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 چکیده
رسوم در های سنتی و م به شیوه را آن هاین تغییرات یتب ارزیابی و ،در جهان معاصری شهری نظام هاپیچیدگی 

  امری بسیار مشکل ساخته،های قابل توجه آن محسوب می شود ی که شهرنشینی از بزرگترین پدیدهدنیای
    اثر  متفاوتی کالبدی-ی فضاییمقیاس های شهری بر دینامیسم هاکه ها نشان می دهند  بررسیدر . است

شهر گسترش ی قابل پیش بینی از  چارچوبی برای تهیه نقشه و تحلیل الگوهادر این پژوهش لذا د،نمی گذار
 شدهفراهم  شهرنشینی های رشد و گسترش تحلیل فرایندبا هدف کالبدی متفاوت _ی فضایی مقیاس ها در

ت ی فضایی تغییراگیری ها اندازه به کارگیری تحلیل گسترش شهر به سمت در این پژوهشهمچنین . است
 یک سطحی محلی شهر زنجان در هامقیاس  ساختار پوشش زمین شهری در ،ی شهریمحیط هادر 

دوران  نتایج نشان می دهد چگونه .شده است سوق داده ی نوینتکنیک ها، با استفاده از ابزارها و ای منطقه
     پیش بینی و نمایش ، سازی ی سنجش از دور و شیوه های مناسبتر برای شناخت، مدلها نوین داده
 ای نیل بهبر. دنجازه می دهرای متفاوت مقیاس ها شهر در  کالبدی گسترش-ی زمانی و فضایی دینامیسم ها

حاضر ابتدا پیشینه ای از فرایند گسترش تاریخی شهر زنجان در قالب داده های پژوهش در این اهداف 
مدل دو شهر  کالبدی -گسترش فضایی ارزیابی برای و منابع تاریخی ارائه شده و آنگاه  گرافیکی _آماری 

نتایج تحقیق حاضر، .شده اند بسته به کاری مکمل روش ها به عنوان 2کراس تبو مدل  1رگرسیون خطی
برآیند و عنوان ه زنجان را بشهر وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری ، همبستگی، شدت

 که در چه ابعاد و مقیاسی شدمشخص   بر این اساس.ددهمی  نشان آن کالبدی _ تجسم گسترش فضایی
ی ارضی دیم، بایر، باغ و اراضی کشت آبی پیرامون خود کاربری ها ،ری به ترتیب شدت عملکاربری شه

  . کالبدی خود قرار داده است- فضاییگسترشرا تحت 
  .رگرسیون خطی، کراس تب، رشد آگاهانه کالبدی، -ارزیابی، گسترش فضایی  :ها کلیدواژه

                                                 
  Email: Pourmohammadi@tabrizu.ac.ir                                                                                                   09143158437: نویسنده مسئول  ∗
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 مقدمه
مهم تاریخی کشور است که میانه اندام  این شهر یکی از شهرهای .شهرنشینی در زنجان دارای سابقه طوالنی می باشد

 مهمجزو شهرهای در دوره هایی از تاریخ  زنجان. دارای سابقه طوالنی قابل توجهی در نظام شهرنشینی ایران می باشد
  .می شودثر کشور محسوب ؤی شهری مسکونتگاه ها و امروزه نیز از ایران به شمار می رفته،

 هجری شمسی و 1342س اصالحات ارضی  ایران باالخص از پشهرهای بزرگ و میانه اندامپای همنیز  زنجان
گسترش صنایع مونتاژ و بسط ، ی جایگزینی وارداتسیاست هاتحت تأثیر آثار آن و نیز تقسیم بین المللی کار، 

به ناگهان از روند رشد بطئی   ایران بود،بومیهای پیچیده و نامأنوس با شرایط  ی قطب رشد که عموماً نسخهسیاست ها
 و کار در این شهر  گذاریسرمایهی فرصت های مهاجرتی، تمرکز جریان هاتحت تأثیر . و معمول خود خارج گردید

  اخص،به طور اعم و زمین شهری به طورم تقاضا برای منبع محدودی چون زمین وو شهرهایی نظیر آن و افزایش مدا
این روند نتایجی خاص خود داشته که در اغلب  . این شهر افزوده گردیدیالبدکمحدوده بسیار جهشی بر ی طی روند
شرح زیر ه ی شهرنشین جهان سوم دارای شکل و ماهیت مشابه به هم می باشد، اهم این موارد را می توان بنظام ها

  :خالصه نمود
 نقض مکرر ؛ن غیر رسمی حاشیه نشینی و اسکا؛ تورم لجام گسیخته در قیمت مسکن؛احتکار و بورس بازی زمین

     فروش  و بساز و بفروشیهای   رانت؛ی غیر قانونی زمینتفکیک ها انین و ضوابط شهری و مدیریت شهری؛قو
 ساخت و ساز در ؛مناطق شهریتمامی  ناتوانی در ارائه خدمات شهری یکدست و یک وزن به ؛های هدفدار تراکم

 تخریب و زیرساخت و ؛دید سفره آبهای زیر سطحیهتخریب و ت ؛مناطق پر شیب و پر خطر به لحاظ زیست محیطی
زمین، های مردم در بخش  ایهتمرکز نقدیگی و سرم؛ سبز داخل و پیرامون شهرهاسر ساز بردن اراضی زراعی با ارزش و

  .های روستایی در اندام کالبدی شهرها سکونتگاه  ادغام؛ی آنساختمان و بساز و بفروش
 کالبدی -جا عاملی اثرگذار در روند گسترش فضایی   به تنهایی و یا یکاد شدهی هر یک از موارد اگرچه

 - فرهنگی و یا کالبدی - اجتماعی، سیاسی - بازخوردهای مثبت یا منفی اقتصادی ،شهرها بوده است و به طبع خود
 علّت و گاه به  مجموعه این عوامل در کنار هم گاه به صورتزنجاناکولوژیکی به همراه داشته و لیکن در شهر 

  . امروز استزنجاناند که ماحصل آن   شکل دهنده ماهیت و ساختاری بودهصورت معلول
 از نامطلوب بودن استانداردهای خدمات رسانی شهری، ای عمدهبدون شک می توان ابراز داشت که بخش 
های سنگین و  صرف هزینهد داخلی و حواشی شهری، اصولی کالب مدیریت ناکارآمد شهری، توسعه مهارناپذیر و غیر

گاه ناخواسته و تحمیلی جاری و زیربنایی شهری، عدم موازنه عرضه و تقاضای منطقی در بازار زمین و مسکن و 
ات، جریان  شهری و نیز عدم شناخت صحیح فرایندها،-مواردی از این دست ریشه در مسائل اقتصاد کالن وخرد ملّی 

