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چ کی د ه

ش گی ها ییی  ،اراض یغاب ی و عارز ییییییی ،
ش پوشش ش
رشد سریع شهرنشینی ،فشارهای سنگینی بر سرزمین و منابع اطراف آنها وارد کرده و موجب هاک ش ش

فضاهای باز و مش الک ت جدی اجتماعی و زیست محیطی شده است .تحوالتی که از ابتداي قرن جاري به دنبال پیشرفت سریع صنایع و رشد جمعیت،
به همراه تنوع فراوان در نظام جغرافيايي سرزمين منجر به روند توسعه ناهمگن در توزيع جمعيت ،فعاليت و امكانات ميان حوزههاي شهري و روستايي
شده است که بازتاب فضا یی چنین عملکردی ،هم اكنون تغ يي ر در روند و نحوه اشغال فضا به گونهاي شتابان در قالب تغییر و تحوالت کاربری اراضی
شهرها و متورم شدن ش هره ا ا و پیرام ومجم هطساو هب نآ نو ععع ع عععععهای از جر ای نننها ا ی فنننآوری ،س یامر ههه ،ن روآو ییی  ،من اعالطا و عبا تت تتت ،جمعیتتت سبب

دگرگونیهای زیست محیطی ،اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی و فصا یی  -کالبدی شدهاند.توسعه کالبدی و گسترش بی رویه شهرها موض تسا یعو   

که در سالهای اخیر نظر دانش پژوهان شهری را به خود جلب کرده است ،همچنین فراهم آمدن شرایطی خاص در مقاطع زمان به دگرگونیها ای در
سازمان و ساخت شهر منجر گردیده است ،در نتیجه شناخت شهر و تحوالت آن جهت تامین تداوم در رشد و توسعه امری ضروری میباشد.هدف از
این مطالعه ،درک عوامل مؤثر در روند توسعه فیز یکی شهر ساری با توجه به مقوله توسعه فضا یی پایدار شهری میباشد .این تحقی نیا هلاسر زا ق    

جانب با موضوع توسعه – کالبدی فضا یی شهر و اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی شهر ساری) استخراج شده است وروش تحقیق این پژوهش
بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصی یف  -موردی میباشد بدین منظور از مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن استفاده شد سا ه تت تتت .از نت جیا
یتوان به مواردی مانند رشد پراکنده توسعه فيزيکي شهري ساری ،افزایش سی برابری جمعیت در مدت زمان  90سال م یییباشد هک     82
این تحقیق م 
درصد ازرشد فیز یکی  ،مربوط به رشد جمعیت و  18درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است .و در نهایت مهم ترین خروجی
تحقیق این است که ،با توجه به روند رو به تزاید گسترش شهر ساری به ویژه در سالهای اخیر ،توسعه کالبدی -فضا یی شهر به صورت پراکنده بوده و
این بدین معنی میباشد که شهر بدون برنامه و مکانیابی مناسب کاربریها ،در حال گسترش در سطح م یییباشد را عقاو رد و  ا بسانم و دعتسم یض      
کشاورزی ،توسط کاربریهای فیز یکی در حال بلعیدن است و این مهم به ما این هشدار را میدهد که باید برای جلوگیری از این خطر و همانرب کی
راهبردی مناسب طراحی کنیم تا از بلعیدن شدن اراضی باقی مانده توسط کاربریهای فیز یکی و کالبدی جلوگیری کنیم و به جای گس رد رهش شرت   
سطح ،آن را به سوی ارتفاع و استفاده بهینه از فضاهای خالی داخل شهر سوق دهیم.

واژگان کلیدی:توسعه کالبدی ،ضریب آنتروپی –شانون و هلدرن ،رشد پراکندگی ،شهر ساری
 -1علی نوری نژاد(نویسنده مسئول) peyali@gmail.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 118فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
ت ،ب ونت هارمه ه ععع عععع ف اوار ننن در نظ ما
تحوالتی که از ابتداي قرن جاري به دنبال پیشرفت سریع صنایع و رشد جمعیت ت
جغرافيا يي سرزمين منجر به روند توسعه ناهمگن در توزيع جمعيت ،فعاليت و امكانات م وح ناي زز زززههااي ش يره

و

روستا يي شده است که بازتاب فضایی چنین عملکردی ،هم اكنون تغ يي ر در روند نوگ هب اضف لاغشا هوحن و  ه ههههه هههههههاي
شتابان در قالب تغییر و تحوالت کاربری اراضی شهرها و متورم شدن شهرها و پیرامون آن به واس ومجم هط عع عععهای از
ی–
ی ،اجتم عا ی ی
جریانها ی فنآوری ،سرمایه ،نوآوری ،منابع و اطالعات ،جمعیت سبب دگرگونیهای زیست محیطی ی
فرهنگی ،اقتصادی و فصایی  -کالبدی شدهاند .بنابراین جه  یلوصا ییوگ خساپ ت و زاین هب یقطنم  ه  یا ا ناکس
ی ،تج یرا
جمعیت ،ایجاد اشتغال ،برآوردن نیازه یشزومآ یا    – فرهنگی ی

      

ی ،م و یبهذ
ی ،تولید نابیتشپ و  یی یی
 -خد تام ی ی

اعتقادی ،تاسیسات و تجهیزاتی ،صنعتی و کارگاهی ،بهداشتی – درمانی و امنیتی – نظامی و توجه به مس تسیز لئا   
محیطی و ،...الزم اس و شرتسگ ت

ی و تغیی براک تار ر را ی ا رب یض
 هعسوت عر صصص ص صصصصصههاای س هاگ تنوک یی یی

ساسا      

استانداردهای علمی محقق گردد.توسعه کالبدی و گسترش بی رویه شهرها موضوعی است که در سالهای اخیر نظر
ت ،همچن صاخ یطیارش ندمآ مهارف نی
دانش پژوهان شهری را به خود جل رک ب د سا ه تتت تتت

مز عطاقم رد ا هب ن         

دگرگونیهای در سازمان و ساخت شهر منجر گردیده است ،در نتیج تهج نآ تالوحت و رهش تخانش ه

نیمات       

تداوم در رشد و توسعه امری ضروری میباشد .چرا که در گذشته روند شهرها به گونهای بوده است ک شر نیا ه دد ددددد،
یآورد.در حالی که بعد از تحوالت جدید شهر نشینی ،رشد
مسائل و مشکالت خاص امروز شهر نشینان به ارمغان نم 
بی رویه شهرها مشکالتی را بوجود آورده است .از جمله نابودی اراضی حاصل خیز اطراف شهرها (ن یلحاس یحاو   
مازندران نمونهای از این مدعاست) ،از بین رفتن روستاها ،باغها ،آلودگیهای زیست محیطی از قبیل س  لی ووو ...را در
بر گرفته است .بدین ترتیب توسعه کالبدی شهرها پیامدهای زیست محیطی را در ابعاد وسیع به وج دو

یآورد که
می ی

یسازد .بنابراین کاربرد و تاکید رد یطیحم تسیز تاظحالم 
این رخداد شرایط تحقق توسعه پایدار را مخدوش م 

