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 بررسي روند گسترش توسعه فيزيكي شهر ايوان و اثرات زيست محيطي آن

  

  *   دكتر اكبر پرهيزكار

  **سكينه غالمي

  

  چكيده 

هر چند پيدايش شهر و شهرنشيني در ايران سابقه طوالني دارد و ليكن آنچه مسلم است گسترش فيزيكي شهرها در سالهاي اخير مـي باشـد   

شـهر ايـوان در سـه    . به خود جلب كرده است از اين رو شناخت تحوالت شهر در توسعه پايدار شهري امري ضروري است ريزان شهري را كه نظر برنامه

هـاي يـك، دو،    باشد كه محله تا اكنون مي 1361: ، مرحله سوم1355-1361: ، مرحله دوم 1335-1355: مرحله توسعه پيدا كرده است كه شامل مرحله اول

اين تحقيق با هدف شناسايي مهاجرت به عنوان مهمترين عامل رشد فيزيكي شهر ايوان و تعيين توليد زباله . اند راحل بوجود آمدهسه، چهار و پنج در اين م

. روش تحقيق از نوع توصيفي، تحليلي اسـت .و آلودگي آب به عنوان مهمترين اثرات زيست محيطي ناشي از اين گسترش فيزيكي به نگارش درآمده است

ز آن است كه عواملي از قبيل مهاجرت، بورس بازي زمين، توسعه مسكن، زمين شهري و ارائه خدمات در توسعه فيزيكي شـهر ايـوان تـأثير    نتايج حاكي ا

از اثـرات زيسـت محيطـي ناشـي از ايـن      .  شهري به عنوان عامل اصلي تلقي مي گردد -اند كه در اين ميان مهاجرت به خصوص مهاجرتهاي روستا داشته

يكي تخريب اراضي مزروعي، آلودگي آب و خاك  به علت دفع نامناسب فاضالب هاي شهري ، خانگي و كشـاورزي مـي باشـد و همچنـين     گسترش فيز

  .افزايش توليد زباله در سطح شهر است

 . شهر ايوان، توسعه، محله، بافت، شهر، اثرات زيست محيطي :واژگان كليدي

   

  
  اسالمي واحد تهران مركز  دانشگاه آزاد گروه جغرافيا ي دانشيار * 

 27/1/90: تاريخ دريافت   دانش آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ** 

  20/5/90:تاريخ پذيرش 

 

  مقدمه

در جهت عمودي و افقي از حيث كمي و كيفي افزايش هاي فيزيكي شهر و فضاي كالبدي آن  گسترش فيزيكي فرآيندي پوياست كه طي آن محدوده

برنامه باشد به تركيب فيزيكي مناسبي از فضاي شهري نخواهد انجاميد و در نتيجه سيستم شهري با مشكالت عديده  يابد و اگر اين روند سريع و بي مي

  ) . 1-2، صص 1389ضيافتي، (روبرو نخواهد شد 

با ). 313، 1374محالتي، (باشد  دانند كه از عوامل تغيير محيط مي هاي تمدن جديد مي ترين جنبه از عميقشهر نشيني و توسعه شهري بدون شك يكي 

گردد كه اين عنصر محدود تحت تأثير عواملي چون ازدياد جمعيت، ادغام  نگاهي به روند توسعه فيزيكي شهرها در نيمه دوم قرن حاضر معلوم مي

رش فيزيكي و پرشمار شدن واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، تغيير الگوي مصرف زمين، افزايش حرص و روستاها در بافت فيزيكي شهرها، گست

ترين  ترين، مناسب هاي زيستي بخش وسيعي از مرغوب باشد بدنبال رشد فيزيكي شتابان مجتمع طمع انسانها، زمين خواري و سوء مديريت و مانند آن مي

يك شهرها كه از ديرباز شرايط زيست محيطي الزم و كافي براي تجمع انسانها در آنها وجود داشته در معرض نابودي ترين اراضي نزد و بالطبع با ارزش

جمعيت شهري ايران در طي دهه هاي اخير به خاطر دو عامل مهاجرت و رشد فزاينده جمعيتي افزايش ). 222، 1376محمدزاده، (قرار گرفته است 

به طوري كه . اجرت عالوه بر رشد جمعيت در داخل شهر باعث تغييراتي در ساختار و همچنين بافت شهرها گرديده استاين موج مه.فراواني يافته است

به گونه اي كه اين جمعيت مازاد نياز به . جمعيت مهاجر عمدتاً در حاشيه شهرها اسكان يافته اند و اين امر باعث افت كاركردهاي شهري شده است

شناخت شهر و تحوالتش جهت تأمين تداوم رشد ). 40، 1389ابراهيم زاده ،(و شهزها عمدتاً توان پاسخ گويي به آنها را ندارند خدمات متعدد شهري دارند

اي بوده است كه اين رشد مسائل و مشكالت خاص امروز را براي  و توسعه امري ضروري است براي اينكه در گذشته روند رشد شهري به گونه

آورد و امروزه گسترش فيزيكي شهر پيامدهاي زيست محيطي را در ابعاد منفي بوجود آورده است كه اين رخداد شرايط تحقق  ميشهرنشينان به ارمغان ن
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كالبدي بوده است و  –در اين تحقيق منظور از تعادل و پايداري شهري، تعادل و پايداري اكولوژيكي ).12،1388نظريان،(توسعه پايدار مخدوش كرده است

  . ا از نظر عوامل تأثير گذار در آن و اثرات زيست محيطي مورد بررسي قرار گرفته استگسترش شهر ر

