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تحلیل تأثیر پراکندهرویی بر تغییر کاربری زمین در منطقۀ شهری ساری
هاشم داداشپور  ـ استادیار برنامهریزی شهری و من قهای ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
فردیس ساالریان ـ کارشناس ارشد برنامهریزی من قهای ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
پذیرش مقاله1393/10/27 :

تأیید مقاله1394/2/8 :

چکیده
فرایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی به اراضی ساختهشده از دهۀ  1340رو به افزایش باوده و منجار باه
عدم تعادل میان کاربری اراضی شهری و طبیعی در مناطق شهری ایران شده است .منتج از روناد ماذکور ،الگاوی
کاربری اراضی در شهر -منطقۀ مرکزی مازندران از جمله منطقۀ شهری ساری نیز تحت تاأثیر روناد شهرنشاینی،
گسترش جمعیت و افزایش مهاجرت ،به سمت و سویی جدید رفته و تغییر کااربری اراضای کشااورزی و بااغی در
اراضی پیرامون شهر را سبب شده است .تداوم این فرایند منجر به الگوی توسعۀ ناپیوسته و غیرمتمرکز شاده و در
نهایت پراکندهرویی را پدید آورده است .بدین ترتیب ،پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر پراکندهرویی بر تغییر کااربری
اراضی مناطق شهری ،و پیشبینی روند تحوالت توسعۀ اراضی و کاربری اراضای تاا ساال  1410اختصااص دارد.
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و تالش شده تا ابتدا با اساتفاده از روش  GEOMODاراضای سااختهشاده
پیش بینی شود و سپس بر پایۀ مدل زنجیرۀ مارکوف روند تغییرات کاربری اراضی احتمالی منطقاۀ شاهری سااری
تخمین زده شود .در مرحلۀ نهایی با استفاده از  GISبا تلفیق مدلهای مذکور ،بر هم کانش اراضای سااختهشاده و
کاربری اراضی تحلیل شد تا پراکنش و توزیع فضایی کاربری زمین در چشمانداز تحقیاق مشاخص گاردد .نتاایج
یافتهها نشان میدهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،باغی و مراتع در سال  1410با نار رشاد  -1/43درصادی
کاهش خواهد یافت و همراستا با این روند ،اراضی ساختهشده با نر رشد  4/85درصدی افزایش مییاباد .توزیاع
فضایی اراضی ساختهشده در شمال منطقۀ شهری مطالعاتی تمرکز داشته ،اما در نواحی شرق و غرب این منطقه نیز
افزایش یافته است .دلیل این توزیع فضایی را میتاوان در گارایش هاای فضاایی افاراد باه ساکونت باا الگاوی
تک خانواری در اراضی پیرامون شهر که قیمت کمی دارند ،سراغ گرفات .چناین رونادی مبتنای بار شادت یاافتن
پراکندهرویی در منطقۀ شهری ساری بوده و نیازمند جهتدهی مناسب در برنامهریزیهای آتای توساعۀ شاهری و
منطقهای است.

کلیدواژهها :پراکندهرویی ،تغییر کاربری اراضی ،زنجیرۀ مارکوف ،ژئومد ،منطقۀ شهری ساری.
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مقدمه
تشدید روند توسعۀ اراضی ساختهشده در کاربری های مناطق شـهری منجـر بـه تغییـر روزافـزون کـاربری اراضـی شـده
(واهری )182 :1387 ،و ازدیاد اراضی شهری و ساختهشده را در پی داشته است (.)Araya and Cabral, 2010: 1549
تداوم این فرایند منجر به الگوی توسعۀ ناپیوسته و بیرمتمرکز شده و در نهایت پراکندهرویی را پدید آورده است .بر مبنای
آنچه گفته شد ،پراکندهرویی و تغییر کاربری اراضی مناطق شهری ارتباطی چندجانبه دارد و این ارتباط بهصورد زنجیـرهوار بـا
تعاملهای رفت و برگشتی موجب میشود تا اراضی طبیعی با تهدید جدی روبهرو شوند .لذا بـرای حفـب بـا هـا ،اراضـی
کشاورزی (واحدیان بیکی و همکاران ،)30 :1390 ،جنگلها و مراتع (براتی قهفرخی و همکاران )350 :1388 ،در مناطقی که با
پدیدۀ پراکندهرویی مواجهاند ،تغییراد کاربری اراضی میبایست بررسی و تحلیل شود .برای دستیابی به این مهم ،با اسـتفاده از
کاربری اراضی که یکی از دادههای پرکاربرد در استنباط و جهـتگیـریهـای توسـعه اسـت ( )Beykaei et al., 2013:70و
همچنین دادههای زمانی و مدلسازی آن میتوان به نتایج م لوب در پیشبینی تحوالد توسـعه دسـت یافـت ( Araya

 .)and Cabral, 2010: 1549مدلسازی کاربری اراضی شهری کمک شایانی در بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضـی
میکند تا بهوسیلۀ آن آثار زیستمحی ی ناشی از تحوالد بررسی گردد .امروزه ،انوا مختلفی از مدلهای تغییر کـاربری
اراضی برای مناطق شهری بهوجود آمده است که تا حد زیادی از نظر سـاختار بـا هـم متفـاودانـد).(Haase, 2010: 2
مدلسازی تغییر کاربری اراضی در دهۀ  1950آباز شد و با فعالیت کمتر در دهههای  1970و  1980ادامه یافـت؛ امـا در
دهۀ  1990به دلیل دادههای فضایی ،پیشرفت فناوری و سیستمهـای اطالعـاد جغرافیـایی شـدد یافـت (Lin et al.,

