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تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پرا کندهرویی شهری
(مطالعه موردی :شهر بجنورد)

*

محمد مهدی عزیزی** ،1سیما یارمحمدی
01استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/2/28 :تاریخ پذیرش نهایی)93/۴/۱ :
2

چکیده
پرا کندهرویــی شــهری یکــی از مهمتریــن دغدغههــای برنامهریــزان شــهری اســت کــه تحــت تأثیــر
مجموعهای پیچیده از عوامل مختلف قرار دارد .از جمله این عوامل ،دولت و تصمیمات سیاسی است.
شــهر با تغییر جایگاه در ســطوح تقســیمات کشــوری ،از روند رشــد آرام خود خارج شــده و از طریق برخی
عوامل برونزا به سمت گسترش افقی هدایت میشود .پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است
که آیا تغییر در تقسیمات کشوری میتواند در بروز پدیده پرا کندهرویی تأثیرگذار باشد؟ و این اثرگذاری از
طریق چه عواملی صورت میگیرد؟ شهر بجنورد ،که در سال  1383پس از تقسیم استان خراسان ،از مرکز
شهرســتان به مرکز اســتان ارتقاء یافت ،به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده اســت .برای اندازهگیری
میزان پرا کندهرویی شــهر بجنورد با اســتفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی ،مقادیر عددی  15متغیر در
 27ناحیه شــهری ســال  1383و  31ناحیه شــهری ســال  1390استخراج گردید .ســپس متغیرها در چهار
عامل ترا کم ،دسترســی ،مرکزیت و اختالط کاربری دســتهبندی شــدند .مقایسه نتایج در دو دوره نشان
میدهد که در مجموع ،پرا کندهرویی شهر بجنورد افزایش یافته است .رشد مهاجرتها ،گسترده شدن
ســاختار دولــت ،لزوم تأمین خدمات متناســب بــا نقش و عملکرد منطقهای شــهر ،و افزایش سرســامآور
قیمت زمین و مسکن ،از علل تأثیرگذار بر گسترش کالبدی شهر بوده است.

واژههای کلیدی
پرا کندهرویی شهری ،تقسیمات کشوری ،تحلیل عاملی تاییدی ،متغیرها و عوامل ،شهر بجنورد.
*این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان « تبیین رابطه تقسیمات کشوری جدید با پرا کنده رویی شهری و ارائه
راهکارهای برنامه ریزی؛ مطالعه موردی شهر بجنورد» است ،که به راهنمایی نگارنده اول در سال  1391در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه
تهران انجام شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن  ،021-66462134نمابر.E-mail: mmazizi@ut.ac.ir ،66461504 :
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مقدمه
شــهرها در دورههای رشد و تحول خود از عوامل متعددی تأثیر
پذیرفتــه و بــر آنها تأثیر گذاشــته اند .تصمیمات دولــت و تغییر در
سطوح تقسیمات کشوری نیز یکی از عواملی است که بر نحوه رشد
و گســترش شــهر اثر گذار اســت .اعتالی جایگاه یک شهر در سطوح
تقســیمات کشــوری ،عالوه بر تغییرات سیاســی که به دنبال دارد،
میتواند تأثیرات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی بســیاری نیز بر آن
شــهر داشته باشــد .در ایران ،همواره بین مرکزیت اداری -سیاسی
و تمرکز قدرت و ســرمایه رابطه مســتقیم وجود داشته و تمرکزگرایی
و مرکزیــت یابــی شــهرها بــه لحــاظ سیاســی و اداری باعــث جــذب
ســرمایهگذاریها و گســترش کارکردهای اداری و خدماتی و به تبع
یگــردد (پیله ور .)8 ،1387،عــاوه بر این،
آن پذیــرش مهاجریــن م 
تزریق درآمدهای نفتی و تشــدید ســرمایهگذاریها در زمین شهری
به عنوان عاملی برونزا شهر را از روند رشد آرام و طبیعی خود خارج
میکنــد و بــا ایجــاد نابســامانی در بــازار زمین شــهری و بالاســتفاده
ماندن بخش وسیعی از اراضی شهری موجب گسترش افقی شهرها
میشــود (تقوایی و ســرایی .)135 ،1385 ،به نظر میرســد ،رشــد و
گســترش سریع شــهر ،تحت تاثیر عوامل برونزا ،پس از تغییر جایگاه
در ســطوح تقســیمات کشــوری ،به ویژه ارتقاء جایگاه شــهر از مرکز
شهرســتان به مرکز اســتان ،میتواند به پرا کنده رویی شهری منجر
گــردد .هدف اصلی این پژوهش ،بررســی تأثیر تصمیمات دولت در

رابطه با تقســیمات کشــوری جدید بر پرا کندهرویی شهری است و
پاسخ به این سوال که ،آیا ارتقاء جایگاه شهر در سطوح تقسیمات
کشــوری میتواند موجب افزایش میــزان پرا کندهرویی گردد؟ برای
این منظور ،شــهر بجنورد به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب
شده است .این شهر پس از تقسیم استان خراسان ،به عنوان مرکز
اســتان خراسان شمالی انتخاب شد و گســترش و توسعه این شهر
پس از ارتقاء از مرکز شهرستان به مرکز استان ،سرعتی بیش از پیش
گرفــت .با تغییر نقش و عملکرد شــهر و تزریق بودجــه و اعتبارات به
آن ،بجنــورد بــه عنوان اولین شــهر منطقه خود قــدرت گرفت .این
مســاله موجب فاصله گرفتن این شــهر از ســایر شــهرهای اســتان و
برتــری سیاســی ،اداری ،اقتصــادی و ...گردیــد .در راســتای پاســخ
بــه ســؤال پژوهش ،ابتدا مبانــی نظری و ادبیات جهانــی در ارتباط
بــا عوامــل موثر بر پرا کندهرویی و تأثیر تقســیمات کشــوری بر رشــد
شــهری مــورد مطالعه قرار میگیرد .ســپس شــاخصهای مناســب
بــرای اندازهگیــری پرا کندهرویــی از میــان نظــرات اندیشــمندان
استخراج و مدل مفهومی پژوهش تدوین میگردد .پس از شناخت
نمونــه مــوردی و آ گاهی از تغییرات جمعیتــی ،اقتصادی و کالبدی
موثر بر الگوی رشــد شــهر ،در مرحله بعد ،میزان پرا کندهرویی شهر
بجنــورد در دو دوره  1383و  1390اندازهگیــری و بــه تحلیــل عوامــل
موثر بر افزایش پرا کندهرویی آن پرداخته میشود.

 -1مروری بر ادبیات نظری
پدیــده پرا کندهرویــی ( )Sprawlامــروزه بــه یکــی از دغدغههــای
مشــترک برنامهریــزان و سیاس ـتگذاران تبدیــل شــده اســت و همــه
برنامهریزان بر تأثیرات گسترده آن بر چشماندازهای شهری اتفاق نظر
دارنـ�د(  .)Frenkel and Ashkenazi, 2007, 99مســاله پرا کندهرویــی،
هــم در کشــورهای توســعهیافته و هم در کشــورهای در حال توســعه
وجود دارد ،اما درجات و نیز علل آن با هم تفاوت دارند .بر این اساس،
عوامل متعدد اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی برای وقوع آن توســط
اندیشمندانبیانشدهاست(جدول.)1ماریوالنگو،محققپانامایی،
پرا کندهرویی را از ویژگیهای شناخته شده شهرهای بزرگ میداند،
امــا معتقــد اســت پرا کندهرویــی در ا کثــر کشــورهای در حال توســعه
برخالف کشــورهای غربی چشــماندازی از فقر و الگوهای غیرقانونی و
غیررســمی از کاربری زمین همراه با فقدان زیرســاختها و تسهیالت
عمومی و خدمات اساسی را نشان میدهد .این الگو تفاوت آشکاری
بـ�ا الگـ�وی پرا کنـ�ده رویـ�ی ایاالتمتحـ�ده دارد (.)Lungo, 2001, 32
از جمله مطالعاتی که به تأثیر تصمیمات سیاسی در پرا کندهرویی
پرداختهانــد ،میتــوان بــه پژوهــش ژانگ اشــاره کــرد .وی بــا تمرکز بر
رابطــه بیــن دولت و پرا کندهرویی شــهری عنوان میکند که ســاختار
ســازمانی بدنه دولت و سیاستگذاری عمومی آن در کلیه سطوح در
پرا کندهرویی سهیم هستند .به نظر وی ،ا گرچه محققین آمریکایی

بــه نقــش دولــت در شــکلگیری پرا کندهرویــی اذعان داشــتهاند ،اما
تفاوت ماهوی بین نقش دولت در به وجود آمدن این پدیده در آمریکا
و کشورهای جهان سوم به چشم میخورد .به عقیده وی ،این پدیده
در چیــن بیشــتر محصــول تغییر نیروهــای اقتصادی داخلــی و خروج
فعالیتهــای اقتصــادی قبلی بــه حومههــای پیرامون شــهرها بوده
است .در این فرایند ،دولت به جای بازار ،مسئول پرا کندهرویی بوده
است ،زیرا در چنین سیستمی تعیین کاربری اتفاقی نبوده و بازار هم
نقش چندانی در این فرایند نداشته ،بلکه دولت بر حسب اولویت نوع
توسـ�عه را مشـ�خص میکند (  Zhang, 2000, 123بــه نقل از احمدی،
 .)85 ،1389در ایــاالت متحده نیز پژوهشهای بســیاری در رابطه با
تقسیمات سیاسی و پرا کندهرویی صورت گرفته است .در این زمینه
میتوان به مطالعات کاروترز و اولفارسن اشاره کرد .در پژوهش مذکور،
رابطــه تقســیمات سیاســی و پرا کنــده رویــی را از طریــق چهــار پیامد
قابــل اندازه گیری توســعه شــهری ،شــامل ترا کم ،میــزان زمینهای
شــهری شــده ،ارزش زمین و هزینههای عمومی زیرساخت ها ،مورد
بررسی قرار دادند .چهار بعد ،به طور همزمان در یک چارچوب ،مدل
سازی شدند؛ تا مدارکی اساسی درمورد چگونگی تأثیر تقسیم شدن و
دیگر عوامل برون زا بر الگوهای رشــد شــهر را فراهم سازند .در نهایت،
نتایج پژوهش نشــان داد که تقســیمات سیاســی ،رشــد را به سمت
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جدول  -1علل و عوامل موجد پرا کندهرویی از دیدگاه صاحبنظران.

