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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The accelerated and uneven physical spatial development of Iranian 

cities in the last few decades has brought adverse social, economic 

and physical effects and consequences. The exorbitant costs of city 

transportation and services, energy waste, waste of material and 

social capital in the city are considered to be the most important 

problems of cities in the discussion of unfavorable development of 

physical space and low density of cities. The purpose of the current 

research is to investigate the phenomenon of scattered urban 

sediments and to measure the amount of dispersed sediments in 

Sari city. In terms of the type of method, it has a quantitative 

methodology of the factor analysis type. Exploratory factor analysis 

was done to identify the correlation and hidden structure between 

each of the research variables. The research showed that 16 

effective indicators in urban sprawl in Sari city can be categorized 

into 6 factors: density, accessibility, net density, irregularity of built 

areas, activity space and construction parts. Also, the total scattered 

index in the areas of Sari city showed that 176.60 hectares of the 

area and 18124 people of the population from the city of Sari are in 

the scattered area, and also 598.31 hectares of the area and 74540 

people from the city of Sari are in the scattered area. There are too 

many. The two factors of density and accessibility have a high 

effect on scattered land and also in the areas that have witnessed the 

highest amount of land scattered from the social and economic 

point of view, they have drawn a vision of poverty, illegal land use 

change, lack or shortage of infrastructure services and public 

services and caused the formation of and the expansion of 

inefficient urban tissues. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The accelerated and uneven physical spatial 

development of Iranian cities in the last few 

decades has brought adverse social, 

economic, and physical effects and 

consequences. The exorbitant costs of city 

transportation and services, energy waste, 

and waste of material and social capital in 

the city are considered to be the most 

critical problems of cities in the discussion 

of unfavorable development of physical 

space and low density of cities. The city of 

Sari is one of the cities of Iran whose rapid 

and accelerated growth and development in 

recent decades due to population growth, 

rapid migrations, urban land policies, parts 

of urban land remaining unused, low 

density, expansion of peripheral suburbs 

and centralized urban system have led to 

the breakdown of the spatial organization 

and the traditional neighborhood system. In 

addition, until a few decades ago, it was 

formed in a limited, organic, and coherent 

space, but today it has expanded a lot and is 

caught in a porous, unbalanced, and 

scattered structure. Based on this, the 

current research seeks to measure the 

amount of scattered precipitation at the 

level of the districts and identify the most 

important factors that cause it in the whole 

city so that it can provide a favorable 

ground for creating a spatial balance and 

expanding the city in a guided way. The 

current research aims to measure the 

amount of scattered water in Sari. This 

research is descriptive-analytical and 

practical in terms of purpose and applying 

the results. 

 

Methodology 

This research is descriptive-analytical in 

terms of its purpose and practical in terms 

of applying the results. Also, in terms of 

methodology, it is quantitative and a factor 

analysis type. In order to analyze the data, 

the factor analysis method was exerted. For 

this purpose, 16 effective indicators in 

urban sprawl were determined using 

background, research, and library studies. 

In the following, each of these 16 indicators 

was calculated using the data of the 

statistical blocks of Sari city as well as the 

data of the master plan of Sari in 2017 in 

the GIS software environment. Then, using 

the extracted data, exploratory factor 

analysis was performed to identify the 

correlation and hidden structure between 

the research variables. Moreover, each of 

these 16 indicators should be presented in a 

more limited number of indicators and in 

the form of a general category. These 

categories were examined according to each 

urban area. Finally, by combining these 

indicators, the amount of scattered sediment 

was calculated according to the areas. 

 

Results and discussion 

Based on the results of the current research 

by conducting factor analysis, 16 research 

indicators were placed in the majority of 6 

general factors of density, access, gross 

population density, activity space, 

construction parts, and irregularity, which 

explain a total of 89% of the variance of the 

urban sprawl phenomenon. In other words, 

each of these factors explains 26, 21, 15, 

11, 9, and 7.5 percent of the urban sprawl 

phenomenon's variance. Among the factors, 

density and access have a high effect on 

urban sprawl, which should be considered 

more in the formation and rooting of this 

phenomenon. In District 2, the highest 

amount of dispersal zone can be seen, 

which covers an area of 535.545 hectares 

with a population of 28,624 people. Then 

District 4, which includes the city's central 

core, with an area of 184.79 hectares and a 

population of 14,740 people, and also in 

District 3, an area of 166.227 hectares and a 

population of 15,257 people, are located in 
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a very dispersal zone. In general, 176.60 

hectares of the area and 18124 people of the 

city of Sari are in the very low dispersal 

zone, and 31.598 hectares of the area and 

74540 people of the city of Sari are in the 

very high According to the final map, out of 

a total of 20 districts, 15 districts have high 

and very high dispersal. 

 

Conclusion 

According to the results, the urban sprawl 

of Sari city can be presented based on three 

different spatial patterns, which include: 

1. The pattern of continuous low-density 

development can be seen in areas 3 and 4 of 

District 2 on the eastern edge of the Tajan 

river and in the areas of Imamzadeh Abbas 

and Zoghalchal. These areas were rural 

areas that had recently been added to the 

city limits. 

2. The marginal development pattern is 

seen in District 1 of District 4 in the area of 

Dokhaniat and adjacent to the famous area 

of Rahband with a unique and inefficient 

texture. 

3. The pattern of internal development that 

can be seen in District 4 and the city's 

central district. 

The fields of formation and creation of each 

of these patterns have been different, so 

each of them has different characteristics, 

and different approaches should be taken to 

organize them. 
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 یامدهایآثار و پ ر،یدر چند دهه اخ رانیا یشتابان و ناموزون شهرها یکالبد ییتوسعه فضا
ونقل گزاف حمل یهانهیرا به دنبال آورده است. هز یو کالبد یاقتصاد ،ینامطلوب اجتماع

در شهر از  یو اجتماع یماد یهاهیهدر دادن سرما ،یشهر، اتالف انرژ یرسانو خدمات
و کم تراکم شهرها  یکالبد ییدر بحث توسعه نامطلوب فضا شهرهامشکالت  نیترمهم

و سنجش  یشهر ییپراکنده رو دهیپد ی. هدف از پژوهش حاضر بررسندیآیحساب مبه
از نوع  یکم یشناسروش یاست. ازلحاظ نوع روش، دارا یشهر سار ییپراکنده رو زانیم

و ساختار  یتا همبستگ رفتهیرت پذصو یاکتشاف یعامل لی. تحلباشدیم یعامل لیتحل
قرارگرفته شود. پژوهش نشان داد  ییپژوهش مورد شناسا یرهایاز متغ کیهر نیب یپنهان
 ،یعامل تراکم، دسترس 6به  یدر شهر سار یشهر ییشاخص مؤثر در پراکنده رو 16

قابل  یو قطعات ساختمان تیفعال یشده، فضاساخته ینواح یقاعدگیتراکم خالص، ب
نشان داد  یشهر سار یکل در نواح ییشاخص پراکنده رو نیباشند. همچنیم یبنددسته

