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 چکیده 

شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه دچار  در چند دهه اخیر

توان به افزایش جمعیت و گسترش فیزیکی اند، از جمله این تحوالت میتحوالت چشمگیری شده

شهرها اشاره کرد. شهر ایالم نیز مانند سایر شهرهای میان اندام کشور از این تحوالت مصون نمانده 

برابر رشد داشته است. این رشد فزاینده  5د از انقالب اسالمی نزدیک به است و جمعیت آن در بع

هکتار در  609رویه شهر را نیز به دنبال داشته است، بطوریکه مساحت آن از جمعیت، گسترش بی

رسیده است. این تحقیق با هدف بررسی روند الگوی  6930هکتار در سال  6110به  6991سال 

رویی شهری، گردآوری شده است. نوع تحقیق توصیفی و ز منظر پراکندهتوسعه فیزیکی شهر ایالم ا

های تاریخی و توصیفی طی فرایند زیر شناختی است که برای بررسی اهداف پژوهش از روش

های مربوط به جمعیت و مساحت شهر در ابتدا با استفاده از روش تاریخی، دادهاستفاده شده است، 

، الگوی مدل آنتروپی شانونمورد بررسی قرا داد و از طریق  6930تا  6991های ایالم در طی سال

عوامل مؤثر بر توسعه فیزیکی  ،توسعه فیزیکی شهر ایالم مشخص شد؛ و با استفاده از مدل هلدرن

های های ایجاد شده توسط کارخانههای مربوط به آلودگیشهر مشخص شد. در روش توصیفی داده

توان رشد شهری ایالم میتوان گفت که . بر اساس نتایج تحقیق میاطراف شهر ایالم را مشخص نمود

ای است که در هر دوره زمانی عامل متفاوتی زمینه به صورت رشد پراکنده 6930تا  6991از سال 

این الگوی توسعه فیزیکی شهر را فراهم نموده است. بررسی ادوار مختلف توسعه شهری ایالم نشان 

-به دنبال رشد جمعیتی ناشی از مهاجرت 6911ه این شهر در قبل از سال دهد که توسعه پراکندمی

اتفاق  6950های روستائیان به شهر، ورود مهاجرین جنگ زده و همچنین اصالحات ارضی دهه 

بیشتر ناشی  6911افتاده است، این در حالی است که الگوی توسعه پراکنده این شهر در بعد از سال 

های جامع، قوانین زمین شهری، آماده سازی نه به دنبال اجرای طرحاز افزایش سهم سرانه زمی

توان بیان داشت که اراضی توسط زمین شهری و بورس بازی زمین بوده است. با این تفاصیل می

بیشتر به دالیل جمعیتی بوده است ولی بعد از  6911الگوی توسعه پراکنده شهرایالم در قبل از سال 

 های توسعه شهری بوده است. به دالیل مدیریت شهری و اجرای طرح تا کنون بیشتر 6911سال 

 توسعه فیزیکی، پراکنده رویی، ایالم، جمعیت، مهاجرتکلید واژه: 
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 مقدمه 

شهر هم مانند یک موجود زنده است که طی حیات خود به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی خود 

ی خواهد شد. از جمله عواملی که زمینه ساز تغییر و تحوالت کالبدی شهرها را در طی قرن اخیر دچار تغییر و تحوالت کالبد

توان به انقالب صنعتی، ورود اتومبیل به شهر، بورس بازی زمین و ... اشاره نمود. در بین این عوامل، تحوالت اند میفراهم نموده

تری در اندازه شهرها، نسبت به ته بود، موجب تغییرات عمیقپیچیده اقتصادی و فنی که پس از انقالب صنعتی شکل گرف

های اخیر برای این (. در طی دهه659، 6922جمعیت ساکن در آنها و آهنگ رشد شهر نشینی گردید ) ابراهیم زاده و رفیعی، 

و  "عه پراکندهتوس"، "پراکندگی"، "توسعه فیزیکی"، "گسترش افقی"، "رشد ناموزون"های مانند گسترش شهری از واژه

های ذکر شده برای این شکل از گسترش شهر، پراکنده رویی استفاده شده است. با این حال در بین همه واژه "پراکنش"

رسد. چرا که بیان کننده یک روند و یک جریان فضایی است در حالی که واژگان ذکر شده تری به نظر میشهری واژه مناسب

توسعه شهری پراکنده یا به اصطالح (. 5، 6923باشند )هوشمند فر، رویی میپراکنده تنها بیان کننده یک بعد خاص از

-ای خودرو و برنامهاز موارد به گونه برخیاست که در و کم تراکم ناپیوسته ، رویی شهری، نوعی توسعه شهری منفصلپراکنده

 دنبال داشته است. ریزی نشده شکل گرفته، و عموما مشکالت و پیامدهایی منفی برای شهرها به 

 و رشد حال در چه کشورهای ها،کشور از بسیاری در فضایی توسعه مسلط روند اخیر سال 10 در 6شهری رویی پراکنده پدیده

 شهرهای که دهندمی نشان 6310 دهه از اواسط تاریخی روندهای نمونه، عنوان به. است بوده یافته، توسعه کشورهای چه

 است کرده پیدا افزایش درصد 99 تنها آنها جمعیت که اند، درحالییافته گسترش درصد 12 ات میانگین طور به اروپایی

(. در ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه که با شهرنشینی سریع مواجه است، نسبت 1، 6921 اسدی، و طبیبیان)

، 6923است )احمدی و همکاران، رسیده  6921درصد در سال  1/12هجری به  6900دصد در سال  52شهرنشینی آن از 

 شهری نامطلوب پدیده این دهه اخیر چند در ایران شهرهای اکثر توان بیان نمود کهاین رشد شهرنشینی می به توجه (. با51

 به توانمی را شهری روییپراکنده به مربوط مطالعات است. انجام شده موضوع این زمینه در تحقیقات زیادی اند،کرده تجربه را

 به حوزه چهار هر بایستیمی مناسب استراتژی و اندیشیدن راهکار و جامع درك یک به رسیدن برای کرد. تقسیم حوزه هارچ

یک  در روییپراکنده وضعیت چگونگی و ماهیت بررسی: از عبارتند اسپرال به مربوط های مطالعاتیحوزه .شود بررسی درستی

 اسپرال کنترل برای مناسب آخر راهکارهای در و پیامدها و اثرات شهر، یک در ایپدیده چنین بروز بر موثر عوامل و علل شهر،

رویی در های مطالعاتی پراکنده(. برای بررسی حوزه611، 6936آن ) زنگنه شهرکی و همکاران،  نامطلوب اثرات کاهش یا

  شهرهای ایران، شهر ایالم به عنوان نمونه انتخاب شده است. 

 حکومتی مقر دوره این والیان. داشت قرار لرستان والیان هایحکومت قلمرو حیطه در قمری هجری 6002 سال از ایالم شهر

 از امروزی ایالم یا( آبادحسین)توسعه فیزیکی و رشد. نامید آباد حسین را آنجا و نمود مستقر باال ده نام به محلی در را خود

 آغاز شهر در مسکونی هایبنا و جدید هایخانه معابر، بناها، ها،مغازه اثاحد زمان همین در. گردید شروع ابوقداره والی زمان

 کرد پیدا افزایش نفر 2200 حدود به 6991 سال تا آن جمعیت و هکتار 609 به شهر فیزیکی رشد که طوری به شد

وان اذعان داشت که ترسیده است می نفر 615569به  6930. از آنجایی که جمعیت شهر ایالم در سال ( 6929،21.شوهانی)

دهد می نشان را درصد 5برابر رشدی که است شده برابر 63.11 (حدود6991ـ 6930ساله ) 11 دوره طی جمعیت این شهر

                                                           
5 - Urban Sprawl 
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هکتار  609دهد که مساحت شهر ایالم از (. بررسی و مطالعات در مورد گسترش شهر ایالم نشان می6930)مرکز آمار ایران، 

دهد که این های شهر ایالم نشان میرسیده است. بررسی تصاویر هوایی و نقشه 6930ر سال هکتار د 6110به  6991در سال 

و به دنبال جنگ تحمیلی و  6910شهر به صورت یکپارچه و متصل به هم گسترش نیافته است. این مهم به ویژه از دهه 

ساله( از  50) تقریبا دوره  6919 ـ 6991مهاجرت مردم به شهر صورت گرفته است. به طوری که مساحت شهر در طی سال 

