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مقدمه
نیافته با هم متفاوت است. در  یافته و توسعه شهری در کشورهای توسعه روندها و پیامدهای رشد و گسترش کالن

تر حومه پناه  های آرام و سالم شهری به عرصه کشورهای صنعتی، جمعیت سرریز با گریز از تراکم و فشردگی بافت کالن

های پیرامونی  فضایی و نیاز به مجاورت با کانون اصلی به عرصه-انیهای مک سبب وابستگی ها به برند و برخی فعالیت می

 صورتی وارونه عمل روستاگریزی به ةشهرهای دنیای صنعتی با بروز پدید سان مهاجرت در کالن شوند. بدین منتقل می

حالی است که در شود. این در  های روستایی پیرامونی سرریز می شهری به خارج از شهر و به عرصه جمعیت کالن و کرده 

جانبه رشد و گسترش  های فضایی سرزمین و تمرکزگرایی همه علت ناپیوستگی نیافته اغلب به های توسعه سرزمین

اقتصادی همراه  -فضایی و اجتماعی -ریجتگی کالبدی با درهم د وپذیر میای نامتوازن تحقق  شهری به شیوه کالن

ته فضاهای )عمدتاً روستایی( پیرامونی را در خود ادغام و مستحیل نیاف شهرهای توسعه گردد. بدین ترتیب، کالن می

نشینی و در جای دیگر  شوند. بر این مبنا، در جایی با رواج حومه ساز دگردیسی و نابسامانی فضایی می زمینه کنند و می

 (.۹4۱: ۹2۱3رو هستیم )سعیدی و ثابت،  هاسکان غیررسمی روب ةبیشتر با پدید

 سال در درصد 38 از بوده، مواجه سریع شهرنشینی با که توسعه در حال  کشوری عنوان به ،ایران در شهرنشینی نسبت

 در نفتی درآمدهای افزایش از این کشور پس در(. 9: ۹28۱ احمدی،) است رسیده ۹280 سال در درصد 0/98 به ۹233

 شهسواریان،) شدافزوده  شهر به روستا های مهاجرت نرخ بر شد و آغاز شهرنشینی شتابان ، رشد۹203 و ۹243 ةده

 و شهرها شدن موتوریزه ةپدید با گرفت زا برون ماهیتی ایران در شهرها گسترش مبنای که زمانی از ،واقع به(. 3: ۹2۱3

 ماندن استفاده بی به زمین بازی و بورس ،جهانی اقتصاد نظام در شهرها شهری، قرارگیری اقتصاد در نفت درآمدهای تزریق

 (.9 :۹278 ماجدی،) ه استشد منجر پیرامونی های حومه گسترش و شهری داخل اراضی از وسیعی های بجش

 از بسیاری. است درپی داشته شهرها در سکونت برای تقاضا ازدحام همچنین و تراکم ایجاد در مهمی این روند نقش

 مناطق قبلی متمکن ناهمچنین ساکن. شدند ساکن قدیمی مسکونی محالت و ها خانه در آمدند شهرها به که مهاجرانی

 اجتماعی خدمات و شهری تسهیالت و امکانات از استفاده به داشتند قرار بهتری اقتصادی وضع در که قدیمی مسکونی

 مسکن تأمین به قادر روستایی نامهاجر از بسیاری که بود شرایطی در این. بودند مند عالقه ساخت تازه مناطق در جدید

 رواج دنبال به دیگر، سوی از. منجر شد شهرها هروی بی گسترش و نشینی حاشیه ایجاد به امر این و نبودند خود برای حداقل

به  شهری مراکز از اغلب که آنجا از. یافت  افزایش آوری سرسام طور به زمین قیمت شهرها، در اقتصادی مبادالت و تجارت

 یا مرکزی مناطق در زمین مالی توانایی که افرادی شود، می کاسته زمین قیمت افزایش این شدت از اطراف نواحی سمت 

 گسترش به سرعت  و به آوردند روی شهری  ةمحدود از خارج های زمین طرف به  اند نداشته را شهری  ةمحدود داخل اراضی

 ای ناپیوسته حالت شد، می انجام زمان هم صورت به که ،رویه بی های گسترش این ،مدتی از پس. شد زده دامن شهرها

 احمدی) ادغام و الحاق گردیدند اصلی شهر به مرور زمان به مذکور نقاط شهرها، سریع گسترش با باالخره و گرفت خود به

  (.۹28۱ ،و همکاران

 کلی روند دارد، از ایران دیگر مناطق برخی با که و فرهنگی ،تاریجی محیطی، تمایزات ههم با بابل شهری تحوالت