  

تحلیل توسعه فضایی شهرها اهمیت و ضرورتی غیر قابل انکار دارد.با توجه به موارد فوق شهر س دشر اب زین یرا     
ت ،تس و تالیه
روز افزون جمعیت ،تمرکز فعالیتهاای اداری -سیاس اتسا زکرم رد ی ننن نننن ،ب امدخ زا یرادروخ ر تتت تتت
زیرساختهای تقریبًاًا مناسب و شرایط آب و هوای مناسب باعث گسترش کالبدی فیزیکی شهر شده اس نیا هک ت    
امر از یک طرف به بهای سطح فضای سبز و تخریب باغها و اراضی مستعد کشاورزی شده اس رگید فرط زا و ت    
لهاا شد رهش .تسا ه    
بهای نامناسب و حتی گسل ل
سبب توسعه و گسترش شهر به سمت حوضههای سیالبی و شی 
ساری با توجه به گذشته تاریخی و همچنین موقعیت جغرافیایی و سیاس رد صاخ یهاگیاج زا ی
برخوردار است .جمعیت شهر ساری بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن س لا

تسا ا شک و ن ور      
 1390به  714692نفر

رسیده است که از سال  1385تا به حال 5.2درصد رشد داشته است.رشد  5.2درصدی جمعیت شهرس تدم رد یرا   
زمان یک دوره پنج ساله خود گویای این واقعیت است که فضای مکانی ساخت و سازهاا ب اب دشر نیا ا فرصت     
یش ششود ک ظاحل هب ه    
فضاهای مرتعی و کشاورزی بوده است.اهمیت و ضرورت این تحقیق در این قسمت نمایان می ی
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و حاصل خیزی خاک ،استان مازندران یکی از مستعد ترین عرصههای من ار یعیبط عبا   
هم لحاظ کشاورزی و هم به لحاظ گردشگری در اختیار دارد.این در حالی است کههه تولید و جنرب 

ینچمه ن ا  نواع     

بررسی و تحلیل توسعه کالبدی – فضایی119 ...

ی -فض یا ی
یشود که عمومًاًا در اشغال کالبدی ی
نهایی تولید م 
مرکبات به عنوان کاالهای استراتژیکی استان در همین زمی 
ی ،باع شرتسگ ث   
ی و آث طیحم تسیز برخم را یی یی یییی
ساخت و سازها قرار گرفتند و ضمن تغییر در اکوسیستم طبیعی ی
ناموزون و بدون برنامه توسعه ش یره

ی ،کیفی عونتم تادیلوت یارب نیمز بسانم ت       
یگردد.محد ضارا تیدو یی یی
می ی

یکند یارب دیاب هک      
کشاورزی ،آب مناسب ونیروی انسانی کافی در محدوده مورد مطالعه این ضرورت را بی نا می ی
گسترش بی رویه کالبدی شهر ساری اقدامات علمی و برنامهریزی شدهای اتخاذ کرد .انجام مطالعات آمایش س نیمزر
در استان میتواند نوید بخش نجات زمین مستعد اراضی کشاورزی ش و یراس ره

ح و هموح و .ددرگ نآ ذوفن هز       

یتواند یاشگ هار    
بنابراین پیشنهاد گسترش شهر در ارتفاع (عمودی – فشرده )بج یقفا( حطس رد شرتسگ یا ))) ))))می ی

نهای این حوزه گردد.
مناسبی برای جلوگیری از بلعیدن زمی 
شهر ،مسائل و مشکالت پیرامون آن
  

شهر واحدی است که از نظر نقش و سیمای ظاهری در فضای جغرافیایی دارای هوی وب ت د و ه رد نآ عوقو لحم
فضا مشهود میباشد .از این رو به عنوان یک ساخت اکولوژیکی محسوب میشود که حرک طسوت نآ تیاده و ت   

یگردد .در این میان وظیفه جغرافی دانان تحلیل و بررسی ساختار اکولوژیکی به شکل مجموعهای از
یک نظام اداره م 
تها با ه طباور م
اجزاء و عناصری است که در نظام شبکه در کنار یکدیگر و به صورت سازماندهی اشکال و جمعی 
ی ،ب ناونع ه   
متقابل دارند ،ازاین رو مجموعه شهری در جریان توسعه و تکامل تاریخی با توجه به بستر مکانی ،زم نا ی ی
یدهد ( )Tavalaee , 1997:102بن نیاربا
یکند که در آن این روابط خود را به وضوح نشان م 
اکوسیستمی نمود پیدا م 
میتوان شهر نشینی و توسعه شهری را یکی از عمیق ترین جنبههای تمدن جدید دانست که از عوامل مه یلصا و م   
تغییر محیط(انسانی و طبیعی) بوده و همین عامل است که نیاز فزاینده بیش از پیش به سرزمین برای آم و عبانم شیا
ت ،تمرکز
یشود (.)Mahallati, 1996:213ولی تراکم ب زا شی اند یعمج هزا تت تت
محصوالت و تولیدات غذایی موجب م 
فعالیتها و فراوانی ساخت و سازها ،رشد و گسترش فیزیکی کانونهای شهری و تخریب اکوسیستمهاای طبیع ار ی
در پی داشته است .این در حالی است که توسعه شهری در کشورهای صنعتی در ق تروص یمارآ هب هتشذگ نور      
گرفته است ودر کشورهای در حال رشد از جمله ایران بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفته است اما این ش هره اا،
با شتاب و سرعت بیشتری نسبت به شهرهای کشورهای صنعتی توسعه یافتهاند( .)Shakuie ,1995: 176از آنج هک ا   
شهرها در همه ابعاد در حال رشدهستند ،ولی رشد شهرهایی که بیش از  5میلیون نفر میباشند در کشورهای در حال
یتواند هم و رییغت و اهرهش زرم شرتسگ اب هار     
توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است .چنین رشدی تنها م 
استفاده از فضاهای باز فعلی در درون شهرها و الحاق نواحی روستایی باشد .که هر همه این م تارییغت ثعاب دراو    
زیست محیطی بسیاری خواهند  دش  (( ((( .)Aviji, 1998: 66-67رشد تش  اا ااابان ش ش هژیو هب اهره ه  گرزب یاهر در   
کشورهای روبه رشد مشکالت مضاعفی را برای شهروندان و جوامع جهان سوم به وجود آورده است .از دهه

  
1950

به بعد شاهد مهاجرت شتابان جمعیت به سوی شهرها خاصه شهرهای عمده این کشورها هستیم .ب  هک یروط ه در   
 50سال گذشته جمعیت شهری در کشورهای روبه رشد  7برابر گردیده است.در سال  0081ميالدي تنها  3درصد زا 
كل جمعيت جهان در شهرها و فضاهاي شهري زندگي ميكردند .تا سال  1900ميالدي يعني با گذشت كي