 6559هکتار به  110از  6919ـ  6911هکتار رسیده است. این در حالی است که مساحت شهر از سال  110هکتار به  609

های خودرو در اطراف شهر، افزایش بورس بازی زمین در اطراف شهر، از بین هکتار رسیده است. افزایش و توسعه سکونتگا

 رویی است. شهر ایالم با قرار گرفتن داشتن بر روی دشتهای اصلی این پراکندهمرغوب کشاورزی از پیامدههای رفتن زمین

توسعه فیزیکی مواجه است حال اگر توسعه این شهر به صورت  اطراف با محدودیت هایتپه ها، کوه بین در شدن احاطه و ایالم

ی ساکنان را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این توسعه منفصل شهر ای نزدیک محدودیت فضایی براپراکنده باشد در آینده

 ایالم، تحقیق حاضر سواالت زیر را مد نظر قرار داده است: 

 ـ روند تغییر الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل و بعد از انقالب اسالمی چگونه است؟ 6

 و بعد از انقالب اسالمی کدامند؟  ـ عوامل شکل دهی الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل5

 نظری تحقیق  مفاهیم

تعریف این واژه به  ت.انگلیسی اس  «Sprawl»به کار برده شده است ترجمه لغت تحقیقرویی که در این واژه پراکنده

ین امر دلیل ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و محیطی و شمول گسترده مفهومی خود همواره بین متخصص

 (. Soule, 5001: 5 ; Brueyman, 5001: 61; Berens et al, 5001:5)چالش برانگیز بوده است

معیارهای چند »ای تحت عنوان در مقاله  (www.smartgrowht.umd.edu, 5001: 1)بطوریکه کناپ و همکارانش 

از مثل معروفی که مولوی در مثنوی معنوی در قالب فیلی در تاریکی به آن اشاره نموده است جهت « یرویرشته ای پراکنده

از ت. های گوناگون از این واژه از سوی افراد و متخصص اسکند که نشان دهنده تعابیر مختلف و قرائتتبیین واژه استفاده می

یک نقطه مشترك و مورد توافق ابتدا به تعریف لغوی آن پرداخته این رو به منظور روشن شدن مفهوم اصلی واژه و رسیدن به 

 (. 52، 6930احمدی،) شود می

به عنوان یک مفهوم فاقد تعریف واحد و روشن بوده و افراد صاحبنظر توافق چندانی روی یک تعریف  رویی شهریپراکنده

بیشتر افراد به جای تعریف روشن از پدیده بیشتر و بررسی متون مرتبط با موضوع گویای این است که  5مشترك با هم ندارند

از این رو در متون شهرسازی بدل به یک اصطالح فراگیر شده که   (Galster et al, 5006: 125)دبه توصیف آن پرداخته ان

معنای دقیق رسد که فاقد باشد و به علت تکثر تعاریف در نگاه اول به نظر میای از اشکال شهری میدر برگیرنده طیف گسترده

  .(Audirac et al, 6330: 511)بوده و در باتالق روش شناسی گرفتار شده باشند

رویی نیاز به تعریف حوزه مفهومی و همچنین اختصاصی واژه الزم و به دلیل همین چندگانگی در تعاریف مربوط به پراکنده

 . Johson,5006: 161; Harver and Clark,6311: 6)) ضروری است

                                                           
2-  Wilson et   al, 2002; Johnson, 2002; Angelet al, 2002 و Frenkel and Ashkenazi, 2002: 202. 

http://www.smartgrowht.umd.edu/
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نوع مشخصی از توسعه حومه نشینی که   :ریزی و توسعه شهری آمریکا نیز این تعریف را ارائه کرده استن برنامهدپارتما

هایی مانند تراکم پایین، وابستگی بیش از حد به اتومبیل شخصی در مسافرت های شهری، گسترش بیرونی کنترل نشده ویژگی

 ر. ی شهری از همدیگهاتوسعه جدید به صورت منفک و مجزا وجدایی کاربری

الگویی از توسعه مسکونی کم تراکم، وابسته »ز: از گسترش افقی عبارت است ا( 6333ر )ریزی چستتعریف کمیسیون برنامه

 (. 51، 6930زنگنه شهرکی،) « کندهای اطراف شهر را نابود میبه اتومبیل و دارای رشد انفجاری که زمین

ارت از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک و جسته و گریخته شهری، توسعه ناپیوسته برخی محققین دیگر پراکنش افقی را عب

های خارج از محدوده و نواحی کم تراکم حومه شهری همراه با تسلط اتومبیل های شخصی در حمل و گسترش به طرف عرصه

 (. Wassmer, 5009: 9اند )و نقل دانسته

برنامه و کنترل نشده در ها و یا گسترش بیوستاها، یا در طول بزرگراهگسترش شهر در اطراف و حاشیه شهرها به سمت ر

-دهکده ها، در طول شاه گسترش پراکنده و خود اتکا به بیرون از مراکز متراکم شهرها و. Hadly, 5000: 51)ر )سطح شه

 (. Menon, 5005:5ر )ای خارج از شهراهها و مناطق حومه

وقفه، توسعه غیرمتداوم جهشی و استفاده ناکارآمد از زمین یه از زمین، توسعه یکنواخت بیروای که به معنی استفاده بیواژه

 (. pier, 5001: 919) است

های از دست دادن منابع طبیعی و زمین» کنند های زیست محیطی و طبیعت گرایان اسپرال را این گونه تعریف میسازمان

ها و ها و ساختمان های موجود در داخل شهرها، شهركتوان از زمینکه میحاصلخیز کشاورزی به نفع توسعه شهری در حالی 

 (. 51، 6930زنگنه شهرکی،) روستاها برای نیازهای رشد، استفاده کرد 

شود و اساسًا به رویی دارای یک الگو فیزیکی هست و در یک لحظه از زمان اندازه گیری میبه نظر هاروی و کالرك پراکنده

در حاشیه شهر اتفاق افتاده و معموالً یا در مجاورت خود دارای سطح زیادی از اراضی بایر داشته و یا اینکه با  دلیل ماهیت خود

این پدیده دارای الگوی ناهمگنی بوده و تراکم آن از حداقل تراکم در بخشهای پیوسته شهر نیز . شوداراضی زراعی احاطه می

توسعه نواری ( ب ؛الگوی اول توسعه پیوسته کم تراکم ف(ال د:تواند به وقوع بپیوندرویی در سه فرم میپراکنده. باشدکمتر می

توسعه جسته و گریخته ( ج ؛شودپراکنده که در محدوده خود فشرده بوده اما در امتداد محورهای شهری به بیرون کشیده می

احمدی، )  اند تا حدودی فشرده نیز باشندتوهای منفصل از شهر و در عین حال جدا از هم بوده ولی میکه شامل سکونتگاه

6930 ،90 .) 

کند اینکه گاهی تراکم کم، گاهی پراکنده شدن، رشد های موجود در تعریف این پدیده استدالل میاوینگ ضمن نقد چالش

ین است که رویی مطرح می شوند نشانگر اای بودن و برخی موارد گسترش حومه نشینی به عنوان پراکندهنامتمرکز، چند هسته

رویی، توسعه جسته و ریخته یا پراکنده، وقتی که پراکنده .در انتخاب معیارهای تشخیص و تعریف پدیده دچار نقصان هستیم 

شود وآن در این حقیقت است که شود از یک حقیقت اصلی چشم پوشی میتوسعه نواری و یا توسعه کم تراکم تعریف می

خط بین توسعه پراکنده به .بوده و می تواند دارای درجات و شدت و ضعف متفاوتی باشد رویی پدیده ای واجد تشکیک پراکنده

عنوان نوعی از پراکنده رویی و توسعه چند هسته ی به عنوان نمونه ای از توسعه فشرده مشخص نبوده و تقریبا مردم عادی آن 

ر دارای تراکم باال و واجد اختالط در کاربریها باشد کنند با توسعه نواری در امتداد کریدورهای حمل و نقل اگرا یکی فرض می

به عقیده ایشان ترسیم  .رویی محسوب شودتواند پراکندهبه طوری که بتواند از فعالیت های حمل و نقل پشتیبانی نماید نمی

اواًل قابلیت رویی و فرم های گسترش شهری ممکن است چالش برانگیز باشد مگر اینکه یک خط و مرز مشخص مابین پراکنده
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و به عبارتی این تبعات یک گسترش شهری است که  .کمی داشته باشد و ثانیا در ارتباط با اثرات و تبعات آن تعریف گردد

با این توضیحات چشم اندازی را که (، Ewing,6331:601-602) تواند آن را ناخوشایند سازد و نه صرفا الگوی کالبدی آنمی

 ت: تصور است دارای چهار بعد اسرویی مبرای پدیده پراکنده

 ت. جمعیتی که به شکل وسیعی با توسعه کم تراکم پخش شده اسـ 6

 ر. جدایی و انفکاك شدید واحدهای مسکونی، مراکز خریدو محل کا ـ5

 د. شوهای ضعیف مشخص میهای عظیم ساختمانی و دسترسیها که با بلوكای از راهشبکهـ 9

 د. ص و معین مانند آنچه که مرکز قدیمی شهرها وجود دارفقدان مراکز فعالیت مشخـ 5

که از نظر . دانندتعریف اوینگ را دارای اشکاالتی می ( chin,5005:1)با این وجود برخی از محققین دیگر مانند چین 

رویی را پراکنده ای که اثرات و تبعات منفی داشته باشدچین تعریف اوینگ بر اساس عملکرد پایه گذاری شده و هر گونه توسعه

، حمدی) اشود رویی نه به طور مستقیم بلکه به شکل غیر مستقیم تعریف و تعیین میبدین ترتیب پراکنده د.کنقلمداد می

6930 ،95 .) 

