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The effect of politics on the physical and spatial development of 

Kerman  

 

  

 A B S T R A C T 

 

 Political systems play a decisive role in the spatial growth and 

development of cities. The political role of governments in various 

ways can be effective in this important matter and over the past 

decades has played a role in both policy and allocation of scarce 

resources, including urban land. Kerman from 1307 to 1357 has an 

area of 8 km2 and a population of 140761 people, which from 1357 

to 1395 has expanded to 140 km2 and has reached a population of 

537718 people. Therefore, the purpose of this study is evaluating the 

effect of politics on the spatial development of Kerman after the 

Islamic Revolution. The research methodology was descriptive-

analytical. Data collection is based on library, documentary and field 

methods and GIS and SPSS software and spatial development 

analysis models were used to analyze the data. The results of 

Shannon entropy model showed that the Kerman city in recent years 

has been a spatial expansion. This subject was happened in Kerman 

at the recent years, especially in 1390, when the estimated entropy 

value is equal to 1.46. Furthermore, considering that the maximum 

Ln (4) = 1/38, it indicates the spatial development of this city in a 

spiral. Moreover, library data and the results of T-test showed that 

political decisions after the Islamic Revolution of 1957 in the 

country, have affected the physical-spatial development of Kerman.  

 Keywords: Kerman, Spatial development, Politics 
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سیاست بر توسعه کالبدی فضایی شهر ثیر أت

 کرمان
 

  .PhD ابراهیم رومینا
، انیاستادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انس

 تهران، ایران دانشگاه تربیت مدرس،

  * .M.Sc بهزاد الله زاری
م ، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوکارشناسی ارشد

 تهران، ایران،  انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،
 

  دهیچک
ای در رشد و جهت نقش بسیار تعیین کننده حاکمنظام سیاسی 
ـ ی شهرها دارند. نقش آفرینی سیاسـی  توسعه فضای از  هـا تدول

 طی ردموثر باشد و  تواند در این امر مهممیی مختلف هابهجن

تخصیص  هم گذاری، سیاست عرصه در هم گذشته یهادهه
داشـته اسـت. شـهر     نقش شهری زمین منابع کمیاب از جمله
و  کیلومترمربـع  8دارای وسـعت   1357 تا 1307کرمان از سال 
ـ  1395تا  1357نفر جمعیت بوده است که از سال  140761 ه ب
نفـر   537718و بـه جمعیـت   کیلومترمربع گسترش یافتـه  140

بر  تاثیر سیاست حاضر هدف پژوهش راستا، این در. رسیده است
باشد. روش میمیتوسعه فضایی شهر کرمان بعد از انقالب اسال

بتنی مها گردآوری داده است.توصیفی تحلیلی  انجام این تحقیق
جزیه و باشد و جهت تاسنادی و میدانی می ،ایبر روش کتابخانه
ـ مدل و SPSS و GISها از نرم افزار تحلیل داده ل های تحلی

انون، شتوسعه فضایی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل آنتروپی 
های اخیر گسترش فضایی شهر کرمان طی سالدهد نشان می

طـور کلـی شـهر    هصورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است و بهب
سـال   خصـو  در های بهای اخیر رشد پراکندهکرمان در سال

شده،  همحاسب 46/1شده برابر با  برآورد که مقدارآنتروپی 1390
 نشـانگر  ت.اس بوده Ln(4)=1/38با توجه به اینکه حداکثر 
 ست.ا بوده قواره )اسپرال(بی صورتتوسعه فضایی این شهر به
ز نتـایج حاصـل ا  و  ایی کتابخانـه هـا همچنین با توجه به داده

ی سیاسی بعد هاای نیز نشان داد که تصمیمتک نمونه Tآزمون
 -لبدیدر کشور، همگی به نحوی بر توسعه کامیاسالاز انقالب 

  فضایی شهر کرمان تاثیر گذار بوده است.

 کرمان،توسعه فضایی، سیاست: واژگان کلیدی

 
 03/08/1399تاریخ دریافت: 
 19/08/1399تاریخ پدیرش: 
 behzadlalehzari@modares.ac.ir نویسنده مسئول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مقدمه

و عی، جغرافیایی، همان گونه که یک پدیده اجتما هاشهر
که در ذات  ندباشمیاند، یک پدیده سیاسی مهم نیز اقتصادی

شهر یک واحد  در واقع.خود یک پدیده مدرن و سیاسی است
ارتباط اجتماعی و فضایی است که در آن سیاست و قدرت، 

و همواره تجلی قدرت و ثروت و  تنگاتنگی با یکدیگر دارند
-شهرها نیازمند سیاست. [1]کانون جغرافیایی این دو هستند 

گذاری برای توسعه هستند. محیط زندگی شهری، نیازمند 
است.  ایی توسعههامداخله از سیاست اندیشی و میحجم عظی

مانند )مهاجرت یا  تداوم مشکالت عمده در حوزه شهری
دهد که میهای پیش تاکنون نشان اسکان غیر رسمی( از دهه

ی توسعه هاها و برنامهمعضالت کالنی وجود دارند که سیاست
 رشد امروزه[. 1]اند ماندهشان بازو حلها آن شهری، از توجه به

 به منجر شهرهای بزرگ، به تمهاجر افزایش و جمعیت

 نواحی شهری، کنترل قابل غیر توسعه فضایی غیر اصولی و

 شده توسعه حال در کشورهای در جدید یهاسکونتگاه خلق

رهای در کشو ی اخیر رشد فضایی شهرهاهادر دهه[. 3]است 
این اما  ،تبدیل شده است درحال توسعه به یک مسئله مهم

آید که تمام میقطب رشدی به شمار  معلول سیاست هاویژگی
یابد و سایر میامکانات و قدرت در یک یا چند منطقه تمرکز 

 توسعهالگوی  [.4]نمایند میای عمل صورت حاشیهبهمناطق 
 در منابع کمیاب ترین از با یکی که آنجا از شهرفضایی 

 مهم یهاموضوع از دارد، کار و سر زمین یعنی انسان دسترس

ساخت و توسعه شهری  [.5] شهر است جغرافیای سیاسی در
هاست و بحث شهر و شهرنشینی تابع تابع مالحظات حکومت

جغرافیای  باشد.میقوانین اقتصادی و سیاسی نظام حاکم 
موضوعات محوری در سازماندهی  سیاسی در فضای شهر به