 ییدر پهنه پراکنده رو یاز شهر سار تینفر از جمع 18124هکتار از مساحت و  60/176
در  یاز شهر سار تینفر از جمع 74540هکتار از مساحت و  31/598 نیکم و همچن یلیخ

بر پراکنده  ییاثر باال یعامل تراکم و دسترس دو قرار دارند. ادیز یلیخ ییپهنه پراکنده رو
اند ازنظر را شاهد بوده ییپراکنده رو زانیم نیشتریکه ب یدر نواح نیداشته و همچن ییرو

کمبود  ایفقدان  ،یاراض یرقانونیغ یکاربر رییاز فقر، تغ یاندازچشم ،یو اقتصاد یاجتماع
و گسترش  یریگشکل بنموده و موج میترس یو خدمات عموم یرساختیخدمات ز

 اند.شده یناکارآمد شهر یهابافت
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 مقدمه

از آمیزش عوامل  ایمجموعهو بـه  بنیــادین زندگی اجتماعی نوین شده اسـت یالگــو، هرزمانیشهرنشینی بیش از 

محیطی پیچیده را شکل  و یانسانی بدل شده که یک نظـام اجتمـاعی، اقتصـاد شدهساختهو محیط  طبیعی، اجتماعی

شـهرها در بسـتر زیست خود پیوسته رو به رشد و دگردیسی و گسترش فضایی هستند که این رشد بیشتر در  .داده اسـت

 آنچه(. 54:1396و همکاران، )آروین گسسته نمود یافته است یو توسعه شهر توسعه پیوسته افزا، توسعه میان هایگونه

 ی، انقالب صنعتی بود که توسعه بطئـی و محـدود شهرهابنیاد گذاردشـهرها را  توسـعهشهرنشینی نـو و گسـترش و 

 اصطالحبهو  همراه نمود و رشـد گسسته یاقتصاد-و دگرگونی نظام اجتماعی یسنتی را با گسترش آزاد و شـتابان شـهر

 کنار در خدمات اقتصادی بخش گیریشکلدیگر،  سویی (. از46:1383)تقوایی و همکاران،  را در پی داشت پراکنده رویی

 افقی گسترش و گردید شهرها در زیادی اسکان جمعیت باعث شهر، در زندگی هایجذابیت با صنعت همراه بخش

 توسعه بودند با قادر شهرها البته .شد شهرها پیرامون باز فضاهایو  کشاورزی هایزمین رفتن بین از باعث تدریجبه

 ،تربزرگ و مسکونی تک خانواری واحدهای در زندگی به ساکنین اما تمایل دهند اسکان را بیشتری جمعیت عمودی،

 یشهر روییپراکنده (. Nazarnia et al,2016:1239نمود ) تبدیل ساکنین برای توسعه شکل مطلوب به را افقی توسعه

 و شودیمپخش  مجاور یکشاورز و روستایی هایزمین و اراضی پیرامونی در گسترده سطح آن طی که است یفرایند

 (.Ewing et al,2014:67) یردگمیجمعیت به خود  رشد از بیش سرعتی شهر یکالبد گسترش

شهری به دلیل  پراکنده روییمیالدی بدین سو، بسیاری از اندیشمندان و برنامه ریزان شهری به  1970از دهه 

نوعی  ،یشهر پراکنده رویی اتنسمن، نظر اساس بر (.Liu,2018:93اند )های اقتصادی و اجتماعی آن توجه کردههزینه

 هایزمین یرو بر و یشهر مناطق سایر از منفک ایتوسعه .رودمی شمار به جدید هایتوسعه در شدهپخش گسترش

 کم تراکم یکالبد گسترش یالگو معنی به ،یشهر پراکنده رویی(، برمبنای دیدگاه الدو، Bhatta,2010,54) یخال

 چاکرابورتی، و (. باسوTian et al,2017,428) باشدمی اطراف یاراضی کشاورز درون عمدتاً و بازار شرایط تحت شهرها،

کنند می تعریف یشهر مراکز از دورتر فواصل در روستایی نواحی سمت به تراکم کم با مسکونی توسعه را پراکنده رویی

(Cobbinah,2017:134.) اما ؛منفی باشد و مثبت تأثیرات یدارا است ممکن ناشی از پراکنده رویی یشهر رشد نتایج 

 تأثیرات آن بر منفی تأثیرات بنابراین؛ نیست هماهنگ و شدهکنترل رشد اغلب این زیرا است، ترپررنگ آن منفی تأثیرات

 خدمات زندگی و اشتغال، یبرا هاییفرصت بیشتر، یاقتصاد تولید شامل یشهر رشد مثبت تأثیراتگیرد. می پیشی مثبت

 یشهر رشد ،موارد از یبسیار در هرحالدهد. به توسعه را یبیشتر خدمات تواندمی یشهر رشد زیرا؛ باشدیم بهتر

انداز منفی حاصل از این رشد در چند بعد همچنین چشم .باشدمی پراکنده رویی آن نتیجه که نبوده هماهنگ و شدهکنترل

شناسایی است که شامل گسترش پراکنده جمعیت همراه با تراکم پایین، پراکندگی الگوهای مسکن، محل اشتغال و قابل

شده، دارای دسترسی ضعیفی و فقدان های بزرگ مشخصهای ارتباطی عظیمی که توسط بلوکمراکز خرید، شبکه

 Ewing etباشند )یمیل قبصی از مراکز فعالیت پررونق همچون مراکز شهری و مواردی از این تعریف مشخ

al,2002:64.) باشند. پراکنده روییمدن پدیده آ به وجود، باعث توانندیمعوامل متعددی  موردمطالعهقلمروی  به هبا توج 

 بخش اشغال از پیچیده الگویی را شهری پراکندگیدر پژوهشی در شهر والنسیای اسپانیا  (،2018و همکاران ) 1گیلن 

 از بسیاری شناسایی بوده و در آنقابل کم تراکم با شهری بزرگ منطقه یک با که معرفی کرده قلمرو از توجهیقابل

طی سه دهه آینده با توجه به رشد نامتقارنی  بیان داشتند( 1401همکاران )غضنفرپور و ، باشندمی هم از جدا کامالً مناطق

                                                      
1 . Gielen 
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وجود دارد، اکثریت روستاهای حومه شهر سیرجان در محدوده شهر ادغام خواهند  سیرجان وسازهای شهرکه در ساخت

زیادی در  هایو چالشتصور خواهد بود  ازحدبیشنامتوازن به میزان  بر شکلشهر سیرجان عالوه  و گسترشگردید 

که پراکنده رویی طی دو دهه  دهندمیشان ن (،1401) محمدیعلیقائمی راد و  توسعه سطحی شهر ایجاد خواهد شد

داشته است. لذا به دلیل رابطه مستقیم میان پراکندگی و فاصله دسترسی، بیشترین  توجهیقابلگذشته در تهران کاهش 

( 1398)همچنین مطالعات عبدالعلی و همکاران  .است یافتهکاهشکیلومتر  3نیز حدود  هابیمارستان تریننزدیکفاصله تا 