 

 روش تحقیق 

های تحقیق به تحقیق حاضر از نوع تکوینی ـ اکتشافی است. به منظور انتخاب روش تحقیق مناسب باید موضوع و هدف

های گوناگون تحقیق، روش مناسبی برای آن انتخاب شود. در ها و روشبا هدف هاآنمطالعه شود و پس از مقایسه دقت 

همین راستا با توجه به موضوع، از روش تکوینی در این تحقیق استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش توصیفی 

تا  6991ی هاسالمربوط به جمعیت و مساحت شهر ایالم در طی های مبتنی بر تحلیل تاریخی گسترش شهر ایالم، داده

رویی مورد بررسی قرا گرفت و ادامه از طریق مدل آنتروپی شانون و هلدرن الگوی توسعه فیزیکی و  الگویی پراکنده 6930

مده اطالعات رویی آن مشخص گردید. در این تحقیق با توجه به اینکه قسمت عشهر ایالم و همچنین علت اصلی پراکنده

از مطالعات  هاآنمورد نیاز در اسناد و مدارك علمی و آماری مربوط به گذشته و حال قرار داشت، از این رو برای گردآوری 

های تاریخی، حاصل ای استفاده شده است. اطالعات مربوط به روند توسعه شهر ایالم و بافت شهر ایالم در دورهکتابخانه

و شهرسازی  ی مختلف مانند سازمان آمار و شهرداری ایالم، اداره کل راههاسازمانمراکز علمی و  ها ومراجعه به کتابخانه

ای و . با توجه به مفهوم و ماهیت مسئله مورد نظر، برای تجزیه و تحلیل سواالت تحقیق از روش مقایسهاستاستالن ایالم 

-هلدرن روند رشد و توسعه فیزیکی شهر ایالم در طی دوره هایتوصیفی استفاده شده است. در این روش با استفاده از مدل

 با همدیگر مقایسه شد و از این طریق الگوی توسعه فیزیکی شهر مشخص شد است.  6930تا  6991های 

 

 محدوده مورد مطالعه 

 درجه 51 ییجغرافیا طول و دقیقه 92 و درجه 99 جغرافیایی عرض و آزاد دریای سطح از متر 6963 ارتفاع با ایالم شهر

 بزرگ تمدن از جزئی ایالم است. شهر شده واقع زاگرس کوههای رشته غربی جنوب هایدامنه در و کشور غرب در دقیقه 51و

 ایالم و پشتکوه جبال، ماسبدان، پهلو، آالمتو، اریوجان، آالم، چون مختلفی اسامی دارای زمان گذر در که است باستان ایالم

 و داشته قرار والیان خودمختار حکومت قلمرو در عنوان پشتکوه تحت قمری هجری 6001 سال زا صفویه عصر در. است بوده

 (. 6: 6921شد ) رحیمی مقدم و مشیری،  منتقل( پشتکوه)ایالم  به آباد خرم از والی حکومت مقر شاه فتحعلی زمام در
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-در رتبه اول  قرار داشته است. رتبه 6930ل شهر استان در سا 56شهر شده است. این شهر در بین  6961ایالم در سال شهر 

. ایالم بر اساس آخرین سر شماری نفوس ومسکن مرکز آمار کنون برای آن همچنان حفظ شده استتا  6991ای که از سال  

 نفر جمعیت بوده است.  615569دارای  6930ایران در سال 

نفر جمعیت داشته   2951رقمی برابر 6991در سال دهد که در اولین سرشماری قابل استناد اطالعات موجود نشان می

)  دهددرصد را نشان می 5برابر شده است که رشدی برابر 56ساله حدود  11است، به این تر تیب جمعیت آن طی این دوره 

 (.  6991ـ 6930مرکز آمار ایران، 

معیت بیشتری از متوسط شهری مقایسه رشد ساال نه جمعیت آن با شهری کشور طی این دوره نشان می دهد که رشد ج

درصد  بوده است می  9.1کشورداشته است. با قبول تعمیم رشد طبیعی جمعیت شهری استان در میانه دوره که رقمی حدود 

ـ 6930) مرکز آمار ایران،  توان گفت این شهر در مجموع طی این دوره ازیک موازنه مهاجرتی مثبتی برخوردار بوده است

6991  .) 

ها  بیش از  رشد جمعیت  شهری کشور شود رشد جمعیت آن در اغلب دورهمشاهده می 6ـ9جدول شماره  چنانکه در

های سرشماری یکسان نیست، بیشترین رشد جمعیت آن مربوط به بوده است؛ ضمن آنکه رشد جمعیت شهر در همه دوره

دوره به بعد رشد جمعیت شهر کم شد به درصدی را تجربه کرده است .از آن  60.1است که رشد  6911-11ساله  60دوره 

به حدود  6921-30ساله   1از رشد جمعیت شهری کشور کمتر شده و حتی  در دوره  6911-30ساله  61طوری که در دوره 

ساله اخیر  بر خالف گذشته  مهاجر  پذیر  1دهد که شهر ایالم در دوره این وضع نشان می. رشد طبیعی آن  رسیده است

های رشد جمعیت کنند.  با وجود نوسانگیرد  به همان اندازه از آن مهاجرت میاگر مهاجرتی به آن صورت مینبوده است و 

روند صعودی داشته است از آن به بعد همواره کاهش نشان  6911-11شهر، افزایش رقم مطلق جمعیت آن تا پایان دهه 

 (.  6991ـ 6930) مرکز آمار ایران،  دهدمی

 وقعیت شهر ایالم در کشور ایران: م5شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

  5433منبع: نگارنده، بر اساس اطالعات دریافتی از شهرداری ایالم، 
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 5441-31ها ی جمعیت شهر  ایالم و تغییرات آن طی سال: 5جدول شماره 

 شرح

 جمعیت در سا ل های

6991 6951 6911 6911 6911 6921 6930 

 615569 610911 651951 23529 95511 61539 2951 جمعیت   شهر

 19151 52551 91262 51251 61215 3135 1315 شهری کشور)هزار نفر(

 متوسط رشد  ساالنه)درصد( 

 6991-51 6951-11 6911-11 6911-11 6911-21 6921-30 6991-30 

 1.1 6.5 5.5 9.1 60.1 1.1 1.5 جمعیت   شهر

 5.6 5.6 5.1 9.5 1.5 5.3 1.6 شهری کشور

 619211 66212 95003 91019 11201 61329 1651 ش جمعیت  شهرافزای

 (.5441ـ 5431) مرکز آمار ایران، 

 

 های تحقیق یافته

-مواردی که باید مطالعه شود، بررسی وضعیت شکل نیترمهمبرای بررسی روند توسعه کالبدی ـ فضایی شهرها یکی از 

را به چهار  هاآنهای شهری در ایران، هت سهولت در تحلیل بافتهای مختلف است. معموالً جگیری بافت شهری در دوره

)دوره حکومت پهلوی(  دوره میانی)قبل از ورود عناصر شهری غرب و مصادف با اواخر دوره قاجاریه(،  تاریخی، قدیمی دسته

: 6936ید ) حسینی، نما)دوره رشد طبقه متوسط و گسترش شهرها در نتیجه باال رفتن قیمت نفت( تقسیم می دوره جدیدو 

 بافتـ 6باشد، (. مطالعات درباره شکل گیری بافت شهری ایالم نشان داده است که سه بافت در این شهر قابل شناسایی می19

های شهرنشینی در ایالم شده ـ بافت جدید. در زیر اشاره مختصری به این دوره5ـ بافت میانی؛ 9ـ بافت تاریخی؛ 5قدیمی؛ 

 است. 

