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شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

سنخشناسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر -منطقهها

چکیده
ساختوسازهای با برنامه و بدون برنامه ،منجر به گسترش شهرها و نواحی پیرامونی آنها در اراضی کشاورزی استان مازندران
شد ه و این اراضی را دستخوش تغییرات و یا حتی تخریب گسترده قرار داده است .هدف مقاله حاضر سنخشناسی الگوهای
فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مرکزی مازندران( شامل شهرستانهای ساری ،بابل و قائمشهر) است .روششناسی
پژوهش کمی بوده و دادههای اصلی آن از طریق دو مؤلفه جمعیتی و کالبدی_فضایی به دست میآید .دادههای جمعیتی
از سالنامههای آماری استان مازندران و دادههای کالبدی_فضایی شامل اراضی ساخته شده (براساس تصاویر لندست
و نقشه  1:25000توسعه استان مازندارن) و ترا کم ساختمانی در طی سالهای  1365تا  1395استفاده شد .سایر دادهها
براساس پردازش آماری و ریاضی از دادههای جمعیتی و کالبدی_فضایی با استفاده از نرمافزار  ESRI ،GISو مدل فرم رشد
شهری به دست آمدند .سپس برای سنخشناسی الگوهای فضایی در مقیاس کالن از برآوردگر کریجینگ و برای الگوهای
فضایی در مقیاس خرد از مدل فرم رشد شهری استفاده شده است .نتایج پژوهش حا کی از این است که در مقیاس کالن،
پرا کندهرویی در سالهای مطالعاتی افزایش یافته است .به رغم این که الگوی فضایی در سال  1365به واسطه پایین بودن
متغیرهای مطالعاتی ،تنها در سه مرکز اصلی شهری محدوده متمرکز بوده و در اراضی پیرامون آنها به خصوص در شهرستان
ساری ،پرا کندهرویی وجود داشته است .اما در یک روند زمانی  30ساله همزمان با تمرکز توسعه در اراضی شهری ،اراضی
پیراشهری و روستایی نیز توسعه یافته و پدیده پرا کندهرویی با افزایش ارزش متغیرها شدت گرفته است .از طرف دیگر ،در
مقیاس خرد ،الگوی فضایی پرا کندهرویی در سالهای  1365تا  1375خطی بوده که به دلیل توسعه در پیرامون مرزهای
سکونتگاههای شهری (اراضی پیراشهری) به وجود آمده است .اما در بازه  1375-85توسعه پرا کنده به الگوی میانافزا
گرایش بیشتری داشته و حا کی از شکلگیری الگوی تلفیقی خطی_میان افزای پرا کندهرویی دارد .در بازه  1385-95نیز
الگوی توسعه به صورت میان افزا شکل گرفته است .گفتنی است که در بررسی جدا گانه سکونتگاههای شهری و روستایی
شهر_منطقه مطالعاتی ،نتایج متفاوتی در اراضی شهری مشاهده شد.

