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چکیده
ساختوسازهایبابرنامهوبدونبرنامه،منجربهگسترششهرهاونواحیپیرامونیآنهادراراضیکشاورزیاستانمازندران
گستردهقراردادهاست.هدفمقالهحاضرسنخشناسیالگوهای شدهوایناراضیرادستخوشتغییراتویاحتیتخریب
کندهروییدرشهر_منطقهمرکزیمازندران)شاملشهرستانهایساری،بابلوقائمشهر(است.روششناسی فضاییپرا
کالبدی_فضاییبهدستمیآید.دادههایجمعیتی کمیبودهودادههایاصلیآنازطریقدومؤلفهجمعیتیو پژوهش
کالبدی_فضاییشاملاراضیساختهشده)براساستصاویرلندست ازسالنامههایآماریاستانمازندرانودادههای
کمساختمانیدرطیسالهای1365تا1395استفادهشد.سایردادهها ونقشه1:25000توسعهاستانمازندارن(وترا
کالبدی_فضاییبااستفادهازنرمافزارESRI،GISومدلفرمرشد براساسپردازشآماریوریاضیازدادههایجمعیتیو
کریجینگوبرایالگوهای کالنازبرآوردگر شهریبهدستآمدند.سپسبرایسنخشناسیالگوهایفضاییدرمقیاس
کالن، کهدرمقیاس کیازایناست فضاییدرمقیاسخردازمدلفرمرشدشهریاستفادهشدهاست.نتایجپژوهشحا
کهالگویفضاییدرسال1365بهواسطهپایینبودن کندهروییدرسالهایمطالعاتیافزایشیافتهاست.بهرغماین پرا
متغیرهایمطالعاتی،تنهادرسهمرکزاصلیشهریمحدودهمتمرکزبودهودراراضیپیرامونآنهابهخصوصدرشهرستان
کندهروییوجودداشتهاست.امادریکروندزمانی30سالههمزمانباتمرکزتوسعهدراراضیشهری،اراضی ساری،پرا
گرفتهاست.ازطرفدیگر،در کندهروییباافزایشارزشمتغیرهاشدت پیراشهریوروستایینیزتوسعهیافتهوپدیدهپرا
کهبهدلیلتوسعهدرپیرامونمرزهای کندهروییدرسالهای1365تا1375خطیبوده مقیاسخرد،الگویفضاییپرا
کندهبهالگویمیانافزا سکونتگاههایشهری)اراضیپیراشهری(بهوجودآمدهاست.امادربازه85-1375توسعهپرا
کندهروییدارد.دربازه95-1385نیز کیازشکلگیریالگویتلفیقیخطی_میانافزایپرا گرایشبیشتریداشتهوحا
گانهسکونتگاههایشهریوروستایی کهدربررسیجدا گفتنیاست گرفتهاست. الگویتوسعهبهصورتمیانافزاشکل

شهر_منطقهمطالعاتی،نتایجمتفاوتیدراراضیشهریمشاهدهشد.

کندهرویی،شهر_منطقه،مازندران. گانکلیدی:سنخشناسی،الگوهایفضایی،پرا واژ
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1.مقدمه
شکلگیری به منجر بیستم، قــرن دوم نیمه در شهری توسعه
مختلفشد شــهــری مــنــاطــق در ــنــده ک ــرا پ فــضــایــی ــگــوهــای ال
DadashpoorandSalarian,2015;DadashpoorandNateghi,(
گسترش 2017(.اینالگوهابااشکالمتنوعیدرسطوحمختلف
Coisnon(کهازپیامدهایمنفیآنتخریبمحیطزیست یافتند
)Ewingetal,2014;ازبینرفتناراضیکشاورزی،)etal.,2014:41
کیفیتزندگی)Hayeketal.2011,254-258(وعدم کاهش ،:3(
)Dadashpoorandانسجامدرساختارفضاییمنطقهبودهاست
نشده متوقف خود زمان در پیامدها این اما .Salarian, 2018(
پیشین، سکونتگاههای بر رخنه و نفوذ با زمــان گــذر از پس و
kheyroddinand(کــنــنــد می متحول نیز را آنها فضایی الگوهای
Salarian, 2015:155; Dadashpoor and Lavasani, 2015:134;
کنند، گربدونبرنامهادامهپیدا Dadashpooretal.,2016:52(وا

تأثیربسزاییدرفرآیندبرنامهریزیبرجایمیگذارد.
مبتنی کــه اســت متنوعی بسیار تعاریف دارای کــنــدهرویــی پــرا
گــرفــتــهاســت. ــردازانشــکــل ــهپ ــظــری ــرادون ــ ــردیــدگــاهخـــاصاف ب
گونهایازپیکربندی کهاولویتاصلیدرتعریفآن بدینترتیب
)Yue(یاالگویرشد)PoelmansandRompaey,2009:10(فضایی
)Wang,2012:12-13(دراراضیتوسعهنیافتهetal.,2013:361
DadashpoorandLavasani,2015:126;(کاربریاراضی والگوی
کهدارایمشخصههاو گرفتهمیشود Bhatta,2010,104(درنظر
کندهروییرا ویژگیهایخاصخوداست.درمجموعمیتوانپرا
یکیازالگوهایفضاییتوسعهمناطقدراراضیپیرامونیدرنظر
برنامهریزی بدون و غیرسیستماتیک صورت به غالبًا که گرفت
)Ermer etاســــت همراه ساختمانی و جمعیتی پایین کم ترا با
al.,1994;Ewingetal.,1997;Burchfieldetal.,2005;Huber,
کندهروییدرسطوحمختلففضاییوجوددارد.به 1999(.پرا
کمبیشترتمایلدارد؛در کندهروییپیراشهریبهترا طورمثالپرا
کوچکترباتعدادواحدهایمسکونیبیشتر نتیجهدریکمنطقه
کم ترا در روستایی کندهرویی پرا که درحالی مییابد. گسترش
دالیل از یکی .)Radeloff et al,2005,794(میافتد اتفاق پایین
مناطق در ساختمانها گسترش رونــد کندهرویی، پرا اهمیت
گسستهبودهوموجبازبینرفتن کهبهصورت غیرشهریاست
.)DadashpoorandSalarian,2015:148(اراضیطبیعیمیگردد
کندهروییدرهردوسطح الگوهایفضاییپرا درنتیجهبررسی
Inostroza and et(مــییــابــد ویژه اهمیتی پیراشهری و روستایی