ق نر

14

يشدند ،اگرچه در آن زمان تنها  12شهر در جه وجو نا د   
درصد از كل جمعيت اين كره خا يك شهرنشين محسوب م 
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داشت كه جمعيت ساكنان آن كي

ميليون نفر بوده است امااين روند ادامه پيدا كرد تا اين لاس رد هك

 1950م يدالي

 03درصد از جمعيت دنيا شهرها را به عنوان محل سكونت خود برگزيدند و شهرنشين محسوب شدند .در اين س لا
بيش از  83شهر در جهان وجود داشت كه جمعيت هر كي

از كي

ميليون نفر هم بيشتر بود .طي هد كي ه تشذگ  ههه هههه،

نرخ شهرنشيني در جهان افزايش چشم گيري پيد رك ا د رد .تسا ه لاس    

 2000م ودح يدالي د   

 47درصد لك زا    

يكردند كه مجموع آنها  2/8ميليون نفر از جمعيت زمين را تش يك ل م يييداد.
جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي م 
در اين سال  411شهر با جمعيت بيش از كي

ميليون نفر در جهان وجود داشت .البته در كش و هتفاي هعسوت ياهرو

صنعتي شمار شهرنشينان بيشتر از روستائيان بود .در سال  2000ميالدي  76درصد از جمعيت كشورهاي توسعه يافته
و صنعتي در شهرها ساكن بودند درحاليكه نرخ شهرنشيني در كشورهاي كمتر توسعه يافته تنها  60درصد بود .البته
با توجه به روند سريع شهرنشيني در كشورهاي كمتر توسعه يافته انتظ م را يييييرود ت لاس ناياپ ا     30 02م يدالي
درصد از جمعيت اين كره خا يك در شهرها ساكن شوند كه اين مسأله تح شچ يلو

62

ته يا
مم ممم گ سايس هصرع رد ري تتت تتت

شهري به حساب خواهد آمد.در شهرهاي كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي كمتر توس رب هوالع هتفاي هع رامش      
ساكنان ،در نحوه توسعه يافتن نيز با هم تفاوت دارند .طي قرنهاي  91و  20ميالدي شهرنشيني به دليل ايجاد ص عيان
  

مختلف و صنعتي شدن بوجود آمد .فرصتهاي شغلي تازه و پ  دمآرد ر د ب اهرهش ر ا ش ثع د ا يدايز ليخ ات  ز      

ی-
جمعيت از روستاها و مناطق حاشيهاي به شهر مهاجرت كنند و باعث توسعه شهرها شوند.این ام دبلاک هعسوت ر ییی ییی
ی،
فضایی بی رویه و بدون برنامهریزی شهرها را به دنبال داشته است .به دنبال رشد کالبدی شتابان مجتمعهای زیستی ی
بخش وسیعی از مرغوب ترین ،مناسب ترین و با ارزش ترین اراضی بال فصل شهرها که از دیر ب تسیز طیارش زا    
محیطی الزم و کافی برای تجم اسنا ع نن نننهاا در آنه وجو ا د د رد هتشا تسا هتفرگ رارق یدوبان هعسوت ضرعم .......... .........
(.)Mohammad,1997:222روند شهر نشینی در دهههای اخیر و توسعه و ظهور ک رهش نال ه اب ماوت ا و تالکشم    
تنگناهایی است که چنین روندی در پی داشته و دارد ،همین اهمیت یافتن مراکز شهری ب ماس یار ا اد ن د دشر هب ن     
ینمایاند هک    
جمعیت و توسعه اقتصادی ،لزوم نگرش مجدد بر ساختار کهن توسعه شهری را در اوایل قرن حاضر می ی
شهرنشینی شتابان دهههای اخیر باعث فشار مضاعفی ب تسا هدیدرگ تسیز طیحم ر تاعلاطم دنمزاین هک         

الزم

میباشد.در ایران طی 55سال گذشته ( ) 1390 - 1335جمعیت شهری کشور از  31درصد در سال  1335به  17درصد
در سال  1390رسیده است.به لحاظ تعداد شهرها نیز از  991شهر در سال  1335به  1143شهر در سال  1390رس هدی
است.پیش بینی میشود در  20سال آینده ساالنه بیش از  2.1میلیون نفر به جمعیت شهری کشور اضافه شود و ب شی
از  08درصد جمعیت در شهرها ساکن شوند(.)karimi,1999:391در دهههای اخیر ،شهرها به ویژه ش گرزب یاهره   
به نحو بی سابقهای گسترش یافتهاند .این گسترش کالبدی در بسیاری موارد بیش از رشد جمعیتی بوده ،ب وگ ه نن نننهای
که نسبت افزایش سطح بیشتر از نسبت افزایش جمعیت میباشد .رشد کالبدی شهرها ،اراضی مرغ ار یزرواشک بو   
یبرد به گونهای که اکثر شهرهای ایران در مراحل اولیه شکلگیری ،با هدف اس اخ زا هدافت کککککهاای
بلعیده و از بین م 
مرغوب برای زراعت ،در کنار و یا در میان اراضی نامرغوب زراعی استقرار یافتهاند .به مرور زمان ،همراه با گس شرت
تهاای
روستاها و تبدیل آنها به شهر و سپس توسعه شهرها ،اراضی مرغوب زیر پیکر ش یلاعف و هدش نوفدم اهره تتتت تتتت
زراعی ناگزیر به سمت اراضی نامرغوب عقب نشسته است .بدیهی است که این جریان در ط لو

وس کی زا خیرات
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موجب کاهش مساحت اراضی زراعی و مرتعی شده و از سوی دیگر ،با توجه ب یوس هب تعارز ینیشن بقع ه

    

خاکهای نامرغوب ،به کاهش بازده فعالیتهای کشاورزی نیز انجامیده است.همچنین از پیامدهای رشد هطباض یب     
ی ،من قطا
شهری توسعه و گسترش شهر به سمت پهنههای آسیبپذیر از قبیل توسعه به س وح تم ضض ضضضههاای س بالی ی ی
بهای نامناسب شده که در حقیقت باعث ب روخ مه ه د لداعت ن    
خطرناک از نظر لرزه خیزی و توسعه به سمت شی 
پایداری اکولوژیکی در شهرها شده است .بنا براین جهت توسعه شهرها و همچنین کیفیت و چگونگی توسعه داخلی
آنها از یک طرف بر کیفیت خدمات رسانی و زندگی شهر وندان و از طرف دیگر بر امنیت محیط زند ریثات اهنآ یگ    
به سزایی داشته است.در این میان شهر ساری به عنوان یکی از شهرهای بزرگ و مهم با توج و یمیلقا طیارش هب ه   
یش ششود.از نظ یتیعمج ر   
موقعیت جغرافیایی درمنطقه شمال کشور به عنوان ثروت زیست محیطی خاص محسوب می ی
نرخ رشد جمعیت شهری ساری در بین سالهای  1355تا  1365بیشترین رشد شهری را داشته است که به  6.7درصد
رسیده است و با درنظر گرفتن میانگین سالهای  1355تا  1390ن رد یرهش دشر خر