.1مقدمه
توسعه شهری در نیمه دوم قــرن بیستم ،منجر به شکلگیری
الــگــوهــای فــضــایــی پــرا کــنــده در مــنــاطــق شــهــری مختلف شد
(Dadashpoor and Salarian, 2015; Dadashpoor and Nateghi,
 .)2017این الگوها با اشکال متنوعی در سطوح مختلف گسترش
یافتند که از پیامدهای منفی آن تخریب محیط زیست(Coisnon
 ،)et al., 2014:41از بین رفتن اراضی کشاورزی;(Ewing et al,2014
) ،:3کاهش کیفیت زندگی) )Hayek et al. 2011,254-258و عدم
انسجام در ساختار فضایی منطقه بوده است (Dadashpoor and
) .Salarian, 2018اما این پیامدها در زمان خود متوقف نشده
و پس از گــذر زمــان با نفوذ و رخنه بر سکونتگاههای پیشین،
الگوهای فضایی آنها را نیز متحول می کــنــنــد(kheyroddin and
;Salarian, 2015:155; Dadashpoor and Lavasani, 2015:134
 )Dadashpoor et al.,2016:52و ا گر بدون برنامه ادامه پیدا کنند،
تأثیر بسزایی در فرآیند برنامهریزی بر جای میگذارد.
پــرا کــنــدهرویــی دارای تعاریف بسیار متنوعی اســت کــه مبتنی
بــر دیــدگــاه خ ــاص افـ ــراد و نــظــری ـهپــردازان شــکــل گــرفــتــه اســت.
بدینترتیب که اولویت اصلی در تعریف آن گونهای از پیکربندی
فضایی( )Poelmans and Rompaey,2009:10یا الگوی رشد( (Yue
 et al.,2013:361در اراضی توسعه نیافته ((Wang, 2012:12-13
و الگوی کاربری اراضی (;Dadashpoor and Lavasani, 2015:126
 )Bhatta, 2010, 104در نظر گرفته میشود که دارای مشخصهها و
ویژگیهای خاص خود است .در مجموع میتوان پرا کندهرویی را
شماره بیستوهفت یکی از الگوهای فضایی توسعه مناطق در اراضی پیرامونی در نظر
ً
تابستان  1397گرفت که غالبا به صورت غیرسیستماتیک و بدون برنامهریزی
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه با ترا کم پایین جمعیتی و ساختمانی همراه اسـ ــت(Ermer et
علمی-پژوهشی
al.,1994; Ewing et al., 1997; Burchfield et al., 2005; Huber,
 .)1999پرا کندهرویی در سطوح مختلف فضایی وجود دارد .به
طور مثال پرا کندهرویی پیراشهری به ترا کم بیشتر تمایل دارد؛ در
نتیجه در یک منطقه کوچکتر با تعداد واحدهای مسکونی بیشتر
گسترش مییابد .درحالی که پرا کندهرویی روستایی در ترا کم
پایین اتفاق میافتد( .)Radeloff et al,2005,794یکی از دالیل
اهمیت پرا کندهرویی ،رونــد گسترش ساختمانها در مناطق
غیرشهری است که به صورت گسسته بوده و موجب از بین رفتن
اراضی طبیعی میگردد).(Dadashpoor and Salarian, 2015:148
در نتیجه بررسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در هر دو سطح
روستایی و پیراشهری اهمیتی ویژه مـییــابــد(Inostroza and et
.)al.,2013: 87
در استان مازندران به دلیل اراضی باارزش طبیعی ،شکلگیری
الگوهای فضایی پرا کندهرویی اهمیتی دو چندان پیدا کرده
است) .(Dadashpoor and Salarian, 2018زیرا هریک از الگوهای
پرا کندهرویی به دلیل ویژگیهای خاص خود میتوانند وجوه
منفی و مثبتی را در سطح منطقه موجب شوند .ساختوسازهای
مسکونی با برنامه و یا حتی خــارج از برنامه ،منجر به گسترش
شهرها و نواحی پیرامونی آنها در اراضی کشاورزی استان مازندران
شدهاست .ظرفیت اقتصادی این منطقه بر پایه توانهای توسعه
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کشاورزی است که بهدلیل سرمایه ملی میبایست برنامهای برای
جلوگیری از تخریب روزافزون و توسعه اراضی ساخته شده در آن
اتخاذ شود .ظرفیت یادشده در حال حاضر بهدلیل روند توسعه،
بازار زمین و مسکن به صورت کامل فراموش شده و دستخوش
تغییرات و یا حتی تخریب گسترده قرار گرفته است .عوامل یادشده
در شهر_منطقه مطالعاتی به دلیل موقعیت استراتژیک و حساس،
اهمیت دوچندانی مییابد .زیرا اهمیت انسجام فضایی_ کالبدی
محدوده مطالعاتی و تأثیری که بر ساختار کالن استان مازندران
دارد ،لزوم برنامهریزی و بررسی گونههای فضایی پرا کندهرویی
را موجب مـیشــود .هــدف مقاله حاضر گونهشناسی الگوهای
فضایی پرا کندهرویی در شهر منطقه مرکزی مــازنــدران است.
برای دستیابی به این هدف دو سئوال مطرح میشود؛ در ابتدا
این که الگوهای فضایی توسعه پرا کنده در سطح شهر_ منطقه
مطالعاتی به چه صورت است؟ و دوم ،الگوهای فضایی توسعه
پرا کنده در سطح خرد (شامل روستاها و اراضــی پیراشهری) در
چه اشکالی نمود پیدا کرده است؟ بنا بر آنچه گفته شد ،بررسی
و گونهشناسی الگوهای توسعه فضایی پرا کنده میتواند بخشی
از روند برنامهریزی ویژه برای شهر_ منطقه مطالعاتی را تسهیل
نماید تا بر پایه آن بتوان به سایر مراحل برنامهریزی توسعه در
محدوده مطالعاتی دست یافت و از روند گسترش پرا کندهرویی
کاست.
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.2چارچوب نظری
در زمینه الگوهای فضایی پرا کندهرویی در سطح داخلی و جهانی
مطالعات متعددی ص��ورت گرفته اس��ت .در مطالعات داخلی،
احمدی و همکاران به بررسی تطبیقی پرا کندهرویی در سه شهر
میانی ایــران پرداختند که در آن انــدازهگـیــری و مشخصههای
پرا کندهرویی ارائــه شدند .نتیجه پژوهش مبتنی بر توسعه با
ترا کم پایین ،فقدان مرکزیت و ضعف اختالط کاربری در اراضی
با توسعه پرا کنده بود ( .)Ahmadi et al, 2009اسماعیلپور  در
پژوهشی به بررسی تأثیر رشد پرا کنده بر نابودی اراضی کشاورزی
صفاشهر و راهبردهای تعدیل آن پرداخت .نتیجه مبتنی بر تأثیر
زیــاد پرا کندهرویی بر تخریب و کاهش ارزش اراضــی کشاورزی
محدوده مطالعاتی بود) .(Esmaeilpour, 2011احدنژاد روشتی و
حسینی به ارزیابی و پیش بینی تغییرات پرا كنش افقی شهر تبریز
با استفاده از تصاویر ماهوارهای چند زمانه و سیستم اطالعات
جغرافیایی پرداختند .هدف از این پژوهش ،تحلیل فرایندهای
رشــد و گسترش شهر تبریز بــود .نتایج یافتههای ایــن پژوهش
نشان میدهد که روند توسعه و تمایل گسترش كالبدی_فضایی
شهر تبریز در امــتــداد شرقی و غربی اســت؛ یعنی منطقهای كه
زمــیـنهــای مــرغــوب كــشــاورزی اط ــراف شهر در آنــجــا ق ــرار گرفته
