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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :توسعه فيزيکي شهر فرآيندي است که طي آن محدودههاي فيزيکي شهر و فضاهاي کالبدي
آن در ابعاد افقي و عمودي و در طول زمان از نظر کمي و کيفي افزايش مييابد .هدف از اين پژوهش ،بررسي عوامل
موثر بر توسعه فيزيکي شهر گرمدره در فاصله زماني سالهاي  18 – 25ميباشد.
روش پژوهش :با استفاده از روش توصيفي – تحليلي مسئله مورد نظر پيگيري شده و دادههاي تحقيق از روش
پيمايشي جمع آوري شده است .و نظر به اينکه دادههاي پرسشنامهاي تحقيق در مقياس طيف ليکرت يعني رتبهاي
ميباشد ،در همين راستا از ضريب همبستگي رتبهاي اسپرمن استفاده شده است.
يافتهها :ضريب ميزان همبستگي رابطهاي ميان دو متغيير ترتيبي را نشان ميدهد و به عبارت ديگر متناظر ناپارامتري
ضريب همبستگي پيرسون ميباشد.
نتيجه گيري :منطقه مورد مطالعه در فرآيند توسعه فيزيکي خود در چند دهه اخير رشد سريعي را پشت سر گذاشته
که در نتيجه منجر به تغيير کاربري اراضي ،عدم تناسب ويژگيهاي اراضي با اصول شهر سازي ،افزايش مهاجرت و به
تبع آن رشد جمعيت شده است.
واژگان كليدي :توسعه فيزيکي شهر ،گسترش فضايي ،شهر گرمدره ،متناظر ناپارامتري ،ضريب همبستگي اسپرمن
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تحوالت پيچيده اقتصادي و فني که پس از انقالب
صنعتي شکل گرفته بود ،موجب تغييرات عميقتري در
اندازه شهرها ،نسبت جمعيت ساکن در آنها و آهنگ رشد
شهرنشيني گرديد  )Chapin: 2009,238(.بعد از جنگ
جهاني دوم توسعه شهري در شهرها ،با انگيزههاي
متفاوتي شکل گرفت .روند حاکم بر توسعه شهري در
ايران شامل دوره اول :گسترشهاي شهري که خارج از
منطقه شهري اتفاق افتاد؛ دوره دوم گسترشهاي شهري
در نواحي که در داخل منطقههاي شهري استقرار يافته
اند ( )hayas:1989,66دوره سوم يا امروزه :گسترش
شهر در تداوم با شهر اصلي (مرکزي) که در واقع ادامه
گسترش کالبدي شهرهاي قديمي و يا شهرهاي جديد
است(.ابراهيم زاده و همکاران)083-083،0322چنانچه
توسعه فيزيکي موزون و متعادل صورت گيرد مطلوب
خواهد بود ،اما در صورتي که توسعه فيزيکي در
بخشهاي مختلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد
موجب ناپايداري شهري ميشود(عظيمي آملي
. )0322،031توسعه فيزيکي شهرها يک فرآيند پويا
است که با ايجاد تغييراتي در فضاي فيزيکي شهر در يک
امتداد عمودي و افقي انجام ميشودAnderson: (.
 .)2002, 88اگر اين فرآيند به صورت بدون برنامه ريزي
انجام شود ،تعادل فيزيکي شهر و محيط زيست تغيير
کرده و بزودي سيستم شهري براي انجام وظايف به طور
صحيح ناتوان خواهد شد(.وليخاني و همکاران.)0311،0
با نگاهي به توسعه فيزيکي شهرها به ويژه در نيمه دوم
قرن حاضر ،معلوم ميشود که زمين قابل سکونت تحت
تأثير عواملي چون :ازدياد جمعيت ناشي از رشد طبيعي و
مهاجرت از روستا به شهر، ،گسترش واحدهاي توليدي،
خدماتي و مسکوني ،تغيير الگوي مصرف ز مين ،کاهش
مييابد) جباري و همکاران )33،0321
توسعه فيزيکي شهر ،فرآيندي پويا و مداوم است که
طي آن محدودههاي فيزيکي شهر و فضاهاي کالبدي آن
در جهتهاي عمودي و افقي از حيث کمي و کيفي
افزايش مييابند و اگر اين روند سريع و بي برنامه
باشد(نگارش )033،0328به تنسيق فيزيکي متعادل و
موزون فضاهاي شهري نخواهد انجاميد و در نتيجه
سامانههاي شهري را با مشکالت عديدهاي مواجه خواهد
ساخت (فردوسي )0323،02توسعه و عمران در مناطق
مختلف شهري ،روستايي و صنعتي که در بستر طبيعي
قرار دارد همواره نيازمند مطالعهي دقيق ميباشند
(ثروتي)03،0323

