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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1396سال هفتم/ شماره مسلسل بیست و ششم/ زمستان 

 

   .تحلیل فضایی عوامل موثر بر ناپایداري الگوي توسعه شهري  
  مطالعه موردي: شهر بانه

  

  *2، عبداله صالحی1طاهر پریزادي
  استادیار دانشگاه خوارزمی تهران1

 ریزي شهري ارشد جغرافیا و برنامه کارشناس2
  28/1/95 ؛ تاریخ پذیرش: 2/7/94تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

 استتحقیق این اصلی  هدفشهري و تحلیل عوامل موثر در توسعه نامتوازن این الگوها فضایی  -کالبديبحث از الگوي توسعه 
هـاي ناز آزمو گیري بهرهنظرسنجی از خبرگان شهر بانه و با  وزن با روش پنل دلفی ابه این منظور عوامل موثر در این توسعه نامتو

هاي تحقیق، الگوي توسعه فضایی شـهري . بر اساس یافتهاست مورد تحلیل قرارگرفته spssتست و فریدمن در محیط  آماري  تی
تشـکیل  هـاي مـرتبط بـا آن تجـاري و کاربري هاي فعالیتبخش مرکزي را عمده باشد که  مطابق با الگوي توسعه  قطاعی می بانه
(بین  ت ناشی از مهاجرتافزایش جمعّ ي اخیر،ها طی دهه مدل هلدرن عامل اصلی پراکنده رویی شهر بانهنتایج دهد بر اساس  می

کـارکرد  دارايمـرزي و  ي شغلی ایجاد شـده در شـهرها فرصتمتاثر از بوده است که این امر  بین شهري و روستاشهري) استانی،
بازرگانی) عامل اصلی این توسعه نامتوازن و ناپایدار  -بخش خدماتیباشد با تکیه بر نظر کارشناسان بُعد اقتصادي ( بانه می بازرگانی

گردد که در توسعه آتی شهر بانه  نتایج و اهداف تحقیق، پیشنهاد میشهر بانه بوده است؛ بنابراین در راستاي کالبدي الگوي توسعه 
. از دگر سـو توجـه بـه نیـاز مسـکن بیشتر مورد توجه قرار گیرد آنها ي مرتبطها کاربري نحوه پخشایش فضایید اقتصادي و به بُع

 .دارداي  و تمرکز بر توسعه درونی شهر اهمیت ویژه (اقشار کم درآمد) انمهاجر
  

 بانهکارکرد بازرگانی، شهر مرزي  ، بُعد اقتصادي،، ناپایداريريپایداۀ توسع ي:کلیدهاي  هواژ

لهئمقدمه و بیان مس
١

 
بـا  ،توسعۀ شهريمطالعه و تحقیق در مورد شهر و 

از موضـوعات دشـوار اسـت؛  ،توجه به ابعاد گستردة آن
زیرا روابط متعدد و پیچیده اي وجود دارند، کـه بـراي 
اثربخشی مطالعه باید مدنظر قرارگیرند و بایـد موضـوع 

ي مختلــف بررســی شــود. توســعه سیســتم ها از جنبــه
شهري در هر کشور یک امر اتفـاقی نیسـت و از سـوي 

ي هـا ریزي روند آیندة آن نیـاز بـه برنامـهدیگر کنترل 
شناسـایی ایـن  ،دقیق دارد. اولین گـام در ایـن مسـیر

ي مختلـف و ها سیستم و بررسـی خصوصـیات و جنبـه
). 1394صـالحی: ( شناسایی عوامل مـؤثر بـر آن اسـت

کالبـدي هـر شـهر بـه گذشـته آن و -ساختار فضـایی 
عوامل و حوادثی مربوط می شود که شـرایط محـیط را 
                                                             

  a_salehi.1991@yahoo.com  نویسنده مسئول:*

و برقراري آن به وجـود آورده در طول زمان براي ایجاد 
 ).1394: و همکاران قنبري( است

با توجه به نقش محوري شهرها در توسعه کشورها 
ي ناشـی از هـا صـرفه جویی ؛به دالیل مختلف از جمله

تـراکم و تمرکـز از گذشـته تـا حـال،  ،صنعت ،مقیاس
کارکرد، اندازه و شـکل آن دغدغـه بـی  ،کالبد و محتوا

قرن قبـل  5ن از حداقل پایان فیلسوفان و نظریه پردازا
یولیتاي افالطون و مدینـه فاضـله فـارابی تـا از میالد (

شهر خداي اگوستین قدیس در توصیف بیت المقـدس 
میالدي) تـا عصـر حاضـر  1561و اتوپیاي توماس مور 

). مساله توجه 7: 1387 ،زاده عباس و رهنما( بوده است
یی بـراي هـا به ساختار فضـایی شـهر و یـافتن راه حل

؛ دارد اهمیت فراوانیکنترل و هدایت تحول شکل شهر 
ســاختار فضــایی ناکارآمــد باعــث پراکنــده شــدن 

ي مختلف و مرتبط با هـم شـده و همچنـین ها کاربري
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به دلیل مبدا  ،ي بیشتر براي مبادالتها منجر به هزینه
 ،شـود (وارثـی و دیگـران ) میها و مقصد (مردم و مکان

1390 :79.( 
ــده  ــد فزاین ــینی و رش ــد شهرنش ــاالي رش ــرخ ب ن

چه آگاهانه و چه خود بـه خـودي  - ي توسعهها برنامه
اقتصادي  ،به هشدارهاي زیست محیطی 1970در دهه 

و اجتمــاعی منجــر شــد. در پاســخگویی بــه مســائل و 
ــات فــوقي ناشــهــا بحران ــذکر ی از اتفاق مفــاهیم و  ،ال

ي آتــی مطــرح ها رویکردهــاي جدیــدي بــراي توســعه
عـدالت زیسـت  ،گردید کـه مـی تـوان توسـعه پایـدار

نیـز توسـعه  بـه تـازگیشهر نشینی جدید و  ،محیطی
 .)Barton et al., 2003:18( هوشمند را نام برد

امروزه مدیریت شـهري در جهـان، تحـول اساسـی 
مدیریت می شوند تا بتواننـد رفـاه و  یافته است شهرها

آسایش ساکنان خود را تامین کننـد مـدیریت شـهري 
ــی در  ــش مهم ــت و نق ــیعی اس ــکیالت وس داراي تش

ي توسعه شهري و همچنین ها و طرح ها موفقیت برنامه
رفـاه  ،جریان عبـور و مـرور در شـهر ،رفع نیاز جمعیت

ــریح ،عمــومی ــین، تف ــاربري زم ــگ ،مســکن، ک  ،فرهن
ایی و امثال آنها بـر عهـده دارد تاسیسات زیربن اقتصاد،

ارتقـاي  ،). هـدف مـدیریت شـهري47: 1382 ،شیعه(
در قالـب اقشـار و  ،شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن

اي مختلف اجتمـاعی و اقتصـادي و حفاظـت از ههگرو
دیریت ) مـ46: 1379 ،سـعیدنیا( محیط کالبدي اسـت

ي هـا فعالیت ،ریـزي کنـد شهري باید براي شهر برنامـه
ي انجـام شـده هـا شهري را سازمان دهـد و بـر فعالیت

ام بهینه امور انگیزه ایجـاد نظارت کند و حتی براي انج
). انجام این موارد به آگـاهی 20: 1379(سعیدنیا،  کند

ـــدیران و متول ـــدیریت، م ـــهري از اصـــول م ـــان ش ی
و  هـدایت ،سازماندهی ،انگیزش ،ارتباطات ،ریزي برنامه

گردد که متاسفانه این  ارت و کنترل باز میرهبري و نظ
سـومی بـه امر در کشورهاي در حال توسـعه و جهـان 