است).(Ahadnejhad and Hosseini; 2011:3-13
ع ــاوه بــر ای ــن در ســطــح جــهــانــی ،گــالــسـتــر و ه ـمــکــاران ()2001
پــرا کــنــدهرویــی را در چند دسـتــه ،توسعه خطی ،توسعه پرش
قورباغهای و توسعه پیوسته اما پرا کنده بر پایه سطح فشردگی
یــا گستردگی تقسیم کـ ــردهانـ ــد( .)Feng,2009:54لینچ و بیکن
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.3روش پژوهش
روششناسی مقاله حاضر کمی بــوده و هدف آن سنخشناسی
الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مرکزی مازندران (
شامل شهرستانهای ساری ،بابل و قائمشهر) است .دادههای
م ــورد نــیــاز از طــریــق تــصــاویــر م ــاه ــوارهای و اســنــاد کتابخانهای
استخراج شــده و دو م��دل بــرآوردگــر کریجینگ و مــدل فــرم رشد
شهری برای شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی پرا کندهرویی به
کار رفته است .ابزارهای مورد استفاده در مقاله نیز از طریق دو
نرمافزار  GISو  ESRIانجام شده است.
.3.1معرفی منطقه مطالعاتی
استان مــازنــدران با عــرض جغرافیایی  35درجــه و  47دقیقه تا
 36درجــه و  35دقیقه شمالی و طــول جغرافیایی  50درجــه و
 34دقیقه تا  54درجه و  10دقیقه شرقی در شمال کشور ایران
و در کرانههای جنوبی دریای مازندران قرار گرفته است (تصویر
شماره .)1این استان به واسطه استقرار در میان رشته کوههای
البرز و دریای خزر دارای مرغوبترین جنس خا ک برای پرورش
محصوالت کشاورزی و دامپروری است .محدوده مطالعاتی در
مقاله حاضر شامل شهرها و روستاهای واقع در شهرستانهای شماره بیستوهفت
تابستان 1397
ساری ،بابل و قائمشهر استان مازندران است (جدول شماره.)1
دلیل انتخاب این شهرستانها به واسطه اولویت انتظامبخشی ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
در ساختار سیاسی_مدیریتی استان است ،زیرا این مرا کز دارای
شرایط جمعیتی ،اقتصادی و مدیریتی خاصی در سطح استان
م ـیبــاشــنــد) .(Lotfi, 2008: 66ا گــر گــرای ـشهــای اف ــراد بــومــی و
غیربومی به سکونت در اراضی پیراشهری این مرا کز افزایش یابد،
خطرات جدی را برای اراضی طبیعی به همراه خواهد داشت .به
دلیل حساسیت برنامهریزی در این مرا کز باید با نگرشی خاص
به پیشبینی تحوالت توسعه در این منطقه پرداخت تا میزان
تخریب اراضی طبیعی را کاهش داد .مساحت این محدوده 15
هزار و 285کیلومتر مربع ،معادل با  22/24درصد از سطح استان
مازندران است.
جمعیت شهر_منطقه مطالعاتی در سال  1365برابر با  960هزار
و 568نفر بوده که با نرخ رشد  1/2درصدی به یک میلیون و 294
هزار و  583نفر در سال ( 1395سالنامه آماری استان مازندران،
جلد دوم ،صفحه  )141رسیده است .اراضــی ساخته شده نیز از
 30/91کیلومتر مربع در سال  1365با نرخ رشد  6/56درصدی
به  58/52کیلومتر مربع در سال  1375و سپس در سال 1385
از  79/55کیلومتر مربع با نرخ رشد   4/54درصدی به 114/06
کیلومتر مربع در سال  1395افزایش یافت(نمودار شماره .)1
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الگوهای توسعه را شامل توسعه هستهای ،خطی ،ستارهای و
اقماری می دانستند اما لوئیس و برابک پرا کندهرویی را بهعنوان
الگوی پنجم از توسعه در چهار الگوی تعریف شــده به وسیله
لینچ و بیکن اضافه کردند ( .)Meeus,2008:13اوینگ گونههای
پرا کندهرویی را در مدلهای مختلف توسعه همچون کمترا کم،
پرا کنده ،نــواری و پــرش قــوربــاغـهای تعریف میکند (Kew and
 .)Lee,2013:1809ویلسون و همکاران ( )2003گونههای رشد را
با عنوان میان افزا ،1گسترده ،توسعه خطی ،ایزوله و خوشهبندی
شــده ،ارائــه میکنند که رشد خارجی را به ایزوله ،رشد خطی و
رشد خوشهای تقسیم میکنند( .) Yue et al.,2013:361ویژگی
الگوهای رشد پرا کندهرویی شامل ترا کم پایین(Lockwood and
) ،McKinney, 2008تصادفی و اتفاقی بودن) (USGAO,1999
،کاربری زمین واحد یا تفکیک فیزیکی از کاربری زمین (Taulet and
) ،Molina, 2008توسعه تجاری گسترده( ، (Downs,1999توسعه
در اراضی پیرامون مناطق و افزایش تدریجی مصرف زمین(Roca
)and Burns,2004و غیر فشرده()Gordon and Richardson,2001
اســت .هــاروی و کــارک سه شکل اصلی پرا کندهرویی را به سه
صــورت ،توسعه مــداوم با ترا کم پایین ،توسعه نــواری و الگوی
جهش یافته شناسایی کردند) .(Harvey and Clark, 1965افرادی
همانند ویلسون و همکاران و انجل و همکاران نیز الگوهای
پرا کندهرویی را در سه شکل ،تشکیل یک مرکز ثانویه ،گسترش
نــواری و توسعه پرا کنده تلقی میکنند (;Bhatta,2010,13-14
 .)Angel et al., 2007; Wilson et al., 2003نچیبا و والــش به
ارائه دو الگو از اشکال مختلف پرا کندهرویی پرداختند که شامل
توسعه کم ترا کم جمعیتی و اقتصادی در حاشیه (پرا کندهرویی
لبهای) و جدایی کاربری اراضی در توسعه جهشی است (Fallah
 .)and et al.,2010: 455; Nechyba and Walsh, 2004اینستروزا و
همکاران توسعه متفرق را یکی از الگوهای پرا کندهرویی میدانند
که بر ناپیوستگی فضایی در منطقه داللت دارد (Inostroza and et
 .)al.,2013: 88هیملیچ و اندرسون( )2001پرا کندهرویی را با عنوان  
توسعه حاشیهای مناطق میدانند و آن را در زیرمجموعههای
ایزوله ،رشد خطی و رشد خوشهای خالصه میکنند (Farooq
2
 .)and Ahmad,2008:78فورمن  پرا کندهرویی را به توسعه لبهای
و گونهای از گسترش 3اراضی غیرمستقیم در نواری مــوازی 4لبه
مناطق منتسب مـیدانــد) .(Forman, 1995در این میان ،فنگ
علل پیدایش الگوهای نواری و خوشهای پرا کندهرویی را بررسی
کرده و پرا کندهرویی را در این دستهها تقسیم میکند(Fang et
 .)al,2007,469-470اما فاروغ و احمد عالوه بر الگوهای یادشده
گونه دیگری با عنوان الگوی جهشی و متفرق را نیز الگوهایی
پرا کندهرویی میدانند( .)Farooq and Ahmad,2008:78تعدادی
از صــاحــب نــظــران همچون كــاســون ،ه ــاروی و ك ــارك ،آرچ ــر و
اوتنسمان بیشتر بر ابعاد كالبدی پرا کندهرویی تأ كید دارنــد و