بجش مرکزی  (.۹284 درونکالیی، کرد)است  نداشتهها  با آن توجهی تفاوت قابل  و کرده  تبعیت کشور شهری تحوالت

 و رشد برای فراوانی های قابلیت گسترده، و خیز حاصل های زمین و یطبیع مواهب از مندی بهره با ،بابل شهرستان

 پیشروی و پیرامون بابل به ب گسترش شهرای و محلی، موج شرایط و فقدان مدیریت کارآمد منطقه این دارد. گسترش

 در خودرو صورت به این شهر دهد نشان می این روند است. بررسی در این شهرستان شده روستاها و مجاور اراضی آن به

شهر بابل در  ایآ :ال اصلی این پژوهش این استئواست. س یافته  خود گسترش روستایی پیرامون یسکونتگاه  های عرصه
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 ،بنابراین از آن مواجه شده است؟ یناش ییفضا راتییو تغ ییرو با پراکنده ۹2۱0تا  ۹220گسترش خود از سال  ندیفرا

 است.در این دوره و تغییرات فضایی آن  بابل شهر گسترش الگوی این پژوهش شناختاز هدف 

مبانینظری
 توسعةو  ،2شهری رویی پراکنده، 3گسترش شهری، ۹شهری رشدمفاهیم »دهد  مرور ادبیات شکل شهری نشان می

ند؛ رشد شهری یک مفهوم عام و غالباً به معنی حاصل جمعِ افزایش زمین تحت اشغال شهری ا با هم متفاوت 4شهری

رویی  پراکنده. شود اطالق می شهریو شکل رشد  ،شهری به میزان، جهت )افقی و عمودی( گسترشاست. در حالی که 

شهری  توسعةهای گسترش شهر بوده و عموماً دارای بار منفی است. اگرچه  از ویژگیشهری نیز یکی از اشکال یا یکی 

ابعاد حیات شهری، از جمله  ةو یا هم ،واقع به معنی بهبود وضعیت یک، چند رود، به کار می هجای مفاهیم مذکور ب نیز به

 .(42: ۹2۱2و همکاران،  یکجور ی)کمانرود «باشد رشد و گسترش آن می

  به ۹۱03  ةمریکا در اواخر دها ةهای ایاالت متحد شهر گردد. بازمی بیستم اواسط قرن به رویی شهری پراکنده  هسابق

منفی محیط  هایسرعت به سمت بیرون گسترش یافتند و مقدار زیادی از اراضی کشاورزی و جنگلی را بلعیدند و اثر

رویی شهری در آن زمان برای آن نوع رشد و  مفهوم پراکنده .(7: 33۹3)بهاتا،  وجود آوردند زیستی و ترافیکی فراوانی به

ها رونق  بزرگراه هشبک توسعةرویه از اتومبیل شجصی و  بی ةکه در اثر استفاد (3334)ژانگ،  نشده گسترش شهری کنترل

)دوانی و  یافت سازی بعد از جنگ دوم جهانی افزایش این پدیده در اثر رونق خانه (.333۹)حس،  کار برده شد هگرفته بود ب

در ت دول ییها و مداخالت اجرا برنامهتداخل  مستقیم هنتیج این دورهتغییرات در طول این پیچیدگی (. 333۹همکاران، 

 (.32۹: 3334)گوتفراند،  استبوده  سطوح همة

 ةو استفاد ،وقفه، رشد جهشی زمین، گسترش افقی یکنواخت و بی ةروی رویی شهری به معنای مصرف بی پراکنده

در روستایی یا شهری  ةاین پدیده را گسترش خارج از مراکز فشرد ورمونتانجمن (. 3339)پایزر،  ناکارآمد از زمین است

غیرمجاز و  ةرویی یک وضعیت توسع پراکنده(. ۹: 3334)فرامکن،  ه استتعریف کردروستایی  ةو در حوم ها امتداد بزرگراه

و به اشکال مجتلف و عموماً در  9و تدریجی 0صورت اتفاقی هها، خصوصاً بشهر ةفاقد برنامه است که معموالً در حاشی

رویی  پراکنده(. 3338)رحمان و همکاران،  شود های مجاور مرز شهرها ایجاد می طول محورهای اصلی ارتباطی یا جاده

)آتنسمن،  اند شدهکه از نواحی دیگر از طریق زمین خالی جدا است های منزوی  شهری گسترش جدید شهر بر روی بجش