 و ضعف مهاجرت و شهر، خالی اراضی وجود شهری، اراضی ، قیمتهایکاربر اختالط در در شهر یاسوج نشان داد، ضعف

 .باشندمیعوامل ایجاد پراکنده رویی در این شهر  ترینمهماز  دسترسی نظام ناکارآمدی

 رشد علت به های اخیردهه طی زده آنشتاب و سریع توسعه و رشد که است یکی از شهرهای ایران شهر ساری 

 پایین، تراکم داخل شهری، اراضی از هاییبخش ماندن استفادهبی شهری، زمین هایسیاست سریع، هایمهاجرت جمعیت،

 و شکستهدرهم را آن سنتی بندی محله نظام و فضایی سازمان متمرکز، شهری نظام و پیرامونی هایحومه گسترش

 و گرفتار یافته زیادی گسترش امروزه بود، گرفتهشکل منسجم و ارگانیک محدود، فضایی در پیش دهه چند تا که شهری

در  پراکنده رویی به دنبال سنجش میزان پژوهش حاضر ین اساسابر  .است شدهپراکنده و ناموزون متخلخل، ساختاری

مطلوب برای ایجاد  هایزمین تا بتواند ،استشهر  کل آورنده آن در به وجودعوامل  ترینمهمو شناسایی  هاناحیهسطح 

 .فراهم آورد شدههدایت صورتبهتعادل فضایی و گسترش شهر 

 

 مبانی نظری

 به سرعتبه 1950 در اواخر دهه کایآمر متحدهایاالت یشهرها .گرددبازمی ستمیب قرن اواسط بهیی رو پراکنده سابقه

و مسائل  یستیز طیمح یمنف اثرات و دندیرا بلع یو جنگل یکشاورز یاز اراض یادیو مقدار ز افتندیگسترش  رونیسمت ب

 در 1937سال در و  دراپ ارل بار توسط نینخست اصطالح نیا(. Bhatta,2010:7آوردند )وجود  به یفراوان یکیتراف

 مطرحی شهر گفتمان در الگو کی عنوانبه طورجدیبه 1960دهه  از اما شد، کار گرفته به زانیر برنامهی مل کنفرانس

 .(Hutchison,2016:766شد )می گرفته در نظریی کایآمری شهرها مختص دهیپد عنوانبه دیمد هایمدت تا و دیگرد

. دامنه مباحث یابدمیاست که با گسترش شهری خودرو محور و کم تراکم ظهور  ایپیچیدهپراکندگی شهری مفهوم 

، ری با تراکم پایین و خودرو محورمنطقی، توسعه شه هایمحدودهبیرون از  در مربوط به پراکندگی شهری از توسعه شهر

شهر که ممکن است مختلف شکل  هایمدل وتحلیلتجزیهر جدایی بین کاربری مسکونی و تجاری و یتا آزمون تأث

 کیداللت بر وجود  یضمن طوربهاست که  یاصطالح یشهر ی. پراکندگکندمیوابستگی به خودرو را کاهش دهد، تغییر

به  یشتریب لیپراکنده تما یگیهمسا یواحدها نیدارد. ساکن یطیو مح یمشکالت فرهنگ ،یبا سالمت یرابطه منف

 ینانیاطمبرند )میرنج  یشتریب یکیو از مشکالت تراف کنندمی دیتول یشتریب یهر نفر آلودگ یاستفاده خودرو دارند، به ازا

به این نتیجه رسید که پراکندگی یک روند رو به رشد نسبت به  توانمیدر یک مفهوم کلی  (.63: 1392 ،یو سلطان

است. پراکندگی  توجهقابل ثباتبییک مسئله  صورتبهاست. پراکندگی شهری اغلب  کنترلغیرقابلحاشیه شهری که 

شود میف تعریف یو یا رشد غیر مرتبط ضع غیرمتمرکزتراکم پایین، استعمال جداگانه،  عنوانبهعملی  طوربه

(Weilenmanm et al,2017:469.) در این شودمیرویی در شهرها، بیشتر در جوامع پیرامون شهری احساس  پراکنده .

 (.Qian et al., 2019:4است )، پراکنده و متمایل به ناپیوستگی تکهتکهجوامع پیرامون شهری، توسعه 

 هایقسمت، بدون کنترل و ناهماهنگ با سایر ریزیبرنامهاز: رشد بدون  اندعبارتپراکنده رشد فیزیکی  هایویژگی
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ی محیط خود نیز هاکاربریرا در درون خود ایجاد کند. با  هاکاربرینتوانسته ترکیب کاربردی از  حالدرعینشهر، که 

نتوانسته ارتباط برقرار کند. مظاهر آن نمایی از تراکم کم و به شکل نواری بوده و از رشد پراکنده، جهشی و منزوی 

گسترش -1 از:: اندعبارتپراکنش افقی شهر ده ویژگی دارد که  .(1394 :20رستمی گله و همکاران، باشد )میبرخوردار 

شدن  خرد 4و منفک  وگریختهجسته هایگسترش -3تجاری و مسکونی کم تراکم  هایزیستگاه-2نامحدود بیرونی 

عدم  -6بر وسایل نقلیه خصوصی شهری  ونقلحملتسلط  -5کوچک  هایمحلهقدرت کاربری زمین در میان 

میان عظیم مالی در  هایومرجهرج-8خطی و طوالنی  صورتبهتوسعه تجاری -7متمرکز با نظارت بر زمین  ریزیبرنامه

)موحد  درآمدکم سازیخانهاتکا بر فرایند حذف و پیگیری مالی برای  -10ی مختلف هاکاربریتفکیک انواع  - 9 هامحله

 (.1393 :57 و همکاران،

 ینابود ،یزراع هایزمینبردن  انیشهرها با از م غیراصولیروند و رشد  نیکه ا دهدمی نشانی اریشواهد و تجارب بس

 یاراض یدر کاربر توجهیقابل هایدگرگونیو  رییموجبات تغ ،ییروستا تیهو رییو تغ نشینیحاشیهسبز و گسترش  یفضا

 ندیدر فرا شهرها ،دیگرعبارتیبه (.35:1396،و همکاران ینی)ام شوندمیحوزه نفوذ خود  یاراض یکاربر یحومه و حت

 ویی فضای ساختارها و کارکردها رییتغ و الحاق و ادغام موجب ،یکشاورز یاراض دنیعالوه بر بلع ،ییرو پراکنده

 ییو حکمروا کپارچهی تیریمد تیتحت حاکم ندیفرا نیا کهدرصورتی. شوندمی خود پیرامونی روستاهای عملکرد

 پراکنده کیو موجب تحر نمایندمی فاءیا افزاهمنقش  هامؤلفه نیا رد،ینگ قرار یتا محل یمل اسیمق ازی نیمطلوب سرزم

به  ند،یفرا نیو سرعت ا زانی. مگردندمیآن  رامونیپ یشهرها و روستاها مستمری و کارکرد یساختار رییو تغ ییرو

جوری و ککمانرودی دارد ) یآن بستگ یو اقتصاد یاجتماع هایورودیو  یتیریمد طیشرا ویژهبه ،یطیمح طیشرا