عوامل مطرح شده

صاحبنظران

توضیحات

• عوامل کالن اجتماعی و اقتصادی
• عوامل خرد اجتماعی و اقتصادی
• عوامل جمعیتی
• ترجیحات مسکن
• مسایل و مشکالت مرکز شهرها
• حملونقل
• چارچوب ضوابط و مقررات

رشد اقتصادی ،جهانی شدن و معامالت منطقهای
ارزش زمین ،دسترسی به اراضی کشاورزی ارزان ،رقابت بین شهرداری ها
رشد جمعیت و افزایش تعداد خانوارها
فضای اضافی برای هر فرد ،ترجیحات کیفی مسکن
آلودگی هوا ،آلودگی صوتی ،محیط ناامن ،مسائل اجتماعی ،فقدان فضای باز
مالکیت اتومبیل شخصی ،در دسترس بودن جادهها  ،قیمت پایین سوخت
ضعف برنامهریزی شهر و حمایت ضعیف از طر حهای موجود

• بورسبازی زمین
• یارانه ها
• قوانین دولتی
• ترجیحات مصرف کننده
• نوآوریهای تکنولوژیکی
• کاالهای نیمه عمومی و عمومی

افزایش قیمت زمینهای حاشیه شهر و احتکار آنها توسط مالکین
سوبسیدهایی که دولت به زیرساختها و حملونقل اختصاص میدهد
قوانین منطقه بندی و قوانین کاربری زمین
گرایش مردم به فضاهای باز
پیشرفتهای در زمینه ارتباطات الکترونیکی
کاالهای عمومی و اثرات بیرونی آن و تمایل کم برای تولید آن ها

• دولت

سیاستگذاریهای دولت و دادن استقالل بیشتر به دولتهای محلی

ماریو النگو

• قوانین و سیاستهای زمین شهری

افزایش قیمت زمین ناشی از سیاستهای زمین شهری
عدم توجه به خواست و نیاز گروههای کم درآمد

بروکنر

• افزایش جمعیت
• افزایش درآمد خانوارها
• کاهش هزینه حملونقل
• ناتوانی بازار
• سیستم مالی محلی و میزان مالیات

کمتر بودن هزینه شخصی حمل و نقل از هزینه اجتماعی آن و تشویق توسعه شهر
ناتوانی بازار در ایجاد تسهیالت و امکانات فضاهای باز همراه با توسعه شهر
ناتوانی در حمایت از توسعه دهندگان جهت تقویت زیرساخت ها

حسین شکوئی

• سیاستهای دولت
• بورسبازی زمین
• قوانین مالیاتی
• توسعه ناموزون محالت داخلی شهر

تصمیمات سیاسی و ایجاد شهرهای اداری -سیاسی
ناشی از سخت تر بودن قوانین ساختمانی در داخل محدوده شهر

اسفندیار زبردست

• سیستم شهرسازی
• سیاستهای زمین شهری
• سیاستهای مسکن

انعطاف ناپذیری سیستم برنامهریزی و عدم توجه به اقشار کم درآمد
پنج قانون زمین شهری پس از انقالب و محدود شدن انتقال زمین
عدم کارایی سیاستهای مسکن و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن

کارتروز و اولفارسن

• تقسیمات سیاسی

کشیده شدن رشد شهری به حاشیهها از طریق مکانیسم تیبوت

بایون و اسپرزا

• تقسیمات سیاسی

تولید سرریزهای جمعیتی در اثر کنترلهای رشد ،پس از تقسیمات

آژانس محیط زیست اروپا

رید اوینگ

تاینگ وی ژانگ

ماخذ (:تنظیم براساس شکوئی1373 ,؛EEa, 2006; Ewing, 2008; Zebardast, 2006; Lungo, 2001; Zhang, 2000; Brueckner, 2003; Byun P and Esparza A 2005; Carruthers
) ;J and Ulfarsson F 2002

حاشــیههای شــهری میکشــاند و منجــر بــه پرا کندهرویــی میگردد.
همچنین ،تقسیم شدن با ترا کم پایین تر و ارزش باالتر امال ک همراه
است (.)Carruthers and Ulfarsson, 2002, 312
بایون و اســپرزا نیز به شــکل دیگری به این موضوع پرداختهاند.
آنها با تدوین مدلی مفهومی ،سعی در توضیح پدیده پرا کندهرویی
پــس از دهه  1970در ایاالت متحده دارند و معتقدند که کنترلهای
رشد ،پس از تقسیمات سیاسی ،سرریز جمعیتی را تولید میکند و این
سرریز ،نیروهای اصلی دامن زدن به حومه نشینی و فراشهرنشینی،
در دهههای اخیر است .با تقسیم شدن مناطق متروپلیتن ،عوامل
دیگری از کنترل رشد و مقررات کاربری زمین ،همچون نرخ متفاوت
مالیات امال ک ،کیفیت و سطوح خدمات عمومی و تأثیر ساختارها،
ممکـ�ن اسـ�ت سـ�رریزها را ایجـ�اد کنـ�د (Byun and Esparza,2005,
 .)252در ایــن میــان ،تفاوت نظام حکومتی ایاالت متحده و افزایش
اختیارات پس از ایجاد حکومتهای محلی جدید قابل توجه است.
از جملــه مطالعــات صورت گرفته در رابطه بــا اثر تغییر جایگاه در

نظام تقسیمات کشوری بر رشد و توسعه شهر ،میتوان به پژوهش
لــورا کولبی اشــاره نمود .پژوهش مذکور به بررســی و تحلیل شــرایط
شــهر هلســینکی (پایتخت فنالنــد) در جریــان ارتقاءیابــی از مرکزیت
ناحیه به مرکزیت ملی پرداخته اســت .نتایج نشــان داده که دولت
با زمینه ســازی ارتقای آن از ســطح مرکزیت ناحیه به مرکزیت ملی،
و تغییر ســاختار و کارکرد شهر ،موجب رشد و توسعه شهر و پیرامون
شــده اســت .افزایــش جمعیــت شــهر هلســینکی ،رونــد رو بــه رشــد
مهاجرت به آن ،افزایش مســاحت شــهر و گسترش حومهها در یک
ساختار شهری پرا کنده ،از جمله تغییرات شهر هلسینکی است که
در این پژوهش عنوان شده است (.)Kolbe, 2006, 7
شــکوئی معتقد اســت ،سیاســت دولتها از جنبههای مختلف
میتواند در توســعه شــهرها موثر باشــد .از جمله ،توســعه شهرهای
اداری -سیاســی ،وابســتگی اقتصــادی شــهرهای جهــان ســوم،
روابط تولیدی حا کم بر جامعه و ایجاد زاغهنشــینی ،حومهنشینی،
فرســودگی شهر مرکزی و استفاده بهینه از زمینهای شهری دخیل
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اســت .امــروزه نقــش دولتهــا در فضاســازی جغرافیایــی ،از عوامل
تعیین کننده است (شکوئی .)29-31 ،1373 ،لذا تصمیمگیریهای
سیاســی میتوانند مجموعه یک شــهر را جاذب یا عاری از جذابیت
ســازند و میتواننــد وضعیتــی کــه بــرای ســرمایهگذاری و نیــز انتقال
نقشهــای اداری و ارشــادی بــه شــهرها موثــر اســت ،ایجــاد کننــد.
نقش دولتها و تصمیمات سیاسی آنها ،بسته به متمرکز بودن یا
نبودن امور سیاســی و اجتماعی کشــورها ،اثرات خارجی متفاوتی از
خود بر جای میگذارند ،به گونه ای که در اقتصاد برنامهریزی شده
دولتها مهمترین نقش را دارند(همان.)339 ،
در ایــران ،تا زمانی که الگوی رشــد شــهرها ارگانیک بــوده و عوامل
درونزا و محلی ،تعیین کننده رشــد شــهری بوده اند ،زمین شــهری
نیز کفایت کاربریهای سنتی شهری را میداده است .لیکن ،از زمانی
که مبنای توســعه و گســترش شــهرها ماهیتی برون زا به خود گرفت
و درآمدهــای حاصــل از نفت در اقتصاد شــهری تزریق شــد ،ســرمایه
گذاری در زمین شــهری تشــدید گردید و این نقطه ضعف اصلی بازار
خصوصی بدون برنامه زمین ،الگوی توسعه بسیاری از شهرهای ایران
را دیکتــه کرده اســت (ماجدی .)6 ،1378 ،این امر باعث نابســامانی
بــازار زمیــن شــهری ،و بــه ویژه بــا اســتفاده ماندن بخش وســیعی از
اراضی داخل محدوده و گسترش افقی شهرها شده است (اطهاری،
 .)36 ،1379در ایــران ،دولــت ،بــه عنــوان مهمترین عامل سیاســی،
همــواره موثرتریــن نقش را در تحوالت و دگرگونی ســاختو ســازهای
فضایی از جمله شهرها داشت ه است (علیا کبری و فرجی دارابخانی،
 .)161 ،1385در تبییــن دگرگونیهــا در نقشپذیــری شــهرها و ایفــای
نقش دولت که زمینهســاز توســعه شــهرها و شهرنشــینی شد ،نظریه
دولت و شهرنشــینی برای پاســخ دادن به چرایی و چگونگی توســعه
پرشــتاب شهر و شهرنشــینی در ایران شــکل گرفت .در این نظریه ،بر
نقش پذیری دولت در نتیجه پیدایش نفت و بهره گیری از درآمدهای
نفتی ،ورود دولت به شــهرها و زمینه سازی توسعه آنها تا کید شده
اســت و حتی پیدایش شــهرها و ارتقاء جایگاه آنها را از طریق ســرمایه
گذاری و یا تزریق سرمایه میدانند (رهنمایی.)24 ،1373 ،
دولت و شــهر در عملکرد و موقعیت کنونی خود به شدت وابسته
به یکدیگرند؛ موجودیت شــهر باعث تقویــت منزلت و عملکرد دولت
شــده و دولت به ســهم خود ،هویتبخش اصلی شهرها و چهرهپرداز
عمده منظر شهری است (رهنمایی .)159 ،1388 ،بهرهگیری مستمر
از درآمدهای نفتی ،موجب سازمانیابی جدید شهرها بعد از انقالب
مشــروطیت شــد؛ بــه طــوری کــه نظــام و ســازمان اداری و سیاســی
شهرهایی که مرکز واحدهای سیاسی -اداری خود بودهاند ،با تشکیل
سازمانهای اجرایی جدید ،چه از نظر جهتگیری جریان سرمایه ،و
چــه از نظــر منابع تأمینکننده مالی حکومــت و دولت ،تغییر کرد و به
کلــی موجب ســازماندهی مجدد فضا در محیطهای شــهری شــدند
(رهنمایــی .)22 ،1373 ،در کنار عناصر شــهری قدیمــی (کارکردهای
بازار ،تجارت ،کشــاورزی و ،)...عنصر جدیدی به نام دولت در عرصه
اقتصــادی شــهر وارد شــد که بــا پرداخت حقــوق کارمندان ،ســاخت
فضاهــای عمومــی و خدماتی ،اجرای امــور عمرانی و تزریق ســرمایه،
حیــات اقتصادی شــهرها را تغذیــه میکرد .درحقیقــت ،دولت نقش
مهمی در عملکرد شهری یافت و این امر در تمرکزگرایی ،سازمانیابی

