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ABSTRACT 
 

Objective: Sprawl is the result of rapid population growth and sprawling expansion in the 
periphery of the city and has a direct impact on the spatial development of cities, which has 
become a major challenge in the world in recent years. In the same vein, this research aims to 
explain the dispersed urban space and its environmental impacts in Qaemshahr 
Methods: The present study aims to describe descriptive-analytic methods to explain the spatial 
effects of Ghaemshahr on urban areas using Landsat multistory satellite imagery. The required 
information was collected through library and field studies from the scope of the study. Land 
use was adapted from the fuzzy supervised classification based on the severity of the stress, and 
the geographic information system and model Holdren were used to measure the scattered 
forms. 
Results: The results of the model Holdren indicate that the agent has the greatest impact in 22 
years, the sprawl of the city with different patterns and, as a result of the growth of orchard land 
use by 43 percent is most predictions made based on cells automatically land area made It will 
reach 8833 hectares by 1402. The results of the GIS shows that sprawl space in this period 
forms such as linear growth pattern, individual pattern, the pattern of growth, expansion, 
intensification cluster pattern that adverse environmental consequences associated with. 
Conclusion: Therefore, what emerges from this study is the development of spatial urban 
sprawl, which has devastating effects on the environment and land-friendly agricultural lands 
of the perimeter of the periphery and the form of space in the city. In order to achieve a 
sustainable urban form, the compact city growth model is proposed as the future development 
of Qaemshahr. 
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    چكيده

 يميمستق ريتأثو  شهر يرامونيپ يدر نواح ختهيگسلجامو گسترش  تيجمع عياز رشد سر ينديبرآ ييروپراكنده :تبيين موضوع

در همين راستا، است.  شده ليسراسر جهان تبد ياصل يهااز چالش يكيبه  رياخ يهاشهرها دارد كه در سال ييفضا ةبر توسع

  پردازد.رويي شهري و اثرات محيط زيستي آن در قائم شهر ميتبيين فضايي پراكندههدف  با تحقيق اين

 رامونيپ يشهر بر نواحقائم ييروپراكنده يياثرات فضا نييبه تب يليتحل يفيپژوهش حاضر بر آن است به روش توص :روش

از  يدانيو م يامطالعات كتابخانه قياز طر ازيماهواره چند زمانه لندست بپردازد. اطالعات موردن ريبا استفاده از تصاو يشهر

 يبرشدت انطباق و برا يمبتن يزشده فانظارت يبنداز طبقه ياراض يكاربر هيته يشد و برا يمحدوده موردمطالعه گردآور

  استفاده شد. ل هلدرنو مد يياياطالعات جغراف ستمياز س ييپراكنده رو يهاسنجش فرم

سال بر رشد پراكنده شهر با  22را در  ريتأث نيشتريب تيكه عامل جمع دهديحاصل از مدل هلدرن نشان م جينتا :هايافته

صورت گرفته  يهاينيبشيرا دارد پ راتييتغ نيشتريدرصد ب 43باغات با  يرشد كاربر نيمتفاوت گذاشته و براثر ا يالگوها

 ستميحاصل از س جي. نتاديهكتار خواهد رس 8833به  1402ساخته شده تا سال  يخودكار مساحت اراض يهابراساس مدل سلول

مجزا و  يلگورشد، ا يخط يالگو لياز قب ييروپراكنده ييفضا يهافرم يبازه زمان نيكه در ا دهدينشان م يياياطالعات جغراف

  .را به همراه دارد يمخرب يطيمحستيز يامدهايكه پ شونديم ديتشد ياخوشه يالگو ،يرشد انبساط يمنفرد، الگو

شد فضايي پراكنده شهري اثرات مخربي بر محيط زيست و زمين هاي مرغوب ر آيدمي آنچه از اين تحقيق بربنابراين : نتايج

 يرشد فشرده شهر يالگو يشهر داريفرم پا يابيدست يدر راستاكه گذاشته  و فرم فضايي قائم شهرارضي كشاورزي پيرامون 

  .شوديم شنهاديشهر پقائم يآت ةعنوان توسعبه

  .شهرقائمشهر  ،ياراض يكاربر ،ييفضاة توسع يالگو ،ييروپراكنده: هاكليدواژه

  

  31/06/1398انتشار آنالين:            20/12/1397پذيرش:             08/12/1397 بازنگري:           28/09/1397دريافت: 
  

