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چکیده

کــه تحــت تأثیــر  کنده رویــی شــهری یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای برنامه ریــزان شــهری اســت  پرا

مجموعه ای پیچیده از عوامل مختلف قرار دارد. از جمله این عوامل، دولت و تصمیمات سیاسی است. 

ج شــده و از طریق برخی  کشــوری، از روند رشــد آرام خود خار شــهر با تغییر جایگاه در ســطوح تقســیمات 

گسترش افقی هدایت می شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است  عوامل برون زا به سمت 

کنده رویی تأثیرگذار باشد؟ و این اثرگذاری از  کشوری می تواند در بروز پدیده پرا که آیا تغییر در تقسیمات 

طریق چه عواملی صورت می گیرد؟ شهر بجنورد، که در سال 1383 پس از تقسیم استان خراسان، از مرکز 

گردیده اســت. برای اندازه گیری  شهرســتان به مرکز اســتان ارتقاء یافت، به عنوان نمونه موردی انتخاب 

کنده رویی شــهر بجنورد با اســتفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر عددی 15 متغیر در  میزان پرا

گردید. ســپس متغیرها در چهار  27 ناحیه شــهری ســال 1383 و 31 ناحیه شــهری ســال 139۰ استخراج 

کاربری دســته بندی شــدند. مقایسه نتایج در دو دوره نشان  کم، دسترســی، مرکزیت و اختالط  عامل ترا

گسترده شدن  کنده رویی شهر بجنورد افزایش یافته است. رشد مهاجرت ها،  که در مجموع، پرا می دهد 

ســاختار دولــت، لزوم تأمین خدمات متناســب بــا نقش و عملکرد منطقه ای شــهر، و افزایش سرســام آور 

کالبدی شهر بوده است. گسترش  قیمت زمین و مسکن، از علل تأثیرگذار بر 

کلیدی  واژه های 

کشوری، تحلیل عاملی تاییدی، متغیرها و عوامل، شهر بجنورد. کنده رویی شهری، تقسیمات  پرا

کنده رویی شهری و ارائه  کشوری جدید با پرا کارشناسی ارشد نگارنده دوم با عنوان » تبیین رابطه تقسیمات  گرفته از پایان نامه  *این مقاله بر 

که به راهنمایی نگارنده اول در سال 1391 در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه  راهکارهای برنامه ریزی؛ مطالعه موردی شهر بجنورد« است، 
تهران انجام شده است.
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مقدمه
شــهرها در دوره های رشد و تحول خود از عوامل متعددی تأثیر 
گذاشــته اند. تصمیمات دولــت و تغییر در  پذیرفتــه و بــر آن ها تأثیر 
که بر نحوه رشد  کشوری نیز یکی از عواملی است  سطوح تقسیمات 
گذار اســت. اعتالی جایگاه یک شهر در سطوح  گســترش شــهر اثر  و 
که به دنبال دارد،  کشــوری، عالوه بر تغییرات سیاســی  تقســیمات 
کالبدی بســیاری نیز بر آن  می تواند تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و 
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 
کارکردهای اداری و خدماتی و به تبع  گســترش  ســرمایه گذاری ها و 
آن پذیــرش مهاجریــن می گــردد )پیله ور،1387، 8(. عــالوه بر این، 
تزریق درآمدهای نفتی و تشــدید ســرمایه گذاری ها در زمین شهری 
ج  به عنوان عاملی برونزا شهر را از روند رشد آرام و طبیعی خود خار
می کنــد و بــا ایجــاد نابســامانی در بــازار زمین شــهری و بالاســتفاده 
ماندن بخش وسیعی از اراضی شهری موجب گسترش افقی شهرها 
می شــود )تقوایی و ســرایی، 1385، 135(. به نظر می رســد، رشــد و 
گســترش سریع شــهر، تحت تاثیر عوامل برونزا، پس از تغییر جایگاه 
کشــوری، به ویژه ارتقاء جایگاه شــهر از مرکز  در ســطوح تقســیمات 
کنده رویی شهری منجر  شهرســتان به مرکز اســتان، می تواند به پرا
گــردد. هدف اصلی این پژوهش، بررســی تأثیر تصمیمات دولت در 

کنده رویی شهری است و  کشــوری جدید بر پرا رابطه با تقســیمات 
که، آیا ارتقاء جایگاه شهر در سطوح تقسیمات  پاسخ به این سوال 
گردد؟ برای  کنده رویی  کشــوری می تواند موجب افزایش میــزان پرا
این منظور، شــهر بجنورد به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب 
شده است. این شهر پس از تقسیم استان خراسان، به عنوان مرکز 
گســترش و توسعه این شهر  اســتان خراسان شمالی انتخاب شد و 
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 
گرفت. این  آن، بجنــورد بــه عنوان اولین شــهر منطقه خود قــدرت 
گرفتن این شــهر از ســایر شــهرهای اســتان و  مســاله موجب فاصله 
گردیــد. در راســتای پاســخ  برتــری سیاســی، اداری، اقتصــادی و... 
بــه ســؤال پژوهش، ابتدا مبانــی نظری و ادبیات جهانــی در ارتباط 
کشــوری بر رشــد  کنده رویی و تأثیر تقســیمات  بــا عوامــل موثر بر پرا
شــهری مــورد مطالعه قرار می گیرد. ســپس شــاخص های مناســب 
اندیشــمندان  نظــرات  میــان  از  کنده رویــی  پرا اندازه گیــری  بــرای 
استخراج و مدل مفهومی پژوهش تدوین می گردد. پس از شناخت 
کالبدی  گاهی از تغییرات جمعیتــی، اقتصادی و  نمونــه مــوردی و آ
کنده رویی شهر  موثر بر الگوی رشــد شــهر، در مرحله بعد، میزان پرا
بجنــورد در دو دوره 1383 و 139۰ اندازه گیــری و بــه تحلیــل عوامــل 

کنده رویی آن پرداخته می شود.  موثر بر افزایش پرا

1- مروری بر ادبیات نظری

کنده رویــی )Sprawl( امــروزه بــه یکــی از دغدغه هــای  پدیــده پرا
مشــترک برنامه ریــزان و سیاســت گذاران تبدیــل شــده اســت و همــه 
برنامه ریزان بر تأثیرات گسترده آن بر چشم انداز های شهری اتفاق نظر 
کنده رویــی،  دارنــد) Frenkel and Ashkenazi, 2007,  99(. مســاله پرا
کشــورهای در حال توســعه  کشــورهای توســعه یافته و هم در  هــم در 
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 
اندیشمندان بیان شده است )جدول 1(. ماریو النگو، محقق پانامایی، 
کنده رویی را از ویژگی های شناخته شده شهرهای بزرگ می داند،  پرا
کشــورهای در حال توســعه  کثــر  کنده رویــی در ا امــا معتقــد اســت پرا
برخالف کشــورهای غربی چشــم اندازی از فقر و الگوهای غیرقانونی و 
کاربری زمین همراه با فقدان زیرســاخت ها و تسهیالت  غیررســمی از 
عمومی و خدمات اساسی را نشان می دهد. این الگو تفاوت آشکاری 
 .)Lungo, 2001, 32( کنــده رویــی ایاالت متحــده دارد بــا الگــوی پرا
کنده رویی  از جمله مطالعاتی که به تأثیر تصمیمات سیاسی در پرا
کــرد. وی بــا تمرکز بر  پرداخته انــد، می تــوان بــه پژوهــش ژانگ اشــاره 
که ســاختار  کنده رویی شــهری عنوان می کند  رابطــه بیــن دولت و پرا
کلیه سطوح در  ســازمانی بدنه دولت و سیاست گذاری عمومی آن در 
گرچه محققین آمریکایی  کنده رویی سهیم هستند. به نظر وی، ا پرا

کنده رویــی اذعان داشــته اند، اما  بــه نقــش دولــت در شــکل گیری پرا
تفاوت ماهوی بین نقش دولت در به وجود آمدن این پدیده در آمریکا 
و کشورهای جهان سوم به چشم می خورد. به عقیده وی، این پدیده 
در چیــن بیشــتر محصــول تغییر نیروهــای اقتصادی داخلــی و خروج 
فعالیت هــای اقتصــادی قبلی بــه حومه هــای پیرامون شــهرها بوده 
کنده رویی بوده  است. در این فرایند، دولت به جای بازار، مسئول پرا
کاربری اتفاقی نبوده و بازار هم  است، زیرا در چنین سیستمی تعیین 
نقش چندانی در این فرایند نداشته، بلکه دولت بر حسب اولویت نوع  
توســعه را مشــخص می کند ) Zhang, 2000, 123 بــه نقل از احمدی، 
1389، 85(. در ایــاالت متحده نیز پژوهش های بســیاری در رابطه با 
گرفته است. در این زمینه  کنده رویی صورت  تقسیمات سیاسی و پرا
می توان به مطالعات کاروترز و اولفارسن اشاره کرد. در پژوهش مذکور، 
کنــده رویــی را از طریــق چهــار پیامد  رابطــه تقســیمات سیاســی و پرا
کم، میــزان زمین های  گیری توســعه شــهری، شــامل ترا قابــل اندازه 
شــهری شــده، ارزش زمین و هزینه های 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، 
که تقســیمات سیاســی، رشــد را به سمت  نتایج پژوهش نشــان داد 
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ح شدهصاحب نظران توضیحاتعوامل مطر

