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مقدمه

. است ساخته روهروب یجد یها چالشان را با جه یکشورها ۀهم ،ریاخ یها دههشهرها در  یافقگسترش  و عیسر رشد

 دیتشد در ،تبعات آن بلکه، گذاشته ریتأث یعیوس طور به یشهرساز یها استیس بر تنها نه ،دهیپد نیامربوط به  مسائل

 دهد یمنشان  ها یبررس. است داشته نقش جوامع یطیمح ستیزو  یتیریمد، یاسیس، یاجتماع، یاقتصاد مسائل یداریناپا

و  ها دغدغه. (77: 1390 ،روزجاهیف یشکردارد )شهرها  یداریپادر  یمهم نقش ،یشهر یها یکاربر پراکنشو  عیتوز

 یبرا یداتیتمه ،دوم یجهانپس از جنگ  ژهیو به، افتهی توسعه یکشورهاتا  است سبب شده دهیپد نیااز  یناش یها ینگران

 نیقوان رییتغ، یساز انبوه، یساز بلندمرتبه یها استیس شامل ،داتیتمه نیا یاصل یها نهیزم. کنند اتخاذبحران  نیا حل

بر سر  بحث. است بوده. و.. یمیقد یها بافت ینوسازو  یبهساز، از آن نهیبه ۀاستفاد یبرا نیزم نیقوان وضع، یاتیمال

و  ها یکاربراز  یبیترک یها استفادهباال با  تراکم طرفداران سو کیدر  ؛است یاصل نۀیگز دو یدارا ،یشهر داریپا شکل

و  جونز) شوندیم دهید یشهر فرم ۀپراکندو  کم یچگالطرفداران  گرید یسوو در  یشهر متمرکزاستفاده از فرم 

، تراکم شیافزا یراهکارهاو  ها استیسآن اتخاذ  یپو در یشهر ۀپراکندو  عیسر گسترش ،نیبنابرا ؛(4: 2004 ،دونالد مک

3پراکندهو شهر  2فشرده شهر، 1یشهر ۀپراکندرشد  رینظ یاصطالحات توسعۀورود و  به
 اتیادببه  4هوشمند رشد و 

 شهر هوشمند رشد یالگو ،یرشد افق ایپراکنش  یبا الگو سهیمقادر  .(13 :1382 ،یزیعزاست ) شدهمنجر  یازشهرس

 شهرها توسعۀ یجا به ،هوشمند رشد. کندیم کمک بهتردر شهرها  یزندگ یفیسطح ک یو به ارتقا رددا یشتریب یایمزا

به  ند،ک یریشهرها جلوگ ۀیرو یباز گسترش  نکهیا برعالوه تا دهدیم توسعه موجود چارچوب دررا  ها آن ،اطراف در

 یشهر داریپا ۀبا توسع یشهر متراکمریغو  پراکندهرشد  یالگو که یدرحال ؛ندککمک  زیدرون جامعه ن یفیسطح ک یارتقا

 یلودگآو  بیتخر ،شهر رامونیپ یکشاورز یها نیزم رفتننیباز شامل ،ییالگو نیچن یمنف یامدهایپ رایز ؛دردان یسازگار

 ،آن متعاقب و یشهر یها مسافرتطول و زمان  شیافزا ،یشهرخدمات  ۀارائ ۀنیهز شیافزا ،هوا یآلودگ ،وخاک آبمنابع 

منبع مهم  نیا ۀیرو یبمصرف  ای نیزمبه مصرف  یتوجه یب ،یاجتماع ینیگزییجدا ،یلیفس یها سوختمصرف  شیافزا

 مراکز ،کار محل ،محل سکونت انیم ادیمسافت ز ۀیرو یب ۀتوسع ،والگ نیا .(38: 1388 ،یشهرکو زنگنه  قرخلو) است

و مردم  کند یم جادیا یشخص یبه خودروها یشتریب یوابستگ ،ادیمسافت ز .آورد یم دیرا پد یحیمراکز تفر و یتجار

 ببس ،یشخص یاز خودروها شتریب ۀاستفاد. رندیبهره گ یشخص یاز خودروها یطوالن یها مسافت یط یناچارند برا

 دنبالبه را یشتریب یانرژ مصرف ،برآنو عالوه شودیم (...و سروصدا ،هوا) یطیمح ستیز یها یآلودگ مانند یعوامل جادیا

از  ،یشهر فشردۀرشد  یالگو ،درمقابل. انجامد یم یو روان یعصب یها یناراحتو  هیسرما ،زمان هدررفتن به که دارد

در مصرف  ییجو صرفه ،یشهربهتر  یها یدسترسو به  کندیم یریجلوگ دیدتج رقابلیغ یطیمحو  یعیطبهدررفتن منابع 

 (.99 -98 :1387 ،زادهعباس و رهنما) ابدییمزباله و فاضالب دست  افتیبازو  یطیمح ستیز یها یآلودگ کاهش ،یانرژ

رشد  یالگوبا هدف شناخت  و یداریپابا موضوع  یشهر یها شکل ۀرابط یبررسبا  حاضر پژوهش ،نهیزم نیهم در

گذشته در چارچوب  ۀدر چند ده کرمانشاه یشهررشد  یالگو ایآ که است پرسش نیاپاسخ به  دنبالبه ،کرمانشاه یشهر

 بوده است. یشهر یداریپا



 ینظریمبان

 یرونیبگسترش  و( یعمود) یگسترش درون ۀدوگان ندیفرا و شهر یکالبد رشد درمورد یادیز مطالعات ،ریاخ ۀدهچند  در

                                                                                                                                               
1. urban sprawl 
2. compact city 
3. spread city 
4. smart growth 
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فوق  یاز الگوها کیهر بیو معا ایو مزا یکم یها مدلتوجه به  با ،یشهر یداریپا با موضوع نیا ارتباط و شهر( یافق)

 از: اند عبارت یشهر رشد یالگوها نیتر مهممطالعات،  نیبه ا باتوجه. صورت گرفته است



فشردهشهر

و  تراکم، نیزم یکاربر انیمارتباط  آونرژوهش پ نهیزم نیا در. وجود دارد یمستحکم رابطۀ ،تراکمو  داریپاشهر  انیم

 شهر. شد شتریب یانرژمصرف  یبازدهبا  یشهر یها فرمو خواستار  کرد دییتأ راسفر  یتقاضا با یشهر یبند استخوان