 شود. ندرت یافت می
عالوه بر ایـن کارشناسـان شـهري سـازمان ملـل 
ــهري  ــدیریت ش ــزي و م ــه ری ــد برنام ــد معتقدن متح

ي مشـترکی ها کشورهاي در حال توسـعه از مشخصـه
همچون بلند پروازانه و غیر واقعی بودن، عدم مالحظـه 

امکانات واقعی اجرایی، نبودن نظـام قـانونی، و سـاختار 
ــایی  ــالی و نارس ــابع م ــود من ــازمانی منســجم، کمب س

 ،و دانــش فنــی، عــدم مشــارکت شــهروندان هــا مهارت
 هـا ي شهري، نـاتوانی دولتها ي کاربري زمینها چالش

ي ها ، فقـدان معیارهـا و اسـتاندارددر نظارت بر اراضی
ــذیري و  مناســب کــاربري مســکونی، عــدم انعطــاف پ

ي کنــونی شــهرها از جملــه طــرح هــا ناسـازگاري طرح
  ).Gunder, 2007:39( جامع، برخوردار است

شهر بانه همچون بسیاري از شهرهاي دیگر کشـور 
 ،در چند سال اخیر با رشـد فزاینـده جمعیـت شـهري

ــد ســریع شهرنشــینی ــال آن  ،رون ــه دنب ــاجرت و ب مه
و حمل و نقل  ،افزایش نیازهاي شهري همچون مسکن

 ،زاده عباسرهنما و ( خدمات شهري روبه رو بوده است
عات این رشد جمعیت و شهرنشـینی که تب )40: 1391

برنامــه و  صــورت رشـد افقــی شــهر و گسـترش بــی بـه
 نامعقول نمایان شده است.

هر بانه باعث این گسترش ناموزون و بدون برنامه ش
 1390تا  1375سال از  15شده است که شهر در طی 

لبدي به سـمت ناپایـداري حرکـت کا -از لحاظ فضایی
که مهم ترین عوامـل مـوثر در ایـن ناپایـداري در  کند

 -اقتصـادي، اجتمـاعی "قالب پنج مولفه اصـلی شـامل
 -ییزیست محیطی و فضـا ،نهادي -فرهنگی، مدیریتی

پـژوهش بـه دنبـال این اند و  شدهبندي  دسته "کالبدي
ري شـهر بانـه از بـین تـرین عامـل ناپایـدا یافتن اصلی

 باشد. عوامل فوق می
  

 اهمیت و ضرورت تحقیق

ي اخیر باعـث ها تحوالت شهرسازي برونزا طی دهه
اي  شد تا گسترش سـریع شـهري در ایـران بـه پدیـده

 ،تبدیل شود که تبعات آن در ابعـاد مختلـف اقتصـادي
عنوان  طور عام به محیطی به کالبدي و زیست ،اجتماعی

طور خاص نیز  به ،یکی از مسائل حاد جامعه تلقی گردد
ریزي شهري و شهرسازي کشـور باشـد؛  در حوزه برنامه

ي منفـی ها طوري که آنچه امـروزه بـه عنـوان جنبـه به
نـه از اغلـب شهر و توسعه شهري مـورد انتقـاد اسـت، 

ون و برونـزاي شـهري بلکه از روند نـاموز ،ماهیت شهر
شود. اهمیت و ضـرورت ایـن موضـوع سـبب  ناشی می
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توجه روز افزون به آثار و پیامـدهاي رشـد بـی رویـه و 
نامتعادل شهرها و عوامـل و فراینـدهاي مـوثر در ایـن 

 ،و از طرفـیاست از جمله شهر بانه شده  ،رشد پراکنده
زمینه توجه هر چه بیشتر به پارادایم توسـعه پایـدار و 

 سازد.  نزاي شهر را فراهم میدرو
  

 اهداف تحقیق
بررسـی و شناسـایی عوامـل  اصلی ایـن تحقیـق؛ هدف

 است.موثر در توسعه فضایی ناموزون شهر بانه 

  :سواالت تحقیق
ایی نـاموزون شـهر بانـه الف) چه عواملی در توسعه فض

 اند؟ موثر بوده
الگـوي کنـونی شکلگیري ب) مهم ترین عامل موثر در 

 فضایی بانه کدام است؟توسعه 
  

 روش تحقیق 

تحلیلی و  -پژوهش بر اساس روش، توصیفیاین 
اکتشافی  - از نوع مطالعات شناختی ،براساس هدف

زیرا در راستاي شناخت گسترش کالبدي یک  ؛است
علل گسترش ناموزون  ،شهر مرزي با کارکرد بازرگانی

آن و توسعه فضایی پایدار شهر انجام گرفته است و 
نتایج آن می تواند براي مدیران و متولیان شهري و نیز 

و فرمانداریها کاربرد داشته باشد. جامعه  ها استانداري

نفر از نخبگان عرصه  30آماري پژوهش حاضر شامل 
مطالعات شهري و متولیان شهري در قالب سه طیف 

یج باشد. نتا دولتی و عمومی می ،امل بخش خصوصیش
 Excel  و Spssافزارهاي  حاصل از آن با استفاده از نرم

-ي آماريها گیري از روش و با بهره آزموده شده است
 وضعیتراي تحلیل ب اند. گرافیکی تجزیه و تحلیل شده

ي آماري ها عوامل موثر در توسعه فضایی شهر از آزمون
T-Test  گیري شده است. بهرهو فریدمن 

  
 قلمرو و محدوده تحقیق

شهر بانه است  حاضرمحدوده مورد مطالعه تحقیق 
(هم مرز با کشـور عـراق و  که از شهرهاي مرزي کشور

 224این شـهر در فاصـله  ؛باشد در مجاورت ترکیه) می
کیلومتري شمال غربی سنندج و در ابتداي راه آسفالت 

فاصله شهر از پایتخـت رفته است. سردشت قرار گ-بانه
 ،نجفــی( کیلــومتر گــزارش شــده اســت 728تهــران) (

دشـتی  -اي پـایکوهی . این شهر در منطقه)57: 1369
کیلومتري  3واقع شده است و توسط کوههاي آربابا در 

بـابوس  ،متر از سطح دریـا 2220جنوب شهر به ارتفاع 
متر از سطح  2381کیلومتري شرق بانه به ارتفاع  3در 
کیلومتري شمال شـهر بـه  7کوههاي قالرش در  ،دریا

ــاع ار ــده اســت 2350تف ــر احاطــه گردی ــگ ( مت فرهن
 ).15: 1373 جغرافیایی بانه،

  
   

 )1394 ،منبع: مطالعات تحقیق( موقعیت جغرافیایی شهر بانه درشهرستان بانه واستان کردستان :1شکل 
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 ها و مبانی نظري دیدگاه

ها و اصطالحات اخیر شهرسازي در  در میان دیدگاه
شـهر  ،مانند متراکم سـازي شـهر ،زمینه توسعه شهري

رشد هوشـمند و پـراکنش شـهري  ،شهر پایدار ،فشرده
اهمیت شـایانی برخـوردار اسـت. گسـترش پراکنـده و 

در نیم قرن اخیر در قالب  لجام گسیخته شهرها که که
ي شهري و علـوم ها در ادبیات پژوهش "اسپراول"واژه 

ــده ــایی وارد ش ــر  ،جغرافی ــلی اکث ــور اص ــروزه مح ام
و سمینارهاي شهري در کشـورهاي توسـعه  ها همایش

 .)5:  1393 ،(شماعی و همکاران یافته است
صطالح به اواسط قرن بیستم باز سابقه کاربرد این ا

مبیـل زمانی که بر اثر استفاده بی رویـه از اتو؛ گردد می
بسـط فضـاهاي  ،هـاشخصی و توسعه سیسـتم بزرگراه

شهري در امریکا شـدت گرفـت و ایـن امکـان را بـراي 
شهروندان فراهم آورد تا از فضاهاي درونی شهر خـارج 

