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 چکیده

والت و نقش را در تح نیمؤثرتر وستهیپ ،یاسیعوامل س نیترعنوان مهمحکومت و دولت، به ران،یا بیپرفرازونش خیدر تار

و  سازنهینقش دولت زم یفایشهرها و ا یریپذدر نقش هایدگرگون نیاند. اازجمله شهرها داشته ییفضا یوسازهاساخت یدگرگون

ثرات ا نیترمهم لیو تحل یپژوهش بررس نیشد. هدف از ا ینیشهرها و شهرنش سترشاقتصاد شهرها، توسعه و گ تیموجب تقو

 یفیتوص قی. روش تحقباشدیم یساختار لیدر شهر قم با استفاده از مدل تحل یشهر ییبر پراکنده رو یاسیس ماتیتحوالت تقس

است.  ینامه و خبره سنجها، پرسشداده ی. ابزار گردآورباشدیم یدانیو م یااطالعات کتابخانه یآورو روش جمع یلتحلی –

مدل  طالعات ازا لیوتحلهیتجز یشد. برا دیاز خبرگان و کارشناسان تائ یو نظرسنج یظاهر ییا استفاده از رواپرسشنامه ب ییروا

کارشناسان و  ظربر اساس ن هیعنوان عوامل اولعامل به 29منظور تعداد  نیا یشده است. برااستفاده یساختار لیتحل یپژوهندهیآ

مورداستفاده در مدل  یهاشاخص یبندو رتبه لیوتحلهیتجز یبرا MIC MACزار افاز نرم تیشدند. درنها ییشناسا نیمتخصص

نشان دادند که  جیشده است. نتادهموردنظر استفا یاطالعات یهاهیها و النقشه میترس یبرا GIS افزار¬و از نرم یساختار لیتحل

 شیفزاهار عامل اچ قیاز طر تواندیاستان، مشهر به مرکز  لیتبد ژهیوبه یکشور ماتیک شهر در سطوح تقسی گاهیارتقاء جا

پراکنده  ،یانطقهخدمات م نیآن، گسترده شدن ساختار دولت و لزوم تأم یبازو بورس نیزم متیق شیو مهاجرت، افزا تیجمع

 یاسیس نندگایدن نماشدر شهر، مستقر  هاهیسرما دیتمرکز شد عاملسه  جیبر اساس نتا نی. همچندهدیم شیرا افزا یشهر ییرو

ر شهر قم د یشهر ییر پراکنده رومؤثر ب یاسیعوامل س نیو اثرگذارتر نیترعنوان مهمدر شهر مرکز به عیدولت و توسعه صنا

 انتخاب شدند.

 تحوالت تقسیمات سیاسی، پراکنده رويی شهری، مدل تحلیل ساختاری، شهر قمکلیدواژگان: 
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 مقدمه

 شهری هایپژوهش ادبیات در " 1اسپرال " اصطالح قالب در اخیر قرننیم در که است ایواژه شهری، رویی پراکنده

 به اصطالح این کاربرد سابقه است. بوده یافتهتوسعه کشورهای در شهری سمینارهای اکثر محوری موضوع و واردشده

 بسط ها،راهبزرگ سیستم توسعه و شخصی اتومبیل از رویهبی استفاده براثر که گردد. زمانیبرمی بیستم قرن اواسط

 یا شهری پراکندگی (. درمجموع، شکل1391و همکارن،  است )پوراحمد گرفت رونق آمریکا در شهری فضاهای

 منابع تخریب و اقتصادی -اجتماعی هایآسیب شهر، باعث اطراف در جدید وسازهایساخت و افقی گسترش

 شناخت، لزوم آن پایداری بر شهر شکل اساسی تأثیر به توجه است. با گردیده هاآن اطراف و شهرها در محیطیزیست

(. 1392 همکاران، و است )لطفی ضروری پایدار توسعه راستای در آن هدایت و آن مختلف ابعاد درك و مطالعه

 اند.گرفتارشده رویی( پراکندهمسئله ) این با توسعهدرحال شهرهای ویژهبه جهان شهرهای اکثر همانند ایران شهرهای

است.  متعادلی داشته و هماهنگ افزایشی روند پیش یدهه چند تا ایران شهرهای جمعیتی رشد و کیفیزی یتوسعه

 تأثیر تحت شدتبه را شهرها فضایی توسعه و رشد گرفته، صورت اجتماعی و اقتصادی هایحوزه در که تحوالتی

 معضل نوعی صورتبه شهرها گسترش ایران در اخیر هایدهه در رو(. ازاین1390و همکاران،  است )قرخلو داده قرار

 و اهمیت علمی چارچوبی قالب در -آن کالبدی مسائل ویژهبه و شهری مسائل به توجه لزوم و درآمده مسئله یا

 و آثار ایران شهرهای ناموزون و شتابان کالبدی -فضایی (. توسعه1390همکاران،  و است. )میرکتولی یافته ضرورت

 رسانیخدمات و ونقلحمل گزاف هایاست. هزینه آورده به دنبال را کالبدی و اقتصادی اجتماعی، نامطلوب پیامدهای

 تخریب اجتماعی، گزینی جدایی تشدید شهر، در اجتماعی و مادی هایسرمایه دادن هدر انرژی، شهری، اتالف

 بحث در شهرها مشکالت ترینمهم از ناپایداری و اجتماعی هویتیبی شهر، محیط انسجام و زیبایی عدم زیست،محیط

 غیراصولی رشد همچنین (.1391حیدری، ) ندیآمی حساببه شهرها تراکم کم و کالبدی-فضایی نامطلوب توسعه

 مسائلی بروز باعث شهری جمعیت افزایش این است شده شهرنشینی از شهرسازی روند ماندگیعقب به منجر شهرها

 کمبود زمین، بازیبورس شهر، نسنجیده رشد تسهیالت، و تامکانا فاقد هایسازیمسکن، خانه مشکل قبیل از

 و گردد )پورمحمدیمی ...و نشینیفیزیکی، حاشیه هایبافت گسستگی مناسب، خدمات ارائه عدم زیربنایی، تأسیسات

(. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار درروند توسعه و گسترش شهرهای کشور ایران تحوالت 1390کسری،  جام

اسی و تصمیمات دولتی است. اعتالی جایگاه یک شهر در سطوح تقسیمات کشوری عالوه بر تغییرات تقسیمات سی

تواند تأثیر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بسیاری نیز بر آن شهر داشته باشد. دولت با تغییر سیاسی که به دنبال دارد، می

رشد آرام و طبیعی خود خارج ساخته و عمالً  در سطوح تقسیمات کشوری و تزریق بیشتر پول نفت، شهر را از روند

 -دیگر، همواره در ایران بین مرکزیت اداریبیانکند. بهزا به گسترش شهرها کمک میاز طریق برخی عوامل برون

ی مستقیم وجود داشته است. این نوع تمرکزگرایی و مرکزیت یابی شهرها به سیاسی و تمرکز قدرت و سرمایه رابطه

تبع آن پذیرش مهاجرین گذاری و گسترش کارکردهای اداری، خدماتی و بهاداری باعث جذب سرمایه لحاظ سیاسی و

ی رشد شهری، عوامل کنندهالگوی رشد شهرها ارگانیک و تعیین که(. در کشور ما تا زمانی 9:1387ور، گردد )پیلهمی

مبنای توسعه و  کهداده است. لیکن از زمانی می های سنتی رااند، زمین شهری نیز کفایت کاربریزا و محلی بودهدرون

صاد شهری تزریق گردید، تشدید زا به خود گرفت و درآمدهای حاصل از نفت در اقتگسترش شهرها ماهیتی برون

ها در زمین شهری، باعث نابسامانی بازار زمین شهری و مخصوصاً بالاستفاده ماندن بخش وسیعی از گذاریسرمایه

های اطراف (. این عوامل زمین191:1383ی منفی گسترش افقی شهرها شده است )تقوایی و سرایی، شهرها و عارضه

                                                           
1 sprawl 
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های جدید پیشنهادی بافت موجود شهرها را در یک سیاست سوداگری زمین و حمایت دولت بر اساس الگوها و طرح

