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شهری بر روند گسترش کالبدی  -واکاوی نقش نیروها و عوامل مدیریتی

 1های شهری؛ نمونه مورد پژوهش شهر فسامحدوده

 دوست افسون رجب
ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه

 تهران، تهران، ایران شهرداری
 afsoonrdoost@gmail.com  

 08/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                                   24/10/1399تاریخ دریافت:

 چكیده

نیروها و فرایندهای مدیریتی و گسترش قتصادی و ا -جریانات اجتماعی ، رابطه قطعی بین روند تکامل کالبدی در بسیاری از شهرها

البدی شهر کدر گسترش نیروها و عوامل مختلف حاضر با توجه به این نگرش به بررسی نقش  پژوهشدهد. را نشان می کالبدی آن

 نظیریبیریع و سکه در این دوره گسترش فیزیکی و تغییرات فضایی شمسی  80اوایل دهه تا  در فاصله زمانی بعد از انقالبفسا 

 پرداخته است. در شهر روی داده 

های اسنادی، انجام مصاحبه و ها به صورت روشگردآوری داده ویفی استوار بوده ساختار اصلی پژوهش بر روش تحقیق ک

  مشاهدات میدانی انجام شده است.

شان می  های پژوهشیافته صله زمانی مورد نظر     دهدن سا در فا شهر ف شهر ا  6/996 حدود ،که در  شده که   هکتار به محدوده  ضافه 

نقالب، عامل های بعد از افرایندهای مدیریتی، سييیاسييت واگذاری اراضييی در سييا   در این فرایند عوامل متعددی نظیر نیروها و 

اند. تههای توسعه شهری و عوامل محیطی نقش اساسی داشغیررسمی، طرحهای گاهدرآمدها در قالب سکونت کممهاجرت، اسکان  

هکتار معاد   6/560 حدود مدیریتی با افزودن در این بین نیروها و فرایندهایبوده و  ثیر و شدت هر کدام از این عوامل متفاوتأت

صد کل محدوده  25/56 شهر     در شده به محدوده  ضافه  سترش کالبدی  أترین عامل تبه عنوان مهم ؛های ا سا  ش ثیرگذار در گ هر ف

 بوده است. مطرح 

ترکیب و  به طوری کهکه عوامل موثر در گسييترش کالبدی شييهر فسييا هم جهت بوده گیری کرد توان این چنین نتیجهبنابراین می

  .اندنقش داشتهگسترش کالبدی و ایجاد مناطق جدیداالحداث  درای از عوامل برآیند مجموعه
 

 هری،گسترش شهای توسعه شهری، اسکان غیررسمی، سیاست واگذاری زمین، طرح مدیریتی،و عوامل  نیروهاواژگان کلیدی: 

 فساشهر 

                                                           
بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش » الزم به توضیح است در این مقاله از برخی از نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان  - 1

به  1386ریزی شهری در سا  که در رشته جغرافیا و برنامه(«  1380 – 1360های شهر فسا درفاصله سا کالبدی نقاط شهری )مورد مطالعه: 

 راهنمایی دکتر غالمرضا کاظمیان در دانشگاه ترببیت مدرس تهیه گردیده استفاده شده است.
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 مقدمه -1

و نیروها و ، رابطه قطعی بین جریانات اقتصادی ي اجتماعی بسیاری از شهرهای کشورروند تکامل کالبدی در 

ثیر فزاینده و تعیین أیکی از عوامل بسیار مهمی که تدهد. را نشان می و گسترش کالبدی آن فرایندهای مدیریتی

ظر کالبدی و ای برعوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است. کنتر  رشد و توسعه شهرها از نکننده

یافته و کارآمد است که بتواند عوامل و عناصر موثر در اداره شهر را به  جمعیتی نیازمند وجود مدیریت سازمان

گویی به نیاز شهروندان سازماندهی نماید. چرا که شهر به عنوان یك منبع توسعه نحوی مطلوب جهت پاسخ

های شهری نقش بسیار مهم و بهبود سکونتگاهمطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و 

در بسیاری از شهرها منجر به مسائل  فرایندهای خارج از کنتر  مدیریت محلیدر این میان تعیین کننده دارد. 

های عدیده ای از جمله پراکنده رویی شهر، فقدان مدیریت یکپارچه بر روی مصرف زمین، کمبود زیر ساخت

ریزی های مسکونی خارج از نظام برنامهکیت زمین، شکل گیری محالت و محدودهمسائل مربوط به مالشهری، 

 شهری، اثرات نامطلوب محیط زیست شهری و... شده است.

عمومی،  -های مختلف از جمله نیروهای بخش دولتیثیر نیروها و بخشأاداره و مدیریت شهرها تحت ت

گیری جزءجزء و راین شهر نتیجه فرایند تصمیمگیرد. بنابجامعه مدنی و نیروهای بخش خصوصی صورت می

خود به هدایت  منافعگران فضای شهری و مطابق با اهداف و به عنوان کنش این نیروهاهاست. جمعی این گروه

مختلف با هم متفاوت بوده  های ذکر شده در اداره شهرها در جوامعنیروپردازند. نوع فعالیت و توسعه شهر می

اند. در جوامعی که به است که این جوامع طبق آن سازمان یافتهو سازوکارهایی  هاشیوه ثیر مستقیمو تحت تأ

ها حاکم است؛ هنر شوند و نظام مبتنی بر مردم ساالری و شهروندمداری در آنصورت غیرمتمرکز اداره می

هماهنگی و ها و مطالبات شهروندان بر اساس مند، با درایت و طبق خواستهمدیریت شهری به شکل نظام

های محلی )شهری( نقش گیرد. در این جوامع، حکومتوحدت تمام عوامل موثر در اداره شهر صورت می

بر اساس  توسعه شهری ،نمایند که نتیجه این نوع حکومت و مدیریتاصلی را در اداره امور شهر ایفا می

شهری به شکل مشارکتی  مشارکت تمامی نیروهای سازنده شهر است. لذا حرکت به سوی سیستم مدیریت

بر چگونگی عملکرد  طلبد و چنین تغییری متقابالهای ماهیتی نهادها را میتغییری بنیادی و گسترده در ویژگی

 گذارد.ثیر میأواقعی هر فعالیتی ت

شييهرها بیشييتر بر اسيياس خواسييت نیروهای حاکم و  ،ها حاکم اسييتبرآناما در جوامعی که نظام متمرکز 

شوند.  ای متمرکز اداره میبخصوص شهروندان و به شیوهو های شهری فتن جایگاه سایر گروهبدون در نظر گر
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اند و مدیریت و اداره تمامی امور از سيييوی      های محلی به طور کامل شيييکل نگرفته      در این جوامع حکومت 

جه هستند.  اقتصادی موا  -متعدد اجتماعی شود و به دلیل تمرکز شدید، با مشکالت   حکومت مرکزی اعما  می

شهری در این  ست.      مدیریت  شهرها ا سجام و هماهنگی الزم در اداره امور  گونه جوامع به دالیل متعدد فاقد ان

ها  آشفتگی  ،مدی مدیریت شهری در کنتر  رشد وگسترش کالبدی شهرها     آهمچنین به دلیل عدم توان و ناکار

 وجود دارد. های بسیار در شهرهای این جوامع و نابسامانی

 روند شتابان شاهدبه ویژه در دو دهه نخست بعد از انقالب،  ر فسا نیز همانند سایر شهرهای میانی کشورشه

های بعد فراهم آورده که ساخت و سازهای شهری را در سا  موجباتوضعیت این و افزایش جمعیت بوده 

گانگی ن نمودی از چندبه عنوا های مختلفیگیری محدودهشکلویژه در اطراف شهر به صورت هب نتایج آن

 نمایان است. و نقش عوامل مختلف مدیریت رشد شهری

اند اهمیت  ها و فرایندهایی که آن را قوام بخشیده فضا از طریق هدف  با توجه به این که  شناخت و تحلیل 

ساختارها، قوانین و نهادهای موجود     سط  سیار  که در ایجاد ناعدالتی زیادی دارد و این اهداف و فرایندها تو ب

(؛ این مقاله نیز به بررسی و واکاوی نقش عوامل و 125 ،1389نوذری، شود )سازی میتهیه و پیاده تأثیرگذارند

این پژوهش با هدف  نیروهای مختلف در تغییرات کالبدی و فضييایی شييهر فسييا پرداخته اسييت. به بیان دیگر 

در جهت  ها در گسترش کالبدی شهر  ش آنشهری و میزان نق  -شناسایی ارتباط بین نیروها و عوامل مدیریتی  

سخ  سا طی      گویی پا شهر ف سترش کالبدی  سش که گ ا  عمدت 80بعد از انقالب تا اوایل دهه  هایسا   به این پر

صورت گرفته أتحت ت شده ثیر چه نیروهایی  ست  ؛ انجام  سترش     ا سا در این دوره گ شهر ف . با توجه به این که 

ضایی  فیزیکی  سا  و یری را تجربه کرده نظسریع و بی و تغییرات ف سازهای     در  ساخت و  های بعد نیز عمده 

انتخاب  این بازه زمانی  ،انجام گرفتهالحاق شييده ی که طی این دوره به شييهر هایها و زمینشييهری در محدوده

   شده است.

 چارچوب نظری -2

است. هرچه درجه شهری موثر  ریزیارتباط عناصر مدیریت و برنامه دهینوع سیستم حکومت شهری در شکل

، ترشهری سطحیریزی برنامهوابستگی سیستم به حکومت مرکزی بیشتر، نوع ارتباط عناصر مدیریت و 

و نمادین است؛ در حالی که هر اندازه سیستم حکومت شهری از درجه وابستگی کمتری به حکومت  ترغیرواقعی

شهری ریزی برنامهین عناصر مدیریت و های واقعی ارتباط بمرکزی برخوردار باشد درصدد طراحی مکانیزم

 (.95 ،1381،)طاهر خانی است
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شهری را شکل می دهد و به ریزی برنامهعالوه بر نوع سیستم حکومت شهری که رابطه بین مدیریت و 

و نحوه اداره و کنتر  رشد شهرها موثر است نظام سیاسی مدیریت شهری ریزی برنامهنوعی در چگونگی نظام 

نهادهای سیاسی در  ردد.گبسیار مهم در تشویق یا تحدید گسترش کالبدی شهرها محسوب می نیز از عوامل

های زمین، تعیین مالیات بر زمین و های توسعه شهری، تعیین کاربریسطح ملی و محلی از طریق اجرای طرح

هری ایفا ها نقش اساسی در سرعت و جهات توسعه شبندی و ایجاد برخی محدودیتسازی، منطقهساختمان

 نمایند.می

، ترفند کنندگران متعددی است که هریك بنا به مصالح و منافع خود تدبیر میجامعه امروز پر از کنش 

نفع به عنوان بازیگران صحنه شهر در جهت اهداف . در عرصه شهر گروههای ذیپردازندو به عمل می زنندمی

گران، مدیریت شهری خود نیز بازیچه گردانی کنشدر صورت فقدان قدرت کارکنند. و مقاصد خود عمل می

گران که در شهر صاحب قدرت هستند، را عناصر یا کنش .(8 ،1382سعید نیا، گران صحنه خواهد شد )کنش

عبارت از هر فرد، گروه یا سازمانی دانست که با استفاده از منابع در اختیار خود و از طریق تنظیم و  توانمی

ها، اقدامات و رفتار سایر گذاری، سیاستهاسازیثیری هر چند اندك در تصمیمأت واندتمی کنش رفتار خود

گران ممکن است در درون شهر یا منطقه شهری یا خارج از آن مستقر گران شهری داشته باشد. این کنشکنش