 ةرويي شهري (مطالعپراكنده ةتبيين فضايي پديد). 1397سعيد ( ،محرمي ؛فاطمه ،شامي ؛حسين ،طهماسبي مقدم ؛محسن ،احدنژاد روشتياستناد: 
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مهمقد  

ها و تعمده براي دول يهاتوسعه، يكي از چالشخصوص در كشورهاي درحالبهرشد سريع جمعيت شهري جهان 

كه  بيني مي شودپيشدرصد از جمعيت جهان در مناطق شهري سكونت دارند  54. امروزه است يزيربرنامه يهاسازمان

اين روند،  ريناپذبدون شك نتيجه اجتناب. )1: 2018، متحد (سازمان مللافزايش يابددرصد  68نزديك  2050در سال 

محمديان ي خواهد بود (منظور جذب جمعيت رو به رشد شهرمناطق پيراموني بهبه گسترش فضايي شهرها فراتر از حد مرزها 

تقسيم شود؛  افتهيانبه فرايندهاي خودانگيخته و سازم تواندياين روند گسترش فضايي شهرها م .)2:2016 و همكاران،

 كهيمود دارد. درحالنر يك الگوي يكنواخت و ضعيف كه بيشتر داراي عناصر تصادفي است، نتايج فرايند خودانگيخته، د

 رديگيقرار م ريتأث اجتماعي و اقتصادي تحت يهاتيو توسط فعال شوديباعث تجمع فضايي م افتهينتايج فرايند سازمان

همراه است. از  د پارگيمانند پراكندگي و چن ييندهاي؛ بنابراين گسترش فضايي شهرها اغلب با فرا)1854:2010رزنيك، (

و استفاده ناكارآمد  كم، گسترش فضايي شهري يهاكه آن را با تراكم رسديله مهمي به نظر مأاين منظر توسعه شهري مس

رزش را باا يهاني، زماندافتهيطور پراكنده توسعهشهرهايي كه به ).735:2010بهاتا و همكاران، سازد (ياز منابع همراه م

 يهاني، مناطق طبيعي و زمهيرويو با استفاده ب) 91:2013(ايوستروزا و همكاران، صورت ناكارآمد مورداستفاده قرار داده به

شهرهاي ايران  ).2007را، (سوديرا و راماچاند دهديقرار م ريوسازها تحت تأثكشاورزي پيرامون شهرها را با افزايش ساخت

اند. اين رو شدهي روبهبا اثرات پديده پراكنده روي كشورهاي در حال توسعه شهرهاي ژهيوبه همانند اكثر شهرهاي جهان

ري نيرومند، عدم كنترل . فقدان مديريت شهباشديم يطيمحستيپديده داراي اثرات مختلف در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و ز

امطلوبي را براي نون گسترش نيابد و پيامدهاي صورت موززمين سبب شده كه تا كالبد شهري، به يبازمالكيت و بورس

ري مانند تغيير در زمان با گسترش شهرها مشكالت اقتصادي، اجتماعي بسياهم ديترديشهرها به همراه داشته باشد، ب

رگيري روستاها در اراضي محدوده شهرها و قرا يهايشهري، آشفتگي در كاربري زمين و تغييرات سريع كاربر يهانظام

  .مي آوردد به وجو را ، تخريب مراتع و موارد ديگريطيمحستيمحدوده شهرها، كاهش فضاي سبز، آلودگي زدرون 

و  ريع شهرنشينيفضايي از قبيل رشد س يهاشهر يكي از شهرهاي استان مازندران در چند دهه اخير با چالشقائم

آمار ها است (نفر رسيد 196050به  1397نفر در سال  109288به  1365روبرو بوده كه در سال  ستيزطيمح بيتخر

كشاورزي و  يهاني). اين رشد سريع همراه با عدم مديريت آن، باعث نابودي زم1395، 1365سرشماري نفوس و مسكن 

پديده پراكنده  ضايي وفي تبيين الگوهاي است مقاله حاضر در پشده شهر فضايي ناپايدار و نامنظم در شهر قائم يهافرم

در همين راستا،  دار بردارد.كه با ارائه راهكارهاي گام كوچكي در راستاي تحقق اهداف توسعه پاي باشديدر اين شهر م رويي