آژانس محیط زیست اروپا

کالن اجتماعی و اقتصادی • عوامل 
• عوامل خرد اجتماعی و اقتصادی

• عوامل جمعیتی
• ترجیحات مسکن

• مسایل و مشکالت مرکز شهرها
• حمل ونقل

• چارچوب ضوابط و مقررات

رشد اقتصادی، جهانی شدن و معامالت منطقه ای
کشاورزی ارزان، رقابت بین شهرداری ها ارزش زمین، دسترسی به اراضی 

رشد جمعیت و افزایش تعداد خانوارها
کیفی مسکن فضای اضافی برای هر فرد، ترجیحات 

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، محیط ناامن، مسائل اجتماعی، فقدان فضای باز
مالکیت اتومبیل شخصی، در دسترس بودن جاده ها ، قیمت پایین سوخت

ح های موجود ضعف برنامه ریزی شهر و حمایت ضعیف از طر

رید اوینگ

• بورس بازی زمین
• یارانه ها

• قوانین دولتی
کننده • ترجیحات مصرف 
• نوآوری های تکنولوژیکی

کاالهای نیمه عمومی و عمومی  •

افزایش قیمت زمین های حاشیه شهر و احتکار آن ها توسط مالکین
که دولت به زیرساخت ها و حمل ونقل اختصاص می دهد سوبسیدهایی 

کاربری زمین قوانین منطقه بندی و قوانین 
 گرایش مردم به فضاهای باز

پیشرفت های در زمینه ارتباطات الکترونیکی
کم برای تولید آن ها کاالهای عمومی و اثرات بیرونی آن و تمایل 

سیاستگذاری های دولت و دادن استقالل بیشتر به دولت های محلی• دولتتاینگ وی ژانگ

افزایش قیمت زمین ناشی از سیاست های زمین شهری• قوانین و سیاست های زمین شهریماریو النگو
کم درآمد گروه های  عدم توجه به خواست و نیاز 

بروکنر

• افزایش جمعیت 
• افزایش درآمد خانوارها

کاهش هزینه حمل ونقل  •
• 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

• سیاست های دولت
• بورس بازی 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

• سیاست های زمین شهری
• سیاست های مسکن

کم درآمد انعطاف ناپذیری سیستم برنامه ریزی و عدم توجه به اقشار 
پنج قانون زمین شهری پس از انقالب و محدود شدن انتقال زمین

گذاری بخش خصوصی در آن کارایی سیاست های مسکن و عدم سرمایه  عدم 

کشیده شدن رشد شهری به حاشیه ها از طریق مکانیسم تیبوت• تقسیمات سیاسیکارتروز و اولفارسن

کنترل های رشد، پس از تقسیمات • تقسیمات سیاسیبایون و اسپرزا تولید سرریزهای جمعیتی در اثر 

کنده رویــی می گردد.  حاشــیه های شــهری می کشــاند و منجــر بــه پرا
ک همراه  کم پایین تر و ارزش باالتر امال همچنین، تقسیم شدن با ترا

 .)Carruthers and Ulfarsson, 2002, 312( است
بایون و اســپرزا نیز به شــکل دیگری به این موضوع پرداخته اند. 
کنده رویی  آن ها با تدوین مدلی مفهومی، سعی در توضیح پدیده پرا
کنترل های  که  پــس از دهه 197۰ در ایاالت متحده دارند و معتقدند 
رشد، پس از تقسیمات سیاسی، سرریز جمعیتی را تولید می کند و این 
سرریز، نیروهای اصلی دامن زدن به حومه نشینی و فراشهرنشینی، 
در دهه های اخیر است. با تقسیم شدن مناطق متروپلیتن، عوامل 
کاربری زمین، همچون نرخ متفاوت  کنترل رشد و مقررات  دیگری از 
کیفیت و سطوح خدمات عمومی و تأثیر ساختارها،  ک،  مالیات امال
 Byun and Esparza,2005,( کنــد ایجــاد  را  ممکــن اســت ســرریزها 
252(. در ایــن میــان، تفاوت نظام حکومتی ایاالت متحده و افزایش 
اختیارات پس از ایجاد حکومت های محلی جدید قابل توجه است.
گرفته در رابطه بــا اثر تغییر جایگاه در  از جملــه مطالعــات صورت 

کشوری بر رشد و توسعه شهر، می توان به پژوهش  نظام تقسیمات 
کولبی اشــاره نمود. پژوهش مذکور به بررســی و تحلیل شــرایط  لــورا 
شــهر هلســینکی )پایتخت فنالنــد( در جریــان ارتقاءیابــی از مرکزیت 
که دولت  ناحیه به مرکزیت ملی پرداخته اســت. نتایج نشــان داده 
با زمینه ســازی ارتقای آن از ســطح مرکزیت ناحیه به مرکزیت ملی، 
کارکرد شهر، موجب رشد و توسعه شهر و پیرامون  و تغییر ســاختار و 
شــده اســت. افزایــش جمعیــت شــهر هلســینکی، رونــد رو بــه رشــد 
گسترش حومه ها در یک  مهاجرت به آن، افزایش مســاحت شــهر و 
که  کنده، از جمله تغییرات شهر هلسینکی است  ساختار شهری پرا

.)Kolbe, 2006, 7( در این پژوهش عنوان شده است
شــکوئی معتقد اســت، سیاســت دولت ها از جنبه های مختلف 
می تواند در توســعه شــهرها موثر باشــد. از جمله، توســعه شهرهای 
ســوم،  جهــان  شــهرهای  اقتصــادی  وابســتگی  سیاســی،  اداری- 
کم بر جامعه و ایجاد زاغه نشــینی، حومه نشینی،  روابط تولیدی حا
فرســودگی شهر مرکزی و استفاده بهینه از زمین های شهری دخیل 

کنده رویی از دیدگاه صاحب نظران. جدول 1- علل و عوامل موجد پرا
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اســت. امــروزه نقــش دولت هــا در فضاســازی جغرافیایــی، از عوامل 
تعیین کننده است )شکوئی، 1373، 31-29(. لذا تصمیم گیری  های 
سیاســی می توانند مجموعه یک شــهر را جاذب یا عاری از جذابیت 
کــه بــرای ســرمایه گذاری و نیــز انتقال  ســازند و می تواننــد وضعیتــی 
کننــد.  نقش هــای اداری و ارشــادی بــه شــهرها موثــر اســت، ایجــاد 
نقش دولت ها و تصمیمات سیاسی آن ها، بسته به متمرکز بودن یا 
کشــورها، اثرات خارجی متفاوتی از  نبودن امور سیاســی و اجتماعی 
که در اقتصاد برنامه ریزی شده  گونه ای  خود بر جای می گذارند، به 

دولت ها مهم ترین نقش را دارند)همان، 339(. 
در ایــران، تا زمانی که الگوی رشــد شــهرها ارگانیک بــوده و عوامل 
کننده رشــد شــهری بوده اند، زمین شــهری  درون زا و محلی، تعیین 
نیز کفایت کاربری های سنتی شهری را می داده است. لیکن، از زمانی 
گرفت  گســترش شــهرها ماهیتی برون زا به خود  که مبنای توســعه و 
و درآمدهــای حاصــل از نفت در اقتصاد شــهری تزریق شــد، ســرمایه 
گردید و این نقطه ضعف اصلی بازار  گذاری در زمین شــهری تشــدید 
خصوصی بدون برنامه زمین، الگوی توسعه بسیاری از شهرهای ایران 
کرده اســت )ماجدی، 1378، 6(. این امر باعث نابســامانی  را دیکتــه 
بــازار زمیــن شــهری، و بــه ویژه بــال اســتفاده ماندن بخش وســیعی از 
گسترش افقی شهرها شده است )اطهاری،  اراضی داخل محدوده و 
1379، 36(. در ایــران، دولــت، بــه عنــوان مهم ترین عامل سیاســی، 
همــواره موثرتریــن نقش را در تحوالت و دگرگونی ســاخت  و ســازهای 
کبری و فرجی دارابخانی،  فضایی از جمله شهرها داشته  است )علی ا
1385، 161(. در تبییــن دگرگونی هــا در نقش پذیــری شــهرها و ایفــای 
نقش دولت که زمینه ســاز توســعه شــهرها و شهرنشــینی شد، نظریه 
دولت و شهرنشــینی برای پاســخ دادن به چرایی و چگونگی توســعه 
گرفت. در این نظریه، بر  پرشــتاب شهر و شهرنشــینی در ایران شــکل 
نقش پذیری دولت در نتیجه پیدایش نفت و بهره گیری از درآمد های 
کید شده  نفتی، ورود دولت به شــهرها و زمینه سازی  توسعه آن ها تا
اســت و حتی پیدایش شــهرها و ارتقاء جایگاه آنها را از طریق ســرمایه 