 

 می شهر ایالم ) ایالم باستان(بافت قدیـ 

 و «دیواال» شهر این نام اخیر قرن در و داشته ماسبذان اریوجان، آالمتو، مانند بسیاری هاینام باستان عهد در ایالم شهر

به معنی سرزمین بلند است. « ام»و « ایل» ٔ  ای است مرکب از دو کلمهبرخی معتقدند که ایالم واژه .استبوده «آبادحسین»

و شاید  کوهستاننیز قسمت مرتفع سرزمینی را که در شرق کشورشان قرار داشت، االمتو یا االم یا ایالمتو به معنای  هابابلی

این کلمه آشوری  ٔ  نامیدند، این سه نام از کلمه االمو گرفته شده که ریشهکشور یا محل طلوع خورشید به معنی مشرق می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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معانی دیگر ایالم عبارت است از: طعام عروسی ساختن، )منتهی االرب( مهمانی عروسی کردن )تاج المصادر بیهقی(، یه  است.

طعام عروسی کسی را بردن، ولیمه دادن، مهمانی عروسی دادن و مجتمع و فراهم آمدن خوی و خرد )منتهی االرب(، )آنند 

ای و بومی ساکنان این نواحی است ) لغت راج(، )ناظم االطباف(. این معانی همگی با مسمی و متناسب با ویژگی های منطقه

 نامه دهخدا، ...... (. 

در پیرامون یک عنصر مهم طبیعی یا انسان ساخت )مانند،  هاآنها، استقرار و تمرکز ك این بافتویژگی غالب و مشتر

های بافت قدیمی با این توان گفت که با این ویژگیباشد. بدین ترتیب میرودخانه، چشمه، مسجد، جاده و نظایر این( می

های های اولیه رشد شهر ایالم را که به صورت سکونتگاههسته 5نقشه شماره در سطح شهر وجود ندارد.  حاضرمفهوم در حال 

 دهد.روستایی بوده است نشان می

 

 بافت تاریخی شهر ایالم ـ 

های قبل به جای مانده است. بافت تاریخی ایالم بیشتر در اواخر این بافت دارای عناصر تاریخی و فرهنگی است که از دوره

 در که نیز ایالم کنونی شهر شکل گرفته است. اما نباید از نظر دور داشت که محل دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی ) اول(

 مهمترین از( بغداد) عباسی خلفای خالفت محل به نزدیکی و مناسب هوای و آب دلیل به و شدنامیده می دروه اسالمی الرذ

 در شکار هنگام در الرشید هارون برادر باهلل المهدی که است آمده تاریخی کتب در. استشده می محسوب آنان هایتفرجگاه

 هم و بوده پا بر ایالم قبرستان عنوان به ش.ه 10 دهه تا بوده معروف " ی مه ی سه" به که وی مقبره و شده کشته مکان این

 .است شده تبدیل کودك پارك به آن محل اینک

 کرد، حسنویه محلی سلسله انقراض لیان قرار داشت. پسشهر ایالم از زمان صفویه تا دوره پهلوی اول در محدوده فرمانروایی وا

 را فیلی خان حسینقلی گرفت، تحویل مرکزی دولت از را آبادخرم فرمانروایی اتابکان سرسلسله شاهوردیخان که هنگامی در

 آباد حسین" را نآ و داده قرار خود حکومت مرکز )ایالم کنونی( را " دهباال" واال دی قصبه نیز وی. کرد پشتکوه منطقه والی

 .نهاد نام "فیلی

 و گردید آغاز ایالم شهر در حکومتی بنای و جدید هاخانه و هامغازه معابر، بعد احداث به خان حسینقلی استقرار زمان از

 به شروع شهر یک عنوان به آباد حسین زمان آن از و شد ساخته طبقه یک هایخانه آنها در اطراف که شد احداث هاییخیابان

 خدماتی، مراکز استقرار و سیاسی مرکزیت با همراه عشایر، اسکان سیاست و رضاخان رسیدن قدرت به با .کرد توسعه و شدر

داد )  نام تغییر ایالم به آباد حسین ایران، فرهنگستان تصویب با 6902 سال در. کرد تسریع را شهرنشینی و شهر و توسعه رشد

 سال در و منطقه شهر اولین عنوان به وزیران هیأت تصویب با 6965 سال در هر(. این ش1: 6921رحیمی مقدم و مشیری، 

شده است و از این زمان آهنگ رشد و جمعیت پذیری خود را آغاز نمود )  شناخته (کرمانشاهان) پنجم استان جزء 6961

 (. 96: 6913بازدار و نعمتی زاده، 

خورد. از جمله این ویژه در دوره حکومت پهلوی اول( به چشم میدر حال حاضر شواهدی از بافت تاریخی شهر ایالم ) به 

 آن بنای زیر مساحت متر، 5100 قلعه این کل وسعت اشاره نمود. "چقامیرگ" تپه روی بر والی قلعهتوان به شواهد می

 داخل در. باشدمی مرمر سنگ و گچ و آجر مصالح با تاالرها و اطاقها شامل که است، متر 100 آن حیاط و مربع متر 6100

 شده حک لرستان والی ابوقداره خان غالمرضا و قاجار شاه علی محمد زمان در که داشت وجود بلند اینوشته سنگ نیز حیاط

 (. 6930 ایران، کشور فرهنگی اطلس بود )ویکی
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 بافت میانی شهر ایالم ـ 

 ایالم ه.ش( بوده است. شهر 6952ـ 6911 این دوره زمانی شکل گیری و رشد شهر ایالم مربوط به حکومت پهلوی دوم )

 تمرکز و جذب نیز و منطقه در نظم لزوم ایجاد و مرکزی دولت سیاسی مصالح. است بوده منطقه شهر تنها 6955 سال تا

 در استان مرکزیت استقرار و منطقه شدن استانی مسأله دیگر، شهری چند نقطه و عمده طور به اصلی نقطه یک در جمعیت

 توسعه باعث مختلف دولتی های دستگاه و هاارگان نهادها، استقرار اول مرحله در. شد شهر این سریع باعث رشد ایالم شهر

 مهاجرت اثر بر ایالم شهر نتیجه، در شد اداری -زمینه خدماتی در اشتغال نسبی ایجاد با رابطه در شهر پذیری جمعیت ظرفیت

 نقاط استان سایر به رسانی خدمات عملکرد و سیاسی -اداری مرکزیت شهر رشد اصلی یافته، گرایش نسبی رونق استانی درون

 (. 925: 6925بود ) مهندسین مشاور بعد تکنیک،  تحوالت این مهم پیامدهای از شهری اسکان الگوی شدن قطبی. شد

 شامل خانوار 5195 به 6951سال  تا که اند بوده ساکن نفر 2951 شامل خانوار 6911 تعداد ایالم شهر در 6991 سال در

 با همراه باشد. می شهر این رشد که نمایانگر بوده درصد 63/1ساالنه  رشد مذکور دهه طی. است گردیده بالغ نفر 61539

است )مرکز آمار ایران، نتایج  داشته وجود نیز ایالم شهر در عشایر منطقه اسکان و شهر، مهاجرت این در طبیعی جمعیت رشد

 (.6991ـ  6951 لسرشماری نفوس و مسکن سا

خانوار  1151نفر در قالب  95511ه.ش جمعیت شهر ایالم  6911در طی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

درصد رسیده است) مرکز  1.5رشد ساالنه جمعیت افزایش یافته و به  6911تا  6951ساله  60گزارش شده است. طی دوره 

(، بالغ بر دو سوم از این جمعیت مربوط به مهاجر پذیری شهر 6951ـ  6911 آمار ایران، نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال

های مذکور است که کل این مسئله نتیجه ایجاد فرمانداری کل ایالم به مرکزیت شهر ایالم و بعدها تبدیل و ارتقاء ایالم در سال

( نشان 6ـ5عه فیزیکی شهر ایالم ) شکل شماره (. بررسی نقشه روند رشد و توس592: 6921باشد ) شوهانی، ایالم به استان می

