوهش: روستاهاي واقع در محدوده : 1شکل 

  

  تحقیقروش 
ــیفی   ــژوهش از روش توص ــن پ ــراي ای ــت اج  -جه

 ییهـوا  يهـا  عکـس گیـري شـده اسـت.     تحلیلی بهـره 
 پـژوهش از محـدوده   1374و  1346، 1335 يها سال

ده قـرار گرفتـه   ادر دسترس قرار داشته که مورد اسـتف 
سـال  کـه   پـژوهش  ین مقطـع زمـان  یآخـر  يبرا است.

اخـذ   يا که منبع آن عکـس مـاهواره   است بوده 1393
مـورد   یتـ یاطالعات جمعارث بوده است.  شده از گوگل

تـا   1335 يهـا  ياز اطالعات سرشـمار  پژوهشاز در ین
 استخراج شده است.   1390

ــاربرد  ــه GISک ــی از   در برنام ــتایی یک ــزي روس ری
 يهـا  پـژوهش امید به سوي   هاي جدید و دریچه زمینه

). 3 :1393علمی در جغرافیاي روستایی است (رستمی،

هاي شـهري   جغرافیایی مربوط به مکان يها پژوهشدر 
ــا حجــم گســترده ــرو  و روســتایی ب اي از اطالعــات روب

هسـتیم کــه ارجـاع ایــن اطالعــات بـه زمــین و نقــاط    
هـاي   ویژه زمـانی کـه اسـتفاده از عکـس     غرافیایی، بهج

اي مــورد نیــاز باشــد نیــاز و کــاربرد  هــوایی و مــاهواره
ــایی را بیشــتر نشــان   سیســتم ــات جغرافی ــاي اطالع ه

حاضر از نـرم   پژوهشدهد. به این ترتیب در اجراي  می
  استفاده شد. ARC GIS 9افزار 

هـا   هاي هوایی، این عکس گیري از عکس جهت بهره
انـد. بـا    وارد شده GISافزار  سکن شده و در محیط نرما

هـاي هـوایی کـه     نقطـه در عکـس   10تـا   6پیداکردن 
قابـل  د یـ جد يهـا  و در نقشـه ارث  اکنون نیز در گوگل
انــد، مختصــات جغرافیــایی نقــاط  شناســایی و ردیــابی
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کنترل مشخص شـده و بـا اسـتفاده از ایـن مختصـات      
مرجـع   طـه زمـین  افـزار مربو  در نـرم   هاي هـوایی   عکس

)Georefrence(  شــده و تصــحیحات هندســی در آنهــا
پـذیر   ها امکان و تغییرات آن ها انجام و مقایسه محدوده

ها  شده است. با توجه به شکل ظاهري موجود در نقشه
بــه روش  محــدوده فیزیکــی روســتاها و شــهر همــدان

تعیین و در محـیط همـین نـرم افـزار خطـوط       یچشم
ها ترسیم شده است. مقایسه محدوده فیزیکـی   محدوده

ــدازي    ــم ان ــا روي ه ــعت آن ب ــرات وس  4شــهر و تغیی

 .گرفتــه اســتم شــده انجــام یترســمحــدوده فیزیکــی 
تغییرات محدوده فیزیکی روسـتاها در اولـین و    یبررس

 انجـام  1393بـا   1335آخرین مقطع زمانی یعنی سال 
شـهر بـا    یسـه محـدوده رسـم   یجهـت مقا شده است. 

