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 چكیده

هدای تلییدف فیدایی ر در آن است تا با تکیه بر مددل این مطالعه به دنبال
، جایگاه هسته مرکدزی شد ر قرهبده را ا  «انتشار فیایی»چارچوب نگرش 

( ر رشدد سدری  1385های جمعیتی، در شرایط رشد آرام )هبدف ا  منظر گرره
دهد. متغیرهای تلقیق شامف تعداد جمعیت، (، مورد ار یابی هرار 1385)بعدا  

سدوادان ر مقیدا  سالخوردگان، جوانان، شاغیین، بیکاران ر کدم تعداد  نان،
ر 1385، 1375بیوک شد ری ر قدی سده درره  مدانی1476تلییف در سطح 

-است. برای این منظور ضمن ایجاد پایگاه اقالعات مکانی ا  ریژگی 1395

ابزارهدا ر های جمعیت شد ر قرهبده ر هسدته مرکدزی آن ر بدا اسدتفاده ا  
 Grouping  ر  Getis-Ord Giهمچدون فیایی-های آماریتکنیک

Analysisها پرداخته شد. نتایج این ار یابی نشدان به ار یابی ر تلییف داده
هدای جمعیتدی ر ، هسته مرکزی منشد  تمدام گدرره1385دهد تا هبف ا  می

هدای ، گدرره1385هدای شد ری اسدت. امدا پد  ا  متمایز ا  سایر ملدرده
ا  هسته مرکزی خارج ر در « شار فیایی پیوستهانت»جمعیتی با الگوی غالب 
دهندد کده در های تلییف فیایی نشان میشوند. مدلپیرامون آن ساکن می

نتیجه این تغییرات، هسته مرکزی قرهبه، جایگاه خود را در مقایسه بدا سدایر 
تر شددن دهد؛ بیکه این فرایند، سبب شبیههای ش ری ا  دست نمیملدرده

هدای جمعیتدی هسدته ه هسته مرکدزی ر تکییدر ریژگدیها ببرخی ملدرده
هدای جمعیتدی در پیرامدون شود. انتشار گررهها میمرکزی در سایر ملدرده

حیور در ایدن هسته مرکزی ر چسبیده به آن، ا  سویی بیانگر تمایف افراد به
ملدرده ر نمایش پیوستگی ر انسجام فیایی ر ا  سوی دیگر بیدانگر رجدود 

  تلوالت هسته مرکزی در شرایط رشد کالبدی در ش رهایی الگوی متمایز ا
یافته ناشی ا  تلدوالت شد رهای ا  این هبیف ر تفارت آن با الگوهای تعمیم

 بزرگ خواهد بود.

 

ش ر قرهبه، انتشار فیایی، تلییدف فیدایی، رشدد  :كلیدیهای واژه

 .کالبدی ش ر، هسته مرکزی

Abstract 
The present study, using spatial analysis models and in 
the framework of the "spatial diffusion" approach, has 
evaluated the position of the central core of Torqabeh 
city from the perspective of population groups. This 
evaluation includes two periods: 1- Slow growth (before 
2006) and 2- Rapid growth (after 2006). Research 
variables include population, number of women, elderly, 
youth, employed, unemployed and illiterate. The scale of 
analysis comprises 1476 urban blocks and three periods 
of 1996, 2006 and 2016. For this purpose, a spatial 
database including the population characteristics of 
Torqabeh city and its central core was created and then 
data were analyzed using spatial statistical tools and 
techniques such as Getis-Ord Gi and Grouping Analysis. 
The results of this evaluation showed that before 2006, 
the central core was the origin of all population groups 
and was different from other urban areas. But after 2006, 
population groups with the dominant pattern of 
"continuous spatial diffusion" move out from the central 
core and settle around it. Spatial analysis models show 
that as a result of these changes, the central core of 
Torqabeh does not lose its position compared to other 
urban areas. Rather, this process causes some areas to 
become more similar to the central nucleus and the 
population characteristics of the central nucleus to be 
multiplied in other regions. The spread of population 
groups around the central nucleus and its adjacent areas, 
on the one hand, indicates the desire of individuals to be 
present in this area and show spatial cohesion, and on 
the other hand indicates the existence of a distinct 
pattern of central nucleus changes in physical growth 
which is different from common patterns in large cities. 
 
Keywords: Torqabeh City, Spatial Diffusion, Spatial 
Analysis, Urban Physical Growth, Central Core. 
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 مقدمه 
مرکزی ش رها، یکی امرر ه موضوع جابجایی جمعیت ا  هسته 

آید. م اجرت شمار میریزی ش ری بها  مسائف م م در برنامه
های مرکزی در نتیجه عدم تکامف ریژگیجمعیت ا  هسته

کالبدی آن با تلوالت رر ، تغییرات ایدئولوژیکی 
(Tammaru, Kempen,& Gentile, 2012:291) 

فرایند  (Grant & Gregory, 2016: 176) ر فرهنگی
 ,Hoffman & Musil) سا یر تجاری1سا یتوریستی

1999:179-197) ،(Musil, 1993:899)  ر عوامف
نه است. در این اهتصادی ا  جمیه عیف ذکر شده در این  می

میان برخی نیز رشد کالبدی ر افقی ش ر را ا  دیگر عوامف مؤثر 
 , Hyuntae & Myungje)کننددر این  مینه عنوان می

2015:73)، (Fol & Cunningham-Sabot, 

. بنیان تئوری این موضوع ریشه در نظریات (2010:359
مرتبط با رشد هوشمند ر نوش رگرایی دارد که ا  جمیه 

های آن)رشد هوشمند( توسعه هوی ر مستقیم به سمت ملور
 ,MDP) جوام  موجود ر جیوگیری ا  رشد افقی ش رها است 

م اجرت  یانگربکه  «یدپررا  سف». همچنین اصطالح (2015
ا   یش ر یهاش رها به حومه یا  مناقق داخی یدپوستانسف
ای بیانگر این نیز تا اندا ه، است یالدیم 1950دهه  یحوال

 .(Keil, 2017) مسئیه ا   اریه دیگر است

های بسیاری ا  ش رها، در شرایط فعیی، ملور تالش
 مرکزی ر حفظ ساکنین بومی آن استتقویت جایگاه هسته

(Bromley, R. Tallon, & J. Roberts, 

یاری دیگر، رضایت در عین حال هنو  در بس (2007:138
شامف  مرکزی درصد کمی را سکونت در هسته

 :Temelová & Dvorˇáková, 2012)شودمی

رر بافت جمعیتی راه  در این ملدرده دائما در . ا  این(310
حال تغییر ر جابجایی است. برخی مطالعات نشان ا  آن دارند 

های صورت گرفته در داخف بافت، هنو  رغم جابجاییکه عیی
مرکزی های مختیف جمعیتی در هستهنیز الگوی استقرار گرره
کند. سابقه سکونت رمیزان ای تبعیت میش رها ا  الگوی خوشه

 ,Sakamoto, Iida) های حمف ر نقفدسترسی به گزینه

& Yokohari, 2018:230)  ،(Bromley, R. 