ترش شهر ايوان كه تحت تأثير رشد روزافزون جمعيت، تمركز فعاليتهاي اداري، برخورداري از تسهيالت و ارائه خدمات به روستاهاي بخش مركزي گس

ضي كشاورزي و مسائل زيست محيطي ديگر شده است بنابراين ضرورت دارد راهكارها و فيزيكي سريعي داشته است كه اين امر باعث تخريب ارا

  .پيشنهادات مناسب جهت توسعه فيزيكي شهر نمايان سازيم تا گسترش فيزيكي شهر در يك چهارچوب قانونمند صورت بگيرد

  سئواالت تحقيق

  : ند از سئواالت اساسي كه اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به آنهاست عبارت ا

 تواند بعنوان عاملي تأثيرگذار بر رشد فيزيكي شهر ايوان محسوب گردد؟ آيا مهاجرت مي �

 تواند از مهمترين اثرات زيست محيطي ناشي از گسترش فيزيكي شهر ايوان باشد؟ آيا توليد زباله  و آلودگي آب مي �

 اهداف تحقيق 

  :تحقيق حاضر در پي دست يابي به اين اهداف است

 . امل نامناسب تأثيرگذار بر گسترش فيزيكي شهر ايوانتعيين عو �

 .شناخت معضالت زيست محيطي ناشي از گسترش فيزيكي شهر ايوان �

  

 

 فرضيه هاي تحقيق 

 . رسد مهاجرت از  مهمترين عوامل تأثير گزار بر گسترش فيزيكي شهر ايوان است به نظر مي �

 باشد  اثرات زيست محيطي ناشي از گسترش فيزيكي شهر ايوان ميرسد توليد زباله و آلودگي آب از مهمترين  به نظر مي �

  روش تحقيق 

اي و اسنادي و ميداني بوده است بدين منظـور   تحليلي است و روش جمع آوري اطالعات مبتني بر شيوه كتابخانه –در اين پژوهش شيوه تحقيق توصيفي 

هـا مطالـب مـورد نظـر فـراهم       شهري و عكس گرفتن از آنها و رجوع به ادارات و سازمانها و مشاهده مستقيم فضاي  با استفاده از كتب، مقاالت، گزارش

كـامپيوتري   گرديده است با تجزيه و تحليل آمار جمع آوري شده به تهيه نقشه و ترسيم اشكال و جداول مورد نظر پرداخته و در اين راسـتا از نـرم افـزار   

Excel  وGIS استفاده شده است . 

  

  پيشينه تحقيق

تري  بيان نمود كه تحوالت پيچيده اقتصادي، فني كه براساس انقالب صنعتي شكل گرفته بودند موجب تغييرات عميق 1998انسون در سال ج �

 . در اندازه شهرها، نسبت جمعيت در آنها و آهنگ رشد شهرنشيني شده است

وسعه فيزيكي و چالش ها و راهبردهاي اين شـهر مطالعـه   در مطالعات خود بر روي شهر زرقان تحت عنوان ت 1386فيروز پارسانژاد در سال  �

 –رويه روسـتا   اي و ميداني تحقيق كرده است در مطالعات خود به اين نتايج دست يافت كه مهاجرت بي نمود او با استفاده از روش كتابخانه

 . رغوب كشاورزي شده استباشد كه اين امر باعث زيرساخت و ساز رفتن اراضي م شهري عامل اصلي گسترش فيزيكي شهر مي

در مطالعات خود بر روي شهر دره شهر تحت عنوان گسترش فيزيكي اين شهر و اثـرات زيسـت محيطـي آن     1388وند در سال  مهران زيني �

يكي اي و ميداني تحقيق كرده است و به اين نتايج دست يافت كه مهاجرت عامل اصلي گسترش فيز مطالعه نمود با استفاده از روش كتابخانه

 . اين شهر بوده است و از اثرات زيست محيطي ناشي از اين گسترش فيزيكي آلودگي آب، خاك، هوا، صوتي و افزايش توليد زباله بوده است

  .باشد اي صورت نگرفته است و تحقيق اينجانب اولين مطالعه در اين مورد مي در سطح شهر ايوان در اين زمينه مطالعه▪

  

 

  ه مورد مطالعهمعرفي و موقعيت محدود 
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شـهر ايـوان از   .دقيقه طول جغرافيايي واقع شـده اسـت    20درجه و  46دقيقه عرض شمالي و  50درجه و  33هكتار در  376شهر ايوان به وسعت تقريبي 

مال و شـمال غربـي بـه    توابع شهرستان ايوان است كه در استان ايالم مي باشد و اين شهر در غرب كشور و شمال غربي استان ايالم قـرار دارد كـه از شـ   

ي بـه  شهرستان گيالن غرب از جنوب به بخش چوار از توابع شهرستان ايالم از غرب به بخش سومار از توابع شهرستان قصر شيرين از شرق و شمال شرق

 1385طبـق سرشـماري   . اسـت شود و از دو ناحيه و پنج محله تشكيل شده است و از اقليم گرم مديترانـه برخـوردار    شهرستان شيروان چرداول منتهي مي

 .، نقشه موقعيت استان ايالم در كشور و موقعيت شهرستان ايوان در استان ايالم را نشان مي دهد 1شكل . باشد نفر مي 27883جمعيت اين شهر 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 نقشه  موقعيت استان ايالم در كشور و موقعيت شهرستان ايوان در استان ايالم -1شكل 

 

تا اكنون  1361: ، مرحله سوم1355-1361: مرحله دوم  ،1335-1355: شهر ايوان در سه مرحله توسعه پيدا كرده است كه شامل مرحله اول :مراحل توسعه