.)al.,2013:87
طبیعی،شکلگیری باارزش اراضی دلیل به مازندران استان در
کرده پیدا چندان دو اهمیتی کندهرویی پرا فضایی الگوهای
است)DadashpoorandSalarian,2018(.زیراهریکازالگوهای
وجوه میتوانند خود خاص ویژگیهای دلیل به کندهرویی پرا
منفیومثبتیرادرسطحمنطقهموجبشوند.ساختوسازهای
گسترش به منجر برنامه، از خــارج حتی یا و برنامه با مسکونی
کشاورزیاستانمازندران شهرهاونواحیپیرامونیآنهادراراضی
شدهاست.ظرفیتاقتصادیاینمنطقهبرپایهتوانهایتوسعه

کهبهدلیلسرمایهملیمیبایستبرنامهایبرای کشاورزیاست
جلوگیریازتخریبروزافزونوتوسعهاراضیساختهشدهدرآن
اتخاذشود.ظرفیتیادشدهدرحالحاضربهدلیلروندتوسعه،
کاملفراموششدهودستخوش بازارزمینومسکنبهصورت
تغییراتویاحتیتخریبگستردهقرارگرفتهاست.عواملیادشده
درشهر_منطقهمطالعاتیبهدلیلموقعیتاستراتژیکوحساس،
کالبدی اهمیتدوچندانیمییابد.زیرااهمیتانسجامفضایی_
کالناستانمازندران کهبرساختار محدودهمطالعاتیوتأثیری
کندهرویی پرا فضایی گونههای بررسی و برنامهریزی لزوم دارد،
الگوهای گونهشناسی حاضر مقاله هــدف مــیشــود. موجب را
است. مــازنــدران مرکزی منطقه شهر در کندهرویی پرا فضایی
برایدستیابیبهاینهدفدوسئوالمطرحمیشود؛درابتدا
کندهدرسطحشهر_منطقه پرا الگوهایفضاییتوسعه که این
توسعه الگوهایفضایی ودوم، بهچهصورتاست؟ مطالعاتی
در پیراشهری( اراضــی و روستاها )شامل درسطحخرد کنده پرا
گفتهشد،بررسی کردهاست؟بنابرآنچه چهاشکالینمودپیدا
کندهمیتواندبخشی گونهشناسیالگوهایتوسعهفضاییپرا و
تسهیل را برایشهر_منطقهمطالعاتی ویژه برنامهریزی روند از
در توسعه برنامهریزی مراحل سایر به بتوان آن پایه بر تا نماید
کندهرویی گسترشپرا ازروند محدودهمطالعاتیدستیافتو

کاست.

2.چارچوبنظری
کندهروییدرسطحداخلیوجهانی درزمینهالگوهایفضاییپرا
داخلی، مطالعات در اســت. گرفته صــورت متعددی مطالعات
کندهروییدرسهشهر احمدیوهمکارانبهبررسیتطبیقیپرا
مشخصههای و انــدازهگــیــری آن در که پرداختند ایــران میانی
با توسعه بر مبتنی پژوهش نتیجه شدند. ــه ارائ کندهرویی پرا
اراضی در کاربری اختالط وضعف مرکزیت فقدان پایین، کم ترا
در  اسماعیلپور .)Ahmadi et al, 2009( بود کنده پرا توسعه با
کشاورزی کندهبرنابودیاراضی پژوهشیبهبررسیتأثیررشدپرا
صفاشهروراهبردهایتعدیلآنپرداخت.نتیجهمبتنیبرتأثیر
کشاورزی اراضــی ارزش کاهش و تخریب بر کندهرویی پرا زیــاد
محدودهمطالعاتیبود)Esmaeilpour,2011(.احدنژادروشتیو
کنشافقیشهرتبریز حسینیبهارزیابیوپیشبینیتغییراتپرا
سیستماطالعات ماهوارهایچندزمانهو تصاویر از استفاده با
ازاینپژوهش،تحلیلفرایندهای جغرافیاییپرداختند.هدف
پژوهش ایــن یافتههای نتایج بــود. تبریز شهر گسترش و رشــد
کالبدی_فضایی کهروندتوسعهوتمایلگسترش نشانمیدهد
که منطقهای یعنی اســت؛ غربی و شرقی امــتــداد در تبریز شهر
ــرافشهردرآنــجــاقـــرارگرفته ــشــاورزیاطـ زمــیــنهــایمــرغــوبک