    بی شک در. کی و نهایتاً سیکل سرمایه و تمرکز بخشی آن داشته و دارد اکولوژی-های اجتماعی  توالی و تسلسل
ی اقتصادی و اقتصادهای سیاسی و سیاست های شهری جهان سومی بدون بررسی و تحلیل مسائل از منظر نظام ها
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 عرضه هدر قالب چرخ(شهریارزیابی و پیش بینی   هرگونه تبیین،، اشکال و آثار آن،مهاجرتچون  یخاصای ه پدیده
  .کاربردی و نهایتاً علمی خواهد بود خالی از بار ارزشی، )مسکن و خدمات، و تقاضای زمین

 آن یعنی گسترش سریع اراضی ساخت و ساز  کالبدی شهرها و شکل و نوع خاص-در توجیه گسترش فضایی 
  :یم توجّه می نمائدیدگاه های زمین شهری به برخی کاربری هاشده، تبدیل اراضی و یا تغییر 

 کالبدی خود بر دو آثار شهری به لحاظ - عقیده دارد در کشورهای در حال توسعه مهاجرت روستا آرچر
از .  از آن به عنوان یک قانون کلّی یاد نموداگرچه نتوان می باشد،یسکونتگاه مذکور دارای روند تقریباً قانونمند

هله نخست عموماً این مناطق می پذیرد در ویی که از روستا به شهر صورت مهاجرت ها در اغلب آرچردیدگاه 
ی سکونتگاه هاکه برخی از مساکن بافت درونی  ای روستاها هستند که از جمعیت خالی می شوند، و حتی زمانی حاشیه

ندگی می کنند، تصاحب یا ز روستایی از جمعیت خالی می شود، توسط آن دسته از روستائیانی که در حواشی روستا
 شهری طبق یک فرایند اکولوژیکی خاص در بدو ورود به - مقابل اکثریت مهاجران روستادر. می شوداشغال 

قرار می یابند، تاسشان در حواشی شهری است که  ی شهری با توجه به پایگاه عموماً ضعیف اقتصادیسکونتگاه ها
 زمانی کهشهر نشینان در مقابل . های غیر رسمی و حاشیه نشین می باشده اش شکل گیری سکونتگا روندی که نتیجه

ی سکونتگاه هاکنند، بیشتر تمایل به خرید و اسکان بر روی اراضی پیرامونی  میل به حومه نشینی پیدا می
 نهادینه شده و مداوم یند در شهرهای میانه اندام هرگز به مانند کالنشهرهاآ این فر).Archer:1991:13(ارندد روستایی

  ).Qiong & others,2006:2(عاد و اشکال مشابهی تبعیت می کندنیست ولیکن ساختار و روند آن از اب
یند تغییر یا تبدیل کاربری زمین در کشورهای جهان سوم و از جمله آ فرآرچربا توجه به نظریاتی از قبیل نظریه 

ی مهاجرت هاگسترش سریع اندام کالبدی شهرها در وهله نخست با . خصوصی تبعیت می کنده ایران از شرایط ب
شکل می گیرد، این مهاجرت آثار ) از شهرهای کوچک به بزرگ( شهری- شهری و در مرحله بعد شهر-د روستاشدی

ایجاد حاشیه نشینی، کمبود کار، غربت  کمبود مسکن در شهرها، نامطلوبی را در بهم ریختگی نظام اجتماعی شهرها،
عی، نارسایی در ارائه خدمات شهری و های اجتما در فضای شهری، سهولت در جذب روستائیان به سوی ناهنجاری

نگاهی ). 141-142 :1377 ،مهدوی(رفاهی، رکود تولیدات کشاورزی و جذب نیروی جوان و مولّد در پی دارد
های مستقیم و گاهی غیرمستقیم میان مسائل یاد شده و  موشکافانه به مسائل یاد شده نشان دهنده روابط و همبستگی

به این مسائل گاه  .استک کاالی محدود، تجدید ناپذیر و با ارزش اقتصادی باال  یبه عنوانموضوع مصرف زمین 
لول این  علّت اساسی شکل گیری بورس بازی، احتکار و نهایتاً گسترش کالبدی شهر، و گاه به شکل معصورت

  .دهند روندها خود را نشان می
 شهری را انکار -ی روستامهاجرت ها  کالبدی شهرها هرگز نمی توان نقش اساسی-در ارزیابی گسترش فضایی 

این . م به جابجایی هستنداهلرس بر این اساس معتقد است که روستائیان برای تأمین ساده ترین نیاز خود ملز .کرد
تبعاً بخش  ).262-264 :1380 ،اهلرس(می شودهای الزامی در نهایت موجب انباشت سرمایه در شهرها  جابجایی
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رها شده از روستاها در اراضی شهری، خاصه اراضی پیرامونی شهرها یعنی جایی که ابتیاع و اساسی از این سرمایه های 
 .شود شت و مصرف میپذیرتر از متن اصلی شهر است، انبا  قانونی و چه غیر قانونی امکانبه صورتتصاحب زمین چه 

اراضی حاشیه ای شهر نه تنها مربوط به ، چراکه تقاضای باال برای زمین در ستی محدود نموضوعالبته مسئله تنها به این 
ی روستایی یا شهرهای کوچک است، بلکه ریشه در حجم انبوه متقاضیان بدون زمین و مسکن سکونتگاه هامهاجران 

های مسکن مختلف و انبوه سازان بخش خصوصی و  امروزه تعاونی. شهرها نیز دارد خود شهرهای بزرگ و کالن
 از عوامل عمده گسترش پر شتاب ،ی اقتصادی مختلفپایگاه ها شهری با - روستا در کنار مهاجران،دولتی متعدد

ی شهری در جهات مختلف آن بسته به ارزش اراضی و پایگاه اقتصادی متقاضیان و سکونتگاه هامحدوده های کالبدی 
ی ایران و بسیاری  کالبدی شهرها-از نکات اساسی در گسترش فضایی .  کاالیی به اسم زمین داردعرضه و تقاضاینیز 

این شهرها در تمام جهات به لحاظ کمی  کالبدی -فضایی  گسترش این موضع است کهاز کشورهای در حال توسعه 
 ،و کیفی به یک میزان نبوده و بسته به میزان انباشت و تمرکز سرمایه ها و نیز حضور قانون و اعمال مقررات شهرسازی

  .می شود هویداشرایط متفاوتی در محورهای مختلف 
سب به لحاظ شهرسازی  کالبدی یا در مناطق منا-با توجه به مواردی که گفته شد توسعه شهرها از منظر فضایی

  معلولی بر دو موردمی تواند اهم مسائلی کهاز  .اند اند و یا آنکه در مناطق آسیب پذیر به وقوع پیوسته صورت پذیرفته
اقتصادی و اجتماعی مناطقی است که گسترش می یابند و  فرهنگی، ی، آستانه آسیب پذیری کالبدتلقی شودیاد شده 