  ).103، ص 1361دفتر فني استانداري، (باشد  مي

قـرار گرفـت   ) كرمانشـاهان (استان پنجم وقت   ءتحت عنوان جوي زرجز 1338شد از سال  در دوران معاصر اين شهر زير نظر واليان اداره مي :هسته اوليه

محله هسته اوليه شهر يك محله قديمي است كه در مركز فعلي شهر و جنوب غربي محله سه فعلي واقع شده است بررسيهاي ميداني نشانگر اين است كه 

تگاه روستايي بـوده اسـت و داراي بافـت فشـرده و     باشد و بصورت يك سكون مركزي واقع در شمال شرق ميدان امام خميني هسته اوليه پيدايش شهر مي

  . باشد هكتار مي 10مساحت 

  

آيد توسعه شـهر در   اين شهر بعنوان يكي از شهرهاي فرمانداري كل ايالم بشمار مي 1342با  تأسيس شهرداري در سال  :1335-1355مرحله اول توسعه 

وسعه شهر قبل از پيروزي انقالب آرام بود با چشم پوشي از هسته اوليه كه بصورت يك هاي شرقي و غربي و شمالي آغاز شد ت اطراف هسته اوليه و بخش

توسـعه   1335-1355به آرامي ادامه يافته است و در فاصله سـالهاي   50آغاز و در دهة  40سكونتگاه روستايي بوده توسعه و گسترش فيزيكي شهر از دهة 

  . نفر بوده است 13512هكتار و جمعيت آن  194ه دارد مساحت شهر در اين مرحله شهر در اطراف محله مركزي بوده و بافتي نيمه فشرد

توسعه شهر ابتدا در قسمت شمالي بخش مركزي شهر و سپس در شرق، غرب و جنوب ادامه يافته  50در نيمه دوم دهه  :1355-1361مرحله دوم توسعه 

الب موجب مهاجرت جنگ زدگان و روستانشينان به اين نقطه شهري گرديـد كـه در   است بروز جنگ ايران و عراق و تحوالت اجتماعي كشور پس از انق

در ايـن مرحلـه شـهر از بـافتي     .  نتيجه اين مهاجرتها عالوه بر بخش شمالي خيابان امام خميني در بخش جنوبي خيابان امام خميني نيز توسعه يافته است

هكتـار بـه    141نفر بوجود آمد يعنـي حـدود    25743هكتار و جمعيت  335شهر با مساحت  باشد و ها و ساخت و ساز برخوردار مي مناسب از نظر شبكه

  . نفر به جمعيت آن در اين مرحله اضافه شده است 12231مساحت آن و 

بـا   1374بدليل  تحوالت اجتماعي كشور و مهاجرت جنگ زدگان تشديد گرديـد و در سـال    60توسعه شهر در دهه  :تا اكنون 1361مرحله سوم توسعه 

ر مرحلـه  تأسيس فرمانداري در شهر ايوان اين شهر به مركز شهرستان ارتقاء يافت و بعنوان يكي از مراكز مهم شهرستان هاي استان شناخته شـده اسـت د  
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كتار و جمعيتـي  ه 41باشد توسعه شهر در چهار طرف بافت مسكوني موجود ادامه يافت شهر در اين مرحله با مساحت  هاي اخير مي سوم كه شامل توسعه

  .نفر رسيده است 27883هكتار و جمعيت  376نفر بوجود آمد و در اين مرحله به مساحت  2140حدود 

براساس الگوي توسعه شهرداري يك مركز تجاري مقياس شهري، دو مركز  خدماتي مقياس شهري و فراشهري، دو مركز ناحيه و پنج مركز محلـه اسـت    

ها و دسترسي هاي مناسب، از نظر توزيع فعاليت ها با تمركـز فعاليـت هـا در     ندي متوسط از نظر شبكه ارتباطي با غلبه شبكهب بافت شهر ايوان از نظر دانه

باشـد در   خيابان امام خميني و از نظر شكل گيري و گسترش در طي زمان بافتي فشرده در بخش قديم و بافتي نسبتا منظم در ساير بخش ها مشخص مـي 

، نقشه مراحـل تـاريخي  توسـعه شـهر     2شكل . باشد از بافتي مناسب برخوردار است ستثناي بخش قديمي آن كه در محدوده كوچك ميواقع كل شهر به ا

  . دهد ايوان را نشان مي

  

  

                                                

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  نقشه  مراحل تاريخي توسعه شهر ايوان-2شكل          

  محالت شهر 

  ت ناحيه يك محال

مرزهاي اين محله بوسيله خيابان امام خميني در جنوب، خيابان مسجد جامع در شرق و مرز محدوده محاسباتي شهر بـا خيابـان شـهيد     :محله شماره يك

دهد  ي تشكيل ميجنوب –شمالي   هاي متفاوت چمران در شمال و خيابان شهيد مطهري در غرب مشخص گرديده است حد فاصل اين      خيابان ها شبكه

بخشهايي از محله نتيجه توسـعه شـهر در دهـه اخيـر و بخـش      . كند خيابان شهيد چمران ارتباط بخشهاي مختلف محله را يكديگر و مركز محله برقرار مي

تانسيل مناسبي براي رفع هايي از آن نيز در خارج از محدوده مصوب شهر استقرار يافته است بخش غربي محله داراي مقادير زيادي زمين خالي است كه پ

  . باشد هكتار مي 2/103نفر و مساحت  8549كمبودهاي محله و شهر خواهد بود و كاربري عمده محله مسكوني است اين محله داراي جمعيت 

