
 
 
 
 
 

 
  

 دهندۀ توسعۀ پراکنده در شهر هراتفاکتورهای نشان
  

 اسداهلل حنیف نگارنده:
 (4سری مقاالت توسعۀ پراکنده در شهر هرات )

 چکیده 
ثر ست که در ااما یکی از معضالت کشور  ،پراکنده استۀ افقی که مترادف توسع امروزه گسترش و توسعۀ

هیا و  لشن یکیی از ایا  وجود آمده است. این پدیده به عنواها بهشهرها و تمرکز جمعیت در آن ةاهمیت فزایند
تحیت   د و توسیعه رش شکلِدوم قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این  ۀمسائل نیم

کرد کیاربری  ه با رویگردد. این مقالنشده، افقی یا پراکنده محسوب مینترولک گریخته، وُستهعنوان توسعۀ جَ
شیهر هیرات    راکنده درپو با استفاده از منابع معتبر علمی و دانشگاهی، به بررسی و تحلیل فاکتورهای توسعۀ 

و رشید   1395لیی  ا 1381نفیو  از سیال    دهد که با توجه به رشید  پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می
کیه   و مسیکونی  فاکتورهای توسعۀ پراکنده در شهر هرات، شامل تراکم ساختمانی ،شدهمساحت اراضی ساخته

ۀ الی در هسیت خی مساحت، موجودییت اراضیی    گیرِباشد، افزایش اشممیزان آن در محدودة توسعۀ پراکنده می
 باشد. های مسکونی میشهر و تعداد طبقات ساختمان

 رشد نفو .  و مساحت م، افزایشِپراکنده، تراکُ توسعۀ شهری، رشد  :کلیدیگانِ واژه

 مقدمه  
تیر شیهرهای   های اخیر در بییش ست که در سالاییشهری پدیده رویِتوسعۀ افقی شهر به شکل پراکنده

ل نیمۀ دوم قرن بیستم مورد توجه بسییاری  ئها و مساخ داده است. این پدیده به عنوان یکی از االشجهان رُ
زیکیی  یاین پدیده را تحت عنیوان الگیوی ف   1(EEAاز کشورها قرار گرفته است. آژانس محیط زیست اروپا )

روییی شیهری از   کند. پراکنیده تراکم مناطق شهری بزرگ به مناطق کشاورزی اطراف تعریف میگسترش کم
به ریخته و گو جستهتراکم، گذاری فضایی است که به صورت گسترش پراکنده و کمهای سیاستجمله االش

رسانی بیه  شود که موجب اتالف منابع و آسیببا عدم اختالط کاربری نمایان می دور از مرکز شهری و عموماً

                                                           
1Environmental AgencyEuropean   
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تری نسبت بیه توسیعۀ متیراکم    روی نه تنها زمین بیششدن به تبع آن پراکندهگردد. شهریمحیط زیست می
 شیود هیای کشیاورزی و فضیاهای بیاز میی     ری زمیین تی کند؛ بلکه باعث از بین رفتن مقیدار بییش  اشغال می

(Ewing, 1994: 3).  
باشید. تییثیر   رویی شهری عامل تغییرات فیزیکی محیط زیست و فرم ساختار فضایی شیهرها میی  پراکنده
(. 14: 1394 ؛)احمیدی کنید  تر از گسیترة فضیایی آن داللیت میی    شهری بر کیفیت محیط زیست بیش زمینِ

ی و یاقتصیادی، فضیا  ی    محیطی، اجتمیاعی ، خوب یا بد، بر اسا  اثرات زیسترویپراکندهپیامدها و اهمیت 
ی شیهری، پیامیدها ییا اثیرات     روتیرین اثیرات پراکنیده   شود. در این مییان یکیی از مهیم   کالبدی ارزیابی می

و  کشاورزی یِشود. از بین رفتن اراضمیاکوسیستم  یند ست که منجر به تغییر الگوها و فرامحیطی آن ازیست
روی شیهری  ترین اثیرات پراکنیده  تر، تغییرات اقلیمی و ... از جمله مهمگی بیشگیاهی و جانوری، آلوده تنوعِ

