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 دهیچک

ر ب شدهساخته یاراض توسعةو  یتيّجمع عوامل ريتأث ليتحلبه  ،حاضر ةمقال در :اهداف

 . است شده پرداخته مازندران يمرکز منطقة-شهردر  ییروپراکنده

 1دستلن ییهوا ریتصاو يبندطبقه جهتو  بوده یليتحل -یفيتوص قيتحق روش :روش

 ENVI4.8افزار نرم يبندطبقه دستور از، 1931 تا 1931 يهالسا یّط یمطالعات منطقة -رشه
 مستيس اريدر اخت ،پژوهش يبعد مراحل ليتحل يبرا افزارنرم نیا یخروجشد.  استفاده

و  يبه مصارف شهر یاراض لیو تبد تيّجمع انيم رابطة تا گرفتقرار  ییايالعات جغرافاطّ

 -اهيس ليتحل روشپژوهش،  نیاستفاده در ا مورد یليتحل يهاروش. شود یبررس يامنطقه

 ،نو نرخ رشد آ تيّجمع يرهايمتغ یبررس يکه بر مبنا استو شاخص تعادل تراکم  ديسف

وند ر ليبه تحل ،و نرخ رشد آن شدهساخته یاراض توسعةروند  و تيّتراکم جمع راتييتغ

 تالتحوّ روند در رمتمرکزيغ ییگراهماز  یحاک ،پژوهش يهاافتهی .پردازدیم ییرواکندهرپ

 .است همراه حومه در یتّيجمع تراکم کاهش با که است یاراض توسعة

در  ییروراکندهبر کاهش پ یمبتن ،ديسف -اهيس ةيفرض یبررس از حاصل جةينت :/ نتایجهاافتهی

 یروند نزول (13/7 و 93/14، 14/14ریمقاد با یپراکندگ شاخص)کاهش  بابل يشهر منطقة

 یپراکندگشاخص  شی)افزا يو سپس صعود (13/7 به 91/93 از یپراکندگ شاخص)کاهش 

                                                 
1. landest 

mailto:h-dadashpoor@modares.ac.ir
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 44/11از یپراکندگ شاخص شی)افزا يو روند صعود يسار ییروپراکنده (33/49 به 13/7 از

 . است شهرمیقا (14/1 به 11/39 از یپراکندگ شاخص)کاهش  یو سپس نزول (11/39 به

 يهاسال یّط یمطالعات محدودةدر  ییفضا التتحوّ که دهدیم نشان روندها نیا :یریگجهینت

 یندگز تيفيک تیتقو و بهبود يبرا و استبوده  يادیز بيفراز و نش يدارا، 1931تا  1931

ن مدوّ يهابرنامه نیبا استفاده از تدو یاراض توسعة تیریمد به دیبا ،مذکور منطقة-شهر در

 .شود پرداخته يامنطقهو  يشهر

 يهرش منطقة ،یاراض توسعة ت،يّجمع تراکم ،یتيّجمع راتييتغ ،ییروپراکنده :هاواژهدیکل 

 .مازندران

 مهمقدّ .3

ست  باور نیا بر يشهر  مطالعات اننظر صاحب  ش   که اگر  نده  آن رلکنت با شتابان  ینيشهرن

شود  همراه سا،  کا،ی)گر شود یمنجر م منطقه و شهر  يمرزها رفتننيببه از ،ن  ولو،گناکیا باربارو

هاجرت  يالگو بر یلتحوّ نيچن. (147 .ص ،4111 ،1کوينيمارت  و ينتورریا  تيّ جمع عیتوز و م

شته  ريتأثمناطق  انيم ست  گذا شتغال )به   تيّتمرکز جمع يهاو قطب ا سطة و ا  ندةیزآف تمرکز وا

 يالگو شدن لمتحوّ (.413 ص. ،4111 ،4)هاس دهدیم( را شکل  یتيّجمع يهاقطب در اقتصاد 

سکان دارا  شهرها  امديدو پ يا ست در  ،حالت نيّاول در. ست ا مختلف در مناطق و    یپ ممکن ا

شد  ض  ،تيّجمع ر سعة  ،دوم حالت در. شود  جادیا هاگاهسکونت  ییجهت جانما یکمبود ارا  تو

وئلمن )پ شودمی ییروپراکنده دةیپدصورت گرفته و موجب ظهور  تيّجمع ازين از شيب یاراض

 يادیز يهانهیهز ،ییروپراکنده يالگو شتتتريب رخنة و نفوذ اثر بر (.11 .ص ،4113 ،9ییرومپا و

ساخت یز نيتأم و کنترل ت،یریمد بر صور  ،یقيحق ذاکر ،یخيش ) شود یم وارد هار   ،1931 ،يمن

  (.91 .ص ،1931 پور،لياسماع) ؛(99. ص

سالم  انقالب از پس دوران در  يانفجار گسترش  ساز نهيزم ،يشهر  تيّجمع عیسر  رشد  ،یا

 .(4-1. صص  ،1993 ،يکسر و جام ي)پورمحمد است  شده  بزرگ يشهرها  خصوص به شهرها  در

                                                 
1. Greca, Barbarossa, Ignaccolo, Inturri   &  Martinico 

2. Hasse 

3. Poelmans and Rompaey 
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ض  ةتوسع  روند ،امر نیا از متأثر و ست  گرفته دوچندان یتشدّ  ،یارا  عةتوس  روند موجب به و ا

ض  حدّ از شيب س  در ییروپراکنده ،یارا ست،  هکرد دايپ نمود رانیا مناطق و شهرها  از ياريب  امّا ا

ض  توسعة  ت،يّجمع رشد  نرخ کاهش وجود با ،رياخ يهاسال  در  يشهر  مناطق رامونيپ در یارا

 يتقاضا  زانيم از شيب خدمات و هارساخت یز عرضة  به منجر دهیپد نیا. است  شیافزا حال در

ساز    و شده  تيّجمع ستر ست  شده  نیيپا تراکم صورت  به سکونت  يالگو تحول ب  نیا هب ؛ا

 وسعه ت متعاقباً، و افتهی کاهش يشهر  متراکم محدودة داخل یاراض  در توسعه  به شیگرا بيترت

با  هاگاهو ستتکونت استتت گرفته شتتدت نیيپا تراکم يالگو با محدوده از خارج یاراضتت در

 ستتعةتو افتنیتشتتدّ و يريگشتتکل. اندافتهیاستتتقرار  يمراکز شتتهر رامونيدر پ ییروپراکنده

 ليتحلبه  تا داشتتت برآن را حاضتتر پژوهش محققان ،یمطالعات يشتتهر ةمنطق در ییروپراکنده

 ةمنطق -رهش در ییروپراکنده ییفضا يالگو بر شدهساخته یاراض توسعةو  یتيّجمع عوامل ريتأث

ساس پژوهش  بيترت نیا هب ؛دنمازندران بپرداز يمرکز  است ته گرف شکل فرض  نیا يبر مبنا ،ا

 .دندار ییروپراکنده روند ليتحل در يمؤثرنقش  يکالبدو  یتّيجمع يهالفهؤم و عوامل که

 تحقیق نةیشیپ .2

سطح جهانی و در این زمينه مطالعات متعدّ ست  شده  انجام یداخل دي در   هاآن نیترمهم بهکه  ا

شاره  شد  یپ در( 4119)1سیالنگلو و کيپاول نگ،يبونت ،ونيليف. شود یم ا سکونت در     دیت ضا به  تقا

 در یمستتتکون تراکم یبررستتت به  4(اوتاوا  و ونکوور مونترال،)تورنتو،  کانادا   يشتتتهر منطقة  چهار 

 نداهپرداخت یرونيب حومةو  یدرون ةحوم ،یدرون شتتتهرستتتتان منطقه، يمرکز هستتتتة يهامحدوده

ض  سه  هاآن (.114. ص، 4119 س،یالنگلو و کيپاول نگ،يبونت ون،يليف) س  هيّفر روند  یرا جهت برر

 جینتا. تاس  یبيترک و ییواگرا ،ییگراهم ةيفرض  شامل  که نداهکرد هیارا شده ساخته  یاراض  التتحوّ

 با اههمر که است  ییگراهم به لیتما گرنشان  ،توسعه  التتحوّ روند که دهدیم نشان  هاآن يهاافتهی