الگوهای فضایی آن را در متفرق و نواری تعریف میکنند(Ahmadi
 .)et al., 2010: 27اوتنسمان با تعریف الگویی که با اراضی خالی از
مناطق توسعه یافته جدا شدهاند ،به الگوی متفرق اشاره میکند
(.)Bhatta,2010:7; Ottensmann, 1977

تصویر شماره   :1موقعیت محدوده مورد مطالعه
جدول شماره  :1تقسیمات سیاسی شهر_ منطقه مطالعاتی  در سال 1390
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شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

شهرستان

مساحت (کیلومتر مربع)

تعداد  بخش

تعداد شهر

تعداد دهستان

بابل

1578/1

6

7

13

ساری

3248/4

5

3

13

قائمشهر

458/5

2

2

7

مجموع

5285

13

12

33
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7
6
5
4
3
2
1
0

1385-1395

1375-1385

1365-1375

4.54

3.16

6.56

ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ

0.89

0.84

1.44

ﺟﻤﻌﻴﺖ

نمودار شماره  :1مقایسه نرخ رشد اراضی ساخته شده و نرخ رشد جمعیت از سال 1365تا 1395

.3.2دادههای مورد نیاز
دادهه ــای اصلی بــرای دستیابی به اهــداف مقاله در مؤلفههای
جمعیتی و کالبدی_فضایی خالصه میشود(جدول شماره.)3
برای دستیابی به دادههای جمعیتی به سالنامههای آماری استان
مازندران از سال  1365تا  1395فصل جمعیت شهری و روستایی

مراجعه شــده اســت .دادههـ ــای کالبدی_فضایی شامل اراضــی
ساخته شده طی سالهای  1365تا (1395براساس تصاویر لندست
و نقشه  1:25000توسعه استان مازندارن) و ترا کم ساختمانی در
دورههای مطالعاتی است.

جدول شماره  :3دادهها و اطالعات مورد نیاز براساس اهداف پژوهش
سئوالهای پژوهش

مدلها

دادههای مورد نیاز

الگوهای فضایی در سطح کالن ،شهر_منطقه
مطالعاتی

برآوردگر کریجینگ

جمعیت شهر_منطقه مطالعاتی از سال  1365تا 1395
ترا کم جمعیتی شهر_منطقه مطالعاتی از سال  1365تا 1395
ترا کم ساختمان شهر_منطقه مطالعاتی از سال  1365تا 1395
اراضی ساخته شده شهر_منطقه مطالعاتی از سال  1365تا 1395

الگوهای فضایی در سطح خرد ،شهر_منطقه
مطالعاتی

مدل فرم رشد شهری

تصاویر ماهواره لندست از سال  1365تا 1395
نقشه  1:25000توسعه استان مازندران

transition matrix
Spatial metrics
Spatial statistics
Spatial-structure pattern
Black and white
Spatial autocorrelation
Estimation error variances

1
2
3
4
5
6
7

• مدل فرم رشد شهری :8در این مدل دستهبندی پرا کندگی
با استفاده از بررسی فرآیند تحوالت چشمانداز صورت میگیرد
که سه نوع اصلی از پرا کندگی با عنوان توسعه پرا کندگی لبهای،
پرا کندگی میانافزا 9و پرا کندگی دور از مرکز استنتاج میشود (Lv
 .)and et al.,2010:1134در این مدل ) b(n,pطول مرز مشترک شماره بیستوهفت
تابستان 1397
میان منطقه توسعه یافته جدید و از پیش توسعه یافته و)b(n
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
کل طول محدوده است .حاصل این معادله ا گر عددی بین صفر
و  0/4باشد ،آنگاه پرا کندهرویی میان افزا ،ا گر بین  0/4تا 0/6
باشد ،پرا کندهرویی لبهای و بین  1تا  0/6باشد ،توسعه دور از مرکز
و جهشی تفسیر میشود.
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رابطه (:)1

.4بحث و یافتهها
.4.1سنخشناسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در سطح کالن
در این بخش ،بر مبنای شناسایی متغیرهای جمعیتی ،ترا کم
جمعیت ،ترا کم ساختمان ،تغییرات و تحول توسعه به بررسی و
تحلیل الگوهای برآمده از آن در شهر_منطقه مطالعاتی پرداخته
میشود .در ابتدای امر مجموعه متغیرهای نام برده به عنوان
اطالعات پایه در اختیار برآوردگر کریجینگ قرار میگیرند .سپس
براساس توزیع فضایی دادهها نموداری به دست میآید تا توزیع
اطالعات را نسبت به خط میزان نمایش دهد .از تصویر شماره 2
چنین بر میآید که روند تحول متغیرهای مطالعاتی طی سالهای
)8 UFG(urban growth form
9 Infill

سنخشناسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر -منطقهها

.3.3مدلهای تحلیل
بررسی متون مربوط به بررسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی،
روشها و مدلهای تحلیل گونا گونی را ارائه میدهد .روشهای
2
اصلی در ایــن بررسی شامل ماتریس گ ــذار ،1معیارهای فضایی
 ،آمــارهــای فــضــایــی ،3الــگــوی ســاخــتــار فــضــایــی ،4فرضیه سیاه_
سفید  5رشد فرکتال هندسی ،مدلهای فرم شهری ،مدل شیب
ترا کم ،شاخص پرا کندگی ،شاخص شــدت ،برآوردگر کریجینگ،
 ،SLEUETHآنتروپی شانون اس ــت(Fang et al,2007,40-471
;Davis and ;Lv et al. 2010, 1132; Bhatta,2010, 100-101
 .)Galster et al.2000 ; Aurand,2007:48 Schaub,2005,274در
این مقاله از دو مدل برآوردگر کریجینگ و مدل فرم رشد شهری و نیز
دو نرمافزار  ESRI ،GISبرای شناسایی و تحلیل الگوهای فضایی
پرا کندهرویی استفاده شده است.
• برآوردگر کریجینگ :برآوردگر کریجینگ یکی از ابزار مهم در
آمار جغرافیایی و تحلیل روابط فضایی است که میتواند متغیرها
را در فضای دو یــا ســه بعدی مــورد تجزیه و تحلیل قــرار دهد
) .(USGS,2006:1برآوردگر کریجینگ با استفاده از پیشبینی
نزدیکترین همسایگی میتواند به پیشبینی خطی همبستگی
فضایی 6میان متغیرها بپردازد .این بدین معناست که واریانس
خطای تخمین 7به حداقل کاهش مییابد .زیرا ویژگى کریجینگ
ایــن اســت که ضــرائــب را به گــونـهاى تعیین مىکند که در عین
نااریب بودن) ،(Zarghami,2014: 6واریانس تخمین نیز حداقل
بــاشــد)  .(USGS,2006:1-3این روش تکنیکی برای درونیابی
دادهها براساس واریانس فضایی است .در این روش برای بیان

تغییرات فضایی از واریوگرام استفاده میشود و خطای مقادیر
پیشبینی شده را با توجه به توزیع فضایی دادههای پیشبینی
شده ،کمینه میکند).(Mirmousavi and Mirain, 2010:159
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 1365تا  1395همبستگی بیشتر شده است؛ زیرا این شاخص با
مقدار  0/26در سال  1365به  0/81در سال  1395رسیده است
(هرچه مقدار عددی به یک نزدیک باشد ،آنگاه همبستگی بیشتر
میشود) .بدینترتیب در نمودار همبستگی سال  1365شاهد
تفرق و تفاوت متغیرها از خط میزان تحلیل بوده و این روند در
ســال  1375به سمت همبستگی بیشتر نسبت به خط میزان
گرایش داشته اســت .در ســال  1385متغیرها با تمرکز بیشتری
نسبت به سال  1375نمود پیدا کردهاند .در سال  1395شاهد
تغییرات جزئی نسبت به دهه پیشین بوده که تغییرات یادشده
منجر به همبستگی قویتر متغیرها پیرامون خط میزان شده
است .این تحوالت را میتوان به دلیل توسعه کالبدی گسترده
در سالهای مطالعاتی توجیه کرد .خروجی حاصل از این بخش
میتواند برای تحلیل الگوهای فضایی پرا کندهرویی در سطح
کالن مورد استفاده قرار گیرد .در نتیجه میتوان گفت که الگوهای
فضایی پرا کندهرویی در سال  1365به صورت الگوهای متفرق و
ایزوله بوده و با گذر زمان ،تحوالت توسعه منجر به شکلگیری
الگوهای فضایی نــواری ،میان افــزا ،چند هستهای و خوشهای
شده است.
پس از بررسی میزان همبستگی متغیرهای مطالعاتی ،نیاز است
تا به جانمایی فضایی متغیرها براساس میزان تأثیر بر الگوهای
فضایی پرا کندهرویی پرداخته شود (تصویر شماره  .)3برآیند این
مرحله از برآوردگر کریجینگ ،نشان دهنده خطی بودن الگوی

فضایی توسعه در سال  1365است؛ زیرا متغیرها در پیکسل بزرگ
شده پیرامون مسیری کاهش یا افزایش داشتهاند .اما در سال
 1375به واسطه تحوالت توسعه ،الگوی فضای نیز تغییر یافته و
میزان تمرکز در سطح پیکسلها پخش شده است .چنین روندی
در سال  1385و  1395نیز قابل مشاهده است .در انتهای فرآیند
تحلیل بــرآوردگــر کریجینگ ،مجموعه نقشههایی ارائــه شد که
به دلیل وضــوح جهت ،ارائــه آنها با فرمت رستری نمایش داده
میشوند .جانمایی الگوهای فضایی پرا کنده در شهر_منطقه
مطالعاتی نشان دهنده این امر است که روند تمرکز در سه شهر
اصلی از سال  1365تا  1395افزایش یافته اســت .اما در اراضی
روستایی و پیراشهری محدوده مطالعاتی ،الگوهای پرا کندهرویی
از گذشته تا کنون وجود داشته و در سال  1395شدت بیشتری
گرفته اســت .نکته قابل توجه در خــروجــی ایــن مــدل ،ساختار
الگوهای فضایی پرا کندهرویی در نواحی جنوبی شهر_منطقه
مطالعاتی است .در سال  1365بخش جنوبی شهرستان ساری
دارای سطوح زیــادی از پرا کندهرویی است و این رونــد تا سال
 1395همچنان ادامه داشته و تنها تفاوت آن در سال  1375رخ
داده که بخشی از اراضی دارای تمرکز و همبستگی باال بودند .در
شهرستان قائمشهر و بابل تنها سهم اندکی از اراضی به صورت
پــرا کــنــده توسعه یــافـتـهانــد ،امــا همچنان م ـیتــوان بــه تشدید
پرا کندهرویی در اراضی جنوبی این شهرستانها اشاره کرد.

شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
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تصویر شماره :2مقایسه میزان همبستگی فضایی سلولهای محدوده مطالعاتی

تصویر شماره :3واریوگرام یا کواریانس متغیرها در محدوده مطالعاتی
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شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
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تصویر شماره :4الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی براساس برآوردگر کریچینگ

.4.2سنخشناسی الگوهای فضایی خرد پرا کندهرویی
برای سنخشناسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی طی سالهای
1
مطالعاتی میتوان آنها را با عنوان الگوهای رشد شهری و منطقهای
بــررســی ک ــرد .مــدلهــا و روشهـ ــای بسیاری ب ــرای سنخشناسی
الگوهای فضایی توسعه وجود دارد اما بنیان همه مطالعات انجام
شده به شاخصهای مرز مشترک توسعه جدید و اراضی ساخته
شده جدید( ) 141Xu et al.,2013:بر میگردد .در این بخش ابتدا
سطوح اراضــی ساخته شده در سالهای  1385 ،1375 ،1365و
 1395با استفاده از تصاویر هوایی و نقشه  1:25000توسعه استان
مــازنــدران استخراج شد .به کمک اراضــی ساخته شــده ،خطوط
توسعه در هریک از ســالهــای مطالعاتی ترسیم گــردیــد .مرحله

بعدی اندازهگیری خطوط توسعه و تعیین خطوط مشترک توسعه
است که پس از ترسیم خطوط توسعه در هریک از سالهای 1365
تا  ،1395با استفاده از روی هم انــدازی الیههای به دست آمده
در سیستم اطالعات جغرافیایی ،خطوط مشترک توسعه تعیین
گردید( جدولهای شماره  4و .)5
مرحله نهایی کمیسازی الگوهای توسعه پرا کنده اســت .برای
بررسی الگوهای پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی ،از تقسیم
طول مرز مشترک خطوط توسعه بر طول خطوط محدوه پیشین
میتوان به تقسیمبندی الگوها در اشکال خطی ،میان افزا و متفرق
دست یافت (جدولهای شماره  6و .)7

جدول شماره :4اندازهگیری خطوط توسعه و خطوط مشترک توسعه شهری
تغییر و تحول اراضی ساخته شده

ساری

قائمشهر

بابل

1365
1375
1385
1395

24887/88
34955/32
47487/05
66976/60

16513/04
21404/79
25996/73
39546/79

23053/46
24633/86
42363/39
60041/26

خطوط مشترک اراضی ساخته شده

ساری

قائمشهر

بابل

1365-75
1375-85
1395-85

5690/09
12067/82
23388/64

629/07
4539/11
9908/2

9612/91
5287/73
18767/25

جدول شماره :5اندازهگیری خطوط توسعه و خطوط مشترک توسعه روستایی
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تغییر و تحول اراضی ساخته شده

سکونتگاههای روستایی

1365
1375
1385
1395

242648/29
564755/15
713931/54
747094/61

خطوط مشترک اراضی ساخته شده

سکونتگاههای روستایی

1365-75
1375-85
1395-85

134118/86
363348/48
574340/46
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جدول شماره :6نرخ و الگوی پرا کندهرویی در اراضی شهری
ساری

کمیسازی توسعه پرا کنده

بابل

قائمشهر

نرخ

الگو

نرخ

الگو

نر خ

الگو

1365-75

0/16

متفرق

0/35

متفرق

0/49

خطی

1375-85

0/04

متفرق

0/02

متفرق

0/38

متفرق

1395-85

0/42

خطی

0/21

خطی

0/44

خطی

جدول شماره :7نرخ و الگوی پرا کندهرویی در اراضی روستایی
کمیسازی توسعه پرا کنده
1365-75
1375-85
1395-85
1 Urban growth forms/ regional growth forms

سکونتگاههای روستایی
نرخ
0/55
0/64
0/84

الگو
خطی
میان افزا
میان افزا

نتایج یافتهها نشان میدهد که الگوهای فضایی پرا کندهرویی در
شهر ساری از الگوی متفرق به سوی الگوی خطی تحول یافته است.
این رونــد را میتوان در پی توسعه شبکه ارتباطی ســاری تحلیل
کرد .بدینترتیب که در سال  1365خطوط مشترک توسعه در این
شهر کم بوده و با سپری شدن زمان ،تحول اراضی ساخته شده در
نواحی صورت گرفته ،که از پیش ساخته شده بودند و این امر منجر
به افزایش مرز مشترک نواحی ساخته شده جدید و قدیم گردید.
الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر قائمشهر نیز همانند شهر
ساری شکل گرفته است ،با این تفاوت که میزان الگوهای فضایی
متفرق پرا کندهرویی قائمشهر در سال  1365-75بیشتر از ساری
بوده و در دوره  1385-95الگوی فضایی خطی با قدرت کمتری
نسبت به ساری رخ داده است .الگوهای فضایی پرا کندهرویی در
شهر بابل در ابتدا به صورت خطی بوده ،زیرا مرز توسعه در دوره
 1365-75دارای باالترین مقدار خطوط مشترک طی دورههــای
مطالعاتی است .همچنین در شهر بابل ادامه روند توسعه منجر
به شکلگیری الگوهای فضایی متفرق پرا کندهرویی در بازه -85
 1375شد و سپس در سال  1385-95به صورت الگوی خطی شکل
گرفت .در مجموع میتوان گفت که الگوهای فضایی پرا کندهرویی
در مرا کز شهری محدوده مطالعاتی روند توسعه شبکهای را پیش
گرفتهاند .اما نمیتوان از تأثیری که اراضی روستایی و پیراشهری
بر الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی دارند،
غفلت نمود .به دلیل اهمیت و تأثیر بسزای الگوهای فضایی
پرا کندهرویی بر ساختار فضایی شهر_منطقه مطالعاتی نیاز است

