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 17/11/97پذیرش:   01/05/97دریافت: 

ی، یکی از معضالت شهرهای سراسر جهان است که اثرات منفی فراوانی بر زندگی شهری داشتته استت  یروپراکنده: چکیده

این پدیده به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خترو  از ناییته مرکتزی شتهر و  ،یبه طور کل

های معضل، شناسایی مکان و عوامل مؤثر بر این پدیده در پهنتهشود  اولین گام در مواجهه با این اسکان در یومه اطالق می

پردازد  با تکیه بر متون نظری رویی در نوایی شهر قزوین میشهری است  از همین رو، مقاله یاضر به تحلیل پدیده پراکنده

ها بتا ن شاخص  ایگردیداستخرا   ،شاخص منتخب 13معرفی شده و  ،های مختلف برای سنجش این پدیدهمرتبط، شاخص

ها با استفاده از آمار سرشماری و سیستم اطالعتات های مرتبط با هر یک از آنسازی شده و دادهبومی ،توجه به شرایط ایران

ها در ذیل چهار ، شاخصSPSSافزار ها به کمک نرمعاملی داده  سپس با استفاده از تحلیلشدنداستخرا   (GIS)جغرافیایی 

درصتد از  5/9و  3/11، 6/21، 8/27هر یک از این عوامل به ترتیب   دسترسی قرار گرفتند و ی، کاربریعامل تراکم، پیکربند

کته شتاخص شتکل و بعتد فرکتتاع بته عنتوان  شتدکنند  بر این اساس مشتخص رویی را تبیین میواریانس پدیده پراکنده

نتتای  همچنتین رویی اثرگذار هستند  پراکنده رویی، به میزان باالیی برشده برای سنجش پراکندههای جدید معرفیشاخص

رویی را ، کمتترین پراکنتده39و  38، 28، 17رویی و نتوایی بیشترین پراکنتده 12و  11، 7، 5، 4دهند که نوایی نشان می

رویی در شتهرهای کشتور نیتز توانند در سایر مطالعات مربوط به پراکنتدهایران می مطالعاتدر  ،دارند  این دو شاخص جدید

گر مدیریت شهری قزوین برای هدایت جهتات توستعه شتهر ند هدایتنتواکار گرفته شوند  همچنین نتای  این پژوهش میبه

 د نباش

 قزوین شهر عاملی، پیکربندی،رویی شهری، تحلیلپراکندهواژگان کلیدی: 

 JEL :018, 021, C21, R14, N65بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 zebardst@ut.ac.ir* نویسنده مسئوع: 

 59-78 ،((26 پیاپی)2)7 شهری، مدیریت و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
پژوهشی  -فصلنامه علمی 2345-2870شاپا:   

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 نامیتد ایدوره تتوانیم را 20 قرن اوایل و 19 قرن

 بر مبتنی اقتصادی از را بشر صنعتی، انقالب ،آن طی که

 قتدرت یتد در کته کترد رهنمتون اقتصادی به کشاورزی

 نحتوه تغییتر باعت  اقتصتادی ستاختار تغییر بود  شهرها

؛ (Jaeger & Schwick, 2014)شتد  مردمتان زنتدگی

 بختتش در شتتانالن تعتتداد تنهتتا نتته کتته ترتیتتب بتتدین

 شتهرها ستاکنان بلکته گذاشتت کتاهش به رو کشاورزی

 و اطترا  روستاهای با مستقیم ارتباط بدون توانستندیم

 نیتاز متورد محصتوالت سریع ونقلیمل وسایل طریق از

 ،دیگتر ستویی از  بیاورند شهر به روستاها از را کشاورزی

 صنعت بخش کنار در خدمات اقتصادی بخش گیریشکل

 استکان باعت  شتهر، در زنتدگی یهاتیجتذاب بتا همراه

گسترش افقتی شتهرها   گردید شهرها در زیادی جمعیت

 و کشتتاورزی یهتتانیزم بتتین رفتتن از بته تتتدری  باعت 

 بودنتد قادر شهرها البته  شد شهرها پیرامون باز فضاهای

 امتا دهنتد استکان را بیشتری جمعیت عمودی، توسعه با

 مستتکونی وایتتدهای در زنتتدگی بتته ستتاکنین تمایتتل

 شتکل بته را افقتی توستعه ،تتربزرگ و خانواریتک

نمتتتود  تبتتتدیل ستتتاکنین بتتترای توستتتعه مطلتتتوب

(Nazarnia, et al., 2016)  

بستتیاری از متتیالدی بتتدین ستتو،  1970از دهتته 

رویی شهری پراکندهریزان شهری به اندیشمندان و برنامه

های اقتصتتادی و اجتمتتاعی آن، توجتته بتته دلیتتل هزینتته

تحقیقتتات فراوانتتی بتته . (Liu et al., 2018)انتتد کرده

انتد؛ زیترا در مطالعه شهرهای آمریکتای شتمالی پرداخته

ای رویی شتهری، پدیتدهشتد کته پراکنتدهابتدا تصور می

   با این وجتود،(Hamidi & Ewing, 2014)آمریکایی است 

توسعه نیز به دلیل رشد سریع شهرهای کشورهای دریاع

شهرنشتتینی و گستتترش افقتتی شتتهرها، در یتتاع تجربتته 

در   (Liu et al., 2018)رویی شتهری هستتند پراکنتده

 رویی شتهری، معضتلی در راه استتفادهپراکندهسراسر جهان، 

  (Hennig et al., 2015)های شتهری استت پایدار از زمین

رویی در پراکنتده بررسیهمین مسائل، ضرورت و اهمیت 

 دهد شهرهای ایران را به خوبی نشان می

هتان منحصتر بته نقتاط خاصتی از جرویی، پراکنده

یافتگی کشتورها نتدارد نیست و ارتباطی با سطح توستعه

(Frenkel & Ashkenazi, 2008) همچنین در شهرهای  

 منتابع ،رویی شتهریپراکنتده ،توسعهبزرگ کشورهای دریاع

ده کرها تهدید طبیعی را از طریق استفاده وسیع از زمین

  ایتن پدیتده اگرچته (Terzi & Bolen, 2009)استت 

تتممین  از قبیتل ؛موافقانی نیز دارد که با تکیه بر مواردی

 ،(Nechyba & Walsh, 2004)تتممین مسکن بهتتر و قابل

 ژهیوبتتههتتای نتتژادی مختلتتف تتممین مستتکن بتترای گروه

و پیتتروی از اقتصتتاد آزاد و  (Kahn, 2001)ستتیاهان 

 (Bogart, 2006) کنندهقوانین بازار و ترجیحات مصتر 

پردازنتتد ولتتی انلتتب متفکتتران بتته یمایتتت از آن می

 ، از آنبا استناد به تمثیرات منفی آن بر شتهر ،شهرسازی

 انتدپیشتنهاد کرده ،هایی را برای مقابله با آنیلانتقاد و راه

(Ewing et al., 2002, Ewing et al., 2006, 

Frenkel & Ashkenazi, 2008)   