طبق . [1] می پردازدسیاسی و کنترل توسعه فضاهای شهری 
 که بعد به 1340دهه  از ایران( 1395گزارش )مرکز آمار ایران 

 اثر بر هم و باال طبیعی رشد علتبه هم شهرها جمعیت

 یافت، رشد باالیی سرعت با شهر روستاییان به یهامهاجرت

درصد  74، به 1335سال  در درصد 31حدود  از که طوریبه
 که است رسیده است. بدیهی 1395جمعیت شهرنشین در سال 

 تأثیری فضایی شهرها کالبدی بعد در تغییرات جمعیتی این

 ساخت و شهرپراکنده  فضایی رشدسبب  است و داشته نمایان

 توسعهاین  را به دنبال داشته است. شهر غیر اصولی و سازهای
بازیگران و  سیاست های به دلیلاغلب ناموزون شهرها فضایی 
حتی ملی  منطقه ومحلی، در سطح ی تصمیم گیر هانهاد
با  این باید پذیرفت که نظام حکمرانی کشوربنابرباشد. می
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 1399 تابستان، 3، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

ای نقش تعیین کنندهدر قالب مقررات خود  سیاسی یهاتصمیم
کالن  اغلب .[6] دارنددر رشد و جهت گسترش فضایی شهرها 

با تمرکز امکانات، اخیر  یهاسال در شهرهای کشور
 یهاآموزش و برنامه، بهبود شرایط بهداشت و هازیرساخت
مهاجرپذیری از دیگر  افزایش جمعیت و با عمرانی -اقتصادی

. شهر کرمان نیز از این اندنقاط کمتر توسعه یافته رو به رو بوده
 رسد از جمله شهرهایی استمیبه نظر قاعده مستثنی نبوده و 

ناشی از آن  و پیامدهای بسیار پراکنده فضایی توسعهکه با 
 ، شهرموجودو شواهد توجه به اسناد  بامواجهه شده است. 

 به میاسال انقالب از پس که است شهرهایی جزوکرمان 

 و حاکمیتاز سوی ی اعمال شده هاسیاست تحت نفوذ شدت
 بعد به 50دهه  از ویژهبه و است گرفته قرار محلی یهادولت

است. بدین صورت  یافته افزایش بسیار آن مساحت و جمعیت
 8به وسعت  1307سال کیلومتر مربع در  3که شهر کرمان از 
که از  رسیده بودنفر  140761جمعیت و  1357کیلومترمربع 
کیلومترمربع گسترش یافته و  140به  1395سال تا  این تاریخ
که یک شکاف بین  .[7] نفر رسیده است هزار 738 به جمعیت

ضایی شهر کرمان در محدوده ف قبل از انقالب و بعد از انقالب
حاضر تحلیل و  هدف تحقیق راستا، این دربه وجود آمده است. 

بر توسعه  موثر یهاو برنامه هاسیاست ترینمهم رسیرب
با توجه به باشد. می میاز انقالب اسالفضایی شهر کرمان پس 

ذیل به سوال  پاسخ مطالب بیان شده پژوهش حاضر به دنبال
از انقالب  پستوسعه کالبدی فضایی شهر کرمان  -1باشد: می

 بوده است؟ تحت تاثیر کدام عوامل سیاسیو چگونه اسالمی 

 

 روش تحقیق
اسـت. در بخـش    تحلیلـی -روش انجام این پـژوهش توصـیفی  

 آماری ای، اسنادی وبا کمک گرفتن از منابع کتابخانه توصیفی
ــهــاداده ــاز پ ــورد نی اســت و از ژوهش جمــع آوری شــده ی م
ترین منـابع داخلـی و خـارجی از جملـه کتـب، مقـاالت،       جدید

 استفاده شده است. این پژوهشنشریات، جهت تکمیل 

برای مطالعه دقیق و شناخت  آنتروپی شانون:مدل 

شد رمناسب برای  عوامل مؤثر بر رشد شهر و ارائه الگویی
 آنتروپیمدل  ها ازفضایی در شهر-توسعه کالبدی فیزیکی و
 حلیل وشود. از این مدل برای تجزیه و تاستفاده میشانون 
نند. کشهری استفاده میمقدار پدیده رشد بی قواره  تعیین

 ساختار کلی مدل بدین شرح است. 
H = -∑pi * lnpi 

H: مقدار آنتروپی شانون 
Pi )نسبت مساحت ساخته شده )تراکم کلی مسکونی :

 به کل مساحت ساخته شده مجموعه نواحی iناحیه 
nمجموع مناطق : 

است.  Ln(n)ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا 
هر ه( شمقدار صفر بیانگر توسعه فیزیکی خیلی متراکم )فشرد

 بیانگر توسعه فیزیکی Ln(n)است. در حالی که مقدار 
ر پراکنده شهری است. زمانی که ارزش آنتروپی از مقدا

Ln(n) است تادهشتر باشد رشد بی قواره )اسپرال( اتفاق افبی .
زمانی -سی فضاییربردر تحقیق حاضر برای  منظوربدین 

رزش امحاسبه توسعه کالبدی شهر کرمان در ادوار مختلف به 
تا  1370ی هارمان در طی سالآنتروپی مناطق شهر ک

ر دابتدا مساحت مناطق شهری کرمان  پرداخته شده و1395
 وارت ی مذکور از اسناد مربوطه و مراجعه به ادهاطی دوره
ز ادست آمده است، سپس با استفاده ی مرتبط بههاارگان

ی تروپش آنفرمول آنتروپی شانون از رابطه باال به محاسبه ارز
افته یکه نتایج آن در بخش  پرداخته شدهمناطق شهر کرمان 
ح ا طرمطالعات میدانی، بهمچنین در بخش  ذکر گردیده است.