اس رهش ری        6.3درصد هدوب

است .جمعیت ساری از حدود  10000نفر در سال  00 13به  714692نفر در سال  1390رسیده است .یعن م رد ی دددددت
زمان  90سال جمعیت شهری ساری حدود سی برابرافزایش یافته است ) .(Sarshomari,2010این آم اشن را نن ننندهندهه
رشد سریع جمعیت در ساری میباشد که بالطبع بر روی بسیاری از امور از جمله مسائل زیست محیط شرتسگ و ی   
حهاای ج و عما
و دگرگونی کالبدی – فضایی شهری تاثیر گذاشته است .بر اساس مطالعات انجام شده در قال رط ب حح حح
آمایش سر زمین نشان میدهد که توسعه و گسترش کالبدی شهرساری در نتیجه رشد شتابان جمعیتی طی ده ههههاای
بپ یذ ررر از نظر
اخیر ،بدون برنامهریزی و مالحظات زیست محیطی بوده و باعث گسترش به س هپ تم نن نننههاای آسیب ب
ی ،از ب هاتسور نتفر نی ااااااا ،و دیگر
مخاطرات محیطی شده است و همچنین سبب نابودی باغهااو اراض زرواشک ی یی یی
آلودگیها و همچنین باال رفتن تقاضا برای مسکن شد تسا ه  ... ..فض ش دیلوت دیدج یاها د  یتالوحت و رییغت ه در    

  

کارکردها و به تبع آن در تمامی ابعاد ساختارهای مجموعه و به طور اخص در بعد کالبدی – فضایی ک ومن ه د ار نآ    
در تغییر و تحوالت کاربری اراضی ،مسکن و شبکه معابر میباشد را میتوان به وضوح در شهر ساری مشاهده کرد.با
ادامه ی این روند یعنی تولید فضاهای جدید برای پاسخ گویی به نیازهای ساکنان مجموعه می زور هب زور نیمز ناز    
یرود و همین امر منجر به کاالیی شدن زمین میشود که ساکنان مجموعه ب یار
کاهش یافته و تقاضا برای آن باالتر م 
یکنند رد و 
یهاای جدیددد ،می ی
دستیابی به باالترین سود اقدام به فروش زمینهای کشاورزی برای تبدیل ب براک ه ر یی یی
یزنند نیاربانب.
عوض دست به تغییر و تحوالتی در اراضی ساخته شده ،اراضی قابل کشت و اراضی غیرقابل کشت م 

این تحقیق این سوال را مطرح میکند که توسعه کالبدی – فضایی شهر ساری باعث دست اندازی به اراض یعارز ی   
یشود که آیا گسترش شهر ساری طی دهههای اخیر در محدودههاای
و باغی شده است؟همچنین این پرشش مطرح م 
آسیبپذیر از نظر شرایط طبیعی و تجاوز به حریم محدودههای سیالبی ،ح سگ میر لل لللهاا و س یور رب زاسو تخا    
شیبهای نامناسب صورت گرفته است؟آیا این توسعه کالبدی – فضایی شهر نقشی در شرایط زیست محیطی داش هت
است؟ بااین دیدگاه باید ضمن بررسی و تبیین روند رشد و توسعه ش نم یاهراک هار یره اا اااس زا یریگولج یارب ب
توسعه ناموزون شهر و راههای مقابله با کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی ارائه گردد.
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روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی -م یدرو

یباشد زا روظنم نیدب    
می ی

مدلهای آنتروپی شانون و هلدرن استفاده شده است.
محدوده جغرافیایی مورد مطالعه
شهر ساري در طول جغرافيا يي

 53درجه و  5دقيقه و عرض  36درجه و  4دقيقه از شمال شرقي به فاصله حدود 20

کيلومتر به نکا و به فاصله  49کيلومتر به بهشهر و  131کيلومتر به گرگ و نا

 697کيل زا و دهشم هب رتمو هب لامش

   

فاصله  21کيلومتر به درياي مازندران و از شمال غربي به جويبار و الريم و از جنوب غربي به فاصله  22کيل هب رتمو   
قائمشهر و از غرب به بابل به فاصله تقريبي  03و آمل به فاصله تقريبي  60کيلومتر و از جنوب به فاصله  41کيل رتمو
به سد شهيد رجا يي (سليمان تنگه) و دهکده آرامش و از طر قي آزادراه در حال احداث کياسر به فاصله تقريبي

100

کيلومتر به ديباج و از آنجا به دامغان و شهميرزاد و سمنان (تقريبًاًا  120کيلومتر) محدود است (.)salnameh,2010

نقشه  :1منطقه مورد مطالعه

)Source: Research Findings, (scale: 1:25000

ساختار عمومي شهر ساري
شهر ساري كي
به همين دليل كي

ت،
شهر قديمي و تاريخي است كه در طول شصت سال اخير بطور سريع متحول و نوسازي شده است ت
یشود .در اين فاصله ساختار قلع رهش يا ه   
عدم تعادل ميان بافتهاي كهن و جديد در آن ديده م 

عوض شده و حومه قديمي آن به ساخت و سازهاي جديد بدل گرديده است.
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براساس بازنگری طرح جامع شهر ساری که در سال  1393صورت گرفت ،محدوده ش لصاف دح رد ره     سا لللهااي
 1335تا  1345افزايش محدودي به سمت جنوب -جنوب غرب ،غرب ،قدري در شمال و نواري در شرق تا ح يلاو
یتوان رشدي بطئي ،كند و خ وردو
تجن داشت .اين رشد كه در نقشه شماره ( )2نمايش داده شده است .را كماكان م 
نام نهاد .مساحت شهر در اين دوره حدود  0 39هكتار و جمعيت آن  00 5 44نفر بوده است .همچنین بر اساس ط حر
بازنگری شهر ساری ،ادامه گسترش شهر در حد فاصل  1345تا حوالي انق ب هك يمالسا بال ه حد دو      

 980هكت را

مساحت و  70هزار نفر جمعيت رسيد .پر شدن فضاهاي خالي مابين محالت حاشيه اي و گسترش كالبدي در تمامي
ت ،س ون يرا   
جهات به جز جنوب شرق بوده است .در اين مرحل لعم يحاون يكيزيف هعسوت زا ه مم ممم مممممم ،بخ شه ش تت تت
(طبرستان) مهدي آباد و كوي ملت ايجاد گرديد .رشد قابل مالحظه شهر در اين دوره نسبتًاًا كوتاه ب تالوحت ليلد ه    
گسترده اداري ،خدماتي و نقش پذيري سياسي شهر به عن لماوع نيا .تسا هدوب ناردنزام زكرم ناو

هارمه هب   

      

فعاليتهاي كشاورزي ،تجارت و بعضًاًا توليدي ،جمعيت را به حدود  70هزار نفر رسانيد و ساري را ج رهش وز ه يا   
رهش    

مياني كشور معرفي نمود .در اين دوره استخوان بندي اوليه شهر با شبكههاي نسبتًاًا منظم تري ش و تفرگ لك