شـهر در سـال    یشهر، از نقشه رسـم  یکیزیمحدوده ف
ــدهاســتفاده  1393 ــی از  2(در شــکل  اســت گردی یک

محدوده شـهري در آن انجـام   مقاطع زمانی که ترسیم 
  عنوان نمونه آورده شده است) شده، به

  

 
  1393اي سال  ترسیم محدوده فیزیکی شهر همدان در عکس ماهواره: 2 شکل

  
در بررســی تغییــرات جمعیتــی، اطالعــات مقــاطع 

مورد استفاده قرار گرفته  1390تا  1335از   سرشماري
و با محاسبه نـرخ رشـد جمعیـت، تغییـرات جمعیتـی      
روستاهاي محـدوده مـورد بررسـی و شـهر همـدان بـا       

است. به منظور  اطالعات استانی و کشوري مقایسه شده
امکانپذیر ساختن مقایسـه جمعیـت و تغییـرات آن در    

ه، اقـدام  ها ترسیم شد همان مقاطعی که نقشه محدوده
ها براساس اطالعات موجود  به برآورد جمعیت این سال

از سرشــماري و رونــد تغییــرات آنهــا گردیــد. بررســی 

ــیم     داده ــرات و ترس ــبه تغیی ــی و محاس ــاي جمعیت ه
  عملی گردید.  Excelافزار  نمودارها در محیط نرم

  بحث اصلی 
در  ییو روسـتا  يت شـهر یتحوالت جمعسه یمقا

 یعنـ ی، 1390تـا   1335 يهـا  سال یط: استان همدان
ت یـ ، جمعبرابـر  4کـل کشـور   ت یـ جمعسال،  55 یط

برابـر شـده و    9/8 يت شهریبرابر و جمع 7/1 ییروستا
برابــر، 5/2 ن دورهیــت کــل اســتان همــدان در ایــجمع
برابر  8/5 يت شهریبرابر و جمع 4/1 ییت روستایجمع

ع یار سـر یش بسـ یدهنده افزا ن ارقام نشانیا شده است.
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ران یدر ا ییهمراه با روند سرعت روند شهرگرات یجمع
در اسـتان   ییرات و روند شهرگیش جمعین افزایاست. ا

 5/2ش یافـزا کمتر.  یده شده اما با سرعتیهمدان هم د
ش در یبرابر افـزا  4سه با یت استان در مقایجمع يبرابر

بـرآورد شـده   استان است.  یاز مهاجرفرست یکشور ناش
سـاله مـورد    55ر در دوره هزار نف 750است که حدود 

انـد.   بررسی از اسـتان بـه خـارج از آن مهـاجرت کـرده     
مهـاجرت بـه شـهرهاي خـارج از اسـتان       نیـ ا چنانچه

گرفت و به شـهرهاي داخـل اسـتان انجـام      صورت نمی
باشـد  ن داشته یشهرنش% 74توانست ی، اکنون مشد می
% بیش از نسبت شهرنشینی کشور در حال حاضر 3که 
  .)110 :1393 ،ی(وجدان شد می

ــت روســتایی اســتان همــدان  اگرچــه طــی  جمعی
ــاي  ســال ــا  35ه ــرایش  90ت ــري را نشــان  4/1اف براب

دهد، اما طی مقاطع مورد بررسی این روند همـواره   می
تـا   1335افزایشی نبوده است. طی سی و پنج سال، از 

آمـار   75از سـال  این رونـد افزایشـی بـوده امـا      1370
جمعیت مناطق روستایی استان سیر نزولی مـداومی را  

ل ین کاهش در اثر تبـد یاز ا یقسمت شروع کرده است.
تاها بـه  از روسـ  يوسـتن تعـداد  یپ و روستاها بـه شـهر  

ل یــدل شــتر آن بــهیبامــا  بــوده، يشــهر يهــا محــدوده
 ،و همکـاران  (وجـدانی  مهاجرت از روستاها بوده اسـت 

1393: 73.(

  

  : مقایسه نرخ رشد جمعیت شهر همدان و روستاهاي محدوده با شرایط کلی استان و کشور1جدول 
 

 90تا  35 90تا  85 85تا  75 75تا  65 65تا  55 55تا  45 45تا  35 	
 5/2 2/1 6/1 2 9/3 7/2 1/3 کل کشورجمعیت 
 4 2 7/2 2/3 4/5 9/4 5 شهري کشورجمعیت 
 9/0 -5/0 -4/0 3/0 4/2 1/1  2/1 روستایی کشورجمعیت 
 7/1 6/0 1/0 1/1 3/3 2 5/2 کل استان همدانجمعیت 
 2/3 2/1 9/1 7/3 6/5 7/0 3/5 نقاط شهري استانجمعیت 
 6/0 -2/0 -8/1 -8/0 1/2 6/2 3/1 نقاط روستایی استانجمعیت 