ط جامعه شهری به جامعه روستایی در حدود پنج به یک در ایران نسبت درآمد متوس.ذیرندیا از این گسترش تأثیر می پ
هری شده  متقاضی روستایی وارد بازار تقاضای زمین شزمانی کهبنابراین  ).10-1375:14 آسایش،(برآورد شده است

یا می شود این بیالن منفی اقتصادی را نیز به فضای کالبدی شهر تزریق و تحمیل می نماید و از اینرو کمیت و کیفیت 
آندرسون معتقد است که فقر موجبات آسیب پذیری را فراهم  .خاصی را به گسترش فضایی کالبدی شهرها می بخشد

 این آسیب پذیری دست ).Anderson,2002:2(آسیب پذیر دارندمی سازد و به این جهت روستائیان اغلب جامعه ای 
   . فضایی شهرها را نیز آسیب پذیر می سازد–کم از منظر کالبدی بخشی از توسعه کالبدی 

 کالبدی بسته به کََََُُُُّم و کیف شرایط حاکم بر بازار عرضه و تقاضای زمین و -بنابراین شهرها به لحاظ فضایی 
 اقتصادی، موقعیت طبیعی و مکان جغرافیایی -ی اکولوژیکی، شرایط اجتماعیویژگی ها تلف،نقدیگی متقاضیان مخ

قابل  اراضی شهری و پیرامونی آن شهر زنجان و کاربریبا این توضیحات، فرضیات زیر در مورد . گسترش می یابند
  : استارائه 

  بوده است؛ زنجان کالبدی حواشی شهر- گسترش فضایی در اساسییمهاجرت روستائیان عامل -1

 آن هابایر، سبز و زراعی پیرامون دیم و  کالبدی شهرها با زیرساخت وساز رفتن اراضی -گسترش یافتن فضایی -2
 رابطه مستقیمی دارد؛
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  روش هامواد و 
روش در جستجوی تبیین شبکه روابط علت و معلولی  . تحلیلی است-نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش معیاری 

عینی و ذهنی مسائل بوده و ارزیابی رویدادها و فرآیندها به منظور اثبات و یا نفی فرضیه های بیان شده در در ابعاد 
ای منطقی بین اندیشه های اولیه با حقایق موجود  رابطه با استفاده از مقابله داده ها، .پژوهش پی گرفته شده است

ی و میدانی Ĥن هاها به روش کتابخ  گردآوری داده.ها صورت گیرد ی شود تا در نهایت ارزیابی فرضیهجستجو م
 ،)در مقیاس های مختلف(نقشه ها صورت گرفته که در روش کتابخانه ای استفاده از منابع مختلف، آمارنامه ها،

 و مشاهده )به طور منظم( مصاحبه  در روش میدانی،و) 1355-84(برای دوره های ای   ماهوارههای هوایی و عکس
  .انجام شده است )رمشارکتیکارت دار و غی(

و سنجش از  3 اطالعات جغرافیاییسامانه نرم افزارهاییو  SPSS  تحلیل آماریها از نرم افزار جهت تحلیل داده
جهت تحلیل تصاویر  Idrisiاز مدل کراس تب نرم افزار ، استفاده شده است) Arc GIS 9-Idrisi3.2(همچون  4دور

هال ( است زیرا هر واحدی دارای ساخت می باشد5یق بر مبنای ساختارگراییدیدگاه تحق.استفاده شده استرستری 
  ).Strauss,1969:60-64( است شدهگذار مکتب ساختارگرای اخذ  انیکه از اندیشه های لوی اشتروس بن) 4 ،1992

  
  موقعیت جغرافیایی شهر زنجان

چرا که در طول تاریخ تا به امروز این  ه،برسی موقعیت نسبی شهر زنجان از اهم مطالعات مربوط به تکوین شهر بود
 بوده سیاحان کهن و قدیمی خود همواره مورد توجه جهانگردان و ر ارتباطی قرار داشته و با تاریخشهر در موقعیت برت

دقیقه عرض شمالی و  40 درجه و 36 دقیقه طول شوقی و 29 درجه و 48موقعیت جغرافیایی این شهر منطبق بر . است
این شهر با  .جنوب و جنوب غرب قرار گرفته است، شمال شرق، ای از ارتفاعات از طرف شمال عهدر بین مجمو

زنجان به عنوان اولین .  درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده است33، 1383 نفر در سال 339591جمعیت 
 هزار 250-500 در رده جمعیتی و بزرگترین نقطه شهری استان به عنوان یکی از شهرهای میانه اندام بزرگ کشور

ی نسبی شهر زنجان از حیث تاثیر گذاری در موقعیت ها.  اداری استان زنجان محسوب می شود-نفری و مرکز سیاسی 
  :روند رشد و توسعه عبارند از

آن  بازرگان و به تبع - تبریز -شور منطبق بر راه ترانزیت تهرانقرارگیری در مسیر یکی از محورهای ممتاز سطح ک -
  برخورداری از امکانات ارتباطی ممتاز؛

 ؛ کیلومتر300با فاصله تقریبی )  تهران-تبریز(توسعه یافته ایران همجواری با دو قطب رشد و -

 ؛ استان که در نوع خود منحصر به فرد می باشد7همجواری با  -

  ؛قرارگیری در منطقه مرتفع کوهستانی، معتدل و خوش آب و هوای شمال غرب کشور
                                                 
3 Geography Information System 
4 Remote Sensing 
5 Structuralism 
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  ی روند تحوالت جمعیتی شهر زنجان بررس-
 همواره روبه 1384 تا 1335ی سال هابررسی تحوالت جمعیتی شهر زنجان نشان می دهد که جمعیت این شهر طی 

جمعیت شهر زنجان در اولین  . محسوس تر است1365 تا 1345ی سال هااین روند رشد در طی  .افزایش بوده است
 286295 درصد به 61/4 نفر بوده که با رشدی معادل با 47159 برابر 1335سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 نفر در 100351جمعیت این شهر دو برابر شده به طوری که از ) 1355-65(در دهه  . استشده بالغ 1375نفر در سال 
ن دوره افزایش اگرچه جمعیت تمامی شهرهای ایران در ای . افزایش یافته است1365 نفر در سال 215458 به 1355سال 

از دالیل عمده  . درصد بوده و تعداد جمعیت بیش از دو برابر شده است6/7داشته اما در زنجان رشد جمعیت معادل 
 باروری توصیه مسئولین در زمینه، انوادهی تنظیم خسیاست هااین روند می توان به نرخ رشد طبیعی باال، عدم توجه به 