را امتداد خيابان باهنر در بخش جنوبي خيابان امام خميني واقع است مرزهاي غربي و جنوبي آنرا محدوده محاسباتي شهر و مرز شرقي آن :محله شماره دو

كنـد ايـن    بهمن از بخش جنوبي آن كه نقش خيابان عبوري دارد امنيت ساكنين را تهديد مي 22دهد عبور خيابان  از بلوار امام خميني تا جنوب تشكيل مي

اسـت شـبكه شـطرنجي موجـود در محلـه      باشد از بافتي منظم با خيابان درجه بندي شده و عريض برخوردار  محله نتيجه توسعه شهر در سالهاي اخير مي

محله امكان دسترسي مناسب را فراهم كرده است در حال حاضر محله داراي مساحت قابل توجهي زمين باير است كه در جهت تأمين نيازهاي آتي شهر و 

اي در محله استقرار يافته است امـا   ي و ناحيهتواند مورد استفاده قرار بگيرد در شرايط كنوني چندين واحد خدماتي، درماني و آموزشي با عملكرد شهر مي

  . باشد هكتار مي 8/90نفر و مساحت  4963محله فاقد مدرسه ابتدايي است اين محله داراي جمعيت 

  محالت ناحيه دو

و از شـمال بـه محـدودة     اين محله از طرف غرب به خيابان مسجد جامع از جنوب به خيابان امام خميني از شرق به خيابان شهيد باهنر :محله شماره سه

شود اين محله از دو بخش قديم و جديد تشكيل شده است بخش قديمي محله در نيمه جنوبي آن قرار گرفته كـه هسـته اوليـه     محاسباتي شهر محدود مي

جنـوبي و خيابـان    –دهد و بخش شمالي آن در سالهاي اخير شكل گرفته است خيابان مسجد جامع و شـهيد بـاهنر بـا جهـت شـمالي       شهر را تشكيل مي

كند اراضي باير محله بصورت فضـاهاي   غربي ارتباط بخش هاي مختلف محله را با يكديگر و ساير بخش هاي شهر برقرار مي –تندگويان با جهت شرقي 

هاي نسبتاً منظم ولـي بـا    كهكنند اين محله داراي مدرسه راهنمايي و ابتدايي است و از شب متخلخلي است كه امكان تأمين خدمات سطح محله را فراهم مي

  . هكتار است 87/43نفر و مساحت  4766سطح عملكرد متفاوت برخوردار است اين محله داراي جمعيت 
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اين محله از غرب به خيابان شهيد باهنر از جنوب به خيابان امام خميني از شرق و شمال به مرز محدوده قانوني شهر متصـل اسـت و    :محله شماره چهار

غربي حلقه رابـط دو بخـش مـذكور و     –ر تنها بيمارستان شهر و چندين واحد آموزشي و اداري است خيابان شهيد تندگويان با جهت شرقي محل استقرا

باشد و محل استقرار برخي    كاربري ها با عملكرد شهري مانند بيمارستان، فرمانداري، كالنتري و چنـدين واحـد    ادامه آن رابط اين محله با محله يك مي

 7465اي در شمال و شرق آن وجود دارد اين محله داراي جمعيـت   هاي باير بصورت تخلخل هاي ميان بافتي و پهنه باشد زمين آموزشي سطح متوسطه مي

  . هكتار مي باشد 52/98نفر و مساحت 

دهـد بـه    محدوده محاسـباتي شـهر تشـكيل مـي    در جنوب محله چهار و خيابان امام خميني قرار گرفته و مرزهاي جنوبي و شرقي آنرا  :محله شماره پنج

 1370اند بقية بخش هاي آن در سـال هـاي پـس از     شكل گرفته 1345-70استثناي بخش هاي جنوب شرق ميدان امام خميني كه در حد فاصل سال هاي 

شهيد رجايي، ادامه خيابـان بـاهنر و خيابـان     بوجود آمده اند محله پنج از بافتي منظم و قطعاتي متوسط برخوردار است چند خيابان فرعي از جمله خيابان

كند لبه شمالي محله در امتداد خيابان امام خميني بعنوان يـك محـور ارتبـاطي بـا      كارگر ارتباط محله را با مركز محله شهر و خيابان امام خميني فراهم مي

ست بخش مياني محله نقش خدماتي دارد بخش شرقي محله عملكرد شهري است بخش غربي با چندين واحد آموزشي به يك مركز آموزشي تبديل شده ا

 2140تا مرز منطقه مسكوني موجود داراي كاربري زراعي است اراضي باير محله بصورت فضاهاي متخلخل درون بافتي است اين محلـه داراي جمعيـت   

تحوالت خانوار و جمعيت شهر ايوان در فاصله سالهاي  1جدول . دهد ، نقشه محالت شهر ايوان را نشان مي3شكل . باشد هكتار مي 46/39نفر و مساحت 

                             . دهد نشان مي 1385-1335

  1335-1385تحوالت خانوار و جمعيت شهر ايوان  -1جدول

 سال

  بعد تعداد

 خانوار

 افزايش جمعيت

 رشد ساالنه تعداد جمعيت خانوار

1335 86 539 24/6 - - 

1345 233 1379 92/5 840 4/9 

1355 526 3071 84/5 1692 0/8 

1370 3367 19951 93/5 4892 6/5 

1375 4133 23482 68/5 3531 3/3 

1385 6021 27883 63/4 4401 7/1 

 9/7 1335-84ميانگين رشد دوره 

1365 2671 15059 64/5 11988 9/15 

 مركز آمار ايران: ماخذ                            

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه محله بندي شهر ايوان - 3شكل           

