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مقدمه 
روندها و پیامدهای رشد و گسترش کالنشهری در کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته با هم متفاوت است .در
کشورهای صنعتی ،جمعیت سرریز با گریز از تراکم و فشردگی بافت کالنشهری به عرصههای آرام و سالمتر حومه پناه
میبرند و برخی فعالیتها بهسبب وابستگیهای مکانی-فضایی و نیاز به مجاورت با کانون اصلی به عرصههای پیرامونی
منتقل میشوند .بدینسان مهاجرت در کالنشهرهای دنیای صنعتی با بروز پدیدة روستاگریزی بهصورتی وارونه عمل
کرده و جمعیت کالنشهری به خارج از شهر و به عرصههای روستایی پیرامونی سرریز میشود .این در حالی است که در
سرزمینهای توسعهنیافته اغلب بهعلت ناپیوستگیهای فضایی سرزمین و تمرکزگرایی همهجانبه رشد و گسترش
کالنشهری به شیوهای نامتوازن تحقق میپذیرد و با درهمریجتگی کالبدی -فضایی و اجتماعی -اقتصادی همراه
میگردد .بدین ترتیب ،کالنشهرهای توسعهنیافته فضاهای (عمدتاً روستایی) پیرامونی را در خود ادغام و مستحیل
میکنند و زمینهساز دگردیسی و نابسامانی فضایی میشوند .بر این مبنا ،در جایی با رواج حومهنشینی و در جای دیگر
بیشتر با پدیدة اسکان غیررسمی روبهرو هستیم (سعیدی و ثابت.)۹4۱ :۹2۱3 ،
نسبت شهرنشینی در ایران ،بهعنوان کشوری در حال توسعه که با شهرنشینی سریع مواجه بوده ،از  38درصد در سال
 ۹233به  98/0درصد در سال  ۹280رسیده است (احمدی .)9 :۹28۱ ،در این کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی در
دهة  ۹243و  ،۹203رشد شتابان شهرنشینی آغاز شد و بر نرخ مهاجرتهای روستا به شهر افزوده شد (شهسواریان،
 .)3 :۹2۱3بهواقع ،از زمانی که مبنای گسترش شهرها در ایران ماهیتی برونزا گرفت با پدیدة موتوریزهشدن شهرها و
تزریق درآمدهای نفت در اقتصاد شهری ،قرارگیری شهرها در نظام اقتصاد جهانی ،و بورسبازی زمین به بیاستفادهماندن
بجشهای وسیعی از اراضی داخل شهری و گسترش حومههای پیرامونی منجر شده است (ماجدی.)9 :۹278 ،
این روند نقش مهمی در ایجاد تراکم و همچنین ازدحام تقاضا برای سکونت در شهرها درپی داشته است .بسیاری از
مهاجرانی که به شهرها آمدند در خانهها و محالت مسکونی قدیمی ساکن شدند .همچنین ساکنان متمکن قبلی مناطق
مسکونی قدیمی که در وضع اقتصادی بهتری قرار داشتند به استفاده از امکانات و تسهیالت شهری و خدمات اجتماعی
جدید در مناطق تازهساخت عالقهمند بودند .این در شرایطی بود که بسیاری از مهاجران روستایی قادر به تأمین مسکن
حداقل برای خود نبودند و این امر به ایجاد حاشیهنشینی و گسترش بیرویه شهرها منجر شد .از سوی دیگر ،بهدنبال رواج
تجارت و مبادالت اقتصادی در شهرها ،قیمت زمین بهطور سرسامآوری افزایش یافت .از آنجا که اغلب از مراکز شهری به
سمت نواحی اطراف از شدت این افزایش قیمت زمین کاسته میشود ،افرادی که توانایی مالی زمین در مناطق مرکزی یا
اراضی داخل محدودة شهری را نداشتهاند به طرف زمینهای خارج از محدودة شهری روی آوردند و بهسرعت به گسترش
شهرها دامن زده شد .پس از مدتی ،این گسترشهای بیرویه ،که بهصورت همزمان انجام میشد ،حالت ناپیوستهای
بهخود گرفت و باالخره با گسترش سریع شهرها ،نقاط مذکور بهمرور زمان به شهر اصلی ادغام و الحاق گردیدند (احمدی
و همکاران.)۹28۱ ،
تحوالت شهری بابل با همه تمایزات محیطی ،تاریجی ،و فرهنگی که با برخی مناطق دیگر ایران دارد ،از روند کلی
تحوالت شهری کشور تبعیت کرده و تفاوت قابل توجهی با آنها نداشته است (کرد درونکالیی .)۹284 ،بجش مرکزی
شهرستان بابل ،با بهرهمندی از مواهب طبیعی و زمینهای حاصلخیز و گسترده ،قابلیتهای فراوانی برای رشد و
گسترش دارد .این شرایط و فقدان مدیریت کارآمد منطقهای و محلی ،موجب گسترش شهر بابل به پیرامون و پیشروی
آن به اراضی مجاور و روستاها در این شهرستان شده است .بررسی این روند نشان میدهد این شهر بهصورت خودرو در
عرصههای سکونتگاهی روستایی پیرامون خود گسترش یافته است .سئوال اصلی این پژوهش این است :آیا شهر بابل در
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فرایند گسترش خود از سال  ۹220تا  ۹2۱0با پراکندهرویی و تغییرات فضایی ناشی از آن مواجه شده است؟ بنابراین،
هدف از این پژوهش شناخت الگوی گسترش شهر بابل و تغییرات فضایی آن در این دوره است.