 (.۹۱۱7ردن و ریچادسن، و)گ برده شده است  نام 7ای از این نوع گسترش اغلب با عنوان جهشی یا پرش قورباقه(. ۹۱77

 ةیا هم ییکتواند معادل  مفهوم می این را نقد کردند و نشان دادندرویی  و همکارانش ابهام مفهومی پراکنده گالستر

و عواقب  ،زمین، علل رفتارهای خاصِ استفاده از زمین توسعةاستفاده از زمین، فرایندهای این موارد باشد: الگوهای خاص 

تراکم،  :داند رویی را از هشت بعد قابل بررسی می گالستر پراکنده(. 333۹)گالستر و همکاران،  رفتارهای استفاده از زمین

اوینگ و (. 3334و مجاورت )گالستر و کان،  ،ها یمرکز، اختالط کاربربندی، مرکزیت، وابستگی به  تداوم، تمرکز، دسته

)اوینگ و  دندکرو دسترسی را انتجاب  ،ها، مرکزیت همکارانش در بررسی این پدیده چهار عامل تراکم، اختالط کاربری

گسترش نامحدود به : ند ازا عبارترویی  پراکندهبرای تعریف فراگیر   ةاستفاد سه صفت موردطور کلی،  هب(. 3333همکاران، 

                                                                                                                                                                   
1. Urban Growth 

2. Urban Expansion 

3. Sprawl 

4. Urban Development 

5. Haphazard 

6. Piecemeal 

7. leapfrog 
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 رشد نوع( سه 3332) شویلسون و همکاران» (.3۹: 3330)بورچل،  گسترش گسستهو  ،کم تراکمنیافته،  مناطق توسعه

شهری بیشتر به  از مرکزدور ، گسترش افقی ۹شکل براساس  .2از مرکزو دور  ،3یگسترش ،۹اند: پر شهری را شناسایی کرده

 (.۹3: 33۹3)بهاتا،  «شود منتهی می 9ای و خوشه ،0خطی ،4               و گسترش منفصلرشد 


شهریگسترشیهاالگو.9شکل

5090:99منبع:بهاتا،

، لورنزوید) را رشد سرطانی یا یک ویروس نامیدند  و آنرویی را با بیماری مقایسه کردند  برخی کارشناسان، پراکنده

شهرنشینی  (،۹۱90)رابرت و همکاران،  انداز روستایی چشمروی رویی شهرها بر  عنوان پراکنده این پدیده به(. 3333

)وایتز و  ناپیوسته توسعةو  ،(3332)ویلسون و همکاران،  حومه توسعةالگوی مصرف زمین برای (، ۹۱۱۱)پندال،  تراکم کم

رویی  ی، پراکندهشهر کالن مریکا، در مقیاسامحیط زیست ه است. به اعتقاد آژانس حفاظت نیز تعریف شد( ۹۱۱8مور، 

دهد که نرخ تبدیل زمین برای مصارف غیرکشاورزی یا غیرطبیعی بیش از نرخ رشد  ممکن است گفته شود زمانی رخ می

که توافق  گزین به این نتیجه دست یافت تعریف جای جانسون با پیشنهاد چند(. 333۹)بارنز و همکاران،  جمعیت باشد

از نظر بارنز و همکارانش، چگونگی تعریف این مفهوم به دیدگاه (. 333۹)جانسون،  نداردخصوص وجود   مشترک در این

 (. 333۹مکاران، )بارنز و ه حاکم بر آن پدیده و تعریف آن بستگی دارد

کمتر  یفشردگ ةدرج با و سمت بیرون  توان رشد و گسترش به می آن یها توصیف علل یا ویژگیاین پدیده را فارق از 

نیز با مشکل  یانسان یو ابعاد زندگ  یمحیط زیست یدافعه بوده و به لحاظ پایدار یکه دارا ،یشهر متراکم ةتهس یکاز 

 با اصول زیر سازگار باشد: یدبا یرشد شهر گفت توان یم ،اساس این بر. دکرتعریف  استمواجه 

 ؛بیرون سمت به رشد تشویق عدم. ۹

 ؛باالیی برخوردار باشد یشهر از فشردگ ةانداز کاهش منظور به باید بیرونی رشد اجتناب، غیرقابل شرایط در. 3

 ؛منطقه پیشی بگیردجمعیت از نرخ باید ننرخ رشد شهری . 2

 (.۱: 33۹3)بهاتا،  ضرر برساند حال و آیندهنباید به منافع و نیازهای محیط زیست و جامعه در . 4