) .2005: 3بدین ترتیب ،بر مبنای شبیهسازی و مدلسازی کاربری اراضی ( )Haase, 2010: 258و بـا کاربسـت دیگـر
ابزارها و روشهای تحلیلی ،میتوان بر مبنای شناخت دقیق ،به جهتدهی توسعه و گسترش شهری و من قـهای دسـت
یافت (حسینعلی و همکاران.)1 :1390 ،
در ایران فرایند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بابی به اراضی ساختهشده (کاربریهای شهری) از دهـههـای  40و
 50هجری شمسی رو به افزایش بوده (صدرموسوی و رحیمی )100 :1391 ،و منجر به عدم تعادل میان کـاربری اراضـی
شهری و طبیعی شده است (بابایی اقدام و ابراهیمزاده .)22 :1390 ،منتج از روند مذکور ،الگوی کاربری اراضی شهرسـتان
ساری واقع در استان مازندران نیز تحت تأثیر روند شهرنشینی ،گسترش جمعیت و افزایش مهـاجرد بـه سـمت و سـویی
جدید رفته و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بابی در اراضی من قۀ شهری را سبب شده اسـت .از آنجـا کـه پیامـدهای
مربوط به پراکندهرویی همچون از دست دادن اراضی کشاورزی ،اراضی بابی و مراتع به مهمترین مسائل این شهرسـتان
تبدیل شده است (برنامۀ آمایش استان مازندران ،)254 :1385 ،پژوهش حاضـر در پـی ارائـۀ چـارچوب تحلیلـی از تـأثیر
تحوالد پراکندهرویی بر تغییر کاربری اراضی در من قۀ شهری ساری است .از این رو ،اولین هد کاربست روش وئومـد
(بر مبنای بررسی و تحلیل روند گسترش اراضی ساختهشده از سال  1365تا  )1390در محدودۀ م العاتی برای پیشبینی
تحوالد کاربری اراضی در سال  1410است .هد دیگر در پی دستیابی به پیشبینی روند تغییـراد کـاربری اراضـی در
محدودۀ م العاتی با استفاده از روش زنجیرۀ مارکو است .بر این اساس ،فرضیهای که میتواند در این پـژوهش بـهکـار
آید ،روابط متقابل پراکندهرویی و کاربری اراضی در من قۀ شهری ساری است .برای دستیابی به اهدا مذکور ،سوالهای
پژوهش به شر .ذیل ارائه میشود:
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 روند گسترش اراضی ساختهشده در من قۀ شهری ساری به چه صورد در آینده نمود فضایی مییابد؟
 روند تغییر کاربری اراضی من قۀ شهری م العاتی تا سال  1410چه تـأثیری بـر اراضـی کشـاورزی بـر جـای
میگذارد؟
 پراکندهرویی در من قۀ شهری ساری چه تأثیری بر گسترش اراضی ساختهشده و تغییر کاربری اراضی دارد؟

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
کاربری اراضی یکی از مفاهیم پایه در برنامهریزی شهری و من قهای محسوب میشود ( )Doygun, 2008: 471کـه از
مؤلفههای بسیاری همچون تغییراد جمعیت ،افزایش میزان مهاجرد از روستا به شهر و افـزایش نـرخ شهرنشـینی تـأثیر
میپذیرد .تداوم فرایند افزایش جمعیت ،زمینهساز افزایش تقاضای سکونت و گسترش سریع مراکـز فعالیـت در حومـههـا
میشود .در نتیجه ،توسعۀ اراضی شهری منجر به تغییر در کارکرد و کاربری اراضی منـاطق شـهری مـیگـردد (رهنمـا و
همکاران .)116-115 :1391 ،در این فرایند ،تغییر و تحوالتی که در کاربری اراضی رخ داده در وهلۀ نخسـت بـر اراضـی
کشاورزی ،بابی و مرتعی نمایان میشود؛ زیرا این اراضی به عنوان مناطق گذاریاند که چشمانداز روستایی را به شـهری
تبدیل کرده و به دلیل نزدیکی مکانی با اراضی توسعهیافتـۀ پیشـین ،متـأثر از آثـار رشـد و توسـعه ،متحـول مـیگردنـد
( .)Doygun, 2008: 472تحول چنین اراضی (کشاورزی ،بابی و مراتع) یکی از مهمترین اشکال تغییر محیط زیست در
س خ جهان است ،لذا بررسی و نظارد بر تغییراد این دسته از کاربری میتواند به عنوان عنصر مهمی در تصمیمگیـری،
برنامهریزی شهری و محیط زیسـت م ـر .شـود ( )Liu and Yang, 2014: 42زیـرا در زمینـههـای ارزیـابی توسـعه،
برنامهریزی کاربری اراضی و الگوهـای بهینـۀ آن نقـش بسـزایی دارد ( .)Xin et al., 2012: 11بـا اسـتفاده از بررسـی
تغییراد کاربری زمین و علل آن ،میتوان رهیافتی نوین برای برنامهریزی و مدیریت صحیخ اراضی اتخاذ کرد (قهفرخـی
و همکاران.)350 :1387 ،
روند تخریب اراضی کشاورزی ،بابی و مراتع در این مرحله متوق نشده و توسعۀ لجامگسیختۀ اراضی ساختهشـده در
آن ،موجب تشدید روند توسعه در الگوی ناپیوسته و بیرمتمرکز میگردد .در باب این موضو  ،کـالرک ،)1996( 1مراحـل
رشد و توسعۀ شهر را شامل  4مرحلۀ شهرنشینی ،حومهنشینی ،شهرگریزی و شهرنشینی مجدد میدانـد ( Clark, 1996:

 .)53وی ادامۀ روند حومهنشینی توام با شهرگریزی را عامل شکلگیری پراکندهرویـی مـیدانـد .در ایـن زمینـه ،کاسـتل
پراکندهرویی را عالوه بر مواردی که کالرک اشاره کرده ،منوط بـه تغییـر میـزان تـراکم متوسـط (،)Wang, 2012: 41
توسعۀ ناپیوسته ) ،(Aurand, 2007: 45افزایش نرخ رشد طبیعی جمعیت ،مهاجرد از روستا به شهر میداند (عزیزپـور و
همکاران .)112 :1388 ،این عوامل مشابه با مؤلفههای تأثیرگذار بر تغییر کاربری اراضی است کـه بـه آن اشـاره شـد .در
تکمیل دیدگاههای م ر.شده ،گریکا 2و همکاران ( )2011بر این باورند که پراکندهرویی تمام گرایشهای جدیـد توسـعۀ
شهری  -من قهای در ابعاد اشتغال و توزیع آن ،ادبام شهر و حومـه را در بـر مـیگیـرد؛ زیـرا پدیـدۀ شهرنشـینی مـداوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clark
2. Greca
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(همراستا با دیدگاه کالرک) به فرسایش حومه و به خ ر افتادن مرز میان شـهر و من قـه منجـر شـده ( Greca et al.,