  عوامل محدود كننده توسعه شهر 
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شـوند و بيشـترين گسـترش را در محـدوده      ترين اراضي براي توسعه شهر محسوب مي درصد مناسب3-5سطوح شيب  :توپوگرافي و شيب �

درصد هم مناسب براي  5-8اند اراضي با شيب  رگرفتهدرصد از مساحت شهر را درب 55هكتار حدود  1/205شهر دارند اين اراضي با وسعت 

درصد  15-30هاي شمال شرقي و شرقي با شيب باشند كه در جنوب شرق شهر قرار دارند علي رغم شرايط كلي فوق بخش  توسعه شهر مي

ها با توجه به موقعيت بالفاصل با شهر براي ايجاد كمربند سبز يـا پـارك    از توپوگرافي خشن و برونزدهاي سنگالخي برخوردارند و اين پهنه

شـوند لـذا    اراضـي ديـده مـي   هاي كوچكي در ميان اين  درصد بصورت لكه 15تا  10جنگلي مناسب هستند و با توجه به اينكه سطوح شيب 

درصـد بـراي    15تـا   10امكان توسعه آتي به سمت ارتفاعات كوهستاني با استفاده از تمهيدات الزم وجود دارد با وجود آنكه سطوح شـيب  

ل گيرد در حـا  كند اما در صورت احراز تمهيدات الزم ساخت و ساز محدود و پلكاني بر روي آن صورت مي شهرسازي محدوديت ايجاد مي

درصـد برخوردارنـد كـه بـراي      10-30شود از شـيب   درصد كل وسعت شهر را شامل مي 9/4هكتار از محدوده شهر كه  1/18حاضر حدود 

 . كند شهرسازي نامناسب و از نظر توسعه محدوديت ايجاد مي

هـاي جنـوبي    خاك اسـت بخـش  باشد حاصلخيزي  آنچه در اين رابطه براي توسعه يك شهر محدود كننده مي :جنس خاك و قابليت اراضي �

 . شود شهر از اراضي كشاورزي درجه يك برخوردارند و ساخت و ساز در آنها با مخالفت جهاد كشاورزي مواجه مي

هاي شرقي و جنوب شـرقي آن   شهر به طور كلي از لحاظ لرزه خيزي در پهنة نسبتاً آرام قرار گرفته است ولي بخش :خيزي تكتونيك و لرزه �

 . يزي نسبتاً باالتري قرار دارنددر معرض لرزه خ

متر متغير است هر چه به سمت شمال و ارتفاعات پيش بـرويم   24تا  5/0عمق برخورد به آب زيرزميني از  :سطح ايستايي آبهاي زيرزميني �

هر بايد مورد توجه دهد كه در ايجاد مستحدثات زهكشي زمين بويژه در نيمه جنوبي ش رود اين شرايط نشان مي سطح آب زيرزميني پايين مي

 . قرار بگيرد

 

  جهات توسعه شهر  

ايالم قرار دارد از آنجا كه از جاده به طرف غرب اراضي كشاورزي قـرار دارد از   –اين قسمت از پهنه شهر در دو طرف جاده ايوان  :جنوب  �

باشـد كـه تـا روسـتاي داراب و      عيف مـي شود و بنابراين تنها امكان توسعه شهر در اراضي با مرغوبيت كشاورزي ض توسعه شهري حذف مي

  . يابد البته رعايت حريم جاده الزامي است چاالنچي تداوم مي

اراضي واقع در غرب حد فاصل جاده اصلي و ارتفاعات غرب قرار دارد و كالً اراضي مرغوب كشاورزي هستند علـي رغـم مرغـوب     :غرب �

  . دند و شهر در اين جهت نيز توسعه پيدا كرده استبودن اراضي افراد اقدام به ساخت و ساز در اين اراضي نمو

  عوامل مؤثر در گسترش فيزيكي شهر ايوان

  مهاجرت، بورس بازي زمين، مسكن، زمين شهري، عوامل خدماتي 

مهاجرت يكي از عوامل مهم مطالعاتي جمعيت است حركت هاي مكاني جمعيت با پيشرفت تكنولوژي و توسعه اقتصادي جوامع : مهاجرت �

به بعد روند شتاباني به خود گرفت و در  40روند مهاجرت بخصوص مهاجرتهاي روستايي از دهه ). 172، 1373كالرك، (يش يافته است افزا

هاي اخير از جمله داليل افزايش جمعيت كه بالطبع توسعه كالبدي شهر را بدنبال دارد مهاجرت است كه اثرات آنرا در ويژگيها و تركيب  دهه

جريانـات  . ي و رشد آن نمايان است ضمن اينكه سيماي شهر را دسـتخوش تغييـرات اجتمـاعي و فرهنگـي كـرده اسـت      جمعيت، شهرنشين

مهاجرت در شهر مورد مطالعه به دو صورت بوده يكي مهاجرت روستاييان و عشاير به شهر كه به تبعيت از روند عمومي مهاجرت ها داخلي 

باشـد عـالوه بـر ايـن رونـد ديگـري از        مي  هاي جذب جمعيت به سن فعاليت رسيده، زمينهكشور صورت گرفته است و عمدتاً بدليل فقدان 

مهاجرت در سالهاي اخير بعد از انقالب بر جمعيت ساكن اين شهر تحميل شده است كه بر خالف روند عام پيش بيني فقط تعامل روستاييان 

