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  تحلیلی بر روند رشد جمعیت و رشد فیزیکی شهر شاهرود
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رات ییــ، تغیپــس از انقــالب صــنعت یو فنــ یاقتصــاد ی دهیــچیپــی تحــوالت پ در چکیــده:
د کــه بــه دنبــال آن شــهــا حاصــل  ن در آنکت ســایــشهرها و نسبت جمع ی شدیدی در اندازه

اقتصادی و پیامدهای نامطلوب زیست محیطــی از جملــه تخریــب و  -های اجتماعی آسیب
تغییر کاربری اراضی کشاورزی، آلودگی هوا، آب و خاک را به همراه داشــته اســت. در ایــن 

ایــران بســیار ســریع و شــتابنده عمــل کــرده  یفیزیکی و رشد جمعیتی شهرها ی میان توسعه
ا یــمعضــل  یر رشــد و گســترش شــهرها بــه صــورت نــوعیــاخ یهــا که در دهه  طوری است به

ــه مســائل شــهر آن در قالــب  یالبــدکژه مســائل یــو بــه و یمســئله درآمــده و لــزوم توجــه ب
افتــه اســت. در ایــن راســتا پــژوهش حاضــر بــا روش یت و ضــرورت ی، اهمیعلم یچارچوب
قــرن گذشــته، رشــد  است که آیا در طی نیم سؤالین ه اب گویی پاسختحلیلی در پی  -یتوصیف

بــه نیازهــای جمعیــت و بــه عبــارت دیگــر،  گویی پاســخفیزیکــی شــهر شــاهرود در راســتای 
شــده بــه روش اســنادی، بــه کمــک  گــرداوریمتناســب بــا جمعیــت بــوده اســت؟ اطالعــات 

بیــان  Holdernشــده از مــدل  حاصــل ی نتیجــهانــد.  مورد تحلیل قرار گرفته  Holdernمدل
درصــد از رشــد فیزیکــی شــهر، مــرتبط بــه رشــد  ۴۸سال گذشته، حــدود  ۵۵دارد که طی  می

بــه  بنــا بــر ایــندرصد رشد شهر مربوط بــه رشــد نــاموزون شــهر بــوده اســت.  ۵۲جمعیت و 
 بایــدآن ناپــذیر  شــهر شــاهرود و جلــوگیری از تبعــات جبــران ی رویــه منظور مقابله با رشد بی

ریزی و مدیریت صحیح، گــامی بــه ســوی  هایی را در پیش گرفت که بتواند با برنامه سیاست
 پایدار شهری برداشت. ی توسعه

  .Holdern؛ روند فیزیکی؛ شهر؛ جمعیت :یدیلکواژگان 
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  مقدمه -۱
 . آنچه]۱[است  بوده ها تمدن توجه مورد دیرباز از یبشر یدستاوردها از یکی عنوان به شهر
 بــاز یالدیمــ هجــدهم قرن به نهاد، انیبن را امروز یشهرها ی توسعه و ینیشهرنش اساس هک
 بــوده شــدن صــنعتی و شهرنشــینی بــین پیونــد بــا یشهر انقالب شروع مبدأ. ]۱۳[ گردد یم

 اســت یشــهر رشــد حد از بیش نرخ و صنعتی شهر یگیر شکل با سرآغاز که مصادف است
 راتییــتغ ، موجــبیصــنعت انقــالب از پــس یفنــ و یاقتصــاد ی دهیــچیپ . تحوالت]۲۱، ۸[

 ینیشهرنشــ رو نیــا . از]۲۹[ شد ها آن در نکسا تیشهرها و نسبت جمع ی اندازه در یشدی
 و متقــابًال ]۶[ت و رشــد شــهری دارد یــجمع ییایجغراف ی توسعه یمش خط در یاساس نقش

اثــرات  شهرنشــینی،افــزایش  تبع به در جهان ها کشهر و شهرهای  اندازه و جمعیت افزایش
 رشــد و فیزیکــی ی . در ایــن میــان توســعه]۲[ اســت داشــته انسان و محــیط یرو بر یزیاد

کوتــاه،  یا دوره از کــه پــس اســت کــرده عمــل شتابنده و سریع چنان ایران یجمعیتی شهرها
ندارنــد، بلکــه  را خــود اصیل و سنتی یها حفظ ویژگی توانایی تنها نه کشور یشهرها اکنون
 یبســیار بــا مشــکالت شــان آینــده ی توســعه و رشــد و هــا آن کالبد بر نیز علمی و تازه اصول
 صــورت شــهرها بــه گســترش و رشــد رانیا در ریاخ یها دهه در ور  نیا . از]۲۰[است  همراه
 در آن یالبــدک مسائل ژهیو به یشهر مسائل به توجه و لزوم درآمده   مسئله ای معضل، ینوع

  .]۳[است  افتهی ضرورت و تیاهم ،یعلم یچارچوب قالب
 عنوان دومین قطب جمعیتی و اقتصــادی اســتان ســمنان بــا شاهرود به در همین راستا شهر

 رشــد ریــهــای اخ دهــه یطــ در یســتیتور و یاقتصــاد ،یصــنعت ،یعیطب یها جاذبه بودن دارا
و  ســاخت بــه منجــر ورود مهــاجران، و تیــجمع رشد از متأثر روند نیاست. ا ردهک یاریبس

در  آن گســترش و شــهر یالبــدک ییفضــا در ســاختار ادیــز راتییــتغ و بدون برنامــه یسازها
شــده اســت. تحــوالت جمعیــت شــهر شــاهرود در  اطــراف و پیرامــونی یشــاورزک یهــا نیزم

کــه جمعیــت   طــوری هتغییرات رشد شهر بوده است ب ی دهنده نشان ۱۳۹۰-۱۳۳۵های  سال
در حــالی اســت کــه مســاحت شــهر،  برابر شــده اســت. ایــن ۸سال بیش از  ۵۵شهر در طی 

 ی نحوی که مساحت آن در طــی دوره هگسترش بسیاری شدیدتری نسبت به جمعیت داشته ب
 یبنــد محله نظام و ییفضا برابر رشد داشته است که باعث شده سازمان ۸۶مذکور بیش از 

 و یکارگان محدود، ییفضا در شیپ ی دهه چند تا هک یشهر و سته شودکش هم آن در یسنت
شــده  نــاموزون یســاختار گرفتــار و افتــهی یادیــبود، امــروزه گســترش ز گرفته لکمنسجم ش
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باشد کــه  رویه می فیزیکی و کالبدی این شهر از نوع الگوی پراکنش افقی بی ی توسعه است.
محیطی از جملــه  اقتصادی و پیامدهای نامطلوب زیست -های اجتماعی به دنبال آن آسیب