 يهرش منطقة چهار انيتفاوت م هتوجّقابل نکتة اامّ ،است داده رخ یرونيب يهاحومه در تراکم کاهش

 دةدهننشان  ،و در مجموع است  کرده دايپ نمود يشهر  يهااست يس  روند از متأثربوده که  یمطالعات
                                                 
1.  Filion, Bunting, Pavlic & Langlois 

2.  Toronto, Montreal, Vancouver and OttawaHull    
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. ص، 4119 س،یالنگلو و کي پاول  نگ، يبونت ون،يلي)ف استتتت یمطالعات   ةمحدود  در یبيترک ةي فرضتتت

 با ییروپراکنده ارتباط یبررست  به( 4111) کوينيمارت و ينتورریا گناکولو،یا بارباروستا،  ،کایگر (.417

 هاآن. دانهپرداخت ايتالیا 1يايکاتان منطقةو نقل در  حمل شتتبکة و  شتتده ستتاخته  یاراضتت  ت،يّجمع

 کرده یبررس  شهر  حومةو  رامونيها در پشهرک  متفرق توسعة  یپ در را منطقه نیا در ییروپراکنده

 نيب مرز رفتننيب ازها و حومه شیفرستتا به منجر ،مداوم ینيشتتهرنشتت دةیپدکه  نداهداشتتت ديکأت و

 -149. صص  ،4111 ،4کوينيمارت و ينتورریا گناکولو،یا بارباروسا،  کا،ی)گر شود میمناطق  وها شهر 

 یاراضتتت تراکمو  یتيّجمع تراکم راتييتغ ريتأث  ی( به بررستتت 4111) 9انگ ي کفنهوا و  ،يویها  .(147

ستفاده از مدل   نيچ 1نانيج يشهر  منطقة ییروپراکنده در شده ساخته   جینتا .دانداختهپر 1لنديپبا ا

منطقه  ةشتتدستتاخته یاراضتت در یهتوجّقابل اامّ ،یجیتدر شیکه افزا دهدیم نشتتان هاآن يهاافتهی

ست  صورت گرفته  شد  ا ست    مزبور يشهر  ةمنطقدر  ییروپراکنده دیکه منجر به ت  ،يوی)ها شده ا

ستانت نتیتر (.344 -493 .صص  ،4111 انگ،يک و فنهوا ستاکوس  ،زياکون سوکاال  و پرا  به( 4119) 3ت

 نیا در. نداهپرداخت 4111تا  1337 يهاستتال نيب ونانی 7منويرت شتتهرستتتان در ییروپراکنده ليتحل

 یبررس يبرا 9ونيرگرس لياست. روش تحل افتهیتوسعه  تيّجمع از شيدو برابر ب یاراض  ،شهرستان  

و  تيّعجم تراکم يهاشاخص  از استفاده  با و شده  انتخاب شهرستان   نیا در یاراض  توسعة  ليو تحل

ض  توسعة  زانيم ض  توسعة  زي. در انتها ناست  هپردازش شد  ،یارا  ییرا در الگو رياخ سال  دهدر  یارا

ض  کمبود از متأثر ،را آن توسعة کرده و روند  ليپراکنده تحل  و کردعمل انواع ییجانما جهت باز یارا

( 4111)3لوپز .(419-319. صص، 4119 ، تسوکاال و پراستاکوس ز،ياکونستانتنتی)تر انددانسته تيّفعال

شهر  ییروپراکنده يالگو یبه بررس  یپژوهش  یّط  4111تا  1371 يهاسال  یّط کایآمر يدر مناطق 

                                                 
1. Catania 

2. Greca, Barbarossa, Ignaccolo, Inturri   &  Martinico 

3. Haiwei,Fanhua & Xiang 

4. Jinan 

5. Piland 

6. Triantakonstantis, Prastacos & Tsoukala 

7. Rethymno 

8. regression logeshic  

9. Lopez 
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ست. و  شاخص تراکم تعادل    يپرداخته ا ستفاده از  شد و   ،یبا ا سعة به ر ز جنگ پس ا یپراکندگ تو

و  یاخلد یبه تفاوت روند توستتعه در نواح ییروپراکنده راتييتغ یدوم پرداخته و با بررستت یجهان

 با 1371دهةاز  کایآمر يص شد که مناطق شهرمشخّ یبررس نیا یّاست. ط افتهیمناطق دست  یانيم

 دايپ شیافزا یپراکندگ زانيم يبعد ةده دو در و شده  مواجه ییروپراکنده يالگو آغاز و تمرکز عدم

ست  کرده س  داریپا یحالت به یمطالعات زمان يانتها در اامّ ،ا ست  دهير  .(4 -3. صص  ،4111 )لوپز، ا

 نيچ 4ووهان ةمنطق یپراکندگ یچندستطح  يريگبه اندازه ی( در پژوهشت 4111) 1يکو و یه ،زنگ

سال   تراکم، ب،يش  ،يبندکرهيپ ب،يترک بعد 7 ،هاآن يريگاندازه. نداهپرداخت 4113تا  1333 يهادر 

سترس   ،9مجاورت ض  ؛ییهاشاخص  شده مطرح ابعاد در. شد یم شامل  را ییایپو و ید  یهمچون ارا

 عدب در تيّتراکم جمع يهاشاخص  ،نيهمچن و بيترک بعد در یمسکون  یاراض  درصد  شده، ساخته 

س  يبرا ،تراکم ستفاده  ییروپراکنده یبرر ست  هشد  ا ستفاده  با زين انتها در. ا سطح  ليتحل از ا  یچند

 فمختل يالگوها در پراکنده توسعةجهت  شدهساخته یکه اراض هشد مشخص رهايمتغ و هاشاخص

 منطقة در یپراکندگ يالگوها نیترمهم از زين متفرق توستتعةو  استتت کرده دايپ نمود نيزم يکاربر

 ،یداخل مطالعات نةيزم در (.9171 -9139. صص  ،4111 ،يکو و یه زنگ،) رودیم شمار  به ووهان

 صفاشهر يکشاورز یاراض ينابود بر پراکنده رشد ريتأث یبه بررس ی( در پژوهش1993) پورلياسماع

ستان  ست  تهپرداخ فارس ا ستفاده  با يو. ا صيف  روش از ا س  به تحليلی -یتو  ییهاشاخص  یبرر

 رنهلد روش ةیپا بر نيزم مصرف سرانة راتييمساحت و روند تغ ت،يّجمع راتييروند تغ همچون

ست  هپرداخت 1 صه    نیترمهم يو. ا شخ شهر    در ییروپراکنده هايم ستگی    پایين، تراکمرا  صفا س  گ

شد  سرعت  ميان ناهماهنگی شهري،  هايبافت سعه  زمين، به شهروندان  نياز و شهر  ر  طول در تو

شيه  ستحالة  و ادغام با شهر  هايحا ستاهاي  ا ست  هدکر مطرح خود در پيرامونی رو سماع  ا  پور،لي)ا

 کاربست  به روییپراکنده متغير 13 از استفاده  با( 1931) هیشادزاو  و زبردست (. 93-34. صص  ،1993

 نواحی قاعدگی  بی تراکم، کاربري،  اختالط عامل   3 و پرداخته  هاروميّ ة ناحي   91 در عاملی  تحليل 

                                                 
1.  Zeng, He &Cui 

2. Wuhan 

3.  Proximity 

4. Holdren model 
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 مطرح هيّاروم شهر  ییروپراکنده یبررس  جهت را یتفعاليّ فضاي  و دسترسی   ت،مرکزیّ شده، هساخت 

ستتتمت  روند گستتتترش شتتتهر به ،رياخ يهاستتتال در که نداهديرستتت جهينت نیا به هاآن. نداهکرد

ست  افتهیسوق   ییروپراکنده ست   ا  ،ياریز ،ینیالدفيس (.  31-111. صص  ،1931 ه،یشادزاو  و)زبرد

 -یليتحل یشتتهر آمل مازندران با روشتت یپراکنش و فشتتردگ نيي( به تب1931) پورکين و پوراحمد

ص  شد جمع  همچون ییهاشاخص  التتحوّ روند ليتحل با هاآن. نداهپرداخت یفيتو  رخن ت،يّنرخ ر

 و هلدرن ،1شانون یآنتروپ ،همچون ییهامدل از استفاده با سپس و مساحت رشد نرخ و تراکم رشد