و سـاز در حاشـیه شده و با عـدم محـدودیت شـاخت 
: 1389 ،پورمحمدي و جام کسري( شهرها ساکن شوند

4.( 
در کشور ما توسعه و پراکنش ناموزون شهرها شاید 
حـادتر از بســیاري از کشـورهاي توســعه یافتـه باشــد. 
بررسی پیشینه توسعه شهرهاي کشور گویاي آن اسـت 
که شهرهاي ایران دو سناریو رشد را تجربه کـرده انـد: 
رشد در مدل ارگانیک که تا دوره پهلوي و به خصـوص 

در توسـعه فضـایی  40ی دهـه قبل از اصـالحات ارضـ
صـورت  اکمیت داشـته و تـاثیر آن بیشـتر بـهشهرها ح

 ،درون ریزي جمعیت شهري بوده است و دراین فرآیند
تغییرات ساختاري عموما محتوایی بوده و الگوي رشـد 
شهر، فشرده مانند بوده است؛ سناریو دوم که شهرهاي 

در مرحله رشـد شـهري از سـر ایران در ربع اخیر قرن 
ارگانیک بوده اسـت. در ایـن اند، مدل رشد غیر ذراندهگ

فرآیند رشد فضایی بسیار سـریعتر از رشـد جمعیـت و 
ش نیاز واقعـی شـهر بـوده اسـت و شـهر دچـار گسـتر

 ،تقـوایی و سـرایی( پراکنده و بی رویه اي شـده اسـت
1383 :187.(  

رانس در کنف: و ابعاد توسعه ناموزون شهر ها ویژگی
ده ویژگـی بـراي  ،199در سـال بررسی حمـل و نقـل 

هرها بیان شده است که عبارتنـد از: پراکنش فضایی ش

ــرون ــمت بی ــه س ــاد ب ــترش زی ــکونتگاهها و گس ؛ س
اي یـا  ؛ توسـعه گـرهي تجـاري کـم تـراکمها ساختمان

؛ خرد شـدن کـاربري زمـین در بـین جسته و گریخته
ي مختلـف؛ غلبـه حمـل و نقـل خصوصـی بـر ها مکان

 ؛هـا نـامتمرکز بـا کنتـرل کاربري؛ برنامه ریزي عمومی
توسعه نواري و پراکنـده؛ اخـتالف مالیـاتی زیـاد بـین 

؛ تکیـه عمـده بـر ي مختلفها تفکیک کاربري ؛ها مکان
نوارهاي کم در آمد فرآیند پاالیش تهیه مسکن براي خا

توان گفت پراکنش  می ).4: 1387 ،زاده (رهنما و عباس
توسـط شهري نوعی اتالف اسـکان در شـهر اسـت کـه 

ي پایین مشخص می گردد، اغلـب ناهماهنـگ ها تراکم
ي نواحی شهري باسـرعتی ها است و  و در طول حاشیه

). علل مختلف Ewing, 1997:107( شود زیاد پخش می
پراکنده رویی و توسعه ناموزون شـهر مـی توانـد رشـد 

 ،و اشـتغال هـا عدم تمرکز فعالیت ،وفور زمین ،جمعیت
ي ها نابودي مرکز شهر، پیشرفت حمل و نقل، سیاسـت

  ).Wang, 2002:5(عمومی اعمال شده و... باشد 
مناطق مرزي : عوامل موثر در توسعه ناموزون شهر

یی همراه بوده اند کـه ها و ضعف ها همواره با محدودیت
با بررسی اجمالی مناطق مرزي در مقایسـه بـا منـاطق 

یی عمـده از جملـه ها مرکزي کشور می توان به ضـعف
ي هـا دوري از قطب ،انزواي جغرافیـایی منطقـۀ مـرزي

 ،قرار گرفتن در حاشـیه و پیرامـون ،اقتصادي -یصنعت
 ،سیاسـی ،توسعه نیافتگی در ابعـاد مختلـف اجتمـاعی

و توسـعه  ،قرار گرفتن در حاشیه و پیرامـون ،اقتصادي
 ،سیاســی ،نســیافتگی در ابعــاد مختلــف اجتمــاعی

ی نسـبت بـه منـاطق مرکـز کشـور اقتصادي و فرهنگـ
وجـود  ،همچنـین .)Hansen, 1995:821(دست یافـت 

ي هـا فرهنگـی و اعتقـادي از ویژگی ،ي زبـانیها تفاوت
مرز و منـاطق مـرزي اسـت کـه مـانع جـدي در برابـر 

 ,.Topalou et al( سـرمایه گـذاري ایجـاد مـی کنـد

یی موجب شده اسـت کـه ها چنینن دغدغه). 2006:24
تاثیرات مرزي در تحقیقات توسـعه اي مناطق مرزي و 
اجتمـاعی، و زیسـت محیطـی مـورد  ،اعم از اقتصـادي

توجه قرار گیرند؛ زیرا این استنباط و تصور ایجاد شـده 
 ،است که این مناطق جغرافیایی ویژه موجب سـازگاري

تثبیت امنیـت و پایـدازي جمعیـت  ،همسانی اقتصادي
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اعی و بـه نقـل از شـم Neibuhr, 2012: 7( گردنـد می
 ).11: 1393 ،همکاران

ر نتیجـه سرعت و الگوي گسترش بیرونی شـهر و د
ثیر مجموعـه اي از عوامـل میزان پایداري آن تحـت تـا

اقتصادي، فیزیکی، حقوقی و مالکیت، سیاسی، حمـل و 
نقل و ارتباطات قرار دارد. هر کـدام از ایـن عوامـل بـه 
نحوي باعث تسریع و تشویق و یا تحدید گسترش شهر 

اراضی پیرامون می شوند. در پژوهش حاضر با توجه  به
به وضعیت موجود شهر بانه و نیز پس از مطالعه مبـانی 

 ؛ي پایـداري الگـوي توسـعه شـهريها نظري و شاخص
مهم ترین عوامل موثر بر الگوي توسعه شـهر در قالـب 
پنج مولفه دسته بندي شدند که این پنج مولفـه خـود 

ي ها الف) محرك توسـعه ( شـامل مولفـه ؛به دو دسته
  )سیاسـی - مـدیریتی و فرهنگی - اجتماعی ،اقتصادي

 -فضـایی يها مولفه شامل( توسعه کننده هدایت) ب و
) مـی باشـند، در ادامـه بـه محیطـی زیسـت و کالبدي

 توضیح این عوامل خواهیم پرداخت.
 ) عوامل اقتصادي الف

دیگـر درجه تکامل ساخت اقتصادي یـا بـه بیـانی 
ــر  ــاثیر مســتقیمی ب ــار، ت ســطح تقســیم اجتمــاعی ک
سازمانیابی فضا دارد؛ بنابراین تقسیم اجتماعی کـار در 
مراحل عالی آن به پیـدایش فضـاهاي متفـاوتی منجـر 

سـاخت  ،گردیده که رد طول تاریخ و با تحـول جامعـه
 طور عام تکامل بیشتري می یابـد و سـطح اقتصادي به

 یابـد و رد هـر زمـان قا مـیتقسیم اجتماعی کار نیز ارت
 ،صـالحی( یابـد بخشی از اقتصاد اهمیت بیشـتري مـی

1394 :77.( 
از دیدگاه اقتصادي عالوه بر تأثیر مهم میزان رشـد 

ي اقتصادي در سرعت بخشـیدن بـه توسـعه ها شاخص
ي هـا و بنگاه هـا شهرنشینی، زمانی که اسـتقرار خانواده

توجیــه روســتایی داراي -اقتصـادي در حاشــیه شـهري
رویه شـهر بـه اطـراف اتفـاق  بیۀ اقتصادي باشد، توسع

ي هـا زمینخواهد افتاد. در ایـن شـرایط دسـتیابی بـه 
. دارداهمیــت ویــژه اي  رارزان قیمــت در حاشــیه شــه

ینده ترقی یی که امید می رود در آها بهاي ناچیز زمین
توانند رشد شهري را به سـمت  بسیار داشته باشند، می

 خود جذب کنند.