در مطالعهي فيزيکي شهرها بايد عوامل و موانع
طبيعي و انساني را مطالعه و ارتباط و تاثير متقابل اين
پديدهها بر يکديگر و بر توسعه شهر بررسي شود .زيرا
عدم شناخت و آگاهي الزم از اين محدوديتها و عدم
رعايت حريم مناسب آنها ،باعث هدايت و گسترش شهر
در جهت اين موانع ميشود که در نهايت شهر و فضاهاي
شهري را با مشکالت جدي مواجه خواهد کرد( .علمي
زاده)23،0328
در دهههاي اخير عناصر سياست گذاري به توسعه
هر چه بيشتر لگام گسيخته شهر کمک نموده و باعث
شده است که ارش زمين کيفيت مسکن و ديگر
فاکتورهاي اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي اشکال
وجود
به
را
شهرنشيني
از
متفاوتي
آورند(.محمدزاده )81،0322گروهي از عناصر سياست
گذاري موثر در توسعه فيزيکي شهرها که داراي امتيازات
و ويژگيهاي خاصي هستند عبارتند از به وجود آمدن
اشتغال ،رفاه اجتماعي ،پيشرفتهاي فرهنگي و علمي و
اقتصادي (حسين زاده دلير)33 :0320 ،
بيان مسئله
قرن حاضر با شهرنشيني سريع مشخص ميشود،
برخي آمارها حاکي از اين است که جمعيت شهرهاي
جهان تا سال  8131به پنج ميليالرد نفر خواهد رسيد.
( )Jag 2010,39اين شهرنشيني سريع نه تنها منجر به
استفاده گسترده از اراضي ميشود ،بلکه باعث افزايش
جمعيت در نواحي شهري و اثرات زيست محيطي مرتبط
با توسعه نيز ميگردد )Shen2012,27( .طبق برآورد
سازمان ملل تقريبا تمامي رشد خالص جمعيت در طي
 31سال آينده در شهرها رخ خواهد دادو جمعيت آنها دو
برابر خواهد شد.چنين رشد جمعيتي چشم اندازهاي
شهري را دگرگون خواهد ساخت ،چالشها و فرصتهاي
غير قابل انتظاري براي نهادهاي اجتماعي و سياسي
بوجود آورده و سرمايه گذاريهاي بي سابقهاي در
زيرساختها طلب خواهد نمود) Kaya2012,49( .
بررسي اجمالي سير تحول شهرنشيني استان البرز
نشان ميدهد که از آغاز توسعه صنايع و رشد شهرنشيني
طي سالهاي اخير و سرعت گرفتن روزافزون آن رشد و
توسعهي استان البرز به ويژه شهر گرمدره بدون توجه به
ضرورت حفظ زمينهاي کشاورزي و حفاظت محيط
زيست و محيط طبيعي انجام گرفته است .در بسياري از
موارد اساسا وجود اين اراضيي موجب گسترش بعدي
شهر شده ،هر قدر اين زمينتها وسيع تر و مقدار آن
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بيشتر بوده است ،شهر نيز گسترش بيشتري يافته و بر
جمعيت آن افزوده شده است .با توجه به گذشت زمان و
تحوالتي که در شهر گرمدره صورت گرفته و به منظور
بررسي و ارزيابي تاثير تحوالت و سياستهاي شهري با
توجه به موقعيت شهر گرمدره باغات قرار گرفته اند و به
دليل نزديکي به کالنشهر کرج و تهران محدوده خدماتي
شهري ،آن افزايش يافته و در نتيجه رشد بي رويه شهر
را سب شده است .نيزان رشد جمعيت و توسعه فيزيکي
شهر گرمدره در جهت افقي و نيز گسترش مداوم ساخت
شهري به دليل سوء سياستهاي مديريت شهري سبب
از بين رفتن اراضي کشاورزي و باغات اطراف شهر شده
است.اگ چه هر يک از متغييرهاي کالبدي ،اقتصادي،
اجتماعي و مديريتي به تنهايي و يا بهيکجا عامل اثر گذار
در روند گسترش فضايي و فيزيکي شهر گرمدره بوده
است و به طبع خود بازخوردهاي مثبت و منفي،
اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و کالبدي-
الولوژيکي به همراه داشته وليکن در شهر گرمدره
مجموعه اين عوامل در کنار هم گاه به صورت علت و گاه
به صورت معلول شکل دهنده ماهيت و ساختاري بوده
اند.بر اين اساس اين پژوهش در نظر دارد تا به بررسي و
تجزيه و تحليل عوامل موثر در توسعه فيزيکي شهر
گرمدره در طي يک دهه اخير بپردازد.
فايده و هدف پژوهش
شناخت عوامل موثر بر گسترش پويايي شهرهاي
کوچک مسالهاي کليدي در مديريت رشد شهر و کاهش
اثرات منفي توسعه شده است .حتي اگر رشد شهرهاي
کوچک به عنوان ضرورتي براي يک اقتصاد پايدار تلقي
شود ،رشد شهري کنترل نشدهيا نامنظم ميتواند باعث
ايجاد مسائل کالبدي ،اجتماعي و اقتصادي شود .براي
مواجهه با اين مسائل ،شناخت عوامل موثر بر توسعه
کالبدي از لحاظ نوع و ميزان تغييرات در طي يک دهه
براي کمک به برنامه ريزان و تصميم گيران در برنامه
ريزي شهري آينده ضروري استMorganton et al (.
)2009, 209
در اين تحقيق نشان داده ميشود که چه متغييرهاي
بر توسعه فيزيکي شهر گرمدره موثر هستند .اين تحقيق
از اين لحاظ ضرورت مييابد که در طي سالهاي اخير
عوامل متعددي بر روند توسعه فيزيکي شهر گرمدره موثر
بوده اند و از اين رو در نظر نگرفتن مالحظات طبيعي
مسائل و مشکالتي را براي شهر بوجود خواهد اورد.در اين
راستا هدف اين پژوهش بررسي و تحليل عوامل موثر بر

