
 

 

 

 

 
 

 پراکنده در شهر هرات توسعۀمیزان  محاسبۀ

 
 حنیف اسداهلل نگارنده:

 (3پراکنده در شهر هرات ) توسعۀسری مقاالت 

 کیدهچ

ی ی صهنعای  جهار ت یهها قطه  افغانسهاان وهوده ی یکهی از     یشههرها کالنشهر هرات که یکی از   

 1380طالبان ی آغاز حکومت موقت در ایاخهر سها     ۀدیروعد از خام  ؛گرددیممحسوب  افغانساان

را داشاه است. این مهد    نشده کنار ی  رییهیوپذیری جمعیت کثیری از مهاجرین ووده ی گسارش 

. گهردد یمنشده، افقی یا پراکنده محسوب  کنار ، یخاهیگرجساه ۀتوسعه تحت عنوان رشد ی توسع

کرد کاروری ی وا اسافاده از مناوع معابهر عممهی ی دانشهیاهی، وهه وررسهی ی تحمیه        این مقاله وا ریی

کهه وها توجهه وهه      دههد یمه پراکنده در شهر هرات پرداخاه است. ناایج این تحقیق نشان  ۀتوسعمیزان 

سها   در شههر ی وهر ا   شهده سهاخاه ی رشهد مسهاحت ارا هی     1395الهی   1381رشد نفهو  از سها    

 %55از رشد شهر ههرات وهه صهورت پراکنهده ی      %45شانون ی مد  همدرن  یآناریپمحاسبات مد  

کهه تقریبهان نیمهی از رشهد شههر ههرات وهه صهورت         . وا توجه وه ایهن واشدیمناشی از گسارش نفو  

 له توسط مدیران شهری محسو  است.ه است،  ریرت توجه جدی وه این مسأپراکنده اتفاق افااد

 .مد  همدرن شانون ی آناریپیمد  شهری، رشد پراکنده،  ۀ: توسعلیدیکلمات ک
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 مقدمه

اخیهر در ویشهار    یهها سها  کهه در   است یییدهپدشهری  یریپراکندهافقی شهر وه شک   ۀتوسع

دیم قهرن ویسهام    نیمهۀ  مسهال  ی  هها چالشاین پدیده وه عنوان یکی از  است. دادهرخشهرهای جهان 

این پدیهده را   1(EEAاست. آژانس محیط زیست اریپا ) قرارگرفاهمورد توجه وسیاری از کشورها 

وهه منهاطق کشهایرزی اطهرا      تراکم مناطق شهری وزرگ گسارش کم یزیکیفتحت عنوان الیوی 

ت کهه وهه   فضهایی اسه   گهذاری یاسهت س یهها چهالش رییی شهری از جممهه  پراکنده .کندیمتعریف 

وها عهدم    ی وه دیر از مرکز شههری ی عمومهان   یخاهگرتراکم، جساه ی صورت گسارش پراکنده ی کم

. گهردد یمه وه محیط زیسهت   رسانیی آسوع ی که موج  اتال  منا شودیماخاالط کاروری نمایان 

 ومکه ؛کندیمزمین ویشاری نسبت وه توسعۀ ماراکم اشغا   تنهانهریی شهری شدن وه تبع آن پراکنده

 :Ewing, 1994) شهود یمه کشایرزی ی فضاهای واز  هایینزمث از وین رفان مقدار ویشاری واع

3). 

. واشدیمفضایی شهرها  زیست ی فرم ساخاارشهری عام  تغییرات فیزیکی محیط  ییریپراکنده  

)احمهدی،   کنهد یمه فضهایی آن داللهت    ۀتأثیر زمین شهری ور کیفیت محیط زیست ویشهار از گسهار  

، اجامهاعی،  محیطییستز، خوب یا ود، ور اسا  اثرات ییریپراکندهپیامدها ی اهمیت (. 14: 1394

 یهی رینهده پراکاثهرات   ینتهر مههم . در این میان یکی از شودیمی کالبدی ارزیاوی  یاصادی، فضایاق