های در ها پراکنده شهر ایالم در این دوره زمانی شکل گرفته است. در این دوره بوده است که شهركدهد که اولین محدودهمی

 های اولیه ایجاد شد. اطراف شهر ایالم به صورت هسته

  رشد و گسترش شهر ایالم ) بعد از انقالب( جدید دوره ـ 

 مذکور نتایج سرشماری. شد انجام 6911 سال در اسالمی جمهوری عمومی سرشماری نخستین در اسالمی انقالب از بعد

که افزایش روند رشد جمعیت این شهر  بوده خانوار 61221 قالب در نفر 23091 ایالم شهر در جمعیت شمار که دهدمی نشان

، اقداماتی برای بازسازی و بازگشت مهاجران جنگ 6911پایان جنگ در سال  سازد. بعد ازدرصد نمایان می 60.03را تا میزان 

نفر در قالب  661552دهد که شمار جمعیت شهر ایالم در آن سال معادل نشان می 6910تحمیلی آغاز شد. آمارهای سال 

های قبل وجود داشته، ورهخانوار بوده است که این امر نشان دهنده روند فزاینده رشد ساالنه جمعیت است که در د 63113

 6911درصد رسیده است. شهر ایالم در سرشماری عمومی آبان ماه  1.91به  6910تا  6911های کاسته شده و طی دوره سال

معادل  6910ـ 11نفر را در خود جای داده است. میزان رشد ساالنه جمعیت طی دوره  651951خانوار برابر با  55195تعداد 

 (. 6911ت ) مرکز آمار ایران، درصد بوده اس 6.15

 610911نشان داده است که جمعیت شهر ایالم در این سال به  6921بررسی نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 

درصدی نسبت  6.6درصدی مواجه بوده است. این نرخ رشد بیانگر کاهش نرخ  5.5نفر رسیده است که طی دهه اخیر با رشد 

 دارای 6930 سال در ایران آمار مرکز و مسکن نفوس شماری سر آخرین اساس بر . ایالمبه دوره سرشماری قبلی است
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درصد بوده است که نسبت دوره قبل ) دهه  6.5میزان رشد جمعیت در طی این ده سال  .است بوده جمعیت نفر 615569

 (. 6921ـ 6930( کاهش داشته است. ) مرکز آمار ایران، 6921ـ 6911

 شهر ایالم دارای جمعیتی6991دهد که در اولین سرشماری قابل استناد در سال عات موجود نشان میاطالبررسی آمار و 

 5برابر شده است که رشدی برابر 56ساله حدود  11نفر داشته است، به این تر تیب جمعیت آن طی این دوره   2951برابر 

دهد که رشد جمعیت ی کشور طی این دوره نشان میبا شهر شهر ایالمدهد. مقایسه رشد ساالنه جمعیت درصد را نشان می

بیشتری از متوسط شهری کشورداشته است. با قبول تعمیم رشد طبیعی جمعیت شهری استان در میانه دوره که رقمی حدود 

 یک موازنه مهاجرتی مثبت برخوردار بوده است.  توان گفت این شهر در طی این دوره ازبوده است می درصد 9.1

رشد جمعیت شهری کشور بوده  بیش از سرشماریها در اغلب دوره شهر ایالمرشد جمعیت  باال اشاره شد، چنانکه در

 60های سرشماری یکسان نیست، بیشترین رشد جمعیت آن مربوط به دوره است؛ ضمن آنکه رشد جمعیت شهر در همه دوره

از آن دوره به بعد رشد جمعیت شهر کم شد به طوری که . درصدی را تجربه کرده است 60.1است که رشد  6911-11ساله 

به حدود رشد طبیعی  6921 - 30از رشد جمعیت شهری کشور کمتر شده و حتی در دوره  6911-30ساله  61در دوره 

پذیر ساله اخیر برخالف گذشته مهاجر  1دهد که شهر ایالم در دوره این وضع نشان می .رسیده است جمعیت شهری کشور

های رشد جمعیت با وجود نوسان کنند.به همان اندازه از آن مهاجرت می. گیرده است و اگر مهاجرتی به آن صورت مینبود

روند صعودی داشته است از آن به بعد همواره کاهش نشان 6911-11شهر، افزایش رقم مطلق جمعیت آن تا پایان دهه 

مشخصات کالبدی ـ فیزکی خاصی بوده است که در زیر به این  گیری بافت شهری ایالم دارای. این دروه از شکلدهدمی

 شود. تحوالت کالبدی و فضایی اشاره می

 بررسی روند توسعه فیزیکی شهر ایالم 

های مختلف نشان داده است که بیشترین میزان رشد بررسی نقشه روند رشد و توسعه پراکنده شهر ایالم در طی دوره

تراکم )با توجه به تعریف ارائه شده از پراکنده رویی شهری( مربوط به دهه های منفصل کمهپراکنده شهری و توسعه سکونتگا

 است.  6911الی  6911

 609دهد که مساحت این شهر از نشان می 6991ـ 6930اطالعات به دست آمده از مساحت شهر ایالم در طی سال 

توان اذعان داشت که به طور ساالنه ه عبارت دیگر میرسیده است. ب 6930هکتار در سال  6110به  6991هکتار در سال 

هکتار بوده است و  12برابر با  6991هکتار به مساحت شهر اضافه شده است. مساحت ساخته شده شهر ایالم در سال  90.9

ر سال های جدید اختصاص یافته است. این در حالی است که میزان مساحت ساخته شده شهر ایالم دمابقی اراضی به خیابان

 (. 39: 6935هکتار بوده است ) مهندسین مشاور بعد تکنیک،  6111ه.ش برابر با  6930
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 های مختلف: نقشه مراحل گسترش شهر ایالم در طی دورده2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 543: 5433منبع: موسوی کاظمی و علی اکبری، 

 

که بیشترین رشد جمعیت شهری ایالم در این  6911ـ  6911دهد که در دهه بررسی افزایش مساحت شهر ایالم نشان می

رسیده است. به  6911هکتار در سال  6559.69ه.ش به  6919هکتار در سال  110ساله بوده است، مساحت شهر از  50 دوره

 (. 1: 6925عبارتی دیگر مساحت شهر به دو برابر خود رسیده است ) مهندسین مشاور بعد تکنیک، 

 6110ه.ش به  6911هکتار در سال  6559مساحت شهر ایالم از  6930ـ  6911ساله  50ه در دوره این در حالی است ک

برابر  6.1( رسیده است. به عبارتی دیگر مساحت این شهر 11: 6935) مهندسین مشاور بعد تکنیک،  6935هکتار در سال 

ه.ش برابر با  6911عیت شهر در سال شده است. این در حالی است که بر طبق سرشماری نفوس و مسکن شهر ایالم جم

 نفر رسیده است.  615569ه.ش به  6930نفر بوده است که در سال  651951
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 5441: تصویر هوایی شهر ایالم در سال 4شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.illamToday.com) برگرفته از  38: 5432منبع: مهندسین مشاور بعد تکنیک، 

 5434در سال  Google Earthهر ایالم بر روی : تصویر هوایی ش3شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5434در سال  Google Earthمنبع: برگرفته از نمایه 
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های زمانی شهر ایالم، روند رشد و توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم را در دوره با توجه تغییر مساحت و شکل گیری بافت

 با مشخصات زیر قابل تقسیم است: 

 ه.ش5411کالبدی شهر ایالم قبل از سال توسعه فضایی ـ  ـ5

در این مرحله، شهر ایالم فقط شامل ده حسین آباد بود که محل اسقرار خان والیان پشتکوه از جمله حسن قلی خان و 

بردند. این ده بر مبنای تفکرات دو والی غالمرضا خان بود. این والیان از روستای حسین آباد به عنوان ییالق خود استفاده می

آخر این شهر ) حسن قلی خان و غالمرضا خان( آرام آرام تغییر شکل پیدا کرد. این دو والی قصد داشتند که سکونت دایم یا 

نزدیک به دایم را باب کنند، چراکه هنوز عده زیادی از مردم این محدوده به کوچ نشینی عادت داشتند. ساخت چند کاخ و 

از شروع نوع جدید از شیوه سکونت و به نوعی شروع یکجانشینی و آغاز شهرنشینی در های بنای با اهمیت به همت آنها، نشانه

 (. 601: 6922ه.ش است ) حیدری، 6900این شهر در اوایل سال 

 

 ه.ش 5431ـ  5411توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم از سال  ـ2

ظامی، رضاخان برای تثبیت قدرت خود در ه.ش توسط نیروهای ن 6902با رفتن غالمرضاخان ) آخرین والی ایالم( در سال 