Tallon, & J. Roberts, 2007: 138) رجود ،
 ,K.Brueckner, FrançoisThisse) تس یالت رفاهی

& Zenoubd, 1999: 91) های عمیی ر مش ود ر جاذبه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. touristification 

 (Tallon & D.F. Bromley, 2004: 771)  ندگی
-ها به عنوان م مدر مراکز ش ری در مقایسه با سایر ملدرده

 اند. ترین عوامف مؤثر در این  مینه یاد شده
ساختن اهمیت آگاهی ا  این تغییرات به دلیف آگاه

ریزان ا  تلوالت آینده ر کمک به منظور ت مین نیا های مهبرنا
ها است. همچنین تغییر ساختار اجتماعی مرتبط با انواع کاربری

های جدید برای تعامف با آن را در فیای ش رها، نیا  به گفتمان
سا د. ا  سوی دیگر این ساختارهای جدید سبک فراهم می

دهد که در نشان میخاصی ا   ندگی ر در کنار هم بودن را 
گیری اهدامات آینده اثرگذار است. این تغییرات در مناقق ج ت

 & ,QI, LIU)رر ( ش ری ا  یک درره کوتاه مدت )شبانه

GAO, 2015:756)  ،تا یک درره  مانی میان مدت )رهنما
 ( ر یا یک درره  مانی بیند مدت1393امیرفخریان، ر شیر اد، 

(Grant & Gregory, 2016:176) شود. را شامف می
حال پرسش اساسی اینجاست که نلوه سنجش این تغییرات ر 

ها چگونه است؟ بررسی مطالعات صورت گرفته نشان جابجایی
های ها قی دررهدهد که تکیه بر اقالعات سرشماریمی

ها با یکدیگر )ا  قریق انواع نمودارها، مختیف ر مقایسه آن
های اری نظیر مدلهای آمگیری ا  ررشجدارل ر ب ره

ترین شیوه است. این موضوع در همبستگی ر رگرسیون(، رایج
ها در هالب الگوهای مطالعات جغرافیایی بویژه انواع جابجایی

 . (Rosenberg, 2019) انتشارفیایی نیز هابف بررسی است
گیرد، صورت می گوناگونها که به دالیف این جابجایی

 -گیری ر یا تغییر ساختار اجتماعیای در شکفنقش عمده
کند. در راه  الگوی انتشار فیایی، امکان میفیایی ش ر ایفا 

ریژه آگاهی ا  شیوه تلوالت ر تغییرات جمعیتی در ش رها ر به
 استفرآیندی  ،فیایی آررد. انتشارمرکزی را فراهم میهسته

اندا  ر در های چشممردم یا خصیصهکه به رسییه آن رفتار 
تغییر  ،رجود آمده استنتیجه، آنچه که هبالً در مکانی به

  (Morill, 1998:7) .یابدمی
در ایران موضوع جابجایی جمعیت در ش رها، نشان 

 کارکردی ر ساختار بامرکزی هسته 1920دهد که تا هبف ا  می

 خاصی تصالب ر پویایی ا  ساکنان،نیا های  با متناسب
ر ضمن پذیرش کارکردهای  (36: 1379) نو ی،  است برخوردار

ریژه ر ایفای نقش در مقیا  انسانی، پیوندی منطقی بین 
نیا )توکیی کندسا مان فیایی ش ر برهرار میعناصر کالبدی در 

ها به عیف های اخیر این ملدردهدر دهه(. 1389ر ملمدی، 
)سجادی ر  انددست دادهگوناگون، بخشی ا  جمعیت خود را ا  

ها ر در حال حاضر تلوالت جمعیتی این بافت (1390ملمدی، 



 77          1400 ییزاپ، 23)سری جدید(، پیاپی  3، شماره ششمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه عیمی برنامه

 

شمار یکی ا  موضوعات اساسی در مطالعات ش ری ایران به
درصد ا  جمعیت ساکن  60ها حدرد قبق برخی بررسی .آیدمی

)پوراحمد، فرهودی،  در این مناقق تمایف به جابجایی دارند
 (.118: 1377 اده، )مصطفی ( ر1390حبیبی ر کشارر ، 

دهد که در مطالعات صورت گرفته در ایران نشان می
میان عوامف یاد شده؛ همچون تنزل کیفیت ملیط ر فرسودگی 

-(، نارسایی1390)پوراحمد، فرهودی، حبیبی ر کشارر ،  بافت

تنزل ، (1375)رهنما, (، 10:  1368)توسیی،  های کالبدی
(، جایگاه 1392جو ر قیوعی، )رشادت های اجتماعیشاخص
پور ر سمیعی ،ریژه درآمد ) نگنهای اهتصادی بههشاخص

(، 1396دلیر،   اده(، )بصیری، موسوی ر حسین1391حسینی، 
ر عدم امکان  (1367)حبیبی,  هاشیوه برخورد با این بافت

(، 1397ی، راعظی، ملمدی ر باکویی، )رحیم حیور  نان
توسعه کالبدی ر افقی ش ر نیز یکی ا  عوامف م م تغییرات 

آید )پوراحمد ر مرکزی ش رها به شمار میجمعیتی در هسته 
آبادی، رفایی، ر شاقریان، (، )رارثی،  نگی1380پور، شماعی
آبادی ر نسترن، ) نگی (،1392)سییمانی ر توالیی،  (،1392
(. این مطالعات 1396، ر )سییمانی،  نگانه ر شیخی( 1394

دهند که همزمان با توسعه افقی ش ر، خررج جمعیت نشان می
 دهد. مرکزی رخ می ا  هسته

ها بر نکته مشترک در تمامی این مطالعات، تمرکز آن
ش رهای بزرگ است. این در حالی است که مطالعات چندانی 

ی انجام نشده است ر در خصوص ش رهای کوچک ر حتی میان
رر مشخص نیست که در شرایط رشد افقی، چه تغییراتی ا  این

های جمعیتی آن رخ خواهد داد. آیا در هسته مرکزی ر ریژگی
راکنشی همچون ش رهای بزرگ خواهد داشت؟ یا اینکه الگوی 

دهد؟ این مطالعه به دنبال این دیگری ا  تغییرات را نشان می
است. که به شکف خاص تمرکز بر ش ر حیقه  نجیره مفقوده 

