
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1396 زمستان، امسيی ، شمارهتمشهدوره 

 04/06/1396تأييد نهايي:  05/12/1395دريافت مقاله: 

 45-60صص 

 (سبزوار موردی: یمطالعه) شهری یپراکنده رشدبر  شهریزمین هایسیاستتحلیلی بر نقش 

 دانشگاه حکیم سبزواری-ریزی شهریدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ،فاطمه رحيمي

 دانشگاه حکیم سبزواری-ریزی شهریدانشیار گروه جغرافیا و برنامه ، يعقوب زنگنه

 دانشگاه حکیم سبزواری-ریزی شهریاستادیار گروه جغرافیا و برنامه ،مهدی زنگنه

 چکيده

شهر سبزوار در  یپراکندهشهری بر گسترش زمین هایسیاستپژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش 

با  کهاز طریق اسنادی گردآوری شده  موردنیاز هایداده .انجام شده استتحلیلی -توصیفی با روشاخیر  قرننیم

 یبرای تهیه قرار گرفته است. وتحلیلتجزیهروش هلدرن و آنتروپی شانون مورد  ازجملهی کمّ هایمدلاستفاده از 

این پژوهش نشان  نتایج شده است. استفاده ARC GIS افزارنرم نیز از مراحل رشد فیزیکی شهر هاینقشه

 هایدوره در ،واگذاری زمین هایسیاستافزایش جمعیت و  تأثیرکه گسترش فیزیکی سبزوار تحت  دهدمی

به شهر در  شدهاضافهدرصد از مساحت  31حدود  کهطوریبه ؛با روندهای متفاوتی صورت گرفته استمختلف 

 دهدمینتایج حاصل از مدل هلدرن نشان واگذاری اراضی دولتی بوده است.  هایسیاستاخیر، ناشی از  قرننیم

درصد و  89معادل  درمجموع 1365تا  1335 یمیانگین سهم جمعیت در افزایش مساحت شهر در سه دورهکه 

عکس شده و بر1365-75 یاین روند در دوره کهدرحالی ؛درصد بوده است 11زمین تنها  یسهم افزایش سرانه

درصد سهم  26/50به  1375-95و در مقطع زمانی درصد برای سرانه  61درصد برای جمعیت و  39به ترتیب به 

 بینیپیشهمچنین نتایج تحقیق حاکی از این است که  .تغییر کرده است درصد برای سرانه 73/49جمعیت و 

در میزان و جهات  ایکنندهتعیین جامع شهری علیرغم عدم تحقق رقم مربوط به برآورد جمعیت، نقش هایطرح

 و( آبادصالحراز و ده نوقلعه سیفر،ن الحاق روستاهای پیرامونی)کالتهرشد فیزیکی شهر داشته است. همچنی

شهر بر  یدر رشد افقی پراکنده توجهیقابل تأثیرغیررسمی)شرق کال عیدگاه و غرب نیروگاه(،  هایگاهسکونت

 جای گذاشته است.

 .، مدل هلدرنشهری یرشد پراکندهشهری، سبزوار، سیاست زمین :واژگان کليدی

 
 
 
 
 

  

                                                            

* Email: y.zangane@hsu.ac.ir                     ی مسئولنویسنده  :                                                       

و مسکن  نیزم یها استینقش س یابیارز"تحت عنوان یمیارشد فاطمه رح ینامه کارشناس انیمقاله مستخرج از پا نیا

    باشد.یم "شهر سبزوار یو افق یسکونت و رشد عمود یبر تحوالت الگو
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 46                               : سبزوار(یمورد ی)مطالعه یشهر یبر رشد پراکنده شهرینيزم یهااستيبر نقش س يليتحل

 

 مقدمه -1

از عوامل  ایمجموعه .(Hall, 1998: 1)همواره در حال تغییرند هاآنشهرها آن است که  یدربارهثابت  یتنها مقوله

، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی شهرها را در ابعاد مختلف جمعیتی، فیزیکی و اجتماعی سیاسی و نیروهای طبیعی،

در حال حاضر، گسترش افقی  هادگرگونی شهرگیرترین نمود تردید چشم بدون (.81: 1389 )زنگنه،سازندمیدگرگون 

 چنانچه .(239: 1377 باستیه و دزر،)مرتفع است سازیساختمان صورتبهرشد عمودی نیز شهر بر روی اراضی پیرامون و 

تداوم داشته باشد، رشد  ،نشدهبرنامه و کنترل بدون گسترش شهر روی اراضی پیرامون تحت فشار افزایش جمعیت،

، کالبدی، اقتصادی محیطیزیستشهری را در پی خواهد داشت. چنین رشدی پیامدهای نامطلوب  یقوارهبیپراکنده و 

، استفاده جمعیتکمکشاورزی، تراکم  هایزمینبه تخریب  توانمی هاآن ترینمهمخواهد داشت که از  دنبال بهو اجتماعی 

 برای کنترل و کاهش اینکولوژیکی اشاره کرد. شهری و جدایی گزینی ا هایزیرساخت هایهزینهناکارآمد زمین، افزایش 

 . یابدمیکاربری زمین ضرورت  ریزیبرنامهاثرات منفی، 

زمین  فردمنحصربه هایویژگی شهری است. یتوسعهو  وسازساخت ویژهبهبشری،  هایفعالیت یمین اساس همهز

. به همین دلیل سازدمیبودن، آن را از سایر کاالها متمایز  بادوامجایی بودن و هجاب غیرقابل محدودیت عرضه، ؛نظیر

: 1381نژاد، و خلیل پورمحمدی)انددادهبرای نحوه استفاده از زمین را در اولویت کار خود قرار  ریزیبرنامه هادولت تربیش

ر سطح ملی و محلی زمین و مسکن د هایسیاستشهر،  فیزیکیدر کنترل رشد  مؤثریکی از عوامل این اساس  بر (.10

در مورد تغییر  گذاریسیاستمسکونی و صنعتی،  هایشهرکدولتی برای ایجاد  هایزمیناست که در قالب واگذاری 

 ازآنجاکه .شودمیکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و تعیین تراکم ساختمانی و الگوی تفکیک اراضی شهری اعمال 

ط نظام توس شدهاعمال هایسیاستنیروهای تغییردهنده و  تأثیرو مشکالت امروز شهر و تغییرات آتی آن تحت  هاویژگی

تا بتوانیم  کندمیگذشته به ما کمک  هایسیاستبنابراین شناخت این نیروها و ارزیابی  مدیریت شهری در گذشته است؛

 طراحی و اعمال نماییم. مناسبی برای هدایت و کنترل رشد شهر در آینده هایسیاست

از رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت گسترده روستاییان به آن با شدت و ضعف در  متأثراخیر  قرننیم شهر سبزوار در

 7.98( 1335-1395جمعیت شهر سبزوار در ) کهطوریبه گیر جمعیت بوده است؛مختلف شاهد رشد چشم هایدوره

؛ است داشتهتری از جمعیت آن مساحت این شهر رشد سریع ،مقابل در. (1335-1395)مرکز آمار ایران، است شدهبرابر 

. این عدم تعادل بین رشد جمعیت و مساحت در هر است گردیده برابر 18.15مساحت آن در همین دوره  کهطوریبه

 هایسیاستنقش بررسی و ارزیابی  ،اصلی این پژوهش هدف شهر حکایت دارد. یرشد افقی و پراکنده یدوره از غلبه

ها ارزیابی و تحلیل میزان و نقش این سیاست گذشته است. یشهر سبزوار در چند دهه یزمین بر روند گسترش پراکنده

مرتبط با  هاییک سند علمی مدیران را در اصالح سیاست عنوانبهتواند پیامدهای منفی و مثبت آن می وتحلیلیهتجزو 

های امکان تکرار سیاست ،های گذشته صورت نگیرداگر ارزیابی از سیاست ،یاری رساند. بدون شک زمین و مسکن شهری

 .خواهد داشتشهر وجود  یتوسعهدهی اشتباه در رابطه با هدایت و جهت

 :از عبارت استمنطقی به آن مستدل و اصلی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی  هایسؤال
 ؟بوده استهای زمین و مسکن در رشد کالبدی شهر سبزوار چگونه نقش سیاست -1