ه.ش فرهنگستان ایران نام حسین آباد را به  6903این شهر از اسکان اجباری عشایر در حسین آباد استفاده نمود. در سال 

-ای است که در نمای دو طرف راسته، باغ، مغازه و منازل مسکونی دیده میایالم تغییر داد. شهر در این دوره به شکل راسته

 (. 601ـ 601: 6922دهد ) همان، های مصفا تشکیل میاکثر بافت شهر را باغ 6950شود. تا سال 

 ه.ش 5431ـ  5411توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم از سال  ـ4

به بعد زمینه تغییر و تحوالت جمعیتی در شهرها را فراهم  6951این دوره همزمان با اصالحات ارضی است که از سال 

ترین عاملی که در این دوره باعث رشد کالبدی شهر اعث مهاجرت خوش نشینان روستایی به شهر شده است. مهمنمود و ب

و با تصویب هیئت  6951ایالم گردید، مسایل سیاسی ـ اقتصادی و تغییر ایالم از فرمانداری کل به استانداری است. در سال 

به نقل از  551: 6923انی به مرکزیت شهر ایالم تبدیل شد ) ملکی، به است 6919وزیران ایالم به فرمانداری کل و در سال 

 (. 60: 6935علیزاده و قیطاسی، 

 ه.ش 5411ـ  5481توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم از سال  ـ3

زی همانند لو 6910تقریبا مشابه یک لوزی غیر متقارن بود. بعد از آن تا اواخر دهه  6911بافت کالبدی شهر ایالم تا سال 

و توجه به محرومین و  6911(. پیروزی انقالب اسالمی در سال 592: 6923یابد ) ملکی و احمدی، متحدالمرکزی ادامه می

های رایگان باعث مهاجرت جمعیت روستاهای اطراف به ایالم شد. پس از افراد بدون مسکن در داخل شهر و واگذار کردن زمین

اعث گردید که بیشتر مردم شهرهای مرزی استان همچون مهران و دهلران که به جنگ عراق علیه ایران ب 6913آن در سال 

به نقل از علیزاده و قیطاسی،  551: 6923صورت مستقیم مورد هجوم قرار گرفتند، به شهر ایالم مهاجرت نمایند ) ملکی، 

ستان ایالم با مرکزیت شهر ایالم و ایجاد (. عالوه بر این در این مرحله مرحله تغییر ایالم از شکل فرمانداری کل به ا60: 6935

خدمات زیربنایی و تاسیسات و تجهیزات در این نقطه شهری به سبب افزایش قیمت نفت باعث جذب جمعیت مناطق مجاور 

 (.1: 6939 مردانی، و آزادخانی)به نقل از  551: 6923به شهر بوده است ) ملکی و احمدی، 
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 ه.ش 5481ـ  5431م از سال توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایال ـ1

ها فلزی و ریزی نسبتا مدون ساخته شده است. در این دوره اسکلت ساختمانبه بعد شهر ایالم با یک برنامه 6912از سال 

 "چالیمارو  "ویژن"های آماده سازی اراضی های شهری نیز در قالب طرحهای تیرچه بلوك کم کم رواج پیدا کرد. زمینسقف

، به نقل از علیزاده و 655: 6921الم و نیز اراضی هانیوان در شمال شهر وارد عمل شد ) طرح جامع شهر ایالم، در غرب شهر ای

به بعد با توجه  6910(. در این دوره شهر ایالم  همانند مثلث غیر متقارن در حال رشد است، که از سال 66: 6935قیطاسی، 

قی بیشتر توسعه فیزیکی شهر از سمت غرب و از طریق سازمان زمین به کمبود فضا در مناطق شمالی و شرقی و جنوب شر

توان به محله به بعد می 6910های جدید از سال ها انجام گرفت. از بافتشهری و همچنین بورس بازان زمین و بساز و بفروش

(. تا این زمان شهر 1: 6939 مردانی، و آزادخانی)به نقل از  553: 6923آزادگان و رزمندگان اشاره کرد ) ملکی و احمدی، 

ریزی به بعد شهر ایالم با یک برنامه 6912شد. اما از سال ایالم بدون برنامه و بر اساس سلیقه و اهداف اشخاص ساخته می

مدون ساخته شده است. از مهمترین عوامل رشد و توسعه شهر در این دوره مهاجرت از روستا به شهر، وجود خدمات برتر در 

 و آزادخانی)به نقل از  31: 6925توان نام برد ) شوهانی، رشد طبیعی جمعیت و ایجاد سازمان زمین شهری را می شهر ایالم،

 (. 1: 6939 مردانی،

 ه.ش( 5411ـ 5431مراحل توسعه کالبدی ـ فضایی شهر ایالم )  1شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5331رشد و توسعه تا سال   

5313رشد و توسعه تا سال   

5331توسعه تا سال رشد و   

5331رشد و توسعه تا سال   

به بعد 5311رشد و توسعه از سال   

 اراضی ذخیره نوسازی
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 ه.ش 5431ـ  5431توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم از سال  ـ 8

های جدید برخوردار های بیشتری بر نحوه ساخت و ساز و توسعههای قبل از کنترلاین دوره به شکل بارزی در میان دوره

های آماده سازی بوده است. ساختمان سازی به همان شیوه است و به نمای های شهری در قالب طرحاست. در این دوره توسعه

 (. 66: 6935یزاده و قیطاسی، شود ) علساختمان اهمیت داده می

ریزی جهت توسعه کالبدی شهر با شکل بهتری انجام گردید. در در این دوره از توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ایالم، برنامه

سبب توسعه فیزیکی شهر به  شود و بورس بازی زمیناین دوره ساخت و سازهای غیر قانونی به شدت در شهر مشاهده می

 (.1: 6939 مردانی، و آزادخانی)ده است صورت پراکنده ش

 شناخت الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم   ـ 

های های مرتبط با توسعه پراکنده شهرها و به منظور تحلیل شکل شهر و چگونگی گسترش شهر مدلبا توجه به نظریه

 (. Ansecline, 6331: 51)مختلفی همچون مدل آنتروپی شانون، هلدرن، ضریب موران، ضریب گری و غیره وجود دارد 

شود. به عبارتی دیگر با مدل آنتروپی شانون برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیده رشد نابسامان شهری استفاده می

(. 635: 6930توان اطالعات و درجه سازماندهی یک سیستم را تحلیل نمود ) کامران و همکاران، استفاده از این شاخص می

 مدل به شرح زیر است: ساختار کلی این 

H=∑Pi ×ln(pi)  

  :باال رابطه در

H :  ی شانون آنتروپمقدار 

Pi: منطقه(  مسکونی کلی تراکم) شده ساخته مساحت نسبت i مجموع شده ساخته مساحت کل به  

 

 که حالی در .است شهر( فشرده)متراکم  توسعه بیانگر صفر مقدار .است Ln(n)تا  صفر از شانون آنتروپی مقدار ارزش

 شهری قواره بی رشد باشد بیشتر ln(n) مقدار از آنتروپی ارزش که زمانی .است شهری پراکنده توسعه بیانگرLn(n) مقدار 

 6991های مقدار آنتروپی شانون را برای سال 5(. جدول شماره 6921،653، موسوی و نیا است )حکمت افتاده اتفاق( اسپرال)

 داده است.  برای شهر ایالم را نشان 6930و 

 (5441ـ 5431: مقدار آنتروپی شانون برای شهر ایالم ) 2جدول شماره 

 Pi ln(pi) Pi ×ln(pi) مساحت ساخته شده ) هکتار( سال

5441 609 0126/0 251/5- 611/0- 

5414 883 438/1 333/1- 483/1- 

5431 334 511/0 950/6- 915/0- 

5431 123 531/0 566/6- 913/0- 

 -61/6012 - 6 5331 کل 

 .5433های نگارنده، منبع: یافته
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هکتار بوده است. این مساحت  609برابر با  6991دهد مساحت شهر ایالم در سال نشان می 5همانطوری که جدول شماره 

( به شهر اضافه 6991ـ 6919توان گفت مساحتی که طی این دوره ) هکتار رسیده است، بنابراین می 110به  6919در سال 

 510برابر با  6911هکتار بوده است. این در حالی که مساحت ساخته شده در شهر ایالم برای سال  111ده است برابر با ش

مقدار آنتروپی شانون برای شهر  6ـ5بر اساس نتایج جدول شماره هکتار بوده است.  151برابر با  6930هکتار و برای سال 

برآورده شده است. این موضوع بیانگر الگوی توسعه پراکنده و نابسامان )  6.012برابر با  6930الی  6991ایالم طی دوره 

 اسپرال( شهر ایالم و گرایش به عدم تعادل در توسعه شهری است. 