ی مهاجرت هاکاهش مرگ و میر و  ی تشویقی دوران جنگ تحمیلی،است هاسیو افزایش تعداد فرزندان به خاطر 
ی همجوار و افزایش مهاجران روستائی به شهر زنجان اشاره استان هابیرونی از شهرهای کوچک استان و برخی از 

  .نشان می دهد) 1335-1384( تحوالت جمعیتی شهر زنجان را طی دوره) 1(جدولبر این اساس نمودار و  .داشت
  

  )1335-1384(حجم و رشد جمعیت شهر زنجان  1جدول
  

  
  
  
  
  
  

   سرشماری عمومی نفوس و مسکنمرکز آمار ایران، :أخذم

  
  
  
  
  

  
  1335-1384 نمودارتغییرات نرخ رشد جمعیت شهر زنجان طی دوره 1شکل 

  ی آنویژگی هابه شهر زنجان و مهاجرت روند بررسی 
رصد بقیه  د8/9اند و  ن خود این شهر تشکیل می دادهیولد درصد را مت2/90 از جمعیت کل شهر زنجان 1355در سال 

 نفر به این شهر مهاجرت 8526 سال پیش از سرشماری تعداد 5در طی  .اند ی کشور تولد یافتهشهرستان هاسایر نیز در 

  1384  1375  1370  13565  1355  1345  1335  شاخص سال
  339591  286295  254082  215458  100351  58714  47159  جمعیت

  16/2  42/2  35/3  94/7  51/5  22/2  رشد جمعیت
  نسبت جمعیت
  شهر به استان

21/12  56/12  16/17  36/27  62/29  75/31  -  

ي دوره    1384- 1335 ت شهر زنجان ط تغييرات رشد جمعي
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از مجموع افراد وارد شده به شهر زنجان طی این  . درصد از کل جمعیت شهر می باشد5/8اند که این رقم معادل  کرده
 به این استان ها درصد بقیه نیز از سایر 5/38شرقی و  رصد از آذربایجان د15/13  درصد از استان مرکزی،2/48 سال،

  . شهر وارد شده اند
.  درصد را زنان تشکیل می دهند4/38 درصد را مرد و 6/61 نفر مهاجر وارد شده به شهر زنجان 8526 از مجموع

 0/14( ساله30-39و )  درصد11/25( ساله 10-19،)  درصد5/35( ساله 20-29ی سنی گروه هااین افراد بیشتر در 
به . اجرت می کرده اندهاند که نشان می دهد افراد بیشتر به خاطر اشتغال و یافتن کار به شهر م قرار داشته) درصد

-64(اگر درصد افراد . سالگی قرار داشته اند) 10-39( درصد از افراد وارد شده در سنین فعالیت 6/14عبارت دیگر 
  . درصد از مهاجران در سنین بالقوه فعالیت قرار می گیرند85 اضافه کنیم مجموعاًساله را نیز به آن ) 40

 درصد 85/17 از رشدی معادل با 1355 نفر بوده که نسبت به سال 44043 ،1365 تعداد مهاجران در سال
. اند  بودهزن)  درصد9/49( نفر21993مرد و ) رصد د1/50( نفر 22050از مجموع این مهاجران، . برخوردار می باشد

 ) درصد9/1(و استان کردستان) درصد6/2(آذربایجان شرقی  ،) درصد73/8(ی تهران استان هابیشتر افراد وارد شده از 
یاری و کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر نیز کمترین میزان مهاجر فرستی را به تی چهار محال و بخاستان هابوده اند و 

های استان زنجان به   و آبادیشهرستان هانیز از )  درصد5/79( نفر 35035آنکه نکته قابل ذکر . شهر زنجان داشته اند
 . این شهر وارد شده اند

 درصد در 6/21ساله، ) 10-19( درصد در گروه سنی 9/28، حدود 1365از مجموع مهاجران وارد شده در سال 
 1/7ساله، ) 30-39(ر گروه سنی  درصد د8/12ساله، ) 0-9( درصد در گروه سنی 5/19ساله، ) 20-29(گروه سنی 

 ساله و بیشتر 60ساله و بقیه نیز در گروه سنی ) 50-59( درصد در گروه سنی 6/5 ساله،) 40-49( درصد در گروه سنی
  .جای داشته اند
) 0-14( درصد در گروه سنی 8/27، از این تعداد.  نفر مهاجر داشته است33964  این شهر مجموعا1375ًدر سال 

 درصد در سنین سالخوردگی و باالی 1/2ساله و ) 15-64( درصد در سنین فعالیت اقتصادی 5/69، ن جوانیساله و سنی
نتایج نشان می دهد که بیشتر افراد وارد شده به شهر در سنین فعالیت . اند  بقیه نیز سن خود را اظهار نکرده سال و65

همراه تقاضا بالقوه خود شهروندان زنجانی ه انی شهری باین امر تقاضا برای فضاهای سکونتی و خدمات رس .دارندقرار 
  .همواره افزایش داده است

درصد را مردان و  )54 /2( نفر 18420 تعداد ،)1365-75(ی سال ها طیاز مجموع افراد وارد شده به شهر زنجان 
لیت قرار داشته اند و نسبت  در سنین فعااین مهاجران اکثراً .اند دادهدرصد را زنان تشکیل ) 8/45( نفر 15544تعداد 

مشاهده  .اند شده نفر مرد وارد شهر 5/118ن ن است که به ازای هر صد نفر زآ است که نشانگر 5/118 آن هاجنسی 
می شود که نسبت جنسی مهاجران به نحو محسوسی باالتر از نسبت جنسی جمعیت شهر زنجان بوده و نسبت جنسی 

اگر چه همه مهاجران .  باالتر استطبعاً،  وارد شده اندواج و یا تحصیل به شهرازد، مهاجرانی که به دلیل یافتن کار
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اما در یک دید کلی ارتباط مستقیمی بین تعداد  برای پیدا کردن شغل یا بهبود آن دست به مهاجرت نمی زنند،
 نکافی بودهمچنین کمبود امکانات در روستاها و نا .وجود داردو تقاضای مسکن ی شغلی فرصت هامهاجران و 

 . را می توان از مهمترین علل مهاجرت به شهر ذکر نمودی درآمدزای جدیدفرصت هامد کشاورزی و جستجوی آدر
  )1355-75:سرشماری عمومی نفوس و مسکن(

 از نقاط  کهافرادیتعداد  از استان زنجان بوده اند و در این بین  مهاجران درصد60 نزدیک به 1375در سال 
ی مهاجرت هااین مساله نشان می دهد که  .می باشددر خور توجه   اند،شدهبه شهر زنجان وارد روستایی شهرستان 