 :کندیم کمک داریپا ۀتوسعبه  ،تیدرنهاو  یانرژاز نظر مصرف  یشهر طیمح ییکارا یارتقابه  روش دو به ،داریپا

 ؛ابندی لیتقل یشهر درون یسفرها که ینحو به، ها تراکمو  ها یکاربر عیتوزو  یشهر یها فرمانتخاب  قیطر از .1

به  یابیدست منظور به. باشد ازین یکمتر یصنعتو  یخانگ یانرژبه  که ینحو به، یکالبد طیمح یارتقا قیطر زا .2

 است. دهش مطرح -استهمان مفهوم  یمعمول ۀمتضمن جنب که -فشرده شهر مفهوم ،داریپاشهر 

 یطراحمناسب سوخت و  یگذار متیق ۀنیزمدر دو  توان یم داریپابه شهر  دنیرس یبرا دهد یم نشان هاپژوهش

بر فرم شهر خواهد  یتر یادیبناثر  مدت یطوالن در ،مناسب سوخت یگذار متیق. کرداقدام  یشهرمناسب  یها فرم

 یتر برجستهاثر  هاآن ۀلیوسبه توان یم کههستند  یشهر یطراحو  یزیر برنامه یها استیس نیا، مدت کوتاهدر  اما، داشت

 نیمؤثرتر کهشده است  شنهادیپ، یانرژ ۀنیهز شیافزابازار به  واکنش بودننیقطعتوجه به  با. کرد جادیا نهیزم نیادر 

 یها طیمح جادیاهت درج توانند یممعماران و شهرسازان  کهاست  ییها حل راه، یانرژ ۀمسئلبه  مدت کوتاه کردیرو

 جادیا، مختلط و فشرده یکاربر یالگواز  استفاده، مثال یابر ؛کنندارائه  یانرژاز نظر  شتریب یبازدهمصنوع با 

. سازد یمرا هموار  مشترکو برق  یحرارت ساتیتأساستفاده از  امکانو  کند یم لیتسهرا  یهمگان ونقل حمل یها ستمیس

 باالست. تراکمشهر فشرده و  ۀدیا قیتشو، یانرژمسلم بحران  یها حل راهاز  یکی

با انتشار  1990سال  در ،ونیسیکم نیا. داند یماروپا  ۀجامع ونیسیکمشهر فشرده را  کردیرومدافع  نیتر یقو ،یزیعز

ع منب کی ۀمثاب بهشهر  به ،گزارش مزبور در. آن پرداخت نییتببه  «یشهر طیمحسبز درمورد  یا مقاله»عنوان  با یگزارش

آزمون  دنبالبه. دریگ صورتدقت  تینها آن، از هاستفاد در ،و ارزش آن تیمحدودبا توجه به  دیبا که شود یم ستهینگر

 نایماز  دهدیمنشان  یمصرف یانرژ ییکاراو  یشهرفرم  ۀرابط ۀنیزمدر  یقیتطب یها پژوهش، شهر فشرده ۀدیا ییکارا

و  ستاروپا ۀجامع ونیسیکم تیحما مورد کهشهر فشرده  متمرکز یالگو، مورد مطالعه یشهرمختلف فرم  یالگوها

شهر  انیحام گرید. (59 :1382 ،یزیعز) اند شدهشناخته  مناسب «یشهر ۀدر سطح منطق رمتمرکزیغ یها تجمع» یالگو

 دیأکشهر فشرده ت یایبر مزا ینوع به کیهر ،(1992) مکالرن و( 1989) یورث کن و ومنین ،(1961) جاکوبز ریفشرده نظ

 توان یم ،یطورکل به. ندمعتقدآن  یاجتماع یها تیمزو  یانرژ، یطیمح ستیز یایمزا به ،فشرده شهر طرفداران. دندکر

 دانست: ریموارد ز در، است داریشهر فشرده را که در تطابق با شهر پا یایمزا

 درون  شده ساخته یراضو ا یقبل یها رساختیزمجدد از  یبردار بهره قیاز طر هاباغ و یکشاورز یاراض حفظ

 ؛شهرها

 و  یعموم ونقل حمل ییکارا شیکاهش افزا ۀجیدرنتهوا  یآلودگ ژهیو به یطیمح ستیز یها یآلودگ زانیم کاهش

 .یانرژ مصرف کاهش نیهمچن و یموتور ۀینقل لیوسا کیتراف زانیکاهش م



 یشهرهوشمندرشد

 جادیامؤثر را  ونقل حملو  نیزم یکاربر یالگوها کهارد اشاره د یزیر برنامه اتیعملهوشمند به اصول توسعه و  رشد
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و  یکاربر یالگوها به شتریب یدسترس در ،آن جینتا که ردیگیدربرمرا  یشمار یب یهاراهبرد ،روش نیا. است کرده

جانب  از ،رشد نیا. است یپراکندگاصالح  یبرا یشنهادیپ یروش ،هوشمند رشد. چندگانه است ونقل حمل ستمیس

 (.21: 2005 ،تمنیلاند ) کردهاز آن انتقاد  زین یگروهاما  شده است، تیحمامختلف  یاه گروه

فشرده  یها توسعهاز  کهاست  یاراض یکاربرو  ونقل حمل ستمیس یساز کپارچهی یبرا یجیرا اصطالح، هوشمند رشد

شهر قرار  ۀیحاشدر  پراکندهو  رمحولیاتومب یها توسعهو درتقابل با  کرده تیحما یشهرمختلط در مناطق  یها یکاربرو 

جوامع  خلق، یونقل حمل یها فرصت بهبود، دسترس قابل یاراض یکاربر یالگوهاخلق  به ،هوشمند رشد. ردیگ یم

 .(5 :همان) شود یممنجر  یعمومخدمات  یها نهیهز کاهشو  ستیز قابل

 است: ریزبه شرح  کایآمر یاکولوژسالمت  یتویانست عضو ،1نزیهاپکنظر جان  از ،هوشمند رشد اهداف

 جوامع ،محله اسیمق در. دهندرا محور قرار  ها انسان ها لیاتومب یجا به که یجوامع: ستیزقابلجوامع  خلق 

 به شکل و دارند یمسکوناز مناطق  یکم ۀفاصل که هستند ییهاهادارو  ها رستوران، ها مغازه یدارا، ستیز قابل