 شوند.محسوب می
شیهر   ةنواحی مورد استفاد .باشدی برای محیط زیست پیرامون شهر مضر میرواه مسلم است پراکندهآن
هیای کیواکی   گیرنید و بیه بخیش   حومۀ شهر مورد تجاوز قرار می مانند؛ در حالی که نواحی طبیعیخالی می
گییرد.  روح میی رونید و جیای آن را اسیفالت بیی    شوند. فضای سیبز و درختیان ابلیب از بیین میی     تقسیم می

(Ludlaw, 2007: 7) 
شیدن، گسیترش   شهرهای افغانستان نیز مانند شهرهای سایر کشورها تحیت تییثیر محصیوالت صینعتی    

های توسعۀ شهری و عدم توجه به رشید  ها، افزایش میزان شهرنشینی، عدم موجودیت برنامهنفو ، مهاجرت
ییی  روییه و پراکنیده  سال اخیر رشد و توسعۀ بی 15دهۀ گذشته و مخصوصاً در  اهارسیستماتیک شهرها، در 

ر مرکیزی  جمعیت افغانستان، موقعیت اقتصادی مناسب، شیه رداشته است. شهر هرات به عنوان دومین شهر پُ
فعلیی افغانسیتان    گییری دولیت   کشور و ... از این قاعده مستثنی نبوده است. بعد از شیکل  بربِمنطقۀ شمال
ی در این شهر شده است. عواملی که توسیعۀ پراکنیده را در ایین    رویی داشته و سبب پراکندهبرنامهتوسعۀ بی

 15جیوار، دگرگیونی اقتصیادی در    هرهای هیم ها از شمناسب، مهاجرت اند، موقعیت اقتصادیِشهر سبب شده
باشد. توسعۀ پراکنده در این شهر می سعۀ شهری، افزایش شهرنشینی و ...سال اخیر، عدم موجودیت برنامۀ تو

گیی هیوا،   ترین شان بلع اراضی کشاورزی، افیزایش آلیوده  محیطی مخربی داشته است که عمدهاثرات زیست
ی، قل شخصی، از بین رفیتن اراضیی زراعی   و نافزایش میزان استفاده از حملافزایش میزان استفاده از انرژی، 

محیطی این مدل توسعه در این شیهر بیه ییک ایالش جیدی      باشد. تبعات سؤ زیستتغییرات اقلیمی و ... می
  شود.تبدیل شده و توجه به آن به عنوان یک ضرورت پنداشته می

باشید،  دهندة توسعۀ پراکنده در شهر هرات میفاکتورهای نشاندر این مقاله که با هدف بررسی و تحلیل 
پراکنیده   ۀگذار روی توسعیثیرسعی شده با استفاده از منابع معتبر علمی و دیتای به دست آمده از فاکتورهای ت

 به تحلیل و اثبات علمی پدیدة توسعۀ پراکنده در شهر هرات بپردازد. 
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که سلسله مقاالتی را در زمینۀ توسعۀ پراکنده و ابعیاد آن، اثیرات   قابل ذکر است که نویسنده در نظر دارد 
توسعۀ پراکنده، الگوی توسعۀ پراکنده در شهر هرات و اثرات و پیامدهای این پدییده در ایین شیهر در آینیدة     

 نزدیک به ااپ برساند. 

 هدف تحقیق 
که تیکید این مقاله بر روی  ،استکلی این تحقیق تحلیل فاکتورهای توسعۀ پراکنده در شهر هرات  هدف 

باشید. مقالیۀ حاضیر نخسیت سیعی در      کنندة توسعۀ پراکنده در شهر هرات میدهنده و ثابتفاکتورهای نشان
روی داشته؛ سپس به تحلیل علمی جهت اثبات پدیدة توسیعۀ پراکنیده در شیهر هیرات     شناخت پدیدة پراکنده

 پرداخته است.  

 شناسی تحقیقروش
 روش انجام تحقیق   

این تحقیق به لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی به شمار رفته و به لحاظ ماهیت روش انجام 
باشد؛ زیرا در تحقیق حاضر محقق نخست بیه بررسیی وضیعیت    تحلیلی میی   این تحقیق، توصیفی

به  آمار و معلومات مرتبط با توسعه در شهر هرات پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل کیفی موجود 
 روی در شهر هرات پرداخته شده است. تحلیل و اثبات پدیدة پراکنده

 ها آوری دادهروش جمع 

یی و ابزار کتیاب و  این تحقیق از روش کتابخانه روش کتابخانه: برای دریافت اهاراوب مفهومیِ

 مقاالت علمی استفاده صورت گرفته است. 

