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چکیده 
آن ها  پیرامونی  نواحی  و  موجب گسترش شهرها  مختلف  عوامل  تحت تأثیر  که  است  افقی  نوعی گسترش  پراکنده رویی 
می شود، و گاه سیاست گذاری فضایی را با چالش جدی روبه رو می سازد. پراکنده رویی یکی از مسائل اساسی در راه توسعه 
پایدار شهری در سراسر جهان به شمار می رود. رشد شتابان و ناموزون شهری و گسترش کالبدی سریع در قالب رشد بدون 
برنامه موجب شکل گیری و تشدید این پدیده در شهرهای ایران شده است. نوشتار پیش رو با رویکردی توصیفی – تحلیلی و 
به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی، توسعه و گسترش مکانی - زمانی یکی از کانون های اصلی جمعیت و فعالیت منطقه شمال 
کشور را در 4 دوره زمانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد. در این پژوهش از عکس های ماهواره  ای مربوط به سال های 1990، 
2000، 2010 و 2020 استفاده شد. پس از آماده سازی اطالعات مورد نیاز، از سیستم اطالعات جغرافیایی برای تعیین میزان 
توسعه نواحی مختلف بابلسر استفاده شد و با استفاده از مدل های آنتروپی و هلدرن چگونگی رشد و توسعه فضایی سنجش شد. 
طبق نتایج حاصل، گسترش فیزیکی ناحیه دارای الگوی پراکنده رویی است، که این امر در ساختار فضایی ناحیه نارسایی هایی 
را ایجاد کرده است. بر اساس ضرایب آنتروپی، عالوه بر اینکه میزان پراکنده رویی در ناحیه بابلسر بسیار باالست، بلکه روند 
آن نیز به شدت رو به افزایش است. مقایسه نتایج دوره های مختلف نشان داد که پراکنده رویی در دو دهه اخیر شدت بیشتری 
یافته و به ویژه در سال های 1389 تا 1399 بیشترین گسترش کالبدی اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد گسترش کالبدی 
بابلسر از توسعه ناموزونی برخوردار است و سه الگوی اصلی رشد فضایی و پراکنده رویی به راحتی در آن قابل شناسایی است.

واژه های کلیدی: پراکنده رویی، آنتروپی، سیستم اطالعات جغرافیایی، مدل هلدرن، بابلسر
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مقدمه
پراکنده رویی فرآیندی از رشد سریع جمعیت و گسترش 
تأثیر  و  است  روستایی  و  نواحی شهری  در  لجام گسیخته 
مستقیمی بر توسعه فضایی دارد که در سال های اخیر به یکی 
است  شده  تبدیل  جهان  سراسر  در  اساسی  چالش های  از 
)احدنژاد و همکاران، 1397(. در این امر شهرها و مناطق پیرامونی 

آن مهم ترین نقش را ایفا می کنند. شهرها همواره تحت تأثیر 
نیروها و عوامل گوناگونی شکل گرفته و گسترش می یابند 
از  متأثر  همواره  و  نبوده  ثابتی  پدیده های  و   )2011 )فرخی، 

عوامل متعدد طبیعی و انسانی هستند که بیشتر این تغییرات 
مربوط به تغییرات کاربری زمین است )یزدانی، 2013(.  افزایش 
جمعیت و شهرنشینی  که از مهم ترین جنبه های تغییر جهانی 
محسوب می شوند در تاریخ تمدن بشری اصلی ترین نقش را 
در تغییرات کاربری زمین ایفا کرده اند )دکا1 و همکاران، 2012(. 
که  است  پدیده ی گسترده  فرآیند شهرنشینی یک  همچنین 
شده  متمرکز  فزاینده  به طور  توسعه  درحال  کشورهای  در 
مناطق مختلف  و  تغییرات در کشورها  اگرچه روند  است. 
از  برخی  حتی  و  می شود  اعمال  متفاوت  کاماًل  به صورت 
شهرهای بزرگ بازگشت به تمرکز و یا تمرکززدایی مکانی 
اما  کردند،  تجربه  را  چندهسته ای  کالن شهری  فرم های  به 
در حال  به شدت  توسعه  واقع همه کشورهای درحال  در 
شهری شدن هستند )پاچیونه2، 2014(. گسترش بی رویه شهرها 
و رشد مناطق پیرامونی یکی از پدیده هایی بوده که از دیرباز 
دانش پژوهان عالقمند به مسائل شهری را به چالش کشانده 
است. این پدیده از ابتدای قرن بیستم آغاز شد و بعد از جنگ 
جهانی دوم در بسیاری از شهرهای جهان گسترش پیدا کرد 
و در دهه های اخیر در اغلب شهرها به مسئله ای مشکل ساز 
تبدیل شد )پور محمدی، 2011(. این افزایش جمعیت وگسترش 
از  دارد.  پراکنده روی  در  را  نقش  مهم ترین  بی رویه شهرها 
آسیب های  می توان  پراکنده رویی  الگوی  مشکالت  جمله 
نامطلوب زیست محیطی  پیامدهای  و  اقتصادی  اجتماعی - 
و  کشاورزی  زمین های  تغییرکاربری  شامل  که  برد  نام  را 
1- Deka et al(2012)
2- Pacione, M. (2014)

تأثیرات منفی در فضای  آلودگی هوا، آب، خاك،  جنگلی، 
طبیعی  محیط  ارزش های  با گسترش شهرها  می باشد.  سبز 
و  فر  )ربیعی  گرفت  خواهند  قرار  بیشتر  نابودی  معرض  در 
نیاز  مسئله ای  هر  کردن  حل  است  روشن   .)2013 همکاران، 

فرآیند  در  این رو  از  دارد.  دقیق  مدیریت  و  برنامه ریزی  به 
توسعه شهری نیز برنامه ریزی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. برای مدیریت هر چه بهتر و گسترش مناسب شهر، 
برای  است.  امری ضروری  زمین  کاربری  تغییرات  بررسی 
به  رسیدگی  و  مطالعه  به  نیاز  پایدار  توسعه  به  رسیدن 
موضوع رشد شهری و برنامه ریزی و مدیریت دقیق داریم 
پراکندگی  تعیین  برای  تاکنون  همکاران،2004(.  و  )سودهیرا3 