شهر قزوین از جمله شهرهای تاریخی مرکتز ایتران 

تغییترات  خوشدستتاست که در طوع تتاری،، همتواره 

زیادی بوده و تغییرات کالبدی و کاربری زیادی را تجربته 

کرده است ولی این تحوالت معموالً به صتورت تتدریجی 

ساع  از قزوین شهر کالبد سریع تحوالت کهبوده؛ در یالی

های پتیش سیار بیشتر از کل دورهب 1385ساع  تا 1306

 بته هتاباغ اراضی زمانی، مقطع این از خود بوده است  در

 توستعه آثتار و چستبیده شتهر ویران یصارهای موقعیت

 مجتتاور از محتتور عبتتوری روی جنتتوبی بختتش در شتتهر

 در جنتوبی -شتمالی محتور ادامته در و یستین زادهامام

های فاصتله ستاعاستت  در  مشتهود کامالً شمالی، بخش

 و تغییتتر بتتا و فتترو ریختتته شتتهر یصتتارهای، 73-1354

 بته شتهر توستعه راه کاربری، تغییرات و موضعی تحوالت

 و متوازات رشتد بدیهی است به  گرددیبازم شماع سمت

قتدیم  بافتت کته شتهر از توجهیقابل بخش شهر، توسعه

گتردد می لیتبتد بافتت فرستوده بته استت بوده مرکزی
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همتین مستائل   (1384)مهندسین مشاور شهر و برنامه، 

قتزوین شتهر رویه و بدون برنامه دهنده گسترش بینشان

رویی در در راستای افقی و ایتماع وجود پدیده پراکنتده

درصتد از مستایت  26آن است  افتزون بتر ایتن، یتدود 

، یتی میزانکاربری اراضی این شهر، بایر هستند که این 

استت )سترداری و براتتی،  ترشیباز درصد کاربری معابر، 

دهنده آن است که شهر در ید (  این مسئله نشان1388

از این قابلیت را داشته ولی  1افزازیادی قابلیت توسعه میان

یافتته استت   گسترش ،استفاده نکرده و تنها در راستای افقی

کته معمتوالً تبعتات  ابتدییماین پدیده از آن جا اهمیت 

نامطلوبی را بر شهر به همراه دارد  در مورد شهر قتزوین، 

این تبعتات عبارتنتد از: گستترش مرزهتای شتهر در دع 

، یرکتت تجهیتزات و هتاآنبانات اطرا  و از بین بتردن 

امکانات به سمت شماع شهر که جهت اصلی توسعه شهر 

سودگی و فقتر در نتوایی مرکتزی شتهر است و ایجاد فر

قدیمی  همچنین وابستگی بیش از ید به اتومبیل، ایجاد 

ترافیک، آلودگی آب و هوا و در نتیجه تمثیرات منفتی آن 

 بر بانات شهر، از دیگر نتای  این پدیده است 

مقاله یاضر در تالش برای پاسخگویی بته ستؤاالت 

 زیر است:

ر نتوایی مختلتف رویی د( توزیع میتزان پراکنتده1

 قزوین چگونه است؟

هایی و بتته چتته میتتزان، پدیتتده ( چتته شتتاخص2

 کنند؟رویی را تبیین میپراکنده

( بعد فرکتاع و شاخص شکل تتا چته میتزان بتر 3

 رویی، اثرگذار هستند؟پدیده پراکنده

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجیالف( پژوهش

بتته ای، ( در مطالعتته2018و همکتتارانش ) 2ارلتتی،

هتای فضتایی های نهادی بر ایجاد تفاوتبررسی اثر زمینه

هتای متورد رویی شهری اروپا پرداختنتد  دادهدر پراکنده

                                                            
1- Infill Development 

2- Ehrlich  

هتای تتابلویی ای از دادهاستفاده در این مقالته، مجموعته

رویی شتهری هستتند کته بتا )پانلی( مرتبط بتا پراکنتده

کشتتور  36ای از اکیفیتتت متتاهوارهاستتتفاده از تصتتاویر ب

های اند  این تصاویر در فاصله ساعاروپایی، گردآوری شده

اند  در کشورهای مختلف، مقایسته شتده 2012تا  1990

رویی شتتهری، بیشتتتر در بتتر ایتتن استتاس، بتتروز پراکنتتده

کشورهای مرکزی و شرقی اروپا مشاهده شده و به نسبت 

ه است  بتر استاس در کشورهای اروپای شمالی کمتر بود

بته ویتژه در  -رویی شتهرینتای  این پتژوهش، پراکنتده

رابطته معکوستی بتا  -خار  از نوایی عملکتردی شتهرها

افزایش قیمت مسکن داشته است  پژوهشگران این مقاله 

اند که تمرکززدایی و تفکیک وظتایف سیاستی در دریافته

رویی سطوح محلی، رابطته مببتت معنتاداری بتا پراکنتده

دارند  کشورهایی که تمرکززدایی کردند و قتدرت شهری 

درصتد،  30تتا  25را به سطوح محلی تفتوی  نمودنتد، 

اند  این نتیجه بتا ایتن رویی بیشتری را نشان دادهپراکنده

گتتزاره، ستتازگاری کامتتل دارد کتته در کشتتورهایی کتته 

های متتالی در تمرکززدایتتی بتته وقتتوت پیوستتته، جتتذابیت

مجتوز ستاخت وایتدهای سطوح محلی منجر به اعطتای 

  شودهای فعلی میمسکونی در یاشیه توسعه

( در تحقیقی با استفاده 2018و همکارانش ) 3ژانگ

های ملی، به بررستی الگوهتای فضتایی گستترش از داده

اند  در ایتن پتژوهش، پرداختههای شهرهای چینی زمین

رویی شهری و رابطته آن بتا ستطح توستعه موارد پراکنده

فضتایی  -هتای نتوین زمتیناقتصادی با استتفاده از داده

هتای توستعه در تمتامی مربوط بته مترز شتهرها و تراکم

شهرهای چین، بررسی شده است  برای مقایسه مرزهتای 

و  1990دو بتازه زمتانی  پیشین و فعلی شهرهای چتین،

اند  دو شتاخص اصتلی ایتن پتژوهش انتخاب شده 2010

رویی، تتتراکم جمعیتتتی و تتتراکم بترای ستتنجش پراکنتتده

اند  نتای  ایتن پتژوهش، یتاکی از های متقاطع بودهجاده

آن استتت کتته شتتهرهای چینتتی در بتتازه زمتتانی متتذکور، 

شتده را هتای ساختهافزایش چشتمگیری در ستطح زمین

                                                            
3- Zhang  
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اند و در عین یاع شاهد کاهش شدید تتراکم ردهتجربه ک