د. وسیسام شهو ا ی فرآیند اکآن است که منجر وه تغییر الیوه محیطییستزشهری، پیامدها یا اثرات 

مهی  ییهرات اقمی ویشار، تغ یآلودگرفان تنوع گیاهی ی جانوری، رفان ارا ی کشایرزی، از ویناز وین

 .شوندیمشهری محسوب  یریپراکندهاثرات  ینترمهمی ... از جممه 

رد ، نهواحی مهو  واشهد یمه ای محیط زیست پیرامون شهر مضهر  آنچه مسمم است پراکنده رییی ور

ی وهه   گیرنهد یمه ز قهرار  شهر مورد تجای ۀنواحی طبیعی حوم کهیرحالد ؛مانندیماسافاده شهر خالی 

 ی جهای آن را  رینهد یمه اغمه  از وهین   ضهای سهبز ی درخاهان    . فشوندیمکوچکی تقسیم  یهاوخش

 .(Ludlaw, 2007: 7) گیردیم ریحیو اسفالت

                                                                 
1Environmental AgencyEuropean   



165       
 

 محاسبۀ میزان توسعۀ پراکنده در شهر هرات

 

 سا  ششم

شهدن،  ت صهنعای ثیر محصهوال ماننهد شههرهای سهایر کشهورها تحهت تهأ       شهرهای افغانساان نیهز  

شههری ی   ۀتوسهع  یهاورنامه، افزایش میزان شهرنشینی، عدم موجودیت هامهاجرتگسارش نفو ، 

 ۀرشهد ی توسهع  سها  اخیهر    15گذشاه ی مخصوصهان در   ۀده 4شهرها، در  مندنظامعدم توجه وه رشد 

افغانسهاان، موقعیهت    یهت پرجمعداشاه است. شهر هرات وه عنوان دیمهین شههر    ییپراکندهی  رییهیو

وعهد   اسهت.  غرب کشور ی ... از این قاعده مساثنی نبهوده شما  ۀمنطقاقاصادی مناس ، شهر مرکزی 

در ایهن شههر    یهی ریپراکنهده داشهاه ی سهب     ییورنامهیو ۀعتوست فعمی افغانساان دیل یریگشک از 

، موقعیهت اقاصهادی مناسه ،    انهد شهده پراکنده را در این شههر سهب     ۀتوسعشده است. عواممی که 

 ۀورنامه   اخیهر، عهدم موجودیهت    سها  15، دگرگهونی اقاصهادی در   جوارهماز شهرهای  هامهاجرت

 محیطهی یسهت زپراکنده در این شههر اثهرات    ۀتوسع. واشدیم ...شهری، افزایش شهرنشینی ی  توسعۀ

گی هوا، افهزایش میهزان   هومع ارا ی کشایرزی، افزایش آلود شانینترعمدهمخروی داشاه است که 

شخصهی، از وهین رفهان ارا هی زراعاهی،       ینقه  حمه  اسافاده از انرژی، افهزایش میهزان اسهافاده از    

این مد  توسعه در این شهر وه یه  چهالش    محیطییستز. تبعات سؤ واشدیم ی ... تغییرات اقمیمی

 .شودیمآن وه عنوان ی   ریرت پنداشاه ی توجه وه  شدهی تبدجدی 

، سهعی  واشهد یمه  پراکنده در شههر ههرات   ۀتوسعمیزان ی تحمی  وررسی  واهد در این مقاله که   

 ریی توسهعۀ  یرگهذار تأثفاکاورههای  از  آمهده دسهت وهه دیاهای  شده وا اسافاده از مناوع معابر عممی ی 

در پایهان ایهن    ریدیمتوقع  پراکنده در شهر هرات وپردازد. ۀتوسعپراکنده وه محاسبه ی تحمی  میزان 

ای جههت جمهوگیری از   ی راهکارهه شهر ههرات رسهیده    ۀپراکندفیصدی دقیق میزان رشد  تحقیق وه

 ه دهد.این پدیده ارال

پراکنهده ی اوعهاد    ۀتوسهع  ینهۀ زمرا در  در نظر دارد که سمسمه مقاالتی قاو  ذکر است که نویسنده