(. در 77:1381دند )نظریان، جانبه توسعه فضایی خود دست زاندازی قرار داده و شهرها به گسترش همهمورد دست

زا، پس از تغییر جایگاه در سطوح تقسیمات کشوری، حقیقت، رشد و گسترش سریع شهر، تحت تأثیر عوامل برون

تواند به پراکنده رویی شهری منجر گردد. البته رشد ویژه ارتقاء جایگاه شهر از مرکز شهرستان به مرکز استان، میبه

رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی رشد سایر خود یک معضل به شمار نمیخودیاندازه و اندام شهر به

پور و  عنوان یک مسئله مطرح شود )عزیزتواند بهابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهر است که می

پیامدهای بسیاری بر  توسط دولت تحوالت ناشی از تغییر جایگاه شهر در نظام تقسیمات کشوری(. 1387دیگران، 

سترش ساختار دولتی و افزایش به شهر، گ جذب بودجه و اعتبارات عمرانیگذارد از قبیل توسعه و گسترش شهرها می

و  رونق بازار مسکنی در آن، بازافزایش قیمت زمین و بورس، ها به شهرمهاجرتمیزان افزایش ، کارکنان دولت

و  رشد که(. ازآنجایی158، 1388ی نامتوازن شهر مرکز )رهنمایی: توسعه ی پراکنده رویی و رشد ودرنهایت پدیده

 ارتقاء ویژهبه کشوری، تقسیمات سطوح جایگاه در تغییر از پس زا،برون عوامل تأثیر تحت شهر، سریع گسترش

ژوهش به بررسی گردد، در این پ منجر شهری رویی پراکنده به تواندمی استان، مرکز به مرکز شهرستان از شهر جایگاه

قم  شهر منظور، شود. برای اینترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری پرداخته میو تحلیل مهم

 ،1375جدایی شهرستان قم از استان تهران در سال  از پس شهر است. این شدهانتخاب پژوهش موردی نمونه عنوانبه

 استان، مرکز به شهرستان مرکز از ارتقاء از شهر پس این توسعه و سترشگ و شد انتخاب قم مرکز استان عنوانبه

ترین و اصلی عنوانبه قم به آن، اعتبارات و بودجه تزریق و شهر عملکرد و نقش تغییر ازپیش گرفت. بابیش سرعتی

 و برتری اناست شهرهای سایر از شهر این گرفتن فاصله موجب گرفت. این مسئله قدرت خود منطقه شهر ترینمهم

ای رشد و توسعه پیداکرده که این رشد صورت فزایندهای که شهر قم بهگونهآن گردید به ...و اقتصادی اداری، سیاسی،

رود که این رشد و توسعه فزاینده در شهر قم به پراکنده رویی نشده است و بیم آن میصورت صحیحی انجامفزاینده به

ت بسیار منفی پراکنده رویی شهری ضروری است به بررسی این موضوع پرداخته شهری تبدیل شود. با توجه به اثرا

منجر به پراکنده رویی  1375ی فزاینده شهر قم بعد از تحوالت تقسیمات سیاسی سال شود که آیا رشد و توسعه

قم  ترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی مؤثر بر پراکنده رویی شهری در شهرشهری شده است؟ و اینکه مهم

 عوامل ارتباط با در جهانی ادبیات و نظری مبانی گویی به سؤاالت، ابتداهدف پژوهش و پاسخ راستای ؟ دراندکدم

مناسب  هایشاخص سپس گیرد،می قرار موردمطالعه رشد شهری بر تقسیمات کشوری تأثیر و رویی پراکنده بر مؤثر

ویی شهری بر اساس نظرات متخصصان و کارشناسان برای بررسی اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده ر

ترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر شود. درنهایت با استفاده از مدل تحلیل ساختاری به بررسی مهمانتخاب می

 شود.پراکنده رویی شهری پرداخته می

 مبانی نظری

 سابقه و است. شده شهرسازی پژوهشی ادبیات وارد اخیر قرننیم در که است ایواژه (،Sprawl) رویی پراکنده

شهری  ریزان برنامه هایدغدغه ترینمهم از یکی به حاضر حال در و گرددبازمی بیستم قرن به اصطالح این پیشینه

 نشده کنترل پخشایش معنای به رویی پراکنده ای،منطقه و شهری ریزیبرنامه واژگان در فرهنگ .است شده بدل

 اراضی زودهنگام تبدیل زمین، پایین هایتراکم به معموالً و است نیافتهتوسعه زمین یا زمین روستایی روی توسعه

 شودمی گفته شهر از بیرون توسعه رویهبی گسترش و شهری هایکاربری به جنگلی روستایی یا کشاورزی

 مدت تا و رحمط طورجدیبه شهری گفتمان در 1960 دهه از پراکنده رویی (. الگوی432، 1381الدینی: )سیف

 ساخت ارزان، هایزمین وفور به خاطر که شدمی گرفته نظر در آمریکایی شهرهای پدیدهای مختص عنوانبه مدیدی
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 که شدهتبدیل جهانی پدیدهای به امروزه امر اما این؛ داد رخ کشور این در ماشین ازاندازهبیش و تولید هاجاده رویهبی

 طورکلیبه (.Hutchison: 2010, 766)هستند  آن روبرو توسعه بادرحال و یافتهتوسعه کشورهای بیشتر شهرهای

 تراکم پایین، آن بارز ویژگی که است نشده کنترل و مند، پراکندهنظام غیر ایتوسعه پراکنده رویی، گفت توانمی

 هایازها، توسعهاندچشم جذابیت کاهش زیستی، تنوع فقدان های اراضی،کاربری افتراق ماشین، به شدید وابستگی

 ترینزمین است. عمده غیرمتمرکز مالکیت و بیرون سمت به شهر ازحدبیش گسترش تجاری، پراکنده و شکل نواری

 از بیرون سمت به وسازهاساخت گسترش نامحدود پایین، مسکونی تراکم بر پراکنده رویی مشتمل الگوی هایویژگی

 زمین غیرمتمرکز مالکیت منطقه بندی، طریق از های مختلفکاربری انواع فضایی گزینی جدایی شهر؛ مرزهای قانونی

 هایکاربری بر حاکمیت افتراق سیستم ترابری، بر ونقل خصوصیحمل وسایل تسلط کاربری اراضی، ریزیبرنامه و

 بین در تجاری نوار تنوع محلی، هایمالی حکومت ظرفیت در زیاد تنوع مختلف، محلی هایبین حکومت در ارضی

درآمد کم هایگروه برای مسکن کردن فراهم منظوربه فیلترینگ فرآیند به شدید اتکای و اصلی هایو جاده هاشریان

نظران در ادامه به علل و عوامل موجد پراکنده رویی بر اساس دیدگاه صاحب (Burchell et al, 1998: 48).است

 شود.مختلف پرداخته می

 نظرانده رويی بر اساس ديدگاه صاحبعلل و عوامل موجد پراکن :1جدول 

 توضیحات شدهمطرح عوامل نظرانصاحب

 زیستمحیط آژانس

 اروپا

 اقتصادی و اجتماعی کالن عوامل •

 اقتصادی و اجتماعی خرد عوامل •

 جمعیتی عوامل •

 مسکن ترجیحات •

 شهرها مرکز مشکالت و مسائل •

 ونقلحمل •

 مقررات و ضوابط چارچوب •

 ایمنطقه معامالت و شدنجهانی ،اقتصادی رشد

 هاشهرداری بین رقابت ارزان، کشاورزی اراضی به دسترسی زمین، ارزش

 خانوارها تعداد افزایش و جمعیت رشد

 مسکن کیفی ترجیحات فرد، هر برای اضافی فضای

 باز یفضا فقدان اجتماعی، مسائل ناامن، محیط صوتی، آلودگی هوا، آلودگی

 تسوخ پایین قیمت ها،جاده بودن دسترس در ،شخصی اتومبیل مالکیت

 موجود هایطرح از ضعیف حمایت و شهر ریزیبرنامه ضعف

 اوینگ رید

 زمین بازیبورس •

 هایارانه •

 دولتی قوانین •

 کنندهمصرف ترجیحات •

 تکنولوژیکی هاینوآوری •

 عمومی و عمومی نیمه کاالهای •

 نمالکی توسط هاآن کاراحت و شهر حاشیه هایزمین قیمت افزایش

 دهدمی اختصاص ونقلحمل و هازیرساخت به دولت که سوبسیدهایی

 زمین کاربری قوانین و بندی منطقه قوانین

 باز فضاهای به مردم گرایش

 الکترونیکی ارتباطات ٔ  درزمینه هایپیشرفت

 هاآن تولید برای کم تمایل و آن بیرونی اثرات و عمومی کاالهای

 محلی هایدولت به بیشتر استقالل دادن و دولت هایگذاریسیاست دولت • نگژا وی تاینگ

 شهری زمین هایسیاست و قوانین • النگو ماریو
 شهری زمین هایسیاست از ناشی زمین قیمت افزایش