می توان  زنجان، ی شهر- روستااز علل اصلی مهاجر پذیری. شهری است - ی روستامهاجرت هاصورت گرفته از نوع 
ن را روستاییان خود استان  درصد مهاجری98 بر همین اساس .در استان اشاره کردطق بزرگ روستایی امنبه وجود 

 و از برای مهاجرت به شهرهای بزرگ به شمار می رودرابط  پلی به عنوان  شهر زنجاناز سوی دیگر .داده اندتشکیل 
  .این حیث نیز جمعیت آن همواره تغییراتی را شاهد می باشد

در .  درصد بوده است89/27 نفر وارد شهر زنجان شده اند که میزان مهاجرپذیری 44043  مجموعا1365ًدر سال 
 54/13 کاهش یافته و به 1365 مهاجر وجود داشته که میزان مهاجرپذیری نسبت به سال 33964 جمعا 1375سال 

 درصد از مهاجران از شهرها و روستاهای استان 60 حدود 1375طور که اشاره شد در سال  مان .درصد تنزل یافته است
 درصد از 7/3و  8/4 و4/17شرقی و گیالن به ترتیب با  آذربایجان ی تهران،ان هااست اند و شدهزنجان وارد شهر زنجان 

  .می رفته اند  به شهر زنجان به شماراستان هامهاجر فرست ترین 
  
  

  توزیع مهاجران شهر زنجان بر حسب محل اقامت2جدول

تان
اس

  
قی
شر
جا ن

ربای
آذ

ربی  
ن غ

یجا
ذربا

آ
  

بیل
ارد

هان  
صف

ا
  
الم

ای
شهر  

بو
ران  

ته
  

ری
ختیا

 و ب
حال

ارم
چه

  

سان
خرا

تان  
زس
خو

  
جان

زن
نان  

سم
  

تان
چس

 بلو
ن و

ستا
سی

  

س
فار

  
تان  قم
دس
کر

  
مان

کر
شه  

رمان
ک

مد  
 اح
ویر

 و ب
ویه

کیل
که

 

الن
گی

تان  
رس
ل

ران  
زند

ما
زی  

رک
م

گان  
رمز

ه
  
دان

هم
  

  یزد
شور

ز ک
ج ا

خار
  

صد
در

  
8/4  
/.3  
1/1  
5./  
2./  
1./  
4/

17  
04./  
8./  
5./  
9/

58  
2./  21./  
4./  
5/1  
9/1  
1./  
5./  
1./  
7/3  
3./  
5/1  
4./  
2./  
1/1  

06./  
3./  

  سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران :مأخذ

  



  
  37                                                                         با تأکید بر تغییر کاربری زمین              کالبدی شهر زنجان_ارزیابی گسترش فضایی 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

آذربايجانشرق
ي

اردبيل ايالم تهران خراسان زنجان سيستان قم آرمان آهكيلويه لرستان مرآزي همدان خارج آشور

استانهاي مهاجر فرست 

ي دوره(1365-1375)       درصد مهاجران وارد شده به شهر زنجان بر حسب محل اقامت قبلي ط

  
  )1365-1375(مهاجران وارد شده به شهر زنجان بر حسب محل اقامت طی دوره درصد  2شکل

  
   کالبدی شهر زنجان-مراحل تکوینی گسترش فضایی

  رشد و پویش شهر پیرامون هسته اولیه
و نام آن را شهین می خواند و دور بارویش  یانگذاری شهر زنجان را به اردشیر بابکان نسبت می دهدحمداله مستوفی بن

از این رو  به نظر می رسد که شهر در طول حیات خود جابجا نشده باشد،). 1362:67مستوفی،(را ده ارگام می نویسد
های  ها و سفرنامه  قرار داشته است و در نوشتهرت آنهسته اولیه بر اساس اسناد تاریخی در منطقه بازار کنونی و مجاو

این مرحله یعنی از زمان احداث شهر تا کشیدن حصار شهر در دوره سلطنت  .زیادی به این بخش اشاره شده است
حدود هسته اولیه شهر با . قرن طول می کشد15 چیزی در حدود ،فتحعلی شاه و به دست حاکم زنجان داراب میرزا

 خیابان صدر جهان از قسمت شرق، خیابان خیام در قسمت جنوب شهر،:ود به قرار زیر بوده استتوجه به قراین موج
          در قسمت شمال، نواحی جنوبی بازار و از سمت غرب خیابان فردوسی محدوده شهر را در هسته اولیه تشکیل 

م نمی خورد بلکه مسیر بازار قسمتی از در این دوره اثری از بازار سرپوشیده به چش. )55، 1369 مشکینی،(، می دادند
که  از آنجایی . تهران بوده که پس از توسعه شهر به صورت بازار و مرکز ثقل اقتصادی شهر درآمد-شاهراه تبریز

که در هسته اولیه شهر قرار محالتی  .خیابان فردوسی هنوز احداث نشده بود، مسیر بازار به صورت یکپارچه بوده است
و محله حسینیه در جنوب شهر و در قسمت شمال شهر قسمتی از )سقاها(محالت میر فتاح :رت بودند ازعبا اند، داشته

اشاقه باشی  ،)سادات محله( قسمت کوچکی از محله نراله خان و سیدلر محالت سرچشمه و عباسقلی خان و در غرب
  محسوب شده دارای بافتی کامالًمحالت قدیمی شهر در حال حاضر محالت این دوره جزو مناطق و )56:منبع پیشین(

  .می شود هکتار را شامل 45 مساحتی در حدود وفرسوده و قدیمی هستند که نیاز به بهسازی مجدد دارند 
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  )تا اواخر دوران قاجاریه(گسترش و توسعه شهر تا حد قلعه
ن باقی بوده، آهایی از   قسمت1358محدوده شهر را در این دوره می توان با بررسی دیوارهای قلعه شهر که تا سال 

از طرف شمال و شمال شرقی به خندقی که امروزه ، در این دوره شهر از طرف جنوب تا خیابان خیام .تعیین کرد
از طرف شرق به خیابان نقش جهان و از طرف غرب به خیابان استانداری قدیم ، ن احداث شدهآخیابان جاوید بر روی 

 ،پوراحمد(این قلعه و حصار شش دروازه داشته است . محدود بوده است، بر روی خندق غربی شهر احداث شدهکه
 دروازه همدان و -5 دروازه دولت -4دروازه تبریز  -3دروازه رشت  -2دروازه قزوین  -1:که عبارت بودند از) 1354

محله  :در بافت شهر تشخیص می دهیم محالت ذیل را در این دوره، با بررسی محدوده قلعه،. دروازه قلتون -6
 سرچشمه، محله دروازه ارک، محله مشهدی صفر و محله سیدلر درشرق و شمال شرقی شهر، عباسقلی خان، مسگرها،