 :فضایی -ب) عوامل کالبدي

کاربري اراضی شهري و به تبع آن فضاهاي شـهري 
هم در توسعه کالبدي شـهر محسـوب یکی از مباحث م

شود به خاطر اینکه کـاربري اراضـی شـهري نحـوه  می
و کـارکردي اسـت کـه بـه آن تعلـق  استفاده از زمین

گیرد که این کارکرد ممکن است در مقیاس منطقه  می
ــا ــا در مقی  ســکونتگاههاي انســانی و شــهر باشــدس ی

 .)1388: جعفري مهرآبادي(
با نگاه به روند توسعه فیزیکی شـهرها بـه ویـژه در 

معلوم می گردد که یـک عنصـر  ،نیمه دوم قرن بیستم
ي قابـل سـکونت) تحـت ها زمیننام زمین ( محدود به

رشـد طبیعـی و تاثیر عواملی چـون ازدیـاد جمعیـت (
 ،در بافـت فیزیکـی شـهرها ادغام روسـتاها ،مهاجرتها)

گستردگی و پرشمارشند واحدهاي تولیدي، خدماتی و 
افـزایش حـرص و  ،مسکونی، تغییر الگوي مصرف زمین

... بـا ، زمـین خـواري و سـوء مـدیریت وها طمع انسان
یابد. با عنایت به این اصل  آور کاهش می آهنگی سرسام

که هیچ شهري نمی تواند علت وجـودي داشـته باشـد 
شـرایط  ،اینکه منـابع بالفعـل یـا بـالقوة محیطـیمگر 

توسـعه آن را فـراهم ســازد، بـه دنبــال رشـد فیزیکــی 
ي زیســـتی، بخـــش وســـیعی از هـــا شـــتابان مجتمع

مناسبترین و بالطبع باارزش تـرین اراضـی  ،مرغوبترین
که از دیرباز شـرایط زیسـت محیطـی  -بالفصل شهرها

 د داشـتهالزم و کافی براي تجمع انسانها در آنهـا وجـو
 زاده،محمـد( گیـرد در معرض نابودي قـرار مـی -است

1376 :222.( 
توپوگرافی حومه ممکن است براي توسـعه شـهري 

تواند  رشد پیراشهري با بافت پیوسته می مناسب نباشد.
ي هـا و توده ها به علل موانع فیزیکی از جمله رودخانـه

آب، ساحل، شـیب تنـد، بـاتالق، تپـه و دره و ... قطـع 
به سختی قابـل سـاخت و  یی هستند کهها زمینشود. 

بیعی قابل ساختمان سـازي نیسـتند طور ط سازند و به
). نمــود عینــی چنــین 244 :1377باســتیه و دزر، (

ویژه در منطقه زاگرس ایـران بسـیار مشـهود  هعواملی ب
می باشد کـه شـهر بانـه نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی 

فیزیکـی نقـش رسد کـه عوامـل  باشد و به نظر می نمی
  اند. نده اي در الگوي توسعه شهر داشتهتعیین کن
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 و فرهنگیج) عوامل اجتماعی 

ت کـه عوامـل اجتمـاعی و تـوان گفـ به جرات مـی
ترین عوامل به وجود آورنده توسعه سریع فرهنگی مهم

شهرها هستند. به طوري کـه توسـعه شـهر در ارتبـاط 
در تنگاتنگ با میزان رشد جمعیت شهري می باشـد و 

این رابطـه افـزایش طبیعـی جمعیـت شـهري، میـزان 
انتقــال سـاخت جمعیتــی  ،مهـاجرت خـالص بــه شـهر

از  جوامع غیر شهري به شهر و سـاخت جمعیـت شـهر
). 15: 1375 ،پـورزیزع( روند عومل اساسی به شمار می

بنابراین معرفـی شـهر از دیـدگاه جمعیـت، تـراکم یـا 
ه مشخصــات کالبــدي بــه تنهــایی کــافی نیســت. بلکــ

، ماهیــت اصــلی آن را شــکل ي انســانی شــهرها جنبــه
 ).84: 1375 حکمتی و کبیر،( دهند می

تر کشـورهاي در حـال کلی در بیشطور آنچه که به
میـانی جامعـه، آید، یعنی رشد طبقه  توسعه حاصل می

و  هـا شـودکه اراضـی شـهري مرغـوب و باغ موجب می
ــی ــه فضــاهاي طبیع ــه گون ــه  ب ــار ب اي ســخت نابهنج

هاي کهن  و ساز برود. مناطق مرکزي و بافتساخت زیر
ي اصـلی شـهر، زیـر فشـار الگوهـاي جدیـد ها و هسته

(رئیس دانـا،  گیرد مصرف، به ویژه حمل و نقل قرار می
با رشد جمعیـت و بـه تبـع آن بـا رشـد  ).218: 1381

شتابان شهرنشینی و شهر گرایی، مناسـبات اجتمـاعی 
گذشـته در شهرها دگرگون می شـود و روابـط سـنتی 

 گردد شرایط پویاي شهرنشینی دگرگون می تحت تاثیر
شبکه شهرها را تحـت تـاثیر بافت  ها، که این دگرگونی

دهند و به منظـور بهبـود و گسـترش روابـط و  قرار می
ن کالن شـهرها و ایجـاد ااکنمناسبات اجتماعی بین س

امکانات و تسهیالت الزم براي طبقات پـایین جامعـه و 
فایی استعدادها و خالقیـت آنهـا و به جهت رشد و شکو

استفاده آنها از تسهیالت اجتماعی از یک طرف و ایجاد 
ي الزم جهـت ارائـه خـدمات اجتمـاعی از ها هماهنگی

طرف دیگـر توسـعه و احـداث مراکـز سـکونتگاهی در 
شهرها مطرح گردیده کـه ایـن امـر منجـر بـه توسـعه 

بـدي شـهرها گردیـده اسـت؛ همچنــین فیزیکـی و کال
ان به نقش حاشیه نشـینی در ایـن زمینـه اشـاره تو می

اجتمـاعی  ،کرد که به دنبال تغییرات ساختار اقتصادي
گردد؛ بنابراین در مجموع،  شهرها و روستاها حاصل می

ي روستایی سبب افـزایش ها ي شهري و دافعهها جاذبه
کـی و توسـعه جمعیت شهرها و به تبـع آن رشـد فیزی

 ).278: 1375 ،محمدي( گردد کالبدي آنها می
 د) عوامل مدیریتی 
محلـی از طریـق  تـاسطح ملی  ازنهادهاي سیاسی 

ي توسـعه شـهري، تعیـین کاربریهــاي هـا اجـراي طرح
 زمین، تعیـین مالیـات بـر زمـین و سـاختمان سـازي،

بندي و ایجاد محـدودیت بـراي صـنایع مـزاحم  منطقه
سرعت و جهـات توسـعه شـهري ایفـا  نقش اساسی در

مومی از قبیـل: گسترش خدمات ع نماید؛ همچنین می
کشـی، فاضـالب، اقـدامات آمـاده  شبکه برق، آب لولـه

در مناطق جدیـد  ها سازي زمین که اغلب توسط دولت
عه ي توسـهـا شـود، انگیزه انجـام مـی ها شهري و حومه

 ).242: 1370 باستیه،( شود شهر به اطراف را باعث می
عوامل سیاسی از قبیل تقسیمات سیاسـی و ایجـاد 

گـذاري در ي متصـل و منفصـل، نقـش تاثیرها هركش
گذارند. تقسیمات سیاسـی و  توسعه شهرها به جاي می

باعـث  ،قرارگیري یک منطقه در موقعیت سیاسی باالتر
شود منطقـه مـذکور امکانـات مـالی و تاسیسـات و  می

تجهیزات بیشتري را جذب کند. این عامل باعث ایجـاد 
هـاي  حرکـتاز جاذبه شـهري در منطقـه و زمینـه سـ

 ).41: 1384 ،(رضایی شود مهاجرت به سمت شهر می
همچنــین عوامــل ژئــوپلتیکی در راســتاي اهــدافی 
چون تثبیت مرزها و امنیت نـواحی مـرزي، تاسیسـات 
مراکز نظامی و صنایع دفاعی مـی تواننـد. در توسـعه و 
گسترش کالبدي شهرها نقـش مهمـی را ایفـا نماینـد. 

