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مقدمه
شهر بهمثابة موجودی زنده و پویا پیوسته در حال تحول است .روند شتابان افزایش جمعیت شهری و به طبع آن فرایند
توسعة شهرها ،جوامع بشری ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه را در وضعیت ناپایداری قرار داده است .از سوی دیگر،
پیچیدگی و چندبعدیبودن این فرایند ،تحلیل آن را سختتر کرده است .در این میان ،رهیافتهای سنتی برنامهریزی در
مواجهه با عوامل غیرقطعی توسعة شهری ،کارایی خود را از دست داده و موجب شدهاند برنامهریزان شهری با چالشهای
جدیدی دربارة افزایش پیچیدگیهای محیط تصمی گیری روبهرو باشند (قزلباش و همداران .)990 :6901 ،این مسئله
سبب پیدایش رویدردهایی شد که به برنامهریزان بینش و قدرت مواجه با تغییرات محیطی را میدهد.
برنامهریزی مبتنی بر ارائة سناریو ،یدی از روشهای متداول مقابله با عدم قطعیت در محیط است (بوستانی و
همداران .)26 :6909 ،این رویدرد برخالف روشهای سنتی برنامهریزی ،دیدگاههای محتمل و متفاوت به آینده را توسعه
میدهد؛ بنابراین مبنایی را برای خلق راهحلهایی فراه میکند که با موقعیتهای گوناگون مناسبت دارند .درواقع هدف
ارائة سناریوهای گوناگون ،گسترش تفدر درمورد آینده و عریضترکردن طیف گزینههایی است که میتواند مورد نظر
برنامهریزان باشد (حبیبی و همداران .)00 :6900 ،با توجه به آنده برنامهریزی توسعة شهری امری پیچیده و مبتنی بر
متغیرهای گوناگون است ،بهکارگیری این رویدرد در آن امری ضروری است.
در فرایند برنامهریزی توسعة شهری ،یدی از اهرمهای اساسی در تعیین الگوهای ساخت محله ،تفدیک قطعات زمین
است که مرحلة اول طراحی محسوب میشود (حقجو و همداران .)2 :6907 ،بهطورکلی تفدیک اراضی یعنی فرایند
تقسی زمین بدر به قطعات زمین با کاربری مسدونی ،خیابان و زمینهای تخصیصیافته برای فضای عمومی (کوان،
 .)922 :7992تفدیک زمین ،تعیینکننده و نشانگر میزان توده و فضا در طرحریزی گسترش شهری در آینده است؛
درنتیجه میتوان آن را پایة اصلی شدلدهی فرم گسترشهای جدید شهری بهحساب آورد (فرامرزی و همداران:6906 ،
 .)1بررسی و تحلیل آثار الگوهای گوناگون تفدیک زمین در یک قطعه زمین خالی بخش مهمی از طرحهای توسعة
شهری است (واکچاور .)7 :7996 ،از آنجا که در فرایند تفدیک زمین عوامل متعدد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی مانند
قیمت زمین ،توپوگرافی ،دسترسی به مراکز شهری ،متوسط بعد خانوار ،سطح درآمد و ...دخیل هستند لزوم بررسی تأثیر
آنها ضروری است (خدری79 :6900 ،؛ حق جو و همداران90 :6907 ،؛ داهال و همداران779 :7961 ،؛ ویدراماسوریا و
همداران6121 :7966 ،؛ وایزمن و پترسون .)60 :7960 ،از سوی دیگر ،تفدیک زمین نقش مهمی در مدلهای تغییر
کاربری زمین ایفا میکند (ونگاس و همداران .)170 :7990 ،مدلهای رشد شهری که در مقیاس ریزدانه عمل میکنند،
به ابزار تقسی بندی زمین نیاز دارند که فرایند تفدیک را بهصورت خودکار انجام میدهد( ،داهال و همداران:7961 ،
)777؛ درحالیکه بیشتر مدلهای ارائهشده در فرایند تفدیک زمین از یکسو بهصورت خودکار نیستند و از سوی دیگر در
ایجاد الگوهای تفدیک مبتنی بر واقعیت ضعف دارند (ویدراماسوریا و همداران .)6121 :7966 ،این امر موجب کاهش
قابلیت آنها ،بهویژه در مدلسازی تغییر کاربری زمین در مقیاسهای کوچک میشود .همچنین بیشتر این مدلها در
فضای رستری توسعه یافتند که مبتنی بر اندازه سلولهایی با اندازه و شدل مشابه بوده که برای شهرها با اندازة قطعات
ناهمگن و نامنظ  ،نتایج دقیقی را ارائه نمیکنند (مورنو.)1 :7990 ،
هدف پژوهش حاضر بهکارگیری عوامل مؤثر بر تفدیک قطعات زمین و ارائة الگوهای گوناگون آن در فرایند توسعة
شهری با رویدرد ارائة سناریوهای متفاوت است .ابزار پایة مورد استفاده در این امر ،مدلی است که داهال و چو ()7961
آن را ارائه دادهاند .این مدل مبتنی بر فضای برداری است و تقسی بندی زمین را بهصورت کامالً خودکار 6انجام میدهد.
1. Automatic
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برایناساس الگوهای مختلف تقسی بندی زمین در سناریوهای مختلف ارائه شده و با توجه به ویژگیهای مطالعة موردی
(شهر سمنان) ،سناریوی محتمل انتخاب شده است .از آنجا که اولین گام برای تخصیص کاربریها ،تفدیک قطعات
بزرگ زمین است ،این امر با توجه به ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی خانوارهایی که پیشبینی میشود در افق طرح در
آنجا سدونت یابند ،انجام شده است .فرایند تفدیک قطعات زمین شامل هفت گام است که در آن میزان دسترسی ،قیمت
زمین ،بعد خانوار و سطح درآمد بهعنوان متغیرهای اصلی بررسی شدهاند.

پیشینةپژوهش
بیشتر مدلهای ایجادشده در زمینة شبیهسازی تقسی بندی زمین ،رستر مبناست (الدساندریس و پیجانوسدی.)771 :7992 ،
دلیل این امر سادگی محاسبات رستری در برابر مدل برداری است؛ درحالیکه ساختار رستری قادر به شبیهسازی پدیدههای
ناهمگون و نامنظ دنیای واقعی نیست .بهطورکلی بررسیها نشان میدهد پیچیدگی محاسبات و استفادهندردن بهینه از فضا،
قابلیتهای این نوع تقسی بندیها را کاهش داده است (ویدراماسوریا و همداران)6122 :7966 ،؛ بنابراین نیاز به ابزار
تقسی بندی اتوماتیک زمین مبتنی بر دادههای بُرداری برای ایجاد الگوها و طرحهای گوناگون قطعهبندی زمین برای استفاده در
مدلهایی که بر مبنای دادههای وکتوری عمل میکنند (مانند خودکارة سلولی برداری) وجود دارد .پژوهشهای کمی در زمینة
تفدیک زمین مبتنی بر رویدردهای برداری ارائه شده است .در ادامه مه ترین آنها بیان میشود:
واکچاور ( )7996ابزاری مبتنی بر  GISبرای ایجاد قطعات زمین طراحی کرد .این ابزار قطعات بزرگ زمین را به پارسلهایی
که الگویی از توسعه را نمایش میدهد تقسی  ،و بر مبنای دادههای رستری عمل میکند .از سوی دیگر ،ابزار ارائهشدة خودکار
نبود و دقت و صحت خروجی آن با تردید مواجه شد .واکچاور در مراحل تدمیلی ابزار ارائهشده ،الگوریتمی را برای خودکارسازی
تفدیک قطعات زمین ارائه داد که قابلیت ادغام با مدل  i-cityمبتنی بر فرمت برداری را دارد.
استیونس و همداران ( )7992الگوریتمی برای ایجاد قطعات کوچکتر زمین ارائه کردند که در مدلبرداری آنها به
نام

i-city

استفاده شد .این مدل قطعات بزرگ زمین 6را به بلوکها و سپس آنها را به قطعات کوچک زمین 7تقسی