 ؛اند یدسترس قابل نانساک رشتیب یبرا، دوچرخه با ای ادهیپ

 از مردم  یاریبس یبرا ،یعیطب یها نیزمبه  یکینزد: باارزش یها نیزماز  داریپاو حفاظت  عتیطببه  یکینزد

 نیابه  ناساکن یدسترس، سبز در طول نهرها یرهایمس. ندارد متراکم ۀتوسعبا  یتناقض که یا مسئله. است یاتیح

 طور به باارزشباز مؤثر و  یفضاهاو  وحش اتیح، مولد یکشاورزاطق من حالنیعدر ؛نندک یمرا فراهم  ها مکان

 ؛شوند یمحفاظت  داریپا

 ؛اند یضرور متراکم ۀتوسعاز فرم  یبانیپشت یبرا 2شهر کالن اسیمقدر شهر و  یعموم یگذرها: یعموم یگذرها 

 ؛یمیقد یتجارو مناطق  یشهر مراکز، ها حومه اتیحدیتجد 

 20 رشد یبرا که دنکن یمرا به دور شهرها مشخص  یخط، یشهررشد  یها دهمحدو: یشهررشد  یها محدوده 

 و جوامع تحوالت با ،در طول زمان که دارند ییکارا یزمان ییمرزها نیچن اما ،شده است نییتع ندهیآسال  30تا 

 ؛دنشو هماهنگ توسعه عناصر

 (.1: 2002 ،یپرفرجوامع ) یبرادرازمدت  یاندازهاچشم داشتن 

 باشد: ریز یها یژگیو یاست که دارا یرشد، یشهر دهوشمن رشد

 ؛سازدرا محدود  یرامونیپ توسعۀ .1

 ؛کند قیتشو رابا تراکم باال  نیزم یکاربر .2

 ورزد؛ دیمختلط تأک یبندمنطقه بر .3

 ؛دهد کاهش، ردیگ یمصورت  یشخص لیرا که با وسا ییسفرها .4

 ؛دارد توجه یمیقد مناطق اتیدحیتجد و یبازساز به .5

 (.166 :1387 ،نوشاد و یقربان) کند یمباز حفاظت  یفضاها از .6

 :از اند عبارترشد هوشمند  ۀشبک ۀگان ده اصول

 ؛مسکن یها فرصتاز انتخاب و  یا دامنه جادیا .1

 ؛ادهیپ اسیمق با یگیهمسا یواحدها خلق .2

 ؛یمساع کیتشر و اجتماعات جیترو .3

 ؛از مکان یبا حس قو و شاخصاجتماعات جذاب  جیترو .4

                                                                                                                                               
1. John Hopkins 
2. Metropolitan 
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 ؛مناسب نۀیهزو با  منصفانه، ینیب شیپقابل یازسمیتصم توسعۀ .5

 ؛مختلط یاراض یکاربر .6

 ؛یاتیو ح بایز یطیمح ستیز ینواح، یکشاورز، باز یفضاها حفظ .7

 ؛ونقل حملمتنوع  یها نهیگز ارائۀ .8

 ؛موجود اجتماعات میمستق توسعۀ و تیتقو .9

 (.14 :2008 ،گرانید و دوکورویکفشرده )ساخت  یاز طراح یریگ بهره  .10

 شیدر جوامع و افزا لیکاهش کاربرد اتومب ،ها یدسترس شیافزا، فشرده توسعۀبر  ،یشهر هوشمند رشد یاصل دیتأک

محسوب  یو پراکنش شهر یرشد افق یدربرابر الگو یواکنش ،یرشد هوشمند شهر ،یطورکل به. است یزندگ تیفیک

در  ابتدا، ینینش حومه ۀدیو رواج پد یشخص یاه لیاتومباز  هیرو یب ۀاستفاد دنبالبه 1شهر یرشد افق یالگو. شود یم

. شود یم دهید توسعه درحال یاز کشورها یاریدر بس زین اکنونهم و آمد وجودو کانادا به ایاسترال، کایآمر مانند ییکشورها

 ۀتوسع ،نییپا تراکم، یتجار ینوار ۀتوسع، و متفرق ختهیوگر جسته ۀ: توسعاز اند عبارت ییالگو نیچن یاصل یها یژگیو

و موضوع ازدحام و  سازد یمرا پراکنده  کیتراف بار ،نوع توسعه نیا. (22 -19: 1388 ،یشهرکو زنگنه  قرخلو) یکاربرتک

 یو حت دانند یم ینینش حومهرا مترادف با  یرشد افق یگاه. ندک یمحل  یادیز اریخودروها را تا حدود بس نگیپارک

 .نندک یمراستا قلمداد  نیشهر در ا یها هیحاشدر  را یشهر ینواح ییگسترش فضا



یشهرپراکنشیالگو

و  وستهیناپ ۀتوسع، یشهر ۀختیوگر جستهو  تنک، پراکنده، تراکمکم ۀاز توسع یناشرا  یپراکندگ ،نامحقق از یعضب

در  یشخص یها لیاتومبهمراه با تسلط  یشهر ۀحوم تراکمکم ینواحخارج از محدوده و  یها عرصه سمت بهگسترش 

 داد یروشهرها  ۀنشدآماده یاراضاصوالً در  که یشهرناموزون  ۀتوسعنوع  نیا. (3: 2002 ،واسمراند ) دانسته ونقل ملح

 تراکم کاهش، یخال یفضاهاسهم  شیافزا، بالاستفاده یها نیزم شیافزااز جمله  یاریبس جینتا ،(123: 2000 ،ژنگ)

 یبررس کنفرانس. (2: 2001 ،هسداشت ) همراهرا به یعاجتما ینیگزییجداو  یشهر یها بخش یگسستگ، تیجمع

 از: اند عبارتکه  کند یم انیب یشهر یپراکندگ ۀنیزم را در یمختلف یها یژگیو زین 1998در سال  ونقل حمل

 رون؛یب سمتبهشهر  ادیز گسترش .1

 تراکم؛کم یتجار یها ساختمانو  ها سکونتگاه .2

 (؛ختهیوگر جسته) یگره توسعۀ .3

 مختلف؛ یها مکاندر  نیزم یکاربرقدرت  خردشدن .4

 ؛ونقل حملدر  یخصوص ۀینقل لیوسا ۀغلب .5

 ؛ها یکاربرکنترل  اینامتمرکز  یزیر برنامه .6

 ؛یتجار ۀپراکند و شکلینوار یها توسعه .7

 مختلف؛ یها مکان نیب ادیز یاتیمال اختالفات .8

 ؛مختلف یها یکاربرانواع  کیتفک .9

 (.43 :1387 ،زادهعباس و رهنما) درآمد کم یخانوارها یامسکن بر ۀیته شیپاال ندیعمده بر فرا ۀیتک .10