رویی شهری به چه میزان طبیعی جمعیت و پراکنده فیزیکی شهر سبزوار سهم هریک از عوامل رشد یتوسعهدر  -2

 بوده است؟

 پيشينه تحقيق -2

( اشاره کرد 1379) موالزاده یمقالهبه  توانمیشهری زمین هایسیاستشده در موضوع انجام هایپژوهش جمله از

این  در قرار داده است. وتحلیلتجزیهشهری مورد  هایزمینرا در مدیریت  "راست"و  "چپ"نظری هایدیدگاهکه 

آمریکا، فرانسه، سوئد، لهستان و شوروی سابق را در دو گروه سیاست مالکیت  یکشور ایالت متحده 5پژوهش سیاست 
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  47                                                       1396 زمستان، امسيشماره  تم،شهمطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 حلراهکه  دهدمیاین پژوهش نشان  نتایج است. قرار گرفته وتحلیلتجزیهشهری مورد نسیاست بازار آزاد زمی دولتی و

ساختار و محتوای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور متفاوت  تأثیرتحت  ،مشکل زمین و مسکن در کشورهای مختلف

اقتصادی  هایفعالیتمساوی در  هایفرصتکه هردو نوع مالکیت دولتی و خصوصی باید  کندمیپیشنهاد  وی است.

 .انددادهقرار  موردمطالعهشهر مهاباد را  یتوسعهدر  گذاریسیاست( نقش 1384) زاده دلیر و هوشیارحسین داشته باشند.

شهری شهری و نقش سازمان زمین یتوسعه هایطرحاحداث پادگان،  ازجملهدولتی  هایگذاریسیاستاین پژوهش  در

 یادشدهکه سیاست  دهدمیاین تحقیق نشان  نتایج قرار گرفته است. وتحلیلتجزیهزیکی این شهر مورد فی یتوسعهرا در 

-ارزش زمین، کیفیت مسکن و دیگر فاکتورهای اجتماعیبر  تأثیرگذاریبا شهر کمک کرده و  یگسیختهلجامبه رشد 

 یدر مطالعه (1388) و رفیعی زادهابراهیم شهری را باعث شود. یتوسعه، اشکال متفاوتی از محیطیزیستاقتصادی و 

اند. های آنتروپی شانون و هلدرن پرداختهفضایی شهر مرودشت با استفاده از مدل-خود به بررسی الگوی گسترش کالبدی

رشد اسپرال رخ داده  ،اما از این سال به بعد ،فشرده رشد کرده است صورتبه 1375شهر مرودشت تا سال  ،طبق نتایج

واگذاری زمین دولتی در گسترش  هایسیاست تأثیر ی( به مطالعه1390) مشکینی. درصد بوده است 33ان آن که میز

عامل  ترینمهم ،شهریدر قالب زمین یژهوبهدولت  هایسیاستکالبدی شهر کرمانشاه پرداخته و به این نتیجه رسیده که 

در پژوهش خود به تحلیل الگوی  (1390) و همکاران آبادیملک مختاری .تکوین فیزیکی شهر کرمانشاه بوده است

پیرامونی  یو محدوده ترکممرکزی شهر از ساختار مترا یمحدودهکه  دهدمینتایج نشان پردازند. می شرگسترش شهر به

تحلیلی بر ساختار فضایی و  "در پژوهش خود تحت عنوان( 1391و همکاران ) کیانی .از ساختاری پراکنده برخوردارند

اکم ترکممسکونی  یتوسعهبا دو شاخص گسترش  شهرها را افقی یتوسعه ،"سیستان یافقی شهرهای منطقه یتوسعه

( 1396) شمس پویا و همکاران .(77-92: 1391سنجیده است)کیانی و همکاران  غیرمسکونی یتوسعهشهر و گسترش 

قرار  موردبررسیرویکرد حکمروایی خوب زمین  بر تأکیدشهری را در تهران با زمین هایسیاستو  توسعه هایبرنامه

بندی و تفکیک زمین، نقایص شهری، ضوابط منطقهزمین هایسیاستکه  دهدمی. نتایج این تحقیق نشان اندداده

ری زمین و مسکن و شهری منجر به سوداگگو نبودن نهادهای زمینیگر و پاسخمسکن، تداخل قوانین با یکد ریزیبرنامه

و  قهرائی در پیرامون شهر تهران شده است. ضابطهبیو  رویهبیهای وسازساخترویی شهری و گسترش افزایش پراکنده

 .اندپرداختهفیزیکی شهر اصفهان  یتوسعهآن بر  تأثیرشهری و زمین هایسیاستتحقیقی به تحلیل  در( 1396) همکاران

کلی زمین و اهداف  هایسیاستدهد که اوالً: بدون طرح جامع تعیین )بر روی شهر اصفهان( نشان می آمدهدستبه نتایج

مدل( قابلیت کاربرد باالیی برای  یها و ارائه)در صورت رفع نارساییجامع هایطرح ثانیاًنیست.  یرپذامکانشهر  یتوسعه

شهری زمین هایسیاستد و در صورت هماهنگی و انطباق شهر دارن یتوسعهکلی زمین و نیز اهداف  هایسیاستتعیین 

اصفهان( جلوگیری خواهد  جمله ازشهرها ) یرویهها و گسترش بیجامع قطعاً از ناهنجاری هایطرح یتوسعهبا اهداف 

 د. ش

 هایسیاست تأثیر ارزیابی از آمدهدستبه نتایج تجربی و متدولوژی یارائه هدف با تحقیقی (،2004) 1فرنکل آمنون

 این کرد خاطرنشان و داد انجام اسرائیل در هریبازِ ش نابودی فضاهای و پراکنده رشد از جلوگیری برای ملی ریزیبرنامه

و همکارانش 2بل باسیرآ .( ,2004Frenkel: 367)است داشته پی در را باز و مزارع فضاهای نابودی کشور این در پدیده

های به بررسی هزینه "ایچندگانه پراکندگی شهری در اروپا: با روش پردازش نقشهقلمروهای "در پژوهشی با موضوع 

و دیگران در اوایل  3جیمزاوینگ. (Bel et al.,-Arribas 2011: 266)اندشهر در اروپا پرداخته یبه حومه وآمدرفت

 یتوسعهپراکنده،  یتوسعه هایویژگیفلوریدا را با هدف مدیرت هوشمند با  ایالت درپراکندگی شهری  1990 یدهه

 :Ewing et al., 2014)یکسان بیان کرد هایکاربری یتوسعهبا تراکم پایین، گسترش  یتوسعهنوار تجاری، گسترش 

                                                            
1- Amnon,Frenkel  

2- Arribas-Bel 

3- James Ewing 
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 48                               : سبزوار(یمورد ی)مطالعه یشهر یبر رشد پراکنده شهرینيزم یهااستيبر نقش س يليتحل

 

 یادورهخصوص در هشهری در برزیل، ب یتوسعهکاربری زمین و  هایسیاستتاریخی  مروربه یامقالهدر  4روز یآنت. (3

یک تحلیل از ابعادی از مالکیت زمین و  گیرییجهنتدر  او .کردیمکه این کشور نرخ رشد باالی شهرنشینی را تجربه 

 (.Roose, 2008: 269)دهدمیامنیت تصرف برای فقرای شهری در برزیل ارائه 

 مباني نظری -3

شهر به سمت نواحی  یمسکونی در حاشیه یاکم منطقهترکم یتوسعهافقی شهر به معنای گسترش شهر و  یتوسعه

قبلی صورت گیرد یا بدون  ریزیبرنامهو با  شدهنییتعاز پیش  صورتبهافقی ممکن است  یتوسعه روستایی است.