میکرد .دقت الگوریت ارائهشده ک بود و برای ادغام با مدلهای دیگر در پژوهشهای بعدی مناسب نبود.
ونگاس و همداران ( )7990مدلی اتوماتیک از فرایند تقسی بندی زمین ارائه دادند که قادر به تولید خیابانها و قطعات
زمین بود .این مدل تقسی بندی دودویی 9را در یک فرایند بازگشتی 1از قطعه زمینهای بزرگ شروع میکرد .این امر تا
زمانی که مدل به اندازة قطعه زمینهای کوچک (تعریفشده از سوی کاربر) میرسید ،ادامه مییافت .پیچیدگی محاسباتی
و عدم بهینهسازی استفاده از زمین در تولید قطعات و خیابانها از معایب این مدل است .در پژوهش بعدی آنها الگوریت
جدیدی را ارائه کردند که کاملتر بود و مالحظات زیستمحیطی را دربرمیگرفت .همچنین از نظر آزمونهای آماری و
مشاهدهای نتایج قابلقبولتری داشت ،اما این امر منجر به پیچیدهترشدن مدل شد؛ بهگونهای که کاربرپسند نبود و نیاز به
ساختار دادهای خاصی از شبدة معابر داشت و از سوی دیگر دادههای برداری را در  GISپشتیبانی نمیکرد.
ویدراماسوریا و همداران ( )7966مدلی برای قطعهبندی زمین مبتنی

برGIS

توسعه دادند که قادر به تولید طرحهای

تقسی بندی شهری شامل خیابانها و قطعات کوچک زمین بود .مدل ارائهشده قطعات بزرگ زمین با اشدال منظ و
نامنظ رازگونهای تفدیک میکرد که در حالت بهینه ،خروجی شامل بیشترین تعداد قطعات کوچک زمین و کمترین تعداد

1. parcel
2. Lot
3. Binary
4. Recursive
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خیابان میشد .از معایب مدل آن بود که از یکسو ،اندازة قطعات تولیدشده بسیار ریزتر از آنچه کاربر تعریف کرده بود ،در
خروجی مدل ارائه میشد و از سوی دیگر مدل برای قطعاتی که شدل و اندازة نامنظمی داشتند ضعیف عمل میکرد و
توانایی اتصال قطعات زمین محصور ،به معابر اطراف را نداشت.
دمیتریو و همداران ( )7967نرمافزاری مبتنی بر

GIS

6

با نام سیست قطعهبندی زمین ارائه کردند .این سیست ،

پارسلهای جدید را براساس بهینهکردن شدل ،ابعاد و دسترسی به خیابان تولید میکرد ،اما قادر به تولید معابر جدید برای
اتصال به قطعات زمینی که هیچ خیابانی به آنها متصل نمیشد ،نبود .از اینرو برای تفدیک قطعات بزرگ زمین به
بلوکها و تقسی بندی آنها به قطعات کوچکتر زمین ،الگوهای مناسبی را ارائه نمیکرد.
در پژوهش حاضر ،برای تفدیک قطعات زمین ،ایجاد بلوکها و همچنین ارائة سناریوهای مختلف ،از مدل ارائهشدة
توسط داهال و چو ( )7961استفاده شد که نمونهای کاملتر از انواع گذشتة خود است و نواقص موجود در آنها را ندارد.
در این مدل تفدیک براساس ویژگیهای زیر انجام میشود (داهال و چو:)779 :7961 ،
دسترسی هریک از قطعات زمین به راهها؛
حداکثرکردن تعداد قطعات زمین و حداقلکردن تعداد خیابانها بهمنظور استفادة بهینه از زمین؛
متصلکردن زمینهای قطعهبندیشده به خیابانها؛
حفظ شدل منظ قطعات زمین؛
ایجاد قطعات تفدیدی که بیشترین شباهت را با قطعات موجود زمین دارند.
مقادیر ورودی ،عرض معابر ،طول ،عرض و میانگین مساحت قطعه زمینهاست و الگوریت شامل چهار مرحله است.
در مرحلة اول اگر بلوک مورد نظر به خیابانی دسترسی نداشته باشد ،مدل یک معبر برای آن ایجاد میکند .در مرحلة دوم
در صورتی که اندازة بلوک از میانگین اندازة بلوکهای شهری بزرگتر باشد ،مدل آن را به دو قسمت طی یک فرایند
بازگشتی تقسی میکند .این امر تا آنجا که به میانگین اندازة بلوکهای تعریفشده از سوی کاربر برسد ،ادامه مییابد .در
مرحلة سوم ،برای تقسی بلوکها اضالع کوچک و بزرگ آنها محاسبه میشود؛ به این صورت که ضلع کوچکتر نصف
میشود و ضلع بزرگتر با توجه به ابعاد قطعات زمینی که کاربر تعیین میکند ،تقسی بندی میشود .برایناساس مشخص
خواهد شد که یک بلوک به چه قطعاتی تفدیک میشود .درنهایت در گام چهارم ،قطعهزمینی که کوچکتر از میانگین
تعریفشده توسط کاربر باشد ،در زمینهای مجاور خود ادغام میشود (شدل ( )6همان.)771 ،

شکل.5نحوۀتفکیکزمینبهکمکمدلارائهشدهتوسطداهالوچو
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مبانینظریپژوهش
بهعنوانسیستمیپیچیده
فرایندتوسعةشهری 

طی چند دهة اخیر ،عوامل زیادی در توسعة شهرها در نواحی پیرامونی مؤثر بودهاند که از مه ترین آنها ،رشد سریع
جمعیت ،جداگزینی کاربریهای مختلف ،رشد اقتصادی ،توسعه سیست های حملونقل مبتنی بر اتومبیل شخصی ،قیمت
باالی زمین در نواحی داخلی شهرها و ...را میتوان نام برد .توسعة شهری و تغییر کاربری زمین ،تبیینکننده سیستمی
پیچیده و دربردارندة عوامل گوناگون با الگوی رفتاری متفاوت و مقیاسهای زمانی و مدانی مختلف است (وایت و
همداران .)69 :7960 ،برایناساس میتوان آن را در چارچوب نظریة سیست های پیچیده بررسی کرد .توسعة شهری
مبتنی بر درک تعامل و میاندشهای متقابل و پویا میان محیطهای ساختهشده شهری ،محیط اجتماعی اقتصادی و آثار
زیستمحیطی ناشی از آنهاست .پیچیدگی این سیست شامل فرایندهای تصمی گیری و فرایندهای زمانی و مدانی است
و بیشتر ناشی از تعامالت غیرخطی میان اجزای سیست های پیچیده است که بیشتر منجر به ویژگیهای تصادفی و غیر
قابل پیشبینیبودن ،خودساماندهی و پویایی میشود (همان .)72 ،برایناساس عدم قطعیت در این سیست ها موجب
میشود مسیر برنامهریزی دستخوش تغییرات شود و رهیافتهای سنتی برنامهریزی در مواجهه با عوامل غیرقطعی و
تغییرات محیطی ،کارایی خود را از دست بدهد.
برایناساس برنامهریزی بر پایة سناریو بهعنوان روشی مبتنی بر پارادای آیندهپژوهی 6در پاسخ به چالشهای موجود و
نبود ثبات در سیست پیچیدة رشد شهری توسعه داده شده است (بهشتی و زالی .)17 :6909 ،این رویدرد به درک اولویتها
و تصمی گیری دربارة متغیرهای دخیل در برنامهریزی شهری کمک میکند و در ساختن آیندههای احتمالی مؤثر است.
سناریوها ،پیچیدگیهای موجود در فرایند برنامهریزی را درنظر میگیرند و بینشهای جایگزین درمورد آینده را با ترتیبی
منطقی از رویدادها بازنمایی میکنند (لینگرن و بندهولد .)77 :7999 ،هدف از ارائة سناریو ،نه ترسی نقشة درست و دقیق از
آینده ،بلده اصالح و بهبود نظاممند تصمی های مربوط به آینده است (زالی .)19 :6909 ،از سوی دیگر ،برای ارائة سناریوها
روش واحدی وجود ندارد (اسنوک )61 :7999 ،و شناسایی عوامل کلیدی از اصلیترین مراحل برنامهریزی بر پایة آن است.
برایناساس میتوان بیان کرد سناریوسازی ،فرایندی سامانمند را درنظر میگیرد و باید همواره برای تدوین سناریوهایی
قابلاعتماد ،فرایندی نظامیافته و متناسب با هدف برای آن طراحی شود (زالی.)91 :6909 ،
قطعهبندیزمینوعواملمؤثربرآن