                                                                                                                                                                   
1. Infiil 

2. Expansion 

3. Outlying 

4. Isolated 

5. Linear Branch 

6. Clustered Branch 
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رویی  . به اعتقاد آنان، الگوی پراکندهسفید نیست یاسیاه  یا مسئله رویی شهری به اعتقاد برخی کارشناسان، پراکنده

کار، زندگی بهتر  های شغلی جدید برای افراد بی شهری دارای تأثیرات مثبت، از جمله تولیدات اقتصادی بیشتر، فرصت

پیامدهای واقع هم نگاه اخالقی هم تجربی به  آنان به. هستهای بهتر زندگی نیز  ها، خدمات و سبک دلیل فرصت به

حفظ حریم خصوصی و  مریکا،ارویی شهری در  پراکنده ی از مزایاییکدارند. به اعتقاد آنان،  رویی شهری پراکنده

خصوصی راحت در یک محیط مسکن یای ؤربه  توانند میها نفر از شهروندان  که در آن میلیوناست  فضایی کردن  فراهم

فضایی   توسعةمسلط  یژگیو کا،یمرا ةمتحد االتیعالوه بر ا(. این پدیده، ۹7: 33۹3، نامسیلیو) دست یابند پذیر دلو  امن

عنوان نمونه، روندهای تاریجی از  بوده است. به زیسال اخیر نشصت حال توسعه در  و در افتهی توسعه یبسیاری از کشورها

ها  جمعیت آن که لیدرحا ؛اند افتهی  گسترش درصد78 تا میانگین طور به اروپایی شهرهای دهند نشان می ۹۱03  ةاواسط ده

اعتقاد دارند در صورتی که تراکم کم نیز برخی کارشناسان  .(9: ۹287بود )طبیبیان و اسدی،  هیافتدرصد افزایش 22

تاریخ  در طولتوان گفت که این ویژگی  راحتی می ، بهرویی شهری در نظر گرفته شود پراکنده اصلی ةعنوان شاخص به

 (. ۹7: 3339، گمناِبرو) بیستم نیستالنهرین وجود داشته و خاص قرن  مریکا یا بینااروپا و  شهری

ی که دیدگاه( الف کلی تقسیم کرد: ةتوان به دو دست رویی شهری را می ماهیت و کارکرد پراکنده ةدربارها  دیدگاهاین 

و حقوقی منفی  ،تماعی، سیاسیاین پدیده را از جهات مجتلف محیط زیستی، کالبدی، اقتصادی، اج هایماهیت و اثر

مثبت، مانند  هایکه این پدیده اثراست  بر آنندارد و  رویی منفی به پراکنده ةویس دیدگاهی که نگاه یک( ب ؛دندا می

. بر اساس این دیدگاه، این مفهوم از نیز داردهای بهتر زندگی  و سبک ،، تأمین حریم خصوصیهای شغلی فرصتایجاد 

حاکم بر آن پدیده بستگی دارد. این پژوهش، به رویکرد تعریف واحد و مورد وفاقی برخوردار نیست و چگونگی تعریف آن 

اخیر، بر دیدگاه اول  ةایران در چند دهو پیامدهای رشد شهرهای بزرگ و متوسط در  ،ها توجه به تحوالت، ویژگیبا 

که اغلب بر تعیین ابعاد و معیارهای  ،برخالف سوابق مذکور این دیدگاه در این بجش ،این پژوهشهمچنین، مبتنی است. 

 بیشتر پرداخته است. در شهر بابل رویی تأکید دارند، بر پیامدهای فضایی آن  سنجش و تعریف پراکنده

 روشپژوهش

 ینویچگر النهار از نصف یطول شرق قیقهد 23و جه در 03و  یعرض شمال ةیثان 20و  یقهدق 0درجه و  29 ینشهر بابل ب

 3۹3در  این شهر. مرکزی استان مازندران در شمال ایران واقع شده است ةدر بجش مرکزی شهرستان بابل در ناحی

نشان داده شده  3در شکل شهر بابل خدماتی  ةو محدودسیاسی  یتموقع .قرار داردتهران شهر  یشمال شرق یلومتریک

 . (۹2۱0 یران،آمار ا)مرکز  است

. پذیرفته است تحلیلی انجام  -ی است که به روش توصیفیاین تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و به لحاظ داده کمّ

. اطالعات مورد نیاز این تحقیق به است ۹2۱0تا  ۹220زمانی آن سال   ةآماری این پژوهش شهر بابل و محدود  ةجامع