                                                                                                                                               
1. Sprawl 
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پژوهشروش

 تا دارد ضرورت یا متقاعدکننده و یعلم یشواهد به افتنیدست ،مطالعه نیا در. است ینییتب -یفیتوص پژوهش نیا

 توان یم ها آن قیطر از که هستند ییها تیکم شواهد نیا. کرد یابیارز یداریپا زانیم جهت از را شهر شکل بتوان

 شدت ،یمسکون تراکم فاکتور چهار از استفاده با یشاخص ،یافق پراکنش یبرا. ساخت زیمتما یفشردگ از را پراکنش

 از پراکنش صیتشخ در اغلب که شهر شکل ابعاد. است آمده وجودبه یدسترس زانیم و تیفعال توان ،ها یگیهمسا

 :از اند عبارت ،دنرو یم کاربه یفشردگ



 ادرشهرمةانداز

 ۀتوسع ،هینظر نیا اساسبر. است یپراکندگ یها شاخص از یکی ،شده شنهادیپ یشهر یۀناح کی یبرا که ینیزم مقدار

 (.26 -11: 2001 ،هس) دشو یم نیزم شتریب مصرف سبب پراکنده

 تراکم 

 نیمصرف زم ۀانسر یریگ اندازه با تراکم را اساسبر پراکنش یالگوها ،مادرشهر ۀبعد جداگان کی عنوان به تراکم

 .(همانسازد )یممشخص 

 تیمرکز 

و پراکنش  یا چندهسته، یا هسته تکاشکال  ژهیو طور بهو  یکل صورت بهرا  یو عدم فشردگ یفشردگ ۀدرج ،تیمرکز

 (.717 -681: 2001 ،گالسترسازد ) یمشاخص پراکنش مشخص  عنوان بهبدون هسته را 

 نابرابر عیتوز 

 ۀیاز ناح یکم یها قسمتکه توسعه در  یا درجه ؛شود یم فیتعر گونه نیاکه  است هرش شکل از یبعد نابرابر عیتوز

جداگانه پخش شده  اینقطه جمع شده  کیتراکم باال در  با ینواح خرده نکهیاز ا نظر صرف ؛مادرشهر قرار گرفته است

 (.2001 ،همانباشند )

 رینظ یگرید یها شاخص از ونامتعادل  عیتوز صیتشخ یبراشانون  ینسب 2یآنتروپ و، 1ینیج بیضر یها شاخص از

 یو پراکنش براساس همبستگ ینسبت فشردگ ایو اشتغال  تیجمعتجمع  ۀدرج نییتع یبرا 4یو گر 3موران بیضرا

 .است درنهلمدل  یشهر ۀقوار یبرشد  یریگ اندازه یبرامورد استفاده  مدل. استفاده شد ها آن ییفضا



هاافتهیوبحث

 کرمانشاهشهریلبدکاتحوالتروند

آن را  یجنوب لبۀ و بستانطاق ارتفاعات را آن یشمال ۀلب کهاست  یجنوب - یشمال یسیناود، کرمانشاهشهر  یعیطب مقر

متر از سطح  1300با ارتفاع حدود  کهاست  سو قره رودخانۀ ،سیناود نیا القعرخط. دهد یم لیتشک دکوهیسفارتفاعات 

 یها ضرورتو  یزمان طیشرا ،آن ۀتوسع یحتشهر و  ییایجغراف مکانانتخاب  در. هر استحوزه در ش نیتر نییپا، ایدر

 .اند دهکر فایا ییبسزا نقش یکیتکن امکانات ژهیو بهو  یخیتار

 از سو قره ۀواقع در شمال رودخان دشت، کرد یمرشد  یمرکز یالگوو براساس  خود ۀیاول ۀهستشهر حول  کهیزمان تا

 یالگوو  یا هسته تک یمایس. داشت انیجر یآلودگاز هرگونه  دوربه زین شدهادی ۀرودخان و ودب مصون تعرض هرگونه

                                                                                                                                               
1. Gini 
2. Antropy 
3. Moran 
4. Geary 
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 شگاهیپاال جادیا، شهر ۀتوسع یعموم ۀچهل ادامه داشت و تنها استثناها بر قاعد ۀدهتا اواسط  کرمانشاهرشد شهر  یمرکز

. پادگان در شمال شرق شهر بود کیسپس احداث  و 1320 ۀده یانیپا یهاسالدر  سو قره ۀرودخان یجنوب ۀکراننفت بر 

شهر در شمال  ۀتوسع ۀادام. نام برد کرمانشاهشهر  ۀناهنجار در توسع یها بدعت نینخست عنوان به دیبادو اقدام فوق  از

 شهرک جادیابا  1350 ۀده ۀیاول یهاسالاز  کهبود  کرمانشاهشهر  ۀتوسع یالگوچرخش در  نیتر یمنف ،سو قره ۀرودخان

محور سنندج به  لیتبد 1360تا  1350 یها دههدر  گرید یکالبدناهنجار  یرخدادها گرید از. آغاز شد مسکنو  یآبادان

 موجب ،نامناسب تیموقع لیدلبه ،یشهر صنعت نیا یابی مکان. رشد شهر منجر شد یقوارگ یببه  که بود یصنعت حوزۀ کی

 (.30 -29: 1378 ،شیآماو مشاور طرح  نیمهندس) دش یطیمح ستیزمسائل  دیتشد

 نکردنتیرعاو  اغتشاش. اشاره داشت زینشهر  یا هیحاش یها شهرک جادیابه  دیبا یکالبدبافت  یسشنا بیآسنظر  از

 انیم وندیپ جادیابه  یتوجه یبو  یکیتراف مشکالت، طبقات، اشغال سطح، یساختمان تراکم، کیتفکاستانداردها در 

 یآشفتگ به ،یمیقد یها بافتبه  یتوجهیبو  دیجد یها بافتدر  یخدمات یکمبودهاو  یمیقدو بافت  دیجد یها بافت

 منجر شده است. ییفضا -یکالبد

 برابرحدود هفت تنها( 1390 -1335) گذشتهسال  55 یط کرمانشاهشهر  تیجمع دهد یمنشان  یآمار یها یبررس

