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Extended Abstract 

Introduction 

The idea of resilience is an accepted positive trait that contributes widely to sustainability. 

Definitions of urban resilience focus mainly on sustainability. Urban resilience and 

sustainability have emerged in recent years as an important paradigm for understanding the 

threats to humanity and the environment. From the perspective of environmental management, 

socio-environmental system approaches use interdisciplinary research to evaluate and enhance 

the sustainability of social and environmental systems. Criteria for assessing urban resilience in 

regions are divided into several main issues that cover the environmental, economic, social and 

institutional dimensions of sustainability. 

 

Methodology 

This research is of applied type and can help in making decisions and improving urban growth 

management in the form of urban resilience approach. In this research, quantitative research 

method has been used. In order to achieve its goals, it is done by descriptive and analytical 

methods and the growth pattern of the city of Babol in recent decades was analyzed and 

analyzed with environmental resilience indicators. The method of data collection is both library 

and field. Library studies include the use of document sources, as well as books, dissertations, 

journals and articles, statistics, and research in this field. For this research, the method of 

interpreting satellite images and aerial photographs has been used. A combination of aerial and 

satellite images has been used to study and understand the growth of the city. The Holdern 

method is one of the basic methods for determining the urban sprawl. In this way, it is possible 

to determine how much of the urban growth has been due to population growth and how much 

has been due to unstable urban growth. 

 

Results and discussion 

The phenomenon of urban creep causes access to fertile agricultural lands around and around 

the city. With the destruction and analysis of the natural environment, the rural identity of these 

areas is destroyed. In the studies performed in the urban constructions of Babolrud area, the area 

of the river area has been used based on the specified area of the area prepared by the 

municipality. A number of urban blocks are completely or partially located in the river. 

According to the 2016 census, there are 10,478 people living in these blocks, who are at risk of 
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flooding and flooding of houses during heavy rains. The map obtained from the satellite images 

of 1986 shows that the city of Babol and the city of Amirkola were physically connected to each 

other. The phenomenon of urban creep causes access to fertile agricultural lands around and 

around the city. With the destruction and analysis of the natural environment, the rural identity 

of these areas is destroyed. In the studies carried out in the urban constructions of Babolrud 

area, the area of the river area has been used based on the specified area of the map prepared by 

the municipality and a number of urban blocks are completely or partially in the area of the 

river. According to the 2016 census, there are 10,478 people living in these blocks, who are at 

risk of flooding and flooding of houses during heavy rains. The map obtained from the satellite 

images of 1986 shows that the city of Babol and the city of Amirkola were physically connected 

to each other. The study of the city land use map shows that the residential lands with an area of 

941.25 hectares constitutes the most land use within the city of Babel. Urban green space covers 

898.65 hectares of the city limits, which include public green spaces, agricultural land and inner 

city gardens. The results of the Holdern model for the city of Babel in Table 3 show that 

between 1958 and 1987 about 66% of the physical growth of the city was related to population 

growth and 34% of the city growth was related to the horizontal distribution of the city. The 

obtained results related to the years 1365 to 1375 show that in this period, the growth of the city 

of Babel was 1.11 percent related to population growth and -0.11 percent was related to the 

physical growth of the city. The results of the study of the landscape pattern show the expansion 

of the main core of the city and the integration of the spots with the surrounding spots and the 

main core of the city and their inclusion. Examination of the marginal spots and their density 

shows that they have grown over the years and joined the core of the city. 

 

Conclusion 

According to the results obtained from the urban area of Babol, the increase of urban lands from 

1958 to 2018 shows 12.63 times the increase of these lands. The city of Babol is one of the 

major cities in the northern region of the country, which is topographically located in a flat plain 

and in direct contact with fertile agricultural lands and water areas. There are also weaknesses in 

terms of paying attention to the river area and observing it, so that about 10,000 people live in 

building blocks, all or part of which are located in the area, which indicates a decrease in light. 

The city is prosperous in terms of environmental issues. Due to the widespread problems in 

cities, the effect of the horizontal distribution of the city of agricultural lands around the city and 

the conversion of these lands into urban levels has been determined that about 2635 hectares 

from 1958 to 2018 of arable land has been converted into a city and this The trend continues 

This part of our results is the study of Karimi Firoozjaee et al. (2018) are straightforward. The 

results obtained from the Holdern equation show that during the 3 decades 1958 to 1988 the 

unstable growth of the city was more due to the horizontal distribution of Babol, but in the 3 

decades 1986 to 2018 most of the physical growth of the city was due to population growth and 

urban distribution trend This part of the results is in line with the results of the study of Alavi et 

al. (2017), which indicates a decrease in gross density and the annexation of peripheral areas to 

the city of Babol. From 1958 to 2016, 16 villages were merged and annexed to the city of 

Babol, and these villages are now part of the neighborhoods of this city. In fact, it can be said 

that the continuous texture built around the city consists of residential centers, streets, green 

space, etc. Agricultural lands have occurred with the merger and annexation of the surrounding 

villages, and the scattering of the city has occurred in a connected manner along the axes and 

separately with the change of agricultural land use in the surrounding rural areas. 
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 طی محیزیست آوریبر تاب یکیزیاثرات گسترش ف

 شهر بابلمطالعه موردی:  
 

 ایران ،تهران تهران، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسیدانشجوی  - نیایداهلل هاجر

 ایران تهران، تهران، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار -1 رجایی عباس سید

 ایران تهران، تهران، دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا استاد -پوراحمد  احمد

 ایران تهران، تهران، دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار -خراسانی  محمدامین

 
 11/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 11/01/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
ه مشـكالت شهر است که اگر بـدون برنامـه باشـد همـوار یكیزیسترش فتوجه به گ 21از موضوعات مهم قرن  یكی

 یعـیطب منـابع یبـرا ریناپـذجبران یمسائل جادیآن ا جهیرا به همراه دارد که نت یطیمحستیازجمله مشكل ز یمتنوع
قرار  یزکشاور یهانیو زم عتیبا طب میشهر بابل است که در تماس مستق ،یمحدوده بررس قیتحق نیخواهد بود. در ا
 جی. نتـاردیپـذیصـورت م یلـیو تحل یفیبه اهداف، با روش توصـ دنیرس یاست و در راستا یکم قیدارد. روش تحق

شده و به  برابر 75/7 ،1395تا  1335از سال  رکالیبابل و ام یشهر تیجمع دهدینشان م یتیآمده از آمار جمعدستبه
از  یشـده شـهرمسـاحت ساخته دهـدیت شـهر نشـان مرشد مسـاح جیاست. نتا دهیرس 1395نفر در سال  280695
رشد شهر  دهدیمبرابر شده که نشان  63/12 یعنی ده،یرس 1397هكتار سال  2861.82به  1336هكتار سال  226.44

 یهاالکه در فاصله س دهدینشان منتایج حاصل از مدل هلدرن در مورد شهر بابل گرفته است.  یشیپ تیاز رشد جمع
ه پـراکنش بـدرصد رشد شهر مربـوط  34و  تیشهر مربوط به رشد جمع یكیزیدرصد رشد ف 66حدود  1365تا  1336
شـهر  ینفم یكیزینشان از رشد ف 1397تا  1365 یهاآمده مربوط به سالدستاطالعات به یشهر بوده است. ول یافق

 یبررسـ جیاسـت. نتـا ریاخ یهاهشهر در ده یطیمحستیز یآورتاب شیدهنده افزااست که نشان 1365بعد از سال 
شهر و  یاطراف و هسته اصل یهالكه باها شهر و ادغام لكه یدهنده گسترش هسته اصلنشان نیسرزم یمایس یالگو

و  انـدافتهی رشدها سال نیا یدر ط دهدیم نشانها و تراکم آن یاهیحاش یهالكه بررسیهاست. در برگرفته شدن آن
 .وستندیشهر پ یبه هسته اصل
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 مقدمه
اطراف در مناطق روستایی  هاییستمعمدتاً به اکوس هاآن. یا خودمختار نیستند مستقل هاییستمشهری اکوس هاییستمس

آب و مواد برای مسكن و سـایر مـوارد را از نیازهای روزانه خود را شامل غذا، که  دورتر بستگی دارندهای یستمو یا اکوس

 حومه مناطق اطراف نامناسبکنترل  گسترش شهری معموالً با(. Wratten et al, 2013: 11) آورندها به دست میآن