مبانینظری 
مرور ادبیات شکل شهری نشان میدهد «مفاهیم رشد شهری ،۹گسترش شهری ،3پراکندهرویی شهری ،2و توسعة
شهری 4با هم متفاوتا ند؛ رشد شهری یک مفهوم عام و غالباً به معنی حاصل جمعِ افزایش زمین تحت اشغال شهری
است .در حالی که گسترش شهری به میزان ،جهت (افقی و عمودی) ،و شکل رشد شهری اطالق میشود .پراکندهرویی
شهری نیز یکی از اشکال یا یکی از ویژگیهای گسترش شهر بوده و عموماً دارای بار منفی است .اگرچه توسعة شهری
نیز بهجای مفاهیم مذکور بهکار میرود ،بهواقع به معنی بهبود وضعیت یک ،چند ،و یا همة ابعاد حیات شهری ،از جمله
رشد و گسترش آن میباشد» (کمانرودی کجوری و همکاران.)42 :۹2۱2 ،
سابقه پراکندهرویی شهری به اواسط قرن بیستم بازمیگردد .شهرهای ایاالت متحدة امریکا در اواخر دهة  ۹۱03به
سرعت به سمت بیرون گسترش یافتند و مقدار زیادی از اراضی کشاورزی و جنگلی را بلعیدند و اثرهای منفی محیط
زیستی و ترافیکی فراوانی بهوجود آوردند (بهاتا .)7 :33۹3 ،مفهوم پراکندهرویی شهری در آن زمان برای آن نوع رشد و
گسترش شهری کنترلنشده (ژانگ )3334 ،که در اثر استفادة بیرویه از اتومبیل شجصی و توسعة شبکه بزرگراهها رونق
گرفته بود بهکار برده شد (حس .)333۹ ،این پدیده در اثر رونق خانهسازی بعد از جنگ دوم جهانی افزایش یافت (دوانی و
همکاران .)333۹ ،پیچیدگی این تغییرات در طول این دوره نتیجه مستقیم تداخل برنامهها و مداخالت اجرایی دولت در
همة سطوح بوده است (گوتفراند.)32۹ :3334 ،
پراکندهرویی شهری به معنای مصرف بیرویة زمین ،گسترش افقی یکنواخت و بیوقفه ،رشد جهشی ،و استفادة
ناکارآمد از زمین است (پایزر .)3339 ،انجمن ورمونت این پدیده را گسترش خارج از مراکز فشردة روستایی یا شهری در
امتداد بزرگراهها و در حومة روستایی تعریف کرده است (فرامکن .)۹ :3334 ،پراکندهرویی یک وضعیت توسعة غیرمجاز و
فاقد برنامه است که معموالً در حاشیة شهرها ،خصوصاً بهصورت اتفاقی 0و تدریجی 9و به اشکال مجتلف و عموماً در
طول محورهای اصلی ارتباطی یا جادههای مجاور مرز شهرها ایجاد میشود (رحمان و همکاران .)3338 ،پراکندهرویی
شهری گسترش جدید شهر بر روی بجشهای منزوی است که از نواحی دیگر از طریق زمین خالی جدا شدهاند (آتنسمن،
 .)۹۱77از این نوع گسترش اغلب با عنوان جهشی یا پرش قورباقهای 7نام برده شده است (گوردن و ریچادسن.)۹۱۱7 ،
گالستر و همکارانش ابهام مفهومی پراکندهرویی را نقد کردند و نشان دادند این مفهوم میتواند معادل یکی یا همة
این موارد باشد :الگوهای خاص استفاده از زمین ،فرایندهای توسعة زمین ،علل رفتارهای خاصِ استفاده از زمین ،و عواقب
رفتارهای استفاده از زمین (گالستر و همکاران .)333۹ ،گالستر پراکندهرویی را از هشت بعد قابل بررسی میداند :تراکم،
تداوم ،تمرکز ،دستهبندی ،مرکزیت ،وابستگی به مرکز ،اختالط کاربریها ،و مجاورت (گالستر و کان .)3334 ،اوینگ و
همکارانش در بررسی این پدیده چهار عامل تراکم ،اختالط کاربریها ،مرکزیت ،و دسترسی را انتجاب کردند (اوینگ و
همکاران .)3333 ،بهطور کلی ،سه صفت مورد استفادة فراگیر برای تعریف پراکندهرویی عبارتاند از :گسترش نامحدود به
1. Urban Growth
2. Urban Expansion
3. Sprawl
4. Urban Development
5. Haphazard
6. Piecemeal
7. leapfrog
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مناطق توسعهنیافته ،تراکم کم ،و گسترش گسسته (بورچل« .)3۹ :3330 ،ویلسون و همکارانش ( )3332سه نوع رشد
شهری را شناسایی کردهاند :پر ،۹گسترشی ،3و دور از مرکز .2براساس شکل  ،۹گسترش افقی دور از مرکز شهری بیشتر به
رشد و گسترش منفصل ،4خطی ،0و خوشهای 9منتهی میشود» (بهاتا.)۹3 :33۹3 ،