. است 911/0است که برابر با  6919دهد حداکثر ارزش آنتروپوی شانون  در سال نشان می 5همانطوری که جدول شماره 

 رخ داده است.  6919تا  6991شترین رشد پراکنده و نابسامان شهری در طی دورده توان گفت بیبنابراین می

 رویی شهر ایالم  بررسی عامل موثر بر پراکنده ـ

توان استفاده نمود. های متفاوتی میقواره، پراکنده و نابسامان شهری، از روش و مدلبرای شناسایی عوامل موثر رشد بی

 هلدرن روش از استفاده شهری بدقواره رشد نمودن مشخص برای اساسی یهاروش از کیی( Holdern Modelمدل هلدرن )

 یناز ا استفاده روشی را برای تعیین نسبت رشد افقی شهر و رشد جمعیت به کار برد. با 6336جان هلدرن در سال . است

 بوده شهری بدقواره رشد از ناشی ارمقد چه و جمعیت رشد از ناشی پراکنده شهر رشد از مقدار چه نمود مشخص توانیم روش

 زیر است )معادله زیر شرح به مدل این معادالت که مراحل کرده، استفاده زمین ناخالص سرانه فرمول از روش این در است. وی

 : شهر است( یک افقی گسترش تئوری اساس

   5فرمول شماره                       

 (.P)جمعیت مقدار به (A) زمین مساحت تقسیم حاصل با است برابر( a) ناخالص سرانه این رابطه در

توان مشخص گسترش افقی شهر را می 5شماره  فرمولبعد از محاسبه مقدار سرانه ناخالص برای هر دوره با استفاده از 

 نمود: 

                                                           Ln(P/w)+ln(e/r)=ln(y/s)   5فرمول شماره 

 دوره شروع ناخالص سرانه r دوره، پایان ناخالص سرانه e ، دوره شروع جمعیت W دوره، پایان جمعیت P ، فرمول این در

، y و دوره پایان در شهر وسعت s (. 51ـ 55، 6930)پورمحمدی و جام کسری، باشدیم دوره شروع در شهر وسعت 

Ln (= Ln  + Ln(  (  

Ln (50.195) + Ln (0.295) = Ln (61.62)  

051/9 + ( 629/0-)  = 5/259  

توان چنین نتیجه گرفت: از آنجایی که سهم رشد سرانه نفی شده است، بنابراین در تحلیل مدل هلدرن برای شهر ایالم می

ه شهر ایالم صفر بوده است. این در حالی است توان گفت که سهم رشد سرانه ناخلص شهری در توسعه نابسامان و پراکندمی

بوده است. بنابراین شهر به دنبال تغییر و تحوالت جمعیتی رشد پراکنده و نابسامانی را تجربه  % 600 رشد جمعیتکه سهم 

بررسی شده است.  6921الی  6911های سرشماری های افزایش جمعیت شهر ایالم طی دورهنموده است. در فصل سوم زمینه
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دهد که بیشترین میزان رشد جمعیت شهری در طی دوره سرشماری نتاج سرشماری نفوس و مسکن شهر ایالم نشان می

است. یکی از مهمترین مواردی که زمینه رشد جمعیت شهر را طی این دوره فراهم نموده است، ورود مهاجرین  6911ـ  6911

در   درصد از کل جمعیت شهر ایالم 11.3دهد که نشان می 6911نفوس و مسکن سال  به شهر ایالم است. بررسی سرشماری

اند ) یعنی در فاصله بوده خود اقامت محل شهر نفر بوده است،  متولد 23529 ( که برابر با6911ـ  6911ساله ) 60طی دوره 

دوره، محل تولدشان  از جمعیت شهر ایالم در این % 50.6اند(، این در حالی است که در ایالم بوده 6911ـ 6911سرشماری 

دهد که میزان در روستا، شهر دیگر و یا خارج از کشور بوده است. بررسی آمار و اطالعات به دست آمده از شهر ایالم نشان می

درصد بوده که اگر جمعیت شهر بر  9.16برابر با  6911ـ  6911ساله  60رشد طبیعی ساالنه جمعیت شهر ایالم در طی دوره 

-می 6911نفر در سال  51900به  6911نفر در سال  95511بایستی جمعیت آن از یافت، مید افزایش میاساس این نرخ رش

شد. این در حالی است که جمعیت نفر باید از طریق رشد طبیعی جمعیت به آن اضافه می 69255رسید به عبارتی دیگر باید 

نفر از طریق مهاجرت و موالید ناشی از آن به  55191نفر رسیده است که بر این اساس  23091به  6911این شهر در سال 

روستائیان جنگ زده و همچنین مهاجرین جنگ زده از شهرهای دهلران  این شهر افزوده شده است. این امر از طریق مهاجرت

 (.1:  6939 مردانی، و آزادخانی)و مهران و واگذاری زمین به محرومان بوده است 

 6911ساله  60به شهر ایالم با میزان مهاجرین وارده به شهر درطی دوره  6911ـ6911له سا 60مقایسه مهاجرین دورده 

 56.9درصد به  53.6گویای این واقعیت است که از تعداد مهاجرین روستایی به شهر ایالم کاسته شده است ) از  6911ـ 

یالم و سایر نقاط شهری کشور به ایالم درصد رسیده است( این در حالی است که بر تعداد مهاجرین شهرهای دیگر استان ا

درصد در دوره 65.2به  6911ـ  6911درصد کل جمعیت شهر ایالم در طی دوره  1.5افزوده شده است به طوری که از 

 (. 6911ـ 6921رسیده است ) مرکز آمار ایران،  6921ـ  6911سرشماری 

 

 های تحقیق یافتهو نتیجه گیری از تفسیر 

 فیزیکی ترکیب تنها نه باشد، برنامه بی و سریع روند این اگر که است ومداومی پویا فرآیند شهر، یکیفیز و فضایی توسعه

 دامن مختلف خدمات به دسترسی زمینه در نیز را ای عدیده مشکالت بلکه آمد، نخواهد وجود به شهری فضاهای از مناسبی

 حاشیه در و مونتاژ صنایع ایجاد آن تبع به و توسعه نامناسب الگوهای اجرای دلیل به هم ما کشور. نمود خواهد شهروندان گیر

 اجتماعی، معضل یک عنوان به پدیده این که طوری به گرفت شدت آن در شهری -روستا های مهاجرت کشاورزی دادن قرار

 ایالم جمله از شهرها نااندیشیده توسعه باعث شهرها به روستائیان مهاجرت امروزه. است مطرح کشور در واقتصادی سیاسی

 سو یک از دولتی های بودجه وتزریق سیاسی،اداری،خدماتی مرکزیت دلیل به گذشته هایدهه در ایالم شهر. است شده

 که است کشانده خود سمت به را زیادی مهاجران دیگر سوی از تحمیلی وجنگ محرومان به وتوجه اسالمی انقالب وپیروزی

و  کاذب وتجهیزات، مشاغل خدمات نشینی، کمبود بیکاری، حاشیه پیامدهای که اردد ادامه نیز آتی هایدهه برای روند این

دارد. برای درك بهتر روند توسعه فیزیکی شهر ایالم بهتر است که  دنبال به را شهر گسیخته لجام فضایی - کالبدی توسعه

 شده است: به شکل زیر مورد بررسی قرار گرفته  الگوی توسعه فیزیکی این شهر در طی دو دوره

 (5413روند و الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل از انقالب اسالمی ) قبل از سال  ـ5

 6900بررسی روند رشد و توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل از انقالب اسالمی گویای این واقعیت است که تا قبل از سال 

ییالق نشین والیان منطقه ) غالمرضا خان و حسن قلی  آباد بوده است که به عنوان منطقهاین محدوده تحت عنوان حسین
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به ایالم تغییر نام  6902شده است که به دنبال اسکان عشایر و شکست والیان از نیروی نظامی رضا شاه در سال خان( اداره می

ت و مرکز یافت و تدریج سیاست سرکوب کوچ نشینان و تخته قاپو کردن عشایر به وسیله رضاخان این قصبه توسعه یاف