تا تحلیل آن برای نتیجهگیری این بخش صورت گیرد .الگوهای
فضایی توسعه در اراضی روستایی از الگوی متفرق در سال  1365به
الگوی میان افزا در سال  1395تغییر شکل یافته است .این روند را
میتوان براساس سیر تحول الگوهای فضایی پرا کندهرویی تحلیل
نمود ،زیــرا در ابتدا الگوهای متفرق ،جهشی و ایزوله در اراضــی
روستایی که فاصله زیادی از مرزهای شهری دارند ،رخ میدهد و بر
اثر گذر زمان و با توسعه سکونتگاههای روستایی ،الگوهای فضایی
میان افزا و چند هستهای شکل میگیرند.
الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی تحول
توسعه از الگوی خطی به میان افــزا را نشان میدهند .در دوره
 1365-75شهر_منطقه مطالعاتی دارای الگوی فضایی خطی
پرا کندهرویی است ،پس میتوان بر تأثیر بسزای اراضی روستایی و
شهر بابل برای شکلگیری این الگو اشاره کرد .زیرا در دوره یادشده
شهر بابل و اراضی روستایی شهر_منطقه مطالعاتی دارای الگوی
خطی پرا کندهرویی بودند ،اما به دلیل مقدار عــددی الگوهای
توسعه در شهر ســاری و قائمشهر ،از شــدت الگوی خطی شهر_
منطقه مطالعاتی به نسبت شهر بابل و اراضی روستایی در دوره
 1365 -75کاسته شده است .سپس در دوره  1375-85الگوی
متفرق اراضی شهری و الگوی میان افزای اراضی روستایی در هم
تلفیق شده و الگوی فضایی خطی را شکل داده است .در دوره -95
 1385نیز به دلیل افزایش خطوط مشترک توسعه در اراضی شهری
و روستایی ،الگوی میان افزا در شهر_منطقه مطالعاتی شکل گرفته
است (جدول شماره .)8

جدول شماره :8نرخ و الگوهای پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی

1365-75
1375-85
1395-85

150050/93
385243/14
626404/55

.5نتیجهگیری
هـ ــدف اصــلــی مــقــالــه حــاضــر ســن ـخشــنــاســی ال ــگ ــوه ــای فضایی
پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی بــود .بــرای دستیابی به
این هدف ،مجموعهای از متغیرها و شاخصها مورد بررسی قرار
گرفتند .سپس متغیرهایی انتخاب شدند که بر ابعاد جمعیتی
و کالبدی_فضایی تأ کید داشتند و مــدلهــای سنجش آنها نیز
استخراج شد .بررسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در دو سطح
خرد و کالن (مبتنی بر تقسیم پرا کندهرویی در دو دسته درونی و
بیرونی) صورت گرفت .در سطح کالن با استفاده از مدل کریجینگ
به تحلیل همبستگی فضایی متغیرها پرداخته شد .الگوی فضایی
برآمده از مدل کریجینگ  نشان دهنده شدت گرفتن پرا کندهرویی
در سالهای مطالعاتی اســت .الگوی فضایی در ســال  1365به
واسطه پایین بودن متغیرهای مطالعاتی ،تنها در سه مرکز اصلی
شهری محدوده متمرکز بوده و در اراضی پیرامون آنها به خصوص
در شهرستان ساری ،پرا کندهرویی وجود داشته است .اما در سال
 1375به واسطه تبدیل برخی از مرا کز روستایی به شهری و گرایش
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شهر_منطقه مطالعاتی
نر خ
0/48
0/59
0/75
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الگو
خطی
خطی
میان افزا

توسعه در اراضی پیرامون مرا کز شهری ،میزان تمرکز در شهرستان
بابل افزایش داشته و تنها در بخشی از اراضــی شهرستان بابل و
قائمشهر ،پدیده پرا کندهرویی رخ داد ه است و این تحول در سال
 1385نیز ثابت بــوده اما در سال  1395همراستا با تمرکز توسعه
در اراضی شهری ،اراضی پیراشهری و روستایی نیز توسعه یافته و
پدیده پرا کندهرویی با افزایش ارزش متغیرها شدت گرفته است.
بدینترتیب میتوان گفت که برخالف ساختار فضایی شهر_منطقه
مطالعاتی که روند افزایش همبستگی و تعامل در شهرهای اصلی و
فرعی را دارا میباشد ،پرا کندهرویی در اراضی پیراشهری و روستایی
افــزایــش چشمگیری داشــتــه اســت .در مجموع مـیتــوان الگوی
فضایی کالن منطقه را در ساختار متمرکز مرا کز اصلی و روند تفرق
در اراضی پیراشهری و روستایی جویا شد .توسعه پرا کنده خطی،
ً
به واسطه حضور مرا کز قوی و متعاقبا شبکه ارتباطی_فضایی آن در
هسته مرکزی شهر_منطقه مطالعاتی وجود دارد .الگوهایی از قبیل  
ایزوله و جهشی که دارای فواصل مکانی زیاد ،شدت پایین توسعه،
ً
ترا کم پایین جمعیتی و ساختمانی هستند ،غالبا در نواحی جنوبی
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شهر_منطقه مطالعاتی به چشم میخورند .در نتیجه ساختار
متمرکز در مرا کز اصلی شهری و رونــد تفرق در اراضــی پیراشهری
و روستایی وجــود دارد .الگوی فضایی پرا کندهرویی خطی ،به
ً
واسطه حضور مرا کز قوی و متعاقبا شبکه ارتباطی_فضایی آن در
هسته مرکزی شهر_منطقه مطالعاتی شکل گرفته و الگوهایی از
ً
قبیل ایزوله و جهشی غالبا در نواحی جنوبی شهر_منطقه مطالعاتی
به چشم میخورند .بــرای سنخشناسی الگوهای فضایی خرد
پرا کندهرویی از مدل فرم رشد شهری همانند پژوهشهای ال وی
و همکاران  ،بهاتا ،فور  ،تورنس و هایک و همکاران استفاده شد(Lv
et al.,2011; Bhatta, 2010; Foor, 2002; Torrens, 2006; Hayek
) .et al.,2010مجموع مقیاسهای فضایی شهر و روستا داللت بر
شهر_منطقه مطالعاتی دارد .الگوی توسعه در سالهای 1365-75
الگوی خطی بوده است .این الگو در پی توسعه پیرامون مرزهای
سکونتگاههای شهری در شهر_منطقه مطالعاتی به وجــود آمده
است .در بازه سالهای  1375-85نیز الگوی پرا کندهرویی خطی
میباشد ،با این تفاوت که نرخ الگوی پرا کندهرویی نزدیک به
الگوی میان افزاست و داللت بر الگوی تلفیقی خطی_میان افزای
پرا کندهرویی دارد .در سالهای  1385-95الگوی توسعه میان افزا
یباشد.
م 