  گیذار بیر    ریثیبه منظور تحلیل فاکتورهای تی  شهر هرات ۀگذار بر روی توسعثیرتیدیتای فاکتورهای
 2016و  2002روی شهر هرات نیاز به میزان دقیق نفو  و مساحت شیهر در سیال هیای    پراکنده

 های مسکونی استفاده گردیده است.سال اخیر(، میزان اراضی خالی، تعداد طبقات ساختمان 15)

 ها روش تحلیل داده

هرات  2016و  2002های های هوایی سالعکس GISبا استفاده از ابزار سنجش از دور و برنامۀ  
دسیت آمیده اسیت و سیپس بیا اسیتفاده از روش تحلییل        ه تحلیل و مساحت اراضی ساخته شده ب

 استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه  
 هیرات، شیهر   والییت  مرکز. با کشور ایران و ترکمنستان است مرزِو هم افغانستان برب در والیت هرات

 میرز  شیرق  کیلومتری 116 ،(افغانستان پایتخت ) کابل شرق کیلومتری 680 فاصلۀ در که است هرات باستانی
 )طیرح کیلومتر مربع  120شهر هرات با مساحت .است شده ترکمنستان واقع مرز جنوب کیلومتری 110 ایران،
های متعیدد و منحصیر بیه    شود و دارای جاذبه( سومین شهر بزرگ افغانستان محسوب می2013 رات،جامع ه

 گری است.فرد گردش
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ناحیه تقسیم شده است )پالن انکشاف ظرفیت  15شهری شاروالی هرات، این شهر به  بر اسا  تقسیمات 
ه دسیت آمیده از گیزارش شیهرهای     (. جمعیت ساکن این شهر بیر اسیا  آمیار بی    10: 1390شاروالی هرات، 
 شده است.نفر تخمین  671000حدود  2014افغانستان در سال 

 

 
 گانۀ این شهر 15(: موقعیت هرات، شهر هرات و نواحی 1) ۀنقش

 رویمروری بر مفهوم الگوی رشد پراکنده یا پراکنده
که از  مطالعات شهری شدهها به حوزة شهرسازی و شهری منجر به ورود پدیده ةگسترش سریع و پراکند

 شهری اشاره کرد.  یِروتوان به پدیدة پراکندهآن جمله می
یک نویسنده و منتقد اجتماعی به نام ویلیام وایت در یک مقالۀ کوتاه کیه   1958بار در سال برای نخستین

ز شیهرهای  روی را مطرح کرد. برداشت او مبتنی بیر مشیاهداتش ا  در مجلۀ فوران منتشر شد عنوان پراکنده
 ساز گسترش سریع شهرها به مناطق روستایی اطراف بودند. ها زمینهراهبزرگ بود؛ به زعم او بزرگ

جای ایکر به 15کند. شناسی بد و اقتصاد بد توصیف میی را با عنوان زیباییرووایت در مقالۀ خود پراکنده
ن مسیله برای کشاورزان، جوامع محلی، کند که ایحال خیلی ضعیف عمل میکند و در عینیک ایکر عمل می
 Frumkinگان نا مناسب است )هدهندهای تفریحی و حتی برای توسعهها، راه آهن، گروهصنعت، زیرساخت

et al, 2004: 43 .) 
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ایین   شیدنِ است که در نیم قرن اخیر وارد ادبیات شهرسازی شده است. سابقۀ مطرحییی پدیدهروپراکنده
روییه از  بیی  ةهیا و اسیتفاد  راهسیستم بزرگ ۀکه در اثر توسعگردد، زمانیمریکا باز میآ ةتحدپدیده به ایاالت م

 ةسازی نشدمریکا صورت گرفت. این نوع توسعه که در اراضی آمادهآگسترش شهری در و شخصی  موترهای
 (.4: 1387 ؛اثرات زیادی بر شهر و پیرامون آن به همراه داشت )طبیبان ،شهرها اتفاق افتاده بود