 1/3 9/1 8/1 9/3 5 1/3 2/2 جمعیت شهر همدان
 1/1 1/7 2/4 -2/9 6/4 2 4/1 *جمعیت روستاهاي محدوده

روستاي محدوده شهر 16نرخ رشد جمعیت روستایی در  -*  

  
ن یدر ا یشهر همدان در تمام مقاطع مورد بررس

در استان » شهر نخست« یا به عبارتیشهر اول  پژوهش
از  يادیاستان با فاصله ز یمه شمالیژه در نیو بوده و به

تا کنون سهم  1335قرار داشته و از سال شهر دوم 
استان را  يت شهریاز کل جمع يدرصد 50حدود 

  حفظ کرده است.
  

  تحوالت جمعیت شهري استان همدان و نسبت جمعیت شهر همدان: 2جدول 

  
رونـدي کـه در    :افزایش جمعیت و رشد فیزیکی شهر

خصوص افزایش جمعیت شهري از آن سـخن رفـت در   

نهایت تقاضا براي اراضی شهري و فضـاهاي شـهري را   
گویی به این تقاضا شهرها به  کند. براي پاسخ بیشتر می

یابند. رشد عمودي  صورت عمودي و افقی گسترش می

 شهر همدانجمعیت  استان  شهرهايجمعیت  سال
نسبت جمعیت شهر همدان از 
 جمعیت شهري استان(درصد)

1335 180773 99909 55 
1345 302561 124167 41 
1355 325176 167785 52 
1365 563316 272499 48 
1375 810640 401281 50 
1385 980771 479640 49 
1390 1040605 525794 51 
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با ساخت و سازهاي چند طبقه بر روي زمین و یـا زیـر   
ورشــد افقــی بــا پیوســتن   گیــرد زمــین صــورت مــی

گیــرد. در طــی  هــاي اطــراف شــهر صــورت مــی زمــین
هاي یـک شـهر بـه آن ممکـن اسـت       پیوستن محدوده

هاي مسکونی دیگـري اعـم از شـهر یـا روسـتا       محدوده
حاضر رشد افقی شـهر   پژوهشوجود داشته باشند. در 

همدان و روستاهایی که طی این گسترش فیزیکـی بـه   
ه قــرار دارد. وســعت شــهر انــد مــورد توجــ آن پیوســته

تـا   1335همدان از اولین مقطع مورد بررسی در سـال  
برابـر شـده، تـا    5/1بـوده   1346دومین مقطع که سال 

 7/9برابـر و در  آخــرین مقطــع   6حــدود  1374سـال  
  شده است. 1335برابر سال 

  
  (وسعت به هکتار): وسعت و جمعیت شهر همدان در مقاطع مورد بررسی   3 جدول

 1393سال  1374سال 1346سال  1335سال  سال
*وسعت شهر  432 628 2590 4201 

**جمعیت  99909 128529 388403 553486 
  اي محاسبه شده است. وسعت شهر در این پژوهش بر اساس محدوده فیزیکی قابل مشاهده در تصاویر هوایی و ماهواره *

  برآورد شده در پژوهش است.ها ارقام  رقم رسمی سرشماري و بقیه سال 35  جمعیت سال **
  

 
  1393تا  1335شهرهمدان از  یکیزینقشه تحوالت محدوده ف :3شکل 

  
  ( به درصد ) تغییرات ساالنه جمعیت و مساحت شهر همدان در حدفاصل مقاطع زمانی: 4جدول 

 

 1393تا  1374از  1374تا  1346از  1346تا  1335از  دوره بررسی
 3/3 2/11 1/4 وسعت شهر
 2/2 2/7 6/2 جمعیت شهر
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  1393تا  1335شهرهمدان از  یکیزیوسعت محدوده ف :4شکل 
  