ی محصول انقالب صـنعت کیعنوان توسعه به ضعیف برایریزی برنامه تراکم،کم  یگیری الگوهاشكل آید.یمپدید  شهر

شـده  هـاجنگلتخریـب شهر و  هیحاش در ییروستا نیاز دست دادن زم رشد شهر باع  بوده است. نوزدهم قرن لیاوا در

زیسـت، (. در این میان با توسعه شهرها و افزایش تغییرات ناشی از فعالیت انسـانی در محی Brian, 2016: 201است )

رود. یمازجمله مسائل مهم در این دوره به شمار اکوسیستم طبیعی دچار بحران شده است؛ لذا تاب آور ساختن این جوامع 

 فشـارپـس از  ی، بهبـود و سـازگارتحلیل اثـرات ،برای تهدیداتآماده شدن  یبرا ستمیس کی ییعنوان توانابه آوریتاب

مثبـت  یژگیو کی آوری،تاب هیدا(. Marchese et al, 2018: 1275آید )یحساب مبهمخرب  دادیرو کی یاو  داومم

کننـد یتمرکز م یداریعمدتاً بر پا یشهر یآورتاب فیتعارکند. یکمک م یداریپاطور گسترده به بهشده است که پذیرفته

(Meerow et al, 2016: 39تاب .)درك  یبـرا یمهمـ میعنوان پـارادابـه ریـهای اخدر سال یداریو پا آوری شهری

 ی،طیمح-یاجتماع ستمیسی كردهایرو ،زیستمحی  تیریاز منظر مد. زیست ظهور کرده استو محی  تیبشر داتیتهد

 ,Li et al) کننـداسـتفاده می یطـیو مح یاجتماع هاییستمسی داریپا شیو افزا یابیارز یای برارشتهبین قاتیاز تحق

 ،محیطیزیسـتشوند که ابعاد می میتقس یبه چند موضوع اصل مناطقی شهر آوریتاب یابیارز یارهایمع(. 184 :2018

 (.Sharifi & Yamagata, 2014:1491) دهندپوشش میاز پایداری را  یو نهاد یاجتماع ،یاقتصاد

 هـاآنه چنـد مـورد بـشـده اسـت کـه در ادامـه آوری شهری و گسترش فیزیكی شهر مطالعـاتی انجامهای تابینهزمدر 

 شده است:اشاره

مـادر  منطقـهمحیطی در در ارتباطات زیسـت یتأثیرات گسترش شهر»عنوان (، در پژوهشی به2016و همكاران ) 1داپرس

 مـادر شـهردر منطقـه  ینـدهایو فرآ یالگوهـاپرداخته است. زیست را بر محی  یشهر جیاثرات ترو به« مونترال شهری

شـدت دوره به نیـبا تراکم کم در سرتاسر قلمرو در طول ا یمناطق شهر بوده است.پراکنده  2010و  1966 نیمونترال ب

 یكیاکولـوژ تصـالامانده و کاهش باقی یعیطب یفضا نیچند یشدن قلمرو، جداساز تكهتكهکه باع   استیافته افزایش

 نیزمـ یکاربر راتییدهد که تغوضوح نشان میآمده بهدستبه جی. نتایافته استی کاهشستیدرنهایت تنوع ز شده و هاآن

(، بـه پژوهشـی بـا عنـوان 2016) 2اسكوگ و اسـتین. تشده اس اندازدر چشم قیعم راتییباع  تغ این مناطقدر  دادهرخ

نتـایج انـد. پرداخته« ؟چگونـه اسـت در نـروژ یکشاورز نیزمروی  یشهر پراکنش جیو ترو تیرشد جمع و تأثیر تمرکز»

از درازای سازی شهر را ترین شهركمهم ،یمرکز یدر اکثر شهرها یمناطق شهر ت،یجمع رشد یدر راستادهد یمنشان 

قـرار دارنـد کـه  یمانده در منـاطقباقی یکشاورز یهازمین ن،ی. عالوه بر اکنندیتجربه م یکشاورز یهازمین بین رفتن

 ابد،یادامه  یفعل روند نكهی. با فرض اکنندیمتحمل  کاربری کشاورزیادامه  یتوجهی را برااند فشار قابلقبالً وجود داشته

خواهد  یکشاورز یهاحفاظت از زمین یبرای بزرگ هایچالش ی،شهر نیزم هندیریزی استفاده از آبرنامه درهایی درگیری

 رازیشـهر شـدر منطقـه کالن یشـهر یپراکنـدگ دهیـپد حیتوضـ»(، در پژوهشـی بـا عنـوان 2018باقری و توسی ). بود
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(SMA) » به  تیشد جمعرعوامل تأثیرگذار رشد شهر نشان داد،  یاند. بررسپرداختهبه بررسی پدیده پراکندگی شهر شیراز

گسـترش شـهر  یاصـل از عاملصرفه، بههای مسكن مقرونخانوار و سیاستی باال ینسب درآمد ،یهای شغلفرصت لیدل

اطالعات و ارتباطات، تـأثیر  یفناور هاییرساختتوسعه دانش اقتصاد و ز قیطر از خالخ گروهجذب  ن،ی. عالوه بر ااست

و  یعـیطب یسـمت منـاطق ارزشـمند بـهگسترش شهر  خودرو محور شدن ن،یبر ا عالوهبر گسترش شهرها دارد.  یمنف

: سـرزمین بـزرگ کیـدر  یشـهر گسـترش»عنوان (، در پژوهشی بـه2019و همكاران ) 1ژو. یی تشدید کرده استروستا

-پكـنی ناحیـه بـر روی، و زمـان ییچندگانه فضـا اسیمقدر  به مطالعه پراکندگی شهر« چندگانه یو زمان ییفضا دگاهید

 چندگانـه هـاییژگیونتـایج بـا بررسـی  .انـدپرداختهاسـت  نیدر چ یترین مناطق شهراز بزرگ یكی که یهب-نیانجیت

 مجتمـع انـد از:عبارت تیـاز تـراکم و مرکز یبـیها به زمان، بـا اسـتفاده از ترکآن رییو نحوه تغ یشهر ییگسترش فضا

رشـد سـاالنه  نرخدر  یبزرگ راتییتغ ،یزافزون شهربا گسترش رو 2015-1984های در سال این ناحیه یشهر یمسكون

وری دهنده کاهش تـراکم و بهـرهرا نشان داد که نشان یروند رو به رشد همچنین سرانه زمین در این ناحیهداشته است. 

 .شودیمی دیده شهر پراکنش شیدرنتیجه افزا و است نیاستفاده از زم

محیطی شهر و کاهش فضای یستزی هابحراند ی است موجب تشدیابرنامهیبصورت گسترش فیزیكی رشد شهر که به

زیرسـاختی و  ایش هزینهسبز اطراف شهر شده است درنتیجه پراکندگی شهر مسائلی مانند اسراف در استفاده از زمین، افز

ی هـای کشـاورزی و منـابع طبیعـی تغییـر کـاربرینزمآید. با رشد فیزیكـی شـهرها، یمعدم پیوستگی حومه شهر پیش 

گـذارد. در یمقطعه شدن اکوسیستم طبیعی شده و بر تنوع زیستی منطقه تـأثیر منفـی دهند، که این عمل باع  قطعهیم

ری شهری آوری و پایدااینجا درك ارتباط بین انسان و طبیعت در شهرسازی و تصمیم سازی شهری برای رسیدن به تاب

شده و با توجه بـه گسـترش فیزیكـی میان اکوسیستم طبیعی واقعر یابد. شهر بابل به لحاظ موقعیت مكانی دیمضرورت 

ه بعـد بـین پـژوهش اشهر و تأثیرگذاری منفی بر روی اکوسیستم طبیعی توجه به این مسئله را ضروری ساخته است. در 

 های این تحقیق عبارت است از: روند گسـترش فیزیكـی شـهر بابـل درشده است. سؤالی پرداختهآورتابمحیطی زیست

 محیطی شهر داشته است؟یستزی آورتابهای اخیر چگونه بوده و چه تأثیری بر سال

 

 مبانی نظری 

 یاجتمـاع ،یاقتصاد یروهاینظیری از نهای بیبه اغلب مجموعه پاس  کیاست که  یاز رشد شهر شكلیک ینیشهرنش

