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Introduction and Background Urban sprawl is a key subject of interest among urban planners and 
policy–makers, which needs to measure and monitor in order to overcome its impacts. In fact, urban 
expansion, and sprawl modeling is an interdisciplinary field as it involves numerous scientific areas such 
as geographical information system (GIS), complexity theory, urban geography, and remote sensing. 
Aims The present study aims to generate an urban sprawl model using spatial planning approaches 
in Mashhad city. This type of measurement of physical growth in urban districts of Mashhad city is 
essential to urban planners and decision–makers who immediately need updated database for planning 
and management purposes. 
Methodology For this purpose, modified relative Shannon’s entropy together with hierarchical 
clustering analysis was considered. Five geo–statistical variables were considered as independent input 
variables to measure sprawl model. Thus, to reveal probability relations between sprawl indices and 
aforementioned independent variables the correlation coefficients were used.
Conclusion The results revealed an analogous output for both relative entropy measurement and 
hierarchical clustering analysis through the sprawl model. On this basis, three municipality districts 
were categorized as prone zones of the study area in regard of sprawl expansion pattern. A direct 
and significant correlation between sprawl indices and informal settlements was estimated equal to 
0.44 through municipality districts. Also, direct correlations (R=0.32 to 0.30) were observed between 
sprawl index and frequency of crimes and building parcel size. Contrarily, the result revealed a reverse 
correlation (R=−0.50) between sprawl index and land price index was explored based on each districts. 
It seems that the sprawl expansion in these districts influenced the growth of informal settlements 
and increase of crimes. This phenomenon could trigger negative environmental and socio–economical 
impacts in the study area. Hence, the urban management in Mashhad city should control the sprawl 
expansion in the prone districts by environmental prevention of land use change and land degradation.
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  چکیده

گذاری شهری است که برای غلبه بر اثرات مخرب  ریزی و سیاست رویی شهری یک موضوع کلیدی در برنامه پراکنده مقدمه:

 چراکهاست؛  ای رشته ینبسازی برای توسعه شهرها یک فعالیت  ، مدلدرواقعگیری و نظارت مداوم دارد.  آن نیاز به اندازه

 کنند.  در آن دخالت می ازدور سنجش، جغرافیای شهری و مطالعات GISهای متعدد علمی مانند  زمینه

مشهد است. ریزی فضایی در شهر  های برنامه رویی شهری با استفاده از روش هدف این پژوهش، تولید یک مدل پراکنده اهداف:

ضروری است که همواره نیازمند  یرانگ یمتصمریزان شهر و  گیری توسعه فیزیکی مناطق شهری مشهد برای برنامه این نوع اندازه

 ریزی و مقاصد مدیریت هستند. های به هنگام شده برای برنامه پایگاه داده

ای سلسله مراتبی در نظر  مراه با روش تحلیل خوشهآنتروپی نسبی شانون ه شده اصالحبرای این منظور، مدل  :ها مواد و روش

رویی در نظر گرفته  گیری مدل پراکنده متغیرهای مستقل ورودی برای اندازه عنوان بهآماری -است. پنج شاخص زمین شده گرفته

رویی و متغیرهای مستقل فوق از ضرایب همبستگی استفاده  های پراکنده شد. همچنین برای تعیین روابط احتمالی بین شاخص

 گردید. 

ای سلسله  مدل آنتروپی نسبی و تحلیل خوشهرویی شهری در  گیری پراکنده های اندازه نتایج نشان داد که روش: گیری نتیجه

مناطق مستعد توسعه و گسترش  عنوان بهبر این اساس، سه منطقه شهرداری مشهد کنند.  های مشابهی را ارائه می مراتبی خروجی

رویی و  های پراکنده بین شاخص 11/1بندی شدند. همبستگی مستقیم و معناداری نیز به میزان  رویی شهری طبقه الگوی پراکنده

رویی با فراوانی  بین پراکنده 23/1تا  21/1های مستقیمی به میزان اسکان غیررسمی در این مناطق محاسبه شد. همچنین، همبستگی

رویی و شاخص  بین شاخص پراکنده -51/1جرایم و اندازه قطعات ساختمانی مشاهده شد. برعکس همبستگی معکوسی به میزان 

های غیررسمی و  گسترش کالبدی پراکنده شهری در این مناطق به رشد شهرک رسد یم قیمت زمین به دست آمد. به نظر

، اجتماعی و اقتصادی باشد. محیطی یستزتواند محرک اثرات منفی و مخرب  افزایش جرایم منجر شده است. این پدیده می

جلوگیری از تغییر کاربری و تخریب  رویی در مناطق مستعد را با ، مدیریت شهری در شهر مشهد باید گسترش پراکندهرو ینازا

 زمین کنترل کند.

ای سلسله مراتبی،  آنتروپی نسبی شانون، روش تحلیل خوشه شده اصالحرویی شهری، مدل  : مدل پراکندهواژگان کلیدی
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 مقدمه

شهرها، باعث ایجاد  ن کالنجمعیت و مساحت و به وجود آمد ازنظرگیر شهرنشینی، همراه با توسعه شهرها  توسعه چشم

اند که هرچند واجد بسیاری از مزایا و عوامل  ای شده های مختلف شهری و عوامل ارتباطی و اقتصادی پیچیده ها و ترکیب بافت

 توان به ها می ترین آن یکی از مهم عنوان بهاند که  اند، خود مشکالت و معضالتی را نیز برای شهرنشینان دامن زده رفاهی گردیده

در این پژوهش است. رشد و گسترش پراکنده یکی از اشکال  موردمطالعهمسئله پراکنده رویی شهری اشاره نمود که موضوع 

بازی زمین،  رشد شهر است که بر اساس عوامل متعددی چون دگرگونی بنیان اقتصادی شهر و فراهم شدن امکان بورس

های ناکارآمد شهری شکل  اگهانی برای توسعه شهری، قوانین و برنامههای ن گیری انگارانه شهرسازی و تصمیم های سهل سیاست

محیطی، اجتماعی و اقتصادی شده و برای شهرهایی که با آن  گیرد. گسترش پراکنده شهر موجب پیامدهای ناگوار زیست می

 دهند جمعیت شهری را نشان می از تری یعسرهای شهری معموالً رشد  شده است. پهنه ای بغرنج تبدیل اند به مسئله دست در گریبان

(Tewolde & Cabral, 2011)شهری ناچار به تحمیل فشارهای سنگین به  یرانگ یمتصمریزان و  . با چنین رشد سریعی برنامه

ها معموالً نیازمند  . آن(Rafiee, Mahiny, Khorasani, Darvishsefat, & Danekar, 2009)شوند  می دسترس قابلاراضی و منابع 

 ,Pham) برای هدایت توسعه پایدار در بستر تغییرات شتابان محیط شهری هستند یاعتماد قابلهای جدید و  ها و مدل روش

Yamaguchi, & Bui, 2011)های متعدد علمی  زمینه چراکهاست؛  ای رشته ینبسازی برای توسعه شهرها نیز یک فعالیت  . مدل

. یکی از کارهای اساسی در (Rui, 2013) کنند در آن دخالت می ازدور سنجش، جغرافیای شهری و مطالعات GISمانند 

یک مفهوم چندمتغیره است که  عنوان بهرویی شهری  گیری پراکندگی است. پراکنده سازی توسعه شهر، موضوع اندازه مدل