ش  يالگو يسو  به آمل توسعة روند  ،رياخ يهاسال  در که نداهديرس  جهينت نیا به 4موران آماره  ردهف

  (.134-179. صص ،1931پور،کين و پوراحمد ،ياریز ،ینیالدفيس)است افتهی سوق

  تحقیق شناسیروش .1

 قیتحق روش. 3. 1

ضر  ةمقال قيتحق روش ص  ،حا ست و به  یليتحل -یفيتو س  ليدل ا در  رفتهگصورت  روابط یبرر

 یدرست درک است تالش در و دارد يکاربرد یتيّماه حاضر پژوهش ،مازندران يمرکز يشهر منطقة

 ییروندهپراک يبر الگو آن ريتأث نحوةو  افتهیتوستتعه یاراضتت ت،يّجمع التتحوّ و راتييتغ روند از

 توستتعة التتحوّ و یتيّجمع يهاشتتاخص انيم ارتباط یبررستت دنبال به ا،راستتت نیا در ؛دهد هیارا

 جهتاستتتان مازندران استتت.  شتتهرمیقا و بابل ،يستتار يهاشتتهرستتتان از ییهابخش در یاراضتت

، 1931 و 1991، 1971، 1931 يهاسال در یمطالعات يشهر منطقةلندست  ییهوا ریتصاو يبندطبقه

 اهدخو عمل بيترت نیا به يبندطبقه دستور . استفاده شد   ENVI4.8 افزارنرم يبندطبقه دستور  از

 پس و گرفت خواهد قرار افزارنرم ارياخت در یاراض  از کیهر نييتع جهت ییهاکسل يپ ابتدا که کرد

س  از ض  یبرر ض  و بندانآب و اچهیدر باغ، و مزارع ،یجنگل یارا ش  ،شده ساخته  یارا  پيدر قالب 

 يبنددستتته در هاآن ،یعيطب یپژوهش حاضتتر به اراضتت ازيعدم ن ليبه دل .شتتد خواهند هیارا 9لیفا

                                                 
1. Entropy shannon 

2. Moran 

3. Shape file 
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ض  شده ساخته  یارا ض  سپس  .شدند  هیارا ن ستة در دو  یارا شده ساخته  و شده ساخته  د  ارياخت در ن

العات اطّ ستم يبا استفاده از س   ،یاراض  يبندبراساس طبقه  .گرفتقرار 1ییايجغراف العاتاطّ ستم يس 

 رداختهپ ياو منطقه يبه مصتتارف شتتهر یاراضتت لیو تبد تيّجمع انيم رابطة یبررستت به ییايجغراف

 .شد
 ادامه در ،ییروپراکنده با آن ارتباط یبررستت مختلف يهاروش و مذکور يهاشتتاخص ةیپا بر 

 .شد استفاده یمناسب يهاروش از هاافتهی ليتحل يبرا
 1ديسف  -اهيس  ةيفرض ( 4113) 9بهاتا و( 4111) 4شیجاگاد و راماچاندرا ،رايسوده  گفتة براساس 

 رشد  نرخ از شيب شده رویی است که اگر نرخ رشد اراضی ساخته     هاي تعيين پراکندهیکی از روش
 تيّمعج رشد با ارتباط در ییروپراکنده یبررس جهت. است داده رخ یپراکندگ آنگاه باشد، تيّجمع

سعة و  ض  تو شد  نرخ سة یمقااز  ،یمطالعات ةمنطق در شده ساخته  یارا  یمکان يواحدها با تيّجمع ر
ستفاده  شده،  جادیا ض  توسعة  هاکه در آن یمناطق ،سه یمقا نیا در. شود یم ا  از يرشت يسرعت ب  یارا

  . شودیم ییجانما مناطق در ترنیيپا تراکم با تيّجمع دارد، تيّجمع رشد نرخ

(1 )                                              

ست که   ذکر انیشا  ض ا شابه  ديسف  -اهيس  ةيفر ست  هلدرن مدل م  به آن زیتما نکتةو تنها  ا

ستفاده   قالةم يکه برا دگردیمباز مدل هلدرن در يشهر  ناخالص سرانة  يتراکم به جا ريمتغ از ا

 .شودیم یتلق تيّاهم با حاضر
 نیا .استتت یتعادل تراکم شتتاخص ،شتتودیم استتتفادهکه در پژوهش حاضتتر  يگرید روش
ستفاده از داده  ،شاخص  از کشورها قابل محاسبه است.     کیدر هر يالعات سرشمار  ها و اطّبا ا

 يشماردر دستگاه سر یتيّجمع تراکم يهانسبت انيم تفاوت ةیپا برشاخص مذکور  يريگاندازه
 (.4 -9. صص، 4111 ،لوپز ) است
1. SIi :یپراکندگ شاخص 

4. S%i :(4)      نیيپا تراکم در تيّجمع کلّ درصد 

                                                 
1. GIS 

2. Sudhira, Ramachandra & Jagadish 

3. Bhatta 

4. blackand white 
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9. D%i :باال تراکم در تيّجمع کلّ درصد 
 نیباالتر دهندةنشتتان باشتتد، 111 با برابر آمده دستتت هب يعدد زانياگر م ،شتتاخص نیا در

ست  ییروپراکنده زانيم ست که تمام جمع  يو به معنا ا  نيیبا تراکم پا یمنطقه در نواح تيّآن ا
  یمعن نیا هو ب استتت یپراکندگ زانيم نیترنیيپا دهندةنشتتان  زيصتتفر ن زاني. ماندافتهیاستتتقرار 

 (.1. ص ،4111 لوپز، ) اندافتهی استقرار باال تراکم با ینواح در منطقه تيّجمع تمام که است
 و هاداده به یدسترس   يمبنا بر ،پژوهش نیدر ا شده  استفاده  يهاذکر است که روش  انیشا 

 از یتيّعجم يرهايمتغ از ییروپراکنده ريتأث نييجهت تع نیبنابرا ؛استتت شتتده انتخاب العاتاطّ
دهنده نشان (1)شکل  .شد خواهد استفاده یتعادل تراکم شاخص و ديسف -اهيس یفرض روش دو
 .است ییروپراکنده بر یاراض توسعةو  تيّجمع راتييتغ ريتأث یبررس ندیفرآ

 

 
 

 روییپراکنده بر اراضی توسعة و یتجمعیّ تغییرات تأثیر بررسی فرآیند -3 شکل
 1939 نگارندگان،: مأخذ
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 پژوهش یهاشاخص و رهایمتغ یفمعرّ . 2. 1

استتت.  شتتده استتتفاده یفراوان يهاشتتاخص و ارهايمع ،ییروپراکنده يريگاندازه جهت

به کم 1337) 1نگ یاو  در يعملکرد باز  يفضتتتا و یدستتتترستتت تراکم، نقش بودنتيّ اهم( 

سا    يهاشاخص  شاره  ییروپراکنده ییشنا س  هکرد ا  نیا در و. (94، ص. 4111، 4نیزی)ر تا

 هر در تيّجمع زانيم ،يخانواردرصتتد مستتاکن تک  ،همچون ییهاشتتاخص ةیارابه  ،راستتتا

 نیترنفوذ با اامّ استتت، هپرداخت مربع لومتريک هر در یمستتکون يواحدها تعداد مربع، لومتريک

ص    سترده  صورت  به که یشاخ ص    بر گ صو سعة و  یتيّجمع اتيّخ ض  تو  ییرودر پراکنده یارا

از درون شهر   شده منتقل تيّجمع شامل  که شد  هیارا کایآمر 9رايس  باشگاه  طتوسّ  ،داشت  ديتأک

حمل و نقل و نرخ    یو زمان  یمال  نة یهز ت،يّ جمع رشتتتد و نيزم يکاربر  ستتتةیمقا به حومه،   

ضا  سّ  هاشاخص  ةیاراباز بود. پس از  يکاهش ف س   تو شگاه  سة    را،يط با س شد  مؤ شمند  ر  هو

 لیدو سپس تع  ییجهت شناسا   ییهابه شاخص  ،توسعه  و رشد  با مرتبط یپژوهش  در کایآمر

 .(111 -171. صصتتت ،4117 ،1، ليو، یاهان، زهانگ)فانگ پرداخته استتتت ییروروند پراکنده