 قرهبه دارد.
در  1395نفر جمعیت در سال  20998ش ر قرهبه با 

شرق ایران ر مرکز ش رستان مجاررت کالنش ر مش د ر شمال
های قبیعی ر تاریخی های درر به دلیف هابییتبینالود ا  گذشته

آید. عنوان یکی ا  ش رهای گردشگرپذیر به شمار میبه
اقالعات موجود، جمعیت گردشگر این ش ر براسا  

(. اقالعات 24: 1388)فرن اد،  نفر است 18414900ساالنه
، ش ر قرهبه رشد 1385دهد که پ  ا  سال موجود نشان می

( در %27/5کند )رشد ساالنه کالبدی سریعی را تجربه می
دهد. درصد را نشان می 49/1حالیکه هبف ا  آن رشد ساالنه 

اقالعات سرشماری نیز بیانگر کاهش س م همچنین بررسی 

های جمعیتی مختیف پ  ا  مرکزی ا  جمعیت ر گررههسته 
درصد در 5/43ای که س م جمعیتی آن ا  است. به گونه 1385
یابد. ا  کاهش می 1395درصد در سال 2/28به  1385سال 
رر، در نگاه ارل خررج جمعیت ا  این هسته همزمان با این

شود. این مطالعه به دنبال قی ش ر مشاهده میافزایش رشد اف
های تلییف آن است با استفاده ا  الگوهای انتشار فیایی ر مدل

فیایی نشان دهد الگوی حاکم بر این جابجایی چیست؟ ر 
مرکزی چه تغییری پیدا درنتیجه رشد کالبدی جایگاه هسته

های جدید اضافه شده به ملدرده ش ر چقدر کند؟ ر ملدردهمی
  های جمعیتی موفق باشند؟اند در جذب گررهتوانسته

 

 کارداده ها و روش
-ها ر مدلبا توجه به هدف مطالعه، این تلقیق بر پایه ررش

های تلییف فیایی است. متغیرهای تلقیق شامف تعداد 
جمعیت، تعداد  نان، سالخوردگان، جوانان، شاغیین، بیکاران ر 

، 1375های ماری سالکم سوادان است که ا  اقالعات سرش
های به دست آمده است. راحد تلییف، بیوک1395ر 1385

شود. با می 1395بیوک در سال  1476ش ری قرهبه که شامف 
اقالعات سرشماری به تفکیک  Arc-Gisافزار استفاده ا  نرم

های ش ری متصف شد. استفاده ا  ابزار متغیرها، به الیه بیوک
داغ ر سرد، هایلکه، Getis-Ord Giتلییف فیایی 

های جمعیتی را به تفکیک قی سه درره  مانی پراکنش گرره
سا د که الگوی دهد. نتایج این تلییف آشکار مینشان می

کند؟ پراکنش هر گرره جمعیتی در ش ر قرهبه چه تغییری می
های با مقایسه الگوهای حاکم بر هر گرره جمعیتی قی درره

ریژه ها بهفیایی هر یک ا  گرره  مانی مورد نظر، ررند انتشار
،شیوه  1شود. جدرلپ  ا  تلوالت کالبدی، ررشن می

شناسایی انواع الگوهای انتشار را برحسب تغییرات با استفاده ا  
 دهد.نشان می Getis-Ord Giابزارتلییف فیایی 

 

شیوه شناسایی الگوهای انتشار فیایی براسا  ابزارتلییف  .1جدول

 Getis-Ord Giفیایی 

 الگوی انتشار نوع تغییر
سرد در  داغ/هایافزایش رسعت لکه

 مرکزی ر با ملوریت آن پیرامون هسته
 گسترشی

داغ/سرد به صورت هایگیری لکهشکف
مرکزی در یک یا  چسبیده ب م ا  هسته

 چند ج ت

 پیوسته

سرد در هر درره  داغ/هایگیری لکهشکف
 در مکان ای مختیف ر متمایز

 جایگزین
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داغ/سرد در هر درره در هایگیری لکهشکف
مکان ای مختیف ر همراه با حفظ منشاء 

 ارلیه

 مراتبیسیسیه

 های تلقیقمنب : یافته
 

بندی فیایی، های خوشهدر ادامه با استفاده ا  مدل
این موضوع بررسی  Grouping Analysisهمچون ابزار 

-ها ر تفارتاهتشود که در جریان رهوع تلوالت چه شبمی

ها هابف مشاهده است مرکزی با سایر ملدردههایی بین هسته 
های مختیف ش ر های جمعیتی در ملدردهر جایگاه گرره

چگونه است؟ با تلییف مجموع نتایج با یکدیگر، تصویر ررشنی 
های جمعیتی در ش ر قرهبه ر ا  انتشار فیایی ر تغییرات گرره

 د. شومرکزی آن حاصف میهسته 
 22 ر درجه 59 ایران، در شرقشمال ش ر قرهبه در

جغرافیایی  عرض دهیقه 18 ر درجه 36 ر جغرافیایی قول دهیقه
ر در مجاررت کالن ش ر  دریا سطح ا  متری 1284 ارتفاع در

(. براسا  آمار سال 8: 1386)با ربندی،  مش د راه  است

نفر، رسعت ملدرده ش ر  20998جمعیت این ش ر  1395
هکتار است. هسته  721ر ملدرده ساخته شده آن  1545

( 8: 1386)با ربندی،  سال 800مرکزی ش ر با هدمتی حدرد 
جمعیت  %26/28نفر جمعیت است) 5935هکتار ر  4/90دارای 
رسعت ملدرده ساخته %12رسعت ملدرده ش ر ر  85/5ر %

ملیه است که سه ملیه  21شده قرهبه(. ش ر قرهبه شامف 
مرکزی آن شناخته  نو ر پاچنار به عنوان هستههیعهعیدگاه، 

 شوند. می
بررسی ررند گسترش کالبدی ش ر بیانگر رشد آرام آن تا 

است. پ  ا  این درره به ناگاه بافت کالبدی  1385هبف ا  سال 
سال با نرخ رشد  10گیرد ر قی ش ر رشد سریعی به خود می

رسد. همچنین جمعیت هکتار می 721درصد به  27/5ساالنه 
 3/3با نرخ رشد ساالنه 1385نفر در سال  15144ش ر نیز ا  
ر  1)شکف  رسدمی 1395نفر در سال  20998درصد به 

(.2جدرل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موهعیت ش ر قرهبه در ایران ر ررند توسعه تاریخی آن .1شکل 

 
 

0 130 26065

Kilometers0 1,100 2,200550

Kilometers

0 1 20.5

Kilometers

± ررند توسعه تاریخی ش ر 

 قرهبه

استان خراسان رضوی در 

 ایران

 ش ر قرهبه در استان خراسان رضوی



 79          1400 ییزاپ، 23)سری جدید(، پیاپی  3، شماره ششمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه عیمی برنامه