 سؤاالت به اين گوييپاسخدر جهت  تبيين فضايي پراكنده رويي شهري و اثرات محيط زيستي آن،هدف  با تحقيق اين

سال آينده  5در  چيست؟ شهرقائمي حاصل از رشد پراكنده رويي شهري و تغييرات كاربري اراضي در شهر هابيآساست: 

  ي رشد فضايي آن در وضع موجود چگونه هست؟هافرممسير اين تغييرات به كدام جهت است؟ 

   نظري پيشينة

، يكي از برنامه ريزان شهري در 1درآپر توسط ارل 1937اصطالح پراكنده رويي براي اولين بار در سال اين پژوهش 

شناس توسط يك جامعه 1958)؛ كه در سال 187: 2004و راندال،  بايآمريكا، به كار گرفته شد (نچ متحدهاالتيجنوب شرقي ا

تعاريف متعددي از سوي كلوپ سيرا، برگس،  .)1317: 2002واثمر، كاربرده شد (به نام ويليام وايت در مجله فورچون به

شده، وي توسعه ) ارائه1997( 2تعريف توسعه پراكنده توسط اوينگ نيترجيشده است كه راردون و ريچاردسون مطرحگو
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1 -Erale Draper  
2 - Eving   
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هاي باز و روستايي لبه مناطق شهري آن را در زمين يريگو عمدتاً شكل كنديپراكنده را شكلي از توسعه فضايي تعريف م

 لهيوسپراكندگي شهري به رشد بيروني مناطق شهري اشاره دارد كه به). 113: 2008 فرانكل و اشكنازي،داند (ميسر مي

ها و امتداد است. اين رشد بيروني در امتداد پيرامون شهرها، شاهراه جادشدهيبرنامه، ناهماهنگ و غير كنترل ارشد بي

شود. كه است ديده مي هاي ارتباطي شهر كه فاقد امكانات اوليه مانند بهداشت، آب، مركز بهداشت اوليه و غيرهجاده

سوديرا و گيري ناتوان بودند (گذاري و تصميمريزي، سياستريزان از تصور چنين رشدي در طول برنامهبرنامه

دانند كه با تراكم كم، وابستگي توسعه پراكنده را الگوي رشدي مي يطوركلبرخي از كارشناسان نيز به). 33: 2004راماچنادرا،

نقل وهاي جديد حملبدين ترتيب فرم ).52:1999برچل، اثرات محيطي و اجتماعي همراه است (زياد به خودرو و ديگر 

فايده و ازلحاظ ها تسهيل يابد و اين، رشد پراكنده شهري را موجب گرديد كه از ديدگاه اقتصادي بيباعث شد رشد حومه

هاي اطراف را فراهم آورد و ركز شهر به محيطنقل شهري دستيابي سريع و راحت مردم از موثمر باشد. حملاجتماعي بي

هاي اطراف شهري را به خاطر هزينه گران و طوالني بودن سفر شماري از مناطق روستايي، محيطباعث شد مهاجران بي

؛ بنابراين پراكنده رويي )179:2004نچيبا و راندل، روزانه به محيط كار برگزينند و رشد پراكنده شهري را تقويت كنند (

افتد هاي اصلي اتفاق ميالگوي خطي يا نواري: توسعه نواري در امتداد جاده-1: باشديهري شامل سه فرم فضايي اصلي مش

هاي اصلي وجود داشته توسعه تجاري گسترده در يك الگوي خطي در هر دو طرف شاهراه كهيوقت). 2017پاالگست، (

تواند شامل مسير پراكنش فضايي مسير توسعه خطي مي ).2008ن، ارييلماز و همكاراشود (باشد الگوي نواري ايجاد مي

اي: وقتي توسعه شهري از يك منطقه اي يا توسعه لكهتوسعه قورباغه -2رودخانه، لبه ساحل، خيابان و جاده اصلي باشد.