ضــی کشــاورزی، آلــودگی هــوا، آب و خــاک را بــه همــراه داشــته تخریب و تغییر کــاربری ارا
کالبــدی شــهر اهمیــت  ی است. بر این اساس یافتن الگویی مناسب در جهت رشد و توســعه

  های آتی شهر مورد توجه قرار گیرد.  ریزی ای یافته که باید در برنامه ویژه
قــرن  کــه آیــا در طــی نــیم اســت ســؤالیــن ه ابــ گویی پاســخپژوهش حاضر در پــی  بنا بر این

به نیازهای جمعیت و بــه عبــارت  گویی پاسخگذشته، رشد فیزیکی شهر شاهرود در راستای 
رونــد  تحلیل به تا است آن بر دیگر، متناسب با جمعیت بوده است؟ که بر این اساس سعی

شــود  پرداختــه ۱۳۹۰-۱۳۳۵ یها خالل سال در شاهرود رشد جمعیت و رشد فیزیکی شهر
، شــهر البدیک ی توسعه رشد و ابعاد مختلف ی اطالعات تحلیلی در زمینه کردن راهمکه به ف
  . شود میمنجر  از آن یناش عواقب و مسائل تیماه

  ها و مفاهیم نظری پژوهش دیدگاه -۲
 شــکل شــهر، پایــداری بــا ارتبــاط دانشمندان شهری در ۲۱ قرن حیاتی های موضوع از یکی
 ۱۹۸۵ سال در در این خصوص پرسمن فضاست. در شهری  توسعه و رشد یا چگونگی شهر

 مشــخص نمونــه عنوان بــه اصــلی شــهری را هندسی اشکال چندین ۱۹۹۲ سال و مینری در
مفــاهیم مــذکور  شــهر کریــدوری. در ادامــه بــه تشــریح فشــرده، شــهر انــد: شــهر پراکنــده، کرده

 پرداخته شده است:
که فشردگی تعریف کلی مورد قبــولی نــدارد و تعــاریف متفــاوتی  رغم این علی :فشرده شهر -

شــده را  جمع ی ارد، توافق عمومی بر این است که مفهوم فشردگی توسعهددر مورد آن وجود 
 باشــد داشته مقیاسی و شکل باید ]۲۵[الکین  طبق تعریف . شهر فشرده]۷[گیرد  در بر می

 باعــث کــه تراکمــی بــا همــراه نقــل عمــومی، و حمــل و ســواری دوچرخــه روی،  پیــاده برای که
در  یافتــه تــراکم افــزایش جمعیــت و باشــد و مناســب شــود،  مــی تعــامالت اجتمــاعی تشویق
در عمــومی باشــد.  نقــل و حمل در گذاری سرمایه با شهرها همراه های حومه داخلی های گروه

کیدفرم شهر فشرده  در عــین حــال هــای بازیــافتی و  بر رشد مراکز شهری موجــود و زمــین تأ
  .]۱۵[هاست  هشده شهر در حاشی اجتناب از گسترش و پخش
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 ینش افقکباشد. پرا گسترش افقی شهر می ی طور کلی شهر پراکنده نتیجه هب :شهر پراکنده -
 بــا نکمســا یاتفــاق آمــدن گــردهم هکــ اســت یانســان یها ونتگاهکدر س یدیجد نسبتاً یالگو
اســت  لیــاتومب عیوس اربردک معلول و شده جادیا یتجار لکش ینوار یها و توسعه مک مکترا
 و جســته ندهکپرا م،کترا مک ی توسعه از عبارت را ینش افقکگر، پراین دیمحقق ی. برخ]۲۶[
 و محــدوده از خــارج یهــا عرصــه به طرف گسترش و وستهیناپ ی توسعه ،یشهر ی ختهیگر و

و نقــل  حمــل در یشخصــ یهــا لیــاتومب تســلط بــا همــراه یشــهر ی حومــه مکم تــراکــ ینــواح
. منتقدان از پراکندگی شهری به خاطر بسیاری از اثــرات منفــی آن بــر روی ]۳۳[اند  دانسته
هــا  رو آن . از ایــن]۲۴، ۲۳[زیست، اقتصاد و جامعه، توجه عمیقی به این رشد دارند  محیط

کیدپراکندگی  ی بر ضرورت نظم بخشیدن به توسعه های متعــددی بــرای  دارند و استراتژی تأ
 ،۲۸، ۲۷[انــد  ین منظور از قبیل مدیریت رشد، نوشهرسازی و شهر فشــرده، پیشــنهاد دادها

۳۲[ .  
ــدوری (خطــی)، توســعه - ــدوری: الگــوی کری ــه تبع ی شــهر کری ــشــهر را ب آهــن،  ت از راهی

صورت خطى و در نواحى   هاى آبى به ، رودها و کانالیارتباط ی هاى عمده ها، شبکه راه شاه
شــهر کریــدوری (خطــی)  ی مایلر هیلمن معتقد است که ایده .کشاند مىرها ین مسیاطراف ا

تــوان بــا کــاهش وابســتگی بــه  بر اساس این بــاور اســت کــه کیفیــت زنــدگی در شــهر را مــی
ن است که در هیچ جای آ. از مزایای شهر خطی ]۱۵[اتومبیل تا حدود زیادی ارتقا بخشید 

تــرین اشــکال آن ایــن اســت کــه  د و بــزرگزا باشــد وجــود نــدار ای که تــراکم شهر، مرکز عمده
  .]۱۳[شود  شهر موجب فاصله گرفتن نواحی مختلف آن از مرکز شهر می ی توسعه

 یمتفاوت یها زهیانگ با یشهر ی توسعه دوم، یجهان جنگ از بعد افته،ی توسعه یشورهاک در
 اوایــل از شــدن صنعتی موج ورود . همچنین در کشورهای جهان سوم با]۳۰[گرفت  لکش

 خــدمات یبــرا تقاضــا دنبــال آن بــه و در شــهرها افــزایش یافــت درآمد و بیستم، تولید قرن
 ]۳۱[ بــاال بــرد ایــن کشــورها در را شــهرها ی انــدازه و تعداد روند، این یافت. فزونی یشهر
 ییفضــا گســترش رونــد از توســعه حــال در یشــورهاک اغلــب امــروزه کــه طــوری هبــ
 یدارا رانیــا در یشــهر ی توســعه و در ایــن میــان رشــد. ]۹[انــد  یشان ناراضــیها ونتگاهکس