شکل.9الگوهایگسترششهری 



منبع:بهاتا 99:5090،

برخی کارشناسان ،پراکندهرویی را با بیماری مقایسه کردند و آن را رشد سرطانی یا یک ویروس نامیدند (دیلورنزو،
 .)3333این پدیده بهعنوان پراکندهرویی شهرها بر روی چشمانداز روستایی (رابرت و همکاران ،)۹۱90 ،شهرنشینی
کمتراکم (پندال ،)۹۱۱۱ ،الگوی مصرف زمین برای توسعة حومه (ویلسون و همکاران ،)3332 ،و توسعة ناپیوسته (وایتز و
مور )۹۱۱8 ،نیز تعریف شده است .به اعتقاد آژانس حفاظت محیط زیست امریکا ،در مقیاس کالنشهری ،پراکندهرویی
ممکن است گفته شود زمانی رخ میدهد که نرخ تبدیل زمین برای مصارف غیرکشاورزی یا غیرطبیعی بیش از نرخ رشد
جمعیت باشد (بارنز و همکاران .)333۹ ،جانسون با پیشنهاد چند تعریف جایگزین به این نتیجه دست یافت که توافق
مشترک در این خصوص وجود ندارد (جانسون .)333۹ ،از نظر بارنز و همکارانش ،چگونگی تعریف این مفهوم به دیدگاه
حاکم بر آن پدیده و تعریف آن بستگی دارد (بارنز و همکاران.)333۹ ،
این پدیده را فارق از توصیف علل یا ویژگیهای آن میتوان رشد و گسترش به سمت بیرون و با درجة فشردگی کمتر
از یک هستة متراکم شهری ،که دارای دافعه بوده و به لحاظ پایداری محیط زیستی و ابعاد زندگی انسانی نیز با مشکل
مواجه است تعریف کرد .بر این اساس ،میتوان گفت رشد شهری باید با اصول زیر سازگار باشد:
 .۹عدم تشویق رشد به سمت بیرون؛
 .3در شرایط غیرقابل اجتناب ،رشد بیرونی باید بهمنظور کاهش اندازة شهر از فشردگی باالیی برخوردار باشد؛
 .2نرخ رشد شهری نباید از نرخ جمعیت منطقه پیشی بگیرد؛
 .4نباید به منافع و نیازهای محیط زیست و جامعه در حال و آینده ضرر برساند (بهاتا.)۱ :33۹3 ،