 سیبرربرای  ایتک نمونه Tآزمون)پرسشنامه کارشناسان( 
فضایی شهر  -ی موثر بر توسعه کالبدیهاوضعیت سیاست

ص را نظر جامعه آماری متخصکرمان پس از انقالب اسالمی، 
سازی میبرای کو  در حوزه پژوهش مورد نظر اخذ گردید شده

ی های دادههااطالعات کیفی و دست یابی به برخی از تحلیل

 استفاده شده است.  Spssپرسشنامه از نرم افزار 
 

 مبانی نظری پژوهش

موضوع بن مایه و فضا از نظر فلسفی ، فضای جغرافیایی

ضا جغرافیا از حیث بنیادی علم فاصلی علم جغرافیاست؛ 
 شناسی و از حیث کاربردی علم فضا سازی است. فضا در

ت کونمورد س جغرافیا عبارت است از بخشی از سطح زمین، که
عی جتمااانسان قرار گرفته و جایگاهی است که ساختار زندگی 

ه به س ی آن در جغرافیاهایابد. فضا و شاخصدر آن تحقق می
 شوندمیتقسیم  طبیعی، انسانی، طبیعی و انسانیبخش کلی 

[8]. 

جغرافیدانان شهر را منشاء قدرت، خالقیت، ابداع و  شهر، 

و اعتقاد  اننددمینوآوری و محل انباشت سرمایه و فن آوری 
، اقتصادی، ی کالبدیهااست از ترکیب داده میدارند شهر نظا

قانون تعاریف و ضوابط . طبق [9]فرهنگی و جغرافیایی
( و اصالحی 15/04/1362تقسیمات کشوری ج.ا.ایران )مصوب 

در محدوده شهر محلی است با حدود قانونی (، 1389مصوب )
( %70طوری که اکثریت )حدود جغرافیایی بخش واقع شده به

اشتغال داشته باشند غیر کشاورزی آن در مشاغل میساکنان دائ
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 .[10هزار نفر جمعیت باشد ] 10و دارای حداقل 

فضای شهری همراه با تاریخ یک ملت فضای شهری، 

ر شود. این عنصمیو دگرگون  آیدمیدر ادوار مختلف به وجود 
همواره  های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...که فعالیت

تپیده و میدر آن جریان داشته، همیشه با قلب تاریخ شهر 
ای بنابراین شرط اساسی برزند. میسرگذشت شهر را رقم 

 فضای شهری تلقی شود این است میضای عمواینکه یک ف
  .[11] گیردآن تعامل و تقابل اجتماعی صورت  که در

شهر به مثابه یک فضای جغرافیایی  ،سیاست شهری

ر بوعی همواره با مفهوم سیاست در ارتباط بوده و شهر به ن
د. د دارمدنیت، حاکمیت و برتری یک طبقه اجتماعی تاکی نظم،

ائل حاکمیت سیاسی برای رسیدگی به مسبنابراین وجود یک 
ی قدرت سیاسی حاکم هازندگی شهری ضروری است. ابزار

ه رچشمبرای ایجاد وحدت فضایی شهر از قوانین باال دستی س
  .[5]گیرد. می

با توجه به مفهوم فضا در جغرافیا   توسعه فضای شهری،

و ترکیب آن با توسعه یعنی )توسعه فضایی( به فضاهایی از شهر 
 شود که جزء محدوده اصلی شهر هستند ولی فعال درمیگفته 
به عبارتی در این . [12]ساخت و سازی صورت نگرفته است ها آن

 یبه شهر اصل شهرها جوارهم یروستاهاو  هانیزم توسعه فضایی،
شهر  به تدریجو  یدآیمدر آن  اشغالو تحت  شوندیمتصل م
  .[13] آوردمیا به تسلط خود در ر یشتریب یفضامرکزی 

کالبد ،فضایی شهر -توسعه کالبدی تقسیم بندی

کالبد مکان و فضا در رابطه با . می باشد کریپ یمعنادر لغت به
واقع تشکیل دهنده بستر  کند و درمیسطح زمین معنی پیدا 
ترین عنصر کالبدی کوچک[. 14]آید میجغرافیایی به شمار 

توسعه کالبدی . اصطالح می باشند مسکونی هایشهر، واحد
گسترش فیزیکی شهر و در برگیرنده  به معنیفضایی شهر 

 شهری است رشدف شهر برای مصرف فضای غیرشهری اطرا
توسعه کالبدی فضایی شهر که دارای دو نوع [. الگوهای 15]

اشاره شده  هادر شکل پایین به آن ،باشندمیتقسیم بندی 
است: 

 
 : الگوهای تقسیم بندی توسعه کالبدی فضایی شهر1شکل 

 ([16] 1392،منبع: رحمانی)

 

ی شهری هامدیران و مسئولین سازمانمدیران شهری، 

 در که تصمیم گیرندهای کلیدی در زمینه مسائل شهری هستند
محیط زیست شهری  هاحوزه تخصیص منابع، تصمیمات آن

ه سآفرینند. در شهرهای امروزی مدیران شهری با میخاصی 
ع تحلیل مشخص در بحث جغرافیای سیاسی شهر و کنترل مناب

. ب( نابعل مقدرت سیاسی در ارتباط با کنتر سر و کار دارند. الف(
ار عتباج( شخصیت و  توان اقتصادی در ارتباط با کنترل منابع.

 .[17]ع. اجتماعی در ارتباط با کنترل مناب

در نظام ساخت فضایی شهر در نظام متمرکز، 

و  تمرکز یافتهسیاسی متمرکز قدرت در مرکز سیاسی کشور 
در این  شودمیجا اتخاذ تصمیمات ملی و محلی در همان

ی تابعه دولت مرکزی اختیارات هاسازمان میسیستم تما
تفویض  هابرای اداره برخی از امور محلی به آن رامحدودی 

ای در اداره هنقش عمد هادولتدر این سیستم متمرکز د. شومی
 .[18] بر عهده دارند هاامور شهر

 

 شناسی پژوهش محیط
 17و یدرجه طول شمال 57و  50مختصات  اکرمان ب شهر

متر از سطح دریا، با  1757با ارتفاع  ،یدرجه عرض شمال 30و
مرکز استان کیلومتر مربع  140 هکتار(14000) مساحتی حدود
اقلیم این شهر به  باشد.میشهر استان  نیترکرمان و بزرگ

در مجاورت یکی از دلیل عرض جغرافیایی پایین و واقع شدن 
دارای شرایط گرم و خشک است.  های جهانترین کویرخشک

توسعه شهر مطابق منشاء 

رشد طبیعی رشد برنامه ریزی شده

توسعه شهر مطابق جهت

توسعه عمودی توسعه افقی
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نفر  738724معادل  سرشماریجمعیت این شهر طبق آخرین 
از شمال به جنوب  %5تا  2با شیب تقریبی  و برآورد شده است