 درآمدکم هایگروه نیاز و خواست به توجه عدم

 بروکنر

 جمعیت افزایش •

 خانوارها درآمد افزایش •

 ونقلحمل زینهه کاهش •

 بازار ناتوانی •

 مالیات میزان و محلی مالی سیستم •

 توسعه تشویق و آن اجتماعی هزینه از ونقلحمل شخصی هزینه بودن کمتر

 شهر

 شهر وسعهت با همراه باز فضاهای امکانات و تسهیالت ایجاد در بازار ناتوانی

 هازیرساخت تقویت جهت دهندگانتوسعه از حمایت در ناتوانی

 شکوئی حسین

 دولت هایسیاست •

 زمین بازیبورس •

 مالیاتی قوانین •

 داخلی محالت ناموزون توسعه •

 شهر

 سیاسی -اداری شهرهای ایجاد و سیاسی تصمیمات

 شهر محدوده داخل در ساختمانی قوانین بودن ترسخت از ناشی
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 زبردست اسفندیار

 شهرسازی سیستم •

 شهری زمین هایسیاست •

 مسکن هایسیاست •

 درآمدکم اراقش به توجه عدم و ریزیبرنامه سیستم ناپذیریانعطاف

 زمین انتقال شدن محدود و انقالب از پس شهری زمین قانون پنج

 در یخصوص بخش گذاریسرمایه عدم و مسکن هایسیاست کارایی عدم

 آن

 تیبوت مکانیسم طریق از هاحاشیه به شهری رشد شدن کشیده سیاسی تقسیمات اولفارسن و کارتروز

 تقسیمات از پس رشد، هایکنترل اثر در جمعیتی سرریزهای تولید سیاسی تقسیمات اسپرزا و بایون

 (132، 1373شکويی: منبع )

تحوالت  کمی و کیفی اخیر در ابعاد هایدههشهر و شهرنشینی در ایران اگرچه سابقه تاریخی زیادی دارد، ولی طی 

شهرها و تحول نظام  دهیزمانساکرده است. امروزه در کنار عوامل سنتی، نیروهای جدیدی به را تجربه  ایسابقهبی

 عنوانبهومت و دولت، ایران، حک پرفرازونشیب. در تاریخ (1386: رهنما و دیگران) پردازندمیشبکه شهری کشور 

 شهرها ازجملهفضایی  ازهایوسساختنقش را در تحوالت و دگرگونی  مؤثرترینعوامل سیاسی، پیوسته  ترینمهم

شهرها و  پذیرینقشدر  هایدگرگون. در تبیین و تحلیل این (161، 1385: و فرجی دارالبخانی اکبری)علی اندداشته

 ظریه دولت وو موجب تقویت اقتصاد شهرها، توسعه شهرها و شهرنشینی شد، ن ساززمینهایفای نقش دولت که 

؛ نقدی بر نظریه دولت و شهرنشینی»با طرح مقاله  1373ایی اولین بار در سال محمدتقی رهنم .شهرنشینی شکل گرفت

هایی از خت و مکانیسمبه نقادی نظریه هانس بوبک پردا« ی هانس بوبکوربهرهداری عناصر شهری قدیم و سرمایه

 اوت ماهوی داشتهانس بوبک بود، تف« بریداری بهرهسرمایه»در نظریه  آنچهتوسعه شهری را معرفی نمود که با 

(Mirehei et all: 2017, 33-42 .)ریه دولت و شهرنشینی برای پاسخ دادن به چرایی و چگونگی توسعه نظ

وبک هانس ب داریسرمایهپرشتاب شهر و شهرنشینی در ایران، شکل گرفت. در حقیقت این نظریه، نقدی بر نظریه 

تولیدات  که از تجاری کردن مازاد دانستمی ایسرمایهاشت شهری در ایران را وابسته به انب و زندگیاست؛ که حیات 

از  گیریبهرهفت و نپیدایش  درنتیجهدولت  پذیرینقشدر این نظریه بر  آید.می دست بهکشاورزی در شهرها 

ایگاه جشهرها و ارتقاء  شده است و حتی پیدایش تأکید هاآنتوسعه  سازیزمینهنفتی، دولت به شهرها و  درآمدهای

 (.24، 1373: رهنمایی) دانندمیو یا تزریق سرمایه  گذاریسرمایهرا از طریق  هاآن

 

 
، 1388)منبع: رهنمايی: شهرنشینی  ساختار حکومت و جريان منابع درآمدی شهرها پس از مشروطیت بر اساس نظريه دولت و :1 شکل

147) 
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در شکل  آمد، تبدیل دولت حاکم وجود هبتحولی که در عملکرد و وظیفه دولت و حکومت، طی انقالب مشروطه 

و  ارفرماییامور ک گریتصدیقبلی به دولت حاکم و کارفرما بود. این دولت هم برای انجام امور کارگزاری، هم برای 

دلیل  ست. به همیناشهری برای استقرار عناصر و عوامل خود نیازمند  هایپایگاههم برای اعمال حاکمیت خود به 

توسعه  روینازات. هداف عملیاتی خود در هر سه حوزه، ناگزیر از تقویت و افزایش تعداد شهرها اسبرای رسیدن به ا

ند ر آن پیوبادی مترتب ماعتباری و  هایبرخورداریبا منافع حاکمیتی، کارگزاری و کارفرمایی دولت و  نوعیشهرها، به

دهای شغلی در بدنه نها هایفرصتنی و ایجاد عمرا هایبرنامهخورده است. طی این روند است که دولت با اجرای 

به  مردم را ت انبوهی ازو هم معیش آوردمیوابسته به خود در این شهرها، هم جذابیت زیستی برای مردم محروم فراهم 

 ود دو همزاد. دولت و شهر در عملکرد و منزلت و موقعیت کنونی خکندمیسازوکارهای اقتصادی خود وابسته 

سهم خود،  به یکدیگرند؛ موجودیت شهر باعث تقویت منزلت و عملکرد دولت شده و دولت بهوابسته  شدتبه

، با افزایش رو(. ازاین155-159، 1388: رهنمایی) عمده منظر شهری است پردازچهرهاصلی شهرها و  بخشهویت

 هاییرگوند. دگزایش یابمنابع درآمدی دولت، یعنی گسترش یافتن حوزه عملیاتی وی، ناگزیر باید تعداد شهرها اف

آمدهای مستمر از در گیریبهرهبنیادی و عمیق در کشورهای خاورمیانه و درنتیجه پیدایش نظام بروکراسی شدید و 

ین امر الب مشروطیت شد. اشهرهای ایران بعد از انق ویژهبهو پیکربندی جدید در شهرها  یابیسازماننفتی موجب 

، اندهدبواداری خود  -سازمان اداری و سیاسی شهرهایی که مرکز واحدهای سیاسیبدین گونه تحقق یافت که نظام و 

مالی حکومت  کنندهأمینتمنابع  ازنظرجریان سرمایه و چه  گیریجهت ازنظراجرایی جدید چه  هایسازمانبا تشکیل 

: رهنمایی)شدند  (خاص طور)بهشهری  هایمحیطمجدد فضا در  دهیسازمانموجب  کلیبهو دولت تغییر کرد و 

 هایطرحالب اجرای شهرها در ق ویژهبهفضا  دهیسازمانموجب  (دولت). لذا توان یابی عنصر جدید (22، 1373