ها در جامعه آن صادی و فرهنگیاقت -باشند. کنش و رفتار این عناصر تابعی از جایگاه رسمی، پایگاه اجتماعی

 (.87-86 ،1383است )کاظمیان،

گونه جریانات در جامعه به انحاء ن ها و وجود ایاز سوی افراد و گروه رانیقدرت ترطور مشخصه ب

 شود:میزیر  هایحوزهمختلف باعث تغییر در 

 ؛گیریتصمیمو  سازیفرایند تصمیم -

 ؛گیریتصمیممحصو  فرایند  -

 ؛گیریتصمیممحیط مورد نظر  هایساختار و مولفه -

. شوندو مدیریت فضایی شهرها محسوب میریزی برنامهو موضوعات اساسی  هاهسه حوزه باال از مولف

برای شهرها باعث ایجاد تغییر در ساخت شهرها گیری تصمیمو ریزی برنامهنفوذ افراد صاحب قدرت در فرایند 

های ثیر قدرتأتحت ت تواندمیها کنتر  منابع در شهرها نیز . عالوه بر اینشودعناصر شهری می گیریو شکل

ه کیفیت و رفاه اجتماعی شهروندان را تحت ألها قرار گیرد، که این مسسیاسی و شخصیت و اعتبار اجتماعی آن
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در ارتباط عملکردی با حوزه اجرایی ریزی برنامهگونه اشخاص در فرایند همچنین نفوذ این دهد.ثیر قرار میأت

 ،1383)کاظمیان،دهد میثیر قرار أمنافع عمومی را تحت ت هایهو تمام عرص گیردعنی مدیریت شهری قرار میی

ریزی، مهم است که درك بهتری از قدرت به دست گیری در برنامه. از نظر هیلیر برای درك تصمیم(86-139

 (.65 ،1388آید )هیلیر، 

جویی، استعمارگری، ا مبتنی بر رقابتالرانه و مشارکتی و یساتواند به صورت مردمتأثیر قدرت در فضا می

النه و یا ناعادالنه تولید فضای شهری به صورت عاد رانی باشد. این فرایند منجر به تولید و بازتسلط و به حاشیه

د بود ها قادر خواهنگیری کنتر  داشته باشند، آنسازی و تصمیمهای خاصی بتوانند بر تصمیمشود. اگر گروهمی

ر چنین داز قدرت خود برای سلطه در فضا استفاده کنند. اما اگر دموکراسی و نظام مشارکتی حاکم باشد 

 (.130 ،1398تواند قادر به اعما  سلطه انحصاری در فضا باشد )نوذری، نمی وضعیتی هیچ گروهی به راحتی

یرگذار در ثأاز عوامل مهم ت نیزن ریزی و سیاست زمینظام سیاسی مدیریت شهری، نظام برنامه به غیر از

های و طرح هااز طریق تهیه و تدوین انواع برنامه ریزیبرنامهنظام  .گسترش کالبدی شهرها محسوب می شوند

کالبدی  ترشتوسعه شهری که در حقیقت تعیین کننده اصو  کلی توسعه شهرها نیز هستند، هدایت توسعه و گس

 د. شهرها را بر عهده دار

 ه واسطههای اجتماعی مختلف در شرایطی که بجا منافع مختلف و گروهای است که در آنعرصه»یزی ربرنامه

، به Melucci, 1996, 92شوند )تعامل نیروهای مختلف آفریده شده است، با یکدیگر وارد تماس و برخورد می

 .(332 ،1388نقل از هیلیر، 

مراکز قدرت  ساالری و ها را برعهده دارند، با دیوانحشهری که وظیفه تهیه طر ریزانمهبرخی مواقع برنا

ر این د. شوندو به سمت مراکز قدرت کشیده می دهندسازگاری بیشتری نشان می ریزیبرنامهشهری در امر 

مدافع منافع جامعه،  نه به عنوان اندیشمندان ریزانبرنامهو  شودقبل تعیین می کاربری زمین از ریزیبرنامهحالت 

 (.  431،1379. )شکویی،آیندمیو مراکز قدرت در گیرندگان مدر نقش مجریان تصمیبلکه 

میدان و حیطه مهمی  -سازی برای برنامه شهریاز جمله سیاست –عرصه سیاسی نیز  نظر جین هیلیراز  

ت و همواره بین سیاستوان گفت که در این رابطه می(. 93، 1388،است )هیلیر 1کارآیینی برای اجرای عدالت

و مجری تصمیم  سازتصمیم. سیاست به واسطه حمایت ایدئولوژی و به وسیله نهادهای فضا رابطه وجود دارد

                                                           
1- Procedural 
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گذارد و از آن تأثیر باشد تأثیر می... میها وها، ساختها، جریانبر فضا که متشکل از جامعه مدنی، شبکه

ست. فضا در کل شامل محیط انسانی، محیط . رابطه فضا و سیاست یك رابطه دینامیك و پیش رونده اپذیردمی

-ها، استراتژیاما سیاست همه قوانین و مقررات، بخشنامه شود؛های مصنوعی، مردم و جامعه میطبیعی، ساخت

 (.120 -119 ،1391، دیگرانو  نیاحافظ)گیرد های توسعه را در بر میهای عملی و برنامهها، سیاست

 ست و فضا: مفهوم رابطه متقابل سیا1شكل

 

 

 

 

 .112 ،1391 دیگران،و  نیاحافظ: نبعم

ترین پایه و الزمه اصلی از عوامل اساسی دیگر در گسترش کالبدی شهرها زمین شهری است که به عنوان مهم

 رود.ساخت مسکن به شمار می

زمین،  مفهوم سیاست زمین عبارت است از شیوه کنتر  و اثرگذاری بر استفاده از ویلاز نظر فیلیپ کی

در فرایند توسعه که عموما توسط  به ویژهگوناگون از آن،  هایزمین، نحوه مالکیت، قیمت و استفاده ریزیبرنامه

  (.Kivell, 1993,124) شودمیها اعما  دولت

های اقتصادی برای خوب، رفاه و فرصت رواییحکمهای زمین از اهمیت اساسی برای رشد پایدار، سیاست

معاصر گفتمان  جریان (.Deininger,2003,xiبه ویژه افراد فقیر برخوردار است ) -ا و شهرها ساکنان روستاه

 زنددور می« رواییحکم»و « سیاست زمین طرفدار فقرا»یعنی  سیاست زمین حو  دو موضوع اصلی

(Franco,2010,2  59 ،1396، دیگرانپویا و شمس به نقل از.) 

در واقع تملك واقعی  (.142 ،1392)هاروی، کند تولید )فضا( عمل می از نظر هاروی زمین به منزله شرایط

داری مبتنی بر مالکیت خصوصی، مبنای اشکا  مختلف کنتر  رانت زمین به دست مالکان، در نظام سرمایه

 (.141 ،1392)هاروی، دهد داری را شکل میاجتماعی بر سازمان فضایی و گسترش جغرافیایی سرمایه

دهای زیستیبنیا هاساخت  هاجریان  هاشبكه  ها(جامعه مدنی )انسان   

سازنهادهای تصمیم  

 ایدئولوژی فضای جغرافیایی سیاست
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ای از عوامل و نیروهای کاربری زمین در هر جامعه شهری برآیند عملکرد متقابل مجموعه گیری نظامشکل

داری در مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. از جمله با رشد مناسبات سرمایه

افزون آن، به شهرها، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن، به دلیل محدودیت عرضه زمین و تقاضای روز

های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری اجتماعی در شهرها بد  شده که به نوبه خود به یکی از عرصه

به طور کلی بررسی سیر تحو  دیدگاه های . (4 ،6138است)زیاری، ریزی و طراحی افزودهمشکالت برنامه

نظام سیاسی، قدرت، بررسی نقش از جمله مربوط به سیاست زمین حاکی از توجه به عوامل بنیادین و ساختاری 

گیری در نظرات و رویکردهای جدید سازی و تصمیمها و فرایندهای تصمیمروایی، نظامکمنهادها، قوانین، ح

 است.

ثیرگذار در أریزی و سیاست زمین که از عوامل مهم تعالوه بر نظام سیاسی مدیریت شهری، نظام برنامه

ای از عوامل شوند، سرعت و الگوی گسترش شهر تحت تأثیر مجموعهمیگسترش کالبدی شهرها محسوب 

ها، حمل و نقل و ارتباطات قرار دارد که هرکدام از این عوامل نیز به اقتصادی، اجتماعی، محیطی، زیرساخت

موثر در  هایمولفهعوامل و  نحوی باعث تشویق و یا تحدید گسترش شهر به اراضی پیرامونی می شوند.

 نشان داده شده است. شماره یك در جدو البدی شهرها گسترش ک

 موثر در گسترش کالبدی شهرها هایمولفه: عوامل و 1جدول

 منتج از عواملهای مولفه عوامل

 اقتصادی
افزایش قیمت زمین، درآمد خانوار، درجه تکامل اقتصادی شهر، سطح تقسیم کار اجتماعی، تحوالت اقتصادی روستا، 

های مین نیازمندیأخصوصی و دولتی، تهای گذاریولوژیکی، تحوالت اقتصادی مسکن، سرمایهتغییر و تحو  تکن
 های اقتصادیبخش خدمات، قیمت زمین، بنگاه

 اجتماعی

-های اجتماعی و نوع خانواده، میزان کارایی اجتماعی و فرهنگی، شاخصمیزان خدمات و تسهیالت موجود، شاخص

زایش طبیعی جمعیت شهری، میزان مهاجرت خالص به شهر، انتقا  ساخت جمعیتی های اجتماعی و نوع خانواده، اف
روستایی، تفاوت  هایشهری و دافعه هایجوامع غیر شهری به شهر، ساخت جمعیت شهر، اسکان غیررسمی، جاذبه

 توجه به شهر و روستا

 محیطی
ی، منابع آب، زمین زراعی، وجود زمین ذخایر طبیعی، پوشش گیاهی، ساختار طبیعی محیط شهرها، اقلیم، توپوگراف

کافی، تداوم امکانات آب و زمین، موقعیت منطقه ای از لحاظ واقع شدن در محورهای ارتباطی و مراکز جمعیتی 
 منطقه و کشور، رودخانه ها و توده های آب

 حمل و نقل و ارتباطات
مل و نقل )جاده، بزرگراه، راه آهن(، وسایل گسترش وسایل ح سیسات شهری،أزیربنایی، ت هایجاذبه دسترسی، سامانه

 ارتباط الکترونیکی )فاکس، تلفن، تلفن همراه و غیره(

ها (، گروه...نهادهای سیاسی در سطح محلی و ملی، عناصر و مدیریت شهری )شهرداری، شورای شهر، استانداری و  نظام سیاسی
های استیان مشارکت عمومی و پذیرش آن از سوی مسئوالن، سگیری، میزیأو جریان نفوذ غیررسمی، سیستم ر
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 منتج از عواملهای مولفه عوامل

تعیین مالیات بر زمین و ساختمان، منطقه بندی و ایجاد محدودیت برای صنایع مزاحم،گسترش خدمات  گرا،عوام مدیریت شهری
 عمومی توسط دولت، شهرهای جدید و جغرافیای سیاسی

 نظام برنامه ریزی
های اقماری، های زمین، توزیع متعاد  جمعیت، ایجاد شهركریهای توسعه شهری، تعیین کاربنحوه اجرای طرح

 سیاسی -خوابگاهی، صنعتی، اداری 

 سیاست زمین
های کوچك و غیر منظم، ابعاد و قطعات زمین، زمین سیاست واگذاری زمین، تعدیل و تنظیم زمین، ذخیره زمین،