دهنیدة  نشیان  کر است. معمیوالً روستایی یا زمین بِ توسعه، بر روی زمینِ ةنشدی، توزیع کنترولروپراکنده
و توزیع توسعه  های شهریهای جنگلی به کاربریکفایت زمین، تبدیل زودر  زمینبی ةتراکم پایین، استفاد

 (.  15: 1388 ؛به خارج از شهرها است )سیف الدینی
م رشد تراکُریزی، متفرق و کمیک فرم گسترش بدون برنامه اً شهری، گسترش نا منظم عمدتیِروپراکنده

هیای شیعاعی بیه وجیود     در طول جیاده  اًهای شهرک یا شهر، مخصوصر حاشیهکه د ،شهری یا حومۀ شهری
شیود. گسیترش نیا مینظم     از هم جدا بودند، می هایی که سابقگاهپیوستن سکونتمنجر به هم اًآید و بالبمی
هیای  ریزیهای سخت برنامهکه کنترولرشد حومۀ شهری در بریتانیا در طی جنگ داخلی بود، زمانی گیِویژه

 (.  18 همان:شد )کنونی وجود نداشت، مقادیر زیادی زمین کشاورزی به بور  بازان زمین فروخته می
م اطراف مناطق شهری به کار بیرده  تراکُاصطالحی است که برای توصیف توسعۀ کم شهریِ رویپراکنده

 (. Matthew, 2012: 6باشد )توسط افراد برای حمل و نقل می موتر شود، که ابلب مستلزم استفاده ازمی
گریختیۀ توسیعه، نوارهیای تجیاری، تیراکم پیایین،       و ی فرمی از شهرنشینی با الگوهای جسیته روپراکنده

 (. Frumkin et al, 2004: 7باشد )فضای باز عمومی می و حد اقل موترکاربری اراضی جدا، تسلط 
م که وابسته به ماشیین و مصیرف   تراکُگسترش بیرون شهر و الگوهای کاربری زمین کمآمیز باشتاب رشد 
انین نیازمند سهم زیادی از جاده برای توسعۀ خدمات انید، پیراکنش افقیی    انرژی و زمین هستند. هم ۀرویبی

 (. Anderson, 2005: 13تعریف شده است )
هیا دارای وجیه اشیتراک بیوده و بیر      شهری بیان شده اسیت کیه همیۀ آن    گیِتعاریف مختلفی از پراکنده

 (.  31: 1387 ؛نامطلوبیت این الگو برای توسعۀ شهری تیکید دارند )رهنما و عبا  زاده

 روی در شهر هراتپراکنده ۀدهندفاکتورهای نشان

بُین و ایجیاد    هجری شمسی )بعید از کنفیرانسِ   1381شد، شهر هرات بعد از سال اه گفتهبا توجه به آن
شیهری   یِرووجود پراکنیده  های متوالی تقریباًتوان در سالیگیری داشته است و محکومت موقت( رشد اشم

کیه در راسیتای اثبیات    را در این شهر بر مبنای خصوصیات معرف این پدیده به وضوح تشخیص داد؛ طیوری 
روی در ابعاد مختلیف  روی از مدل انتروپی شانون و هلدرن نیز استفاده شده است. پراکندهپراکنده ةپدید یکمَّ
توان رشید  باشد. با توجه به این اثرات میمحیطی، حمل و نقل و ... میگذار است که ابعاد کالبدی، زیستیثیرت

رسیاند؛  راکندة شهر هرات را به اثبات میی های کالبدی که رشد پپراکنده را اثبات نمود که در ذیل به شاخص
  :شوداشاره می
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 تراکم    .1

 . تراکم ساختمانی1ـ1
روی شیهری، شیاخص تیراکم    هیای میرتبط بیا پراکنیده    تیرین و میؤثرترین شیاخص   یکی از بیا اهمییت  

گوینید.  زمین را تراکم سیاختمانی میی   ۀمساحت قطع وزیربنای ساختمان  مساحتاست، نسبت بین ساختمانی
کم سیاختمانی و رواج   نسبت باالی زمین به زیربنا در ساخت و سازهای مسکونی در شهر نشان دهندة تراکمِ