مناطق از معیارهای مختلفی استفاده شده است از جمله این 
برای  آنتروپی شانون است که در مقاالت مختلف  معیارها 
تجزیه تحلیل  رشد افقی شهر از آن استفاده شده است و 
)االبی4 و  به نمایش می گذارد  این رشد را  به صورت عددی 
همکاران، 2009(. همچنین تحلیل کاربری اراضی با استفاده از 

شناخت  تا  است  قادر   GIS محیط  در  دورسنجی  داده های 
این  پیش بینی  به  و  نماید  ارائه  موجود  از وضعیت  مناسبی 
)مندوزا5 و همکاران، 2011(. در یک  بپردازد  آینده  تغییرات در 
جمع بندی می توان دریافت که توسعة فیزیکی مناطق امری 
اجتناب ناپذیر است که استفاده از فناوری سنجش از دور و 
مدل های مختلف بررسی تغییر کاربری اراضی می تواند به 
با  منطبق  را  آهنگ رشد شهرها  که  کند  برنامه ریزان کمک 

اکوسیستم ها لحاظ کنند.
به طوری  است  رشد  حال  در  به شدت  جهان  جمعیت 
که ساالنه 80 میلیون نفر بر آن اضافه می شود. بدون شک 
از نتایج اصلی این روند، گسترش فضایی مناطق مختلف به 
خارج از مرزهای پیرامونی خود به منظور جذب جمعیت 
روند  این  همکاران،2016(.  و  )محمدیان  می باشد  رشد  به  رو 
فرآیند  دو  به  می تواند  مختلف  مناطق  فضایی  گسترش 
فرآیند  در  که  شود  تقسیم  خودانگیخته  یا  سازمان یافته 
3- Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V., Jagadish, K.S. (2004).

4- Alabi, A,O, et al.(2009).

5- Mendoza,M,E et al.(2011).
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سازمان یافته باعث ایجاد تجمع فضایی می شود و تحت تأثیر 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد و نیز فرآیند 
و  ضعیف  و  یکنواخت  الگوی  یک  شامل  خودبرانگیخته 
ترتیب  به این   .)2010 )رزنیک1،  است  تصادفی  عناصر  دارای 
و  پراکندگی  فرآیندهای  با   اغلب  فضایی شهرها  گسترش 
مناطقی  در  همکاران،2010(.  و  )بهاتا2  است  همراه  چندپارگی 
ارزش  با  زمین های  یافته اند،  توسعه  پراکنده  به صورت  که 
به صورت نامطلوب و ناکارآمد مورد استفاده قرار می گیرند 
زمین های  بی رویه،  استفاده  با  و  همکاران2013(  و  )اینوستروزا3 

کشاورزی و مناطق اطراف شهرها تحت تأثیر ساخت و ساز 
مناطق  و  شهرها  راماچاندرا2007،4(.  و  )سودهیرا  می گیرند  قرار 
پیرامونی در ایران همانند دیگر مناطق جهان همواره با پدیده 
پراکنده رویی رو به رو شده اند. این پدیده دارای اثرات مختلف 
در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. نبود 
عدم  و  زمین  بازی  بورس  کارآمد،  برنامه ریزی  و  مدیریت 
به صورت  مختلف  مناطق  تا  شده  باعث  مالکیت  کنترل 
هماهنگ گسترش نیابد و اثرات نامطلوب را به همراه داشته 
باشد. بی شک هم زمان با گسترش مناطق شهری و روستایی 
مشکالت بسیاری همانند تغییر در نظام شهری، تغییر سریع 
کاربری ها، آشفتگی در کاربری زمین و تخریب مراتع و ... را 
به همراه دارد. با توجه به روند فزاینده جمعیت و همچنین 
برنامه ریزی  به  شدیدی  نیاز  زمین،  کاربری  عظیم  تغییرات 
می شود.  احساس  پدیده  این  مدیریت  برای  دقیق  و  علمی 
به آن می تواند  بررسی ها و خروجی های مربوط  این  نتایج 
در برنامه ریزی صحیح و دقیق مدیران و برنامه ریزان فضایی 
مورد استفاده قرار بگیرد و در رسیدن به توسعه پایدار شهری 
و روستایی کمک کند. از آنجا که موضوع رشد شهرستان ها 
دارای پیچیدگی و ابعاد مختلف است، برنامه ریزی دقیق در 
از همین رو بررسی  از اهمیت زیادی برخوردار است.  آن 
مدیریت  روند  مورد  در  الزم  اطالعات  شهرستان  تغییرات 

1- Resnik, D, B.(2010)

2- Bhatta, B.; Saraswati, S.; Bandyopadhyay, D. (2010)

3- Inostroza, L., Baur, R., Csaplovics, E,(2013).

4- Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V (2007).

و  شهرنشینی  پدیده  و  شهرستان  مناطق  دیگر  و  شهری 
پیش بینی روند  برای  نیاز  داده های ضروری مورد  همچنین 
تحقیق،  این  از  هدف  می کند.  فراهم  نیز  را  شهرستان  آتی 
افزایش شناخت نسبت به فرآیندهای مکانی - زمانی رشد 
دقیق،  برنامه ریزی، طراحی و مدیریت  منظور  به  شهرستان 
شناخت عوامل اصلی و کلی در مورد نحوه شکل گیری و 
تغییرات مکانی - زمانی شهرستان و همچنین آگاه ساختن 
مدیران و تصمیم گیران از روند و الگوهای رشد شهرستان 
از  دقیقی  اطالعات  این هدف،  به  است. در جهت رسیدن 
پایش  مختلف،  زمانی  دوره های  در  منطقه  فیزیکی  ساختار 
تغییرات و پراکندگی محدوده مورد مطالعه به دست می آید. 
برای دستیابی به هدف ذکر شده باید بتوان به پرسش های 

زیر پاسخ مناسب، علمی و فنی داد: 
- از نظر پراکندگی منطقه در بازه زمانی 1990 تا 2020، چه 
روندی بر محدوده مورد مطالعه حاکم بوده است و دالیل 

آن چیست؟
- آیا افزایش جمعیت در یک منطقه دلیل اصلی تغییر شکل 

آن محدوده بوده است؟
دوره  چهار  ماهواره ای  تصاویر  از  مطالعه  این  در 
نواحی ساخته  شناسایی  برای  و 2020   1990،2000،2010
شده در منطقه مطالعاتی بهره گرفته شده است. همچنین به 
کمک آنتروپی شانون الگوهای پراکندگی و رشد شهری در 