 ،ها دوره یتمامدر  دهد یمنشان  آمارها. بر شده استبرا 33از  شیبمدت  نیهم یطشهر  یافقرشد  که یدرحال. است شده

 (.1 شکلو  1 جدول) استشهر  ۀقوار یبرشد  گرنشان کهبوده است  تیجمعاز رشد  شیبشهر  یفقا رشد


1390تا1335ازسالکرمانشاهومساحتشهرتیجمعتحوالت.1جدول

تیجمع(هکتار)مساحتسال
ۀساالنرشددرصد

مساحت
رشددرصد

تیجمعۀاالنس
تیجمعتراکم

ناخالصۀسران
(مترمربع)

1335 303 125439 - - 414 2/24 
1345 928 187930 8/11 1/4 203 4/49 
1355 1449 290600 6/4 5/4 201 9/49 
1365 3221 560514 3/8 8/6 174 5/57 
1375 7806 692986 3/9 1/2 89 6/112 
1385 9699 784602 2/2 2/1 81 6/123 
1390 10000 855638 6/0 7/1 86 9/116 

1390،کرمانشاهیاستانداردفترآمارواطالعات؛1378،کرمانشاهطرحجامعشهردنظریتجدطرح،شیآمامشاورطرحونیمهندس:منبع
 

 
1385تا1320،شهرکرمانشاهیمراحلتوسعۀکالبدنقشۀ.1شکل

1390،کرمانشاهی؛دفترآمارواطالعاتاستاندار1378،طرحجامعشهرکرمانشاهدنظریطرحتجد،شیمشاورطرحوآمانی:مهندسمنبع
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لدرنشهربااستفادهازمدلهیافقرشدنییتع

 توان یمروش  نیااستفاده از  با. استهلدرن  روش ،یشهر رشد یقوارگ یب دنکرمشخص یبرا یاساس یها روشاز  یکی

 .بوده است یشهر ۀقواریباز رشد  یناشو چه مقدار  تیجمعاز رشد  یاشنچه مقدار از رشد شهر  که دکرمشخص 

 داشت: میخواه 1 اعداد در رابطۀ یگذاریجابا  1با توجه به آمار مندرج در جدول  حال

(1)   ( Ln (=
وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
)Ln) )فرم)( 

جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
 

ناخالص  ۀسران یعیطب تمیلگارنسبت  ۀعالو به ،دوره به آغاز دوره انیپا تیجمع یعیطب تمیلگار نسبت ،گرید عبارتبه

و  اینحکمتبود ) خواهد یمساوبه آغاز دوره  دوره انیپاوسعت شهر در  یعیطب تمیلگاردوره به آغاز دوره با نسبت  انیپا

 (.133 -131: 1385 ،یموسو

(2)   /
ln( ln( ) ln( )

/
 

855638 116 9 10000
125439 24 2 303

 

     Ln / ln / ln / / /    6 82 4 83 33 1 92 1 57 3 49  

 نیزمناخالص  ۀرشد سران عیتوزو درصد  تیجمعرشد  عیتوزدرصد  یها سهم توان یم 3 ۀرابط از استفاده با سپس

 :آورد دستبه 49/3عدد  هر طرف رابطه بر میتقسرا با  یشهر

(3)  
درصد کل رشد جمعیت

درصد کل رشد وسعت زمین
 تیجمع= سهم رشد 

(4)  
درصد کل رشد سرانه کاربری زمین

درصد کل رشد وسعت زمین
 یکاربر ۀسران سهم= 

 :میدار نیبنابرا

(5)  / / /
ln( ) ln( ) ln( ) % % %

/ / /
    

1 92 1 57 3 49
55 45 100

3 49 3 49 3 49
 

در  درصد 55 تنها( 5و  4 یهاشکل) 1390تا  1335از سال  کرمانشاهشهر  یکیزیف رشد گفت توان یم ،بیترتنیبد

و  تیجمعناخالص  تراکم کاهشبا  و بوده( اسپرال) یافقرشد  ۀجیدرنترشد شهر  درصد 45و  است تیجمعاثر رشد 

 .است همراه شده نیزمناخالص  ۀسران شیافزا



ینیجبیضر

 هرچه. دهد یمشهر نشان  ایپارامترها را در سطح منطقه  عیتوز یچگونگو  شود یممحاسبه  کیصفر و  نیشاخص ب نیا

 عیتوز ،شود تر کینزد کیبه  اصطالح به ایو هرچه باالتر باشد  است ترعادالنه عیتوز ،باشد تر کینزدپارامتر به صفر 

 ۀتوجه به فرمول محاسب با. تاسکامالً ناعادالنه  عیتوز انگریب ،کی مقدار کهیا گونه به است؛ ناعادالنههدف  پارامتر

 (.2 جدول) میپرداز یمشهر  یآن برا ۀمحاسب به ،ینیج بیضر

(6) 
N

i i

i

Gini / X Y


 
1

0 5 

 مقدار ،2جدول  یها دادهتوجه به  با
N

i i

i

X Y



1

 حاصل ،ینیج بیفرمول ضر به و چنانچه با توجه است 22/0 برابر

 یکیزیفرشد  که دهد یم نشانبه صفر  کینزد ینیج بیضر ،نیبنابرا ؛دیآ یم دستبه 11/0 عدد ،مینکضرب  5/0را در 

 .(2 شکل) است متراکمریغ ییالگو یداراو  پراکنششهر به حالت 
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کرمانشاهشهرمناطق تراکم.2جدول


i i

X YYiXi یشهردارمناطق(هکتاردرنفرتراکم)1(هکتار)منطقهوسعت1385تیجمع

 1 ۀمنطق 2/47 1588 75،003 16/0 1/0 06/0
 2 ۀمنطق 6/108 1122 121،901 12/0 16/0 04/0

 3 ۀمنطق 7/110 1581 174،996 16/0 22/0 06/0

 4 ۀمنطق 5/60 1748 105،817 18/0 13/0 05/0

 5 ۀمنطق 8/86 1700 147،635 18/0 19/0 01/0

 6 ۀمنطق 3/81 1960 159،250 20/0 20/0 0

 جمع - 9699 784،602   
 نیانگیم 9/80 1616.5 130،767   

1390،کرمانشاهیاستاندار:دفترآمارواطالعاتمنبع



 
شهرکرمانشاهگانۀتراکممناطقششنقشۀ.2شکل

1390،کرمانشاهی:دفترآمارواطالعاتاستاندارمنبع



شانونیآنتروپمدل

 ریزمدل به شرح  یکل ساختار. دشو یم استفاده 2یشهر ۀقواریبرشد  ۀدیپد زانیم نییتعو  لیتحلو  هیتجز یبرامدل  نیا

 است:

(7) 
n

i i

i

H P Ln(P )


  
1

 

(8) H
G

Ln(n)
 

 از: اند عبارتعناصر موجود در این روابط 

H ؛شانون یآنتروپ= مقدار 

Pi ۀمنطق( یمسکون یکل تراکم) ۀشد ساخته= نسبت مساحت i  ؛مجموع مناطق ۀشد ساختهمساحت  کلبه 

                                                                                                                                               
 .است شده ستفادها 1385 سال آمار از مناطق، وسعت یکیتفک آمار به یدسترس نبود لیدلبه. 1

2. Urban sprawl phenomenon 
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n= ؛مناطق مجموع 

G =یآنتروپ زانیم. 