فرایند توسعة شهری در چارچوب نظریة سیست های پیچیده ،سه بعد مدانی ،تصمی گیری و زمانی دارد .بعد مدانی آن
دربردارندة عواملی مانند شیب و ارتفاع زمین ،میزان اختالط کاربریها ،قیمت زمین ،اثرات همسایگی (سازگاری ،وابستگی
و متمرکزسازی) ،قابلیت دسترسی قطعات زمین و همچنین مساحت ،شدل و جهت قطعات تفدیدی و ...است .بعد
تصمی گیری آن به سطوح و مقیاسهای متفاوتی از تصمی گیرندگان شامل نهادها ،سازمانها ،دولتهای محلی،
سرمایهگذاران و ...که در فرایند تصمی گیری دخیل هستند ،برمیگردد و عامل پیچیدگی زمانی نیز به دورههای زمانی
مختلف توسعة شهری ،روند شتابان یا آهستة تحوالت آن و طرحهایی با مقیاس بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
میپردازد (وایت و همداران.)60 :7960 ،
در فرایند طراحی مدلهای توسعة شهری ،عامل پیچیدگی مدانی بهدلیل وجود متغیرهای گوناگون و دشواربودن
سنجش آنها بیشتر از ابعاد دیگر تحلیل و بررسی میشود .در میان متغیرهای مؤثر در این عامل ،ارائة الگویی از قطعات
زمین و تعیین مساحت ،شدل و جهت قطعات تفدیدی ،همچنین میزان دسترسی آنها اهمیت زیادی دارد و بهعنوان
1. Future Study
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مرحلة اولیة طراحی مدل درنظر گرفته میشود (فرامرزی و همداران .)1 :6906 ،عوامل زیادی بر تفدیک اراضی شهری
تأثیرگذار هستند؛ از اینرو این امر مفهومی تکبعدی (کالبدی) نیست (حقجو و همداران .)690 :6907 ،با این حال ،در
بیشتر پژوهشهای مرتبط با مدلسازی تفدیک قطعات زمین ،بیشتر پارامترهای هندسی مدنظر قرار گرفتهاند .بهطورکلی
عوامل مؤثر در تفدیک قطعات زمین را میتوان بهصورت زیر دستهبندی کرد (حق جو و همداران91 :6907 ،؛ خدری،
:)77 :6900
عوامل اقتصادی :قیمت زمین ،درآمد خانوار ،هزینة ساخت ،درصد هزینة مسدن؛
عوامل اجتماعی :بعد خانوار ،بار تدفل؛
عوامل کالبدی :توپوگرافی زمین ،شدل هندسی قطعات بزرگ زمین ،نوع کاربری و گذربندی معابر ،دسترسی به
شبدههای ارتباطی و تأسیسات شهری ،کاربری زمینهای اطراف؛
ضوابط و قوانین توسعة شهری :تراک  ،مالدیت زمین ،محدودیتهای قانونی ،حدنصاب تفدیک ،حداکثر سطح اشغال،
حداکثر طبقات ،سرانة کاربریها؛
عوامل حقوقی و مدیریتی :مسائل و مشدالت ،نیازها و اولویتها و چش اندازهای مناسب توسعة شهر.
با توجه به تعدد متغیرهای گوناگون و پیچیدهبودن فرایند مدلسازی آنها ،انتخاب متغیرهای مؤثر به مطالعة موردی
و ضوابط موجود در طرحهای تهیهشده برای آن (جامع و تفصیلی) برمیگردد ،اما با نگاهی به پژوهشهای انجام شده،
مه ترین عوامل مؤثر در مدلسازی تفدیک قطعات زمین را میتوان قیمت زمین ،دسترسی و ویژگیهای اقتصادی-
اجتماعی خانوارها درنظر گرفت (کوپیتس و همداران601 :7967 ،؛ اسرور و همداران71 :7997 :؛ فرامرزی1 :6906 ،؛
محمدزاده و همداران01 :6901 ،؛ حقجو و همداران.)11 :6907 ،
قیمت زمین مه ترین مؤلفة مؤثر در مجموعة عوامل اقتصادی است که در تعیین مساحت قطعات زمین و نوع
کاربری موجود در آن دخیل است (رهنما و همداران00 :6907 ،؛ خاکپور و صمدی77 :6909 ،؛ اوزیوس و همداران،
 .)290 :7992این عامل به موقعیت مدانی زمین ،تراک شهری ،دسترسی به مراکز و معابر اصلی ،مساحت قطعة زمین،
وضعیت اجتماعی ساکنان منطقه و دیگر مسائل شهری بستگی دارد؛ از اینرو در زمانها و مدانهای مختلف ،قیمتها
متفاوت میشوند (گوفتی و همداران .)9 :7966 ،بهطورکلی در مسیر حرکت از مرکز شهر به سمت حومهها به مساحت
قطعات افزوده میشود که این امر خود از میزان زمینهای موجود و قیمت زمین تأثیر میپذیرد (خدری.)17 :6900 ،
مراکز شهری ه از نظر تراک جمعیتی و ه تراک ساختمانی از حومههای شهری متراک تر هستند .از آنجا که
قیمت زمین در مراکز شهری بهدلیل دسترسیهای موجود و نزدیدی به مراکز کار و فعالیت بیشتر از حومهها است،
مساحت قطعاتی که در مرکز شهر واقع میشوند ،کمتر از حومههاست (حق جو و همداران .)690 :6907 ،درنتیجه با
حرکت از مرکز به حومة شهر ،قیمت زمین کاسته میشود و مساحت قطعات رشد صعودی مییابد.
عامل دیگری که بر مساحت قطعات زمین تأثیرگذار است ،دسترسی به خیابانها و مراکز اصلی شهر است (گیورز و ون
وی670 :7961 ،؛ خدری .)60 :6900 ،قابلیت دسترسی بهعنوان توانایی دسترسی به محصوالت ،خدمات ،تسهیالت ،شغل،
خانه ،فضاهای تفریحی ،مدانهای خرید و دیگر فعالیتهای جنبی در یک مدتزمان معقول تعریف میشود (مصاحب و
همداران .)11 :6900 ،از این دیدگاه ،همة مدانها یدسان نمیباشند؛ زیرا بعضی قابلیت دسترسی بیشتری به خدمات
شهری در مقایسه با مدانهای دیگر دارند (اسرور و همداران .)71 :7997 :بهطورکلی در مراکز شهری بهدلیل دسترسی
مناسب به انواع کاربریهای خدماتی ،قیمت زمین باالتر و مساحت قطعات تفدیدی کمتر است (خدری.)10 :6900 ،
ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی گروههای هدف یا خانوارهایی که پیشبینی میشود در فرایند توسعة شهری در یک
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ناحیه سدونت یابند ،از دیگر عوامل مه در تعیین اندازة قطعات تفدیدی است (حقجو و همداران )01 :6907 ،و در
تحلیلهای اقتصادی اجتماعی مربوط به آن ،میتوان به ابعادی رسید که بازتاب و نمودی از شرایط اقتصادی و اجتماعی
خانوارهاست؛ بدینمعنا که مساحت قطعهزمین مناسب برای آنها چقدر است و چه ارتباطی میان درآمد خانوار ،بعد خانوار
و نیازهای اجتماعی خانواده با مساحت قطعه وجود دارد (کوپیتس و همداران601 :7967 ،؛ ابراهیمی و همداران:6906 ،
 .)607بهطورکلی خانوارهایی با سطح درآمدی باالتر ،موقعیتهای اجتماعی مناسبتر و تعداد افراد بیشتر (بعد خانوار)،
تمایل به سدونت در واحدهای مسدونی دارند که از مساحت باالتری نیز برخوردار باشند (محمدزاده و همداران:6901 ،
696؛ گیورز و ون وی)670 :7961 ،