1. Infiil
2. Expansion
3. Outlying
4. Isolated
5. Linear Branch
6. Clustered Branch
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به اعتقاد برخی کارشناسان ،پراکندهرویی شهری مسئلهای سیاه یا سفید نیست .به اعتقاد آنان ،الگوی پراکندهرویی
شهری دارای تأثیرات مثبت ،از جمله تولیدات اقتصادی بیشتر ،فرصتهای شغلی جدید برای افراد بیکار ،زندگی بهتر
بهدلیل فرصتها ،خدمات و سبکهای بهتر زندگی نیز هست .آنان بهواقع هم نگاه اخالقی هم تجربی به پیامدهای
پراکندهرویی شهری دارند .به اعتقاد آنان ،یکی از مزایای پراکندهرویی شهری در امریکا ،حفظ حریم خصوصی و
فراهمکردن فضایی است که در آن میلیونها نفر از شهروندان میتوانند به رؤیای مسکن خصوصی راحت در یک محیط
امن و دلپذیر دست یابند (ویلیامسن .)۹7 :33۹3 ،این پدیده ،عالوه بر ایاالت متحدة امریکا ،ویژگی مسلط توسعة فضایی
بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در شصت سال اخیر نیز بوده است .بهعنوان نمونه ،روندهای تاریجی از
اواسط دهة  ۹۱03نشان میدهند شهرهای اروپایی بهطور میانگین تا 78درصد گسترش یافتهاند؛ درحالیکه جمعیت آنها
22درصد افزایش یافته بود (طبیبیان و اسدی .)9 :۹287 ،برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند در صورتی که تراکم کم
بهعنوان شاخصة اصلی پراکندهرویی شهری در نظر گرفته شود ،بهراحتی میتوان گفت که این ویژگی در طول تاریخ
شهری اروپا و امریکا یا بینالنهرین وجود داشته و خاص قرن بیستم نیست (برواِگمن.)۹7 :3339 ،
این دیدگاهها دربارة ماهیت و کارکرد پراکندهرویی شهری را میتوان به دو دستة کلی تقسیم کرد :الف) دیدگاهی که
ماهیت و اثرهای این پدیده را از جهات مجتلف محیط زیستی ،کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و حقوقی منفی
میداند؛ ب) دیدگاهی که نگاه یکسویة منفی به پراکندهرویی ندارد و بر آن است که این پدیده اثرهای مثبت ،مانند
ایجاد فرصتهای شغلی ،تأمین حریم خصوصی ،و سبکهای بهتر زندگی نیز دارد .بر اساس این دیدگاه ،این مفهوم از
تعریف واحد و مورد وفاقی برخوردار نیست و چگونگی تعریف آن به رویکرد حاکم بر آن پدیده بستگی دارد .این پژوهش،
با توجه به تحوالت ،ویژگیها ،و پیامدهای رشد شهرهای بزرگ و متوسط در ایران در چند دهة اخیر ،بر دیدگاه اول
مبتنی است .همچنین ،این پژوهش ،برخالف سوابق مذکور این دیدگاه در این بجش ،که اغلب بر تعیین ابعاد و معیارهای
سنجش و تعریف پراکندهرویی تأکید دارند ،بر پیامدهای فضایی آن در شهر بابل بیشتر پرداخته است.