نصراله خان و سیدلر در غرب و شمال غربی شهر و قسمتی از محله حسینیه در جنوب شهر از محالتی هستند که به 
  .)57، 1369 مشکینی،(، تدریج پا گرفته و توسعه یافته اند

  
  1320گسترش و توسعه کالبدی شهر تا سال 

رالدین شاه این حصار بازسازی ل سلطنت ناصیبا انهدام حصار شهر در فتنه باب به وسیله نیروهای دولتی در اوا
های خارج از  ی بعد پیرامون زمینسال هافرو ریختن حصار شهر و عدم بازسازی آن سبب گسترش شهر در  .شود نمی

در این زمان اولین خیابان شهر که عبارت از . شرق و غرب رشد پیدا می کند،  سه سمت شمالحصار گردید و شهر در
های شمال شرق و غربی شهر که عامل بازدارنده توسعه  خیابان پهلوی است از غرب به شرق کشیده می شود و خندق

در این دوره که . دگردیاحداث  )شمشیری( در این دوره پر شد و به جای آن دو خیابان جاوید و فرمانداری شهر بود،
           سیس أ و ادارات رسمی در زنجان تسازمان هااولین  می توان از آن به عنوان آغاز اصالحات شهرسازی نیز نام برد،

 و بهره برداری از آن در دو سال 1319سیس ایستگاه راه آهن در سال أزنجان و همچنین ت -توسعه راه قزوین .ندشومی 
  .توسعه شهر در این دوره تاریخی داشته استگسترش و مده ای در بعد نقش ع

  
  1335 تا سال 1320گسترش و توسعه کالبدی شهر از سال 

های پی در پی قوای  به دلیل جنگ .ذربایجان و حاکمیت فرقه دموکرات در شهر می باشدآاین دوره مصادف با غایله 
       ودخان ذوالفقاری با قوای فرقه دموکرات، شهر شاهددولتی و نیروهای وفادار به حکومت مرکزی نظیر محم

به طوری که در پایان این  ،می شودپس از ختم غایله پیشوری، کم کم آبادانی به زنجان باز  . فراوانی استیها خرابی
 سال 15 در عرض  و)1335نتایج سرشماری سال (نفر می رسد،47159 جمعیت زنجان به 1335دوره یعنی در سال 

در این دوره مهمترین منطقه گسترش یافته شهر محله رازبین آباد می باشد . می شود نفر به جمعیت شهر اضافه 7709
اولین محله  این محله، .که در قسمت جنوبی شهر از مهاجرین روستایی به ویژه از روستای رازبین تشکیل شده بود
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یی دارد و ساکنین آن را اغلب کارگران ساختمانی و  روستاتجمع مهاجرین روستایی در زنجان است که بافتی کامالً
بیشتر ناشی از  رشد شهر در این مرحله همانطوری که گفته شد،.کارگران باغات و سبزی کاران تشکیل می دادند

در شمال شهر به صورت باریکه ای در حوالی و ، جز محله ذکر شدهه مهاجرین روستاهای پیرامون شهر است که ب
ی انگوران بخش ها صفای فعلی روستاییان روستاهای شمالی زنجان و در حاشیه غربی اهالی روستاهای پیرامون خیابان

 6بدین ترتیب پس از حدود . و ماهنشان و در قسمت شرق بیشتر روستاییان روستاهای شرقی پیرامون شهر ساکن شدند
 در حالی که در طول .)11:1383زنجان،طرح تجدید نظر تفصیلی شهر ( هکتار می رسد465 بهقرن مساحت شهر تقریباً

  .)21: 1368شهرداری زنجان،( است،شده برابر 8مدت نیم قرن اخیر این مساحت تقریبا 
  

  1345 تا سال 1335گسترش و توسعه کالبدی شهر از سال 
ت شهری در این مرحله رشد و توسعه شهر روند عادی و شهر نقش مهاجرفرستی را داشته که به تبع آن در پیرامون باف

سیار ضعیفی به چشم می خورد که یک قسم در شرق و تنها توسعه چشمگیر در غرب صورت گرفته بتوسعه عرضی 
 گسترش محالتی نظیر رازبین آباد و تشکیل محله شوقی در شهر زنجان در این دوره رخ می دهد که عموماً. است

ا وجود علل و عوامل زیاد و گوناگون در گسترش و ب. نمود می یابد آن ها بافت روستایی ساکنان در ساخت خانه های
توسعه شهر در این دوره باز بیشترین و عمده ترین علت همان مهاجرت روستاییان به شهر بوده است که در قسمت 
غربی، واحدهای مسکونی به صورت باغچه های بزرگ با مصالح کم دوام مثل خشت و گل و به ندرت با آجر ساخته 

  . ت شمال و شرق شهر نیز روال به همین ترتیب بوده استدر قسم .شده است
  

  1357 تا سال 1345گسترش و توسعه کالبدی شهر از سال 
 در روند شهرنشینی ایران در این دوره عبارت است از انجام اصالحات ارضی در کشور و مؤثرمهمترین پدیده 

س از اصالحات  به صورت آرام آغاز شده بود، پ1320روندهای مهاجرتی که در ایران از دهه  .پیامدهای آن می باشد
 رونق شهری از یک سو و از سوی دیگر فروپاشی .)101:1363 ،اعتماد و دیگران( ای پیدا کرد اراضی ابعاد گسترده

 .دو عامل تعیین کننده روند شهرنشینی در این دوره می باشد روابط سنتی تولید در روستا به واسطه اصالحات ارضی،
ی مهاجرتی ناشی از جریان ها تحت تأثیر .ماند نمی ن نیز در این دوره از پیامدهای اصالحات ارضی به دورشهر زنجا

ی سال هااصالحات ارضی تحوالت کالبدی چشمگیری نیز در شهر زنجان اتفاق می افتد که اوج این روند مربوط به 
سمی زورآباد در شمال شرقی شهر و منطقه  که شهر شاهد شکل گیری مناطق اسکان غیر رمی شود بر 50اولیه دهه 

  . به بعد توسط مهاجرین روستایی می باشد1355صفرآباد در شمال غربی شهر از سال 
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  1370 تا 57رشد و گسترش کالبدی شهر از سال 
د که ی اولیه، سبب گردیسال هاهمراه عدم ثبات ه بعد از پیروزی انقالب اسالمی و استیالی شرایط انقالبی بر جامعه ب

مقدار زیادی از اراضی پیرامونی شهر به صورت غیر قانونی معامله و بر خالف طرح جامع شهر به زیر ساخت و ساز 
 که منجر های شمال شرقی، شمال غربی و جنوب شرقی شهر مشاهده کرد آثار این فرایند را می توان در قسمت .برود