شهرستان بابلسر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مبانی نظری
 1937 سال  در  بار  اولین  برای  پراکنده رویی  اصطالح 
توسط ارل درآپر، یکی از برنامه ریزان شهری در ایالت متحده 
آمریکا به کارگرفته شد )نچیبا و والش5، 2004(. گسترش بی رویه 
شهری به رشد نامحدود مناطق مسکونی، تجاری و ارتباطی 
شهرها بدون توجه کافی به طراحی و مدیریت شهری اشاره 
دارد. اختالف نظر زیادی در مورد تعاریف پراکندگی شهری 
و شیوه اندازه گیری آن وجود دارد. به عنوان مثال برخی از 

5- Nechyba, T.J., Walsh, R.P (2004)
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واحدهای  تعداد  میانگین  با  را  شهری  توسعه ی  مفسران، 
اندازه گیری می کنند.  مسکونی در هر هکتار در یک منطقه 
اما برخی دیگر آن را مرتبط با عدم تمرکز، گره گره حرکت 
کردن توسعه و تبعیض نژادی و مانند آن به کار می برند )ویکی 
پدیا(. تعاریف گسترش بی رویه متفاوت است اما رایج ترین 

تعریف از توسعه پراکنده توسط اوینگ در سال 1997 ارائه 
شده است که این چنین بیان شد: شکلی از توسعه فضایی 
روستایی  و  باز  زمین های  در  آن  پیدایش  عمدتاً  که  است 
لبه مناطق شهری صورت می گیرد )فرانکل و اشکنازی1، 2008(. 
پراکندگی شهری به رشد بیرونی مناطق شهری و روستایی 
اطالق می شود که به صورت ناهماهنگ و بی برنامه صورت 
می گیرد. این رشد بیرونی در امتداد پیرامون شهرها، روستاها 
و جاده های ارتباطِی فاقد امکانات اولیه مانند آب، بهداشت 
و مرکز بهداشت و ... دیده می شود که چنین رشدی برای 

برنامه ریزان قابل پیش بینی نیست )سودهیرا2 وهمکاران، 2004(. 
برخی کارشناسان بر این باور هستند که توسعه پراکنده 
دارد نقل  و  حمل  شیوه  و  خودرو  به  زیادی   وابستگی 
به این ترتیب فرم های جدید حمل و نقل و  )برچل3، 1999(. 

و  شود  انجام  سریع تر  رشد حومه ها  شد  باعث  آن  توسعه 
لحاظ  از  که  گردید  موجب  را  مناطق  پراکندگی  رشد  این 
اقتصادی و اجتماعی بی ثمر بوده است. حمل و نقل شهری 
دسترسی آسان مردم به مرکز شهر و مناطق مختلف را فراهم 
می آورد و باعث تشدید مهاجرت هایی از مناطق روستایی به 
محیط های اطراف شهری شد و به این ترتیب رشد پراکنده 

شهری را تقویت کرد )نچیبا و والش4، 2004(. 
و  شتاب آمیز  رشد  شهر،  افقی  گسترش  اصلی  ارکان 
زمین  کاربری  الگوهای  شهر،  بیرون  بی رویه ی  گسترش 
کم تراکم وابسته به ماشین و مصرف بدون برنامه انرژی و 
زمین هستند که این امر نیازمند سهم زیادی از جاده برای 

توسعه ی خدمات است )اندرسون2005،5 (. 
1- Frenkel, A., Ashkenazi, M (2008).

2- Sudhira, H.S., Ramachandra, T.V., Jagadish, K.S. (2004)

3- Burchell, R, (1999).

4- Nechyba, T.J., Walsh, R.P (2004).

5- Anderson, M. L. (2005)

شهرها  مادر  شتابان  گسترش  اصلی  پیامدهای  از  یکی 
"پراکنده رویی شهری" به معنی گسترش شهرها در نواحی 
پیرامونی است که دارای بار منفی است )اودری1985،454،6(. 
بیشتر  شده  شناخته  ویژگی های  از  شهری  پراکنش  درواقع 
شهرهای کشورهای درحال توسعه است که ازنظر اجتماعی 
و اقتصادی چشم اندازی از اسکان غیررسمی، فقر، کاربری 
غیرقانونی اراضی در حاشیه شهرها، کمبود شدید امکانات 
)لودلو7  می دهد  نشان  را  عمومی  خدمات  و  زیرساختی 
را  الگو  این  پیدایش  صاحب نظران   برخی   .)2009،37-32  ،

عملی آگاهانه و برنامه ریزی شده معرفی نموده اند که در پی 
حمایت های مالی دولت ها از ساخت مساکن تک خانواری 
 .)2005 بوود8  و  دینر  )گوت  آمده اند  به وجود  شهرها  پیرامون 
بُعد  چهار  در  شهری  رشد  نوع  این  از  حاصل  چشم انداز 
قابل شناسایی است که عبارتند از: گسترش پراکنده جمعیت 
همراه با تراکم پایین، پراکندگی در الگوهای مسکن، محل 
اشتغال و مراکز خرید، شبکه های ارتباطی عظیمی که توسط 
دسترسی های  دارای  و  شده  مشخص  بزرگ  بلوك های 
ضعیف می باشند، فقدان تعریف مشخصی از مراکز فعالیت 
قبیل این  از  مواردی  و  شهری  مراکز  همچون   پررونق 

)ایوینگ9 2002(. 

پژوهشگران و محققان مختلف، ایده های گوناگونی در 
ادنتاپ10  نظر سی  از  داده اند.  ارائه  پراکنده روی  علل  مورد 
)200۵( دو الگو برای تشریح دالیل این رشد وجود دارد: 
نیروهای  و  است  شهری  زمین  برای  تقاضا  نخست،  دلیل 
محرك مصرف زمین، خانوارها و شرکت ها و کاربری های 
وسیله  به  پراکنده رویی  علل ها  آنکه  دوم  هستند.  عمومی 
یارانه های  است.  شده  شروع  مقررات  خاص  الگوهای 
و  زندگی  حومه ای  اشکال  کم تراکم،  فرم های  برای  کالن 
و  جاده ای  شبکه های  ساخت  در  علنی  سرمایه گذاری های 
)سی  می کند  تقویت  را  پراکنده رویی  محلی  زیرساخت های 
6-Audrey, N. C. (1985).

7- Ludlow, W. D. (2009).

8- Gottdiener, M. and Budd, L. 2005

9- Ewing, R., Pendall, R., Chen, D. D. 2002.