 یدیشــد یهــا تیــفعال رضــاخان ارآمدنک یرو ه باک یطور به است، چندان دور نه یا سابقه
 نیاولــ در یپهلــو . چندی بعد دولــت]۱۸[شهرها صورت گرفت  یکیزیف راتییتغ نهیزم در

  .]۵[داد  قرار ارک دستور را در شهر البدک یدگرگون شهر، با برخورد
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 یویســنار انــد: ردهکــ را تجربــه رشــد یویسنار دو رانیا یشهرها هک گفت توان یطور کلی م هب
 یارضــ اصــالحات از قبــل خصــوص هبــ و یپهلــو ی   تــا دوره هکــ یــکارگان در مــدل شهر رشد
 صــورت بــه تــر شیبــ آن ریو تــأث داشــته تیــمکشــهرها حا ییفضــا ی توســعه در ۴۰ی  دهــه
 بوده ییمحتوا عموماً یساختار راتییتغ فرایندن یدر ا است. بوده یشهر تیجمع یزیدرونر
 ریــاخ قــرن ربــع در رانیــا یشهرها هک یگرید یویبود. سنار مانده فشرده شهر رشد یو الگو

 فراینــد نیــا در اســت. بــوده یــکارگان ریغ رشد مدل سر گذرانده، از یشهر رشدی   مرحله در
 گســترش دچار شهرها و شهر بوده یواقع ازین و تیجمع از رشد تر عیسر اریبس ییرشد فضا

گســترش  و عیســر رشــد ی عمــده عوامــل و لیــدال اســت. در مجمــوع شده یا هیرو یب ندهکپرا
  رد:ک یبند دسته لیذ موارد قالب در توان یم را رانیا یشهرها یکیزیف
 سلســله ،یشــهر تیــجمع رشــد ران و همچنــین نــرخیا در نیسرزم شیآما یمبان فقدان -۱

 تیــرشــد جمع -۲اســت؛  نبوده یا شده یزیر برنامه اریمع تابع شهرها و تعداد یشهر مراتب
 رونــد نیــا از حاصل نکمس ازیو ن داشته یصعود یر روندیاخ یها دهه در شورک نیشهرنش

 در یشــهر نیزمــ نیقــوان -۳؛ ]۴[اســت  فــراهم آورده را شــهرها یالبــدکگسترش  موجبات
 یالبــدک در جهــت گســترش ن عوامــلیمــؤثرتر از یکــی دیشــا ،یانقالب اسالم از پس دوران
 یشــهر نیزمــ یها یاربرک ی سرانه ،یرفاه انتظارات رشد ینیب شیپ با هکاست  بوده شهرها

شــهری لحــاظ گردیــده اســت  ی توســعه یها طرح مدرن در قالب یشهر یحد استانداردها تا
 یها طرح ی هیته رونددر  گذشته یها سال یط رانیا ینیشهرنش یهافرایند -۴؛ ]۱۰، ۱۶[

 و نیزمــ یواگــذار یهــا اســتیس -۵؛ ]۱۱[گرفتــه شــده اســت  دهیــناد یشــهر ی توســعه
 .]۱۴[زمین در جهت گسترش فیزیکی شهر گرایش داشته است  یساز آماده
 کــه است کرده عمل شتابنده و سریع چنان ایران یشهرها جمعیتی رشد و فیزیکی ی توسعه
 اصیل و سنتی یها ویژگی حفظ توانایی تنها نه کشور یشهرهاکوتاه، اکنون  یا دوره از پس
 بــا شــان آینــده ی توســعه و و رشــد ها آن کالبد بر نیز علمی و تازه اصول ندارند، بلکه را خود

 با همگام از شهرنشینی گسترش این که این به توجه . با]۲۰[است  همراه یبسیار مشکالت
 ،یریــز برنامــه بــدون یســازها و ســاخت بــه نبــوده، منجــر شــهرها یکالبــدی  توســعه و رشد

. ]۱۲[است شده  شهرها فضایی ساختار در فراوانی و تغییرات مهارنشدنی شهرها گسترش
 ایــ معضــل، ینــوع صــورت بــه شــهرها گســترش و رشــد رانیا در ریاخ یها دهه در رو نیاز ا

قالــب  در آن یالبــدک مســائل ژهیــو بــه و یمســائل شــهر بــه توجــه لــزوم و درآمــده مســئله
  .]۳[  است افتهی و ضرورت تیاهم ،یعلم یچارچوب
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 روش تحقیق -۳
 ی نمونــه .است تحلیلی -نوع توصیفی از تحقیق روش پژوهش، موضوع ماهیت به توجه با

 عمــومی یسرشــمار تفصــیلی نتــایج از نیــاز مورد اطالعات و استمطالعاتی، شهر شاهرود 
 کتــب اســناد، مجــالت و از طریــق همچنــین تفصیلی شهر و و جامع طرح مسکن، و نفوس
نیــاز، بــه ارزیــابی  مــورد اطالعــات یآور  جمــع از است. پــس آمده بدست موضوع با مرتبط

پرداختــه شــده اســت.  Holdern مــدل از استفاده با شهر رشد فیزیکی روند رشد جمعیت و
 آن مقــدار و چه تیجمع رشد از یناش شهر رشد از مقدار چه هک دینما یم مشخص مدل نیا

  است.  بوده یشهری  قواره یب رشد از یناش
 ،یشــهر ی قــواره یبــ رشــد نمــودن مشــخص یبرا یاساس یها روش از یکی Holdernمدل 
 و رشــد شــهر یافقــ رشــد نســبت نیــیتع یبــرا را یروشــ ۱۹۹۱ سال در هلدرن جان است.
 رشــد شــهر از مقــدار چــه نمود مشخص توان یم روش نیاز ا استفاده با ار برد.ک به تیجمع
 . ]۲۲[است  بوده یشهری   قواره یب از رشد یناش مقدار چه و تیجمع رشد از یناش
 نیــا معــادالت ه مراحــلکــ رده،ک استفاده نیزم ناخالص ی سرانه فرمول از روش نیا در یو

 :است ریز شرح به مدل

 
) ناخالص ی ) سرانه۱( ی رابطه در  بــه  نیزمــ مساحت میتقس حاصل با است برابر (

.تیجمع مقدار  ی منطقــه یــک هکــ ینــیزم لکــ گفــت تــوان ی) مــ۱( ی رابطــه براســاس  
و تعــداد  خــالص  ی ضــرب ســرانه  حاصــل بــا اســت برابــر نــد ک یمــ اشــغال یشــهر
  داشت: میخواه صورت آن در 	ت یجمع

 
Δیزمــانی   دوره یط اگر Holdern روش بر اساس Δبرابــر یرشــد بــا تیــجمع،     

Δبــا  نیمصــرف زمــ ی ســرانه و نــدک دایــپ شیافزا بــا  یشــهر یاراضــ لکــ ابــد،ی رییــتغ	
Δ    :دیآ یم دست به )،۲( ی رابطه در ینیگزیجا با هکابد، ی یم شیافزا	

  
∆ ∆ ∆  

)۱( 

)۲( 

)۳( 



 7تحليلي بر روند رشد جمعيت و رشد فيزيكي شهر شاهرود                                                                                        

   ...........................  19-  1 ، صص1397بهار و تابستان ، 1 ي ، شماره29سال ، رسمي ايرانهاي آمار  ي بررسي مجله...........................  