پراکنده در شهر هرات ی اثرات ی پیامدهای این پدیده در  ۀتوسعپراکنده، الیوی  ۀآن، اثرات توسع

 نزدی  وه چاپ ورساند. ۀاین شهر در آیند

 هدف تحقیق

کهه تأکیهد    واشهد یمه  در شهر هرات یریپراکندهمیزان  تحمی  ی محاسبۀهد  کمی این تحقیق 

حا هر نخسهت    ۀمقاله  .واشهد یم سا  گذشاه 15محاسبه فیصدی رشد پراکنده در مقاله ور ریی  این
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 ۀتوسهع ین میهزان  یه سپس وه محاسبات عممهی جههت تع   پراکنده ریی داشاه؛ یدۀپدشناخت  سعی در

 پراکنده در شهر هرات پرداخاه است.

 تحقیق یشناسروش
 روش انجام تحقیق 

تحقیقات کاروردی وه شهمار رفاهه ی وهه لحهاظ ماهیهت ریش       ۀزمراین تحقیق وه لحاظ هد  در 

؛ زیرا در تحقیق حا ر محقق نخست وهه وررسهی ی هعیت    استتحمیمی -جام این تحقیق، توصیفیان

 یهها مهد  مرتبط وا توسعه در شهر ههرات پرداخاهه ی سهپس وها اسهافاده از       آمار ی معموماتموجود 

 پرداخاه است. یریپراکندهمیزان    همدرن وه محاسبۀشانون ی مُد یآناریپ

  هاداده یآورجمعروش 

ب ای اوزار کا ییکااوخانههومی این تحقیق از ریش ورای دریافت چهارچوب مفریش کااوخانه: 

 ی مقاالت عممی اسافاده صورت گرفاه است.

  یریپراکندهمیزان  محاسبۀ منظوروههرات:  شهر ور ریی توسعۀ یرگذارتأثفاکاورهای دیاای 

شانون ی مد  همدرن نیاز وه میهزان دقیهق نفهو  ی مسهاحت      یآناریپشهر هرات وا اسافاده از مد  

که محقق وا اسافاده از اسناد موجهود میهزان    استسا  اخیر(  15) 2016ی  2002 یهاسا شهر در 

وهه وررسهی مسهاحت     2016ی  2002 یهاسا هوایی شهر هرات از  یهاعکسنفو  ی وا پردازش 

 شهر هرات پرداخاه است.

 هادادهروش تحلیل 

 2016ی  2002 یهها سها  ههوایی   یهها عکهس  GIS ۀورنامه ی  دیر ازسهنجش وا اسافاده از اوزار  

 یهها مهد  آمده است. همچنان وها اسهافاده از    وه دست شدهساخاههرات تحمی  ی مساحت ارا ی 

شانون ی همدرن میزان پراکنده ریی محاسبه ی سپس وا اسافاده از ریش تحمیه  اسهانباطی    یآناریپ

 است. قرارگرفاه یتحمی یهتجزمورد 

 موردمطالعه ۀمحدودمعرفی 

هرات،  یالیت مرکز. وا کشور ایران ی ترکمنساان است مرزهمی  افغانساان غرب در یالیت هرات

 116 ،(افغانسهاان  پایاخهت ) کاوه   شهرق  کیمهوماری  680 ۀفاصهم  در کهه  اسهت  ههرات  واسهاانی  شهر
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 ههرات وها   شههر  .اسهت  شدهیاقعترکمنساان  مرز جنوب کیموماری 110 ایران، مرز شرق کیموماری 

مین شههر وهزرگ افغانسهاان محسهوب     ( سهو 2013رات،)طهرح جهامع هه    یمومارمروهع ک 120مساحت 

 گردشههههیری اسههههت.  فههههرد وههههه منحصههههردد ی ماعهههه یهههههاجاذوهههههی دارای  شههههودیمهههه
 

)پهالن انکشها     اسهت  شهده یمتقسه ناحیه  15هرات، این شهر وه  شاریالیتقسیمات شهری  ور اسا 