شتده شتهرها )در قیتاس بتا توسعه در نوایی تازه ساخته

ای کتته در ایتتن انتتد؛ نتیجتتههتتا( بودهنتتوایی مرکتتزی آن

رویی شتهری گتزارش شتده استت  پژوهش مؤید پراکنده

افزون بر آن، نتتای  تحلیتل رگرستیون در ایتن پتژوهش 

صادی شتهرها، پتس از دهد که سطح توسعه اقتنشان می

کنترع عوامل اثرگذار، رابطه مستقیمی با گسترش افقتی 

 شهری داشته است 

( بترای ستنجش میتزان 2014) 1یمیدی و اوینگ

هتای عرضتی بترای نتوایی شتهری از داده ،روییپراکنده

ناییته(  162) 2010بزرگ ایاالت متحده آمریکا در ساع 

اند  متال  تعیتین نتوایی شتهری بتزرگ، کردهاستفاده 

 2010هتزار نفتر در ستاع  200داشتن جمعیت بیش از 

عامتل  چهتاراز زیرمجموعته  متغیتر 15ها بوده است  آن

 و هتارکتز فعالیتتراکم توسعه، ترکیب کاربری زمین، تم

انتد تتا میتزان گیری کردهدسترسی بته خیابتان را انتدازه

 متغیر 15رویی این نوایی را محاسبه نمایند  این پراکنده

انتد کته اعتبتار قترار گرفته های اصلیمورد تحلیل مؤلفه

تمییتد نمتوده  بندی عوامتل چهارگانته راای و دستهسازه

، شاخص ترکیبتی میع امتیاز عاملیاست  در نهایت با تج

رویی معرفی شده و متورد محاستبه قترار گرفتته پراکنده

 2000را به مقادیر ساع  2010است  سپس مقادیر ساع 

مقایسته بتر مبنتای ستاع اند تتا مقتادیر قابلتبدیل کرده

های دست آیند  مقایسه مقادیر مربوط بته ستاعبه 2000

دهند که کتدام نتوایی نشان میمیالدی  2010و  2000

رویی را تجربته ، بیشترین و کدام، کمترین پراکندهریشه

اند(  نتای ، یاکی از افزایش اند )یا یتی فشرده شدهکرده

رویی در نتوایی شتهری عمومی هر چند انتد  پراکنتده

 اند بزرگ آمریکا بوده

روش ای، ( در مطالعتته2014) 2جتتاگر و شتتوئیک

رویی شتهری معرفتی جدیدی را برای ستنجش پراکنتده

رویی به عنوان نمودند؛ روشی که براساس تعریف پراکنده

                                                            
1- Hamidi and Ewing 

2- Jaeger and Schwick 

( افتزایش 1ای است که با سه ویژگی همراه استت: پدیده

 ( پراکندگی2شده در یک ناییه مشخص سطح زمین ساخته

شده در گستره زمین شهری های ساختهبیشتر این زمین

شتده نستبت بته های ساختهاشغاع زمین( سهم بیشتر 3

هتای گیتری از زمینجمعیت یا مشانل )شدت کمتر بهره

ساخته شده(  بر اساس این روش جدید که بته محاستبه 

انجامد، میتزان شاخص ترکیبی ازدیاد موزون شهری  می

رویی شهرهای کشور سوئیس در فاصتله تغییر در پراکنده

ار گرفتت  بتر مورد سنجش قتر 2002 تا 1935های ساع

این اساس، نتیجه این پژوهش نشانگر آن بود کته میتزان 

 155، 2002تتا  1935رویی در سوئیس از ستاع پراکنده

درصد افزایش یافته است  همچنتین براستاس رونتدهای 

بینی کرده استت کته تتا ستاع شده، این مقاله پیش طی

 50رویی شهری در ستوئیس تتا میالدی، پراکنده 2050

 ش خواهد یافت درصد افزای

 های داخلیب(پژوهش

ای بته بررستی مقالتهر د( 1390عزیزی و آراستته )

ا پرداختند ارتباط متغیر تراکم ساختمانی با سایر متغیره

رویی و توسعه ناپایدار شهر یزد را تحلیتل روند پراکندهتا 

 ،در شتهر یتزد دادنتد کتههای تحقیق نشتان   یافتهکنند

با تراکم جمعیتی دارد  یتراکم ساختمانی ارتباط مستقیم

که ارتباطی معکوس با متغیرهای فاصله از مرکتز در یالی

ای، قیمتت زمتین و اقتصادی شهر، فاصله از مراکز ناییه

دهنتده های شهری دارد  این موضوت نشانمسایت بلو 

ای استت  در واقتع رشد تقاضای زمین در مناطق یاشتیه

 ر یزد، امروزه تمایل بیشتتری بته زنتدگی درساکنان شه

های ویالیی دارند که ایتن موضتوت، یتاکی از رشتد خانه

 .رویی در شهر یزد استپدیده پراکنده

 ،( در تحقیقتی1392رئیسی جلودار و اسفندیاری )

به بررسی و تبیین رونتد رشتد کالبتدی شتهر ستاری بتا 

پرداختند  نتتای  نشتان  3استفاده از مدع آنتروپی هلدرن

هتای ، مهتاجرت1375دادند کته شتهر ستاری تتا ستاع 

تتا  بر رشد کالبتدی ایتن شتهر ،روستایی و رشد جمعیت

                                                            
3- Heldren Entropy 
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ها و طتی تمثیر داشته است و بعد از این ساع 1375ساع 

به شناخت نیازهای اساستی کافی ناتوجه های اخیر، ساع

ریزی تقاضتا، برنامهوسازها و عدمکنترع ساختشهر، عدم

هتای رشد شهر را به سمت پیرامون و از بین رفتن زمتین

 است  هدایت کردهپیشتیبان و ارزشمند 

بررستی تطبیقتی ( به 1389ایمدی و همکارانش )

رویی در سه شهر میانی ایران )کاشتان، ستنند ، پراکنده

های مختلفی اند  در این تحقیق، شاخصاردبیل( پرداخته

که در  داده شدعاملی نشان و با استفاده از تحلیل انتخاب

تترین عوامتل در تبیتین شهرهای اردبیل و کاشتان، مهم

ی است؛ در رویی، مرکزیت و اختالط کاربرپدیده پراکنده

یالی که در شتهر ستنند ، عوامتل تتراکم و دسترستی، 

 اند بیشترین واریانس را تبیین نموده

میتزان بته  ،ای( در مقاله1388زبردست و یبیبی )

تغیتر رویتی در شتهر زنجتان بتا استتفاده از ده مپراکنده

ناییته  32عتاملی در رویی و انجام تحیتلنشانگر پراکنده

چهار عامل تتراکم،  ،این تحقیقدر  پرداختند  شهر زنجان

اختالط کاربری، مرکزیت و دسترسی بته عنتوان عوامتل 

ایتن شتهر معرفتی شتدند   رویتی درکننده پراکندهتبیین

کمترین میزان  ،نتای  نشان دادند که نوایی مرکزی شهر

شتویم رویی را دارند و هرچه از مرکز شهر دور میپراکنده

بته طتوری کته بیشتترین شتود؛ رویی تشدید میپراکنده

شرقی و نربتی ایتن شرقی، شماع رویی در نواییپراکنده

 شود  شهر دیده می

 ایدر مطالعتتتته (1394یستتتتینی و یستتتتینی )