گذاری و یا تزریق سرمایه می دانند )رهنمایی، 1373، 24(.
کنونی خود به شدت وابسته  دولت و شــهر در عملکرد و موقعیت 
به یکدیگرند؛ موجودیت شــهر باعث تقویــت منزلت و عملکرد دولت 
شــده و دولت به ســهم خود، هویت بخش اصلی شهرها و چهره پرداز 
عمده منظر شهری است )رهنمایی، 1388، 159(. بهره گیری مستمر 
از درآمدهای نفتی، موجب سازمان یابی جدید شهرها بعد از انقالب 
کــه نظــام و ســازمان اداری و سیاســی  مشــروطیت شــد؛ بــه طــوری 
شهرهایی که مرکز واحدهای سیاسی- اداری خود بوده اند، با تشکیل 
سازمان های اجرایی جدید، چه از نظر جهت گیری جریان سرمایه، و 
چــه از نظــر منابع تأمین کننده مالی حکومــت و دولت ،تغییر کرد و به 
کلــی موجب ســازماندهی مجدد فضا در محیط های شــهری شــدند 
کنار عناصر شــهری قدیمــی )کارکردهای  )رهنمایــی، 1373، 22(. در 
کشــاورزی و...(، عنصر جدیدی به نام دولت در عرصه  بازار، تجارت، 
کارمندان، ســاخت  اقتصــادی شــهر وارد شــد که بــا پرداخت حقــوق 
فضاهــای عمومــی و خدماتی، اجرای امــور عمرانی و تزریق ســرمایه، 
حیــات اقتصادی شــهرها را تغذیــه می کرد. درحقیقــت، دولت نقش 
مهمی در عملکرد شهری یافت و این امر در تمرکزگرایی، سازمان یابی 

کارکردی حاصل از آن به ویژه در رشد  فضایی و تغییرات ســاختاری- 
شهری موثر بوده است )پیله ور، 1387، 36(. 

- در نظریــه تقاضــای زمیــن، دو دســته عوامــل درونــی و بیرونی 
دخالــت دارنــد. عوامــل درون زا شــامل مقــررات پروانه ســاختمان، 
کاربــری، خصوصیات طبیعی، فاصلــه از مرکز  مســاحت زمیــن، نوع 
شــهر و خیابــان، مقــررات تفکیــک زمیــن هســتند. عوامــل بــرون زا 
شــامل بورس بــازی زمیــن، مالیات بر زمین و مســتغالت می شــوند. 
موقعیت یابی شــهرها نیز به دالیل سیاســی )از جمله نقش دهی به 
کز ناحیه ای(، اقتصادی )مطلوبیت زمین ناشی از سرمایه گذاری(  مرا
گروه عوامل برون زا  و اجتماعی )جریان های مهاجرتی به شهرها( در 
قرار دارند و در تقاضای زمین بی تأثیر نیستند )پیله ور، 1387، 47(.
- در کشورهای صادرکننده نفت، رشد سریع شهری فرصت های 
اســت.  آورده  بوجــود  و ســاختمان  ســودآوری در صنعــت مســکن 
ســرمایه گذاری دولت در تجهیزات زیرســاختی شهرها، موجب رونق 
صنعت ساختمان می گردد. در نتیجه، عوامل و فعالیت های وابسته 
که با  به صنعت ساختمان نیز اهمیت خاصی می یابد؛ به ویژه زمین 
توسعه سریع شهرها حالت بحرانی پیدا می کند و احتکار زمین که در 
اقتصاد بازار به سودآورترین بخش اقتصادی جامعه درمی آید. در طی 
زمان، با افزایش جمعیت شهری و باال رفتن قیمت زمین و مسکن در 
کم درآمد شهری خارج  شــهرها، زمین و مسکن از دســترس طبقات 
کم درآمد و مهاجران روســتایی، برای تهیه زمین و  می گــردد و طبقه 
مســکن، به راه های غیرقانونی و تصرف عدوانی متوســل می شوند و 

کمربند فقر در بخشی از شهر ظاهر می شود )شکوئی، 1373، 442(.
که دولــت با ارتقاء جایگاه شــهر در نظام  از مهم تریــن تغییراتــی 
کشــوری بــر آن وارد می کنــد و بر شــکل توســعه شــهر اثر  تقســیمات 

کرد: می گذارد، می توان به موارد زیر اشاره 
- تزریــق اعتبــارات عمرانــی از محــل بودجــه دولــت بــه اقتصاد 
کــه عمدتــًا از محــل تصدی گــری و مدیریــت  شــهری و منطقــه ای 
یــک  در  اعتبــارات  ایــن  بــه دســت می آیــد.  ملــی  ثــروت  برمنابــع 
نظــام سلســله مراتبــی، عمدتــًا در شــهرها هزینــه شــده و در قالــب 
کز  ح های توســعه و عمران شــهری، احداث بناهــای اداری، مرا طر
کــز خدماتــی، ماننــد درمانگاه،  فرهنگــی و اجتماعــی و یــا انــواع مرا
مدرســه، دانشــگاه، بیمارســتان بــه مصــرف می رســند )رهنمایی، 
کــه تحــت عنــوان اعتبــارات عمرانــی بــرای  1388، 158(. مبالغــی 
کالبــدی مورد نیــاز پرداخت می شــود، منجر به  ساخت وســازهای 
تحــول عملکــردی و تغییــر در ســاخت اقتصــاد پایــه و فعالیت های 

گونه شهرها می گردد )ضیائی، 1379(. اشتقاقی این 
- دستگاه های اداری، مهم ترین اهرم اجرایی و بازوی عملکردی 
تمرکز اداری- سیاســی به شــمار می روند. لذا، افزایش ســازمان ها و 
ارگان هــای اداری_ اجرایــی، بارزتریــن پیامد تمرکز اداری- سیاســی 
که همراه با برخی از دیگر نمادهای بوروکراســی، نمود بســیار  اســت 
مشــخصی در ســازمان اجتماعی- اقتصادی شــهر اداری- سیاســی 
کبری و دارابخانی، 1385، 166(. تقسیم شدن سرزمین  دارد )علی ا
کوچک تر، باعث افزایش نیروی انســانی و تشــکیالت  بــه واحدهای 
کشــوری با رشــد تشــکیالت  دولتی شــده و رشــد ســطح تقســیمات 
دولتــی همزمــان صورت می گیرد، نتیجه این فراینــد، افزایش تعداد 
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کارمند و حقوق بگیر دولت  کارکنــان دولت خواهد بود. حضور قشــر 
در نقاط شــهری، نیاز و تقاضا برای فضاهای ســکونتی، آمد و شــد، 
گذران اوقــات فراغت و رفع ســایر  آموزشــی، بهداشــتی، اقتصــادی، 

نیازهای معیشتی را افزایش می دهد )ضیائی، 1379(.
- افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک پیرامونی به مرکز 
اســتان، از دیگر پیامدهای ارتقاء شــهر در سطوح تقسیمات کشوری 
کوچک  اســت. مهاجرت نیروی فعال انســانی از روستاها و شهرهای 
و متوســط بــه دلیل رشــد جمعیت و تغییــرات و دگرگونــی در زیربنای 
اشــتغال در ناحیــه به بزرگترین شــهر ناحیه » متروپل- مرکز اســتان« 
انجام می شود )مستوفی الممالکی، 138۰، 122(. این شهرها به دلیل 
تمرکز شدید سرمایه ها، وجود امکانات کاری و رفاهی، توسعه صنایع، 

گیری شده کنده روییعوامل اندازه  گی های پرا پژوهشگرویژ

گســترش بــدون محدودیــت، تفکیــک - کــم پاییــن،  ترا
گریخته، توسعه  گســترش جسته و  کاربری ها،  فضایی 

گسترده خطوط تجاری نواری و 

Burchell et al، 1998

کم آن سوی لبه های خدمات و اشتغال - کم ترا توسعه 
کار، تفریح و آموزش و  نیاز به  بــا تفکیک مکان خریــد، 

ماشین در سفر بین مناطق

Sierra Club، 2001

کم جمعیتی مناطق شــهری، نســبت جمعیت مرکز  مســاحت زمین های شــهری، ترا
شــهر بــه حومــه، درصد جمعیتی که خارج از مناطق شــهری زندگــی می کنند، درصد 
که در مناطق  که در داخل مناطق شــهری زندگی می کنند، درصد افــرادی  جمعیتــی 
که بر مناطق  شــهری به صورت شــخصی رفت وآمد دارند، تعداد حوزه های متعددی 

کز شهری به حومه کنین فقیر مرا شهری کنترل دارند، نسبت سا

کاربری زمین و نتایج حاصل از این  الگوهــای مختلف 
Downs، 1999الگوها

کم حکومت هــای تغییرات جمعیتی، زمین های شهری و ترا سیاســی،  تقســیمات  زمیــن،  ارزش 
متفــاوت  سیاســت های  و  ترافیــک  ازدحــام  محلــی، 

کاربری محلی در زمینه های 

Pendall، 1999

بهبــود میزان دسترسی به اشتغال واحدهــا،  مســاحت  اتاق هــا،  تعــداد  افزایــش 
وضعیت مالکیت و افزایش توانایی خرید مسکن

Kahn، 2001

Glaeser، 2001عدم تمرکز اشتغالتمرکز اشتغال در حلقه های سه و ده مایلی از مرکز

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

-،USA TODAY

اختــالط  بــودن،  هســته ای  مرکزیــت،  بــودن،  خوشــه ای  تمرکــز،  تــداوم،  کــم،  ترا
کاربری ها، همجواری.