ــی از روش ــابراین یک ــام بن ــاي ت ــات ه ــت و ثب ین امنی
عالوه بر ثبات سیاسـی و اقتصـادي  ،مرزهاي هر کشور

در داخل، وابسته به ایجاد مراکز تجاري و مسـکونی در 
ي ها نواحی مرزي می باشد تا عالوه بر تامین نیازمندي

مسکونی نیروهاي نظـامی و انتظـامی، ثبـات و امنیـت 
ي تجاري و اقتصـادي ها مرزي را به علت وجود فعالیت

ی از سکونت به دنبال داشته باشد و از طرف دیگـر ناش
هـا، مراکـز  تامین و ایجاد مراکـز نظـامی مثـل پادگـان

آموزشی نظامی و همچنین وجود صنایع و کارخانجاتی 
ش که جنبه دفاعی دارند می توانند در توسعه و گسـتر
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: 1375(محمـدي،  کالبدي شهرها نقش داشـته باشـند
279.( 

 ) عوامل زیست محیطیـه
عامـل محیطـی، محـیط فیزیکـی طبیعـت، عنصـر 
 عمده ي سازنده فضاي شهري است و نخستین بستري

گیـرد، کـه  است که محـیط مصـنوع در آن شـکل مـی
تواند  ن میکنش متقابل میان جوامع انسانی و محیطشا

به دو شکل، فضاي شهري را متاثر کند. از یـک طـرف، 
کــی و اجتمــاعی ي فیزیهــا فضــاي طبیعــی بــر کیفیت

جوامـع  ،گـذارد و از سـوي دیگـر اي انسانی اثر مـیفض
اند  ه فضاي شهري بر طبیعت اثر گذاردهانسانی با توسع

تـاثیر ایـن طبیعـت را بـر کیفیـت  ،که در طول تـاریخ
توان مشاهده کرد. مخصوصـا  میفیزیکی فضاي شهري 

ي اولیه انسان و جوامع کشـاورزي ها در مورد سکونتگاه
کـه در آن  ،وره صـنعتیو نیز در شـهرهاي جدیـدتر د

 ،شکل شهر شـدیدا تحـت تـاثیر عـواملی چـون اقلـیم
منابع آب و زمین زراعی بوده است. مقایسه  ،توپوگرافی

 ،ي هموارها و زمین ها ي ساخته شده در کوهها زیستگاه
آنها کـه در حاشـیه رود میان اقلیم گرم و سرد و میان 

ته سـاخ هـا شوند، با آنهایی که در پـاي کوه ساخته می
مـی توانـد  ،می شوند، نشان خواهد داد که فرم مصنوع

 مزینـی،( به شـرایط بسـتر طبیعـی تغییـر کنـد بسته
1381: 51.( 

بنابراین ساختار طبیعی شـهرها، از جملـه عـواملی 
است که نقش اساسـی در توسـعه و گسـترش شـهرها 
ــوگرافی  ــل توپ ــود از قبی ــی موج ــات طبیع دارد. امکان

موقعیت منطقه اي شـهر از  ،مطلوب، وجود زمین کافی
ــز  ــاطی و مراک ــاي ارتب ــع شــدن در محوره لحــاظ واق
جمعیتی منطقه و کشور، هر یک به نوعی عامـل مـوثر 
بر توسعه کالبدي شـهر بـه شـمار مـی رود. درصـورت 
 ،عوامل فوق و نیز تداوم امکاناتی از قبیـل زمـین و آب

 عزیـزي،( کننـد فیزیکی پیدا میتوسعه یت شهرها قابل
1374 :75.(  

 
 کاربري اراضی شهري و توسعه ناموزون شهر 

در تمام شهرهاي دنیا گسترش و توسـعه شـهر در 
جهات عمودي و افقی از مهم ترین عوامل مورد توجـه 

مدیران و برنامه ریزان می باشد این مبحث در ادبیـات 
علمی قدمتی کمتر از صد سـال دارد. بـه طـور دقیـق 

بیستم متداول شد و کاربرد این اصطالح از اواسط قرن 
آن زمانی بود که استفاده بی رویه از اتومبیـل متـداول 
گشت و بخش اعظم اعتبارات شهري به سوي گسترش 

 ,Hess( بزرگ راهها و بسط فضاهاي شهري سوق یافت

. این نوع توسعه ناموزون شـهر کـه اصـوال در )2010:4
اراضی آماده نشده شهرها اتفاق افتاد اثـرات نـامطلوب 

افـزایش  ،ي بالاستفادهها ي از جمله افزایش زمینبسیار
گسسـتگی  ،کاهش تـراکم جمعیـت ،سهم فضاهاي باز

ي شهري و جدایی گزینی اجتمـاعی را در پـی ها بخش
بـه نقـل از ابـراهیم   Zhang, 2000:123داشته است (

 ).1389 ،زاده و همکاران
ي شهري بـر اسـاس کـاربري واقـع در آن ها زمین

 ،صـنعتی ،تجـاري ،مختلف مسـکونیهاي  شامل بخش
 ،پـور اداري و... می باشد. (اسماعیل ،بهداشتی ،آموزشی

). در شهر بانه توسعه ناموزون شهر متاثر از 79:  1390
عوامل مختلفی بوده است که این توسـعه نـاموزون بـر 

اثرات متفاوتی داشـته اسـت کاربري اراضی شهري نیز 
عوامل اقتصـادي و ي مرتبط با ها اي که کاربري به گونه

هـاي اخیـر  مرز تغییرات، افزایش بیشـتري را در سـال
داشتهاند و رشد بسیار زیادي پیدا کرده اند و از طرفـی 

ي مهم دیگر همچـون فضـاي سـبز ها برخی از کاربري
در ادامـه  انـد. اندکی داشـته تغییر نامحسوس و افزایش
ي اراضی شهري بر اساس ها تغییرات مهم ترین کاربري

ي جامع دو دوره گذشته شهر بانه ارائـه خواهـد ها طرح
  شد.

یی هـا پیداسـت کاربري 1همانگونه کـه از جـدول 
مـرتبط بـا مـرز و  همچون تجاري و معابر که مسـتقیم

موقعیــت تجــاري شــهر بانــه هســتند و از طرفــی 
ي همچون فضاي سبز و تفریحـی کـه بـازده ها کاربري

ــري ــادي کمت ــري  اقتص ــزایش کمت ــد و اف ــد رش دارت
باشد و  امر در راستاي توسعه پایدار نمی اند و این داشته

ي فضـایی هـا به توسعه ناموزون بافت شهري و نابرابري
  دامن خواهد زد. ها در دسترسی به کاربري
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 کاربري اراضی شهري بانه در دوره طرح جامع : 1جدول 

 کاربرينوع 
سرانه کاربري 

1373 
سرانه کاربري 

1387 
مساحت کاربري 

1373 
مساحت کاربري 

1387 
  درصد 
 نرخ رشد

 4/8 2300769 1386900 30/7 25/1 مسکونی
 5/16 182703 29000 2/44 0/52 تجاري

 6 52443 25915 0/7 0/46 مذهبی -فرهنگی 
 12 5678 1500 0/7 0/3 جهانگردي

 12 123097 31478 1/65 0/57 درمانی

 9 100599 35000 1/34 0/63 ورزشی

 11 170183 48067 2/27 0/86 اداري

 4/2 32482 24436 0/43 0/44 فضاي سبز
 5/12 915840 220950 12/21 3/98 انتظامی –نظامی 

 6/12 45271 10835 0/60 0/19 تاسیسات شهري
 6/7 38854 16050 0/52 0/29 حمل ونقل و انبار