فضایی و تغییرات ســاختاری -کارکردی حاصل از آن به ویژه در رشد
شهری موثر بوده است (پیله ور.)36 ،1387 ،
 در نظریــه تقاضــای زمیــن ،دو دســته عوامــل درونــی و بیرونیدخالــت دارنــد .عوامــل درونزا شــامل مقــررات پروانه ســاختمان،
مســاحت زمیــن ،نوع کاربــری ،خصوصیات طبیعی ،فاصلــه از مرکز
شــهر و خیابــان ،مقــررات تفکیــک زمیــن هســتند .عوامــل بــرونزا
شــامل بورسبــازی زمیــن ،مالیات بر زمین و مســتغالت میشــوند.
موقعیتیابی شــهرها نیز به دالیل سیاســی (از جمله نقش دهی به
مرا کز ناحیهای) ،اقتصادی (مطلوبیت زمین ناشی از سرمایهگذاری)
و اجتماعی (جریانهای مهاجرتی به شهرها) در گروه عوامل برون زا
قرار دارند و در تقاضای زمین بی تأثیر نیستند (پیلهور.)47 ،1387 ،
 در کشورهای صادرکننده نفت ،رشد سریع شهری فرصتهایســودآوری در صنعــت مســکن و ســاختمان بوجــود آورده اســت.
ســرمایهگذاری دولت در تجهیزات زیرســاختی شهرها ،موجب رونق
صنعت ساختمان میگردد .در نتیجه ،عوامل و فعالیتهای وابسته
به صنعت ساختمان نیز اهمیت خاصی مییابد؛ به ویژه زمین که با
توسعه سریع شهرها حالت بحرانی پیدا میکند و احتکار زمین که در
اقتصاد بازار به سودآورترین بخش اقتصادی جامعه درمیآید .در طی
زمان ،با افزایش جمعیت شهری و باال رفتن قیمت زمین و مسکن در
شــهرها ،زمین و مسکن از دســترس طبقات کم درآمد شهری خارج
میگــردد و طبقه کم درآمد و مهاجران روســتایی ،برای تهیه زمین و
مســکن ،به راههای غیرقانونی و تصرف عدوانی متوســل میشوند و
کمربند فقر در بخشی از شهر ظاهر میشود (شکوئی.)442 ،1373 ،
از مهمتریــن تغییراتــی که دولــت با ارتقاء جایگاه شــهر در نظام
تقســیمات کشــوری بــر آن وارد میکنــد و بر شــکل توســعه شــهر اثر
میگذارد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تزریــق اعتبــارات عمرانــی از محــل بودجــه دولــت بــه اقتصادً
شــهری و منطقــهای کــه عمدتــا از محــل تصدیگــری و مدیریــت
برمنابــع ثــروت ملــی بــه دســت میآیــد .ایــن اعتبــارات در یــک
ً
نظــام سلســله مراتبــی ،عمدتــا در شــهرها هزینــه شــده و در قالــب
طر حهای توســعه و عمران شــهری ،احداث بناهــای اداری ،مرا کز
فرهنگــی و اجتماعــی و یــا انــواع مرا کــز خدماتــی ،ماننــد درمانگاه،
مدرســه ،دانشــگاه ،بیمارســتان بــه مصــرف میرســند (رهنمایی،
 .)158 ،1388مبالغــی کــه تحــت عنــوان اعتبــارات عمرانــی بــرای
ساختوســازهای کالبــدی مورد نیــاز پرداخت میشــود ،منجر به
تحــول عملکــردی و تغییــر در ســاخت اقتصــاد پایــه و فعالیتهای
اشتقاقی این گونه شهرها میگردد (ضیائی.)1379 ،
 دستگاههای اداری ،مهم ترین اهرم اجرایی و بازوی عملکردیتمرکز اداری -سیاســی به شــمار میروند .لذا ،افزایش ســازمانها و
ارگانهــای اداری_ اجرایــی ،بارزتریــن پیامد تمرکز اداری -سیاســی
اســت که همراه با برخی از دیگر نمادهای بوروکراســی ،نمود بســیار
مشــخصی در ســازمان اجتماعی -اقتصادی شــهر اداری -سیاســی
دارد (علی ا کبری و دارابخانی .)166 ،1385 ،تقسیم شدن سرزمین
بــه واحدهای کوچک تر ،باعث افزایش نیروی انســانی و تشــکیالت
دولتی شــده و رشــد ســطح تقســیمات کشــوری با رشــد تشــکیالت
دولتــی همزمــان صورت میگیرد ،نتیجه این فراینــد ،افزایش تعداد
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کارکنــان دولت خواهد بود .حضور قشــر کارمند و حقوق بگیر دولت
در نقاط شــهری ،نیاز و تقاضا برای فضاهای ســکونتی ،آمد و شــد،
آموزشــی ،بهداشــتی ،اقتصــادی ،گذران اوقــات فراغت و رفع ســایر
نیازهای معیشتی را افزایش میدهد (ضیائی.)1379 ،
 افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک پیرامونی به مرکزاســتان ،از دیگر پیامدهای ارتقاء شــهر در سطوح تقسیمات کشوری
اســت .مهاجرت نیروی فعال انســانی از روستاها و شهرهای کوچک
و متوســط بــه دلیل رشــد جمعیت و تغییــرات و دگرگونــی در زیربنای
اشــتغال در ناحیــه به بزرگترین شــهر ناحیه « متروپل -مرکز اســتان»
انجام میشود (مستوفی الممالکی .)122 ،1380 ،این شهرها به دلیل
تمرکز شدید سرمایه ها ،وجود امکانات کاری و رفاهی ،توسعه صنایع،

باال بودن درآمد ســرانه و عدم محدودیت در رشــد و توســعه شــهری
از جاذبیت خیلی بیشــتری نســبت به شــهرهای متوســط و کوچک
برخوردارهستند.

 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق ،در رده تحقیقات
کاربردی قرار میگیرد .یافتن رابطه پرا کندهرویی و تقسیمات کشوری
جدیــد و چگونگــی تأثیرگــذاری ایــن تغییر بــر پدیــده پرا کندهرویی،
پس از ارتقاء شــهر به مرکز اســتان ،اهداف بنیادی این تحقیق را در
جهت توســعه دانش تشکیل میدهند .در این تحقیق ،با توجه به

جدول -2جمعبندی و خالصه عوامل و ویژ گیهای پرا کندهرویی.