شود اما نمی دهیزیست و توسعه دمحی  یبرا دیتهد کیعنوان به ،ینیشهرنش. است منطقه یكیزیف یایو جغراف یاسیو س

را سـبب  یکشـاورز یهـادر از دسـت دادن زمین یهر منطقه که نگرانـدر  آن یاراض یکاربرتغییر که  را گسترش شهر

وسـازهای جدیـد در اطـراف شـهر، باعـ  (. شكل پراکنـدگی شـهری و ساختNengroo et al, 2017: 45شود )یم

محیطی در شهرها و اطراف آن گردیده اسـت )حسـینی و امیریـان، یب منابع زیستاقتصادی و تخر-های اجتماعییبآس

-ییمهـاجرت روسـتا ،توسعه دو عامل مهـمدرحال یدر کشورها سریع ینیشهرنشو  علل گسترش شهرها(. 148: 1399

ب ترین عنصر در توسعه شهری محسـو(. زمین اصلیBekele, 2010: 15) است تیجمع یعیطبرشد  و افزایش یشهر

منظور تـأمین رو تنظیم و کنترل نحوه استفاده از آن و همچنین محاسـبه نیـاز واقعـی شـهر بـه زمـین بـهشود، ازاینیم

گسـترش (. 105: 1398کاربردهای مختلف، در حل مشكل گسترش فیزیكی شهر مـؤثر اسـت )محمودیـان و همكـاران، 

                                                           
1 . Zhou 
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 مثالعنوان. بـهانداز اسـتو کاهش ارتباطات چشـم مهمهای ای باع  از دست رفتن زیستگاهطور فزایندهبه یشهر عیسر

 یاتیـح تیـاهم یانداز شـهرچشـم کی دراتصال  یابیارز ن،ی. بنابراکندیم منعمناسب  ستگاهیبه ز دنیرا از رس واناتیح

 یماننـد آلـودگ ینیمحیطی شهرنشـزیسـت (. اثـراتHuang et al, 2018: 1554) دارد یستیحفاظت از تنوع ز یبرا

 یها بـراآن ییو درنهایت توانا یمحل ستمیخدمات اکوس ووهوا در آب رییو تغ یستیاز دست دادن تنوع ز ز،یهای آبخحوزه

-Alberti & Marzluff,2004:241گـذارد )یتـأثیر م یجهـان اسیـآن در مق هاییرساختو ز یشهر تیحفظ جمع

 شیافـزا ،یکشاورز هایینباز و زمی عمومی افضاند از: از دست دادن عبارت گسترش شهرمحیطی زیست اثرات .(242

 ,Lee et al) سـتمیاکوس بیـفاضالب و تخر شیافزا كنواخت،ی یبصر ییبایانداز زچشمکاهش  محور،خودرو  سفرهای

شـود یم محیطیزیست باارزشمنابع  دیو تهد نیاستفاده از زم یالگو رییشهرها منجر به تغ عیگسترش سر(. 71 :2018

(Xu et al, 2018: 12 .)است کره زیستدر  یبرگشت انساناز تأثیرات غیرقابل یكی یشهر نیبه زم نیسطح زم لیتبد

 دیـرا تهد یسـتیو تنـوع ز گـذاردیها تـأثیر موهوای زیستگاهبر آبشود و یم یکشاورز یهارفتن زمین نیباع  از ب که

 (.Seto et al, 2011: 1کند )یم

هـای مختلـف از راه به منظـر رشـته بستهجامعه  کآوری در یتاب گرید یاز سورد. آوری به ظرفیت انسانی اشاره داتاب

ی مـاعو اجت یاسـیس ،یارتباط ،یاقتصاد ،محیطیزیست ،یجسمدرزمینه گروه از افراد  کی تواندیم نیشده است. اتعریف

اطرات برای سـازگاری یـا عنوان ظرفیت بالقوه سیستم، جامعه در معرض مخی بهآورتاب(. Masys, 2015: 228باشد )

آوری شـود نبـود تـابیممنظور رسیدن یا حفظ سطح مناسبی از عملكـرد و سـاختار شـناخته مقاومت در برابر تغییرات به

 یادهنده درجهنشان آوری(. تاب162: 1397دهد )محمدی و راستگونژاد، یمهای آن سوخ یتمحدودسیستم را به سمت 

کـه  یادرجـه ،(یعوامل خـارج ایدهی است )در مقابل کمبود قادر به خودسازمان ستمیسو  است دهیچیپ یسازگار کی از

های اکوسیسـتم رد(. Folke et al, 2004: 558) دهـد شیو انطبـاخ را افـزا تعـادل تیساخت و ظرف تواندیم ستمیس

بیـان  خـود تیـهوو  عملكـرد یار اساسـسـاخت رییـشهر بدون تغ کی تیظرف عنوانمحیطی بهزیست آوریتاب ،یشهر

 یاثراتـ نیتواند چنمی رتاب آوکند، شهر پاك  ای رییشهر را تغ کی تیهو اساس رمنتظرهیشوك غ کیاگر  یحتشود. یم

آوری بـه ظرفیـت اساسـی یـک اکوسیسـتم در مواجهـه بـا تاب(. »Kattela et al, 2013: 500) را پشت سر بگذارد

زیستی بـر آوری محی (. تابParivar et al, 2013: 158شود )یمخ اطال برداری انسانزیستی و بهرهنوسانات محی 

زیستی تاب آور، فشارها را کـاهش داده و دارای منـابع های محی یستمسارائه خدمات اساسی و پایدار سیستم تأکید دارد. 

هری ی شــو پراکنــدگ ینیشهرنشــ ینــدهایبــا توجــه بــه فرآ(. Mirzaee, 2014: 58اســت ) دیــتجدقابلگسـترده و 

. شـده اسـتهای جداشـده تشكیلاز تكه یرس کیاز  ای شدهمیشدت تقساغلب به یانداز شهرچشمو سبز  هاییرساختز

ه (. با توجـMeerow, 2017: 92شود )یم ستمیمعموالً باع  کاهش خدمات اکوسو یافته محیطی کاهشاتصال زیست

ی هاشـاخصشـده اسـت. ی موجود، بررسیهااخصشادی از ی اولیه، تعدهادادههای تحقیق و موجود بودن یتمحدودبه 

 شده است:شده در این تحقیق در ادامه ارائهبررسی

 نزدیکی به رودخانه

هـای انسـانی و یتفعالاند. گرفتهشـكل هارودخانـهی بـزرگ دنیـا در کنـار هاتمـدنرودخانه بستر حیات اسـت و بیشـتر 

طورجـدی صـنعتی به –ند وضعیت محی ، میزان جمعیـت و سـطح اقتصـادی ی او، با تأثیرپذیری از عواملی مانهادخالت

(. افـزایش Jamali et al, 2016: 592را تغییـر خواهـد داد ) هارودخانـهعملكرد طبیعی فرایندهای فیزیكی و زیسـتی 
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ورفولوژی شهرها، باع  شده تا تغییرات شدیدی در موساز خصوصاً در کالنجمعیت و در پی آن کمبود زمین برای ساخت

، باع  تغییر الگوی زهكشـی طبیعـی و جـاری هاآبراههها و یلمس، هارودخانهی آبریز ایجاد شود. تجاوز به حریم هاحوزه

 (.Heravi et al, 2015: 183شود )یمهای شهری یلمسو  هاآبراهههای بیش از ظرفیت یانجرشدن 

 سطوح نفوذناپذیر

 سویی از کهاند شدهتبدیل کییفرش و موزاه سطوح غیرقابل نفوذ، آسفالت، سنگب یعیبا توسعه شهر، سطوح نفوذپذیر طب

 هـابانیار سـطح خدآب حاصل از بـارش  ادیحجم ز یآب را بر هم زده است و در هنگام بارندگ یعیطب انیبافت شهر جر

فـوذ آب در خـاك ن شیروانـاب و افـزا دیباع  کاهش تول یاهی(. پوشش گBolandnazar, 2017: 2) یابندیم انیجر

در سطح خـاك و  شدن آب یخاك، جار شیاز فرسا تواندی(. پوشش جنگل مKhazaee et al, 2011: 146) شودیم

 ،هـا(. جادهMokhtari, 2009: 76) ابـدی انیـتـدریج جرآب به شـودیکند. جنگـل باعـ  م یریجلوگ البیس لیتشك