خود را از سمت شرق به تجن رسانيد ،نكته شايان توجه در اين دوره شكل گيري دو گونه بافت شهري بودد ،بافت
شطرنجي در نواحي خاص به ويژه شمال ،شمال شرقي و شرق و بافت م وخ يناي د  ور و برغ لامش يحاون رد ييييييييييي -
غرب -جنوب غرب و جنوب .توسعههاي شطرنجي دوره م زج هب نآ زا دعب روكذ

 دراوم ممممم ممممممحد يوك ريظن يدو    

ششصد دستگاه و كوي برق در شمالي ترين حد شهر ديگر تكرار نشد .به دنبال وق رد يمالسا بالقنا عو

ريا ا و ن   

شروع تحوالت جديد در ساختار جامعه به ويژه جامعه شهري ،ساري ن ر يا هدرتسگ يكيزيف تالوحت زي ا هبرجت       
نمود.
همچنین بر اساس مطالعات بازنگری طرح جامع شهر ساری ،جمعيت حدود  70هزار نفري شهر در طي كي
برابر شد و در سال  1365به حدود  140هزار نفر رسيد .ا لاس رد تيعمج ني   

 1370حد دو

دهه دو

 170ه وب رفن راز ددددددد،

مساحت شهر نيز طي سالهاي پس از انقالب اسالمي تا  1370حدود  2/5برابر شد و به حدود  2500هكتار رسيد.
گسترش فيز يكي رخ داده در كي

و نيم دهه اول انقالب اسالمي كه بخش عمده آن پذيراي مهاجرين روس اي و ييات   

مهاجرين جوياي كار از ساير نقاط ايران بودهاند به همراه جمعيت روبه رشد ش  )يعيبط دشر خرن ( ره د يمامت ر      
جهات صورت گرفت .اين گسترش خزنده عالوه بر پر كردن تمام فضاهاي خالي بينابيني ،در تمامي حواشي شهر در
زمان انقالب ،روستاهاي حاشيه اي به و هداز ماما ( نجت قرش هقطنم هژي سابع يلامش

)يبونج و

نورد رد ار        

محدوده شهري قرار داد و گسترش قابل توجهي در چهار جهت جغرافيا يي و حول چه لامش يطابترا روحم را ييييييييي -
جنوبي -شرقي -غربي -بوجود آورد.
در اين دوره و دقيقًاًا در سال  1355اولين طرح جامع براي شهر تهيه شد و ل كي ن در تداخل با انق تياهن يمالسا بال    ًاًا
در سال  1361به تصويب رسيد .شروع مطالعات اولين طرح جامع شهر سال  1353بوده است .ط تسخن عماج حر
پيش بيني كرده بود كه تا سال  1365مساحت شهر به حدود  1322هكتار و جمعيت آن به

   

 117000نف هك دسرب ر    

عم ًالًال اين اتفاق نيفتاد و شهر هم به لحاظ مساحت و هم به لحاظ جمعيت از پيشبينيها سبقت گرفت به عبارتي پيش
بيني جمعيت شهر در اولين طرح جامع آن كمتر از آنچه وقوع يافته بود (  )% 83در مقابل مس رهش تحا   

 500هكت را
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بيش از پيش بيني صورت گرفته اتفاق افتاد.در اين دوره دومين طرح جامع براي شهر تهيه گرديد و در سال  1374به
تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران رسيد .شروع تهيه اين مطالعات از سال  1371ب حرط رد.تسا هدو    
یبايست به  2765هكتار میرسيد .جمعيت ش نيا رد ره   
جامع دوم كه افق آن سال  1385بوده است مساحت شهر م 
سال ( در محدوده قانوني) به  260هزار نفر و مساحت آن با توجه به الحاقات بعد از طرح ج يليصفت حرط رد عما    
مصوب  9 37 1و اصالحيه ناشي از دو منطقه اي شدن ش لاس رد ره

 387 1مس وناق تحا ن هب ار نآ ي    

 0 300هكت را

رسانيد .اين در حاليست كه بسياري از ساخت و سازهاي حاشيه اي و روستا يي به طور كامل در اين دوره ب تفاب ه   
 0 300هكتاري متصل شده و عم ًالًال مساحتي بيش از  4000هكتار را در پي داشتهاند.
نقشه شماره ( )2سير تحول گسترش فيز يكي شهر را از سالهاي  00 13تا كنون را نمايش میدهد .نمودار ش  هرام ( ()1
یدهد.
نيز روند گسترش فيز يكي مذكور را و شتابي كه اين روند از حوالي وقوع انقالب اسالمي يافته است نشان می ی
در كي

یتوان اظهار داشت كه در نيم قرن گذشته مساحت شهر ساري تقريبًاًا  16برابر شده اس و ت
جمع بندي كلي م 

اين در حاليست كه جمعيت آن حدود  12برابر گرديده است.

نقشه  :2گسترش فیزیکی شهر ساری در دوره 300 1- 1385
)Source: Research Findings, (scale:1:25000
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نمودار  :1توسعه فیزیکی شهر ساری در نیم قرن اخیر
Source: Research Findings

رشد جمعیت و تحوالت آن
نكنندهي رشد جمعيت هستند .اگرچه
در معادلهي توازن جمعيتي در جمعيتهاي باز ،امروزه دو عامل جمعيتي تع يي 
تهاي انساني بوده استتت ،ام صوصخ نونكا ا
نكنندهي رشد جمعي 
گومير عامل مهم و تع يي 
در گذشتهي دور مر 

ًاًا رد    

گومير در تحوالت جمعيتي اهميت و جايگاه خود را به
كشورهاي از نظر جمعيتي رو بهگذاري مثل ايران ،سطح مر 
سطح باروري داده و در شهرها مهاجرت اساسًاًا گوي سبقت را ربوده است .هرچند نمیتوان گف ايرج هك ت ننن ننننه يا
يپيوستهاند ،اما بدون ترديد جريانهاي مهاجرتي چنين بزرگ و اثر گ راذ
مهاجرتي قبل از انقالب صنعتي به وقوع نم 
بر روند تغ يي رات جمعيتي كشورها و شهرها پيش از انقالب صنعتي و حتي پيش از قرن بيس هدشن هبرجت زگره مت     
است .واحد مطالعة اين پژوهش يكي از شهرها يي است كه طي 4يا  5دهة گذشته مهاجرت هميشه يكي از مهمت نير
نكنندهي رشد جمعيت آن بوده است .از اين روي مطالعهههي مه ورض ترجا ر و ي
عوامل تع يي 