عوامل اندازه گیری شده

ویژ گیهای پرا کندهرویی

-

ترا کــم پاییــن ،گســترش بــدون محدودیــت ،تفکیــک
فضایی کاربریها ،گســترش جسته و گریخته ،توسعه
نواری و گسترده خطوط تجاری

Burchell et al، 1998

-

توسعه کم ترا کم آن سوی لبههای خدمات و اشتغال
بــا تفکیک مکان خریــد ،کار ،تفریح و آموزش و نیاز به
ماشین در سفر بین مناطق

Sierra Club، 2001

مســاحت زمینهای شــهری ،ترا کم جمعیتی مناطق شــهری ،نســبت جمعیت مرکز
شــهر بــه حومــه ،درصد جمعیتی که خارج از مناطق شــهری زندگــی میکنند ،درصد
جمعیتــی که در داخل مناطق شــهری زندگی میکنند ،درصد افــرادی که در مناطق
شــهری به صورت شــخصی رفتوآمد دارند ،تعداد حوزههای متعددی که بر مناطق
شهری کنترل دارند ،نسبت سا کنین فقیر مرا کز شهری به حومه

الگوهــای مختلف کاربری زمین و نتایج حاصل از این
الگوها

پژوهشگر

Downs، 1999

تغییرات جمعیتی ،زمینهای شهری و ترا کم

ارزش زمیــن ،تقســیمات سیاســی ،حکومتهــای
محلــی ،ازدحــام ترافیــک و سیاســتهای متفــاوت
محلی در زمینههای کاربری

Pendall، 1999

میزان دسترسی به اشتغال

افزایــش تعــداد اتاقهــا ،مســاحت واحدهــا ،بهبــود
وضعیت مالکیت و افزایش توانایی خرید مسکن

Kahn، 2001

تمرکز اشتغال در حلقههای سه و ده مایلی از مرکز

عدم تمرکز اشتغال

Glaeser، 2001
،USA TODAY

درصدی از جمعیت مناطق کالنشهری که در نواحی شهری شده زندگی میکنند،
تغییر در درصد جمعیت کالنشهری دریک دوره زمانی

-

ترا کــم ،تــداوم ،تمرکــز ،خوش ـهای بــودن ،مرکزیــت ،هســتهای بــودن ،اختــاط
کاربریها ،همجواری.

ترا کــم کم ،تــداوم ،تمرکز ،خوشــهای بــودن ،مرکزیت،
هستهای بودن ،اختالط کاربریها ،همجواری.

Galster et al، 2001

تغییرات جمعیتی

شدت مصرف زمین

Fulton، 2001

ترا کم ،اختالط کاربری ،مرکزیت و دسترسی از طریق تعریف  22متغیر

توســعه مسکونی کم ترا کم ،با نواحی اداری ،تجاری و
مســکونی جدا از هم ،فاقد مرا کز فعالیت و محدودیت
انتخابها در مسیرهای سفر

Ewing et al،2002

ترا کم جمعیتی ،بیقاعدگی شــکل نواحی ساختهشــده ،گسستگی ،جدایی گزینی
کاربریها و ترکیب کاربریها ،از طریق  13متغیر

ترا ک ـم پاییــن ،گســترش پرا کنــده ،تفکیــک کاربــری
زمیــن ،اســتفاده گســترده از وســایل نقلیــه شــخصی،
استفاده از زمینهای باز و روستایی

Frenkel and Ashkenazi، 2007

رشــد شــهری ،ترا کم ،عوامل اجتماعی ،فضای فعالیت ،چند پارگی ،تمرکز زدایی و
دسترسیها از طریق  42متغیر

رشــد شــهری ،مشــخصههای اجتماعــی و زیبایــی
شــناختی ،تمرکززدایــی ،دسترســی ،مشــخصات
ترا کمــی ،چند پارگی ،اتالف فضاهای باز و از بین رفتن
پویایی شهر

Torrens، 2008

ترا کم واحد مســکونی ،ترا کم اشــتغال ،واحد مسکونی و مرکزیت اشتغال ،مجاورت
محل اشتغال و واحد مسکونی

ترا کم پایین کاربری زمین ،وقوع در لبههای شهری

Pence، 2008

ماخذ :تنظیم براساس (Burchell et al, 1998; Sierra Club, 2001; Downs, 1999; Pendall, 1999; Kahn, 2001; Glaeser, 2001; Galster et al, 2001; Fulton et al, 2001; Ewing
)et al, 2002; Frenkel and Ashkenazi, 2007; Torrens, 2008; Pence, 2008
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جدول  -3متغیرهای انتخاب شده برای بررسی و اندازه گیری پرا کندهرویی شهری.

عوامل

مرکزیت

اختالط کاربری

دسترسی

ترا کم

متغیرها

تأثیر بر پرا کندهرویی

ماخذ

ترا کم جمعیتی ناخالص

منفی

اوینگ و همکاران ( ،)2002گالســتر و همکاران ( ،)2001احمدی
و دیگران ( ،)1389زبردست و حبیبی ()1388

ترا کم ساختمانی

منفی

اوینــگ و همکاران ( ،)2002گالســتر و همــکاران ( ،)2001تورنس
( ،)2008احمدی و دیگران (،)1389زبردست و حبیبی ()1388

نسبت ترا کم خالص جمعیتی به مترا کم ترین مرکز شهری

منفی

اوینــگ و همــکاران ( ،)2002احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

میانگین اندازه قطعات در ساختمآنهای مسکونی

مثبت

فرانــکل و اشــکنازی ( ،)2008احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

میانگین اندازه بلوکها

مثبت

اوینــگ و همــکاران ( ،)2002احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

درصد بلوکهای شهری کوچک (کوچکتر از  3000مترمربع)

منفی

اوینــگ و همــکاران ( ،)2002احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

درصد افراد با دسترسی به مرکز خرید محلی در فاصله  200متری

منفی

اوینــگ و همکاران ( ،)2002تورنس ( ،)2008احمدی و دیگران
( ،)1389زبردست و حبیبی ()1388

درصد افراد با دسترسی به مدرسه ابتدایی در فاصله  500متری

منفی

اوینــگ و همکاران ( ،)2002تورنس ( ،)2008احمدی و دیگران
( ،)1389زبردست و حبیبی ()1388

ترکیب کاربریهای مسکونی

مثبت

فرانکل و اشکنازی ( ،)2008احمدی و دیگران ()1389

ترکیب کاربریهای تجاری و صنعتی

منفی

فرانکل و اشکنازی ( ،)2008احمدی و دیگران ()1389

ترکیب کاربریهای اداری و عمومی

منفی

فرانکل و اشکنازی ( ،)2008احمدی و دیگران ()1389

ترکیب کاربریهای تفریحی و توریستی

منفی

فرانکل و اشکنازی ( ،)2008احمدی و دیگران ()1389

ترکیب کاربریهای خاص

منفی

فرانکل و اشکنازی ( ،)2008احمدی و دیگران ()1389

درصد افرادی که در فاصله یک کیلومتری از  CBDهستند

منفی

اوینــگ و همــکاران ( ،)2002احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

درصد افرادی که در فاصله بیش از سه کیلومتری  CBDهستند

مثبت

اوینــگ و همــکاران ( ،)2002احمــدی و دیگــران (،)1389
زبردست و حبیبی ()1388

ماخذ( :پردازش شده براساس یافتههای پژوهش)

چنــد بعــدی بودن موضــوع ،از روشهــای مختلــف ،از جمله روش
اســتقرایی ،قیاســی و ...بهره گرفته شــده اســت .اما روش اصلی در
انجــام ایــن تحقیق ،از نوع تحلیلی -تطبیقی اســت .روش تطبیقی
یکــی از روشهــای پژوهش كمی و كیفی اســت كــه در آن دو یا چند
متغیــر یا فرایند همگون كه میتوانند نمونهها و موارد محســوس یا
نامحســوس باشــند ،بررسی میشــوند؛ با این هدف كه با توصیف و
تبیین اشــتراكها و اغلب تفاوتها ،بتوان آن پدیدارها را شناســایی
ً
كرد و به تفسیرها و احتماال تعمیمهای تازه دست یافت .مطالعات
ً
تطبیقــی عمومــا ســه فراینــد توصیــف ،مقایســه و نتیجهگیــری را
دربردارند .برای آزمون فرضیه پژوهش ،پرا کندهرویی شهر بجنورد،
در دو دوره ( 1383ســال تقســیم اســتان خراســان و تشکیل استان
خراسان شمالی) و  ،1390با استفاده از شاخصهای مناسب ،اندازه
گیری و با یکدیگر مقایســه میگردد ،تا تغییرات رخ داده شناســایی
گردند و سپس به تشریح و تبیین دالیل آن پرداخته میشود.
جدول  2جمع بندی ویژگیها و عوامل اندازهگیری شــده توسط
پژوهشــگران را نشــان میدهد .متغیرهایی که برای بررســی پرا کنده
رویی انتخاب میشوند ،باید قابل اندازه گیری باشند ،تا حد ممکن
تمام ویژگیها را پوشش دهند ،از تعداد خطاها بکاهند و به مناسب