تـر   بود كه موجب مهاجرتي شد كه انگيزه آنها سكونت در منـاطق امـن  به شهر نبود و علت خارجي داشت و آن بروز جنگ عراق عليه ايران 

). 64،1388حسـن بيگـي،  (شهر بود و اين مهاجران از منطقه سومار، شهرستان گيالن غرب، نفت شهر و قصر شيرين به اين شهر آمـده بودنـد  

سياسي و اداري، گسترش نهادهـاي دولتـي، امنيـت    مهاجرت به اين شهر بيشتر از مراكز روستايي بوده است و داليل مهاجرت افراد مركزيت 

هاي سازماني براي مهاجرين جنگ، پايين بـودن درآمـد روسـتاييان     نسبي شهر در دوران جنگ تحميلي، ارائه خدمات، احداث و اسكان خانه

هاي پيرامون شهر را  اند و زمين مهاجرين فضاهاي خالي شهر ايوان را پر كرده ). 65پيشين ، (باشد شهرستان به سبب كشاورزي نيمه سنتي مي

شوند و به موازات آن تغييرات در استخوان بندي اقتصادي و دگرگون در بافت  كنند و سبب گسترش آن مي بصورت زاغه نشيني تصاحب مي

 376وليـه بـه   هكتـار ا  10كند به طوري كه مساحت شـهر از   گردد و شهر كالبد خود را شكسته و به اطراف گسترش پيدا مي فيزيكي شهر مي
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كنند كـه زمينـه توسـعه فيزيكـي      هكتار رسيده است مهاجرين به مسكن، فضاي آموزشي، بهداشتي، تأسيسات و تجهيزات شهري نياز پيدا مي

                              . دهد نشان مي 1385تا  1365مهاجران وارد شده به شهر ايوان را از سال  2جدول. كنند شهر را فراهم مي

  

  1365-1385مهاجران وارده شده به شهر ايوان -2دولج

  از نقاط روستايي  از نقاط شهري  درصد  تعداد  

  5600  873  51/70  6473  شهرستان ايوان

  139  1770  78/8  1909  ساير شهرستانهاي استان ايالم

  251  3913  38/20  4149  ها ساير استان

  0  30  7/0  30  خارج از كشور

  43  197  9/0  240  اظهار نشده

  6033  6783  %100  12816  جمع

  مركز آمار ايران: ماخذ              

ها بازار را گرم كرده و تنها به منافع شخصي خود نظر دارنـد،   بورس بازان و بساز و بفروش: و ساز غير قانوني  بورس بازي زمين و ساخت �

ي اراضي وسيع و تفكيك غلط آنها توسعه ناموزون و ناهماهنگ آنها بدون اطالع از فن شهرسازي و صرفاً با رعايت منافع شخصي با خريدار

كنند و هر مرتبه مقداري به قيمت آنها  اند متأسفانه در بعضي اوقات قطعه زميني تا مرحله ساخت چندين مرتبه معاوضه مي شهر را باعث شده

كنند كه در طول چندين هفته واحـد   غير مجاز مي گردد و در محالت مختلف افرادي هستند كه اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني اضافه مي

شوند در ساخت اين واحدهاي مسكوني اسـتانداردهاي قـانوني    رسانند و باعث گسترش نامناسب شهر مي مسكوني را ساخته و به فروش مي

  . رعايت نشده و هدف اصلي آنها بدست آوردن سود بيشتر است و به اين طريق در توسعه فيزيكي شهر تأثير دارد

عملكرد مسكن در توسعه اقتصادي بويژه از نظر نقش آن در ايجاد اشتغال، جـذب مـازاد توليـد و افـزايش ارزش     :مسكن و توسعه فيزيكي  �

شـود ميـزان اجـاره و قيمـت      افزوده و تقويت بنية اقتصادي اهميت خاصي دارد اين روند افزايش جمعيت باعث بروز مشكالت مسـكن مـي  

كنند و به اين صورت باعث گسترش فيزيكـي شـهر    اد بدليل عدم توانايي مالي اقدام به ساخت مسكن غير قانوني ميرود و افر مسكن باال مي

  . شود مي

بعد از انقالب سياست هاي خاص كارگزاران دولت در رابطه با ارائه تسهيالت زمين شهري به طبقات آسـيب پـذير جامعـه از    : زمين شهري �

شوند  روستاييان از طرف ديگر سبب شد تعداد زيادي از نيروهاي جوان روستا جذب زندگي شهري مي يك طرف و پايين بودن سطح درآمد

  . شود كه اين امر باعث افزايش جمعيت و گسترش فيزيكي شهر مي

ز آنهـا بـه   استقرار ادارات مختلف در سطح شهر ايوان با تأسيسات و تجهيزات وابسته به آنها و نوع سرويس دهي هر يك ا: عوامل خدماتي  �

  . باشد مراجعين خود از جمله عوامل گسترش فيزيكي شهر مي

  اثرات زيست محيطي ناشي از گسترش فيزيكي شهر ايوان 

  آلودگي آب  -4آلودگي و تخريب خاك  -3تخريب اراضي مزروعي  -2زباله  -1

مصرفي كه حاصل پيشرفت و توسعه است موجب ازدياد زباله  رشد روزافزون جمعيت و باال رفتن سطح آگاهي عموم و بدنبال آن افزايش مواد: زباله  -1

شود مسئله جمع آوري زباله به علل اقتصادي و بهداشتي مهمترين مرحله دفع زباله است چون اين مسئله با دقـت در   و مشكل نمودن دفع بهداشتي آن مي