 .(104:1398همکاران،

 

 پژوهشروش 

 ،شناسیروش ازلحاظ . همچنینباشدمیکاربست نتایج، کاربردی  ازلحاظو  تحلیلی-هدف، توصیفی ازلحاظاین پژوهش 

بدین  است. شدهاستفاده عاملی تحلیل روش از اطالعات وتحلیلتجزیه منظوربه. باشدمیتحلیل عاملی  از نوع و کمی

در تعیین شد.  ایکتابخانهشهری با استفاده پیشینه و پژوهش و مطالعات رویی  پراکندهدر  مؤثرشاخص  16 ابتدا در منظور

طرح جامع ساری  هایدادهآماری شهر ساری و همچنین  هایبلوک هایدادهشاخص با استفاده از  16ادامه هریک از این 

، تحلیل عاملی اکتشافی هشداستخراج هایدادهمحاسبه گردید. سپس با استفاده از  GIS افزارنرمدر محیط  1395در سال 

و هریک از این  قرارگرفتهی بین هریک از متغیرهای پژوهش مورد شناسایی نصورت پذیرفته تا همبستگی و ساختار پنها

بر حسب هریک از  هابندیدستهکلی ارائه شوند. این  بندیدستهالب یک قدر و شاخص  محدودتریشاخص در تعداد  16

میزان پراکنده رویی کل بر حسب نواحی محاسبه  هاشاخصبا تلفیق این  درنهایتقرار گرفت.  موردبررسینواحی شهری 

 .دهدمیفرایند کلی پژوهش را نشان  1گردید. شکل 
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 مراحل انجام پژوهش .1شکل 

 

سنجش عوامل موثر در  ترینمهمشهر ساری  در شدهانجام پیشینه پژوهش و همچنین مطالعات ،با بررسی مبانی نظری

 .استشده ارائه 1جدول  در نتایج ورویی شهر ساری شناسایی  پراکنده
 

 موردبررسی در پژوهش هایشاخص. 1جدول 

 منبع تعاریف تأثیر شاخص

 )منفی( خالص تراکم

نفر در ) یمسکوننسبت جمعیت به مساحت تحت کاربری 
 هکتار(

 (،1397مقدم ) (، شیروانی1397زبردست )

 Frenkel & Ashkenazi، 2008 ، Ewing et 

al. 2006، Ewing et al. 2002, Hamidi & 

Ewing، 2014 

 )منفی( ناخالص تراکم

شامل کاربری و فضاهای  ناحیهنسبت جمعیت به مساحت کل 
 باز شهری )نفر در هکتار(

(، 1388(، زبردست )1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
 (1397مقدم ) (، شیروانی1390زبردست )

 Frenkel & Ashkenazi، 2008 ،Ewing et 

al. 2006، Ewing et al. 2002 ،Hamidi & 

Ewing، 2014 

نسبت تراکم موجود به 
 ترین ناحیه شهریمتراکم

 )منفی(
(، 1390زبردست )(، 1388زبردست )(، 1396) یمانیسل ترین ناحیهنسبت تراکم موجود به متراکم

Ewing et al. 2002 

 در افراد ساکن درصد

 در نفر 40 از کمتر تراکم

 هکتار.

 )مثبت(

هکتار  در نفر 40 از جمعیتی کمتر تراکم در درصد جمعیتی که
ها محاسبه شد تعداد افرادی را برای بلوککنند )زندگی می

که تراکم )جمعیت بلوک در مساحت بلوک( کمتر  دهدیمنشان 
 کنند(زندگی می 40از 

 (،1397زبردست )

 Ewing et al. 2006 

 در افراد ساکن درصد

 نفر 100 از بیشتر تراکم

 هکتار. در

 )مثبت(

هکتار  در نفر 100 از جمعیتی بیش تراکم درصد جمعیتی که در
ها محاسبه شد تعداد افرادی را برای بلوککنند )زندگی می

که تراکم )جمعیت بلوک در مساحت بلوک(  دهدیمنشان 
 کنند(زندگی می 100بیشتر از 

 (،1397) زبردست

 Ewing et al. 2006 

نسبت تعداد واحد مسکونی 
 به سطح کل

 )مثبت(
 .Ewing et al(، 1396) یمانیسل(، 1397زبردست ) تعداد در هکتار(کل )نسبت تعداد واحد مسکونی به سطح 

2002 

در  هابلوکمیانگین اندازه 
 واحد سطح

 )مثبت(

(، 1390زبردست )(، 1388زبردست )(، 1396) یمانیسل در واحد سطح هابلوکمیانگین اندازه 
 (،1397مقدم ) شیروانی

 Frenkel & Ashkenazi، 2008 ،Hamidi & 

Ewing، 2014 

 کوچک هایبلوک درصد
 (3000تر از )کوچک

 )منفی(

کل مترمربع به 3000تر از ها با مساحت کوچکبلوک درصد
 های منطقهبلوک

(، 1388(، زبردست )1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
 (،1397مقدم ) (، شیروانی1390زبردست )

 Ewing et al. 2002 ،Hamidi & Ewing، 
2014 
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 فاصله در جمعیت درصد

از  کیلومتر 1 از کمتر
CBD 

 )منفی(

از ناحیه  کیلومتر 1 از کمتر فاصله در جمعیتی که درصد
ای که بیشترین کاربری تجاری در آن مرکزی تجاری یا ناحیه

تواند منطبق بر مرکز قرار دارند که این ناحیه می شودیمیافت 
 شهر هم نباشد.

(، 1388زبردست )(، 1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
 (،1390زبردست )

 Ewing et al. 2006 ،Ewing et al. 2002 ،
Hamidi & Ewing، 2014 

 فاصله در جمعیت درصد

 از کیلومتر 3 از بیش

CBD 

 )مثبت(

از ناحیه  کیلومتر 3 از کمتر فاصله در جمعیتی که درصد
که بیشترین کاربری تجاری در آن  یاهیناحمرکزی تجاری یا 

تواند منطبق بر مرکز قرار دارند که این ناحیه می شودیمیافت 
 شهر هم نباشد.

(، 1388(، زبردست )1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
 (،1390زبردست )

 Ewing et al. 2006 ،Ewing et al. 2002 ،
Hamidi & Ewing، 2014 

 فاصله در جمعیت درصد

 کاربری متری 500

 آموزشی

 )منفی(

متری از مراکز آموزشی قرار  500درصد جمعیتی که در فاصله 
 دارند.