.)AhadnejhadandHosseini;2011:3-13(است
)2001( وهــمــکــاران گــالــســتــر ایـــندرســطــحجــهــانــی، ــر ب عـــالوه
پرش توسعه خطی، توسعه دســتــه، چند در را کــنــدهرویــی پــرا
فشردگی پایهسطح بر کنده پرا اما پیوسته توسعه و قورباغهای
بیکن و لینچ .)Feng,2009:54(کــــردهانــــد تقسیم گستردگی یــا
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و ستارهای خطی، هستهای، توسعه شامل را توسعه الگوهای
کندهروییرابهعنوان اقماریمیدانستندامالوئیسوبرابکپرا
وسیله به شــده تعریف الگوی چهار در توسعه از پنجم الگوی
گونههای کردند)Meeus,2008:13(.اوینگ لینچوبیکناضافه
کم، کمترا رادرمدلهایمختلفتوسعههمچون کندهرویی پرا
Kew and( میکند تعریف قــوربــاغــهای پــرش و نــواری کنده، پرا
را گونههایرشد Lee,2013:1809(.ویلسونوهمکاران)2003(
گسترده،توسعهخطی،ایزولهوخوشهبندی باعنوانمیانافزا1،
و رشدخطی ایزوله، به را رشدخارجی که ارائــهمیکنند شــده،
ویژگی .)Yueet al.,2013:361(میکنند تقسیم رشدخوشهای
)Lockwoodandکمپایین کندهروییشاملترا الگوهایرشدپرا
 )USGAO,1999(بودن اتفاقی و تصادفی ،McKinney, 2008(
)Tauletandکاربریزمین ،کاربریزمینواحدیاتفکیکفیزیکیاز
گسترده)Downs,1999(،توسعه )Molina,2008،توسعهتجاری
)Rocaدراراضیپیرامونمناطقوافزایشتدریجیمصرفزمین
)GordonandRichardson,2001(وغیرفشردهandBurns,2004(
بهسه را کندهرویی پرا اصلی کــالرکسهشکل و هــاروی اســت.
الگوی و ــواری ن توسعه پایین، کم ترا با مــداوم توسعه صــورت،
کردند)HarveyandClark,1965(.افرادی جهشیافتهشناسایی
الگوهای نیز همکاران و انجل و همکاران و ویلسون همانند
گسترش ثانویه، رادرسهشکل،تشکیلیکمرکز کندهرویی پرا
Bhatta,2010,13-14;( میکنند تلقی کنده پرا توسعه و نــواری
به والــش و نچیبا .)Angel et al., 2007; Wilson et al., 2003
کهشامل کندهروییپرداختند ارائهدوالگوازاشکالمختلفپرا
کندهرویی کمجمعیتیواقتصادیدرحاشیه)پرا کمترا توسعه
Fallah(کاربریاراضیدرتوسعهجهشیاست لبهای(وجدایی
andetal.,2010:455;NechybaandWalsh,2004(.اینستروزاو
کندهروییمیدانند همکارانتوسعهمتفرقرایکیازالگوهایپرا
Inostrozaandet(کهبرناپیوستگیفضاییدرمنطقهداللتدارد
کندهروییراباعنوان al.,2013:88(.هیملیچواندرسون)2001(پرا
زیرمجموعههای در را آن و میدانند مناطق حاشیهای توسعه
Farooq( میکنند خالصه خوشهای رشد و خطی رشد ایزوله،
کندهروییرابهتوسعهلبهای2 andAhmad,2008:78(.فورمنپرا
لبه مــوازی4 نواری در غیرمستقیم اراضی گسترش3 از گونهای و
میان،فنگ این مــیدانــد)Forman,1995(.در مناطقمنتسب
کندهروییرابررسی عللپیدایشالگوهاینواریوخوشهایپرا
Fanget(میکند تقسیم دستهها این در را کندهرویی پرا و کرده
al,2007,469-470(.امافاروغواحمدعالوهبرالگوهاییادشده
الگوهایی نیز را متفرق و جهشی الگوی عنوان با دیگری گونه
کندهروییمیدانند)FarooqandAhmad,2008:78(.تعدادی پرا
ــالرك،آرچـــرو ــارویوکـ کــالســون،هـ نــظــرانهمچون ازصــاحــب
و دارنــد کید تأ کندهرویی پرا کالبدی ابعاد بر بیشتر اوتنسمان

1 Infill
2 Edge
3 Spreading
4 Parallel strips

Ahmadi(الگوهایفضاییآنرادرمتفرقونواریتعریفمیکنند
کهبااراضیخالیاز etal.,2010:27(.اوتنسمانباتعریفالگویی
مناطقتوسعهیافتهجداشدهاند،بهالگویمتفرقاشارهمیکند

.)Bhatta,2010:7;Ottensmann,1977(

3.روشپژوهش
سنخشناسی آن هدف و بــوده کمی حاضر مقاله روششناسی
کندهروییدرشهر_منطقهمرکزیمازندران) الگوهایفضاییپرا
بابلوقائمشهر(است.دادههای شاملشهرستانهایساری،
کتابخانهای اســنــاد و مـــاهـــوارهای تــصــاویــر طــریــق از نــیــاز مـــورد
فــرمرشد مــدل و کریجینگ بــرآوردگــر مــدل ودو استخراجشــده
کندهروییبه شهریبرایشناساییوتحلیلالگوهایفضاییپرا
دو ازطریق نیز مقاله در استفاده مورد ابزارهای است. رفته کار

نرمافزارGISوESRIانجامشدهاست.

3.1.معرفیمنطقهمطالعاتی
تا دقیقه 47 و درجــه جغرافیایی35 عــرض با مــازنــدران استان
و درجــه جغرافیایی50 طــول و شمالی دقیقه 35 و درجــه 36
ایران کشور درشمال 10دقیقهشرقی و تا54درجه دقیقه 34
)تصویر است گرفته قرار مازندران کرانههایجنوبیدریای در و
کوههای شماره1(.ایناستانبهواسطهاستقراردرمیانرشته
پرورش برای ک ودریایخزردارایمرغوبترینجنسخا البرز
در مطالعاتی محدوده است. دامپروری و کشاورزی محصوالت
درشهرستانهای واقع روستاهای و مقالهحاضرشاملشهرها
ساری،بابلوقائمشهراستانمازندراناست)جدولشماره1(.
انتظامبخشی اولویت انتخاباینشهرستانهابهواسطه دلیل
کزدارای اینمرا زیرا درساختارسیاسی_مدیریتیاستاناست،
استان درسطح مدیریتیخاصی و اقتصادی شرایطجمعیتی،
و بــومــی افـــراد گــرایــشهــای ــر گ ا .)Lotfi,2008:66(ــاشــنــد مــیب
کزافزایشیابد، غیربومیبهسکونتدراراضیپیراشهریاینمرا
خطراتجدیرابرایاراضیطبیعیبههمراهخواهدداشت.به
نگرشیخاص با باید کز مرا این در برنامهریزی دلیلحساسیت
میزان تا پرداخت منطقه این در توسعه تحوالت پیشبینی به
15 اینمحدوده داد.مساحت کاهش را اراضیطبیعی تخریب
کیلومترمربع،معادلبا22/24درصدازسطحاستان هزارو285