تریــن شــیوه آن را انــدازه گیــری کننــد (زبردســت و شــادزاویه،1390 ،
 .)98بر این اساس ،از میان متغیرهای بسیاری که برای اندازه گیری
پرا کندهرویی معرفی شــدهاند 15 ،متغیر متناسب با اهداف پژوهش
و نیز امکان دسترسی به اطالعات مربوط به آن در شهر مورد مطالعه
گزینش شدهاند .به دلیل جامعیت مطالعات اوینگ ،تورنس ،گالستر
و فرانــکل و اشــکنازی ،متغیرهای انتخاب شــده بــرای این تحقیق از
میــان متغیرهــا و عوامل بــه کار رفتــه در کار آنها بوده اســت .الزم به
ذکــر اســت ایــن متغیرها توســط برخی پژوهشــگران داخلی نیــز برای
اندازه گیری پرا کندهرویی استفاده و با توجه به شرایط ایران تعدیل
شدهاند ،که در جدول مذکور ،به آنها نیز اشاره شده است.
مقادیــر عددی شــاخص هــا ،از مطالعات آخریــن طرح جامع و
تفصیلی و نقشــههای وضع موجود شــهر با کمک نرم افزار تحلیلی
 GISاســتخراج گردیده و برای انــدازه گیری پرا کندهرویی ،از روش
تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آماری  SPSSو Microsoft Excel
اســتفاده شده اســت .روش تحلیل عاملی تاییدی ،بستر مناسب
بــرای مقایســه عاملها در دو دوره را فراهــم میکند .در این روش،
مطالعه برمبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده قرار میگیرد.
از این رو ،پس از بررســی تئوریها و مطالعات پیشــین ،شاخصها
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در چهــار عامــل ترا کــم ،دسترســی ،اختــاط کاربــری و مرکزیــت،
خالصه ســازی و تحلیل شــدهاند (جدول  .)3همچنین ،براســاس
پژوهشهــای صــورت گرفته ،نــوع تاثیــری که شــاخص مربوطه بر
پرا کندهرویی میگذارد ،مشخص شده است .تأثیر منفی به منزله
آن اســت که بــا افزایش مقــدار عــددی متغیــر ،پرا کندهرویی کمتر
صورت میگیرد و تأثیر مثبت به معنی افزایش پرا کندهرویی در اثر
افزایش مقدار عددی متغیر حواهد بود.

 -3شناخت شهر بجنورد
تقســیم اســتان خراســان یکــی از چالشهــای جــدی مرتبــط با
تقســیمات کشــوری ایــران بود کــه موافقــان و مخالفان بســیاری با
ً
دیدگاههای متفاوت و بعضا متضاد داشت .اما پس از کشمکشهای
فراوان ،قانون تقسیم استان خراسان در جلسه علنی 1383/2/29
مجلس شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ  1383/3/9به تایید
شــورای نگهبان رســید .درنتیجه ،وسیع ترین استان کشور تقسیم
شــد و ســه اســتان ،خراســان رضــوی بــه مرکزیت مشــهد ،خراســان
شــمالی بــه مرکزیت بجنــورد و خراســان جنوبی به مرکزیــت بیرجند
تشــکیل گردیدند .استان خراسان شــمالی در این سال با جمعیت
معادل  802317نفر به عنوان استانی جدید ایجاد شد .شهر بجنورد
نیز که از نظر شــاخص فاصله و دسترســی در موقعیــت مطلوبی قرار
گرفته و زیرســاختهای اقتصادی را از نظر مرکزیت اســتان دارا بود،
به عنوان مناسب ترین کانون سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،طبیعی
و اجتماعی شناخته شد و مرکزیت استان را عهده دار گردید .با این
انتخــاب ،تــوان مدیریتــی شــهر بجنــورد ،به ســطح جدیــدی ارتقاء
یافــت و بــه صورت کانــون مهم جاذبه و هدایت کننــده جریانهای
جمعیتی و اقتصادی در منطقه تبدیل شد.
بررســی آمــار جمعیتــی شــهر بجنــورد نشــان میدهــد که رشــد
جمعیــت شــهر در دورههــای مختلــف سرشــماری ،رونــد یکســانی
را طــی نکــرده و نــرخ رشــد جمعیت با توجــه به شــرایط اجتماعی،
فرهنگــی و سیاس ـتهای دولــت ،مقادیــر متفاوتــی را تجربــه کرده
اســت؛ اما بجنورد همواره شهری مهاجرپذیر بوده است .اطالعات
سرشــماری نفوس و مســکن در سال  ،85حا کی از افزایش فزاینده
این مهاجرتها از ســال  83و از زمانی است که این شهر به عنوان
مرکز اســتان انتخاب گردید .میزان مهاجرتها به شــهر بجنورد در
دهه  ،70ساالنه کمتر از  2000نفر بود ،که این میزان پس از انتخاب
ایــن شــهر بــه عنــوان مرکز اســتان جدید ،افزایش بســیاری داشــته
اســت .بــه نظر میرســد خبر تقســیم اســتان خراســان ،در افزایش
پدیده مهاجرت در سالهای  1380-83نیز اثر گذار بوده است.
براســاس اطالعات سرشــماری نفوس و مســکن 33/6 ،1385
درصــد مهاجران از روســتاهای شهرســتان بجنــورد و  17/5درصد

از شــهرهای شهرســتان وارد شــدهاند و مهاجرتهــای درون
شهرســتان دارای بیشتریــن فراوانــی در الگــوی مهاجــرت شــهر
بوده اســت .تبعیت از خانوار ،تحصیل و جستجوی کار ،مهمترین
دالیل مهاجرت به شــمار میروند .ایجاد زیرســاختهای توسعه،
افزایش فرصتهای شغلی در شهر بجنورد و امید به دستیابی به
شرایط بهتر زیست پس از مرکزیت یافتن ،به عنوان انگیزهای قوی
بــرای ســا کنان شــهرهای کوچــک و روســتاهای پیرامــون و عاملی
موثر در افزایش مهاجرتها به این شهر بوده است.
بررسی روند رشد کالبدی شهر در ادوار مختلف نشان داد که از
زمان پیدایش هســته اولیه شــهر تا دوران قاجار ،گســترش شهر به
شکل پیوسته بوده و روند کندی داشته است .اما در دوره قاجاریه،
کالبــد شــهر از قیــد و بنــد محدودهها رهــا گردید و قادر بــه پذیرش
تحول و توســعه ســریع تر و آزادتری شد .در این دوره ،هستههایی
از عناصــر شــهری حتی خارج از بافت موجــود و به صورت منفصل
شکل گرفت و در محدوده شمال شرقی شهر ،حاشیهنشینی ایجاد
شد .نقطه عطف گسترش شهر بجنورد ،دوران پهلوی اول است.
در این دوران ،پیامدهای سیاســت اســکان اجباری کوچنشــینان
در ســطح شــهر بجنــورد قابــل تأمــل اســت؛ بــا ایــن حال این شــهر
همچنــان شــهری کوچــک باقــی مانــد .تحــول دیگــر در گســترش
شــهر بجنــورد ،مابیــن ســالهای  1342-45بــه وقــوع پیوســت.
یعنــی زمانــی که قانون اصالحــات اراضی به اجرا درآمــد .در نتیجه
این قانون ،بخشــی از نیروی کار آزاد شــده و به ســوی شــهر گسیل
شــدند .تأثیر این افزایش نا گهانی جمعیت بر کالبد شهر ،گسترش
آن از ســمت جنــوب بود .در دوران پس از انقــاب نیز ،اراضی واقع
در شــمال و شــمال شرق شــهر در حول روستاها و ســکونتگاههای
موجود به محلی برای اسکان مهاجرین روستایی و کم درآمدهای
ن قیمــت زمیــن کــه حاصــل
شــهری تبدیــل گردیــد .قطعــات ارزا 
تبدیــل اراضــی کشــاورزی بــه بافتهــای مســکونی بوده اســت ،از
ســوی ســودا گران زمین در اختیار مشتریان بازار غیررسمی زمین و
مسکن قرار گرفتند (مهندسین مشاور نقش جهان پارس.)1388 ،

جدول  - 4تعداد مهاجران وارد شده به شهر بجنورد به تفکیک سال ،دوره .1379-85
سال

1379

1380

1381

1382

1383

1384

1385

تعداد مهاجران

1973

2714

2782

3596

4972

4896

7294

ماخذ( :مركز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن )1385

تصویر  -1مراحل توسعه ادواری شهر بجنورد.
ماخذ( :نگارندگان براساس طرح جامع شهر بجنورد ،مهندسین مشاور نقش جهان پارس)1388 ،
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به طور کلی ،رشــد و گســترش شهر بجنورد پیش از سال 1383
ً
را میتوان رشــدی آرام و عمدتا تحت تأثیر عوامل درون زا توصیف
کــرد .پــس از ارتقاء جایگاه شــهر بجنــورد به عنوان مرکز اســتان ،به
دلیل افزایش تقاضای مســکن ،اراضی بســیاری توسط سازمانها
و ارگانهــای دولتــی ،تحــت نظــر دولت ،بــه امر مســکن اختصاص
یافت .از جمله آنها ،میتوان به پروژههای مســکن مهر گلســتان
شــهر به مســاحت  280هکتار در  4/5کیلومتری بجنورد ،مســکن
الغدیــر با  6.3هکتار و پروژه مســکن شــهدای گمنام بــا  8.3هکتار
در جنــوب شــهر ،و نیــز اراضــی در شــمال جــاده بجنــورد -گــرگان،
در جنــوب نیــروگاه ،در حوالــی فرودگاه ،در غرب شــهر و نیز شــهرک
ولیعصــر اشــاره کرد .عالوه بــر این ،اراضی تخته ارکان با مســاحتی
حــدود هــزار هکتــار در فاصله  5کیلومتری جنوب شــهر ،به شــکل
منفصل ،برای ایجاد نمایشگاه بینالمللی ،دانشگاهها ،ورزشگاه و
نیز استقرار برخی ادارات در نظر گرفته شد .بررسی آمار و اطالعات
پروانههای ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری نیز ،به شدت
گرفتــن فعالیتهای ساختوســاز ،رونق بازار مســکن و نیز افزایش
ساختمانهای دولتی تا کید میکند.
عــاوه بــر این ،مراجعــه به بنگاههای مســکن و بررســی تغییرات
قیمت زمین و مســکن پس از ایجاد اســتان خراسان شمالی ،بیانگر
افزایــش  20تــا  50برابــری قیمــت زمیــن و  5/4تــا  10برابــری قیمــت
مســکن طی این ســالها اســت؛ که بخش عمده این تغییر نه در اثر
تورم ،بلکه بیشتر ناشی از ارتقاءیابی و اثر تصمیمات سیاسی دولت
میگردد .از سوی دیگر ،افزایش مهاجرتها به شهر بجنورد ،حضور
اقشــار کــم درآمــد روســتایی در شــهر ،و فقــدان بضاعت مالــی برای
تهیه مسکن مناسب ،منجر به تشویق حاشیهنشینی و شکلگیری
سکونتگاههای غیررسمی گردیده است .در مجموع ،این شهر پس
از انتخاب به عنوان مرکز استان خراسان شمالی ،با تحوالتی جدی
روبرو شد؛ که این تحوالت روند رشد کالبدی شهر را تحت تأثیر خود
قرار دادند .در حال حاضر ،این شهر شکلی از توسعه را تجربه میکند
که میتواند هزینهها و آثار منفی بسیاری را به همراه داشته باشد.