 6/17 3048048 432258 40/66 7/8 معابر

 15 203414 37240 2/71 0/67 آموزشی
 1394محاسبات نگارندگان  ،)1387و  1373طرح جامع بانه ( ؛منبع : مهندسین مشاور پژوهش و عمران

 
 ها بحث و یافته

تحقیق اثبات این موضوع است کـه این گام اول در 
نی مختلـف ي زمـاهـا کالبدي شهر بانه در دورهتوسعه 

ه سـمت اي نداشـته اسـت وبـ روند اصولی و بـا برنامـه

ي مرکز آمار ها اساس دادهناپایداري در حرکت است. بر
 ) و نیز مطالعات طرح تفصیلی شـهر بانـه1390ایران (

هـاي  ) توسعه فضایی شهر بانه در فاصـله سـال1390(
  .استبه شرح زیر بوده  1390تا  1385

 
 1390گانۀ شهر بانه در سال  5ارزش آنتروپی نواحی  :2جدول 

   
مساحت ساخته شده 

 هکتار)(
 ناحیه

    1 
    2 
    3 
    4 
    5 
     کل

 و محاسبات نگارندگان 1390منبع : طرح تفصیلی بانه 

 
H(1390)=-(-547/1)= 547/1 
Ln(5)= 609/1 
G=547/1/609/1=961/ 
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 گسترش ناموزون و پراکنده شهر بانه :1شکل 
  1394نگارندگان  منبع: برداشت میدانی

 
همانگونه که مشخص شد میزان آنتروپی شهر بانـه 

درصد بود که نشان از ناپایداري الگوي توسـعه  961/0
ه اسـت از فضایی شهر و نیز پراکنده رویی شهر بانه بود

اي افزایش حاشیه نشـینی و  تبعات چنین رشد پراکنده
ــه ــزایش هزین ــز اف ــه ها نی ــهري ب ــدمات ش ــه خ ي ارائ

باشـد کـه  مختلف شهر میندان نواحی و محالت شهرو
ویــژه بــه محــالت  باعــث کــاهش خــدمات رســانی بــه

پـایین آمـدن کیفیـت زنـدگی  اي و در نتیجـهحاشـیه
 باشد. شهري می

صاحب نظران و محققین حـوزه مطالعـات شـهري 
پراکندگی و ناپایداري الگوي توسعه شهر را ناشی از دو 

شـد بـی قـواره و کــاذب عامـل افـزایش جمعیـت یـا ر
دانند که میزان تاثیر هر یـک از ایـن  میمساحت شهر 

ص دو عامل را با استفاده از مدل هلدرن می توان مشخ
توان مشـخص سـاخت  نمود.با استفاده از این روش می

که چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چـه 
نیا  (حکمت ناشی از رشد کاذب شهري بوده استمقدار 

ــار، و ــل و  فر34: 1385 هکم ــو). مراح ــاربردي م ل ک
  باشد: هلدرن به شکل ذیل می

 
  

 

 

018/0 = 186/0+ (168/0-) 
بر اساس مدل هلدرن که در جسـت و جـوي علـل 

دو عامــل  ؛فضــایی شـهر مــی باشـد -توسـعه کالبـدي
 -افزایش جمعیت و توسعه افقـی در توسـعه کالبـدي 

فضایی و شکل دادن به فـرم شـهر موثرنـد (شـیخی و 
ي مستخرج ها ) که براساس داده130: 1391همکاران، 

ي هـا ي تفصیلی و جامع شهر بانه و نیـز دادهها از طرح

توسعه کالبدي شهر بانه در خـالل  ؛سازمان آمار کشور
محاســبه گردیــده و نتــایج 1390تــا  1385ي ها ســال

حاکی از آن است که توسعه کالبدي شهر در این دوره 
صد درصد ناشی از رشد جمعیت بوده اسـت و تصـرف 
بی قاعده زمین نقشی در آن نداشته است. که این امـر 
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نفر)  15000با توجه به افزایش سریع جمعیت (بیش از
 سال امري ممکن و محتمل است. 5در خالل 

روند ناموزون رشد وتوسـعه کالبـدي  پس از  درك
ــل و زمینــه ــه در گــام دوم عل ي گســترش ها شــهر بان

نامتوزان شهر مورد بحث قـرار مـی گیـرد از آنجـا کـه 
عواملی  ؛عوامل موثر در توسعه کالبدي فضایی شهر بانه

ــا توجــه بــه داده مســتتر مــی ي موجــود هــا باشــند و ب
یر یـک از مـوارد تـاث تـوان در مـورد اینکـه کـدام نمی

اند قضاوت نمـود بنـابراین بـراي یـافتن  بیشتري داشته
پاسخ این سوال با راهنمایی اسـاتید و صـاحب نظـران 
مربوطه، اقدام به طراحی پرسش نامه نخبگـان شـهري 
شد و سپس این پرسش نامـه بـین مـدیران شـهري و 
صاحب نظران بومی توزیع شد و پس از آنکه این افـراد 

ر گـام بعـدي نمودنـد، د نظرات اصالحی خـود را ارائـه
نفر  30نهایی) طراحی و بین ( پرسش نامه اصالح شده

از نخبگان شهري توزیع شد و از آنها خواسته شد تا بـه 
بـر اسـاس طیـف لیکـرت  5تـا   1عوامل نـام بـرده از 
ر اسـت قبـل از توزیـع شـایان ذکـ امتیازدهی نماینـد.
ــایی آن مــورد  پرســش نامــه مــی بایســت روایــی و پای

تایید قرار گیرد که به ایـن منظـور روایـی و سنجش و 
  .گردیدپایایی پرسش نامه به شرح زیر بررسی 

 الف) روایی پرسشنامه
در این تحقیق با توجه به شرایط تحقیـق از روایـی 
محتوایی و خاصه از نوع صـوري اسـتفاده شـده اسـت. 
بدین صورت که پـس از تنظـیم پرسشـنامه و طراحـی 

نظـر اسـاتید و  ،متغیرهاي تحقیـقي الزم براي ها گویه
 ها متخصصان این زمینه از پژوهش در رابطـه بـا گویـه

ــد. پــس از اعمــال نظــر اســاتید و  اخــذ واعمــال گردی
و بـا توجــه بــه وضــعیت  ها متخصصـان بــر روي گویــه

اجتماعی و فرهنگی شهر بانه، بـراي بـاال بـردن روایـی 
یی بـراي سـنجش متغیرهـا ها مورد نظر تحقیق، گویـه

 خاب و اقدام به تنطیم نهایی پرسشنامه شد.انت
 ب) پایایی پرسشنامه

به منظور سنجش پایایی ابزار سنجش (پرسشنامه) 
گونـه  از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. همـان

که از جدول زیر پیداست، ضریب پایایی کـل سـواالت 
باشد که نشان  می 789/0گویه)؛  45( باتوجه به مقیاس

ي پرسشـنامه دارد.ها و شـاخص ها از پایایی باالي گویه
 

 : نتایج پایایی پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ 2جدول 

 سطح مورد سنجش ها تعدا گویه )Alpha( ضریب پایایی کل

 ها کل گویه 45 0/789

 1394 مطالعات تحقیقمنبع: 
  

پرسشنامه طراحی شـده شـامل سـواالت سـنجش 
فضـایی،  -تاثیر گذاري عوامل مختلف، در ابعاد کالبدي

سیاسـی، اقتصـادي و  -فرهنگـی، مـدیریتی -اجتماعی
ي ها باشـد کـه بـر اسـاس شـاخص زیست محیطی می