 )2011: 527-528و تداوم فرایند افزایش جمعیت ،زمینهسـاز توسـعۀ اراضـی شـهری مـیگـردد (.)Dadras, 2014: 1
حاصل این روند شکلگیری پدیدۀ پراکندهرویی است .بدین ترتیب ،همۀ دیدگاههای مذکور حاکی از ایـن امـر اسـت کـه
پراکندهرویی و تغییر کاربری اراضی (بهویژه تغییر کاربری کشاورزی ،بـا و مراتـع در منـاطق شـهری) ارتبـاط متقابـل و
تکمیلکننده دارند.
در راستای تأیید ارتباط متقابل پراکندهرویی و تغییر کاربری اراضی ،دیدگاههای مختلفی ارائـه شـده اسـت .کومـار 1و
همکاران ( )2011معتقدند که پراکندهرویی در اراضی مناطق شهری منجر به ایجاد تغییـر در کـاربری اراضـی مـیگـردد
(بهویژه در مناطقی که وابسته به فعالیتهای کشاورزی و باببانیاند) .پراکندهرویی و کاربری اراضی بهصورد مستقیم بـا
تحوالد و رشد جمعیت در ارتباط است و تداوم تغییراد کاربری اراضی از کشاورزی و با ها به اراضی ساختهشده یکی از
مشخصههای پراکندهرویی است ( .)Kumar et al., 2010: 7651-7652یوجیهارا و همکاران ( ،)2005بر ایـن باورنـد
که توسعۀ پراکنده بهعنوان محصول مشترک کاربریهای شهری و روستایی است کـه در اراضـی پیرامـون شـهر اتفـاق
میافتد (صدرموسوی و رحیمی .)100 :1390،پس میتوان نتیجه گرفت که پراکندهرویی با نیروهای محـرک و تعـامالد
پیچیدۀ کاربری اراضی ارتباط قوی دارد ( .)Puertas et al., 2014: 415هان ،)2009( 2معتقـد اسـت مهـمتـرین پدیـدۀ
تحوالد شهرنشینی و پراکندهرویی در تغییراد محی ی از قبیل تخریب اراضی کشاورزی و بابی نهفته است .همزمان بـا
روند افزایش کاربریهای شهری و من قهای ،کاربریهای کشاورزی و بابی کاهش مییابند و نتیجۀ این فراینـد توسـعۀ
روزافزون در اراضی با ارزش محی ی است (واحدیان بیکی و همکاران.)38-30 :1390،

شکل  .1چارچوب تحلیلی تغییرات کاربری اراضی منطقۀ شهری و پراکندهرویی
منبع :نگارندگان1393 ،