تــوان تغییــرات مســاحت  مــی ) و تقســیم کــردن آن بــر ۳) و (۲( ی با جایگزینی رابطــه
  به دست آورد. زمانی  ی تبدیل به شهر شده را طی فاصله /محدوده 

 
کند که درصد رشد وسعت  ) بیان می۴( ی ، رابطهHoldernترتیب با پیروی از مدل  به این

) و درصــد رشــد ۱۰۰رشد جمعیت () با حاصل جمع درصد ۱۰۰یک شهر ( 
  ) برابر است با:۴( ی ) برابر است. به عبارت دیگر، رابطه۱۰۰ناخالص ( ی سرانه

  شهر وسعت رشد کل درصد  =شهر جمعیت رشد کل درصد + ناخالص سرانه رشد کل درصد

 درصد رییتغ نسبت قیطر از (اسپرال)، نیزم مجموع از تیجمع رشد سهم اساس، نیا بر
 د،یــآ یمــ دست به دوره همان در نیزم وسعت لک ر درصدییبه تغ دوره یک در تیجمع لک
  :ردک انیب صورت نیه اب را آن توان یم هک

سهم	رشد	زمین درصد	کل	رشد	جمعیت
 درصد	کل	رشد	وسعت	زمین

  :ردک محاسبه را شهر نیزم رشد سهم توان یم لکش همان به زین نیزم ی سرانه مورد در
سهم	رشد	زمین درصد	کل	رشد	سرانه	کاربری	زمین

درصد	کل	رشد	وسعت	زمین  
 ارائــه خــود مــدل لیــمکت یبرا رشد یعموم مدل یک ت،یجمع رشد مدل هلدرن بر اساس

  :دهد یم

۰ ۱ ۰  
  

میــزان رشــد جمعیــت  جمعیــت اولیــه،  ۰، جمعیت در زمــان  )، ۸( ی در رابطه
  زیر استفاده نمود: ی توان از رابطه می زمانی است. برای حل  ی طی فاصله

  

ln ۱ ۱
ln

۰
	 

  

)۴( 

)۵( 

)۶( 

)۷( 

)۸( 

)۹( 
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lnجایی که  از آن ) ۹( ی هاســت، معادلــ برابر بــا  تقریباً برای مقادیر کمتر از  ۱
  توان به شکل زیر نوشت:  را می

۱
ln

۰
	 

کــاربری زمــین  ی و ســرانه توان برای وسعت زمــین  این شکل استنتاج نرخ رشد را می
  نیز نوشت: 

۱
ln

۰
	 

۱
ln

۰
	 

را بــه شــکل زیــر  Holdern ی تــوان معادلــه نــرخ رشــد مــی ی براساس سه معادله بنا بر این
  نوشت:

 
) برای میزان رشد و نسبت مقــادیر پایــان دوره و ۱۲الی  ۱۰ ی با جایگزینی فرمول (رابطه

  ) خواهیم داشت:۱۳( ی زمانی در رابطه ی طی فاصله ، ، متغیرهای  ی آغاز دوره

ln
جمعیت	پایان	دوره
جمعیت	آغاز	دوره ln

سرانه	ناخالص	پایان	دوره
سرانه	ناخالص	اغاز	دوره ln

وسعت	شهر	در	پایان	دوره
وسعت	شهر	در	اغاز	دوره  

نســبت  عــالوه بــه دوره آغــاز بــه دوره پایــان جمعیــت طبیعی لگاریتم نسبت دیگر عبارت به
وســعت  طبیعــی لگــاریتم نسبت با دوره آغاز به پایان دوره ناخالص ی سرانه طبیعی لگاریتم
 .بود خواهد برابر دوره آغاز به دوره پایان در شهر

  و قلمرو پژوهش  محدوده -۳-۱
کــوه بــا ارتفــاعی   های جنــوبی رشــته و در دامنــه دشت کویر شمالی ی شهر شاهرود در حاشیه

متوسط  واقع شده است. استان سمنان خاوریمتر از سطح دریا و در شمال  ۱۳۸۰معادل 
ب عمومی شهر از شــمال بــه یمتر بوده و ش ۱۳۴۵ارتفاع شهر از سطح دریاهای آزاد حدود 

 ی نــهیخدمات به خصوص در زم ی خود را در ارائه یک ی . این شهر نقش درجهاستجنوب 

)۱۰( 

)۱۱( 

)۱۲( 

)۱۳( 

)۱۴( 
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.................   

م ی بــه اقلــ
ود قطــب 

تعــداد ین 
 موقعیــت 

ــر  ۱۳ براب
ــاله را بــه 
 جمعیــت 

  است. 

۱۳۹۰  
۱۴۰۴۷۴  
۱٫۱۹  

                              

..........  19-  1  صص

ــوص بــا توجــه
هرســتان شــاهرو

تــری ورزی بــیش
)۱( شــکل. ]

ــال  ۳۹۰د در س
ســ ۵۵ ی  دوره

رین نــرخ رشــد
بوده ا ۱۳۹۰- 

۱۳۹ ]۱۷[  
۱۳۸۵  

۱۳۲۳۷۹  ۴
۲٫۳۶  

شهر شاهرود          

،1397بهار و تابستان 

ه بــه خصــوکــــد
ابــد. شهی یمــ ی

ن بخــش کشــاو
۱۹[اده اســت 

  شهر شاهرود
ــاهرود ــهر ش ش

طــی یــکهرود
تــر ســاس، بــیش

۱۳۸۵ ی  دوره

۹۰تا سال  ۱۳۳۵
۱۳۷۵  

 ۱۰۴۷۶۵  
۲٫۸۷  

۳ 

ت و رشد فيزيكي ش

ب، 1 ي ، شماره29سال 

ابــی یفوذ خود م
یش وجه بارزتر

شــود. همچنــین ی
ود اختصــاص د

  
وقعیت سیاسی ش
ــت  کن، جمعی
 جمعیتــی شــاه
هــد. بــر ایــن اس

ترین آن در و کم

۵ شاهرود از سال
۱۳ ۱۳۶۵ 
۴۹ ۷۸۹۵۰
۴٫ ۴٫۷۱ 

۳٫۹۱

بر روند رشد جمعيت

،رسمي ايرانهاي آمار

نف ی ت حوزهیع
شهر، این نقش ی

 محســوب مــی
هرود را به خو

  دارد. بیان می

مو - ۱شکل 
ــوس و مســک نف

تحــوالت ۱ول
ده ی نشــان مــی

و ۱۳۴۵- ۱۳۳

تحوالت جمعیتی
۱۳۴۵ ۳۵۵
۳۰۷۶۷ ۹۷۸۳
۶٫۰۷ ۴٫۹۲

تحليلي ب                 

ه ي بررسي مجله........

