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  چکیده
 یتحوالت توسعه کاربر یسازهیتا با هدف شب شودیدر پژوهش حاضر تالش م

کاهش اثرات توسعه ناامتوازن بار  یبرا 1031توسعه در  یوسازیو سنار یاراض
، مهم نیبه ا یابیدست یبرداشته شود. برا مؤثر یگام، یعیبا ارزش طب یامنطقه
 یوساازیو سنار یآتا یاراضا یکااربر یساازهیشب یبرا SLEUTHاز مدل 

پوشاش ، یاراض بیپژوهش ش ازیها و اطالعات مورد ناستفاده شده است. داده
 یو کااربر یخطاو  ارتفااع، حما  و نقا ، یه شهرتوسع، تیمحروم، یاراض
پان  گاناه رشاد آن اسات را   بیو ضرا SLEUTHاست که از مدل  یاراض

با  یحفاظت از اراض، ی یسه گانه روند تار یوهایسنار یابیشدند. سپس به ارز
نتای  یافتاه هاا نناان داد کاه پرداخته شد.  یو شبکه چندمرکز یعیارزش طب

سازی و سناریوساازی را بر شبیه تأثیرین تربیشاده ضریب گسترش و جاذبه ج
ی را بار توساعه آتای محادوده مطایعااتی برجاای ماؤثرو نقاش بسایار  دارند
، پیرامون محورهای اصلی ارتباطی محادوده مطایعااتی، گذارند. از همین رومی

های پار جمعیات در مجاورت روستاها و شاهر ، ایگوی توسعه پراکنده خطی
ای و در سایر اراضی باا سااختاری مجازا و تاح واحادی شهایگوی توسعه خو

روناد ایان  کنناد.ای نمود فضایی پیدا میایگوی توسعه متفرق و پرش قورباغه
 یناواح ریاز سا شیمنطقه مازندران ب -شهر یو مرکز یشمای یتوسعه در نواح

توسعه متعادل  یبه ایگو یابیدست یدر راستا جایگزین یویشک  گرفته و سنار
ساازی شابیهدر ناوآوری پاژوهش  اسات. یشبکه چندمرکز، توازن منطقهو م

منطقاه  -توسعه اراضی ساخته شده و سناریوسازی تحاوالت توساعه در شاهر
 اراضاای ساااخته شااده براسااا  ماادلبیناای پیش مرکازی اسااتان مازناادران

SLEUTH باشد.می 
 

 کلیدي گانواژ
 .مازندران، یاراض یکاربر، رشد شهری، ییفضا یایگو

 

Abstract  
 

In this research, we attempt to simulate the land use 
development and scenarios prediction in 1420 to reduce 
the effects of unbalanced development on a region of 
natural value. To achieve this, the SLEUTH model has been 
used to simulate future land use and scenario. The data and 
information required for the study include slope, land cover, 
exclusion, urban development, transportation, hillshade, 
which were extracted from the SLEUTH model and its five 
growth coefficients. Then, using related research and 
researchers' opinions, the three scenarios of historical trends, 
protection of lands with natural value and multicenter network 
were evaluated.The results showed that the coefficient of 
expansion and gravity of the road have the greatest impact on 
simulation and scenario building and play a very effective role 
in the future development of the study area. Therefore, around 
the main communication axes of the study area, the pattern of 
linear scattered development, in the vicinity of villages and 
populated towns, the pattern of cluster development and in 
other lands with a separate structure, the pattern of scattered 
development and frog jumping have a spatial appearance. 
This development trend has been formed in the northern and 
central areas of the city-Mazandaran region more than other 
areas and the alternative scenario in order to achieve a 
balanced and balanced development model of the region is a 
multicenter network. The innovation of the research in 
simulating the development of constructed lands and the 
scenario of development developments in the city-central 
region of Mazandaran province is the prediction of lands 
constructed based on the SLEUTH model. 
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 مقدمه
در  (؛;Tang et al., 2005: 36 03: 1230، پور و همکارانداداشاست ) گنته یاریو تحوالت بس رییر زمان دچار تغگذ در یارشد و توسعه منطقه

دهد می در سطح منطقه رخ یمطلوب اریبس دهیپد، شده محقق شود یزیرمند و برنامهاسا  ساختار نظام که رشد و توسعه بر یصورت
(Barredo, 2003: 297 .) تواندیم، ردیشده شک  گ یزیربرنامه ریغ یبه شکل یربومیو غ یبوم نیساکن شیواسطه گرابه اتنهاما اگر توسعه 

 طیمح یهاستمیرسیبر عملکرد ز تأثیربا  رای(. زHe et al., 2015: 164گذارد ) یرا بر ساختار کالن منطقه برجا یمنف یامدهایتبعات و پ
و  گذاراناستیس یرا برا ینیبشیپ رقاب ی(؛ روند غNatale et al., 2015) یامنطقه تیریو مد ییفضا -یکایبد، یاقتصاد، یاجتماع، یعیطب

 (. Greenhalgh, 2000: 37) خواهد گذاشت یتوسعه( برجا یهابرنامه نی)جهت تدو زانیربرنامه
 رندیپذیم تأثیر گریکدی ازو  دگذارنیم تأثیر گریکدیبر  یعنی، هستند گریکدیبا  دهیچیدر تعام  پ یامنطقه یهاستمیرسیاز ز حیهر

(Gonzalez et al., 2015: 119 .) 
 ایمنطقه ستیو ز یعیطب طیبر ساختار مح یتیو جمع یواسطه توسعه کایبداست که به یادهیچیپژوهش حاضر روابط پ یچایش اصل

است که  یتوسعه آت یوسازیو سنار یسازمدل، ردیگیمورد استفاده قرار م مؤثرمطلوب و   ینتا  یدیکه به ییاز ابزارها یک. یشودیوارد م
 یکاربر رییتغ یوهایکاربست سنار، گریاز طرف د .(Gonzalez et al., 2015: 119) شودیم نیها و اهداف توسعه تدویفهؤهمراستا با م