عات   نواقص کردن( جهت برطرف  4114) 1نگ یاو ،نيهمچن طال  يها شتتتاخص ن،يشتتتيپ م

ص  تيّجمع تراکم راتييتغ بیضر  و ناخالص یتيّجمع تراکم ابعاد در را یپراکندگ  کردهه خال

 .(19ص.  ،4117 ،3)آئوراند باشد شانیا یقبل قاتيتحق مکمل تا ستا

ض و  تيّجمع تراکم يديکل نقش بر ديتأک با س  شده ساخته  یارا که  ییروپراکنده یدر برر

 تراکم هک گرفت جهينت توانیم ،استتت صتتورت گرفته ياريبستت پردازانهیط نظرتاکنون توستتّ

شد    شده ساخته  مناطق شدت ر صو  به يبرا یشاخص خوب  تواندیم ،آن انةيسال و  ش ریت  دنيک

 یپراکندگ نييو تع یدر بررس ییتنها به ،تيّجمع شاخص که است ذکر انیشا. باشد یپراکندگ

                                                 
1. Ewing 

2. Razin 

3.  Sierra Club 

4. Fang, Liu,Yuhan & Zhang 

5. Ewing 

6. Aurand 
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ستفاده نم  ستفاده از تصاو  چشم  يارهاي( از مع4113) 1یج. شود یا  يبرا ياماهواره ریانداز با ا

، )بهاتا تاس بوده شدهساخته یاراض گسترش آن، مؤثر اريمع و است کردهاستفاده   ییروپراکنده

ست  باور نیا بر( 4119) 4یل و ويک(. 111 -111. ص ،4111 ضا  نمود که نده  يساز هيشب  و ییف

 و استتت ییروپراکنده يالگوها دهندةنشتتان ،مناطق در یستتاختمان و یتيّجمع تراکم يالگوها

. (4 )شتتکل کرد حیتشتتر یستتاختمان و یتيّجمع يالگوها ريتفستت با را ییروپراکنده توانیم

 و پراکندهرامونيپ ،متمرکزهستتته ،ينوار و یخط گستتستتته، و پراکنده شتتامل مذکور يالگوها

 .(1911 -1911. صص ،4119 ،یل و وي)ک است متمرکزمتمرکز

 

 
 

 روییپراکنده بر یساختمان و تیجمعیّ تراکم تأثیر فضایی نمود -2 شکل

  1911، ص. 4119کيو و لی،  :مأخذ
 

ساس  س  برا  يهاشاخص  و رهايمتغ از يامجموعه که گفت توانیم گرفته،صورت  يهایبرر

 محدودةر د ییروبر پراکنده یاراض  توسعة و  تيّجمع راتييتغ یبررس  جهت يکالبد و یتيّجمع

 مورد يرهايمتغ و هاشتتاخص از يامجموعه دهندةنشتتان (1 جدول) .استتت ازين مورد یمطالعات

 .است پژوهش در استفاده

                                                 
1. Ji  

2. Kew and Lee 
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 پژوهش نهایی هایشاخص و متغیرها بندیدسته -3 جدول

 1939 نگارندگان،: مأخذ
 هاروش و ابزار رهایمتغ و هاشاخص پژوهش اهداف

 و یتيّجمع يهامؤلفه ريتأث
 ییروپراکنده بر يکالبد

  یمطالعات محدودة

 یتيّجمع يهامؤلفه

 1931 تا 1931بازة در تيّجمع رييتغ
 تيّجمع رشد نرخ رييتغ

 تا 1931 بازة در تيّجمع تراکم رييتغ
1931 

 یتعادل تراکم روش
 ديسف-اهيس ةيّفرض

 يکالبد يهافهلمؤ
 افتهیتوسعه یاراض التتحوّ
 افتهیتوسعه یاراض رشد نرخ

 ديسف-اهيس ةيّفرض

 رد ییروپراکنده روند ليتحل
 یمطالعات محدودة

 یليتحل ابزار ییروپراکنده التتحوّ روند

 

 مطالعه مورد ةمنطق .1. 1

ستان    ییهابخش شامل  یمطالعات محدودة شهر ست   شهر میقابابل و  ،يسار  يهااز   در کها
شکل  ) ندیآیمشمار   بهاستان   یاصل  يهاشهرستان   عنوان به و داشته  قرار مازندران استان  شرق 

سطة  به يشهر  منطقة نی. ا(9 شتغال  خدمات، ت،يّجمع تمرکز وا ز ا یتیریمد -ينهاد مراکز و ا
ست و دارا  ياژهیو تيّاهم ساحت   يبرخوردار ا  بخش پنج رندةيدربرگمربع و  لومتريک 1131م

 دةمحدومراکز  رامونيپ یدر نواح یاراض توسعةروند گسترش و  کهیحال در. است شهر شش و
در حال  یاندک اريبستت روند با تيّجمع راتييتغ افته،ی شیافزا يريگچشتتم صتتورتبه یمطالعات

 در ادامه به آن، توستتعة التتحوّ روند و یمطالعات يشتتهر منطقة تيّاهم لياستتت. به دل شیافزا
 .شودیم هپرداخت آن در ییروپراکنده بر یاراض توسعةو  یتيّجمع عوامل ريتأث ليو تحل یبررس
 

 
 مازندران استان در مطالعاتی محدودة جغرافیایی جایگاه -1شکل 

 1991 ،مازندران استان جغرافيایی العاتاطّ سيستم: مأخذ
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 قیتحق ینظر یمبان .4

شد برنامه  يمعنا بهرویی پراکنده شده، يزیرر شده کنترل ن سعة و  ن ست  یناهماهنگ تو  تراکم اب که ا

 توسعه  گسترش »به صورت   ییرو. در فرهنگ لغت، پراکندهشود یم یگوناگون يالگوها به منجر نیيپا

 -91. صص ، 4114 ،1)وانگ تاس شده   فیتعر «مناطق و شهرستان   یکینزد در افتهينتوسعه  یاراض  در

سعه، تمرکززدا  يالگو نیا در که یمعن نیا به. (14 ض  ییتو سکون  یارا   و تهگرفصورت  يو تجار یم

(. 11. ص، 4117 ،4)آئوراند است  داده رخ اند،افتهی توسعه  یتازگبه که یرونيب مناطق به تيّجمع انتقال

از  اترفر ناکارآمد    توستتتعة  :که شتتتامل   کند یم فیدو بعد تعر  بر دي تأک را با   ییپراکندرو  (4111)9دنگ 

ض  اندازة ضا  يالگوها و منطقه یارا  از یبرخ امّا .(11 ، ص.4114)وانگ،  شود یم نیيپا تراکم با ییف

 ،ياقتصتتتاد بی معا  یپ در ،توستتتعه  نامطلوب  فرم عنوان به  ییروپراکنده  که  معتقدند   پردازانهی نظر

ضا -يو کالبد یطيمحست یز ،یاجتماع س  ی. در برخدیآیم دیپد ییف  -يالبدتنها بر ابعاد ک ها،یاز برر

شته د همراه به زين را پردازانهینظر از یبرخ مخالفت و شده  ديتأک ییروپراکنده بر مؤثر ییفضا  . است  ا

سن  باور نیبرا نظرانصاحب  اکثر س  يالگو کی ،مختلف ابعاد از منتج یپراکندگ که نده ض  عةتو  یارا

ست که بر ابعاد ز  شته  ريتأث یو اجتماع یطيمحست یا ست  داریناپا يادهیپد و دا  ،1برابک و سي)لوئ ا

 رايستتت انجمن(، 1337) نگ یاو(، 1339) 3چارد یر ،(4111) 1یل ،همچون يفرادا (.491 ص.، 1141

(؛  4111) 11بک  و وستتتزيکالنک(، 4111) 3فولتن(، 1333) 9دي شتتت و بورچل (، 1339) 7داون(، 1339)

 نیيپا یو ستتاختمان یتيّجمع تراکم ،همچون توستتعه يهاشتتاخص بر ديتأکبا  را ییروپراکنده فیتعر

 یاراضتتت از ییزداتمرکز را ییروپراکنده  منظر، نیا از (. 919ص.  ،4119 ،11)ستتتوتون اند کرده هی ارا

                                                 
1. Wang 

2. Aurand  

3. Deng 

4. Lewis and Brabec 

1. Lee 

2. Richard 

3. Downs 

4. Burchell 

5. Fulton  

6. Kolankiewicz and Beck 

7.Sottun 
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انتقال   اند،تهافیتوسعه   یتازگبه  که  یرونيبه مناطق ب تيّجمع آن یپ در که دانندیم يتجار و یمسکون 