شـهر بـا    یکـ یزین سرعت رشـد ف یسه بیجهت مقا
ـ ییـ ت آن درصد تغیرشد جمع ن مقـاطع بـه   یرات در ب
سه نشـان  ین مقاین ساالنه محاسبه شد. ایانگیصورت م

ش یافـزا  یمـورد بررسـ   ةدهد کـه در هـر سـه دور    یم

ـ   یکیزیوسعت بافت ف ت آن یـ ش از رشـد جمع یشـهر ب
سال وسعت شهر همـدان   58 یت طیبوده است. در نها

  برابر شده است.      5/5ت آن یبرابر و جمع7/9

  
  

  

 
  یشهرهمدان در سه دوره مورد بررس یکیزیت و محدوده فیرات ساالنه جمعییتغ :5شکل 

  
ح داده شـد،  یتوض پژوهشهمان گونه که در روش 

رات ییبوده تغ یحاضر مورد توجه اصل پژوهشآنچه در 
و  ییر هـوا یمشـاهده در تصـاو   يشهر بر مبنـا  یکیزیف

ز بـه عنـوان ارقـام    یـ ن یبوده است. اما ارقـام  يا ماهواره
در مورد محـدوده و وسـعت شـهر وجـود دارد.      یرسم

د که وسعت شهر همـدان در سـال   یتوان د یازجمله م
هکتار اعالم شده است(اسـتانداري   8159رسماً  1385

 محـدوده ) و اندازه گیـري  1385همدان، سال محاسبه 

شهر همدان در نقشه منتشر شـده توسـط مرکـز آمـار     
هکتــار  6581وســعت شــهر را   1385ایــران در ســال 

 دهد. نشان می
محـدوده مـورد   : محدوده يها يت آبادیتحوالت جمع

بـه  روسـتا بـوده کـه     16شامل  1335در سال  یبررس
 1390ها کاسته شـده و در سـال    يج از تعداد آبادیتدر

 يآبـاد  7ت محـدوده بـه   یجمع يدارا يها يتعداد آباد
    ده است.یرس
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  1390تا  1329شهر همدان از سال  رامونیپ يروستاها تینرخ رشدجمع: 5جدول 
 نام آبادي

  53درش
 45تا 

 45رشد 
 55تا 

 55 رشد
 65تا 

 65رشد 
 70تا 

  70رشد 
 75تا 

  65رشد 
 75تا 

  75رشد 
 85تا 

  85رشد 
 90تا 

  35رشد 
 90تا 

  4  17/8  8/6  08/2  52/2  65/1  65/3  39/3  07/2  قاسم اباد
  25/3  8  54/5  35/0  91/0  - 22/0  9/3  42/2  85/1  علی آبادپشت شهر
 4/6 8/15 6/18 7/3 7/4 75/2 3 05/0 9/2 حسن آبادشورین
 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 38/0 حصار عبدالهادي

 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 84/6 29/0 24/1 حصار دیزج
 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 3/2 36/2 2 دره مرادبیک

 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 86/2 5/3 1 فقیره
 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 73/4 47/0 08/0 علی حصار حاج شمس

 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 3/2 5/1 8/1 مزدقینه
 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 6/2 95/0 خضر

 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 0 1/22 - 39/0 منوچهري
 18/1 03/2 57/0 26/0 - 28/0 8/0 16/2 5/1 1 شورین
 پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته پیوسته 21 6/3 2/1 دیزج

 13/0 - 45/1 -3/2 4/0 -1 8/1 1/1 83/0 5/1 حیدره پشت شهر
 97/0 24/1 41/0 -16/0 -6/2 3/2 6/1 14/0 7/2 چشمه ملک

 19/0 - 32/0 -2/2 -3/2 8/4 3/0 2/1 8/1 8/2 سیلوار
 05/1 14/7 22/4 - 2/9 4/0 -9/17 6/4 97/1 39/1 محدوده هايروستا مجموع