 ر قابل انتقا های عمومی یا غیهای مذهبی، مالکیتحداقل اندازه زمین، مالکیت

 .ه بر اساس نتایج مبانی نظرینگارند : تهیه و تنظیم توسطنبعم

هایی که بین مدیریت شهری با گسترش کالبدی شهر وجود دارد ممکن است دچار مشکالت و آسیب ایرابطه

 باشد:به شرح زیر میها این مسائل و آسیب ترینعمدهشود که 

مین مدیریت شهری )تأو  ریزیبرنامها منافع گروهی یا شخصی با اهداف در تقابل قرار گرفتن عوامل ذینفع ب -

 منافع عمومی(؛

یر سوء آن در أثمین منابع درآمد شهرداری و تأاضافه نمودن تراکم ساختمانی باالتر از حد مجاز جهت ت -

 گسترش فیزیکی شهرها؛

 هایها و سرمایهبساز بفروشاز طریق  توسعه شهری های شهرسازی و گسترش شهر بدون توجه به طرح -

 تورمی؛

 تبدیل کاربری فضای سبز به کاربری مسکونی یا تجاری و کم شدن سرانه فضای سبز افراد جامعه؛  -

 های مرغوب شهری؛ثیر قیمت زمین و سودآوری آن در ایجاد تراکم ساختمانی در زمینأت -

مسائل شهری از قبیل  ترینمیت شدن سادههاها و بیدخیل شدن قیمت زمین در تعیین ارتفاع ساختمان -

 تجهیزات شهری و خدمات اطراف آن؛ یزانها، تراکم باال، فشار آب و منورگیری، منظر، دسترسی

مربوط به زمین شهری، مالکیت آن  هایگیریعدم دخالت نهادهای محلی مانند شورای شهر در نظام تصمیم -

 و حل مسائل توسعه و عمران و گسترش شهر؛

های خارج از های کنترلی چه در شهرداری و چه در نظامعدم کنتر  مهندسین ناظر ساختمان توسط نظام -

 شهرداری؛
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 های کنترلی موجود در کنتر  کیفی ساختمان؛عدم نظارت صحیح نظام -

ثیر افزایش ادواری قیمت زمین و نهایتا بورس بازی و أاعما  فشارهای گوناگون بر گسترش شهر تحت ت -

 تکار زمین؛اح

ثیر تورم و رشد سریع أتفکیك غیررسمی و در نهایت اسکان غیررسمی توسط اقشار ضعیف جامعه تحت ت -

 قیمت زمین شهری؛

  و سوداگری در فضا و زمین. کاالیی شدن شهر 

 پژوهش روش  -3 -4

 روش حاظل به کیفی استوار بوده است؛ محدودیتی پژوهشبا توجه به این که ساختار اصلی پژوهش بر روش 

ها از کرد. در پژوهش کیفی، داده استفاده هاداده گردآوری برای های مختلفیاز روش توانوجود ندارد و می

در این پژوهش با توجه به نیاز به تولید  شود.طریق مشاهده، اسناد، مشاهده رفتار و یا مصاحبه گردآوری می

های اسنادی، انجام مصاحبه و صورت روش ها بهپژوهش، گردآوری داده پرسشها جهت پاسخ به داده

 مشاهدات میدانی انجام شده است.

، الگوهای نظری و متغیرهای اصلی جهت تدوین پیشینه موضوعدر بخش چارچوب نظری اسنادی:  هایروش

های ، طرحپنجبررسی مصوبات کمیسیون ماده پژوهی )تجزیه و تحلیل داده ها( در قالب  در بخش موردآن و 

 های ساختمانی صادر شده،پروانه ،های مدیریت شهری، نتایج سرشماریاسناد و مدارك دستگاه هری،توسعه ش

از این روش استفاده  ،شهر فسا مربوط بهموضوعی و سایر اطالعات تخصصی و تفصیلی  -های موضعیطرح

  شده است.

ه صورت مکمل و جهت باین روش استفاده از  مصاحبه(: دار ومطالعه میدانی )به صورت مشاهده هدف

های منتج گسترش کالبدی شهر فسا با توجه به عوامل مشخص شده و شاخصروند چگونگی  تر ازدرك عمیق

)استانداری و  های مدیریت شهری در سطح استاندیران و کارشناسان دستگاهمبه صورت مصاحبه با  ،از آن

منابع طبیعی، ثبت اسناد و امالك، اوقاف و زی، و شهرسا راهو شهرسازی( و شهر فسا )شهرداری،  راهاداره کل 

  است.بوده میدانی  ( و همچنین بازدیدامور خیریه، فرمانداری
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 های کیفی: انواع داده2جدول

 موارد زیر داده نوع داده

 متنی

 -متنی تولید شده )متنی
 شنیداری(

 های زنده، تاریخ شفاهیای، روایتهای مصاحبهداده

 دیداری( -متنی مکتوب )متنی
ها، ها، نامهها و مجلهها، روزنامههای زندگی، خاطرهتاریخچه

های علمی ها و روایات منقو ، اسناد و مدارك اداری، گزارشداستان
 پژوهشی -

 ایمشاهده
 ای متنی شدهمشاهده

ای های میدانی مشاهدههای میدانی پراکنده، یادداشتیادداشت
 تنباطی محققهای میدانی اسمستقیم، یادداشت

 ها و...ها، کروکیتصاویر، فیلم ای نابمشاهده

 .150، 1389منبع: محمد پور، 

های کیفی، تحلیل محتوای مصوبات کمیسیون فرا تحلیل مختلفی از جمله هایها نیز از روشبرای تحلیل داده

های های دستگاهداده ها و تحلیل مجدد آمارهای سرشماری وشهری و مصاحبههای توسعه ، طرحپنجماده 

 مدیریت شهری استفاده شده است.

 

 هابررسی نمونه مورد پژوهش و تحلیل داده -4

 شهر فساتغییرات جمعیت و مساحت  -4-1

افزایش  1385نفر در سا   92020به 1335نفر در سا   11711ساله، از  55جمعیت شهر فسا در طو  یك دوره 

 بوده است.  این دورهدرصد در طو   2/4 هسالیانمتوسط که حاکی از رشد  یافته

دهد که در مقطع  نشان می  در جدو  شماره سه   شهر فسا   بر اساس مقایسه نرخ رشد جمعیت و مساحت    

شهر رقمی پایین      1345تا  1335 ساحت  شد م ست. در این دوره به      ر شد جمعیت بوده ا سط نرخ ر تر از متو

سترش فیزیکی      شد جمعیت، گ سرعت گرفتن نرخ ر ست.      رغم  شته ا سرعت چندانی ندا شهر به اطراف هنوز 

-1345این بدان معناسييت که شييهر جمعیت خود را در بافت قدیم و موجود شييهر جای داده اسييت. در دهه 

شهر،             1355 ست، یعنی همراه با افزایش جمعیت  شهر برابر ا ساحت  شد م شد جمعیت و متوسط ر متوسط ر

رشد مساحت     1365-1355افزوده شده است. اما در مقطع    گسترش شهر اتفاق افتاده و به مساحت شهر نیز     

شد جمعیت )   1/11شهر  )  صد( به میزان قابل توجهی از میزان ر ست.      4/7در شی گرفته ا صد( پی البته نرخ در
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درصد از کل جمعیت  25 ،دورهاست. در این  بودهباالترین میزان آن در این دهه  ،مساحت نیز رشد جمعیت و

سا را مهاجر    ستایی و مهاجران     ن اشهر ف شهری و رو شامل مهاجران  شکیل   (جنگ تحمیلی) که دلیل اند دادهت

صلی   سبت به        ا شهر ن سترش کالبدی  ساحت و گ ست.   دیگر هایدورهافزایش م مین  أنیاز به ت به طوری کها

های شهری و خدمات سانی برای جمعیتی که در اثر موالید و مهاجرت به شهر افزوده شده     مسکن، زیرساخت  

 ودند احساس شد.  ب

سا       ،به رغم کاهش مهاجرت 1375 -1365یعنی در دهه در مقطع بعدی  شده از  به دلیل جمعیت افزوده 

  شهر  رشد مساحت از رشد جمعیت   های قبل، شهر کماکان به گسترش خود ادامه داده و در این دوره نیز نرخ   

  گرفته است. یز رشد جمعیت شهر پیشنیز کماکان نرخ رشد مساحت ا 1385-1375در دهه  بوده است.بیشتر 

 در مقطع زمانی بعد از انقالب در شهر فسا، همواره رشد مساحت از رشد جمعیت بیشتر بوده است.

 1385-1335های : مقایسه تغییرات جمعیت و مساحت شهر فسا طی سال3جدول 

 مساحت شهر به هكتار تعداد جمعیت سال

1335 11711 240 

1345 19057 291 

1355 31489 500 

1365 64771 1434 

1375 81706 2032 

1385 92020 2550 

 9/1 9/4 1345 -1335نرخ رشد 

 -1345نرخ رشد 
1355 

1/5 5/5 

 -1355نرخ رشد 
1365 

4/7 1/11 

 -1365نرخ رشد 
1375 

3/2 5/3 

 -1375نرخ رشد 
1385 

2/1 3/2 

 83/4 2/4 1385-1335نرخ رشد 
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( ، بازنگری طرح تفصیلی 1367طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر فسا )اساس مرکزآمار ایران،  منبع: محاسبات نگارنده بر

 و سایر اسناد توسعه شهری. (1381شهر فسا )

 

 1385-1335های : مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و مساحت شهر فسا طی سال 1نمودار

 

 

 

 

 

 

گسترش کالبدی شهر فسا دچار تغییرات   ،چند عامل عمدهتحت تأثیر  در دوران بعد از انقالببه طور کلی 
درصد از کل  25حدود که  1365 های منتهی به سا به ویژه در سا  )میزان باالی مهاجرت . زیادی شده است

توسط نهادهای دولتی به   واگذاری زمین و عشایر  کردن نشین و یکجا سکان ا، (شده جمعیت شهر را شامل می  
آرام خود را در سييمت  گسييترشتا حدودی شييهر  گردیدموجب برای سيياخت مسييکن تلف مردم اقشييار مخ

صلی با    جنوب و جنوب غرب کامل کند سترش ا شما  غربی      سرعت روز افزونی به  ، اما گ شما  و  سمت 
  شهری مانند مهمانسرا هایمحدوده 60های بعد از انقالب و به ویژه در دهه به طوری که در سا . شودکشیده 

شهری  و شهر و            )فاز یك تا چهار( چهار فاز  شما   ستان در  شهرك طالقانی و کنار شما  غرب،  سمت  در 
اردوگاه )شييهرك شييهید رجایی( جهت هایی از مهدیه در جنوب، حیدرآباد جهت اسييکان عشييایر و قسييمت

ضافه شدن به دلیل ا نیز 70. از دهه شونددر سمت جنوب غرب و غرب، به شهر اضافه می زدگاناسکان جنگ
های  ، شهرك گلستان و زمین  پنجشهرك پرواز، فاز  از جمله  ازیس شهری جدید به صورت آماده   هایمحدوده

به طور کلی عمده گسترش شهر     .شود کشیده می شهرداری، گسترش شهر به طور عمده به سمت شما  غربی      
 روی داده است.   70و  60فسا در دهه های 
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 مقاطع زمانی مختلف : روند گسترش شهر فسا در1تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوده در این تصویر نمایش داده نشده است.های شهر به دلیل این که در آن زمان منفصل از سایر بخشفاز پنج  محدوده