روند توسعه کالبدي شهر گرمدره طي سالهاي -0323
 0313ميباشد.
ادبيات پزوهش
توسعه فيزيکي نابسامان و بي رويه شهرها يکي از
مشکالت شهر و شهرنشيني در دوران معاصر ميباشد.
اين امر در دهههاي اخير عالوه بر آنکه ساختار شهرها را
دگرگون ساخته و نقش پذيري شهرها تاثير فراواني
داشته است .توسعه شهري در قالب شهرسازي به عنوان
اقدامي از پيش انديشيده شده براي سکونت انسان
سابقهاي بسيار طوالني دارد بطوريکه با بررسي متون
برنامه ريزي و توسعه فيزيکي شهرها مشخص ميشود که
عوامل فضايي متعددي بر توسعه کالبدي شهرها موثر
ميباشند که در يک دسته بندي کلي ميتوان آن را به
عوامل بيروني و دروني تقسيم بندي کرد:
الف) عوامل بيروني :شامل عوامل اقتصادي،
اجتماعي ،محيطي(طبيعي) و ژئوپوليتيکي.
ب) عوامل دروني :شامل نوع نگرش به شهر (از
ديدگاه سياسي و جغرافيايي) ،سياست و مديريتها
(دولت ها).
عوامل بيروني
عوامل اقتصادي :آگاهي و اطالع از ساختمان و طرز
کار اقتصاد يک شهر ،براي برنامه ريزي شهرري و تجزيه
تحليل استفاده از زمين ضرورت دارد .مطالعه در مباني
اقتصادي اين فعاليتها و اينکه چگونهيک شهر توسعه
پيدا کرده و در حال حاضر در چه شرايطي است و در
آينده چگونه خاهد بود ،راهنماي موثري ميباشد .به طور
کلي فعاليتهاي اقتصادي موجب اشتغال و جذب
جمعيت به اينگونه مراکز ميشوند .پس ميتوان گفت
اقتصاد يک شهر،عامل موثري براي توسعه اراضي
ميباشد(.شيعه)0331،22اصوال علل پيدايش ،توسعه و
رونق شهرها قبل از هر چيز ديگر ،اقتصادي است
(بحريني)32،0333
عوامل اجتماعي :به جرات ميتوان گفت که عوامل
اجتماعي و جمعيت مهمترين عوامل به وجود آورنده
توسعه سريع شهري هستند .به طوري که توسعه شهر در
ارتباط تنگاتنگ با ميزان رشد جمعيت شهري ميباشد و
در اين رابطه افزايش طبيعي جمعيت شهري ،ميزان
مهاجرت خالص به شهر ،انتقال ساخت جمعيتي جوامع
غير شهري به شهر و ساخت جمعيت شهر از عوامل
اساسي به شمار ميرود(.عزيزپور )52،0335
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امروزه توزيع مناسب جمعيت در پهنه فضاهاي
جغرافيايي از اهميت بسيار زيادي در عرصه سياست
گذاري و برنامه ريزي در جهان برخوردار است .بسياري از
کشورهاي در حال توسعه داراي تمرکز و تراکم بيش از
اندازه جمعيت در چند نقطه شهري هستند .چنين
وضعيتي به مشکالت زيادي در مديريت شهري به ويزه
تامين زير ساختهاي شهري منجر ميشودDrivakis-(.
.)Smith 1977, 69
عوامل محيطي :عوامل محيطي ،عوامل فيزيکي
طبيعت ،عنصر عمده و سازنده شهري است و نخستين
بستري است که محيط مصنوع در آن شکل
ميگيرد(جعفري مهرآبادي)33،0322بنابراين ساختار
طبيعي محيط شهرها از جمله عوامل بيروني است که
نقش اساسي در توسعه و گسترش شهرها دارد .امکانات
طبيعي موجود از قبيل توپوگرافي مطلوب ،وجود زمين
کافي ،موقعيت منطقهاي شهر از لحاظ واقع شدن در
محورهاي ارتباطي و مراکز جمعيتي منطقه و کشور ،هر
يک به نوعي عامل موثر در توسعه کالبدي شهر به شمار
ميروند.
عوامل ژئوپليتيکي :عوامل ژئوپليتيکي در راستاي
اهدافي همچون تثبيت مرزها و امنيت نواحي مرزي،
تاسيسات مراکز نظامي و صنايع دفاعي ميتوانند در
توسعه و گسترش فيزيکي شهرها نقش مهمي را ايفا
نمايند .از طرف ديگر تامين و ايجاد مراکز نظامي و
همچنين وجود صنايع و کارخانه هايي که جنبه دفاعي
دارند ،ميتوانند در توسعه و گسترش کالبدي شهرها
نقش داشته باشند(.محمدي )22،0335