 .استفاده قرار گرفته استمورد  ستیز طیاز تحوالت مح ارهیچندمع  یتحل و هیجهت تجز ربازیاست که از د ییابزارها از یکی یاراض
و انت اب  ینیبشی( به پPenteado, 2014: 154)ی م تلف توسعه آت یهاتا براسا  احتمال دهدیاجازه م رانیگمیبه تصم یوسازیسنار
 د. باش گذارراث یو مل یاممکن است بر ساختار کالن منطقه ندهیآ یزیرضعف در برنامه، بدین ترتیب بپردازند. هامیتصم

به فرد بوده است. اما بر اثر  های کناورزی در سطح ملی با طبیعتی منحصرمنطقه مرکزی استان مازندران از دیرباز مرکز فعاییت -شهر
شدت کاهش عملکرد کناورزی این منطقه به، ساز در اراضی پیراشهری و روستاییوگذر زمان و گرایش ساکنان بومی و غیر بومی به ساخت

نوآوری تحقیق در این است که با در  . (101: 1230، پور و ساالریان)داداش راضی آن با افت شدیدی مواجه شده استپیدا کرده و کیفیت ا
در پژوهش ، رواز اینمنطقه مرکزی مازندران شک  بگیرد.  -روند تحوالت و طراحی بهترین سناریو ایگوی توسعه فضایی پایدار در شهر

سازی و سناریوسازی توسعه منطقه مرکزی مازندران به شبیه -زیابی روند تحوالت توسعه اراضی شهرحاضر تالش شده تا با استفاده از ار
 یاراض یتحوالت کاربرسازی با شبیه کهایناصلی پژوهش عبارت است از  الؤس اراضی با هدف کاهش ت ریب اراضی طبیعی پرداخته شود.

 سناریوسازی نمود؟تحوالت توسعه آتی توان برای می استان مازندران یمنطقه مرکز - در شهر
 

 مبانی نظري

 چارچوب نظری
 نیا زیرااست؛  افتهی ژهیو یتیاهم، داریپا یهادر چارچوب برنامه یعیطب طیابعاد مح هتوجه ب، یاو منطقه یشهر یزیربا روند توسعه برنامه

  یدینام برده به ندی. فرآشودیوارد م یزیربرنامه یمه بر فضابرنایواسطه رشد و توسعه باست که به ییهااز دغدغه یناش، هانوع برنامه
  (.Shahumyan, 2014: 38است ) یزیردر برنامه یخاص یریگجهت ازمندیبوده و ن دهیچیپ یتیماه یدارا هیو تعام  چندسو هایدگیچیپ

 یعیطب ستمیدر ساختار اکوس یاریبس تیاز اهم یو باغ یزراع، یجنگل یاراض یرندگیگ بردر  یدیبه یمراکز شهر رامونیپ یعیطب یاراض
و  یمل یهاهیسرما نیچن بیدر سطح منطقه موجب ت ر یاراض نیگسترده ا راتییدارند. چه بسا تغ بایو مناظر ز یعیانداز طبچنم، یو جانور
 (. Haque et al., 2007; Vargas et al., 2010; Natale et al., 2014; Lubowski et al., 2006 ) گردد یجهان
است  برنامهیاز توسعه ب یناش یعیطب یاراض بیکاهش روند ت ر یحت ایو  یریجلوگ یامنطقه رانیو مد زانیربرنامه فیاز وظا یکی

(Basse et al., 2014: 160برا .)یزیربرنامه نینو یهمچون رهنمودها یمتنوع اریبس یراهکارها و ابزارها زیامر ن نیبه ا یابیدست ی ،
 و اعمال ضوابط و مقررات توسعه وجود دارد ندهیآ تیوضع ینیبشیپ، یزندگ تیفیک شیافزا، کپارچهیراهبردی و  یاندازهاچنم ارائه

(Vargas et al., 2010; Wu, 2009; Haase and Schwarz, 2008). یاراض یکاربر رییتغ دهیچیاز ساختار پ یناش یهاچایش ،
و  رییکه تغ ییجا(. از آنGonzalez et al., 2015: 119اجزا و روابط متقاب  آن بپردازند ) فیآن داشته تا به تعر پژوهنگران را بر

حاص  تعام   یاراض یکاربر کهاینو  باشدیم یاراض یکاربر راتییو تغ یانسان یهاتیاز فعای یناشطور عمده به یعیطب ستمیرسیتحوالت ز
و روند تحول توسعه  تیجمع شیافزادیی  بهاشاره نمود.  زین یعیطب یمتقاب  آن بر اراض تأثیربر  توانییذا م، استی عیطب طیانسان و مح

 طیدر مح یاراض یکاربر رییاز تغ یناش یامدهایپ یاست تا به بررس ازین، (Natale et al., 2014: 497) یاهو منطق یروزافزون شهر
 ,Haque, 2007; Lubowski, 2006; Vargas, 2010; Natale)ییامدهایپ نیچن جهینت که دیی این  به. ه شودپرداخت یعیطب
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 یبا بررس توانی. پس مکندمی و تحول رییشهر و منطقه را دست وش تغ ستمیس ندهیآ وشده  یمنفمحیطی زیستمنجر به اثرات  ((2014
 بیبا هدف کاهش ت ر کپارچهی ( راهبردی وWu, 2008: 56) یاندازهاجهت ارائه چنم، نینو یبه رهنمود یعیطب طیمح راتییروند تغ
 ( پرداخت. Haase and Schwarz, 2009: 3) یشهر یزندگ تیفیک شیو افزا یعیبا ارزش طب یاراض
 یکاربر راتییتغ یابیو ارز یباشد. اما بررس ی( و جهانAgarwal et al., 2009: 78) یمحل ریفراگ دهیپد حی تواندیم یاراض یکاربر رییتغ
و  یزیرعناصر برنامه انیم هیاز تعام  چندسو ی( ناشShahumyan et al., 2014: 39) یهایدگیچیپدیی  به یحدر هر سط یعیطب یاراض
روابط ، اجزا فیتعر، نام برده یهایدگیچیواسطه پاست. به یتردهیچیپ تیماه ی(؛ داراHe et al., 2015: 164) ی آنزمان-ییفضا یهایژگیو