 های پژوهشیافته -2-4

 گیرد:می شکلبه صورت زیر  مختلفی عواملبه طور کلی گسترش شهرها در کشور از طریق 

 های بزرگ مقیاس به صورت در قالب پروژهتوسط دولت )که عمدتا تأمین مسکن  هایها و برنامهسیاست
 (شودمتمرکز از طرف دولت انجام می

 ها های توسعه شهری توسط شهرداریاجرای طرح 
 ها صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهرها توسط شهرداری 

  در قالب مصوبات کمیسیون ماده پنج درخواست نهادها و اشخاص مختلف برای ایجاد و یا تغییر کاربری 
  های در قالب سکونتگاه توسعه شهریساخت و سازهای فاقد پروانة ساختمان و خارج از برنامه رسمی

 و اسکان غیررسمی در درون یا مجاورت شهرها خودانگیخته
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 شهرهادر تغییرات فضایی و گسترش کالبدی  عواملبسترها و  :2شكل

 

 

 

 

 

 

 .ظیم نگارندهمنبع: تهیه و تن

باشد، نقش عوامل درآمدها برای تأمین مسکن و سرپناه میکم اقدامنوعی به به غیر از اسکان غیررسمی که 

 گیرد.انجام می بسترهاسازمانی و مدیریتی در گسترش شهری از طریق این 

طریق متولیان  از تأمین مسکنبرای های عمده پروژه سه بخش ایجادابتدا در در ها در شهر فسا بستراین  

مصوبات کمیسیون ماده درخواست نهادهای مدیریت شهری برای ایجاد و یا تغییر کاربری در قالب ، مختلف

 ، در این چارچوببعدی گام در .اندهای ساختمانی توسط شهرداری مورد بررسی قرار گرفتهو صدور پروانه پنج

 تحلیلمورد اند، یر گذار بودهثأفسا تسترش شهر در گ و بسترها عوامل مختلف که از طریق این ابزارهانقش 

 است.گرفته  قرار

 

 

 

های ها و برنامهسیاست-

 تأمین مسكن )دولتی(

 های توسعه شهری طرح-

ایجاد و یا تغییر کاربری در -

 کمیسیون ماده پنج 

 صدور پروانه ساختمانی -

ی فاقد ساخت و سازها-

پروانة ساختمان و خارج از 

برنامه رسمی شهرسازی 

 

تغییرات 
فضایی و 
گسترش 
کالبدی

 بستر و مجرا

 بستر حقوقی و مدیریتی

ریزیبستر برنامه  

فرایندهای خارج از بسترهای 

یزیحقوقی، مدیریتی و برنامه  

 عوامل 

نهادها، 
بازیگران و 

گرانکنش  
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 تأمین مسكن  عمده هایو یا محدوده هاپروژهاجرای  -1-2-4

 در قالب سیاست واگذاری زمین 1اراضی واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری 

درآمد های کممسکن گروه های او  انقالب عمدتا مبتنی بر واگذاری زمین ارزان برایسیاست دولت در سا 

شهری بود. در این زمینه واگذاری زمین در مقیاسی وسیع با قیمت ارزان انجام گرفت. بعد از فروکش کردن 

سازی واگذاری های گسترده اوایل انقالب، حل مشکل مسکن به استناد قانون زمین شهری به صورت آماده

های اولیه بعد از اری زمین در شهر فسا نیز در سا اجرای سیاست واگذ 2زمین در دستور کار قرار گرفت.

  انقالب آغاز گردید.

ین با واگذاری اراضی توسط سازمان زم 1361در سا   در شهر فسا سیاست واگذاری زمینبه طور مشخص 

های حدودهمهای بعد با واگذاری اراضی هکتار آغاز گردید و در سا  23با مساحت یك شهری، در محدوده فاز 

سرا کتار( و مهمانه 10هکتار(، اراضی روبروی اردوگاه ) 64) چهار هکتار(، فاز 39) سه هکتار(، فاز 70) دو فاز

و  یكهای فاز ساخت و ساز اراضی محدوده ادامه یافت. اند،شدههکتار( که همگی در غرب شهر واقع شش )

 ،برنامه قبلی بدون طرح و 1365از سا   مهمانسرا و اردوگاه نیزهای محدودهاراضی  آغاز شد. 1361از سا   دو

ز سا  ابود که  سهمربوط به فاز  ،سازی اراضی. اولین طرح آمادهرفتگ قرارساخت و ساز  مورد و واگذار

محدوده ضی آغاز شد. ارا 1370نیز در سا   چهارسازی فاز طرح آماده .آغاز گردیدعملیات اجرایی آن  1368

ا توسط سازمان ، روبروی اردوگاه و مهمانسرسهمنابع ملی بوده و اراضی فاز  متعلق بهیك، دو و چهار  فازهای

یز ضروری . ذکر این نکته نه استن خصوصی خریداری شده و در اختیار مردم قرار گرفتازمین شهری از مالک

 .است که این اراضی به صورت پیوسته به شهر افزوده شدند

                                                           
1 اساسنامه بر اساس - زمین شهری سازمان  هیأت وزیران، این 1361مصوب سا     وزارت مسکن وابسته بهسازمان    ادغام ازو  شهرسازی و  -سازمان 

عمران های شدههای کشور تشکیل استان  اراضی  شخصیت حقوقی دارایبود. سازمان   استقال  و  قانون تجارت مالی بوده و طبق  -و مقررات مربوط به شرکت  

دولتی های مرکزشد. میاداره    توانستو بر حسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان میبوده دارای شعبه نیز ها مراکز استان  درکه  در شهر تهران بوده سازمان 
اساسنامهد )هایی دائر نماینمایندگی زمین شهری زمانسا  عالی اداری که سبب ایجاد شورای 15/06/1372 دش مورخ/35مصوبه شماره (. بر اساس 1361،  

.اصالح گردید 1375نام این سازمان به سازمان ملی زمین و مسکن تغییر یافت و اساسنامه آن در سا   ،تغییراتی در وظایف سازمان زمین شهری گردید  

زمین »ها در رابطه با مسکن و توسعه شهری به اجرا درآمد، طرح های آماده سازی بود. این طرح ها بر اساس قانون این سا  هایی که دراز جمله طرح -2

به وسیله شورای انقالب  11/4/1358در تاریخ « مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن»و با لغو آن پس از تصویب قانون 1354مصوب سا  « شهری
به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به اجرا درآمد. هدف از اجرای این طرح، حل مشکل مسکن از طریق واگذاری  1360ی بعد از آن، در سا  و اصالحیه ها

حدوده سازی که عمدتا در زمین های مصادره شده دولتی و خارج از مهای آمادهزمین به متقاضیان مسکن در مناطق شهری به استناد قانون زمین شهری بود. طرح
آمدند، حل مسئله مسکن را در فضاهای ساخته نشده و بیرونی شهرها جستجو شهرها و نیز خارج از ضوابط و برنامه های طرح های جامع شهری به اجرا درمی

 کرد که این امر منجر به گسترش پراکنده شهرها گردید. می

 

https://www.vekalatonline.ir/tags/53/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11806/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/19555/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4719/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4719/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/17175/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4720/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.vekalatonline.ir/tags/19073/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/4285/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/
https://www.vekalatonline.ir/tags/644/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://www.vekalatonline.ir/tags/5766/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/2814/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2/
https://www.vekalatonline.ir/tags/53/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11806/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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های مسکن فرهنگیان، اداره به افراد به صورت شخصی، تعاونیها عالوه بر واگذاری اراضی در این محدوده

دارایی، نیروی انتظامی، ارتش، تعاونی جهاد عشایر، جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران و خانواده امور اقتصادی و 

 .سته اتعلق گرفتنیز ها ها به پرسنل آنشهداء نیز در این اراضی سهیم بوده و اراضی واگذار شده به این تعاونی

 محدوده های افزوده شده به شهر فسا در قالب سیاست واگذاری و آماده سازی زمین: 2تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 خاص  اهدافبرای  وقت سازمان مسكن و شهرسازی به اراضی واگذار شده 

و شهرك  پنجشامل اراضی محدوده فاز  در شهر فسامسکن و شهرسازی سازمان  بهاراضی واگذار شده 

که قابل د. این اراضی ، در سمت شما  غربی شهر قرار دارشهر پنجاشد. اراضی محدوده فاز برجایی میشهید

منابع ملی بوده و از طریق منابع طبیعی به سازمان مسکن و شهرسازی وقت اراضی جزء کشت و زرع نبوده، 

مسکن و  واگذار شده است. احداث این شهرك توسط نماینده شهر فسا در مجلس شورای اسالمی به سازمان

که این اراضی ، با توجه به این11/04/1370مورخ کمیسیون ماده پنج شهرسازی پیشنهاد گردیده و در جلسه 

محدوده شهر به صورت  الحاق آن بهقرار داشته، با  )خارج از محدوده( در محدوده استحفاظی آن زمان شهر

که  بودههکتار  308ضی این شهرك موافقت به عمل آمده است. مساحت ارا ،و ساخت و ساز در آنمنفصل 

 ه است. شدآغاز  1372سازی آن از سا  آماده
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هکتار، در طی جنگ تحمیلی به تدریج به شهر اضافه شده است.  25شهرك شهید رجایی نیز به مساحت 

مین مسکن و أرا تملك کرده و به منظور ت که دولت برابر قانون آن ن اراضی دارای مالکیت خصوصی بودهای

پویش  ن مشاور ایراناهای محلی مهندسبر اساس برداشت .جنگ تحمیلی اختصاص داده است مهاجرانان اسک

مهاجر  نفر 5134 ،1363در سا   (طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر فسا)مشاور تهیه کننده 

در طو  جنگ و بوده  ها از شهروندان استان خوزستانکه اکثر آناند شده واردشهر فسا  بهلی یتحم جنگ

 اند.شهرك اسکان یافتهاین تحمیلی به تدریج در 

 های مسكن ساخته شده توسط تعاونی هایمحدوده 

ها های شهرداری از طریق تعاونیهای شهرك گلستان، شهرك پرواز، تعاونی مسکن بسیج و زمیناراضی محدوده

شهر قرار دارد، در ابتدا متعلق به مالکان  اند. محدوده شهرك گلستان که در سمت شما  غربواگذار شده

مشاع بوده و اتحادیه تعاونی مسکن )تعاونی مسکن کارمندان دولت و نیروی انتظامی(  صورتخصوصی و به 

درخواست شهرداری شهر فسا، در  ایجاد این شهرك بر اساسرا از مالکان خریداری نموده است.  آن اراضی

موافقت قرار گرفته است. مساحت اراضی شهرك  وبررسی  مورد، 11/03/1377مورخ کمیسیون ماده پنج جلسه 

 آغاز شده است.  1379سازی آن از سا  که آماده بودههکتار  180گلستان 

متعلق که اراضی آن هکتار در سمت شما  غربی شهر قرار دارد   30شهرك پرواز نیز به مساحت محدوده 

مسکن کارمندان نیروی هوایی از مالکان خریداری شده است.  وسیله تعاونی هب و به مالکان خصوصی بوده

مطرح و  26/05/1376مورخ  کمیسیون ماده پنج ایجاد این شهرك به درخواست شهرداری شهر فسا در جلسه

 1379از سا  نیز سازی اراضی این شهرك به تصویب رسیده است. آمادهاین کمیسیون  7/01/1377در جلسه 

 .آغاز شده است

 متعلق به مالکان خصوصی بودهاراضی آن  کههای شهرداری در سمت شما  شهر قرار داشته زمین محدوده

هکتار  30حدود  محدودهتوسط شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری خریداری شده است. مساحت این  و

فسا نیز  در طرح جامع شهرمحدوده  آغاز شده است. کاربری این 1372از سا   در آنساخت و ساز  بوده که

 به صورت کاربری مسکونی پیش بینی شده بود.