 

 1395-1365رشد جمعیت ر کالبد ش ر قرهبه  .2جدول

 دوره جمعیت وسعت هکتار سال
 نرخ رشد ساالنه

 جمعیت کالبد

1365 5/236 8473 1365-1375 9/0 8/0 

1375 7/371 9982 1375-1385 49/1 2/4 

1385 3/431 15144 1385-1395 5/27 3/3 

1395 9/720 20998 1375-1395 36/3 7/3 
 میانگین نرخ رشد 9/0رر نرخ رشد سال هبف آن تغییر چندانی نداشته است، ا  این50با توجه به اینکه رسعت ش ر قی  *                    
 است. 1375-1365ساالنه قی                      

    
بار این موضوع برای ارلینتئوری انتشار فضایی:    

در « انتشار فیایی فرایند نوآرری»توسط هاگستراند در کتاب 
ر  (Haggett, 1996: 94)در سوئد مطرح  1953سال 

افراد، )ها های تلییف جابجاییامرر ه به عنوان یکی ا  شیوه
 آید. با اینشمار میها( در نقاط ش ری بهجریانکاال، انواع 

حال، در نظریات دانشمندان مکتب شیکاگو نیز هابف ردیابی 
Ernest Burgess (1886-1966 )است. به عنوان میال 

ها کند در توسعه فیزیکی ش ر، فرایند پخشایش کاربریبیان می
کنند ها انتشار پیدا میدهد ر در نتیجه افراد ر گررهرری می

( معتقد است 1933(. همرهویت)1380پور، )پوراحمد ر شماعی
های اهتصادی ر اجتماعی در ساختار جمعیتی ر که تفارت

: 1391)فرید،  شودکالبدی، شکف هطاعی ش ر را موجب می
(. به عقیده کالوین اشمید، تغییرات اجتماعی در بافت 145

: 1373)شکویی،  دهدها رخ میش رها در نتیجه توسعه آن
518 .) 

را تن ا یک جابجایی ساده « انتشار»پیتر هاگت، این 
داند. بیکه دانستن آن را، کییدهای ار شمندی برای اقالع نمی

 آرردحساب میا  چگونگی مبادله اقالعات بین نواحی به
(Haggett, 1996: 89). 

بندی شکف قبقه 4قورکیی الگوهای انتشار فیایی در به
 ,Cliff, Hagget, Ord, & Versey) شوندمی

( انتشار گسترشی: ترارشات ا  منب  به نواحی اقراف 1: (1981
یابد. یعنی در فاصیه پذیرد ر ملدرده آن توسعه میصورت می

( 2شوند. در درره  مانی، نواحی جدیدی به آن اضافه می
ر همراه با  گیردانتشارجایگزینی: ترارش ا  منب  صورت می

( انتشار 3جابجایی است میف م اجرت ا  ررستا به ش ر. 
ای ا  انتشار که تقریبا ا  نظر مکانی به یکدیگر پیوسته: گونه
مراتبی همچون شیوع انواع ( انتشار سیسیه4باشند. متصف می

های بین منب  ر مقصد رخ مد که بدرن اثرپذیری ا  مکان
 (.2دهد)شکف می

 
 

 
 

 انواع الگوهای انتشار فیایی .2شکل 
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های تلییف فیایی به منظور ار یابی همچنین استفاده ا  مدل
، شدت 2انتشار فیایی، عالره بر نمایش انواع الگوی انتشار شکف 

قریق شناسایی  سا د. این شدت ا آن را نیز مشخص می
رسد بررسی داغ ر سرد امکان پذیر است. لذا به نظر میهایلکه

های جمعیتی ا  این قریق )انتشار ر تلییف فیایی( تغییرات گرره
مرکزی کمک ب تری به درک تلوالت تغییرات جمعیتی در هسته 

مرکزی را  ای تغییرات هستهکند. در شرایط فعیی کمتر مطالعهمی
مورد توجه هرار داده است ر همانگونه که عنوان شد  ا  این منظر

های مختیف عمدتا با استفاده ا  تغییرات تعداد جمعیت درره
 شود. ها با یکدیگر این ار یابی انجام میسرشماری ر مقایسه آن

 یجنتا یرشرح و تفس
 ا  استفاده بامرکزی آن: تلوالت جمعیت ش ر قرهبه ر هسته 

 هاآن مقایسه ر 1395 ر 1385 ،1375 هایسال سرشماری آمار
 مطیق مقدار قرهبه ش ر در که شودمی مشخص یکدیگر با

 سوادانکم استینای به جمعیتی هایگرره تمامی جمعیت

 مرکزی هسته در درحالیکه چپ(. 3است)شکف یافته افزایش

 جمعیتی هایگرره ا  برخی تعداد کاهش 1385 سال ا  پ 

 است مشاهده هابف جوانان ر شاغیین سوادان،کم همچون

 راست(. 3)شکف

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1395 ر 1385 ،1375 قی مرکزی)راست( هسته ر ش رقرهبه)چپ( در مطالعه مورد جمعیتی هایگرره تغییرات .3شکل

 
 در مرکزی هسته در بررسی مورد هایگرره جایگاه مقایسه

 نزدیک 1375 سال در که دهدمی نشان قرهبه ش ر با مقایسه

 هستند. ساکن ملدرده این در مختیف هایگرره ا  درصد 50 به

  هاگرره ا  برخی در تفارت اندکی با 1385 سال در رضعیت این

 
 تمامی رضعیت 1395 سال در شود.می مشاهده همچنان

 کاهش بیانگر که (4)شکف کندمی پیدا کاهش هاشاخص

 گذشته هایسال با مقایسه در مرکزی هسته س م ر جایگاه

 است.