(، 1388(، زبردست )1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
 (1397مقدم ) (، شیروانی1390زبردست )

 Torrens2008 ،Ewing et al. 2002 

 بافاصله جمعیت درصد

مراکز خرید  متری 200
 محلی

 )منفی(
متری از مراکز خرید محلی  200درصد جمعیتی که در فاصله 

 قرار دارند
(، 1388(، زبردست )1396) یمانیسل(، 1397زبردست )

 (،1397)مقدم  (، شیروانی1390زبردست )

 Torrens2008 Ewing et al. 2002 

 شکل شاخص
Shape Index 

 )مثبت(

و رابطه  دهدیماین شاخص فشردگی اشکال قطعات را نشان 
 صورت زیر است:آن به

𝑆𝐻𝑖 =
𝐿𝑖

2√𝜋𝐴𝑖

 

 باشدمی iمساحت قطعه  i ،Aمحیط قطعه  Lدر این رابطه 

 (1390زبردست )، (1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
Frenkel & Ashkenazi، 2008 ،

Torrens2008 

 شاخص گسستگی

Fractal Index 
 )مثبت(

و رابطه  دهدیماین شاخص پیچیدگی اشکال قطعات را نشان 
 صورت زیر است:آن به

𝐹𝑖 =
2𝑙𝑜𝑔𝐿𝑖

𝑙𝑜𝑔𝐴𝑖
 

 باشدمی iمساحت قطعه  i ،Aمحیط قطعه  Lدر این رابطه 

(، 1390زبردست )(، 1396) یمانیسل(، 1397زبردست )
Frenkel & Ashkenazi، 2008 

 شاخص تنوع

Diversity Index 
 )منفی(
 

های مختلف در محدوده موردمطالعه این شاخص تنوع کاربری
 شود:دهد و طبق رابطه زیر محاسبه میرا نشان می

𝐷𝐼 = − ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑛𝑃𝑖

𝑚

𝑗=1

 

تجاری، مختلف )های دهنده کاربرینشان mدر این رابطه 
دهنده نشان iباشد. مسکونی و ...( در یک منطقه یا ناحیه می

 منطقه یا ناحیه است
P نوع  نسبت مساحت کاربریm ها در منطقه کل کاربریبهi 

 باشدمی

 (1390زبردست )(، 1396) یمانیسل

 شاخص یکدستی

Evenness Index 
 )منفی(

مورداستفاده ها منظور سنجش یکنواختی فعالیتاین شاخص به
و طبق رابطه زیر  دارد 1و  0گیرد که مقداری بین قرار می

 شودمحاسبه می

𝐷𝐼 =
1 − ∑ 𝑃𝑖

2𝑚
𝑖=1

1 −
1
𝑚

 

تجاری، مختلف )های دهنده کاربرینشان mدر این رابطه 
دهنده نشان iباشد. مسکونی و ...( در یک منطقه یا ناحیه می

 منطقه یا ناحیه است،
P نوع  نسبت مساحت کاربریm ها در منطقه کل کاربریبهi 

 باشد.می

 (1390زبردست )(، 1396) یمانیسل

 

 موردمطالعهمحدوده 

سال  در، اما تار بودهکه 260حدود  1335در سال  شهراین مساحت شهر استان مازندران است.  ترینبزرگساری 

برابر شده  13 آنساله مساحت  59، یعنی در یک بازه (1394طرح جامع است )سیده رهکتار  3517 آن به وسعت 1394

این شهر  1335است. در سال  بودهمازندران  نشهر استا ترینپرجمعیتسرشماری  هایدورهدر تمامی این شهر  است.

 دیگرعبارتبه مرکز آمار ایران(،است )نفر رسیده  325787به  1395نفر جمعیت داشت که این رقم در سال  26278
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 .برابر شده است 12 حدود ساله 60 یک بازه این شهر در جمعیت

 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر ساری در استان و کشور. 2شکل 

 

 هابحث و یافته

 شدهاستفادهو همچنین کرویت بارتلت  KMOکفایت حجم نمونه از شاخص  هادادهبررسی مناسب بودن  منظوربه

 تحلیل ( کهدهدیم نشان 1 به نزدیکآماره ) این برای باالتر مقادیر دارد. قرار یک صفرتادامنه  در KMOشاخص است. 

 تورـدس رایـاج از لـقب ستیبایم که أیید دیگریت آزموناست. همچنین  انجام قابل هاداده این از استفاده با عاملی

بودن  نا همبسته فرض بودن این آزمون، دارمعنیدر صورت  .ستلت ابارت کرویت آزمون، شود گرفته کار به عاملی تحلیل

برای انجام تحلیل عاملی مناسب خواهند بود.  هادادهو  شتهدا یگتهمبس گریکدیبا  ارهیمتغ درنتیجه ؛شودمیرد  رهایمتغ

 باشد.می 2نتایج مطابق جدول 
 

 و کرویت بارتلت KMOآزمون . 2جدول 

Sig df Approx. Chi-

Square 
KMO Measure of 

Sampling Adequacy 
000/0 120 084/203 545/0 

 

بودن تحلیل عاملی  قبولقابلکه نشان از  باشدیم 545/0در این پژوهش  KMOبر اساس جدول فوق میزان شاخص 

 برای تحقیق حاضر است.

نتایج حاصل از تحلیل  3در این بخش عوامل پنهان در آزمون با استفاده از روش تحلیل عاملی استخراج شدند. جدول 

. اندشدهاستخراج 1عامل اصلی با مقادیر ویژه بیشتر از  5، باشدمی مشاهدهقابلکه  طورهمان. دهدیمعاملی را نشان 

که این  کنندمیدرصد از واریانس کل را تبیین  797/88 درمجموع هاعاملاین  دهدمینتایج حاصل از این پژوهش نشان 

 ی برخوردار است.قبولقابلتحقیقات مشابه از میزان میزان در مقایسه با 
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 شدهاستخراجی هاعاملمقادیر ویژه و درصد پراکندگی . 3 جدول

 هامؤلفه 1 2 3 4 5 6

 مقادیر ویژه مجموع 202/4 384/3 316/2 675/1 428/1 202/1

 درصد واریانس 264/26 151/21 477/14 468/10 924/8 513/7

 درصد واریانس تجمعی 264/26 415/47 892/61 360/72 283/81 797/88

مجموع مجذور  مجموع 202/4 384/3 316/2 675/1 428/1 202/1
ی چرخش هاعامل
 یافته

 درصد واریانس 264/26 151/21 477/14 468/10 924/8 513/7

 درصد واریانس تجمعی 264/26 415/47 892/61 360/72 283/81 797/88

 

که  6ل جدو شدهاستخراجعوامل  سیماتراست.  شدهاستفادهبرای استخراج عوامل  واریمکسدر ادامه از روش چرخش 

 ،فیتعر ، بنا بردهدمین انش هاعاملاز  کیبا هر  را رهایمتغ یاست، همبستگ یعامل لیتحل یجنتا ترینمهم ازیکی 

 ایبا دو  ریمتغحالتی که یک و عوامل هستند و در  ریمتغ نیب یعلّبیانگر رابطه  4/0از  شیبا قدر مطلق ب یهمبستگ ریمقاد

 ریآن متغ نیعامل مب عنوانبهدارد  ریرا با آن متغ یهمبستگ نیشتریکه ب یعامل معنادار داشت، یچند عامل، همبستگ