که در مطالب قبلی مورد بررسی قرار )شهرك الزهرا(  پنجتعاونی مسکن بسیج نیز در محدوده فاز همچنین 

 مربع بودهمتر 250قطعه زمین تهیه و به اعضاء خود واگذار نموده که مساحت هر قطعه  200حدود گرفت؛ 

 است.  
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 های توسعه شهریبر اساس پیشنهادات طرح شكل گرفتهی های شهرمحدوده 

 های کنارستان،محدوده در دوره زمانی مورد بررسی در پژوهش، دهد کهانجام شده در این زمینه نشان می بررسی

مهدیه در بازنگری طرح تفصیلی مصوب محدوده و  1367آباد در طرح جامع مصوب سا  کدیوری و رحمت

 اند.مسکونی پیشنهاد شده به شکل کاربری 1381

از  محدودهدرسمت شما  شهر واقع شده است. اراضی این هکتار  14با مساحت حدود محله کنارستان 

  مورد ساخت و ساز قرار گرفته است. 1365طریق مالکان خصوصی به مردم واگذار شده و از سا  

به صورت کاربری مسکونی  1381 در سا  تفصیلیدر طرح بازنگری طرح نیز محدوده اراضی مهدیه 

دارای مالکیت خصوصی بوده و از طریق مالکان به مردم واگذار شده، که بخش پیشنهاد شده است. این محدوده 

ساکنان این محدوده  .هکتار آن بعد از انقالب ساخته شده است 15 الی 10اعظم آن قبل از انقالب و حدود 

 باشند. عمدتا عرب زبان می

آباد در بعد از انقالب نیز  های کدیوری و رحمتحدوده، گسترش شهری در محدودهعالوه بر این دو م

 ومحله کدیوری در سمت شما  شهر قرار گرفته  های توسعه شهری بوده است.منطبق بر پیشنهادات طرح

احداث شده است. این  1360آغاز شده، اما بخش عمده آن بعد از سا   1350از سا   در آنساخت و ساز 

شده است.  در آن انجامضی از طریق مالکان خصوصی در اختیار مردم قرار گرفته و سپس ساخت و ساز ارا

الیه جنوب شهر احداث گردیده است. های سازمانی در قسمت منتهیآباد نیز به صورت خانهمحدوده رحمت

 باشد.مترمربع می 6930و مساحت آن  بوده واحد مسکونی 131محله متشکل از این 

 شهری شكل گرفته بر اثر اسكان غیررسمیهای دهمحدو 

به دلیل اسکان انگیخته و خارج از برنامه رسمی شهرسازی به صورت خودشهرك طالقانی و محله حیدرآباد 

هکتار  24(. شهرك طالقانی به مساحت حدود سهشماره تصویر اند )درآمدها ایجاد شدهغیررسمی و سکونت کم

اراضی این  قرار دارد. شما  شهر محدودهدر  (شیرازشهر ورودی  در)هر فسا کیلومتری از ش دوفاصله در 

متری  200غیرقانونی در قطعات حدود محدوده دارای مالکیت خصوصی بوده که مالکان آن را به صورت 

تر زمین، این به دلیل قیمت پایین در واقع ساکنان اند.فروخته درآمدعمدتا کم به شهروندان عشایر تفکیك و

این در حالی اند. در آن نمودهو سکونت شروع به ساخت و ساز  1357را خریداری کرده و از سا   اراضی
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ساخت و ساز در این محدوده به دلیل عدم امکان ارائه خدمات شهری به جهت هزینه زیاد )با توجه است که 

که برخالف اهداف به بعد فاصله(، جهت دادن به گسترش شهر به صورت خطی در ضلع شمالی شهر فسا 

گسترش شهر در جهت غرب بوده و نیز تخریب باغات که با اتصا  این قسمت شهر به طور طبیعی اتفاق 

 تهیه طرح جامع ممنوع شده بود. زمانافتاده، از 

است. اسکان عشایر در شده هکتار در سمت جنوب غربی شهر واقع  116محله حیدرآباد نیز به مساحت 

)در ضلع شرقی  فاکتور مهمی در گسترش و رشد شهر بوده است. وجود کارخانه قند این قسمت از شهر، خود

بوده و با رشد شهر به آن متصل  )خارج از محدوده( در جنوب غربی شهر، که قبال در حومه محله حیدرآباد(

و از باشد. اراضی محله حیدرآباد در محدوده شهر قرار داشته گشته، خود عامل رشد شهر به سمت جنوب می

است. ساخت فروخته شده طریق مالکان خصوصی و بدون مجوز تفکیك شده و به عشایر جهت ساخت مسکن 

 شده است. آغاز 1357نیز از سا   محدودهاین در و ساز 

 درآمدهاگیری اسكان غیررسمی و سكونت کممحدوده های افزوده شده به شهر فسا در اثر شكل: 3تصویر
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های عمده برای تأمین مسکن به تفکیك متولی ساخت، مساحت، موقعیت، نوع پروژهدر ادامه مشخصات 

 ارائه شده است. زیر مالکیت و ... در جدو 

 به بعد 1357شهر فسا از سال  تأمین مسكن در های عمدهگسترش یافته ناشی از اجرای پروژه های: محدوده4جدول

 متولی ساخت عنوان
 مساحت

 ) هكتار(

نوع مالكیت 

زمین قبل از 

 ساخت

سال اضافه شدن به 

 شهر
 موقعیت

 غرب شهر 1361از سا   ملی)دولتی( 23 سازمان زمین شهری فاز یك

 غرب شهر 1361از سا   ملی 70 سازمان زمین شهری فاز دو

 غرب شهر 1368از سا   خصوصی 39 سازمان زمین شهری فاز سه

 غرب شهر 1370ز سا  ا ملی 64 سازمان زمین شهری فاز چهار

 شما  غرب 1372از سا   ملی 308 سازمان مسکن و شهرسازی فاز پنج

 شما  غرب 1377از سا   خصوصی 180 اتحادیه تعاونی مسکن ادارات شهرك گلستان

 شما  غرب 1379از سا   خصوصی 30 کمیته عمران نیروی هوایی شهرك پرواز

 شما  1365از سا  وصیخص 14 پیش بینی شده در طرح جامع کنارستان

های زمین

 شهرداری

شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

شهرداری)در طرح جامع پیش بینی 

 شده بود(

 شما  1372از سا   خصوصی 30

شهرك شهید 

 رجایی

 مهاجرانپیشنهاد دولت برای اسکان 

 جنگی
 خصوصی 25

در طی جنگ تحمیلی 

به تدریج به شهر اضافه 

 شده

 غرب

 شما  1357از سا   خصوصی 24 )در محدوده شهر نبوده( خودرو شهرك طالقانی

 جنوب غرب 1357از سا   خصوصی 116 )در محدوده شهر بوده( خودرو حیدرآباد

 پیش بینی شده در طرح جامع مهدیه

10-15 

)بعد از 

 انقالب(

 خصوصی

بخش اعظم آن قبل 

  15تا  10انقالب و 

 هکتار آن بعد انقالب

 جنوب

 غرب 1365 خصوصی 10 مان زمین شهریساز روبروی اردوگاه

 غرب 1365 خصوصی 6 سازمان زمین شهری مهمانسرا

 - - - 954 جمع

 پنجسیون ماده یمصوبات کم ،(1381(، بازنگری طرح تفصیلی شهر فسا )1367) طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر فسا: نبعم

 .اطالعات گردآوری شده توسط نگارندهسایر و 
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 به بعد 1357شهر فسا از سال تأمین مسكن در های عمده اجرای پروژه های گسترش یافته ناشی از: محدوده4یرتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوده در این تصویر نمایش داده نشده است. موقعیت این محدوده  های شهراز سایر بخشمنفصل در آن زمان به دلیل این که فاز پنج  محدوده

  شما  غرب شهر فسا ) بعد از محدوده شهرك گلستان( قرار دارد.الیه در منتهی

توسط نهادهای  ی شهریهاکاربری تغییریا و  اثر درخواست ایجاد بر های شكل گرفتهمحدوده -2-2-4

 در قالب مصوبات کمیسیون ماده پنج استانی و محلی

میسیون ماده پنج در جهت گسترش نیروهای مدیریتی در قالب نهادهای مختلف در شهر فسا نیز از ابزار ک

های شهر فسا طی سا  پنجاز مصوبات کمیسیون ماده  جدو  شماره پنجاند. اطالعات فیزیکی شهر سود جسته

هکتار آن برای  528های مختلف، حدود دستگاه تقاضایاز اراضی مورد  استخراج شده است. 1385تا  1370

گلستان ، شهركپنجهای فاز هکتار( مربوط به محدوده 518 که عمده آن )حدود بودهکاربری مسکونی احداث 

آن چه که در اینجا اهمیت دارد  .(اندهکه در مطالب قبلی مورد بررسی قرار گرفت)باشد پرواز میو شهرك

ها در گسترش شهر باشد که نقش آنهای استانی و محلی میهای غیرمسکونی مورد درخواست دستگاهکاربری

در فاصله ها کاربریاین اختصاص یافته به های مسکونی، اما قابل توجه است. اراضی زه کاربریفسا نه به اندا

 احداث دانشگاهبرای  در نظر گرفتهکه البته بخش عمده آن یعنی اراضی هکتار بوده  47/271ی زمانی مورد بررس
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خارج از محدوده  در هکتار 8/238به مساحت  آزاد،کارخانه تولید موتورسیکلت، اردوگاه چند منظوره و...

  است. محدوده استحفاظی آن زمان( قرار داشتهدر ) شهری

یا تغییر  و : مساحت اراضی درخواست شده در کمیسیون ماده پنج توسط نهادهای استانی و محلی برای ایجاد5جدول

 های مورد نیازکاربری

 سطح
نام نهاد /دستگاه پیشنهاد 

 دهنده
 جمع )هكتار( تمیزان درخواس نوع درخواست

 استانی

 اداره کل زمین شهری استان
 فارس

 مورد 2سیسات شهری أایجاد کاربری ت

 ایجاد پارك و فضای سبز

 هکتار 9

 با مساحت نامشخص
9 

 فارس استان استانداری

 احداث کارگاه سقف سبك

ست تغییر کاربری   مترمربع از  2200درخوا
 اراضی به کاربری نامشخص

 مترمربع 5000

 ترمربعم 2200

 

72/0 

و شهرسازی  )راه( مسکن
 استان فارس

 تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی

 تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

 مترمربع 7250

 مترمربع 4056
13/1 

 3/1 هکتار 3/1 ایجاد ایستگاه تقویت رادیو فارس صدا و سیمای استان

آموزش و پرورش استان 
 فارس

 3/0 مترمربع 3000 ایجاد کاربری مسکونی

 جهاد سازندگی استان فارس
)واحييد تولیييد   ایجيياد کيياربری صييينعتی

 سوسیس و کالباس(
 5/0 مترمربع 5000

 95/12 درخواست شده توسط نهادهای استانیاراضی  مساحت  مجموع

 محلی

 شهر فسا شهرداری

 2ایجاد کاربری تجاری و تجاری مسکونی  
 مورد

 مورد 10ایجاد کاربری مسکونی 

 مورد 2ایجاد کاربری ورزشی 

 درمانی -ایجاد کاربری بهداشتی

 ایجاد کاربری مجتمع آموزشی

 مورد 2ایجاد کاربری تاسیسات شهری 

 هکتار 9/1

 هکتار 21/212

 هکتار 98/14

 مترمربع 996

 مترمربع 50050

 مترمربع 5000

69/234 

 0385/0 مترمربع 385 ایجاد کاربری آموزشی فرمانداری شهرستان فسا

و )راه( نمایندگی مسکن 
 شهرسازی فسا

 ایجاد کاربری مسکونی

 ایجاد پمپ بنزین

 هکتار 5

 مساحت نامشخص
33/5 
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 سیسات شهریأایجاد کاربری ت 