پژوهش های بسیاری در زمینۀ ارتباط میان پراکندگی و تغییراد کاربری اراضی صورد گرفتـه اسـت و درک پویـایی
رشد شهری و پراکندهرویی را تحت تأثیر تغییراد الگوی کاربری اراضی در زمان و فضا دانستهاند .بهطـور مثـال ،آئورانـد
( ،)2007تمرکززدایی اراضی ساختهشده و انتقال جمعیت به اراضی من قۀ شهری را نمودی از پراکندهرویی دانسـته اسـت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kumar
2. Han
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( .)Aurand, 2007: 40عالوه بر وی ،افراد مختل دیگری همچون لویبـل و تـوزر ( ،)2003ارمـر و همکـاران (،)1994
لوسر و هوبر ( ،)1997بر این باورند که پراکندهرویی متناسب با گسترش شهر و حومه (زبردست و شادزاویه )91 :1390 ،و
اراضی من قۀ شهری (بهویژه اراضی کشاورزی ،بابی و مراتع) است ( .)Loibl and Toezer, 2003: 553از همین روست که
صاحبنظران این عرصه ،پراکندهرویی را نتیجۀ نهایی توسعۀ ناکارآمد فرایند کاربری زمین میدانند که در کمتـرین برخـورد بـا
سیستمهای نظارتی بوده و منجر به ادامۀ روند توسعه و گسترش آن میشود (.(Savage and Lapping, 2003: 6
اهمیت موضو پراکندهرویی و کاربری اراضی زمانی نمود پیدا میکند که توسعه به سوی اراضی پیرامـونی گسـترش
یافته و تغییراتی در کاربری اراضی آن بهوجود آید .در پی گرایش توسعه در اراضی پیرامـونی ،کـاربریهـای کشـاورزی و
بابی برای ساختوساز استفاده می شوند و چنین فرایندی منجر به عدم تمایل به تولید محصول در پی باال رفـتن قیمـت
اراضی میگردد (قربانی و همکاران .)14 :1393 ،در پی تعاری و مفاهیم مختل در باب پراکندهرویی و کاربری اراضـی،
در این پژوهش پراکندهرویی به معنای توسعۀ اراضی ساختهشده با نرخ باال و استقرار در اراضی کشاورزی و بابی تعریـ
میگردد.
فرایند علمی و نظری تحقیق در گرو بررسی م العاتی است که تا کنون در زمینههای مـرتبط صـورد گرفتـه اسـت.
بدین ترتیب ،در این بخش تالش شده پژوهشهایی بررسی شود کـه دارای روش ،مبـانی نظـری و محـدودۀ م العـاتی
مشابه با تحقیق حاضر باشند .بهطور مثال ،احدنژاد روشتی و حسینی ( ،)1390تغییراد پـراکنش افقـی شـهر تبریـز را بـا
استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانه و سیستم اطالعاد جغرافیایی ارزیابی و پیشبینی کردهاند .هـد از ایـن پـژوهش
تحلیل فرایندهای رشد و گسترش شهر تبریز است که با استفاده از تصاویر ماهوارهای چندزمانۀ لندسـت 5و بـا اسـتفاده از
فنون پیشبینی کاربری اراضی همچون سلولهای خودکار و زنجیرههای مارکو محقق شده است .نتایج یافتههای ایـن
پژوهش نشان میدهد که روند توسعه و تمایل گسترش کالبدی  -فضایی شهر تبریز در امتداد شرقی و بربی است؛ یعنـی
من قهای که زمینهای مربوب کشاورزی اطرا شهر در آنجا قرار گرفته است (احدنژاد روشتی و حسینی.)13-1 :1390 ،
صدرموسوی و رحیمی ( ،)1391در پژوهشی توسعۀ کالبدی شهر تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضای سبز را تحلیل
کردند .هد از این پژوهش بررسی تأثیر توسعۀ کالبدی بر تخریب اراضی و فضای سبز بوده که با استفاده از مدل هلدرن
بررسی پراکندهرویی و با استفاده از تصاویر ماهوارهای  TMو  ،SPOT5تحلیل میزان تغییـراد کـاربری اراضـی صـورد
گرفته است .آنها به این نتیجه رسیدهاند که عوامل اصلی تغییراد ناموزون فضایی در این شهر به بیتوجهی به راهکارهـا
و پیشنهادهای طر .جامع و سیستم مدیریتی نامناسب شهری و دخالت ارگـانهـا و مقامـاد اسـتانی در توسـعۀ شـهری
برمیگردد (صدرموسوی و رحیمی .)106-100 :1391 ،سان 1و همکاران ( ،)2007بر پایۀ طبقهبندی کـاربری اراضـی در
روندی  7ساله کاربری اراضی من قۀ شهری آلبرتای کانـادا 2را بـا اسـتفاده از دو روش شـبیهسـازی جغرافیـایی ،زنجیـره
مارکو  3و تحلیل خودکار سلولی 4پیشبینی کردند ) .(Sun et al., 2007: 353در این پژوهش در وهلۀ نخسـت تغییـر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sun
2. Alberta, Canada
3. Markov Chain
4.Cellular Automata analysis
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الگوی کاربری اراضی بین دو بازۀ زمانی صورد گرفته و یک ماتریس احتمالی از انتقال آن بهدست آمد که بـرای مرحلـۀ
پیشبینی بهکار گرفته شد .سپس با بررسی اندر کنش شبکۀ حملونقل و اراضـی صـنعتی و مسـکونی ،الگـوی کـاربری
اراضی در من قۀ مزبور پیشبینی شد .در انتها ،با استفاده از آنتروپی شانون درجۀ پراکندگی مراکز شهری در  6دورۀ زمانی
بررسی شد و مشخص گردید که پراکندگی تا سال  2010ادامه داشته است .در ادامه ،با استفاده از بلوکبندی میتوان بـه
بررسی دقیقتری از پراکندهرویی شـهر رسـید ) .(Sun et al,.2007: 353-361هـاس ،)2010( 1در پژوهشـی تغییـراد
کاربری اراضی و رشد جمعیت در من قۀ شهری را مدلسازی کرده است .وی مدلسازی فضایی را با رویکردی مشارکتی
برای درگیر کردن ذینفعان و ابزارهای سیاستی با اهدا هدایت توسعۀ کاربری اراضی ترکیـب کـرد .همچنـین از روش
سناریوسازی برای ترکیب بازخورد برنامهریزی در مدلسازی کاربری اراضی و برای مدلسازی تغییراد کاربری اراضـی و
گزینههای توسعۀ آن از مدل موالند استفاده کرد .در نتیجه ،مشخص شد که مدل موالند با استفاده از بلوکبندی اراضـی
منجر به بهبود بررسی و تحلیل مدلسازی کاربری اراضی میگردد ) .(Haase, 2010: 256آرایـا و کـابرال ،)2010( 2در
پژوهشی تغییراد پوشش اراضی در ستوبال و سسیمبرا پرتغال 3را با هـد تعیـین نـواحی توسـعهیافتـۀ آینـده تحلیـل و
مدلسازی کردند .دادههای بهکاررفته در این پژوهش شامل نقشۀ موجود پوشش اراضی در سال  1990و پوشش اراضـی
مشتقشده از تصاویر ماهوارهای سال  2000و  2006است که بر پایۀ طبقهبندی شیءگـرا 4مـورد توجـه قـرار گرفـت .بـا
استفاده از معیارهای چشماندازسازی و بهکارگیری آنتروپی شانون ،مشخص گردید که گرایش توسعه بـه سـوی پراکنـدهرویـی
شهری تشدید یافته و تغییراد پوشش اراضی حاکی از تشدید تغییراد اراضی به سود کاربردهای شهری اسـت کـه بـه عنـوان
تهدیدی برای پارکهای طبیعی و اراضی کشاورزی تلقی میشوند ).(Araya and Cabral, 2010: 1549-1561

روش تحقیق
برای دستیابی به اهدا پژوهش از روشی توصیفی -تحلیلـی اسـتفاده شـده اسـت .روش جمـعآوری دادههـا بـر مبنـای
استخراا و تحلیل تصاویر ماهوارهای ،نقشههای کاربری اراضی و اسناد کتابخانهای است (جـدول  .)1روشهـای تحلیـل
دادهها ،روش وئومد ،زنجیرۀ مارکو و نیز تلفیق مدلهای مذکور با استفاده از سامانۀ اطالعاد جغرافیایی اسـت .تـالش
شده تا ابتدا با استفاده از روش وئومد اراضی ساختهشده و ساختهنشده پیشبینی شود .ایـن بخـش بـا اسـتفاده از بررسـی
تصاویر هوایی من قۀ شهری م العاتی در سالهای  1375 ،1385 ،1390و  1365انجام گرفته است .سپس بر پایۀ مـدل
زنجیرۀ مارکو روند تغییراد کاربری اراضی احتمالی من قۀ شهری ساری در سال  1410پیشبینی مـیشـود .در ادامـه،
پیشبینی تغییراد کاربری اراضی با روش زنجیرۀ مارکو  5صورد میپذیرد .این مدل بر اساس همسایگی دیگر سلولها
به احتمال ایجاد یک سلول مشابه میرسد ()Puertas et al., 2014: 415؛ زیـرا مـدل زنجیـرۀ مـارکو یـک تکنیـک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Haase
2. Araya and Cabral
3. Setúbal and Sesimbra, Portugal
4. object-oriented classification
5. Markov chain
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شبیهسازی از احتمال تغییر کاربری اراضی است که اگر با سیستم اطالعاد جغرافیایی ترکیب گردد ،میتوانـد بـه تحلیـل
روند توسعه و تغییر در کاربری اراضی منجر گـردد (قربـانی و همکـاران .)23 :1393 ،مـاتریس انتقـال در مـدل زنجیـرۀ
مارکو با استفاده از نقشههای پوشش اراضی یا کاربری اراضی( ،حداقل در دو دوره) تحول کاربری اراضی در هر کالس
را شبیهسازی میکند ( .)Mitsova et al., 2010: 144در این مدل که فرایندی تصـادفی از احتمـال تغییـراد کـاربری
اراضی است ،همۀ مراحل آیندۀ توسعه به حالتهای کاربری اراضی در مراحـل قبـل بسـتگی دارد ( Xin et al., 2012:

 .)14در مرحلۀ انتهایی با استفاده از سیستم اطالعاد جغرافیایی و با تلفیق مدلهای مذکور ،برهمکنش اراضی ساختهشده
و کاربری اراضی سال  1410تحلیل شد تا پراکنش و توزیع فضایی کاربری زمین در چشمانداز تحقیق مشخص گردد.
جدول  .1اطالعات و دادههای مورد نیاز در تحقیق حاضر

اهدا و سؤالهای پژوهش

روش و مدل تحلیل

بررسی و پیشبینی اراضی ساختهشده

وئومد

بررسی و تحلیل روند تغییراد کاربری اراضی
بررسی و تحلیل راب ۀ تغییراد کاربری
اراضی با پراکندهرویی

زنجیرۀ مارکو
روش تحلیلی -تلفیقی
مدلهای پیشین با استفاده از
GIS

اطالعاد و دادههای مورد نیاز
زمان شرو و پایان پژوهش ،حداقل دو تصویر
ماهوارهای )(Sandra et al., 2007: 10
نقشۀ کاربری اراضی در دورۀ  1375و 1390
س و .کاربریها
تلفیق خروجی مدلهای وئومد و زنجیرۀ
مارکو

قلمرو تحقیق
محدودۀ م العاتی واقع در شهرستان ساری مرکز استان مازندران و در شرق این استان قرار گرفته اسـت .هماننـد بیشـتر
مراکز استانها ،شهرستان ساری نیز از س خ باالی جمعیت ،خدماد و اشتغال نسبت به دیگر شهرستانها برخوردار است.
من قۀ شهری م العاتی دارای مساحت  69428/19هکتار است و جمعیت آن در سال  141020 ،1365نفر بوده که با نرخ
رشد  2/49درصدی به  261293نفر در سال  1390رسیده است .پس از رونق صنعت گردشگری و اعالم استان مازنـدران
به عنوان دارندۀ نقش گردشگری ،این شهرستان نیز همانند دیگر شهرستانهای استان دارای نرخ رشد اراضی باالیی شده
است .در پی رشد و توسعۀ شهرستان ،روند تخریب اراضی مرتعی و زراعی شدد یافته است .نکتۀ حائز اهمیـت در توزیـع
فضایی اراضی ساختهشده محدوده این است که بالباً در محدودههای روستایی و بهویژه اراضی کشاورزی صـورد گرفتـه
است .با معرفی چنین پیشینهای از من قۀ م العاتی ،اهمیت بررسی و تحلیل تـأثیر تغییـراد پوشـش اراضـی در تخریـب
اراضی با ارزش محی ی نمایان میگردد.
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شکل  .2جایگاه جغرافیایی محدودۀ مطالعاتی در استان مازندران
منبع :نگارندگان( 1393 ،بر اساس سیستم اطالعاد جغرافیایی برنامۀ آمایش استان مازندران)

یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل
الف) کاربست مدل ژئومد در محدودۀ مطالعاتی
بر مبنای فرایند تعیینشدۀ پژوهش ،ابتدا مدل وئومد در محدودۀ م العاتی بررسی شد تا بهوسیلۀ آن ،اراضـی در دو دسـتۀ
ساختهشده و ساختهنشده تقسیم شوند .اطالعاد و دادههای مورد نیاز این بخش شامل تصاویر ماهوارهای دورههای 1365
تا  1390بود ،تا بهوسیلۀ آن بتوان س و .ساختهشده و ساختهنشده را از هم تفکیک کرد و بـه عنـوان دادههـای پایـه در
اختیار نرمافزار وئومد قرار داد.

شکل  .3اراضی ساختهشده در سالهای  1365تا 1390

منبع :نگارندگان( 1393 ،برداشت و تفسیر تصاویر هوایی  1365تا )1390
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بررسی تصاویر ماهوارهای و استخراا س خ ساختهشده و ساختهنشده نشان میدهد که نرخ رشد اراضی ساختهشده در
سال  1365تا  1375زیاد بوده ،در سال  1375تا  1385کاهشی چشمگیر داشته و در سال  1385تا  1390دوباره افـزایش
داشته است .روند مذکور در فاصلۀ  5ساله ( 1385تا  )1390حاکی از رشد سریع و خارا از برنامۀ محدودۀ م العـاتی بـوده
که میتواند زمینه ساز تخریب اراضی کشاورزی و جنگلی باشد .در مرحلۀ بعد ،روش وئومد برای پیشبینی تغییراد اراضی
به نقشۀ تناسب نیاز دارد .برای تهیۀ نقشۀ تناسب میتوان نقشههای پایه ای را بـه مـدل معرفـی کـرد تـا بـر اسـاس آن
پیشبینی انجام گیرد (ندوشن و سفیانیان .)4 :1388 ،در این پژوهش نقشههای توپـوگرافی و شـبکۀ ارتبـاطی (شـکل )4
محدودۀ م العاتی تهیه شد و به مدل وئومد معرفی گردید .محدودیتهای توسعه شامل ارتفاعاد باالی  400متر و عـدم
دسترسی به شبکه اصلی ارتباطی است .با ان باق نقشههای تناسب (شبکۀ ارتباطی و توپوگرافی) و تحول توسعۀ اراضی از
سال  1365تا  1390مشخص شد که اراضی ساختهشده از سال  1365تا  1390افزایش یافتـه و بـالتبع از میـزان سـ خ
اراضی ساختهنشده کاسته شده است .نق ۀ ع

تحوالد اراضی ساخته شده در بازه های  1375 -1365و 1390 -1385

صورد گرفته است.

شکل  .4نقشههای توپوگرافی و سلسلهمراتب عرضی شبکۀ ارتباطی در روش ژئومد

منبع :نگارندگان1393 ،

پس از ارائۀ نقشههای تناسب به مدل وئومد ،ان باق روند اراضی ساختهشده در سالهای  1365تا  1390با نقشههای
اراضی صورد گرفت .برآیند این مدل (که در قالب شکل  5ارائه شده است) نشاندهندۀ این است که نـرخ رشـد اراضـی
ساختهشده در سال  1410با نرخ رشد  5/71درصدی نسبت به سال  1390ادامه خواهد داشت .توزیع فضایی ایـن اراضـی
بالباً متناسب با مسیرهای ارتباطی اصلی بوده و بیشترین توسعۀ شهری و روستایی در امتـداد مسـیرهای اصـلی صـورد
گرفته است .ارتفاعاد باالی  400متر در جنوب من قۀ شهری م العاتی باعث شده تا روند گسترش اراضی در این نواحی
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کمتر از دیگر اراضی صورد پذیرد .لذا میتوان شبکۀ ارتباطی را عامل توسـعه و ارتفـا را محـدودیت توسـعه در من قـۀ
شهری ساری در نظر گرفت.