10- Siedentop(2005).
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ادنتاپ1، 2005، 35-23(. برخی معتقدند  الگوی گسترش فضایی 

خود  که  است  شده  برنامه ریزی  غیر  و  نامنظم  به صورت 
منجر به الگوهای ناپایدار و ناکارآمد گسترش فضایی شهر 
نامناسب  شهری  برنامه ریزی  دیدگاه  این  نظر  از  می شوند. 
دلیل اصلی پراکنده رویی است. به طور کلی مهم ترین عوامل 
دامن زننده به پراکنده رویی عبارتند از: رشد جمعیت، رشد 
داشتن  به  اشتیاق  زمین،  قیمت  افزایش  انتظار  اقتصادی، 
زمین، جغرافیای طبیعی، فقدان مسکن در استطاعت، آگاهی 
افراد سودجو از سیاست های شهری آینده و حمل و نقل، و 
همین طور مهم ترین پیامدهای پراکنده رویی نیز عبارتند: از 
نابودی زمین های  برابر مخاطرات طبیعی،  آسیب پذیری در 
زوال  شهری،  مراکز  زوال  ترافیکی،  مشکالت  کشاورزی، 
همکاران  و  )صرافی  هنگفت  هزینه های  تحمیل  و  اجتماعی 
سیاست ها  که  گفت  می توان  کلی  به طور   .)158-156  ،1393

و شیوه های برنامه ریزی کنونی از قبیل ساخت پارکینگ با 
حداقل عوارض و اختصاص بودجه به بزرگراه ها، حمایت 
از تراکم کم، خودرو گرایی و گسترش به سوی حاشیه های 
شهری، پراکنده رویی را دامن زده است. پراکنده رویی شهری 

شامل سه فرم اصلی فضایی می باشد:
امتداد  در  توسعه  و  رشد  )نواری(:  خطی  الگوی   -1
جاده های اصلی اتفاق می افتد )پاالگست2، 2017(. وقتی توسعه 
تجاری عظیم در اطراف شاهراه های اصلی، مسیر رودخانه، 
شکل  نواری  الگوی  باشد  داشته  وجود   ... و  ساحل  لبه 

می گیرد )ارییلماز و همکاران2008،3(.
از  2- توسعه لکه ای )جهشی، قورباغه ای(: وقتی توسعه 
با  مناطق  به سمت  فاصله  کمی  با  ساخته شده  منطقه  یک 
زمین های خالی و ارزان قیمت برود باعث پدید آمدن توسعه 
قطعه  کاربری  الگوی  توسعه  نوع  این  شد.  خواهد  لکه ای 
قطعه را ایجاد می کند و زمین های کشاورزی را تحت الشعاع 
قرار می دهد. به دلیل ارزان بودن زمین، سازندگان خانه های 
لکه ای  و  پراکنده  سازهای  و  ساخت  به  شروع  مسکونی 
1- Siedentop(2005).

2- Pallags, K (2017).

3- Eryilmaz et al (2008).

می کنند )مارزلف2008،4(. 
3- توسعه کم تراکم: این نوع از توسعه ها به صورت توسعه 
به صورت  توسعه  نوع  این   .)2009 )بهاتا5،  است  بعدی  تک 
کم تراکم بوده و با خانه های تک خانواری همراه است که 
را  فضا  از  بزرگی  قسمت  و  هستند  بزرگ  قطعات  دارای 

اشغال می کنند )برچل6، 2005(.
درباره  شده  انجام  پژوهش های  بخواهیم  چنانچه 
است: شرح  این  به  نمائیم،  ارائه  را  حاضر   مطالعه 
»مقایسه  عنوان  با  خود  مقاله  در  همکاران7)2018(،  و  لیو 
پراکندگی شهری در شهرهای چین با جمعیت های متفاوت« 
سال های  بین  جمعیت  سرشماری  داده های  از  استفاده  با 
نتیجه  این  به  اراضی  کاربری  اطالعات  و   2010 تا   2000
رسیدند که پایین بودن قیمت زمین و هزینه کم رفت و آمد 
علل  از  یکی  است  ممکن  متوسط  و  کوچک  شهرهای  در 
پراکندگی این مناطق باشد و باید گسترش این شهرها مورد 
امر جلوگیری  این  از  تا  بگیرند  قرار  مدیران شهری  توجه 

کنند.
ابودو8 و همکاران )2018(، در مقاله ای با عنوان » ارزیابی 
فضایی رشد پراکنده ی شهر« به پیش بینی تغییرات آینده در 
با استفاده از سنجش ازدور و سیستم  ترکیب شهر اوگاندا 
اطالعات جغرافیایی و مدل زنجیره مارکوف پرداختند. نتایج 
باعث ظهور  بود که شهرنشینی  آن  از  آمده حاکی  به دست 
فرصت های  ایجاد  و  شهری  برنامه ریزی  غیر  شهرك های 
اقتصادی شده و همچنین رشد و گسترش پراکنده ی شهری  

را به دنبال دارد.
براند فول و نوسما9  )2017(، در پژوهش خود در چالش 
پراکندگی مراکز شهری در غنا نتیجه گرفتند که پراکندگی 
شهری در مرکز این شهر در صورت عدم وجود خدمات و 

زیرساخت ها مانند آب و فاضالب افزایش می یابد.

4- Marzluff,(2008).

5- Bhatta, B,(2009).

6- Burchell,R,V(2005).

7- Liu, Z et al(2018).

8- Abudu, D.; Echima, R. & Andogah, G (2018)

9- Brandful,C. Nosmah, H(2017).
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آردیویجایا1 و همکاران )2014( در مقاله ی خود به رشد 
جمعیت شهری و نتیجه ی آن در فرم پراکنده شهری و رابطه 
آن با زمین های بکر و طبیعی اشاره دارند. در این مقاله برای 
به دست آوردن الگوی استفاده از زمین های شهری و توزیع 
 )GIS(جغرافیایی اطالعات  سیستم  از  طبیعی  و  بکر  زمین 
استفاده شده است. در این راستا از داده های کاربری زمین 
تحقیق  نتایج  و  شده  استفاده   1991  -  2012 سال های  در 
به صورت  طبیعی  و  بکر  زمین  تعدادی  که  می دهد  نشان 
پراکنده در محدوده ی مورد مطالعه وجود دارد و همچنین 
و  بکر  زمین های  و  شهری  توسعه  مدیریت  برای  سیاست 

طبیعی به طور بالقوه بهبود یافته است.
یک  شهری،  پراکندگی  و  رشد  عوامل  تحلیل  رویکرد 
رویکرد بسیار مناسب است که در برخی از تحقیقات مورد 
توجه قرار نگرفته است در حالی که بررسی و واکاوی آن 
امری الزم و ضروری است لذا در تحقیق حاضر سعی شده 

که به این رویکرد پرداخته شود.
1- ArdiwijayaVevin et a(2014).