  گسترش یمعن به را ییروپراکنده طه،يح نیا در( 1331) نگیاو (.14-19.صص ،4114 )وانگ، ابدییم

(.  31ص.  ،1931 ه،یشتتادزاو و)زبردستتت  داندیم يکشتتاورز و ییروستتتا یاراضتت در حومه و شتتهر

ست  و يزیعز ،ياحمد سترش کالبد  دانندیم يندیرا فرآ ییرو( پراکنده1993) زبرد   یسرعت  ،يکه گ

 در آن، که .(49. ص ،1993 ،زبردستتت و يزیعز ي)احمد رديگیمبه خود  تيّاز رشتتد جمع شتتتريب

شد و     سعة سرعت ر ض  تو شد  از یارا ست  شتر يب منطقه تيّجمع ر  مدپوراح ،ياریز ،ینیالدفيس ) ا

 کی  عنوان به  منطقه  نقاط  تمام  در تراکم شیافزا ،يعاد  طیدر شتتترا .(119 ، ص.1931 ،پور کي ون

 رشد يدارا که يامنطقه در اامّ .(9 .ص ،1،4111اسچروک و فرانز ر،ی)ما است  تيّجمع رشد  به واکنش

ست  پراکنده ست در  افتدیاتفاق نم نیا الزاماً ،ا  یواحن سطح  در تراکم ت،يّجمع شیافزا یپ و ممکن ا

 لوسر  ن،یا رب عالوه. ابدی کاهش تيجمع تراکم ،یاراض  يباال سطح  ليدل به جهينت در و افتهی گسترش 

شد بدون کنترل م  ییرو( پراکنده1337) 4هوبر و ض  دانندیرا ر  9ارمر .گذاردیم ريتأثمنطقه  یکه در ارا

 نیا و استتتت یگاه ستتتکونت  مناطق  از فراتر يند یفرآ ییروپراکنده  که  استتتت باور  نیا بر (1331)

ش  نیيبا تراکم پا کيستمات يس ريغ صورت به هاگاهسکونت  ض  ياهيدر مناطق حا راکم باال با ت یاز ارا

 از شتر يب یاراض  توسعة که گسترش   دانندیم يندیرا فرآ ییرو( پراکنده4114) نگیاو. ابندییاستقرار م 

 دگاهید از (.933. ص ،4111 ،1استتکولر و جام ک،یاستتچو ک،یاولر اگر،ي)ج باشتتد تيّجمع رشتتد

 است شهرها يةحاش در ظهور و نیيتراکم پا همچون ییهایژگیو يدارا ییروپراکنده( 4113) 1تورنس

ض  شیافزا به منجر را شهرها  حومة( رشد در  4119) 3و توزر بلیلو (.413. ص ،4113 )تورنس،  یارا

 ص. ،4119 توزر، و بلی)لو کنندیم مطرح ییروپراکنده شکل  در رشد  يالگوها تیهدا و شده ساخته 

                                                 
8. Maier, Franz & Schrock 

9. Loser,Hober 

10.  Ermer 

4  Jeager, Ulrike, Schwick, Jarne & Schuler 

5.Torrens 

6. Loibl and Toezer 
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 یاراضتت اندازةاز  شيو ب ناکارآمد توستتعةشتتامل دو بعد،  ییرو( پراکنده4111) دنگ دگاهیاز د (.119

 .(11. ص ،4114 )وانگ، است نیيپا تراکم با ییفضا يالگوها و منطقه

توسعه  یساخته شده، تراکم اراض یتراکم اراض ،همچون ییهاشاخص( 4111) 1بهاتا نه،يزم نیا در

 4منیهو .(793 ص. ،4111، )بهاتا داندیم یپراکندگ یجهت بررستت ییهایژگیاز و را تيّو جمع افتهی

ست  اعتقاد نیا بر( 4111) س  با که ا ض  یبرر سکون  یارا س  به توانیم یم  پرداخت؛ ییروپراکنده یبرر

 يهاسال  (.79. ص ،4111 من،ی)هو رديگیم تعلق سکونت  به شده ساخته  یاراض  از ییباال سهم  رایز

(،  4111) 3گالستتتر(، 4111) 1(، فولتون1333)1بلک (، 1393) 9زريپ ،همچون يافراد ،4111تا   1331

 و راتييتغ ت،يّ تراکم جمع ،همچون ییها از شتتتاخص ییروپراکنده  یبررستتت ي( برا4113) 7بورچل 

سعة و  تيّجمع التتحوّ ض  تو ستفاده   هم با بيترک در ای و جداگانه صورت  به یارا  لوپز،) اندکردها

  .(1 ص. ،4111
 یمطالعات   محدودة  در ،پژوهش اهداف  کردنلحاظ  و شتتتده یبررستتت ينظر یمبان  براستتتاس

سعة و  یتيّجمع نیيپا تراکم با ییالگو قالب در ییروپراکنده ض  تو شهر  يمرزها در یارا  نمود يفرا

 زيمذکور ن ندیفرآ دیو تشد  است  شکل گرفته  يشهر  یمراکز اصل  رامونيپ غالباً ،الگو نیا. است  افتهی

ضا    رييموجب تغ سطح کالن م  ییساختار ف  به يادیز منتج از عوامل ییرو. پراکندهشود یمنطقه در 

شد  دیآیم وجود سعة  ندی. فرآشود یم دیو روند آن ت  و يزیربرنامه عدم از منتج زين ییروپراکنده تو

 ساخته  یاض ار توسعة  شیو افزا یتيّجمع نیيپا تراکم همچون ییهایژگیو با که است  توسعه  کنترل

  .است زیقابل تما شده،

                                                 
1. Bhatta 

2. Hoymann 

3. Peiser  

4. Black  

5. Fulton  

6. Glaeser  

7. Burchfield    
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 قیتحق یهاافتهی .5

سبتاً  یلیاز روند تعد یحاک ،یمطالعات محدودةدر  تيّجمع التتحوّ ش  و ن ست. ب  یکاه  نیترش يا

شد جمع  سال  ،تيّنرخ ر ست اتفاق افتاده  1971تا  1931 يهادر  ست يس  بر داللت که ا  شیافزا يهاا

ستان بابل دارا    تيّجمع راتييتغ. دارد دوران آن در تيّجمع شهر شد بوده که   يدر  روند کاهش نرخ ر

نرخ رشد مربوط به   زانيم نیباالتر ،ياست. در شهرستان سار     دهيرس  1931در سال   17/1به  93/1از 

 است دهيرس  1991تا  1971درصد در سال    191/1به  اريبوده و پس از آن با شدت بس   1971تا  1931

 نیا در تيّجمع شیافزا بازة ،نیا از پس. استتت شتتده کاستتته شتتهرستتتان نیا تيّجمع از نفر 7111 و

 ةباز در زين شهر میقاتمرکز خدمات باشد. شهرستان     شیافزا یپ در تواندیم که شده  مشاهده  شهرستان  

 خود ةيّ اولحال   به ، 1931 تا  1991 زةبا در کاهش نرخ رشتتتد بوده و ستتتپس   يدارا ،1991تا    1971

 شهر میقابابل و  ،يسار  يهادر مجموع شهرستان   تيّجمع التتحوّ روند. (4)جدول  است  بازگشته 

 یمطالعات محدودةدر  تيّجمع زیاز سرر  ییروپراکنده يالگو نیبنابرااست؛   1نیيپا رشد  نرخ از یحاک

و  رامونيافراد به ستتکونت در پ شیتنها منتج از گرا ،محدوده نیدر ا ییرواستتت. پراکنده امدهين دیپد

 التتحوّ یبررستت براستتاس. استتت يشتتهر تیریمد طتوستتّ خدمات و رستتاختیز نيتأمپس از آن 