روشپژوهش
شهر بابل بین  29درجه و  0دقیقه و  20ثانیة عرض شمالی و  03درجه و  23دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ
در بجش مرکزی شهرستان بابل در ناحیة مرکزی استان مازندران در شمال ایران واقع شده است .این شهر در 3۹3
کیلومتری شمال شرقی شهر تهران قرار دارد .موقعیت سیاسی و محدودة خدماتی شهر بابل در شکل  3نشان داده شده
است (مرکز آمار ایران.)۹2۱0 ،
این تحقیق از نظر ماهیت کاربردی و به لحاظ داده کمّی است که به روش توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفته است.
جامعة آماری این پژوهش شهر بابل و محدودة زمانی آن سال  ۹220تا  ۹2۱0است .اطالعات مورد نیاز این تحقیق به
روش کتابجانهای و میدانی جمعآوری شده است .از سیستم اطالعات جغرافیایی ۹برای تهیة نقشهها ،تحلیل میزان
(مساحت) ،جهت (افقی و عمودی) ،الگو (منفصل ،خطی ،و خوشهای) ،و شکل گسترش (پراکنده و فشرده) شهر بابل
استفاده شده است .الگو و شکل گسترش و تغییرات فضایی این شهر با استفاده از چهار معیار اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
و کالبدی و پانزده شاخص مرتبط بررسی شده است .شاخصهای مطالعات کالبدی و محاسبة پراکندهرویی شهر بابل
(رشد جمعیت ،رشد مساحت ،سرانة ناخالص زمین ،میزان گسترش ،جهت و الگو و شکل گسترش ،درصد پراکندهرویی) ،بیشتر
براساس دیدگاه نظری پژوهش و نیاز مدل هلدرن (رشد جمعیت ،رشد مساحت ،سرانه زمین) انتجاب شدند .اما
1. Arc Gis
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شاخصهای بررسی پیامدهای فضایی ناشی از پراکندگی این شهر در ابعاد اجتماعی (تعداد جمعیت ،نرخ رشد جمعیت،
نسبت جمعیت مهاجر ،نسبت جنسی ،تعداد خانوار ،بعد خانوار) ،اقتصادی (تعداد شاغالن ،نسبت شاغالن) ،و سیاسی (تعداد
روستاهای ادغامشده) با توجه به بیشترین تأثیرپذیری عمومی آنها از گسترش افقی شهرها در عرصههای روستایی و مهاجرت
انتجاب شدند.



شکل.5نقشةموقعیتسیاسیشهربابل 

برای محاسبه میزان پراکندهرویی شهر بابل از مدل کمی هلدرن ۹استفاده شده است .جان هلدرن این مدل را در سال
 ۹۱۱۹برای تعیین نسبت گسترش افقی شهر و رشد جمعیت بهکار برده است .با استفاده از این مدل میتوان مشجص
کرد که چه مقدار از رشد شهر از رشد جمعیت و چه مقدار از پراکندهرویی ناشی شده است .جان هلدرن در این مدل از
فرمول سرانة ناخالص زمین استفاده کرد که شامل چهارده مرحله معادالت از چگونگی اثبات تا چگونگی محاسبه میزان
رشد است .آخرین مرحله این معادالت (این مدل) به قرار زیر است .براساس این مدل ،نسبت لگاریتم طبیعی جمعیت
پایان دوره به آغاز دوره ،بهعالوه نسبت لگاریتم طبیعی سرانه ناخالص پایان دوره به آغاز دوره با نسبت لگاریتم طبیعی
وسعت شهر در پایان دوره به آغاز دوره برابر است (حکمتنیا و موسوی.)۹22-۹2۹ :۹280 ،
وسعت شهر در پایان دوره

)

وسعت شهر در آغاز دوره

(

)

سرانةه ناخالص پایان دوره
سرانةه ناخالص آغاز دوره

(

)

جمعیت پایان دوره
جمعیت آغاز دوره

(

بحثویافتهها 

پراكندهروییشهربابل 


براساس جدول  ۹و شکل  ،2نرخ رشد و تعداد جمعیت شهر بابل از سال  ۹220تا  ۹290افزایش یافته و روند آن از سال
 ۹270تا  ۹2۱0تعدیل شده است .اما مساحت این شهر از روند افزایشی مستمر در طول سالهای  ۹220تا ۹2۱0
1. Holdren Model

812

پراكندهروییوتغییراتفضاییشهربابل

بررسیروند

برخوردار بوده است .سهم جمعیت و پراکندهرویی در افزایش وسعت این شهر در مقاطع مجتلف این دوره متفاوت بوده
است .بهطور کلی و بر اساس نتایج این محاسبات مدل هلدرن74 ،درصد افزایش وسعت شهر بابل در این دوره از رشد
جمعیت و 39درصد آن از پراکندرویی ناشی شده است .براساس جدول  ،۹این روند موجب کاهش تراکم ناخالص جمعیت
و افزایش سرانه ناخالص زمین شهر و در نتیجه گسترش افقی بیرویة این شهر شده است.
وپراكندهروییشهربابلازسال9332تا 9312