از  آمهده دسهت  وهه . جمعیهت سهاکن ایهن شههر وهر اسها  آمهار        (10: 1390ظرفیت شاریالی هرات، 

 است. شدهزدهنفر تخمین  671000د حدی 2014گزارش شهرهای افغانساان در سا  

 

 
 این شهر ۀگان 15(: موقعیت هرات، شهر هرات ی نواحی 1نقشه )

 پراکنده روی الگوی رشد پراکنده یامروری بر مفهوم 

 ی مطالعهات شههری  شهرسازی  ۀوه حوز هایدهپدکنده شهری منجر وه یرید گسارش سریع ی پرا  

 .کردشهری اشاره  ییریپراکنده یدۀپدوه  توانیمکه از آن جممه  شده
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 ۀایهت در یه  مقاله   ی  نویسنده ی مناقد اجاماعی وه نهام ییمیهام ی   1958ورای نخساین وار در سا   

را مطهرح کهرد. ورداشهت ای مبانهی وهر       یهی ریپراکنهده فورچن مناشر شهد عنهوان    کوتاه که در مجمۀ

گسارش سریع شهرها وهه منهاطق    سازینهزم هاراهوزرگای  زعموهمشاهداتش از شهرهای وزرگ وود؛ 

 ریساایی اطرا  وودند.

. کنهد یمه ود ی اقاصهاد وهد توصهیف     شناسییباییزرا وا عنوان  ییریپراکندهخود  ۀیایت در مقال  

کهه ایهن مسهأله     کندیمخیمی  عیف عم   حا یندرعی  کندیمی  ایکر عم   یجاوهایکر  پانزده

تفریحهی ی حاهی وهرای     یهها گریه، راه آهن، هایرساختزرزان، جوامع محمی، صنعت، ورای کشای

 (.Frumkin et al, 2004: 43است ) نامناس  دهندگانتوسعه

 ۀاخیهر یارد ادویهات شهرسهازی شهده اسهت. سهاوق       قهرن یمنه است که در  یییدهپد ییریپراکنده  

سیسهام   ، زمهانی کهه در اثهر توسهعۀ    گهردد یوهازم امریکها   ماحهده یهاالت اه وهه  ایهن پدیهد   شدنمطرح

از اتومبی  شخصی گسارش شهری در امریکها صهورت گرفهت. ایهن      رییهیوی اسافاده  هاراهوزرگ

شههر ی پیرامهون    اثرات زیادی وهر  وود نشده شهرها اتفاق افااده یسازآمادهنوع توسعه که در ارا ی 

 .(4: 1387)طبیبان،  راه داشتآن وه هم

توسعه، ور ریی زمین ریسهاایی یها زمهین وکهر اسهت. معمهوالن        نشدۀ کنار ، توزیع ییریپراکنده  

 ههای یکارور جنیمی وه هایینزمزمین، تبدی  زیدر   کفایتیوتراکم پایین، اسافاده  ۀنشان دهند

 (.15: 1388، الدینییفسی توزیع توسعه وه خارج از شهرها است ) شهری

، مافهرق ی  یهزی رورنامهه عمدتان ی  فهرم گسهارش وهدین     نامنظمشهری، گسارش  ییریپراکنده  

شههر  یها شههر، مخصوصهان در طهو        ههای یهحاشه شههری کهه در    ۀتراکم رشد شهری یا حومه کم

که ساوقان از هم جهدا   ییهاگاهسکونتی غالبان منجر وه هم پیوسان  آیدیمیجود  شعاعی وه یهاجاده

شهری در وریاانیها در طهی جنها داخمهی وهود،       رشد حومۀ یژگیی نامنظم. گسارش شودیموودند، 

کنونی یجود نداشت، مقادیر زیادی زمهین کشهایرزی    هاییزیرورنامهسخت  یهاکنار زمانی که 

شههری اصهطالحی    یهی ریپراکنهده  (.18: 1388، الهدینی یفسه ) شدیمن فریخاه وه وور  وازان زمی

که اغمه  مسهامزم    شودیم کاروردهوهتراکم اطرا  مناطق شهری کم ۀاست که ورای توصیف توسع

 (.Matthew, 2012: 6) واشدیم ینق حم ی  توسط افراد ورای اسافاده از اتومب
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توسعه، نوارهای تجاری، تراکم پهایین،   ۀفرمی از شهرنشینی وا الیوهای جساه گریخا ییریپراکنده  

 ,Frumkin et al) واشهد یمه فضهای وهاز عمهومی     حهداق  مبی  ی کاروری ارا ی جدا، تسمط اتو

2004: 7.) 