که قبالً  ینداشته است. بارا یریاهش چشمگک رنفوذپذی سطوح لذاند ارا گرفته یعیطب یاراض یها و... جاخانه ها،ینگپارک

نـاب شـده بـه روا لیتوجهی از آن تبدقابل ریاکنون مقاد کردهیو به درون خاك نفوذ م کردهیم رابیرا س یاهیپوشش گ

. گیرنـدینظـر مای در ر نقطـهغیـ نـدهیمنابع آال از یعنوان شاخص(. سطوح نفوذناپذیر را بهHabibi, 2013: 31است )

ن، جملـه سـاختمااز ریاست که حاصل گسترش سطوح نفوذناپذ یرواناب سطح دیشد شیافزا یاثر توسعه شهر ینترمهم

 (.Zaeri Amiri & Sofyanian, 2013: 1-3هاست )و جاده روهایادهفرش پسنگ

 کشتمناطق قابل

 2007ی هاسـالفائو، بین  2012ه بنا بر گزارش سال ای بوده است کگونهی اخیر شدت تغییر کاربری اراضی بههادههدر 

 ,Sadeghloo et alیافتـه اسـت )درصـد کاهش 2.054و در ایـران  1.46کشت در جهـان سرانه اراضی قابل 2009تا 

(. اراضی کشاورزی شهرها، نقش مهمی را در تأمین امنیت غذایی و کسب درآمد برای جمعیـت شـهری دارد 46 :2019

(Mirkatooli, 2012: 34گسترش افقی شهر و ساخت .)  هایی ازجملـه یبآسـوسازهای جدید در اطراف شـهر، باعـ

سـازی اسـتفاده کشت مجـاور شـهر بـرای ساختمانهای قابلینزمشود و با توسعه شهر یممحیطی تخریب منابع زیست

ی مسكونی و غیرمسـكونی در هاتوسعهشاهد احداث  هاباغ(. به دنبال تخریب Ghorbani et al, 2013: 14شود )یم

 :Rahnama & Roosta, 2013شوند )یمهای غیر از تبدیل یتفعالبه  هاباغتدریج قسمتی از باغات خواهیم بود و به

114.) 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1 شماره شکل
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 روش پژوهش
رد شـهری در قالـب رویكـ شـدرمـدیریت و بهبود  گیرییمدر جهت امر تصم تواندیم ق از نوع کاربردی است ویاین تحق

د، بـا ستای رسیدن به اهداف خودر راشده است. در این تحقیق از روش تحقیق کمی استفاده کمک کند ی شهریآورتاب

بـا  رداختـه شـد وپ الگـوی رشـد شـهر بابـل در چنـد دهـه اخیـرو به تحلیل  پذیردیروش توصیفی و تحلیلی صورت م

 و میـدانی اسـت. یاو صورت کتابخانهدروش گردآوری اطالعات، به دید. محیطی تحلیل گریستزی آورتابی هاشاخص

ها و ها، آمارنامـهها و مقالـه، مجلـههانامـهیانهـا، پاشامل استفاده از منـابع اسـناد، همچنـین کتاب یامطالعات کتابخانه

ی هـاعكسی و امـاهوارهی وش تفسیر تصـویرها. برای انجام این پژوهش از رشده در این زمینه استانجام یهاپژوهش

 شده است.ی در بررسی و شناخت رشد شهر بهره گرفتهاماهوارهی هوایی و هاعكسشده است. از تلفیق هوایی استفاده

 روش هلدرن:

( اسـت. بـا ایـن روش urban sprawlپراکنش شهری ) های اساسی برای مشخص نمودنروش هلدرن یكی از روش

قواره شهری بـوده اسـت. مقدار ناشی از رشد بی ز رشد شهر ناشی از رشد جمعیت و چهتوان مشخص نمود چه مقدار ایم

نسبت مقـادیر  شده و با جایگزینی میزان رشد جمعیت و سرانه ناخالصدر این مدل از فرمول سرانه ناخالص زمین استفاده

 پایان دوره و آغاز دوره متغیرهای طی فاصله زمانی در رابطه خواهیم داشت:

 
 یر نوشت:توان معادله هلدرن را به شكل زیماساس نرخ رشد بر 

 سهم رشد افقی + سهم رشد جمعیت شهر = گسترش شهر

ــه  ــرای تهی  Fragstatsو  Envi ،ArcMap10.3افزارهــای ی الزم و اســتخراج اطالعــات از نرمهاشــكلدر ادامــه ب

 .شده(، نمایش داده1صورت )شكل شده است و در زیر بهاستفاده

 

 
 

 . روش تحقیق2شکل شماره 

 

 شناسایی تغییرات فیزیکی شهر
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 محدوده مورد مطالعه

ز مرکـز اسـتان اکیلـومتری  48کیلومتری شمال شرقی تهران در مرکز شهرسـتان بابـل و بـه فاصـله  217شهر بابل در 

درجـه  54 ودقیقه  44درجه عرض جغرافیایی و  36دقیقه و  34شده است. شهر بابل در مختصات جغرافیایی )ساری( واقع

 (.1389فیایی قرار دارد )مهندسان مشاور هفت شهر، طول جغرا

 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهر بابل3شکل 

 

 هابحث و یافته

برای همه افراد فضای حیاتی مناسبی فراهم کنند بـه همـین خـاطر بخشـی از  توانندینمبا افزایش جمعیت شهر، شهرها 

اینجا روستاهای پیرامون شهر مرکز اصـلی جـذب جمعیـت . در شوندیمشده شهری به پیرامون شهر رانده جمعیت اضافه

ی آن نسبت به زمین شهری و امكان هانیزمهمچنین از دیگر دلیل موردتوجه بودن این روستاها قیمت مناسب  شوندیم

و در اثـر  شـودیمشـده جمعیـت ایـن روسـتاها زیـاد و زیـادتر ی از خدمات شهری است با همین دالیـل عنوانمندبهره

. پیوستن برخی از روستاها به شهر در پی شوندیمتدریج به شهر الحاخ آید و بهساز به حالت پیوسته به شهر درمیوساخت

نفر جمعیت طبـق سرشـماری سـال  913توسعه فضایی بابل و گسترش محدوده قانونی آن است. روستاهای کمانگرکال )

خش جنوب شرقی شهر در امتداد جاده بابل به ساری از ( در جنوب، روستای حیدر کال در شرخ و روستای کتی در ب1375

شـده بـه جهـت (. اغلب روستاهای ادغامHaft Shahr Consulting Engineers, 2010: 46هستند ) هانمونهاین 

تعـداد  1395تا  1335. از سال اندشدهادغامشهری به شهر بابل نزدیكی و قرارگیری در مجاورت محورهای ارتباطی برون

اتفـاخ  1365-75و  1335-45در دهـه  هـاالحاخو  هاادغاماین  ترشیبکه  اندشدهتا به شهر بابل ادغام و الحاخ روس 16

گفت بافت پیوسته  توانیم. در واقع دهندیمی این شهر را تشكیل هامحلهاکنون بخشی از افتاده است و این روستاها هم
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 & Kamanroodi Kojoori، فضـای سـبز و... هسـتند )هاابانیخشده اطراف شهر مشتمل بر مراکز سكونتی، ساخته

Gholizade, 2019: 60 ی و روستاهای نزدیک اهیحاشدر نواحی  هاآناکثر  کنندیم(. جمعیتی که به شهرها مهاجرت

. لـذا بـا افـزایش شـوندیمزمین و مسكن نسبت بـه نـواحی داخلـی شـهر، سـاکن  ترنییپاو اطراف شهر به علت قیمت 

تا جـایی کـه روسـتا و  شودیمشده تبدیل ی کشاورزی موجود بین روستاها و شهر به فضاهای ساختههانیزموساز ساخت

ی اطراف شهر بستر اصلی توسعه شهری هانیزمگفت  توانیم. بنابراین شوندیمشهر ازلحاظ فیزیكی به یكدیگر متصل 

جلوگیری کنند. با توجه بـه  هاآنیی از رشد بدون برنامه هاامهبرنها و باید با اعمال سیاست هادولتو روستایی هستند که 

هـزار  15547روستا با مجموع جمعیت  10نشان داد که تعداد  هایبررس، اندشدهواقعاین تعریف روستاهایی در حریم شهر 

(، روسـتاهای 1)جـدول که طبیعتاً در آینده رشد شهری به شهر ملحق خواهند شد. در  اندشدهواقعنفر در حریم شهر بابل 