جدول.9اطالعاتتغییرجمعیت،مساحت،
سال 

تعدادجمعیت 

نرخرشد 

۹220
۹240
۹200
۹290
۹270
۹280
۹2۱0

29۹۱4
4۱۱72
9830۱
۹۹0233
۹08249
33۹220
3033۹7

2/38
2/4
0/4۹
2/33
3/42
3/3

مساحت
(هکتار) 
39۱
909
9۱3
۹۹22
۹074
3947
2329

سرانةناخالص 
زمین 
(مترمربع) 
74/32
۹2۹/37
۹3۹/97
۱8/34
۱۱/43
۹2۹/47
۹3۹/22

میزان
رشد 
3/44
۹/30
۹/92
۹/28
۹/40
۹/23

درصدگسترش
مرتبطبارشد
جمعیت 
94
99
8300
82
70
74

درصد
پراكندهرویی

29
24
۹۱/0
۹7
30
39

مأخذ:مركزآمارایران 9312-9332،

شکل.3نقشةروندگسترششهربابلازسال9332تا 9312



تغییراتاجتماعی 

اجرای قانون اصالحات اراضی از دهة  ،۹243کاهش تدریجی سرمایهگذاری در بجش کشاورزی نسبت به بجش صنعت
و خدمات ،نوسازی بجش کشاورزی از برنامة چهارم قبل از انقالب ( ،)۹20۹-۹247و وقوع انقالب اسالمی ()۹207
موجب مهاجرت بجشی از روستائیان به شهرها و افزایش جمعیت آنها شد .با توجه به جدول  ،3بیشترین رشد جمعیت
شهر بابل در سالهای  ۹200تا  ۹290و مقارن با وقوع انقالب اسالمی رخ داده است؛ بهگونهای که حدود 3۹درصد
جمعیت این شهر را مهاجران در سال  ۹290تشکیل داده بودند (مهندسین مشاور طرح و ابداع .)07 :۹299 ،افزایش
جمعیت این شهر در سالهای  ،۹2۱0-۹290عالوه بر رشد طبیعی و مهاجرت ،از ادغام نقاط روستایی در این شهر نیز
ناشی شده است.
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نسبت جنسی شهر بابل در سال  ۹220حدود  ۹3۹بوده که از نسبت جنسی استان مازندران ( )۹34و شهرستان بابل
( )۹33پایینتر است .این نسبت در سال  ۹240به  ۹32رسید و به نسبت جنسی استان مازندران و شهرستان بابل نزدیک
شده است .نسبت جنسی این شهر در سالهای  ۹200و  ۹290از نسبت جنسی شهرستان بابل باالتر رفته و به  ۹38و
 ۹39رسیده است .این نسبت از سال  ۹290به بعد کاهش یافت ،اما بهجز در سال  ،۹2۱0همچنان از سطح شهرستان
باالتر بوده است .تعداد خانوار شهر بابل از  7۹93واحد در سال  ۹220به  8۹073واحد در سال  ۹2۱0افزایش یافت.
متوسط بعد خانوار این شهر پنج نفر در سال  ۹220بوده که به  2/39نفر در سال  ۹2۱0کاهش یافت .روند تغییر نسبت
جنسی و بعد خانوار شهر بابل با روند مهاجرت و ادغام روستاهای پیرامون به آن انطباق کامل دارد.
جدول.5تغییراتجمعیتیشهربابلازسال9332تا9312
تغییراتجمعیتی 

سال 

تعدادجمعیت 
29۹۱4
49۱72
9830۱
۹۹0233
۹08249
33۹220
3033۹7

۹220
۹240
۹200
۹290
۹270
۹280
۹2۱0

نسبتجنسی 
۹3۹
۹32
۹38
۹39
۹3۹
۹33
۱۱

نرخرشد 
2/38
2/4
0/4۹
2/33
3/42
3/3

بُعدخانوار 
0
0
4/9
4/99
4/37
2/92
2/39

مأخذ:مركزآمارایران 9312-9332،
تغییراتاقتصادی 

براساس جدول  ،2شهر بابل دارای نقش و کارکرد غالب خدماتی در سالهای  ۹220تا  ۹2۱0بوده است .کارکرد خدماتی
این شهر در سال  ۹200به بازرگانی نزدیک شده است .درصد شاغالن بجش کشاورزی این شهر در این سال فقط
3درصد بوده است .افزایش مستمر این نسبت به بیش از 7درصد تا سال  ۹2۱0از ادغام و الحاق مداوم سکونتگاههای
روستایی پیرامون در آن ناشی شده است (شکل  .)4روند ادغام و الحاق روستاها ،عالوه بر بجش کشاورزی ،بر بیثباتی
روند کاهشی و درصد شاغالن بجش صنعت این شهر از سال  ۹200نیز تأثیر گذاشته است .جهتگیری نقش خدماتی این
شهر به بازرگانی از سال  ۹200نیز بیانگر توزیع برخی نقشهای خدماتی آن در سکونتگاههای پیرامون است.
جدول.3تغییراتنسبتشاغالنشهربابلازسال9332تا9312
سال 