  
ــوع  ــتا 16مجم ــال   يروس ــدوده در س  1335مح

نکـه  یاند. بـا فـرض ا   ت داشتهینفر جمع 13645معادل 
 یعـ یسال با نرخ رشد طب 55 یها ط ين آبادیت ایجمع

درصـد  53/2زانیـ بـه م  یعنـ ی( 1390تا سـال   يکشور
ع وداد، مجم یخود ادامه م یعیرشد ساالنه) به رشد طب

 56900حـدود   1390روستا در سـال   16ن یت ایجمع
روسـتا   7تنهـا   1390که در سال  یحال شد، در ینفر م

روستا اعالم شده انـد   یتیروستا از نظر آمار جمع 16از 
اند. نگـاه بـه نـرخ     ت داشتهینفر جمع 25575ه جمعاً ک

ــروســتا از ا 3رشــد  ــاد،  روســتا (شــامل قاســم 7ن ی آب
ن) نشـان دهنـده   یشـور  آبـاد  شهر و حسن پشت آبادیعل

ه شــهر اســت و یبــه عنــوان حاشــ آنهــا يریمهاجرپــذ
د یین مطلب را تأیز همین مناطق نیاز ا یشناخت محل

ن سـه  ی% در ا76روستا  7ت یاز مجموع جمع کند.  یم
کننـد و   یمـ  ین زنـدگ یه نشـ یا سه نقطه حاشیروستا 
بـه  هنـوز  توان  یگر را مید ينفر در چهار روستا 6225

ب از جهـت  یـ ن ترتیـ بـه ا  عنوان روستا در نظر گرفت.
 محدوده يروستا 16ن یتوان گفت که از ب یم یتیجمع
ار قـر  ير رشـد شـهر  یروستا بـه شـدت تحـت تـأث     12

شهر  یکیزیاز آنها عمالً در بافت ف مورد 9اند که  گرفته
 3ت شـهر شـده و   یت آن به عنوان جمعیجذب و جمع

ـ  یه نشـ یروستا کـه حاشـ   هنـوز بـه شـهر     ین شـده ول
عاً یشـهر و  سـر   یکـ یزیطـه ف یانـد عمـالً در ح   وستهینپ

  درحال الحاق به آن هستند.
ــد خ  ــرخ رش ــین ــز یل ــی ــاطع در  یاد در برخ مق

ن یـ اسـت کـه ا  ن یـ از ا یحـاک  یمورد بررس يروستاها
و  ین حــال کــه هنــوز از نظــر رســم یروســتاها در عــ

ــمار انــد، امــا در حــال    وســتهیبــه شــهر نپ  يسرش
ا در حـال  یـ  نیه نشـ یل بـه حاشـ  یو تبد يریمهاجرپذ

ن مقاطع ی% ب8 نرخ رشد ساالنهاند.  بوده ل به شهریتبد
در قاسم آباد و  17/8آباد پشت شهر،  یدر عل 90تا  85
از  یحاک ین دوره زمانیر همن دیآباد شور حسن 8/15

  ن مطلب است.  یهم
م محدوده یبا ترس: ها يرات وسعت آبادییتغ یبررس

ــال   ــتاها در س ــدر ا 1393و  1335روس ــژوهشن ی  پ
د. یـ ز مشـخص گرد یروستاها ن یکیزیرات وسعت فییتغ

تعـداد   1335محدوده در سـال   يروستا 16از مجموع 
ــاو  10 ــتا در تص ــال یروس ــت  1393ر س ــالً در باف  عم

 يم مـرز بـرا  یت ترسـ یـ شهر هضم شـده و قابل  یکیزیف
 93م نقشه محـدوده سـال   یرا ندارند. ترس 1393سال 

دهد که محـدوده   یمانده نشان م یباق يروستا 6 يبرا
 یا بـه عبـارت  یـ افتـه،  یروسـتا گسـترش    6هر  یکیزیف
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افتـه اسـت. وسـعت    یدوده ساخت و ساز گسـترش  مح
هکتار  62 معادل 1335روستا در سال  6ن یا 6وسعت 