مازندراناست.
هزار 960 با برابر درسال1365 مطالعاتی جمعیتشهر_منطقه
کهبانرخرشد1/2درصدیبهیکمیلیونو294 و568نفربوده
هزارو583نفردرسال1395)سالنامهآماریاستانمازندران،
از نیز اراضــیساختهشده است. رسیده )141 جلددوم،صفحه
بانرخرشد6/56درصدی کیلومترمربعدرسال1365 30/91
کیلومترمربعدرسال1375وسپسدرسال1385 به58/52
کیلومترمربعبانرخرشد4/54درصدیبه114/06 از79/55

کیلومترمربعدرسال1395افزایشیافت)نمودارشماره1(.
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1365-1375 1375-1385 1385-1395
اراضي ساخته شده 6.56 3.16 4.54

جمعيت 1.44 0.84 0.89
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جدولشماره1:تقسیماتسیاسیشهر_منطقهمطالعاتیدرسال1390

تعداددهستانتعدادشهرتعدادبخشمساحت)کیلومترمربع(شهرستان

1578/16713بابل

3248/45313ساری

458/5227قائمشهر

5285131233مجموع

منبع:سالنامهآماریاستانمازندرانسال1390،جلددوم،صفحه111

تصویرشماره1:موقعیتمحدودهموردمطالعه

نمودارشماره1:مقایسهنرخرشداراضیساختهشدهونرخرشدجمعیتازسال1365تا1395
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3.2.دادههایموردنیاز
مؤلفههای در مقاله اهــداف به بــرایدستیابی اصلی دادههـــای
شماره3(. میشود)جدول خالصه کالبدی_فضایی و جمعیتی
برایدستیابیبهدادههایجمعیتیبهسالنامههایآماریاستان
مازندرانازسال1365تا1395فصلجمعیتشهریوروستایی

اراضــی شامل کالبدی_فضایی دادههــــای اســت. شــده مراجعه
ساختهشدهطیسالهای1365تا1395)براساستصاویرلندست
در ساختمانی کم ترا و مازندارن( استان توسعه 1:25000 نقشه و

دورههایمطالعاتیاست.

جدولشماره3:دادههاواطالعاتموردنیازبراساساهدافپژوهش

دادههایموردنیازمدلهاسئوالهایپژوهش

الگوهایفضاییدرسطحکالن،شهر_منطقه
مطالعاتی

برآوردگرکریجینگ

جمعیتشهر_منطقهمطالعاتیازسال1365تا1395
کمجمعیتیشهر_منطقهمطالعاتیازسال1365تا1395 ترا
کمساختمانشهر_منطقهمطالعاتیازسال1365تا1395 ترا

اراضیساختهشدهشهر_منطقهمطالعاتیازسال1365تا1395

الگوهایفضاییدرسطحخرد،شهر_منطقه
مطالعاتی

مدلفرمرشدشهری
تصاویرماهوارهلندستازسال1365تا1395

نقشه1:25000توسعهاستانمازندران

3.3.مدلهایتحلیل
کندهرویی، پرا فضایی الگوهای بررسی به مربوط متون بررسی
ارائهمیدهد.روشهای را گونی گونا روشهاومدلهایتحلیل
فضایی2 معیارهای گـــذار1، ماتریس شامل بررسی ایــن در اصلی
فــضــایــی4،فرضیهسیاه_ الــگــویســاخــتــار فــضــایــی3، ــارهــای آم ،
سفید5رشدفرکتالهندسی،مدلهایفرمشهری،مدلشیب
کریجینگ، برآوردگر شــدت، شاخص کندگی، پرا شاخص کم، ترا
Fang et al,2007,40-471(ــت اسـ شانون آنتروپی ،SLEUETH
 Davis and ;Lv et al. 2010, 1132; Bhatta,2010, 100-101;
در .)Galster et al.2000 ; Aurand,2007:48 Schaub,2005,274
اینمقالهازدومدلبرآوردگرکریجینگومدلفرمرشدشهریونیز
دونرمافزارESRI،GISبرایشناساییوتحلیلالگوهایفضایی

کندهروییاستفادهشدهاست. پرا
ابزارمهمدر از کریجینگیکی برآوردگر کریجینگ: برآوردگر •
کهمیتواندمتغیرها آمارجغرافیاییوتحلیلروابطفضاییاست
دهد قــرار تحلیل و تجزیه مــورد بعدی ســه یــا دو فضای در را
پیشبینی از استفاده با کریجینگ برآوردگر .)USGS,2006:1(
نزدیکترینهمسایگیمیتواندبهپیشبینیخطیهمبستگی
کهواریانس فضایی6میانمتغیرهابپردازد.اینبدینمعناست
خطایتخمین7بهحداقلکاهشمییابد.زیراویژگیکریجینگ
کهدرعین گــونــهاىتعیینمیکند کهضــرائــبرابه ایــناســت
نااریببودن)Zarghami,2014:6(،واریانستخمیننیزحداقل
بــاشــد)USGS,2006:1-3).اینروشتکنیکیبرایدرونیابی
دادههابراساسواریانسفضاییاست.دراینروشبرایبیان

1 transition matrix
2 Spatial metrics
3 Spatial statistics 
4  Spatial-structure pattern
5 Black and white
6 Spatial autocorrelation
7 Estimation error variances

مقادیر وخطای استفادهمیشود واریوگرام از فضایی تغییرات
پیشبینیشدهراباتوجهبهتوزیعفضاییدادههایپیشبینی

.)MirmousaviandMirain,2010:159(کمینهمیکند شده،
کندگی •مدلفرمرشدشهری8:دراینمدلدستهبندیپرا
میگیرد تحوالتچشماندازصورت فرآیند بررسی از استفاده با
کندگیلبهای، کندگیباعنوانتوسعهپرا کهسهنوعاصلیازپرا
Lv(کندگیدورازمرکزاستنتاجمیشود کندگیمیانافزا9وپرا پرا
andetal.,2010:1134(.دراینمدل)b)n,pطولمرزمشترک
b)n(یافتهو ازپیشتوسعه و یافتهجدید میانمنطقهتوسعه
گرعددیبینصفر کلطولمحدودهاست.حاصلاینمعادلها
تا0/6 گربین0/4 ا افزا، کندهروییمیان پرا آنگاه باشد، و0/4
کندهروییلبهایوبین1تا0/6باشد،توسعهدورازمرکز باشد،پرا

وجهشیتفسیرمیشود.