 

 
 1395-1385-1375مرکزی ا  کف ش ر قرهبه  های جمعیتی ساکن در هستهنسبت گرره .4شکل
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های گرره تعداد افزایش دهندۀنشان 4 ر 3 هایشکف مقایسه
مرکزی جمعیتی )به استینای جمعیت جوان ر شاغف( در هسته 
 بنابراین .ر کاهش س م آن در مقایسه با ش ر قرهبه است

 هرار جمعیت تعداد ر س م شاخص ار یابی، مالک که درصورتی

 هسته جایگاه ش ر، سری  کالبدی رشد با همزمان گفت باید گیرد،

 نشان را هسته این ا  جمعیت خررج ر کندمی پیدا تنزل مرکزی

 دهد.می
 ش ر ملدرده در جمعیتی هایگرره فیایی تغییرات   

 ش ر جمعیتی تغییرات ا  تردهیق تصویر ارایه منظور به قرهبه:

 تلییف هایمدل ا  گیریب ره با آن، مرکزی هسته ر قرهبه

-HOT SPOT ANALYSIS (GETIS) همچون فیایی

ORD GI*)) ا  یک هر سرد، ر داغهایلکه تغییرات رضعیت 
 ر 1385 ،1375 ا  هبف  مانی دررۀ سه قی جمعیتی هایگرره
 نشان مدل این گیرد.می هرار ار یابی مورد تفکیک به 1395

 سطح )در معناداراست آماری نظر ا  داده رخ تغییرات آیا دهدمی

 مشاهده هابف ایملدرده چه در تغییرات این ر درصد( 95 ر 99

 بر تکیه با تغییرات نای دهد؟می نشان را الگویی نوع چه ر است؟

  شود.می تلییف 1جدرل
 هسته ،1375 سال در جمعیت: تعداد فیایی تغییرات 

 با را معناداری تفارت جمعیت، تعداد نظر ا  قرهبه ش ر مرکزی
 تن ا مرکزی، هسته سال، این در دهد.می نشان ش ر مناقق سایر

 هاهسمت سایر در ر شودمی ملسوب ش ر تجمعی تعداد داغلکه
 سال در ش ر مرکزی هسته دارد. رجود جمعیت ا  یکسانی تو ی 

 سایر با را معناداری تفارت همچنان خود، جایگاه تقویت با 1385

 در گیستان ملیه همچنین درره این در دهد.می نشان هاهسمت
 در رد.گیمی شکف جدید «داغلکه» عنوان به مرکزی هسته شرق

 را ملسوسی ررند مرکزی هسته در جمعیت تغییرات 1395 سال
 در پیوسته صورتبه داغهایلکه که ایگونه به دهد،می نشان
 با گیرد.می شکف شرهی هایهسمت در ر مرکزی هسته ا  خارج

 بررسی مورد درره سه در جمعیت پراکنش الگوهای مقایسه

 ا  1385-1375 قی ار جمعیت فیایی انتشار الگوی توانمی
-1385 در سپ  ر «مراتبیسیسیه» ر «گسترشی» الگوی نوع

 انتشار بیانگر که آررد شماربه «پیوسته» الگوی نوع ا  1395

(.5 است)شکف شرق سمت به ش ر مرکز ا  جمعیت
 
 

 
 (1395-1385-1375تغییرات فیایی پراکنش تعداد جمعیت ش ر قرهبه ) .5شکل

 

 65تغییرات فضایی تعداد جمعیت سالخوردگان )باالی 

 1375 سال در سالخوردگان: جمعیتسال( و جمعیت جوان: 

 تعداد تو ی  نظر ا  را معناداری تفارت قرهبه، ش ر مرکزی هسته

 تن ا چراکه دهدمی نشان مناقق دیگر با سالخوردگان جمعیت

  ادب رضعیت این آید.می شماربه سالخورده جمعیت عدادت داغ هدلک

 
 سال در اما شود.می مشاهده نیز 1385 سال در تفارت اندکی

 به داغهایلکه گیریشکف مرکزی، هسته بر عالره 1395

 ر شرق در ریژهبه ش ر مختیف هایبخش در پراکنده صورت
 باید را مناقق این است. مشاهده هابف قرهبه شرهی شمال

 با کرد. منظور سالخورده جمعیت سکونت جدید هایملدرده
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 1385 تا1375 هایسال قی گرفته صورت تغییرات ررند به توجه

 دهه در غالب الگوی اما شود.نمی مشاهده مشخصی الگوی

 شماربه مراتبییسیهس الگوی نوع ا  توانمی را 1385-1395

 هایهسمت سایر در پراکنده صورتبه داغهایلکه چراکه آررد.

 راست(. 6شود)شکفمی مشاهده نیز ش ر
 1385 ر 1375 هایسال در مرکزی هسته جوان: جمعیت

 قول درره این در شودمی ملسوب جوان جمعیت داغلکه تن ا

 مراتبیسیسیه ر جایگزینی نوع ا  ر ملدرد فیایی انتشار موج

-1385 در گیرد.می شکف مرکزی هسته داخف در که است
 را گذشته دهۀ انتشار الگوی همان گرفته، صورت تغییرات1395
 پیدا افزایش انتشار موج قول که تفارت این با شود،می شامف

 نشان مرکزی هسته ا  خارج را داغهایلکه گیریشکف ر کندمی

 چپ(.6دهد)شکفمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1395-1385-1375تغییرات فیایی سالخوردگان)راست( ر جمعیت جوان )چپ( در ش ر قرهبه  .6شکل

 
 سال تا که دهدمی نشان نیز  نان جمعیت فیایی تغییرات

 رر،ینا ا  ر آیدمی شماربه داغلکه تن ا مرکزی هسته 1385

  آن ا   دپ ادام دهد،می نشان مناقق سایر با را معناداری تفارت
 

 
 شرهی، هایبخش به مرکزی هسته ا   نان جمعیت جاییهجاب

 )شکف شودمی پیوسته صورت به داغ هایلکه گیریشکف سبب

7.)  
 

 
  

 1395-1385-1375تغییرات فیایی جمعیت  نان در ش ر قرهبه  .7شکل
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 که است آن بیانگر نیز سواد کم جمعیت فیایی تغییرات

 هسته داخف در 1385-1375 دهه در گرره این فیایی انتشار

 به ملیه یک ا  هسته این داخف در داغهایلکه ر است مرکزی

 تغییرات 1395-1385 دهه در .کندمی پیدا تغییر دیگر ملیه

 مراتبیسیسیه شکف به داغهایلکه انتشار بیانگر شده، انجام

 است مرکزی هسته پیرامون در پیوسته ر شرق در )گسسته(

 (.8)شکف

 

 
 1395-1385-1375سواد در ش ر قرهبه : تغییرات فیایی جمعیت کم8شکف

 
 بیکار: جمعیت تغییرات فضایی جمعیت بیکار و شاغل:

 به مرکزی هسته ا  داغهایلکه فیایی انتشار دهندۀنشان نتایج

-1375 دهه در جایگزین الگوی هالب در پیرامون هایملدرده
 مشاهده هابف نیز 1395-1385 دهه در رضعیت این است. 1385