 یو به عبارت دهیهکتار رس 174به  93بوده که در سال 
  برابر شده است. 8/2ز یروستاها ن یکیزیمحدوده ف

ره یـ فق يدو روستا یکیزیف يها محدوده یدر بررس
 يکه رسماً از جهت سرشـمار  يک با وجودیمرادب و دره

اتصال آنها با شـهر   یاند اما گسستگ به شهر ملحق شده
م شده بـر اسـاس آن   یو نقشه ترس يا در عکس ماهواره

ک یـ مرادب دره يمشهود است. در روستا پژوهشن یدر ا
آنهـا بـه    ير کـاربر ییـ اسـت کـه تغ   یباغـات  یعلت اصل

 يمختصـر  یکیزیف ییظاهراً مشکل بوده و جدا يشهر
شهر بـه وجـود آورده اسـت. در مـورد      یکیزیاز بافت ف

شـود.   یده مـ یـ ن حالـت د یش همـ یم و بـ ز کیره نیفق

شــهر و  پشـت  آبــاد ین حالـت در مــورد علـ  یــبـرعکس ا 
ن دو روستا ین صورت که ایشود؛ به ا یده میآباد د قاسم

بر اسـاس مشـاهده    93سال  يکه برا يا عمالً در نقشه
م شده به یترس يا ر ماهوارهیبافت قابل مشاهده در تصو

بـه   90سـال   يانـد، امـا در سرشـمار    شهر ملحق شـده 
اند(البته مباحثات  گزارش شده ییت روستایعنوان جمع
ا عـدم  یـ الحـاق   يبرا 1390 يدر سرشمار یو اختالفات

ن بــه یه نشـ یحاشـ  ي ن دو منطقــهیـ ت ایـ الحـاق جمع 
وجود داشته کـه باعـث    1390در سال  يت شهریجمع

 ت شهر همدانیجمع يبرا یمتفاوت یتیاعالم رقم جمع
در ن سال شـده، هـر چنـد    یدر ا توسط مراجع مختلف

ن مناطق را جدا از شهر یامرکز آمار  یآمار رسم نهایت
   نظر گرفته است). در

  
 ( به هکتار )  *1393و  1335: وسعت روستاهاي محدوده شهر در سال 6جدول 

 1393سال  1335سال  ينام آباد   1393سال  1335سال  ينام آباد

 ادغام شده 3,2 خضر   ادغام شده 18,4 قاسم اباد
 ادغام شده 2,3 يمنوچهر   ادغام شده 11,9 علی آبادپشت شهر
 62 38 شورین   ادغام شده 2,8 حسن آبادشورین

 ادغام شده 8,5 زجید   ادغام شده 11,6 يحصار عبدالهاد
 11,5 5,7 دره پشت شهریح   ادغام شده 11,8 زجیحصار د
 3,6 2 چشمه ملک   53,8 11,2 کیدره مرادب

 3,8 2,2 سیلوار   39,3 5,1 رهیفق
   ادغام شده 3,8 نهیمزدق 174 142 ها جمع وسعت روستا   ادغام شده 5,7 یحصار حاج شمسعل

 به دست آمده ير ماهواره ایاز تصو 1393و سال  ییاز عکس هوا 1335محدوده روستاها در سال *

 

 
  1393و  1335رامون شهر همدان در سال یپ يها يآباد یکیزیوسعت محدوده ف: 6 شکل
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  1393و  1335رامون شهر همدان در سال یپ يشهر و روستاها یکیزیمحدوده فمقایسه نقشه  :7 شکل

  

  يریگ جهیبحث و نت
را  يرشد فیزیکی شهر همدان نوعی اثر ناپایدارساز

نحوي   به همراه داشته است، به یکیزیبه شکل جذب ف
روسـتاي محـدوده آن همـراه بـا      16روسـتا از   10که 
هـاي مـورد بررسـی بـه بافـت       شان طی سال يها نیزم