( He, 2015; Dadashpoor 2019; Dadashpoor, 2018) ییتحوالت فضا ی( و ایگوهاGonzalez et al., 2015: 119) متقاب 
 یبرا .(Basse et al., 2014: 160شناخته شده است ) دانانیو جغراف زانیربرنامه یهاچایش نیتر از مهم یکیعنوان به یاراض یکاربر راتییتغ

( و Greenhalgh, 2000: 5) یسازاست به مدل ازین، یعیطب طیبر مح یراضا یکاربر راتییاز تغ یناش یهایدگیچیپ نیمواجهه با ا
 صیو تن  یدر  و فهم رفتار گسترش شهر یبرا یضرور یابزار یسازمدل رایپرداخته شود. ز یاراض یکاربر راتییتغ ینیبشیپ
نیوابسته به ا یایعوام  پو دیتوی یبرا توانندیها ممدل نی( است. ایخط ریو رفتار غ یسازمانده خود، ی)خود شباهت آن یاصل یهایژگیو

 استفاده شوند یآن بر اراض تأثیرو  یرشد شهر یایگوها  یتحل، شوندمی محسوبمحر   یروین عنوانبهکه  یکنف عوامل، هاستمیس گونه
(Gonzalez et al., 2015: 119). ییایاطالعات جغراف ستمیهمچون روا  و گسترش استفاده از س یعواملمتاثر از ها، مدل نیا (GIS) ،

در  داریمفهوم در حال ظهور توسعه پا، یستمیس یهاهیدر نظر نرفتیپ، یجهان تیموقع نییتع ستمیسنجش از راه دور و س دیجد یهاروش
 (. Huang et al., 2008: 598هستند ) ستیز طیمح یپاسخ به بحران جهان

 یهاستمیس تیبرنامه منسجم و بهبود وضع نیدهنده هستند. جهت تدوخود سازمانو  ایپو، باز دهیچیبا نظام پ ییهاستمیشهرها س
دست ، ک  حیعنوان بهشهر  ستمیس روندهای رشد شهری به در  بهتری از یسازهیو شب ییایگوهای فضا، سازیبا مدل توانیم یشهر
شده است. با  «ییروپراکنده»از رشد تحت عنوان  یابه گونه توسعه در حومه شهرها منجر کهاین ل(. حا3: 1231، ییو روستا ی)هادو افتی

 رییسازی استفاده شده و بازار تغشهرها برای ساختمان یهاهای قاب  کنت حومهایگو ممکن است بسیاری از زمین نیرشد و توسعه ا
در  یمستعد کناورز یاراض، ندیفرآ نیا یپ(. در3: 1231، نو همکارا ینعلی)حس ردیرونق گ یو تجار یبه مسکون یکناورز یاراض یکاربر

منسجم  یابرنامه نیبه تدو یمبرم ازین، پراکنده ییتوسعه فضا ی(. یذا ایگو2: 1231، ینیو حس ی)احدنژادروشت رندیگیقرار م یمعرض نابود
 یم تلف امر یهانهیدر زم بیرت  زانیجهت کاستن از م یآت یاهتوسعه یبرا یزیربرنامه، شهر هبا شدت گرفتن توسع رایدارد؛ ز قیو دق

دنبال هها بکه گسترش سکونتگاهمحیطی زیست بیبر روند ت ر دیکأو با ت بیترت نی(. بد111: 1231، پورو انام عهی)ش گرددیم یبا ارزش تلق
برنامه منسجم و استفاده از  نیدوت ییافزاگفت که از هم توانی. مگرددیم دیمسئله تاک نیا یمنسجم برا یابرنامه یسازنهیبر زم، اندداشته
 شهرها پرداخت. ییبه انتظام توسعه فضا توانیها مدر برنامه یسازمدل

 

 انجام پژوهشروش 
 -ییفضا راتییتغ یابیبه ارز یاراض یکاربر یهاستمیس دهیچیپ تیماه یاست که برمبنا یاریبس یهامدل یدارا یاراض یکاربر راتییتغ  یتحل
از  یکی یاراض یکاربر رییتغ یوهایکاربست سنار یاز طرف .((Campbell et al., 2011: 8 پردازدیم یاقتصاد -یاجتماع رمؤثو عوام   یزمان

به  یوسازیسنار نیمورد استفاده قرار گرفته است. همچن ستیز طیاز تحوالت مح ارهیچندمع  یو تحل هیجهت تجز ربازیاست که از د ییابزارها
نبپردازند. از آ هامیو انت اب تصمبینی پیش( به Penteado, 2014: 26) یم تلف توسعه آتهای تا براسا  احتمال ددهیاجازه م رانیگمیتصم
توجه  ،است ازیرخ داده است؛ ن تربیش( شهرها و مناطق Wu, 2008: 54) ایو یبه یاهیحاش یدر اراض، یعیطب یاراض یکاربر رییروند تغ که جا
 یبرا ریدو دهه اخ یاست که ط یسلوی ونیمدل اتوماس حی SLEUTH .ردیصورت گ یآت یهایزیرر روند برنامهد ینواح نیبه ا یاژهیو
 مدل م فف عناصر نی(. نام اDadashpoor i, 2017 527; Chaudhuri, 2013: 89) و تحول توسعه استفاده شده است رییتغ یسازهیشب