 .باشدمی 4جدول  صورتبهنتایج  .شودمیانتخاب 
 

 دوران یافته شدهاستخراجماتریس عوامل  .4 جدول

 هامؤلفه 

1 2 3 4 5 6 

 -177/0 -012/0 950/0 158/0 -080/0 -123/0 شاخص تنوع

 121/0 039/0 938/0 041/0 124/0 -210/0 شاخص یکدستی

 544/0 -328/0 216/0 024/0 -541/0 -164/0 شاخص شکل

 919/0 -025/0 -101/0 -108/0 134/0 -075/0 شاخص گسستگی

 008/0 842/0 -093/0 071/0 -282/0 138/0 میانگین اندازه بلوک

 -209/0 759/0 096/0 -076/0 340/0 -139/0 3000از  ترکوچکدرصد بلوک با اندازه 

 CBD 238/0 436/0 400/0- 222/0 571/0 332/0از  کیلومتر 1 از کمتر فاصله در جمعیت درصد

 -CBD 506/0 533/0 379/0- 095/0 176/0- 294/0 از کیلومتر 3 از بیش فاصله در جمعیت درصد

 134/0 -138/0 108/0 -150/0 867/0 125/0 آموزشی کاربری متری 500 فاصله در جمعیت درصد

 038/0 184/0 -049/0 -050/0 858/0 -267/0 مراکز خرید محلی متری 200 بافاصله جمعیت درصد

 -058/0 -032/0 180/0 969/0 -110/0 132/0 خالص تراکم

 016/0 -013/0 -233/0 -017/0 -139/0 911/0 ناخالص تراکم

 -060/0 -031/0 108/0 968/0 -115/0 128/0 ناحیه ترینمتراکمنسبت تراکم خالص به 

 -107/0 079/0 -004/0 213/0 114/0 926/0 هکتار در نفر 40 از کمتر تراکم درساکن  افراد درصد

 099/0 -089/0 -009/0 -222/0 -092/0 -914/0 هکتار در نفر 100 از بیش تراکم درساکن  افراد درصد

 042/0 -014/0 -237/0 -079/0 -090/0 918/0 نسبت تعداد واحد مسکونی به سطح کل

 

شاخص  4عامل اول شامل از  شدهاستخراجعوامل . دهدیمعامل را نشان  6وجود  ،نتایج حاصل از ماتریس دوران یافته

نفر در  100، درصد افرادی که در تراکم بیشتر از کنندمیزندگی  40تراکم ناخالص، درصد افرادی که در تراکم کمتر از 

 «تراکم»تحت عنوان نام  توانمیرا این عامل  است؛به سطح  واحد مسکونیو نسبت تعداد  کنندمیهکتار زندگی 

 ،آموزشی کاربری متری 500 فاصله در جمعیت شاخص درصد 3شامل  از عامل دوم شدهاستخراجعوامل  .کرد گذارینام

این  ؛است CBD از کیلومتر 3 از بیش فاصله در جمعیت و درصدمحلی  خرید مراکز متری 200 بافاصله جمعیت درصد

شاخص تراکم خالص و  2شامل  از عامل سوم شدهاستخراجعوامل  کرد. گذارینام «دسترسی»به نام  توانمیعامل را 



 1401 تابستان، 2 ، شمارۀ10، دورۀ شهری  ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهشمجله                                                        197

 کرد. گذارینام «تراکم خالص جمعیتی»به نام  توانمیاین عامل را ؛ استناحیه  ترینمتراکمنسبت تراکم خالص به 

 یفضا»به نام  توانمیبنابراین این عامل را ؛ استشاخص تنوع و یکدستی  2شامل  از عامل چهارم شدهاستخراجعوامل 

 اندازه با بلوک بلوک، درصد اندازه شاخص میانگین 3شامل از عامل پنجم  شدهاستخراجعوامل  کرد. گذارینام «تیفعال

قطعات »به نام  توانمیاین عامل را ؛ است CBD از کیلومتر 1 از کمتر فاصله در جمعیت ، درصد3000 از ترکوچک

این عامل را ؛ باشدمیشاخص شکل و گسستگی  2شامل  از عامل ششم شدهاستخراجعوامل  کرد. گذارینام «ساختمانی

وضعیت هریک از نواحی شهر ساری بر اساس  3شکل  کرد. گذارینام «شدهساختهنواحی  قاعدگیبی»به نام  توانمی

 .دهدمیرا نشان  شدهاستخراجعوامل 

 

 
 شهر ساری بر اساس عوامل پراکنده رویی نواحی بررسی وضعیت .3شکل 

 

امتیاز عاملی کل میزان  محاسبه گردیده است.امتیاز عاملی هریک از عوامل و امتیاز عاملی کل  5جدول همچنین در 

 است. محاسبهقابلکه با استفاده از فرمول زیر است یک از نواحی شهری  هررویی  پراکنده

𝑆𝑃𝑖 =
∑ 𝛾𝑖𝐹𝑆𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝛾𝑖
𝑘
𝑖=1

 

درصد واریانسی است که هر 𝛾 امتیاز عاملی و FS، موردبررسیهر یک از عوامل  K، پراکنده رویی SPدر این رابطه 

متفاوت بودن مقیاس و جهت متغیرهای  به دلیلالزم به ذکر است،  .دهدمیرا نشان  شدهیک از عوامل تبیین 

 استانداردشده 10 تا 0مقایسه آسان نتایج با استفاده از تکنیک مقیاس خطی و فرمول زیر بین  منظوربهو  موردبررسی

 است.

تغییر مقیاس امتیاز عوامل =
(𝐹𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝑆𝑖)

(𝐹𝑆
𝑚𝑎𝑥

− 𝐹𝑆𝑚𝑖𝑛)
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 نواحی برحسب پراکنده روییو شاخص  شدهاستخراجامتیاز هر یک از عوامل  .5جدول 

فضای  تراکم دسترسی کاربری نواحی مناطق
 فعالیت

قطعات 
 ساختمانی

قاعدگی نواحی بی
 شدهساخته

 رویی پراکنده

 1منطقه 

 8/6 1/4 5/4 5/7 4/4 2/5 7/9 1ناحیه 

 3/7 9/4 6/1 1/9 5/7 8/4 8/5 2ناحیه 

 8/6 9/4 6/2 4/5 1/4 7/3 1/9 3ناحیه 

 2/7 3/5 1/2 5/5 4/6 8 5/4 4ناحیه 

 6 2 9/4 6/6 7/4 7/2 2/7 5ناحیه 

 7 2 5/4 3/4 6 6/2 8/9 6ناحیه 

 9/5 8/2 5/2 10 8/6 9/1 6/5 7ناحیه 

 2منطقه 

 0 6/2 5/4 5/4 0 0 6/0 1ناحیه 

 1/7 4/8 1/4 7/6 4/8 9/2 9/4 2ناحیه 

 10 1/4 10 6/7 4/4 10 2/6 3ناحیه 

 5/8 3/6 2/3 8 9/3 3/5 8/9 4ناحیه 

 5 8/3 0 1/5 3/5 7/6 4/3 5ناحیه 

 5/7 8/6 4/3 8/3 1/8 1/1 8/9 6ناحیه 

 3/7 3/3 4/7 2/3 10 9/1 9/6 7ناحیه 

 3منطقه 

 1/8 10 8/3 8/4 9/1 5/5 10 1ناحیه 

 3/5 2/2 4/3 0 8/4 0 8/7 2ناحیه 

 9/4 1/7 7/4 9/2 9/6 3/6 0 3ناحیه 

 9/7 1/3 8/2 6/1 4/7 4/8 2/7 4ناحیه 

 2/7 2/2 2/2 4/1 9/4 2/7 2/9 5ناحیه 

 1/8 0 3 5/9 5/6 1/7 1/7 1ناحیه  4منطقه 

 