 (.33، 1383: نصیری)عمرانی و توسعه عملکرد اقتصادی در حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها شد 

 
 (.157 :1388 ،ی: رهنماي)منبع ايرانمراتب و جايگاه و عملکرد شهرها در لگوی جديد سلسله  :2شکل 

عنصر جدیدی ( کارکردهای بازار، تجارت، کشاورزی و...)گفت در کنار عناصر شهری قدیمی  توانمیاز نگاه دیگر 

، یبنام دولت در عرصه اقتصادی شهر وارد شد که با پرداخت حقوق کارمندان، ساخت فضاهای عمومی، آموزش

 قیشهری، تزر هایمجموعهو تجهیز  تأسیساترانی و همت گماردن در ایجاد بهداشتی، اداری، اجرای امور عم

توان یابی دولت نقش مهمی در عملکرد شهری  حقیقت در. کردمیسرمایه، حیات اقتصادی شهرها را تغذیه و فعال 
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در  ویژهبهکارکردی حاصل از آن  -فضایی و تغییرات ساختاری یابیسازمان، تمرکزگراییداشته است و این امر در 

و  ور)پیله شودمیدگرگون  هاآنشهری متحول و کارکرد  هایمکانبوده است. در این جریان ساختار  مؤثررشد شهری 

 (.143، 1390: دیگران

 
 (.42 :1375، تحوالت ناشی از تغییر جايگاه شهر در نظام تقسیمات کشوری )منبع: شکوئی :3شکل 

 پژوهشپیشینه 

 که گیرندنتیجه می  "غنا در شهری مراکز پراکندگی چالش  "عنوان با خود پژوهش (، در2017) 1نوسما و براندفول

 هایزیرساخت و وجود خدمات عدم صورت در و باشدمی آن مشخصه هایویژگی از غنا مرکز در شهری پراکندگی

 (.Brandful & Nsomah, 2017: 231) دهدمی رخ فاضالب و آب مانند اساسی

به بررسی  " یطیمحزیست ارتباطات بر شهری پراکندگی اثرات"(، در پژوهشی با عنوان 2016و همکاران ) 2دیپرس

 سال از بخصوص از زمین استفاده تغییرات که است داده نشان مونترال پرداختند. نتایج شهرکالن منطقه در این موضوع

 (Dupras and et al, 2016: 61).است گردیده اندازهاچشم خواص در عمیق تغییرات بروز باعث 2010 تا 1981

ای در پژوهشی با عنوان ارزیابی گستردگی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره 2014ویکود و همکاران در سال 

شان داد لندست و سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی پراکنده رویی شهری در منطقه حیدرآباد هند پرداختند. نتایج ن

 :wakode et al, 2017)ی شهر کاربری اراضی تغییرات بسیار زیادی کرده است در اثر گسترش افقی و پراکنده

109.) 

ه بررسی بفضایی بندر بوشهر  –ای با عنوان بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی (، در مقاله1393حیدری )

ترین عوامل تأثیرگذار در مبوشهر پرداخت. نتایج نشان داد مه ی کالبدی شهرنظریه دولت و شهرنشینی و توسعه

 :1393های حاکم بوده است )حیدری، فضایی شهر بوشهر اقدامات و تصمیمات دولت –پیدایش و توسعه کالبدی 

68.) 

ی تقسیمات کشوری جدید با پراکنده رویی در پژوهشی با عنوان تعیین رابطه 1393عزیزی و یارمحمدی در سال 

لیل به بررسی و تح swotریزی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و ماتریس ی راهکارهای برنامههری و ارائهش

ی موردبررسی و دورهدپراکنده رویی در شهر بجنورد قبل و بعد از مرکزیت این شهر پرداخته است. نتایج نشان داد در 

ی افزایش ی پراکنده رویی شهراستان خراسان شمالی(، پدیده در این پژوهش )قبل و بعد از مرکزیت این شهر برای

یزی و های کشاورزی اطراف شهر به زیرساخت و ساز و تأسیسات شهری رفته است )عزپیداکرده و بسیاری از زمین

 (.103: 1393همکاران، 

                                                           
1 Patrick Brandful Cobbinah and Honorate Nsomah Aboagye (2017). 

2 Dupras. 
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 تأکید بر ماسال باای به بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر (، در مقاله1389رهنمایی و همکاران )

ی دهای دولتهای هادی و استقرار خدمات و نهاتغییر کاربری اراضی کشاورزی پرداختند. نتایج نشان داد اجرای طرح

ن و مت زمیدر شهر منجر تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسیاری بدون توجه به ارزش اقتصادی آن و افزایش قی

 (.7: 1389همکاران،  هنمایی وها شده است )ربازی این زمینمسکن و بورس

 ی موردمطالعهمحدوده

تنهایی استان قم را از استان تهران جداشده و به 1375باشد که این شهرستان در سال شهر قم مرکز شهرستان قم می

ابر حرم مطهر که تقریباً در مرکز جغرافیایی شهر قرارگرفته دقیقاً بر مختصات جغرافیایی شهر قم در تشکیل داده است.

، 1383ریزی آموزشی: سازمان پژوهش و برنامه)باشد عرض شمالی می 34 ْ 38' 30"و  طول شرقی 50 ْ 35' 15"با 

( و به دلیل مکان گزینی در کنار 365، 1368شهر قم در مرکز ثقل جمعیتی کشور قرارگرفته است )فرید:  .(4

کیلومتری شمال،  135ی ری کنونی کشور در فاصلهادا ،های ارتباطی کشور و قرارگیری تهران مرکز سیاسیشاهراه

های فرهنگی و صنعتی کشور کیلومتری جنوب، کاشان و اراك از قطب 270ی اصفهان پایتخت قدیمی کشور در فاصله

کیلومتری جنوب و جنوب غربی آن، شهر قم همواره در طول تاریخ موقعیت ارتباطی ممتازی  100ی حدود بافاصله

ای به انداز جغرافیایی ویژهین وجود دشت کویر و دریاچه نمک در شرق و جنوب شرقی شهر چشمداشته است. همچن

 آن بخشیده است.

 
 (.1398در کشور )ترسیم: نگارنده،  موردمطالعهموقعیت جغرافیايی محدوده : 4شکل 

 روش تحقیق

باشد. روش اکتشافی می -ی و ازلحاظ ماهیت و روش تحلیلی اتوسعه –نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی 

نامه و پرسش) یدانیمبرداری و اسنادی( و مطالعات فیش) یاگردآوری اطالعات در این پژوهش مطالعات کتابخانه

 مورداستفادهی افزارهانرماست.  شدهاستفادهتحلیل ساختاری و تکنیک دلفی  روشمصاحبه( است. در این پژوهش از 

ترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی منظور تعیین مهمباشد. بهمی Arc Gisو  Mic Mac  افزارنرمدر این پژوهش 

عامل  29بر پراکنده رویی شهری در شهر قم با استفاده از خبره سنجی از کارشناسان و متخصصان مربوطه تعداد 
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آوری و سپس با فی جمعنامه و روش دلها و منابع اطالعاتی از طریق پرسشعنوان عوامل اولیه شناسایی شدند. دادهبه

 وتحلیل قرار گرفتند.افزار میک مک مورد تجزیهاستفاده از مدل تحلیل ساختاری و نرم

 به ورود با است. پژوهیآینده هایروش ترینرایج از یکی سناریوسازی، هایروش کنار ساختاری؛ در تحلیل روش

صعود  یک 1960 دهه اواخر در ساختاری تحلیل عرصه، این در خود توانایی دادن نشان و سیستمی رویکرد عرصه

 .شد شروع (1961) شهرها پویایی و صنایع پویایی هایمدل روی بر 1فورستر جی باکارهای که کرد تجربه را واقعی

است.  سیستم تکامل در کلیدی مؤثر متغیرهای شناسایی درنهایت و متغیرها بین روابط شناسایی در مدل این توانایی

 سه در ساختاری تحلیل طورکلیدارد. به کاربرد متغیر شدتبه هایسیستم کیفی مطالعه در ختاریسا تحلیل روش