محدوده مورد مطالعه
شهرستان بابلسر یکی از شهرستان های استان مازندران 
این  می باشد.  بابلسر  شهر  شهرستان،  این  مرکز  و  است 
)مرکزی،  بخش  چهار  از  تقسیمات  آخرین  در  شهرستان 
)بابلسر،  شهر  چهار  رودبست(،  و  بهنمیر  کنار،  فریدون 
فریدون کنار، کله بست و بهنمیر(، هشت دهستان )ساحلی، 
پازوار، بابل رود، خشک رود، امام زاده عبداهلل، باریک رود، 
این  است.  شده  تشکیل  آبادی   183 و  عزیرك(  و  بهنمیر 
شهرستان از شمال با دریای مازندران، از غرب با شهرستان 
با  جنوب  از  و  جویبار  شهرستان  با  شرق  از  آباد،  محمود 

شهرستان های قائم شهر، بابل و آمل همجوار می باشد. 
شهرستان بابلسر دارای 94 روستا )۵1/3% از آبادی های 
از آبادی های شهرستان(،  شهرستان(، 2 مزرعه مستقل )%1 
24 مزرعه تابع )13/1% از آبادی های شهرستان(، ۵2 مکان 
مستقل )28/4% از آبادی های شهرستان( و 11 مکان تابع )%6 
با رتبه سیزده، 3  آبادی های شهرستان( می باشد. در کل  از 

نگاره1: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
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درصد از آبادی های استان را به خود اختصاص داده است. 
جمعیت   139۵ سال  در  مسکن  و  نفوس  سرشماری  طبق 
خانوار   44482 از  که  بوده  نفر   13۵191 بابلسر  شهرستان 

تشکیل شده است.

روش تحقیق
نوع توصیفی تحلیلی است که  از  روش تحقیق حاضر 
به بررسی رشد جمعیتی و کالبدی شهر می پردازد. پس از 
انتخاب قلمرو مکانی، تصاویر ماهواره ای مربوط به سال های 
1990، 2000، 2010 و 2020 از سایت مربوط به سازمان 
زمین شناسی امریکا )usgs( تهیه شدند. در ابتدا بر روی این 
تصاویر تصحیحات اتمسفری ، هندسی و رادیومتری انجام 
که  شانون  آنتروپی  محاسبه  منظور  به  تحقیق  این  در  شد. 
شد.  تقسیم  ناحیه   2۵ به  منطقه  است  جدید  رویکرد  یک 
شهرستان  مرکزی  هسته  گرفتن  نظر  در  با  ناحیه بندی  این 
شکل گرفت. این نواحی در 8 جهت با فواصل 4۵ درجه 
واقع شده اند. در این بخش ابتدا مساحت کلی هر ناحیه و 
سپس مساحت پهنه های ساخته شده در هر ناحیه برای هر 
دوره محاسبه شد. به این ترتیب اطالعات الزم برای تعیین 
بین  در  بابلسر  شهرستان  توسعه  و  فیزیکی  گسترش  روند 
شانون  آنتروپی  مدل  شد.  آماده   2020 تا   1990 سال های 
دارای  ندارد  نواحی  تعداد  در  محدودیتی  اینکه  بر  عالوه 
مطالعاتی  منطقه  تقسیم بندی  انواع  در  باال  انعطاف پذیری 

می باشد )بهاتا1 و همکاران، 2010(. 
و  تحلیل  تجزیه  برای  مدل  این  از  شانون:  آنتروپی  مدل 
تعیین پدیده رشد بی قواره شهری استفاده می شود. این مدل 
الگوهای  گیری  جهت  و  پیکربندی  آشکارسازی  توانایی 
متغیر های  تحلیل  و  تجزیه  در  همچین  و  دارد  را  مکانی 
مکانی در GIS به کار می رود )دوکوتا2 و همکاران،2013(. مقدار 
آنتروپی نیز درجه پراکندگی افقی شهری را مشخص می کند. 
آنتروپی نسبی شانون مقداری بین صفر تا یک است. مقدار 
یک  به  نزدیک  مقادیر  و  متمرکز  توزیع  نشان دهنده  صفر 
1- Bhatta, B.; Saraswati, S.; Bandyopadhyay, D. (2010)
2- Devkota et al (2013)

نشان دهنده ی توزیع پراکنده می باشد. مقادیر آنتروپی شانون 
)H n( به وسیله رابطه )1( محاسبه می شود:

 (log/n) رابطه)1(

Pi درصد تغییرات در ناحیه i است که از تقسیم مساحت 

بخش ساخته شده ناحیه i بر کل مساحت ناحیه i به دست 
 )2۵ تحقیق  این  )در  نواحی  مجموع  تعداد   n و  می آید 

می باشد. 
روند گسترش فضایی  بابلسر با استفاده از مدل آنتروپی 
شانون برای هر ناحیه در هر دوره به دست آمد. در نهایت 
داده های  مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای 
کنار  در  جمعیت  تغییر  روند  تا  شد  تهیه  بابلسر  شهرستان 
تغییر نواحی ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد. نگاره 2 
تقسیم بندی منطقه مطالعاتی را به همراه نواحی ساخته شده 

و نشده در سال 2020 نشان می دهد.

نگاره2: پهنه ساخته شده و ساخته نشده 
در سال 2020 و تقسیم بندی آن

یافته ها
زمانی  دوره ی  ماهواره ای چهار  تصاویر  تحقیق  این  در 
بررسی  از  شده اند.  طبقه بندی  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
که  دریافت  می توان  راحتی  به  شده  طبقه بندی  نقشه های 
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بخش های ساخته شده در برخی نواحی با تراکم باال و در 
برخی نواحی دیگر دارای تراکم کمتر و به صورت گسسته 
گسترش  از  حاکی  تغییرات  روند  بررسی  شده اند.  واقع 
نامنظم و گسسته شهر بوده است که در نقشه هایی که در 
سال های مختلف از منطقه مورد نظر تهیه شده، این گسترش 
مقادیر  است.  نمایان  کاماًل  بصری  به صورت  گسستگی  و 
برای  را  شده  ساخته  نواحی  کل  مساحت   نگاره7  نمودار 
هر دوره نشان می دهد که طبق آن بیشترین میزان تغییر بین 

سال های 2000 تا2010 به وقوع پیوسته است.