کم، تــداوم، تمرکز، خوشــه ای بــودن، مرکزیت،  کــم  ترا
کاربری ها، همجواری. هسته ای بودن، اختالط 

Galster et al، 2001

Fulton، 2001شدت مصرف زمینتغییرات جمعیتی

کاربری، مرکزیت و دسترسی از طریق تعریف 22 متغیر کم، اختالط  کم، با نواحی اداری، تجاری و ترا کم ترا توســعه مسکونی 
کز فعالیت و محدودیت  مســکونی جدا از هم، فاقد مرا

انتخاب ها در مسیرهای سفر

Ewing et al،2002

گزینی  گسستگی، جدایی  کم جمعیتی، بی قاعدگی شــکل نواحی ساخته شــده،  ترا
کاربری ها، از طریق 13 متغیر کاربری ها و ترکیب 

کاربــری  تفکیــک  کنــده،  پرا گســترش  پاییــن،  کــم   ترا
گســترده از وســایل نقلیــه شــخصی،  زمیــن، اســتفاده 

استفاده از زمین های باز و روستایی

Frenkel and Ashke-
nazi، 2007

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

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

پویایی شهر

Torrens، 2008

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

کاربری زمین، وقوع در لبه های شهری کم پایین  Pence، 2008ترا

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

برخوردار هستند.

۲- روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات 
کنده رویی و تقسیمات کشوری  کاربردی قرار می گیرد. یافتن رابطه پرا
کنده رویی،  جدیــد و چگونگــی تأثیرگــذاری ایــن تغییر بــر پدیــده پرا
پس از ارتقاء شــهر به مرکز اســتان، اهداف بنیادی این تحقیق را در 
جهت توســعه دانش تشکیل می دهند. در این تحقیق، با توجه به 

کنده رویی. گی های پرا جدول۲- جمع بندی و خالصه عوامل و ویژ

 Burchell et al, 1998; Sierra Club, 2001; Downs, 1999; Pendall, 1999; Kahn, 2001; Glaeser, 2001; Galster et al, 2001; Fulton et al, 2001; Ewing( ماخذ: تنظیم براساس
)et al, 2002; Frenkel and Ashkenazi, 2007; Torrens, 2008; Pence, 2008

کنده رویی شهری کشوری جدید بر پرا تأثیر تقسیمات 
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چنــد بعــدی بودن موضــوع، از روش هــای مختلــف، از جمله روش 
گرفته شــده اســت. اما روش اصلی در  اســتقرایی، قیاســی و... بهره 
انجــام ایــن تحقیق، از نوع تحلیلی- تطبیقی اســت. روش تطبیقی 
کــه در آن دو یا چند  کیفی اســت  کمی و  یکــی از روش هــای پژوهش 
که می توانند نمونه ها و موارد محســوس یا  متغیــر یا فرایند همگون 
که با توصیف و  نامحســوس باشــند، بررسی می شــوند؛ با این هدف 
تبیین اشــتراك ها و اغلب تفاوت ها، بتوان آن پدیدارها را شناســایی 
کرد و به تفسیرها و احتمااًل تعمیم های تازه دست یافت. مطالعات 
را  تطبیقــی عمومــًا ســه فراینــد توصیــف، مقایســه و نتیجه گیــری 
کنده رویی شهر بجنورد،  دربردارند. برای آزمون فرضیه پژوهش، پرا
در دو دوره 1383 )ســال تقســیم اســتان خراســان و تشکیل استان 
خراسان شمالی( و 139۰، با استفاده از شاخص های مناسب، اندازه 
خ داده شناســایی  گیری و با یکدیگر مقایســه می گردد، تا تغییرات ر

گردند و سپس به تشریح و تبیین دالیل آن پرداخته می شود. 
جدول 2 جمع بندی ویژگی ها و عوامل اندازه گیری شــده  توسط 
کنده  که برای بررســی پرا پژوهشــگران را نشــان می دهد. متغیرهایی 
گیری باشند، تا حد ممکن  رویی انتخاب می شوند، باید قابل اندازه 
تمام ویژگی ها را پوشش دهند، از تعداد خطاها بکاهند و به مناسب 

کننــد )زبردســت و شــادزاویه، 139۰،  گیــری  تریــن شــیوه آن را انــدازه 
گیری  که برای اندازه  98(. بر این اساس، از میان متغیرهای بسیاری 
کنده رویی معرفی شــده اند، 15 متغیر متناسب با اهداف پژوهش  پرا
و نیز امکان دسترسی به اطالعات مربوط به آن در شهر مورد مطالعه 
گزینش شده اند. به دلیل جامعیت مطالعات اوینگ، تورنس، گالستر 
و فرانــکل و اشــکنازی، متغیرهای انتخاب شــده بــرای این تحقیق از 
کار آن ها بوده اســت. الزم به  کار رفتــه در  میــان متغیرهــا و عوامل بــه 
ذکــر اســت ایــن متغیرها توســط برخی پژوهشــگران داخلی نیــز برای 
کنده رویی استفاده و با توجه به شرایط ایران تعدیل  گیری پرا اندازه 

شده اند، که در جدول مذکور، به آن ها نیز اشاره شده است. 
ح جامع و  مقادیــر عددی شــاخص هــا، از مطالعات آخریــن طر
کمک نرم افزار تحلیلی  تفصیلی و نقشــه های وضع موجود شــهر با 
کنده رویی، از روش  گیری پرا گردیده و برای انــدازه  GIS اســتخراج 
  Microsoft Excel و SPSS تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار آماری
اســتفاده شده اســت. روش تحلیل عاملی تاییدی، بستر مناسب 
بــرای مقایســه عامل ها در دو دوره را فراهــم می کند. در این روش، 
مطالعه برمبنای ساختار عاملی از پیش تعیین شده قرار می گیرد. 
از این رو، پس از بررســی تئوری ها و مطالعات پیشــین، شاخص ها 

ماخذ کنده رویی تأثیر بر پرا متغیرها عوامل

گالســتر و همکاران )2۰۰1(، احمدی  اوینگ و همکاران )2۰۰2(، 
و دیگران )1389(،  زبردست و حبیبی )1388(

منفی کم جمعیتی ناخالص ترا

تراکم

گالســتر و همــکاران )2۰۰1(، تورنس  اوینــگ و همکاران )2۰۰2(، 
)2۰۰8(،  احمدی و دیگران )1389(،زبردست و حبیبی )1388(

منفی کم ساختمانی ترا

  ،)1389( دیگــران  و  احمــدی    ،)2۰۰2( همــکاران  و  اوینــگ 
زبردست و حبیبی )1388(

منفی کم ترین مرکز شهری کم خالص جمعیتی به مترا نسبت ترا

  ،)1389( دیگــران  و  احمــدی    ،)2۰۰8( اشــکنازی  و  فرانــکل 
زبردست و حبیبی )1388(

مثبت میانگین اندازه قطعات در ساختمآن های مسکونی

ی
دسترس

  ،)1389( دیگــران  و  احمــدی   ،)2۰۰2( همــکاران  و  اوینــگ 
زبردست و حبیبی )1388(

مثبت میانگین اندازه بلوک ها

  ،)1389( دیگــران  و  احمــدی   ،)2۰۰2( همــکاران  و  اوینــگ 
زبردست و حبیبی )1388(

منفی کوچک )کوچکتر از 3۰۰۰ مترمربع( درصد بلوک های شهری 

اوینــگ و همکاران )2۰۰2(،  تورنس )2۰۰8(، احمدی و دیگران 
)1389(، زبردست و حبیبی )1388(

منفی درصد افراد با دسترسی به مرکز خرید محلی در فاصله 2۰۰ متری 

ی
ط کاربر

ال
اخت

اوینــگ و همکاران )2۰۰2(،  تورنس )2۰۰8(، احمدی و دیگران 
)1389(،  زبردست و حبیبی )1388(

منفی درصد افراد با دسترسی به مدرسه ابتدایی در فاصله 5۰۰ متری 

فرانکل و اشکنازی )2۰۰8(، احمدی و دیگران )1389( مثبت کاربری های مسکونی ترکیب 

فرانکل و اشکنازی )2۰۰8(، احمدی و دیگران )1389( منفی کاربری های تجاری و صنعتی ترکیب 

فرانکل و اشکنازی )2۰۰8(، احمدی و دیگران )1389( منفی کاربری های اداری و عمومی ترکیب 

فرانکل و اشکنازی )2۰۰8(، احمدی و دیگران )1389( منفی کاربری های تفریحی و توریستی ترکیب 

فرانکل و اشکنازی )2۰۰8(، احمدی و دیگران )1389( منفی کاربری های خاص ترکیب 

  ،)1389( دیگــران  و  احمــدی   ،)2۰۰2( همــکاران  و  اوینــگ 
زبردست و حبیبی )1388(

منفی کیلومتری از CBD هستند که در فاصله یک  درصد افرادی 

ت
)1389(،  مرکزی دیگــران  و  احمــدی   ،)2۰۰2( همــکاران  و  اوینــگ 

زبردست و حبیبی )1388(
مثبت کیلومتری CBD هستند که در فاصله بیش از سه  درصد افرادی 

ماخذ: )پردازش شده براساس یافته های پژوهش(

کنده رویی شهری. گیری پرا جدول 3- متغیرهای انتخاب شده برای بررسی و اندازه 
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کاربــری و مرکزیــت،  کــم، دسترســی، اختــالط  در چهــار عامــل ترا
خالصه ســازی و تحلیل شــده اند )جدول 3(. همچنین، براســاس 
که شــاخص مربوطه بر  گرفته، نــوع تاثیــری  پژوهش هــای صــورت 
کنده رویی می گذارد، مشخص شده است. تأثیر منفی به منزله  پرا
کمتر  کنده رویی  که بــا افزایش مقــدار عــددی متغیــر، پرا آن اســت 
کنده رویی در اثر  صورت می گیرد  و تأثیر مثبت به معنی افزایش پرا

افزایش مقدار عددی متغیر حواهد بود. 