منطقةموردمطالعه
شهر سمنان در دامنههای جنوبی رشتهکوه البرز واقع شده است و دارای شیب عمومی شمالی-جنوبی است .این شهر از
سمت شمال به شهرهای مهدیشهر و شهمیرزاد ،از سمت غرب به شهر سرخه و از سمت شرق با شهر دامغان ارتباط
دارد (شدل ( )7طرح جامع سمنان 6901 ،ج  .)9 :6امروزه سمنان در جهات مختلف توسعه مییابد ،اما سه گسترش
شهر در سمت شمال شرقی و گرایشهای غالب ساختوساز در این محدوده ،بیشتر از هر ناحیة دیگری است که از
عوامل آن میتوان به هوای مساعدتر ،وجود اراضی بایر ،دوری از خطرات سیل ،مالدیت دولتی ،طرحهای در دست اجرای
مسدن مهر ،دسترسی مناسب به زیرساختهای شهری و قابلیتنداشتن زمینها برای کشاورزی اشاره کرد (طرح جامع
سمنان ،6901 ،ج ( )677 :0شدل .)9





شکل.6موقعیتجغرافیاییشهرسمنان

شکل.3جهاتتوسعةشهر

منبع:طرحجامعسمنان()5330

منبع:طرحجامعسمنان()5330

روشپیشنهادیتفکیکقطعاتزمین

پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .مراحل پیشنهادی این پژوهش برای مدلسازی تفدیک قطعات زمین
در نواحی پیرامونی براساس شدل  1است.
گام  :6تعیین مقدار زمین مورد نیاز برای توسعة شهر در سال افق :در این گام با توجه به استانداردها ،سرانههای
شهری ،کاربریها در وضع موجود و پیشبینی جمعیت در سال افق برنامهریزی ،مساحت زمین مورد نیاز برای توسعة آتی
شهر مشخص میشود.
گام  :7تعیین بلوکها در ناحیة توسعهیافتة پیرامونی :در این گام با بهکارگیری مدل داهال و چو ( )7961و
مشخصکردن ابعاد یک بلوک ساختمانی استاندارد ،زمین مشخصشده در گام اول ،به بلوکهای کوچک تفدیک میشود.
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منبع:نگارندگان

گام  :9تعیین ارزش مدانی در هریک از بلوکهای پیرامونی :هریک از بلوکهای تفدیکشده با توجه به ویژگیهایی
مانند مالدیت زمین ،شیب ،توپوگرافی ،قیمت زمین ،دسترسی و ...ارزش یا اهمیت مدانی متفاوتی دارند .تعیین عوامل
مؤثر در ارزش مدانی به ویژگیهای پژوهش و مطالعة موردی بررسیشده برمیگردد ،اما بهطورکلی در بلوکهایی که از
نظر خصوصیات جغرافیایی و دسترسی به مراکز شهری در وضعیت مناسبتری قرار گرفتهاند ،قیمت زمین آنها نیز بیشتر
است و این امر در تفدیک قطعات زمین و درنهایت سدونت خانوارها با ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی گوناگون تأثیرگذار
است (اسرور و همداران.)72 :7997 ،
در پژوهش حاضر ،دو عامل دسترسی و قیمت زمین برای تعیین ارزش مدانی در بلوکهای پیرامونی بررسی شدند .از
آنجا که میزان اهمیت دسترسی و قیمت زمین در شهرهای گوناگون متفاوت است ،برای تعیین رابطة این دو متغیر و
میزان ارزش بلوکهای شهری از رابطة رگرسیون خطی استفاده شد .با تعیین این رابطه در شهر و تعمی آن به بلوکهای
پیرامونی ،مقادیر ارزش مدانی برای هریک از آنها بهدست میآید (رابطة .)6
Y  1 X1  2 X 2  

()6
= ارزش مدانی
میانگین قیمت زمین در هریک از بلوکهای شهری
شاخص دسترسی هریک از بلوکها به مراکز شهری
= ضریب اهمیت قیمت زمین
= ضریب اهمیت شاخص دسترسی
= مقدار ثابت

برای تعیین میزان ارزش مدانی ( )Yدر هریک از بلوکهای شهری میتوان از بنگاههای امالک کمک گرفت تا با
توجه به حج مبادالت خرید و فروش ،اجارة مسدن ،ساختوساز و تجربههای خود از نظر تمایل خانوارهای سمنانی برای
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سدونت در هریک از بلوکها ،مقادیری را تعیین کنند .میانگین قیمت زمین ( )X1نیز در هریک از بلوکهای شهری در
بنگاههای مورد نظر مشخص میشود.
برای تعیین شاخص دسترسی ( )X2برای هریک از بلوکهای شهری میتوان از رابطة  7استفاده کرد (خرمروز و
طالعی.)26 :6907 ،
  Tgn

()7

9

Ag  Pn * e
n 1

 = Agشاخص دسترسی برای هریک از بلوکها به مراکز شهری
β

= بیانگر روند نزولی دسترسی با افزایش زمان دسترسی است .در این رابطه براساس الگوی دسترسیپذیری و

دیدگاههای کارشناسان این مقدار  6درنظر گرفته شده است.
= زمان دسترسی هریک از بلوکها تا مراکز جذب .پارامتر زمان از حاصل تقسی پارامتر فاصله بر سرعت اتومبیل
بهدست میآید .با توجه به اینده برای دسترسی به هریک از بلوکها به مراکز شهری باید چندین خیابان شریانی اصلی و
فرعی طی شود ،میانگین سرعت  00کیلومتر بر ساعت درنظر گرفته میشود (دفتر تحقیقات کاربردی راهور.)01 :6906 ،
بر این مبنا مقدار

از رابطه زیر بهدست میآید (رابطة :)9
1
d gn
55000

()9



d gn
vgn

Tgn 

 ،فاصلة تحت شبدة هریک از بلوکها به مراکز شهری برحسب متر است .با جایگزینی رابطة  9در رابطة 7
شاخص دسترسی بهصورت رابطة  1قابلمحاسبه است.
1
dgn
55000

()1



9

Ag  Pn *e
n 1

= میزان اهمیت /جذابیت هریک از مراکز شهری است و برای تعیین آن در این پژوهش از روش نمونهگیری
تصادفی از میان خانوارها استفاده شده است .با مشخص شدن مقادیر ارزش مدانی ،قیمت زمین ،شاخص دسترسی برای
هریک از بلوکهای شهری و بهکارگیری این مقادیر در نرمافزار  ،SPSSنتایج حاصل از رگرسیون بهدست میآید .با
تعمی معادلة رگرسیون در نواحی پیرامونی نیز میتوان مقدار ارزش مدانی را برای هریک از بلوکهای مورد نظر تعیین
کرد .بر این مبنا ،برای تعیین قیمت زمین در بلوکهای پیرامونی میتوان از بنگاههای امالک کمک گرفت تا در نقاطی،
قیمت زمین را برای هریک از بلوکهای پیرامونی مشخص کنند و درنهایت با استفاده از روشهای درونیابی ،میانگینِ
مقادیر بهدستآمده ،به هریک از بلوکها اختصاص یابد .شاخص دسترسی نیز با توجه به فاصلة تحت شبدة هریک از
بلوکهای پیرامونی به مراکز شهری و بهکارگیری رابطة  1تعیین میشود.
گام  :1تعیین عوامل مؤثر بر اندازة قطعات زمین :با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،در این مرحله تأثیر متغیرهای
ذکرشده ،بر تعیین اندازة قطعات زمین بررسی میشود .برایناساس مساحت قطعه زمینی که خانوار در آن سدونت یافته
است (متغیر وابسته) تابعی از چهار متغیر مستقل سطح درآمد ،بعد خانوار ،قیمت زمین و دسترسی است .میزان تأثیرگذاری
این متغیرها بر ابعاد قطعة زمین نیز سنجیده میشود (رابطة .)0
()0