تراکم که یاوساه وه ماشین ین شهر ی الیوهای کاروری زمین کمرشد شااب آمیز وا گسارش ویر 

 ۀچنهین نیازمنهد سههم زیهادی از جهاده وهرای توسهع       ههم  انهرژی ی زمهین هسهاند.    رییهۀ یوه ی مصر  

 (.Anderson, 2005: 13است ) شدهیفتعر، پراکنش افقی اندخدمات

دارای یجه اشارا  وهوده ی   هاآن است که همۀ شدهیانوشهری  یپراکندگتعاریف مخامفی از  

 (.31: 1387)رهنما ی عبا  زاده،  یددارندتأکشهری  ۀاین الیو ورای توسع یتنا مطمووور 

 روی در شهر هراتمحاسبۀ میزان پراکنده 

 مدل آنتروپی شانون

. گهردد یمه شهری اسافاده  قوارهیورشد  یدۀپدی تعیین مقدار  یتحمی  یهتجزاز این مد  ورای  

 ساخاار کمی مد  وه شرح زیر است:  

𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖 × ln(𝑃𝑖)
𝑛

𝑖=1
 

 (54تا: یو)گودرزی سریش، 

  واال: در راوطۀ 

- H شانون یآناریپ: مقدار 

- Pi تراکم کمی مسکونی( منطقه  شدهساخاه: نسبت مساحت(i شهده ساخاهمساحت  ک وه 

 مناطق مجموعۀ

- nمجموع مناطق : 

فیزیکهی خیمهی    ؛ مقهدار صهفر ویهانیر توسهعۀ    واشهد یمه  ln(𝑛)شانون از صفر تها  یآناریپمقدار 

پراکنهده اسهت؛ زمهانی     یکیزیف ۀتوسعویانیر  ln(𝑛)مقدار کهیدرحال ؛ماراکم )فشرده( شهر است

شههری )اسهپرا ( اتفهاق افاهاده اسهت       ۀقواریو، رشد واشد شاریو ln(𝑛)که ارزش آناریپی از مقدار

 (. 129: 1385)حکمت نیا ی موسوی، 
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وا توجهه وهه    ورای شهر هرات محاسبه کنیم، 1395ی  1381 یهاسا شانون را در  یآناریپاگر مقدار 

، وهه  واشهد یمه منطقهه   15دارای  1395شهر ههرات دارای ده منطقهه ی در سها      1381که در سا  این

 آمد:وه دست خواهد شک  ذی 

 1381 سا  در شانون یآناریپ مقدار(: 1) جدی 

مساااااااا    منطقه

 شدهساخته

 )هکتار(

مساااااا   

 کلی منطقه

 )هکتار(

Pi Ln(Pi) Pi.Ln(Pi) 

1 189 215 0.086777 2.44442- 0.21212- 

2 167 168 0.076676 2.56817- 0.19692- 

3 182 187 0.083563 2.48216- 0.20742- 

4 206 248 0.094582 2.35829- 0.22305- 

5 309 589 0.141873 1.95282- 0.27705- 

6 300 637 0.137741 1.98238- 0.27306- 

7 208 289 0.0955 2.34862- 0.22429- 

8 209 429 0.09596 2.34383- 0.22491- 

9 292 863 0.134068 2.00941- 0.2694- 

10 116 204 0.05326 2.93257- 0.15619- 

 38292 2178 مجموع
𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖

𝑛=9

𝑖=1
× ln(𝑃𝑖)
= 2.2644 

H = 2,2644 Ln(10) = 2,3025 

                                                                 
هایی که با افراد متجرب شهرداری هرات صورت گرفته چنین برآمده است که با توجه به نبود اسناد در زمینه، از مصاحبه 2