سازی است. بررسیی  وعههای تک واحدی و ویالیی نسبت به ساخت در طبقات و مجمساخت و ساز ساختمان
های بیرونیی  دودهدهد که هر اه از بافت متراکم مرکزی به طرف محشاخص تراکم در شهر هرات نشان می

های خارجی شیهر بیه شیدت    طوری که در برخی لبه ؛راکم ساختمانی کاسته شده استشهر حرکت کنیم از ت
 تر از سایر نقاط شهر است. کم

 . تراکم جمعیتی2ـ1
نفر در هکتار است. به طور معمول این شیاخص   عنای جمعیت در واحد سطح و معموالًتراکم جمیعتی به م

(. مییانگین  22: 1388 ؛گوینید )عزییزی  شهری تراکم ناخالص مسیکونی میی  درون ۀشهر یا منطقرو را در قلم
نفر در هکتیار اسیت. بیه دلییل فراوانیی       103تا  53م جمعیتی ناخالص و خالص شهری در هرات برابر با تراکُ
ری رقیم  خیالص شیه  و خالی در محدودة شهر، تراکم نا باز و تعداد سطوح بزرگ اراضی کشاورزی یهاگستره
گییری  های خدماتی و بهرههمچنین کمبود سطوح مربوط به کاربری .دهدنفر در هکتار را نشان می 53پایین 

 103میانگین تراکم خالص را در شهر تیا رقیم بیاالی     و بیش از اندازه از زمین شهری برای کاربری مسکونی
 تراکم جمعیتی، تراکم شهر به این صورت است که: ۀنفر در هکتار رسیده است. بر اسا  الگوهای دو گان

 200بخش مرکزی شهر را زیر پوشش دارد و به طور مییانگین   ه حداکثرتراکم جمعیتی متوسط: ک -
، 6، 2، 1دهد. قسمتی از منیاطق  نفر در هکتار را به طور خالص در بافت شهری اسکان می 300تا 
 باشند. تی خالص این محدوده میشهر هرات دارای تراکم جمعی 14و  12، 10، 9، 7

 200-100تراکم جمیعتی کم: که بخش زیادی از این شهر را در بر گرفته است و به طور میانگین  -
 13، 11، 8، 5، 4، 3نفر در هکتار را به طور خالص در بافت شهری به خود جای داده است. مناطق 

 ند. شهر هرات در این محدودة تراکم خالص جمعیتی قرار دار 15و 
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 سال هفتم

 
 1395(: تراکم جمعیتی شهر هرات در سال 2) ۀنقش

 تعداد طبقات   .2
 آید. در این میان ساختمانِشده به دیده میساخته به شکل ساختمانِ اًود کالبدی تراکم ساختمانی، اساسنم
اما ارتفیاع   ؛تراکم ساختمانی است ۀشده اگر اه از نظر مقدار زمین و هم از نظر ارتفاع شکل تحقق یافتساخته

 ۀخصوصی قطعه، در عرصی  ۀر دید قرار دارد و فراتر از عرصبو تعداد طبقات ساختمان از آنجا که همواره در برا
تری برخوردار است و کنترول و هدایت گذارد، از اهمیت بیشعمومی شهر بر سیمای کالبدی بافت نیز اثر می

اکم سیاختمان و ضیریب سیطح اشیغال و تعیداد      گیری سیمای شهری نقش بنیادی دارد. بین تیر آن در شکل
تیری  تعداد افراد بییش  ،تر باشدیعنی هر اه تعداد طبقات ساختمانی بیش ؛طبقات ساختمانی ارتباط وجود دارد

افزایش تعداد زیادی طبقات  برند.تری بهره میدر یک قطعه زمین ساکن شده و از زیر بنای موجود افراد بیش
بیه سیمت   را تیر جهیت توسیعه    دهندة تراکم باال در همان شهر است و بیشنشانشهر، های یکساختماندر 

دهد. در شهر هرات با توجه به افزایش قیمت زمین در هستۀ مرکزی شیهری بعید از سیال    نشان میعمودی 
تر حرکیت کیرده و   های مناسب توسعه در این شهر باز هم توسعه به سمت عمودی کمو ایجاد فرصت 2001
هیای  های این شهر را ساختماناز این جهت قسمت اعظم ساختمان ؛افقی حرکت کرده است جانبتر به بیش