Y  1 X1  2 X 2  3 X 3  4 X 4  
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= بعد

خانوار؛=

قیمت زمین = سطح درآمد؛

= شاخص دسترسی؛  = Yمساحت قطعات زمین

برای تعیین متغیرهای بعد خانوار و سطح درآمد از میان خانوارهای ساکن ،به نمونهگیری نیاز است .برایناساس با
استفاده از جدول مورگان ،تعداد نمونهها تعیین شده است و یدی از انواع روش نمونهگیری استفاده میشود .بر این مبنا از
سرپرستان خانوار ،بهعنوان جامعة آماری مورد بررسی خواسته میشود تا میانگین درآمد ماهانة خود و بعد خانوار را در
پرسشنامه اعالم کنند.
از سوی دیگر ،جهت تعیین قیمت زمینی که هریک خانوارهای مورد بررسی در آن سدونت دارند ( )X2الزم است به
بنگاههای اشارهشده در گام  9مراجعه شود و با توجه به مقادیر اعالمشده از سوی آنها ،میانگین قیمت زمین برای هریک
از قطعات مدنظر قرار بگیرد .برای تعیین شاخص دسترسی ( )X4نیز میتوان از رابطة  1استفاده کرد.
گام  :0پیشبینی رشد درآمد و قیمت زمین در سال افق :در این گام میتوان مساحت مورد نیاز خانوارها در افق
پیشبینی را با توجه به رابطة رگرسیون (رابطة  )0محاسبه کرد .برایناساس الزم است تا میانگین قیمت زمین ،سطح
درآمد و بعد خانوار در سال افق تعیین شود .برای تعیین بعد خانوار میتوان به دادههای آماری مرتبط با مطالعة موردی
مراجعه کرد .از سوی دیگر با توجه به میانگین نرخ افزایش درآمد خانوارها و قیمت زمین در سالهای گذشته و با فرض
برقراربودن این نرخ در فاصلة زمانی مورد نظر ،میتوان میانگین سطح درآمد و قیمت زمین را در سال افق با استفاده از
رابطة  1محاسبه کرد.
n

()1

An  A0 1  r 

=میانگین مقدار مورد نظر (درآمد یا قیمت زمین) در ابتدای بازة زمانی (سال صفر)
= میانگین مقدار مورد نظر در افق پیشبینی
=

نرخ افزایش

=

بازة زمانی

گام  :1ارائة سناریوهای مختلف برای تفدیک قطعات زمین در سال افق برنامهریزی :سناریوها بهعنوان جزئی از
فرایند مدلسازی توسعة شهری و درنتیجه ارتباطات میان متغیرها ،ارائه میشوند .هدف از بیان آنها ،نزدیککردن
دیدگاههای مدیران شهری به واقعیتهای درحالظهور است .بر این مبنا با توجه به چارچوب نظری پژوهش و رابطة 0
میتوان سناریوهای مختلفی برای تفدیک قطعات زمین ارائه کرد .در هریک از سناریوها ،با استفاده از مدل ارائهشده
توسط داهال و چو ( ،)7961تفدیک قطعات زمین انجام میگیرد .اگرچه میانگین قطعات زمین را کاربر به مدل میدهد،
وجود بلوکها با اشدال نامنظ موجب میشود مدل بازهای از قطعات زمین با مساحتهای گوناگون را ایجاد کند.
گام  :2انتخاب سناریوی محتمل :برای انتخاب سناریویی که بیش از بقیه با شرایط آیندة توسعة شهری در مطالعة
موردی بررسیشده منطبق باشد ،میتوان از دیدگاههای مسئوالن مربوط در این امر در نهادهای مختلف ،کارشناسان
شهرسازی ،بنگاههای امالک ،افراد سرمایهگذار و دخیل در توسعه شهر و ...استفاده کرد .درنهایت با جمعبندی نظرات
بهدستآمده ،سناریوی برگزیده و محتمل انتخاب شود.

نتایجاجرایمدلپیشنهادیدرشهرسمنان
با توجه به شدل  ،6گامهای مدلسازی اجراشده در مطالعة موردی جهت تفدیک زمین در نواحی توسعهیافته پیرامونی تا
افق طرح جامع ( )6190و نتایج آن به شرح زیر است:
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گام :5جمعیت شهر سمنان در افق طرح جامع ( )6190برابر با  727099نفر است (طرح جامع سمنان ،6901 ،ج :1
 .)61با توجه به محاسبات در زمینة کمبود کاربریها در وضع موجود و در سال افق برنامهریزی ،قطعه زمینی با مساحت
 01هدتار و با تراک  679درصد ( 7طبقه) برای توسعة شهر در نواحی پیرامونی نیاز است (طرح جامع سمنان ،6901 ،ج
 .)00 ،0 :1از سوی دیگر در نقشة کاربریهای پیشنهادی برای افق  ،6190زمینهای واقعشده در امتداد جادة کمربندی،
بهعنوان زمینهای ذخیرة شهری برای توسعه در آینده پیشنهاد شدهاند .بر این مبنا با توجه به اولویت رشد شهر به سمت
شمال شرقی ،وجود آبوهوای بهتر ،نزدیدی به شهرک روزیه ،وجود کاربریهای درمانی ،تأسیسات و تجهیزات شهری و
دسترسی به شهرهای واقع در شمال سمنان مانند مهدیشهر ،شهمیرزاد و درجزین ،قطعه زمینی به مساحت  01هدتار
انتخاب میشود که اولویت توسعة باالتری از زمینهای دیگر دارد (شدل ( )0طرح جامع سمنان ،6901 ،ج .)669 :0
گام  :6مساحت قطعات زمینی با چهار ردیف واحدهای مسدونی در شهر سمنان که میتوان آن را بهعنوان بلوک
کوچک شهری درنظر گرفت ،بین  1تا  0هدتار است .بر این مبنا ،با بهکارگیری مدل داهال و چو ( ،)7961قطعهزمین 01
هدتاری به  61بلوک کوچک تفدیک شد که میانگین مساحت آنها  1/9هدتار است (شدل .)1



شکل.1محدودۀقطعهزمینانتخابشدهبرایتوسعةپیرامونی
منبع:نگارندگان

.بلوکهایحاصلازتفکیکقطعهزمینپیرامونی

شکل2
منبع:نگارندگان
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گام :3از آنجا که بلوکهای مورد نظر بایر و بدون کاربری هستند و در ناحیهای با شیب ک واقع شدهاند ،همچنین
مالدیت دولتی دارند ،دو عامل دسترسی و قیمت زمین بیش از عوامل دیگر در تعیین میزان ارزش آنها مؤثر است .برای
تعیین رابطة میان دو متغیر دسترسی ،قیمت زمین و میزان ارزش بلوکهای شهری از رابطة  6استفاده شد .با تعیین این
رابطه در شهر سمنان و بهکارگیری آن برای بلوکهای پیرامونی ،مقادیر ارزش مدانی برای هریک از آنها بهدست
میآید.
برای تعیین ضرایب اهمیت دسترسی و قیمت زمین در شهر سمنان ،نمونهگیری بهعمل آمد .برایناساس 79 ،بلوک
بهصورت تصادفی ساده در هریک از نواحی  6و  7و  9انتخاب شدند (مجموعاً  19بلوک) .برای تعیین میزان ارزش مدانی
( )Yو میانگین قیمت زمین ( )X1در هریک از بلوکهای انتخابشده ،به دو بنگاه معامالت امالک در هریک از نواحی
مراجعه شد (درمجموع  1بنگاه .)6برای تعیین ارزش مدانی ،از بنگاههای امالک خواسته شد با توجه به حج مبادالت
خرید و فروش ،اجارة مسدن ،ساختوساز و تجربههای خود از نظر تمایل خانوارهای سمنانی برای سدونت در هریک از
بلوکها در نواحی سهگانه ،عددی بین  6تا  1را برگزینند؛ عدد  1نشانگر تمایل زیاد خانوارها برای اسدان ،اجاره ،رهن یا
خرید و اعداد  9و  7و  6بهترتیب بیانگر تمایل خوب ،متوسط و پایین در آن بلوک است (شدل  .)2قیمت زمین نیز بر
مبنای میانگین قیمت در بلوک مورد نظر تعیین شد (شدل .)0