شکل  .5پیشبینی اراضی ساختهشده در سال  1410توسط ژئومد

منبع :نگارندگان1393 ،

جدول  .2بررسی تحوالت اراضی توسعهیافته و توسعهنیافته از سال  1365تا 1410

سال

اراضی ساختهنشده

اراضی ساختهشده

نرخ رشد اراضی ساختهشده

مساحت (هکتار)

سهم (درصد)

مساحت (هکتار)

سهم (درصد)

1365

1656

2/39

67772

97/61

-

1375

3734

5/38

65694

94/62

8/47

1385

4929

7/10

64499

92/90

2/81

1390

7756

11/17

61672

88/83

9/49

1410

23584/14

33/97

45844

66/03

5/71

منبع :نگارندگان1393 ،
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ب) بررسی و تحلیل تغییر کاربری اراضی منطقۀ شهری ساری
مدلسازی تغییر کاربری اراضی ابزار مفیدی برای پیشبینی و برنامهریزی شهرنشینی آینده در مناطق ساحلی است (Lin

) .et al., 2005: 17لذا پس از پیشبینی چشمانداز توسعه با استفاده از مدل وئومد ،تغییراد کاربری اراضی در سالهـای
 1365تا  1390بررسی و تحلیل شد و سپس با استفاده از روش زنجیرۀ مارکو احتمال تغییـر کـاربری اراضـی در سـال
 1410پیشبینی خواهد شد .دادهها و اطالعاد ورودی این مدل شامل کاربری اراضی ( )Puertas et al., 2014: 417در
بازههای زمانی  1375و  1390است .بدین ترتیب ،بر اساس مجاورد و همسایگی میان هـر یـک از سـلولهـا ،کـاربری
اراضی محتمل در سال  1410پیشبینی میشود .دستهبندی اراضی بر مبنای بررسی پژوهشهای صوردگرفته در قالـب
اراضی آبی (شامل آببندان و دریاچه) ،اراضی جنگلی (اراضی جنگلی و بیشهزار) ،اراضی کشاورزی (مراتع ،بـا و اراضـی
زراعی) صورد گرفت .اراضی توسعهیافته نیز بر مبنای تصاویر ماهوارهای سالهای  1365تـا  1390بـهوسـیلۀ نـرمافـزار
سیستم اطالعاد جغرافیایی استخراا گردید.

شکل  .6همپوشانی تغییر کاربری اراضی و اراضی توسعهیافته در محدودۀ مطالعاتی

منبع :نگارندگان( 1393 ،بر مبنای تحلیل و طبقهبندی نقشۀ کاربری اراضی  1375و )1390

در ادامه ،روش زنجیرۀ مارکو برای پیشبینی احتمال تغییر کاربری اراضی به ماتریس تغییر کـاربری اراضـی در دو
دوره (یا بیشتر) نیاز دارد .به دلیل فقدان اطالعاد دربارۀ کاربری اراضی در سال  ،1365پیشبینی تحول کـاربری اراضـی
بر پایۀ سالهای  1375و  1390صورد گرفته است.
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جدول  .3ماتریس تغییر کاربری اراضی (هکتار) از سال  1375تا 1390

سال 1390

سال 1375

اراضی آبی

اراضی جنگلی

اراضی ساختهشده

اراضی کشاورزی

مجمو

اراضی آبی

2433/3

0

59/8

706/6

3199/7

اراضی جنگلی

0

1855/5

15/8

0/2

1871/4

اراضی ساختهشده

1 /3

0

4468/6

21/7

4491/6

اراضی کشاورزی

0

4379/7

3153/3

52332/4

59865/4

مجمو

2434/6

6235/2

7697/5

53060/9

69428/2

منبع :نگارندگان1393 ،

ت حوالد کاربری اراضی در محدودۀ م العاتی حاکی از کاهش اراضـی آبـی و کشـاورزی بـه نفـع اراضـی جنگلـی و
ساختهشده است (جدول  .)3چنین تحولی در ابتدا میتواند بر آمده از سیاستهای حفاوتی اراضی با ارزش کشاورزی باشد
که در برنامههای توسعۀ ناحیهای و آمایشی استان به آن اشاره شده است .بدین ترتیـب ،سیاسـتهـای حفـاوتی عمومـاً
مبتنی بر ارائۀ تمهیداد و سیاستهایی برای از بین نرفتن اراضی با ارزش کشاورزی (درجه اول و دوم) بوده و به واسـ ۀ
آن تا حدودی از تخریب روزافزون اراضی کشاورزی باارزش کاسته شده است .از سوی دیگر ،توسعۀ اراضـی سـاختهشـده
بالباً در اراضی کشاورزی صورد گرفته و موجب نرخ کاهشی آن در سالهای  1365تا  1390شـده اسـت .نـرخ کـاهش
اراضی آبی نیز به دلیل توسعۀ اراضی و برداشت مضاع از این منبع کاهش یافته است .نکتۀ دیگری که از تحلیـل رونـد
تغییر کاربری اراضی در سال  1375تا  1390بر میآید ،تسلط روند توسعۀ اراضی ساختهشده است؛ زیرا تغییـر کـاربری از
زیرگروههای طبیعی و تبدیل آن به گروههای مشابه صورد نگرفته و عکس ایـن م لـب در تبـدیل اراضـی طبیعـی بـه
ساختهشده مشاهده میشود .بر مبنای مراحل تحول کاربری اراضی که تشریخ و تحلیل شد ،حال میتوان با روش زنجیرۀ
مارکو کاربری اراضی در سال  1410را پیشبینی کرد.
جدول  .4پیشبینی احتمالی تغییر کاربری اراضی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف در منطقۀ شهری ساری