 ,Yuan, Sawaya, Loeffelholz)شود  های شهری شناخته می معموالً با گسترش غیرسازمان یافته، خودکار و کم تراکم در پهنه

& Bauer, 2005) عنوان بهد توان میکند،  شاخصی از درجه فشردگی یا پراکندگی فضایی عمل می عنوان به. آنتروپی شانون که 

ای دارد مشخص  رویی، میزان گسترش شهرها را با بررسی اینکه آیا توسعه زمین شکل پراکنده یا فشرده یک شاخص پراکنده

. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز ساخت یک مدل (Joshi, Guhathakurta, Konjevod, Crittenden, & Li, 2006)کند 

 یرانگ یمتصمریزان شهر و  گیری توسعه فیزیکی مناطق شهری برای برنامه رویی شهری برای شهر مشهد است. اندازه پراکنده

 ,Rabbani, Shafaqi)ریزی و مقاصد مدیریت هستند  های به هنگام شده برای برنامه ضروری است که همواره نیازمند پایگاه داده

& Rahnama, 2018)رویی شهری با استفاده از تکنولوژی سازی فضایی مدل پراکنده . در این مطالعه شبیه GIS  شودانجام می. 

 مسئلهبیان 

های اخیر با افزایش سریع  باشد، در دهه شهر مشهد که دومین شهر پرجمعیت کشور و مرکز استان خراسان رضوی می کالن

نفر  261146311نفر به  3136111( از 4265تا  4225دهه گذشته ) 9جمعیت و مساحت مواجه بوده است. جمعیت شهر مشهد طی 

طور  ومیر و مهاجرت به درصد بوده است. عوامل باروری، مرگ 5/1ها  رسیده است. متوسط رشد ساالنه جمعیت در این سال

ای را بر جمعیت شهر  سو، ساختارهای سنی و جنسی و نیز روند گسترش شهر همگی تأثیرات اساسی و عمده همسو و گاهی ناهم

 . (Rahnama & Javan, 2011)اند  گذاشته جا به

های  کالبدی شهر مشهد در طی دو دهه اخیر دارای هر دو نوع توسعه پیوسته و ناپیوسته بوده است. با بررسی دوره ازنظر

گفت که بافت شهری مشهد در طی  توان مي، نیز (Farnahad Consultant Engineers, 2009)مشهد بافت شهری رشد تاریخی 

برابر شده است. اما در همین  33/5و  یداکردهپکیلومترمربع رشد و گسترش  251کیلومترمربع به  99از میزان  55-65دوره 

دهنده این است که  برابر شده است. این موضوع نشان 16/1رسیده و  2114311نفر به  999991مدت جمعیت شهر مشهد نیز از 
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تر جمعیت و مساحت در دو دوره  رشد کالبدی شهر در این مدت بر رشد جمعیتی شهر پیشی گرفته است. همچنین بررسی دقیق

درصد نرخ رشد  که یدرحالباشد،  می 5/3( حاکی از آن است که نرخ رشد جمعیت مشهد حدود 4265و  4295شماری )اخیر سر

برابر جمعیت  2سال مساحت محدوده شهر حدود  41در طی این  درواقعباشد.  می 5/9مساحت محدوده شهر در این دوره حدود 

د مساحت به جمعیت شهر بیش از نیاز واقعی شهر بوده که منجر توان گفت این افزایش نسبت رش شهر رشد داشته است که می

باشد که  های بزرگ توسط مناطق با جمعیت پایین هم  دهنده اشغال زمین د نشانتوان میرویی شهری شده است. این امر  به پراکنده

گی را هم به دنبال داشته البته خود عالوه بر عدم تعادل فضایی ممکن است معضالت و مخاطرات اجتماعی، اقتصادی و فرهن

اصلی تحقیق این است که آیا  سؤالرویی شهری تمرکز کند.  ضرورت دارد تا این تحقیق بر روی میزان پراکنده رو ینازاباشد. 

پذیر است  های فضایی مرتبط با این مفهوم امکان شاخص یریکارگ بهرویی در مناطق شهری مشهد با  گیری میزان پراکنده اندازه

گیرند. مورد تحلیل قرار می GISدر محیط  دقت بهفضایی  شده پردازشهای خام و  . در این راستا تمامی اطالعات و دادهیا خیر؟

ای سلسله مراتبی برای  خوشه وتحلیل یهتجزهای آماری آنتروپی نسبی شانون و  یک مدل مفهومی بر مبنای روش درنهایت

 شود.رویی فضایی شهر مشهد تولید می محاسبه پراکنده

 پیشینه تحقیق

از توسعه فضایی، عمدتاً در اراضی باز و  شکل یک عنوان بهرویی  ( پراکنده4669و  4661از ایوینگ )بر اساس تعریفی 

زمین  شده یکتفکنظم، قطعات  های کم، گسترش پراکنده و بی شود که دارای تراکم شهری یافت می روستایی در لبه مناطق کالن

 طور به GIS و ازدور سنجشهای آماری همراه با  پیشینه تحقیق، روش طبق .(Ewing, 1994; Ewing, 1997)و ... است 

ین برای تعیین . همچن(Jat, Garg, & Khare, 2006)است  شده استفادهرویی شهری  در بسیاری از مطالعات پراکنده ای یندهفزا

های  در سال است. شده استفادههای آماری  رابطه بین مناطق تحت توسعه پراکنده و پارامترهای مختلف توسعه شهری، از روش

 & ,Ji, Ma, Twibell)اند داشته یتوجه قابلگیری کمّی توسعه پراکنده شهر پیشرفت  های مختلف در اندازه اخیر، تحلیل

Underhill, 2006; Schneider & Woodcock, 2008; Singh, 2014; Yu & Ng, 2007) . ،در همین ارتباط یک رویکرد رایج

 شده ساخته. پهنه (Effat & El Shobaky, 2015)باشد  و تراکم جمعیت می شده ساختههای  محاسبه تغییرات فضایی و زمانی پهنه

 ,Barnes, Morgan)شود  می نظر گرفتهرویی شهری در  هگیری پراکند یک شاخص کلیدی برای اندازه عنوان بهمعموالً 

Roberge, & Lowe, 2001; Epstein, Payne, & Kramer, 2002) . شامل رویی شهری  پراکنده یشاخص سازدر همین زمینه

بندی سلسله  انداز، خوشه گذاری فضایی، معیارهای چشم های مناسب کمّی و آماری همچون آنتروپی شانون، شاخص لکه روش

رویی شهری در  یک روش پذیرفته در ارزیابی پراکنده عنوان بهآنتروپی شانون  .رگرسیونی و ... است وتحلیل یهتجزمراتبی، 

رویی شهری استفاده  گیری وسعت پراکنده . آنتروپی برای اندازه(Bhatta, 2009)است  تهقرارگرف مورداستفادهمطالعات مختلفی 

بندی پیشینه  . جمع(Chatterjee, Chatterjee, & Khan, 2016)به انجام برسد  GISد مستقیماً در محیط توان میشود که  می

رویی  گیری ابعاد پراکنده دهنده استفاده از متغیرهای مستقل مختلفی برای اندازه رویی در جهان نشان گیری پراکنده دازهمطالعات ان

ای بودن یا مرکزیت فضایی، اختالط و  و تمرکز فضایی، خوشه تداوماست که عمدتاً شامل تراکم ساختمانی و جمعیتی، 