)جزو  بوتیاکرمان در زمان هخامنشیان . [20] باشدمی

به اسم کارمانیا  ه تدریجنام داشته و بساتراپی چهاردهم( 
 ریاز اسالم به هنگام فتح کرمان به دست اردشقبل  مشهور شد
نام داشته و  ریمحل گواش نیا موسس سلسله ساسانی(بابکان )

به خود کرمان نام  رفته رفتهو  کرمان بوده است التایمرکز 
ساخت شهر کرمان به زمان اردشیر بابکان در مجموع . گرفت
این شهر دارای چهار منطقه هم اکنون  .[22، 21] گرددمیبر

هکتار، منطقه سه  3819هکتار، منطقه دو  3164)منطقه یک 
ادامه  در .باشدمیهکتار(  3210هکتار و منطقه چهار  2790

 محدوده مورد مطالعه مشخص شده است. موقعیت جغرافیایی

 
 : موقعیت جغرافیایی شهر کرمان2شکل

 (1399، مآخذ: نگارنده)

 

 هایافته

 ی شهر کرمانپیشینه گسترش فضای-1
 قلعههسته اولیه شکل گیری شهر کرمان تا قرن سوم ه.ق 

 به طرف توسعه خود را در قرون بعدی شهر است بوده ریاردش
که مرکز موقعیت قله ها(  3)شکل  قلعه دختر جنوب شرقی

 ه.ق در قرن پنجم دفاعی شهر و عبادتگاه مردم بود آغاز کرد و

و میدان مشتاقیه  در دشت کرمان ،سمت غرببه  توسعه شهر
از قرن نهم به تدریج محالت شهر به  وصورت گرفت امروزی 

 گسترش هاامتداد شبکه راه سمت شمال و سپس شرق در
  [.23] ندافتی

 

 
 
 
 
 
 
 

 هاها در اطراف آنگیری سکونتگاهشکل: موقعیت قله دختر و قلعه اردشیر و 3شکل 
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 (1399مآخذ: نگارنده، )

 
تا اواخر قرن سیزدهم  در شهر کرمان روند شهر نشینی

هجری شمسی بسیار پایین بوده و به حصار دور شهر که بافت 
خان رضا در دوره اما شد.میکرد، محدود قدیم را محصور می

روند به فرم شعاعی  ضیعر یهاابانیخبا احداث  شهر کرمان
و شروع با الگوگیری از سبک غربی توسعه فضایی این شهر 

و  بدایاش توسعه یمیاز حصار قد رونیدر ب باعث شد شهر
، 24]بود شتریشرق، جنوب و غرب ب یدر حواش آنگسترش 
همراه و قلعه دختر  ریقلعه اردشاین روند با اشغال دوباره  [. 25
زمان همهجری شمسی به بعد  1300از سال  در مجموع،بود. 

ی ایران و در پی یک هابا رشد شهر نشینی در بسیاری از شهر
شهر کرمان نیز از  تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی سری
گیر را آغاز ای چشمحصار بافت قدیم خارج شده و توسعهقالب 
زمان با و هم 1341سال  رده است. با وقوع اصالحات ارضیک

در وزارت  1345شهری سال  و توسعه ی جامعهاآن تهیه طرح

ایران ی هاشهرگسترش فضایی شاهد ، آبادانی و مسکن سابق
و با افزایش درآمد نفت و رکود  بودیم از جمله کرمان

به شهر کرمان  روستاییان محصوالت کشاورزی، مهاجرت
 1340شدت گرفت. لذا روند مهاجرت به شهر که از سالهای 

ای به خود گرفت تا جایی که حتی زدهآغاز شده بود رشد شتاب
اکنون هم نیز این روند تشدید شده و ت میپس از انقالب اسال

های سال فاصله در کرمان شهر جمعیت .[27،26] ادامه دارد
است، اما  شده دو برابر سال 40هر  فقط ه.ش، 1335تا  1270
در  است. یافته افزایش برابر دو از بیش اخیر سال 25طی 
( با توجه به نقشه محدوده شهر در طرح جامع گذشته 4شکل )
شهر کرمان در ادوار  شهر، روند زمانی توسعه فضاییکنونی و 

تصاویر هوایی ( 5شکل ) همچنین مختلف مشخص شده است.
آورده شده  1399و  1363ز سال گوگل ارث شهر کرمان ا

  است:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مختلف: نقشه روند توسعه فضایی شهر کرمان در دوره4شکل 
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 ([7منبع: طرح جامع کرمان ])

 

 : تصاویر هوایی گوگل ارث از شهر کرمان5شکل 

  ه.ش 1399تصویر هوایی محدوده شهر کرمان در سال   ه.ش 1363تصویر هوایی محدوده شهر کرمان در سال 

 )منبع: گوگل ارث(

 

شهر کرمان  مانی گسترشز -فضاییتحلیل  -2

 شانون با استفاده از مدل آنتروپی
طور که در بخش روش تحقیق ذکر شد از این مدل همان

به منظور محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در طی 
در  هااستفاده شده است که نتایج آن 1395تا  1370ی هاسال

 جداول پایین ذکر گردیده است:

 
 
 

 [ 28] 1370محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  :1جدول
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 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -33/0 -5737/1 2073/0 912 1منطقه 

 -37/0 -0261/1 3584/0 1577 2منطقه 

 -31/0 -7352/1 1764/0 776 3منطقه 

 -35/0 -3550/1 2580/0 1135 4منطقه 

 -35/1 - 1 4400 مجموع

 
 [24] 1380محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  :2جدول

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -33/0 -5525/1 2117/0 1976 1منطقه 

 -34/0 -4179/1 2422/0 2260 2منطقه 

 -37/0 -1132/1 3285/0 3065 3منطقه 

 -33/0 -526/1 2174/0 2029 4منطقه 

 -37/1 - 1 9330 مجموع

 
 [24] 1390محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  :3جدول 

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -34/0 -4020/1 2461/0 3200 1منطقه 