گفتنی اســت کــه در بــررســی جــدا گــانــه سکونتگاههای شـهــری و
روستایی شهر_منطقه مطالعاتی ،نتایج متفاوتی در اراضی شهری
مــشــاهــده شــد .بدینترتیب م ـیتــوان نتیجه گــرفــت کــه الگوی
ً
پــرا کــنــدهرویــی در اراض ــی شهری غالبا الــگــوی متفرق و خطی را
داشته و سکونتگاههای روستایی دارای الگوی خطی و میان افزا
میباشند .الگوی پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی نشأت
گرفته از روند توسعه اراضی روستایی تغییر و تحول یافته است .از
این رو ،میتوان سه الگوی اصلی پرا کندهرویی در شهر_منطقه
مطالعاتی را به صورت شماتیک ارائه کرد.
در پــژوهــش حــاضــر الــگــوهــای کــان توسعه پــرا کــنــده بــه صــورت
جهشی و خطی بــوده و الگوی خوشهای و چندمرکزی در سطح
درونی شهر -منطقه مطالعاتی شکل گرفته است .در سطح خرد
پژوهشها مبتنی بر سه الگوی توسعه پرا کندگی لبهای ،پرا کندگی
میانافزا ،1پرا کندگی دور از مرکز بوده که در پژوهش حاضر توسعه
در سه الگوی تلفیقی جهشی و ایزوله ،خوشهای و چندهستهای،
خطی و نــواری به دســت آمــد .بنابراین میتوان الگوی لبهای را
همراستا با توسعه خطی و نواری ،الگوی میان افزا را با خوشهای
و چند هستهای ،الگوی دور از مرکز را با جهشی و ایزوله همسان
دان ـ ــســ ـ ـ�ت(;Bhatta,2010,13-14; Fang et al,2007,469-470
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Reis et al.,2015:252; Farooq and Ahmad,2008:78; Lv et
 .)al. 2010, 1133-1134برای جمعبندی مقاله ،میتوان گفت
که گونهشناسی الگوهای فضایی پرا کندهرویی در شهر_منطقه
مطالعاتی رونــدی از توسعه خطی تا توسعه درونــی و میان افــزا را
طی کرده است .بدینترتیب که الگوی غالب پرا کندهرویی در دوره
ابتدایی به صــورت خطی و متفرق بــوده اســت .دلیل شکلگیری
این الگو را نیز میتوان در سابقه تاریخی شهر بابل برای سکونت
و همچنین گرایش افــراد به الگوی سکونت ییالقی_قشالقی در
محدوده مطالعاتی جستوجو کــرد .در گــذر زمــان و همزمان با
افزایش جمعیت ،تحول توسعه شهری در اراضی صورت گرفت که
از پیش ساخته نشده بودند .اما تحول توسعه روستایی در اراضی
صورت گرفت که از پیش ساخته شده بودند و دارای امکانات برای
سکونت بودند .در مرحله نهایی نیز تحول توسعه تنها در اراضی
شکل گرفت که از پیش توسعه یافته بودند و همین امر منجر به
شکلگیری الگوی فضایی میان افزا در پرا کندهرویی شهر_منطقه
مطالعاتی شد   .
با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعه انجام گرفته ،پیشنهادهای
زیر به عنوان پیامدهای سیاستگذاری مقاله برای مهار و مدیریت
پرا کندهرویی در شهر_منطقه مطالعاتی ارائه میشود:
 تدوین برنامهای مدون و بهروزرسانی شده از کاربری اراضیدر شهر_منطقه مطالعاتی.
 پهنهبندی و منطقهبندی اراضی طبیعی و اولویتدهی بهتوسعههای آتی در اراضی با ارزش پایین.
 پهنهبندی ترا کم جمعیتی و ساختمانی در محدوده شهر وشهرستان برای جلوگیری از رشد مسکن تک خانواری.
 ســامــانــدهــی اراضـ ــی ک ــش ــاورزی ،اراضـ ــی زراعـ ــی ،بــاغهــا ومحیطهای طبیعی و زیست محیطی آسیب پذیر.
 سازماندهی اراضــی شهری و پیرامون این مرا کز شهری ونظارت دقیق به وسیله سازمانهای مرتبط به واسطه کاهش
روند توسعه پرا کنده.
 بــرای تأثیر حداقلی توسعه بر محیط طبیعی ،پیشنهادم ـیشــود بــا اســتــفــاده از تعیین عــمــلــکــرد مبتنی بــر ظرفیت
الکولوژیک( )SIAو بهبود خودپاالیی محیط طبیعی با استفاده
از  مدلهای توسعه سبز و طبیعت محور به رویکردهای پایداری
زیست محیطی توجه شود.
 بــرای تحقق سیستم مدیریتی_نظارتی منسجم میتواناز مدلهای مدیریت رشد و توسعه و همچنین اجرای ضوابط
منطقهبندی مبتنی بر مدیریت بخشی استفاده کرد.
مقاله حــاضــر تــاش کــرد بــه سنخشناسی الگوهایی فضایی در
محدود مورد نظر مبادرت کند .بدیهی است که این تحقیق ،گام
نهایی در عرصه مورد نظر تلقی نشود .بنابراین برای فهم کاملتر
از مــحــدوده ،نویسندگان به اهمیت تأثیر مؤلفههای مختلف بر
شکلگیری الگوهای مختلف توسعه پرا کنده پی بردند .از این رو،
ب��رای مطالعات آینده ،پیشنهاد میشود تا موضوع تحلیل تأثیر
عوامل محیطی ،اجتماعی ،کالبدی_فضایی ،اقتصادی و مدیریتی
بر توسعه پرا کنده مورد توجه  قرار گیرد.
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