  چپ(.9است)شکف
 دهندۀنشان شاغیین، جمعیت فیایی تغییرات همچنین

  الگوی هالب در مرکزی هسته داخف در داغ هایهدلک یدجایهجاب

 
 این با است. 1395-1385 ر 1385-1375 دهه در جایگزینی

 داخف در جابجایی مقیا  1385-1375 دردهه که تفارت

 رر،این ا  است. آن ا  خارج 1395-1385 دهه در ر مرکزیهسته

 ایگونه به است، جایگاه این دادن دست ا  حال در مرکزی هسته

 پ نه در واختیکن قور به قرهبه ش ر شاغف جمعیت تدریج به که

-درره در گرفته شکف هایلکه ر است تو ی  حال در ش ر فیایی

 راست(. 9است)شکف  رال حال در هبف های

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 1395-1385-1375تغییرات فیایی شاغیین)راست( ر جمعیت بیکاران )چپ( در ش ر قرهبه . 9شکل

 دهد.می نشان را قرهبه ش ر در جمعیتی هایگرره فیایی انتشار غالب الگوی ،3جدرل



 ر یابی انتشار فیایی جمعیت در ش رهای کوچک ر میانی ا  هسته مرکزی در شرایط رشد افقیاامیرفخریان و همکار:            84
 

 .1395-1385ر  1385-1375های جمعیتی در ش ر قرهبه الگوی غالب انتشار فیایی گرره .3جدول

 الگوی انتشار دوره زمانی جمعیت جوان سالخورده زن سوادبی شاغل بیکار

      * 1375-1385 
 گسترشی

       1385-1395 

     * * 1375-1385 
 سیسیه مراتبی

  *  *   1385-1395 

* * * *  *  1375-1385 
 جایگزین

* *    *  1385-1395 

       1375-1385 
 پیوسته

  * *  * * 1385-1395 

 
 دهه قی قرهبه ش ر کالبدی سری  رشد با همزمان

 ا  م می نکات شده عنوان مطالب به توجه با ر ،1385-1395
 استنباط قرهبه ش ر در جمعیتی هایگرره فیایی انتشار

 :شودمی

 هایگرره تمامی منش  1385 ا  هبف تا مرکزی هسته

 داغهایلکه رجود است. قرهبه ش ر در بررسی مورد جمعیتی

 هسته این داخف در کامال  مان، این ا  هبف تا جمعیتی هایگرره

 تن ا که است «جایگزین الگوی» درره این در غالب الگوی است.

 شود.می مشاهده مرکزی هسته مر های داخف در

 ا  پیوسته شکف به فیایی انتشار غالب الگوی ،1385 ا  پ 
 درره این در گیرد.می شکف آن ا  خارج به مرکزی هسته داخف

 کند.می پیدا افزایش گذشته به نسبت انتشار موج قول

 رشد با آن همزمانی ر مرکزی هسته ا  جمعیت جابجایی

 جابجایی این البته است. مش ود کامال ،1385ا  پ  ش ر کالبدی

 در ر شودنمی مرکزی هسته در سرد هایلکه گیریشکف سبب

 داغلکه عنوان به جمعیتی هایگرره ا  برخی برای نیز هنو  بفمقا

 آید.می شماربه

 این قی ش ر، ملدرده به شده اضافه جدید هایملدرده

 این مقصد باشند. فیایی انتشار هایموج مقصد اندنتوانسته مدت

 شود.می شامف را مرکزی هسته پیرامون عمدتا انتشار

 انتشار مختیف الگوهای جودر بیانگر آمده دست به نتایج

 رر،این ا  است. جمعیت هایجاییهجاب نتیجه در اییدفی

 جاییهجاب این درک عدم سبب «جمعیت خررج» راژه اقالق

  شود.می

 

 

شناخت و تحلیل وضعیت هسته مرکزی در شرایط رشد 

 آرام و سریع طرقبه
 ش ر در مرکزی هسته جایگاه کاهش ا  حاکی ارلیه، ار یابی

 جمعیت کف ا  جمعیتی هایگرره س م کاهش دلیف به هبهقر

 تغییرات بررسی همچنین است. 1395-1385 دهه قی ش ر

 تفارت مرکزی هسته 1385 سال تا که دهدمی نشان فیایی

 جمعیتی هایگرره حیور نظر ا  ش ر مناقق سایر با را معناداری

 ر،ش  کالبدی رشد سری  افزایش با ر 1385 ا  پ  اما دارد.
 هسته این ا  گوناگون اشکال به جمعیتی هایگرره فیایی انتشار

 چه انتشار این که است مطرح پرسش این اکنون شود.می شررع

 هایگرره منش  عنوان به مرکزی هسته جایگاه بر ت ثیری

 این آیا ر دارد؟ ش ر هایبخش سایر با مقایسه در جمعیتی

 هاملدرده سایر با را متمایزی ر متفارت جایگاه نیز هنو  ملدرده
 تلییف مدل براسا  ار یابی این دهد؟می نشان

 شود.می انجام GROUPING ANALYSISفیایی
مرکزی در شرایط رشد آرام )قبل از  جایگاه هسته    

 مجموع رضعیت  مانی، درره این در بررسی نتایج(: 1385

 خوشه هس هالب در را بررسی مورد جمعیتی هایگرره ر هاشاخص

 ملدرده با درم خوشه موهعیت انطباق دهد.می نشان فیایی

 هسته عبارتی به است. درره این هایریژگی ا  مرکزی هسته

 ا  یک هیچ به جمعیتی هایگرره انواع حیور نظر ا  مرکزی
 جدید هایملدرده همچنین نیست. شبیه ش ر دیگر هایبافت

 هسته پیرامون هایملدرده ر ارل خوشه در عمدتا شده اضافه

 (.10دارند)شکف هرار سوم خوشه در مرکزی
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 جمعیتی هایگرره حیور منظر ا  (1385 ا  کالبدی)هبف آرام رشد شرایط در قرهبه ش ر هایملدرده بندیخوشه .10شکل

 

 ا  یک هر در جمعیتی هایگرره ا  یک هر رضعیت بررسی
 هاگرره تمامی در شده ملاسبه مقدار که دهدمی نشان هاخوشه

  دیگر با ایمالحظههابف تفارت رکزی(دم هد)هست درم خوشه در
 

 
 ارل خوشه اسا  براین دارد. ش ر هایهسمت ر هاخوشه

 (.11دارد)شکف را جایگاه ترینپایین جدیدش ر( )مناقق
  

 
 

 (1385گانه در شرایط رشد آرام ش ر قرهبه )هبف ا  های سههای جمعیتی در خوشهمقایسه جایگاه گرره .11 شکل
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 ر یابی انتشار فیایی جمعیت در ش رهای کوچک ر میانی ا  هسته مرکزی در شرایط رشد افقیاامیرفخریان و همکار:            86
 