 .در شمال شرقی شهر مشاهده کرد)  یا نجف آبادبی سیم(به احداث و گسترش مناطق اسکان غیر رسمی چون زورآباد
هسته اولیه این منطقه .  به بعد قسمت شرقی آن با کوچه های بن بست و پر پیچ و خم توسعه یافته است1359از سال 

منطقه ). 63:همان( تصویب طرح نیز به گسترش خود ادامه داد استقبل از تهیه طرح مصوب ساخته شده بود و بعد از
 در پی تشدید روندهای 1345 و 1335در شمال غربی شهر یعنی حد نهایی رشد شهر در دهه ) اسالم آباد( رآبادصف

  منطقه دارای بافت تقریباَ.اغلب ساکنین این منطقه از غرب شهرستان زنجان بودند. مهاجرتی به شهر به وجود آمد
  . روستائی هستندشطرنجی با ابعاد قطعات کوچک بوده و اغلب ساکنین آن مهاجران

 - توسط خط آهن زنجان، در این دوره به وجود آمده و در قسمت جنوب شهر واقع شده کهمنطقه خاندره نیز
عمده ترین عامل عدم توسعه این منطقه همان خط آهن  .تهران و کمربندی جنوبی از بدنه اصلی شهر جدا شده است

  . وار می باشد کلی روستایی و ارگانیکبه طوربافت منطقه . می باشد
  

  1384 تا 1370 کالبدی شهر از سال -گسترش فضایی
اند که می توان به موارد زیر   بسیاری به مجموعه شهر اضافه شدهی مسکونیشهرک ها شهر، ددر این مرحله از رش

 هکتار از اراضی شرق زنجان مطابق مصوبه 650الحاق  شهرک الله، شهرک الهیه و شهرک بهارستان، :اشاره کرد
 شورایعالی معماری و شهرسازی ایران موجب شد که شهر پس از توسعه به سمت شمال، به سمت 30/4/1378مورخه 

 شمال و ها و کویهای تأسیس شده که بر روی اراضی نسبتاَ مسطح شهرک .شرق و شمال شرق توسعه فراوانی یابد
ای که ما بین کوی  دی هستند، به گونه کالب-اند، فاقد پیوستگی در توسعه فضایی  شمال شرق شهر گسترده شده

فوق را می توان در نقاط نظیر اراضی . فرهنگ و صفرآباد، گلشهر کاظمیه و زیبا شهر هکتارها زمین خالی وجود دارد
 هکتار زمین خالی موجود 2/1840ها نشان می دهد که در داخل محدوده قانونی شهر   بررسی.دیگر شهر نیز پیدا کرد

 قطعه مسکونی به 28000 به عبارتی در حدود . هکتار دارای طرح مصوب می باشد1057قم مقدار است که از این ر
ی ویژگی ها از ).17: 1383 طرح تجدید نظر تفصیلی شهر زنجان،( صورت زمین بایر در در شهر موجود می باشد

به در این دوره نیز . ی جدید به صورت شبکه شطرنجی گسترده می باشدشهرک هاتوسعه در این دوره شکل گیری 
 و باز، گذران اوقات فراغت و بازی ی از قبیل فضاهای سبزکاربری های از پیش اندیشیده شده به طرح ها رغم

  .کودکان، فضاهای ورزشی عمومی و از این قبیل توجه اندکی شده است
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  فرایند تغییر کاربری اراضی و میزان گسترش فضایی کالبدی شهر زنجان 
- رشد و گسترش فضایی 1355-1384 چنین فرایندی و طی دوره بر اساسه که بیان گردید شهر زنجان با توجه به آنچ

و عکس ) 2005(ای آیکونوس ج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره نتای.کالبدی قابل توجهی را تجربه کرده است
         ∗استخراج و کد بندی و نیز ) Arc GIS 9و Idrisi3.2 (از شهر زنجان در محیط نرم افزاری) 1975(هوایی

 به همراه زمین مرجع کردن تصاویر و داده ها آن های عمده موجود در محدوده شهر زنجان و کنترل زمینی کاربری ها
  قالب بر اساس ماتریسی که درکاربری هاو در نهایت استفاده از مدل رگرسیون منطقی جهت نشان دادن تبدیل و تغییر 

در این خصوص  . می باشد♣)6 الی 1(ترکیبی/  در قالب اشکال تحلیلی نتایج زیرنشان دهنده ، شکل گرفته 3جدول 
       به ترتیب کد نوع 2شکل  در 7و صفر تا  1شکل  در 5 اعداد صفر تا روری است کهتوضیح این موضوع ض

راضی ا= 2 کاربری شهری،= 1فاقد اطالعات، = 0(را نشان می دهد، ی شهر زنجان و اراضی پیرامونی آن کاربری ها
 ).کاربری پارک و فضای سبز= 7، صنعتی= 6کاربری اراضی آبی، = 5اراضی بایر، = 4کاربری اراضی دیم، = 3باغی، 
 مثال به عنوان(را برای دوره مطالعه نشان می دهد نیز تبدیل و تغییر هر کد کاربری به کد کاربری دیگر 3شکل اعداد 

چه سطحی از اراضی ن داده شده بیانگر این موضوع است که نشاکد بندی آن  3|1 به صورترنگ کرمی روشن که 
ای   هم نقشه5شکل  ).یعنی کاربری شهری تبدیل و تغییر یافته است، 1به کاربری شماره  3 با کد کاربری شماره دیم

همبستگی خطی همین  هم 6شکل  . نشان داده شده است3شکل تلفیقی از روند همان تبدیل و تغییراتی است که در 
  . نشان می دهدIdrisi 3.2همراه داده های مورد محاسبه در نرم افزار ه ییر و تبدیل کاربری اراضی را بتغ
  

  
  1975ی عمده شهر زنجان بر اساس عکس هوایی کاربری ها 2شکل 

  
  

                                                 
  ) فاقد اطالعات-0 پارک؛ -7 صنعتی ؛ -6 آبی ؛ -5 بایر ؛ ؛-4 دیم ؛  -3 باغ ؛ -2 شهری ؛ -1  ( ∗  
  . محل قرار گیری اشکال به شکل پشت سر هم و متوالی می باشد♣
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  2005ی عمده شهر زنجان بر اساس تصویر ماهواره ای ایکونوس کاربری ها 3شکل 

  دهنگارنمحاسبات : مأخذ

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 بر 1975 و عکس هوایی 2005ی عمده شهر زنجان بر اساس تصویر ماهواره ای ایکونوس کاربری ها تبدیل و تغییر4شکل 
  اساس مدل کراس تب

  محاسبات نگارنده: مأخذ
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 و 1975ی  بر اساس عکس هوای1975-2005ی سال های شهر زنجان برای کاربری ها نقشه طبقه بندی مجدد تلفیقی 5شکل 