 -4پرا کندهرویی شهر بجنورد
پیش از مرکزیت استان
بــه منظــور انــدازه گیــری پرا کندهرویــی شــهر بجنــورد پیــش از
مرکزیــت اســتان ،از اطالعــات و نقش ـههای طــرح تفصیلی مصوب
 1385اســتفاده شده است که برداش ـتهای میدانی و نقشههای
تهیه شــده آن مربوط به ســال  1383میباشد .این طرح ،نزدیک
تریــن اطالعات در مورد وضع موجود شــهر بجنــورد را اندکی پس از
انتخاب به عنوان مرکز استان خراسان شمالی در اختیار میگذارد.
اطالعات و مقدار عددی شــاخصها برمبنای تقســیمات کالبدی
طرح تفصیلی و در  27ناحیه شهر بجنورد استخراج شده است.
پــس از اســتخراج و جمــع آوری مقــدار عــددی شــاخصها از
نقش ـههای  GISو نیــز طــرح تفصیلــی شــهر ،روش تحلیــل عاملــی
تاییدی با کمک نرم افزار  SPSSانجام شد .پس از به دست آوردن
امتیــاز عاملــی هر یــک از عوامل ،امتیاز عاملی کل محاســبه شــده

اســت که پرا کندهرویی را در هر یک از نواحی شــهر در ســال 1383
نشان میدهد .برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

امتیازعاملی کل ناحیه
امتیازعاملی هر یک از عوامل
درصد واریانسی که هر عامل تبیین میکند
تعداد عوامل
بــه منظور تحلیل آســان تر عوامــل ،امتیازهای عاملــی را که هر
یــک در بازههای متفاوتی از اعداد مثبت و منفی قرار گرفتهاند ،در
بازه صفر تا ده اســتاندارد شدهاند .برای این امر ،از تکنیک تبدیل
مقیاس خطی استفاده گردید:
= تغییر مقیاس امتیاز عوامل
امتیازهــای عاملــی در بــازه ای از صفــر تــا  ،10به صورت پیوســته
قــرار گرفتهانــد .بــه منظــور درک بهتــر وضعیــت نواحــی شــهر از نظــر
پرا کندهرویی و تفســیر یافته ها ،امتیازهای عاملی طبقهبندی و به
یک متغیر چند سطحی و رتبه ای به شرح زیر تبدیل شده است:
امتیازهای صفر تا  :2بسیار کم
امتیازهای  2تا  :4کم
امتیازهای  4تا  :6متوسط
امتیازهای  6تا  :8زیاد
امتیازهای  8تا  :10بسیار زیاد
روی هــم گــذاری و مقایســه نقشــه پرا کندهرویی شــهر بجنورد
بــا رونــد رشــد کالبــدی آن در ادوار مختلــف میتــوان دریافــت که،
توســعههای شــکل گرفتــه تــا ســال  ،1335یعنی نواحــی 5 ،4 ،3و
 6کمترین پرا کندهرویی را داشــتهاند .امتیاز پرا کندهرویی نواحی
پیرامــون ایــن بافت ،یعنی توســعههای مربوط به ســالهای -56
 ،1335در بازه کم و بسیار کم قرار داشته است .در نهایت ،نواحی
شــکل گرفتــه پــس از ســال  1373بیشــترین میــزان پرا کندهرویــی
را دارا بــوده انــد .شــواهد نشــان دهنــده وجــود ارتبــاط در میــزان
پرا کندهروی��ی نواح��ی با روند رش��د تاریخ��ی ش��هر در ادوار مختلف
میباشــد .نواحــی مرکــزی و بافت قدیمی تــر شــهر از پرا کندهرویی
کمتری برخوردار بودهاند و توســعههای جدید گرایش بیشــتری به
رشــد پرا کنــده داشــتهاند .با آ گاهی و اشــراف به رابطــه میان دوره
ش��کلگیری یک ناحیه ش��هر و میزان پرا کندهرویی آن ،و نیز وجود
نواحــی پرا کنــده رو در هــر دوره ای بــا علل خاص خــود ،تمرکز این
پژوهــش بــر یافتــن دالیــل پرا کندهرویی توســعههای جدید شــهر
بجنــورد پــس از ســال  1383و نیــز دالیل شــکلگیری آنهــا و تأثیر
تصمیمات در نظام تقسیمات کشوری بر این مساله خواهد بود.

 -5پرا کندهرویی شهر بجنورد
پس از مرکزیت استان
پــس از اندازه گیری پرا کندهرویی شــهر بجنورد در ســال ،1383
بــرای بررســی و تحلیــل اثــرات تقســیمات کشــوری جدید بــر الگوی
رشــد آن ،پرا کندهرویــی شــهر ،هفــت ســال پس از تشــکیل اســتان
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تأثیر تقسیمات کشوری جدید بر پرا کندهرویی شهری

جدول  -5امتیاز عاملی استاندارد شده عوامل چهارگانه و کل در نواحی مختلف شهر بجنورد ،در سال .1383

ناحیه

عامل ترا کم

عامل دسترسی

عامل مرکزیت

عامل اختالط کاربری

امتیاز عاملی کل

1

5.698

3.226

9.293

6.087

6.158

2

7.572

3.173

9.354

7.082

7.286

3

10.000

6.365

10.000

8.372

10.000

4

8.165

5.986

10.000

9.432

9.619

5

9.254

3.232

10.000

10.000

9.398

6

8.922

2.924

10.000

9.308

8.889

7

7.650

4.844

10.002

7.324

8.197

8

7.326

10.000

8.775

6.467

8.870

9

8.294

2.692

9.998

7.861

7.981

10

8.380

4.452

10.002

8.214

8.716

11

6.796

4.198

8.931

6.820

7.041

12

7.338

5.130

10.000

8.896

8.814

13

7.137

3.044

10.000

7.220

7.390

14

9.530

8.340

7.705

6.808

8.904

15

2.555

4.412

4.707

5.050

3.112

16

4.575

4.994

6.857

4.872

4.835

17

3.337

9.324

6.846

4.696

5.654

18

4.870

9.615

9.748

5.850

7.941

19

2.935

6.240

6.947

3.835

4.213

20

6.765

9.837

6.742

6.774

7.934

21

1.565

4.286

4.112

4.295

2.152

22

0.417

4.845

3.512

3.328

1.260

23

4.253

5.899

6.801

5.420

5.201

24

3.496

8.539

7.042

3.562

5.078

25

2.786

0.000

6.041

4.250

2.000

26

0.922

0.987

6.700

0.000

0.116

27

0.000

2.734

0.000

5.623

0.000

ماخذ( :پردازش شده براساس یافتههای تحقیق)

خراسان شمالی و ارتقاء جایگاه شهر بجنورد به عنوان مرکز استان،
یعنی در ســال  ،1390اندازه گیری گردید .بدین منظور ،از اطالعات
و نقش ـههای  GISطرح جامع مصوب ســال  ،1388اســتفاده شده
است .به منظور به روز سازی اطالعات ،نقشه توسعههای منفصل
اخیر از ســازمان راه و شهرســازی استان تهیه و سپس به نقشههای

موجود اضافه شده است.
به منظور فراهم شدن امکان مقایسه بهتر و آسان تر تغییرات ،در
این دوره نیز از ناحیه بندی طرح تفصیلی استفاده شده و توسعههای
جدیــد در این ناحیه بندی لحاظ گردیــده اند؛ بدین صورت که یا در
نواحی قبلی ادغام شدهاند و یا به شکل ناحیه ای جدا در نظر گرفته
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جدول  -۶امتیازهای عاملی استاندارد شده عوامل چهارگانه و کل در نواحی مختلف شهر بجنورد ،در سال .13۹۰
ناحیه