 -44/0 -2566/1 2846/0 3700 2منطقه 

 -33/0 -5357/1 2153/0 3100 3منطقه 

 -35/0 -3712/1 2538/0 3200 4منطقه 

 -46/1 - 1 13200 مجموع

 
 [ 29] 1395محاسبه ارزش آنتروپی مناطق شهر کرمان در سال  :4جدول 

 Pi Ln pi Pi lnpi مساحت )هکتار( منطقه

 -34/0 -4175/1 2423/0 3472 1منطقه 

 -36/0 -2610/1 2834/0 4060 2منطقه 

 -34/0 -4677/1 2305/0 3302 3منطقه 

 -34/0 -4112/1 2439/0 3494 4منطقه 

 -38/1 - 1 14328 مجموع

 
 : آنتروپی شانون بدست آمده در هر دوره6شکل

 باشد. می 38/1چهار منطقه شهر کرمان حداکثر ارزش است و با توجه به  ln(n)ارزش مقدار آنتروپی از صفر تا 

1370

•1/35

1380

•1/37

1390

•1/46

1395

•1/38
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 1399 تابستان، 3، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

ر پی دنترومقدار آجداول باال نشان دهنده این است که بنابراین 
ارزش  حداکثربا توجه به مقدار و  1380سال در  و 1370سال 

Ln(4)  ،شان ن حداکثر مقدار به آنتروپی مقدار بودن نزدیک
ویی را شهر کرمان روند پراکنده ر فیزیکی دهد که گسترشمی

نشان  روپیمقدارآنت 1390سال  اینکه در درآغاز نموده است تا 
 .است بوده قواره )اسپرال(و بی پراکنده گسترش دهنده
 1395 تا سال 1390از سال مقایسه ارزش آنتروپی  با همچنین
سترش سال نیزگ 5باشد که طی این میدهنده این امر نشان

ست وده اصورت پراکنده و غیرمتراکم بهفیزیکی شهر باز هم ب
 ایندههای اخیر رشد پراکور کلی شهر کرمان در سالطهو ب

ایی فضبرخوردار بوده و یکی از پیامدهای محسوس این رشد 
 در حاشیه شهرمیرس های غیرگاهگیری سکونت، شکلپراکنده
 بوده است. کرمان

 

و  مناطق حاشیه نشینشکل گیری مهاجرت،  -3

 گسترش فضایی شهر کرمان
 نی(به مجموعه عوامل اصلی )طبیعی و انسا این بخش در

شهر  به هاسبب افزایش مهاجرت میکه پس از انقالب اسال
 پردازیم: میشده است  و توسعه فضایی این شهر کرمان

ترین واحد زمین ساختی استان مهم، عوامل طبیعی

باشد که شهر کرمان در آن واقع یمطبس(  -کرمان )کرمان
مار به ش احد استان کرمانترین وه خیزلرزشده است. این واحد 

در  %66شهر آن با جمعیت 39شهر استان  73از میان  آید.می
 خاریدر طول ت و منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد سکونت دارند

مله جاز ی مخرب فراوان هاشاهد وقوع زمین لرزه این استان
ند زر ،1382بم ،1376، گلبافت 1360مهیب سیرچ  هایزلزله
اطق من این ها ازسیل عظیم مهاجرت بوده است و سبب ،1385
 [.32، 23] شده است کرمان شهر طرف به

جنوب  های نگران کننده محیطیپدیده از دیگرخشکسالی 
. مناطق شرقی خصو  استان کرمان استبهشرقی کشور 
و  بعد خشکسالی را تجربه نموده است به 1375ایران از سال 

جنوبی استان کرمان که معیشتی  مناطقاز این زمان به بعد 
تداوم اند. بنابراین فرست بوده مهاجروابسته به کشاورزی دارند، 

 اشتغال خودسبب رها سازی مزارع و  این استانخشکسالی در 
 [. 33] به شهر کرمان شده است هاگسترش مهاجرت و

  عوامل انسانی

باشد. میجنگ تحمیلی به شهر کرمان از دالیل مهاجرت 
ا ت 5بی همان اوایل جنگ هموطنان جنگ زده با تعداد تقریدر 
جرت مهاکرمان  شهر ابتدا به جیرفت و سپس به هزار نفر 6

 دستگاه پانصد محلهدر شهرکی نزدیک  هاسکونت آن وکردند 
ایی عه فضدر توسجا را )اروند شهر( گذاشتند. که و نام آنبود 

 تاثیر بسیاری داشته است. شهر کرمان
دن کرمان با توجه به فراهم آمبخش صنایع سنگین شهر 

های الزم آن پس از انقالب نسبت به سایر ساختزیر
 های اقتصادی، سهم بیشتری از شاغالن و مهاجران اینبخش

 شهرک 6است. با ایجاد  هشهر را به خودش اختصا  داد
ر ها با صنایع تولیدی متعدد دمورد از آن 2صنعتی در استان که 

 30اند. این صنایع حدود اف شهر کرمان مکان گزینی شدهاطر
 .است درصد از کل اشتغال این شهر را به خود اختصا  داده

 هرشبه کالن  تبدیل شهر کرمانو  میپس از انقالب اسال
 جمعیت شهر تحول در مهاجرت به بعد، نقش 1355سال  از

 بجذ باعث که عاملی ترینمهم. است بوده روزافزون کرمان
 در اشتغال جدید هایفرصت وجود شده  شهر این به مهاجران
 در تحلیل های موجود طبق است. بوده کرمانشهر 

 شهر به ورودی مهاجرین از درصد 9/86، بیش از 1355سال

 ند. پساهنمود ذکر« یافتن کار»را  خود مهاجرت علت کرمان،

 تمهاجر عامل را تحصیل به اشتغال نیز درصد 9/10 آن، از
  (مهندسین مشاور داض)طرح  .اندکرده ذکر

 از کرمان شهر 1375-1385های سال برآورد طبق

 38و بالغ بر  باشدمی کرمان استان مهاجرپذیرترین شهرهای
 داشتن امر این اند. دلیلاین شهر مهاجرت کرده هزار نفر به

 شرایط وجود و همچنین خدماتی و سیاسی اداری، موقعیت

 مهاجران ( تعداد5است. جدول ) این شهر در اشتغال مناسب

مختلف  هایسال طی کرمان شهر جمعیت افزایش و وارد شده
 .دهدمینشان  1385را تا سال 

 

 

 

 

 
 [34] ی مختلفهاتعداد مهاجران وارد شده و افزایش جمعیت شهر کرمان طی سال :5جدول
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 شهر جمعیت به مهاجران درصد مهاجران تعداد شهر جمعیت تعداد سال