 تحلیل میزانها،  نقشه ةتهی برای ۹سیستم اطالعات جغرافیایی آوری شده است. از    و میدانی جمع ای روش کتابجانه

 بابلشهر )پراکنده و فشرده(  گسترشو شکل  ،ی(ا و خوشه ،یمنفصل، خط)، الگو )افقی و عمودی( ، جهت)مساحت(

 ،جتماعی، اقتصادی، سیاسیالگو و شکل گسترش و تغییرات فضایی این شهر با استفاده از چهار معیار ا .است  شدهاستفاده 

رویی شهر بابل  پراکنده ةمحاسبمطالعات کالبدی و های  شاخصشاخص مرتبط بررسی شده است.  پانزدهو کالبدی و 

بیشتر ، (رویی پراکنده شکل گسترش، درصدو  الگو و جهت گسترش، میزان ناخالص زمین، ةمساحت، سران)رشد جمعیت، رشد 

اما  ند.زمین( انتجاب شد هنیاز مدل هلدرن )رشد جمعیت، رشد مساحت، سرانو  پژوهشنظری   دیدگاهبراساس 

                                                                                                                                                                   
1. Arc Gis 
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 یت،نرخ رشد جمع یت،تعداد جمعدر ابعاد اجتماعی )ناشی از پراکندگی این شهر فضایی های بررسی پیامدهای  شاخص

تعداد و سیاسی ) ،(ننسبت شاغال ن،شاغال تعداد(، اقتصادی )تعداد خانوار، بعد خانوار ی،مهاجر، نسبت جنس یتنسبت جمع

های روستایی و مهاجرت  ها از گسترش افقی شهرها در عرصه ( با توجه به بیشترین تأثیرپذیری عمومی آنشده روستاهای ادغام

 انتجاب شدند.


موقعیتسیاسیشهربابلةنقش.5شکل

در سال را مدل  ینجان هلدرن ا. استفاده شده است ۹کمی هلدرن  رویی شهر بابل از مدل میزان پراکنده  هبرای محاسب

مشجص  توان یمدل م ین. با استفاده از اکار برده است یت بهشهر و رشد جمع ینسبت گسترش افق یینتع یبرا ۹۱۱۹

مدل از  یندر اجان هلدرن است. ناشی شده  ییرو و چه مقدار از پراکنده یتچه مقدار از رشد شهر از رشد جمعکه  کرد

میزان ه از چگونگی اثبات تا چگونگی محاسبمرحله معادالت  چهاردهاستفاده کرد که شامل  ینناخالص زم ةفرمول سران

نسبت لگاریتم طبیعی جمعیت  براساس این مدل،است.  قرار زیر  به. آخرین مرحله این معادالت )این مدل( استرشد 

دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبیعی  ناخالص پایان نهنسبت لگاریتم طبیعی سرا هعالو به ،پایان دوره به آغاز دوره

 (.۹22-۹2۹: ۹280 ی،و موسو یان )حکمت استوسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر 

  (
جمعیت پایان دوره

جمعیت آغاز دوره
)   ( 

هةسران ناخالص پایان دوره

هةسران ناخالص آغاز دوره
)    (

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
) 

هابحثویافته
روییشهربابلپراكنده

و روند آن از سال  هافزایش یافت ۹290تا  ۹220، نرخ رشد و تعداد جمعیت شهر بابل از سال 2و شکل  ۹براساس جدول 

 ۹2۱0تا  ۹220های  تعدیل شده است. اما مساحت این شهر از روند افزایشی مستمر در طول سال ۹2۱0تا  ۹270

                                                                                                                                                                   
1  . Holdren Model 
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رویی در افزایش وسعت این شهر در مقاطع مجتلف این دوره متفاوت بوده  سهم جمعیت و پراکنده برخوردار بوده است.

رشد این دوره از در بابل افزایش وسعت شهر درصد 74، مدل هلدرن طور کلی و بر اساس نتایج این محاسبات هباست. 