گـرفتن تعیین شده در چهارچوب نظري و بـا در نظـر 
باشــد. در ارزش  وضــعیت خــاص شهرســتان بانــه مــی

اي لیکـرت  گزینـه 5هر یک از سواالت از طیف  گذاري
دهنـده  نشان 1امتیاز  ،بهره گیري شده است که در آن

دهنـده  نشـان 5اري و امتیـاز کمترین میزان تاثیر گـذ
ضـایت سـاکنین از سـواالت مربوطـه بیشترین میزان ر

 باشد.  می

 
 میانگین وزن هر یک از ابعاد از دید کارشناسان :3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین وزن جامعه آماري ابعاد
 36677/0 3/4005 30 بعد اقتصادي
 50179/0 2/8350 30 بعد کالبدي
 41596/0 3/265 30 بعد مدیریتی
 90924/0 3/700 30 بعد اجتماعی

 43615/0 2/6625 30 بعد زیست محیطی
 1394مطالعات تحقیق، منبع: 
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 رتبه بندي عوامل تاثیر کذار بر الگوي توسعه شهر بانه :4 جدول 

 رتبه بندي نهایی بر اساس آزمون فریدمن
 رتبه میانگین کل ابعاد

 1 4/30 اقتصادي
 2 2/43 فضایی کالبدي
 3 3/30 مدیریتی نهادي

 4 3/28 اجتماعی فرهنگی
 5 1/70 زیست محیطی

 1394،تحقیق منبع : مطالعات

  
پس از مشخص شدن نظـرات نخبگـان شـهري در 

و وزن دهـی ایـن ها مورد هـر یـک از گویـه و شـاخص
گانـه بـر  5ي ها موارد، رتبه بندي هر یـک از شـاخص

اساس آزمون فریدمن انجام گرفـت تـا ضـمن بررسـی 
میـزان تـاثیر هـر یـک از ایـن  ؛اهمیت هر گویه و بعد

د. که نتایج تحلیـل بـه شـرح زیـر عوامل مشخص گرد
  باشد. می

گیـري  اقتصادي بیشترین تـاثیر را در شـکلعوامل 
کـه نقـش  انـد کنونی توسعه شـهر بانـه داشـته الگوي

تجاري شهر بانه و مبـادالت تجـاري انجـام گرفتـه در 
ین ي اخیر مؤید تجربی این موضوع است. بنـابراها سال

نمـود کـه تـوان عنـوان  می ،با توجه به موارد ذکر شده
عوامل اقتصـادي بیشـترین "فرضیه ذکر شده مبنی بر 

الگـوي کنـونی شـهر بانـه  وضعیت پایداري تاثیر را در
از طرفی عوامل مدیریتی نیز  گردد. تایید می "اند داشته

در جایگاه دوم قرار گرفته است که این بعد نیـز نشـان 
تصمیمات مدیران و متولیان شـهري دارد، و از تاثیرات 

 ،ي توســعه شــهرهـا بنـابراین بایســتی در برنامــه ریزي
ي فرادست و نیز مسـائل مـدیریتی را مـد نظـر ها طرح

 قرار داد.
ي فیزیکـی و ها نکته دیگر اینکه علیرغم محدودیت

و  "بانـه چـم"وجود چشم اندازهاي طبیعـی همچـون 
 "آربابـا "ههـاي ر داخـل شـهر و کود "تپه بانه کـون"
در اطـراف شـهر بانـه ولـی ایـن  "بـابوس"و  "دوزین"

عوامل(زیست محیطی) کمترین میزان تاثیر گـذاري را 
ــري ا ــه در شــکل گی ــهر بان ــعه ش ــونی توس ــوي کن لگ

منظور کسـب اطمینـان بیشـتر از  در ادامه به اند. داشته
به سنجش اثرگذاري هر یک از ابعـاد  ؛تایید فرضیه اول

 T-Testحقیق بر اسـاس آزمـون آمـاري مورد مطالعه ت
  خواهیم پرداخت.

 
 T-Test: سنجش اثر گذاري ابعاد با استفاده از  5جدول 

 ابعاد tمیزان   مفروض و واقعی اختالف میانگین رتبه
 اقتصادي 6/424 3/6 1
 ي کالبديفضا 1/229- 1- 2
 مدیریتی نهادي 0/789 1/3 3
 اجتماعی فرهنگی 2/64 1/433 4
 زیست محیطی -386/2 1/966- 5

 1394،منبع : مطالعات تحقیق

  
دهــد کــه بُعــد  نشــان مــی T-Testنتــایج آزمــون 

اقتصادي بیشترین اخـتالف مثبـت را از میـانگین کـل 
داراست و این به معنی تاثیرگذاري بیشتر این بُعـد بـر 

توســعه فضــایی شــهر بانــه  ناپایــداري الگــوي کنــونی
 باشد. می

 جمع بندي و نتیجه گیري
اگر بپذیریم کـه توسـعه پایـدار شـهري بـر محـور 
انسان و کیفیت زنـدگی مطلـوب بـراي وي در فضـاي 

ي هـا در آن صـورت جریان ،اسـتشهري قـرار گرفتـه 
حاکم بر روند توسعه فضایی و گسترش نـاموزون شـهر 
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نشان دهنده نـوعی ناپایـداري مـی باشـد. چنـین  ،بانه
شـهر بیمـار اسـت کـه  الگویی از یک ،شکلی از توسعه
فضایی خود را از دست داده و با ادامه  -انسجام کالبدي

شـهر بانـه  ،شاید در آینده اي نه چندان دور ،این روند
به عنوان یکی از ناپایدارترین شهرهاي منطقه زاگـرس 

 گردد. معرفی
و دالیل این توسعه ناموزون و ناپایـدار  بررسی علل

سـال  15شهر نشان دهنده آن است که شـهر بانـه در 
اخیر شاهد ناپایداري الگوي توسعه شهر بوده است کـه 

کالبــدي و  ،مــدیریتی ،اجتمــاعی ،بُعـد اقتصــادي 5 در
نتـایج  باشـد. محیطی قابل بررسی و تبیـین مـی زیست

در بـین دهـد کـه شـهر بانـه  تحقیق حاضر نشان مـی
بیشـتر از  ؛عوامل مختلف موثر در توسعه ناموزون شهر

همه از عامل اقتصادي تاثیر پذیرفته اسـت و ایـن امـر 
نشان دهنده اقتصاد پویا و فعال مرز می باشـد کـه بـه 

و امکانـات  ها علت بی توجهی و عـدم ارائـه زیرسـاخت
ي زیـاد هـا الزم تبعات فضایی آن بـه صـورت مهاجرت

در  و )شــهري-روسـتا(بـین اسـتانی، بــین شهرسـتانی 
ناپایداري در الگوي فضـایی توسـعه شـهر نمـود  نهایت

 پیدا کرده است.
در همین راستا به منظور توسعه شهري پایدار بانـه 
در آینــده بایســتی بــه بُعــد اقتصــادي و البتــه زیســت 
محیطی شهر توجه نمود چرا که تفکر امروزه در توسعه 

که شهرها باید هر اندازه امکـان دارد، شهري این است 
تعـادل با محیط زیست سازگار باشند و در جهت حفظ 

و ایـن امـر مسـتلزم  چرخه طبیعی حیات عمـل کننـد
زي دقیق اقتصادي و زیسـت محیطـی ری توجه و برنامه

مـاکروفرم و توسـعه شـهرها ،به عبـارتی دیگر باشد. می
ه شـهري باید به سوي پایداري گام بردارند و به توسـع

پایـدار  ۀتوسـعرة انگـا ،از ایـن روپایدار توجه نماینـد. 
حرکتـی نـو بـراي  ،ي مرتبط به آنها شهري و پارادایم

 ؛ارائــه تعریفــی جدیــد از نظــم فضــایی در شهرهاســت
ــفی ــانی فلس ــتوانه مب ــه پش ــه ب ــی ک ــی و  -نظم علم

ــدگاه زیســت ــی دی ــدرنها محیط ــت م ــرش  ،ي پس نگ
مدرنیستی به فضاهاي شهري و روابط انسـانی در آن را 

 به چالش کشانده است.
  