شهر بر  یتوسعهمناسب برای  بایر هایزمین ،حالت اول در نشده انجام گیرد.و کنترل خودخودبه صورتبهو  ریزیبرنامه

شده و سپس به متقاضیان واجد شرایط  یسازآمادهطراحی و  ،با لحاظ کردن ضوابط و مقرراتاساس اصول شهرسازی و 

به اشغال فضاهای  سرعتبهشهر  یاما در حالت دوم به دلیل فشار ناشی از افزایش جمعیت، اراضی حاشیه ؛گرددیمواگذار 

قانونی و بدون مجوزهای الزم صورت  یاگر در اراضی خارج از محدوده ویژهبه ،توسعهاین نوع  ی. ادامهدیآیدرمشهری 

 خواهد داشت. دنبال بهشهری را  یقوارهیبگیرد، رشد پراکنده یا 

فیزیکی  معنای گسترش به شهری پراکنش شهری است.پراکنده یتوسعهرشد شهری،  یشدهشناخته الگوهاییکی از 

 آنچه .(Eving, 1997: 107)است پیرامون یافتهینتوسعه هایزمین اراضی کشاورزی یا ی شهر بر روینشدهکنترل

-بازده شهری را بیان میشهری پراکنده و کم رشد شود،می شناخته 5اسپرال یا شهری پراکندگی عنوانبه امروزه

 هایزمین یتوسعه و رشد سرعت که دهدمی رخ مناطقی در شهری چنین فرم( Hasse & Lathrop, 2003: 159)کند

در  تنها هامدت تا پدیده نی(. ا110-171: 1390همکاران،  و ینیمشک)است باالتر منطقه آن تیجمع رشد از شهری

 ژهیوبه و جهان کشورهای شهرهای تربیش که شده تبدیل جهانی ایپدیده به امروز اما شد،می دیده پیشرفته کشورهای

 (.Hutchison, 2010: 766)رو هستندهروب آن با توسعهدرحال کشورهای

 ریز در موارد توانمیرا رویی در مناطق شهری و تشدید فرایند پراکنده یریگشکلبر  رگذاریتأثعوامل اصلی 

 (:101-119: 1396کرد)حسینی،  یبنددسته

 و بعد خانوار؛عوامل اجتماعی شامل رشد جمعیت ناشی از افزایش طبیعی جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر  -

 گزینی اکولولوژیکی و سبک زندگی؛برای زندگی، جدایی تربیشافزایش تقاضا برای فضای  ازجملهعوامل فرهنگی  -

شهری،  هایطرح، اجرای درآمدکمدولتی برای ساخت مسکن برای اقشار  یهاارانهیعوامل سیاسی و مدیریتی شامل  -

 شهری؛ یابهام و تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به شناخت و سازهای شهری، فقدان مدیریت یکپارچه

و سوداگری زمین و خرید مسکن برای  یبازبورسعوامل اقتصادی مانند: محوریت شهرها در رشد اقتصادی،  -

 ؛اندازپسو  یگذارهیسرما

 و ارتباطات؛ ونقلحملجدید  یهاستمیس یتوسعهدر  یفنّاور یهاشرفتیپعوامل تکنولوژیکی از قبیل  -

 ، دریا، دره، جنگل و غیره(؛یوبلندیپست) توپوگرافی یهاتیمحدودعوامل طبیعی مانند فقدان موانع و  -

  نظام کاربری اراضی، الگوی سکونت و زوال مرکز شهر و حرکات مرکز به پیرامون. ازجملهفضایی  -عوامل کالبدی -

زمین و مسکن در سطح  هایسیاستشهری، کالبدی پراکنده یتوسعهدر  مؤثر، یکی از عوامل یادشدهمیان عوامل  از

در  گذاریسیاستمسکونی و صنعتی،  هایشهرکدولتی برای ایجاد  هایزمینملی و محلی است که در قالب واگذاری 

 .شودمیمورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و تعیین تراکم ساختمانی و الگوی تفکیک اراضی شهری اعمال 

عمومی است که هر یک از کشورها با اهداف مختلف و با توجه به  گذاریسیاستهای شهری یکی از عرصهسیاست زمین

                                                            
4- Antti Roose 

5- sprawl 
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-و جغرافیایی خود در این زمینه سیاستی خاص اتخاذ میو شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  نگرش نظام حاکم

شهر که کشورهای  یتوسعهبر  مؤثرمهم مرتبط با زمین و  هایسیاست ازجمله (.184: 1393 کنند)مشکینی و همکاران،

انک ب) استفاده دولت در آینده منظوربهزمین  یسازرهیذخبه ملی کردن زمین،  توانمی، اندگرفتهکار همختلف جهان ب

زمین اشاره  یسازآمادهاستفاده از زمین، کنترل قیمت زمین، اخذ مالیات بر زمین و سیاست  یزمین(، کنترل نحوه

 (.73-79: 1389 کرد)میرکتولی،

شهری،  گسستگی و باز فضاهای افزایش سهم به توانمیشهری مدهای نامطلوب الگوی رشد پراکندهپیا جمله از

سرسام هایهزینه تحمیل و زمین از ی ناکارآمداستفاده (،Hess, 2002: 2)اجتماعی گزینیجدایی و تیجمع تراکم کاهش

نیاز به استفاده از اتومبیل و  افزایش ،زیستمحیطتخریب مزارع و  ،(Zhang, 2000: 123)های شهریزیرساخت بر آور

. کرد اشاره (Johnson, 2001; Anderson, 1996: 8)درنتیجه ازدیاد میزان آلودگی هوا و کاهش تعامالت اجتماعی

کاربری زمین در  ریزیبرنامه .یابدمیکاربری زمین ضرورت  ریزیبرنامهبرای کنترل و کاهش اثرات منفی این نوع رشد 

 .(Albrechts, 2003: 249)شودمی، اجتماعی و سیاسی محسوب محیطییستزمناطق پیراشهری یک موضوع اقتصادی، 

دارد.  به دنبالمتعدد منفی و پیامدهای نامطلوبی را  هایجنبهشهرها  یاز زمین در پراکندگی شهری در حومه استفاده

شهرها  یناشی از استفاده ناکارآمد از زمین در حومه محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی و  هایهزینهاست که  به ذکرالزم 

 فضایی گسترش .(Hoggart, 2005: 1)مشخص نیست دقیقهو درازمدت  مدتکوتاهو نیز چگونگی و میزان اثر آن در 

 هاسرمایه تمرکز و انباشت میزان به بسته و نبوده میزانیک به کیفی و کمی لحاظ به هاجهت تمام در شهرها کالبدی و

 و )پورمحمدیگیردمیاشکال متفاوتی به خود  مختلف محورهای در شهرسازی، مقررات اعمال و قانون حضور نیز و

 (.4: 1387 ،همکاران

 محدوده مورد مطالعه -4

 در بخش غربی خراسان وسیع و پرجمعیت نسبتاً های سبزوار یکی از شهرهای میانی کشور و مرکز یکی از شهرستان

های یکی از کانون عنوانبهجایگاه آن را سبزوار،  یدیرینه یسابقهمناسب و  یچهارراهواقع شده است. موقعیت  رضوی

 حالتابهتجارت و بازرگانی از گذشته  کهطوریبه ؛ای تثبیت کرده استای و منطقهیهشهری و مرکز مبادالت ناح یعمده

مرکز شهرستان  عنوانبهاقتصادی شهر در آمده است. همچنین مرکزیت این شهر  یپایههای عمده و فعالیت صورتبه

 (.186: 1381)زنگنه، در بخش آموزش و بهداشت شده است ویژهبهمات عمومی باعث تمرکز اداری و گسترش خد

از افزایش مساحت شهر  توجهیقابل. بخش بوده است گیریچشمی اخیر شاهد گسترش افقی شهر سبزوار در دهه

. عالوه استگرفته الحاق روستاهای پیرامون به محدوده قانونی شهر صورت  نیزدولتی و  هایزمینواگذاری  تأثیرتحت 

افزایش تعداد طبقات رواج یافته است.  صورتبهبا افزایش تراکم ساختمانی در برخی مناطق شهر، رشد عمودی  ،بر این

. البته در شده استبینی های جامع و تفصیلی پیشکه در طرح مسکن های زمین وناشی از سیاست عمدتاًاین پدیده 

 ازجمله .افزوده استالیق و دیدگاه مدیران اجرایی شهر بر شدت این روند ها نیز سبعضی موارد در اجرای این سیاست

ها های زیرساخت، افزایش هزینهمحیطیزیستبه بروز مشکالت  توانمیشهر  یرویهبیافقی  یتوسعهپیامدهای نامطلوب 