اراضی جنگلی
سهم
مساحت
(درصد)
(هکتار)
2/7
1871/4

اراضی کشاورزی
سهم
مساحت
(درصد)
(هکتار)
86/2
59865/4

اراضی ساختهشده
سهم
مساحت
(درصد)
(هکتار)
6/5
4491/6

1390

2434/6

3/5

6235/2

8/98

53060/9

76/4

7697/5

11/1

1410

2388

3/4

6192

8/9

37213

53/6

23584

34/1

کاربری
اراضی
1375

اراضی آبی
سهم
مساحت
(درصد)
(هکتار)
4/6
3199/7

نرخ رشد
اراضی
منبع :نگارندگان1393 ،

-0/83

3/47

-1/34

4/85
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پیشبینی احتمالی زنجیرۀ مارکو  ،نشاندهندۀ کاهش اراضی طبیعی (جنگلی ،آبی و کشاورزی) و در عوض افـزایش
اراضی ساختهشده است .بدین ترتیب که اراضی آبی با نرخ رشد  ،-0/83اراضی جنگلـی بـا  ،3/47اراضـی کشـاورزی بـا
 -1/34و اراضی ساختهشده با  4/85درصد رشد طی سالهای  1375تا  1410تغییر یافتهانـد .چنـین تحـولی بـا بررسـی
تغییراد کاربری اراضی در سال  1375تا  1390دور از تصور نبوده و نشاندهندۀ عواقب و خ راد زیسـتمحی ـی اسـت
که میتواند در آیندهای نزدیک متوجه من قۀ شهری ساری شود.

شکل  .7روند تغییرات کاربری اراضی از سال  1375تا 1410

در شکل  7روند تغییراد کاربری اراضی از سال  1375تا  1410نشان داده شده است .در این تصویر بهخوبی مشاهده
می شود که با چه سرعتی اراضی کشاورزی در حال تخریب بوده و اراضی ساختهشده شـدد گرفتـه اسـت .از ایـن نکتـه
میتوان دریافت که پراکندهرویی در پی توسعۀ اراضی رخ داده و همزمان منجر بـه تغییـر کـاربری اراضـی (بالـب تغییـر
کاربری اراضی در زمینهای کشاورزی) در من قۀ شهری ساری شده است.
ج) تلفیق مدلهای ژئومد و زنجیرۀ مارکوف برای پیشبینی روند توسعۀ کاربری اراضی در سال 1410
روندی که تا کنون در این پژوهش صورد گرفته صرفاً به پیشبینی تحوالد توسعۀ اراضـی و تغییـراد کـاربری اراضـی
اختصاد داشته است .اما سوال این است که چگونه میتوان به تحلیل راب ه میان دو جریـان پـیشبینـیشـده در سـال
 1410دست یافت .دستیابی کامل به هد پژوهش ،در گرو تلفیق مدل وئومد و زنجیرۀ مارکو اسـت تـا بتـوان توزیـع
فضایی تغییراد کاربری اراضی در محدودۀ م العاتی را بررسی و تحلیل کرد .برآیند مدل وئومد توزیـع فضـایی تحـوالد
توسعۀ اراضی ساختهشده در سال  1410بود و از کاربست زنجیرۀ مارکو در محدودۀ م العـاتی چنـین حاصـل شـد کـه
کاربریهای طبیعی (اراضی آبی ،جنگلی و کشاورزی) دارای نرخ رشد کاهنده از سال  1375تا  1410بوده و رونـد توسـعۀ
اراضی ساختهشده طی سالهای پژوهش افزایش خواهد یافت .مدل زنجیرۀ مـارکو نمـیتوانـد دربـارۀ توزیـع فضـایی
کاربریها اطالعاد دقیقی در اختیار قرار دهد .اگر با استفاده از نتایج مدلهای استفادهشده ،نقشههای کـاربری اراضـی و
اراضی ساختهشده همپوشانی شوند ،چنین به نظر میرسد که میتوان ضع توزیع فضایی کاربریهای سال  1410را رفع
کرد .بدین ترتیب که در نرمافزار سیستم اطالعاد جغرافیایی الیههای کاربری اراضی  1390و اراضی ساختهشدۀ حاصـل
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از مدل وئومد را قرار داده و سپس با استفاده از تحلیل آماری زنجیرۀ مارکو  ،کاربریها بر اساس توزیع فضـایی اراضـی
ساختهشده در نقشۀ کاربری اراضی سال  1390تدقیق و جانمایی شود .همچنین میتوان بـا تلفیـق الیـههـای ورودی در
سیستم اطالعاد جغرافیایی (با استفاده از دستور  )unionبه نقشۀ کاربری اراضی سال  1410به همراه اراضی ساختهشدۀ
آن دست یافت (شکل .)8

شکل  .8کاربری اراضی منطقۀ شهری ساری در سال ( 1410بر اساس تلفیق مدلهای ژئومد و زنجیرۀ مارکوف)

منبع :نگارندگان1393 ،

بر پایۀ همپوشانی و تلفیق نتایج مدلها ،میتوان اذعان کرد که بالب توسعۀ محدودۀ م العاتی در اراضی کشـاورزی
(بهویژه در شمال محدودۀ شهر) صورد گرفته است .در قسمت شرقی و بربی من قۀ شهری ساری نیز اراضی ساختهشده
افزایش یافته است ،اما به میزان گسترش اراضی ساختهشده در شمال این من قه نیست .در جنوب من قـۀ م العـاتی نیـز
روند رشد بسیار آهستهای مشاهده میشود که به دلیل محدودیتهای ارتفاعی تنها شامل گسترش سکونتگاههـای فعلـی
است .بدین ترتیب ،روند پراکندهرویی در قسمت شمالی من قۀ شهری ساری تأثیر بسزایی بر تخریـب اراضـی کشـاورزی
داشته است .دلیل این امر را میتوان در گرایش افراد به سکونت در اراضی پیرامون شهر و همچنین امکان احداث مسکن
دوم یا الگوهای تکخانواری (ویالیی) به دلیل قیمت پایین اراضی دانست.