 :شودمی انجام مرحله

 متغیرها و عوامل با استفاده از تکنیک پایش محیطی اول: استخراج مرحله

 این ردبندی متغیرها مقوله. 2ستم سی عوامل از متعددی هایبندی. دسته1شامل:  متغیرها بین روابط تعیین دوم: مرحله

 هاآن بین باطارت شبکه . توصیف4عوامل  و دادن متغیرها پیوند هم . به3ها بندیدسته

ناصر سیستم ع. جایگزین کردن 2ساختاری  تحلیل . تشکیل ماتریس1کلیدی شامل:  متغیرهای شناسایی سوم: مرحله

 (.(Godet and Durance, 2011: 3عناصر امتیاز دادن به روابط دودویی  .3تحلیل ساختاری 

 این یریکارگبه برای ت.اس شدهیطراح اثرات متقاطع ماتریس سنگین محاسبات انجام جهت میک مک؛ افزارنرم

 وارد اثرات لیتحل ماتریس مانند ماتریسی در و شناسایی موردنظر حوزه در مهم یهامؤلفه و متغیرها ابتدا افزارنرم

 یی عواملشناسا و میک مک تحلیل با .شودیم مشخص موردنظر حوزه با متغیرها این تباطار سپس میزان و گردندیم

 ,Rouhani and Ajorloo) پرداخت آینده سناریوی تهیه به و کرد بررسی نیز را متغیرها بین روابط توانیم کلیدی

 یک ، عدد«تأثیر عدم» منزلهبه رصف عدد .شودیم سنجیده سه صفرتا بین اعداد با متغیرها ارتباط میزان (.11 :20015

 وجود منزلهبه pف حر تیدرنها و «زیاد تأثیر» منزلهبه سه عدد ،«متوسط تأثیر» منزلهبه دو عدد ،«ضعیف تأثیر» منزلهبه

 (.Rabbani, 2012: 262) است متغیرها بین رابطه بالقوه

 ؤثر بر پراکنده رويی شهریمیاسی شده مربوط به تحوالت تقسیمات سمتغیرها و عوامل شناسايی :1جدول 

. جذب بودجه و 1

 اعتبارات عمرانی

های توسعه . طرح2

 و عمران شهری

بناهای اداری  . احدا 3

 و دولتی

مراکز  . احدا 4

 فرهنگی و اجتماعی

. احدا  مراکز 5

 خدماتی

شدن عملکرد  . برجسته6

 اداری بعضی از شهرها

های کوی . احدا 7

مسکونی برای 

دولت و کارمندان 

 نظامیان

شدید  . تمرکز8

 ها در شهرسرمایه

امکانات  . وجود9

 رفاهی و کاری
 صنایع . توسعه10

. گسترش ساختار و 11

 های دولتیسازمان

. افزایش 12

ها و سازمان

های اداری و ارگان

 اجرایی

تعداد  . افزایش13

 کارکنان دولتی

 . افزایش میزان14

 مهاجرت به شهرها

ت مهاجر . افزایش15

از روستاها و 

شهرهای کوچک به 

 شهر مرکز

نیروی کار  . جذب16

 کرده به شهر مرکزتحصیل

جمعیت  .افزایش17

 ناشی از مهاجرت

قیمت زمین  . افزایش18

 بازی آنو بورس

تقاضای  . افزایش19

زمین برای 

 وسازساخت

 زمین . احتکار20

                                                           
1 Jay Forrester 
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 مسکن . رونق بازار21

تقاضا  . افزایش22

ه برای تملک و اجار

 مسکن در شهر مرکز

و گسترش  . تجهیز23

 هازیرساخت

توان  . افزایش24

 نفوذزنی و اعمالچانه

 . ایجاد25

های شغلی و فرصت

درآمدزایی در شهر 

 مرکز

آمدن شرایط  . فراهم26

مناسب برای سکونت، 

گذاری معیشت و سرمایه

 در شهر مرکز

روابط  . گسترش27

عملکردی شهر 

 هامرکز با حومه

شدن  ستقر. م28

نمایندگان سیاسی دولت 

در شهر مرکز )استاندار، 

 (...فرماندار 

تعامالت  . ایجاد29

فضایی جدید میان 

ی شهر مرکز و منطقه

 پیرامونی

 

 (1398منبع: )مطالعات نگارنده، 

 هابحث و يافته

م با استفاده از خبره سنجی ترین اثرات تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری در شهر قمنظور تعیین مهمبه

عنوان عوامل اولیه شناسایی شد عامل به 29شده است. برای این منظور تعداد به تعیین ماتریس اثرات متقاطع پرداخته

تنظیم شد. بر اساس نتایج درجه پرشدگی  29*29شوند. ابعاد ماتریس افزار میک میک تحلیل میکه با کمک نرم

درصد موارد بر یکدیگر تأثیر  92شده در بیش از حاکی از آن است که عوامل انتخابدرصد است که  63/92ماتریس 

رابطه صفر بوده است و این بدان معناست که عوامل بر یکدیگر تأثیر  63رابطه قابل ارزیابی  779اند. از مجموع داشته

جم ماتریس را به خود اختصاص داده درصد کل ح 8اند که این تعداد نزدیک به نداشته یا از هم دیگر تأثیر نپذیرفته

 100شدگی ای از مطلوبیت و بهینهبار چرخش داده 3های آماری با است. از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخص

نتایج تحلیل  دهد.های آن را نشان مینامه و پاسخدرصد برخوردار بوده است که این موضوع نیز روایی باالی پرسش

 رشده است.اولیه ماتریس در جدول ذک

 نتايج تحلیل اولیه ماتريس متقاطع متغیرها :2جدول 

ابعاد 

 ماتريس

تعداد 

 تکرار

بدون 

 ریتأث

 رگذاریتأث

 قوی

ی رگذاریتأث

 متوسط

ی رگذاریتأث

 کم
 جمع

درجه 

 پرشدگی

29*29 3 62 176 334 269 779 63/92 

 (1398منبع: )محاسبات نگارندگان، 

ن را از آزان تأثیرپذیری می عامل هرمیزان تأثیرگذاری و جمع ستونی  عنوانبهجمع سطری هر عامل متقاطع در ماتریس 

ثرپذیری ی اثرگذاری بیشتر و ادهندهنشانهر چه میزان جمع سطری یک عامل بیشتر باشد  .دهدمیعوامل دیگر نشان 

 .باشدیمکمتر آن عامل 
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 (1398ع: محاسبات نگارندگان، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذيری عوامل بر همديگر )منب :5شکل 

زایش مرکز، اف شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر متغیرهای مستقر توانیمبر اساس نتایج تحلیلی این ماتریس 

ها در شهر مرکز، برجسته شدن عملکرد اداری بعضی از های اداری و اجرایی، تمرکز شدید سرمایهها و ارگانسازمان

 عیشت ومیش میزان مهاجرت به شهرها، فراهم آوردن شرایط مناسب برای سکونت، شهرها، توسعه صنایع، افزا

ها بسیار بیشتر از درجه تأثیرپذیری ی تأثیرگذاری آنگذاری در شهر مرکز را ازجمله عواملی هستند که درجهسرمایه

ودجه و بزی آن، جذب باها بوده است. در مقابل متغیرهایی مانند احتکار زمین، افزایش قیمت زمین و بورسآن

 گرفتند. های تأثیرپذیر قراری گروهها در زمرهاعتبارات عمرانی، تجهیز و گسترش زیرساخت

 پراکنش عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذير بر روی محور مختصات

 

 (1398پراکندگی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذير بر روی محور مختصات )منبع: محاسبات نگارندگان،  :6شکل 
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دهد. بر یمشان نیرپذیری تأثیرگذاری و تأثی قرارگیری و پراکنش هر یک از عوامل را در محور نحوه 6ل شماره شک

ین عوامل ترمهمتوان به بیان یمیرگذاری مستقیم تأثی قرارگیری و پراکنش عوامل و متغیرها در ماتریس نحوهاساس 

 .(3شماره  ر قم پرداخت )جدولیرپذیر در پراکنده رویی شهتأث ین عوامل نتیجه یاترمهمو  رگذاریتأثیا  کنندهنییتع