 قرارگرفته یموردبررسهای زمانی خاص  قات الگوهای رشد و توسعه شهری در بازهباشند. در اکثر تحقی ها می کاربری یجوار هم

 شوند. شهر محاسبه می  با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی میزان رشد پراکنده درنهایت است.
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 مبانی نظری

نشینی به وجود  شخصی و حومهیافته به علت استفاده زیاد از اتومبیل  رویی شهری ابتدا در کشورهای توسعه الگوی پراکنده

 ,Shahraki, Kazemzadeh, & Badami)شود  توسعه دیده می های شهری کشورهای درحال آمد و امروزه در بسیاری از هسته

. پراکنده رویی اصالحی است که به معنای رشد سریع و پراکنده نواحی متروپل و حتی شهرهای کوچک است که در (2014

. گسترش پراکنده شهر که با عنوان (Rahnama & Abbaszadeh, 2008)برخی موارد تا نواحی روستایی کشیده شده است 

های آن  شهر و حومهشده یک  شود، عبارت است از؛ بافت رشد یافته پراکنده گسترش پراکنده در حومه شهر نیز از آن یاد می

های اصلی توسعه فیزیکی را از مراکز  ها و جاده بر روی اراضی روستایی اطراف یک ناحیه شهری که معموالً در طول شاهراه

 محیطی یستزانداز  . همچنین از منظر چشم(Gillham, 2002)دهد  ای خارج از شهرها سرایت می متراکم شهرها به مناطق حومه

شود  کشاورزی به نفع توسعه شهری تعریف می یزحاصلخهای  رویی به مفهوم از دست رفتن منابع طبیعی و زمین پراکنده

ها و روستاها برای نیازهای رشد استفاده کرد  ها و فضاهای خالی موجود در داخل شهرها، شهرک توان از زمین می که یدرحال

(Pham et al., 2011) .رویی شهری را دارای تبعات  پراکنده( 3144و همکاران ) 4پولیدروکه محققانی همچون  روست ینازا

ای شامل اتالف منابع فضایی و اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی و  داند که آثار آن بر اکولوژی شهری و منطقه مخربی می

 .(Polidoro, de Lollo, & Barros, 2011) هرها استسالمتی ساکنان ش

 روش تحقیق

 معرفی محدوده مطالعه

مرکزیت استان خراسان رضوی در شمال  عنوان بهدهد. شهر مشهد  این تحقیق را شهر مشهد تشکیل می موردمطالعهمحدوده 

در  یتیجمعطول شرقی قرار دارد و دارای  56° 11'تا  56° 39'عرض شمالی و  29° 59'تا  29° 29'شرق ایران و در محدوده 

حریم مصوب توسعه شهری و وسعت محدوده  . مساحت(Statistical Centre of Iran, 2011)باشد  نفر می 2114311حدود 

باشد. بر این اساس تراکم جمعیتی محدوده و  کیلومترمربع می 251و  595به ترتیب  4265شهر در طی سال  شده ساختهکالبدی 

ترین بخش  ، مرتفع35111/4های  تحلیل توپوگرافی بر روی نقشه ازنظرباشد.  نفر در هکتار می 99و  52حریم شهر به ترتیب 

متر در شمال  631ترین قسمت با کد ارتفاعی شهرداری( و پست 6متر ارتفاع در جنوب غربی آن )منطقه  4211شهر مشهد با 

هم، شهر مشهد بر  411111/4های  شناسی بر روی نقشه تحلیل زمین ازنظراست و  شده مشخصشهرداری(  1شرقی شهر )منطقه 

و حد  کشف رودکه حد شمالی آن را رودخانه  گرفته شکلهای طرق و بند گلستان  روی رسوبات ضخیم الیه مخروط افکنه

دهد. طبق میانگین آماری ایستگاه سینوپتیک باتولیتی از مجموعه کوهستانی بینالود تشکیل می -جنوبی آن را هسته گرانیتی

و دمای متوسط هوا در  متر یلیم 331 خشک با بارندگی ساالنه حدود وهوای شهر نیمه ، آب4699-3145مشهد در بازه زمانی 

. با توجه به شعاع عملکردی مستقیم (Meteorologica Center of Khorasan Razavi, 2017)باشد میدرجه سلسیوس  49حدود 

شهر مشهد  4265ال در س که یطور بهاند  شهر مشهد، و متناسب با رشد فضایی شهر، محدوده خدماتی مناطق شهرداری تدقیق شده

( 4واحدهای مطالعاتی قلمداد شده )شکل  عنوان به)شامل منطقه مرکزی ثامن( بوده که در این تحقیق  منطقه شهرداری 42شامل 

 گردد.  ها ارائه می و نتایج تحقیق به تفکیک آن

                                                           
1 Polidoro  
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 مرزبندی مناطق شهرداری مشهد -0شکل

، وسعت فضاهای سبز و باز، وسعت شده ساختههای خام آماری مربوط به مساحت منطقه، جمعیت، وسعت اراضی  داده

. طبق این جدول بیشترین جمعیت و اند شده ارائه 4از این مناطق در جدول  هرکدامهای مسکونی و متوسط تعداد طبقات در  پهنه

و وسعت  شده ساختهباشد. همچنین بیشترین وسعت اراضی  می 9و  3 بیشترین مساحت به ترتیب متعلق به مناطق شهرداری

های فوق در هر منطقه  باشد. توزیع فضایی داده می 41و  6های کاربری مسکونی به ترتیب متعلق به مناطق شهرداری  پهنه

دهنده گسترش پراکنده  انتواند نش می آماری ینزمهای  دهنده پراکنش آمار فضایی در شهر مشهد است. این واگرایی داده نشان

 فضایی شهری باشد که در این مقاله بیشتر مطالعه خواهد شد.

 ، وسعت فضاهای سبز شده ساختههای خام آماری مساحت منطقه، جمعیت، وسعت اراضی  داده -0جدول 

 0910 سال مشهداز مناطق شهرداری  هرکدامهای مسکونی و متوسط تعداد طبقات در  و باز، وسعت پهنه

متوسط تعداد 
 طبقات

های مسکونی  پهنه
 )هکتار(

فضاهای باز و 
 سبز )هکتار(

اراضی 
 شده ساخته

 )هکتار(

کل مساحت 
 )هکتار(

 جمعیت
منطقه 
 شهرداری

4/2 559 929 911 4199 499411 4 

9/3 431 3399 4252 2924 195922 3 

2/3 491 4395 926 3411 233149 2 

2/3 429 956 949 4299 311611 1 

3/3 399 945 149 4422 499999 5 

3/3 349 621 999 4569 352692 9 

9/4 341 2315 4692 5499 319699 9 

9/3 399 4313 114 4912 61111 9 

4/2 519 3151 3939 1991 211319 6 

9/3 599 4362 4499 3194 391532 41 

1/2 521 921 961 4139 463332 44 

3/2 491 4935 131 3416 26929 43 

 ثامن 49991 251 469 459 69 4/2
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 رویی شهری مدل مفهومی پراکنده

رویی شهری با  گیری پراکنده رویی صورت پذیرفته ولی اندازه روی ابعاد فیزیکی پراکنده تاکنون مطالعات زیادی بر

رویی شهری  شود تا مدل پراکنده . لذا در این مطالعه تالش میشود یمنوآوری تلقی  ،ای از معیارهای فضایی و چندمتغیره مجموعه