 (Chaudhuri, 2013: 91)است  یخطو  ارتفاع و نق وحم ، یتوسعه شهر ،تیمحروم ،یپوشش اراض، بیش ؛یورود هایبه نام هیال 3دارای
  .رندیگیمورد استفاده قرار م  یکه در تحل

از  نده؛یدر آ یانجام شده است. جهت در  روند پراکندگ تیبا موفق یایمللنیاز مناطق ب یاریدر بس دهیچیمدل پ حیعنوان بهاین مدل 
 یپوشش اراض یها(. مجموعه مدلAl-shalabi, 2012: 407) شودیاستفاده م ییرشد فضا ینیبشیپ یبرا یمدل رشد شهر نیا

. (Chaudhuri and Clarke, 2013: 89-90) مدل هستند نیدهنده ا  یتنک، کسیونی ندوزیبر و یمبتن یو مدل رشد شهر دیتاترون
 نیاز ا نده؛یدر آ یانجام شده است. جهت در  روند پراکندگ تیبا موفق یایمللنیاز مناطق ب یاریدر بس دهیچیمدل پ حیعنوان به نیهمچن

 ی/پوشش اراضنیزم یو کاربر یرشد شهر رمدلیمدل با استفاده از دو ز نی. اشودیم استفاده ییرشد فضا ینیبشیپ یبرا یمدل رشد شهر
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 ی)به معن ونیبراسیکای ؛یسازهیاده از دو مرحله شبمدل با استف نیا (.Al-shalabi and et al., 2012: 407) شودیم فیتعر دیتاترون
. ردیپذیصورت م ونیبراسیرشد و گسترش براسا  کای یهاپروژهبینی پیش، زمان یها در طرشد براسا  داده ی( منت  از پارامترهایواسنج

مراکز توسعه  رامونیپ دیگسترش جد ،یادفهمچون رشد تص یم تلف یرشد و توسعه در ایگوها یسازهیبه شب توانیمدل م نیبا استفاده از ا
 (.Huang et al., 2008: 599) پردازدیموجود( م اطق)توسعه در یبه من یارشد یبه، (دیجد یها)رشد در اطراف توسعه

 
 

 
  SLEUTHفرآیند مدل  .1 شکل

 Huang et al., 2008 مأخذ:  

گسترش جدید پیراماون مراکاز  ،1سازی رشد و توسعه در ایگوهای م تلف همچون؛ رشد تصادفیان به شبیهتوبا استفاده از این مدل می
. اماا بارای (.Huang et al ,2008 :599) )توسعه در یبه مناطق موجود( پرداخات 2ایرشد یبه، های جدید()رشد در اطراف توسعه 3توسعه

ها و شااخصبرمبناای گوناگونی وجود دارد که در پاژوهش حاضار تاالش شاده تاا  هایها و مدلتحلی  و بررسی سناریوهای توسعه روش
 به سناریوسازی تغییرات توسعه در محدوده مطایعاتی پرداخت. SLEUHTهای مدل الیه

  
 SLEUTHهای مورد نیاز جهت بکارگیری مدل داده .1جدول

 ز اطالعات پايهآمده ادست به نقشه شیب اراضی شیب

 نقنه کاربری اراضی تا به وسیله آن کاییبراسیون انجام گیرد. 3حداق  استفاده از  کاربری اراضی

 تواند صورت گیردای از اراضی که در آن توسعه نمینقنه محرومیت

 نقنه شبکه حم  و نق  شبکه حمل و نقل

 اسیون دوره از روند توسعه اراضی برای کاییبر 0حداق   شهری شدن

 هاپس زمینه نقنهعنوان به خطوط ارتفاعی

 ای از پوشش گیاهی اراضی در منطقهنقنه پوشش اراضی

 
اراضی زراعای ، اراضی جنگلی، بندی اصلی شام  اراضی باغیکاربری اراضی منطقه مطایعاتی نمایش داده شده است. دسته، 3 شک در 

افزایش اراضی شهری  1230تا  1230محدوده است. روند تحول کاربری اراضی در طی دوره های بنداناراضی شهری و آب، )اراضی طبیعی(
دهد. غایب توسعه اراضی شهری پیراماون مرزهاای شاهری و در در محدوده اراضی طبیعی )به خصوص کاربری باغی و زراعی( را ننان می

 منطقه مرکزی استان مازندران احسا  کرد.  –در شهر  توان یزوم سناریوسازی اراضی راهای روستایی شک  گرفته که میمحدوده
 

                                                                                                                                                         
1 . Spontaneous 
3 . New spreading center growth 
2 . Edge growth 
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 منطقه مطایعات -تحوالت کاربری اراضی شهر. الف-2شکل  

 
 

 
 منطقه مطایعاتی -تحوالت کاربری اراضی شهر. 2شکل ب 
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فاده شاود. بناابراین فضایی و طبیعی اسات -های م تلف کایبدیتا از الیه گردیدبرای دستیابی به نقنه محرومیت توسعه اراضی تالش 
درصد و اراضی شهری و روستایی از پیش سااخته شاده  00اراضی با شیب باالی ، اراضی جنگلی، های اصلی )مبتنی بر میزان دبی(رودخانه

اراضای  احتماال توساعه آتای در تواند گفت،،  میاین شک  باتوجه بهند. اهننان داده شد ،2 اراضی محرومیت توسعه در قایب شک عنوان به
 . ، وجود داردی نسبت به سایر اراضی هستندترکمشمال محدوده که دارای محرومیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  منطقه مطایعاتی -شهر محرومیت توسعه در اراضی: 6شکل
 

ی(  اساتفاده شاد ، فرعی و روستایی )خاکاما برای دستیابی به شبکه ارتباطی در محدوده مطایعاتی سلسله مراتبی از شبکه ارتباطی اصلی
نحوه توزیع فضایی شبکه ارتباطی در شمال محدوده مطایعاتی باا تمرکاز  شود،طور که مالحظه میهمان .، ارائه گردیده است0که در شک  