رویی در مناطق شهری ایتران را بتر استاس نظتر پراکنده

 14اند؛ بدین صورت کته ابتتدا ل کردهنظران تحلیصایب

عامل تمثیرگذار بر ایتن پدیتده را شناستایی و ستپس در 

رویی شتهری مورد تمثیر هر یک از این عوامل بر پراکنتده

انتد  در نهایتت بتا متخصص، ستؤاع کرده 30در ایران از 

عتتاملی، بتته پتتن  عامتتل اقتصتتادی، استتتفاده از تحلیتتل

ریت شهری، جمعیت های شهری دولت، نظام مدیسیاست

و سبک زندگی دست یافتنتد کته بته ترتیتب، بیشتترین 

 دهند رویی به دست میتبیین را از پدیده پراکنده

اثترات ای، در مطالعه (1394موسوی و همکارانش )

رویی و سرمایه اجتماعی را  بررسی کردنتد  آنتان پراکنده

شش شاخص تراکم جمعیت، نتر  فضتای بتاز، میتانگین 

مانی، فاصله از مرکز شهر، متدت ستکونت در تراکم ساخت

های ستتنجش محلتته و دسترستتی را بتته عنتتوان شتتاخص

 اند رویی، معرفی کردهپراکنده

 

 مبانی نظری  -3

ای استت کته رویی، مانند خود شهر، پدیدهپراکنده

ساع است مورد بح  قرار گرفتته و توجته  هفتادبیش از 

برخی بسیاری از محققان را به خود معطو  داشته است  

رویی، اند که در تعریف پراکندهاز اندیشمندان تمکید کرده

رویی از ختود نتتای  و مظتاهر پراکنتده ،باید علتل وقتوت

  (Jaeger et al., 2010)پدیده، تفکیک شوند 

نظری و تجربی مترتبط مرور سایر مفاهیم و مبانی 

توان سه یوزه بترای دهد که میرویی نشان میبا پراکنده

 : کردتبیین این پدیده، مشخص 

رویی: از آنجتتا کتته هنتتوز هتتم تعریتتف پراکنتتده -1

تعریف مورد اجماعی از این پدیده وجتود نتدارد، بررستی 

توانتد راهگشتایی بترای شناستایی تعاریف مختلف آن می

 های آن باشد پدیده و تعریف سنجهابعاد مختلف این 

 روییدالیل وقوت پراکنده -2

 رویی نتای  و مظاهر پراکنده -3

بدان دلیتل استت کته رویی پراکنده اهمیت تعریف

 روییسازی پراکندهسازی و مدعیبدون یک تعریف واید، کمّ

  (Bhatta et al., 2010)دشتوار خواهتد بتود  ،شتهری

رویی، انلب رابطته نزدیکتی بتا نحتوه های پراکندهسنجه

   (Liu et al., 2018)تعریف این پدیده دارند 

رویی و تعریتتف پراکنتتده در متتوردهنتتوز اجمتتاعی 

همچون توسعه فشرده، طرایتی دوستتدار  ؛های آنبدیل

رشد هوشمند وجود نتدارد محور ونقلیملسعه پیاده، تو

(Hamidi & Ewing, 2014) در  کلتتی از   یتتک

نشتده این است که این پدیده، رشد کنترع ،روییپراکنده

اشتغاع گسترش شتهر بتا  و به سمت پیرامون شهر است
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ستاز و هتای شتهری کته انلتب مسئلهبیش از یتد زمین

  (Weilenmann et al., 2017)شتود تلقی می ،ناپایدار

ای عنوان مریلتتهرویی را بتتهپراکنتتده( 2006) 1تتتورنس

پیشرفته از یرکت شهر به ستمت یتک ستاختار فشترده 

( 2002کنتتتتد  اوینتتتتگ و همکتتتتارانش )معرفتتتتی می

تتتراکم همتتراه بتتا جتتدایی ای کمتوستتعهرویی را پراکنتتده

کته  داننتدمیها نظیر مستکونی، تجتاری و اداری کاربری

های زیتادی و گزینته رنتددای اندکی یپویا ،مراکز فعالیت

 2به نظر گالستر مسیر دسترسی خود ندارند  برای انتخاب

الگتویی از کتاربری رویی، (، پراکنتده2001و همکارانش )

کته دارای ستطوح  استت زمین در یتک منطقته شتهری

پتتایینی از هشتتت متتورد تتتراکم، پیوستتتگی، تمرکتتز، 

هتتای کاربری ،ای بتتودنبندی، مرکزیتتت، هستتتهخوشتته

 (2014  یمیتتدی و اوینتتگ )مختتتلط و نزدیکتتی استتت

رویی را که یاوی تعریف کلیتدی ترین عنصر پراکندهمهم

کننتد  دسترستی آن است، دسترسی ضعیف معرفتی می

گریخته بته توان در توسعه پراکنده و جستتهضعیف را می

هتتتا، اگرچتتته تمتتتامی پژوهشختتتوبی مشتتتاهده کتتترد  

ای پیچیتده و دارای ابعتاد پدیتدهرویی شتهری را پراکنده

امتا  (Ehrlich et al., 2018)کننتد گوناگون معرفی می

ها وجتود دارد و آن ایتن یک نکته مشتر  در تمامی آن

رویی، نشتانگر مقتدار مستایت ستاخته است که پراکنده

شده و پراکندگی آن در گستره زمین است؛ هرچه زمتین 

بیشتتتری ستتاخته شتتده باشتتد و در گستتتره جغرافیتتایی 

ی، رویی شتهرتری پراکنده باشتد، میتزان پراکنتدهوسیع

  (Estiri, 2014)بیشتر است 

شناستتی و تعریتتف جدیتتد برختتی از بنتتا بتتر روش

زمتین »شود: رویی چنین تعریف میاندیشمندان، پراکنده

شتتده، بیشتتتر در یتتک ناییتته مشتتخص )نستتبت ساخته

هتای شده( و پراکندگی بیشتر ایتن زمینمسایت ساخته

شده در گستره زمین )پیکربندی فضایی(، همراه با ساخته

شتده نستبت بته هتای ساختههم بیشتتر اشتغاع زمینس

                                                            
1- Torrens 

2- Galster 

هتای گیتری از زمینجمعیت یا مشانل )شدت کمتر بهره

رویی ساخته شده(، مواردی هستند که مقادیر بیشتر پراکنتده

  (Jaeger & Schwick, 2014) « دهنتتدرا نشتتان می

رویی و روش سنجش آنان یک یسن مهم تعریف پراکنده

که صرفاً خود پدیده )و نه دالیتل دانند خود را در این می

 کند گیری مییا نتای ( آن را اندازه

رویی را ( پراکنتتتده1388زبردستتتت و یبیبتتتی )