عوامل دروني
نگرش به شهر :تفاوت توجه به شهر و تفاوت در
ميزان اهميت آن بر گروههاي مختلف ،از جمله
فاکتورهاي مهم در توسعه فيزيکي شهر است که ميتواند
در فرايند برنامه ريزي در توسعه شهرها در يک شهر ،هر
يک عناصر دخيل در اين امر هستند که بر اساس
برداشت از تعريف شهر و ميزان اهميت آن بدست ميآيد.
سياستها و مديريت ها :اثرات شهرنشيني در
سرتاسر جهان به طور قابل مالحظهاي در سطوح ملي و
بين المللي شناخته شده است(.)Naseralden 2008,94
تقاضاي فزايندهي جمعيت در حال رشد شهرهاو
مسائلي که موجب رشد سريع آنها گرديد ،افزايش
پيامدهاي بين المللي را در پي داشته است ،براي مثال
گزارش شهرهاي جهاني در سال  8112نشان ميدهد که
رشد شهري مترادف است با ظهور مجموعهاي از
پيامدهاي شهر ي از جمله گسترش نامتوازن شهري.
بنابراين بسياري از کنفرانسهاي بين المللي بر اهميت
توازن شناخت اين مسائل تاکيد کرده اند تا خط
مشيهاي موثر توسعه و رشد شهري بلند مدت را
تضمين کنند)UN- Habitat2006,44(.
پيشينه پژوهش
بطور کلي بررسي مطالعات انجام شده در حوزه
توسعه فيزيکي شهرها بيانگر نتايج متفاوتي ار تاثير
عوامل مختلف بر توسعه کالبدي شهرها است که در
جدول ذيل به برخي از آنها اشاره شده است.

جدول: 0خالصهاي از مطالعات انجام شده در زمينه توسعه فيزيکي شهرها
محقق

سال ششم
شماره نوزدهم
پاييز 1393

44

سال

موضوع

نتايج

نصيري

21

روندتوسعه شهرمالير

حاکم بودن الگوي شعاعي-شطرنجي بربافت امروزي شهرمالير

پوراحمد و همکاران

28

بررسي روندوالگوي توسعه
شهري سنندج با استفاده ازGIS

الگوي مناسب توسعه شهري از طريق مکانيابي يک
پهنه08کيلومترمربعي در شمال غرب سنندج تعيين شده است.

نظريان و تواليي

25

ديدگاهها،عوامل وعناصر موثر در
توسعه فيزيکي شهرهاي ايران

توجه به توسعه فيزيکي شهري پايداربه عنوان يک ضرورت
اساسي در برنامههاي توسعه شهري و مهاجرتهاي بي رويه و
افزايش جمعيت علت اصلي افزايش بي رويه شهرها و
رشدنامتوازن آنها

بزي

25

تحليل روندشهرنشيني و توسعه
فيزيکي شهر زابل

پيدايش و پويايي شهر زابل ناشي از شرايط منطقهاي و
فرامنطقهاي بوده و بيشترين توسعه و گسترش فيزيکي شهر زابل
ناشي از شرايط بوجود آمده پس از پيروزي انقالب بوده است.

ميرنجف موسوي و
همکاران

21

مدلسازي توسعه کالبدي و
تعيين مکان بهينه براي اسکان
جمعيت شهر سردشت تا افق

بستر و فضاي جغرافيايي شهر به لحاظ شرايط طبيعي-محيطي،
پتانسيل اسکان جمعيت تا افق03311رانخواهد داشت .محاط
بودن شهر به وسيله عوارض طبيعي و ژئومورفواوژيک محيط
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محقق

سال

نتايج

موضوع
0311

پيرامون از يک طرف و کمبودهاي شديشهر به لحاظ سرانه
کاربري ها،تجهيزات،تاسيسات و امکانات و خدمات از طرف ديگر
تا افق  0311شهر را با محدوديتهاي جدي روبه رومي سازد.

حسيني و همکاران

11

ارزيابي و مکانيابي جهات توسعه
فيزيکي شهر ديواندره با الستفاده
از مدل منطق فازي

پارامترهاي طبيعي را يکي از عوامل اصلي و تعيين کننده جهات
توسعه فيزيکي شهرهاوسکونتگاهها بيان ميکنند .نتايج اين
پژوهش نشان ميدهد که پهنههاي مساعدجهت توسعه فيزيکي
آتي شهر ديواندره بيشتردر بخش شرقي و تا حدودي نيز بخش
شمالي و جنوب شرقي به صورت پراکنده وجود دارد.

حسيني و همکاران

18

مکانيابي جهت توسعه فيزيکي
شهر رشت با استفاده از AHP

بابهره گيري از سيستم اطالعات جغرافيايي ،بهترين اراضي براي
توسعه آتي شهر محور جنوب شهر يعني محدوده بلوار الکان
مشخص شده است.

منبع :مطالعات کتابخانه اي0313،
روش پژوهش

سوالهاي تحقيق

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و روش بررسي
آن توصيفي – تحليلي است .اطالعات مورد نياز اين
تحقيق از طريق منابع اسنادي و مطالعات ميداني به
دست آمده است.
در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده شده و از
اين طريق ميتوانيم رابطه بين متغيرهاي تحقيق را مورد
بررسي قرار دهيم و از آنجايي که روش پيمايشي قابليت
تعميم پذيري دارد ميتوانيم نتايج تحقيق را به کل
جامعه تعميم دهيم .ابزار پژوهش پرسشنامه است جامعه
آماري شهروندان شهر گرمدره ميباشند که از طريق
فرمول کوکران نمونه  311تايي را به صورت تصادفي
انتخاب شدند و سپس بعداز جمع آوري دادهها براي
پردازش و تجزيه تحليل از نرم افزار  spssآزمونهاي
اماري پارامتري و ناپارامتري استفاده شده است.