های چند متغیره بررسی شود  روش عنوان بهای سلسله مراتبی  با استفاده از دو روش آماری آنتروپی نسبی شانون و تجزیه خوشه

سازی بین معیارهای  رابطههای پراکنده رویی جهت  امکان تولید شاخص یادشدههای  (. این مدل مفهومی بر مبنای روش3)شکل 

 کند. مختلف را نیز فراهم می

 
 رویی شهری سازی پراکنده از مدل دیاگرامی -7شکل

برای مطالعه  یدسترس قابلدر این زمینه و اطالعات  شده انجاممتغیرهای تحقیق نیز بر اساس پیشینه تحقیق،کارهای آماری 

و متغیرهای  آماری ینزمشامل متغیرهای  موردمطالعهشهر مشهد انتخاب شدند. بر این اساس، دو نوع متغیر برای مناطق شهرداری 

متغیرهای  که یدرحالشوند.  های ورودی در فرآیند مدل تولید می شاخص عنوان به آماری ینزمشود. متغیرهای  مستقل تولید می

رویی به  های پراکنده شوند. در این راستا، ضریب همبستگی بین شاخص های آماری استفاده می همبستگی مستقل برای محاسبه

رویی برای ارائه یک تصویر  سازی مدل پراکنده . شبیه(Rabbani et al., 2018)شود  خروجی مدل و متغیرهای مستقل برآورد می

 & Malik)گردد )برای مثال رجوع کنید به:  و مشابه نمونه کارهای موجود انجام می GISفضایی نیز با استفاده از تکنیک 

Abdalla, 2017; Mohammady & Delavar, 2016). 

 آماری زمینغیرهای معرفی مت

رویی بر مبنای مناطق شهرداری مشهد در نظر گرفته شدند که شامل  های ورودی مدل پراکنده از سنجه آماری ینزمپنج متغیر 

و  (HDI) ، شاخص تراکم افقی(RDI)، شاخص تراکم مسکونی (CDI)، شاخص تراکم ساختمانی (PDI)شاخص تراکم جمعیت 

های  توان در یک گروه اصلی از شاخص (. طبق این جدول، تمام متغیرها را می3شوند )جدول  می (VDI)شاخص تراکم عمودی 

گیری برای پراکنده رویی به شمار  ترین ابزار اندازه بندی کرد. شاخص تراکم محبوب رویی به نام شاخص تراکم طبقه پراکنده

ها وجود دارد  برای سنجش آنهای متفاوتی  های تراکمی و راه . انواع مختلفی از شاخص(Galster et al., 2001)رود  می

(Burton, 2000).  
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 های تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی،  مربوط به شاخص آماری زمینمتغیرهای  -7جدول 

 0910سال از مناطق شهرداری مشهد هرکدامتراکم مسکونی، تراکم افقی و تراکم عمودی در 

 تراکم عمودی

 )درصد(

 راکم افقیت

 )درصد(

 تراکم مسکونی

 )درصد(

 تراکم ساختمانی

 )درصد(

 تراکم جمعیت 

 )نفر در هکتار(
 منطقه شهرداری

499 59 29 423 446 4 

69 29 2 56 421 3 

63 11 9 99 452 2 

412 15 41 94 499 1 

94 29 31 59 416 5 

63 13 41 93 456 9 

95 29 1 93 11 9 

95 35 49 22 56 9 

491 59 44 439 91 6 

421 19 32 63 419 41 

495 16 29 65 425 44 

92 31 9 35 49 43 

 ثامن 19 439 39 59 492

های دیگری که بر روی آن قرار دارد،  نسبت بین مقدار یک داده خام و مساحت آن یا مساحت زمینه عنوان بهتراکم 

 اشاره دارد: آماری ینزمبه ترتیب زیر به پنج متغیر و شاخص  5تا  4شود. معادالت شماره  تعریف می

tA

P
DIP  (4)معادله                             

شاخص تراکم جمعیت به واحد  PDIکل مساحت منطقه به واحد هکتار است و   Atمقدار جمعیت است، Pدر رابطه فوق 

 هکتار برای هر منطقه شهرداری است. نفربر

o

b

A

A
DIC

100
                (3)معادله                 

 های سبز و باز به واحد هکتار است ومساحت فضا  Aoبه واحد هکتار است، شده ساختهمساحت اراضی  Abدر رابطه فوق 

CDI .شاخص تراکم ساختمانی به واحد درصد برای هر منطقه شهرداری است 

t

r

A

A
DIR

100
 (2)معادله                                       

 RDIکل مساحت منطقه به واحد هکتار است و   Atمساحت اراضی کاربری مسکونی به واحد هکتار است، Ar در رابطه فوق

 شاخص تراکم مسکونی به واحد درصد برای هر منطقه شهرداری است.

t

b

A

A
HDI

100
 (1)معادله                                

 HDIکل مساحت منطقه به واحد هکتار است و   Atبه واحد هکتار است، شده ساختهمساحت اراضی  Ab در رابطه فوق

 شاخص تراکم افقی به واحد درصد برای هر منطقه شهرداری است.

t

b

A

AF
VDI

100
 (5)معادله                      



 905، شماره پیاپی57 دوم، تابستان، شماره 33فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  / 58

 

کل   Atبه واحد هکتار است، شده ساختهمساحت اراضی  Abای تعداد طبقات ساختمانی است،  میانگین منطقه Fدر رابطه فوق 

شاخص تراکم عمودی به واحد درصد برای هر منطقه شهرداری است. مقادیر باالتر  VDIمساحت منطقه به واحد هکتار است و 

ها  ، جهت منفی آنرو ینازادهد.  رویی شهری را نشان می منفی بر گسترش و پراکنده تأثیرمستقیم  طور بهبرای متغیرهای مذکور 

 شود. ت داده میرویی دخال محاسبه مدل پراکنده درروشبر گسترش پراکنده فضای شهری ضرورتاً 

های  تری نسبت به دیگر شاخص و قوی اعتماد قابلبر طبق ادبیات موضوعی، روش آنتروپی معیار  :روش آنتروپی شانون

گیری میزان فشردگی فضایی یا پراکندگی یک متغیر  توان برای اندازه ( را میE) گیری در دسترس است. آنتروپی شانون اندازه

در شکل معمول آن  (E). ضریب آنتروپی شانون (Thomas, 1981) قرارداد مورداستفادهدر بین مناطق مختلف  (xi) جغرافیایی

 شود: برآورد می 9بر مبنای معادله 

ie

n

i i PlogPE   1
(9)معادله                                                                              

 xi، شود یممحاسبه  9دهد و توسط معادله شماره  رخ می iسهم نسبی از پدیدهای است که در منطقه شماره  Piدر رابطه فوق 

نیز تعداد کل مناطق شهرداری است که در تحقیق حاضر  nاست و  iدر منطقه شماره  داده رخ های یدهپداز  شده مشاهدهارزش 

 باشد. می 42معادل 

 


n

1i i

i
i

x

x
P (9)معادله                         

(، 4694ر توماس )محاسبه شود. بر اساس روش کا 4تا  1گذاری مقادیر آنتروپی از  تواند برای مقیاس آنتروپی نسبی می

 :(Thomas, 1981)زیر محاسبه شود  صورت بهتواند  اد از مناطق جغرافیایی میتعد nبرای   (Hn)آنتروپی نسبی