 پرداخته خواهد شد. یمطالعات يهادر بخششده هیارا يهاحال به کاربست روش یتّيجمع

 شهرقایم و بابل ساری، هایشهرستان در تجمعیّ رشد نرخ و التتحوّ روند بررسی -2 جدول

 1934 ،رانی، مرکز آمار ا1931تا  1931و مسکن  نفوسعمومی سرشماري: مآخذ
 

 3131 3185 3115 3135          شهرستان
 رشد نرخ

15-35 15-85 85-31 35-31 15-31 

 13/1 41/1 17/1 13/1 93/1 131174 133131 199973 933731 بابل

 79/1 4/1 39/1 91/1 4 179971 111139 119439 971111 یسار

 93/1 11/1 37/1 41/1 39/1 941711 431191 479731 449191 شهرمیقا

 1/1 4/1 19/1 91 11/1 1431199 1411993 1131391 331731 مجموع

 

                                                 
 .هاي مطالعاتی در مقایسه با متوسط کشوري پایين استت شهرستاننرخ رشد جمعيّ.  1
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 ( تیّجمع و یاراض توسعة)ییروپراکنده نییتع جهت دیسف -اهیس ةیّفرض کاربست .3. 5

 ل)تحوّ يکالبد   و یتيّجمع يها مؤلفه از  ییروپراکنده  يالگو یجهت بررستتت  ،روش نیا در

 یاراض  ةتوسع  التتحوّ یبررس  به ابتدا. شود یم استفاده ( شده ساخته  یاراض  توسعة و  تيّجمع

شان  شود که پرداخته می نظر مورد سترش  دهندةن سعة و  گ ض  تو  يشهر  مراکز رامونيپ در یارا

ست  سعه  زمان، گذر از پس. ا سترش  و تو ض  گ سکونت  رامونيپ غالباً یارا صل  یگاهمراکز  و   یا

 صورت گرفته است. یارتباط يهاشبکه رامونيدر پ ایو  یفرع
  

 
 3131 تا 3135 از شدهساخته اراضی توسعة التتحوّ بررسی -4 شکل

 1939(، 1931تا  1931 ياماهواره ریتصاو یپوشانهم از برگرفته) نگارندگان: مأخذ
 

ض  يمبنا سعة و  تيّجمع راتييتغ سة یمقا ةیپابر  ،ديسف  -اهيس  ةيفر ض  تو  شده اختهس  یارا

  یدگپراکن زانيم باشد،  تيّجمع رشد  نرخ از شتر يب یاراض  توسعة اگر نرخ  ،روش نیا در. است 
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ض ا اریز ؛ابدییم شیافزا شته  وجود تيّجمع ازياز ن شتر يب یرا  دنش منجر به پخش ،متعاقباً و دا

سترده  سطح  در تيّجمع شد  نرخ اگر نيهمچن. شد  خواهد گ سعة از نرخ  شتر يب تيّجمع ر  تو

 در ای و فشرده  توسعة  و است مواجه بوده  یبا کمبود اراض  تيّجمع ییآنگاه جانما ،باشد  یاراض 

 . (9)جدول ردیپذیم صورت ارتفاع

 سفید–سیاه فرضیة از استفاده با پراکندگی گیریاندازه -1 جدول

 1939 ،نگارندگان: خذمأ

 
 

ستفاده از    سی پراکندگی با ا ض برر سف  اهيس  ةيفر از کاهش  یحاک ،یمطالعات محدودةدر  ديو 

ست. روند پراکنده  یپراکندگ   یها به صورت جداگانه با روند پراکندگ از بخش کیدر هر ییروا

شته و   ینزول يروند کامالً یپراکندگ ،بابل شهرستان   يهابخش در. ست ين سو هم ،کل   انگريبدا

ست  امر نیا سعه  که ا شرده  صورت  به تو ست  گرفته صورت  تراکم در و ف  يزمرک بخش در. ا

 یاز طرف وجود دارد که یاز پراکندگ یینرخ باال ،1971 تا 1931 یزمان بازةدر  ،يسار شهرستان

شان  سعة از  ییباال سطح  دهندةن ض  تو سعة اندک جمع  ،گرید طرف از و یارا ست.   تيّتو بوده ا

 شیافزا ،منطقه ستتتميستت انفعاالت و فعل ریستتا و یتيّجمع يهااستتتيستت از متأثرپس از آن و 

ست  گرفته صورت  تيّجمع در يريگچشم  ض  توسعة و  ا ستا هم ،یارا  ةنندکنيتأم ت،يّجمع با را

 بازةدر  اامّ ،است  شده  ییروپراکنده کاهش به منجر ،بيترت نیا بهافراد بوده که  ازيمورد ن سطح 

  تيّنرخ رشتتتد جمع یها و روند کاهشتتتدوره ریکمتر از ستتتا ،یزمان لیدال به، 1931تا  1991

شته  شیافزا یپراکندگ ،شهرستان   رخ داده  یتيّجمع ازين از شيب یاراض  توسعة  نیبنابرا ؛است  دا
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 بازة شکل بوده که در  نیبد یپراکندگ متعادلنا روند زين شهر میقاشهرستان    يهااست. در بخش 

سعة روند  ،1971تا  1931 ض  تو   سبتاً ن زانيم با یپراکندگ و بوده متعادل تيّجمع شیافزا و یارا

  و یباال از طرف نسبتاً  یاراض  توسعة  یپ در، 1991تا  1971 بازةدر  اامّ است،  وجود داشته  ینیيپا

 شیافزا ريگچشتتم صتتورت به یپراکندگ شتتاخص گر؛ید طرف از تيّجمع زانياندک م شیافزا

ست. در     شته ا سعة روند  لیتعد یدر پ زين 1931ات 1991 بازةدا ض  تو  ت،يّجمع شیافزا و یارا

 .است افتهی کاهش ريگچشم یصورت به یپراکندگ زانيم

ستفاده  با را مذکور روند توانیم ل،ک یپراکندگ شاخص  در  در. داد حيتوض  یمنطق علل یبرخ از ا

  تيّجمع شیافزا اامّ است،  بوده يدرصد  صد  شیافزا يدارا یاراض  توسعة  ،1971تا  1931 یزمان بازة

 یز پراکندگا یینرخ باال ،یزمان بازة نیدر ا نیبنابرا ؛است  نبوده متناسب  یاراض  توسعة  نيدر قالب چن

همراه بوده  يدرصد  91/1 شیبا افزا یاراض  توسعة  ،1991تا  1971 یزمان بازةمشاهده شده است. در    

شته است؛      نيش يپ دهةهمانند  ،کسان ی ینرخ با زين تيّجمع و است  ض  عةتوس  نیبنابراتوسعه دا  یارا

  1931 تا 1991 بازة یّشده است. روند مذکور ط   یکاهش نرخ پراکندگ به منجر امر نیا و شده متعادل 

گفت که نرخ رشتتد  توانیاستتت. در مجموع م افتهیکاهش  ینرخ پراکندگ اامّ استتت، شتتده تکرار زين

 مذکور نکتةاست.  درصد41/1 ،تيّو نرخ رشد جمع 17/1با  برابر، 1931تا  1931 يهادر سال یاراض

برابر نرخ رشتتد  19/1 ینرخ رشتتد اراضتت رایز ؛دارد داللت یمطالعات محدودة ییروپراکنده شیبر افزا

 .است تيّجمع

 يرهاياست که با استفاده از متغ   نیگر انشان  ،یمطالعات محدودةدر  ديسف  -اهيس  روش يريگکاربه

سعة و  تيّجمع لتحوّ ض  تو شده، م    یارا از  یمطالعات محدودةدر  ییروگفت که پراکنده توانیساخته 

در  ییروپراکنده توانیمذکور م يهاشتتاخص یو با استتتفاده از بررستت ردیپذیم ريتأثها شتتاخص نیا

ارتباط  يبا برقرار ،روش نیا در. کرد یالعات بررستتها و اطّداده يستتازیکمّ با را یمطالعات محدودة

ستق  ريتأث ،یتيّجمع و يکالبد يهامؤلفه انيم ستق ريغ ای ميم شد که    م ییروپراکنده بر هاآن ميم شخص 

نطقه شدت   در م ییروباشد، آنگاه پراکنده  تيّاز رشد جمع  شتر يب افتهیتوسعه  یاگر سرعت رشد اراض   

 ؛دارد ديأکت يو کالبد یتيّجمع يهاشاخص  بودن یناکاف بر هاهيّفرض  نیا در تيّاهم زیحا نکتة. ابدییم
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 يهاستتتميرستتیدر ابعاد مختلف ز يگرید يهاشتتاخص بتوان هاشتتاخص نیا بر عالوه اگر نیبنابرا