نگاره3: پهنه ساخته شده شهرستان بابلسر سال 1990

نگاره4: پهنه ساخته شده شهرستان بابلسر سال 2000

نگاره5: نقشه کاربری اراضی شهرستان بابلسر سال 2010          

نگاره6:  نقشه کاربری اراضی شهرستان بابلسر سال 2020

نگاره7: مساحت کلی ساخته شده در هر دوره
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جدول شماره 1 نشان می دهد که مقادیر کلی آنتروپی در 
ادوار مختلف در حال رشد  است و از آنجا که مقدار آن از 
0/۵ بیشتر است، می توان با قاطعیت گفت که گسترش افقی 
سیاست های  اتخاذ  بنابراین  است،  شدید  بابلسر  منطقه  در 
مناسب  برای جلوگیری از وقوع پراکندگی افقی شدید و 

رشد بی قواره در این شهرستان امری ضروری است.

جدول1: مقدار آنتروپی شانون برای منطقه بابلسر در 
دوره های مختلف

سال 1990 2000 2010 2020

مساحت 28.3124 35.2920 55.8172 60.1804

میزان آنتروپی 0.817 0.835 0.859 0.863

میزان اختالف 0.018 0.024 0.004

سال های  در  را  ناحیه  هر  شده  ساخته  نسبت  نگاره8 
در  که  همانطور  است.  کشیده  تصویر  به  مطالعه  مورد 
نگاره مورد نظر مشخص است در طول سال های مختلف 
پهنه های ساخته شده در مناطق شهرستان بابلسر همواره رو 
از  افزایش است. به علت عبور شاهراه توریستی شمال  به 
این شهرستان، پهنه های ساخته شده در نقاط شهری بابلسر، 

بهنمیر، کله بست و توابع اطراف آن بیشتر دیده می شود و 
ساخت و ساز در این نواحی بیشتر از نواحی دیگر شهرستان 
است، در عوض در بخش های مرکزی پهنه های ساخته شده 

کمتری دیده می شود.
را  شده  ساخته  مساحت  نگاره9  ستونی  نمودارهای 
این  می دهند.  نشان  دوره  هر  برای  و  ناحیه  هر  تفکیک  به 
پهنه های ساخته شده در  از  نمودارها اطالعات ارزشمندی 
به  می کنند.  ارائه  دوره  هر  در  را  آن  تغییرات  و  ناحیه  هر 
منظور درك و ارزیابی روند تغییرات پراکندگی در هر ناحیه 
و در هرجهت، مقادیر pi در دوره های قدیمی از مقدار آن 
در دوره های جدید تفریق شده است. در این محاسبات هر 
چه مقادیر مثبت بیشتر باشد، نرخ پراکندگی افقی شهرستان 
هر  و  می دهد.  نشان  را  شهر  پراکنده  رشد  و  است  بیشتر 
چه مقدار منفی بیشتر باشد نرخ پراکندگی افقی کمتر و به 

عبارت دیگر تراکم بیشتر در آن ناحیه را نشان می دهد. 
نگاره10 به خوبی تغییرات آنتروپی را در هر دوره نشان 
می دهد. در نواحی 1 تا ۵ به وضوح تغییرات شدید آنتروپی 
بیشترین  داده و شاهد  تا 2000 رخ  ده ساله 1990  دربازه 
تغییرات بوده، همچنین ناحیه 2 بیشترین تأثیر را در ایجاد 
تا 10 در  نواحی 6  افقی شهرستان داشته است.  پراکندگی 

نگاره8: تقسیم بندی محدوده 
مطالعاتی و میزان آنتروپی در هر 

ناحیه در سال2020 
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بازه های زمانی مختلف الگوی تقریبًا یکسانی را طی می کند 
داشته ولی  منفی  نرخ  تا 2010  از سال 1990  منطقه ۵  اما 
سمت  به  و  شده  مثبت  آن  نرخ  تا2020  بعد  سال های  در 

پراکنده روی پیش رفته است . 
به  شده  ایجاد  زیادی  تغییرات   1۵ تا  نواحی11  در 
خصوص در ناحیه 13که در سال 1990 تا2000 ساخت و 
ساز به صورت پراکنده بوده است اما هر چه به سمت سال 

است.  شده  نزدیک تر  فشرده  تراکم  به  می رود  پیش   2020
نواحی 16 تا 20 در طول سال های مختلف تغییرات زیادی 
حاصل نشده است و فقط ناحیه 16 تغییرات مثبت و منفی 
را در طول سال ها تجربه کرده است. از ناحیه های 21 تا 2۵، 
در سال 1990 تا 2000  ناحیه 2۵، در سال 2000 تا 2010 
ناحیه 23 و در سال 2010 تا 2020 ناحیه 22 به سمت تراکم 

فشرده پیش رفتند. 

نگاره9: مساحت بخش ساخته شده هر ناحیه در دوره های مختلف
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نگاره10: اختالف pi  هر ناحیه در دوره های مختلف

بررسی تحوالت جمعیتی شهرستان بابلسر نشان می دهد 
 139۵ تا   136۵ سال های  طی  شهرستان  این  جمعیت  که 
همواره در حال افزایش بوده است. این روند رشد در طی 
سال های 138۵ تا 139۵ محسوس تر است که نرخ رشد آن 

8/28 درصد بوده است )جدول 2( .

مدل هلدرن
 در این تحقیق برای مشخص نمودن میزان رشد شهری 
از مدل هلدرن استفاده شد. با استفاده از این مدل مشخص 
می شود چه مقدار از رشد شهرستان بابلسر ناشی از جمعیت 

و چه مقدار ناشی از گسترش افقی شهر است.

با مقایسه رشد شهری شهرستان بابلسر طی دو دهه )69-79( 
و )89-79( مشخص شد که الگوی رشد شهرستان بابلسر با 
تغییراتی همراه بوده است. همانطور که در جدول نیز آمده 
رشد  از  درصد   91 حدود  در   1369-1379 سال های  طی 

درصد   8 تنها  و  جمعیت  رشد  از  ناشی  بابلسر  شهرستان 
ناشی از گسترش کالبدی بوده است. 