 واقع در حریم شهر آورده شده است:

 

 . روستاهای موجود در حریم شهر بابل1جدول شماره 

 1395جمعیت سال  روستا

 )نفر(

 1811 ترک محله

 2324 علمدار

 2174 آبادگرجی

 3866 سیاهکالمحله

 550 گله کال

 1303 درویش خیل

 1166 بوله کال مرزون آباد

 290 محمود آباد

 480 بندرکال آغوزبن

 1583 آغوزبن

 15547 مجموع جمعیت )نفر(

 

جانـب در این شـودیممون شهر ی حاصلخیز کشاورزی روستایی و پیراهانیزماندازی به خزش شهری موجب دست دهیپد

ی هاهسـازیشـان بـه ی طبیعـی و کشـاورزی جاها یمحگفت با پیوستن روستاهای واقع در حریم شهر به شهر،  توانیم

، (4. در )شـكل رودیمـکه با از بین رفتن و تحلیل محی  طبیعی هویت روسـتایی ایـن منـاطق از بـین  دهندیمشهری 

 شده است:موقعیت روستاهای موجود در حریم شهری بابل نشان داده
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 . موقعیت روستاهای موجود در حریم شهری بابل4شکل شماره 

 

 محیطیی زیستآورتابی هاشاخصبررسی 

 نزدیکی به رودخانه

توجهی وسازهای شـهری تـأثیر قابـلمحیطی است که در ساختآوری زیستی مهم تابهاشاخصحریم رودخانه یكی از 

دارد. در شهر بابل به دلیل عبور رودخانه بابل رود توجه به مسئله حریم رود ضروری است. اندازه حریم رودخانه از یک تـا 

ی گذشته یكی از دالیل گسـترش فضـایی شـهر بابـل واگـذاری هاسالمتغیر است. در  بیست متر، با توجه وضع رودخانه

 :Nasiri, 2000زمین از سوی دولت به نهادهای جدید بعد انقالب است ازجمله: شهرك امام رضا و شـهرك انقـالب )

ب شـهر هایی در بخش شمال شرقی شهر )شهرك افق و شهرك دانش(، در بخـش غـرسازی(. عالوه بر آن شهرك93

 ,Lahmian et alوسازهای آپارتمانی گسترش یافت )ی وزارت راه و شهرسازی ساختهاطرح)شهرك فرهنگیان( طبق 

 هـاجهتکه هسته اولیه شهر بابل در مرکز آن باگذشت زمان به همـه  دهدیمشده نشان ی انجامهایبررس(. 44 :2008

ی کشاورزی اطراف شهر و هانیزمی آن مهم بوده است. وجود ی ارتباطی در گسترش آتهاراهرشد داشته است ولی نقش 

راحتی توسعه فیزیكی یابد. وجود بابل رود در قسـمت غربـی شـهر نیـز نبود موانع طبیعی مانند کوه باع  شده تا شهر به

های وسـازراحتی در نزدیكـی رودخانـه و عبـور از آن ساختتأثیری در کاهش رشد فیزیكی این قسمت نداشته است و به

ی اطـراف هـایکاربرشده در اطراف رودخانه گویای این مطلب است. با تغییر ی ساختههاشهركشهری ادامه یافته است. 

شده است که در مواقع بارندگی شدید باع  ایجاد سیل و خسارات جانی و مالی  ترکمرودخانه، عرض بستر رودخانه کم و 

ی اطـراف رودخانـه نشـان هاشـهرك(، موقعیـت 5ر ادامـه در )شـكل . دشودیمی اطراف رودخانه هاشهركبه ساکنان 

 شده است.داده
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  اطراف بابل رود هاییسازشهرک. 5 شماره شکل

 

ی سـیل و وسازهای شهری توجه به حریم رودخانه، بستر طبیعی رودخانه و رعایت فاصله مناسب از آن، خطرهادر ساخت

 دارد. ت طبیعی را به دنبالی شهر در برابر خطراآورتابنتیجه آن افزایش که  دهدیمی حاصل از آن را کاهش هابیآس

 

 
 شده واقع در حریم بابل رود . مناطق ساخته6 شماره شکل
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وسازهای شـهری حـریم بابـل رود، محـدوده حـریم رود بـر اسـاس محـدوده حـریم شده در ساختی انجامهایبررسدر 

تعـدادی از  دهـدیم(، نشـان 6حاصـل از )شـكل  شده است و خروجـیدهفاشده شهرداری استشده از نقشه تهیهمشخص

 10478 ، تعـداد1395دارند. برحسب سرشماری سال  در حریم رود قرار هاآنطور کامل یا قسمتی از ی شهری بههابلوك

 وجود دارد. اهآنگرفتگی منازل در مواقع شدید بارانی برای که خطر سیل و آب کنندیمزندگی  هابلوكنفر در این 

 

 سطوح نفوذناپذیر

. طـی رودیمـشـمار  ی شـهر شـاخص مهمـی بـهطیمحستیزی آورتابمیزان سطوح نفوذناپذیر و توزیع و تراکم آن در 

یافته است که ایـن حـاکی از افـزایش سـطوح پوشـش شده نسبت سطوح نفوذپذیر به نفوذناپذیر کاهشی بررسیهادوره

نوبـه خـود در آلـودگی کـه به شودیم هاروانابر باع  کاهش نفوذ آب و افزایش شهری است. گسترش سطوح نفوذناپذی

ی هاسـالوح در طـی ی زیرزمینی نقش دارد. در ادامه به میزان و رشـد ایـن سـطهاآبی سطحی و کاهش تغذیه هاآب

 شده است.اده(، نمایش د2شده و در )جدول پرداخته 1397تا  1336

 

 مساحت شهر بابل و امیرکال. رشد جمعیت و 2 شماره جدول

 1395 1385 1375 1365 1335 سال

 280695 226521 179626 133615 36194 جمعیت )نفر(

مســـاحت شـــهر 

 )هکتار(

44/226 31/1656 92/2160 33/2477 82/2162 

 66/102 18/105 73/89 67/80 83/159 تراکم جمعیت

 

نفر جمعیت داشـته و تنهـا شـهر بخـش مرکـزی  36194، 1335شهر بابل بر اساس اولین سرشماری رسمی کشور سال 

شده مساحت محدوده ساخته 1336ی هوایی سال هاعكسآمده از دستی بههانقشهشهرستان بابل بوده است. با توجه به 

شـده هكتار بوده است. با توجه به تعداد جمعیت و مساحت سـطح ساخته 44/226شده پیوسته به آن شهر و مناطق ساخته

آمده از عكـس دسـتبه نقشهآمده است. با توجه به دستنفر در هكتار به 159تراکم جمعیتی شهر بابل در این دوره  شهر،

شـده شـهری درصـد آن را سـطوح ساخته 5/79هكتار بوده است کـه  69/284کل محدوده شهر بابل  1336هوایی سال 

. بـا توجـه بـه دهـدیمی کشاورزی تشـكیل هانیزمو  درصد آن سطوح نفوذپذیر ازجمله باغ 5/20)سطوح نفوذناپذیر( و 

ی اطـراف شـهر بابـل زراعـت آبـی و بـاغی بـوده هـانیزمکـه کـاربری  شودیممشاهده  1336ی هوایی سال هاعكس

ی کشاورزی قرار داشته است و بـه لحـاظ عارضـه طبیعـی محـدودیتی هانیزمصورت که شهر در تماس مستقیم با بدین

نفـر و شـهر امیـرکال  115320، جمعیت شـهر بابـل 1365شته است. بر اساس سرشماری سال جهت رشد شهر وجود ندا

باهم در نظـر  هاآناند تراکم جمعیتی نفر جمعیت داشته است. چون ازنظر فیزیكی این دو شهر به هم متصل شده 18295

هكتار سـال  44/226شهری از شده برابر و مساحت ساخته 3.69، 1365تا  1335شده است. جمعیت شهری از سال گرفته

برابر شدن آن اسـت. تـراکم جمعیتـی شـهر در  31/7دهنده رسیده است که نشان 1365هكتار سال  31/1656به  1336

(، تغییـرات 3نفر در هكتار رسـیده اسـت. در )جـدول  67/80به  1365نفر در هكتار بوده و در سال  83/159، 1335سال 