1335 62157 5718 2/9 

1345 85404 10854 7/12 

1355 140761 14220 1/10 

1365 257284 35850 9/13 

1375 384991 36542 5/9 

1385 515114 38430 46/7 

 
  درون استان مهاجریندرصد ( 7) شکلهمچنین در 

 
آورده شده است. 1395کرمان به شهر کرمان در سال  

 های استان کرمان به شهر کرماندرصد سهم مهاجران وارد شده شهرستان :7شکل 

 
 ([ 29]منبع: )

 
 شدید افزایش با کرمان شهر مهاجران این ورود دنبال به

 جدول ذیل که در شده است. جمعیت و گسترش فضایی مواجه

 است: شده آورده

 
 [28] افزایش جمعیت، گسترش فیزیکی و تغییرات کالبدی شهر کرمان :6جدول 

 تراکم نسبی )نفر در هکتار( شهرمساحت محدوده خدماتی  تعداد جمعیت شهر سال
1345 85404 400 214 

1355 140761 3070 46 

1365 257284 5080 51 

1375 384991 11000 35 

1385 515114 12000 43 

1395 738724  14000 57 

 _ 12600 653320 45به  95حجم افزایش سال 

 
 و فضا وجود عدم و کرمان شهر به مهاجران ورود با
  رشگست کرمان با ،شهر این محدوده قانونی در شهری خدمات
 

 مناطق بعضی در نشینی حاشیه پدیده و شهرنشینی شتابان

و در نتیجه منجر به توسعه کالبدی  شده مواجه پیرامونی
 .شده است بی عدالتی فضایی جغرافیاییفضایی شهر کرمان و 

ی حاشیه نشین شهر کرمان و ها( موقعیت محدوده8در شکل )
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 کهی حاشیه نشین هامحدوده این( تراکم جمعیتی 7در جدول )
آورده شده  اندونی شهر قرار گرفتهناز محدوده قا عمال خارج

 [.35] است

 
 های حاشیه نشین شهر کرمان: موقعیت محدوده8شکل 

 
 (1399، نگارندهمآخذ: )

 
 [35] ی حاشیه نشینهاجمعیت و تراکم جمعیتی در محدوده :7جدول 

 کل محله پدر )اهلل آباد( فیروزآباد صیاد شیرازی شهرک صنعتی شهرک سیدی 

جمعیت 

های محدوده

 حاشیه نشین

6300 4695 1650 7900 7160 27705 

جمعیتی تراکم 

 نفر در هکتار

102 78 18 132 72 _ 

–توسعه کالبدیی تاثیر گذار بر هاسیاست -5    

 فضایی شهر کرمان
رسد تاثیر ی عمرانی کشور که به نظر میهایکی از طرح    

برنامه "داشته است  هابسیاری بر توسعه کالبدی فضایی شهر
حکومت ی هاباشد. این برنامه در اواخر سالمی "عمرانی پنجم
به تصویب مجلس شورای ملی رسید. طی  24/12/53پهلوی 

ه ب میلیارد دالر نفت 83 آن با افزایش جهانی قیمت نفت،
با تجدید نظر در نظام بودجه بندی کشور و  فروش رسید و
مدهای دولت بین توزیع درآقسمت عمده آن و استانی کردن 

، هاتر به منظور کمک به رشد اقتصادی آنی محرومهااستان
مد سود رآاز این داز جمله شهر کرمان  هاتمام مراکز استان

 در اطراف هشی بدون نقهاشهرکو باعث احداث بردند، 
 گردیدکرمان  به گسترش افقی شهرمنجر و در نهایت  کرمان

[36 .] 
 هرش شمال غرب در ،هپراکند گسسته هاینمونه از دیگر
، رشه پراکندة توسعة این توان مشاهده کرد کهمی کرمان
 صورت زمین آماده سازی عنوان تحت ییهااقدام از ناشی
 ست. ازا مانده باقی ناتمام و ناقص صورتبه اغلب که گرفته

 یهاانهخ و استانداری کوی های هوانیروز،مجموعه موارد، این
 .برد امن توانمی را و دولتی مختلف میکارکنان نظا سازمانی
 دنبو پایین ، بیانگرتحلیل تراکم جمعیتی شهر کرمان 

ر دنفر  51دود شهری است )متوسط ح تراکم اندازه از بیش
ت شهر ( از مساح%6وجود درصد زیادی اراضی بایر ) هکتار(،
وزیع تقطعه زمین بایر که نشان دهنده عدم  6077به تعداد 

 وفضایی مناسب جمعیت و ضعف مدیریتی در زمینه هدایت 
 باشد. میکنترل توسعه شهر 
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بب نوعی از بافت کالبدی که س میپس از انقالب اسال
اد در هر آبطادو روستای ادغام توسعه فضایی شهر کرمان شد 
و  هرش بهزیاد به علت نزدیکی بود  غرب و سرآسیاب در شرق
-ییوستای اندیشیده نشده بافت رهارشد شتابان در اثر توسعه

تی شهری به خود گرفت و به دلیل اینکه جز محدوده خدما
 (9شکل ). است شده بروز مشکالت فراوانتند سبب شهر هس
برای تامین مسکن مناسب برای اقشار کم دولت نهم  
طرح مسکن مهر را به عنوان الیحه یک  1386در سال درآمد 
کرد و با میمجلس شورای اسال جهت تصویب تقدیم فوریتی

ترین محوریبه یکی از  1387تایید شورای نگهبان در سال 
گردید.  تبدیل میاز انقالب اسال پس تامین مسکن سیاست

برداری از زمین هدر قالب واگذاری حق بهرمهر سیاست مسکن 
 75برای ساخت مسکن کوچک تا متوسط با زیر بنای هر واحد 

ی اهش هزینه زمین از قیمت تمام شدهمتر مربع و با هدف ک
ی کم درامد و هاساختمان برای انطباق با توان مالی خانواده

 بودی پایین جامعه در نظر گرفته شده هاخانه دار کردن دهک
[37.] 