به جمع یجتماع
ی ت عمدهیزکمر

 استان ســمنان
ر شهرستان شا
هر شاهرود را ب

ــماری ن س سرش
. جــدوبودنفر 

قاطع آمارگیری
۳۵ ی ر ده ساله

 -۱جدول 
۱۳۳۵ ۵
۱۷۰۵۸۷

 
 شد

                    

  ...................

خدمات اج
منطقه و م
کشاورزی
شاغلین در
سیاسی شه

  

ــر اســاس ب
۱۴۰۴۷۴
تفکیک مق
شاهرود در

  

  سال
  جمعیت
  نرخ رشد

میانگین رش
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اصــلی  ی در شهر شاهرود، بازارهای قدیمی که بنا بر ساختار شهرهای قدیمی کشــور، هســته
مــزار فعلــی قــرار داشــته و تــا داده اســت، در امتــداد خیابــان  و مرکزیت شهر را تشکیل مــی

شده اســت. مســجد قــدیمی حضــرت مجتبــی (امــام  معروف به شبدری را شامل می ی محله
های متعددی در پیرامــون  ها و حمام حسن) در میان بازار قرار داشته و کاروانسراها، تیمچه

 ی محــدودهمانــده از حصــار شــهر،  اند. با توجه به شواهد موجــود و آثــار بــاقی آن موجود بوده
حیات آن، شامل محالت قلعه و بیدآباد بوده و حدود آن از غــرب  ی شاهرود در اولین دوره

به ارتفاعات، از جنوب به باغات و اراضــی زراعــی و از شــرق بــه خیابــان شــبدری و بــازار 
شــده اســت. هــیچ یــک از  شــهریور فعلــی محــدود مــی ۱۷فعلی و از شمال به حدود خیابان 

اند و رودخانه شاهرود نیــز  فرعی حال حاضر در این دوره وجود نداشته های اصلی و خیابان
در امتداد خیابان فردوسی جــاری بــود. مســاحت شــهر در حــد نهــایی خــود در حصــار شــهر، 

هکتار وسعت داشت و بخش قابــل تــوجهی از نــواحی شــمالی و شــرقی آن را  ۵۰قریب به 
بــین شــاهرود و بنــدرگز، شــهر  داد. بــا رونــق تجــارت اراضی زراعــی و باغــات تشــکیل مــی

شــد  تری از جمله چاپارخانه، تجارتخانه، کاروانسرا، مراکز پذیرایی می نیازمند خدمات بیش
نیــاز ســکونتی اهــالی نیــز  تــأمینیافتند و  ای می و پا به پای آن مراکز حکومتی جایگاه ویژه

وره کــه مصــادف بــا داد. لذا در ایــن د رشد کالبدی شهر را بیش از پیش افزایش می ی زمینه
قاجار اســت شــهر شــاهرود در جهــاتی کــه موانــع گســترش وجــود  ی اواسط حکومت سلسله

یافت. در این دوره رودخانه شاهرود از محل قبلــی آن بــه مســیر امــروزی  نداشت توسعه می
  .]۱۹[ شدهدایت و بازار جدید شهر در ضلع شرقی بافت آن زمان احداث 

هــا و ســایر  شــود و کاروانســراها، انبــار دوم قرن چهاردهم خیابان مزار احداث مــی ی در دهه
شــوند و  بناهای مربوط به امور بازرگانی در امتداد خیابان مزار و خیابــان فردوســی بنــا مــی

رضــا شــاه و  ی شــد. در دوره تأســیسآخر قرن سیزدهم  ی تعداد پنج باب مدرسه نیز در دهه
شــود و خیابــان  ای (میــدان جمهــوری اســالمی) ســاخته مــی فلکــهبنا بــه الگــوی ایــن زمــان، 

هــای  شــوند. احــداث خیابــان بنــا مــی ۱۳۲۴و  ۱۳۱۷های  ایستگاه و خیابان تهران در سال
 تأســیسآورنــد و بــا  ای جهت گسترش خطی فضای شــهر بــه وجــود مــی های تازه فوق زمینه

النهــرین  ری، مصلی بینواحدهای مسکونی، محالت شبد ی مراکز متعدد اقتصادی و توسعه
هــای امــام و شــهید  مــرز خیابــان و قلعه نو موجودیت پیدا نموده و حد شــمال شــرقی تقریبــًا

های شهدا و فردوسی تا حــد خیابــان حــافظ  گیرد و در امتداد خیابان می مدنی فعلی را در بر
مــذکور  ی فعلی از یک طرف و میدان آزادی از طــرف دیگــر نیــز گســترش یافــت کــه توســعه
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بــه صــورت خطــی و در امتــداد معــابر اشــاره شــده صــورت پــذیرفت. در ایــن دوره از  عمدتًا
هــا و مســیر نهرهــا  های فرعی و معابر ورودی شهر در امتداد کوچه بــاغ حیات شهر، خیابان

هــای معــروف بــه راه دزج (شــهید مفــتح) و راه  اند. در این میان خیابان مصــلی و جــاده بوده
باغزنــدان و  ی گیرند. در این دوره قریــه تری را به عهده می قش مهمباغزندان (شهید قندی) ن
شــهر قــرار دارنــد و حــد  ی حــاجی در بیــرون از بافــت بــه هــم پیوســته قلعه نوروزخان و قلعه

ها تا شهر، توسط باغات و اراضی زراعی پوشــیده شــده اســت. در ایــن دوره رشــد  فاصل آن
نماید و نیــاز بــه توســعه از طریــق  ا حراست میبطئی و ارگانیکی بافت به هم پیوسته، شهر ر

هــا، تــا حــدی رفــع  ها و کوچــه بــاغ گسترش فضاهای سکونتی و خدماتی در طرفین خیابان
وســایل نقلیــه  ی . تحول بعدی این دوره از تاریخ شهر، مقارن است با حضور فزایندهشود می