 شود.دیده میباالتری 

 

 
 منطقه مطایعات -شهرشبکه ارتباطی : 0شکل 
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سایه از تحوالت اراضی  11دوره  0توسعه اراضی است که در محدوده مطایعاتی  SLEUTHبکارگیری مدل داده مورد نیاز بعدی برای 
دارای مراکز شهری نسبتا توسعه یافتاه باه  1230منطقه مرکزی استان مازندران در سال  -. شهر0 )شک  ننان داده شده است ،ساخته شده

شاهر توساعه یافتناد؛ بابا  و قاائم، گونه که مراکز شهری اصلی یعنی سااریزمان همان توسعه یافته است. اما با گذر ترکمهمراه پیرامونی 
شاک  شابکه صورت چنمگیری افزایش یافتند. ایبته باا نگااهی اجماایی باهشهری و روستایی نیز بهامون مراکز شهری یعنی اراضی پیراپیر

  که ارتباطی دانست.بها از شر برخورداری آنتوان یکی از عل  توسعه اراضی را دمی، ارتباطی و اراضی ساخته شده
 

 
 منطقه مطایعاتی -تحوالت اراضی ساخته شده در شهر .5شکل 

 

اصلی و فرعای اسات های پوشش گیاهی و رودخانه، شام  توپوگرافی اراضی SLEUTHهای مورد نیاز برای کاربست مدل سایر داده
 گیرند. های محیطی توسعه در اختیار سیستم قرار میها و فرصتمحدودیت عوام  تعیین کنندهعنوان به( که 1و  7، 3، )شک 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 منطقه مطایعاتی -توپوگرافی اراضی در شهر .3شکل 
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 منطقه مطایعاتی -اراضی در شهر پوشش .3شکل 

 
 
 
 

 
 

 
 منطقه مطایعاتی -شهر های اصلی و فرعی دررودخانه .3شکل 

 

 مطالعهمحدوده مورد 
شهر استان مازندران است. مساحت باب  و قائم، های ساریمحدوده مطایعاتی در پژوهش حاضر شام  شهرها و روستاهای واقع در شهرستان

نفار را در  1330012( که جمعیتی معاادل 3 درصد از سطح استان مازندران است )شک  30/33معادل با ، کیلومتر مربع 10310این محدوده 
درصدی نمایانگر  03/3نرخ رشد  1230-70ای توسعه یافته و در بازه ده است. در این محدوده اراضی ساخته شده با روند فزایندهخود جای دا

های بعدی روند رشد کاهش یافتاه کاه نتیجاه آن کااهش تحول بسیار اراضی ساخته شده و از بین رفتن اراضی محیط طبیعی است. در بازه
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منطقه مطایعاتی نبوده و تنهاا کااهش شادت  -ست. ایبته این امر ننان دهنده کاهش توسعه پراکنده در شهرت ریب اراضی محیط طبیعی ا
مورد نظر است. دیی  انت اب ایان محادوده باه واساطه اویویات انتظاام ب نای در سااختار  های ابتدایی پژوهشفزاینده آن نسبت به سال

اگار ، باشاند. بناابرایناقتصادی و مدیریتی مناسبی در سطح استان می، شرایط جمعیتیزیرا این مراکز دارای ، مدیریتی استان است -سیاسی
خطرات جدی را برای اراضی طبیعی باه هماراه ، های افراد بومی و غیر بومی به سکونت در اراضی پیراشهری این مراکز افزایش یابدگرایش

دیی  باه. ((Natale et al., 2014; Zebardast et al., 2014;Tang et al., 2005; Agarwal et al., 2009  خواهاد داشات
تحوالت توسعه در این منطقه پرداخت تا میزان ت ریب اراضی طبیعی بینی پیشریزی در این مراکز باید با نگرشی خاص به حساسیت برنامه
 را کاهش یابد. 

 
 
 
 
 

 منطقه مطایعاتی در استان مازندران -جایگاه شهر. 3شکل 

 

 هایافته
 یمنطقه مطایعات -در شهر SLUETHجهت کاربست مدل  ازیو اطالعات مورد ن رهایصورت گرفته من ص شد که متغ یهایاز بررسپس 

و  یمرباو  باه توپاوگراف یهاااسات. داده یخطو  ارتفاع، شبکه حم  و نق ، شدن یشهر، تیمحروم، یاراض یکاربر، یاراض بیشام  ش
 ،یعایتوسعه طب تیقابل یعوام  و عناصر محدود کننده توسعه هستند تا برمبناعنوان بهمحدوده  یهاو رودخانه یاهیپوشش گ، یاراض بیش
عنوان باهسااخته شاده  یو تحاوالت توساعه اراضاونقا  حم شابکه ، یاراض یساخته شده پرداخته شود. سپس کاربر یاراضبینی پیشبه 

توسعه  یها یپتانس، یاراض تیمحروم زینپایان . در شوندیدر نظر گرفته م یاحتمایتوسعه  یها یپتانس نییتع یدر راستا یکایبد ییهامویفه
 یو تحاوالت توساعه اراضا یاراضا یکااربر، یگفت که شبکه ارتباط توانیم جهی. در نتدهدیتوسعه را ننان م تیعدم قابل نیو همچن یآت

عنوان به یمحدوده مطایعات یهاو رودخانه یاراض بیو ش یتوپوگراف، یاهیپوشش گ، یاراض تیو محروم یاصل یهادادهعنوان بهساخته شده 
ماذکور جهات  یرهاای. در مجماوع اطالعاات و متغشاوندیما فیاتعر SLEUTHمادل  یریکارگهب یها و اطالعات مکم  در راستاداده
گر توسعه در تیجهت تحقق ارائه برنامه هدا ویسنار یزیربرنامه یژگیتا بتوان به واسطه آن از و ردیگیها مورد استفاده قرار مآن ونیبراسیکای