هتای روستتایی و های آن در زمینگسترش شهر و یومه

ها بر این باورنتد کته دانند  آنها میکشاورزی یاشیه آن

ستتاکنین منتتاطق همستتایگی آن، تمایتتل بتته زنتتدگی در 

آمد با اتومبیل دارند  تراکم وخانواری و رفتهای تکخانه

های اصلی ایتن نتوت گستترش شتهری از شاخص ،پایین

است  ساکنین این منتاطق تمایتل بستیاری بته دوری از 

ای با تتراکم دهند در منطقهها دارند و ترجیح میآلودگی

  پایین زندگی کنند

رویی چنتتین تعریتتف در مقالتته یاضتتر، پراکنتتده

رشتد بتدون برنامته، دور از مرکتز و وابستته بته شود: یم

زیست، اقتصتاد و خودرویی است که تمثیراتی را بر محیط

کنتد و از خصوصتیات آن ساختار اجتماعی شهر وارد می

هتتا و دسترستتی تتتوان تتتراکم انتتد ، جتتدایی کاربریمی

  محدود را نام برد

یابد شهر باید رشد افزایش می ،وقتی جمعیت شهر

ی یا افقی پیدا کند  اگر رشد به صورت افقی باشتد عمود

ممکن است در برخی مواقع از مرزهای فعلی شتهر فراتتر 

های کشتاورزی و طبیعتی شتود  همتین و وارد زمین ودر

شود که جذابیت مرکز شهر بتا رشتد رشد افقی باع  می

که دیگر برای تممین متواد  یها کمتر شود  صنایعبزرگراه

زی به مرکز ندارند در جستجوی زمین نیا ،خام و تولیدی

هتا بته ارزان و با دسترسی باال به شبکه گستترده بزرگراه

 ،هتایابنتد  امتروزه بزرگراهسرعت در یومه گستترش می

تبدیل به مراکز ثقتل جدیتد بترای گستترش شتهرگرایی 

  (Torrens, 2006)اند شده

رویی دالیل بروز پراکنتده ،از نظر برخی پژوهشگران

عبارتند از: افزایش جمعیت و درآمد، قیمت پایین زمتین، 
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های پایین زیرساخت دسترسی به مسکن مناسب و هزینه

  (Habibi & Asadi, 2011; Torrens, 2006)ونقتل و یمل

نتر  بتاالی تملتک ختودرو، پژوهشگران معتقدنتد  برخی

ریزی د برنامههای پیرامونی و نبودسترسی آسان به زمین

 رویتیاز عناصری هستند که منجر به شیوت پراکنتده ،مرکزی

 .(Hamidi & Ewing, 2014)اند در آمریکا شده

گیری نوعی از الگوی عوامل بسیاری، منجر به شکل

شتود: رویی خوانده میشوند که پراکندهتوسعه شهری می

تر، عالقه های ارزانکنندگان برای زمینترجیحات مصر 

ختانواری، زنتدگی در به وایدهای مستکونی ویالیتی تک

تراکم و سرسبز و تمایل به داشتتن مستکن های کممحله

هستتند  ارتقتای روابتط از راه دور و  متوارد قبیتلدوم از این 

ها قدرت انتخاب بیشتتری کاهش قیمت سوخت نیز به انسان

  (Nazarnia et al., 2016)برای محل سکونتشان داده است 

 روییپراکنتدهوقتوت پن  عامل اصلی بترای  ،در مجموت

میان آمریکا و اروپا یکسانند و  ،وجود دارد  سه یالت اوع

رویی است ولی دو یالت نهتایی، پراکنده نقششان افزایش

  ایتن پتن  دارنتدکارکردی کامالً برعکس  قارهدر این دو 

 :(Patacchini & Zenou, 2009)عامل عبارتند از 

های دسترسی به خودرو که باع  کاهش هزینه -1

 شود رویی میسفر و در نتیجه افزایش پراکنده

زنتدگی در افزایش درآمد که خانوارها را بترای  -2

کند و از آنجتا کته تر ترنیب میوایدهای مسکونی بزرگ

تتتر استتت باعتت  افتتزایش زمتتین در یواشتتی شتتهر ارزان

 شود رویی میپراکنده

رویی افزایش نر  اشتغاع باع  افزایش پراکنده -3

 شود چون اشتغاع همبستگی زیادی با درآمد دارد می

های قتومی در شتهرها بته افزایش درصد اقلیت -4

رویی کمتتر در رویی بیشتر در آمریکتا و پراکنتدهدهپراکن

 اروپا خواهد انجامید  

رویی در افزایش نر  جرم باع  افزایش پراکنده -5

زیتترا  ؛آمریکتتا و کتتاهش آن در اروپتتا خواهتتد گردیتتد

  خیز فاصله بگیرندتمایل دارند از مناطق جرم ،هاخانواده

لزومتتتاً  ،هرگونتتته گستتتترش شتتتهر در یواشتتتی

رویی به شکل خاصی از ایتن ی نیست  پراکندهرویپراکنده

از   (Zhang et al., 2018) شتودگستترش اطتالق می

رویی، تنهتا (، پراکنتده2018منظر ژانتگ و همکتارانش )

دهد که گسترش زمین شتهری از مستایت زمانی ر  می

 شده، فراتر رود متناسب برای اسکان جمعیت افزوده

رویی، انلب دههای فضایی پراکنبا این یاع، ویژگی

شتتهودی و بتته ستتادگی قابتتل مشتتاهده هستتتند: توستتعه 

تتراکم و دسترستی گریخته یا پراکنده، توستعه کمجسته

 .(Liu et al., 2018)ضعیف، برخی از این موارد هستند 

مشخصتاتی  ،رویی( پراکنتده2006از نظر تتورنس )

دارد که آن را از الگوهای شهری شتدن پتیش از ختود و 

کنتد  در متمایز می ،مانند رشد هوشمند الگوهای دیگری

رونتد شهرنشتینی بتا خاصتیت  ،روییپراکنتده ،وهله اوع

رویی است  نکته دوم آن است کته پراکنتده 1گراییهیوم

انتد در یاشیه شهرها و در مناطقی که قبالً شتهری نبوده

شود  سومین نکتته تتراکم کتم ایتن الگوستت  نمایان می

هاستت  رویی، همگتونی کاربریخاصیت چهتارم پراکنتده

ختانواری بختش عمتده کتاربری را کاربری مستکونی تک

موالً به صورت نواری دهد و کاربری تجاری معتشکیل می

هتتایی از فعالیتتت کتته در یاشتتیه گیتترد  ردیفشتتکل می

نیرقابل  و گیرند و تقریباً بدون خودروها شکل میبزرگراه

رویی، مسئله مرتبط با پراکنده پنجمیندسترسی هستند  

مشخصات ظاهری چنین الگویی است  معموالً مشخصات 

یکنواختت کننده و ظاهری این الگو به دلیل آنچه خستته

آن است  ششمه است  مسئله شدنقد  ،بودن خوانده شده

گیترد کته معموالً در شرایطی شکل می ،روییکه پراکنده

ریزی منستجمی وجتود نداشتته باشتد  ایتن نظام برنامته

ها در مرکتتز و مستتئله از مقایستته مقتتررات و محتتدودیت

  (Torrens, 2006)شود کامالً مشخص می ،یاشیه شهر

هتا نیتز اثترات و مظتاهر مختلفتی شدر سایر پژوه

 اند که به اختصار عبارتند از: شده بیانرویی برای پراکنده

                                                            
1- Suburbanization 
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 ،(Garrido-Cumbrera, 2018)افزایش ازدیام ترافیکی 