رابطه)1(:

4.بحثویافتهها
کندهروییدرسطحکالن 4.1.سنخشناسیالگوهایفضاییپرا
کم ترا جمعیتی، متغیرهای شناسایی مبنای بر بخش، این در
کمساختمان،تغییراتوتحولتوسعهبهبررسیو جمعیت،ترا
تحلیلالگوهایبرآمدهازآندرشهر_منطقهمطالعاتیپرداخته
عنوان به برده نام متغیرهای مجموعه امر ابتدای در میشود.
کریجینگقرارمیگیرند.سپس برآوردگر پایهدراختیار اطالعات
براساستوزیعفضاییدادههانموداریبهدستمیآیدتاتوزیع
اطالعاترانسبتبهخطمیزاننمایشدهد.ازتصویرشماره2
کهروندتحولمتغیرهایمطالعاتیطیسالهای چنینبرمیآید

8 UFG(urban growth form)
9  Infill
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1365تا1395همبستگیبیشترشدهاست؛زیرااینشاخصبا
مقدار0/26درسال1365به0/81درسال1395رسیدهاست
)هرچهمقدارعددیبهیکنزدیکباشد،آنگاههمبستگیبیشتر
شاهد 1365 سال همبستگی نمودار در بدینترتیب میشود(.
تفرقوتفاوتمتغیرهاازخطمیزانتحلیلبودهواینرونددر
میزان خط به نسبت بیشتر همبستگی سمت به 1375 ســال
بیشتری تمرکز با متغیرها 1385 ســال در اســت. داشته گرایش
درسال1395شاهد کردهاند. پیدا نمود بهسال1375 نسبت
کهتغییراتیادشده تغییراتجزئینسبتبهدههپیشینبوده
شده میزان خط پیرامون متغیرها قویتر همبستگی به منجر
گسترده کالبدی بهدلیلتوسعه رامیتوان اینتحوالت است.
کرد.خروجیحاصلازاینبخش درسالهایمطالعاتیتوجیه
سطح در کندهرویی پرا فضایی الگوهای تحلیل برای میتواند
کهالگوهای گفت گیرد.درنتیجهمیتوان کالنمورداستفادهقرار
کندهروییدرسال1365بهصورتالگوهایمتفرقو فضاییپرا
بهشکلگیری منجر توسعه تحوالت زمان، گذر با و بوده ایزوله
وخوشهای هستهای چند افــزا، میان نــواری، فضایی الگوهای

شدهاست.
پسازبررسیمیزانهمبستگیمتغیرهایمطالعاتی،نیازاست
الگوهای بر تأثیر میزان براساس متغیرها فضایی بهجانمایی تا
کندهروییپرداختهشود)تصویرشماره3(.برآینداین فضاییپرا
الگوی بودن خطی دهنده نشان کریجینگ، برآوردگر از مرحله

فضاییتوسعهدرسال1365است؛زیرامتغیرهادرپیکسلبزرگ
درسال اما داشتهاند. افزایش یا کاهش مسیری پیرامون شده
1375بهواسطهتحوالتتوسعه،الگویفضاینیزتغییریافتهو
میزانتمرکزدرسطحپیکسلهاپخششدهاست.چنینروندی
درسال1385و1395نیزقابلمشاهدهاست.درانتهایفرآیند
که شد ارائــه نقشههایی مجموعه کریجینگ، بــرآوردگــر تحلیل
داده نمایش رستری فرمت با آنها ارائــه وضــوحجهت، دلیل به
شهر_منطقه در کنده پرا فضایی الگوهای جانمایی میشوند.
کهروندتمرکزدرسهشهر مطالعاتینشاندهندهاینامراست
اراضی در اما اســت. یافته افزایش 1395 تا 1365 سال از اصلی
کندهرویی روستاییوپیراشهریمحدودهمطالعاتی،الگوهایپرا
کنونوجودداشتهودرسال1395شدتبیشتری تا گذشته از
ساختار مــدل، ایــن خــروجــی در توجه قابل نکته اســت. گرفته
شهر_منطقه جنوبی نواحی در کندهرویی پرا فضایی الگوهای
درسال1365بخشجنوبیشهرستانساری است. مطالعاتی
سال تا رونــد این و است کندهرویی پرا از زیــادی سطوح دارای
1395همچنانادامهداشتهوتنهاتفاوتآندرسال1375رخ
کهبخشیازاراضیدارایتمرکزوهمبستگیباالبودند.در داده
بهصورت اراضی از اندکی تنهاسهم بابل و قائمشهر شهرستان
تشدید بــه ــوان مــیت همچنان امــا یــافــتــهانــد، توسعه کــنــده پــرا

کرد. کندهروییدراراضیجنوبیاینشهرستانهااشاره پرا

تصویرشماره2:مقایسهمیزانهمبستگیفضاییسلولهایمحدودهمطالعاتی
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کواریانسمتغیرهادرمحدودهمطالعاتی تصویرشماره3:واریوگرامیا