تری شده  ی توجه بیشهای ارتباط در زندگی اجتماعی و حیات اقتصادی کشور، لذا به شبکه
دسترســی ســواره بــه فضــاهای متنــوع شــهری و افــزایش تســهیالت تــردد وســایل  تــأمینو 

  .]۱۹[ شود موتوری، محور تغییرات در کالبد شهر می
شــود بــا پیشــنهاد احــداث  توســط دفتــر فنــی تهیــه مــی ۱۳۴۵طرح هادی شــهر کــه در ســال 

تغییــر کلــی در  ی هــای اولیــه یابد پایــه های اصلی و فرعی در جهاتی که شهر توسعه می شبکه
ای شــعاعی در  طرح هادی مبتنــی بــر توســعه ی کند. الگوی توسعه ریزی می کالبد شهر را پی

جهات است. با این حال بــه لحــاظ وجــود ارتفاعــات در غــرب، حــد توســعه در ایــن  ی همه
بینــی  یشتــر پــ ای به مراتــب وســیع ناحیه محدود شده ولی در جهات شمالی و شرقی، توسعه

منفصــل شــهری پیرامــون آن و  ی آهن و نقطــه ات راهتأسیس توجه بهشود. طرح هادی با  می
هــای  ات خط لوله، مخابرات، شرکت نفت و پادگان شــهر کــه در ســالتأسیسدر نظر گرفتن 

شــهر بــه ســمت شــرق و شــمال شــرق را هــدایت  ی قبــل از طــرح مستقرشــده بودنــد توســعه
هکتــار در  ۲۸۰ای بــه وســعت تقریبــی  هــای توســعه محــدوده کند. در این طرح با معرفی می

هــای فــوق، مســاحت شــهر را بــه بــیش از دو برابــر ســطح قبلــی آن را افــزایش  داخل شبکه
طرح بدون در نظر گرفتن پوشش سبز پیرامون بافت شــهر، بــا تعقیــب الگــوی این دهد.  می

هــای زراعتــی شــهر  زمــینهای قابل تــوجهی از باغــات و  پیوسته، به تخریب بخش ی توسعه
طــرح جــامع شــاهرود، در  ی گذارد. تغییــرات بعــدی فضــای شــهری تــا زمــان تهیــه صحه می

چارچوب طرح هادی صورت گرفته است، در این دوره که با افزایش سریع جمعیت شــهری 
یابــد. نــواحی شــمالی  آلــود گســترش مــی کشور همراه است، شــهر شــاهرود بــه نحــوی شــتاب

سنگ البرز شرقی در  ات شرکت ذغالتأسیستوسعه یافته و با احداث آهن بیش از پیش  راه
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طور ساخت و سازهای پیرامون بافت شــهر،  و همین ۱۳۴۶ضلع غربی جاده تهران در سال 
آید. بافــت  شاهرود از حالت یک شهر کوچک به صورت شهری متوسط و رو به رشد در می

هــای  پراکنــده و حــاوی شــهرک طــرح جــامع و تفصــیلی بــافتی ی های تهیه شهر در طی سال
منفصل است. در طرح جامع شهر، به میزان زیادی الگوی پیشنهادی طــرح تعقیــب شــده و 

 ی توســعه توجــه بــهشــهر بــا  ی و تثبیــت گشــته اســت و اولویــت توســعه تأییــدهای آن  شبکه
پراکنده در داخل بافت شهر در جهات جنوب و جنــوب شــرق تعیــین شــده اســت. در زمــان 

جامع و تفصیلی شاهرود این شهر چه به لحاظ ساخت و سازهای فــردی و چــه  طرح ی تهیه
یابد و  های عمران شهری و بنیاد مسکن، پیش از پیش توسعه می به دلیل اقدامات سازمان

های امــام، انقــالب، مهــدی آبــاد،  ای وسیع را که شامل بافت پیوسته شهر و شهرک محدوده
دســتگاه و شــهرک بهشــتی و  ۲۰۰وی فرهنگــان، اللــه توحیــدی، کــ شــهنما، امینیــان، آیــت

گیــرد و نقــاط  شــود را در بــر مــی طور اراضی معروف به تــل خاکســتر و سرچشــمه مــی همین
روســتایی باغزنــدان و قلعــه نوروزخــان نیــز در ایــن محــدوده جــای گرفتــه و بــه بافــت شــهر 

 ۵۵ ی روند رشد فیزیکی شهر شاهرود را طی یــک دوره ۲جدول   . در ادامه]۱۹[پیوندد  می
 ی مســاحت شــهر در ده ســاله ی تــرین رشــد ســاالنه دهد. بر این اســاس، بــیش ساله نشان می

ــم ۱۳۷۵-۱۳۸۵ ــرین آن در دوره و ک ــت ۱۳۹۰-۱۳۸۵ ی ت ــین اس ــکل. همچن ــد  ۲ ش رون
  دهد. نشان می ۱۳۹۰-۱۳۳۵ ی شهر را در دوره ی توسعه

  
  ]۱۹[ ۱۳۹۰تا  ۱۳۳۵های  روند رشد فیزیکی شهر شاهرود طی سال -۲جدول 

  ۱۳۹۰  ۱۳۸۵  ۱۳۷۵  ۱۳۶۵  ۱۳۵۵  ۱۳۴۵ ۱۳۳۵  سال
  ۳۱۸۲  ۲۹۹۸  ۹۸۹ ۵۶۸ ۲۶۴ ۱۳۴ ۳۷ مساحت شهر (هکتار)

  افزایش ساالنه
  ۱٫۲  ۱۱٫۷۳  ۵٫۷  ۷٫۹۶  ۷٫۰۲  ۱۳٫۷۳   مساحت شهر (درصد)

میانگین افــزایش ســاالنه
  ۸٫۴۴ مساحت شهر (درصد)
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ش به ارزیابی

H  پرداخته شده
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رابطه از ستفاده
زم ناخالصی  ه

                    

  ...................