 .است مشاهدهقابل 4، که نتایج در شکل گرفتقرار  موردبررسیپراکنده رویی کل بر حسب نواحی  درنهایت

 

 
 نواحی برحسبرویی کل  وضعیت شاخص پراکنده .4شکل 
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که با وسعتی معادل  شودمیرویی دیده  بیشترین میزان پراکنده 2، در منطقه 4شده در شکل مطابق با نتایج ارائه

گیرد با که هسته مرکزی شهر را در برمی 4منطقه  سپسگیرد. نفر جمعیت را در برمی 28624هکتار در حدود  545/535

 15257هکتار مساحت و  227/166نیز در حدود  3منطقه  درو همچنین  نفر جمعیت 14740هکتار مساحت و  79/184

هکتار از مساحت و  60/176توان بیان کرد قرار دارند. در حالت کلی می ادیز یلیخ پراکنده رویی در پهنه تینفر جمع

نفر از  74540هکتار از مساحت و  31/598رویی خیلی کم و  نفر از جمعیت از شهر ساری در پهنه پراکنده 18124

 ناحیه 15، ناحیه 20مجموع  رویی خیلی زیاد قرار دارند. با توجه به نقشه نهایی، از جمعیت از شهر ساری در پهنه پراکنده

 .باشندمیدارای پراکندگی زیاد و خیلی زیاد 

 

 گیرینتیجه

تبدیل  چالشی جدیرویی را به  شهری پدیده پراکنده زایبرونافزایش شهرنشینی و توسعه  ،رشد روزافزون جمعیت

 ینیشهرنش شیاز افزا یناش هایپدیدهاز  یکی عنوانبه ییرو پراکندهد الش شت قیتحق نی، در اروازاین کرده است.

 هایشاخص انیاز م پژوهش حاضر در .آن، مشخص گردد کاهش ای دیتشد ،گیریشکلو عوامل مؤثر بر  لیتحل

 .دیگرد آوریجمع ،هاآن از کیمربوط به هر  هایدادهانتخاب شد و  (3 لدو)ج شاخص 16 ،موردبحث

فضای فعالیت،  تراکم، دسترسی، تراکم ناخالص جمعیتی، عامل 6در  هاشاخصاین  ،یعامل لیتحلبا انجام  درنهایت

. کنندیم نییرا تب ییرو پراکنده دهیپد نسایاز واردرصد  89 درمجموعگرفتند که  یجا قاعدگیبیقطعات ساختمانی، و 

 نییرا تب ییرو پراکنده دهیپد انسیدرصد از وار 5/7و  9، 11، 15، 21، 26 بیبه ترت هاعامل نیاز ا کیهر  دیگرعبارتبه

 یابیریشهو  گیریشکلدر  دیبا که داشتهیی رو بر پراکنده ییالااثر ب دو عامل تراکم و دسترسی عوامل،. از بین کنندمی

، 1388حبیبی  و زبردستمانند بسیاری از مطالعات با نتایج  آمدهدستبهنتایج گیرند.  قرار موردتوجه بیشتر هیدپد نیا

با  توانمیبر این اساس  ،هم سو است 2002و همکاران  نگیاو، 1390، زبردست و شادزاویه 1397قانونی  و زبردست

 .نمود تیمشابه کنترل و هدا یهاشهرها را در نمونه یگسترش آت این عواملاز  کیهر  یمطالعه و بررس

امازاده  هایمحدوده) 2از منطقه  4و  3ی شامل نواح 3و  2 هایمنطقهشهر در  هیحاش ی، نواحنشان داد هابررسی

از  که ،را دارند رویی پراکنده زانیم نیشتریبدخانیات و اتحاد(  هایمحدوده) 3از منطقه  1ناحیه و عباس و ذغال چال( 

و  یاجتماع ازنظر . این نواحیاشاره نمود نیزم متیبودن ق نییپا و پیراشهری هایبافتبه وجود  توانیآن م لیدال

 یو خدمات عموم یرساختیکمبود خدمات ز ای، فقدان یاراض غیرقانونی یکاربر رییتغ ،از فقر اندازیچشم ،یاقتصاد

 رفتن نیسبب از بتداوم این امر  .اندشده ناکارآمد شهری هایبافت و گسترش گیریشکلموجب و  ترسیم نموده

ی روستاها با تداوم این روند. به دنبال داردرا  محیط بیشتر هایناپایداریخود که  گرددمی یکشاورز بیشتر هایعرصه

روستاهایی  ازجمله .کنندمی جادیا رامونیدر پرا  ایپراکندهگسترش نامنظم و  بیترت نیو بد الحاق شده شهر به ایحاشیه

دزا و باال دزا در  یینپا آهی دشت، و به روستاهای دریک و دیوکتی در شمال توانمیکه در معرض ادغام قرار دارند 

 4منطقه  ،باالیی دارد رویی پراکنده که شهر مناطقاز دیگر آبندانسر و الکدشت در شرق ساری اشاره نمود.  وا،هِ و جنوب

 یمنابع مالاعتبارات بیشتر و  صیتخص .را در بر گرفته استو بافت کهن و تاریخی شهر که ناحیه مرکزی  است،

 ومهاجرت افراد توانمند با  را به دنبال دارد. مرکز شهرو پژمردگی  زوال، به مناطق خارج از هسته یو عموم یخصوص

 ه دلیلباز سوی دیگر . است شدهتبدیلر یفق هایبلوکتمرکز  به کانونهسته شهر  ،درآمدکم هایگروه باآن  ینیگزجای

یا ، متروک و رهاشدهو امالک  اراضی طیف وسیعی از وجودو  ،فرسوده نواحیروند بهسازی و نوسازی  پایینسرعت

 .است شدهفراهمدر ناحیه مرکزی ساری برای پراکنده رویی  یمناسببسیار بستر ، «یاقهوه» اصطالحبه
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، 1398که توسط کمانرودی کجوری و همکاران در سال  ایمطالعهگفت ک  توانمیبا توجه به مبحث پیشینه تحقیق 

شمال، متصل ) صورتبهکه پراکنده رویی این شهر  دهدمیدر مورد پراکنده رویی شهر بابل، به انجام رسیده بود، نشان 

ستایی پیرامونی اتفاق افتاده است. رو هایعرصهمحورها( و منفصل با تغییر کاربری اراضی کشاورزی  امتدادجنوب و در 

 کهحقیق با مطالعه مذکور حاکی از آن است ت هاییافتهحاضر ضمن تشابهاتی در این در حالی است که نتیجه پژوهش 

که از بین عوامل، دو عامل تراکم  دهدمیتحقیق نشان  اییافتهری نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم و همچنین در شهر سا

 .اندداشتهیی رو پراکنده رشد افقی شهر و بر ییالااثر ب و دسترسی

از  یریگبا بهره یستیبا ،همواره در شهرها وجود دارد تیجمع شیاز رشد و گسترش است و افزا ریشهر ناگز ازآنجاکه

شهرها از وارد آمدن  یثر و گسترش افقمؤرشد شهرها پرداخت و با کنترل  تیریمشخص به مد یراهکارها و ابزارها

را  یتوسعه شهرنوع  نیا یمنف یامدهایکرد و پ یریجلوگ ،هحوم یکشاورز رغوبم هایزمین یو نابود شتریب عاتیضا

کم توسعه  الگوی -1: ارائه نموده استمختلف  فضایی الگوی ی سهشهر سار ییپراکنده روطبق نتایج،  کاهش داد.