 .ختپردا دهیپد نیا یبررس به ترقيدق شواهد و شتريب صراحت با توانیم ،کرد لحاظ يامنطقه
 

  یپراکندگ یبررس جهت یتعادل تراکم شاخص کاربست .2. 5

 به ،یطالعاتم محدودةدر سطح   یتيّجمع تراکم پراکنش و عیتوز از استفاده  با یتعادل تراکم شاخص 

امر به  يابتدا بيترت نیه اب ؛پردازدیم یاراض  در تيّجمع ییفضا  عیتوز از استفاده  با یپراکندگ یبررس 

 التتحوّ که نیا به هتوجّ بااست.   شده  پرداخته 1931تا  1931 يهادر سال  تيّجمع التتحوّ یبررس 

 ةکنندنييتع که یبوده و شاخص   کسان ی باًیتقر صورت  به یمطالعات يهابخش سطح  و ابعاد در ییفضا 

 يها داده يآورجمع از پس ،دی آیم دستتتت هب  تيّ جمع التتنها با استتتتفاده از تحوّ    ،استتتت راتييتغ

 یاراضتت در آن يبندطبقه به بتوان تا استتت شتتده پرداخته یتيّجمع تراکم لتحوّ محاستتبةبه  ،ازينمورد

 تراکم روش نیا ،یتعادل  تراکم شتتتاخص با  مرتبط ينظر يها اني بن يمبنا  بر. افت ی  دستتتت یمطالعات  

ستة  سه را در  یتيّجمع ض  د سط و ز  ن،یيبا تراکم پا یارا س  ادیمتو  مرحله نیا در که آنچه. کندیم ميتق

ست  یمطالعات محدودةتراکم در  يبنددارد، طبقه تيّاهم س  با که ا س  التتحوّ ليتحل و یبرر  در عهتو

 اًغالب یشتتاخص تراکم تعادل رایز ؛استتت شتتده گرفته درنظر جداگانه صتتورت به هامحدوده از کیهر

ستفاده  يشهر  منطقةو  يشهر مناطق کالن يبرا ست. بر ا  شده  ا  يهازهدر با یتيّتراکم جمع ،مبنا نیا

مربع  لومترينفر در ک 911از  شتتتتريمربع و ب لومترينفر در ک 911تا   411 لومتر،ينفر در ک 411کمتر از 

سته  از پس. (3. ص، 4111 )لوپز، شد  يبندطبقه ستفاده  با یتيّجمع تراکم يبندد ضل  از ا ص  تفا  ددر

صد  از نیيپا تراکم در ساکن  تيّجمع   نييتع روش در يگذاريجا و باال تراکم در ساکن  تيّجمع در

 .   (1)جدول  است شده پرداخته یپراکندگ لتحوّ یبه بررس ،یتعادل تراکم شاخص
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 مطالعاتی محدودة در تعادلی تراکم شاخص از استفاده با روییپراکنده بررسی -4 جدول

 1939 ،نگارندگان: مأخذ

 
و  1931بوده استتت. در ستتال   ريمتغ يروند يدارا یمطالعات محدودةدر  یتراکم تعادل شتتاخص

  1931تا  1931 دورة یّدر ط یپراکندگ زانيم نیباالتر انگريبوده که ب 3/11 با برابر شاخص  نیا، 1991

و فروش  دیخر ريگچشم  شیافزا و 1931 سال  در یاراض  توسعة روند  ليبه دل تواندیامر م نیا .است 

 از هامهاجرت یپ در تيّجمع زانيم شیبه افزا توانیم نيهمچن .شتتود هيتوج 1991در ستتال  یاراضتت

بوده  1شاخص برابر با   نیا، 1931و  1971 يهادر سال  اامّ ،کرد اشاره  زين مازندران به سمنان  و تهران

  روش در. استتت 1991 و 1931 يهادوره به نستتبت یپراکندگ روند کاهش دهندةنشتتان که استتت

شته  ثابت يروند ییروپراکنده ،یتعادل تراکم شاخص  س  بوده شیافزا ای و کاهش درحال و ندا ه ب ؛تا

 یّط را یثابت روند اامّ ،افتهیشتتدت  1931تا  1931از ستتال  ییروگفت که پراکنده توانیم بيترت نیا

 .است نکرده

نش پراک ییبر نمود فضتتا  توانیم نيهمچن ،یمطالعات محدودةدر  یتيّتراکم جمع یجهت بررستت  

 محدودة یتيّجمع تراکم. پرداخت ییروپراکنده یبررستت به آن از استتتفاده با و کرد اشتتاره زين یتّيمعج

ض  توسعة در  یخیتار لتحوّ از متأثر ،یمطالعات صل  مرکز و است صورت گرفته   یارا  هاگاهنتسکو  یا

ست  تيّجمع شتر يب تمرکز يدارا  با را یالعاتمط يشهر  منطقةدر  ییروپراکنده توانیم بيترت نیه اب ؛ا

 یتراکم ستتاختمان ،خاص موارد در جز چنانچه کرد، فيتوصتت آن رامونيپ پراکنش و متمرکز تیّمرکز

ه پراکند یرامونيپ یبا نواح متمرکز هستة  يمذکور دارا ي. الگو(1)شکل   کندیم يرويالگو پ نیاز ا زين

 .است رامونيکاهنده به پ یفيبا ط یمطالعات محدودة يدر مراکز شهر تمرکز دهندةنشاناست که 
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 (راکندهپ پیرامونی نواحی با متمرکز هستة)مطالعاتی محدودة در یجمعیتّ تراکم فضایی نمود -5 شکل

 1939 نگارندگان،: ماخذ

 هاو پیشنهاد یریگجهینت. 3

( تيّجمع تراکم و تيّجمع)تحول یتيّجمع يهامؤلفه ريتأثبا هدف تحليل  ،پژوهش حاضتتر

 جهت شتتدهیط ندیفرآ. استتت گرفته صتتورت ییروپراکنده بر شتتدهستتاخته یاراضتت توستتعةو 

ست  س  ،پژوهش هدف به یابید ست متغ  رامونيپ یسوابق تجرب  یبا برر و   یتيّمعج يرهايکارب

سعة  ض  تو س  يمبنا بر سپس  ،شد  آغاز یارا و  یاز دو روش تراکم تعادل ،ينظر يهاانيبن یبرر

ض  سعة  انيروابط م يساز یکمّ) ديسف  -اهيس  ةيفر ض  تو س یتيّجمع تحول و یارا  ی( جهت برر

 استفاده شد.  ییروروند پراکنده

ده ستتاخته شتت یاراضتت توستتعةو  تيّجمع تراکم ت،يّجمع رييتغ يرهايمتغ یبررستت و ليتحل

شان  ست  یمطالعات محدودة ییروروند پراکنده ليدر تحل هاآن يسزا هب ريتأث دهندةن لت که دال ا

 ییروپراکنده وندر ليتحل بر مذکور يکالبد و یتيّجمع يرهايمتغ ريتأث دیيتأ و هيفرض  یدرست  بر

 ست، ا بوده یمطالعات محدودةدر  ییروروند پراکنده شیتصور بر افزا  ،پژوهش يابتدا در. است 
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 که دش  گرفته جهينت نيچن یاراض  توسعة تراکم و  ،یتيّجمع يهاشاخص  یبررس  با و ادامه در اامّ

سته       نیدر ا يصعود  ایو  یخواه نزول ،ثابت روند ست. اگر در د شده ا شاهده ن  يبندمحدوده م

 ديسف  -اهيس  شاخص  از استفاده  با ییروپراکنده روند یبررس  و ليتحل به يآمار نامةسال  سالة ده

داشتتتته و  یکاهشتتت يروند ،بابل يهابخش در ییروپراکنده که گفت توانیم شتتتود، پرداخته

در  ن،یرخ داده استتت. عالوه بر ا 1991تا  1971در ستتال  ییروکاهش پراکنده زانيم نیشتتتريب

سار     يبخش مرکز ستان  سال   ییروروند کاهش پراکنده ،يشهر ست  بوده 1991تا   از پس اامّ ،ا

 راتييتغ از رشت يب يرشد  نرخ با یاراض  توسعة  ،گرید يو به معنا افتهی شیافزا ییروپراکنده ،آن

 یاراضتتت توستتتعة در  هتوجّ قابل   اامّ  ،یجیتدر  شیافزا از یحاک  که  استتتت بوده همراه یتيّجمع

ست که  شده ساخته  ست  شده  ییروپراکنده لتحوّ به منجر ا  ،4111 ،1انگيک و فنهوا ،يوی)ها ا

  1993 تا 1971 بازةدر  ییروپراکنده شیبا روند افزا زين شهرمیقاهاي شهرستان بخش .(13 ص.