3- شناخت شهر بجنورد 

تقســیم اســتان خراســان یکــی از چالش هــای جــدی مرتبــط با 
کــه موافقــان و مخالفان بســیاری با  کشــوری ایــران بود  تقســیمات 
دیدگاههای متفاوت و بعضًا متضاد داشت. اما پس از کشمکش های 
فراوان، قانون تقسیم استان خراسان در جلسه علنی 1383/2/29 
مجلس شــورای اســالمی تصویــب و در تاریــخ 1383/3/9 به تایید 
کشور تقسیم  شــورای نگهبان رســید. درنتیجه، وسیع ترین استان 
شــد و ســه اســتان، خراســان رضــوی بــه مرکزیت مشــهد، خراســان 
شــمالی بــه مرکزیت بجنــورد و خراســان جنوبی به مرکزیــت بیرجند 
گردیدند. استان خراسان شــمالی در این سال با جمعیت  تشــکیل 
معادل 8۰2317 نفر به عنوان استانی جدید ایجاد شد. شهر بجنورد 
که از نظر شــاخص فاصله و دسترســی در موقعیــت مطلوبی قرار  نیز 
گرفته و زیرســاخت های اقتصادی را از نظر مرکزیت اســتان دارا بود، 
به عنوان مناسب ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی 
گردید. با این  و اجتماعی شناخته شد و مرکزیت استان را عهده دار 
انتخــاب، تــوان مدیریتــی شــهر بجنــورد، به ســطح جدیــدی ارتقاء 
کننــده جریان های  کانــون مهم جاذبه و هدایت  یافــت و بــه صورت 

جمعیتی و اقتصادی در منطقه تبدیل شد.
که رشــد  بررســی آمــار جمعیتــی شــهر بجنــورد نشــان می دهــد 
جمعیــت شــهر در دوره هــای مختلــف سرشــماری، رونــد یکســانی 
خ رشــد جمعیت با توجــه به شــرایط اجتماعی،  را طــی نکــرده و نــر
کرده  فرهنگــی و سیاســت های دولــت، مقادیــر متفاوتــی را تجربــه 
اســت؛ اما بجنورد همواره شهری مهاجرپذیر بوده است. اطالعات 
کی از افزایش فزاینده  سرشــماری نفوس و مســکن در سال 85، حا
که این شهر به عنوان  این مهاجرت ها از ســال 83 و از زمانی است 
گردید. میزان مهاجرت ها به شــهر بجنورد در  مرکز اســتان انتخاب 
که این میزان پس از انتخاب  کمتر از 2۰۰۰ نفر بود،  دهه 7۰، ساالنه 
ایــن شــهر بــه عنــوان مرکز اســتان جدید، افزایش بســیاری داشــته 
اســت. بــه نظر می رســد خبر تقســیم اســتان خراســان، در افزایش 

گذار بوده است. پدیده مهاجرت در سال های 83-138۰ نیز اثر 
براســاس اطالعات سرشــماری نفوس و مســکن 1385، 33/6 
درصــد مهاجران از روســتاهای شهرســتان بجنــورد و 17/5 درصد 

درون  مهاجرت هــای  و  شــده اند  وارد  شهرســتان  شــهرهای  از 
الگــوی مهاجــرت شــهر  شهرســتان دارای بیش تریــن فراوانــی در 
کار، مهم ترین  بوده اســت. تبعیت از خانوار، تحصیل و جستجوی 
دالیل مهاجرت به شــمار می روند. ایجاد زیرســاخت های توسعه، 
افزایش فرصت های شغلی در شهر بجنورد و امید به دست یابی به 
شرایط بهتر زیست پس از مرکزیت یافتن، به عنوان انگیزه ای قوی 
کوچــک و روســتاهای پیرامــون و عاملی  کنان شــهرهای  بــرای ســا

موثر در افزایش مهاجرت ها به این شهر بوده است.
که از  کالبدی شهر در ادوار مختلف نشان داد  بررسی روند رشد 
گســترش شهر به  زمان پیدایش هســته اولیه شــهر تا دوران قاجار، 
شکل پیوسته بوده و روند کندی داشته است. اما در دوره قاجاریه، 
گردید و قادر بــه پذیرش  کالبــد شــهر از قیــد و بنــد محدوده ها رهــا 
تحول و توســعه ســریع تر و آزادتری شد. در این دوره، هسته هایی 
ج از بافت موجــود و به صورت منفصل  از عناصــر شــهری حتی خار
شکل گرفت و در محدوده شمال شرقی شهر، حاشیه نشینی ایجاد 
گسترش شهر بجنورد، دوران پهلوی اول است.  شد. نقطه عطف 
کوچ نشــینان  در این دوران، پیامدهای سیاســت اســکان اجباری 
در ســطح شــهر بجنــورد قابــل تأمــل اســت؛ بــا ایــن حال این شــهر 
گســترش  کوچــک باقــی مانــد. تحــول دیگــر در  همچنــان شــهری 
شــهر بجنــورد، مابیــن ســال های 45-1342 بــه وقــوع پیوســت. 
که قانون اصالحــات اراضی به اجرا درآمــد. در نتیجه  یعنــی زمانــی 
گسیل  کار آزاد شــده و به ســوی شــهر  این قانون، بخشــی از نیروی 
گسترش  کالبد شهر،  گهانی جمعیت بر  شــدند. تأثیر این افزایش نا
آن از ســمت جنــوب بود. در دوران پس از انقــالب نیز، اراضی واقع 
در شــمال و شــمال شرق شــهر در حول روستاها و ســکونتگاه های 
کم درآمدهای  موجود به محلی برای اسکان مهاجرین روستایی و 
کــه حاصــل  گردیــد. قطعــات ارزان  قیمــت زمیــن  شــهری تبدیــل 
کشــاورزی بــه بافت هــای مســکونی بوده اســت، از  تبدیــل اراضــی 
گران زمین در اختیار مشتریان بازار غیررسمی زمین و  ســوی ســودا
گرفتند )مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1388(.  مسکن قرار 

1379138۰13811382138313841385سال

1973271427823596497248967294تعداد مهاجران 

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

جدول 4 - تعداد مهاجران وارد شده به شهر بجنورد به تفکیک سال، دوره 13۷9-85.

تصویر 1- مراحل توسعه ادواری شهر بجنورد.
ح جامع شهر بجنورد، مهندسین مشاور نقش جهان پارس، 1388( ماخذ: )نگارندگان براساس طر

کنده رویی شهری کشوری جدید بر پرا تأثیر تقسیمات 
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گســترش شهر بجنورد پیش از سال 1383  کلی، رشــد و  به طور 
را می توان رشــدی آرام و عمدتًا 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 سازمان ها 
و ارگان هــای دولتــی، تحــت نظــر دولت، بــه امر مســکن اختصاص 
گلســتان  یافت. از جمله آن ها، می توان به پروژه های مســکن مهر 
کیلومتری بجنورد، مســکن  شــهر به مســاحت 28۰ هکتار در 4/5 
گمنام بــا 8.3 هکتار  الغدیــر با 6.3 هکتار و پروژه مســکن شــهدای 
گــرگان،  در جنــوب شــهر، و نیــز اراضــی در شــمال جــاده بجنــورد- 
در جنــوب نیــروگاه، در حوالــی فرودگاه، در غرب شــهر و نیز شــهرک 
کرد. عالوه بــر این، اراضی تخته ارکان با مســاحتی  ولی عصــر اشــاره 
کیلومتری جنوب شــهر، به شــکل  حــدود هــزار هکتــار در فاصله 5 
منفصل، برای ایجاد نمایشگاه بین المللی، دانشگاه ها، ورزشگاه و 
گرفته شد. بررسی آمار و اطالعات  نیز استقرار برخی ادارات در نظر 
پروانه های ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری نیز، به شدت 
گرفتــن فعالیت های ساخت وســاز، رونق بازار مســکن و نیز افزایش 

کید می کند. ساختمان های دولتی تا
عــالوه بــر این، مراجعــه به بنگاه های مســکن و بررســی تغییرات 
قیمت زمین و مســکن پس از ایجاد اســتان خراسان شمالی، بیانگر 
افزایــش 2۰ تــا 5۰ برابــری قیمــت زمیــن و 5/4 تــا 1۰ برابــری قیمــت 
که بخش عمده این تغییر نه در اثر  مســکن طی این ســال ها اســت؛ 
تورم، بلکه بیشتر ناشی از ارتقاءیابی و اثر تصمیمات سیاسی دولت 
می گردد. از سوی دیگر، افزایش مهاجرت ها به شهر بجنورد، حضور 
کــم درآمــد روســتایی در شــهر، و فقــدان بضاعت مالــی برای  اقشــار 
تهیه مسکن مناسب، منجر به تشویق حاشیه نشینی و شکل گیری 
گردیده است. در مجموع، این شهر پس  سکونتگاه های غیررسمی 
از انتخاب به عنوان مرکز استان خراسان شمالی، با تحوالتی جدی 
کالبدی شهر را تحت تأثیر خود  که این تحوالت روند رشد  روبرو شد؛ 
قرار دادند. در حال حاضر، این شهر شکلی از توسعه را تجربه می کند 

که می تواند هزینه ها و آثار منفی بسیاری را به همراه داشته باشد. 