بابل آورده شده است. دلیل اصلی رشد شهری افزایش جمعیت شهری، ارزان بـودن شده شهری ساخته محدودهجمعیت و 

ی اصلی و مهم شهری است. با رشد شهرها مناظر و محی  طبیعـی بـا هاابانیخی کشاورزی و دسترسی آسان به هانیزم
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ی و نـابودی طیمحسـتیزی هابیآسـ. رودیمی طبیعی از بین هاجاذبهتدریج و به رندیگیمارزش در معرض نابودی قرار 

ی دقیق و پایدار زیربرنامهترین عوارض رشد فیزیكی شهر هستند با توجه به اهمیت این مسائل ی کشاورزی مهمهانیزم

شـهر بابـل و شـهر  دهدیمنشان  1365ی سال اماهورهآمده از تصاویر دستبسیار مهم است. نقشه به ستیز یمحبرای 

ی حاصل از رشـد شـهر محـدوده هایبررسیگر اتصال پیدا کردند به همین دلیل در ادامه امیرکال ازلحاظ فیزیكی به همد

نشـان  1365تـا  1336شـده شـهری از سـال . فضـاهای اضافهاندشدهگرفتهشده شهری این دو شهر باهم در نظر ساخته

ر این رشد داشـته اسـت. های شهری نقش مهمی دبین خیابانرشد داشته است و دراین هاجهتکه شهر در همه  دهدیم

در حاشیه شهر مشاهده کرد. در این دهه رشد شـهر در بخـش  توانیمدر این دوره از رشد شهری، رشد ناپیوسته شهر را 

جنوبی شهر به دلیل مهاجرت روستاییان بخش جنونی و ساکن شـدن در حاشـیه شـهر مشـهود اسـت. افـرایش سـطوح 

و در مواقع بحران مانند وقوع سیالب به بافت فیزیكـی  دهدیمحی را افزایش ی سطهاآبنفوذناپذیر هزینه دفع و انتقال 

که به دلیـل شـیب خیلـی  ابدییم. ضرورت توجه به سطوح نفوذناپذیر زمانی افزایش کندیمو زیرساختی شهر آسیب وارد 

طح خیابـان و شـهر را گرفتگی سو آب ردیگیمتخلیه با کندی صورت  آسالیسی هابارشکم پهنه شهری در زمان وقوع 

 در پی دارد.

نفر بوده است. رشـد فیزیكـی  21280و  158346به ترتیب  1375سال جمعیت شهری بابل و امیرکال بر طبق سرشماری 

شـده شـهری آن بـه که مسـاحت ساختهطوریشهر در این دوره نسبت به دوره قبل کمتر با سرعت کمتری پیش رفته به

ایج حاصل از نقشه و جدول حاکی از این مسئله است که جمعیت این دهه نسبت به دهه هكتار رسیده است. نت 92/2160

در این دهه رشد شهر در فضاهای خـالی  دهدیمنشان  هایبررسبرابر بوده است.  3/1شهر برابر و رشد فیزیكی  3/1قبل 

این دهه تفـاوت چنـدانی در تـراکم در  دهدیمنشان  (،3شده از )جدول شده، بوده است. نتایج حاصلبین محدوده ساخته

شـده حاصـل از بـین جمعیت با دهه قبل وجود ندارد که نشان از ادامه روند رشد فیزیكی شهر است. این فضـاهای ساخته

بـه  تـوانیمی درون شهر بوده است. گسترش فیزیكـی شـهر تحـت تـأثیر عوامـل مختلفـی اسـت و آن را هاباغرفتن 

ترین عامـل قیمـت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم کرد. در بخش اقتصادی مهمی مختلفی چون اقتصادی، هابخش

ی کشاورزی در شهر و حومه شهر، افزایش درآمد شهروندان و... بوده است. در بخش سیاسی ازجمله عوامل هانیزمپایین 

ری، نبـود طـرح ی شـهریگمیتصـمتأثیرگذار در گسترش بافت فیزیكی نظارت کم و ضعیف مـدیران و متولیـان عرضـه 

نام بـرد. بـر  توانیمو واگذاری زمین به مستضعفان و نیازمندان توس  نهادهای مدیریتی را  60و  50خصوص در دهه به

نفر بوده است. جمعیت شـهری  25186و  201335جمعیت شهری بابل و امیرکال به ترتیب  1385اساس سرشماری سال 

هكتار رسیده و افـزایش  33/2475هكتار به  92/2160شهری این دهه از  شدهبرابر شده و مساحت ساخته 26/1دهه این 

دهنده افزایش تراکم جمعیت این دهه است. نتایج حاصل از جـدول برابر بوده است که نشان 14/1مساحت شهری معادل 

ده است. طی ششده شهر اضافههكتار به مساحت ساخته 41/314به میزان  75-85حاکی از آن است که در دهه  3شماره 

درصد از جمعیت کل شهر  3/18مهاجر نفر مهاجر به شهر بابل واردشده است. جمعیت  36821تعداد  1375-85ی هاسال

 (.26، 1389دهنده مهاجرپذیر بودن شهر است )مهندسان مشاور هفت شـهر، را به خود اختصاص داده است که این نشان

یازمندی جمعیت شهری به فضاهای مختلف مانند کاربری ورزشـی و افزایش جمعیت شهری و افزایش مهاجرت به شهر ن

یافته است و شده شهر بازهم افزایشمحدوده ساخته دهدیم. نتایج نشان دهدیمتفریحی، آموزشی، تجاری و... را افزایش 

ح شـهری است. روند افزایشی سـطو دادهیمدرصد از فضای شهر تشكیل  75شده در شهر محدوده ساخته 1385در سال 



 143                                                                    ..   .محیطیزیست آوریتاب بر فیزیکی گسترش اثراتو همکاران /  نیایداهلل 

باعـ  حفـظ  توانـدیموسازها و تغییر کاربری کشاورزی به شـهری بر ساخت ترقیدقاجتناب است ولی با نظارت غیرقابل

و  250217 بیـبـه ترت 1395سـال  یبر طبق سرشـمار رکالیبابل و ام یشهر تیجمعی باارزش کشاورزی شود. هانیزم

تـراکم  1385که سال طوریاست به تیدهنده کاهش تراکم جمعآمده نشاندستبه تینفر بوده است. تراکم جمع 30478

ی نفوذپـذیر فعلـی شـهر شـامل فضـاهای سـبز هااست. محدوده دهیرس 08/98به  1397بوده و در سال  51/91 یتیجمع

ی هـاباغی بـایر و هـانیزمو قسـمتی هـم شـامل  گذردیمی است که از شهر ارودخانهو همچنین  هاپاركشهری مانند 

که طی این دهه تـراکم از  دهدیممقدار مساحت شهر و تراکم جمعیت آن را نشان  3. جدول شماره شودیمشهری درون

درصد رسیده است. در شهر با افزایش جمعیت و کاهش زمین روند رشد شهرها به سمت حاشـیه  08/98درصد به  51/91

قیم با اکوسیستم طبیعـی قـرار دارنـد جهـت حفـظ و در شهرهایی که در تماس مست رودیمی پیش سازبلندمرتبهشهر و 

شده شهری بابـل و امیـرکال تقریبـاً . وسعت محدوده ساختهابدییموسازها ضرورت فضای طبیعی نظارت بیشتر در ساخت

شده و درصد آن را فضای ساخته 71/86، 1397ای سال هكتار است که با توجه به نقشه خروجی از تصاویر ماهواره 3300

توجـه شده اسـت. افـزایش قابلنشان داده 3که در جدول شماره  دهدیمرصد آن فضای ساخته نشده را تشكیل د 29/13

صـورت های دیگر مانند کشاورزی و باغی شده است. چنانچه رشـد و توسـعه بههای شهری باع  کاهش کاربریکاربری

وسـازهای شهر نیز از بین خواهد رفت و به زیـر ساخت ادامه پیدا کند همین مقدار از زمین در توسعه آتی برنامهیبافقی و 

 (.7شده است )شكل تاکنون نشان داده 35. در زیر تحوالت فیزیكی شهر بابل از دهه رودیمشهری 

 

 
 تاکنون 30. تحوالت فیزیکی شهر بابل از دهه 7 شماره شکل

 