گزینی د جداییعمومی، مشکالت اجتماعی مانن ونقلحملو خدمات شهری، افزایش مصرف سوخت و انرژی، افزایش 

 مکانی اشاره کرد. هاییبستگدلطبقاتی و از بین رفتن 
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 موردمطالعه یمحدوده موقعیت ینقشه: 1 شکل

 تحقيق شناسيروش -5

 یهفیزیکی شهر سبزوار در چند ده یتوسعهزمین و مسکن در  هایسیاستو تحلیل  شناسایی پیتحقیق حاضر در 

ای روی داد، واقعه ازآنکهپسی ی است. در تحقیقات علّعلّ-ماهیت جزء تحقیقات تاریخی ازنظربنابراین  ؛گذشته است

را  هاآنشود. در اینجا محقق در متغیرها دخل و تصرفی ندارد و در بعضی موارد حتی آن شروع می دربارهتحقیق 

دام را در بروز واقعه مشخص سازد. دهد تا متغیرها را شناسایی کند یا سهم هر کشناسد، بلکه تحقیق را انجام مینمی

و  توسعهبرای جلوگیری از تکرار حوادث و وقایع نامطلوب یا  هاآناز نوع کاربردی هستند و نتایج  معموالًی تحقیقات علّ

ی از جهتی به تحقیقات تاریخی شباهت دارد، زیرا محقق گیرد. تحقیقات علّقرار می مورداستفادهتقویت وقایع مطلوب 

-57: 1377آوری و واقعه را بازسازی نماید تا بتواند علت یا علل را تشخیص دهد)حافظ نیا، ناد و مدارک را جمعباید اس

56.) 
فیزیکی  یتوسعهبر  مؤثرلذا برای شناخت و تعیین سهم عوامل  رویدادی است،از نوع پس حاضر پژوهش که آنجا از

 پژوهشی، گزارش علمی مقاالت و کتب، مجالت همچون ایکتابخانه-اسنادی اطالعات به رجوع با شهر سبزوار است که

های مختلف، تصاویر های هوایی شهر سبزوار در دورههای و عکسآماری، نقشه هایسالنامه جامع و تفصیلی، هایطرح

و مصاحبه با  ی راه و شهرسازیشهرداری و اداره نظیر دولتی هایارگان و هامراجعه به سازمان چنینهمای و ماهواره

 منظوربه آن، بر عالوه آوری شده است.جمع موردنیازمیدانی، اطالعات  هایبرداشت درنهایتمطلعین و کارشناسان و 

ای و با تصاویر ماهواره یا هوایی هایعکس و موجود هاینقشه از استفاده با گرافیکی، صورتبهگسترش شهر  دادن نشان
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 .اندشدهگذشته تهیه  مختلف هایدر دوره شهر فیزیکی یتوسعه و رشد هاینقشه Arc GIS افزارنرم کارگیریبه

 ی تحقيقهايافته -6

 کالبدی شهر سبزوار  یتوسعهافزايش جمعيت و روند  -1-6

و وسعتی  هقالب جریانات حاکم بر کشور از رشد محدودی برخوردار بود دره .ش 1300سال قبل از  یسبزوار در دوره

رشد  1335 سال دهد که تا پیش ازها نشان میبررسی .داشته است نفر 13220و جمعیتی حدود  هکتار 113برابر 

 بوده است. درصد 1.86و نرخ رشد مساحت  2.42نرخ رشد جمعیت برابر  بود؛ تربیشجمعیت شهر به نسبت وسعت شهر 

 7 در 1335ی سبزوار در سال توسعهاولین طرحی که برای سبزوار تصویب شد، طرح  ،بر اساس مطالعات صورت گرفته

اقتصادی  هایفعالیت، ترافیک، خانوار وکه به بررسی اوضاع طبیعی، اقتصادی، تاریخی، جمعیت، وضع مسکن  جلد بوده

مراحل رشد  1 یشماره جدول (.1335، اول جلدو خدمات شهری پرداخته شده است)طرح جامع و تفضیلی سبزوار، 

 :دهدمینشان  1395تا  1300 هایی سالبزوار را در فاصلهجمعیت سالیانه و مساحت س
 

 1300-51396ساحت سبزوار در مقطع /6متوسط نرخ رشد سالیانه جمعیت و م :1 جدول

 هاشاخص

 محاسبه یدوره

رشد  متوسط

 سالیانه جمعیت

 به درصد

متوسط رشد 

سالیانه مساحت 

 به درصد

متوسط رشد 

سالیانه سرانه 

 زمین به درصد

آهنگ 

 یتوسعه

 فیزیکی

 

 توسعهجهات 

1335-1300 3/2 86/1 540/0- 
رشد خیلی 

 کند
 شرق و شمال

1345-1335 3/3 73/4 350/1 
آرام و 

 پیوسته

تمامی جهات اما در سمت شرق 

 تربیش

1355-1345 07/5 22/5 148/0 
سریع  نسبتاً

 و پیوسته

شمال در تمام جهات اما در 

 تربیش شرق

1365-1355 3/6 42/6 041/0 
سریع و 

 پیوسته

شمال در تمام جهات اما در 

 تربیش شرق

1375-1365 3/2 59/7 589/4 
خیلی سریع 

 و گسسته

در تمام جهات اما در شرق و 

 تربیش شمال شرق

 

1375-1395 

 

77/1 

 

96/2 

 

107/1 

آرام، پیوسته 

 و گسسته

توحید )در جهت شمال عمدتاً

های در کانون توسعه ( وشهر

 پیرامونی

 و محاسبات نگارندگان ، طرح جامع و تفصیلی سبزوارسرشماری نفوس و مسکن شهر سبزوار یجنتا آمار ایران، مرکز :مأخذ

 

 یمتوسط رشد سالیانه 1335-45مقطع جمعیت شهر سبزوار در  یرشد سالیانهکه  دهدمی( نشان 1) جدول هایداده

ناخالص  یگرفته است. رشد مثبت سرانه درصد( پیشی 3/3) جمعیت یدرصد( از درصد رشد سالیانه 73/4) مساحت شهر

با رشدی آرام و  فیزیکی شهر یتوسعه ،این مطلب است. در این دوره یتأییدکنندهدرصد( نیز  35/1)زمین در این دوره 

 ی در سمت شرق صورت گرفته است.تربیشپیوسته در تمامی جهات، با سرعت 

 درصد 07/5( به 34/3قبل ) یزیاد نسبت به دهه نسبتاًبا افزایش  1345-55مقطع جمعیت در  ینرخ رشد سالیانه

و برای نقاط شهری کشور  7/2جمعیت برای کل کشور  یرقم رشد سالیانه ،رسید. این در حالی است که در همین دوره

                                                            
 ، عدم وجود آمار قابل اعتماد در مورد مساحت شهر بوده است1385دلیل عدم احتساب جمعیت سال  -6
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با شتاب رشد جمعیت از افزایش  متأثرشهر سبزوار  یتوسعه 1355تا  1345 هایسال یدر فاصله درصد بوده است. 9/4

درصد  22/5مساحت نیز به  یکه متوسط رشد سالیانه کهطوریبهصورت گرفته است؛ قبل  ینسبت به دوره تریبیش

ناخالص زمین در  یشتاب رشد جمعیت بوده است، سرانه تأثیرتحت  ه،رشد جمعیت در این دور ازآنجاکهرسیده است. 