 ؛است( فشردهمتراکم ) اریبس یکیزیف ۀتوسع انگریب ،صفر مقدار. است Ln(n) تا صفر از ،شانون یآنتروپمقدار  ارزش

 ،باشد شتریب Ln(n) از مقدار یآنتروپارزش  اگر. دهدیرا نشان م یشهر ۀپراکند یکیزیف ۀتوسع Ln(n)مقدار  کهیحالدر

 (.129 :1385 ،یموسوو  اینحکمتت )اسافتاده  اتفاق( اسپرال) یشهر ۀقوار یب رشد

 بودنکینزد. (3 جدول) است بوده 77/1حدود  1385شهر کرمانشاه در سال  یبرا یآنتروپ مقدار ،محاسبات براساس

 عبارتبه. است کرمانشاهشهر  یکیزیف ۀتوسع ۀپراکندرشد  نشانگر Ln( 6) = 79/1ارزش  حداکثر زانیمبه یآنتروپمقدار 

 .دهدیرا نشان م شهر ۀپراکندرشد  ،کیآن با عدد  اندک اریبسو اختالف  99/0مطلق  یروپآنت زانیم ،گرید
 

کرمانشاهشهرتیجمعیآنتروپبیضر.3جدول

Pi.LnPiLnPiPi (هکتار)منطقهوسعت(Pi)یشهردارمناطق(هکتاردرنفرتراکم)1385تیجمع
 1 منطقۀ 2/47 75،003 1588 16/0 -83/1 -29/0
 2 منطقۀ 6/108 12،1901 1122 12/0 -2/ 1 -25/0

 3 منطقۀ 7/110 174،996 1581 16/0 -83/1 -29/0

 4 منطقۀ 5/60 105،817 1748 18/0 -71/1 -31/0

 5 منطقۀ 8/86 147،635 1700 18/0 -71/1 -31/0

 6 منطقۀ 3/81 159،250 1960 2/0 -61/1 -32/0

 جمع - 784،602 9699 1 0 -77/01
 نیانگیم 9/80 130،767 5/1616   

G= -1.77/1.79=0.99 
1385،رانیاآمارمرکز؛1390،کرمانشاهیاستاندار:دفترآمارواطالعاتمنبع



مورانشاخص

 :1387 ،زادهو عباس رهنما) است ریز صورت بهزد و فرمول آن  نیسطح تجمع را تخم توان یمموران  بیضر قیطر از

122): 

(9) 
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N ؛ینواحخرده= تعداد 

Xi= ۀیناحخردهاشتغال  ای تیجمع i؛ 

Xj= ۀیناحخردهاشتغال  ای تیجمع j ؛ 

X= ؛اشتغال ای تیجمع متوسط 

Wij= یحوانخرده نیب وزن i و  j. 

 شنیاتوکورول چنانچه. است ریمتغ مثبت شنیاتوکورول یبرا 1 تا یمنف یمکان شنیاتوکورول یبرا -1 از موران مقدار

 :است ریز رحش به موران انتظارقابل مقدار ،وجود نداشته باشد یمکان

(10) EI
(n )

 


1
1

 

 ییدوتا سیماتر چنانچه. ندور یم ارکبه یاقو اتف ییاز نوع دوتا یمکان یوزن یها سیماتر ،موران بیضر محاسبۀ یبرا

از  توان یم البته. است 2J ای مطالعه مورد ۀمنطق کل در مشترک یمرزها تعداد دوبرابر ،در مخرج کسر Wij ،استفاده شود

 .شود یماستفاده  ییدوتا سیماتر از ،به اهداف لین یبرا. دکراستفاده  زین یوزن یها سیماتر ریسا
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 یبرا Wij ،نباشند هیهمسا j و  iچنانچه و است 1 برابر Wij ،باشند هیهمساj  و i چنانچه ،موران فرمول کسر درصورت

از  ها آن انحراف) اندسهیمقاقابل ریمتغ نیانگیبا م jو  i ریمقاد ،باشند هیهمسا jو  i چنانچه. برابر صفر است jو  iجفت 

. شود یمجمع  یسطح یواحدهاجفت یتمام یبرا ،دارد وجود هیاهمس کهیزمانتا  نیانگیانحرافات از م جینتا. (نیانگیم

 باالتر ،یواحد سطح کیمقدار  اگر بزرگ و مثبت است. یعدد ،جهینت ،باشد نیانگیباالتر از م هیدو همسا ریمقاد چنانچه

 یمنف یمکان شنیورولاتوک و نیانگیم انحراف دو جۀینت ،باشد نیانگیم از ترنییپا ،گرید ۀیهمساو مقدار واحد  نیانگیاز م

 نیب رمشابهیغ ریو از مقاد موجود( نییپا -نییپا ای باال -باال) منطقه کل در مطالعه یبرا مشابه ریمقاد اگر. است

 .دارد شیگرا یمنف سمتبه صورتنیرایدرغ و مثبت سمتبه موران بیضر ،باشد شتریب ها هیهمسا

i انسیکووار به ،موران کسر صورت j(x x)(x x) یهمبستگ بیبا توجه به ضر انسیکووار نیا. دارد یبستگ 

 :شود یم فیتعر ریز صورت به رسونیحاصل از پ

(11) i i(x x) (y y)
rc

n

  




 

 ،رسونیپ یهمبستگ بیضر برخالف .شود یممشخص  گریکدیبه  yو  x ۀریدومتغ یها عیتوز بودنکینزد نحوۀ ،آن در و