 استفاده نمود. ،1031سال 
شاود.   یاو تحل نیایتع SLEUTHمادل  یمتناساب بارا یهااسات تاا شااخص ازیان، توساعه یوهایبه سنار یابیدست یابتدا برا در
است. در ابتادا  یاراض تیشده و واقعبینی پیشعه توس انیاندازه م یهاو شاخص هاونیحداق  رگرس، سهیمقا یمبنامورد نظر بر یهاشاخص

احتماال توساعه در برمبناای  بیضارا نیاشاد. ا نیایم تلاف تع یهاایبندو دسته 3 آمده در جدول ستدهب بیبراسا  ضرا ونیبراسیکای
 آمدند.دست به (3113و کالر  ) لوایپژوهش س نیو همچن یشهر یهاسلول
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 منطقه مطایعاتی -کاییبراسیون اراضی در شهر: 2جدول 

 پارامترهای رشد

 نهايی ريز درشت

 ارزش نهايی

 تکرار شاخص مونت کارلو= 3 تکرار شاخص مونتکارلو=  3 تکرار شاخص مونت کارلو= 0

 اندازه خوشه=  32/4 اندازه خوشه=  33/4 اندازه خوشه=  35/4

 شاخص لی سالی=  63/4 شاخص لی سالی=  63/4 شاخص لی سالی=  63/4

 مرحله دامنه مرحله دامنه مرحله دامنه

 0 1 3-10 0 1-30 30 111-1 پراکندگیضريب 

 32 1 111-30 0 111-70 30 111-1 ضريب زايش

 144 1 70-71 0 70-01 30 111-1 ضريب گسترش

 23 3 1-11 0 1-30 30 111-1 شیبضريب مقاومت 

 32 3 31-01 0 70-01 30 111-1 هجاد ضريب جاذبه

 

دست آمدند. بادین ریز و نهایی به، براسا  کاییبراسیون درشت ،(2 منطقه مطایعاتی )جدول -پارامترهای رشد برای کاییبراسیون در شهر

یون نهایی است را  شاد. در ین تغییرات پارامترها در کاییبراسیون درشت و ریز یحاظ شده و برمبنای آن کاییبراسترکمین و تربیشترتیب که 

ساازی و سناریوساازی را بر شبیه تأثیرین تربیش( 13( و ضریب جاذبه جاده )برابر با 111کاییبراسیون؛ ارزش نهایی ضریب گسترش )برابر با 

ضاریب مقاومات ، یاشزیرا ارزش نهایی آن به مراتب باالتر از سایر پارامترهای رشد و توسعه است. پس از آن پارامترهای ضاریب زا .دارند

یاح از  مقاادیر عاددی هار، های بررسی کاییبراسیونمبنای شاخصبر، باشند. در مرحله بعدمی مؤثرسازی جاده و ضریب پراکندگی در شبیه

 شد.بینی پیشهای مطایعاتی مبنای توسعه سلولبر 1031اراضی ساخته شده در سال  ( و در انتها نیز0 آمد )جدولدست به هاشاخص
 

 منطقه مطایعاتی -های مورد نیاز برای بررسی کاییبراسیون در شهرشاخص. 6جدول 

 نهايی ريز درشت توضیحات شاخص

 63/4 27/1 27/1 مقایسه میان حدود توسعه پینبینی شده با وسعت واقعی شهر مقايسه

 2r30/4 30/1 30/1 پینبینی شده با شهرننینی واقعی ین )حداق ( رگرسیون مربع از توسعه شهرننینیترکم جمعیت 

 35/4 30/1 37/1 ین )حداق ( رگرسیون مربع از مرزهای شهری پینبینی شده با مرزهای شهری واقعیترکم 2rلبه 

2r 32/4 31/1 30/1 های شهری واقعیهای شهری پینبینی شده با خوشهین )حداق ( رگرسیون مربع از خوشهترکم خوشه 

 63/4 21/1 21/1 پردازدسازی شده و میزان اراضی شهری میگیری تناسب میان رشد مدلیح شاخص شک  که به اندازه لی شاخص

 1 1 1 ین )حداق ( رگرسیون مربع از شیب اراضیترکم 2rمتوسط شیب 

2r -X حداق ( رگرسیون مربع مقادیر ترکم( ینx سلول ) 1/4 11/1 13/1 ط مقادیر های شهری در مقایسه با متوس)مراکز ثق 

2r -Y حداق ( رگرسیون مربع مقادیر ترکم( ینy سلول ) 32/4 77/1 73/1 های شهری در مقایسه با متوسط مقادیر )مراکز ثق 

 

  SLEUTH ريزی سناريو بر اساس مدلبرنامه
شود. سناریوهای منت اب در پاژوهش حاضار شاام  به تعیین ضرایب رشد در سناریوهای م تلف پرداخته می، هاکاییبراسیون دادهبرمبنای 

تلفیاق روناد تااری ی توساعه و برمبناای ایگوی توسعه متمرکز و فنرده( و ساناریو شابکه چنادمرکزی )برمبنای حفاظت از اراضی طبیعی )

برخی ، وهنگران در مدل. پس به وسیله دخایت اند  پژ(11 )شک  فضایی اسناد فرادست استان مازندران( است -راهبردهای توسه کایبدی

 شدند. بینی پیشمنطقه مطایعاتی  -سناریوهای توسعه شهر، (0 گانه رشد)جدولبرآمده از ضرایب پن  از پارامترهای رشد تغییر یافته و

 منطقه مازندران -ضرایب رشد در سناریوهای شهر. 0جدول 

 جاده ضريب جاذبه شیبضريب مقاومت  ضريب گسترش ضريب زايش پراکندگیضريب  

 70 31 111 73 0 سناريو روند تاريخی

 73 31 13 33 3 سناريو حفاظت از اراضی طبیعی

 13 31 111 71 2 سناريو شبکه چندمرکزی
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 بر سناریوهای توسعه اراضی SLEUTHهای شاخص تأثیرمیزان  .14شکل 