نتیجهگیری
با بررسی مراحل رشد کالرک ( ،)Clark, 1996: 53مشخص شد که محـدودۀ م العـاتی در دوره بـین حومـهنشـینی و
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شهرگریزی قرار دارد .زیرا گرایش جمعیت برای سکونت در اراضی من قۀ شهری شدد یافته و در مرحلۀ بعد امکـان دارد
حومه با رشد جمعیتی بیش از مرکز شهر توسعه یابد .بدین دلیل و همچنین با تأکید بر هد پژوهش که پیشبینی رونـد
تحول اراضی ساختهشده و تغییراد کاربری اراضی تا سال  1410در من قۀ شهری سـاری و تـأثیر آن بـر پراکنـدهرویـی
است ،پژوهش حاضر انجام گرفت .برای پیشبینی و توزیع فضایی اراضی ساختهشده در سال  1410از مدل وئومد بر پایۀ
نقشه های تناسب وضعیت توپوگرافی و شبکۀ ارتباطی استفاده شد .نتایج یافتههـا نشـان مـیدهـد کـه نـرخ رشـد 6/08
درصدی اراضی ساختهشده از سال  1365تا  1410بالباً ناشی از شبکۀ ارتباطی اصلی بـوده و ارتفاعـاد بـاالی  400متـر
یکی از عناصر محدودیت توسعه بهشمار آمده است که بر این اساس میتوان بر رونـد فزاینـدۀ پراکنـدهرویـی در من قـۀ
شهری ساری تأکید کرد .در ادامه ،برای پیشبینی کاربری اراضـی احتمـالی من قـۀ شـهری م العـاتی ،از مـدل زنجیـرۀ
مارکو بر پایۀ کاربری اراضی سال  1375و  1390استفاده شد .در ایـن روش بـر مبنـای تحـوالد کـاربری اراضـی در
دورههای پیشین احتمال تغییر کاربری اراضی در سال  1410تخمین زده شد .نتایج این مدل بـا رونـد تحـول در واقعیـت
کنونی من قه شباهت فراوانی دارد که بر اساس آن اراضی کشاورزی با سرعتی زیـاد در حـال کـاهش و متعاقبـاً اراضـی
ساخته شده با سرعتی زیاد افزایش خواهند یافت .ضع این مدل در عدم نمایش فضایی روند تحوالد اراضـی اسـت ،بـه
این دلیل و همچنین دستیابی به هد پژوهش برای پیشبینی روندی کـه تغییـر کـاربری اراضـی بـهخصـود اراضـی
کشاورزی بر پراکندهرویی دارد ،مدلهای مذکور تلفیق شد .نتایج این اقدام نشـاندهنـدۀ ایـن اسـت کـه بالـب اراضـی
ساخته شده در کاربری اراضی کشاورزی صورد گرفته است .روند تغییراد کـاربری اراضـی کشـاورزی از سـال  1375تـا
 1410با نرخ رشدی معادل  -1/34درصدی کاهش یافته و روند توسعۀ اراضی ساختهشده در این کـاربری بـا نـرخ 4/85
درصدی افزایش یافته است .نتایج بر آمده از من قۀ شهری حاکی از سازگاری نتایج آن با یافتههای برخی افراد مبنـی بـر
راب ۀ توسعۀ اراضی ساختهشده و پراکندهرویی مناطق شهری است .بر اساس مبانی نظری م ر.شـده ،بـه دلیـل توسـعۀ
اراضی ساخته شده در پیرامون مناطق شهری و همچنین افزایش الگوی عدم تمرکز در ایـن من قـه ،مـیتـوان بـر رونـد
پراکنده رویی اشاره کرد که با گذر زمان شدد بیشتری یافته است .همچنین روند گرایش های فضـایی در توسـعۀ اراضـی
ساختهشده و تغییراد کاربری اراضی منجر به تخریب اراضی کشاورزی من قۀ شهری ساری شده است.
از مجموعه م الب گفته شده میتوان چنین دریافت که روند پراکندهرویی در من قۀ شهری ساری تـأثیر بسـزایی بـر
تخریب اراضی کشاورزی داشته است .دلیل این امر را میتوان در گرایش افراد بـه سـکونت در اراضـی پیرامـون شـهر و
همچنین امکان احداث مسکن دوم یا الگوهای تکخانواری (ویالیی) به دلیل قیمت پایین اراضی دانست .اما آنچه اهمیت
دارد تأکید بر روند گرایش توسعۀ فضایی پراکنده در اراضی کشاورزی و جنگلی این من قۀ شهری است که مـیتوانـد در
آینده خساردهای جبرانناپذیری را بر این من قه و حتی س و .باالتر (استان مازنـدارن) وارد آورد .بـرای بهبـود رونـد و
جلوگیری از تخریب روزافزون اراضی طبیعی با ارزش که در این من قۀ شهری وجود دارند ،الزم است جهـتگیـریهـای
حال حاضر برنامهریزی و مدیریت متحول گردد .بدین ترتیب ،مجموعهای از توصیهها و راهبردهای اجرایی برای بهبـود و
حتی کاهش سرعت روند تخریب اراضی کشاورزی ارائه میگردد:
 تدوین برنامهای مدون و بهروزرسانیشده از کاربری اراضی من قۀ شهری ساری
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 اعمال خط مشیها و سیاستهای دقیق برای عدم ترویج سوداگری زمین در من قۀ شهری مورد نظر
 عدم ارائۀ مجوز ساخت و پروانۀ ساختمانی در اراضی من قۀ شهری (با تأکید بر عدم جانمایی در کـاربریهـای
کشاورزی ،بابی و زارعی)
 پهنهبندی و من قهبندی اراضی طبیعی و اولویتدهی به توسعههای آتی در اراضی با ارزش کمتر
 استفاده از رویکردهای توسعۀ درونزا ،توسعه در اراضی قهوهای ،توسعۀ میانافزا و ...برای پاس گـویی بـه نیـاز
جمعیت درحالرشد من قه
 اتخاذ دیدگاه جامع و راهبردی در اراضی کشاورزی و مزار من قۀ شهری ساری
 تأکید بر اختالط کاربری و استفاده از الگوهای توسعۀ شهر فشرده برای کاهش تأثیراد پراکندهرویی بر کاربری
زمین
به دلیل اهمیت فراوان من قۀ شهری ساری در شـکلگیـری الگوهـای فضـایی ،جمعیتـی ،اقتصـادی و ...مـیتـوان
پژوهشهایی را با جهتگیری به سمت و سویی نوین م ر .کرد .بهطور مثال پیشنهاد میشود با بررسی نقش جریانهای
سیاسی -مدیریتی ،جریانهای فضایی جمعیتی و فعالیتی ،روند پراکندهرویی در این من قۀ شهری دقیق بررسی شود.
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