شهر  عملیات اجرایی اولین مجموعه مسکن مهر در 
در کرمان طرح مسکن مهر گردد. میبر 1389 کرمان به سال

تاثیر واحد  1652به تعداد حدود  خصو  )شهرک مطهری(هب
شکل  شهر داشته است. 3منطقه  افقیدر توسعه  نسبتا زیادی

 است. آورده شده مهر شهر کرمان مساکن( موقعیت 10)

  : موقعیت مسکن مهر شهر کرمان10شکل   موقعیت روستاهای الحاقی به شهر کرمان :9شکل 

 ([ 28]منبع: )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقعیت محور گردشگری هفت باغ علوی :11 شکل
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(نگارنده:منبع)

محور گردشگری هفت باغ علوی کرمان، 
ار از جمله حسین مرعشی استاند کرمان استان مرداندولت
ان اراز سرمایه گذ رفسنجانی میهاشلت کرمان در دووقت 

ی اجرای عملیات گردشگری هفت باغ علوی بود. اصلی سایت
و  نی آینده کرماه به عنوان یکی از محورهای توسعهاین پروژ

و ی گردشگری بود که دجنوب شرق ایران و الگوی توسعه
کرد در سال میشهر تاریخی کرمان و ماهان را به هم متصل 

 سی فضاای از مدیریت سیانمونهآغاز شد. طبیعتا این  1375
های سیاسی تصمیم ساز وقت کرمان نهاد و حکمرانانتوسط 
شهر ی غیر اصولترین دالیل توسعه فضایی یکی از مهم واست 

 1292 حدوددر سطحی  میاسالکرمان پس از انقالب 

در  [.38]آیدمیبه حساب  هکتار بوستان( 700مساحت ) هکتار
 موقعیت این محور مشخص شده است: (11) تصویر شماتیک

فضایی  -که سبب گسترش کالبدیاز دیگر دالیل سیاسی 
مغایرت توسعه فضایی شهر  شده است،نامطلوب شهر کرمان 

باشد. این مغایرت میی جامع گذشته و موجود هاکرمان با طرح
در کنترل و جلوگیری از محلی  مدیرانبه دلیل عدم توانایی 

ی غیر قانونی در خارج از محدوده قانونی شهر، هاساخت و ساز
ی آب و برق در واگذاری حق انشعاب هاسازمانعدم همکاری 

ی ساختمانی با مجوز قانونی ساخت، عدم هااساس پروانهبر
با طرح جامع شهر، گرایش  5تطبیق مصوبات کمیسیون ماده 

ویژه فاصله بین ( به3ساز در غرب راه آهن )منطقه به ساخت و 

ورد ار شهید صدوقی و همچنین در یک برآبلوار جمهوری تا بلو
 1400کلی در طرح جامع حجم جمعیت شهر کرمان در افق 

هزار نفر اعالم شده بود که با توجه به آمار سال  550معادل 
هزار رسید. شهر کرمان  737جمعیت این شهر به بیش از  95

صورت پراکنده هکتار به 7450 حدوددر در حال حاضر 
 . دباشمیگسترش یافته است که این مقدار بیشتر از نیاز شهر 

 

 ی میدانیهایافته

یی که هاروش از یکییب آلفای کرونباخ، ضر-1

درونی  همسانی بر تأکید با این پرسشنامه پایایی تعیین برای
 نمرات .باشدیم کرانباخ آلفای ضریب روش استفاده شده است،

در طیفی  تعیین شده و هر سوال ارزشی چند صورتبه سؤاالت
آمده  آلفا به دست باشد. ضریبمیخیلی کم  تا از خیلی زیاد
 7/0و چون که این ضریب از  باشدیم 786/0این پرسشنامه 

امه پرسشن در مطلوب وجود پایایی نشان دهنده و است بیشتر
  .است حاضر

 گانمار توصیفی پاسخ دهندهآ-2
شامل  کلی رویکرد یک در پرسشنامه یتوصیف یهاافتهی
کارشناسان پاسخ جنسیت، سن، وضعیت تحصیلی  نظیرنتایجی 
پاسخ دهندگان بر نحوه توزیع پایین  شکل .باشدمیدهنده 

 حسب متغیرهای ذکر شده آورده شده است.

 
 

 ضریب آلفای کرونباخ و آمار توصیفی کارشناسان: 12شکل 
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27%

43%

30%

سال35تا 25بین 

سال50تا 35بین 

سال50باالی 
57%

43%

مرد زن

 مورد مراجعه کارشناسان سن درصد فراوانی مورد مراجعه کارشناسان جنسیتدرصد فراوانی  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 مورد مراجعه کارشناسان درصد فراوانی تحصیالت باخکرو ن سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای

 (1399های تحقیق،منبع: یافته)

 

وضعیت  برای تحلیلی تحلیلی، هایافته-3

های موثر بر توسعه کالبدی فضایی شهر کرمان از سیاست

باشد به دلیل می 3ای )ارزش آزمون عدد نمونهتک  Tآزمون
و قرارگیری  هاکردن دادهمیاستفاده از طیف لیکرت برای ک

با . گیردبررسی قرار میعنوان حدمتوسط( مورد هب 3عدد 

چه این هری ذکر شده، هامیانگین هر یک از سیاست مقایسه
 است. بوده آن بیشتر بیشتر باشد اثربخشی 3مقدار میانگین از 

عات میدانی )پرسشنامه نتایج حاصل از مطال( 8جدول )
ی تاثیر گذار در توسعه کالبدی هابر روی سیاستناسان( کارش

 آورده شده است: میانقالب اسال فضایی شهر کرمان پس از

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[39] ایتک نمونه Tآزمون  تحلیل نتایج حاصل از :8جدول

4۰%

47%

۱3%

لیسانس فوق لیسانس دکتری

 هاتعداد متغیر

11 

 کرنباخ آلفای

786/0 

 30تعداد کارشناسان 
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 سیاست

  3ارزش آزمون=

 Tمقدار آماره  میانگین

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 میزان اختالف در سطح

 درصد 95اطمینان 

 رتبه تاثیرگذاری

ر جامعه نظاز 

 حد باال حد پایین آماری

ن در ایرا سیاست افزایش جمعیت -1
بر گسترش فضایی شهر کرمان در 

 1360دهه 

30/4 933/10 000/0 300/1 06/1 54/1 
1 

ن در ایرا سیاست افزایش جمعیت -2
بر گسترش فضایی شهر کرمان در 

 1370دهه 
04/4 399/7 000/0 033/1 75/0 32/1 

4 

ن نقاط روستایی پیراموادغام  -3
 کرمان همچون طاهرآباد و سرآسیاب
 بر گسترش فضایی شهر کرمان