(n)log

E
H

e

n  (9)معادله                                                

هم به ترتیب شامل ضریب آنتروپی شانون و  Hnو  Eشود،  به کران باالی آنتروپی مربوط می loge(n)در رابطه فوق 

تعیین میزان فشردگی فضایی یا پراکندگی مناطق جغرافیایی بر اساس  باهدف، تحقیق حاضر حال ینبااباشند.  آنتروپی نسبی می

 شود:معادله زیر معرفی می صورت به( Hk) شده اصالحآنتروپی نسبی  ، شاخصرو ینازااست.  آماری ینزمچندین متغیر 

(k)log]PlogP[H eie

k

1i ik   
             (6)معادله                  

شود که در  به کران باالی آنتروپی مربوط می loge(k)( و 5تعداد کل متغیرهاست )در تحقیق حاضر معادل  kدر رابطه فوق 

شود.  حد آستانه آنتروپی محسوب می عنوان به)برای هر منطقه(  5/1شود. در این تحقیق،  محاسبه می 916/4تحقیق حاضر معادل 

رویی شناخته  دهنشانگر پراکن عنوان به یطورکل به 5/1، مقادیر کمتر از شده اعمالمستقیم و منفی متغیرهای  تأثیربا توجه به 

دهنده وقوع فشردگی بافت شهری هستند. در مطالعه حاضر، شاخص  شوند. در مقابل، مقادیر باالتر از آنتروپی نشان می

 .شود مقادیر معکوس آنتروپی نسبی تعریف می عنوان بهرویی  پراکنده

( برای PCAعوامل اصلی ) وتحلیل هیتجز( و HCA) ای سلسله مراتبی خوشه وتحلیل یهتجز :ای سلسله مراتبی تحلیل خوشه

. در این تحقیق، (Mansouri Daneshvar, 2015)گیرند  قرار می مورداستفادهای  گسترده طور بهبندی اطالعات جغرافیایی  خوشه

برای   SPSSافزار گیری متقابل مربع فواصل اقلیدسی در نرم اندازه بر اساسماتریس مجاورت با استفاده از ضریب همبستگی 

گیری فاصله اقلیدسی برای مشاهدات و  همچنین برای خوشه سلسله مراتبی، اندازه است. شده استفادهبندی مناطق شهرداری  خوشه

ای  خوشه وتحلیل یهتجزتواند برای  های مختلفی که می برای قانون اتصال بین متغیرها استفاده شد. در میان روش 4روش وارد

                                                           
1 Ward’s method 
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کند. نهایتاً در مطالعه حاضر،  فراهم می استفادهموردهای  بندی متمایزی را برای داده سلسله مراتبی اجرا شود، روش وارد گروه

 .تولید گردید شده اصالحبرای کنترل نتایج آنتروپی نسبی   4یا خوشهیک دندروگرام 

 معرفی متغیرهای مستقل تحقیق

ن های غیررسمی، اندازه قطعات ساختمان، سرانه مالکیت خودرو، قیمت زمی در این تحقیق، پنج متغیر مستقل شامل سکونتگاه

 .اند شده دادهنشان  2سیزده منطقه شهرداری تولید شد. متغیرهای مستقل فوق در جدول  بر اساس داده رخو تعداد جرایم 

ای برای محاسبه  خوشه وتحلیل یهتجزدر مدل این تحقیق، هر دو روش آنتروپی شانون و روش  :روش ضرایب همبستگی

، تحقیقات آماری وجود ینباارویی شهری هستند.  نده درجه پراکندهده های پراکندگی یا فشردگی بافت شهری نشان ویژگی

شود. بر اساس نمودار مدل  رویی و متغیرهای مستقل انجام می پشتیبانی از مقایسه نسبی بین میزان شاخص پراکنده منظور بهبیشتر 

 شده استفادهق از ضرایب همبستگی رویی و متغیرهای مستقل فو های پراکنده ، برای تعیین روابط احتمالی بین شاخص3در شکل

 .قرار گیرند مورداستفادهرویی شهری در آینده  انداز پراکنده توانند برای تعیین چشم است. این روابط احتمالی می

 غیررسمی، اندازه قطعات ساختمان، سرانه مالکیت خودرو،  های سکونتگاهمتغیرهای مستقل - 9جدول 

 0910سال از مناطق شهرداری مشهد هرکدامدر  داده رخقیمت زمین، و تعداد جرایم 

 تعداد جرایم 

 (بعد یب)

 قیمت زمین 

 )دالر برای مترمربع(

سرانه مالکیت 
 (بعد یبخودرو )

 قطعات ساختمانی

 )مترمربع(

های  سکونتگاه
 غیررسمی )هکتار(

منطقه 
 شهرداری

4911 5111 999/1 365 1 4 

2321 3111 565/1 311 265 3 

4615 4511 432/1 315 695 2 

4921 4511 335/1 491 191 1 

515 4111 321/1 391 544 5 

4235 4111 245/1 355 912 9 

3965 3511 926/1 915 533 9 

995 1511 156/1 165 21 9 

695 1511 192/1 951 1 6 

4921 3111 344/1 151 419 41 

211 2511 199/1 295 1 44 

4311 4111 133/1 4441 1 43 

 ثامن 1 491 215/1 5511 665

 بحث و نتایج

 آماری زمینهای  برآورد شاخص

اند. در این راستا، تمام  ارائه گردیده 2و در شکل  شده یهته یازموردن آماری زمین، پنج شاخص 5تا  4بر اساس معادالت 

های  بندی شدند. نقشه شاخص تراکم جمعیت نشان داد که تراکم سه کالسه طبقه یباراهنماهایی  ها در قالب نقشه شاخص

الف(. نقشه شاخص تراکم  -2است )شکل  43و  6، 9، 9تر متعلق به مناطق شهرداری  توسعه پراکنده یتباقابلهمراه  یتجمع کم

است  43و  9، 5، 3ه مناطق شهرداری ساختمانی نشان داد که تراکم کم ساختمانی به نسبت وجود اراضی بایر وسیع متعلق ب

تر متعلق به  توسعه پراکنده یتباقابلب(. نقشه شاخص تراکم مسکونی نشان داد که تراکم کم کاربری مسکونی همراه  -2)شکل 

                                                           
1 Clustering dendrogram 
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های پایین مساحت اراضی  ج(. نقشه شاخص تراکم افقی نشان داد که تراکم -2است )شکل  43و  9، 2، 3مناطق شهرداری 

د(. نقشه شاخص تراکم -2است )شکل 43و  9، 9، 5، 3وسعت اراضی شهری متعلق به مناطق شهرداری  کل بهنسبت  هشد ساخته

وسعت اراضی شهری متعلق به مناطق  کل بهنسبت  شده ساختههای پایین تعداد طبقات اراضی  عمودی هم نشان داد که تراکم

دارای بیشترین پتانسیل  43و  9، 9، 3ها، مناطق شهرداری  شاخصه(. بر اساس تمامی  -2است )شکل  43و  9، 9، 5شهرداری 

 .باشند رشد پراکنده در محدوده مطالعاتی می

 

 رویی: الف( شاخص تراکم جمعیت، ب( شاخص تراکم ساختمانی،  های پراکنده توزیع فضایی شاخص -9شکل 

 فاصله تا هسته مرکزی ج( شاخص تراکم مسکونی، د( شاخص تراکم افقی، ه( شاخص تراکم عمودی، و(