 پیشنهادات راهبردي

ي میـدانی ها با عنایت به نتایج تحقیق و نیز بررسی
در راستاي توسعه پایدار  ؛پژوهشگران در تحقیق حاضر

الگوي توسعه آتی شهر بانه و با توجه بـه میـزان تـاثیر 
تـوان پیشـنهادات  د بررسی میي مورها گذاري شاخص

 زیر را براي شهر بانه ارائه نمود:
مناسب براي اقتصـاد پایـدار    فراهم نمودن بستر

از آنجـا کـه شهري با تاکید بر کـارکرد بازرگـانی:   
عنـوان  شهر بانه در منطقه و حتی کشور بهنقش اصلی 

یک شهر مرزي با کارکرد بازرگانی کامال شناخته شـده 
ي این شهر به دلیل هم مرز بودن بـا ها است و پتانسیل

کشور عـراق و نیـز تناسـبات فرهنگـی کـه بـا کشـور 
ــت ــراهم اس ــایه دارد ف ــی ؛همس ــز  م ــا تمرک ــوان ب ت

ي بخش خصوصی در این بخش زمینه ها گذاري سرمایه
 اقتصادي پایدار براي شهر بانه را فراهم نمود.

ي مشارکت بخش خصوصـی و ایجـاد ها البته زمینه
ي این بخش وابسـته بـه ها سرمایه گذاري امنیت جهت

ر مراحـل دخالت و پیش قدمی بخش دولتی به ویـژه د
باشد که تصویب الیحه ایجـاد منطقـه آزاد  اولیه آن می

بانه می تواند گامی موثر در راسـتاي اقتصـادي پایـدار 
باشد که تبعات آن مـدیریت پایـدار توسـعه شـهري و 

 هد بود.ارائه ي الگوي پایدار توسعه شهر خوا
توجه به پیامدهاي زیسـت محیطـی در توسـعه    

با عنایت به ایـن کـه شـهر بانـه در  بانه:فضایی شهر 
سـیرجان قـرار گرفتـه اسـت و از  -مسیرگسل سنندج 

عی زیادي پیرامون شهر قرار ي طبیها طرفی محدودیت
انـد؛ همچـون ارتفاعـات شـمال و جنـوب شـهر  گرفته

ی توسعه درونی و بنابراین در توسعه فضایی شهر بایست
 رشد هوشمندانه در اولویت قرار بگیرد.

هـاي اخیـر کشـور  از طرفی با توجه به خشکسـالی
دسترسی به منابع آب نیـز  ؛ایران و به تبع آن شهر بانه
ي زیست محیطـی توسـعه ها یکی از مهم ترین شاخص

پایدار می باشد که بایستی در توسعه فضـایی و الگـوي 
همچنین  مورد توجه قرار گیرد.کالبدي آینده شهر بانه 

نـوع کـاربري  ،ي اطراف شهر بانـهها جنس خاك زمین
درصــد شــیب و ارتفاعــات  ،اراضــی اطــراف شــهر بانــه

ي حاشیه شهر و... از دیگر مسائل مهـم زیسـت ها زمین
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محیطی در حیطـه شهرسـازي مـی باشـد و در الگـوي 
 توسعه فضایی شهر موثرند.

گردشـگري  فراهم نمودن تمهیدات و تسـهیالت  
بـا عنـوان  اغلبشهر بانه  بانه:طبیعی شهر  -تجاري

یک شهر با گردشگري تجاري و مقصـدي ارزان قیمـت 
براي مسافران شناخته شده است؛ لـیکن بـا توجـه بـه 

ــه ــی طها جاذب ــز تفریح ــی و مراک ــه ي طبیع ــی ک بیع
ي هـا ریزي توان بـا برنامـه شهرستان و شهر داراست می

شهري را در راسـتاي  راهبردي زمینه جذب گردشگران
ي شغلی بیشـتر در ها توسعه پایدار شهر و ایجاد فرصت

 این زمینه فراهم نمود.
در این راستا ایجاد مراکز تفریحـی و توریسـتی در 

سـرمایه گـذاري جهـت ،اي آربابـا و جنیرهههدامنه کو
ایجاد مراکـز اقـامتی و پـذیرایی در برخـی روسـتاهاي 

تأسـیس  ،شـوي نزدیک به شهر بانه همچون سورین و
مراکز اقامتی ارزان و امن با مجوز و نظـارت شـهرداري 
در محدوده شهر بانه و... از دیگر راهکارهایی است کـه 

کـه  -می تواند زمینه ایجاد گردشگري پایـدار شـهري 
تاثیر مستقیمی بر توسعه فضایی و کالبـدي شـهر بانـه 

 را فراهم نماید. - دارد
ـ   تو ژه تحرکـات  جه به مسائل اجتمـاعی و بـه وی

بر اساس تحقیقات انجام شده شـهر بانـه در  :جمعیتی
 8/3بـا نـرخ رشـد  1390تـا  1385هـاي  فاصله سـال

درصدي جمعیت مواجه بوده است که این امـر موجـب 
درصـد  100رشد پراکنده و ناپایدار شهر شده اسـت و 

این رشد نامتوازن شهر ناشی از افزایش جمعیـت بـوده 
ي آتـی شـهر ها و برنامهریزي اه است؛ بنابراین در طرح

دار جمعیـت در بانه بایسـتی سـاماندهی و اسـکان پایـ
که الزمه این امر توجـه و تمرکـز بـر  اولویت قرار گیرد

مدیریت خردمندانـه فضـا و کالبـد شـهر مـی باشـد و 
افزایش منطقی و برنامه ریزي شـدة تـراکم شـهري بـا 

ارائـه ي فرسوده بـا ها تاکید بر بهسازي و نوسازي بافت
ي محـدوده شـهر هـا تسهیالت بانکی بیشـتر بـه زمین

  باشد. ر این راستا میگامی موثر د
  

 منابع  
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 .19شماره  ،جغرافیا و توسعه ،آنتروپی هلدرن
بررسی و تاثیر رشد پراکنده  .1390. نجما ،پور اسماعیل .2

بـر نـابودي اراضـی کشـاورزي صفاشـهر و راهبردهـاي 
سـال  ،مجله پژوهش و برنامه ریزي شـهري ؛تعدیل آن
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 .73شماره  ،تحقیقات جغرافیایی
تحلیـل رونـد توسـعه  .1388. مریم ،مهرآباديجعفري  .6

 ؛فیزیکی شـهر اراك و پیامـدهاي زیسـت محیطـی آن
پایان نامه کارشناسـی  ،اله فرهودي استاد راهنما رحمت

 دانشگاه تهران. ،ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري
کـاربرد  .1392. میرنجـف موسـوي ؛حسـن ،حکمت نیا .7

یـزي شـهري و ر کیـد بـر برنامـهمدل در جغرافیـا بـا تا
 انتشارات علم نوین. ،یزد ،اي ناحیه

 -اي فضاي اندیشـه .1375 .اختر ،شیوا و کبیر ،حکمتی .8
مجموعه مقـاالت کنگـره  ،ذهنی فضاي کالبدي شهري
سـازمان میـراث فرهنگـی  ،معماري و شهرسازي ایـران

 کرمان. ،جلد سوم ،کشور
کالبدي شهر و نقش  . توسعه1384. محمدرضا ،رضایی .9

اله  استاد راهنما رحمت  ؛: شهر شیراززیست محیطی آن
ــودي ــان ،فره ــی پای ــه کارشناس ــا و  نام ــد جغرافی ارش
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