تت زا ر
يمهااب يتح تتتت تتتت

عوامل طبيعي تغ يي رات جمعيت (باروري و مرگ) است.
سهم جمعيت شهر ساری ،از جمعيت کشور در سال  1355حدود  0/ 21درصد بود ،این نسبت برای سالهاای ، 1365
 1375و  1385و  1390بهترتیب برابر با  0/ 33 ،0/ 29و 0/ 37و  0/ 39درصد و نسبت به جمعیت ک ناردنزام ناتسا ل    
بهترتيب برابر  9/6 ،8/9 ،7/5 ،6/2 ،3درصد و نسبت به نقاط شهری استان بهترتيب برااي هم ربارب عطاقم نا     ،9/1
يدهند شهر ساري از نظ تيعمج ر   
 71/6 ، 16 /8 ، 16 /4 ، 15 /8درصد است .همانطور كه اين نسبت درصدها نشان م 
ي نياز ازهر تفسيري گوياي اين است كه ن تيعمج دشر خر    
سرشماري به سرشماري بزرگتر شده است اين تغ يي ر ب 
اين شهر باال بوده است.
يشود ،نرخ رشد جمعيت شهر س هد يط يرا هههههههي  1375 - 1385حد دو
همانطور كه در جدول شماره()1مشاهده م 
 2/9درصد در سال بوده است و با اين رشد ،در اين دورهي دهساله مجموعًاًا حدود  65هزار نفر به جمعيت اين شهر
افزوده شده است .اين نرخ در سالهاي دو دههي قبل از آن خصوصًاًا در دورة  1355 - 1365ب  بتارم ه ب هدوب رتشي     
است .در سالهاي  1355 - 1365نرخ رشد جمعيت اين شهر ب زا شيب ه     7درصد و لاس رد 

ةرود رد    1365 - 1375

گومير بر نرخ رشد جمعيت ،كاهش سطح ب را ر رد يو
بالغ بر 3درصد در سال بوده است .به رغم اثر مثبت كاهش مر 
دهههاي  1370و  1380مهمترين عامل كاهش نرخ رشد ساالنهي اين ش لاس يرامشرس .تسا ره    

 1355اف شياز
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چشمگير جمعيت کل و جمعيت شهري را نسبت به دوره قبل نشان میدهد .متوسط رشد ساالنه جمعیت شهر ساری
برخالف رشد جمعیت کل و شهری در سال  1355کاهشی بوده است اما در سال  1365روند افزایشی جمعیت حتی
شدیدتر از این نقاط بوده است .در اين مقطع متوسط رشد ساالنه جمعيت این ش هب کيدزن ره    

 7/ 14درصد وب  ده   

یباشد .مهمترين دليل اين افزايش ،مهاجرت مردم از
است که نزديک به دو برابر رشد کل جمعيت يعني  3/9درصد م 
روستاها به شهرها بوده ولي عواملي چون تبديل روستاهاي بزرگ به شهر نيز در آن نق تشاد ش هه هههانددد .از س لا

1375

یشود .همانننگون روكذم لودج رد هك ه     
روند کاهشی برای جمعیت کل ،شهری ،روستایی و شهر ساری مشاهده م 
نشان داده شده است ،بعد از انقالب نرخ رشد جمعيت شهر ساري همواره كمي از نرخ رشد جمع  روشك لك تي و
نرخ رشد جمعيت شهري استان باالتر بوده است.
جدول شماره ( )1متوسط رشد ساالنه جمعيت كشور ،استان و شهر ساري طي دورههاي  01ساله ( 1345 - 1385درصد)
1375 - 1385

1365 - 1375

1355 - 1365

1345 - 1355

دوره

1/6

2

3/9

2/7

کل

2/7

3/2

5/4

4/9

شهري

-0/4

0/3

2/4

1/1

روستا يي

1/1

1/3

3/6

-

کل

2/8

3/0

5/7

-

شهري

-0/6

0/2

2/4

-

روستا يي

2/9

3/3

7/1

4/7

شهر ساری

7/ 29

كل كشور

استان

روستاهای الحاقی

3/ 74
4/ 48
Source: General Census of Population and Housing to 2005

متوسط نرخ رشد جمعيت روستاهای الحاقی به شهر ساری طي دههي  1355 - 1365حد دو

 3/ 74درصددد و در دهه

 1365 - 1375به 4/ 48درصد بالغ گردیده است .در دهه  1375 - 1385متوسط نرخ رشد هاتسور  ا ب روکذم ی هههه ههههه 7/ 29
درصد بالغ گردیده است .مهمترين دليل افزايش جمعیت در دهههای مذکور ،مهاجرت مردم از ش و اهره روس هات اای
اطراف به روستاهای حاشیه شهرساری به دلیل فاصله کم این روستاها با شهر و قیمت پایین مسکن و زمین نسبت به
ت در دهه
شهر ساری و عدم كنترل مديريت شهري در اين نواحي بوده است .ش سا رکذ نایا تتت تتت

 1385 - 1375اض هفا

شدن جمعیت الحاقی (شرف آباد و ملیک) به روستاها را نیز عالوه بر عوامل مذکور میتوووان ازدالی فا ل زز زززایش ن خر
رشد دانست .جدول شماره  3313 -2متوسط نرخ رشد روستاهای الحاقی ط هرود ی

 10س هلا

 1385 - 1355را نش نا

یگردد همه روستاها به جز روستای پایین ملیک دارای نرخ رشد نیب      1/5تا 8/8
یدهد ،همان گونه که مالحظه م 
م
درصد بودهاند .روستای قرق با  8/ 83درصد و پل گردن با  8/ 13درصد  نیرتالاب  ن  خر ر وخ هب ار دش د ا  خ صاصت        
دادهاند.
بررسی اندازه گسترش شهر با مدل هلدرن
یکی از روشهاي اساسی براي مشخص نمودن رشد بدقواره شهري استفاده از روش هلدرن است .با اس نیازا هدافت   
روش میتوان مشخص نمود چه مقدار از رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چه مقدار ناشی از رشد بدقواره ش يره
بوده است(رفیعی ) 102 ، 387 1 ،این مدل اولین بار توسط هلدرن در سال  1991براي محاسبه نسبت جمعیت ب ره ه   
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منبع مورد استفاده دیگر به کار گرفته شد ) (beck & others,2003:102مراحل معادالت این مدل ب ساریز حرش ه تتت تتت
ت
(.)rafiei, 2008:102
A
P

()1

=A

در رابطه ( )1سرانه ناخالص ( )aبا حاصل تقسیم مساحت زمین ( )Aبه مقد  تیعمج را

(( (((  )Pب  هطبار ساسا ر ((( (((()1

یکند ( )Aبرابر است با حاصل ضرب سرانه ناخ  صلا
میتوان گفت کل زمینی که منطقه شهری اشغال م 

( ( )aو تعد دا

جمعیت ( )Pدر آن صورت خواهیم داشت:
(A-P×a )2

براساس روش هلدرن اگر طی زمانی )(∆tجمعیت با رشدی برابر ) (∆pافزایش پیداا کند نیمز فرصم هنارس و      

یآید:
ییابد ،که با جایگزینی در رابطه ( )2به دست م 
با) (∆pتغییر یابد کل اراضی شهری با ) (∆Aافزایش م 
(A+(∆A)=(P+(∆p)×(a×(∆a))3

یتوان تغییرات مس ودحم تحا د هه ههه ) (ΔA/ Aتبد رهش هب لی    
با جایگزینی رابطه ()2و( )3و تقسیم کردن آن بر( )Aم 