بلوکهایشهرسمنان
شکل.6ارزشمکانی 

منبع:نگارندگان




بلوکهایشهرسمنان
شکل.1میانگینقیمتزمیندر 

منبع:نگارندگان

برای تعیین شاخص دسترسی ( )X2برای هریک از بلوکها ،از رابطة  7استفاده شد .در این رابطه نشاندهندة میزان
اهمیت هریک از مراکز شهری است .در این پژوهش  0مرکز اصلی شهر سمنان درنظر گرفته شدهاند( .جدول  ،6شدل )0
(طرح جامع سمنان ،6901 ،ج .)9 :9
برای تعیین میزان اهمیت هریک از آنها ،نمونهگیری تصادفی از میان خانوارها انجام شد .برایناساس 699 ،سرپرست
خانوار انتخاب شدند که با استفاده از جدول مورگان به  09پرسشنامه نیاز است .از آنان خواسته شد با توجه به سفرهای
شغلی ،تحصیلی ،خرید و تفریحی به هریک از این مراکز یا کاربریهای اطراف آن عددی از  6تا  69را انتخاب کنند.
میانگین امتیازات نهایی به شرح جدول  7است.

 .6نظر به آنده سمنان شهری با اندازه متوسط است ،بنگاهها ی امالک ،اطالعات کاملی در مورد قیمت زمین و مسدن و میزان اجاره بها در هر یک از سه
ناحیه دارند.
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جدول.5مراکزاصلیشهرسمنان



منبع:طرحجامعسمنان



شکل.3موقعیتمراکزاصلیشهرسمنان،
منبع:نگارندگان
جدول.6مقادیراهمیتهریکازمراکزشهری

منبع:نگارندگان
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شکل.54مقادیرشاخصدسترسیبرایهریکازمراکزشهری



منبع:نگارندگان

درنهایت با استفاده از رابطة  ،1شاخص دسترسی برای هریک از بلوکهای شهری بهدست آمد (شدل .)69
با مشخصشدن مقادیر ارزش مدانی ،قیمت زمین و شاخص دسترسی برای هریک از  19بلوک شهری و بهکارگیری
این مقادیر در نرمافزار  SPSSنتایج حاصل از رگرسیون بهصورت زیر بهدست میآید (جدول  9و .)1
جدول.0ضرایببهدستآمدهبرایشاخصدسترسیو

جدول.3مقداربهدستآمدهبرایضریبهمبستگی

منبع:نگارندگان

قیمتزمین



منبع:نگارندگان



با توجه به جدول  ،9ضریب ه بستگی میان مقدار ارزش مدانی بلوکهای شهری با قیمت زمین و شاخص دسترسی
 /097و در سطح  9/90معنادار است که حاکی از وجود رابطهای مثبت میان متغیر وابسته و این دو متغیر است .مقدار
ضریب تعیین برای این رابطه  9/010بهدست آمده است که حاکی از توانایی خوب متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات
متغیر وابسته است .براساس جدول  1میتوان معادلة زیر را برای تعیین ارزش مدانی بلوکها ارائه کرد (رابطة :)2
()2

( -1/920دسترسی) ( + 9/617قیمت زمین)  =9/996ارزش مدانی
با استفاده از رابطة  ،2مقدار ارزش مدانی برای هریک از بلوکهای پیرامونی بهدست آمد .برایناساس ،برای تعیین

قیمت زمین از بنگاههای امالکی که در پرسشنامة قبلی مشارکت داشتند ،خواسته شد در نقاطی پراکنده ،قیمت زمین را
برای هریک از بلوکهای پیرامونی مشخص کنند .با توجه به مساحت بلوکها ،چهار نقطه در هریک از آنها مشخص
شد .از سوی دیگر ،برای رسیدن به نتایج بهتر بهمنظور درونیابی ،نقاطی در اطراف بلوکها نیز تعیین شد که درمجموع
تعداد آنها به  07رسید .از آنجا که همة زمینها بایر هستند ،کاربری مشخصی ندارند و میزان تأثیر قیمت بلوکهای
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همسایه بر قیمت آنها نیز اهمیت دارد ،از روش کریجینگ 6برای درونیابی استفاده شد .سپس میانگین مقادیر
7

درونیابیشده به هریک از بلوکها اختصاص یافت و در چهار سطح با استفاده از روش شدستهای طبیعی طبقهبندی
شد .برایناساس ،بلوکهای نزدیک شهرک روزیه ،پل جهاد و جادة کمربندی قیمتهای بیشتری داشتند (شدل .)66
مقدار شاخص دسترسی نیز ،با استفاده از رابطة  1و جدول  7بهدست آمد (شدل .)67
نتایج حاصل از بهکارگیری رابطة  2نشان میدهد بلوک شمارة  9و  61بهترتیب باالترین و کمترین ارزش مدانی را
دارند (جدول .)0

بلوکها
شکل.55مقدارمیانگینقیمتزمیندرهریکاز 



منبع:نگارندگان

بلوکهایپیرامونی
شکل.56مقادیرشاخصدسترسیدرهریکاز 



منبع:نگارندگان

1. Kriging
2. Natural Breaks
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بلوکها
جدول.1مقادیرشاخصدسترسی،قیمتزمینوارزشمکانیدرهریکاز 



منبع:نگارندگان

گام  :0براساس رابطة  ،0بهمنظور تعیین متغیرهای بعد خانوار و سطح درآمد از میان خانوارهای ساکن در شهر سمنان
نمونهگیری شد .از آنجا که تعداد خانوارها در سال  6900برابر با  06299است (طرح جامع سمنان ،6901 ،ج  ،)09 :9با استفاده
از جدول مورگان ،به  199پرسشنامه نیاز است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی گروهی (طبقهای) 6است؛ بهگونهای که در
هریک از بلوکها ( 19بلوک) ،هفت پرسشنامه پر شد (درمجموع  179پرسشنامه) .برایناساس از سرپرستان خانوار ،بهعنوان
جامعة آماری مدنظر خواسته شد تا میانگین درآمد ماهانة خود و بعد خانوار را اعالم کنند (جدول .)1
جدول.2پرسشنامهبرایتعیینمقادیربعدخانواروسطحدرآمد



منبع:نگارندگان

از سوی دیگر ،برای تعیین قیمت زمینی که هریک خانوارهای مدنظر در آن سدونت دارند ( )X2به بنگاههای
اشارهشده در پرسشنامة قبلی مراجعه شد (شش بنگاه) و با توجه به مقادیر اعالم شده از سوی آنها ،میانگین قیمت زمین
برای هریک از قطعات ( 179قطعه) منظور شد .برای تعیین شاخص دسترسی ( )X4از رابطة  1استفاده شد؛ بهگونهای که
در این رابطه،

 ،فاصلة تحت شبدة هریک از قطعات زمین به مراکز شهری برحسب متر است.