از  ناشی  از رشد  )1389-1379( 63 درصد  بعد  دهه  در  اما 
جمعیت و 37 درصد دیگر ناشی از گسترش کالبدی بوده است.

 به عبارتی می توان گفت در دهه های مذکور حدود 30 درصد 
کالبدی  گسترش  میزان  به  و  شد  کاسته  جمعیت  عامل  از 
شهر اضافه شده است اما در رشد شهرستان در هر دو دهه، 
عامل جمعیت وزن بیشتری نسبت به گسترش کالبدی شهر 
داشته است. در تجزیه تحلیل های جمعیت شهرستان بابلسر 
که  است  جمعیت  متوسط  رشد  نرخ  دارد،  اهمیت  آنچه 
می تواند برای مقایسه با رشد شهری مورد استفاده قرار گیرد 
)نگاره11(. از تجزیه تحلیل نرخ رشد جمعیت و همانطور 
که به وضوح در نگاره11 مشخص است در بازه زمانی بین 
در  جمعیت  رشد  نرخ  بیشترین   1399 تا   1389 سال های 
بازه  در همان  و  بود  یعنی 10/۵2 درصد  بابلسر  شهرستان 
زمانی نرخ رشد مساحت 0/7۵ درصد بوده است که نسبت 
به دهه های قبلی کمترین مقدار نرخ رشد را داشته است. 
نتایج محاسبه  آنتروپی شانون و  از  نتایج حاصل  انطباق  از 
بیشترین  زمانی  بازه  دریافت  توان  می  جمعیت  رشد  نرخ 
گسترش افقی یعنی 1389 تا 1399 با بازه زمانی بیشترین 
نرخ جمعیت یکسان است. بنابراین می توان گفت یکی از 
این  بازه زمانی رشد جمعیت  این  افقی در  دالیل گسترش 

ناحیه است.

جدول2: تحوالت جمعیت و مساحت در منطقه مورد مطالعه
تراکم ناخالصمساحت  ساخته شده در سال های مورد مطالعهجمعیت سال های مورد مطالعهجمعیت سرشماری نفوس و مسکن

136534825136941768136928312432677

137545832137951145137935292080690

138560992138968354138955817209816

13951351911399185840139960180443323
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نگاره11: نرخ رشد جمعیت و مساحت در چهار دوره مطالعه

جمع بندی و نتیجه گیری
بابلسر  این تحقیق مطالعه پراکنده رویی منطقه  از  هدف 
عکس های  ابتدا  در  می باشد.  مختلف  سال های  طول  در 
ساله   10 زمانی  فواصل  در  بابلسر  شهرستان  ماهواره ای 
مربوط به سال های 1369، 1379، 1389 و 1399 تهیه شد. 
پس از انجام تصحیحات اتمسفری، هندسی و رادیو متریکی 
بر روی تصاویر، نقشه مربوط به سال های مختلف تهیه شد. 
با بررسی این نقشه ها می توان دریافت که در طول سال های 
از  چه  و  مکانی  نظر  از  چه  بابلسر  منطقه   1399 تا   1369
نظر جمعیتی همواره رشد داشته است. مقدار آنتروپی نسبی 
شانون برای هر دوره و هر منطقه محاسبه شد. ضرایب نشان 
می دهد نه تنها میزان پراکنده رویی در منطقه بابلسر زیاد بوده 
بلکه روند آن در سه دهه اخیر به شدت روبه افزایش است. 
تا 1399  است که طی سال های 1389  آن  از  نتایج حاکی 
افتاده  اتفاق  منطقه  گسترش  در  تغییرات  میزان  بیشترین 
است. در این منطقه و در سال های مختلف، پراکنده رویی با 
درجات مختلف اتفاق افتاده است. جهت های این پراکندگی 
از آنجا که بررسی  به سمت شرق و جنوب غرب  است. 
گسترش و پراکندگی منطقه بدون در نظر گرفتن روند تغییر 
نخواهد شد  پدیده  این  دقیق  بررسی  به  منجر  آن  جمعیت 
نیز  مختلف  سال های  برای  منطقه  این  جمعیت  میزان  لذا 
محاسبه شد و رابطه آن با پراکنده رویی مورد بررسی قرار 
پراکنده رویی  افزایش جمعیت،  با  داد  نشان  یافته ها  گرفت. 
نیز افزایش پیدا کرده است. طبق مدل هلدرن و ارزیابی نتایج 

به دست آمده، عامل جمعیت مهم ترین عاملی است که در 
رشد فیزیکی شهرستان بابلسر نقش دارد. این عامل در دهه 
1369 تا 1379 سهم زیادی از رشد را به خود اختصاص 
داده است و اگر چه در دهه های بعدی به تدریج سهم آن کم 
می شود.  عامل شناخته  مهم ترین  به عنوان  اما همچنان  شده 
طبق نتایج، سه الگوی اصلی رشد فضایی و پراکنده رویی را 

می توان در بابلسر شناسایی نمود:
 1( الگوی رشد نواری یا خطی، که در امتداد شریان های 
از هسته شهری و در  به سمت خارج  نقل  اصلی حمل و 
بهنمیر  بهنمیر،  بابلسر-  کنار،  فریدون  بابلسر-  محورهای 

-کیاکال و بابلسر - کله بست گسترش یافته است.
منفرد،  مجزا،  به صورت  که  جهشی،  رشد  الگوی   )2  
با سکونت گاه هایی جدا از یکدیگر و در قالب  ناپیوسته و 
مراکز فعالیتی و سکونتی گسترش یافته است. این الگو به 
شکلی متمرکز در نواحی پیرامون شهر و تحت تأثیر ساخت و 
ساز های ویالیی شکل گرفته است. این الگو به دو صورت در 
شهرستان بابلسر دیده می شود: الف: به صورت خوشه های 
منظم، مانند شهرك های دریاکنار، خزرشهر شمالی و جنوبی 
که جدا از شهر بوده و از مناطق لوکس نشین ناحیه به شمار 
مدیریتی  و  کالبدی  ساختار  از  محدوده ها  این  می روند. 
جداگانه برخوردار هستند. این فرم توسعه مستلزم بیشترین 
هزینه ها برای فراهم نمودن خدمات شهری در زمان توسعه 
است و هم اکنون نیز گران قیمت ترین واحدهای مسکونی 
بابلسر با دسترسی اختصاصی به دریا به این الگو اختصاص 
دارد )طبق بررسی های میدانی در اردیبهشت 1400 حداقل 
مبلغ قیمت برای ویالهای مسکونی در این محدوده تقریبًا 
30 میلیارد تومان است(. ب: به صورت خوشه های نامنظم، 
که با گسترش افسارگسیخته ساخت و سازهای ویالیی در 
سکونتگاه های روستایی مجاور شهر و دریا ایجاد شده است. 
یا  صفاییه  اوجاکسر،  روستاهای،  به  توان  می  جمله  آن  از 
بابلسر  غرب  در  محله  گاوزن  و  محله  سادات  آباد،  اسالم 
و باقرتنگه و عربخیل در شرق و میرود و کرفون در شمال 