90/3 139/6 000/0 900/0 60/0 20/1 
5 

توسعه از طریق  برنامه پنجم -4
افزایش خدمات، امکانات در دهه 

در شهر بر گسترش فضایی  1350
 شهر کرمان

77/3 185/6 000/0 767/0 51/0 02/1 

6 

در  مینآماده سازی ز هایسیاست -5
بر گسترش فضایی شهر  1380دهه 

 کرمان
43/3 176/4 000/0 433/0 22/0 65/0 

8 

شهرک طرح مسکن مهر در  -6
به ها آن مهرگان از طریق واگذاری

 انافراد در پیرامون و خارج از شهر کرم
در  کرمانبر گسترش فضایی شهر 

 1380دهه 

18/3 306/1 000/0 167/0 09/0 43/0 

10 

شهرک طرح مسکن مهر در  -7
به ها آن مطهری از طریق واگذاری

 انافراد در پیرامون و خارج از شهر کرم
در  کرمانبر گسترش فضایی شهر 

 1380دهه 

63/3 188/5 000/0 633/0 38/0 88/0 

7 

شهرک طرح مسکن مهر در  -8
به ها آن واگذاریهوانیروز از طریق 

 انافراد در پیرامون و خارج از شهر کرم
در  کرمانبر گسترش فضایی شهر 

 1380دهه 

37/3 612/3 000/0 367/0 16/0 57/0 

9 

شهرک امام طرح مسکن مهر در  -9
به افراد ها آن علی از طریق واگذاری

در پیرامون و خارج از شهر کرمان بر 
در دهه  کرمانگسترش فضایی شهر 
1380 
 

11/3 682/0 000/0 100/0 20/0 40/0 

11 

 2 45/1 89/0 167/1 000/0 558/8 17/4سیاست تمرکز گرایی صنایع مادر  -10
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 سیاست

  3ارزش آزمون=

 Tمقدار آماره  میانگین

سطح 

 معناداری

(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

 میزان اختالف در سطح

 درصد 95اطمینان 

 رتبه تاثیرگذاری

ر جامعه نظاز 

 حد باال حد پایین آماری

در پیرامون شهر کرمان بر گسترش 
 1370فضایی شهر کرمان در دهه 

خدمات در مرکز  سیاست تمرکز -11
استان یعنی شهر کرمان بر گسترش 

 1370دهه فضایی این شهر از 
10/4 940/7 000/0 100/0 82/0 38/1 

3 

(1399های تحقیق، : یافتهمنبع)

 نتیجه گیری
 هایدترین راهبرسیاست افزایش جمعیت از مهم    

 یضایفپس از انقالب بود که تاثیر فراوانی بر گسترش 
 جمعیتی یهاسیاستاین  است.کرمان داشته  شهر

ی هانظام که از سوی است یتدابیر از ایمجموعه
 هاسیاست این هدف واقع در .شودمی اتخاذ حکمرانی
 شرایط جمعیت است. کلی ساختار پویای تعادل حفظ

ر د تحمیلی جنگ و انقالب از ناشی روانی و اجتماعی
شد.  باروری افزایش و تشویق ازدواج کشور باعث
 جمعیت نرخ رشد چشمگیر افزایش شرایط، این حاصل

شد ردیده شد. این افزایش  1365سرشماری  در که بود
گی بی رویه فضایی شهرها گستردهدر ادامه با  جمعیت
ل سا در که خانواده تنظیم جدیدبرنامه  .ه شدمواج
 امهبرن اولین از عنوان جزئی به و اعالم رسما 1367

 به ()بعد از انقالب کشور اجتماعی و اقتصادی توسعه

-1370ی هاسال توانست در و شد گذاشته مرحله اجرا
دهد.  کاهش بسیار را و ولد زاد نرخ 1365
ا به اجررا  خانواده تنظیم یهابرنامه مردانسیاست
 برای یقوانین وضع و اقدامات زمینه ساز و این گذاشتند

 در شورای تحدید موالید ایجاد که با شد نسل تحدید

 کنترل تشویقی یهابرنامه آغاز و بهداشت وزارت

 یتخانواده و جمع تنظیم قانون و شد اجرایی جمعیت

  .رسیدبه  تصویب  26/2/1372مورخ 
 روند دهد،می نشان اخیر یهاسرشماری نتایج

 آمده توسعه قانون در چهآن کشور با جمعیتی تحوالت

تلویحى شعار  دارد. تبدیل گیرچشم انحرافی است،
نترل جمعیت و سپس کاهش جمعیت به کتنظیم 

 .است بورمز سیاست انحراف ترین نشانهجمعیت مهم
در شهر کرمان نیز عالوه بر مهاجر پذیر بودن شهر 

 68تا  60سیاست افزایش جمعیت بین سالهای کرمان، 

نیز تاثیر  ای و تشویق به تکثیر اوالدخامنهآیت اهلل دوره 
بسیار زیادی بر افزایش جمعیت شهری کرمان داشته 

 257284دارای  1365بر اساس سرشماری سال است. 
جمعیت شهر  1395نفر جمعیت بوده است که در سال 

 نفر رسیده است. 738724کرمان به 
 هاتههای انجام شده در بخش یافبا توجه به بررسی

 شخص شد کهمو نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون 
 های اخیرتوسعه کالبدی فضایی شهر کرمان در سال

  و افقی بوده است. پراکنده
 بررسی حاضر هدف پژوهش در این راستا

هر بر توسعه کالبدی فضایی ش ی تاثیر گذارهاسیاست
به  ه نتایجک بوده است میپس از انقالب اسالکرمان 

ان در توسعه فضایی شهر کرمدست آمده تاثیر سیاست 
ای و اسنادی و ی کتابخانههادادهو دهد میرا نشان 

 . باشدمیمهم این امر چگونگی میدانی نیز تایید کننده 
 

: موردی توسط نویسندگان گزارش تشکر و قدردانی

 .است هنشد

ت : نویسندگان مقاله به تحقیقای اخالقیهاتاییدیه

 ستوردر در مجله دیگری د افراد متعهد بوده و مقاله حاضر
 کار قرار ندارد.

 هموردی توسط نویسندگان گزارش نشد تعارض منافع:

 .است

 (اولبهزاد الله زاری)نویسنده  سهم نویسندگان:

؛ ابراهیم %50نگارنده مقاله  پژوهشگر اصلی/
 .%50نگارنده بحث /پژوهشگر اصلی( دومرومینا)نویسنده 

 ی نداشته است.مالمیمقاله حاضر حا: منابع مالی
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