در تمامی  تقریباًبوده است. جهت گسترش افقی در این دوره نیز  برخورداردرصد(  148/0این دوره از رشد ناچیزی )

ارتباطی  هایجادهشهر در دو طرف  یتوسعه ،در جهات شرق و شمال صورت گرفته است. در این مقطع تربیش، اما جهات

رق و شمال، . بعد از جهت شگیردمیصورت  تریبیشسبزوار به سمت شرق با سرعت -قدیم مشهد یخصوص جادههب

تداوم افزایش  .یابدمیتوسعه از سایر جهات  تربیشتهران -ارتباطی سبزوار یدر مسیر جاده عمدتاًغرب و  به سمتشهر 

در سال رسید.  3/6نیز ادامه داشته و با افزایشی نسبی به  1355-65؛ یعنی در مقطع زمانی بعد یدههسریع جمعیت در 

زمین حاکی از این است  ناخالصدرصد سرانه  041/0درصد مساحت جمعیت و نرخ افزایش  42/6متوسط رشد سالیانه 

 (.2شکل )ناشی از افزایش جمعیت بوده است فشاراز  متأثر عمدتاًکه در این دوره نیز افزایش مساحت شهر 
 

   

   
 (1395تا  1335) مختلف هایدورهسبزوار در  شهررشد  هایمحدوده: 2 شکل

 

ملی برای جلوگیری از رشد طبیعی جمعیت  هایسیاست تبعبهنرخ شد جمعیت شهر سبزوار  1365-1375ی در دهه

درصد به  3/6از  قبل یرقم رشد متوسط سالیانه نسبت به دهه کهطوریبه ؛بود کاهش یافت. فراوانی طوربهدر کل کشور 

درصد بوده  7.59نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد مساحت شهر در این دوره  توجهقابلدرصد تنزل کرد. علیرغم کاهش  3/2

درصد در این دوره بیانگر پیشی گرفتن رشد  589/4ناخالص زمین به  یسرانه یاست. افزایش متوسط نرخ رشد سالیانه

 .در جهت شمال صورت گرفت عمدتاًسترش این گ .استمساحت نسبت به جمعیت 

درصد و نرخ رشد  77/1قبل به  یبا کاهش اندکی نسبت به دورهجمعیت نرخ رشد  1395تا  1375در مقطع زمانی  

بودن نسبی متوسط نرخ رشد مساحت نسبت به جمعیت باعث رشد  تربیشدرصد تنزل کرد.  96/2مساحت شهر به 

 589/4) قبل یاین دوره شده است هرچند این رشد نسبت به رقم مربوط به دوره درصدی سرانه زمین در 107/1نسبی 
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توحید شهر( ) در سمت شمال عمدتاًشهر در این دوره هم  یتوسعه. افزایش دهدمیرا نشان  توجهیقابلدرصد( کاهش 

 . ه استصورت گرفت

  1395 تا 1359 یدر دوره فيزيکي شهر سبزوار یتوسعهواگذاری زمين در  هایسياستنقش  -2-6

توجه پیروزی انقالب اسالمی با  از پس تحوالت جدیدی شد. خوشدست 1357بعد از زمین و مسکن  هایسیاست

جهت حل مشکل مسکن  قیمتارزانتقسیم و واگذاری زمین  دولتی، مسئولینبر کشور و گرایش به شرایط و جو حاکم 

  (.46: 1388 در دستور کار قرار گرفت)سرایی، درآمدکماقشار  ویژهبه
بعد  هایسالاین سیاست با واگذاری اراضی شهرک ابوذر در شمال شرقی شهر آغاز گردید و در  1359در سبزوار از 

 هرچند (.1386 هکتاری توحید شهر سبزوار، 50 و 20سازی اراضی طرح آماده)های دیگر شهر ادامه یافتو در قسمت

پوشی از این شرایط ولی در مواردی با چشم ،بود شهر تعیین شده سال در 5یکی از شروط واگذاری، سکونت حداقل 

حاضر حال در  کهطوریبه به دریافت زمین از این طریق شدند؛بعضی از خانوارهای روستایی تازه مهاجرت کرده نیز موفق 

شرق سیلو( ) ای شمال شرقیهچهل متری دوم و در بعضی قسمت ها ساکن در مناطقی مثل شهرک ابوذر،اکثر خانواده

مجتمع فرهنگیان شرایطی متفاوتی در اراضی مجاور غربی  دهند.تشکیل می شهریپایینیان مهاجر و طبقات را روستای

و به شده داده  وپرورشآموزشو کارکنان  شهرک ابوذر دارد. این اراضی از طریق تعاونی مسکن فرهنگیان به معلمان

 (.2جدول )دنبال ساخت واحدهای مسکونی فرهنگیان از اعتبار و ارزش باالیی برخوردار گردید
 

 (1359-1395) غیررسمی و روستاهای الحاقی هایگاهسکونت ،واگذارشده: نام و مساحت اراضی 2 جدول

 و روستاهای الحاقی غیررسمی هایگاهسکونت شهریزمین هایسیاست اساس بر واگذارشدهاراضی 

 مساحت به هکتار نام مساحت به هکتار نام

 260 کال عیدگاه 1000 شهرک توحید

 128 غرب نیروگاه 90 شهرک سجاد

 118 رازده نوقلعه 10 شهرک اندیشه

 125 آبادصالح 8 شهرک جهاد

 78 سیفرکالته 41 شهرک فرهنگیان

 709 جمع 20 شهرک ابوذر

   1169 جمع

 شدهاضافهنسبت به کل مساحت 

 1395تا  1335به شهر از 

نسبت به کل مساحت  درصد 55/31

 1335به شهر از  شدهاضافه

 1395تا 

 درصد 13/19

 مختلف هایدورهشهر سبزوار در  ایماهوارهو تصاویر  هانقشه-نگارندگان بر اساس عکس یمحاسبه :مأخذ

 

 هایسال به شهر سبزوار در فاصله شدهاضافههکتار مساحت  3705که از مجموع  دهدمی( نشان 2) های جدولداده

غیررسمی  هایگاهسکونتدرصد حاصل  13/19درصد ناشی از سیاست واگذاری زمین و  55/31، حدود 1395تا  1335

درصد این اراضی  100نکته در خصوص این نواحی این است که تقریباً  ترینمهمو روستاهای الحاقی به شهر بوده است. 

 سازی شدهاند و یا اینکه توسط دولت آمادهاز طرف دولت واگذار شده هاآندر مناطقی قرار دارند که یا مستقیماً اراضی 

گیری شود که در شکلمی دیده ین میزان پراکندگی در جهاتیتربیش کهطوریبه ؛ستا شده و در اختیار ساکنان قرار داده

 31واگذاری زمین با اختصاص حدود  هایسیاستادعا کرد که  توانمیبنابراین  ،است داشتهآن دولت نقش مستقیمی 

فیزیکی شهر سبزوار عمل  یتوسعهعامل در  ترینمهم عنوانبهشهر به خود،  یبه محدوده شدهاضافهدرصد از مساحت 

 کرده است.
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ی کل از اداره 1367آغاز شد. این اراضی در سال  1368در شهر سبزوار در سطح گسترده از سال  واگذاری زمین

بخش، هر بخش با  3به  هازمینتحویل گردید. این  خراسانشهری زمینکل ی منابع طبیعی استان خراسان به اداره

دانشگاه حکیم سبزواری ) سبزوار علممتربیتکه قسمت شمال غربی به دانشگاه  هکتار تقسیم شد 200مساحتی تقریبی 

 هایکاربری بینیپیشبرای  عمدتاً جنوب غربیو قسمت  آینده شهر، قسمت جنوبی جهت اسکان سرریز جمعیت فعلی(

سازی زمین در توحید شهر آماده 1370سال  در (.1376 اداری و خدمات عمومی اختصاص یافت)طرح تفضیلی سبزوار،

به بعد روند  72سازی زمین سبزوار )شهرک توحید( از سال واگذاری زمین در طرح آمادهشروع فاز صورت گرفت.  2در 

شهر  یناپیوسته یتوسعه یاولیه ینطفه ،با این واگذاری .شهری را سرعت بخشیدزمین یواگذاری زمین توسط اداره

جذب کرده است و در حال  ودخ بهاز جمعیت را  توجهیقابلشهر تعداد تحت عنوان توحید اکنونهمشکل گرفت که 

 صورتبه وسازساخت .گیردمیساخته نشده از این اراضی صورت  بر روی قطعات های جدیدوسازساختحاضر هم عمده 

 توحید شهر انجام شده است. جنوب غرباخیر نیز در حاشیه  هایسال، در قالب مسکن مهر در انبوه

اخیر  یمترمربع صورت گرفت، در دو دهه 250بزرگی با مساحت متوسط  نسبتاً ها که در قطعات واگذاری این زمین

  ت:ی شهر را تحت تأثیر قرار داده اسفیزیکی و ساخت کالبد یتوسعهبه چند طریق 

با وجود کاهش  کهطوریبه ؛اوالً این سیاست باعث سرعت بخشیدن به گسترش افقی شهر نسبت به رشد جمعیت شد