مرکزی در شرایط رشد سریع )بعداز جایگاه هسته

 پ  جمعیتی هایگرره فیایی تغییرات که قورهمان (:1385

 رشد با همزمان دهد،می نشان قرهبه ش ر سری  کالبدی رشد ا 

 آن پیرامون به مرکزی هسته ا  جمعیتی هایگرره انتشار کالبدی،

  شود.می مشاهده
 فیایی، بندیخوشه نتایج گرفته، صورت تغییرات به توجه با

  نشان مشابه خوشه سه در هبف درره همانند را قرهبه ش ر مناقق
 سبب فیایی انتشار که است آن بیانگر بندیخوشه این دهد.می

 شرق در مرکزی( هسته )مشابه جمعیتی جدید هایهسته ظ ور

 این در شود.می مشاهده آن به چسبیده ر مرکزی هسته

 اضافه جدید هایملدرده به اختصاص ارل خوشه بندی،خوشه

 گذشته دهه تلوالت با مقایسه در دارد. ش ر ملدرده به شده

 تن ا قرهبه، ش ر هایملدرده بین در گفت توانمی (10)شکف

 یافته انتشار آن جمعیتی هایریژگی که است مرکزی هسته

 هسته مشابه جدید هایهسته ظ ور انتشار این ریژگی که است.

 امری چنین درحالیکه است. ش ر ناققم سایر در مرکزی

 آن ا جمعیتی هایریژگی ر دیگر هایملدرده درخصوص

 (.12)شکف شودنمی مشاهده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 جمعیتی های( ا  منظر کییه گرره1385)بعدا   های ش ر قرهبه در شرایط رشد سری  کالبدیبندی ملدردهخوشه .12شکل

 این در گانهسه هایخوشه در جمعیتی هایگرره رضعیت

 هابف تفارت هبف درره همانند درم خوشه که است بیانگرآن درره

 انتشار که معناست بدان این دارد. هاخوشه سایر با ایمالحظه

 جایگاه تنزل سبب مرکزی هسته ا  عیتیجم هایریژگی فیایی

 هسته ر نشده جمعیتی هایگرره استقرار نظر ا  ملدرده این

 اضافه ر ش ر کالبدی توسعه با مواج ه در است توانسته مرکزی

 را خود جایگاه ش ری، ملدرده به جدید هایملدرده شدن
 ملدرده به اخیر توسعه در که جدید مناقق مقابف در کند. حفظ

 هایگرره حیور ا  مناسبی جایگاه اند،شده رارد ریش 

 تاکنون هاملدرده این عبارتی به دهند،نمی نشان را جمعیتی

 شوند جمعیتی مختیف هایگرره جذب سبب اندنتوانسته

 (.13)شکف
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 (1385در شرایط رشد کالبدی سری  ش رقرهبه )بعدا  گانه های سههای جمعیتی در خوشهمقایسه جایگاه گرره .13شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
 ر )پوراحمد مطالعات که همانطور قرهبه ش ر در مطالعه این نتایج

 شاقریان، ر رفایی آبادی، نگی ()رارثی،1380 پور،شماعی

 نسترن، ر آبادی) نگی (،1392 توالیی، ر )سییمانی (،1392

 دهد،می نشان  (،1396 ، شیخی ر  نگانه ، )سییمانی ر (1394

 در جمعیت نسبت افقی، توسعه با همزمان که است آن ا  حاکی

 در که آنچه برخالف اما کند،می پیدا کاهش مرکزی هسته
 سبب موضوع این قرهبه ش ر در است، داده رخ بزرگ ش رهای

 استفاده ر تکمییی نتایج شود.نمی آن مرکزی هسته جایگاه تنزل

 که دارد آن ا  نشان فیایی تلییف ر فیایی انتشار الگوهای ا 

 مرکزی هسته ا  جمعیت انتشار فرایند کالبدی، رشد با همزمان

 که است هاییریژگی دارای انتشار این اما شود،می شررع قرهبه

 ش رهای در مرکزی هایهسته جمعیتی تلوالت با متمایز را آن

 کند:می افقی رشد شرایط رد بزرگ
 هایریژگی شدن پخش ر انتشار سبب فیایی انتشار

 معنی بدین انتشار این شود.می قرهبه مرکزی هسته جمعیتی

 مرکزی هسته به پیرامونی، هایبافت شباهت سبب که است

 دیگر هایموهعیت در مرکزی هسته تکرار عبارتی به شود.می

 است.

 سبب عبارتی به است، هدفمند قرهبه ش ر در انتشار این

 مرکزی هسته پیرامون در جمعیتی جدید هایخوشه گیریشکف

 هسته به ریژه شباهت ها،آن م م ریژگی که شودمی ش ر این

 ر فیایی پیوستگی دهندۀنشان تواندمی امر این است. مرکزی
 باشد. نیز جمعیتی هایگرره دررنی انسجام

 هسته جایگاه تنزل ر جمعیت خررج توانمی صورتی در

 که دانست صادق را قرهبه ش ر کالبدی رشد نتیجه در مرکزی

 اضافه جدید هایپ نه در مرکزی هسته در ساکن الف(جمعیت

 به مرکزی هسته ب( ر یابند استقرار کالبدی، رشد نتیجه در شده

 ر بدهد دست ا  را جایگاه این جمعیتی، هایگرره داغ لکه عنوان
 در شود. آماری نظر ا  دارمعنی سرد لکه یا فارتتبی لکه به تبدیف

  شود.نمی مشاهده قرهبه مرکزی هسته در موضوع این حالیکه
 رشد ا  پ  ساله 10  مانی مدت در قرهبه ش ر در آنچه

 هسته جمعیتی تلوالت شباهت عدم است، مش ود آن کالبدی

 کالنش ری ر بزرگ ش رهای با کالبدی رشد شرایط در مرکزی

 به دستیابی است. شده اشاره آن به پیشین مطالعات در هک است

 انجام نیا مند آن، هایچارچوب شناسایی ر الگو این بیشتر درک

 که است خصوص این در بیشتر موردی هایبررسی ر مطالعات

 آگاهی کند.می نمایان عرصه این به را پژرهشگران رررد ضرررت

 ر اهدامات تدارک به شایانی کمک تواندمی تلوالت، این درک ا 
 در مرکزی هسته شرایط ارتقای ج ت در کاربردی هایبرنامه
 به کمتر عیمی ادبیات در که درحالیست این نماید. ش رها این

 مرکزی هسته بر حاکم شرایط ر است شده توجه موضوع این



 ر یابی انتشار فیایی جمعیت در ش رهای کوچک ر میانی ا  هسته مرکزی در شرایط رشد افقیاامیرفخریان و همکار:            88
 

 تمامی برای شده پذیرفته الگوی یک هالب در بزرگ ش رهای

 که ساخت ررشن مطالعه ینا شود.می داده تعمیم ش رها

 ش رهای در خصوص این در جدیدی تلقیقاتی مسیرهای

 حو ه این در موثر هایهدم نیا مند ر دارد رجود میانی ر کوچک

  است.