 مورد 2ایجاد کاربری اداری 

 مترمربع 1500

 مترمربع 1884

 فرهنگ وشهرداری و اداره 
 شهرستان ارشاد اسالمی

 ایجاد کاربری فرهنگی

 بری تجاریایجاد کار

 مترمربع 5000

 مترمربع 5000
1 

 200 هکتار 200 ایجاد کاربری آموزشی دانشگاه آزاد

در  نماینده شهرستان فسا
 مجلس

 308 هکتار 308 ایجاد کاربری مسکونی

شهرداری و نمایندگی 
 مسکن و شهرسازی فسا

 احداث کارخانه تولید انواع موتورسیکلت
 2 هکتار 2

 ارینماینده و فرماند
 شهرستان

 ایجاد کاربری اداری                                                                 
 40/0 مترمربع 4002

 45/751 درخواست شده توسط نهادهای محلیاراضی مساحت مجموع 

 استانی/ محلی

)درخواست 
 مشترك(

شييهرداری و  اداره کل زمین 
 فارساستان شهری 

 5 هکتار 5 د منظورهاحداث اردوگاه چن

ستانداری       سا و ا شهرداری ف
 فارس

 30 هکتار 30 سازیتغییر کاربری قسمتی از طرح آماده

شهری فارس   اداره کل زمین 
 و فرمانداری شهرستان فسا

 - - ایجاد نمایشگاه دائمی

 35 به صورت مشترك درخواست شده توسط نهادهای استانی/ محلی اراضی مساحت مجموع

 4/799 محلیو  ل اراضی درخواست شده در کمیسیون ماده پنج توسط نهادهای استانیک مجموع

 93/527 برای کاربری مسکونی درخواست شدهاراضی کل  مجموع

 *47/271 مسکونیغیر کاربری  برایکل اراضی درخواست شده  مجموع

 .1385تا  1370 هایسا طی  پنج استخراج شده از مصوبات کمیسیون مادهاطالعات : نبعم

هکتار آن در محدوده شهر قرار  67/32هکتار آن در خارج از محدوده و  8/238 اختصاص یافته به کاربری غیرمسکونی، زان اراضیی*از م

 است.داشته 

 

 های ساختمانی توسط شهرداریپروانهصدور از  گسترش شهری ناشی -3-2-4

 پروانهمورد  8091، 1383تا  1361از سا  دهد که فسا نشان میشهر های صادره توسط شهرداری بررسی پروانه

بیشترین تعداد  توسط شهرداری فسا صادر شده کههکتار(  48/94 زیربنایهکتار ) 83/233با مساحت 
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کل درصد  13/98ایجاد کاربری مسکونی به میزان برای ،مورد 7956یعنی  های ساختمانی صادر شدهپروانه

عالوه بر ساخت در این زمینه (. «1383-1361های آماری استان فارس، امهسالن») بوده استهای صادره پروانه

به  چهارمجتمع شما  فاز  شاملسازی نیز در شهر فسا به اجرا درآمده است که چند پروژه انبوه ،وساز انفرادی

حت مساسازی شهرك گلستان به پروژه انبوه، مترمربع 7200به مساحت  دومترمربع، جنوب فاز  8000مساحت 

 -20به مساحت و پالك که نیمی از آن تجاری  110مسکونی دسا متشکل -تجاریمجتمع هکتار و  18 حدود

 است.بوده متر  160 -120به مساحت و متر و نیمی از آن مسکونی  100

شهرداری  سا  درآمد  ضی، پارکینگ، عوارض بر    از عوارض بر پروانه ف ساختمانی، تراکم و تفکیك ارا های 

منابع درآمدی     درصيييد 70تا   60به طور میانگین حدود     ،1380تا  1373های آمدگی طی سيييا  بالکن و پیش 

سازی و گسترش شهر     شهرداری به منابع درآمدی حاصل از ساختمان   ی که نشانگر میزان اتکا  شهرداری بوده 

 باشد.می

  : تحلیل نقش هر یک از عوامل در گسترش شهریهاتحلیل داده-4-3

 ت شهری )نیروها و فرایندهای مدیریتی( تحلیل نقش نظام مدیری 

کارگیری ابزارهای هنیروها و فرایندهای مدیریتی شامل نهادهای مدیریتی در سطوح محلی و استانی از طریق ب

به )های جدید و یا ایجاد کاربری اراضی ایجاد تغییر در کاربریبا ، پنجقانونی مانند مصوبات کمیسیون ماده 

 آوردند.میموجبات گسترش شهر را فراهم  (ویژه کاربری مسکونی

ای و نفوذ )در سطح منطقههای ذیدر این نظام نقش عناصر و نهادهای مدیریت شهری یا افراد و گروه

مصوبات کمیسیون و تحلیل  بررسیمل است. أها در گسترش فیزیکی شهر قابل تآن هایثیر تصمیمأمحلی( و ت

که منبع  باشددر گسترش کالبدی شهر فسا می عناصر متعددی نشان دهنده نقشدر شهر فسا  پنجماده 

 اند.نقش داشته این فرایندو هر یك به نحوی در  بوده شهری گیریگذاری و تصمیمسیاست

هکتار به  210دو به میزان  ر، شهرك گلستان و شهرك پرواز همسکونی های عمدهدر زمینه ایجاد محدوده

در کمیسون  ،هکتار به پیشنهاد نماینده شهرستان فسا 308به مساحت  پنجاز پیشنهاد شهرداری فسا و محدوده ف

نهادهای مختلف استانی از جمله استانداری فارس، اداره  عالوه بر این، اند.ماده پنج مطرح و به تصویب رسیده

 کل زمین شهری استان، مسکن و شهرسازی استان، صدا و سیمای استان، آموزش و پرورش استان و جهاد

سازندگی استان و نهادهای محلی شامل فرمانداری شهرستان فسا، نماینده شهرستان فسا، شهرداری، نمایندگی 
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کاربری هکتار  47/271ایجاد در قالب مسکن و شهرسازی فسا، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشگاه آزاد 

هکتار کاربری  93/9خل محدوده( و داآن هکتار  67/32 و هکتار آن در خارج از محدوده 8/238غیرمسکونی )

استانی و از بین عناصر  اند.های مختلف سهم داشتهکاربریاراضی و گسترش در  ،مسکونی کوچك مقیاس

درصد کاربری های داخل  94/54د ایجاد حدو دربه صورت تأثیر مستقیم محلی ابتدا نقش نماینده شهر فسا 

 های داخل محدودهدرصد کاربری 86/41 ایجاد حدود دربه صورت تأثیر مستقیم  و سپس شهرداریمحدوده 

  بارزتر است. نهادها از سایر

درصد آن به منظور ایجاد  98)که  1383تا  1360از سا   های ساختمانیپروانهمورد  8094 صدورهمچنین 

به  .ها استطی این سا  )محدوده شهر( بیانگر گسترش فیزیکی درون شهریاند( کاربری مسکونی صادر شده

ها و اراضی عالوه افزایش درآمد شهرداری از طریق اخذ عوارض )عوارض نوسازی، عوارض بر ساختمان

های محلی و یا های ساختمانی، عوارض تراکم و تفکیك اراضی(، و مالیاتسطح شهر، عوارض بر پروانه

و ساخت و ساز در شهر  های عمرانیای از مناطقی که به طور مستقیم از توسعه شهر و اجرای پروژهناحیه

های باشد. زیرا اجرای پروژهشوند، مبین گسترش فیزیکی شهر و تأمین درآمد شهرداری از این طریق میمنتفع می

مین درآمد شهرداری محسوب شود. همچنین نهادهای محلی دیگر به أتواند به عنوان منبعی برای تعمرانی می

های مختلفی را در شهری و به فراخور نیازهای خود ایجاد کاربریدلیل عالقه به استقرار در نقاط کم تراکم 

مین نیازهای نهادهای محلی موثر بوده أها تا حدی در تاند که ایجاد آندرخواست نموده پنجکمیسیون ماده 

رات نهادهای مدیریت شهری در رابطه با واگذاری زمین و مقر هایها و تصمیماست. به طور کلی سیاست

تا حدود زیادی تحت نیز . بنابراین نحوه گسترش شهر فسا زیادی داردثیر أتز، در گسترش شهرها ساخت و سا

 ثیر نیروها و فرایندهای مدیریتی فوق بوده است.أت

  تحلیل نقش سیاست واگذاری زمین 

)سازمان  یمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه، توسط نهادهای شهرأسیاست واگذاری زمین به منظور ت

، از عوامل دیگری به حساب آوردتوان آنرا جزیی از نیروها و فرایندهای مدیریتی نیز مین شهری(، که میز

است که در گسترش فیزیکی شهر فسا نقش داشته است. در واقع سازمان زمین شهری با اجرای این سیاست 

فاز یك، دو، سه های حدودههای اولیه بعد از انقالب گردید و اراضی ممنجر به گسترش فیزیکی شهر در سا 

شهر افزوده محدوده هکتار به  212شهری و اراضی مهمانسرا و روبروی اردوگاه، جمعا به مساحت  و چهار

هکتار  212 ؛شهر افزوده شدهمحدوده به بعد به  1357هکتار از اراضی  که از سا   6/996 از به بیان دیگرشد. 

توسط سازمان زمین شهری واگذار شده است. داخل محدوده( های اضافه شده در درصد کل محدوده 27/21)
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، روبروی اردوگاه و سهمتعلق به منابع ملی بوده و اراضی فاز یك، دو و چهار  های فازهایاراضی محدوده

مهمانسرا توسط سازمان زمین شهری از مالکین خصوصی خریداری شده و در اختیار مردم قرار گرفت. بنابراین 

 گسترش فیزیکی شهر به سمت غرب موثر بوده است.  سوق دادنضی غرب شهر، در دولتی بودن ارا

  تحلیل نقش عوامل اجتماعی 

تأثیر گذار گسترش شهر فسا در اجتماعی و متغیرهای منتج از آن شامل مهاجرت و اسکان غیررسمی نیز  عوامل

هر قش داشته است. ش افقی آن نجمعیت مهاجر به شهر فسا در گسترورود . از بین عوامل اجتماعی، اندبوده

گردد. در این دهه که مقارن با مهاجرت برمی 65 -55به دهه  این زمینه،نقش عمده مهاجرت در  چند که

در دهه بعدی میزان مهاجرت به شهر که زدگان خوزستان به استان فارس است، نرخ مهاجرت بیشتر بوده جنگ

 است. داشته محسوسی کاهش

 8/14و ن شهری از جمعیت کل شهر فسا را مهاجرادرصد  2/10نتایج سرشماری،  بر اساس 1365در سا  

درصد متوسط رشد سالیانه جمعیت در فاصله  5/7 با توجه به رقم .دادندن روستایی تشکیل میادرصد را مهاجر

شد( جنگی را نیز شامل می مهاجران)که ن شهری و روستایی درصد مهاجرا 25و همچنین رقم  1355-1365

رسانی )به جمعیتی که های شهری و خدماتمین مسکن، زیرساختأنیاز به ت ،1365سا   بر اساس سرشماری

 موجبات ساخت و سازهای شهریکه این امر  بودند( احساس شددر اثر موالید و مهاجرت به شهر افزوده شده 

بافت پر شهر فسا افزوده  هکتار به 130حدود  1365. در نتیجه تا سا  را فراهم کردگسترش کالبدی شهر  و

 شده است. 