 کشتمناطق قابل

اراضـی  دهـدیمی شهر نشان هایکاربرسی حاصل از نقشه هكتار است و برر 3022مساحت محدوده خدماتی شهر بابل 
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. فضای سـبز دهدیمهكتار بیشترین کاربری درون محدوده شهر بابل را تشكیل  25/941شده مسكونی با مساحت ساخته

ی هـاباغکه شامل فضاهای سبز عمـومی، زمـین کشـاورزی و  دهدیمشهر را تشكیل  محدودههكتار از  65/898شهری 

همچنین این فضـاها در  کنندیمعمل  هایآلودگعنوان فیلترهای طبیعی برای است. فضاهای سبز شهری به شهریدرون

شهری که شامل باغ و زمـین کشت درون. مناطق قابلکنندیمفراغت و آرامش روانی افراد نقش مهمی ایفا  اوقاتگذران 

 46/279ی بایر در محدوده شهر بابـل حـدود هانیزم. شودیمهكتار از مساحت شهر را شامل  36/658شودیمکشاورزی 

(، کـاربری 8درصد است که برای توسعه آتی شهر بهتر اسـت موردتوجـه قـرار بگیـرد. در )شـكل  24/9معادل هكتار که 

 شده است.اراضی شهر بابل نشان داده

 

 
 (1392و  1385پایه شهرداری سال  نقشه) منبع:، . کاربری اراضی شهر بابل8 شماره شکل

 

 مدل هلدرن

عنوان سـال عنوان سال پایه و سال پایان دهه را بـهشده را بهجهت استفاده از معادله هلدرن، سال اول دهه در نظر گرفته

 شده است:پایان دوره در نظر گرفته

 

 مدل هلدرن برای شهر بابل .3جدول 

درصد رشد شـهر براثـر  سال

 جمعیت

ــر  ــهر براث ــد ش ــد رش درص

 پراکنش افقی

1365-1335 66/0 34/0 

1375-1365 11/1 11/0- 

1385-1375 76/1 76/0- 

1397-1385 53/1 53/0- 
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حـدود  1365تا  1336ی هاسالکه در فاصله  دهدیم(، نشان 3نتایج حاصل از مدل هلدرن در مورد شهر بابل در )جدول 

وده است. نتایج بپراکنش افقی شهر درصد رشد شهر مربوط به  34درصد رشد فیزیكی شهر مربوط به رشد جمعیت و  66

برابر آن مربوط بـه  11/1که در این فاصله رشد شهر بابل  دهدیمنشان  1375تا  1365ی هاسالآمده مربوط به دستبه

آمده بیان کـرد کـه دستاز نتایج به توانیمرصد مربوط رشد فیزیكی شهر بوده است. د -11/0رشد جمعیت بوده است و 

 1385-1397و  1375-1385ی هادهـهبابل در این دوره نسبت به رشد جمعیت منفی بـوده اسـت. در  رشد فیزیكی شهر

دهنده رشد فیزیكی منفـی شـهر و توقـف توسـعه شاننبوده است و  -53/0و  -76/0درصد رشد فیزیكی شهر به ترتیب 

 فیزیكی شهر است.

 کمی سازی ساختار سیمای سرزمین

 هالكـه ون شهر ایجادشده اسـت.یی از سطوح نفوذناپذیر در محی  پیرامهالكهشهری  وسازهایدر اثر رشد شهر و ساخت

تـراکم و  . بـرای بررسـی شـكل،انـدمتفاوتطبیعی پیرامون خود  ساخت هستند که با محی پوشش اراضی متفاوت انسان

فـزار فرگسـتتس او بـرای تحلیـل الگـوی مكـانی و کمـی کـردن سـاختار سـیمای سـرزمین از نرم هاآنچگونگی رشد 

(Fragstatsاستفاده ).ترین لكه، تراکم حاشیه، شـاخص چـرخش، شده سنجه بزرگی بررسیهاسنجهازجمله  شده است

شـده در سـطح کـالس را نشـان ی بررسیهاسـنجه(، زیر 4 جدولهمسایه و مجاورت هستند که در ) نیترکینزدفاصله 

 :دهدیم

 شده شهریتحلیل الگوی مکانی و کمی کردن مناطق ساختهشده برای ی بررسیهاسنجه. 4 شماره جدول

 سال 1365 1375 1385 1397

 (CAمساحت کل ) 31/1656 92/2160 33/2475 82/2861

 (LPIترین لكه )نمایه بزرگ 64/90 61/96 35/98 11/99

 (TEحاشیه کلی ) 44/265304 59/247674 10/221683 62/189549

 (EDراکم حاشیه )ت 17/160 52/114 55/89 23/66

 (AREAمیانگین مساحت لكه ) 85/8 31/18 20/27 43/89

 (SHAPEنمایه شكل ) 25/1 24/1 19/1 37/1

 (PARAنسبت محی  به مساحت ) 25/1022 86/1085 37/1139 23/1008

 (ENNهمسایه ) نیترکینزدفاصله هندسی  84/80 92/73 25/71 20/64

 (PROXنمایه مجاورت ) 26/1128 62/3116 65/4147 56/5873

 (CONNECTنمایه اتصال ) 87/0 66/1 05/2 85/6

 

توجهی ساخت شـهری در هـر دهـه رشـد قابـلمساحت مناطق انسان دهدیم(، نشان 4آمده از )جدول دستاطالعات به

رسـیده اسـت هكتار  82/2861هكتار به 31/1656 از 1397تا  1365نسبت به دهه قبل داشته است. که به ترتیب از سال 

شدن سطوح نفوذپذیر به سطوح نفوذناپذیر اسـت. شده در مناطق داخلی شهر و تبدیلکننده افزایش فضای ساختهکه بیان

از مسـاحت  درصـد 64/90ترین لكه که همان مساحت بخش پیوسته مرکزی و اصـلی شـهر اسـت در سـال نمایه بزرگ

. افـزایش ایـن دهـدیمشده شـهر را نشـان صد مساحت ساختهدر 99بیش از  1397شده شهر و درنهایت در سال ساخته

ی اطراف و هسته اصلی شهر و در برگرفتـه شـدن هالكهبا  هالكهدهنده گسترش هسته اصلی شهر و ادغام شاخص نشان

 اصـلی منطقـه هسـتهو به  اندافتهرشد ی هاسالدر طی  دهدیمنشان  هاآنی و تراکم اهیحاشی هالكه. بررسی هاستآن

شـدن و پیوسـتگی منـاطق  دارتـرنظم دهندهنشـانشده پیوستند. سنجه تراکم حاشیه روند کاهشی داشته است که ساخته
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آمده اسـت کـه طبـق دسـتبخش اطالعاتی به نیتریکاربردترین و یكی از مهم هالكهشده است. سنجه مساحت ساخته

دهنده زیـاد . نتایج مربوط به میانگین مساحت لكـه نشـاندهدیمرو نشان  هالكهآمده رشد مساحت دستنتایج حاصل به

دهنده شـكل دارتـر شـده (، نمایه شـكل نشـان4است. طبق )جدول  هاآنی اخیر و رشد هادههدر طی  هالكهشده اندازه 

 از هالكـهکننده شكل دار شدن و بـزرگ شـدن بیان هالكهی اخیر است. سنجه نسبت محی  به مساحت هاسالدر  هالكه

راه  نیترسـاده. هاسـتشكلنظم شـدن دهنده بـینشـان 1397بوده است. ولـی در ادامـه در سـال  1385تا  1365سال 

همسایه است. این فاصله بر اساس مراکز دو سـلول  نیترکینزدی موردنظر با هالكهی بر اساس فاصله هندسی ریگاندازه

ی مختلـف در هـادوره(. نتایج حاصل از میـانگین، 144: 1396، ایناحیس( از دو لكه است )مختاری و هاسلول نیترکینزد)

متـر  80.84که از طورییافته است. بهکاهش هاآنفاصله بین  هالكهمرورزمان با رشد این که به دهدیم(، نشان 4)جدول 

در  هـاآنشـعاع  کـه هالكـهرسیده است. نمایه مجاورت اندازه و مجاورت کلیه  1397متر در سال  20/64به  1365سال 

جانـب شـعاع (. در این144: 1396، ایناحیسـ)مختـاری و  کندیمی ریگاندازهلكهی موردنظر است، را  مطالعهشعاع منطقه 

دهنده افـزایش روند افزایشی داشته است و نشـان 1397تا  1365شده است که طی سال متر در نظر گرفته 100موردنظر 