 دهند. یک طبقه تشکیل می
ایه محقیق از منیابع    توان جدول طبقات ساختمانی در نواحی مختلف شهر هرات بر اسا  آندر ذیل می
 دست آورده است، مشاهده نمود:مختلف به
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 طبقات در مناطق مختلف شهر هرات(: فیصدی تعداد 1جدول )

لست مناطق  ش
 )نواحی(

یک 
 طبقه

سه طبقه یا  دو طبقه
 باالتر

 مالحظات

-UNبر اسا  سروی دفتر  %37 %31.8 %31.2 1منطقه  1

HABITAT 
-UNبر اسا  سروی دفتر  %20.5 %31.9 %47.6 2منطقه  2

HABITAT 
-UNبر اسا  سروی دفتر  %42.5 %26.1 %31.2 3منطقه  3

HABITAT 
-UNبر اسا  سروی دفتر  %37.3 %25.5 %33.2 4منطقه  4

HABITAT 
 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %35 %45 %20 5منطقه  5

-UNبر اسا  سروی دفتر  %21 %38.5 %40.4 6منطقه  6

HABITAT 
 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %25 %35 %40 7منطقه  7

 اسا  معلومات آمریت منطقهبر  %20 %45 %35 8منطقه  8

 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %10 %20 %70 9منطقه  9

 ماسترپالن راهبردی هرات %7 %41 %52 10منطقه  10

 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %10 %40 %50 11منطقه  11

 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %30 %30 %40 12منطقه  12

 اسا  معلومات آمریت منطقهبر  %3 %28 %69 13منطقه  13

 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %9 %28 %63 14منطقه  14

 بر اسا  معلومات آمریت منطقه %20 %30 %50 15منطقه  15

  %22.16 %33 %44.84 مجموعه کل شهر

 موجودیت اراضی خالی در هستۀ شهر .3
تر صیورت  که تراکم در این نواحی کمگر این است موجودیت اراضی خالی در هستۀ مرکزی شهر نیز بیان

مرکیزی   بلند زمین در نواحیِ های توسعه در این نواحی استفاده صورت نگرفته است. قیمت گرفته و از فرصت
( مییزان  4-4شیود. جیدول )  پراکنده را باعیث میی   ۀشهرها باعث گرایش به سمت پیرامون شهر شده و توسع

 دهد. نشان میهرات  موجود در مناطق مرکزی شهررا اراضی خالی 
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 ( میزان اراضی خالی در هستۀ مرکزی شهر هرات )هکتار(2) جدول

 میزان اراضی خالی )هکتار( منطقه شماره
1 1 7 

2 2 1 

3 3 5 

4 4 32 

5 5 121 

6 6 823 

7 7 55 

8 8 260 

9 9 154 

10 14 122 

 1580  مجموع

مجمییوع اراضییی خییالی در کییل   
 محدودة شهر

 هکتار 3703

مجمییوع اراضییی بییایر در کییل    
 محدودة شهر هرات

 هکتار 2137

 
 1395(: اراضی خالی شهر هرات در سال 3) ۀنقش

 



120 
 

ـ پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب(نامة علمی غالب )فصل 1397ب  ،1ش   

 گیر مساحت شهرافزایش چشم. 4
باشید تیا ضیمن    نفوذ و حریم برای شهرها میی  ةنمودن حوزهای جامع، مشخصیکی از خصوصیات طرح

گییری  های داخیل حیریم، از شیکل   مناسب به محدوده رسانیِهای شهرداری برای خدماتدهی فعالیتسامان
 ۀپیرامون شهر جلوگیری کنید؛ زییرا در اثیر توسیع     ریزی نشده در نواحیِو سازهای بیر قانونی و برنامهساخت
بیا ارزش   باشد، اراضیِیندهای رایج در همین راستا میروی شهری نیز یکی از فرانشده که پراکندهریزیبرنامه
بیار در  دهد. در شهر هرات که برای اولیین های آتی شهر حفظ شوند، به هدر میکه باید برای توسعه پیرامونی
هکتیار در   3300سال ساخته شد، که شهر هرات را بیا مسیاحت    20میالدی ماستر پالنی با افق  1967سال 