 

 تاا  1230دهاه گذشاته دوره  0ه پیناین )در فرآیندهای تحاوالت توساعبرمبنای در این سناریو که : سناريوی روند تاريخی

چون در فرایناد  است، را داشته تأثیرین تربیشهای پینین و شبکه ارتباطی ( ترسیم شده؛ شاخص تحوالت اراضی ساخته شده در دهه1230

توساعه ، ایان ساناریوهایی بسیار مهم در ایگوهای پراکنده فضایی هستند. در صورت تحقاق توسعه حال حاضر منطقه این دو شاخص مویفه

شاود. منطقه مطایعااتی شاناخته می -ترین شرایط توسعه آتی شهرنامطلوبعنوان بهیابد. بنابراین سناریوی روند تاری ی می پراکنده افزایش

و توساعه باه  تاهافیشدت کاهش به یمنطقه مطایعات -در سطح شهر یعیبا ارزش طب یآنگاه اراض، کند دایاگر روند توسعه موجود ادامه پزیرا 

گفت که ادامه روند توسعه موجاود  توانیم، ریتفاس نی. پس با ارائه اردیگیم از منطقه را دربر یادیصورت نامتوازن و خار  از برنامه؛ حجم ز

 یکیزیف -یرا به همراه عدم تعادل توسعه کایبد یطیمح ینامناسب است و خطرات جد یمنطقه مطایعات -شهر یپراکنده برا توسعهدر قایب 

 .کندیبه منطقه وارد م

 )برای ترسیم ایگوی تجریدی و سناریوی توسعه اراضی در سناریو حفاظات : سناريوی حفاظت از اراضی طبیعی )محیطی

)جهات جلاوگیری از توساعه  پوشش گیاهی، های کاربری اراضی وضع موجوداز اراضی طبیعی که با رویکردی محیطی همراه است؛ شاخص

رویکرد ، در این سناریو را داشته است. تأثیرین تربیشالیه محرومیت ، خطو  ارتفاعی و شیب اراضی، راضی با ارزش طبیعی(بیش از حد در ا

صاورت کنتارل شاده در کارانه نسبت به توسعه فیزیکی در اراضی با ارزش طبیعی یحاظ شده است. در این سناریو توسعه پراکنده بهمحافظه

 شوند. اراضی با ارزش طبیعی حفاظت میحال کاهش است و در نتیجه 

دهد. بادین ترتیاب اما توسعه کایبدی تنها در شمال محدوده رخ میشود، اراضی طبیعی کامال حفاظت می، در صورت تحقق این سناریو

مایی شاده و های محیطی آن در شمال محدوده منجر به ت ریب کاما  اراضای شاکنی از اراضی بیش از قابلیتعدم تعادل فضایی و بهره

 ات م ربی را بر محیط طبیعی بر جای گذارد.تأثیرتواند در درازمدت می

 )برای ترسیم ایگوی تجریادی و ساناریو : سناريوی شبکه چندمرکزی )تغییر توسعه متمرکز به شبکه چند مرکزی

، های محرومیاتشاخص، تی انجام شدهمنطقه مطایعا -توسعه اراضی در سناریوی شبکه چندمرکزی که در راستای بهبود تعام  فضایی شهر

را داشته است. در این سناریو تالش شاده تاا عاالوه بار شناساایی اراضای  تأثیرین تربیشکاربری اراضی و خطو  ارتباطی ، شبکه ارتباطی

توجه شود. امید است های ناشی از رویکرد حفاظت از محیط طبیعی نیز به محدودیت، های موجودپتانسی برمبنای متناسب برای توسعه آتی 

ریزی شاده در قایاب ت برناماهرتوسعه پراکنده به صورت چنمگیری کااهش یاباد و یاا باه صاو، گذاریریزی و سیاستبا استفاده از برنامه

در این سناریو تالش شده تا ابعاد م تلف توساعه  (.Jantz etal., 2014: 1172)رهای مسکونی تعریف شودای در شهر ایگوهای خوشه

منطقه مطایعاتی مورد توجه قرار گیرد. اگر ایان ساناریو  -مرکزی برای بهبود وضعیت شهرمراستا با رویکرد فضایی شبکه چندصورت متوازن هبه

 .(11) شک   شودهای طبیعی آن استفاده شده و توسعه در سطح منطقه به صورت متوازن جانمایی میاز اراضی متناسب با قابلیت، تحقق یابد
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 منطقه مطایعاتی -ایگوی تجریدی و سناریوسازی اراضی ساخته شده در شهر. 11شکل 

 

اهداف بلندمدت توسعه فضایی و محیط طبیعی دانست که برمبنای توان سناریوی شبکه چندمرکزی را می، براسا  مطایب گفته شده 

از  منطقه مطایعاتی پرداخت. -سازی تحوالت توسعه در شهرآن به شبیهبرمبنای ب کرد و انت ا، همراستا با نیازهای جمعیتی و اشتغال است

دیی  بهتوان چنین تحلی  کرد که توسعه اراضی اغلب در نواحی صورت گرفته که از پیش ساخته شده بودند. متعاقبا آمده میدست به شک 

شدت توسعه نسبت به ، منطقه مطایعاتی -های جنوبی شهرگلی( در ب شهای توسعه )ارتفاعات رشته کوه ایبرز و اراضی جنمحدودیت

منطقه مطایعاتی از تمرکز  -نواحی شمایی شهر 1031توان نتیجه گرفت که در سال است. از چنین روند تحویی می ترکمنواحی شمایی 

توان صورت خواهد گرفت. در مجموع می 1230تا  1230های مطایعاتی ی برخوردار بوده و توسعه همانند سالتربیشاراضی ساخته شده 