عات دريافتي، زباله توليدي در سطح شهر در طـول شـبانه روز   براساس اطال. تفكيك و با رعايت روشهاي صحيح جمع آوري در سطح شهر همراه نيست

مسائل و مشكالت زباله توليدي در سطح شهر . باشد ماشين مي 5نفر پرسنل خدماتي و  30باشد تجهيزات جمع آوري زباله در سطح شهر شامل  تن مي 35

  : عبارتند از

شوند و از سوي ديگر انباشت غير اصولي زباله  اره از زباله مسدود مياز يك سو كانال هاي شهري همو: آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني -

كنند و در مسير خود  ها در مواقع بارندگي در جهت شيب زمين حركت مي شود اين زباله باعث آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني و خاك مي

  . كنند هاي زيرزميني را آلوده ميكنند و در صورت نفوذ به درون زمين، خاك و آب منابع آبهاي سطحي  را آلوده مي

  . شود از طريق سوخت آن حاصل مي -2از طريق بوي زباله  -1آلودگي هواي ناشي از زباله به دو صورت است : آلودگي هوا -
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اد شود و اين مواد سبك وزن بوسيله ب وجود انبوه زباله در گوشه و كنار شهر و حتي ورودي شهرها باعث آلودگي بصري مي:آلودگي بصري -

  . كنند شوند و محيط را آلوده مي به اطراف پراكنده مي

اي كـه   كشاورزي شهر ايوان اراضي مزروعي را بطه مستقيمي با شرايط پايدار شهر دارد به گونه –با توجه به نقش خدماتي : تخريب اراضي مزروعي  -2

شود اراضي حاصلخيز دشـت در   اعث بهم خوردن تعادل اكولوژيكي شهر ميهاي كشاورزي و باغات ب برنامه زمين رويه و بي به زير ساخت و ساز رفتن بي

فـاز يـك   (در جنـوب غربـي   ) فرهنگيـان، تعـاوني سـپاه    2فـاز    محله بسـيجيان ، (هاي كشاورزي غرب  جنوب و غرب قرار دارند ساخت و ساز در زمين

  . جوانب توليدي و در آمدزايي دارد اي اثرات سويي بر هاي كشاورزي حاشيه صورت گرفته است تخريب زمين) فرهنگيان

آلودگي خاك در شهر ايوان عمدتاً بدليل تخليه غير اصولي فاضالبها و زباله هاي شـهري، صـنعتي بوجـود مـي آيـد تخليـه       : آلودگي و تخريب خاك -3

كند در نتيجه به محصوالتي كـه از   نفوذ مي شود مواد شيميايي و ميكروبهاي موجود در فاضالب به داخل هاي كشاورزي باعث مي فاضالبها در داخل زمين

  . شوند ها با مصرف اين محصوالت مبتال به بيماري مي شوند كه در نهايت انسان كنند منتقل مي اين خاك تغذيه مي

  . براي آلودگي آب شهر ايوان الزم است فاضالب و سيستم حركت آبهاي سطحي را مورد مطالعه قرار دهيم:آلودگي آب -4

منبع اصلي در ايجاد آلودگي آب فاضالب ناشي از فعاليت هاي انساني است كه شامل فاضالبهاي خانگي و كشـاورزي و شـهري    :فاضالب  -

باشد مواد آلي موجود در فاضالب ها بزرگ ترين خطر براي سالمتي اجتماعات انساني است و از لحاظ اهميت از نظر مسائل بهداشتي در  مي

باشند كه اين فاضالب ها  فاضالب هاي انساني حاوي مقادير عظيمي از باكتري ها، ميكروب ها و ويروس ها ميدرجه اول اهميت قرار  دارد 

شـوند يكـي ديگـر از مـوارد آلـودگي آبهـاي سـطحي و         اند كه باعث آلودگي آب و افزايش بوي تعفن و انواع بيماري ها مـي  وارد آب شده

ت كه در جنوب شهر قرار دارند استفاده از كود و سموم دفع آفات گياهي كه عموماً مواد زيرزميني شهر ايوان فاضالب كشاورزي مزارعي اس

شود و موجبات آلودگي آب را فراهم  شيميايي و تركيبي هستند به علت حل شدن در آب و عدم جذب قسمتي از آنها به رودخانه سرازير مي

در شبانه روز است شبكه جمع آوري و تصفيه فاضالب شهر ايوان از  مترمكعب 4380كنند مجموع فاضالب توليدي در سطح شهر حدود  مي

در دستور كا رشركت آب و فاضالب استان ايالم قرار گرفت و انجام مطالعات به مهندسين مشاور تهران سـحاب محـول گرديـد     1385سال 

يه خانه به تملك در آيد و در پايان سال  زمين محل تصف 1389كيلومتر است پيش بيني شده است كه در سال  45شبكه جمع آوري فاضالب 

در صورت تخصيص اعتبار عمليات اجرايي تصفيه خانه و خط انتقال آغاز شود اما تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد كه اعتبـار آن تهيـه   

در . ان را نشان مي دهد،نقشه سيستم شبكه فاضالب شهر ايو4شكل . نشده و كار اجرايي تصفيه خانه متوقف شده است و صورت نمي گيرد

 3جـدول  . باشـد  باشد و شهر فاقد سيستم جمـع آوري و تصـفيه فاضـالب مـي     حال حاضر جمع آوري فاضالبها در شهر بصورت سنتي مي

 .دهد نشان مي1385فاضالب توليدي شهر ايوان را در هر شبانه روز در سال  

  

  

 

 