کنده رویی شهر بجنورد 4- پرا
پیش از مرکزیت استان

کنده رویــی شــهر بجنــورد پیــش از  گیــری پرا بــه منظــور انــدازه 
ح تفصیلی مصوب  مرکزیــت اســتان، از اطالعــات و نقشــه های طــر
که برداشــت های میدانی و نقشه های  1385 اســتفاده شده است 
ح، نزدیک  تهیه شــده آن مربوط به ســال 1383 می باشد. این طر
تریــن اطالعات در مورد وضع موجود شــهر بجنــورد را اندکی پس از 
انتخاب به عنوان مرکز استان خراسان شمالی در اختیار می گذارد. 
کالبدی  اطالعات و مقدار عددی شــاخص ها برمبنای تقســیمات 

ح تفصیلی و در 27 ناحیه شهر بجنورد استخراج شده است. طر
از  از اســتخراج و جمــع آوری مقــدار عــددی شــاخص ها  پــس 
ح تفصیلــی شــهر، روش تحلیــل عاملــی  نقشــه های GIS و نیــز طــر
کمک نرم افزار SPSS انجام شد. پس از به دست آوردن  تاییدی با 
کل محاســبه شــده  امتیــاز عاملــی هر یــک از عوامل، امتیاز عاملی 

کنده رویی را در هر یک از نواحی شــهر در ســال 1383  که پرا اســت 
نشان می دهد. برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده شده است:

کل ناحیه   امتیازعاملی 
 امتیازعاملی هر یک از عوامل  

که هر عامل تبیین می کند    درصد واریانسی 
تعداد عوامل   

که هر  بــه منظور تحلیل آســان تر عوامــل، امتیازهای عاملــی را 
گرفته اند، در  یــک در بازه های متفاوتی از اعداد مثبت و منفی قرار 
بازه صفر تا ده اســتاندارد شده اند. برای این امر، از تکنیک تبدیل 

گردید: مقیاس خطی استفاده 
  = تغییر مقیاس امتیاز عوامل

امتیازهــای عاملــی در بــازه ای از صفــر تــا 1۰، به صورت پیوســته 
گرفته انــد. بــه منظــور درک بهتــر وضعیــت نواحــی شــهر از نظــر  قــرار 
کنده رویی و تفســیر یافته ها، امتیازهای عاملی طبقه بندی و به  پرا

یک متغیر چند سطحی و رتبه ای به شرح زیر تبدیل شده است:
کم امتیازهای صفر تا 2: بسیار 

کم امتیازهای 2 تا 4: 
امتیازهای 4 تا 6: متوسط

امتیازهای 6 تا 8: زیاد
امتیازهای 8 تا 1۰: بسیار زیاد 

کنده رویی شــهر بجنورد  گــذاری و مقایســه نقشــه پرا روی هــم 
که،  کالبــدی آن در ادوار مختلــف می تــوان دریافــت  بــا رونــد رشــد 
گرفتــه تــا ســال 1335، یعنی نواحــی3، 4، 5 و  توســعه های شــکل 
کنده رویی نواحی  کنده رویی را داشــته اند. امتیاز پرا کمترین پرا  6
پیرامــون ایــن بافت، یعنی توســعه های مربوط به ســال های 56-
کم قرار داشته است. در نهایت، نواحی  کم و بسیار  1335، در بازه 
کنده رویــی  گرفتــه پــس از ســال 1373 بیشــترین میــزان پرا شــکل 
را دارا بــوده انــد. شــواهد نشــان دهنــده وجــود ارتبــاط در میــزان 
کنده رویــی نواحــی با روند رشــد تاریخــی شــهر در ادوار مختلف  پرا
کنده رویی  می باشــد. نواحــی مرکــزی و بافت قدیمی تــر شــهر از پرا
گرایش بیشــتری به  کمتری برخوردار بوده اند و توســعه های جدید 
گاهی و اشــراف به رابطــه میان دوره  کنــده داشــته اند. با آ رشــد پرا
کنده رویی آن، و نیز وجود  شــکل گیری یک ناحیه شــهر و میزان پرا
کنــده رو در هــر دوره ای بــا علل خاص خــود، تمرکز این  نواحــی پرا
کنده رویی توســعه های جدید شــهر  پژوهــش بــر یافتــن دالیــل پرا
بجنــورد پــس از ســال 1383 و نیــز دالیل شــکل گیری آن هــا و تأثیر 

کشوری بر این مساله خواهد بود. تصمیمات در نظام تقسیمات 

کنده رویی شهر بجنورد  5- پرا
پس از مرکزیت استان

کنده رویی شــهر بجنورد در ســال 1383،  گیری پرا پــس از اندازه 
کشــوری جدید بــر الگوی  بــرای بررســی و تحلیــل اثــرات تقســیمات 
کنده رویــی شــهر، هفــت ســال پس از تشــکیل اســتان  رشــد آن، پرا
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15.6983.2269.2936.۰876.158

۲7.5723.1739.3547.۰827.286

31۰.۰۰۰6.3651۰.۰۰۰8.3721۰.۰۰۰

48.1655.9861۰.۰۰۰9.4329.619

59.2543.2321۰.۰۰۰1۰.۰۰۰9.398

68.9222.9241۰.۰۰۰9.3۰88.889

۷7.65۰4.8441۰.۰۰27.3248.197

87.3261۰.۰۰۰8.7756.4678.87۰

98.2942.6929.9987.8617.981

108.38۰4.4521۰.۰۰28.2148.716

116.7964.1988.9316.82۰7.۰41

1۲7.3385.13۰1۰.۰۰۰8.8968.814

137.1373.۰441۰.۰۰۰7.22۰7.39۰

149.53۰8.34۰7.7۰56.8۰88.9۰4

152.5554.4124.7۰75.۰5۰3.112

164.5754.9946.8574.8724.835

1۷3.3379.3246.8464.6965.654

184.87۰9.6159.7485.85۰7.941

192.9356.24۰6.9473.8354.213

۲06.7659.8376.7426.7747.934

۲11.5654.2864.1124.2952.152

۲۲۰.4174.8453.5123.3281.26۰

۲34.2535.8996.8۰15.42۰5.2۰1

۲43.4968.5397.۰423.5625.۰78

۲52.786۰.۰۰۰6.۰414.25۰2.۰۰۰

۲6۰.922۰.9876.7۰۰۰.۰۰۰۰.116

۲۷۰.۰۰۰2.734۰.۰۰۰5.623۰.۰۰۰

خراسان شمالی و ارتقاء جایگاه شهر بجنورد به عنوان مرکز استان، 
گردید. بدین منظور، از اطالعات  گیری  یعنی در ســال 139۰، اندازه 
و نقشــه های GIS طرح جامع مصوب ســال 1388، اســتفاده شده 
است. به منظور به روز سازی اطالعات، نقشه توسعه های منفصل 
اخیر از ســازمان راه و شهرســازی استان تهیه و سپس به نقشه های 

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 توسعه های 
که یا در  گردیــده اند؛ بدین صورت  جدیــد در این ناحیه بندی لحاظ 
گرفته  نواحی قبلی ادغام شده اند و یا به شکل ناحیه ای جدا در نظر 

ماخذ: )پردازش شده براساس یافته های تحقیق(

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

کنده رویی شهری کشوری جدید بر پرا تأثیر تقسیمات 



112
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 19  شماره2  تابستان 1393