 مستقیم راتیتأثی در ماتريس ريرپذیتأثی و رگذاریتأثبر اساس میزان  هاآنو وضعیت  هاشاخصی بندطبقه :3جدول 

 ويژگی هر طبقه عوامل و متغیرها بندیطبقه رديف

1 
عوامل 

کننده تعیین

 یا تأثیرگذار

د . برجسته شدن عملکر2اداری و دولتی، احدا  بناهای  .1

. توسعه صنایع، افزایش تعداد 3اداری بعضی از شهرها، 

. 5های دولتی، . گسترش ساختار و سازمان4کارکنان دولتی، 

. 6مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکزی، 

 های اداری و اجراییها و ارگانافزایش سازمان

بیشترین  هاشاخصاین 

ی ریرپذیتأثی و کمترین رگذاریتأث

 .رادارند

 نیتریبحران عنوانبه

، وضعیت سیستم و هاشاخص

 .هاستآنتغییرات آن وابسته به 

متغیرهای ورودی سیستم محسوب 

و توسط سیستم  شوندیم

ز نیستند زیرا خارج ا کنترلقابل

سیستم قرار داشته و بیشتر 

عاملی از ثبات عمل  صورتبه

 .کنندیم

2 
ل عوام

 دووجهی

ها یه. تمرکز شدید سرما2جذب بودجه و اعتبارات عمرانی،  .1

. ایجاد 4. افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت، 3در شهر، 

. جذب نیروی 5های شغلی و درآمدزایی در شهر مرکز، فرصت

. افزایش میزان مهاجرت به 6کرده به شهر مرکز، کار تحصیل

. 8اکز خدماتی، . رونق بازار مسکن، احدا  مر7شهرها، 

. وجود امکانات 9وساز، افزایش تقاضای زمین برای ساخت

رفاهی و کاری و فراهم آوردن شرایط مناسب برای سکونت، 

 کزگذاری در شهر مر. معیشت و سرمایه10

 صورتبه زمانهم

عمل  رگذاریتأثو بسیار  ریرپذیتأث

 .کنندیم

این متغیرها دارای طبیعتی ناپایدار 

هر عمل و تغییری بر  هستند، زیرا

واکنش و تغییر بر دیگر  هاآنروی 

 را در پی خواهد داشت. هاشاخص

3 
عوامل 

تأثیرپذیر یا 

 نتیجه

. 3. احتکار زمین، 2بازی آن، افزایش قیمت زمین و بورس .1

 افزایش تقاضا برای اجاره مسکن

ی بسیار پایین رگذاریتأث

 ی بسیار باالیی دارند.ریرپذیتأثو 

ه تکامل نسبت ب

 رگذاریتأث ومتغیرهای دووجهی 

 بسیار حساس هستند.

خروجی سیستم  هاشاخصاین 

 .ندیآیم حساببه

4 
عوامل یا 

ی هاشاخص

 ریسک

. 2ها در شهر، متغیرهای تمرکز شدید سرمایه .1

. رونق بازار 3افزایش میزان مهاجرت به شهرها، 

. 5. وجود امکانات رفاهی و کاری، 4مسکن، 

. افزایش تقاضای زمین 6راکز خدماتی، احدا  م

. وجود امکانات رفاهی و 7وساز، برای ساخت

ظرفیت بسیار باالیی 

بازیگران  به شدنلیتبدجهت 

، باشندیمکلیدی سیستم را دارا 

ن، علت ماهیت ناپایدارشا رابهیز
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کاری و فراهم آوردن شرایط مناسب برای 

گذاری در شهر . معیشت و سرمایه8سکونت، 

 مرکز

ی نقطهبه  شدنلیتبدپتانسیل 

 .رادارندانفصال سیستم 

 

5 
عوامل یا 

ی هاشاخص

 هدف

 

های شغلی و جذب بودجه و اعتبارات عمرانی، ایجاد فرصت

کرده به درآمدزایی در شهر مرکز،، جذب نیروی کار تحصیل

 شهر مرکز و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت.

 رگذاریتأثبیش از آنکه 

آن  توانیمبوده و  ریپذریتأثباشند 

 عنوانبهرا با قطعیت قابل قبولی 

ی تکامل سیستم شناسایی جهینت

 کرد.

ی این کاردستبا 

به تغییرات و  توانیم، هاشاخص

 موردنظرتکامل سیستم در جهت 

 .افتیدست

از آنکه  ترشیب هاشاخصاین 

را به  شدهنییتعی از پیش اجهینت

داف نمایش بگذارند، نمایانگر اه

 .باشندیمممکن در سیستم 

6 
عوامل 

مستقل و 

 مستثنی

 گسترش روابط عملکردی شهر مرکز با حومه، ایجاد تعامالت

 وزنی فضایی جدید میان شهر مرکز با حومه، افزایش توان چانه

های مسکونی برای کارمندان دولت و نفوذ، احدا  کویاعمال

 نظامیان و احدا  مراکز فرهنگی و اجتماعی

از سایر  هاشاخصن ای

چندانی  ریتأثی سیستم هاشاخص

ی کم ریتأثنیز  هاآننپذیرفته و بر 

 ی ندارد.ریتأثداشته یا 

 

7 
عوامل و 

ی هاشاخص

 تنظیمی

 احدا  بناهای اداری و دولتی، رونق بازار مسکن، افزایش

 وسازتقاضای زمین برای ساخت

 

 توانندیم هاشاخصاین 

داف اهرم ثانویه، اه صورتبه

ی ریسک هاشاخصضعیف و یا 

 ثانویه عمل کنند.

 (1398منبع: )محاسبات نگارندگان، 

ی پراکنش در ماتریس نحوهبر اساس  موردمطالعهی هاشاخصی ریرپذیتأثی و رگذاریتأثمیزان  3در جدول شماره 

گروه  ص درشاخ 7ی موردبررسشاخص  29است. بر اساس نتایج مشخص شد که از  شدهمشخصمستقیم  راتیتأث

و  ریرپذیتأثمتغیرهای  شاخص در گروه 3متغیرهای دووجهی،  در گروهشاخص  11، کنندهنییتعو  رگذاریتأثمتغیرهای 

 .اندرفتهقرارگشاخص هم در گروه متغیرهای تنظیمی  3شاخص در گروه متغیرهای مستقل و مستثنی و  5نتیجه، 

 (MII) میرمستقیغو ( MDI) مستقیم راتیتأث ر ماتریسی دموردبررسی هاشاخصنمایشی گرافیکی از  تیدرنها

 رهایمتغیر بر سایر مستقیم هر عامل یا متغ راتیتأثدر این شکل میزان  (.8و  7است )شکل شماره  شدهدادهنشان 

میانه،  راتیتأثضعیف،  راتیتأث، راتیتأث نیترفیضع صورتبه هاشاخصی رگذاریتأثاست. چگونگی  شدهدادهنمایش 

 .باشدیم مشاهدهقابل راتیتأث نیتریقوقوی و  راتیتأث
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 (.1398منبع: محاسبات نگارندگان، ) گريهمدنمودار تأثیرات مستقیم عوامل بر  :7شکل 

 .اندگرفته جای ربوطهم جدول و سطرهای هاستون در که باشدمی سیستم ساختاری متغیرهای دربرگیرنده ماتریس این

بر اساس ماتریس تأثیرات  .کندمی را توصیف سیستم یک متغیرهای بین مستقیم روابط MDI مستقیم تأثیرات ماتریس

ی میزان اهمیت و اثرگذاری بیشتر آن عوامل دهندهشده به یک عامل بیشتر باشد، نشان 3مستقیم هر چه میزان عدد 

ر شهر دانی، رشد صنایع ها در شهر مرکز، جذب بودجه و اعتبارات عمراست. در این ماتریس تمرکز شدید سرمایه

 عنوان تأثیرگذارترین عوامل شناسایی شدند.مرکز به

 

 (1398عوامل بر همديگر )منبع: محاسبات نگارندگان،  میرمستقیغنمودار تأثیرات  :9شکل 

 شدهتقویت درپیپی تکرار توسط مستقیم است که تأثیرات ماتریس با متناظر غیرمستقیم ماتریسی تأثیرات ماتریس