 ریمتغ کی به ،رسونیپ بیدر ضر ریدو متغ یجا به نیهمچن. است یسطح یکل واحدها انسیکووار ،نادر مور انسیکووار

 (.226: 1381 ،وانگ و یلاست )مربعات انحرافات  مجموع ،کسر موران مخرج. است ازین


 1هیهمسافیتعار

 کاربهدو روش  حداقل ،یواحد سطح کی یها هیهمسا یبررس در. وجود دارد یختلفم یها روش ،یمکان روابط نییتع یبرا

 یها سلولمجموعه از ساده العادهفوق یساختمان چندوجه در. (3 شکل) 3و راک 2نیحالت کو :از اند عبارتدو روش  نیا. دور یم

 ،G تنها ،هیهمسا نییتع یبرا یاریمع نوانع به rookحالت  یبرا. دارد وجود( xواحد ) کی تیبه مرکز یواحد سطح نه ،شبکه

D، B  وE یمرز را با چندوجه کی ها آناز  کیهر رایز اند؛هیهمسا X میریگب کارهرا ب نیحالت کو چنانچه. به اشتراک دارند، 

 .ندیآ یم شماربه X ۀیهمسا ،باشند داشته تماس نقطه کی در یحت کهیانمزتا  یسطح یواحدها یتمام

 

 
مجاورتیهالتحا.3شکل

1381:197،ووانگیل :منبع

 

 یمکان یهاوزن مجموع ،کرمانشاه ۀگانشش یدر نواح هاهیهمسا تعداد احتساب یبرا نیکو حالت رشیپذ فرض با

 .(5و  4 جداول و 4 شکل) است 9 محاسبهقابل

                                                                                                                                               
1. Neighborhood Definitions 
2. Quean‘s case 
3. Rook’s case 
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شهرکرمانشاهگانۀششیاتصاالتنواحساختمان.4شکل

1390،کرمانشاهیاستاندارعاتدفترآمارواطال:منبع

 
 کرمانشاهمناطقشهرنیانگیمومربعانحرافازنیانگیمانحراف.4جدول

)تراکممنطقه )x x 
( )x x

2
 69/1135 -7/33 2/47 1 منطقۀ
 29/767 7/27 6/108 2 منطقۀ
 04/888 8/29 7/110 3 منطقۀ
 016/416 -4/20 5/60 4 ۀمنطق

 81/34 9/5 8/86 5 منطقۀ
 16/0 4/0 3/81 6 منطقۀ
 15/3242  1/495 جمع

   9/80 نیانگیم

 
نیانگیمازانحرافازیقطردرمحورشدهضربیهاوزن.5جدول

جمع6منطقۀ5منطقۀ4منطقۀ3منطقۀ2منطقۀ1منطقۀ 

(x x) 7/33- 7/27 8/29 4/20- 9/5 4/0  

 -06/2150 4/0(-7/33) 9/5(-7/33) 0 8/29(-7/33) 7/27(-7/33) 0 -7/33 1 منطقۀ
 -19/684 4/0(7/27) 0 -4/20(7/27) 8/29(7/27) 0 -7/33(7/27) 7/27 2 منطقۀ
 -72/786 0 0 -4/20(8/29) 0 7/27(8/29) -7/33(8/29) 8/29 3 منطقۀ
 -52/485 0 0 0 8/29(-4/20) 7/27(-4/20) -7/33(-4/20) -4/20 4 منطقۀ
 -47/196 4/0(9/5) 0 0 0 0 -7/33(9/5) 9/5 5 منطقۀ
 -04/0 0 9/5(4/0) 0 0 7/27(4/0) -7/33(4/0) 4/0 6 منطقۀ

 -4303= جمع

 

 ،شد ذکر موران روش در تر شیپکه  یتوجه به روابط با

(12) ( )
I /

( / )


  

6 4303
0 4424

18 3242 15
 شاخص موران

قابلمقدار  با دیباشاخص  نیا و است یمنف یمکان شنیاتوکورول ۀدهندنشان ،موران شاخص یبرا شدهمحاسبه مقدار

 :با است برابر انتظارقابل زانیم نجایا در. شود سهیمقا انتظار
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(13) E(I) /
)


  



1
0 2

6 1
 

 هرچه. است یقطبتک یالگو ای متمرکز کامالً یالگو انگریب +1 مقدار. است +1تا  -1 ریمقاد نیب ،موران بیضر

 الگو ،مقدار آن به صفر برسد کهیهنگام. رودیم شیپ بودنیقطبچند سمتبه زینرشد شهر  یالگو ،ابدی کاهشمقدار آن 

 .(129: 1387 ،زادهعباس و رهنمادهد ) یمشهر را نشان  یشطرنج یالگو زین -1ار و مقد است یتصادف

 .دهدیم نشان راشهر  رشد یتصادف یالگو موران -2/0 بیضر ،کرمانشاهشهر  یبرامحاسبات  جینتا در



یگرشاخص

 یروش وزن از هردو زیروش ن نیا در. است یپراکندگ از تجمع زانیم سنجش یبرا یگرید روش زین شاخص نیا

محاسبه شده  زین یگر یلیتعد بیضر ،شودموران  بیآن مشابه ضر اسیمق نکهیا یبرا نیهمچن. شده است یریگ بهره

 سیماتر ۀجینت زین یگر نسبت ،یمکان شنیاتوکورول یریگ اندازه یبرا ،روش موران همانند. (131: 1387 ،هماناست )

 :است ریز صورت به یگر بیضر فرمول. مورب است

(14) 
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(15) /
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5 32470 45
1 39

2 18 3242 15
 = ضریب گری

 نیا در. است یو اتفاق ییدوتا سیماتر ها آن نیتر متداول اما ،کرداستفاده  یمکان یوزن سیاز ماتر توان یم یروش گر در

 نجایا در. میپرداز یمبا هم  هیدو مقدار همسا میمستق سۀیمقا به ،نیانگیم با هیهمسا سۀیمقا یجا بهروش موران  برخالف ،روش

 یبرا. است هیتشابه دو مقدار همسا نبود یهدف بررس بلکه ؛ستین مدنظر ،باشد تر کوچک ای تر بزرگ xjاز  xiموضوع که  نیا

 ۀدهندنشان صفر. است ریمتغ دواز صفر تا  یگر نسبت. رسد یمبه توان دو  ها هیهمسا ریقادم تفاوت ،دارجهت یژگیو حذف