شده را طی فاصله زمانی ) (Δtبه دست آورد.
∆A

∆A

∆A ∆A ∆A

= + +( )×( ) )4
A

A

A

A

A

ت ي ككك ش  اب ره (( ((() Δ ×100
یكند كه درصددد رشددد وسعت ت
بدين ترتيب با پيروي از مدل هلدرن ،رابطة ) ( 4بيان م 

حاصل جمع درصد رشد جمعيت

∆A
A

(

ت .ب ترابع ه   
) ( Aو درصد رشد سران ة ناخالص)  (Δ∆AA×100برابر است .به عبارت ديگررر( ∆AA ×100( ،برابررر است ت

دیگر ،رایطه ( )4برابر است با:

( )5درصد كل رشد سرانة ناخالص  +درصد كل رشد جمعيت شهر =درصد كل رشد وسعت شهر
بر اين اساس ،سهم رشد جمعيت از مجموع زمين (اسپرال) ،از طر قي نسبت تغ يي ر درصد كل جمعيت در ي ككك دوره به
یتوان آن را بدين صورت بيان كرد:
یآيد ،كه م 
تغ يي ر درصد كل وسعت زمين در همان دوره به دست م 
درصدرشدجمعیت

()6

درصد کل رشد وسعت زمین
درصدرشدجمعیت

()7

درصد کل رشد وسعت زمین

= سهم رشد زمین

= سهم رشد زمین

هلدرن براساس مدل رشد جمعيت ،كي

یدهد :
مدل عمومي رشد براي تكميل مدل خود ارائه م 

(P(T) - P0 (1+g p)t )8

یتوووان
كه درآن  Ptجمعيت درزمان ) P(tجمعيت اوليه gpميزان رشد جمعيت طي فاصلة زماني است .براي حل gpمی ی
از رابطه زیر استفاده کرد:
)p(1

1
t

(Ln(1+ g p )= ( )Ln( p ) )9
0

یتوان بدين شكل نوشت:
از آنجا که )Ln (1+ Xبراي مقادير كمتر  Xتقريبًاًا برابر با  Xاست ، ،معادلة ) ( 9را م 
)p(1

1
t

( g p = ( )Ln( p ) ) 10
0
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یتوان براي وسعت زمين ) (Aو سرانة كاربري زمين) (aنيز نوشت :
اين شكل استنتاج نرخ رشد را م 
( ) ) 11

)A(t

A0
)a(t

1
t

(g A = ( )Ln
1
t

( ( )Ln( a ) ) 12
0

یتوان معادلة هلدرن را بدين شكل نوشت
بنابراين بر اساس سه معادلة نرخ رشد جمعيت م 
( g p =g a =g A ) 13

با جايگزيني فرمول رابطة ) 10الي (12براي ميزان رشد و نسبت مقادير پايان دوره و آغاز دورة متغيرهايa ،pوA

طي فاصلة زماني در رابطة )  ( 13خواهيم داشت:
وسعت شهر در پایان دوره
وسعت شهر در آغاز دوره

)( =( Ln

سرانه ناخالص پایان دوره
سرانه ناخالص آغاز دوره

)( +

جمعیت پایان دوره
جمعیت آغاز دوره

Ln( Ln

یشود.
در مورد شهر ساری متغيرهاي مدل هلدرن بدين شرح جاي گذاري م 

)Ln (261293/27037) +ln (160/96) =ln (4208000/260000
)Ln (9.6642) +ln (1.6666) =ln (16.184
ت و درصددد توزیع ع
ع
 2.268+ 0.510 = 2.784سپس با استفاده از رابطههاي ) ( 6و ) ( 7سهم درصد توزیع رشد جمعیت ت
یآید:
رشد سرانه ناخالص زمین شهري با تقسیم هر طرف رابطه به  2/ 784بدست م 

2.268/2.784 + 0.510/2.784=2.784/2.784
0.18=1+0.82

یدهد که در فاصلۀ سالهاي  1335 - 1385حدود  82درصددد از
نتایج حاصل از مدل هلدرن در مورد شهرساری نشان م 
رشد فیزیکی ،مربوط به رشد جمعیت و  18درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است کههه نتیجههه
آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت و افزایش سرانه ناخالص زمین شهري و نهایتًاًا گسترش افقی بدقوارة اس ارپ للل )شهررر
ساری (بوده است .با تأکید بر مطالب باال شایان ذکر است که رشد بی برنامه و افقی شهر نه تنها در الگوی شکل شهر
یگردد بلکه باعث توزیع نامتعادل کاربریها در سطح نواحی و محالت شهری گردیده ،که در قالب مدلهاای
ظاهر م 
یباشد که در ادامه بدان میپردازیم.
ویلیامسن ،روش مقادير استاندارد شده و شاخص توسعه انسانی قابل بررسی م 
بررسی توسعه فیزیکی شهر با مدل آنتروپی شانون)(SHANNON S ENTROPY MODEL

یگردد.س راتخا کل هب لدم ی    
از این مدل برای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار پدیده رشد بی قواره شهری استفاده م 
شرخ زیر است:

)H=∑Pi ×ln(pi

در رابطه باال:
 :Hمقدار آنترپی شانون
 :Piنسبت مساحت ساخته شده (تراکم کلی مسکونی ) منطقه  iبه کل مساحت ساخته شده مجموع مناطق
 :Nمجموع مناطق
ی متراکم(فش رهش )هدر   
ارزش مقدار آنتروپی شانون از صفر تا ) ln(nاست.مقدار صفر بی زیف هعسوت رگنا یکی خ  یلیی یی یییی
است.در حالی که مقدار ) ln(nبیانگر توسعه فیزیکی پراکنده شهری اس زا یپورتنآ شزرا هک ینامز.ت

ادقم رررر ررررر ( ln(n

بیشتر باشد رشد بی قواره شهری (اسپرال) اتفاق افتاده است (.) Hekmatnia& Mousavi ,2006:129
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جدول شماره  :2محاسبه آنتروپي شانون براي سال  1379در شهرساري
ناحيه شهري

مناطق

1

2

3
4

مساحت

Pi

)Ln(pi

)pi×ln(pi

1

421

2

175

0.065

3

207.7

0.077

4

231

0.085

5

902.9

0.335

6

159.3

0.059

-6 .82 2

1

148.3

0.055

- 2.900

2

9 31. 1

0.049

- 3.014

- 0.147

3

137.3

0.051

- 2.975

- 0.151

4

161.0

0.059

-6 .81 2

- 0.166

5

280.8

0.104

- 2.259

- 0.234

6

246.4

0.091

- 2.390

- 0.217

1

113.4

0.041

- 3.116

- 0.127

2

231.3

0.085

- 2.453

-8 .20 0

3

99.7 1

0.074

- 2.600

- 0.192

1

134.4

0.049

-6 .99 2

- 0.146

16

2690.5

مساحت کل

0.156

- 1.854
- 2.732

- 0.177

- 61 5 2.