تغییرنسبتشاغالن 
كشاورزی 

صنعت 

خدمات 

۹220

۹۹/23

37/03

9۹/33

۹240

۱/43

23/93

93

۹200

3

39

73

۹290

9

۹۹

82

۹270

7

32

73

۹280

9

38

99

۹2۱0

7/34

34/۹4

98/93

مأخذ:مركزآمارایران 9312-9332،
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پراكندهروییوتغییراتفضاییشهربابل

بررسیروند

تغییرات سیاسی 

ادغام روستاها در شهر یکی از نشانههای تغییر تقسیمات سیاسی و پراکندهرویی متصل است .براساس جدول  ،4تعداد ۹9
روستا از سال  ۹220تا  ۹2۱0در شهر بابل ادغام شدهاند .بیشتر این ادغامها در سالهای  ۹220تا  ۹240و  ۹290تا
 ۹270اتفاق افتاده است .به همین دلیل ،این شهر بیشترین نرخ رشد جمعیت ( )0/4۹و سرانة ناخالص زمین ( )۹/92را در
دهة  ۹293تجربه کرده است .این روند نقش مهمی در شکلگیری و تثبیت روند تغییرات اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی
شهر بابل و روستاهای پیرامون آن در این مقاطع زمانی داشته است.
تعدادروستاهایادغامشدهدرشهربابلازسال9332تا 9312

جدول.7
روستاها 
درزی کتی
وگمحله
بندارکال
حمزهکال
رضیکال
آستانهسر
هفتتن
موزیرج
کمانگرکال
کتی
سادات محله
حیدرکال
بازگیرکال
موزیرج سفلی
مالکال
درویشخیل

جمعیت 
 9332

9372

فاقد آمار
۹22
393
770
۹44
فاقد آمار
39
۱30
۹8۹
00
384
302
فاقد آمار
فاقد آمار
۹۹۱
200

304
8
۱7۹
2۹4
988
278
3۱8
فاقد آمار
۹۱4
333
902

9322

 9322

 9342

 9382

ادغام

۹220-40

ادغام
۹82۱
3382
499
403
3۱3
9۱۱
379
803

۹240-00
ادغام

097
079
۱3۱
۹393
2۹4
۹309

 9312

زمانادغام 

۹200-90

ادغام

۹۹00

۹290-70

ادغام

۹270-۱0

آبادیها 9312-9332،

منابع:مركزآمارایران،شناسنامة

تغییراتكالبدی 

براساس جدول  3و شکل  ،2مساحت شهر بابل از روند افزایشی مستمر در طول سالهای  ۹220تا  ۹2۱0برخوردار بوده
است .مساحت این شهر با حدود  ۹۹برابر افزایش ،از  39۱هکتار در سال  ۹220به  2329هکتار در سال  ۹2۱0رسیده
است .براساس جدول  4و شکل  ،4این روند از گسترش متصل این شهر در روستاهای پیرامون و ادغام آنها در این شهر
ناشی شده است .این روستاها اغلب بهجهت نزدیکی و قرارگیری در مجاورت محورهای ارتباطی برونشهری به این شهر
ادغام شدهاند .این روستاها هماکنون بجشی از محلههای این شهر را تشکیل میدهند و برخی از آنها همچنان وجه
کالبدی روستاییشان را حفظ کردهاند.
براساس شکلهای  2و  ،4جهت گسترش شهر بابل بهصورت افقی با الگوی خطی و شکل پراکنده در شمال و جنوب
و در امتداد محورها و بهصورت افقی با الگوی منفصل و شکل پراکنده با تغییر کالبدی سکونتگاههای پیرامونی خود
بهوقوع پیوسته است .محورهای مواصالتی ،ساختوسازهای رسمی (شهرکهای مسکونی و سازمانی) در اطراف این شهر
و فقدان موانع طبیعی از عواملی بودند که این جهت ،الگو ،و شکل گسترش را تسریع کردهاند .بیشترین میزان گسترش
این شهر در جهت شمال جغرافیایی و در مجاورت محور مواصالتی بابل -بابلسر و در جنوب در مجاورت محور مواصالتی
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بابل -بابلکنار و بابل -بندپی رخ داده است .همچنین ،محور ترانزیتی و مواصالتی غرب به شرق مازندران ،که از مرکز
این شهر میگذرد ،در گسترش این شهر در جهت غربی و شرقی تأثیر داشته است.