 مهاجرانتوسط دولت برای اسکان هکتار  25به مساحت شهرك شهید رجایی )اردوگاه سابق( این زمینه در 

ثیرگذاری آن در أدر خصوص اسکان غیررسمی و نحوه ت. جنگی طی جنگ تحمیلی به تدریج ساخته شد

برنامه  خارج ازهکتار(  140ی )جمعا به مساحت گسترش فیزیکی باید گفت که در شهر فسا دو نقطه شهر

 درآمد و سطحی ناز  از کمیت و کیفیت زندگی شکل گرفته است. با تجمعی از اقشار کمتوسعه شهری رسمی 

 تحلیل نقش عوامل محیطی 

ساز و جهت دهنده گسترش شهر به سمت غرب، شما  غرب و در شهر فسا عوامل محیطی از عوامل زمینه

جنوب شرقی و سهولت  -ست. علت این امر به لحاظ توپوگرافی وجود شیب مناسب شما  غربیجنوب بوده ا

جنس خاك نیز در سمت غرب و شما  غرب مقاومت . آوری آبهای سطحی و دفع فاضالب شهری استجمع

داشته و برای ساخت و ساز مناسب بوده است. از دالئل دیگر گسترش شهر به سمت شما  و شما  غربی، 
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اراضی مرغوب زراعی و باغات در سمت شرق، شما  شرقی، جنوب شرقی و اراضی نامرغوب در وجود 

توان نتیجه گرفت ترین جهت را برای گسترش شهر فراهم کرده است. میسمت شما  غربی است، که مناسب

یعنی عوامل محیطی و فرایندهای مدیریتی به لحاظ جهت گسترش شهر بر هم منطبق است.  تأثیرکه گرایش و 

با توجه به عوامل محیطی و جغرافیایی، نیروهای مدیریتی نیز جهت غرب را برای گسترش شهر مناسب 

البته با توجه به گسترش فعلی شهر که به سمت غرب و شما  غرب است، ارتفاعات واقع در غرب  اند.دانسته

 ی شهر محسوب شود.ای برای گسترش کالبدکنندهعامل محدود ،تواند در افق طوالنی مدتشهر می

 های توسعه شهریریزی و طرحتحلیل نقش نظام برنامه 

جهت برای گسترش کالبدی ترین ، مناسببه تصویب رسید 1367در اولین طرح جامع شهر فسا که در سا  

به لحاظ مزایایی که از نظر محیطی و شرایط  این بخش از شهرشهر، سمت غرب شهر انتخاب شد. اراضی 

طوری د. به وجهت تشخیص داده شترین و مناسببه عنوان بهترین موجب شد سمت غرب مالکیت داشت، 

بر  به عالوهکه اکثر این اراضی دارای مالکیت دولتی بوده و مشکلی برای تفکیك و ساخت و ساز نداشتند. 

ب )شینامناسب بودن این اراضی برای کشاورزی و زراعت،  از جملهو جغرافیایی  های محیطیاساس شاخص

زمین از نظرکشاورزی، جهت باد و...(، محدودیت  بندیههای سطحی، مقاومت خاك، درجمناسب، دفع آب

های شهری، توسعه در جهات دیگر )به دلیل وجود باغات و اراضی زراعی(، امکان ارائه خدمات و سرویس

ری، جهت غرب به ناسب شههای موجود در شهر و دید و منظر مارتباط مستقیم و منسجم با شهر، گرایش

شهری های همحدود . اکثرتحقق پیدا کردکه این پیشنهاد تا حد زیادی  ور گسترش کالبدی در نظر گرفته شدمنظ

  اند.شدهاالحداث در جهت غرب و شما  غرب ایجاد جدید

 که بخشکرد )به دلیل اینهای زراعی آسیب وارد نمیجا که به کاربریاراضی سمت شما  شهر نیز تا آن

محدوده و بعد از کمربندی خارج از اند، در عمده باغات و اراضی زراعی که در سمت شما  شهر واقع شده

شهر قرار دارند(، در طرح جامع به شکل کاربری مسکونی دیده شده بود. به همین دلیل نقاط شهری 

سمت دیه نیز که در های شهرداری در سمت شما  شهر ایجاد شدند. مهجدیداالحداث مانند کنارستان، زمین

، کاربری اراضی آن به صورت مسکونی 1381تفصیلی در سا  بازنگری طرح ، در طرح شدهجنوب شهر واقع 

جمعا به های شهرداری و مهدیه کاربری اراضی نقاط شهری مانند کنارستان، زمینبنابراین  شده است.تعیین 

احکام این  بر اساساین نقاط یین گردید و تع های توسعه شهری به شکل مسکونیدر طرحهکتار  59مساحت 

  اند.ها شکل گرفتهطرح
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مهاجرت و  ،های شهری که در اثر عوامل مدیریتی، سیاست واگذاری زمیندر مورد سایر محدوده

هکتار(،  212های ایجاد شده در قالب سیاست واگذاری زمین ) در محدودهاند؛ غیررسمی شکل گرفتهاسکان

یابی ، روبروی اردوگاه و مهمانسرا قبل از تدوین طرح جامع در سمت غرب شهر مکاندو ،یك فازمحدوده 

جهات گسترش با توجه به توصیه طرح جامع برای گسترش شهر به سمت غرب،  بعدهای در سا شده بودند. 

. دنقاط شهری نیز در سمت غرب شهر تعیین و به آن جهت کشیده ش سایرو  چهارو  سهنقاط شهری مانند فاز 

 103یعنی سه و چهار  ایجاد فازهایهای ایجاد شده در قالب سیاست واگذاری زمین، از محدودهبه بیان دیگر 

 سازی بودند. دارای طرح آمادهمحدوده  و این دو بینیهکتار آن در طرح جامع پیش

ده شده، در طرح سازی اختصاص داهای انبوهقسمتی از شهرك گلستان که به پروژهها، سایر محدوده مورددر 

 شده است.  در نظر گرفتهتوسعه شهری به شکل کاربری آپارتمانی 

مصوب سا   در خارج از محدوده مصوب طرح توسعه و عمرانمنفصل و نیز به شکل  پنجاراضی فاز 

های رسمی ضوابط و برنامهبر خالف های شهرك طالقانی و حیدرآباد نیز محدوده ایجاد شده است. 1367

شهرك طالقانی که با وجود ممنوع شدن گسترش در سمت شما  شهر  از جمله. اندشکل گرفته ریتوسعه شه

( به دلیل شهر آن زمان محدودهخارج از در اراضی آن وجود باغات و اراضی کشاورزی و واقع شدن )به دلیل 

ه حیدرآباد اسکان غیررسمی شکل گرفته و با تخریب اراضی زراعی و باغات به شهر متصل شده است. محل

که کاربری آن تعیین شده باشد، به شکل مسکونی رسمی بر خالف طرح جامع و بدون ایننیز به دلیل اسکان غیر

 تفکیك و ساخته شده است.

شهری جدید به لحاظ جهت گسترش )به طور عمده مناطق گیری کلی باید گفت، در یك نتیجهبنابراین 

ایجاد اما  اند.های توسعه شهری شکل گرفتهپیشنهاد طرحغرب و شما  غرب شهر( تا حد زیادی تابع 

، مهمانسرا یك و دوفاز محدوده طرح و خارج از پیشنهادات  پنجشهرك طالقانی، حیدرآباد و فاز های محدوده

  اند.شکل گرفته توسعه و عمرانقبل از تدوین طرح و روبروی اردوگاه 

های این است که از مقایسه جداو  کاربری اراضی در طرح کردنکته مهم دیگری نیز که باید به آن اشاره 

 -های دولتی مانند کاربری درمانیمشخص گردید که کاربریشهر فسا  81و  67های توسعه شهری مصوب سا 

و آموزشی  درصد 1/475اداری به میزان  درصد،1603درصد، نظامی و انتظامی به میزان  1/958ن به میزا بهداشتی

های سازماندهنده نقش اند که نشانافزایش داشته 1363نسبت به سا   1377در سا   رصدد 239به میزان 

گسترش  در نتیجه و و عمومی های دولتیدر تملك اراضی، استقرار کاربری دولتی و عمومی )نیروهای مدیریتی(
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و در نتیجه  مومیهای عنیاز به ایجاد کاربریکالبدی شهر است. در واقع این ارقام نشانگر این هستند که 

)مصوب سا  های طرح توسعه و عمران شهر بینیبسیار بیشتر از پیش ،در این فاصله زمانیگسترش شهر 

در پیش بینی و  مذکورطرح  ها به شکلی روی داده کهسا این شهری در  گسترشفرایندهای و بوده  (1367

هکتار  646برابر 1363 که در سا احت بافت پر مسبا مقایسه  به عالوه چاره اندیشی برای آن ناتوان بوده است.

شماره توان به گسترش کالبدی شهر پی برد. در جدو  هکتار بوده است، می 2/1269برابر  1377 و در سا 

ها، افزایش آورده شده که افزایش واقعی کاربری 1377و  1363های سا مقایسه کاربری اراضی در شش 

       .دهدرا نشان می 1374پیشنهادی برای سا  ح میزان تحقق طر ریزی شده وبرنامه

با کاربری اراضی پیشنهادی  77و  63هایدر سال)خدماتی( کاربری اراضی وضع موجود تغییرات : مقایسه 6جدول    

 74سال برای 

 میزان تحقق طرح

پیشنهادی برای 

) به  74سا  

 درصد(

افزایش 

ریزی برنامه

شده )به 

 درصد(

افزایش واقعی 

)به  هابریکار

 درصد(

 77 سا  وضع موجود

 )سطح به مترمربع(

 سا برای  پیشنهادی

74 

 مربع()سطح به متر

 وضع موجود

)سطح به  63 سا 

 متر مربع(

 نوع کاربری

 مسکونی 3710000 6440000 4374140 9/117 6/173 9/67

 تجاری 70000 190000 143080 4/204 4/271 3/75

 آموزشی 120000 290000 286890 239 6/241 9/98

 آموزش عالی 710000 740000 893940 9/125 2/104 8/120

 بهداشتی -درمانی  76000 410000 728190 1/958 4/539 6/177

 ورزشی 80000 140000 59430 2/72 175 2/41

 اداری 40000 90000 190030 1/475 225 1/211

 انتظامی -نظامی 30000 90000 480920 1603 300 3/534

 صنایع 330000 80000 461550 8/139 2/24 6/577

 فرهنگی -مذهبی  44000 150000 84890 9/192 9/340 5/56

 فضای سبز 30000 330000 289870 2/966 1100 8/87

 تاسیسات و تجهیزات 70000 140000 16680 8/23 200 9/11

 و پذیرایی جهانگردی 6000 90000 3400 6/56 1500 7/3

 حمل و نقل و انبار 20000 50000 140560 8/702 250 1/281

 بازنگری طرح تفصیلی شهر فسا ( و1367)طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر فسا  : محاسبات نگارنده بر اساس داده هاینبعم

(1381.) 
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 گیرینتیجه -5

ند عوامل اقتصيييادی، اجتماع      مجموعه  ریزی و مدیریت شيييهری در   ی، محیطی، نظام برنامه   ای از عوامل مان

ثیر یك یا چند عامل  أگسترش کالبدی شهرها دخیل هستند. هر شهری با توجه به شرایط خاص خود تحت ت      

سترش می  ساس با توجه به عوامل مختلف موثر در  گ شتن یك دیدگاه واحد برای   این فرایندیابد. بر این ا ، دا

رغم بهواقع شود. به عالوه  تواند موثر خاص در گسترش کالبدی شهرها نمی   همه شهرها و پذیرفتن یك عامل 

شتر   شهرها، باید مجموعه عوامل را تو   برخیاهمیت بی در نظر گرفت   نماأاز عوامل در تبیین گسترش کالبدی 

  شهرها  با تلفیق نقش مجموعه عوامل به تبیین گسترش کالبدی ، و ضمن بررسی نقش هر کدام از عوامل موثر  

 اقدام نمود. 