سوالهاي تحقيق به شرح زير ميباشد:
 -0کدام متغيرها بيشترين تاثير را در امر توسعه فيزيکي
شهرها دارند؟
 -8در توسعه فيزيکي شهرها عوامل انساني موثرترند يا
عوامل طبيعي؟
فرضيههاي تحقيق
براي پژوهش مذکور فرضيه هايي به شرح زير مطرح
است:
بنظر ميرسد بين هر يک از عوامل و انگيزههاي
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،مواصالتي و ارتباطي ،با
توسعه فيزيکي شهر گرمدره ارتباط معناداري موجود
است.
بنطر ميرسد واگذاري زمين و اعطاي تسهيالت و
امکانات بوسيله دولت در شهر گرمدره از عوامل موثر در
توسعه فيزيکي شهر محسوب ميشود.

مدل مفهومي پژوهش
موقیت جغرافیایی
و راه های
مواصالتی
عملکردهای
مدیریتی

متغییرهای
اقتصادی

توسعه
فیزیکی
شهرگرمدره
انگیزه های
اجتماعی
جمعیتی

کمبودهای
خدماتی فضائی

مسائل فرهنگی
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موقیت جغرافیایی و راه های
مواصالتی و ارتباطی

راه های اصلی و فرعی متعدد

راه آهن تهران-آذربایجان

نزدیکی به کالنشهر کرج و تهران

خط متروی تهران-کرج

جاده مخصوص کرج

متغییرهای
اقتصادی
تبدیل کاربری از کشاورزی
به مسکونی

مسکن مهر

وجود کارخانجات

ارزانی قیمت زمین

سطح اشتغال

میزان درآمد

عملکردهای مدیریتی

مشارکت مردم در امور
شهری

عملکرد شهرداری

عملکرد شورای شهر

خواسته های مردمی

انگیزه های اجتماعی جمعیتی

تعلق به اشنایان

رضایتمندی

قومیت های متفاوت

جمعیت جوان

مسائل فرهنگی

تبعیت از فرهنگهای جدید

رسیدن به آرزوها

حفظ ارزش ها

کمبودهای خدماتی
فضایی

امکانات تفریحی
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امکانات تجاری و مرکز
خرید

امکانات ورزشی

امکانات بهداشتی و درمانی

امکانات آموزشی
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يافتههاي پژوهش
با توجه به اين که فرضيه تحقيق بررسي وجود
رابطه بين شش متغير مستقل «اقتصادي»« ،عملکردهاي
مديريت شهري و مردمي»« ،کمبودهاي خدماتي و
فضايي»« ،انگيزههاي اجتماعي و مسائل فرهنگي»،
«راههاي مواصالتي و ارتباطي» و «خصوصيات جغرافيايي
و اقليمي» با متغير وابسته «توسعه فيزيکي شهر
گرمدره» ميباشد ،و نظر به اين که دادههاي
پرسشنامهاي تحقيق در مقياس طيف ليکرت يعني
رتبهاي ميباشد؛ در همين راستا از ضريب همبستگي
رتبهاي اسپيرمن استفاده شده است .اين ضريب ميزان
همبستگي رابطهي ميان دو متغير ترتيبي را نشان
ميدهد و به عبارت ديگر متناظر ناپارامتري ضريب
همبستگي پيرسون ميباشد .که در ادامه نتايج حاصل از
تحليل دادههاي بدست آمده تحقيق در قالب جداول زير
آورده شده است.
 -1رابطه همبستگي بين وضعيت عوامل اقتصادي
و توسعه فيزيکي شهر گرمدره
بعد از جمع آوري داده و تجزيه و تحليل نتايج زير
حاصل شد .همانطور که در جدول ( )0ديده ميشود
ضريب همبستگي بين دو متغير عوامل اقتصادي و
توسعه فيزيکي شهر گرمدره در سطح معني داري قابل
قبول  15851ميباشد .که اين عدد به وجود رابطه معني
دار بين اين دو متغير اشاره دارد.
جدول :1ضريب همبستگي اسپيرمن بين عوامل
اقتصادي و توسعه فيزيکي
عوامل اقتصادي

ضريب همبستگي

سطح معني داري

15851

1511

منبع  :يافتههاي تحقيق
-2رابطه همبستگي بين وضعيت راههاي مواصالتي
و ارتباطي و توسعه فيزيکي شهر گرمدره
بعد از جمع آوري داده و تجزيه و تحليل نتايج زير
حاصل شد همانطور که در جدول ( )8ديده ميشود
ضريب همبستگي بين دو متغير درآمد و توسعه فيزيکي
شهر گرمدره در سطح معني داري قابل قبول 15302
ميباشد .که اين عدد به وجود رابطه معني دار بين اين
دو متغير اشاره دارد .بنابرين وضعيت راههاي مواصالتي و
ارتباطي کهيکي از متغيرهاي معرفي شده تحقيق است
بر روي توسعه فيزيکي شهر گرمدره تاثير گذار خواهد
بود.