رویی شهری به  پراکنده یشاخص سازمعموالً مرکزگریزی و فاصله فضایی از هسته مرکزی شهر، نیز یک مفهوم اساسی در 

از مناطق تا منطقه مرکزی مشهد )منطقه  هرکدام، فاصله فضایی نقاط مرکزی رو ینازا. (Galster et al., 2001) رود شمار می
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دارای  عنوان به)که در باال  43و  9، 9، 3های برآورد شده برای مناطق  ، فاصلهقرار گرفتند. بر این اساس موردمحاسبهثامن( 

کیلومتر ثبت شدند. در مقایسه  49و  1، 9، 9بیشترین پتانسیل رشد پراکنده مشخص شدند( نسبت به منطقه ثامن به ترتیب 

د معناداری در این زمینه وجود ندارد )شکل شود که هیچ ارتباط و رون مناطق دیگر نسبت به منطقه ثامن معلوم می یها بافاصله

 .رویی شهری مناسب نیست گیری پراکنده و(. لذا شاخص مرکزگریزی در شهر مشهد برای اندازه -2

 رویی شهری شاخص پراکنده گیری اندازه

 شده حاسبهم 1از مناطق شهرداری مشهد در جدول  هرکدام، برآورد آماری اجزای آنتروپی شانون برای 6بر اساس معادله 

 است. 

 از مناطق شهرداری مشهد هرکدامارزیابی آماری اجزای آنتروپی شانون در  - 4جدول 
آنتروپی  تراکم عمودی تراکم افقی تراکم مسکونی تراکم ساختمانی تراکم جمعیت 

 نسبی شانون

منطقه 
 Pi Pi×Loge Pi Pi Pi×Loge Pi Pi Pi×Loge Pi Pi Pi×Loge Pi Pi Pi×Loge Pi شهرداری

16/1 34/1– 42/1 39/1– 49/1 21/1– 41/1 32/1– 43/1 35/1– 999/1 4 

41/1 32/1– 19/1 49/1– 14/1 19/1– 19/1 49/1– 19/1 49/1– 512/1 3 

44/1 35/1– 19/1 49/1– 11/1 43/1– 19/1 46/1– 19/1 49/1– 593/1 2 

42/1 39/1– 19/1 31/1– 11/1 41/1– 19/1 31/1– 19/1 46/1– 949/1 1 

44/1 31/1– 19/1 49/1– 44/1 31/1– 19/1 49/1– 15/1 49/1– 944/1 5 

43/1 35/1– 19/1 46/1– 19/1 49/1– 19/1 31/1– 19/1 49/1– 919/1 9 

12/1 41/1– 19/1 49/1– 13/1 19/1– 19/1 49/1– 11/1 41/1– 141/1 9 

11/1 41/1– 12/1 44/1– 19/1 31/1– 15/1 41/1– 11/1 41/1– 119/1 9 

15/1 41/1– 43/1 39/1– 15/1 45/1– 41/1 32/1– 43/1 35/1– 912/1 6 

19/1 31/1– 16/1 33/1– 41/1 32/1– 16/1 34/1– 16/1 33/1– 994/1 41 

41/1 32/1– 16/1 33/1– 49/1 21/1– 16/1 33/1– 44/1 31/1– 951/1 44 

14/1 19/1– 13/1 16/1– 11/1 43/1– 11/1 43/1– 11/1 42/1– 231/1 43 

 ثامن 963/1 –35/1 43/1 –32/1 41/1 –39/1 43/1 –39/1 43/1 –43/1 11/1

به ترتیب با مقادیر  9و  9، 43رویی شهر در مناطق  دهد که بیشترین پراکنده در این جدول نشان می شده اصالحآنتروپی نسبتی 

 نیز بازتاب فضایی یافته است.  1شود. این نتایج در شکل  مشاهده می119/1و  141/1، 231/1

 
  مشهد توزیع شاخص آنتروپی نسبی در سه کالسه بر اساس هر منطقه شهرداری -4شکل 

 رویی است(  ها مربوط به مناطق دارای بیشترین حد پراکنده )شماره
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. بر اساس مستندات قانونی اند شده واقعهای شمال غربی و جنوب شرقی شهر مشهد  در بخش یادشدهبر این اساس مناطق 

گسترش  رو ینازاریزی شهری مشهد، منطقه شمال غربی مشهد، محدوده مناسب برای توسعه شهری در آینده است.  برنامه

روند طبیعی توسعه فیزیکی شهر مشهد گذاشت. اما در  حساب بهتوان  را می 43در منطقه  شده مشاهدهشهرنشینی و توسعه پراکنده 

عرصه فرودگاه  عالوه بههای طبیعی منتهی به ارتفاعات جنوبی مشهد  در جنوب شرقی مشهد که شامل عرصه 9و  9مقابل مناطق 

 9منطقه  خصوص به، این مناطق رو ینازادهد، عمالً هیچ سهمی در توسعه شهری آینده شهر ندارند.  شکیل میالمللی مشهد را ت بین

ترین  مهم شده انجامهای  طبق بررسی .رویی محافظت شود شهرداری باید از اثرات مخرب کالبدی، محیطی و اجتماعی پراکنده

های  واحد -4باشند:  به شرح زیر می 9تماعی ناشی از آن در منطقه رویی شهری و مشکالت محیطی و اج بر پراکنده مؤثرعوامل 

های اتومبیل سنگین،  های صنعتی و تعمیرگاه های انبار )انبارهای شرکت نفت(، فرودگاه، کارگاه و کارخانه پراکنده با کاربری

 -1نظامی و ارتشی درون منطقه، وجود اراضی وسیع  -2اراضی صنعتی و کارگاهی فعال مقیاس شهر در ابتدای ورودی شهر،  -3

های مسکونی )شهرک ابوذر، طلوع شهرک  بافت یجوار هم -5کمبود فضاها و محورهای فعال در سطح محالت مسکونی، 

بافت  یجوار هم -9بافت مسکونی روستای طرق،  جوار همترکیب نامناسب فعالیتی گورستان  -9سیدی( با اراضی نظامی، 

دانه.  های محدودکننده توسعه با قطعات درشت وجود کاربری -9بارهای شرکت نفت و فرودگاه، مسکونی شهرک عسگریه با ان

 تولید گردید. 5رویی این منطقه نیز در قالب شکل  واره مشکالت پراکنده در همین راستا درخت

 

 
 شهرداری مشهد 2رویی منطقه  واره مشکالت پراکنده درخت -0شکل 

 افزایش جرم خیزی

و نقل شخصیافزایش هزینه حمل وسازافزایش هزینه ساخت  ایمحله کمبود خدمات 

 7رویی شهری در منطقه پراکنده

های وسیع لکه

 اراضی دولتی

 وجود 

 گورستان

 وجود 

 فضاهای خالی

پذیری عدم تحقق

 های شهریطرح

ضعف مدیریت 

 شهری

اراضی 

 نظامی

انبارهای بزرگ 

 شرکت نفت

این عامل باعث افزایش 

قیمت زمین در 

های شهری شده بافت

 است

های زمین بایراراضی 

 بالاستفاده

عدم تحقق 

های شهری کاربری

طرح جامع مهرازان 

9370 

عدم نظارت مناسب 

ها در شهرداری

 حریم شهر

 مشکل اصلی

 پیامدها

 علل
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ای برای کنترل نتایج شاخص آنتروپی در  دندروگرام خوشهیک  HCAای  در ادامه این تحقیق بر اساس روش تحلیل خوشه