نیز میزان اهمیت

هریک از مراکز شهری را نشان میدهد (جدول  .)7نتایج رگرسیون به شرح زیر است (جدول  2و :)0

جدول.1ضرایبمعادلةرگرسیون

جدول.6مقادیرضریبهمبستگیوضریبتعیین



منبع:نگارندگان

منبع:نگارندگان
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مقدار ضریب ه بستگی میان مساحت زمین با درآمد ،دسترسی و قیمت زمین 9/119 ،و در سطح  9/90معنادار است
که رابطهای را میان بین متغیر وابسته و سه متغیر مستقل نشان میدهد .به عبارت دیگر ،با افزایش قیمت زمین ،درآمد
افراد و میزان دسترسی به مراکز شهری ،مساحت زمین نیز بهطور معناداری افزایش مییابد ،اما میان مساحت زمین با بعد
خانوار رابطة معناداری وجود ندارد .براساس جدول  ،0معادلة زیر ارائه میشود (رابطة :)0
()0

( -091/761دسترسی) ( + 70/007درآمد) ( +60/169قیمت زمین)  =9/969مساحت زمین
گام:1با فرض برقراربودن رابطة  0در سال افق ( )6190میتوان مساحت مورد نیاز خانوارها را با توجه به متغیرهای

سطح درآمد ،قیمت زمین و میزان دسترسی آنها به مراکز شهری محاسبه کرد .میانگین نرخ افزایش درآمد خانوارهای
شهر سمنان در فاصلة سالهای  6909-6900برابر با  60درصد است (مرکز آمار ایران .)19 :6901 ،با فرض برقراربودن
این نرخ ،در فاصلة زمانی  69ساله ( )6190-6900و با درنظرگرفتن پرسشنامهای که در آن  179خانوار سمنانی بررسی
شدند ،میانگین سطح درآمد در سال افق با استفاده از رابطة  1محاسبه و در چهار دسته طبقهبندی شد (جدول .)0
.طبقهبندیسطوحدرآمدیوتعیینمیانگیندرآمددرسالافق

جدول3



منبع:نگارندگان

با توجه به دادههای مرکز آمار ایران ،میانگین نرخ افزایش سالیانه قیمت زمین در شهر سمنان بین سالهای-6901 ،
 6900برابر با  66درصد بوده است (مرکز آمار ایران .)02 :6900 ،با فرض برقراری این مقدار در بازهای  66ساله (-6901
 )6190متوسط قیمت زمین در سال افق برای هریک از بلوکها بهدست میآید (رابطة ( )1جدول .)69

بلوکهادر5041
جدول.54متوسطقیمتزمیندرهریکاز 

منبع:نگارندگان
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گام:2در این گام با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،جدول  0و رابطة  ،0چهار سناریو برای تفدیک قطعات زمین
ارائه میشود:
سناریوی5

در این سناریو ،سادهترین حالت درنظر گرفته میشود؛ بهگونهای که با رشد جمعیت و توسعة نواحی پیرامونی شهر سمنان،
خانوارها بهتناسب میزان درآمدشان در زمینهایی با ارزش مدانی متناسب به خود ساکن میشوند؛ بنابراین در بلوکهایی
که از نظر شاخص دسترسی مناسبتر هستند و از نظر قیمت زمین در مرتبة باالتری قرار میگیرند ،فرض میشود ه
خانوارهایی با درآمد بیشتر ،ساکن شوند .این امر درمورد سایر خانوارها نیز تدرار میشود .برایناساس شاخص ارزش
مدانی بلوکها در چهار دسته طبقهبندی میشود و خانوارهای با سطوح درآمدی عالی ،خوب ،متوسط و پایین بهترتیب در
بلوکهایی با ارزش مدانی ه مرتبة خود سدونت مییابند .با توجه به رابطة رگرسیون (رابطة  )0و مقادیر بهدستآمده
برای شاخص دسترسی ،سطح درآمد و قیمت زمین در سال افق ،مساحت قطعات تفدیدی در هریک از بلوکها بهدست
میآید (جدول .)66
با استفاده از مدل ارائهشده توسط داهال و چو ( ،)7961تفدیک قطعات زمین انجام میشود (شدل .)69
ویژگیهای قطعات تفدیکشده در هریک از بلوکها بهصورت جدول  67است.
بلوکها
جدول.55مساحتقطعاتتفکیکیدرهریکاز 



منبع:نگارندگان






بلوکهای52-5
شکل.53تفکیکقطعاتزمیندر 
منبع:نگارندگان
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بلوکهای52-5
کشدهدر 
یهایقطعاتتفکی 
جدول.56ویژگ 

منبع:نگارندگان

سناریوی6

در بیشتر شهرهای متوسط ایران مانند سمنان ،تمایل خانوارها با سطح درآمد باال ،سدونت در نواحی داخلی و در بعضی
موارد نزدیک هستههای اولیة شدلگیری شهر است (طرح جامع سمنان ،6901 ،ج  .)19 :1در شهر سمنان خانوارهایی با
طبقههای باالی درآمدی در ناحیة گلشهر ،شهرک مدیران ،تعاون و باغ فردوس سدونت یافتهاند که جزء نواحی درونی
شهر است .واحدهای مسدونی خانوارهای متوسط و ک درآمد نیز در نواحی پیرامونی 6بیشتر است (طرح جامع سمنان،
 ،6900ج  .)669 :0برایناساس در این سناریو فرض میشود تا سال افق ،تنها خانوارهایی با سطح درآمد خوب ،متوسط و
پایین در بلوکهای پیرامونی و متناسب با ارزش مدانی آنها سدونت یابند .برایناساس مقادیر ارزش مدانی در سه دسته
تقسی میشوند (جدول  .)67با استفاده از رابطة  ،06پیشبینی قیمت زمین و سطح درآمد برای هر طبقه از خانوارها،
مساحتهای زیر بهدست خواهد آمد (جدول .)69

با استفاده از مدل ارائهشده توسط داهال و چو ( ،)7961تفدیک قطعات زمین انجام میشود (شدل  .)61ویژگیهای
قطعات تفدیکشده در هریک از بلوکها بهصورت جدول  61است.
بلوکها
جدول.53محاسبةمساحتقطعاتتفکیکیموردنیازدرهریکاز 

منبع:نگارندگان



1. Marginal Area
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بلوکهای52-5
شکل.50تفکیکقطعاتزمیندر 
منبع:نگارندگان
بلوکهای52-5
یهایقطعاتتفکیکشدهدر 
جدول.50ویژگ 

منبع:نگارندگان

سناریوی3

نرخ رشد جمعیت شهر سمنان بهطور متوسط  9/61است که از میزان متوسط کل کشور باالتر است (طرح جامع سمنان،
ج  .)01 :9در کنار دالیلی مانند افزایش نرخ موالید و کاهش نرخ مرگومیر ،مه ترین عامل افزایش جمعیت ،مهاجرت به
شهر سمنان است (طرح جامع سمنان ،ج  .)07 :9دلیل این امر ،وجود فعالیتهای صنعتی در منطقه و ایجاد اشتغال است؛
برای مثال شهرک صنعتی سمنان با مساحت  7911هدتار ،در  0کیلومتری شرق سمنان واقع شده است که در آن
شرکتهای خودروسازی ،مصالح ساختمانی ،کارخانههای نساجی ،غذایی ،محصوالت بهداشتی و ...قرار دارند (طرح جامع
سمنان ،ج  .)2 :0از سوی دیگر ،نواحی پیرامونی شهر بهدلیل پایینبودن قیمت زمین ،مدان مناسبی برای سدونت
مهاجران است (طرح جامع سمنان ،ج  .)07 :9برایناساس در این سناریو فرض میشود افراد اسدانیافته در بلوکهای
پیرامونی سطح درآمدی متوسط و پایین دارند .با استفاده از رابطة  0و پیشبینی قیمت زمین و سطح درآمد برای هر طبقه
از خانوارها ،مساحتهای زیر بهدست آمده است (جدول .)60
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بلوکها
جدول.51محاسبةمساحتقطعاتتفکیکیموردنیازدرهریکاز 

منبع:نگارندگان

تفدیک قطعات زمین با استفاده از مدل ارائهشده توسط داهال و چو ( )7961انجام شده است (شدل  .)60ویژگیهای
قطعات تفدیکشده در هریک از بلوکها در جدول  61آمده است.