کمناحیه کاربریعامل مرکزیتعامل دسترسیعامل ترا کلعامل اختالط  امتیاز عاملی 

16.9۰55.6699.1485.3677.542

۲8.5825.6۰99.2216.2788.268

39.9۰۰7.4861۰.۰۰۰8.1۰81۰.۰۰۰

49.1157.2341۰.۰۰۰9.3379.998

59.9945.3851۰.۰۰۰1۰.۰۰۰9.748

69.8475.1731۰.۰۰۰9.5389.5۰4

۷8.6626.6611۰.۰۰۰7.23۰9.1۰1

88.4۰91۰.۰۰۰8.5235.91۰9.592

99.2265.4129.9977.8418.964

109.2176.6611۰.۰۰۰7.9419.451

117.8146.3218.7116.3198.2۰4

1۲8.2246.7431۰.۰۰28.7779.4۰8

138.1725.3981۰.۰۰26.7798.372

141۰.۰۰۰8.5697.2346.6869.451

154.6116.۰294.3814.34۰5.685

165.9376.3526.2114.4586.627

1۷4.5128.7726.3۰۰4.8917.235

186.1669.2549.6965.4778.8۰۰

193.8227.3۰76.3۰63.4946.126

۲07.7989.8366.۰516.5798.983

۲12.5135.7543.9243.1724.559

۲۲1.1635.64۰4.۰963.۰884.135

۲35.6737.۰146.۰875.1666.952

۲44.8497.3816.3934.5976.764

۲53.۰893.3945.4923.6194.317

۲63.8242.2۰16.۰351.2233.585

۲۷7.6415.432۰.3784.6545.559

۲84.4۰76.9786.۰512.34۰5.819

۲94.7726.1۰36.۰511.7۰75.437

30۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰

313.3561.۰34۰.۰۰۰2.16۰1.935

شده اند. درنتیجه، با توجه به تغییر و تحوالتی که طی سال های اخیر 
کنده رویی شهر بجنورد در  کالبدی شهر رخ داده است، پرا در توسعه 
گیری شده است. دو ناحیه 28  این دوره، در 31 ناحیه شهری اندازه 
و 29 بــه طــور متصــل و دو ناحیه 3۰ و 31 به شــکل منفصل به نواحی 
گردیده انــد. عالوه بر ایــن، نواحی 21 و 22 نیــز با افزایش  شــهر اضافــه 
گیری  مســاحت روبرو بوده اند. پس از اســتخراج عوامل، بــرای اندازه 
کنده رویی، امتیاز عاملی هر یک از عوامل و امتیاز عاملی کل که در  پرا
کنده رویی هر یک از نواحی شــهر بجنورد در ســال  حقیقت، میزان پرا

139۰ را نشان می دهد، در هر ناحیه محاسبه گردید.

شــهر  کنده رویــی  پرا مقایســه  و  تحلیــل   -6
بجنورد قبل و پس از مرکزیت استان

کنده رویی  کنده رویی دو دوره،  بیانگر کاهش پرا مقایسه میزان پرا
در تمام نواحی موجود در سال پایه، با شدت و ضعفی متفاوت است. 
گسترده ای  ســه ناحیه 24، 26 و 27 طی چند ســال اخیر با تغییرات 
کاهش یافته اســت. بر  کنده رویــی آن هــا  روبــرو شــده اند و میــزان پرا
کم به عنوان موثرترین عامل در  اساس تحلیل های صورت گرفته، ترا
کم، پس از انتخاب این شــهر  کم ترا این موضوع بوده اســت. نواحی 

ماخذ: )پردازش شده براساس یافته های تحقیق(

کل در نواحی مختلف شهر بجنورد، در سال 1390. جدول 6- امتیازهای عاملی استاندارد شده عوامل چهارگانه و 
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گســترده ای روبرو شــد. پس از به  بــه عنــوان مرکز اســتان، با تغییرات 
گرفتن بازار مسکن، دستیابی  مرکزیت رســیدن شــهر بجنورد و رونق 
به زمین های ارزان قیمت در اولویت باالتری نسبت به سایر مسائل 
گرفته و بدون توجه به محدودیت های زیست محیطی، ساخت  قرار 
خانه های ســازمانی و مجتمع های مسکونی متعلق به تعاونی های 
ادارات دولتــی، بــه شــکل انبــوه در اراضــی بایــر این نواحــی، موجب 

کم های ساختمانی و جمعیتی شده است.  افزایش ترا
که در جنوب شهر  ناحیه ۲8: دو روستای حلقه سنگ و ملکش 
قرار گرفته اند؛ طی چند سال اخیر توسعه یافته و در طرح جامع اخیر 
به محدوده قانونی شــهر پیوســته اند. این محدوده در قالب ناحیه 
28 بررســی شــده اســت. امتیاز عاملی کل ناحیه 5/819 می باشــد، 
کنده رویــی متوســطی دارد. این دو روســتا به  کــه برایــن اســاس، پرا
که با شــهر داشــتند، پس از انتخاب شهر  دلیل فاصله بســیار اندکی 
بجنورد به عنوان مرکز استان، از سوی بسیاری از مهاجران کم درآمد 
روســتایی برای ســکونت انتخاب شــدند. رواج ساخت  و سازها طی 
کالبدی و اتصال  گسترش  ســال های اخیر در این دو روستا، موجب 
آن ها به شهر گردید. این ناحیه دارای بافتی تقریبًا نوساز بوده و عمر 
کمتر از 15 ســال اســت. متوســط مدت  واحدهــای مســکونی در آن 
که نشــان می دهد این  اقامت در این ناحیه، 6/5 ســال می باشــد، 
محلــه به عنوان پله ای برای ورود و ســکونت در ســایر محالت شــهر 
بجنورد عمل می کند. در مجموع، این ناحیه توسعه خود را مدیون 
قیمت بسیار پایین اراضی و در نتیجه افزایش ساخت  و سازها در آن 
کم  بوده است )محمدزاده، 1388، 615(. بافت نسبتًا روستایی، ترا
کلی  ســاختمانی پاییــن، وجــود 28/5 هکتــار اراضی بایر، و بــه طور 
کم به  کاهش امتیاز عاملی ترا عدم اســتفاده بهینه از زمین، موجب 

کنده رویی این ناحیه شده است. عنوان عاملی موثر بر پرا
کــه پس از مرکز اســتان شــدن  ناحیــه ۲9: از دیگــر بخش هایــی 
که  شــهر بجنورد، توسعه یافته اســت، روستای باقرخان می باشد، 
ح جامــع اخیر به محــدوده قانونی  کــوی امام هــادی در طر بــا نــام 
کــه در قالــب ناحیه 29  شــهر پیوســته اســت. ایــن بخــش از شــهر، 
گرفته، با به دســت آوردن امتیاز عاملی 5/437  مورد بررســی قــرار 
کنده رویی متوســطی  کــه از پرا در تحلیــل انجام شــده، نشــان داد 
برخــوردار اســت. وجود 47/8 هکتــار اراضی بایر، ســاختمان های 
کاربری های غیرمســکونی، موجب  کــم و پایین بودن ســهم  کــم ترا
کم  کاربری و ترا کنده رویی تحت تأثیر دو عامل اختالط  افزایــش پرا
گردیده اســت. این ناحیه نیز طی ســال های اخیر، توسط بسیاری 
گرفته و شاهد رشد ساخت   از مهاجران کم درآمد مورد انتخاب قرار 
کامــاًل شــهری داشــته اســت. نکته  و ســاز بــوده و ســاختار و بافتــی 
که،  کنان این محــدوده این اســت  حائــز اهمیــت در خصــوص ســا
تقریبــًا 5۰ درصد از آن ها مهاجران روســتایی شهرســتان و محالت 
دیگر شــهر بجنورد می باشــند )محمدزاده تیتکانلو، 1388، 36۰(.  
کاربری های غیر مســکونی در  کم و ســهم پایین  کم ســاختمانی  ترا
کم و اختالط  این ناحیه موجب شــده اثرگذاری بیشــتر دو عامل ترا

کنده رویی این ناحیه شده است. کاربری در پرا
گرفتــه، ناحیه 3۰ با به دســت  ناحیــه 30: بنــا بــر تحلیل صــورت 
کنــده روتریــن ناحیه شــهر در  کل، پرا آوردن حداقــل امتیــاز عاملــی 

که ایــن موضوع تحت تأثیر هــر چهار عامل  ســال 139۰ بــوده اســت؛ 
کالن و اختصــاص زمین هــای  کاربری هــای  بــو  ده اســت. اســتقرار 
وســیع به آن هــا، وجود اراضی بایر بســیار، توســعه منفصل و فاصله 
کیلومتــری از مرکــز شــهر، وجــود بلوک هــای بــزرگ مقیــاس و   4/5
گردیده تــا ناحیه  قطعــات وســیع و محدودیت دسترســی، موجــب 
کنده رویــی را در ایــن دوره دارا باشــد. پــس از بــه  3۰ بیش تریــن پرا
مرکزیت رســیدن شــهر بجنورد و ارتقاء جایگاه اداری و سیاســی آن، 
عملکــرد دولتــی و بــه تبــع آن دســتگاه ها و ســازمان های دولتی نیز 
افزایــش یافت. همچنیــن، به عنوان مرکز اســتان، مرکزیت خدماتی 
و اقتصادی را در منطقه عهده دار شــد. در نتیجه نیاز به زمین برای 
احــداث ســازمان های دولتــی و ایجاد خدمات متناســب با عملکرد 
جدید شهر، شدت گرفت و برای این منظور، 1۰۰۰ هکتار از اراضی قرار 
که مالکیت  گرفته در جنوب غربی حریم شــهر بجنورد )تخته ارکان( 
که برای این  دولتی داشــته، به این امر اختصاص یافــت. در طرحی 
اراضی تهیه شــده اســت، استقرار پنج دانشــگاه این شهر، پارک علم 
و فنــاوری، اســتادیوم 15۰۰۰ نفــری، نمایشــگاه بین المللــی و برخــی 
گاز، آب و فاضالب شهری، برق  ادارات، همچون بنیاد مسکن، اداره 
منطقه ای، کمیته امداد، صدا و سیما، هالل احمر و... در نظر گرفته 
کنون برخی از آن ها در این ناحیه مستقر شده اند.  که تا شده است؛ 
پیامدهای نامطلوب این شکل توسعه، از جمله استفاده نادرست 
و اتالف زمین، افزایش زمان و هزینه جابه جایی کارکنان میان محل 
کار، وابســتگی به اتومبیل، ایجاد ترافیک در جاده  ســکونت و محل 