کریچینگ کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتیبراساسبرآوردگر تصویرشماره4:الگوهایفضاییپرا
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کندهرویی 4.2.سنخشناسیالگوهایفضاییخردپرا
کندهروییطیسالهای پرا فضایی الگوهای برایسنخشناسی
مطالعاتیمیتوانآنهاراباعنوانالگوهایرشدشهریومنطقهای1
بـــرایسنخشناسی بسیاری روشهــــای و مــدلهــا کـــرد. بــررســی
الگوهایفضاییتوسعهوجودداردامابنیانهمهمطالعاتانجام
اراضیساخته شدهبهشاخصهایمرزمشترکتوسعهجدیدو
شدهجدید):141Xuetal.,2013(برمیگردد.دراینبخشابتدا
و درسالهای1385،1375،1365 اراضــیساختهشده سطوح
ازتصاویرهواییونقشه1:25000توسعهاستان بااستفاده 1395
اراضــیساختهشــده،خطوط کمک به مــازنــدراناستخراجشد.
مرحله گــردیــد. ترسیم مطالعاتی ســالهــای از هریک در توسعه

بعدیاندازهگیریخطوطتوسعهوتعیینخطوطمشترکتوسعه
کهپسازترسیمخطوطتوسعهدرهریکازسالهای1365 است
آمده بهدست الیههای انــدازی رویهم از استفاده با تا1395،
تعیین توسعه اطالعاتجغرافیایی،خطوطمشترک درسیستم

گردید)جدولهایشماره4و5(.
برای اســت. کنده پرا توسعه الگوهای کمیسازی نهایی مرحله
کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتی،ازتقسیم بررسیالگوهایپرا
طولمرزمشترکخطوطتوسعهبرطولخطوطمحدوهپیشین
میتوانبهتقسیمبندیالگوهادراشکالخطی،میانافزاومتفرق

دستیافت)جدولهایشماره6و7(.

جدولشماره4:اندازهگیریخطوطتوسعهوخطوطمشترکتوسعهشهری

بابلقائمشهرساریتغییروتحولاراضیساختهشده

136524887/8816513/0423053/46
137534955/3221404/7924633/86
138547487/0525996/7342363/39
139566976/6039546/7960041/26

بابلقائمشهرساریخطوطمشترکاراضیساختهشده

1365-755690/09629/079612/91
1375-8512067/824539/115287/73
1395-8523388/649908/218767/25

جدولشماره5:اندازهگیریخطوطتوسعهوخطوطمشترکتوسعهروستایی

سکونتگاههایروستایی تغییروتحولاراضیساختهشده
242648/29 1365
564755/15 1375
713931/54 1385
747094/61 1395

سکونتگاههایروستایی خطوطمشترکاراضیساختهشده
134118/86 1365-75

363348/48 1375-85
574340/46 1395-85

کندهروییدراراضیشهری جدولشماره6:نرخوالگویپرا

کنده کمیسازیتوسعهپرا
بابلقائمشهرساری

الگونرخالگونرخالگونرخ

خطی0/49متفرق0/35متفرق1365-750/16

متفرق0/38متفرق0/02متفرق1375-850/04

خطی0/44خطی0/21خطی1395-850/42

کندهروییدراراضیروستایی جدولشماره7:نرخوالگویپرا

سکونتگاههایروستایی
کنده کمیسازیتوسعهپرا

الگو نرخ
خطی 0/55 1365-75

میانافزا 0/64 1375-85
میانافزا 0/84 1395-85

1 Urban growth forms/ regional growth forms
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کندهروییدر کهالگوهایفضاییپرا نتایجیافتههانشانمیدهد
شهرساریازالگویمتفرقبهسویالگویخطیتحولیافتهاست.
ارتباطیســاریتحلیل توسعهشبکه رامیتواندرپی رونــد این
کهدرسال1365خطوطمشترکتوسعهدراین کرد.بدینترتیب
کمبودهوباسپریشدنزمان،تحولاراضیساختهشدهدر شهر
کهازپیشساختهشدهبودندواینامرمنجر گرفته، نواحیصورت
گردید. بهافزایشمرزمشترکنواحیساختهشدهجدیدوقدیم
نیزهمانندشهر قائمشهر کندهروییدرشهر پرا الگوهایفضایی
کهمیزانالگوهایفضایی گرفتهاست،بااینتفاوت ساریشکل
کندهروییقائمشهردرسال75-1365بیشترازساری متفرقپرا
کمتری باقدرت الگویفضاییخطی ودردوره1385-95 بوده
کندهروییدر نسبتبهساریرخدادهاست.الگوهایفضاییپرا
ابتدابهصورتخطیبوده،زیرامرزتوسعهدردوره شهربابلدر
دورههــای مشترکطی مقدارخطوط باالترین دارای 1365-75
توسعهمنجر روند ادامه بابل مطالعاتیاست.همچنیندرشهر
کندهروییدربازه85- بهشکلگیریالگوهایفضاییمتفرقپرا
1375شدوسپسدرسال95-1385بهصورتالگویخطیشکل
کندهرویی کهالگوهایفضاییپرا گفت گرفت.درمجموعمیتوان
کزشهریمحدودهمطالعاتیروندتوسعهشبکهایراپیش درمرا
کهاراضیروستاییوپیراشهری ازتأثیری گرفتهاند.امانمیتوان
کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتیدارند، برالگوهایفضاییپرا
فضایی الگوهای بسزای تأثیر و اهمیت دلیل به نمود. غفلت
کندهروییبرساختارفضاییشهر_منطقهمطالعاتینیازاست پرا

الگوهای گیرد. اینبخشصورت نتیجهگیری برای آن تاتحلیل
فضاییتوسعهدراراضیروستاییازالگویمتفرقدرسال1365به
الگویمیانافزادرسال1395تغییرشکلیافتهاست.اینروندرا
کندهروییتحلیل میتوانبراساسسیرتحولالگوهایفضاییپرا
اراضــی در ایزوله و جهشی متفرق، الگوهای ابتدا در زیــرا نمود،
کهفاصلهزیادیازمرزهایشهریدارند،رخمیدهدوبر روستایی
گذرزمانوباتوسعهسکونتگاههایروستایی،الگوهایفضایی اثر