آباد پشتکوه به ه.ش به موجب مصوبه هیئت وزیران آباد حسین 6965مبادالت و اسکان چادرنشینان منطقه گردید و در سال 

ای است که در نمای دو طرف راسته، باغ، مغازه و منازل مسکونی به شکل راستهشهر ایالم تبدیل شد. در این زمان شهر ایالم 

 609. در این دوره از رشد، مساحت شهر از حدود دهدهای مصفا تشکیل میکثر بافت شهر را باغا 6950شود. تا سال دیده می

 رسیده است.  6919هکتار در سال  110به  6991هکتار در سال 

مهمترین عواملی که در این دوره باعث رشد کالبدی و تغییر روند توسعه فیزیکی شهر را فراهم نمودند مسائل سیاسی ـ 

 اجتماعی به شرح زیر بوده است: اقتصادی و 

 ه.ش به عنوان جزئی از استان پنجم ) کرمانشاهان( محسوب شد؛  6961ـ شهر ایالم در سال 6

شد که مرکز آن شهر ایالم بود. در شهرستان ایالم از استان پنجم جدا و توسط فرمانداری کل اداره می 6959ـ در سال 5

مورد نیاز برای فرمانداری کل در این شهر احداث شد که خود زمینه توسعه فیزیکی این دوره بسیار از تأسیسات و تجهیزات 

 شهر را فراهم نمود؛ 

فرمانداری کل ایالم به استان ایالم با مرکزیت شهر ایالم تبدیل شد که این تحوالت سیاسی، تحوالت  6919ـ در سال 9

 کالبدی ـ فضایی را به دنبال داشته است. 

اجرا شد که به دنبال آن بسیاری از خوش نشینان و روستائیان به شهر هجوم  6951ارضی از سال ـ قانون اصالحات 5

 آوردند. 

ـ افزایش قیمت نفت در اواخر این دوره خود زمینه سرازیر شدن درآمدهای نفتی به شهرها و توسعه امکانات و تجهیزات 1

 شهری و به دنبال آن جذب مهاجرین شد. 

) قبل از  6910دهد که تا اواخر دهه دست آمده از تحلیل الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم نشان می بندی و نتایج بهجمع

وقوع انقالب( بافت کالبدی شهر تقریبا مشابه یک لوزی متقارن بود و بعد از آن بود که شکل و الگوی توسعه فیزیکی شهر 

دهد که بیشترین میزان رال شهری( شهر ایالم نشان میتغییر یافته است. بررسی میزان آنتروپی شانون ) برای رشد اسپ

 اتفاق افتاده است.  6919پراکندگی شهری در سال 

 (5413روند و الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در بعد از انقالب اسالمی ) بعد از سال  ـ2

فت شهر به دنبال تغییر و بافت کالبدی شهر ایالم شکل یک لوزی متحدالمرکز را به خود گرفت. با6910از اواخر دهه 

به بعد با توجه به کمبود فضا در  6910به صورت مثلث متقارن در حال رشد بود که از سال  6910تحوالت خود در اواخر دهه 

مناطق شمالی و شرقی و جنوب شرقی بیشتر توسعه فیزیکی شهر از سمت غرب صورت گرفتو با توجه به مطالب گفته شده 

ه الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در طی دوران بعد از انقالب تحت تأثیر عواملی به شرح زیر به وجود توان نتیجه گرفت کمی

 آمده است: 

های و توجه به محرومین و افراد بدون مسکن در داخل شهر و واگذاری زمین 6911ـ با پیروزی انقالب اسالمی در سال 6

بیشرین  6911الی  6911تایی به شهر ایالم بود. به طوری که در طی رایگان به آنها اولین مرحله از ورود مهاجران روس

نفر در سال  95511درصد از افزایش جمعیت شهری ایالم ) از  11.1مهاجرین به شهر ایالم وارد شدند. در طی این دهه 

 باشد. جرین مینفر بوده است به دنبال مهاجرت و موالید ناشی از این مها 55191نفر( که برابر با  23529به  6911
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شد، بلکه بخش ـ مهاجرین این دوره شامل افراد محروم و مستمندی که به دنبال گرفتن زمین به شهر آمده بودند نمی5

 شد. اعظمی از مهاجرین را جنگ زدگان شهرهای مهران و دهلران و رستاهای مرزی شامل می

های مانند ها که محلهان زمین و بساز و بفروشـ  توسعه شهر از طریق سازمان زمین شهری و همچنین بورس باز9

 آزادگان و رزمندگان در آن شکل گرفتند؛ 

های آماده سازی اراضی ویژن و چالیمار در غرب شهر ایالم و نیز اراضی ـ توسعه شهر توسط زمین شهری در قالب طرح5

 هانیوان در شمال شهر؛ 

 انجام شد؛  ریزیتوسعه شهر منسجم و با برنامه 6911ـ از سال 1

گرفت و بیشتر توسعه شهر های جدید کنترل بیشتری صورت میبه بعد بر نحوه ساخت و ساز و توسعه 6911ـ از سال 1

 های آماده سازی اراضی بوده است؛ در قالب طرح

 های توسعه شهری زمینه بورس بازی و داللی زمین در شهر ایالم را فراهم نمود؛ به بعد طرح 6911ـ از دهه 1

 باشیم؛ به بعد شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی و ارتفاعی در سطح شهر می 6911ـ از دهه 2

به بعد افزایش جمعیت شهر ایالم ناشی از رشد طبیعی جمعیت بوده است تا مهاجرت این در حالی است  6911ـ از سال 3

 عی جمعیت شهری بوده است. ه.ش بیشترین عامل افزایش جمعیت در این شهر رشد طبی 6911که قبل از سال 

 عوامل شکل دهی الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل و بعد از انقالب اسالمی کدامند؟  ـ4

بررسی و مقایسه عوامل و عناصر شکل دهی الگوی توسعه فیزیکی شهر ایالم در قبل و بعد از انقالب و نتایج به دست آمده 

 ن گویای موارد زیر است:از تحلیل مدل آنتروپی شانون و مدل هلدر

ه.ش روند رشد و توسعه فیزیکی شهر ایالم به صورت الگوی  6911ه.ش تا  6951در قبل از انقالب اسالمی به ویژه از دهه 

رشد پراکنده و نابسامان شهری ) اصطالحا اسپرال شهری( بوده است. بررسی تأثیرات رشد جمعیت و افزایش سرانه مسکونی 

درصد بوده  600دهد که در قبل از انقالب اسالمی سهم رشد جمعیت موثر در رشد پراکنده، نشان می به عنوان عوامل مهم

است. این در حالی است که میزان رشد افزایش سرانه ناخالص ) به علت منفی بودن آن( هیچگونه دخالتی در توسعه پراکنده 

 شهر ایالم نداشته است.

همچنان عامل رشد جمعیت مهمترین سهم را در روند رشد پراکنده شهر ایالم  6911اما در بعد از انقالب اسالمی تا سال 

به دنبال تحوالت سیاسی، مدیریتی و نیز بورس بازی زمین در شهر سهم افزایش سرانه  6911داشته است. اما بعد از سال 

 مسکونی در توسعه پراکنده شهر ایالم بیشتر شده است. 

توان رشد شهری رشد و توسعه کالبدی متفاوتی را تجربه نموده است. اما به طور کلی میشهر ایالم در طی ادوار مختلف 

ای دانست که در هر دوره زمانی عامل متفاوتی زمینه این الگوی توسعه به صورت رشد پراکنده 6930تا  6991ایالم را از سال 

دهد که توسعه پراکنده این شهر در قبل م نشان میفیزیکی شهر را فراهم نموده است. بررسی ادوار مختلف توسعه شهری ایال

های روستائیان به شهر، ورود مهاجرین جنگ زده و همچنین اصالحات به دنبال رشد جمعیتی ناشی از مهاجرت 6911از سال 

ر ناشی از بیشت 6911اتفاق افتاده است، این در حالی است که الگوی توسعه پراکنده این شهر در بعد از سال  6950ارضی دهه 

های جامع، قوانین زمین شهری، آماده سازی اراضی توسط زمین شهری و افزایش سهم سرانه زمینه به دنبال اجرای طرح

 6911توان بیان داشت که الگوی توسعه پراکنده شهرایالم در قبل از سال بورس بازی زمین بوده است. با این تفاصیل می
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های توسعه رای طرحتا کنون بیشتر به دالیل مدیریت شهری و اج 6911بعد از سال  بیشتر به دالیل جمعیتی بوده است ولی

 شهری بوده است. 
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