، متوسط افزایش 1365-80 یدرصد در دوره 3/2به  55-65 یدرصد در دهه 3/6جمعیت از  یرشد سالیانه توجهقابل

در  طورکلیبهقبل ثابت باقی مانده است.  یدرصد دهه 9/4مساحت شهر هیچ تغییری نکرده و در همان رقم  یسالیانه

هکتار یعنی  508حدود  ،هکتار اراضی جدیدی که به مساحت شهر اضافه شده است 1103از مجموع  1360-80 یدوره

 شهری صورت گرفته است.ق واگذاری زمین توسط سازمان زمیندرصد آن از طری 46

 تفکیک گردیدهشده یبیندسترسی پیش یشبکهبندی منظم و با ها معموالً در قطعهثانیاً با توجه به اینکه این زمین

 شهر بر روی این اراضی شکل منظم و شطرنجی به خود گرفته است.  یتوسعه، است

فیزیکی در  یتوسعهگیری الگوی جدیدی از سازی باعث شکلدر طرح آماده ویژهبههای واگذاری زمین ثالثاً سیاست

 وسازساختنماید. شروع خص میناپیوسته شهر گردید که خطوط کلی و جهت گسترش آتی شهر را مش یتوسعهقالب 

اگر مساحت اراضی  کهطوریبه؛ پیوسته شهر گردید یتوسعهدر شهرک توحید تا حد زیادی باعث کند شدن سرعت 

 9/2به  1365-80پیوسته در مقطع  صورتبهمساحت شهر  ینیاوریم، رشد سالیانه حساببهدر این شهرک را  واگذارشده

( موقعیت و مساحت اراضی 3) شکل .داشته است فراوانیدرصد( کاهش  9/4قبل ) یرسد که نسبت به دههدرصد می

 .دهدمیزمین و مسکن در سبزوار را نشان  هایسیاستبر اساس  واگذارشده
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 و روستاهای الحاقی به سبزوار غیررسمی هایگاهسکونت: موقعیت اراضی واگذاری 3شکل 

 کالبدی شهر یتوسعهدر  روييپراکندهجمعيت و افزايش سهم  -3-6

این مدل  استفاده شده است. "هلدرن"شهر سبزوار از مدل  یتعیین سهم افزایش جمعیت و رشد پراکنده منظوربه

در  "جان هلدرن"برای نخستین بار توسط که رویی شهری است های اساسی برای مشخص نمودن پراکندهیکی از روش

این روش تعیین  دیگرعبارتبه ؛قرار گرفت مورداستفادهطراحی و شهر رویی پراکنده یبرای تعیین درجه 1991سال 

چه مقدار آن پراکنده بوده و چه  زمانی معین اتفاق افتاده است، یدورهکه در یک  رشد افقی شهرکه از مجموع  کندمی

سهم جمعیت  توانمینهایی این مدل که بر مبنای آن ی رابطه .بوده استمنطقی ناشی از رشد جمعیت  صورتبهمقدار 

 :(132: 1390نیا و موسوی، )حمتکرد به شرح زیر استمحاسبه ناخالص را در افزایش مساحت شهر  یو سرانه

𝐿𝑛
جمعیت پایان دوره

 جمعیت آغاز دوره
+ 𝐿𝑛

سرانه ناخالص پایان دوره

سرانه ناخالص آغاز دوره
= 𝐿𝑛

وسعت شهر در پایان دوره

وسعت شهر در آغاز دوره
                                                          1ی رابطه

ناخالص زمین ی ، سرانهاول با تقسیم مساحت بر تعداد جمعیت در هر سال یمرحلهبرای استفاده از مدل هلدرن در 

 (.3جدول )شده استمحاسبه در آن سال 
 

 1395تا  1335 هایسالناخالص زمین در شهر سبزوار در فاصله  یتعداد جمعیت، مساحت و سرانه :3 جدول

 ناخالص زمین یسرانه مترمربعمساحت به  تعداد جمعیت سال

1335 30545 2160000 715/70 

1345 42415 3430000 867/80 

1355 69569 5710000 076/82 

1365 129103 10640000 414/82 

1375 171350 22120000 925/129 

1395 243700 39210000 894/160 

 سرشماری نفوس و مسکن شهر سبزوار یجنتا آمار ایران، مرکز :مأخذ
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 هاشاخصزمانی بر مقدار همین  یناخالص را در پایان هر دوره یبعد ابتدا تعداد جمعیت، مساحت و سرانه یدر مرحله

(. در جدول زیر 4جدول و سپس لگاریتم این نسبت به دست آمده است) محاسبهدر آغاز دوره نسبت تغییرات آن دوره 

 رابر است با نسبت تغییرات مساحت.جمعیت و سرانه ب هاینسبتجمع ستون مربوط به 
 

 سال پایان هردوره به مقدار آن در سال آغاز یلگاریتم نپرین نسبت جمعیت، مساحت و سرانه :4 جدول

نسبت جمعیت سال  7لگاریتم مقطع زمانی

 پایان به سال آغاز

لگاریتم نسبت سرانه سال 

 پایان به سال آغاز

لگاریتم نسبت مساحت سال 

 پایان به سال آغاز

1335-1345 328/0 134/0 462/0 

1355-1345 495/0 015/0 510/0 

1355-1365 618/0 004/0 633/0 

1365-1375 283/0 448/0 892/0 

1375-1390 352/0 230/0 582/0 

 : محاسبات نگارندگانمأخذ

 

لگاریتم نسبت مساحت، سهم  ؛آخر با تقسیم لگاریتم نسبت جمعیت و سرانه بر جمع این دو یعنی یدر مرحله

 (.5 جدولآمده است) دست بهی جمعیت و سرانه در تغییرات مساحت در هر دوره هاشاخصتغییرات هر یک از 
 

 سال پایان هردوره به مقدار آن در سال آغاز: نسبت جمعیت، مساحت و سرانه 5جدول 

تغییرات  تأثیرسهم  مقطع زمانی

 جمعیت به درصد

تغییرات  تأثیرسهم 

 سرانه به درصد

 تفسیر

 عدم پراکندگی 29 71 1335-1345

 تمرکز شدید() عدم پراکندگی 03/0 97 1355-1345

 تمرکز شدید() عدم پراکندگی 01/0 99 1355-1365

 زیاد پراکندگی 61 39 1365-1375

 نسبی پراکندگی 47/38 53/61 1375-1395

 : محاسبات نگارندگانمأخذ

 

ی در تغییرات مساحت تربیشافزایش جمعیت سهم  1365تا  1335که از سال  دهدمی( نشان 5) جدول هایداده

شهری و رشد طبیعی جمعیت بوده است. برتری  -های روستامهاجرت تأثیرتحت  ،شهر داشته است. این افزایش جمعیت

 1365تا  1355زمانی  یدر دوره طوریبه گیر بوده است؛چشم یلیخ 1355تا  1345در مقاطع  ویژهبهنقش جمعیت 

ناخالص در این مقطع شده  یو افزایش ناچیز مساحت از سوی دیگر باعث کاهش سرانه سویکافزایش سریع جمعیت از 

اما این روند در دو دوره  ،آمده است دست به 01/0و سهم تغییرات سرانه درصد  99غییرات جمعیت سهم ت یجهدرنتو 

 کهطوریبه؛ عکس شده و سهم تغییرات سرانه از سهم تغییرات جمعیت پیشی گرفته استبر 1375تا  1365یعنی بعد، 

در  بوده است. د تغییرات جمعیتدرص 39درصد در مقابل  61 زمین ناخالص یسهم سرانه 1375تا  1365در مقطع 

درصد  61درصد سهم جمعیت در افزایش مساحت شهر به بیش از  دوباره این روند معکوس شده و 1395تا  1375دوره 

اراضی  تأثیراین امر ناشی از  .دهدمیدرصد کاهش نشان  38سهم افزایش سرانه به حدود  ،افزایش یافته و در مقابل

                                                            
 لگاریتم نیرین()طبیعی اعداد یلگاریتم پایه -7
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نیز الحاق روستاهای شهر و توحید هایزمین سازیآمادهدر قالب طرح  واگذارشدهشده به شهر از طریق اراضی الحاق