میانافزاوچندهستهایشکلمیگیرند.
تحول مطالعاتی شهر_منطقه در کندهرویی پرا فضایی الگوهای
دوره در میدهند. نشان را افــزا میان به خطی الگوی از توسعه
خطی فضایی الگوی دارای مطالعاتی شهر_منطقه 1365-75
کندهروییاست،پسمیتوانبرتأثیربسزایاراضیروستاییو پرا
کرد.زیرادردورهیادشده شهربابلبرایشکلگیریاینالگواشاره
الگوی اراضیروستاییشهر_منطقهمطالعاتیدارای و بابل شهر
الگوهای عــددی مقدار دلیل به اما بودند، کندهرویی پرا خطی
شهر_ الگویخطی شــدت از قائمشهر، و ســاری شهر در توسعه
اراضیروستاییدردوره و بابل بهنسبتشهر منطقهمطالعاتی
الگوی دردوره1375-85 کاستهشدهاست.سپس 1365-75
متفرقاراضیشهریوالگویمیانافزایاراضیروستاییدرهم
تلفیقشدهوالگویفضاییخطیراشکلدادهاست.دردوره95-
1385نیزبهدلیلافزایشخطوطمشترکتوسعهدراراضیشهری
گرفته وروستایی،الگویمیانافزادرشهر_منطقهمطالعاتیشکل

است)جدولشماره8(.

کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتی جدولشماره8:نرخوالگوهایپرا

شهر_منطقهمطالعاتی
خطوطمشترکتوسعه کنده کمیسازیتوسعهپرا

الگو نرخ
خطی 0/48 150050/93 1365-75
خطی 0/59 385243/14 1375-85

میانافزا 0/75 626404/55 1395-85

5.نتیجهگیری
هــــدفاصــلــیمــقــالــهحــاضــرســنــخشــنــاســیالـــگـــوهـــایفضایی
به دستیابی بــرای بــود. مطالعاتی شهر_منطقه در کندهرویی پرا
قرار بررسی ازمتغیرهاوشاخصهامورد اینهدف،مجموعهای
جمعیتی ابعاد بر که شدند انتخاب متغیرهایی سپس گرفتند.
نیز آنها سنجش مــدلهــای و داشتند کید تأ کالبدی_فضایی و
کندهروییدردوسطح استخراجشد.بررسیالگوهایفضاییپرا
کندهروییدردودستهدرونیو کالن)مبتنیبرتقسیمپرا خردو
کریجینگ کالنبااستفادهازمدل گرفت.درسطح بیرونی(صورت
بهتحلیلهمبستگیفضاییمتغیرهاپرداختهشد.الگویفضایی
کندهرویی گرفتنپرا کریجینگنشاندهندهشدت برآمدهازمدل
به 1365 ســال در فضایی الگوی اســت. مطالعاتی سالهای در
واسطهپایینبودنمتغیرهایمطالعاتی،تنهادرسهمرکزاصلی
شهریمحدودهمتمرکزبودهودراراضیپیرامونآنهابهخصوص
کندهروییوجودداشتهاست.امادرسال درشهرستانساری،پرا
گرایش کزروستاییبهشهریو 1375بهواسطهتبدیلبرخیازمرا

کزشهری،میزانتمرکزدرشهرستان توسعهدراراضیپیرامونمرا
و بابل اراضــیشهرستان از دربخشی تنها و افزایشداشته بابل
کندهروییرخدادهاستواینتحولدرسال قائمشهر،پدیدهپرا
توسعه تمرکز با همراستا سال1395 در اما بــوده ثابت نیز 1385
دراراضیشهری،اراضیپیراشهریوروستایینیزتوسعهیافتهو
گرفتهاست. کندهروییباافزایشارزشمتغیرهاشدت پدیدهپرا
بدینترتیبمیتوانگفتکهبرخالفساختارفضاییشهر_منطقه
کهروندافزایشهمبستگیوتعاملدرشهرهایاصلیو مطالعاتی
کندهروییدراراضیپیراشهریوروستایی فرعیرادارامیباشد،پرا
الگوی مــیتــوان مجموع در اســت. داشــتــه افــزایــشچشمگیری
کزاصلیوروندتفرق کالنمنطقهرادرساختارمتمرکزمرا فضایی
کندهخطی، دراراضیپیراشهریوروستاییجویاشد.توسعهپرا
کزقویومتعاقبًاشبکهارتباطی_فضاییآندر بهواسطهحضورمرا
هستهمرکزیشهر_منطقهمطالعاتیوجوددارد.الگوهاییازقبیل
کهدارایفواصلمکانیزیاد،شدتپایینتوسعه، ایزولهوجهشی
کمپایینجمعیتیوساختمانیهستند،غالبًادرنواحیجنوبی ترا
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ساختار نتیجه در میخورند. چشم به مطالعاتی شهر_منطقه
پیراشهری اراضــی در تفرق رونــد و اصلیشهری کز مرا در متمرکز
به خطی، کندهرویی پرا فضایی الگوی دارد. وجــود روستایی و
کزقویومتعاقبًاشبکهارتباطی_فضاییآندر واسطهحضورمرا
از الگوهایی و گرفته شکل مطالعاتی شهر_منطقه مرکزی هسته
قبیلایزولهوجهشیغالبًادرنواحیجنوبیشهر_منطقهمطالعاتی
خرد فضایی الگوهای سنخشناسی ــرای ب میخورند. چشم به
کندهروییازمدلفرمرشدشهریهمانندپژوهشهایالوی پرا
)Lvوهمکاران،بهاتا،فور،تورنسوهایکوهمکاراناستفادهشد
etal.,2011;Bhatta,2010;Foor,2002;Torrens,2006;Hayek
)etal.,2010.مجموعمقیاسهایفضاییشهروروستاداللتبر
شهر_منطقهمطالعاتیدارد.الگویتوسعهدرسالهای1365-75
الگویخطیبودهاست.اینالگودرپیتوسعهپیرامونمرزهای
آمده وجــود به مطالعاتی شهر_منطقه در شهری سکونتگاههای
کندهروییخطی است.دربازهسالهای85-1375نیزالگویپرا
به نزدیک کندهرویی پرا الگوی نرخ که تفاوت این با میباشد،
الگویمیانافزاستوداللتبرالگویتلفیقیخطی_میانافزای
کندهروییدارد.درسالهای95-1385الگویتوسعهمیانافزا پرا

میباشد.