بلوکهای52-5
شکل.51تفکیکقطعاتزمیندر 
منبع:نگارندگان
بلوکهای52-5
یهایقطعاتتفکیکشدهدر 
جدول.52ویژگ 

منبع:نگارندگان



سناریوی0

در سه سناریوی قبل ،فرض بر این بود که قیمت زمین مبتنی بر نرخ پنج سال گذشته ( )6909-6900و با نرخ  66درصد
افزایش مییابد .بررسی دورههای گذشتة قیمت زمین نشان میدهد بازار این داراییهای سرمایهای طی دهههای گذشته
با فراز و فرودهای زیادی روبهرو بوده است؛ بهگونهای که مبتنی بر یک رفتار سیدلی ،رونق در آن با رکود توأم میشود و
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پس از رکود نیز دوباره دوران رونق قابلمشاهده است .این امر در شهرهای بزرگ کشور از شهرهای متوسط مانند سمنان
نمود بیشتری دارد .شدل  61تغییرات قیمت زمین در شهر سمنان را در بازة  60ساله نشان میدهد.

.دورههایرکودورونققیمتزمیندرشهرسمنان

شکل52



منبع:مرکزآمارایران5331،

عوامل متعددی از جمله بازار بورس ،تولید ناخالص داخلی ،بودجة عمومی دولت و درآمدهای نفتی ،عوامل
درونبخشی و تطابقنداشتن نیروهای عرضه و تقاضا ،در ایجاد این دورههای رکود و رونق نقش دارند (عباسینژاد و
شهاب لواسانی66 :6909 ،؛ اکبری و یارمحمدیان .)711 :6906 ،رکود و رونق در بازار زمین و بهدنبال آن مسدن ،الگوی
سدونت خانوارها را در شهر تغییر میدهد و موجب تشدید مهاجرتهای درونشهری میشود (زنگنه و همداران:6909 ،
11؛ طبیبیان و همداران .)617 :6906 ،برایناساس پیشبینی میشود با توجه به دورههای رونق و رکود گذشته ،در فاصلة
سالهای  6900تا  6190نیز ،دورة دیگر رونق جهشی شدل بگیرد (عباسینژاد و شهاب لواسانی ،0 :6909 ،اکبری و
یارمحمدیان.)719 :6906 ،
با محاسبة تغییرات قیمت زمین در شهر سمنان در فاصلة سالهای  ،6901-6909که شامل یک دوره رونق زیاد
(سال  )6901و رکود نسبتاً ک (سال  )6901است ،فرض میشود در این سناریو نرخ افزایش قیمت زمین ،میانگین نرخ در
این فاصلة زمانی بوده و برابر  6/71است (مرکز آمار ایران .)01 :6900 ،از سوی دیگر ،با توجه به اینده در دورههای رکود
و رونق تناوبی ،خانوارهایی با سطح درآمد متوسط و پایین بیشترین تأثیر را پذیرفتهاند و جابهجاییهای درونشهری سه
آنان است ،خانوارهای هدف برای سدونت این دو دسته انتخاب میشوند (جدول .)62
با استفاده از مدل ارائهشده توسط داهال و چو ( )7961تفدیک قطعات زمین بهصورت زیر انجام شده است (شدل
 .)62خصوصیات قطعات تفدیک شده نیز در جدول  60مشاهده میشود.
بلوکها
جدول.56محاسبةمساحتقطعاتتفکیکیموردنیازدرهریکاز 

منبع:نگارندگان
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بلوکهای52-5
شکل.56تفکیکقطعاتزمیندر 
منبع:نگارندگان
بلوکهای52-5
یهایقطعاتتفکیکشدهدر 
جدول.51ویژگ 

منبع:نگارندگان

جهگیریوانتخابسناریویمحتمل
نتی 
یدی از گامهای اساسی و مه در برنامهریزی توسعة شهری تفدیک قطعات زمین شهری است .با توجه به اینده در این
امر عوامل متعددی دخیل هستند ،بهکارگیری رویدردی مبتنی بر ارائة سناریوهای مختلف میتواند چش انداز بهتری را
برای مدیریت شهری فراه کند و از پیچیدگی موضوع بداهد .در این پژوهش ،این امر بهکمک روشهای آماری انجام
شده است .برایناساس ،با فرض برقراربودن رابطة رگرسیون تا افق طرح جامع ( )6190و درنظرگرفتن ارزش مدانی
هریک از بلوکها ،چهار سناریوی مختلف برای تفدیک قطعات زمین با استفاده از مدل داهال و چو ( ،)7961ارائه شد.
بهمنظور انتخاب سناریویی که بیش از بقیه با شرایط آیندة توسعه شهری در سمنان منطبق باشد ،از دیدگاههای بنگاههای
امالک (شش بنگاه) و چهار کارشناس شهرسازی شهرداری سمنان استفاده شد .از بنگاههای امالک خواسته شد با توجه
به قیمت زمین ،میزان خرید و فروش ،رهن ،اجارهبها و مساحت قطعات تفدیدی در محلههای پیرامونی شهر سمنان ،از
جمله شهرک روزیه ،شهرک جانبازان ،چهارصد دستگاه و واحدهای مسدن مهر ،سطح زندگی مردم و تمایل آنها برای
سدونت در این محلهها ،سناریوی محتمل را انتخاب کنند .از کارشناسان شهرسازی نیز درخواست شد با درنظرگرفتن
روند افزایش جمعیت شهر سمنان تا  6190و اسدان جمعیت مهاجر ،قیمت زمین ،تعداد پروانههای صادرشده برای
ساختوساز ،کمبود امدانات و کاربریها و درنهایت ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ساکنان محلههای
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پیرامونی ،سناریوی مطلوب را انتخاب کنند .با جمعبندی دیدگاههای بهدستآمده ،سناریوی  1از سوی بیشتر
صاحبنظران ،محتملترین گزینه بهنظر میرسد .در این سناریو فرض شده است ساکنان ناحیة توسعهیافتة پیرامونی ،از
قشر پایین و متوسط درآمدی خواهند بود که این امر با ویژگیهای کنونی شهر سمنان مطابقت دارد .قیمت زمین نیز
دورهای دیگر از افزایش سریع را طی خواهد کرد.
با توجه به نتایج سناریوهای مختلف ،ذکر موارد زیر است:
نرخ افزایش درآمد خانوار در شهر سمنان با بررسی سالهای گذشته 60 ،درصد است .این مقدار به معنای افزایش
قدرت خرید خانوار نیست؛ بنابراین توجه به سایر عوامل اقتصادی ،مانند نرخ تورم ،نرخ ارز ،ارائة تسهیالت باندی (وام)،
توسعة اقتصادی شهر ،رشد مشاغل پایه و ...در تعیین میزان افزایش توان اقتصادی خانوارها ضرورت دارد و بهتر است این
عوامل در فرایند مدلسازی مدنظر قرار بگیرند.
در این پژوهش ،چهار مؤلفه بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر تفدیک زمین بررسی شدند و چهار سناریو مبتنی بر آنها
ارائه شد ،اما با استفاده از مؤلفههای بیشتر میتوان سناریوها را افزایش داد و به نتایج دقیقتری رسید.
با استفاده از روشهای آماری میتوان نتایج مدل را با قطعات تفدیدی در مطالعة موردی مورد نظر مقایسه ،و کارایی
مدل را ارزیابی کرد.
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