عباس و ذغال چال  زادهامام هایمحدودهدر حاشیه شرقی رود تجن و  در 2از منطقه  4و  3که در نواحی  وستهیپتراکم 

 ایحاشیهتوسعه الگوی  -2 اندشدهبه محدوده شهر الحاق  تازگیبهکه  بودند روستایی هایپهنه . این نواحیشودمیدیده 

ویژه و ناکارآمد دیده  بافتبا  بندراهمعروف  ناحیه با جوارهمدر محدوده دخانیات و اتحاد و  4از منطقه  1ناحیه که در 

و ایجاد هر  گیریشکل هایزمینه .شودمیدیده  و ناحیه مرکزی شهر 4که در منطقه  یتوسعه درونالگوی  -3 شودمی

 رویکردهای دیبا هاآن یسامانده برای و ،رنددا یمتفاوت هایویژگیهر کدام  ، بنابراینمتفاوت بودهیک از این الگوها 

 .گرفت شیدر پ یمختلف

 درآمدزامنبع  ترینمهماما به  ،شودیمحسوب م یشهر تیریمد ییدارا ترینبزرگ یشهر نیدر حال حاضر زم

بدون آنکه به تبعات مختلف  بفروشدرا  یشتریب هایزمینکه  کندمی مندعالقهرا  یمسئله شهردار نیاست ا شدهتبدیل

بازار  کنندهیمتنظ یگاهرا از جا هاشهرداری ی،مال ینسازوکار تأم ین. چنیندیشدب بلندمدت یتبعات اقتصاد ازجملهکار  ینا

 یشتربه عرضه ب مندعالقه کهطوریبه، سازدمی یلبازار تبد و کاسبان را به فعاالن هاآنو  کندمیو مسکن دور  ینزم

به  یقو تشو وسازختسا یبرا یقیتشو هاییاستس یفتخف یمسئله منجر به اعطا ینخود هستند. هم یاردر اخت یکاال

 هایسیاست .انجامدیم یشهر هایزمین یبه گسترش افق درنهایتو  شودیم یلیبا طرح تفص سوناهم وسازساخت

 یرامونارزان پ هایزمیندر  یمت تحت عنوان مسکن مهرقارزان یسکونت هایکانونبر احداث  یدولت مبن یراخ هایسال

 یدتشد درنتیجهو  یرامونیپ یبه سمت نواح جوارهم یدرآمد شهرها و روستاهاو جلب ساکنان کم هدایت به منجر یشهر

مسکن  ینمأت هاییزیربرنامه یتهدا یاتوقف و  ینابنابر. شده است یرامونیپ یو کشاورز یباغ هایزمین یکاربر ییرتغ

 هاییاستبه سمت س افتدیاتفاق م یجهشالگوی صورت شهر و به یراموناز مسکن مهر که عموماً در پ درآمدکماقشار 

-یخدمات هایزیرساختو  یدسترس یتموقع ینکه از بهتر شهریدرونفرسوده  یهاو بافت رهاشده ینواح ینیبازآفر

 .قرار دارد یتبرخوردارند در اولو یارتباط

گسترش  یبه معن «یخزش شهر» وقوع پدیده ،است نمودرا تشدید  یدر شهر سار ییکه پراکنده رو عواملی دیگر از

و  ییدر محدوده روستا یو پوشش اراض یکاربر راتییبه تغ توانیتبعات آن م ترینمهماز  .است یرامونیپ یشهر در نواح

در  .اشاره نمود یعیطب هایمکاننامناسب شهر در  یکیزیو توسعه ف یزریبرنامه بدون یهاوسازساخت روزافزونرشد 

و مورد  شدهتصویب یخارج از محدوده شهرها تاکنون سه مجموعه قانون هایباغو  یزراع یحفظ اراض یکشور ما برا

 نیی، قانون تع1358آن در  هیو اصالح 1374مصوب  هاباغو  یزراع یاز قانون حفظ اراض اندعبارت که گیردمیعمل قرار 

. اگرچه ماده 1385مصوب  یورزکشا یخرد شدن اراض زا یری، و قانون جلوگ1386شهرها مصوب  میو حفاظت از حر
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 اریرا بس یزراع ای یاعم از باغ یکشاورز یاراض یکاربر رییو تغ لیهرگونه تبد هاباغو  یزراع یقانون حفظ اراض کی

 یکاربر رییتغ ای لیخدمات تبد یبها عنوانبه توجهیقابلعوارض  زیقانون ن 20محدود و مشروط نموده است و ماده 

حفاظت از منابع  ینتوانسته برا نیقوان ریدر کنار سا زیقانون ن نیا حالبااین ،شهر در نظر گرفته است میواقع در حر یراضا

 یدهپد ینا یبرا ریزیبرنامهواضح است که  شهرها اثربخش باشد. پراکنده روییشهرها و کنترل  رامونیپ یکشاورز دیتول

 ایچندگانهو  نخواهد شد بلکه مستلزم در نظر گرفتن عوامل مختلف یسرم غیرهمسومجزا و  یراهکارها یقتنها از طر

 یتوسعه شهر یراستا توجه به الگوها یندر ا کالن دولتی است. هایسیاستو اتخاذ  گیریتصمیمکه محوریت آن  است

د توانمی پذیر، شهر سالم و شهر زیست نوشهر گرایی ،رشد یریتمد ،رشد هوشمند ،شهر فشردهبوم شهر، مانند  یدارپا

در دستور کار  یشهر ییرو راکندهبا پ یاروییرا در رو ییو فضا یابعاد کالبد توجه بیشتر بهچرا که  ،مثمر ثمر واقع شود

به  درمجموعاما  رسندیبه نظر م یکدیگرمذکور به لحاظ بستر زمان و مکان متفاوت از  هاییافتچه رهگر .دهندمیقرار 

و  ارندد یدکأمحور ت ونقلحملتوسعه  ، وتراکم یشافزا ،هاکاربریاختالط  ،افزا یانتوسعه م ،لحاظ محتوا بر توسعه مجدد

 .دهندمیالزامات اجرایی بیشتری در اختیار قرار 

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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