و شــهــری سکونتگاههای گــانــه جــدا بــررســی در کــه اســت گفتنی
روستاییشهر_منطقهمطالعاتی،نتایجمتفاوتیدراراضیشهری
الگوی کــه گــرفــت نتیجه ــوان مــیت بدینترتیب شــد. مــشــاهــده
را خطی و متفرق الــگــوی غالبًا شهری اراضـــی در کــنــدهرویــی پــرا
داشتهوسکونتگاههایروستاییدارایالگویخطیومیانافزا
کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتینشأت پرا الگوی میباشند.
گرفتهازروندتوسعهاراضیروستاییتغییروتحولیافتهاست.از
شهر_منطقه در کندهرویی پرا اصلی الگوی سه میتوان رو، این

کرد. مطالعاتیرابهصورتشماتیکارائه
کــنــدهبــهصــورت کــالنتوسعهپــرا درپــژوهــشحــاضــرالــگــوهــای
وچندمرکزیدرسطح الگویخوشهای و بــوده وخطی جهشی
گرفتهاست.درسطحخرد درونیشهر-منطقهمطالعاتیشکل
کندگی کندگیلبهای،پرا پژوهشهامبتنیبرسهالگویتوسعهپرا
کهدرپژوهشحاضرتوسعه کندگیدورازمرکزبوده میانافزا1،پرا
درسهالگویتلفیقیجهشیوایزوله،خوشهایوچندهستهای،
را لبهای الگوی میتوان بنابراین آمــد. دســت به ــواری ن و خطی
همراستاباتوسعهخطیونواری،الگویمیانافزاراباخوشهای
وچندهستهای،الگویدورازمرکزراباجهشیوایزولههمسان
Bhatta,2010,13-14; Fang et al,2007,469-470;(دانــــــســــــت

کندهروییدرسطحخرد تصویرشماره6:الگویشماتیکپرا

1 Infill
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شهر_منطقه در کندهرویی پرا فضایی الگوهای گونهشناسی که
را افــزا تاتوسعهدرونــیومیان ازتوسعهخطی مطالعاتیرونــدی
کندهروییدردوره کهالگویغالبپرا کردهاست.بدینترتیب طی
بــودهاســت.دلیلشکلگیری ابتداییبهصــورتخطیومتفرق
رانیزمیتواندرسابقهتاریخیشهربابلبرایسکونت الگو این
در ییالقی_قشالقی سکونت الگوی به ــراد اف گرایش همچنین و
با همزمان و زمــان گــذر در کــرد. مطالعاتیجستوجو محدوده
که گرفت افزایشجمعیت،تحولتوسعهشهریدراراضیصورت
ازپیشساختهنشدهبودند.اماتحولتوسعهروستاییدراراضی
کهازپیشساختهشدهبودندودارایامکاناتبرای گرفت صورت
سکونتبودند.درمرحلهنهایینیزتحولتوسعهتنهادراراضی
کهازپیشتوسعهیافتهبودندوهمینامرمنجربه گرفت شکل
کندهروییشهر_منطقه شکلگیریالگویفضاییمیانافزادرپرا

مطالعاتیشد.
باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازمطالعهانجامگرفته،پیشنهادهای
زیربهعنوانپیامدهایسیاستگذاریمقالهبرایمهارومدیریت

کندهروییدرشهر_منطقهمطالعاتیارائهمیشود: پرا
کاربریاراضی -تدوینبرنامهایمدونوبهروزرسانیشدهاز

درشهر_منطقهمطالعاتی.
-پهنهبندیومنطقهبندیاراضیطبیعیواولویتدهیبه

توسعههایآتیدراراضیباارزشپایین.
کمجمعیتیوساختمانیدرمحدودهشهرو -پهنهبندیترا

شهرستانبرایجلوگیریازرشدمسکنتکخانواری.
ــیزراعــــی،بــاغهــاو کـــشـــاورزی،اراضــ ــی -ســامــانــدهــیاراضــ

محیطهایطبیعیوزیستمحیطیآسیبپذیر.
و کزشهری مرا این پیرامون و اراضــیشهری -سازماندهی
کاهش نظارتدقیقبهوسیلهسازمانهایمرتبطبهواسطه

کنده. روندتوسعهپرا
پیشنهاد طبیعی، محیط بر توسعه حداقلی تأثیر ــرای ب -
ظرفیت ــر ب مبتنی عــمــلــکــرد تعیین از اســتــفــاده ــا ب مــیشــود
الکولوژیک)SIA(وبهبودخودپاالییمحیططبیعیبااستفاده
ازمدلهایتوسعهسبزوطبیعتمحوربهرویکردهایپایداری

زیستمحیطیتوجهشود.
میتوان منسجم مدیریتی_نظارتی سیستم تحقق بــرای -
ازمدلهایمدیریترشدوتوسعهوهمچنیناجرایضوابط

کرد. منطقهبندیمبتنیبرمدیریتبخشیاستفاده
در فضایی الگوهایی سنخشناسی بــه ــرد ک تــالش حــاضــر مقاله
گام کهاینتحقیق، کند.بدیهیاست محدودموردنظرمبادرت
کاملتر نهاییدرعرصهموردنظرتلقینشود.بنابراینبرایفهم
بر مختلف مؤلفههای تأثیر اهمیت به نویسندگان مــحــدوده، از
کندهپیبردند.ازاینرو، شکلگیریالگوهایمختلفتوسعهپرا
تأثیر تحلیل موضوع تا میشود پیشنهاد آینده، مطالعات بــرای
کالبدی_فضایی،اقتصادیومدیریتی عواملمحیطی،اجتماعی،

گیرد. کندهموردتوجهقرار برتوسعهپرا
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