هایروستاییادغامشدهدرشهربابلازسال9332تا 9312
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نتیجهگیری 

شهر بابل رشد شتابان جمعیت و مساحت را در سالهای  ۹220تا  ۹2۱0تجربه کرده است .جمعیت این شهر از 29۹۱4
نفر به  3033۹7نفر و مساحت آن از  39۱هکتار به  2329هکتار در این دوره افزایش یافته است .براساس یافتههای این
پژوهش ،حدود 74درصد رشد افقی این شهر در این دوره بهواسطة رشد جمعیت و 39درصد آن به تأثیر از پراکندهرویی
اتفاق افتاده است .مهاجرت و ادغام آبادیهای پیرامون مهمترین عوامل شکلگیری و تثبیت تغییرات اجتماعی ،اقتصادی،
و کالبدی شهر بابل در این دورة زمانی بوده است .محورهای مواصالتی ،ساختوسازهای رسمی (شهرکهای مسکونی و
سازمانی) در اطراف این شهر و فقدان موانع طبیعی نیز از عواملی بودند که این روند را تسریع کردهاند.
شهر بابل در اثر این تغییرات در جهت افقی و با الگوی خطی و شکل پراکنده در شمال و جنوب جغرافیایی و در
امتداد محورها گسترش یافته است .این روند ایجاد شهرکهای مسکونی و سازمانی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی
(شهرک امام خمینی ،کتی غربی ،کمانگرکالی شرقی ،و شهرک گوهردشت) را نیز درپی داشته است .بیشترین گسترش
این شهر در شمال در محور مواصالتی بابل -بابلسر و در جنوب در محور بابل -بابلکنار و بابل -بندپی بوده است.
همچنین ،محور ترانزیتی و مواصالتی غرب به شرق مازندران ،که از مرکز شهر بابل میگذرد ،در گسترش این شهر در
جهت غربی و شرقی تأثیر داشته است .بیشتر روستاهایی که در شهر بابل ادغام شدهاند در امتداد این محورهای
مواصالتی واقع شدهاند.
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این روند موجب تغییر اساسی تعداد و ویژگیهای ساختاری و تراکم ناخالص جمعیت ،مساحت ،کاربری اراضی،
افزایش سرانة ناخالص زمین ،فعالیتها ،و شاغالن بجشهای اقتصادی (بهویژه تغییر نقش خدماتی این شهر از خدماتی
به بازرگانی) در این دوره با توزیع برخی نقشهای خدماتی این شهر در سکونتگاههای روستایی پیرامون آن شده است؛
بهگونهای که سرانة ناخالص زمین این شهر از  74/32متر مربع در سال  ۹220به  ۹3۹/22متر مربع در سال ۹2۱0
افزایش یافته است.
این رویداد از ویژگیهای عام توسعة شهری در کشورهای توسعهنیافته (سعیدی و شفیعی ثابت ،)۹4۱ :۹2۱3 ،از جمله
ایران ،است؛ بطوریکه نسبت شهرنشینی در ایران از 38درصد در سال  ۹233ش به  98/0درصد در سال  ۹280رسیده
است (احمدی و همکاران .)۹28۱ ،در این کشور پس از افزایش درآمدهای نفتی در دهة  ۹243و  ،۹203رشد شتابان
شهرنشینی آغاز و بر نرخ مهاجرتهای روستا به شهر افزوده شد (شهسواریان .)3 :۹2۱3 ،این پژوهش نشان میدهد
تحوالت شهری بابل در دورة  ۹220تا  ۹2۱0بهطور کلی با روند عمومی تحوالت شهری کشور انطباق دارد .البته ،کل
این روند بیانگر آسیبها و ناکارآمدی ساختاری و عملکردی مدیریت سرزمینی در ایران به جهت ماهیت متمرکز و بجشی
آن است.
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