جدول :2سطح معناداري بين راهها ي ارتباطي و
توسعه فيزيکي
ضريب همبستگي سطح معني داري
راههاي مواصالتي و ارتباطي

1511

15302

منبع  :يافتههاي تحقيق
-3رابطه همبستگي بين کمبودهاي خدماتي و
فضايي و توسعه فيزيکي شهر گرمدره
بعد از جمع آوري داده و تجزيه و تحليل نتايج زير
حاصل شد همانطور که در جدول ( )3ديده ميشود
ضريب همبستگي بين دو متغير کمبودهاي خدماتي و
فضايي و توسعه فيزيکي شهر گرمدره در سطح معني
داري قابل قبول  15023ميباشد .که اين عدد به وجود
رابطه معني دار بين اين دو متغير اشاره دارد .
جدول :3ضريب همبستگي اسپيرمن
سطح معني داري

ضريب همبستگي

1511

کمبودهاي خدماتي و فضايي 15023

منبع  :يافتههاي تحقيق
-4رابطه همبستگي بين عملکردهاي مديريتي
توسعه فيزيکي شهر گرمدره
ما چنين فرض کرديم که بين دو متغير
عملکردهاي مديريتي و مردمي و توسعه فيزيکي شهر
گرمدره رابطه مثبت و معني داري وجود دارد .همانطور
که در جدول  3ديده ميشود ،بين اين دو متغير در
سطح معني داري صفر که زير  1515ميباشد به ميزان
 15831رابطه همبستگي دارد.
جدول : 3ضريب همبستگي اسپيرمن بين عملکرد
مديريتي شهري و توسعه فيزيکي
ضريب همبستگي سطح معني داري
عملکردهاي مديريتي شهري 15831

1511

منبع  :يافتههاي تحقيق
-5رابطه همبستگي بين انگيزههاي اجتماعي و
فرهنگي و توسعه فيزيکي شهر گرمدره
بعد از جمع آوري داده و تجزيه و تحليل نتايج زير
حاصل شد همانطور که در جدول ( )5ديده ميشود
ضريب همبستگي بين دو متغير انگيزههاي اجتماعي و
فرهنگي و توسعه فيزيکي شهر گرمدره در سطح معني
داري قابل قبول  15111ميباشد . .که در مورد اين دو
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متغير نيز ميتوان صحت وجود رابطه معنادار بين اين دو
متغير را تاييد کرد.
جدول :5ضريب همبستگي اسپيرمن
ضريب همبستگي
15111

1511

منبع  :يافتههاي تحقيق

-6رابطه همبستگي بين نزديکي به کالنشهر
تهران و کرج و توسعه فيزيکي شهر گرمدره
بعد از جمع آوري داده و تجزيه و تحليل نتايج زير
حاصل شد همانطور که در جدول ( )2ديده ميشود
ضريب همبستگي بين دو متغير نزديکي به دو
کالنشهر و توسعه فيزيکي شهر گرمدره در سطح معني
داري قابل قبول  15851ميباشد.

ضريب همبستگي

سطح معني داري

15822

1511

منبع  :يافتههاي تحقيق
همانطوريکه در جداول فوق ديده ميشود ،متغير
توسعه فيزيکي شهر گرمدره با شش متغير مستقل
تحقيق رابطه معنادار دارد .بنابرين ميتوانيم با بررسي
نتايج ارائه شده در جداول فوق صحت فرضيات تحقيق را
تاييد کنيم.
سطح عوامل اقتصادي (ضعيف يا قوي)
يافتههاي بدست آمده از آزمون  tمستقل نشان
ميدهد که بين شرکت کنندگاني که از لحاظ سطح
اقتصادي ضعيف و شرکت کنندگاني که قوي هستند،
تفاوت معني داري در ميانگين وجود ندارد.
جدول  3نتايج آزمون  tبررسي مقايسه ميانگين ميزان
توسعه فيزيکي شهر گرمدره با توجه سطح عوامل
اقتصادي
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متغير

ميانگين

df

t

P

ضعيف

1/33

012

- 0/100

1/521

قوي

1/38

** :معني داري در سطح 1/10خطا
* :معني داري در سطح 1/15خطا

متوسط و قوي ) تفاوت معني داري در ميانگين توسعه
فيزيکي شهر گرمدره وجود ندارد.
جدول  2نتايج بررسي مقايسه ميانگين ميزان توسعه
فيزيکي شهر گرمدره با عملکردهاي مديريتي بر اساس
آزمون Anova
ميانگين

انحراف معيار

سطوح متغير
ضعيف

1/51

1/313

متوسط

1/51

1/533

قوي

1/51

1/533

F

1/518

P

1/288

** :معني داري در سطح 1/10خطا
* :معني داري در سطح 1/15خطا

تحليل نتايج رگرسيون خطي چندمتغيره

جدول : 6ضريب همبستگي اسپيرمن
نزديکي به کالنشهرا

يافتههاي بدست آمده از آزمون  ANOVAنشان
ميدهد که بين شرکت کنندگان مورد مطالعه از لحاظ
نوع عملکردهاي مديريتي و مردمي (ضعيف و

سطح معني داري

انگيزههاي اجتماعي و
فرهنگي

عملکردهاي مديريتي

در مجموع هدف اصلي از کاربرد رگرسيون چند
متغيره اين بود که ترکيب خطي از متغيرهاي مستقلمان
را به گونهاي ايجاد کنيم که حداکثر همبستگي را با
متغير وابسته مان نشان دهد .در نتيجه از اين ترکيب
خطي ميتوانيم در جهت پيش بيني متغير وابسته
وضعيت توسعه فيزيکي شهر گرمدره  ،و اهميت هر يک
از متغيرهاي مستقل تحقيق در پيش بيني مورد نظر
ارزيابي کنيم.
پاسخ دادن به سواالت تحقيق از طريق ساختن يک
معادله خطي به شکل عمومي زير انجام ميشود:
Y = b0 + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + e