 این روند موجب کاهش تراکم ناخالص جمعیت، ۹جدول  براساس. استرویی ناشی شده  آن از پراکند درصد39جمعیت و 

 .ده استش شهراین  ةروی و در نتیجه گسترش افقی بی و افزایش سرانه ناخالص زمین شهر

9312تا9332روییشهربابلازسالوپراكنده،اطالعاتتغییرجمعیت،مساحت.9جدول

9312-9332مأخذ:مركزآمارایران،


9312تا9332روندگسترششهربابلازسالةنقش.3شکل

تغییراتاجتماعی

کشاورزی نسبت به بجش صنعت در بجش گذاری  سرمایهتدریجی کاهش ، ۹243  ةاز دهاصالحات اراضی قانون اجرای 

( ۹207و وقوع انقالب اسالمی ) ،(۹20۹-۹247چهارم قبل از انقالب ) ة، نوسازی بجش کشاورزی از برنامو خدمات

بیشترین رشد جمعیت  ،3ها شد. با توجه به جدول  موجب مهاجرت بجشی از روستائیان به شهرها و افزایش جمعیت آن

درصد 3۹ای که حدود  گونه به ؛رخ داده استاسالمی انقالب وقوع مقارن با و  ۹290تا  ۹200 های سال درشهر بابل 

(. افزایش 07 :۹299ابداع،  بودند )مهندسین مشاور طرح وتشکیل داده  ۹290ن در سال امهاجررا شهر این جمعیت 

از ادغام نقاط روستایی در این شهر نیز ، مهاجرتو  رشد طبیعی، عالوه بر ۹2۱0-۹290های  سال دراین شهر جمعیت 

 است.ناشی شده 

نرخرشدتعدادجمعیتسال
مساحت

)هکتار(

ناخالصةسران

زمین

)مترمربع(

میزان

رشد

گسترشدرصد

مرتبطبارشد

جمعیت

درصد

 روییپراكنده

۹220 29۹۱4 - 39۱ 32/74 - - - 
۹240 4۱۱72 38/2 909 37/۹2۹ 44/3 94 29 
۹200 9830۱ 4/2 9۱3 97/۹3۹ 30/۹ 99 24 
۹290 ۹۹0233 4۹/0 ۹۹22 34/۱8 92/۹ 8300 0/۹۱ 
۹270 ۹08249 33/2 ۹074 43/۱۱ 28/۹ 82 ۹7 
۹280 33۹220 42/3 3947 47/۹2۹ 40/۹ 70 30 
۹2۱0 3033۹7 3/3 2329 22/۹3۹ 23/۹ 74 39 
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بابل و شهرستان  (۹34مازندران ) استاننسبت جنسی از بوده که  ۹3۹حدود  ۹220شهر بابل در سال  ینسبت جنس

 یکنزدبابل و شهرستان مازندران استان  یو به نسبت جنس یدرس ۹32به  ۹240نسبت در سال  ین. ااستتر  یینپا( ۹33)

و  ۹38به تر رفته و شهرستان بابل باال ینسبت جنس از ۹290و  ۹200 های در سالنسبت جنسی این شهر است. شده 

مچنان از سطح شهرستان ، ه۹2۱0جز در سال  هباما ، یافتبه بعد کاهش  ۹290از سال  این نسبتاست.  یدهرس ۹39

. یافت یشافزا ۹2۱0واحد در سال  8۹073به  ۹220واحد در سال  7۹93است. تعداد خانوار شهر بابل از بوده باالتر 

روند تغییر نسبت . یافت کاهش ۹2۱0نفر در سال  39/2به که بوده  ۹220نفر در سال  پنجشهر ین خانوار ا بعدمتوسط 

 جنسی و بعد خانوار شهر بابل با روند مهاجرت و ادغام روستاهای پیرامون به آن انطباق کامل دارد.

 9312تا9332معیتیشهربابلازسالتغییراتج.5جدول

9312-9332مأخذ:مركزآمارایران،

تغییراتاقتصادی

بوده است. کارکرد خدماتی  ۹2۱0تا  ۹220های  ، شهر بابل دارای نقش و کارکرد غالب خدماتی در سال2براساس جدول 

 فقطبه بازرگانی نزدیک شده است. درصد شاغالن بجش کشاورزی این شهر در این سال  ۹200این شهر در سال 

های  از ادغام و الحاق مداوم سکونتگاه ۹2۱0درصد تا سال 7افزایش مستمر این نسبت به بیش از درصد بوده است. 3

ثباتی  (. روند ادغام و الحاق روستاها، عالوه بر بجش کشاورزی، بر بی4شکل آن ناشی شده است )روستایی پیرامون در 

قش خدماتی این گیری ن جهتنیز تأثیر گذاشته است.  ۹200روند کاهشی و درصد شاغالن بجش صنعت این شهر از سال 

  .استهای پیرامون  ر سکونتگاهی آن دهای خدمات انگر توزیع برخی نقشبینیز  ۹200شهر به بازرگانی از سال 