اي خواهد شد غهفاصله از آن جهش كند باعث پديد آمدن توسعه قوربا يهاي خالي و ارزان باكمشده به سمت زمينساخته

اي هاي باارزش كشاورزي در توسعه قورباغهكند و زمينقطعه را ايجاد ميكه اين نوع توسعه الگوي كاربري اراضي قطعه

هاي موجود در مراكز شهري ازنظر كه زمين علتنياهاي مسكوني بهگيرند. سازندگان خانهفشار قرار ميشده يا تحتمصرف

توسعه  -3). 2008كنند (مارزلف،فراوان در يك الگوي ناپيوسته و پرشي مي يوسازهاه ساختقيمت ارزان هستند شروع ب

در توسعه كم تراكم اغلب با توسعه مسكوني  .)4753:2009است (بهاتا،  يبعداي تككم تراكم: اين نوع از توسعه، توسعه

كنند زيادي از فضاهاي باز را اشغال ميهاي هاي تك خانواري همراه است كه قطعات آن بزرگ بوده و قسمتبا خانه

   ).2005برچل، (

  عملي پيشينة

  :شوديها اشاره ماز آن ياهبه نمونه ليرويي شهري مطالعات متعدي صورت گرفته كه در ذدر ارتباط با پراكنده

با استفاده از » متفاوت يهاتيچين با جمع يمقايسه پراكندگي شهري در شهرها«در مقاله  )2018و همكاران ( ليو

 يكه شهرها انددهيبه اين نتيجه رس 2010تا  2000 يهاسرشماري جمعيت بين سال يهااطالعات كاربري اراضي و داده

وآمد و پايين بودن قيمت شهرهاي بزرگ هستند. هزينه كم رفت يروكوچك و متوسط در پديده گسترش شهري دنباله

ها كمك كند و بايستي گسترش اين شهرها موردتوجه كن است به پراكندگي آنزمين در شهرهاي كوچك و متوسط مم

  مديران شهري قرار بگيرد تا بتوانند با آن مقابله كنند. 

 رنديگيمه ـا» نتيجـغني در هرـز شـكادگي مرـكناالش پرـچ« انوـعنبا د هش خووپژ) در 2017( براندفول و نوسما

اضالب افزايش فآب و ساسي مانند ا يهارساختيت و زخدماد وـجم ودـعرت وـصدر مركز غنا ي در كندگي شهراكه پر

  يابد.مي

شهري در شهر قاهره  ييهاي الگوي پراكنده روها و نقشهمدل«اي تحت عنوان ) در مقاله2015و همكاران ( شاباكي 

با استفاده از تصاوير لندست و تحليل رگرسيوني به اين نتيجه » وپي شانونبا استفاده از تصاوير چند زمانه لندست و آنتر
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در اين شهر  ييكه بيانگر پراكنده رو افتهيشيافزا 2013در سال  2,1به  1984در سال  1,46رسيدند كه شاخص آنتروپي از 

  است. 

هاي گ و زمين بكر و طبيعي، با ديدگاهرشد پراكنده شهري باندون«اي با عنوان ) در مقاله2014و همكاران ( آرديويجايا

هاي بكر اشاره دارند. در اين به رشد جمعيت شهري و نتيجه آن در فرم پراكنده شهري و رابطه آن با زمين» زيست فضايي

دهد شده كه نتايج نشان مياستفاده 1991-2012هاي هاي سالتحقيق با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  از داده

صورت پراكنده در محدوده موردمطالعه بكر و طبيعي كه به يهانيدر جهت حفظ زم ييهااستييت شهري با اتخاذ سمدير

  وجود دارد موفق عمل كرده است.

  داده ها و روش شناسي 

 و شيوه گردآوري باشديبه لحاظ ماهيت و روش توصيفي تحليلي و به لحاظ هدف كاربردي م روش پژوهش حاضر

و روش ميداني  1397، 1375براي بازه زماني  5و  8و اسنادي مبتني بر تصاوير ماهواره لندست  ياطريق كتابخانهاطالعات از 

شده فازي نظارت يبنداز روش طبقه ياتصاوير ماهواره يبندشده است. براي طبقهاز قبيل مصاحبه و پرسشگري استفاده

ها)، كشاورزي، ، جادهيشده (مسكوني، تجاري، صنعتمل اراضي ساختهكاربري شا 5در  شدهيبندمبتني برشدت انطباق طبقه

اراضي  يهايو براي تبيين فضايي پراكنده رويي شهري و تبع آن اثرات و ميزان تغييرات كاربر مي باشدآبي، باغات و جنگل 

راكنده رويي از سيستم رشد پ يهابراي شناسايي فرم تي، مدل هلدرن و درنهاTerrsetافزار كراس تب در نرم از مدل

سال آينده از روش زنجيره  10پراكنده رويي شهري براي  ينيبشيبراي پو شده ) بهره گرفتهGis( يياياطالعات جغراف