 افزارباشند. نرم الزم سیستم بیشتر چه هر ثبات برای که کند تعریف تکرار تعدادی تواندمی کاربر اینجا، . دراست

 ضرب از پنهان متغیرهای تشخیص درواقع، .دهدمی نشان را ثبات به رسیدن برای الزم تکرار تعداد فرضپیش طوربه

در شهر مرکز،  هاهیسرمادر این ماتریس تمرکز شدید  .ردگیمی صورت غیرمستقیم بندیطبقه در شدهاعمال ماتریس

مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکزی، رشد صنایع، فراهم آوردن شرایط مناسب برای سکونت، 
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عوامل  نیرگذارتریتأثو  نیترمهم عنوانبهگذاری در شهر مرکز و افزایش میزان مهاجرت به شهرها معیشت و سرمایه

 .اندشدهشناخته در سیستم

ترین اثرات ها با استفاده از تحلیل سیستمی در بررسی مهمبندی متغیرها و عوامل با توجه به میزان تأثیرگذاری آنطبقه

عامل شناسایی شد. این عوامل بر  29تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی شهری با استفاده از تحلیل سیستمی تعداد 

شده نشان داده 11بندی شدند که در شکل شماره ی شهر قم رتبهبر رشد افقی و پراکنده هااساس میزان تأثیرگذاری آن

 است.

 
 (1398بندی عوامل بر اساس میزان تأثیرگذاری در ماتريس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم )منبع: محاسبات نگارندگان، رتبه: 11شکل 

متغیرها بر اساس میزان تأثیرگذاری که بر رشد افقی شود عوامل و مشاهده می 11گونه که در شکل شماره همان

مستقیم و  راتیتأث ترین عامل تأثیرگذار در ماتریسترین و کلیدیاند. مهمهای مختلفی قرارگرفتهشهردارند، در رتبه

ها در شهر مرکز، مستقر شدن نمایندگان سیاسی ، عامل تمرکز شدید سرمایه11بر اساس شکل شماره  میرمستقیغ

ی ررگذایتأث. میزان اندقرارگرفتهدر هر دو ماتریس  ی اول تا سومت در شهر مرکزی و رشد صنایع است که در رتبهدول

ل شماره یرمستقیم در شکغمستقیم و  راتیتأثدر هردو ماتریس  هاآنبا تغییر کمی در رتبه و جایگاه  هاشاخصی هیبق

 است. شدهدادهنشان  11

ی هریک از جایگاه و رتبه ها با استفاده از تحلیل سیستمیبر اساس میزان تأثیرپذیری آن بندی متغیرها و عواملطبقه

عوامل با توجه به میزان تأثیرپذیری که از عوامل دیگر دارند، در هر دو تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در شکل  29

 شده است.نشان داده 12شماره 
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 (1398ها در ماتريس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم )منبع: محاسبات نگارندگان، أثیرپذيری آنبندی عوامل بر اساس میزان ترتبه :12شکل 

ز عیت ناشی اتأثیرپذیرترین عوامل در تأثرات مستقیم و غیرمستقیم، افزایش و رشد جم 12بر اساس شکل شماره 

ی اول تا سوم در رتبه که باشدیمها مهاجرت، جذب بودجه و اعتبارات عمرانی و تجهیز و گسترش زیرساخت

تقیم تغییر ها در تأثیرات مستقیم و غیرمساند. رتبه و جایگاه بسیاری از عوامل بر اساس میزان تأثیرپذیری آنقرارگرفته

 شده است.نشان داده 12پیداکرده است که در شکل شماره 

شده در این عامل بررسی 29ان از می انتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر پراکنده رویی شهری بر اساس تحلیل سیستمی

شده است. این عوامل درواقع چارك عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر پراکنده رویی شهری انتخابعامل به 10تحقیق، 

تر از آن درصد پایین 25شود که بر اساس امتیاز عامل اول حداکثر در باالیی تأثیرات مستقیم است و شامل عواملی می

 10نتخاب این عوامل باید عالوه بر تأثیرات مستقیم، به تأثیرات غیرمستقیم نیز توجه شود. از میان قرار دارد. البته در ا

تغییر کمی در  عامل در هر دو ماتریس تأثیرات مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم، با 10ی شده، همهعامل کلیدی انتخاب

 اند.رتبه، تکرار شده

 مستقیم و غیرمستقیمعوامل کلیدی در ماتريس تأثیرات : 4جدول 

 عوامل کلیدی )تأثیرات غیرمستقیم( عوامل کلیدی )تأثیرات مستقیم( رتبه

 ها در شهر مرکزتمرکز شدید سرمایه ها در شهر مرکزتمرکز شدید سرمایه 1

 مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز 2

 توسعه صنایع عتوسعه صنای 3

افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهر  4

 مرکز

فراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت و 

 گذاری در شهر مرکزسرمایه

فراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت و  5

 گذاری در شهر مرکزسرمایه

افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهر 

 زمرک

 هاتجهیز و گسترش زيرساخت وجود امکانات رفاهی و کاری 6

 وجود امکانات رفاهی و کاری هاتجهیز و گسترش زيرساخت 7

 های شغلی و درآمدزايی در شهر مرکزايجاد فرصت های شغلی و درآمدزايی در شهر مرکزايجاد فرصت 8
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 انیجذب بودجه و اعتبارات عمر جذب بودجه و اعتبارات عمرانی 9

 های دولتیگسترش ساختار و سازمان های دولتیگسترش ساختار و سازمان 10

 (1398منبع: )محاسبات نگارندگان، 

عامل  10اند که این شدهعوامل کلیدی در ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مشخص 3بر اساس جدول شماره 

. اندشدهشناختهبر پراکنده رویی شهری در شهر قم  ررگذایتأثترین عوامل تحوالت تقسیمات سیاسی عنوان مهمبه

 رکز است.ها در شهر معامل در رشد افقی و پراکنده رویی شهر قم تمرکز شدید سرمایه نیتریدیکلتأثیرگذارترین و 

وچک کهرهای مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز، توسعه صنایع و افزایش مهاجرت از روستاها و ش

 گیرند.مرکز در درجات بعدی اهمیت قرار می به شهر

 ها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بیانگر میزان پایداری وی پراکنش شاخصنحوه پایداری و ناپایداری سیستم

یستم پایدار است و این حالت باشد، س Lصورت شکل ها بهناپایداری سیستم است. چنانچه توزیع شاخص

ها از هاست. چنانچه شاخصها بر سایر شاخصهای تأثیرگذاری و تداوم تأثیر آناخصی ثبات در شدهندهنشان

شده باشند، سیستم ناپایدار است و کمبود سوی انتهای نمودار و در حوالی آن پخشسمت محور مختصات به

 (.8کند )شکل متغیرهای تأثیرگذار، سیستم را تهدید می

 
 (.Godet, 2003, 22اپايدار )های پايدار و نشماتیک سیستم :8شکل 

ها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از سمت محور آمده از این مقاله نشان داد که پراکنش شاخصدستنتایج به

باشد. تم موردبررسی میکه این نشان از ناپایداری سیس اندشدهخشسوی انتهای نمودار و در حوالی آن پمختصات به

 شود.که باعث تهدید سیستم هم می آیدهای تأثیرگذار به وجود میبود شاخصاین ناپایداری در اثر کم

 گیرینتیجه

منظور بررسی تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر گسترش کالبدی و پراکنده رویی شهرها، شهر قم که در این پژوهش به

ی قرار گرفت. بر اساس نتایج این عنوان نمونه موردی موردبررسعنوان مرکز استان قم انتخاب شد، بهبه 1375در سال 

تواند از طریق ویژه تبدیل شهر به مرکز استان، میپژوهش، ارتقاء جایگاه یک شهر در سطوح تقسیمات کشوری به

بازی آن، گسترده شدن ساختار دولت و لزوم چهار عامل افزایش جمعیت و مهاجرت، افزایش قیمت زمین و بورس