هرسیازی و دانشیگاه   کاری شهرداری هیرات، سیازمان ش  سپس دانشگاه فلورانس ایتالیا با هم ؛نظر گرفته بود
سال ساخت کیه مسیاحت ایین شیهر را      20به افق  2012ردی را برای هرات در سال بُهرات ماستر پالن راه

پیالن سیال    کشور ماستر وزارت شهرسازیِ 1393و  1392همچنان در سال  ،هکتار در نظر گرفته بود 5860
 هکتار در نظر گرفته است.  18184ت را را مورد بازنگری قرار داده و به طور عجیبی مساحت شهر هرا 1967
شیهری باعیث شیده کیه      ۀهیای توسیع  توان نتیجه گرفت؛ عدم موجودیت طرحهای باال میاه ازگفتهآن
بیه سیمت    اًو این شهر مخصوصی  یان داشتهو سازها شهر در هستۀ مرکزی و اطراف شهر به شدت جرساخت

 که این رشد نیز به صورت اسپِرال یا افقی اتفاق افتاده است. طوری ؛گیری داشته باشدشرق و برب رشد اشم
 1395الی  1371(: تغییرات اراضی ساخته شدة شهر هرات از سال 3) جدول

 وسعت شهر )هکتار( اراضی ساخته شدة شهر در سال  شماره

1 1371 1249   

2 1381 2170 

3 1383 3709 

4 1390 6124 

5 1395 9270 
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 گسترش شهر هرات (: روند4) ۀنقش

 
 (: روند گسترش شهر هرات5) ۀنقش
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 1395الی  1371(: روند گسترش شهر هرات از سال 6) ۀنقش

 نتیجه گیری  
دهندة توسعۀ پراکنده از معییار  دادن فاکتورهای نشانشد، در این بررسی برای نشاناه گفتهبا توجه به آن

گیر اندازة شهر و موجودییت اراضیی خیالی در    رشد اشم تراکم ساختمانی، تراکم جمعیتی، طبقات ساختمانی،
 هستۀ مرکزی شهر استفاده شده است. 

دهد که هر ایی از بافیت متیراکم مرکیزی بیه      بررسی شاخص تراکم ساختمانی در شهر هرات نشان می
که در برخیی لبیه و   طوریراکم ساختمانی کاسته شده است؛ های بیرونی شهر حرکت کنیم از تطرف محدوده

 %50تر از های دارای تراکم کمبه عبارتی ساختمان ؛تر از سایر نقاط شهر استهای شهر به شدت کمحدودهم
های داخلی و متماییل بیه   انین در حاشیهاند. همدر حاشیه و یا خارج از محدودة قانونی شهر واقع شده اًدتعم
است در کل نسبت تراکم ساختمانی در شیهر   البته قابل ذکر ،پایین است اًدودة قانونی شهر نیز تراکم بالبمح

هرات خیلی باال نیست و حتی در هستۀ مرکزی شهر نیز این تراکم به حد خیلی باالیی نرسیده است. قیمیت  
ی و توسعۀ پراکنده در ایین شیهر دارد. منیاطقی ماننید     رودر شهر هرات نشان از پراکنده کم تراکم ساختمانی
از فرقه و نوآبیاد، اطیراف شیفاخانۀ نیور،      یهایکینه، محل باباجی، قسمتسها، محل عمهشیدایی، محل عرب

 انی بسیار پایینی دارند که اکثیر ی و اراضی بایر میانگین تراکم ساختمزراعبه علت داشتن اراضی  .کازرگاه و ..
 اند.  های داخلی محدودة قانونی شهر واقع شدهدر لبه

نفر در هکتار نشیان   103تا  53در هرات به ترتیب برابر  میانگین تراکم جمیعتی ناخالص و خالص شهری
زمیین از کیاربری    ةانین کمبود سطوح مربوط به کیاربری خیدماتی و موجودییت بییش از انیداز     هم .دهدمی
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 سال هفتم

نفیر در هکتیار    1032مسکونی و موجودیت مقدار زیاد اراضی خالی تراکم خالص مسکونی را تا حد اکثیر بیه   
 رسانده است.