  .دهديرا نشان مي بندطبقه)صحت 1و در مقابل جدول( مدل مفهومي تحقيق)1شكل(شده است. ماركوف استفاده
  

1395-1375 سال هاي 8 و 5دريافت داده هاي ماهواره اي لندست 

7:قرمز  4:سبز   1:؛ آبي5تركيب باند هاي  تصلوير ماهواره اي لندست 
7:قرمز  5:سبز   7:آبي: 8لندست 

ژئورفرنس و تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي با استفاده از نقاط زميني

طبقه بندي نظارت شده به روش فازي و تهيه كاربري اراضي

تحليل تغييرات با استفاده از مدل كراس تب

تحليل پراكنده رويي شهري با ايتفاده از مدل هلدرن و سيستم اطالعات جغرافيايي

  پيش بيني گستردگي شهري با استفاده با استفاده سلول ها خودكار
  

 

  مدل مفهومي تحقيق -1 شكل
 

  ي تصاويربندطبقهصحت  -1 جدول

  ضريب كاپا  يبندطبقهدقت كلي   طبقات

  0٫897818  0٫957254  1375ي سال بندطبقه

  0٫88919 0٫913053  1385ي سال بندطبقه

  0٫935846  0٫955898  1390ي سال بندطبقه

  0٫876475  0٫920317  1395ي سال بندطبقه
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  پژوهشقلمرو 

باشد كه در ناحيه البرز مركزي ترين شهرهاي استان مازندران مييكي از مهمشهر شهر مركز شهرستان قائمقائم

درصد كل مساحت استان را به خود اختصاص داده و  1٫93است كه  لومترمربعيك 458٫5قرارگرفته است. داراي مساحت 

دقيقه طول  53درجه و  52دقيقه عرض شمالي تا  28درجه و  36متر و در محدوده جغرافيايي  51٫2ارتفاع آن از سطح دريا 

شده است. اين شهر از سمت شمال و شمال غرب به شهرستان جويبار و شهرستان بابلسر و درياي مازندران، از شرقي واقع

سمت جنوب به شهرستان سوادكوه، از سمت غرب به شهرستان بابل و از سمت شرق به شهرستان ساري محدود است. 

ستان استراتژيك كه ارتباط پايتخت كشور را با شمال و شمال شرق از دو مسير جاده عنوان يك شهرشهر بهامروزه قائم

  .دهديمطالعه را نشان م منطقه مورد)2(سازد داراي اهميت ويژه است. شكل مرتبط مي روزكوهيف

  
  (ترسيم: نگارندگان) مطالعه مورد قلمروموقعيت  -2 شكل

  اهيافته

كه مساحت كاربري  دهدينشان م1397-1375شهر در مقطع زماني قائم ياتصاوير ماهواره يبندنتايج حاصل از طبقه

اراضي آبي  رسيده است. در اين بازه زماني 1397هكتار در سال  6787به  1375هكتار در سال  3211اراضي ساخته از 

در سال  1107هكتار به  4393 ي ازاراضي آب 1375دارد بنابراين در سال  هايبيشترين تغييرات را نسبت به ساير كاربر

مساحت ) 3شكل (. باشديكاهش آن احداث سد البرز م يهاكاهش داشته كه بر اساس مشاهدات ميداني يكي از علت 1397

 .دهديشهر را نشان مكاربري اراضي شهر قائم) 4(برحسب هكتار و شكل  هايكاربر
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  )1397مأخذ: محاسبات نگارندگان، ( حسب هكتار شهر برقائم يهاياحت كاربرمس -3شكل

  

 
 1397-1375در بازه زماني  يشهرو رشد شهر قائم ياراض يكاربر -4شكل 

  )1397 هاي نگارندگان،يافتهمأخذ: (

صورت  1397-1375اراضي در بازه زماني  يهايتغييراتي اساسي در كاربر دهدينشان م)2(نتايج حاصل از جدول

درصد در اراضي  2٫1درصد و كمترين تغييرات با  43٫8بيشترين تغييرات مربوط به اراضي باغي با  نيبنيگرفته است درا

درصد از آن دچار تغيير شده است  43٫8درصد از اراضي باغي پايدار و بدون تغيير و  35٫2بنابراين  باشديشده مساخته

عنوان وياليي به يهاو پراكنده ساختمان برنامهيب يوسازهابيشترين تغييرات در اين كاربري را ساخت لاز عل انتويم