 ;Navamuel et al., 2018) و آب افزایش تقاضای برق

Jaeger & Schwick, 2014) افتزایش مصتر  انترژی ،

های کشتاورزی و ، تجاوز به زمین(Estiri, 2014)خانوار 

ها که نقتش کلیتدی در تغذیته جوامتع تغییر کاربری آن

 ;Zhang et al., 2018; Nazarnia et al., 2016)دارند 

Jaeger & Schwick, 2014)و  ، افتتزایش آلتتودگی هتتوا

-Garrido) ایافتتتتزایش انتشتتتتار گازهتتتتای گلخانتتتته

Cumbrera, 2018; Nazarnia et al., 2016; 

Hennig et al., 2015)، وستتازها در افتتزایش ساخت

گیری مستکن، نوایی پیرامونی شهرها، منجتر بته شتکل

شتود کته نتر  ها و فضاهای تجاری جدیتدی میکارخانه

شتناخته اشغاع بسیار کمی داشته و با عنوان شتهر ارواح 

، (Yue et al., 2016; Hennig et al., 2015)شتوند می

 & Jaeger) ونقتلها و یملزیرساخت وریکاهش بهره

Schwick, 2014; Nazarnia et al., 2016)،  کاهش تحر 

 ;Braçe, 2016)رو و فعالیت بدنی ساکنان نوایی پراکنتده

Garrido-Cumbrera et al., 2018)،  وابستگی به خودرو

(Hamidi & Ewing, 2014; Hennig et al., 2015) ،

 ;Nazarnia et al., 2016) کتاهش نفوذپتذیری ختا 

Jaeger & Schwick, 2014)هایگاه، از دست رفتن زیست 

 ;Nazarnia et al., 2016) طبیعی و ختدمات اکوسیستتم

Jaeger & Schwick, 2014)، وری کتتتاهش بهتتتره

ونقل عمومی، افزایش زمان ستفرهای ها و یملزیرساخت

کتاهش مشتارکت متدنی در جامعته روزانه بته محتل کتار و 

(Nazarnia et al., 2016)  

 

 روش تحقیق  -4

الزم استت متدع برای معرفی روش تحقیتق، ابتتدا 

مفهومی پتژوهش، تبیتین و ارائته شتود  متدع مفهتومی 

پژوهش، در واقتع چتارچوب انتختابی پژوهشتگران بترای 

سنجش پدیده مورد نظر است؛ چارچوبی کته بتر استاس 

مفتتاهیم و مبتتانی نظتتری و تجربتتی آن موضتتوت شتتکل 

گیرد  یکی از عناصر مهم در ستاختن متدع مفهتومی می

های پژوهش است  خاب شاخصپژوهش در این مقاله، انت

خرا  ها با استفاده از مرور متون نظتری، استتاین شاخص

، گرفتته صتورتهتای شدند  در متتون نظتری و پژوهش

رویی در نظتر های مختلفی برای سنجش پراکندهشاخص

های شتتده و نتتتای  مختلفتتی بتتر استتاس شتتاخصگرفتتته 

برختتتی از ، 1اند  در جتتتدوع انتختتتابی یاصتتتل شتتتده

هتا ارائته رویی و منتابع آننجش پراکنتدههای سشاخص

  شده است

 

 رویی در منابع مختلفهای سنجش پراکندهمعیارها و شاخص -1 جدول

Galster et al., 2001 
 نزدیکی -بودن یاهسته -مرکزیت -بندیخوشه -تمرکز -تراکم

Zhang, 2000 

 درصتد -شخصتی نقلیته وستایل از کنندگاناستتفاده درصتد -شتهر تجتاری مرکتز تتا ستفر زمتان -هتابزرگراه تعداد -عمومی نقلیه وسایل از کنندگاناستفاده درصد

 درصتد -دولتتی شتانلین درصتد -خانوار درآمد متوسط -عالی تحصیالت دارای افراد درصد -کردهتحصیل افراد درصد -ساع 50-19 بین سنین درصد -سفیدپوستان

 وایتد یک ارزش متوسط -مالک ماهیانه هزینه -بهااجاره متوسط -زمین اندازه -دبیرستان آموزدانش هر هزینه -هادبیرستان تحصیل از فرانت نر  -خصوصی شانلین

 خانه

Cutsinger et al., 2005 
 مسکونی وایدهای تمرکز -مسکونی وایدهای مرکزیت -کاربری اختالط -بودن ایهسته -اشتغاع توزیع -نزدیکی -تداوم -تراکم

Ewing et al., 2002 

 قدرت مراکز فعالیت و مراکز شهری -هادسترسی به شبکه خیابان -هاکاربری در محلهاختالط  -تراکم مسکونی

Angel, 2007 

شتده درصتد محتالت در آن ساخته 50سطوح قابل نفوذ کته بتیش از  -مسایت سطح نیرقابل نفوذ زمین+ فضای باز شهری شده -مسایت سطح نیرقابل نفوذ زمین

شتده قترار متری سطوح ساخته 100سطوح قابل نفوذ که در شعات  ،نیرقابل نفوذ+ فضای باز شهری شده+فضای باز پیرامونی(جاپای شهری= )مسایت سطح  -هستند

های ها و شیبشده بدون ایتساب سطح آبتراکم نوایی شهری ،شدهتراکم نوایی شهری ،شدهتراکم نوایی ساخته ،مجموت فضاهای باز شهری شده و پیرامونی ،دارند

 ،شده+ فضای باز پیرامتونیتراکم )مسایت سطح نیرقابل نفوذ+ فضای باز شهری ،شده+ فضای باز پیرامونی(راکم )مسایت سطح نیرقابل نفوذ+ فضای باز شهریت ،تند

 ،گرادیان تراکم ،شدهنقطه دارای کمترین فاصله متوسط از تمامی نقاط سطح شهری ،تغییر مکان مرکزی شهری ،تمرکززدایی ،پیوستگی ،های تند(ها و شیبسطح آب
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تتراکم  ،ایتتراکم نقطته ،چندپارگی فضاهای بتاز ،ارتباط و مجاورت فضاهای سبز ،شاخص گشودگی ،بریدههای بریدهتوسعه ،گستردگی ،افزاتوسعه میان ،توسعه جدید

 ای محدودنقطه

Frenkel & Ashkenazi, 2008 

 -مستکونی کتاربری -زمین متوسط اندازه -پراکنده توسعه خالص شاخص -پراکنده توسعه ناخالص شاخص -شکل شاخص -فرکتاع بعد -خالص تراکم -ناخالص تراکم

 خاص هایکاربری -گردشگری-تفریحی کاربری -مختلط کاربری -عمومی کاربری -صنعتی کاربری

Paulsen, 2014 
درصتد وایتدهای  -شتدهشهری تراکم وایدهای مستکونی در نتوایی تتازه -مصر  زمین به ازای هر خانوار شهری جدید  -وایدهای مسکونی شهریتغییر در تراکم 

 اندشده قبلی قرار گرفتهمسکونی جدید که در نوایی ساخته

Ewing et al., 2006 

 در شتده بینتیپیش تتراکم -ha/mile 12500 از بتیش تراکم در ساکنین درصد -ha/mile 1500 از کمتر تراکم در ساکنین درصد -مربع مایل هر در خالص تراکم