 که دهيرستتت يحدّ به آن در ییروپراکنده ريگبا کاهش چشتتتم ،و پس از آن استتتت بوده همراه

ضر  درحال گفت توانیم صفر متما     نیدر ا ییروپراکنده ،حا ستان به  ست  شده  لیشهر  با هک ا

 هاآن. دارد یخوانهم آمل محدودة در (1931) پور کين و پوراحمد ،ياریز ،ینیالدفيس  پژوهش

س  جهينت نیا به زين سعه  روند که انددهير شردگ   ،بابل يشهر  ةمحدود در تو سمت ف  لیمتما یبه 

تا  1931از ستتال  ،ديستتف -اهيدر روش ستت ییروپراکنده يهاشتتاخص ،شتتده استتت. در مجموع

نده   یمبتن، 1931 کاهش پراک حدودة در  ییروبر  عات   م طال  شتتتاخص که یحال  در، استتتت یم

ست با کاهش همراه بوده  یدر تراکم تعادل ییروپراکنده س  شیو گرا لیتما گرانینما و ا  يوبه 

 طةراب که کرد هيتوج نيچن توانیاستتتت. روند مذکور را م نیيدر مستتتاکن با تراکم پا ییجانما

 بوده متعادل، 1991تا  1971 بازةجز در  شتتدهستتاخته یاراضتت توستتعةو  تيّجمع راتييتغ انيم

 شیافزا رامونيپ در دوم خانةو  يخانوارتک مساکن در سکونت يسو به افراد شیگرا اامّ ،است

ست  افتهی سعة  التتحوّ روند نيهمچن. ا ض  تو  ییگرابه هم شیگرا ،یمطالعات محدودةدر  یارا

 ةتوستتع رمتمرکزيغ يدر حومه همراه استتت. الگو یتيّجمع تراکم کاهش با که دارد رمتمرکزيغ

  .است هاگاهسکونت ییباز جهت استقرار و جانما یاز وفور اراض یناش ،محدوده نیا در یاراض

                                                 
1.  Haiwei, Fanhua & Xiang 
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 نيچن توانیمدر پژوهش،  گرفته صتتتورت روش دو از برآمده  جینتا  براستتتاس ،مجموع در

 ریبه ستتا نستتبت، 1991تا  1931 يهاستتال یّط یمطالعات يشتتهر منطقة ییروگفت که پراکنده

 و ست ج مازندران استان  نةيش يپدر  توانیامر را م نیا ليبوده است. دل  شتر يب یمطالعات يهاسال 

 و ريگچشم  یجهش  یّط، 1931در سال   شده ساخته  یاراض  و تيّجمع تراکم ت،يّجمع. کرد جو

ض  بر عالوه که شدند امر  نیا ساز نهيو زم افتندی رييتغ ،باال رشد  نرخ با   و یینماجا ،يشهر  یارا

ضا  عیتوز سخ  بتواند تا رديگ صورت  رامونيپ در سکونت  ییف  افتهیشیفزاا تيّجمع ازين يگوپا

،  1931تا  1991 يهادر ستتال ییروکاهش روند پراکنده اامّ ،شتتود 1991 و 1971 يهاستتال در

صور   برخالف شان  ،پژوهش ةيّاولت ست  ییروپراکنده کاهندة ريس  ةدهندن نکته  نیا به دیبا اامّ ،ا

جّ  زين مال  که  کرد هتو نده  شیافزا احت ند تحوّ  رایز ؛دارد وجود زين نده یآ در ییروپراک  لرو

  .ستين ینيبشيقابل پ یبه طور قطع یراتييتغ نيبا چن ،یمطالعات يشهر منطقةدر  ییروپراکنده

 يهاستتال یّط یمطالعات محدودةدر  ییفضتتا التتحوّ روند که دهدیم نشتتان عوامل نیا 

 تيفيک تیبهبود و تقو يرو، برا نیو از ا است بوده يادیز بيفراز و نش يدارا ،1931 تا 1931

سعة  تیریمد به دیبا ،مذکور يشهر  منطقةدر  یزندگ ض  تو ستفاده  با یارا  يهانامهبر نیتدو از ا

هرگونه   يبرا 1قالب جدول     در ییها هي رو، توصتتت نیپرداخت. از ا  يامنطقه  و يشتتتهر نمدوّ 

 :شودیم هیارا یمطالعات يشهر منطقة يشهرها در يگزارستسيا

 مطالعاتی شهری منطقة شهرهای در ریزیبرنامه هایتوصیه ارایة -5جدول

 1939 نگارندگان،: ماخذ

 یزیربرنامه یهااستیس و هاهیتوص حاکم یها یژگیو شهر

 یسار

 1991در بازه  ییروروند پراکنده شیافزا-
1931 

 با سهیمقا در یاراض رشد نرخ بودنباال 
 تيّجمع راتييتغ

 شیاگر واسطةبه  ییروپراکنده يريگشکل 
 يلگوا با  يراشهريپ یافراد به سکونت در اراض

 يخانوارتک

 يکشاورز یاراض يکاربر رييمجوز جهت تغ ةیارا عدم -
 شهر هيدر حاش یبه مسکون یو باغ

و ضوابط جهت ساخت و ساز خارج از  نيقوان نیتدو -
 يکشاورز ريغ یاراض در شهر محدودة

 هرش محدودةدر  یو ساختمان یتيّجمع تراکم يبندپهنه -
 يخانوار تک مساکن رشد از يريجلوگ جهت شهرستان و

 و هاباغ زراعی، یاراض ،يکشاورز یاراض ساماندهی -
 شهر ةيحاش پذیر آسيب محيطی ستزی و طبيعی يهاطيمح
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 شهرقائم

 31 بازةدر  ییروروند پراکنده کاهش-
1991 

 شیاگر واسطةبه  ییروپراکنده يريگشکل 
 يلگوا با  يراشهريپ یاراض در سکونت به افراد
 يخانوارتک

 قيمرکز و نظارت دق رامونيپ يشهر یاراض یسازمانده -
 روند کاهش واسطةمرتبط به  يهاتوسط سازمان

 ییروپراکنده

 طرز به 1971-91 سال در که یاراض يبرا يزیربرنامه -
 تفادهاس جهت آن يريکارگهب و اندداشته شیافزا يريگچشم

 يامنطقه و يشهر خدمات در

 بابل

 1931 بازةدر  ییروروند پراکنده کاهش-
1931 

 شیراگ واسطةبه  ییروپراکنده يريگشکل 
 يگوبا ال يراشهريپ یاراض در سکونت به افراد
 يخانوارتک

 با تراکم یساختمان يالگو يريگشکل 
 يشهر محدودةدر  ادیمتوسط و ز

 يکشاورز یاراض در توسعه شیگرا روند 
 شهر مرکز رامونيپ مزارع و

 درو ضوابط جهت ساخت و ساز  نيقوان نیتدو -
 آن بر متداوم نظارت و شهر محدودة

تراکم  لتحوّ درون با متناسب توسعة يزیربرنامه -
 یعيطب ياندازهاچشم حفظ بر ديتأکساختمان با 

 و هاغبا زراعی، یاراض ،يکشاورز یاراض ساماندهی -
 شهر حاشية پذیر آسيب محيطیتزیس و طبيعی يهاطيمح

 قيدق یبه آن اشتتتاره شتتتد، جهت بررستتت يريگجهيکه در بخش نت ییهاشتتتنهاديپ بر عالوه

 ،ياقتصتتتاد ،یابعاد مختلف اجتماع   از استتتتفاده با   یآت يها در پژوهش توانیم ییروپراکنده 

 رانیا رد يشهر  مناطق ریسا  و مزبور مناطق و شهرها  توسعة روند  ليبه تحل ،یتیریو مد يکالبد

س  صورت  در نکهیا به هتوجّ با. پرداخت س یابعاد و ز یچندوجه یبرر  مؤثر يامنطقه يهاستم ير

 . کرد تیریو آن را مد کرده درکرا  دهیپد نیا يترقيبه شکل دق توانیم ،ییروپراکنده بر
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