 زيهكتار از اراضي كشاورزي حاصلخ 5868هكتار از باغات و  3546شهر اشاره كرد كه دوم در پيرامون شهر قائم يهاخانه

-1375در بازه زماني  شوديمشاهده م) 2( و) 1( يهابا مروري بر جدول .هكتار از جنگل را نيز از بين برده است 599و 
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در ارتباط با كشاورزي رو به كاهش بوده است از ديگر علل اصلي  يهايشده و كاربرشهري اضافه يهايبه كاربر 1397

نفر و كمترين كهگيلويه  1762جوار (بيشترين تعداد مهاجرين از استان تهران هم يهااين تغييرات سريع، مهاجرت از استان

شهر بر اساس نتايج تغييرات كاربري شهر قائم)1(). جدول 1395شهر (سرشماري نفوس و مسكن، به شهر قائم و بويراحمد)

  .دهديمدل كراس تب نشان م

 (هكتار) بر اساس مدل كراس تب 1397-1375شهر در بازه زماني تغييرات كاربري اراضي شهر قائم -1جدول 

 درصد مجموع جنگل كشاورزي اراضي آبي باغات شدهساخته  كاربري

 6٫3 35680 0 0 0 0 35680 شدهساخته

 35٫2 200074 4485 36207 4607 151229 3546 باغات

 8٫6 48812 3433 5850 3243 31868 4418 اراضي آبي

 32٫8 186100 164 122078 2483 55507 5868 كشاورزي

 17٫2 97480 82475 2597 1567 10242 599 جنگل

 100 568146 90557 166732 11900 248846 50111 مجموع

  100 15٫9 29٫3 2٫1 43٫8 8٫8  درصد

 95٫12  ضريب كاپا

  1397 مأخذ: محاسبات نگارندگان،

 

  
  1397-1375شهر در بازه زماني الگوهاي پراكنده رويي در شهر قائم -5شكل 

 )1397تحقيق،  يهاافتهيمأخذ: (

گسترش چهار نوع الگوي پراكنده رويي را درشدت وقوع متفاوت در گرايش به چهار جهت جغرافيايي در  )5(شكل 

طرف خارج از مركز شهر كه ونقل بهاصلي حمل يهااني. رشد خطي در امتداد شردهدينشان م 1397-1375فاصله زماني 

ارتباطي شهر ساري  يهادر گرايش به راهارتباطي شهر بابل و در شمال شرق  يهادر شمال غرب در راستاي راه

صورت جهشي رشد داشته، الگوي رشد انبساطي در و سكونتي به يتي، رشد مجزا و منفرد در قالب مراكز فعالافتهيگسترش

به شكل متمركز در نواحي پيرامون  ياو الگوي خوشه افتهيصورت تدريجي و پيوسته گسترشحاشيه شهر و به يهالبه

  وياليي رشد داشته است. يوسازهاساخت ريثشهر تحت تأ
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  شهر بر اساس مدل هلدرنرويي شهر قائمهسنجش پراكند

روشي براي تعيين نسبت رشد پراكنده و رشد جمعيت به كاربرد با استفاده از اين روش  1991جان هلدرن در سال 

بك مشخص نمود كه چه مقدار از رشد شهر ناشي از جمعيت و جه مقدار ناشي از رشد پراكنده شهري بوده است ( توانيم

: 1397توسعة شهر ارتباط تنگاتنگي با ميزان رشد جمعيت شهري دارد (طهماسبي مقدم و همكاران، .)102:2003و همكاران، 

  ). ساختار كلي مدل به اين شرح است:160

 

LN� جمعيت	پايان	دوره

جمعيت	شروع	دوره
� + LN� سرانه	ناخالص	پايان	دوره

�سرانه	ناخالص	شروع	دوره + �� مساحت	شهر	پايان	دوره�

مساحت	در	شروع	دوره
� 

 

LN 	
�����
���� + LN 	�.����	�.����� + �� 	����.��
�.� �				)1    

                                 LN�2.1579� + LN�0.97991� + ���0.74850�		)2  

  

  	�0.769142� + �−0.020633748� = 0.748508										)3  

  

           		 �.�����
�.���������� + 	$�.����

���

0.748508252	 � = 	�.����������.����������																																																)4  

  