. است یمنف یمکان شنیاتوکورول ۀدهندنشان دومقدار  و( اندهم مشابه هیهمسا ریمقاد یعبارتبهمثبت ) یمکان شنیاتوکورول

 (.6است )جدول  کی شهیو هم ستین n ۀنمون ۀانداز از تأثرم ینسبت گر ریمقاد ،موران بیضر برخالف

 انگریبو مقدار باالتر  شتریبتجمع  انگریب ترنییپامقدار  که شود یم میتنظصفر و دو  نیب ریمقاد نیب یگر بیضر

 ها مدل گریدهمانند  که میریگ یم جهینت ،کرمانشاهشهر  یبرا 39/1 یگر بیضر ۀتوجه به محاسب با. است شتریب پراکنش

 دارد. یادیز ۀفاصل متمرکز یالگواز  و است پراکنده نشاهکرمارشد شهر  یالگو

 
کرمانشاهمناطقشهریبرایگربیضرنییتع.6جدول

جمع6منطقۀ5منطقۀ4منطقۀ3منطقۀ2منطقۀ1منطقۀ
X 2/47 6/108 7/110 5/60 8/86 3/81  

 18/10533 (3/81-2/47)2 (8/86-2/47)2 0 (7/110-2/47)2 (6/108-2/47)2 0 2/47 1 منطقۀ

 27/6833 (3/81-6/108)2 0 (5/60-6/108)2 (7/110-6/108)2 0 (2/47-6/108)2 6/108 2 منطقۀ

 7/6556 0 0 (5/60-7/110)2 0 (6/108-7/110)2 (2/47-7/110)2 7/110 3 منطقۀ

 54/5010 0 0 0 (7/110-5/60)2 (6/108-5/60)2 (2/47-5/60)2 5/60 4 منطقۀ

 41/1598 (3/81-8/86)2 0 0 0 0 (2/47-8/86)2 8/86 5 منطقۀ

 35/1938 0 (8/86-3/81)2 0 0 (6/108-3/81)2 (2/47-3/81)2 3/81 6 منطقۀ

 45/32470=جمع
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یریگجهینت

 یشهررشد  یالگو دوش مشخص آن بود که مطالعه نیا هدف. شد لیتحل کرمانشاهشهر  داریپا شکل یالگومقاله  نیا در

آن  ۀیپاپژوهش بر که یسؤاالت. بوده است یشهر شکل یداریپا یراستاتا چه اندازه در  ریاخ ۀدهدر چند  کرمانشاه

 شکلو  یداریپا انیم یارابطه چه و است ممکن داریپا یشهر شکلبه  یابیدست اصوالً ایآ کهاست  نآ ،صورت گرفت

 و ینیج بیضرا قیطر از گرفتهصورت محاسبات بنابر ،رشد شهر کرمانشاه ینشان داد که الگو جینتا. وجود دارد یشهر

آن مشهود  یشهر یدر نواح ،تیجمع عیدر توز تعادل نبودو  یو نابرابر است پراکنده یحدود تا ،شانون ینسب یآنتروپ

 یتصادف یبه الگو شهر نیارشد  یکه الگو اندآن انگریب یموران و گر بیاز ضرا آمده دست بهارقام  نیهمچن. است

درصد از  55تنها  کهنشان داد  زینمدل هلدرن  قیطراز  گرفتهصورت محاسبات. است پراکنشبه  لیمتماو  تر کینزد

 بوده( اسپرال) قواره یباز رشد  یناش ،آن یکیزیفگسترش  درصد 45و  است آن تیجمعبا رشد  مطابق ،گسترش شهر

از  شیبمساحت شهر  رشد ،دوره نیا در رایز ؛ستها دوره ریسااز  شیب 1375تا  1365 ۀده در ،رشد ناموزون نیا. است

 یلیتحماز جنگ  یناش یها یرانیوبازساخت  طیشرا سو کی از ،امر نیا علت. آن بوده است تیجمعرشد  برابر چهار

 ،شد ذکر تر شیپ که گونههمان. شهر بوده است یکیزیف ۀتوسع تیهدا یبرا یراهبرد جامع و یابرنامه نبودو  سالههشت

 یها یژگیو .رواج دارد زین توسعه درحال یکشورهادر  ،افتهی توسعه یکشورها برعالوه یشهر پراکنشو  یافقرشد  یالگو

. یکاربرتک ۀتوسع و نییپا تراکم ،یتجار ینوار ۀتوسع ،و متفرق ختهیوگر جسته ۀتوسع از: اند عبارت ییالگو نیچن یاصل

 یعموم ونقلحمل یها ستمیس گرفتندهیناد ،شهر رامونیپ یکشاورز یها نیزم رفتننیباز از جمله یاریبس جینتا الگو نیا

 یها نیزم شیافزامصرف سوخت در شهر و  ۀسران شیافزا ،کیترافو گسترش  یخصوص ونقلو گسترش حمل

را  یاجتماع ینیگزییجداو  یشهر یها بخش یگسستگ ،تیجمع تراکم کاهش ،یخال یفضاهاسهم  شیافزا ،بالاستفاده

(، 1391ران )گید و ینیالدفی(، س1388) ی(، قرخلو و زنگنه شهرک1387زاده )رهنما و عباس یهاهشپژو .دارد دنبالبه

( با استفاده 1390) یو جام کسر ی( و پورمحمد1389) یبیو حب زادهمیابراه ن،یآسم زادهمی(، ابراه1383) ییو سرا ییتقوا

نشان  زینپژوهش  نیا .دارد شهرها یداریناپا با یقو یارابطه ،یپراکنش شهر یکه الگو کنندیم دییتأ یکم یها از مدل

 ینواحدر  تیجمع عیتوزدر  تعادل نبودو  ینابرابرو  یپراکندگ سمتبه کرمانشاه یشهررشد  یالگو لیتما دهد یم

 رییتغ لزوم بر ،یداریپا یسوبه شهر توسعۀ تیهدا تیاهم به توجه با. استشهر  نیا یداریناپا لیدالاز  یکی ،یشهر

در  نیشیپ یها افتهی حاضر، ۀمطالع شود یم یادآوری انیپا در. شود یم دیتأک فشرده شهر یالگو سمتبهپراکنده  یالگو

 ۀنیزم در هلدرنمدل  نیهمچنو  یگرموران و  یها مدل ،یآنتروپو  ینیج بیضرا رینظ یکم یها مدل کاربرد ۀنیزم
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