 دارای ستاکنین درصتد -شهری نقاط در جمعیتی مراکز تراکم -مسکونی  هایساختمان در قطعات اندازه میانگین -شهری هایزمین در جمعیتی خالص تراکم -مراکز

 در ابتتدایی مدرسته بته دسترستی دارای ساکنین درصد -مایلی یک فاصله در خرید مراکز به دسترسی دارای ساکنین درصد -خود بلو  در اداری مراکز به دسترسی

 در جمعیتتی تتراکم -ختدمات کننتدهارائه هتایکاربری بتین اختتالط -ختدمات و ساکن جمعیت بین تعادع -اشتغاع و ساکن جمعیت بین تعادع -مایلی یک فاصله

 کته افرادی درصد -هستند CBD از مایلی ده فاصله در که افرادی درصد -هستند CBD از مایلی سه فاصله در که افرادی درصد -مراکز از تراکم کاهش نر  -قطعات

 -مربتع مایتل در هتابلو  انتدازه میانگین -هابلو  طوع میانگین -شهری مرکز ترینمتراکم به جمعیتی تراکم نسبت -هستند شهر همان آماری مناطق پوشش تحت

 (مربع مایل 01/0 از کوچکتر) کوچک هایبلو  درصد

Kahn, 2001 
 مایلی از شهر 10یا  5درصد مشانل موجود در فاصله 

Tian et al., 2017 

 شدهرشد زمین ساخته شده شهری:رشد سطح ساخته

 نفر 100نفر، تعداد مدارس ابتدایی و راهنمایی به ازای هر  1000تعداد تخت بیمارستان به ازای هر  وجود تسهیالت شهری:

 در هر کیلومترمربع GDPاز سطح زمین، تراکم کیلومترمربع نسبت جمعیت دائمی در هر  تراکم:

 ترین فواصل میان مرکز شهر و مراکز مناطق شهریهای مترو، مجموت کوتاهترین فاصله بین مرکز شهر و ایستگاهکوتاه ونقلی:دسترسی حمل

 گریختهتعداد قطعات زمین به ازای هر کیلومترمربع، میانگین مسایت تمامی قطعات زمین، مجموت مسایت قطعات زمین جسته شکل شهری:

Terzi & Bolen, 2009 
 مراکز قدرت -مراکز به دسترسی یا از فاصله -ناخالص تراکم

Weilenmann et al., 2017 

ونقل عمتومی یتا خصوصتی، ستهم شاخص پتانسیل دسترسی به شهر از طریق یمل -شدهآوریمالیات فدراع جمعسرانه  -ساع اخیر 10نر  رشد جمعیت شهری در 

درصتد مالکتان  -کنند نسبت به کل جمعیت شتانلسهم شانالن ساکن در شهر که در خار  شهر کار می -شانالن ساکن در خار  شهر نسبت به کل جمعیت شانل

درصتد  -درصتد شتانالن در بختش کشتاورزی -درصد شانالن در بخش خدمات -نفره از کل خانوارهادرصد خانوارهای تک -درصد ساکنان بازنشسته -واید مسکونی

 های موجود در ساع مورد بررسیمیالدی از کل ساختمان 1919شده پیش از ساع های ساختهساختمان

Hamidi & Ewing, 2014 
درصد  -تراکمهای کمدرصد جمعیت ساکن در یومه -های شهری و یومهتراکم ناخالص شغلی بلو  -و یومههای شهری تراکم ناخالص جمعیتی بلو  عامل تراکم:

 های شهریتراکم خالص جمعیتی زمین -های دارای تراکم متوسط یا زیادساکنان در یومه

 میزان اختالط مشانل -تعادع مشانل با جمعیت عامل ترکیب کاربری:

 -هتای شتهریضریب تغییر در تتراکم جمعیتتی بلو  -اییا مراکز منطقه CBDدرصد اشتغاع در  -اییا مراکز منطقه CBDدر  درصد جمعیت ساکن عامل تمرکز:

 های شهریضریب تغییر در تراکم شغلی بلو 

 های چهارسویه یا بیشتردرصد تقاطع -هاتراکم تقاطع -اندازه متوسط بلو  -مایل مربع 100های کوچک شهری دارای مسایت کمتر از درصد بلو  عامل خیابان:

 

 ؛ییارهتایمع یها بتر مبنتاشاخص ،پژوهش نیدر ا

 یمحلت طیبتا شترا قیها و تطببه داده یهمچون دسترس

منتختب  یهاشتاخص، 2انتخاب شدند  در جدوع  نیقزو

هتا بتر آن یو جهتت اثرگتذار یهمراه با عنتوان اختصتار

 اند شدهارائه  ییروپراکنده
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 روییپراکندههای منتخب پژوهش برای سنجش شاخص -2 جدول

 عنوان اختصاری روییتأثیر بر پراکنده شاخص
 GRSDSTY (-) تراکم ناخالص

 NETDSTY (-) تراکم خالص

 MEANPTCH )+( اندازه متوسط زمین مسکونی

 DSTY1500 )+( نفر در هکتار 40درصد جمعیت ساکن در تراکم کمتر از 

 DSTY12500 )+( هکتارنفر در  100درصد جمعیت ساکن در تراکم بیش از 
 PCTRESID )+( درصد کاربری مسکونی

 PCTSMAL (-) (30002m>های کوچک )درصد بلو 

 COMM200 )+( متری کاربری تجاری 200درصد جمعیت در فاصله 

 EDU500 (-) متری کاربری آموزشی 500درصد جمعیت در فاصله 
 CBD (-) CBD1KMکیلومتر از  1درصد جمعیت در فاصله کمتر از 
 CBD (-) CBD3KMکیلومتر از  3درصد جمعیت در فاصله بیش از 
 SHAPEIDX (-) شاخص شکل

 FRACTAL (-) بعد فرکتاع

 

پژوهش نشان داده شده  مدع مفهومی، 1در شکل 

شتاخص  13مفهتومی پیداستت،   چنانچته از متدع است

عاملی در چند عامل منتخب پژوهش با استفاده از تحلیل

بندی خواهند ها فعالً مشخص نیست( دسته)که تعداد آن

رویی توستط شد  پس از آن میزان تبیین پدیده پراکنتده

نقشته توزیتع  ،هر یک از این عوامل مشخص و در نهایت

 شود رویی ارائه میپراکنده

  مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
 

تحلیلتی بتا خاصتیت  -این تحقیق، جنبه توصتیفی

قیاسی داشته و در این راه بته متوردپژوهی نتوایی شتهر 

پردازد  در این پژوهش، ابتدا بتا مترور متتون و قزوین می

های مختلتتف ستتنجش مبتتانی نظتتری متترتبط، شتتاخص

هتای موجتود در رویی مطالعه و با تکیته بتر دادهپراکنده

های های شتتاخصهستتازی آستتتانشتتهر قتتزوین و بومی

های متتورد نظتتر شتتده در متتتون جهتتانی، شتتاخصمعرفی

  ستپس بتا استتفاده از سیستتم انتختاب شتدندپژوهش 
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های سرشماری و ستایر ، داده(GIS)اطالعات جغرافیایی 