اند. ممکن است بـا دیـدگاهی    فیزیکی شهر ملحق شده
ــر   کــه شــهر شــدن یــا شــهرگرایی را غایــت توســعه ب

شمارد این الحاق موضوعی مثبت تلقـی گـردد، امـا     می
نادیـده گرفــت کـه بــا ایـن پدیــده اراضــی     تــوان نمـی 

ــد      ــت تولی ــه فعالی ــز از حیط ــتاها نی ــاورزي روس کش
کشاورزي خارج و با سنگ و آسـفالت و بـتن پوشـیده    

  اند.  شده

مشـخص گردیـد کــه    پـژوهش در بررسـی سـوابق   
هنگام سـخن از تحـوالت انـدازه شـهرها غالبـاً انـدازه       
رسمی شهرها مـالك قـرار گرفتـه اسـت. در بسـیاري      

هاي شهري کاذب بوده و اراضی یـا   اقع رشد محدودهمو
ــرار    ــت شــهري ق روســتاهایی کــه عمــالً هنــوز در باف

هاي جامع یا مشاوران و یـا   اند با تصمیمات طرح نگرفته
به دالیل دیگر به عنوان محدوده شـهر در نظـر گرفتـه    

بافـت فیزیکـی شـهر و     پـژوهش است؛ اما در ایـن   شده
تر مورد توجـه   قع بینانهتحوالت آن به منظور بررسی وا

قرار گرفت و امکان بررسی تحوالت بافت فیزیکی را در 
سه دوره زمانی فراهم سـاخته اسـت. مقـاطع انتخـاب     

براي همه شـهرها و روسـتاهاي    پژوهششده براي این 
دیگر ایران نیز قابلیت اجرایی دارد و اجـراي آن مفیـد   
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به نظر مـی رسـد. عرصـه تحـت بافـت فیزیکـی شـهر        
) مـورد  1393تا  1335ساله(سال 58طی دوره  همدان

برابــر شــده اســت. درحــالی کــه وســعت   7/9بررســی 
برابر  16حدود  1385تا  1335محدوده رسمی شهر از 

شده است. اگرچه طی دوره بررسی جمعیت شهر رشـد  
شـود   برابر شده اما دیده مـی 5/5خیلی زیادي داشته و 

ـ بیش از ایـن   آن که رشد فیزیکی شهر محدوده و  ودهب
این درحالی است که شـهر بـا گسـترش عمـودي نیـز      

هـاي اخیـر نزدیـک     بیگانه نبـوده و هـر چـه بـه سـال     
شویم قسمت قابل توجهی از رشـد نیـز بـه صـورت      می

تـوان   عمودي صورت گرفته است. بـا ایـن حسـاب مـی    
  دامنه گسترش افقی شهر را بیشتر دریافت. 

جالب توجه است که رشد فیزیکی منحصر به شهر 
 16روســتا از  6بـوده و تمـامی روسـتاهاي محـدوده (    ن

انـد) نیـز بـا رشـد      روستا که هنوز روسـتا بـاقی مانـده   
هـا   و در مجمـوع وسـعت آن   انـد  فیزیکی مواجـه بـوده  

است که مناطق روسـتایی   ین درحالیبرابر شده و ا8/2
ــته    ــدودي داش ــی مح ــد جمعیت ــتا از   رش ــد. دو روس ان

فیزیکـی شـهر    روستاهاي محدوده که عمـالً بـه بافـت   
ــد و منــاطق حاشــیه نشــین محســوب   ملحــق شــده ان

گردند هنوز در آخرین سرشماري به عنـوان روسـتا    می
گردنـد. نکتـه قابـل توجـه در مـورد رشـد        قلمداد مـی 

محدوده فیزیکی شهر همدان این است کـه در صـورت   
ــاطق       ــتاها و من ــر روس ــالوه ب ــد، ع ــد رش ــه رون ادام

هاي مریانج، بهار نشین، به سرعت می تواند شهر حاشیه
و جورقان را که در فاصله کمـی از آن قـرار دارنـد بـه     