جنوبی شهر و... در حال حاضر نیز قابل مشاهده است.
ناحیــه 31 : ناحیــه 31 شــهر بجنــورد، پــس از ناحیــه 3۰، با امتیاز 
کنده رویی در رتبه دوم قرار می گیرد.  عاملی 1/935، از نظر میزان پرا
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 
کالته  گلستان 28۰ هکتار از زمین های  گرفت. اراضی شــهرک  کار قرار 
کیلومتری شــمال شــهر، به  کــه در 4/5  اســماعیل را در بــر می گیــرد؛ 
صــورت منفصــل از محــدوده قانونــی واقع شــده اســت. طــرح اولیه 
آمــاده ســازی این اراضــی به مطالعات مکان یابی توســعه مســکونی 
که این اراضی به عنوان یکی  شهر بجنورد در سال 1368 بازمی گردد؛ 
از راه حل های توســعه مسکونی شــهر انتخاب و پیشنهاد شدند. اما 
آنچه مانع توسعه این اراضی شد، نامناسب بودن این منطقه از نظر 
معیارهای زیست محیطی 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 
که در سال 1386 تهیه شده است، دالیل ذکر شده برای  تجدیدنظر 
اســتفاده از ایــن اراضــی، نیاز فراوان به زمین برای ســاخت مســکن، 
کم باالی شهر بجنورد و فقدان زمین های مناسب در داخل بافت  ترا
شهری بود. این در حالی است که، 33 درصد از مساحت شهر بجنورد 
که معادل 635 هکتار می باشــد، اراضی بایر تشــکیل داده است.  را، 
که  عــالوه بر این، 154 هکتار بافت فرســوده در این شــهر وجــود دارد 
می توانست برای تأمین نیاز مسکونی شهر مورد استفاده قرار گیرد. اما 

کنده رویی شهری کشوری جدید بر پرا تأثیر تقسیمات 
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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 
تعاونی های مسکن ادارات به تأمین زمین ارزان قیمت بود. جمعیت 
که در 22  کل طرح آماده سازی تهیه شده، 9۰ هزار نفر است  پذیری 
هزار واحد مســکونی اســکان خواهند یافت. براســاس برداشت های 
کنــون بیــش از 6۰۰۰ واحــد مســکونی در  گرفتــه، تا میدانــی صــورت 
ایــن شــهرک ســاخته شــده و حــدود 2۰۰۰ نفــر نیــز اســکان یافته اند. 

کنده رویی در نواحی مختلف شهر بجنورد در سال های 1383 و 1390. تصویر ۲- میزان پرا

ســه  شــعاع  از  ج  خــار ناحیــه  ایــن  قرارگیــری  کلــی،  طــور  بــه 
کیلومتــری مرکز شــهر، باال بــودن اندازه قطعات مســکونی و بزرگ 
کاربری های خدماتی و تجاری  بودن انــدازه بلوک ها، عدم وجود 
مــورد نیــاز در این شــهرک، اراضــی خالــی و بایر موجــود در ناحیه 
و عــدم اســکان جمعیــت مــورد انتظــار در ایــن شــهرک، موجــب 
کــم،  کنده رویــی ایــن ناحیــه تحــت تأثیــر هــر چهــار عامــل ترا پرا

کاربری و مرکزیت شده است. دسترســی، اختالط 
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کشــوری  در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســی تاثیــر تقســیمات 
کنده رویی شــهرها، شــهر بجنورد  کالبدی و پرا گســترش  جدیــد بر 
که در ســال 1383 به عنوان مرکز اســتان خراســان شمالی انتخاب 
گرفت. براســاس  شــد، بــه عنوان نمونــه موردی مورد بررســی قــرار 
نتایج این پژوهش، ارتقاء جایگاه یک شــهر در ســطوح تقســیمات 
کشــوری، بــه ویژه تبدیل شــهر بــه مرکز اســتان، می توانــد از طریق 
چهــار عامــل افزایش جمعیــت و مهاجرت، افزایــش قیمت زمین و 
گســترده شــدن ساختار دولت، و لزوم تأمین خدمات  بورس بازی، 

کنده رویی شهری را تشویق  کند.  منطقه ای، پرا
بررســی ها نشــان داد، با ارتقاء جایگاه شــهر از مرکز شهرستان به 
مرکــز اســتان، به دلیــل تمرکز یافتن شــدید ســرمایه ها، شــکل گیری 
کاری و رفاهی، توسعه خدمات و صنایع و... هر روز فاصله  امکانات 
که  شــهر بجنورد با ســایر شــهرهای اســتان افزایش یافته؛ به طوری 
بــه یک قطب جاذب جمعیت تبدیل و موجب افزایش مهاجرت ها 
گردیــده اســت. ایــن افزایــش جمعیــت، اواًل بــه دلیــل تغییــر  بــه آن 
نیازهای جمعیتی شهر و ضرورت تأمین مسکن، خدمات و اشتغال 
کالبدی آن شــده؛ ثانیًا، اســکان مهاجران  مهاجــران، موجب رشــد 
کم درآمد در پیرامون شــهر و ایجاد ســکونتگاه های غیررسمی، رشد 

ج از محدوده قانونی را شکل داده است. کنده خار پرا
از ســوی دیگــر، پــس از مرکزیــت یافتــن شــهر، افزایــش تقاضــا و 
گردیــده اســت.  بورس بــازی موجــب رشــد سرســام آور قیمــت زمیــن 
درنتیجــه، اراضی بایر و بافت های فرســوده در داخل محدوده شــهر 
بالاســتفاده مانــده و زمیــن  مــورد نیــاز در پیرامــون شــهر و بــه شــکل 
منفصل تأمین شده است. در مجموع، می توان گفت افزایش قیمت 
کنده رویی شهری  زمین و مسکن در شهر بجنورد به سه شکل بر پرا
گذاشته است. اواًل، با راندن اقشار درآمدی متوسط رو به پایین،  اثر 
به نواحی حاشــیه ای شــهر و به عبارت دیگر مهاجرت از مرکز شــهر به 
پیرامون، توسعه اراضی دوردست را در پی داشته است. ثانیًا، باعث 
اسکان مهاجران کم درآمد روستایی در روستاهای اطراف، گسترش 

گردیده اســت. ثالثًا، باعث  کالبــدی و درنتیجــه ادغــام آن ها در شــهر 
مداخلــه مســتقیم دولــت در عرضه زمیــن دولتی بــرای تعدیــل بازار 

کنان شهر شده است.  زمین و مسکن و تأمین نیازهای سا
کالبدی شهر داشته،  که نمود مشــخصی در ســازمان  اثر دیگری 
افزایش ســازمان ها و ارگان های اداری بوده اســت. ایجاد سازمان ها 
که باتوجه  کل در مرکز اســتان، نیاز فراوان به زمین داشته؛  و ادارات 
ج از  گذاری زمین های دولتی خار به رشــد قیمت ها، این مساله با وا
گردیده اســت. عالوه بر این، شــهر پس از ارتقاء  محدوده شــهر، حل 
کشــوری و انتخــاب بــه عنــوان مرکــز  جایــگاه در ســطوح تقســیمات 
کند. بودجه و  اســتان، بایســتی نقش مرکز منطقه را در اســتان ایفا 
کــه بــرای این منظور، توســط دولــت در بدنه شــهر تزریق  اعتباراتــی 
کــز خدماتــی، ماننــد دانشــگاه،  می گــردد، بــرای احــداث انــواع مرا
کــز فرهنگــی و اجتماعی، بناهــای اداری و... صرف  بیمارســتان، مرا
می شــود، تا زیرســاخت های رشــد و توسعه، متناســب با نقش شهر 
کالن  شــهری و  کاربری هــای  گــردد. شــکل گیری و احــداث  ایجــاد 
که به دلیل مســاحت زیاد  فراشــهری، نیازمنــد زمین خواهند بــود، 
مــورد نیــاز و بــاال بودن قیمــت زمین در بافــت میانی، زمیــن الزم در 

گسترش افقی شهر را دامن خواهد زد.  پیرامون شهر تأمین شده و 
کشــوری و تشــکیل  با توجه به روند مداوم تغییر در تقســیمات 
کشوری  اســتان های جدید، شناســایی چگونگی تاثیر تقســیمات 
کنــده رویــی شــهری می تواند برنامــه ریزان شــهری را  جدیــد بــر پرا
برای رویارویی با مســائل پیش روی و بکارگیری راه های اصولی در 
کنده رویی یاری رساند. در پایان،  جهت جلوگیری از بروز پدیده پرا
که بی تردید عوامل دیگری وجود  کرد  می توان به این نکته اذعان 
کشوری،  که به موازات تغییر جایگاه شهر در تقسیمات  داشــته اند 
کالبــدی شــهر اثرگــذار بوده انــد؛ امــا امکان  گســترش فضایــی-  بــر 
بررسی و مجال پرداختن به آن ها در پژوهش حاضر وجود نداشته 
است. از این رو به دلیل نو بودن موضوع، الزم است پژوهش های 

تکمیلی بیشتری در این زمینه انجام پذیرد. 
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