عامل ترا کم

1

عامل دسترسی

عامل مرکزیت

عامل اختالط کاربری

امتیاز عاملی کل

6.905

5.669

9.148

5.367

7.542

2

8.582

5.609

9.221

6.278

8.268

3

9.900

7.486

10.000

8.108

10.000

4

9.115

7.234

10.000

9.337

9.998

5

9.994

5.385

10.000

10.000

9.748

6

9.847

5.173

10.000

9.538

9.504

7

8.662

6.661

10.000

7.230

9.101

8

8.409

10.000

8.523

5.910

9.592

9

9.226

5.412

9.997

7.841

8.964

10

9.217

6.661

10.000

7.941

9.451

11

7.814

6.321

8.711

6.319

8.204

12

8.224

6.743

10.002

8.777

9.408

13

8.172

5.398

10.002

6.779

8.372

14

10.000

8.569

7.234

6.686

9.451

15

4.611

6.029

4.381

4.340

5.685

16

5.937

6.352

6.211

4.458

6.627

17

4.512

8.772

6.300

4.891

7.235

18

6.166

9.254

9.696

5.477

8.800

19

3.822

7.307

6.306

3.494

6.126

20

7.798

9.836

6.051

6.579

8.983

21

2.513

5.754

3.924

3.172

4.559

22

1.163

5.640

4.096

3.088

4.135

23

5.673

7.014

6.087

5.166

6.952

24

4.849

7.381

6.393

4.597

6.764

25

3.089

3.394

5.492

3.619

4.317

26

3.824

2.201

6.035

1.223

3.585

27

7.641

5.432

0.378

4.654

5.559

28

4.407

6.978

6.051

2.340

5.819

29

4.772

6.103

6.051

1.707

5.437

30

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

31

3.356

1.034

0.000

2.160

1.935

ماخذ( :پردازش شده براساس یافتههای تحقیق)

شدهاند .درنتیجه ،با توجه به تغییر و تحوالتی که طی سالهای اخیر
در توسعه کالبدی شهر رخ داده است ،پرا کندهرویی شهر بجنورد در
این دوره ،در  31ناحیه شهری اندازه گیری شده است .دو ناحیه 28
و  29بــه طــور متصــل و دو ناحیه  30و  31به شــکل منفصل به نواحی
شــهر اضافــه گردیده انــد .عالوه بر ایــن ،نواحی  21و  22نیــز با افزایش
مســاحت روبرو بوده اند .پس از اســتخراج عوامل ،بــرای اندازه گیری
پرا کندهرویی ،امتیاز عاملی هر یک از عوامل و امتیاز عاملی کل که در
حقیقت ،میزان پرا کندهرویی هر یک از نواحی شــهر بجنورد در ســال
 1390را نشان میدهد ،در هر ناحیه محاسبه گردید.

 -6تحلیــل و مقایســه پرا کندهرویــی شــهر
بجنورد قبل و پس از مرکزیت استان
مقایسه میزان پرا کندهرویی دو دوره ،بیانگر کاهش پرا کندهرویی
در تمام نواحی موجود در سال پایه ،با شدت و ضعفی متفاوت است.
ســه ناحیه  26 ،24و  27طی چند ســال اخیر با تغییرات گستردهای
روبــرو شــدهاند و میــزان پرا کندهرویــی آنهــا کاهش یافته اســت .بر
اساس تحلیلهای صورت گرفته ،ترا کم به عنوان موثرترین عامل در
این موضوع بوده اســت .نواحی کم ترا کم ،پس از انتخاب این شــهر
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بــه عنــوان مرکز اســتان ،با تغییرات گســتردهای روبرو شــد .پس از به
مرکزیت رســیدن شــهر بجنورد و رونق گرفتن بازار مسکن ،دستیابی
به زمینهای ارزان قیمت در اولویت باالتری نسبت به سایر مسائل
قرار گرفته و بدون توجه به محدودیتهای زیستمحیطی ،ساخت
خانههای ســازمانی و مجتمعهای مسکونی متعلق به تعاونیهای
ادارات دولتــی ،ب��ه شــکل انبــوه در اراضــی بایــر این نواحــی ،موجب
افزایش ترا کمهای ساختمانی و جمعیتی شده است.
ناحیه  :28دو روستای حلقه سنگ و ملکش که در جنوب شهر
قرار گرفتهاند؛ طی چند سال اخیر توسعه یافته و در طرح جامع اخیر
به محدوده قانونی شــهر پیوســته اند .این محدوده در قالب ناحیه
 28بررســی شــده اســت .امتیاز عاملی کل ناحیه  5/819میباشــد،
کــه برایــن اســاس ،پرا کندهرویــی متوســطی دارد .این دو روســتا به
دلیل فاصله بســیار اندکی که با شــهر داشــتند ،پس از انتخاب شهر
بجنورد به عنوان مرکز استان ،از سوی بسیاری از مهاجران کمدرآمد
روســتایی برای ســکونت انتخاب شــدند .رواج ساختو سازها طی
ســالهای اخیر در این دو روستا ،موجب گسترش کالبدی و اتصال
ً
آنها به شهر گردید .این ناحیه دارای بافتی تقریبا نوساز بوده و عمر
واحدهــای مســکونی در آن کمتر از  15ســال اســت .متوســط مدت
اقامت در این ناحیه 6/5 ،ســال میباشــد ،که نشــان میدهد این
محلــه به عنوان پلهای برای ورود و ســکونت در ســایر محالت شــهر
بجنورد عمل میکند .در مجموع ،این ناحیه توسعه خود را مدیون
ت و سازها در آن
قیمت بسیار پایین اراضی و در نتیجه افزایش ساخ 
ً
بوده است (محمدزاده .)615 ،1388 ،بافت نسبتا روستایی ،ترا کم
ســاختمانی پاییــن ،وجــود  28/5هکتــار اراضی بایر ،و بــه طور کلی
عدم اســتفاده بهینه از زمین ،موجب کاهش امتیاز عاملی ترا کم به
عنوان عاملی موثر بر پرا کنده رویی این ناحیه شده است.
ناحیــه  :29از دیگــر بخشهایــی کــه پس از مرکز اســتان شــدن
شــهر بجنورد ،توسعه یافته اســت ،روستای باقرخان میباشد ،که
بــا نــام کــوی امام هــادی در طرح جامــع اخیر به محــدوده قانونی
شــهر پیوســته اســت .ایــن بخــش از شــهر ،کــه در قالــب ناحیه 29
مورد بررســی قــرار گرفته ،با به دســت آوردن امتیاز عاملی 5/437
در تحلیــل انجام شــده ،نشــان داد کــه از پرا کندهرویی متوســطی
برخــوردار اســت .وجود  47/8هکتــار اراضی بایر ،ســاختمانهای
کــم ترا کــم و پایین بودن ســهم کاربریهای غیرمســکونی ،موجب
افزایــش پرا کندهرویی تحت تأثیر دو عامل اختالط کاربری و ترا کم
گردیده اســت .این ناحیه نیز طی ســالهای اخیر ،توسط بسیاری
از مهاجران کم درآمد مورد انتخاب قرار گرفته و شاهد رشد ساخت
ً
و ســاز بــوده و ســاختار و بافتــی کامــا شــهری داشــته اســت .نکته
حائــز اهمیــت در خصــوص ســا کنان این محــدوده این اســت که،
ً
تقریبــا  50درصد از آنها مهاجران روســتایی شهرســتان و محالت
دیگر شــهر بجنورد میباشــند (محمدزاده تیتکانلو.)360 ،1388 ،
ترا کم ســاختمانی کم و ســهم پایین کاربریهای غیر مســکونی در
این ناحیه موجب شــده اثرگذاری بیشــتر دو عامل ترا کم و اختالط
کاربری در پرا کنده رویی این ناحیه شده است.
ناحیــه  :30بنــا بــر تحلیل صــورت گرفتــه ،ناحیه  30با به دســت
آوردن حداقــل امتیــاز عاملــی کل ،پرا کنــده روتریــن ناحیه شــهر در