امیا   ؛تر در یک شهر نشان از رشد و توسعۀ عمومی شهر اسیت میانگین طبقات ساختمانی بیشموجودیت 
دهد که شهر ها یک طبقه هستند. این نشان میاز ساختمان %56ست که ادر شهر هرات نقطۀ قابل توجه این

سیاختن   هرات به صورت افقی گسترش نموده و به جای رفتن در ارتفاع، از اراضیی بیایر و کشیاورزی بیرای    
 های مسکونی استفاده شده است. ساختمان

ست که بیا توجیه بیه    اهکتار زمین خالی در هستۀ مرکزی شهر نشان دهندة این 1500موجودیت بیش از 
پذیری جمعیت زیادی خالی مانده است و حومۀ شهرقیمت باالی زمین در قسمت مرکزی شهر هرات، اراضی 

 کثیری از نفو  رو به رشد شهر هرات شده است. 

دهنیدة  سال اخیر یکیی از فاکتورهیای اصیلی نشیان     15روند رو به رشد مساحت محدودة شهر هرات در 
هکتیار اسیت کیه     18000تر از روی در این شهر است. مساحت محدودة این شهر در حال حاضر بیشپراکنده

البته این مسیاحت شیامل اراضیی بیایر نییز       .دهدسال اخیر نشان می 15بت به نس یی راتفاوت قابل مالحظه
هکتار است در شهر هرات با مساحت سیاخته شیدة    9000که معادل را  شود اگر مقدار اراضی تحت ساختمی
گیر مسیاحت شیهر هیرات    دهد. افزایش اشمگیری را نشان میمقایسه کنیم باز هم تفاوت اشم 2001سال 
 دهندة توسعۀ این شهر به سمت حومه است. نشان

   هاسرچشمه

، «رویی در سه شهر میـانی ایـران  بررسی تطبیقی پراکنده»(. 1389احمدی، قادر و دیگران. ) .1
نمونۀ موردی: شهرهای اردبیل، سنندج و کاشان. تهران: نامۀ معماری و شهرسازی، دو فصلنامۀ دانشیگاه  

 . 1389، پاییز و زمستان، 5هنر، شماره 

تحلیل اثرات اقتصـادی رردشـیری شـهر هـرات بـا تبکیـد بـر        (. 1394احمدی، شفیقه. ) .2

 بیداهلل انصیاری، مسیجدجامع و قلعیۀ    موردی: آرامگاه خواجه ع ۀ؛ مطالعفرهنیی-های تاریخیجاذبه

 ختیارالدین. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور. 

 فلورانس: دانشگاه فلورانس. .(. ااپ اول1391. )برنامۀ جامع راهبردی هرات .3

 فلورانس: دانشگاه فلورانس. .(. ااپ اول1393. )برنامۀ جامع حمل و نقل راهبردی شهر هرات .4

  های محل. (. ااپ اول، کابل: ادارة مستقل ارگان1391) .برنامۀ انکشاف ظرفیت شاروالیها .5

ارزیابی طرح پیشنهادی توسعه شـهر  »(. 1390پور، ناصیر. ) حبیبی، میترا و برک-بزرگمهر، نسیم .6

 فصلنامۀ معماری و شهرسازی.  . «کرج مبتنی بر رویکرد رشد هوشمند
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ی شـهری در  روپراکنـده  ۀتحلیـل پدیـد  (. 1393پارسی، حمیدرضا و فراهانی فرمهینی، بهیراد. )  .7

پژوهشیی  -های شمالی اصفهان(. فصیلنامۀ علمیی  موردی: دامنه ۀ)مطالعهای شهرهای بزرگ دامنه

 .  1393دهم، بهار  ةمطالعات شهری، شمار

 ل: انتشارات سعید.  کابااپ اول. . اساسات حفاظت محیط زیست(. 1392پرویز، علی. ) .8

پراکنده کالنشـهر تبریـز بـا     ۀتحلیل الیوی توسع»(. 1391زاده دلیر، کریم و دیگران. )حسین .9

نقش جهان، سیال   ۀفصلنام. «ریری توسعۀ فزیکی آناستفاده از مدل شانون و تعیین جهت
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