 9312تا9332نشهربابلازسالتغییراتنسبتشاغال.3جدول

9312-9332مأخذ:مركزآمارایران،

سال
تغییراتجمعیتی

عدخانواربُنسبتجنسینرخرشدتعدادجمعیت
۹220 29۹۱4  ۹3۹ 0 
۹240 49۱72 38/2 ۹32 0 
۹200 9830۱ 4/2 ۹38 9/4 
۹290 ۹۹0233 4۹/0 ۹39 99/4 
۹270 ۹08249 33/2 ۹3۹ 37/4 
۹280 33۹220 42/3 ۹33 92/2 
۹2۱0 3033۹7 3/3 ۱۱ 39/2 

سال
نتغییرنسبتشاغال

خدماتصنعتكشاورزی

۹220 23/۹۹ 03/37 33/9۹ 

۹240 43/۱ 93/23 93 

۹200 3 39 73 

۹290 9 ۹۹ 82 

۹270 7 32 73 

۹280 9 38 99 

۹2۱0 34/7 ۹4/34 93/98 
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سیاسی تغییرات

 ۹9، تعداد 4رویی متصل است. براساس جدول  های تغییر تقسیمات سیاسی و پراکنده ادغام روستاها در شهر یکی از نشانه

تا  ۹290و  ۹240تا  ۹220های  ها در سال اند. بیشتر این ادغام در شهر بابل ادغام شده ۹2۱0تا  ۹220روستا از سال 

( را در 92/۹ناخالص زمین ) ة( و سران4۹/0همین دلیل، این شهر بیشترین نرخ رشد جمعیت )  . بهاست  اتفاق افتاده ۹270

و کالبدی  ،گیری و تثبیت روند تغییرات اجتماعی، اقتصادی نقش مهمی در شکل رونداین . تجربه کرده است ۹293 ةده

 .شهر بابل و روستاهای پیرامون آن در این مقاطع زمانی داشته است

9312تا9332شدهدرشهربابلازسالتعدادروستاهایادغام.7جدول

روستاها
جمعیت

زمانادغام
93329372 9322 9322934293829312

 فاقد آمار درزی کتی

 ۹220-40 ادغام
 ۹22 محله وگ

 393 کال بندار

 770 کال حمزه
 ۹44 کال رضی
 304 فاقد آمار سر آستانه

 8 39 تن هفت ۹240-00 ادغام

 ۱7۹ ۱30 موزیرج

 ۹82۱ 2۹4 ۹8۹ کمانگرکال
 ۹200-90 ادغام

 3382 988 00 کتی

 097 499 278 384 سادات محله

 ۹290-70 ادغام
 079 403 3۱8 302 حیدرکال
 ۱3۱ 3۱3 فاقد آمار آمارفاقد  بازگیرکال

 ۹393 9۱۱ ۹۱4 فاقد آمار موزیرج سفلی
 2۹4 379 333 ۹۹۱ مالکال

 ۹270-۱0 ادغام ۹۹00 ۹309 803 902 200 خیل درویش

9312-9332ها،آبادیةمركزآمارایران،شناسنام:نابعم

تغییراتكالبدی

برخوردار بوده  ۹2۱0تا  ۹220های  افزایشی مستمر در طول سال، مساحت شهر بابل از روند 2و شکل  3براساس جدول 

 یدهرس ۹2۱0هکتار در سال  2329به  ۹220هکتار در سال  39۱، از یشفزاابرابر  ۹۹شهر با حدود  ینمساحت ااست. 

شهر  ها در این این روند از گسترش متصل این شهر در روستاهای پیرامون و ادغام آن، 4و شکل  4براساس جدول است. 

شهری به این شهر  جهت نزدیکی و قرارگیری در مجاورت محورهای ارتباطی برون ناشی شده است. این روستاها اغلب به

ها همچنان وجه  دهند و برخی از آن می  های این شهر را تشکیل اکنون بجشی از محله اند. این روستاها هم ادغام شده

 اند. شان را حفظ کرده کالبدی روستایی

 جنوب ودر شمال افقی با الگوی خطی و شکل پراکنده صورت  به، جهت گسترش شهر بابل 4و  2 های شکل براساس

خود  یرامونیپ های سکونتگاه یکالبد تغییر و شکل پراکنده با افقی با الگوی منفصل صورت به و محورها امتداد در و

شهر این در اطراف  ی(و سازمان یمسکون های شهرکوسازهای رسمی ) ت. محورهای مواصالتی، ساختاس یوستهوقوع پ به

گسترش میزان  یشترینباند.  و شکل گسترش را تسریع کرده ،این جهت، الگوبودند که  یاز عوامل یعیموانع طبفقدان و 