 

 منابع

. شاندیز قرهبه ش رستان راهنمای(. 1390) ملمد، آریانژاد
 .پژرهش خانه: مش د
. شاندیز قرهبه گردشگری جغرافیای(. 1386) حسین، با ربندی
 . الل: مش د

 کریم، دلیر ادهحسین میرسعید ر، موسوی، مصطفی، بصیری
 بافت ملالت در مداخیه بندیارلویت ر ار یابی(. 1396)

 .131-115، 7،جغرافیا. تبریز ش ر مرکزی
 ش ر فیزیکی توسعه(. 1380) عیی، پوراحمد ر شماعی، پوراحمد
 نامه. ش ر هدیم بافت جمعیت ساختار بر آن تاثیر ر یزد

 .32-3، 18 اجتماعی،عیوم
، کشارر  کیومرث ر، حبیبی، الهرحمت، فرهودی، احمد، پوراحمد

 در سکونتی ملیط کیفیت نقش بررسی(. 1390)م نا 
 هدیم بافت: موردی مطالعه ش ری، دررن هایم اجرت

 .36-17، 75 ،انسانی جغرافیای هایپژرهش. آباد خرم
 ش ر هدیم در بافت ش ری قراحی(. 1368) ملمود، توسیی
 ر ش رسا ی تلقیقات ر مطالعات مرکز: ت ران. یزد

 .ش رسا ی ر مسکن ر ارت معماری
 کالبدی فرسایش(. 1389)عییرضا، ملمدی جمییه ر، نیاتوکیی

 راهبردی اصول ر اهداف ش رها مرکزی بافت در کارکردی
 بافت:  موردی مطالعه با سا ی، ر نوسا ی ب سا ی،
 .54-35، 1،  مین دانش هایپژرهش.  نجان ش ر مرکزی

، نژادحاتمی حجت ر، نژادحاتمی، مجتبی، نیانکوشکیثابت
بافت در مؤثر فیزیکی پارامترهای سنجش(. 1392)حسین
 ،ملیط آمایش. قرهبه ش ر: موردی فرسوده، مطالعه های
23 ،51-78. 
. کرمان ش ر هدیم بافت احیای(. 1367)سیدملسن، حبیبی

 .ت ران دانشگاه  یبا هنرهای دانشکده: ت ران
 گسترش ملیطی یست ت ثیرات ار یابی(. 1394)م دی، حسینی
 ریزیبرنامه. قرهبه ش ر م رمسکن پررژه ش رها رریهبی

 .58-43، 18، ایمنطقه
 مائده، باکویی ر حجت، ملمدی، موسی، راعظی، اکبر، رحیمی
 عمومی فیاهای در جنسیتی عدالت ار یابی(. 1397)

، 35 ،جامعه ر  ن. تبریز ش ر مرکز: موردی مطالعه ش ری،
219-243. 
 تغییر عیف بررسی(. 1392) پدرام، قیوعی ر حمیده، جورشادت

 نظر ا  آن تعدیف راهکارهای ر ت ران ش ر مرکز در کالبدی
 .27-13، 15 ،ش ری مدیریت مطالعات. ش ری مدیریت

 ش ری، توسعه ر هدیم بافت احیاء(. 1375) ملمدرحیم، رهنما
: ت ران .مش د ش ر مرکز مسکونی هایبافت نمونه

 .مدر  تربیت دانشگاه
 شیر اد، ر مصطفی، امیرفخریان، ملمدرحیم، رهنما

 عیف بررسی ر اسالمی ش ر در ملیه جایگاه(. 1393) هرا
 ششمین. مش د ش ر مرکزی بافت در آن ناپایداری
: مش د ، ش ری مدیریت ر ریزی برنامه میی کنفران 
 .مش د ش رداری

(. 1391)سیدهادی حسینی، ر دارد پور،سمیعی یعقوب،  نگنه،
ش ری،  دررن هایم اجرت هایانگیزه ر ررندها بررسی
 ،خشک مناقق جغرافیایی مطالعات. سبزرار: موردی مطالعه

7 ,43-61. 
 نلوه ر ررند تلییف(. 1394) م ین نسترن، ر عیی آبادی، نگی

. کنون تا پیدایش ا  کرمان ش ر کیبدی فیزیکی توسعه
 .42-23, 5 ،2 ،ش ری نواحی مطالعات

 نوسا ی ر ب سا ی اساسی مشکالت(. 1379) فرح  نو ی،
-58 ،ش رسا ی ر معماری. ش رها هدیمی ر تاریخی مراکز
59 ,36. 
 - اجتماعی تلییف(. 1390)کاره ملمدی، ر ژیال سجادی،

 بافت: موردی مطالعه ش ری، فرسوده هایبافت در فیایی
 سال ،ش ری ریزیبرنامه ر پژرهش. سردشت ش ر مرکزی

 .70-55, 6 شماره ،2
 اثرات بر درآمدی(. 1390)سیمین توالیی، ر ملمد سییمانی،

 ایرانی ش ر. ت ران ش ر فرسوده هایبافت بخشی اصالت
 .78-67, 5 اسالمی،

(. 1396)ملمد شیخی، ر ابوالفیف  نگانه، ملمد، سییمانی،
 ا  مت ثر جمعیت تراکم الگوی تغییرات فیایی تلییف
 ،جغرافیا(. 1375-90) ت ران کالنش ر در نوسا ی اهدامات

53 ,7-20. 
 فرایندهای ر ها مینه(. 1392)سیمین توالیی، ر ملمد سییمانی،
 مدیریت مطالعات. اراک ش ر مرکزی بخش در  رال

 .34-23 (،12)5 ،ش ری
 هایبرنامه ر هاسیاست(. 1398) ایران ش ری با آفرینی شرکت

 ر راه را رت: ت ران. ایران در ش ری نوسا ی ر ب سا ی
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 .ش رسا ی
. ش ری جغرافیای در نو دیدگاه ای(. 1373)حسین ،شکویی

 .سمت: ت ران
 ر توسعه راهبردی قرح(. 1388)م ندسین مشارر  فرن اد،

 ش رسا ی، ر مسکن ر ارت: مش د. قرهبه ش ر عمران
 .رضوی خراسان ش رسا ی ر مسکن

 .تبریز دانشگاه: تبریز. ش رشناسی ر جغرافیا(. 1391)یداله فرید،
 اجتماعی اکولوژیکی تلوالت(. 1377)غالمرضا,  ادهمصطفی
 .مدر  تربیت دانشگاه: ت ران. میاندرآب ش ر
(. 1394)س ند مقدم،آها اده هادر ر احمدی، م ین، نسترن،
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