ی که کـاربر تعیـین کـرده اسـت محاسـبه ابافاصلهرا  هالكهیه اتصال پیوند بین تمامی در شعاع موردنظر است. نما هالكه

شـده متر در نظـر گرفته 100گیری این نمایه مبنای فاصله موردنظر (. برای اندازه144: 1396، ایناحیس)مختاری و  کندیم

داشـته اسـت کـه  سـنجه رونـد افزایشـیایـن  1397تا  1365به ترتیب از سال  دهدیماست و نتایج حاصل از آن نشان 

 به یكدیگر است. هاآنو نزدیک شده  هالكهرشد  دهندهنشان

 

 گیرینتیجه
هستند  ساختانسانشهرها به دالیل متعددی در جذب جمعیت مهاجر پیشرو هستند و به همین علت شهرها از نقاط مهم 

شـهرها همـواره موردتوجـه برنامـه ریـزان شـهری در  ریزی اساسی جهت توسعه نیاز دارنـد. رشـد فیزیكـیکه به برنامه

ریزی برای آینده شهر موضوع مهمی است. کشورهای مختلف است که در ادامه شناخت روند رشد شهر با کنترل و برنامه

های عمومی مختلف، افـزایش یرساختزرشد جمعیت شهرها که به دنبال آن افزایش خودروهای شخصی، افزایش نیاز به 

ی آورتـابشود. از طرفی در موضوعات مهم مرتب  با شهرها مسئله یمها و بسیاری از نیازهای ضروری ایجاد وسازساخت

آوری یـک شـهر، هنگـام گـرفتن تـابو تراکم جمعیت زیـاد حـائز اهمیـت اسـت.  هاآنشهرها با توجه به جمعیت انبوه 

پذیرد، صحیحی از خطرات پیش روی شهر انجام میهایی برای آینده شهر و یا زمانی که درك تصمیمات و انجام انتخاب

طور مستقیم و غیرمسـتقیم بازنـدگی افـراد زیرا به توان امری نسبی تلقی کردمفهوم شهر تاب آور را می .شودتقویت می

شود که قـادر بـه جـذب، تطبیـق، تغییـر و آمـادگی بـرای شهرهای تاب آور به شهرهایی گفته مییک شهر ارتباط دارد. 

سیسـتم شـهری بـزرگ در . منظور دستیابی به توسعه پایدار، رفاه و رشد دربرگیرنده استهای آینده بهها و شوكاسترس

های پیچیـده، پیامـدهای پذیر است و هرگونه شـوك بـه سیسـتمبینی آسیبپیششده و غیرقابلبینیبرابر تهدیدات پیش

شـده شـهری آمده از مسـاحت ساختهدستوجه به نتایج بهبا ت .محیطی و نهادی خواهد داشتاقتصادی، اجتماعی، زیست

دهـد یمشدن ایـن اراضـی را نشـان  برابر 63/12دهنده را نشان 1397تا سال  1336بابل افزایش اراضی شهری از سال 

است. شهر بابل یكی از شهرهای بزرگ خطه شمال کشور است که به لحـاظ توپـوگرافی در دشـت مسـطح و در تمـاس 

امروزه افزایش جمعیت شهرها و درنتیجه باال رفـتن ی آبی قرار دارد. هاپهنههای حاصل خیز کشاورزی و ینمزمستقیم با 
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هایی در جوامـع شـهری و میزان مصرف آب، سبب تولید روزافزون فاضالب شده که خود سبب بروز اشكاالت و نارسـایی

ت عموماً مسائل بهداشتی و آلودگی محی  و منابع آبی روز هم در حال ازدیاد است، این اشكاالحتی روستایی شده و روزبه

کـه یطوربهشـود یمیی دیده هاضعفبه لحاظ توجه به حریم رودخانه و رعایت آن نیز  .را در شرای  کنونی به دنبال دارد

که بیانگر  نداشدهواقعدر حریم  هابلوكی ساختمانی هستند که همه یا قسمتی از آن هابلوكهزار نفر ساکن در  10حدود 

محیطی است. با توجه به مشكالت گسترده در شهرها، تأثیر پراکنش افقـی یستزی شهر به لحاظ مسائل آورتابکاهش 

شـده اسـت کـه شـده شـهری مشخصها به سطوح ساختهینزمشدن این های کشاورزی اطراف شهر و تبدیلینزمشهر 

اند و این روند همچنان ادامه شدهیلتبدکشت کشاورزی به شهر لاز اراضی قاب 1397تا  1336هكتار از سال  2635حدود 

توجـه اراضـی راستاسـت افـزایش قابل(، هم1397مطالعه کریمـی فیروزجـایی و همكـاران ) دارد. این قسمت از نتایج ما

از معادلـه  آمدهدسـتشده و کاهش اراضی زراعی و فضای سبز حاشیه شهر بابل را به دنبال داشته اسـت. نتـایج بهساخته

قواره شهر بیشتر حاصل از پراکنش افقی شهر بابـل بـوده یبرشد  1365تا  1335دهه  3هلدرن نشان داده است که طی 

بیشتر رشد فیزیكی شهر حاصل از رشد جمعیت بوده است و پـراکنش شـهری رونـد  1397تا  1365دهه  3است ولی در 

راستا با نتایج مطالعه علوی ا خنثی کرده است این قسمت از نتایج همقواره شهری ریبکه عامل رشد طوریمنفی داشته به

(، بوده است که بیانگر کاهش تراکم ناخالص و الحاخ مناطق پیرامونی به شهر بابل است. با رشد شـهر 1396و همكاران )

دوده قـانونی آن اند که در پی توسـعه فضـایی بابـل و گسـترش محـیوستهپی اخیر برخی از روستاها به شهر هادههطی 

شـهری بـه شده به جهت نزدیكی و قرارگیری در مجاورت محورهای ارتباطی برونشده است. اغلب روستاهای ادغامدیده

و ایـن روسـتاها  اندشـدهروستا بـه شـهر بابـل ادغـام و الحـاخ  16تعداد  1395تا  1335. از سال اندشدهادغامشهر بابل 

شـده اطـراف شـهر توان گفت بافت پیوسته ساختهیمدهند. درواقع یمر را تشكیل ی این شههامحلهاکنون بخشی از هم

نیـا یقلها، فضای سبز و... هستند این قسمت از نتایج بامطالعـه کمـانرودی کجـوری و یابانخمشتمل بر مراکز سكونتی، 

ادغـام و الحـاخ روسـتاهای  هـای کشـاورزی و بـاینزمراستاست که بیانگر پراکنده رویی شهر بابل بر روی (، هم1398)

صورت متصل در امتداد محورها و منفصل با تغییـر کـاربری اراضـی پیرامون آن اتفاخ افتاده است و پراکنده رویی شهر به

کـه رشـد شـهر چـه اثـرات  شـدهمشخصی روستایی پیرامونی به وقوع پیوسته است. در این تحقیق هاعرصهکشاورزی 

ها از تحقیقـات خـارجی و داخلـی یبررسـبوده و طبـق  آورترتابره از رشد شهر، شهر محیطی داشته و در کدام دویستز

 دهد.یمگذشته را نشان  شدهانجامی هاپژوهشاست که این موارد تمایز این پژوهش با  نشدهانجامچنین کاری  حالتابه

 

 تقدیر و تشکر
 داشته است.نامی مالی ح باشدمه کارشناسی ارشد میکه برگرفته از پایان نا بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله

 

 منابع
گرفتگی شـهری و اقـدامات و میـزان آمـادگی شـهرداری اصـفهان در ( نقش انسان در بروز سیل و آب1396بلندنظر، سجاد ) (1

 راستای مواجهه با آن، پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیالب.

سـ  چـارچوب ب (1392. )؛ سـتوده، احـد، احمدرضا؛ صالحی، اسماعیل؛ یاوری، احمدرضاپریور، پرستو؛ فریادی، شهرزاد؛ یاوری (2
، 6دورهمـاری و شهرسـازی، آوری، دو فصـلنامه معهای توسعه شهری بر اساس تفكر تابزیستی طرحارزیابی راهبردی محی 

 .155-170 .، صص11 شماره

هـای آثـار گسـترش فیزیكـی و تغییـر کاربری (1395وانی، پرویـز )؛ کردجمالی، میثم؛ مقیمی، ابراهیم؛ جعفرپور، زین العابدین (3
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