 یمحور مواصالتمجاورت بابلسر و در جنوب در  -بابل یمحور مواصالتمجاورت در و  جغرافیاییشمال جهت شهر در  ینا
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که از مرکز  ،غرب به شرق مازندران یو مواصالت یتیمحور ترانز ،یناست. همچنرخ داده  بندپی -بابل و کنار بابل -بابل

 داشته است.  یرتأث یو شرق یشهر در جهت غرب یندر گسترش ا گذرد، میشهر این 


9312تا9332شدهدرشهربابلازسالهایروستاییادغامهستههنقش.7شکل

گیرینتیجه
 29۹۱4تجربه کرده است. جمعیت این شهر از  ۹2۱0تا  ۹220های  شهر بابل رشد شتابان جمعیت و مساحت را در سال

های این  هکتار در این دوره افزایش یافته است. براساس یافته 2329هکتار به  39۱نفر و مساحت آن از  3033۹7نفر به 

رویی  درصد آن به تأثیر از پراکنده39رشد جمعیت و  ةواسط بهدرصد رشد افقی این شهر در این دوره 74پژوهش، حدود 

 ،گیری و تثبیت تغییرات اجتماعی، اقتصادی ترین عوامل شکل پیرامون مهم های اتفاق افتاده است. مهاجرت و ادغام آبادی

و  یمسکون های شهرکوسازهای رسمی ) زمانی بوده است. محورهای مواصالتی، ساخت ةو کالبدی شهر بابل در این دور

 اند. این روند را تسریع کردهبودند که  یاز عواملنیز  یعیموانع طبفقدان شهر و این در اطراف  ی(سازمان

و جنوب جغرافیایی و در   شهر بابل در اثر این تغییرات در جهت افقی و با الگوی خطی و شکل پراکنده در شمال

های غیررسمی  های مسکونی و سازمانی و ایجاد سکونتگاه کامتداد محورها گسترش یافته است. این روند ایجاد شهر

و شهرک گوهردشت( را نیز درپی داشته است. بیشترین گسترش  ،)شهرک امام خمینی، کتی غربی، کمانگرکالی شرقی

بندپی بوده است.  -کنار و بابل بابل -بابلسر و در جنوب در محور بابل -این شهر در شمال در محور مواصالتی بابل

گذرد، در گسترش این شهر در  که از مرکز شهر بابل می ،محور ترانزیتی و مواصالتی غرب به شرق مازندران ،چنینهم

اند در امتداد این محورهای  هدجهت غربی و شرقی تأثیر داشته است. بیشتر روستاهایی که در شهر بابل ادغام ش

 .اند مواصالتی واقع شده
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های ساختاری و تراکم ناخالص جمعیت، مساحت، کاربری اراضی،  و ویژگیاین روند موجب تغییر اساسی تعداد 

ویژه تغییر نقش خدماتی این شهر از خدماتی  های اقتصادی )به ن بجشو شاغال ،ها ناخالص زمین، فعالیت ةافزایش سران

 ؛یرامون آن شده استهای روستایی پ های خدماتی این شهر در سکونتگاه به بازرگانی( در این دوره با توزیع برخی نقش

 ۹2۱0متر مربع در سال  22/۹3۹به  ۹220متر مربع در سال  32/74این شهر از ناخالص زمین  ةسرانای که  گونه به

 افزایش یافته است.

(، از جمله ۹4۱: ۹2۱3ثابت، شفیعی نیافته )سعیدی و  شهری در کشورهای توسعه توسعةهای عام  این رویداد از ویژگی

 رسیده ۹280 سال در درصد 0/98 به ش ۹233 سال در درصد38 از ایران در شهرنشینی که نسبت وریبط ؛است ،ایران

 شتابان ، رشد۹203 و ۹243  ةده در نفتی درآمدهای افزایش از این کشور پس . در(۹28۱ ،و همکاران احمدی)است 

 دهد می نشان  . این پژوهش(3: ۹2۱3 شهسواریان،)د شافزوده  شهر به روستا های مهاجرت نرخ بر آغاز و شهرنشینی

کل  ،انطباق دارد. البته کشور شهری عمومی تحوالت طور کلی با روند هب ۹2۱0تا  ۹220 ةرودر د بابل شهری تحوالت

ها و ناکارآمدی ساختاری و عملکردی مدیریت سرزمینی در ایران به جهت ماهیت متمرکز و بجشی  انگر آسیببیاین روند 

 آن است.
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