رویی در سه خوشه توسعه پراکنده شدید، متوسط و اندک در قالب  های پراکنده نظر گرفته شد. برای این منظور، کالسه

 تولید شد.  9دندروگرام شکل 

در خوشه  43و  9، 9ق شهرداری ای سلسله مراتبی هم نشان داد که مناط همانند نتایج آنتروپی نسبی، تحلیل خوشه

بندی مشابهی از درجات  ، طبقهشده اصالحای و روش آنتروپی  . بر اساس نتایج، تحلیل خوشهاند قرارگرفتهرویی شدید  پراکنده

شانون(  یروش آنتروپها )ترجیحاً  رسد این دو روش و یا یکی از آن دهند. لذا به نظر می توسعه پراکنده شهری را نشان می

 ازاین یشپهم ( 3119. جات و همکاران )در مناطق مطالعاتی دیگر دارند ییتنها بهرویی شهری را  سازی پراکنده یت مدلقابل

رگرسیون چند متغیره  وتحلیل یهتجزرویی شهری مانند  مختلف بر روی پراکنده های وتحلیل یهتجزاند که نتایج  توضیح داده

با مقادیر  یخوب بهای  تصاویر ماهواره ازدور سنجش، و شده ساختهانداز، تراکم اراضی  گذاری فضایی، معیارهای چشم شاخص لکه

ختمان شود که حداقل از روش آنتروپی شانون در سا . لذا توصیه می(Jat et al., 2006)خوانی دارند  شاخص آنتروپی شانون هم

 رویی شهری استفاده گردد.  های پراکنده مدل

 
 رویی شهری  گیری شاخص پراکنده بندی مناطق شهرداری مبتنی بر اندازه دندروگرام خوشه -6شکل 

 (SPSSافزار  از نرم شده استخراج) HCA درروش

 های آماری برآورد همبستگی

، یررسمیغهای  رویی و متغیرهای مستقل سکونتگاه در این مطالعه، ضریب همبستگی اسپیرمن بین مقادیر شاخص پراکنده

شهرداری مشهد به سیزده منطقه  بر اساس داده رخاندازه قطعات ساختمانی، سرانه مالکیت خودرو، قیمت زمین، و تعداد جرایم 

 11/1است و بر اساس آن، همبستگی مستقیم و معناداری به میزان  شده ارائه 5های آماری در جدول  انجام رسیده است. همبستگی

اند که قبالً  رویی شهری شده رویی و اسکان غیررسمی در هر منطقه مشخص شد. یعنی جاهایی دچار پراکنده بین شاخص پراکنده

بین  23/1تا  21/1های مستقیمی به میزان  . همچنین، همبستگیاند مستقرشدهها  نشین در آن رسمی و حاشیههای غیر سکونتگاه

رویی شهری شده  رویی با فراوانی جرایم و اندازه قطعات ساختمانی مشاهده شد. یعنی هر جا که دچار پراکنده شاخص پراکنده

است. برعکس، نتایج نشان  شده گزارشطور میزان جرایم بیشتری نیز  میندانه بوده و ه بندی قطعات ساختمانی عمدتاً درشت دانه

 موردمطالعهاساس هر منطقه  بر ینزمرویی و شاخص قیمت  بین شاخص پراکنده -51/1داد که همبستگی معکوسی به میزان 
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تر بوده است.  ر پایینرویی شهری شده قیمت زمین شهری نسبت به سایر مناطق شه وجود دارد. یعنی هر جا که دچار پراکنده

شاید به این دلیل که امروزه  .رویی و شاخص مالکیت خودرو همبستگی معنادای مشاهده نشد بین شاخص پراکنده یتدرنها

 رود. های شهری به شمار نمی گیری توسعه دسترسی به خودرو عاملی اساسی در جهت

 های غیررسمی،  متغیر مستقل سکونتگاه های پنج رویی نسبی و ویژگی همبستگی بین شاخص پراکنده -0جدول 

 در مشهد داده رخاندازه قطعات ساختمان، سرانه مالکیت خودرو، قیمت زمین و تعداد جرایم 

 قیمت زمین تعداد جرایم 
سرانه مالکیت 

 خودرو

اندازه قطعات 

 ساختمان

های  سکونتگاه

 یررسمیغ
 متغیر آزمون

 (R) همبستگی 11/1 21/1 −12/1 −51/1 23/1
شاخص 

 رویی پراکنده
41/1 35/1 11/1 16/1 46/1 R2 

 معناداری 42/1 23/1 63/1 19/1 39/1

 های تحقیق یافته

مناطق شهری اشاره دارد که به طیف وسیعی از مشکالت  شده یزیر برنامه یرغرویی شهری به گسترش پراکنده و  پراکنده

( 3141) 3( و هلبیخ و الیتنر3113) 4گیلهاممنجر شده است.  توسعه درحالو اجتماعی و اقتصادی در کشورهای  محیطی یستز

پراکنده تجاری و صنعتی، با توسعه  .افتد رویی شهری که معموالً در حاشیه مناطق شهری اتفاق می اند که پراکنده گزارش داده

 ;Gillham, 2002)شود  ها و خدمات شهری تشدید می گسترش کنترل نشده شهری بافت شهری و کیفیت پایین دسترسی

Helbich & Leitner, 2010) .ممکن است از  توسعه درحالرویی شهری در کشورهای  گیری و گسترش پراکنده ، شکلحال ینباا

گیری نرخ  . بر این اساس، اندازه(Alsharif & Pradhan, 2014)الگوهای متفاوتی نسبت به سایر نقاط جهان پیروی کند 

  .رویی در چنین کشورهایی نیازمند تبیین و مطالعات بیشتر آماری است ندهپراک

ای سلسله  رویی شهری با استفاده از دو رویکرد آماری آنتروپی نسبی شانون و تحلیل خوشه در مطالعه حاضر، مدل پراکنده

رویی شهری بر اساس  سازی پراکنده های ورودی مدل مراتبی برای شهر مشهد، در شمال شرقی ایران تهیه گردید. تدوین سنجه

، (RDI)، شاخص تراکم مسکونی (CDI)، شاخص تراکم ساختمانی (PDI)عیت شامل شاخص تراکم جم آماری زمینپنج شاخص 

انجام شد. نتیجه محاسبه ضریب آنتروپی نسبی شانون نشان داد که  (VDIو شاخص تراکم عمودی ) (HDIشاخص تراکم افقی )

در  شدت بههستند که  ترین مناطق شهری مشهد های جنوب شرقی و شمال غربی شهر، مهم در قسمت 43و  9، 9مناطق شهرداری 

وسازهای کالبدی این  با بررسی میدانی و وضعیت موجود ساخت مورداشارهحال گسترش و انبساط کالبدی هستند. صحت نتایج 

های مسکونی  ، مسکن مهر و مجموعهدرآمد کمسازی، مسکن اقشار  های انبوه سیاست تأثیرتحت  شدت بهشود که  مناطق معلوم می

و شهر به  رهاشدهباشند. این در حالی است که عمالً ظرفیت اراضی خالی درون شهر  ها می ابسته به ارگانهای مختلف و تعاونی

ای ساکنین این مناطق برای  ای و منطقه های ناحیه سمت اراضی طبیعی کشیده شده است. با توجه به کمبود خدمات در مقیاس