ســال  1390بــوده اســت؛ که ایــن موضوع تحت تأثیر هــر چهار عامل
ب ـوده اســت .اســتقرار کاربریهــای کالن و اختصــاص زمینهــای
وســیع به آنهــا ،وجود اراضی بایر بســیار ،توســعه منفصل و فاصله
 4/5کیلومتــری از مرکــز شــهر ،وجــود بلوکهــای بــزرگ مقیــاس و
قطعــات وســیع و محدودیت دسترســی ،موجــب گردیده تــا ناحیه
 30بیشتریــن پرا کندهرویــی را در ایــن دوره دارا باشــد .پــس از بــه
مرکزیت رســیدن شــهر بجنورد و ارتقاء جایگاه اداری و سیاســی آن،
عملکــرد دولتــی و بــه تبــع آن دســتگاهها و ســازمانهای دولتی نیز
افزایــش یافت .همچنیــن ،به عنوان مرکز اســتان ،مرکزیت خدماتی
و اقتصادی را در منطقه عهدهدار شــد .در نتیجه نیاز به زمین برای
احــداث ســازمانهای دولتــی و ایجاد خدمات متناســب با عملکرد
جدید شهر ،شدت گرفت و برای این منظور 1000 ،هکتار از اراضی قرار
گرفته در جنوب غربی حریم شــهر بجنورد (تخته ارکان) که مالکیت
دولتی داشــته ،به این امر اختصاص یافــت .در طرحی که برای این
اراضی تهیه شــده اســت ،استقرار پنج دانشــگاه این شهر ،پارک علم
و فنــاوری ،اســتادیوم  15000نفــری ،نمایشــگاه بینالمللــی و برخــی
ادارات ،همچون بنیاد مسکن ،اداره گاز ،آب و فاضالب شهری ،برق
منطقهای ،کمیته امداد ،صدا و سیما ،هالل احمر و ...در نظر گرفته
شده است؛ که تا کنون برخی از آنها در این ناحیه مستقر شدهاند.
پیامدهای نامطلوب این شکل توسعه ،از جمله استفاده نادرست
و اتالف زمین ،افزایش زمان و هزینه جابه جایی کارکنان میان محل
ســکونت و محل کار ،وابســتگی به اتومبیل ،ایجاد ترافیک در جاده
جنوبی شهر و ...در حال حاضر نیز قابل مشاهده است.
ناحیــه  : 31ناحیــه  31شــهر بجنــورد ،پــس از ناحیــه  ،30با امتیاز
عاملی  ،1/935از نظر میزان پرا کندهرویی در رتبه دوم قرار میگیرد.
پــس از انتخــاب شــهر بجنورد به عنــوان مرکز اســتان ،بالفاصله تهیه
طــرح آمــاده ســازی بــرای توســعه منفصــل شــهر در اراضــی شــهرک
گلســتان ،با هدف اســکان ســرریز جمعیت شــهر بجنورد ،در دســتور
کار قرار گرفت .اراضی شــهرک گلستان  280هکتار از زمینهای کالته
اســماعیل را در بــر میگیــرد؛ کــه در  4/5کیلومتری شــمال شــهر ،به
صــورت منفصــل از محــدوده قانونــی واقع شــده اســت .طــرح اولیه
آمــاده ســازی این اراضــی به مطالعات مکانیابی توســعه مســکونی
شهر بجنورد در سال  1368بازمیگردد؛ که این اراضی به عنوان یکی
از راهحلهای توســعه مسکونی شــهر انتخاب و پیشنهاد شدند .اما
آنچه مانع توسعه این اراضی شد ،نامناسب بودن این منطقه از نظر
معیارهای زیستمحیطی بود .پس از به مرکزیت رسیدن این شهر ،با
توجه به افزایش نیاز جمعیتی به زمین و مسکن ،این اراضی که دارای
مالکیت دولتی بودند ،برای اسکان جمعیت سرریز در نظر گرفته شد؛
تا به عنوان یک شهرک اقماری برای شهر بجنورد عمل کند .در طرح
تجدیدنظر که در سال  1386تهیه شده است ،دالیل ذکر شده برای
اســتفاده از ایــن اراضــی ،نیاز فراوان به زمین برای ســاخت مســکن،
ترا کم باالی شهر بجنورد و فقدان زمینهای مناسب در داخل بافت
شهری بود .این در حالی است که 33 ،درصد از مساحت شهر بجنورد
را ،که معادل  635هکتار میباشــد ،اراضی بایر تشــکیل داده است.
عــاوه بر این 154 ،هکتار بافت فرســوده در این شــهر وجــود دارد که
میتوانست برای تأمین نیاز مسکونی شهر مورد استفاده قرار گیرد .اما
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دلیل اصلی انتخاب این منطقه برای توسعه منفصل ،در درجه اول،
نیاز به زمین دولتی برای اجرای طرح مســکن مهر ،و پس از آن ،نیاز
تعاونیهای مسکن ادارات به تأمین زمین ارزانقیمت بود .جمعیت
پذیری کل طرح آماده سازی تهیه شده 90 ،هزار نفر است که در 22
هزار واحد مســکونی اســکان خواهند یافت .براســاس برداشتهای
میدانــی صــورت گرفتــه ،تا کنــون بیــش از  6000واحــد مســکونی در
ایــن شــهرک ســاخته شــده و حــدود  2000نفــر نیــز اســکان یافتهاند.

تصویر  -2میزان پرا کنده رویی در نواحی مختلف شهر بجنورد در سالهای  1383و .1390

بــه طــور کلــی ،قرارگیــری ایــن ناحیــه خــار ج از شــعاع ســه
کیلومتــری مرکز شــهر ،باال بــودن اندازه قطعات مســکونی و بزرگ
بودن انــدازه بلوکها ،عدم وجود کاربریهای خدماتی و تجاری
مــورد نیــاز در این شــهرک ،اراضــی خالــی و بایر موجــود در ناحیه
و عــدم اســکان جمعیــت مــورد انتظــار در ایــن شــهرک ،موجــب
پرا کندهرویــی ایــن ناحیــه تحــت تأثیــر هــر چهــار عامــل ترا کــم،
دسترســی ،اختالط کاربری و مرکزیت شده است.
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نتیجه
در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی تاثیــر تقســیمات کشــوری
جدیــد بر گســترش کالبدی و پرا کنده رویی شــهرها ،شــهر بجنورد
که در ســال  1383به عنوان مرکز اســتان خراســان شمالی انتخاب
شــد ،بــه عنوان نمونــه موردی مورد بررســی قــرار گرفت .براســاس
نتایج این پژوهش ،ارتقاء جایگاه یک شــهر در ســطوح تقســیمات
کشــوری ،بــه ویژه تبدیل شــهر بــه مرکز اســتان ،میتوانــد از طریق
چهــار عامــل افزایش جمعیــت و مهاجرت ،افزایــش قیمت زمین و
بورسبازی ،گســترده شــدن ساختار دولت ،و لزوم تأمین خدمات
منطقهای ،پرا کندهرویی شهری را تشویقکند.
بررســیها نشــان داد ،با ارتقاء جایگاه شــهر از مرکز شهرستان به
مرکــز اســتان ،به دلیــل تمرکز یافتن شــدید ســرمایهها ،شــکلگیری
امکانات کاری و رفاهی ،توسعه خدمات و صنایع و ...هر روز فاصله
شــهر بجنورد با ســایر شــهرهای اســتان افزایش یافته؛ به طوری که
بــه یک قطب جاذب جمعیت تبدیل و موجب افزایش مهاجرتها
ً
بــه آن گردیــده اســت .ایــن افزایــش جمعیــت ،اوال بــه دلیــل تغییــر
نیازهای جمعیتی شهر و ضرورت تأمین مسکن ،خدمات و اشتغال
ً
مهاجــران ،موجب رشــد کالبدی آن شــده؛ ثانیا ،اســکان مهاجران
کم درآمد در پیرامون شــهر و ایجاد ســکونتگاههای غیررسمی ،رشد
پرا کنده خارج از محدوده قانونی را شکل داده است.
از ســوی دیگــر ،پــس از مرکزیــت یافتــن شــهر ،افزایــش تقاضــا و
بورسبــازی موجــب رشــد سرســامآور قیمــت زمیــن گردیــده اســت.
درنتیجــه ،اراضی بایر و بافتهای فرســوده در داخل محدوده شــهر
ن مــورد نیــاز در پیرامــون شــهر و بــه شــکل
بالاســتفاده مانــده و زمی ـ 
منفصل تأمین شده است .در مجموع ،میتوان گفت افزایش قیمت
زمین و مسکن در شهر بجنورد به سه شکل بر پرا کندهرویی شهری
ً
اثر گذاشته است .اوال ،با راندن اقشار درآمدی متوسط رو به پایین،
به نواحی حاشــیهای شــهر و به عبارت دیگر مهاجرت از مرکز شــهر به
ً
پیرامون ،توسعه اراضی دوردست را در پی داشته است .ثانیا ،باعث
اسکان مهاجران کم درآمد روستایی در روستاهای اطراف ،گسترش

ً
کالبــدی و درنتیجــه ادغــام آنها در شــهر گردیده اســت .ثالثا ،باعث
مداخلــه مســتقیم دولــت در عرضه زمیــن دولتی بــرای تعدیــل بازار
زمین و مسکن و تأمین نیازهای سا کنان شهر شده است.
اثر دیگری که نمود مشــخصی در ســازمان کالبدی شهر داشته،
افزایش ســازمانها و ارگانهای اداری بوده اســت .ایجاد سازمانها
و ادارات کل در مرکز اســتان ،نیاز فراوان به زمین داشته؛ که باتوجه
به رشــد قیمتها ،این مساله با وا گذاری زمینهای دولتی خارج از
محدوده شــهر ،حل گردیده اســت .عالوه بر این ،شــهر پس از ارتقاء
جایــگاه در ســطوح تقســیمات کشــوری و انتخــاب بــه عنــوان مرکــز
اســتان ،بایســتی نقش مرکز منطقه را در اســتان ایفا کند .بودجه و
اعتباراتــی کــه بــرای این منظور ،توســط دولــت در بدنه شــهر تزریق
یگــردد ،بــرای احــداث انــواع مرا کــز خدماتــی ،ماننــد دانشــگاه،
م 
بیمارســتان ،مرا کــز فرهنگــی و اجتماعی ،بناهــای اداری و ...صرف
میشــود ،تا زیرســاختهای رشــد و توسعه ،متناســب با نقش شهر
ایجــاد گــردد .شــکلگیری و احــداث کاربریهــای کالن شــهری و
فراشــهری ،نیازمنــد زمین خواهند بــود ،که به دلیل مســاحت زیاد
مــورد نیــاز و بــاال بودن قیمــت زمین در بافــت میانی ،زمیــن الزم در
پیرامون شهر تأمین شده و گسترش افقی شهر را دامن خواهد زد.
با توجه به روند مداوم تغییر در تقســیمات کشــوری و تشــکیل
اســتانهای جدید ،شناســایی چگونگی تاثیر تقســیمات کشوری
جدیــد بــر پرا کنــده رویــی شــهری میتواند برنامــه ریزان شــهری را
برای رویارویی با مســائل پیش روی و بکارگیری راههای اصولی در
جهت جلوگیری از بروز پدیده پرا کنده رویی یاری رساند .در پایان،
میتوان به این نکته اذعان کرد که بی تردید عوامل دیگری وجود
داشـ�تهاند که به موازات تغییر جایگاه شهر در تقسیمات کشوری،
ب��ر گس��ترش فضایــی -کالبــدی شــهر اثرگــذار بوده انــد؛ امــا امکان
بررسی و مجال پرداختن به آنها در پژوهش حاضر وجود نداشته
است .از این رو به دلیل نو بودن موضوع ،الزم است پژوهشهای
تکمیلی بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.
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