                 1.027566 + �−0.02757� = 1)5  

 باشديشهر مربوط به عامل جمعيت مدرصد از رشد پراكنده قائم 100گر اين است كه اننتايج حاصل از مدل هلدرن نماي

 143286بدين معنا كه از  ؛باشديسال م 20اين شهر در بازه زماني  يبرابر 2علل منفي شدن اثر رشد پراكنده شهر افزايش 

 رسيده است. 1397نفر در سال  309199به  1375نفر در سال 

  خودكار يهابر اساس مدل سلول ينيبشيپ

: 1394 سديدي و همكاران،رشد شهري محبوبيت به دست آوردند ( يسازهيسيستم منطق فازي و سلول خودكار، در شب

ي همسايه و مقدار خود سلول هاسلولاين سيستم مقدار يك حالت هر سلول در طول زمان در قالب تابعي از مقادير  ) در49

ي اخير هادهه). در 4: 1391 ،لو وانيهستند (كي مجاور هستند كه در اين تغييرات دخيل هاسلولو فقط  كننديمتغيير 

ي اطالعات هاستميسبا ماهيت سلولي و رستري و  ازدورسنجشي هادادهي با اگستردهي خودكار يك ارتباط هاسلولمدل 

ي مربوط به آينده هاينيبشيپاراضي و  ي روند تغييرات كاربري و پوششسازمدلاست، در تحليل و  داكردهيپجغرافيايي 

با استفاده از روش  1402 تا سالرا  موردمطالعهي تغييرات كاربري اراضي منطقه نيبشيپ )6(. شكلرديگيمقرار  مورداستفاده

ي مدل سلول خودكار نيبشيپ بر اساس موردمطالعهمساحت كاربري اراضي منطقه )2( . جدولدهديمنشان  خودكارسلول 

  است. شدهارائه 1402براي سال 
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  ي خودكارهاسلولمدل  بر اساس 1402ي تغييرات كاربري اراضي تا سال نيبشيپ -6شكل 

  )1397 ي تحقيق،هاافته: يمأخذ(

  هكتار)( 1402ي مدل سلول خودكار تا سال نيبشيپ بر اساس شهرقائممساحت كاربري اراضي شهر  -2 جدول

  جنگل  آبي  كشاورزي  باغات  شدهساخته  اراضي كاربري

  8175٫06  15100٫2  783٫09  22131٫8  8833٫77  مساحت

  1397ي تحقيق: هاافته: يمأخذ

  نتايج

 ي مهم و كليدي آن،هاجنبهكه يكي از  روديمي فضايي به شمار زيربرنامهترين موضوع در پايداري شهر، يكي از مهم

ي زيربرنامهي اثرگذار در ميزان تحقق اهداف توسعه پايدار و هامؤلفهكه يكي از  باشديمي رشد و توسعه شهر در فضا چگونگ

، نحوه ستيزطيمحي مجدد دهشكل. به همين دليل، كنديمي شهري كمك بسزايي هاطيمحكه به بهبود  باشديمفضايي 

ي بشمار ضروري فضايي و مديريت شهري زيربرنامه ازنظرايدار هم ي فضايي پهافرماستفاده از منابع شهرها و تعيين 

ي گذشته در دنيا تحقيقات هادهه. در طي شوديمو پژوهشگران شهري محسوب  نيمحققي مهم هادغدغهو يكي از  روديم

ي زيربرنامهكه ناشي از  باشديمپراكنده رويي، توسعه عاري از حس مسئوليت  اندشدهمتعددي صورت گرفته كه متذكر 

. بنابراين اين دهديمي هوا را افزايش هايآلودگو  ستيزطيمحضعيف و باعث تخريب فضاي سبز، اراضي كشاورزي، 

ي حاصل از هابيآستحقيق با هدف تبيين پراكنده رويي شهري قائم شهر در جهت پاسخگويي به سواالت پژوهش كه 

سال آينده مسير اين تغييرات به كدام  5در  چيست؟ شهرقائمرشد پراكنده رويي شهري و تغييرات كاربري اراضي در شهر 

براساس نتايج مدل كراس تب، بيش ترين ي رشد فضايي آن در وضع موجود چگونه هست؟ از اين رو هافرمجهت است؟ 