  2005تصویر ماهواره ای آیکونوس 
  نگارندهمحاسبات : مأخذ

  
  

  
  1975ی زمین در شهر زنجان و حومه آن در سال کاربری ها طیف مساحتی 6شکل 

  نگارندهمحاسبات : مأخذ
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  )2005-1975(1355-1384 رگرسیون خطی مربوط به تبدیل و تغییرکاربری های ارضی شهر زنجان طی دوره 7شکل
  محاسبات نگارنده: مأخذ
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  )1355-1384(ی سال ها ماتریس مساحت تغییر و تبدیل کابری اراضی اصلی شهر زنجان طی 3جدول 
  }به متر مربع{)1355)1975(ها ردیف ،)1384) 2005(ها ستون

  پارک  صنعتی  زراعی آبی  بایر  زراعی دیم  باغ  شهری  
  0  0  18800  1136874  10497800  294550  24629  شهری

  0  4230  25189  6400  23490  0  294550  اغب
  0  33560  16566  0  85577  6400  1136874  بایر

  7100  0  68344  85577  0  23490  10497800  زراعی دیم
  0  3985  0  16566  68344  25189  18800  زراعی آبی

  ) از شهر زنجان2005اهواره ای آیکونوس  و تصویر م1975با استفاده از عکس هوایی (محاسبات نگارنده : مأخذ                          
  

  نتیجه گیریبحث و 
  : نتایج ذیل قابل توجه می نماید،با توجه به مطالبی که یاد شد

ی کاربری هابا به زیر سطح اشغال بردن بیشترین میزان زمین در میان مجموع ) سکونتگاه ها(کاربری شهری 
 خود اختصاص داده است؛ه هفتگانه رتبه نخست را ب

کاربری شهری بیشترین سطح اشغال را در خصوص اراضی دیم با مساحت ) 3(و جدول) 5(توجه به شکلبا  
 مترمربع زمین دیم به خود اختصاص داده و کمترین سطح 25203530 مترمربع از مجموع 10497800تقریبی 

 آبی داشته است؛ مترمربع زمین 18382446 مترمربع از مجموع 18800اشغال را نیز از اراضی آبی با مساحت 

ه آمدرداشغال کاربری اراضی شهری تحت  مترمربع به 1136874 متر مربع اراضی بایر 97161176از مجموع  
 است؛

 مترمربع به زیر سطح اشغال کاربری اراضی آبی رفته 68344 مترمربع اراضی دیم 97161176از مجموع  
 است؛

 متر مربع اراضی 25203530ترمربع و از مجموع  م4230 مترمربع باغات اطراف زنجان 17335628از مجموع  
  است؛اختصاصی صنعتی کاربری ها متر مربع به 33560بایر 

 مترمربع به زیر سطح اشغال کاربری پارک و فضای سبز 7100 مترمربع اراضی دیم 97161176از مجموع  
 .شهری رفته است

ربوط به آن، فرضیه نخست پژوهش در خصوص های م جداول و دیاگرام، وجه به به بند پنجم از این پژوهشبا ت
 کالبدی حواشی شهر زنجان بوده است نیز مورد -که مهاجرت روستائیان از عمده ترین دالیل در گسترش فضایی این

 درصد از ساکنین فعلی شهر زنجان 49که قریب به  موضوع است یدی بر همینهم مؤاعداد و ارقام  .تأیید قرار می گیرد
و اقامت دائم در آن را   وارد این شهر شده1345-85ی سال هادرون استانی هستند که طی تایی روساز مهاجرین 

 درصد ساکنین شهر نیز از مهاجرینی 15قریب به مهاجرت درون استانی به شهر زنجان  در کنار این میزان اند برگزیده



  
  45                                                                         با تأکید بر تغییر کاربری زمین              کالبدی شهر زنجان_ارزیابی گسترش فضایی 

 

 

 مناطق مختلف شهرهر مهاجرت کرده و در به این ش )ی شمالی، تهراناستان هااز قبیل (استان هاهستند که از سایر 
وع است آماری نشان دهنده این موض حوزه های آماری شهر زنجان برای دوره های مختلف  بررسی. اندشدهساکن 

    و حتی شهر زنجان را از بلوک شهری امیرکبیر به بعد و جنوب غربغرب شمال، که اغلب ساکنین مناطق غرب
 340 جمعیت تقریباً از کل .اند  تشکیل دادهنشین مهاجرطق اسکان غیر رسمی عمدتاً منا،یی از بلوک امیرکیبربخش ها

 با کمی بیش از یک چهارم کل جمعیت شهر هزار نفر، یعنی 89 نزدیک به 1385زنجان در سال شهر هزار نفری 
در حدود یک ششم  که اند شده مترمربع ساکن 2886268بر  نفر در هر مترمربع در مساحتی بالغ 1/3تراکمی مسکونی 

اقصی نقاط کشور  مهاجران از با احتساب سایر اراضی که به دیگر. کل مساحت زنجان را بخود اختصاص داده است
به صورت اعم و مهاجرت روستائیان به طور ، می توان به این نتیجه رسید که پدیده مهاجرت اختصاص پیدا کرده

  .هر زنجان بوده است کالبدی ش-اخص کلمه عاملی اساسی در گسترش فضایی
  نمودار فوق نشان . می شود ارائه 6 نمودار پژوهش،  و در راستای اثبات فرضیه دومه گفتشپیبا توجه به موارد

 زنجان توانسته است به ترتیب کاربری اراضی دیم، بایر، سبز  کالبدی شهر-گسترش فضاییمی دهد که به چه میزانی 
 و 6شکل وسعت و همجواری این تغییرها در قالب . ع کاربری شهری تغییر دهدو زراعی و پیرامون شهر زنجان را به نف

  .های فرضیه دوّم می باشد  دالّ بر تأیید پیش فرض3 نمودار
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   نمودار سطح و نوع تغییر کاربری اراضی در محدوده شهر زنجان8شکل 

  
 کالبدی -فضایی بر گسترش سیاری عوامل پیدا و پنهان ببی شک   این نکته اذعان داشت کهبهپایان باید در 

اثر گذاشته و خواهند گذاشت که در این مقال پرداختن به شهرهای ایران به مانند بسیاری از شهرهای جهان سومی 
ند از عهده تمام و کمال آن برآید و از همین رو  نه در مجال این پژوهش و نه در حد آن است که بتواآن هاتمامی 

ی بیشماری برای نیل به نتایج راه ها نه انتهای مسیر بلکه در راستای طریقی است که در این خصوصحاضر پژوهش 
  .می شودنهایی بدان ختم 

  

مترمربع
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