كه در آن نقش هر يک از متغيرها در زير آورده شده است:
 :Yتوسعه فيزيکي شهر گرمدره
 : x1اقتصادي
 : x2عملکردهاي مديريت شهري و مردمي
 : x3کمبودهاي خدماتي و فضايي
 : x4انگيزههاي اجتماعي و مسائل فرهنگي
 : x5راههاي مواصالتي و ارتباطي
 : x6خصوصيات جغرافيايي و اقليمي
 : eخطاهاي تصادفي يا مانده ها
و ضرايب  b0و  b1و b2و  b3و  b4و  b5و  b6شيب
هر يک از متغيرهاي تعريف شده در معادله رگرسيون يا
به عبارتي ضريب ميزان اهميت متغيرها و سهم آنها در
تبين متغير وضعيت معيشتي هستند .که با روش
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کمترين مربعات برآورد ميشوند و در ادامه مقدار هر يک
به دست آورده خواهد شد.
در صورتي ميتوانيم از رگرسيون خطي استفاده
کنيم که متغير وابسته بايد داراي توزيع نرمال باشد.به
همين منظور براي سنجش نرمال بودن توزيع متغير
وابسته توسعه فيزيکي شهر گرمدره از آزمون  x2کاي
اسکواير استفاده کرده ايم که نتايج آن در جدولي به
صورت زير خالصه شده است.
جدول  :1آزمون کاي اسکواير
متغير
فيزيکي
توسعه
شهر گرمدره

کاي اسکواير
0385311

درجه

سطح معني

آزادي

داري

1

15113

منبع  :يافتههاي تحقيق
همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود برازش X2

در سطح معني داري قابل قبول  15113است .يعني
متغير توسعه فيزيکي شهر گرمدره داراي توزيع نرمال
بوده و نماينگر برازش مناسب مدل است .در ادامه نتايج
مربوط به تحليلهاي رگرسيوني اين تحقيق آورده خواهد
شد .که خالصه آن در جدول  01آورده شده است.
 R2تعديل شده به مجذور ضريب همبستگي
چندگانه معروف ميباشد .اين ضريب ميزان تبيين
واريانس و تغييرات متغير وابسته توسط مجموعه
متغيرهاي مستقل را نشان ميدهد .در جدول  2اين
آماره  15503ميباشد که نشان ميدهد ،شش متغير
مستقل تحقيق توانسته  5053درصد تغييرات متغير
وابسته مان را پيش بيني کند .مقدار  Fنشان دهنده آن
است که آيا مدل رگرسيوني تحقيق مدل مناسبي است
يا خير .تشخيص اين موضوع با معني داري  Fدر سطح
خطاي کوچکتر يا بزرگتر از  1515امکان پذير است .که

عدد معني داري  Fدر اين تحقيق  15150بدست آمده
که نشان ميدهد اين آماره با مقدار بدست آمده 85522
معنادار است و گواه از قدرت 2متغير مستقل تحقيق در
تبيين ميزان تغييرات و واريانس متغير وابسته توسعه
فيزيکي شهر گرمدره ميباشد.
در تحليل نتايج جدول رگرسيوني (جدول  )01از
ضريب بتا  Betaاستفاده ميکنيم .ضريب بتا عددي بين
 0-1است ،بدين صورت که هرچه قدر ضريب بتا بهيک
نزديکتر باشد رابطه قوي تري بين متغير مستقل و
وابسته وجود دارد.همانطور که در جدول 01ديده
ميشود ،ضريب بتا براي متغير شرايط جغرافيايي و
اقليمي بيشترين مقدار در بين متغيرها (ضريب بتا
 ).380را کسب کرده است .که نشان ميدهد در اين اين
شش متغير ،متغير شرايط جغرافيايي و اقليمي بيشترين
تاثير را در تبيين و پيش بيني توسعه فيزيکي شهر
گرمدره دارد .بعد از آن متغير کليدي انگيزههاي
اجتماعي و مسائل فرهنگي در سطح معني داري 15183
با ضريب  15311بيشترين تاثير را داشته است.
کمبودهاي خدماتي و فضايي از عوامل ديگر تاثير گذار
در توسعه فيزيکي شهر گرمدره ميباشد که در سطح
معني داري  15112ضريب بتاي  15321که نشان دهنده
رقم خوبي در پيش بيني توسعه فيزيکي شهر گرمدره
است .در تهايت معادله رگرسيوني اين تحقيق به صورت
زير خواهد شد
Y = 35101 + 15321 X1 + 15311 X2 + 15012 X3 + 15852
X4 + 15153X5 + 15380X6 + 15251

بنابرين در اين قسمت توانستيم با نشان دادن
ضرايب بتا براي هر متغير مستقل به سواالت مطرح شده
در تحقيق پاسخ دهيم.