 دهراز ( بوده است.  نوقلعهو  آبادصالحسیفر، کالته) پیرامونی

  و پيشنهادها گيرینتيجه -7

 جهتازآن ،بر آن مؤثرفیزیکی شهر و شناسایی و تحلیل عوامل  یتوسعهروند تحوالت و الگوی  یبررسی و مطالعه

اقتصادی،  هایجنبهنامطلوبی بر  بعضاًو  ناپذیراجتنابشهر پیامدهای  یرویهبیرشد افقی پراکنده و  اوالًاهمیت دارد که 

تا  کندمیتحلیل روند تحوالت فیزیکی گذشته شهر، به ما کمک  ثانیاً .گذاردمیشهر بر جای  محیطیزیستاجتماعی و 

زمین  هایسیاستداشته باشیم. این تحقیق با هدف ارزیابی  توسعه مندنظامبرای کنترل و هدایت  تریدقیق ریزیبرنامه

از سال که  ددهمیگذشته انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان  یکالبدی شهر سبزوار در چند دهه رشد برو مسکن 

 3/2از  کهطوریبه ی پیوسته در حال افزایش بوده است؛نرخ رشد جمعیت شهر سبزوار با شتاب متفاوت 1365تا  1300

با این رشد  زمانهمرسید.  1365تا  1355درصد در مقطع  3/6به اوج خود یعنی  1330تا  1335درصد در مقطع 

درصد رشد جمعیت( و در  3/2درصد در مقابل  4/1) از رشد جمعیت ترکم 1300- 1335مساحت در مقطع  یسالیانه

زمانی  یاما این روند در دوره ،جمعیت بوده است یاز رشد سالیانه تربیش 1345-55و  1335-45دو مقطع زمانی 

درصد  752/0 معادل ایسالیانهدرصد رشد جمعیت شهر، مساحت با رشد  3/6 کهطوریبه ؛شودمیبرعکس  ،به بعد 1365

 یبیش از هر چیز ناشی از رشد شتابان جمعیت کل کشور در این دوره ،افزایش یافته است. این افزایش سریع جمعیت

رشد جمعیت در کل کشور، در شهر سبزوار نیز  توجهقابلبا کاهش  1365-75( بوده است. در مقطع 1355-65) زمانی

 هایسیاست تأثیردرصد رسید. این در حالی بود که تحت  3/2و به  دهدمیگیری را نشان رشد جمعیت کاهش چشم

 یبرخوردار بوده است. این روند در دوره درصد 052/4شهر( مساحت شهر از رشد سالیانه توحید ویژهبه) واگذاری زمین

احت درصد تنزل یافته و مس 77/1رشد جمعیت با کاهش اندکی با  کهطوریبه ادامه داشته است؛ یبا تفاوت کم1375-95

از الحاق روستاهای پیرامونی به  متأثر عمدتاًافزایش  این درصد افزایش داشته است. 53/2معادل  ایسالیانهشهر با رشد 

 شهر بوده است. یمحدوده

زمین و مسکن نقش  هایسیاستگذشته،  یبر رشد افقی شهر سبزوار در چند دهه تأثیرگذاراز میان عوامل 

درصد از مساحت  31حدود  کهطوریبه لبدی شهر در جهات خاصی داشته است؛بر روند گسترش کا ایمالحظهقابل

شهری اقدامات واگذاری زمینواگذاری اراضی دولتی بوده است.  هایسیاستاخیر، ناشی از  قرننیمشده به شهر در اضافه

قانونی شهر که دارای کاربری مسکونی  یهاراضی موجود در داخل محدود یبا تملک کلیه 1359در شهر سبزوار از سال 

اراضی  سازی زمین باعث اضافه شدنآماده هایطرحبه بعد با اجرای  1368این سیاست از سال  یادامه بود شروع گردید.

-هشهر )ب یررسمیغشهر و نیز اراضی بایر پیرامون نقاط ارتش در شمال توحید شهر، شهرک سجاد، اراضیایر توحیدب

یکی از پیامدهای آشکار این سیاست که به دنبال  دنبال شد. تریوسیعشهر در ابعاد  یمحدودهخصوص در شرق شهر( به 

 ه شهرک توحید بود. گیری بافت ناپیوستسازی صورت گرفت، شکلواگذاری زمین در طرح آماده

اخیر در  هایدهه در شهر یمحدودهغیرقانونی به  هایگاهسکونتالحاق روستاها و  فوق،ی ذکرشده عاملعالوه بر 

و سیفر آباد و کالتهصالح یمحدوده داشته است. اضافه شدن ایمالحظهقابل تأثیرجهت و میزان رشد کالبدی سبزوار 

شهر سبزوار در  یمحدودهشرق کال عیدگاه و غرب نیروگاه به  یمحدودهروستایی و  منشأدارای  دهراز نوقلعه یمحله

 .بوده است مؤثرافزایش مساحت این شهر 
ند های آتی با آهنگی کُسبزوار در دهه یتوسعهشود که الگوی رشد و بینی می، پیششدهانجامهای با توجه به بررسی

سازی رشد ساختار پایین سرعتبهتوان دارد. بطئی بودن این روند را میو به سمت فاصله گرفتن از پراکندگی گام برمی

کاهش  یزمینهشهر سبزوار، در  یتوسعهمشخص شدن نوع الگوی  با فشرده و شرایط مدیریتی و اقتصادی جامعه دانست.

 :است گردیدهدهی رشد شهر به سمت رشد هوشمند، پیشنهادات زیر ارائه پراکندگی این شهر و جهت
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 58                               : سبزوار(یمورد ی)مطالعه یشهر یبر رشد پراکنده شهرینيزم یهااستيبر نقش س يليتحل

 

 ایگونهبه هاآنشهری و اتخاذ رویکردهای ساماندهی، بهسازی و نوسازی  دارمسئلههای فرسوده و توجه به بافت -1

و کاهش ناهنجاری  سکونت ونواحی مرکزی منطقه برای استقرار سطوح اشغال، تقاضای اسکان  که باعث افزایش جذابیت

 گردد.

های دارای ا و پهنههسازی در محدودهپذیری مناطق شهری سبزوار از طریق بلندمرتبهافزایش ظرفیت جمعیت -2

 ظرفیت.

ریزی برای چگونگی های شهری: یکی از علل اصلی پراکندگی، عدم توجه و عدم برنامهبر محدوده تربیشکنترل  -3

بنابراین  ؛استمربوطه  هایطرحیا عدم اجرای  ریزانبرنامه وهای مربوطه مناطق شهری توسط سازمان یتوسعهگسترش و 

بازان زمین شهرداری باید از رشد بدون برنامه مناطق شهری که اغلب توسط سوداگران و بورسهای شهری مانند سازمان

 جلوگیری نمایند. ،شودانجام می

شهر سبزوار با فضاهای  یبافت پیوسته ازآنجاکه موجود؛ هایبافتهای موجود در درون مناطق و استفاده از ظرفیت -4

 بهره برد. هاآنای توسعههای توان از ظرفیتمی خالی و بدون استفاده در شهر همراه است،

 در ضعف ،شهر سبزوار برای دهشانجام شهری یتوسعه هایطرحشهری سبزوار:  هایطرح ارزیابی و بازنگری لزوم -5

 ترتیب بدین است. شهر را رقم زده ی، رشد پراکندهنادرست بینیپیش اطالعات، آوریجمع و موجود وضع شناخت

 .است شهری پایدار یتوسعه به یابیدست برای ضروریات از یکی سبزوار شهری هایطرح ارزیابی و بازنگری

ادغام  مانع از شهری، باید یمحدودهریزی دقیق و حفاظت از هایی در اطراف شهر وجود دارد که با برنامهآبادی -6

 محدوده به شهر شد.توان با ایجاد حریم سبز مانع از پیوست این در شهر شد. می هاآن

یابی تواند روند دستمی هاآنگیری از اقدامات، برخی از ابزارهایی هستند که مدیریت شهری با بهره این یمجموعه 

اما  است، شده افزایش تراکم در پیش گرفته هایسیاستاگرچه  ،اخیر هایسالبه رشد مطلوب شهر را سرعت بخشد. در 