 درصد از آن دچار تغيير شده است، اين 8/43درصد اراضي پايدار و  35٫2با مربوط به اراضي باغي  1397سال  تغييرات در
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و رشد فضايي پراكنده شهري اثرات مخربي بر محيط زيست و زمين هاي مرغوب ارضي كشاورزي پيرامون شهر  تغييرات

ي قواره شهري است گذاشته كه عوامل بسياري بر اين امر دخيل بوده است كه مهمترين اين عوامل، عامل جمعيت و رشد ب

قوارة از رشد جمعيت و چه مقدار ناشي از رشد بيكه با استفاده از مدل هلدرن نشان داده شد كه چه مقدار از رشد شهر ناشي

شهر مربوط به عامل درصد از رشد پراكنده قائم 100كه بيانگر اين است نتايج حاصل از مدل هلدرن شهري بوده است. 

جمعيت بوده، نه رشد نامتوازن و اسپرال كه  عاملبر اثر  بيشتر قائم شهر كالبدي و فيزيكي رشد بنابراين باشديجمعيت م

شهري  بدقوارة و افقي درنهايت گسترش و شهري زمين ناخالص سرانة افزايش و جمعيت ناخالص تراكم كاهش آن نتيجة

. با توجه به نتايج باشديسال م 20اين شهر در بازه زماني  يبرابر 2. علل منفي شدن اثر رشد پراكنده شهر افزايش است

ي حاصل هاينيبشيپسال براساس  5بدست آمده از پردازش اطالعات  در اين پژوهش پيش بيني علمي  در اين بازه زماني 

اضي كشاورزي هكتار افزايش و ار 2045٫79سال  5در بازه زماني  شدهساختهكه ارضي  دهديمي خودكار نشان هاسلولاز 

) وضعيت موجود الگوهاي پراكنده در شهر قائم شهر چهار 3كاهش خواهد داشت. براساس نتايج شكل( هكتار 14316٫91

طرف ونقل بههاي اصلي حملدهد كه رشد خطي در امتداد شرياننشان مي 1397-1375جهت جغرافيايي در فاصله زماني 

هاي ي شبكه هاي ارتباطي شهر بابل و در شمال شرق در گرايش به راهخارج از مركز شهر كه در شمال غرب در راستا

صورت جهشي رشد داشته، الگوي يافته، رشد مجزا و منفرد در قالب مراكز فعاليتي و سكونتي بهارتباطي شهر ساري گسترش

به شكل متمركز در  اييافته و الگوي خوشهصورت تدريجي و پيوسته گسترشهاي حاشيه شهر و بهرشد انبساطي در لبه

وسازهاي وياليي رشد داشته است. بنابراين با بررسي تمام دوره هاي زماني در شهر نواحي پيرامون شهر تحت تأثير ساخت

ولي اراضي كشاورزي و باغات،  شدهافزوده شدهساختهي زماني دربركاربرهاي دورهاتمامكه در  شوديمقائم شهر مشاهده 

ين معنا كه كاربرهاي شهري منجر به كاهش اراضي آبي و كشاورزي شده است كه علل آن بد اندداشتهجنگل كاهش 

  . باشديمگسترش فضايي پراكنده شهري 

  پيشنهادها

رويي شهري و جلوگيري از رشد آمده از تحقيق براي بهبود رشد پراكندهدستدر پايان شايسته است با توجه به نتايج به

  رويي به موارد زير اشاره كرد: ريزان در رابطه با موضوع پراكندهبه برنامهرساندن روية آن و ياريبي
  افزايش تراكم و توجه به توزيع متعادل جمعيت و تراكم  -

  ي زمين و بورس بازي زمين توسط سوداگرانخواررانتجلوگيري از  -

 اورزي. هدايت جهات توسعه شهر به زمين هاي غير كشاورزي و توجه به استعداد زمين هاي كش -

 چگونگي ايرـب هـبرنام تنـشاندو  وجهيـيتـب، يـفقا كنشاپر صليا لـعلاز  يـيك: يهرـش ياـهودهمحد بر بيشتر لكنتر -

  ست.امربوط  يهاحطردننكراجرا يا انيزربرنامهو  مربوط ياـهنمازاـس يوـساز  هرـش عةـتوسو  شگستر

  باير درون شهر.اولويت قرار دادن زمين هاي فاقد ساخت ساز و اراضي  -

  .وني شهرننظارت هاي دقيق و مكرر مديريت شهري درراستاي جلوگيري از ساخت و سازدرمحدوده هاي قا -
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