یافته -۴
در این بخش
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زیر ج شرح
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۲٫۱۱
۴٫۴۵

۲٫۳۳
۴٫۴۵

۴٫۴۵
۴٫۴۵ → 	۰٫۴۸ ۰٫۵۲ ۱  

  

بیــان  Holdernشــده از مــدل  حاصــل ی تحقیــق، نتیجــه ســؤالبــه  گویی پاســخدر راســتای 
، رونــد رشــد مســاحت شــهر نســبت بــه رشــد ۱۳۹۰-۱۳۳۵ یهــا سال فاصله دارد که در می

 ۵۵ ی مســاحت شــهر در طــی دوره ی نحــوی کــه رشــد عمــده هتر بوده است. بــ جمعیت، بیش
 فیزیکــی، رشــد از درصــد ۴۸ کــه حــدود طــوری هشــهر بــوده بــ ی قــواره ساله، ناشی از رشد بی

و  بــوده شــهر و اســپرال افقــی رشد مربوط به شهر رشد درصد ۵۲ و جمعیت به رشد مربوط
به نیازهای جمعیت و یا  گویی پاسخدرصد از رشد شهر در راستای  ۴۸به عبارت دیگر تنها 

ســرانه  افزایش و جمعیت تراکم ناخالص کاهش آن نتیجه است که متناسب با جمعیت بوده
بــوده اســت.  شــاهرود شــهر گسترش افقی بد قواره (اســپرال) نهایتاً و یشهر زمین ناخالص
 ۱۳۹۰تــا  ۱۳۳۵میزان تناسب رشد مساحت شهر و جمعیت شهر را در طی دوره  ۳ شکل

  دهد. نشان می
  

    
  ۱۳۹۰تا  ۱۳۳۵جمعیت شهر در طی دوره میزان تناسب رشد مساحت شهر و  - ۳ شکل

6.07

4.92

4.712.872.36

1.19

13.73

7.02

7.96
5.711.73

1.2

١٣٣٥- ٤٥دوره 

١٣٤٥- ٥٥دوره 

١٣٥٥- ٦٥دوره 

١٣٦٥- ٧٥دوره 

١٣٧٥- ٨٥دوره 

١٣٨٥- ٩٠دوره 

 )درصد(رشد ساالنه جمعیت 
 )درصد(رشد ساالنه مساحت شهر 
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جمعیت (درصد) با رنگ آبی و همچنین رونــد رشــد  ی ، روند رشد ساالنه۳ شکلمطابق با 
 شــکلمساحت شهر (درصد) نیز با رنگ قرمز مشخص شده است. لذا با توجه به  ی ساالنه

رشد جمعیت و رشــد مســاحت  شکلمیان دو  ی چه فاصله زمانی، هر ی مذکور، در هر دوره
تر باشد به این معنی است که میزان تناسب بین رشد مساحت شــهر و همچنــین  شهر، بیش

رشــد  شــکلدو  ی هایی که فاصــله رشد جمعیت شهر، نامطلوب بوده است. همچنین در دوره
تــر میــان رشــد  تر باشد به معنای وجود تناســب بــیش جمعیت شهر و رشد مساحت شهر، کم

تــرین تناســب  کــم شــود . بر این اساس، مالحظــه میاستو رشد جمعیت شهر  مساحت شهر
رخ داده است و در  ۱۳۸۵-۱۳۷۵ ی میان رشد جمعیت شهر و رشد مساحت شهر در دوره

 ۱۳۹۰-۱۳۸۵ ی ترین تناسب بین رشد مساحت شهر و رشــد جمعیــت در دوره مقابل بیش
  بوده است.

  گیری بحث و نتیجه -۵
دهد کــه جمعیــت شــهر  نشان می ۱۳۹۰-۱۳۳۵های  شاهرود در سالتحوالت جمعیت شهر 

برابر شده است. این در حالی است که مساحت شــهر، گســترش  ۸سال بیش از  ۵۵در طی 
مــذکور  ی بسیاری شدیدتری نسبت به جمعیت داشته به نحوی که مســاحت آن در طــی دوره

در راســتای  Holdernشــده از مــدل  حاصــل ی برابر رشــد داشــته اســت. نتیجــه ۸۶بیش از 
، رونــد ۱۳۹۰-۱۳۳۵یهــا ســالی  هفاصــل دارد کــه در تحقیق، بیان مــی سؤالبه  گویی پاسخ

درصد از  ۴۸که تنها  طوری هتر بوده است ب رشد مساحت شهر نسبت به رشد جمعیت، بیش
 درصد ۵۲ به نیازهای جمعیت و یا متناسب با جمعیت و گویی پاسخرشد شهر در راستای 

 و ییفضــا است که باعث شــده ســازمان بوده شهر اسپرال و افقی رشد مربوط به شهر رشد
 ییفضــا در شیپــ ی دهــه چنــد تــا هکــ یشهر و سته شودکش هم آن در یسنت یبند  محله نظام

 گرفتــار و افتــهی یادیــگســترش ز بــود، امــروزه گرفتــه لکو منســجم شــ یــکارگان محــدود،
عــواقبی از جملــه: تغییــر و تخریــب اراضــی شده اســت کــه بــه دنبــال آن  ناموزون یساختار

هــای اجتمــاعی ناشــی از آن، ســاخت و  نشینی و آسیب زراعی حواشی شهر، افزایش حاشیه
رشد مصــرف  های رفت و آمد و متقابًال سازهای غیر مجاز در پیرامون شهر، افزایش فاصله

هــای  زیرســاخت فراهم نمــودن ی های اقتصادی در زمینه انرژی و آلودگی هوا، افزایش هزینه
شهر شاهرود و  ی رویه شهری به همراه داشته است. در این راستا به منظور مقابله با رشد بی
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هــایی را در پــیش گرفــت کــه بتوانــد بــا  سیاســت بایــدناپــذیر آن  جلوگیری از تبعــات جبــران
پایــدار شــهری برداشــت. از جملــه  ی ریزی و مدیریت صحیح، گــامی بــه ســوی توســعه برنامه

  نظر قرار گیرد:  تواند مد پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح است مواردی به شرح ذیل می
  انتقال پادگان شهر و همچنین شرکت ذغال سنگ البرز شرقی به مکانی خارج از

هکتــاری شــهر را بــه  ۳۱۸۴هکتــار از محــدوده  ۱۷۰شهر که در مجمــوع بــیش از 
های مــورد  اند و استفاده از اراضی مذکور جهت توسعه کاربری دادهخود اختصاص 

  ؛نیاز شهری
 هــای  در اولویت قرار دادن استفاده از اراضی بــایر درون شــهری بــه منظــور توســعه

درصــد از ســطح شــهر  ۲۰بــیش از  ۱۳۹۰جدید شــهری (اراضــی مــذکور در ســال 
 ؛)شوند هکتار را شامل می ۶۴۰شاهرود، معادل 

 سازی در شهر به جای  به الگوی شهر فشرده و روی آوردن به عمودی تر توجه بیش
 ؛رشد افقی با تراکم پایین