 تربیشاحتمال توسعه اراضی ساخته شده در آن ، کایبدی و ... در اراضی شهری محدوده مطایعاتی، های اقتصادیپتانسی دیی  بهگفت که 

اضی ساخته شده در قایب ار، های توسعههای جنوبی و همچنین محدودیتاست و متعاقبا به واسطه کیفیت پایین شبکه ارتباطی در ب ش
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 (.13 شک گیرند )ایگوی میان افزا در مراکز شهری کوچح شک  می

 

 
 

 

 

 

  1031اراضی ساخته شده سال بینی پیش .12شکل 

 
 
 

  گیريبحث و نتیجه
منطقه مرکزی استان مازندران انجاام  -شهر سازی توسعه اراضی ساخته شده و سناریوسازی تحوالت توسعه درپژوهش حاضر با هدف شبیه

( و ضاریب 111ضریب گسترش )برابر با ؛ من ص شد که SLEUTHاراضی ساخته شده براسا  مدل بینی پیششد. در ب ش اول و در 
محدوده مطایعاتی برجای ی را بر توسعه آتی مؤثرو نقش بسیار  سازی و سناریوسازی دارندرا بر شبیه تأثیرین تربیش( 13جاذبه جاده )برابر با 

ریزی ساناریو باا دخایات سازی تحوالت توسعه در نظر گرفته شدند. برای برناماههای اصلی در شبیهدادهعنوان بهیب اگذارند. یذا این ضرمی
شابکه  ی طبیعای وساناریوهای حفاظات از اراضا، گانه رشدجزئی پژوهنگران؛ برخی از پارامترهای رشد تغییر یافته و برآمده از ضرایب پن 

های توساعه برآماده از های تحقق سناریوی شبکه چندمرکزی و بر پایه خط منایپتانسی دیی  بهبندی و است را  شدند. چندمرکزی دسته
اضای ایگاوی ار، سناریو برتر انت اب شد. پس از انت اب ساناریوی برتارعنوان بهاین سناریو ، منطقه مطایعاتی -بر شهر مؤثراسناد فرادست 

وساز پینین شاک  گرفتناد. اماا ای از اراضی مبتنی بر روند ساختمنطقه مطایعاتی ترسیم شد که در آن حجم گسترده -ساخته شده در شهر
، خورد. بدین ترتیب که پیرامون محورهای اصلی ارتباطی محدوده مطایعاتیایگوهای متنوعی از توسعه کایبدی در سطح محدوده به چنم می

ای و در سایر اراضی با ساختاری مجزا و تح جمعیت ایگوی توسعه خوشههای پردر مجاورت روستاها و شهر ، پراکنده خطی ایگوی توسعه
 کنند.ای نمود فضایی پیدا میواحدی ایگوی توسعه متفرق و پرش قورباغه

ای کااربری اراضای در آن تغییرات یحظه ای است کهعدم وجود سامانه، هایی که اکثر شهرهای ایران با آن مواجه هستندیکی از چایش
یاباد. باا در مای اهمیتی دوچنادان، وجود اراضی با ارزش طبیعیدیی  بهمنطقه مرکزی استان مازندران  -من ص شود. این موضوع در شهر

داشت. همچنین با تسالط  توان تسلط کاملی بر روند تحوالتریزی درست میای کاربری اراضی عالوه بر برنامهاختیار داشتن تغییرات یحظه
های الزم برای توسعه در اراضی با تناسب طبیعی مطلوب را توان زمینهمی، بینی روند توسعه آتی آنکام  بر تحوالت کاربری اراضی و پیش

از پایش  منطقه مطایعاتی بایش -سوداگری در اراضی با ارزش طبیعی شهر، برای تحقق ایگوی شبکه چندمرکزی فراهم کرد. از این گذشته
توان نرخ سوداگری اراضای را های متناسب با این پدیده تنظیم و اعمال شوند؛ میها و سیاستدر حال تروی  است. در صورتی که خط منی

شاوند و ریزی توساعه باا موفقیات اعماال میهای برناماهسیاسات، کاهش داد. بدین ترتیب به همراه کاهش سوداگری در اراضای طبیعای
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منطقه مطایعاتی ارائه کنناد.  -ریزی برای بهبود شهری را در برنامهتربیشتوانند کارایی ای میگیران شهری و منطقهتصمیمسازان و تصمیم
های تاوان باا ارائاه سیاساتزیرا برای تحقق ایگوی شبکه چندمرکزی کاهش نفوذ نیروهای غیر رسمی اهمیت بسیاری دارد. همچناین می

 تمای  به فروش اراضی را کاهش داد.، یتنویقی در ب ش کناورزی و باغ
 

 راهکار
 با توجه به یافته های تحقیق، راهکارهای زیر پیننهاد می شود:

 ای مدون و به روزرسانی شده از کاربری اراضی؛تدوین برنامه 
 ؛منطقه مطایعاتی -های دقیق برای عدم تروی  سوداگری زمین در شهرها و سیاستاعمال خط منی 
 های )با تاکید بر عدم جانمایی در کاربریپیراشهری محدوده مطایعاتی ز ساخت و پروانه ساختمانی در اراضی عدم ارائه مجو

  ؛(باغی و زارعی، کناورزی
 ؛های آتی در اراضی با ارزش پاییندهی به توسعهبندی اراضی طبیعی و اویویتپهنه بندی و منطقه  
 توسعه میان افزا و ... جهت پاس گویی به نیاز جمعیت در حال رشد ، ایاراضی قهوه توسعه در، استفاده از رویکردهای توسعه درونزا

  ؛منطقه

  برای تحقق سیستم بندی مبتنی بر مدیریت ب نی های مدیریت رشد و توسعه و همچنین اجرای ضوابط منطقهاز مدلاستفاده
  نظارتی منسجم. -مدیریتی
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