- 0.197

- 2.455

-8 .20 0

- 1.091

- 0.365
- 0.166
- 0.159

1

Source: Research Findings

- 41.038

- 0.289

- 3.157

H= - ( -3.157) = 3.157

جدول شماره :3محاسبه آنتروپي شانون براي سال  1389در شهرساري
مناطق

ناحيه شهري

مساحت

Pi

)Ln(pi

)pi×ln(pi

1

339.1

0.080

- 18 5 2.

- 0.201

2

350.2

0.832

-0.183

- 0.152

3

546.9

0.129

- 2.040

- .263 0

4

277.1

0.065

- 2.270

- 0.147

1

363.3

0.086

.- 2.449

- 0.210

2

638.6

0.151

- 1.885

- 0.284

3

6 58. 2

0.061

- 2.789

- 0.170

4

363.6

0.086

- 2.449

- 0.0210

1

416.1

8 .09 0

- 2.313

- 0.226

3

2

5 20. 5

.123 0

- 2.090

- 0.257

4

1

134.6

0.031

- 3.442

- 0.106

- 24.428

- 2.230

1

2

مساحت کل

11

6.80 42

1

Source: Research Findings

H= - ( -2.230 ) = 2.230

یدهد مقدار آنتروپي در سال  9 37 1برابر (  )- 3.157و درس لا  9 38 1براب  ر ( (  )- 2.230ب هدو
جداول ( )2و ( )3نشان م 
است ،در حالي که حداکثر ارزش سال  ln(16)= 2.772 ،9 37 1و س لا  ln(11)= 2.397 ،9 38 1اس ندوب کيدزن .ت    
یدهد لاس هد يط    
مقدار آنتروپي به مقدار حداکثر نشانگر رشد پراکنده توسعه فيزيکي شهري اس ناشن هک .ت     می ی
توسعه فيزيکي به صورت پراکنده و غيرمتراکم بوده است.
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نتیجهگیری
رابطهی انسان و زمين ،كي

ش دگرگ نو ييي و تحو للل
رابطه تاريخي و اجتماعي است و در طي زمان ،هم وختسد هراو شش شش

گرديده است .نحوهی تحول اقتصادي و اجتماعي جامعه در ادوار مختلف در پيدا يي اشكال مختلف شهرنشيني م ثؤ ررر
بوده و اين امر به نوبه خود بر نحوه استفاده از اراضي شهري تأثيری تع يي ن كننده دارد .اما ام وگ یخرب هزور نن ن ننننههاا از
یدهد.
استفادهی اراضی به منظور فعالیتهای شهری ،جوامع بشری را به سوی پیامدهایی غیر قابل جب م قوس نار ییی ییی
بدون شک ،خزش شهری را میتوان از مهمترین مصادیق دانست .از این رو پیشبینی روندها و گرایشهاای خ شز
شهری و تحلیل و ارزیابی آنها بر اساس مهمترین معیارهای ارزیابی ،به منظور کنترل و هدایت رشد رایسب یرهش     
حائز اهمیت خواهد بود .بنابراین یکی از مهم ترین دستاورد این پژوهش این است که مشخص میکند روند توس هع
افقی و پراکنش شهر ساری به چه علت بوده و چگونه میتوان از گسترش این بی قواره گی و اثرات زیست محیطی
ناشی از این اقدام جلوگیری کرد.شهر ساري كي

یو تاريخي است كه در ط لو
شهر قديم 

سريع متحول و نوسازي شده است ،به همين دليل كي

 لاس تصش ا روطب ريخ      

عدم تعادل ميان بافتهاي كهن و جديد در آن ديده میش .دو

در اين فاصله ساختار قلعه اي شهر عوض شده و حومه قديمي آن به ساخت و سازهاي جديد بدل گرديده است.
از نظر جمعیتی نرخ رشد جمعیت شهری ساری در بین سالهای  1355تا  1365بیشترین رشد شهری را داش تسا هت   
که به  6.7درصد رسیده است و با درنظر گرفتن میانگین سالهای  1355تا  1390نرخ رشد شهری در شهر ساری 6.3
درصدبوده است .جمعیت ساری از حدود  10000نفر در سال  00 13به  714692نفر در سال  1390رسیده است .یعنی
در مدت زمان  90سال جمعیت شهری ساری حدود سی برابرافزایش یافته است.این آم اشن را نن ننندهندهه رشد عیرس    
جمعیت در ساری میباشد که بالطبع بر روی بسیاری از امور از جمله مسائل زیست محیطی و گسترش و دگرگ ینو
کالبدی – فضایی شهری تاثیر گذاشته است.
ت و  18درصددد رشددد شهررر
در فاصلۀ سالهاي  1335 - 1385حدود  82درصد ازرشد فیزیکی ،مربوط به رشددد جمعیت ت
ش س نار ههه ناخ لا ص ص
ص
ت و اف یاز ش ش
مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است که نتیجه آن کاهش تراکم ناخالص جمعیت ت
زمین شهري و نهایتًاًا گسترش افقی بدقوارة اسپرال )شهر ساری (بوده است.

مقدار آنتروپي در سال  9 37 1برابر (  )- 3.157و درسال  9 38 1برابر (  )- 2.230بوده است ،در حالي که حد شزرا رثکا
سال  ln(16)= 2.772 ،9 37 1و سال  ln(11)= 2.397 ،9 38 1است .نزديک ب يپورتنآ رادقم ندو     ب رثکادح رادقم ه    
نشانگر رشد پراکنده توسعه فيزيکي شهري است .و در نهایت مهم ترین خروجی تحقیق این است که ،ب هب هجوت ا    
روند رو به تزاید گسترش شهر ساری به ویژه در سالهای اخیر ،توسعه کالبدی -فض یا ی پ تروص هب رهش  ر هدنکا      
یه ،ا در ح لا حطس رد شرتسگ    
ی مناس براک ب ر یی یی
بوده و این بدین معنی میباشد که شهر بدون برنامه و مکانی با ی ی
میباشد و در واقع اراضی مستعد و مناسب کشاورزی ،توسط کاربریهای فیزیکی در حال بلعیدن است و ای مهم ن   
به ما این هشدار را میدهد که باید برای جلوگیری از این خطر یک برنامه و راهب زا ات مینک یحارط بسانم یدر      
بلعیدن شدن اراضی باقی مانده توسط کاربریهای فیزیکی و کالبدی جلوگیری کن رهش شرتسگ یاج هب و می

رد   

سطح ،آن را به سوی ارتفاع و استفاده بهینه از فضاهای خالی داخل شهر سوق دهیم.بنابراین در برنامهههریزززی ش یره
این مقاله به برنامهریزان شهری این کمک را میکند که ضمن جلوگیری از روند گسترش ناموزن ش نینچمه و یره   
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رشد افقی شهر و اثرات زیست محیطی آن نسبت به طراحی و برنامهریزی برای مکانهای مناس و یرهش هعسوت ب
.همچنین استفاده از اراضی داخل شهر به صورت بهینه اقدام نمایند و مانع رشد بی قوارگی شهر شوند
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