 له بــورس بــازی زمــین در پیرامــون أمقــررات کارآمــدتر در مقابلــه بــا مســ توجــه بــه
  ؛محدوده شهر

 ؛شهر ی اجتناب از ورود اراضی مرغوب کشاورزی به داخل محدوده  
 هــا در راســتای  بهینه از آن ی شهر و استفادههای فرسوده  بهسازی و نوسازی بافت

  ؛نیازهای جدید شهری تأمین
  توزیع متناسب و متعادل جمعیت در نواحی شهری و رعایت عدالت اجتمــاعی در

  ؛راستای توزیع خدمات در شهر
 قطعات تفکیکــی تــا حــد اســتاندارد و مطلــوب شــهری بــه منظــور  ی کاهش اندازه

  ؛فضای کافی جهت سکونت تأمین
 م نمودن امکانات و خدمات رفاهی در روستاهای نزدیک به شــهر بــه منظــور فراه

 .کاهش مهاجرت به شهر

 ها مرجع
 بــر تحلیلــی .)۱۳۸۹( محمدعلی حبیبی، و عیسی زاده، ابراهیم حسین؛ آسمین، زاده ابراهیم ]۱[

 آنتروپی مدل از استفاده با زلزله از پس طبس اسپرال شهر رشد و گسترش فیزیکی عوامل
  .۴۶-۲۵ ،۱۹ی  شماره و توسعه، جغرافیای   فصلنامه هلدرن،
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 بــا شــهری گســترش جهات ی بهینه مکانیابی .)۱۳۸۸( قاسم رفیعی، و عیسی ،زاده ابراهیم ]۲[
 ،۱۵ی   شــماره توســعه، و جغرافیــا ی جغرافیــایی، فصــلنامه اطالعــات از سیســتم گیــری بهــره
۴۵-۷۰. 

مطالعاتی شهر مصــیری،  ی فیزیکی شهری: نمونه ی طرح توسعه .)۱۳۸۰باقری، غالمرضا ( ]۳[
  مهندسی معماری، دانشگاه تهران. ی ارشد، دانشکده کارشناسی ی نامه پایان

 هــای ظرفیــت و شــهرها افقــی گســترش .)۱۳۸۳ســرایی، محمدحســین ( و مسعود تقوایی، ]۴[
  .۲۱۰-۱۸۷ ،۷۳ ی شماره جغرافیایی، تحقیقات ی یزد، فصلنامه شهر زمین مورد موجود

 .تهران ،از شار تا شهر، انتشارات دانشگاه تهران .)۱۳۷۵حبیبی، محسن ( ]۵[
ــدون ( ]۶[ ــدا، فری ــانی، رســول و وحی  ،شناســی شــهری، دانشــگاه اصــفهان جامعــه .)۱۳۸۱رب

 .اصفهان
 فشردگیپراکنش/ ی تطبیقی درجه ی مطالعه .)۱۳۸۵زاده، غالمرضا ( رهنما، محمد و عباس ]۷[

-۱۰۱ ،۶ ی ای، شــماره جغرافیــا و توســعه ناحیــه ی کالن شهرهای ســیدنی و مشــهد، مجلــه
۱۲۸. 

 هــای تکنیــک و مبــانی .)۱۳۸۸( فریــاد پرهیــز، و حــافظ نــژاد، مهــدی ؛...ا  کرامــت زیــاری ]۸[
  .چابهار، چابهار انتشارات دانشگاه چاپ اول، شهری، ریزی برنامه

 مرکــز مطالعــاتی و تحقیقــاتی شهرســازی وشــهر،  ی انــدازه .)۱۳۸۳زیردســت، اســفندیار ( ]۹[
 .معماری، تهران

 ایــران، شــهر کــالن پــنج توسعه تطبیقی بررسی .)۱۳۸۱شهری ( بهسازی و عمران سازمان ]۱۰[
 .۹۵-۸۸ ،۱۰ ی شماره مدیریت شهری،ی  تصورات، فصلنامه و ها واقعیت

 هــا (جلــد شهرداری راهنمای سبز کتاب ایران، در شهری طراحی .)۱۳۸۳احمد ( سعیدنیا، ]۱۱[
  .تهران، کشور های دهیاری و ها شهرداریانتشارات سازمان  پنجم)،

 گرفتن نظر در با نالوس شهر کالبدی توسعه .)۱۳۸۶( فریدون نقیبی، و حمید شیرمحمدی، ]۱۲[
 .۳۸-۲۷ ،۱ ی شماره شهر، هویت ، نشریهGISکمک  به محیطی زیست اثرات

 علــم دانشگاه انتشارات  شهری، ریزی برنامه مبانی بر ای مقدمه .)۱۳۸۱اسماعیل ( شیعه، ]۱۳[
  .، تهرانصنعت و

 تــراکم تعیــین معیارهــای و اصــول شهرســازی، در تــراکم .)۱۳۸۲مهــدی ( محمــد عزیــزی، ]۱۴[
  .، تهرانتهران شهری، انتشارات دانشگاه

کتاب طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شــهر، ترجمــه  .)۱۳۸۳، هیلدر براند (فری ]۱٥[
  تهران.ریزی شهری،  حسین بحرینی، انتشارات پردازش و برنامه
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دانشــگاه  انتشارات ایران، معاصر شهرسازی بر ای مقدمه .)۱۳۸۴محمدعلی ( سید کامروا، ]۱۶[
 .، تهرانتهران

  .۱۳۹۰سرشماری نفوس و مسکن  .)۱۳۹۰مرکز آمار ایران ( ]۱۷[
ریــزی شــهری در ایــران،  های برنامــه تحلیلی از ویژگی .)۱۳۸۳زاده دهاقانی، ناصر ( مشهدی ]۱۸[

  .  ، تهرانتچاپ پنجم، دانشگاه علم و صنع
طــرح توســعه و عمــران (جــامع) و حــوزه  .)۱۳۹۰مشاور طرح معماری محــیط ( مهندسین ]۱۹[

  نفوذ شهر شاهرود.
 کالبدی ی توسعه سازی مدل .)۱۳۸۹( رسول فهر، و رشید سعیدآبادی، میرنجف؛ موسوی، ]۲۰[

 و دلفــی روش بــه ۱۴۰۰ افــق تــا سردشــت شهر جمعیت برای اسکان مکان بهینه تعیین و
ی   شماره ای، منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات ی ، مجلهGISمحیط  در بولین منطق

۶ ، ۳۵-۵۴. 
 دانشــگاه انتشــارات هشــتم،  چــاپ ایــران، شــهری جغرافیــای. )۱۳۸۶( اصــغر نظریــان، ]۲۱[

 .، تهراننور  پیام
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