به  شده انجاموسازهای  کنند. همچنین در ساخت ی مرکزی شهر طی میها گونه نیازهای خود سفرهای طوالنی را به هسته رفع این

 .اند یافته گسترشها  دفاع در بین ساختمان های مسکونی هم اهمیت داده نشده و به شکل اراضی بی فضاهای نیمه عمومی مجتمع

رویی شدید قرار  خوشه پراکندهدر  یادشدههم نشان داد که مناطق  مراتب سلسلهای  همانند نتایج آنتروپی نسبی، تحلیل خوشه

رویی و توسعه  های خروجی مدل پراکنده ، ارتباط مستقیمی و معناداری بین ستاندهشده انجامهای آماری  دارند. بر اساس همبستگی

                                                           
1 Gillham  
2 Helbich and Leitner  
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خیزی در هر منطقه به دست آمد. اما برعکس، نتایج نشان داد که  های جرم های غیررسمی و مجموع فراوانی داده سکونتگاه

  .از مناطق شهرداری وجود دارد هرکدامرویی و شاخص قیمت زمین در  تگی معکوسی بین خروجی مدل پراکندههمبس

های آماری و ضرایب همبستگی  های این تحقیق در ارتباط با ساخت یک مدل مفهومی با استفاده از روش ، یافتهدرمجموع

های فضایی مرتبط با این مفهوم  شاخص یریکارگ بهمشهد با رویی در مناطق شهری  گیری میزان پراکنده نشان داد که اندازه

 باشد. اصلی این پژوهش مثبت می سؤالپذیر است و لذا پاسخ به  امکان

 گیری نتیجه

های غیررسمی و افزایش جرایم ارتباط دارد. در مقابل ارتباط  با رشد سکونتگاه شدت بهرویی در شهر مشهد  گسترش پراکنده

نیز در مناطق دارای استعداد  درآمد کمدهد که افراد  رویی و شاخص قیمت زمین نشان می ندهمعکوس بین شاخص پراک

یابند. این شکل از رشد و  گونه مناطق استقرار می در اراضی بایر و پراکنده این خصوص بهتر و  زمین پایین یمتباقرویی  پراکنده

ای و غیررسمی، وقوع جرایم بیشتر و سایر  های حاشیه سکونتگاه زمینه جذابی برای رشد بیشتر خود خودبهرویی  گسترش پراکنده

ساختارهای  عنوان بهترین الگوهای شهری در دنیا هم که  آورد. رایج اثرات مخرب اجتماعی و اقتصادی را به دنبال می

های کالبدی  هاند که گسترش پهن شوند مشابه تحقیق حاضر استنتاج کرده های جهانی معرفی می رویی در پژوهش پراکنده

تری را در ابعاد  اثرات منفی و مخرب مراتب بههای فشرده،  غیرمتمرکز و پراکنده، در سطح زمین در مقایسه با توسعه

ها، قطعات ساختمانی  . عالوه بر این(Poelmans & Van Rompaey, 2009)گذارند و اجتماعی بر جای می محیطی یستز

دانه و قیمت پایین زمین به گسترش پراکنده شهری در مشهد کمک کرده است. قیمت پایین زمین عامل مهمی برای  درشت

های اسکان  گیری هسته شود. شکلهای غیررسمی می است که خود عاملی برای رشد سکونتگاه درآمد کماکن شدن افراد س

( گزارش 3119و همکاران ) 4. فنگشودباعث افزایش میزان وقوع جرایم شهری می خود خودبهای نیز  غیررسمی و حاشیه

نظم همراه  توسعه کالبدی غیرمنسجم و بیهایی همچون شکل  شاخص هیلوس بهرویی شهری در چین  اند که امروزه پراکنده کرده

 محیطی یستزهای  های درآمدی پایین و نهایتاً اثرات مخرب کیفیت اراضی، شرایط استقرار گروه شده یبتخرانداز  با چشم

رسد مدیریت شهری مشهد در اولین گام  . به نظر می(Fang, Shenghe, Hong, & Qing, 2007)بندی است  و طبقه ییشناسا قابل

ستا الزم است تا رویی را بگیرد و در این را گیری الگوهای کالبدی پراکنده رویی باید جلوی شکل برای مقابله با توسعه پراکنده

 .(Rabbani et al., 2018)هر چه بیشتر از تغییر کاربری زمین و تخریب اراضی کشاورزی و طبیعی حاشیه شهر جلوگیری کند 

 پیشنهادها و راهکارها

ریزان شهری باید در  و برنامه شهر سازاناست و  زیست یطسازگاربامحدر توسعه شهری، توسعه  یرشموردپذامروزه تفکر 

محیطی شهر و  عملکردهای اقتصادی و زیستسوی پایداری و انطباق هرچه بیشتر آن با  انتخاب انگاره و الگوی توسعه شهرها به

رو، در راستای کاهش اثرات منفی الگوی  های موجود گام بردارند. ازاین محیط پیرامون آن و حفظ تعادل در اکوسیستم

اند.  نمودهرویی شهری، بر الگوهای بدیل توسعه پایدار شهری ازجمله شهر فشرده، نوشهرسازی و رشد هوشمند تأکید  پراکنده

وساز در  زا است یعنی ساخت رویی در شهر مشهد تأکید بر توسعه درون ترین راهکار برای کنترل پراکنده مهم ارتباط یندرا

ها و  ها، زیرساخت از ساختمان باز استفادهو  باز توسعه، یمکان سازای انجام گیرد.  های خالی یا بکر مناطق شهری و حومه زمین

دهای همسایگی نامطلوب از طریق ایجاد فضاهای اجتماعی و ارتباطی و بهسازی فضاهای موجود، رونق بخشیدن به واح

دانه نظیر  باشد. در همین ارتباط خارج کردن قطعات درشت زا می توسعه درون موردتوجههای تاریخی ازجمله عناصر  ساختمان

                                                           
1 Fang  
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آورد.  از این اراضی فراهم می باز استفادهو  باز توسعهها زمینه مناسب را برای  ها و مراکز نظامی، انبار نفت و کارخانه پادگان

ناپذیر است و با ورود جمعیت به شهرها، گسترش فیزیکی شهر نیز ضرورت  البته ازآنجاکه توسعه فیزیکی شهر امری اجتناب

نشود. های مرغوب کشاورزی و باغات در این فرآیند نابود  یابد، باید سعی شود توسعه شهر به سمتی هدایت گردد که زمین می

تدوین الگوهای اسکان که در آن ساکنان، فاصله بین محل کار، زندگی، مدرسه، خرید، رستوران، پارک، و سایر  درنهایت

در  مؤثرراهکارهای  ازجملهونقل عمومی بپیمایند  سواری و حمل روی، دوچرخه تسهیالت رفاهی و تجاری را با استفاده از پیاده

 ست.رویی ا کاهش اثرات مخرب پراکنده

 یشفق روسیس، (٪51) بحث اصلی /نگارنده یاول( پژوهشگر اصل سندهی)نو یابوالفضل یغزاله ربان سهم نویسندگان:

پژوهشگر  ،سوم( سندهیرهنما )نو میمحمدرح، (٪35) یآمار یلو تحل قیتحق یشناس روش، یپژوهشگر کمک، دوم( سندهی)نو

 (٪35) یآمار لیو تحل قیتحق یشناس روشکمکی، 
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