شرق بابلسر اشاره نمود. 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی در نواحی ساحلی و   ... / 173 

3( الگوی کم تراکم پیوسته که با استفاده بیش از حد از 
زمین برای اهداف شهری و در امتداد حاشیه ها و پیرامون 
شهر ایجاد شده است. در این نوع رشد با گسترش تدریجی 
و  ارتباطی  شبکه  انرژی،  آب،  قبیل  از  زیرساخت هایی  از 
خیابان بندی ها حمایت می شود. از جمله این الگوها می توان 
آباد«  »علی  »میاندشت« و  پهنه های سکونتی  به شکل گیری 
مسکونی  »شهرك  و  »پارکینگ ها«  تجاری  پهنه  در جنوب، 
با  تحقیق  نتایج  نمود.  اشاره  در خط ساحلی  میر«  علی آباد 
نتایج )ارییلماز1 و همکاران،2008(، )مارزلف20082(، )بهاتا3 
،2009( و )برچ4، 200۵( که فرم های فضایی را به سه دسته 
تقسیم کرده بودند سازگار و همسو می باشد. بابلسر یکی از 
ایران  کانون های اصلی جمعیت و فعالیت در منطقه شمال 
است، و روند پراکنده رویی در این شهرستان با سرعت زیادی 
رو به افزایش است. بررسی ها نشان می دهد پراکنده رویی در 
شهرستان بابلسر اثرات مخربی بر محیط زیست و زمین های 
مرغوب اراضی کشاورزی پیرامون سکونتگاه های شهری و 
می توان  را  زیادی  دالیل  است.  گذاشته  جای  بر  روستایی 
در وقوع این پدیده برشمرد، اما از نظر نگارندگان یکی از 
مهم ترین دالیل پراکنده رویی در این شهر و سایر شهرهای 
و  ایرانی  جغرافیای  در  شمال گزینی  فرهنگ  ترویج  مشابه، 
شکل گیری و تقویت مفهوم »اتوپیای لذت« در کرانه جنوبی 
احداث  و  ویالسازی ها  گسترش  با  که  است  خزر  دریای 
مساکن دوم توسط افراد بومی و غیر بومی موجب تخریب 
خسارت های  و  کشاورزی  مرغوب  زمین های  اتالف  و 
جبران ناپذیری شده است. در حال حاضر سوداگری زمین 
و مسکن حتی در روستاهای شمال نه تنها پراکنده رویی را 
موجب  که  نموده  فراهم  بستری  چنان  بلکه  نموده  تشدید 
شده  زمین  از  بهره برداری  سنتی  نظام های  انحالل  و  تغییر 
است، به طوری که به نظر می رسد مهم ترین رهاورد آن تبدیل 
زمین دار دیروز به سرایدار امروز و احتماالً بی خانمان فردا 

1- Eryilmaz Eryilmaz et al (2008).

2- Marzluff,(2008).

3- Bhatta, B,(2009).

4- Burchell,R,V(2005).

گسترش  و  شکل گیری  و  تأثیرگذار  عوامل  دیگر  از  باشد. 
بابلسر و شهرهای مشابه در شمال   پراکنده رویی در  پدیده 
و  زمین  بخش  در  دولت  ناکارآمد  سیاست های  به  می توان 
روستایی،  و  شهری  طرح های  اهداف  تحقق  عدم  مسکن، 
ناسازگاری  زمین،  بورس بازی  و  رشد جمعیت، سوداگری 
ضوابط توسعه و عمران با واقعیات جامعه، ابهام در قوانین و 
مقررات ناظر بر ساخت و ساز در محدوده قانونی و حریم 
مالکیت  امالك تحت  و  اراضی  از  مصوب، عدم محافظت 
دولت ، عدم نظارت صحیح بر ساخت و سازها و جلوگیري 
مختلفی  استراتژی های  نمود.  اشاره  ساختمانی  تخلفات  از 
بی رویه  برای مشکل گسترش  راه حل های ممکن  به عنوان 
شهری پیشنهاد شده است. در درجه اول اصالحات مالیاتی 
است که ممکن است مزیت نسبی را برای بورس بازان زمین 
کاهش دهد، و به طور خاص ممکن است مالیات سنگین تر 
زمین های خالی و ساختارها را مورد استفاده قرار دهد. دوم 
تالش  می توانند  محلی  برنامه ریزی  در  دخیل  سازمان های 
از  مثاًل  دهند.  انجام  شهرها  گسترش  کنترل  برای  بیشتری 
آب،  قبیل خطوط  از  خدماتی  ایجاد  و  مکان  کنترل  طریق 
خطوط فاضالب و جاده ها. این کنترل می تواند راهبرد »رشد 
که ممکن است  »عدم رشد«،  راهبرد  تا  نامیده شود  منظم« 
توسعه  بر  محدودیت  تأثیر  باشد،  داشته  هم  منفی  عواقب 
افزایش  را  موجود  مسکن  قیمت  است  ممکن  خانه سازی 
دهد. سوم، مقررات منطقه بندی و کنترل تفکیک های زمین 
را می توان تغییر داد و تقویت بخشید. چنین تغییر و تقویت 
بخشی، مستلزم همکاری همه سازمان های مدیریتی محلی 
است، به نحوی که حمایت دولت مرکزی را هم به دنبال 
زمین  مقدار  افزایش  اساسی  استراتژی  چهارم  باشد.  داشته 
است که در حاشیه روستایی شهری توسط واحدهای دولتی 
محلی خریداری می شود. زمین می تواند از صاحبان کنونی 
آن به دست آورده شود و بعد به توسعه دهندگان خصوصی 
که باید شرایط خاصی را رعایت کنند فروخته شود، در این 
خصوص وام ها و سوبسیدها می توانند به دست آوردن زمین 

را تسهیل بخشند.
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