  1385در سال  )مترمكعب(مقدار فاضالب توليدي شهر ايوان در هر شبانه روز-3جدول

  شهرداري ايوان: اخذم

  

 اشتراك صنعتي اشتراك تجاري اشتراك عمومي اشتراك خانگي

مقداربارش 

روزانه 

 )ميليمتر(

مقدار 

فاضالب 

توليدي 

 )ميليمتر(

مقدار كل آب 

 مصرفي

مقدار كل 

فاضالب توليد 

شده در شهر 

 ايوان

مقدار آب 

 مصرفي

مقدار 

فاضالب 

 توليدي

مقدار آب 

 مصرفي

مقدار 

فاضالب 

 يتوليد

مقدار آب 

 مصرفي

مقدار 

فاضالب 

 توليدي

مقدار آب 

 مصرفي

مقدار 

فاضالب 

 توليدي

77/1 6/1 88/4864 4380 

13/4267 4/3840 19/427 47/384 09/123 78/110 47/47 72/42 
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  نقشه  سيستم شبكه فاضالب شهر ايوان -4شكل   

باشـد و   شهر ايوان بعلت شيب عمومي زمين حركت آبها تابع شـيب زمـين و از شـمال بـه جنـوب مـي       در :سيستم حركت آبهاي سطحي  -

رودخانه كنگير كه بعنوان تنها منبع آب شرب و كشاورزي شهر در قسمت جنوب واقع شده است در فصول پر باران بـه همـراه جريـان آب،    

شـوند   هاي كشاورزي مـي  فاده از اين آب در امر كشاورزي باعث آلودگي زمينشوند و است ها به داخل رودخانه ريخته مي فاضالب ها و زباله

هاي واقع در شمال شهر  گيرد و سيل نحوه دفع آبهاي سطحي و رواناب ها در سطح شهر كالً از طريق جداول و كانال هاي روباز صورت مي

باشـد و توسـط مـردم در فصـل خشـك از زبالـه و        كم ميشوند كه ظرفيت اين سيل بندها  توسط سيل بند شمالي و غربي و شرقي مهار مي

شوند و در مواقع سيالب هاي شديد اين مواد به همراه سيل در جهت شيب عمومي از شمال به جنـوب حركـت كـرده و در     خاكروبه پر مي

  . ريزند امتداد خيابان اصلي شهر با حركت به سمت غرب به سيل بند غربي مي

  نتيجه گيري 

هاي پيرامون را تصـاحب   اند و زمين شهر باعث افزايش جمعيت شده است كه اين مهاجرين فضاهاي خالي شهر را پر كرده مهاجرت افراد به

آمد كنند كه اين امر باعث گسترش فيزيكي شهر شده است همچنين عامل مهاجرپذيري رشد امكانات شهر را در زمينه توليد مشاغل جديد ، افزايش در مي

  . اي مسكوني و خدماتي را موجب شده كه اين امر هم به نوعي به توسعه فيزيكي شهر انجاميده استشهري و افزايش واحده

باشـد كـه بـدليل     از اثرات زيست محيطي ناشي از گسترش فيزيكي به علت افزايش جمعيت باال رفتن حجم توليد زبالـه و آلـودگي آب مـي   

گيرد و در نتيجه اين افزايش حجم زباله در سطح شهر بصورت  به طريق بهداشتي صورت نميمحدوديت تعداد افراد و وسايل نقليه جمع آوري و دفع آن 

آيد از طرف ديگر منشأ آلودگي آب فاضالب ها هستند بدليل اينكه سيستم جمع آوري و تصفيه فاضالب در سطح شهر وجود ندارد دفع  يك معضل درمي

  . شود ث آلودگي آب مينامناسب فاضالب ها در حاشيه شهر و داخل رودخانه باع

 

  

  پيشنهادات

اي  رويه به شهر با گسترش خدمات آموزشي، بهداشتي بويژه تجاري در نقاط روستايي در قالـب سـاماندهي منظومـه    كنترل روند مهاجرت بي -

  . روستايي در جهت كاهش نابرابري هاي موجود

اثر رشد شهرنشيني بوجود آمده توسعه و افزايش مسكن در ارتفاع  جلوگيري از توسعه افقي شهر با وجود احتياج روزافزون به مسكن كه در -

نبوده بلكه توسعه تا به حال مبتني بر ساخت و ساز غيرقانوني در اطراف شهر بوده كه اين خود موجب انهدام اراضي مزروعي مي شـود لـذا   

 . ضروري است كه بتدريج شرايط براي توسعه مسكن بصورت عمودي فراهم كرد

 . سعه مسكن در اراضي خالي داخل شهر اولويت تو -

 . تسريع در اجراء و احداث سيستم جمع آوري و تصفيه فاضالب در شهر -

 : با توجه به سيل خيز بودن شهر -

 . ها نكاهد اي باشد كه از سطح مقطع كانال ها بايد به گونه ها، اندازه پل اندازه و استحكام پل �
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 . سيل اعمال ضوابط درخصوص مقاوم سازي در مقابل  �

هاي شهر و لزوم اتخاذ تدابيري در زمينه ممانعت از انباشـت زبالـه در داخـل     هاي روباز و مسيل نظافت مستمر خيابانها و كانال �

 . آنها

هاي زراعتي بايستي الگوي ساخت مسكن در بـين   براي توسعه شهرها و توسعه پايدار در بخش كشاورزي و عدم تخريب زمين �

 .ت و بهبود اراضي و منابع طبيعي توسعه يابدمردم تغيير كند تا حفاظ
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