یه ناح 10کرزی به  کارآمدن حکومت آقای ناحیه بوده و تقریباً سه ماه قبل از روی 9دارای  1380شهر هرات قبل از سال 

دقیق نبوده  9و  8، 7، 6ذکر است که به خاطر نبودن اسناد در زمینۀ سرحد نواحی و مساحت نواحی قابلشده است. تقسیم

 نگارنده استنباط شده است. و بر مبنای مصاحبۀ
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شههر   یکیزیف نشانیر رشد پراکنده توسعۀ حداکثرشانون وا مقدار  یآناریپنزدی  وودن مقدار   

ر ههرات کهم وهوده ی شههر     چه در همان سا  نیز تراکم نفو  در شهه  ؛واشدیم 1381هرات در سا  

 دیطبقهه از منهاز  مسهکونی در ایهن شههر یه  طبقهه یها         %95ی حدید  است افقی داشاه کامالن رشد

 .اندووده

 1395 سا  در شانون یآناریپ مقدار (:2) جدی 

مساااااااا    منطقه

 شدهساخته

 )هکتار(

مسااااا   

 کلی منطقه

 )هکتار(

Pi Ln(Pi) Pi.Ln(Pi) 

1 215 215 0.023193 3.7639- 0.0873- 

2 167 167 0.018015 4.01654- 0.07236- 

3 189 189 0.020388 3.89279- 0.07938- 

4 245 248 0.026429 3.63328- 0.09603- 

5 688 710 0.074218 2.60075- 0.19302- 

6 676 1441 0.072923 2.61835- 0.19094- 

7 255 281 0.027508 3.59328- 0.09884- 

8 511 613 0.055124 2.89817- 0.15976- 

9 587 678 0.063323 2.75951- 0.17474- 

10 499 1324 0.05383 2.92193- 0.15729- 

11 1394 5412 0.150378 1.89461- 0.28491- 

12 814 915 0.08781 2.43258- 0.21361- 

13 1414 4004 0.152535 1.88036- 0.28682- 

14 244 373 0.026321 3.63737- 0.09574- 

15 1372 1890 0.148004 1.91051- 0.28276- 
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 18460 9270 مجموع
𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖

𝑛=10

𝑖=1
× ln(𝑃𝑖)
= 2.4734 

H = 2.4734 Ln(15) = 2.70 

 

وهوده   2.3179وراوهر وها    1381شهانون در شههر ههرات در سها       یآناریپطبق جدای  فوق مقدار   

است. نزدی  وودن ی اندکی زیاد وودن مقدار آناریپهی   Ln(10)=2.302ارزش  کهیدرحال ؛است

مقهدار   1395چنهان در سها    در این شهر اسهت. ههم   یزیکیف نشانیر رشد پراکنده توسعۀ حداکثروه 

منطقه در این ناحیهه مقهدار حهداکثر قیمهت      15ووده که وا توجه وه موجودیت  2.47آناریپی وراور وا 

وهه مقهدار    یآناریپه اسهت. نزدیه  وهودن مقهدار      Ln(15) = 2.7وراوهر وها    1395در سا   یآناریپ

در ایهن شههر ادامهه داشهاه ی      یهی ریپراکندهسا  گذشاه نیز، ریند  15که طی  دهدیمنشان  حداکثر

 گساردگی شهری هرات وه صورت پراکنده ی غیر ماراکم ووده است.

 مدل هلدرن

شهری، اسافاده از ریش همهدرین   ۀقواریواساسی ورای مشخص نمودن رشد  یهاریشیکی از  

ن نسبت رشد افقی ی رشد جمعیت وه کار وهرد.  یریشی را ورای تعی 1991است. جان همدرن در سا  

مشخص نمهود کهه چهه مقهدار از رشهد شههر ناشهی از رشهد شههری           توانیموا اسافاده از این ریش 

(. 134: 1385موسهوی،   شهری ووده است )حکمت نیها ی  قوارۀیوجمعیت ی چه مقدار ناشی از رشد 

 ساخاار کمی مد  وه این شرح است:

∝=
𝑨

𝑷
 

( وهه مقهدار   Aناخهالص وراوهر اسهت وها حاصه  تقسهیم مسهاحت زمهین )         سرانۀ ∝در این راوطه  

در  1395 ۀی پایهان دیر  1381 ۀدیرودین منظور جمعیت ی مساحت شهر وهرای آغهاز    ؛(Pجمعیت )

 است. شدهگرفاهنظر 
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ln (
جمعیت دیرۀ پایان

جمعیت دیرۀ آغاز
) + ln (

سرانۀ ناخالص پایان دیره

سرانۀ ناخالص آغاز دیره
)

= ln (
یسعت شهر در پایان دیره 

یسعت شهر در آغاز دیره 
) 

خوب اگر وخواهیم مد  همدرن را در شهر ههرات محاسهبه نمهاییم وها توجهه وهه ایهن مقهادیر وهه            

 صورت ذی  خواهد وود:

   290838شهر هرات:  1381جمعیت سا 

   690938شهر هرات:  1395جمعیت سا 

   هکاار 3829: 1381یسعت شهر در سا 

   هکاار 18460: 1395یسعت شهر در سا 

ln (
690938
290838

) + ln (
267.14
131,6

) = ln (
18460
3829

) 

ln(2.375893) + ln(2.029175) = ln(4,8211) 

0.865373 + 0.707629 = 1.573002 
0.865373
1,573003

+
0.707629
1,573003

= 1 

0.55 + 0.45 = 1 
𝟓𝟓% + 𝟒𝟓% = 𝟏𝟎𝟎% 

رشد فیزیکی شهر هرات مرووط وه عام  جمیعهت ی   %55وا توجه وه ناایج حاصمه از مد  همدرن   

 .واشدیممرووط وه رشد پراکنده شهری  45%
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 2016-2002 یهاسا (: ریند گسارش شهر هرات وین 1) نقشۀ

را  2016ی  2002در سها    شدهساخاه، مساحت ارا ی شودیمدر تصویر واال دیده  که یطورهمان 

فیصدی زیادی از رشهد شههر    دهدیمنشان  شدهمحاسبه یهامد ، تحمی  این عکس ی دهدیمنشان 

ی مهدیران شههری الزمهی     ینیلسهؤ مهرات وه صورت پراکنده اتفاق افااده ی نیاز وه توجهه از طهر    

 .شودیمپنداشاه 

 گیرییجهنت
هجری شمسی )وعهد از کنفهرانس وُهن ی     1381از سا  وا توجه وه آنچه گفاه شد، شهر هرات وعد 

ماهوالی تقریبهان یجهود     یهها سها  در  تهوان یمگیری داشاه است ی ایجاد حکومت موقت( رشد چشم

شهری را در این شهر ور مبنای خصوصیات معر  این پدیده وه ی وح تشخیص داد؛  ییریپراکنده

شانون ی همدرن نیز اسهافاده   یآناریپاز مد   ییریپراکندهدر راساای اثبات کمی پدیده  که یطور

 1395ی  1381 یهها سها  که قیمهت ایهن مهد  در وهین      دهدیمشانون نشان  یآناریپشد. ناایج مد  

 1381شههر ههرات در سها      یهها سهاخامان که  است یناتفایت چندانی نداشاه است ی دلی  آن نیز 

 دههد یمه محاسهبات مهد  همهدرن نشهان      یجۀنا حاالن که ؛اندووده دیطبقه ندرتوهی  طبقه ی  اکثر

سا  اخیر وه صهورت پراکنهده ی افقهی صهورت گرفاهه اسهت. هرچنهد         15رشد شهر هرات در  45%
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ی وه صورت پراکنهده در   ورنامهیو که توسعۀ اکثر دهدیممساحت ی نفو  شهر نیز نشان  تفایت در 

 این شهر اتفاق افااده ی پیامدهای سو زیادی را نیز در پی داشاه است.

 فارسی منابع
در سه شهر میاانی   روییپراکندهبررسی تطبیقی (. 1389. )ی دییران احمدی، قادر. 1
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