به مرکز  ها نشان داد، با ارتقاء جایگاه شهرکند. بررسیرویی شهری را تشویق می ای، پراکندهتأمین خدمات منطقه

گیری امکانات کاری و رفاهی، توسعه خدمات و صنایع و ... هرروز ها، شکلاستان، به دلیل تمرکز یافتن شدید سرمایه

قطب جاذب جمعیت تبدیل و که به یکطورییافته؛ بهی شهر قم از سایر مناطق و شهرهای استان افزایشفاصله
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ن افزایش جمعیت، اوالً به دلیل تغییر نیازهای جمعیتی شهر و ها به آن گردیده است. ایموجب افزایش مهاجرت

درآمد در ضرورت تأمین مسکن، خدمات و اشتغال مهاجران، موجب رشد کالبدی آن شده؛ ثانیاً اسکان مهاجران کم

یررسمی، رشد پراکنده خارج از محدوده قانونی را شکل داده است. از سوی های غپیرامون شهر و ایجاد سکونتگاه

آور قیمت زمین گردیده است. بازی موجب رشد سرسامدیگر پس از مرکزیت یافتن شهر، افزایش تقاضا و بورس

رامون شهر و به های فرسوده در داخل محدوده شهر بالاستفاده مانده و زمین موردنیاز در پیدرنتیجه، اراضی بایر و بافت

ه سه شکل بر توان گفت افزایش قیمت زمین و مسکن در شهر قم بشده است. درمجموع میشکل منفصل تأمین

ای شهر و پراکنده رویی شهری اثر گذاشته است. اوالً باراندن اقشار درآمدی متوسط رو به پایین، به نواحی حاشیه

ی اراضی دوردست را در پی داشته است. ثانیاً باعث اسکان ه توسعهدیگر مهاجرت از مرکز شهر به پیرامون کعبارتبه

ها در شهر گردیده است. ثالثاً باعث درآمد روستایی در اطراف، گسترش کالبدی و درنتیجه ادغام آنمهاجرت کم

است. اثر ی زمین دولتی برای تعدیل بازار زمین و مسکن و تأمین نیازهای ساکنان شهر شده مداخله مستقیم در عرضه

های اداری بوده است. ایجاد ها و ارگاندیگری که نمود مشخصی در سازمان کالبدی شهر داشته، افزایش سازمان

ها، این مسئله با واگذاری ها، نیاز فراوان به زمین داشته؛ که با توجه به رشد قیمتها وادارات کل در مراکز استانسازمان

هر، حل گردیده است. عالوه بر این، شهر پس از ارتقاء جایگاه در سطوح ی شهای دولتی خارج از محدودهزمین

عنوان مرکز استان، بایستی نقش مرکز منطقه را در استان ایفا کند. بودجه و اعتباراتی که تقسیمات کشوری و انتخاب به

تی مانند دانشگاه، گردد، برای احدا  انواع مراکز خدمای شهر تزریق میبرای این منظور، توسط دولت در بدنه

های رشد و توسعه متناسب با تا زیرساخت شودبیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری و ... صرف می

که به  شهری، نیازمند زمین خواهند بود شهری و فراهای کالنگیری و احدا  کاربرینقش شهر ایجاد گردد. شکل

شده و گسترش قیمت زمین در بافت میانی، زمین الزم در پیرامون شهر تأمین دلیل مساحت زیاد موردنیاز و باال بودن

توان بیان داشت که در بررسی تحوالت تقسیمات سیاسی بر پراکنده رویی افقی شهر را دامن زده است. درنهایت می

شده است انتخاب عنوان عوامل کلیدی در هر دو ماتریس تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمعامل به 10شهری در شهر قم 

ها در شهر مرکز، مستقر شدن نمایندگان سیاسی دولت در شهر مرکز، توسعه صنایع، که شامل: تمرکز شدید سرمایه

افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهر مرکز، فراهم آمدن شرایط مناسب برای سکونت، معیشت و 

های شغلی ها، ایجاد فرصتو کاری، تجهیز و گسترش زیرساختگذاری در شهر مرکز، وجود امکانات رفاهی سرمایه

ترین شود. مهمهای دولتی میو درآمدزایی در شهر مرکز، جذب بودجه و اعتبارات عمرانی، گسترش ساختار و سازمان

ست. ی اول قرارگرفته اها در شهر مرکز است که در رتبهترین عامل تأثیرگذار، عامل تمرکز شدید سرمایهو کلیدی

ترین عوامل مؤثر که در این پژوهش نشان داده شد تصمیمات دولتی و تحوالت تقسیمات سیاسی یکی از مهمازآنجایی

رشد باشد پیشنهادهای زیر در جهت جلوگیری از ی شهر قم میرویه و بدون برنامهبر پراکنده رویی شهری و رشد بی

 گردد:ی شهری ارائه میپراکنده

 تسهیالت و سکنم تسهیالت مناسب یارائه با سازی متراکم تحقق در شهروندان مشارکت یینهزم نمودن فراهم. 1

 ساخت. پروانه صدور عوارض

 ها.بافت ازیبازس نوسازی و تسریع جهت در تشویقی مقررات و قوانین و شهرسازی مناسب هایسیاست تصویب. 2

 مسئول های مختلفسازمان سوی از شهر مختلف احینو در شهری هایکاربری و هافعالیت عادالنه فضایی توزیع

 ارائه خدمات.

 ن زا.درو توسعه هایطرح در گذارانسرمایه و خصوصی بخش فعال حضور جهت ایجاد بسترهایی. 3

 است. شهری پراکنده رویی کنترل هایروش بهترین از یکی سازی کهبلندمرتبه و سازیانبوه هایسیاست ازاستفاده . 4
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و  زراعی هایاربری زمینک تغییر از جلوگیری و شهر محیطیزیست معضالت به ازپیشبیش توجه و دادن اولویت. 5

 باغی.

 صورت ریزی جمعیتدرون صورتبه شهری جمعیت افزایش و رود پیش تمرکز سمت به باید الگوی رشد شهری. 6

 ماید.نو متراکم رشد  شردهف صورتی به شهر و آید عمل به جلوگیری شهر این حدبی گسترش از تا گیرد

 برای ویژه، تاعطای تسهیال و خود تملک تحت اراضی و امالك ظرفیت حداکثر از استفاده برای تشویق شهروندان. 7

 ببرند. را استفاده حداکثر خود ملک مجدد توسعه از دارند تمایل که شهروندانی
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 نابعم

 میزان سنجش و ارزیابی"(، 1391احمد ) خلیلی، ؛وبیا میاندوآب، یمنوچهر ؛صابر ،محمد پور ؛احمد پوراحمد،. 1

، "سیدنی( و تهران یشهرهاکالن تطبیقی بین مطالعه) یکم یهامدل از استفاده با شهرها شکل فشردگی و پراکنش

 .32 دهم، شماره سال جدید، جغرافیای ایران(، دوره انجمن پژوهشی-علمی جغرافیا )فصلنامه

 تحقیقات لنامه، فص" زیتبرناموزون  توسعه یبر الگو تحلیلی "(،1390محمد )کسری،  جام محمدرضا؛ پورمحمدی،. 2

 .100شماره ، 25جغرافیایی، سال 

، "بجنورد  مورد شهر؛ کارکردی ساختاری تحوالت و ایناحیه مرکزیت ارتقایابی"(، 1387اصغر )علی ور،پیله. 3

 .انسانی علوم و ادبیات دانشکده معلم،ربیتت دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری رساله

و  زمین ساختاری تحوالت و ناپایداری بر سیاسی تصمیمات تأثیر بررسی"(، 1390دیگران ) و اصغرعلی ور،پیله. 4

 .141-162، 23شماره  توسعه، و جغرافیا بجنورد، فصلنامه مورد :" یاسیس رویکرد از ناشی شهری مسکن

، " زدشهر ی مورد های موجود شهر:گسترش افقی شهرها و ظرفیت"(، 1383یی، حسین )تقوایی، مسعود و سرا. 5

 .73ی تحقیقات جغرافیایی، شماره فصلنامه

، فصلنامه "بوشهر فضایی بندر  –بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی "(، 1393) ریجهانگحیدری، . 6
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