جدول  : 11نتايج تحليل رگرسيوني
سطح معني

ضريب

متغير

داري

رگرسيوني بتا

1510

15012

15333

عملکردهاي مديريت شهري

15128

15852

15211

کمبودهاي خدماتي و فضايي

15112

15321

15132

انگيزههاي اجتماعي و مسائل فرهنگي

15183

15311

15211

راههاي مواصالتي و ارتباطي

15132

15153

15220

نزديکي به کالنشهرها

15108

15380

15210

متغير مستقل

توسعه فيزيکي شهر گرمدره

وابسته
اقتصادي

منبع  :يافتههاي تحقيق

تولرانس

R2adj

F

1503

85522
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اسماعیل نصیری و مهدی ناصر مقبل

نتيجه گيري
منطقه مورد مطالعه در فرآيند توسعه فيزيکي خود
در چند دهه اخير رشد سريعي را پشت سر گذاشته که
در نتيجه منجر به تغيير کاربري اراضي ،عدم تناسب
ويژگيهاي اراضي با اصول شهر سازي ،افزايش مهاجرت
و به تبع آن رشد جمعيت شده است .اين تحقيق با
سناخت و بررسي عوامل موثر بر توسعه فيزيکي شهر
گرمدره سعي نموده با بيان متغييرها و عوامل موثر در
روند توسعه را مطرح کند.
پيشنهادات
به منظور يکپارچهيازي توسعه شهر گرمدره موارد
زير پيشنهاد ميشود.
 -0ايجاد تعادل بين شهرهاي کوچک و متوسط و بزرگ
در سطح استان در جهت متعادل نمودن سياستهاي
برنامه ريزي توسعهيکپارچه در سطح استاني.
 -8کنترل و جهت دادن به روند ساخت و سازها و
مديريت بيشتر از سوي مسئوالن شهري جهت توسعه
مثبت و همه جانبه شهر.
 -3يکي از عوامل مهم گسترش فيزيکي رشد جمعيت
است کنترل موثر است براي ايجاد اشتغال بيشتر.
 -3افزايش فضاهاي خدماتي بر اساس نيازهاي
شهروندان.
 -5ايجاد امکانات بهداشتي – درماني – بيمارستاني
جهت رفاه حال شهروندان.
 -2اختصاص سرانههاي بيشتر آموزشي – فرهنگي به
شهر.
 -3ايجاد زيرساختهاي تفريحي – ورزشي بيشتر جهت
گذراندن اوقات فراغت اهالي شهر.
 -2کنترل مهاجرتهاي بي رويه از نوع فصلي – دائمي
به شهر گرمدره.
منابع و ماخذ
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-0ابراهيم زاده،عيسي و رفيعي ،قاسم ،0322.تحليلي بر
الگوي گسترش کالبدي شهر مرودشت با استفاده از
مدل آنترويي شاتون .فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي
انساني،سال  ،38شماره 21
 -8بحريني ،سيدحسين )0333(.فرايند طراحي شهري.
چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران،تهران
 -3پور احمد ،احمد و شماعي ،علي  0321اثرات توسعه
فيزيکي شهر سزد بر جمعيت بافت قديم شهر ،مجله
نامه علوم اجتماعي ،شماره 02

 -3ثروتي ،محمدرضا0323 ،تنگناهاي طبيعي توسعه
شهر الر (جنوب استان فارس) ،فصل نامه جغرافياي
سرزمين ،سال اول ،شماره 80
 -5جباري،ندا ،ثروتي ،محمدرضا 0321.بررسي روند
توسعه فيزيکي بخش شمال غرب شهر تهران
(مطالعه موردي حصارک)فصلنامه جغرافياي طبيعي
سال سوم شماره  01تهران
-2جعفري مهرابادي،مهدي  0322تحليل روند توسعه
فيزيکي شهر اراک ،پايان نامه کارشناسي ارشد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشکده جغرافيا.
دانشگاه تهران
 -3حسين زاده دلير ،کريم 0311 ،برنامه ريزي ناحيه
اي.انتشارات سمت تهران
-2سرور،هوشنگ  0313نقش عوامل محيطي در امکان
سنجي توسعه فيزيکي شهر مکان .مجله پژوهش و
برنامه ريزي شهري ،سال پنجم شماره هجدهم
-1شيعه اسماعيل .0322،مقدمهاي بر مباني برنامه
ريزي شهري .دانشگاه علم و صنعت
 -01علمي زاده ،هيوا  0328کاربرد ژئومورفولوژي در
توسعه و محدوديت کرج ،مجله جغرافيا و توسعه،
شماره 30
 -00عيسي پور ،رمضان  0313تحليل عوامل موثر در
توسعه فيزيکي شهر رحيم آباد فصلنامه برنامه ريزي
منطقه اي .سال پنجم شماره 03
 -08عزيزپور ،محمد 0335توان سنجي محيط طبيعي و
توسعه فيزيکي شهر تبريز رساله دکتري رشته
جغرافيا و برنامه رزي شهري ،دانشکده ادبيات و
علوم انساني .دانشگاه تربيت مدرس
 -03عظيمي آملي ،جالل  0322اصططالحات و مفطاهيم
علوم شهري ،انتشارات دانشگاه آزاد واحد نور ،چطاپ
اول نور
 -03محمدزاده ،رحمت  0322بررسي اثرات زيست
محيطي توسعه شهري منطقه  5شهرداري تهران،
جلد دوم ،معاونت شهرسازي و معماري
 -05محمدي جطواد 0335،تحليطل پراکنطدگي فضطايي،
فضاي سبز شهري در منطقه  8شطهر تبريطز ،پايطان
نامه کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري،
دانشکده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي
 -02نگارش ،حسين  0328کاربرد ژئومورفولوژي در
مکان گزيني شهرها و پيامدهاي آن ،نشريه جغرافيا
و توسعه ،سال اول شماره 0
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