های شدیدی ، آشفتگیونقلحملها و نقص در سیستم های توزیع کاربریدر بخش ویژهبه عدم استقرار ساختارهای مناسب

 ،توان رشد فشرده شهر را یک رویکرد ناتوان و ناقص عنوان کردکه در این وضعیت می ایگونهبه ؛است گردیدهرا موجب 

-مقیاس ملی، منطقه در متمرکزپایدار شهری بازسازی ساختارهای مدیریت  یتوسعهیابی به رکن دست ترینمهم بنابراین

یابی این اهداف . دستبوده استای و فرهنگی و جایگاه نامناسب شهر سبزوار در مقیاس ملی ای و شهری، تمرکز سرمایه

 ریزی است.سطوح برنامه یهای وسیع در همهو جایگاه مستلزم برنامه

 منابع  -8

 هایمدل از استفاده مرودشت با شهر فضایی-کالبدی گسترش الگوی بر تحلیلی (.1388) قاسم رفیعی، ،، عیسیزادهابراهیم .1

، صص 69 یشماره ،انسانی جغرافیایهای پژوهش یفصلنامه ،آن آتی مطلوب گسترش الگوی ارائه و هلدرن و شانون آنتروپی

123-138. 

 .: دانشگاه هنرتهرانعلی اشرفی،  یترجمه شهر، (.1377) باستیه ژان، برنار، دزر .2

 تا 55زمین طی سال  کاربری تغییر بر تأکید با زنجان شهر کالبدی-فضایی گسترش ارزیابی (.1387) پورمحمدی، محمدرضا .3

 .29-46، صص 63 یشماره جغرافیایی، هایپژوهش یفصلنامه، 85

دگی رسی سازوکارهایشهری و  یتوسعه هایطرحنقش و اهمیت زمین در  (.1381) نژاد، احمد، خلیلمحمدرضا پورمحمدی، .4

 .9-32، صص 10 یشماره، ریزیبرنامهجغرافیا و  ینشریه دی: شهر تبریز(،ی موربه تخلفات ساختمانی )نمونه

چاپ : ل، تهرانرویی در شهرها؛ عوامل، پیامدها و راهکارها، چاپ اوپراکنده (.1396) حسینی، سید هادی، حسینی، معصومه .5

 . شهری ایران ریزیبرنامهنسیم با همکاری انجمن جغرافیا و 

 انتشارات: یزد ،ایناحیه شهری و ریزیبرنامه بر تأکید با جغرافیا در مدل کاربرد (.1385) ، حسینموسویحسن،  نیا،حکمت .6

 ،نوین علم

مهاباد(،  شهر موردی: یشهرها)مطالعه یتوسعهدر  گذاریسیاستعناصر  نقش (.1384) ، هوشیار، حسنکریم زاده دلیر،حسین .7

  .33-50، صص 21 یشماره، ریزیبرنامهو  جغرافیا ینشریه
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 ،یمصطف ان،یرفخریام ،نایس ،یصبر ،محمدحسن ،یمیابراهاکبرزاده ،لیسه ،یصبر ،یمهد ،یبرات، رهنما، محمدرحیم .8

 شهری تفصیلی هایطرح پیرامون پژوهشی (.1387)غالمرضا ، زادهعباس ،جواد ،یحیذب ،وسفی ان،یافشار ،مشارزاده، زهرا

 .دانشگاهی جهاد: مشهددرمانی، و  بهداشتی ،آموزشی

دکتری  یرساله ،فضایی شهر سبزوار-فیزیکی و ساخت اجتماعی یتوسعهبر  تأثیرگذارعوامل  تحلیل (.1381) زنگنه، یعقوب .9

 علوم انسانی، گروه جغرافیا. ی، دانشکدهدانشگاه تربیت مدرس

 .تهران: انتشارات آذرخش دوم چاپ درآمدی بر اقتصاد شهری، (.1389) زنگنه، یعقوب .10

 هایپژوهشبررسی علل رهاماندن اراضی واگذاری با کاربری مسکونی در شهر یزد، مطالعات و  (.1388) سرایی، محمدحسین .11

 . 43-70صص  سوم، یشماره، سال اول، ایمنطقهشهری و 

 هایسیاستو  توسعه هایبرنامهتحلیلی بر  (.1396) نیا، جمیله، صرافی، مظفر، فنی، زهره، توکلیمحمدکاظم شمس پویا، .12

)سپهر(،  اطالعات جغرافیا یتهران، فصلنامه شهرکالن: موردپژوهی بر رویکرد حکمروایی خوب زمین، تأکیدشهری با زمین

 . 57-76 صص ،104 یشماره، 26 یدوره

-مطالعه) کمی هایمدل از استفاده با شهر فضایی -کالبدی رشد الگوی شناخت (.1388) سعید شهرکی، زنگنه ،مهدی قرخلو،  .13

 . 19-40 صص ،34 یشماره ،محیطی ریزیبرنامه و جغرافیا یفصلنامه، تهران( شهرموردی:  ی

 یتوسعه و ساختار فضایی بر تحلیلی (.1391) رضایعل ،یبستان ،میمر رانوندزاده،یب ،یفرضعل، یسردر یساالر، اکبر کیانی، .14

 .77-92 صص، 8 یشماره، شهری ریزیبرنامه و پژوهش یمجله ،سیستان یمنطقه شهرهای افقی

فیزیکی شهر  یتوسعهآن در  تأثیرشهری و زمین هایسیاست (.1396) اهلل، پوراحمد، احمدقهرائی، حسین، زیاری کرامت .15

 .1396آبان  21، آنالین انتشارجغرافیای انسانی،  هایپژوهش یمجله اصفهان،

 ریزیبرنامه کمی هایمدل اساس بر بهشر شهر گسترش الگوی تحلیل (.1391) رضا؛ قاسمی، یاسر آبادی،ملک مختاری .16

 .93-112 صص، 8 یشماره ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش یای، مجلهمنطقه

 مسکن شهر سبزوار.  و نفوس عمومی سرشماری نتایج (.1390 و 1385، 1375، 1365، 1355، 1345، 1335) مرکز آمار ایران .17

جغرافیا  یفصلنامه، واگذاری اراضی دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران هایسیاست تأثیر (.1390) مشکینی، ابوالفضل .18

 .47-67، صص 23 یشماره، توسعهو 

 یمداخله گذاریسیاستالگوی  (.1393) مظفر ،صرافی ،عبدالرضا ،رکن الدین افتخاری ،مهدی ،نورمحمدی، ابوالفضل ،مشکینی .19

و آمایش  ریزیبرنامه) مدرس علوم انسانی ی، فصلنامهموردی: شهر تهران( یشهری ایران)مطالعهدولت در مدیریت زمین

 .181-210 صص، 87 یشماره فضایی(،

 .شهرسازی ومسکن  وزارت ،طرح تفضیلی سبزوار (.1382) مهندسین زیست کاوش .20

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان ، 1جلد ، سبزوار)جامع (عمران و یتوسعه طرح (.1376) مهندسین مشاور فرافزا .21

 رضوی.

 .تعاونی مسکن مهر سبزوار یاتحادیه ،هکتاری 20 اراضیسازی طرح آماده (.1376) مهندسین مشاور معمار .22

لی فراغی با همکاری دانشگاه علوم غشهری، ناشر مختومزمین یعرضه ریزیبرنامهبر  ایمقدمه (.1389) جعفر میرکتولی، .23

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، چاپ اول، گرگان.
24. Albrechts, L. (2003). Reconstructing decision-making: planning versus politics. Plan Theory 

2, 249–267. 

25. Amnon, F. (2004). The potential effect of national growth-management policy on urban 

sprawl and the depletion of open spaces and farmland, Land Use Policy 21, 357-369. 

26. Arribas-Bel D, Nijkamp P, Schoelten H. (2011). Multidimensional urban sprawl in Europe: 

A self-organizing map approach. Computers, Environment and Urban Systems 35(4): 265–

275. 

27. Ewing, R., (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable? J. Am.Plan. Assoc. 63. 27-107. 
28. Hall, P., Hay, P. (1980). Growth centers in European urban system, Berkely University, 
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