کـه شـهر    محدوده خود ملحق سازد و جالب توجه ایـن 
  است.    بهار خود مرکز شهرستان دیگري 

همدان همانند بسیاري دیگر از شهرهاي ایـران در  
مرکز بهترین اراضی کشـاورزي اسـتقرار یافتـه و رشـد     

ی منجـر شـده اسـت و ایـن     افقی آن به تخریـب اراضـ  
است که تمایل طبیعی شهروندان به اسـکان در   درحالی

است که در قسمت جنوب شهر در سمت کوه و  یاراض
 یزراع يها نیز زمیگر نقاط شهر نیان دارد. دیها جر باغ

اند. قسمت شرق شهر  اند که به تصرف شهر درآمده بوده
اسـت کـه    ين کشـاورز ییت پـا یـ فیک يدارا يها نیزم

ز از طـرف مـردم کـم    ین ین نواحیل به اسکان در ایتما

شـتر  یب يسـاز  و شـهرك  يشهرساز يها است، اما طرح
ــه ایــتما ــواحیــل ب ــدر ا يدارد کــه شهرســاز ین ن ن ی

 يکشـاورز  یبـر اراضـ   يها اثرات مخرب کمتـر  قسمت
  محدوده شهر خواهد داشت.  

ز در استان یدر کشور و ن ییبه روند شهرگرا ینگاه
روبـرو   ینینـده شهرنشـ  یآ يهـا  تین ما را با واقعهمدا

هـاي بـاز بـراي     سازد. بسیاري از محققان، سیاسـت  یم
شهري را بـراي فـرار از    -مهاجرت و مهاجرتهاي روستا

). 112 :1990(اسـکلدون،  داننـد  فقر روستایی مفید می
هـاي پیشـگیري از    تجربه نشان داده است که سیاسـت 
جلـوگیري از رشـد   مهاجرت روستاییان بـه شـهرها در   

هــاي  توانـد خســارت  شـهرها کــارآ نبـوده و حتــی مــی  
 محیطـی را بـه بـار آورد    اقتصادي، اجتمـاعی و زیسـت  

)UN, 2014: 3( رشــد شــهرها و جهــات  ینــیب شیپــ
 يریـ گ ن آن با بهـره ینش هیگسترش شهر و مناطق حاش

و  ییایـ سـتم اطالعـات جغراف  یاز سنجش از راه دور، س
ــز ــوالت و ی ــرفتن تح ــترکر نظرگ ــا بی ــیجمع يه  یت

رون از قالب خـود  یکه شهر در ب یر است. زمانیپذ امکان
کنـد، غالبـاً بـه     یخته مـ یگسـ  لجـام  يشروع بـه رشـد  

 یزنـد و زنـدگ   یرامون صـدمه مـ  یپ ییروستا يها بافت
  و هم مهاجران تـازه  یساکنان قبل يرا هم برا يدشوار

د، یـ ن مقالـه امکـان اسـتفاده مف   یزند. در ا یوارد رقم م
ــعم ــاده یل ــ ي و س ــتغ یبررس ــا  یی ــد آن ب رات و رون

ن یـ د. ایـ از اطالعـات موجـود مشـخص گرد    يریگ بهره
 یدانیـ ب با مطالعـات م یتواند در ترک یم پژوهشروش 

کنـد،   یخاص خود را طلب م يها یبانیکه پشت یقیعم
جهـات رشـد و رونـد     ییدر شناسـا  یمهمـ  يکاربردها

 ن وینشـ  هیحاشـ  يهـا  شـهر و هسـته   یکیزیتحوالت ف
رامون و خود شهر داشته یپ يروستاها يبرا يزیر برنامه
ات یـ بـا عمل  پـژوهش ن یـ ل ایب تکمین ترتیبه اباشد. 

شـهر همـدان و    يبـرا  یپژوهشـ در قالب طرح  یدانیم
شـنهاد  یدارنـد پ  یکـه مسـائل مشـابه    ییگر شهرهاید
  گردد. یم
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