در گسترش کالبدی شهر فسا عوامل متعددی نظیر نیروها و فرایندهای مدیریتی، سیاست واگذاری اراضی        

های  ، طرحهای غیررسمی گاهدرآمدها در قالب سکونت اسکان کم های بعد از انقالب، عامل مهاجرت، در سا  

زمانی  ها در شهر فسا نشان داد در فاصله     یگونه که بررس همان اند.توسعه شهری و عوامل محیطی نقش داشته   

هکتار آن خارج از  8/238 هکتار  به شييهر فسييا اضييافه شييده که البته 4/1235 ،1385 بعد از انقالب تا سييا 

 داخل محدوده بوده است. آنهکتار از  6/996محدوده و 

 دالیل گسترش کالبدی شهر فسا به تفكیک عوامل مختلف و مساحت اضافه شده :7جدول

 درصد کل مساحت داخل محدوده شهر دالیل گسترش

های مسکونی شهرك گلستان، پرواز، تأثیر نیروهای مدیریتی )به صورت ایجاد محدوده
 پنج درخواست شده در کمیسیون ماده *های غیرمسکونیو کاربری پنجمحدوده فاز 

 در محدوده شهر(
6/560 25/56 

و روبه روی اردوگاه و  چهارتا یك  سیاست واگذاری زمین )محدوده فازهای 
 مهمانسرا(

212 27/21 

 51/2 25 )شهرك شهید رجایی( مهاجران جنگ تحمیلیاسکان 

 05/14 140 های طالقانی و حیدرآباد(شکل گرفته بر اثر اسکان غیررسمی )محدوده

های کنارستان، مهدیه های توسعه شهری )محدودهشکل گرفته بر اساس پیشنهاد طرح
 های شهرداری(و زمین

59 92/5 

 100 6/996 جمع

 هکتار از کاربری های غیر مسکونی خارج از محدوده بوده است. 238.8* 
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درصد   25/56 معاد  هکتار 6/560 نیروها و فرایندهای مدیریتی با افزودناز مساحت اضافه شده به شهر فسا،  

 ثیرگذار در گسترش کالبدی شهر فسا   أامل تترین عبه عنوان مهم ،های اضافه شده به محدوده شهر   کل محدوده

. اگرچه نقش نیروها و فرایندهای مدیریتی در گسييترش کالبدی شييهر فسييا به عنوان عاملی  بوده اسييتمطرح 

ست اما به عنوان مهم بی ست.  رقیب و یگانه مطرح نی ست واگذاری زمین   ترین عامل مطرح ا به میزان   نیز سیا

خود بخشييی از فرایندها و نیروهای    عاملاین  ش داشييته که البتههکتار در گسييترش کالبدی شييهر نق  212

شد. مدیریتی می شهید رجایی   گیری شکل در قالب نیز عوامل اجتماعی  با ساحت   شهرك  برای   هکتار 25به م

سکان   ساحت      مهاجرانا سمی به م سکان غیرر سا تأثیر گذار      140جنگی و ا شهر ف سترش کالبدی  هکتار در گ

 است.بوده 

سا موثر بوده       های تطرح شهر ف سترش  شهری نیز در گ ستان،   های به طور مشخص محدوده اند. وسعه  کنار

های توسعه شهری به شکل مسکونی تعیین     هکتار در طرح 59های شهرداری و مهدیه جمعا به مساحت   زمین

شکل  گردیده سترش آن و  ست.        گیری و گ شده ا شنهاد این طرح ها انجام  ساس پی جاد  به طور کلی ایها بر ا

شده که نام آن ها قبال محدوده ستثنای برخی از محدوده های ایجاد  سترش    به ا شهری به لحاظ جهت گ های 

 ذکر گردید، تا حد زیادی تابع پیشنهاد طرحهای توسعه شهری بوده است. 

 رغم اهمیت بیشتر نیروها و فرایندهای مدیریتی در بهشود که  چنین استنتاج می  این بررسی های  از مجموع

 گسترش کالبدی شهر فسا باید نقش سایر عوامل نیز در تبیین گسترش کالبدی مد نظر قرار گیرد. 

، تفکیك و واگذاری اراضی توسط    شهر  در نهایت باید ذکر نمود که مالکیت دولتی اراضی در سمت غرب  

به عالوه  نهادهای مدیریتی را تسهیل کرده و گسترش شهر را به سمت غرب و شما  غرب سوق داده است.        

تر  به لحاظ  شرایط محیطی نیز در جهات غرب و شما  غرب برای ساخت و ساز و گسترش شهری مناسب        

بنابراین در شهر فسا گرایش و جهت عوامل محیطی و فرایندهای مدیریتی به لحاظ جهت گسترش  است. بوده

و  مدیریتی نیز جهت غرب شييهر بر هم منطبق اسييت. یعنی با توجه به عوامل محیطی و جغرافیایی، نیروهای 

 اند.  را برای گسترش شهر مناسب دانسته شما  غرب

شهر فسا اساسا فرایند بازار محور توزیع زمین منجر به دسترسی          این زمینه این است که در  نکته دیگر در

 همگانی به زمین و مسکن مناسب و در استطاعت نشده و در این فرایند اسکان غیررسمی یکی از عوامل مهم      

 گسترش کالبدی شهری بوده است.
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هایی مانند کاربری درمانی، اداری، صييينایع، نظامی و انتظامی و ایجاد یا افزایش کاربریبررسيييی همچنین 

دهنده اهمیت نقش ، نشيياناندتوسييط ارگان های دولتی احداث شييدهها های شييهری که اکثر آندیگر کاربری

صله زمانی مورد   شهر   در فا سترش فیزیکی  ستقرار کاربری  های دولتی در آنها و گ ضی، ا دولت در تملك ارا

نظر پژوهش است. در نتیجه نقش دولت در تملك اراضی و گسترش شهر محرز بوده و افزایش کاربری    های 

 مسکونی تنها دلیل گسترش کالبدی شهر فسا نمیباشد. 

هم جهت بوده به  لبدی شهر فسا  که عوامل موثر در گسترش کا گیری کرد هتوان این چنین نتیجبنابراین می

نیروها و فرایندهای مدیریتی، سيييیاسيييت و مالکیت  ای از عوامل از جمله طوری که ترکیب و برآیند مجموعه

محیطی منجر به گسيييترش کالبدی و ایجاد مناطق         و اجتماعی های توسيييعه شيييهری و عوامل     طرحزمین، 

از این عوامل متفاوت، اما در عین حا  به صورت    ثیر و شدت هر کدام أاند. تجدیداالحداث در شهر فسا شده   

در نهایت باید این  باشد. مکمل در گسترش شهر عمل نموده و گسترش شهر منتج از همه عوامل ذکر شده می     

ها نیازمند گسترش در این سطح وسیع نبوده و به دلیل فشار برخی     نکته را ذکر نمود، که شهر فسا در این سا    

ست.      ریتی، زمینعوامل و نیروهای مدی شده ا شهری  حدود تراکم ناخاص جمعیت های زیادی وارد محدوده 

جهت بودن عوامل موثر در هم شييماره سييهشييکل گواه این مدعی اسييت.  1385نفر در هکتار در سييا    36

 دهد.گسترش کالبدی شهر فسا را نشان می

 در گسترش کالبدی شهر فسا جهت و هم : عوامل موثر 3شكل
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 نابعم -6

 هیأت وزیران. 30/03/1361. مصوب زمین شهری سازمان اساسنامه 

 (. سیاست و فضا )چاپ چهارم(. 1391حاجت، مصطفی )پور، زهرا؛ و قادریرضا؛ احمدینیا، محمدحافظ

 توسعه و آمایش شرق و پژوهشکده امیرکبیر. انتشارات پاپلی وابسته به شرکتمشهد: 

 (. بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش کالبدی نقاط شهری )مورد مطالعه: 1386ست، مسعوده )دورجب

ریزی شهری، (. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه1380 – 1360های شهر فسا درفاصله سا 

 دانشگاه تربیت مدرس.

 د.انتشارات دانشگاه یزیزد:  پ سوم(.)چا ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه. (1386) اهللزیاری، کرامت 

 1383-1361های های آماری استان فارس طی سا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس. سالنامه. 

  1385-1370های سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس. مصوبات کمیسیون ماده پنج شهر فسا طی سا. 

 فصلنامه مدیریت شهریریزی و مدیریت شهری. مه(. سرشت استراتژیك برنا1382نیا، احمد )سعید ( ،

14 ،)6- 13. 

 ( دیدگاه1379شکویی، حسین .).های نو در جغرافیای شهری )ج او ، چاپ چهارم(. تهران: انتشارات سمت 

 های توسعه تحلیلی بر برنامه(. 1396نیا، جمیله؛ صرافی، مظفر؛ و فنی، زهره )کاظم؛ توکلیپویا، محمدشمس

فصلنامه . شهر تهرانپژوهی: کالنروایی خوب زمین؛ موردبا تأکید بر رویکرد حکم های زمین شهریو سیاست
 .76 -57(، 104) 26، )سپهر(پژوهشی اطالعات جغرافیایی  -علمی 

 های تجربی )چاپ ریزی و مدیریت شهری، مسائل نظری و چالش(. برنامه1381اهلل )طاهرخانی، حبیب

 ها.ات سازمان شهرداریانتشاراو (. تهران: 

 ( تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان1383کاظمیان، غالمرضا .) یابی فضا )نمونه منطقه

 ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.شهری تهران(. رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامهکالن

 ( فراروش، 1389محمد پور، احمد .)ش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و های فلسفی و علمی رویانبن

 شناسان.رفتاری )چاپ سوم(. تهران: جامعه

 1385تا  1335های  مرکز آمار ایران. سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر فسا. سا. 

 ( طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهر فسا.1367مهندسان مشاور ایران پویش .) 

 ( بازنگری طرح تفصیلی شهر فسا.1381مهندسان مشاور طرح و تدوین .) 

 (  واکاوی سیاست1398نوذری، کما .)مدیریت شهری در چارچوب گفتمان عدالت فضایی؛ مورد  گذاری

ریزی شهری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه پژوهی شهر تهران.

  اجتماعی جهاد دانشگاهی.

 ( 1392هاروی، دیوید) .عارف ) چرخه دوم انباشت سرمایه در تولید محیط مصنوع :شهری شدن سرمایه

 (.1985 دات )نشر اثر اصلیتهران:  دوم(.چاپ  -مترجم مقدم،اقوامی

https://www.vekalatonline.ir/tags/53/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11806/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://www.vekalatonline.ir/tags/11806/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 ( 1388هیلیر، جین .)ی کاربری اراضی )کما  پوالدی، زیربرنامهی قدرت؛ حکایت دوراندیشی در هاهیسا

 (.2002سان مشاور ایران )نشر اثر اصلی چاپ او (. تهران: جامعه مهند -مترجم
 Deininger, K. (2003). Land Policies for Growth and Poverty Reducation. A World Bank 

Policy Recerch Report. World Bank. Washington, D.C.   
 ndon: Lo Land and the City: Patterns and Processes of Urban Change. ).1993Kivell, Ph. (
.Routledge 

 

 