  پتس از شتدندها استخرا  اسناد مرتبط، مقادیر شاخص

های برگزیتده عاملی، شتاخصآن با استفاده از فن تحلیل

بندی شتده، میتزان تبیتین پدیتده ذیل عواملی دستهدر 

رویی توسط هر یک از این عوامل مشخص شده و پراکنده

مقادیر هر یتک از ایتن عوامتل در نتوایی مختلتف شتهر 

نقشتته مقتتادیر  نهایتتت،  در شتتدندقتتزوین مشتتخص 

  بتا گردیتدرویی نوایی مختلف شهر قزوین ارائته پراکنده

متغیرهتا از منتتابع توجته بته آن کته در پتتژوهش یاضتر 

فرض دقیقتی مبنتی بتر ، پیشاندشدهگردآوری  یمختلف

عتتاملی وجتتود نتتدارد و بنتتابراین از تحلیل هتتاآنارتبتتاط 

 شودیماستفاده  ،SPSSافزار از نرم گیریبهرهاکتشافی با 

 ( 1390)زبردست، 

اطالعتات اولیته  وی تحقیق جتزهاشاخصبرخی از 

هر سرشماری هستند و تعریف خاص یا نیاز به استتخرا  

تتتراکم ختتالص و  تتتوانیماز ایتتن جملتته  ؛ثانویتته ندارنتتد

ی مختلتف، انتدازه هتاتراکمناخالص، درصد ستاکنین در 

ی هابلو ی مسکونی و درصد هایکاربرمتوسط و درصد 

کوچک را نام بترد کته بتا استتفاده از سیستتم اطالعتات 

قابل استتخرا  هستتند  در ایتن بتین  (GIS)فیایی جغرا

نیز وجود دارند کته نیتاز بته تعتاریف  هاشاخصبرخی از 

ی ثانویه بترای استتخرا  دارنتد  بترای هایابیارزجدید یا 

نیازمند تعریف  CBDمباع دو شاخص مرتبط با فاصله از 

  ندای از شهر به عنوان ناییه مرکزی تجارت هستتناییه

استتفاده از مطالعتات  ،CBDای تعیتین روش متداوع بر

مبدأ و مقصد شهری است  در مورد شهر قزوین، به دلیل 

آن که اطالعات مبدأ و مقصد شهری در دستترس نبتود، 

CBD  بر اساس طترح توستعه و عمتران شتهر قتزوین و

یوزه نفوذ تهیه شده توستط مهندستین مشتاور شتهر و 

توجه بته مال  عمل قرار گرفت  با  1384برنامه در ساع 

شتهر قتزوین در محتدوده بتازار و  CBDاین کته ناییته 

محوطه قدیمی شهر واقع شده است و بیشترین یجتم و 

 شتودیمتراکم کاربری تجاری در همان منطقه مشتاهده 

  در شتودیمو تمییتد  رسدیماین انتخاب منطقی به نظر 

ناییتته  39از  32شتتهر قتتزوین در ناییتته  CBDواقتتع 

ی مولوی، کورش، پیغمبریته و هاابانیخانتخابی و مابین 

 CBDامام خمینی واقع شده استت  بتا مشتخص بتودن 

دو شاخص مرتبط بتا فاصتله از آن را در نتوایی  توانیم

مختلف تعیین کرد  همچنتین بته دلیتل تفتاوت شترایط 

)بته ویتژه ایتاالت  رویی در ایران و سایر کشتورهاپراکنده

بتا  هاشتاخصایِ برختی از مقادیر آستانه ،آمریکا( همتحد

شده توسط زبردستت و یبیبتی استفاده از مقادیر تعریف

  ایتن تغییترات عبارتنتد از: انتدازه اندشده( بومی 1388)

 3000مایل مربتع بته  01/0ی کوچک )تغییر از هابلو 

 3و  1ایل به م 3و  1)تغییر از  CBDمترمربع(، فاصله تا 

 1کیلومتر(، فاصله تا مراکز آموزشی و تجتاری )تغییتر از 

متر( و تغییر مقادیر تراکم  در مورد  200و  500مایل به 

این نکته ضروری است که با توجه بته  بیانمقادیر تراکم 

، یداکبر تتراکم در 1384آن که بر اساس اطالعات ساع 

نفتر در  24نفر در هکتار و یتداقل آن  175شهر قزوین 

 12500و  1500ای به جای مقتادیر آستتانه ،هکتار است

نفتر در هکتتار استتفاده  100و  40از  ،نفر در مایل مربع

شود  ایتن امتر بتدان علتت استت کته ذات و تعریتف یم

رویی در ایاالت متحده آمریکتا بتا ایتران متفتاوت پراکنده

رویی در آن کشتتور بتته گستتترش نتتوایی استتت  پراکنتتده

؛ بته نحتوی کته شتودیمخار  از شهرها اطالق ای یومه

برای رسیدن به مقصد شهری، گاهی الزم استت بتیش از 

کیلومتر فاصله تا شهر طی شود در یالی که در ایران  30

رویی عبارت است از: گستترش افقتی شتهرها بته پراکنده

صورت نوایی چسبیده به شهر؛ به نحوی که انلب پس از 

ایتن  شتودیمری ناچار گذشت مدت زمانی، مدیریت شه

 نوایی را نیز جزو محدوده خدماتی شهر به یساب آورد 

در نهایتتت بتترای محاستتبه شتتاخص شتتکل و بعتتد 

( 2008) 1یی که فرنکتل و اشتکنازیهافرموعفرکتاع، از 

  استفاده شده است اندکردهمعرفی 

                                                            
1- Frenkel and Ashkenazi 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

6.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.26.5.3
https://iueam.ir/article-1-1192-fa.html


 1398 بهار ،ششموبیست شماره /شهری مدیریت و تتتتتتتتتت اقتصادتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 70

 

i

i
i

i

i
i

Alog

Llog*2
F

A**2

L
SH

=


=

 

بعتتد ، iFشتتاخص شتتکل،  ISHدر ایتتن دو فرمتتوع 

 مسایت، iAشده ناییه و محیط قسمت ساخته، iLفرکتاع، 

 شده ناییه است  شاخص شکل و بعد فرکتتاع،قسمت ساخته

دو شاخص جدیدی هستند که برای ستنجش اثتر شتکل 

 هااند  این شتاخصرویی، تعریف شدههندسی نوایی بر پراکنده

رویی در ایتتران بتته کتتار تتتاکنون بتترای ستتنجش پراکنتتده

رویی، ها بر پراکنتدهاند و از همین رو سنجش اثر آننرفته

 گردد های نوآوری این تحقیق، محسوب مییکی از جنبه

 

 های تحقیقیافته -5

رویی در شتتاخص پراکنتتتده 13عتتاملی، در تحلیل

یر ویژه تحلیل شدند  در این تحلیل، مقاد SPSSافزار نرم

مقتادیر بتا   مال  انتخاب عوامل قترار گرفتت، 1باالتر از 

دوران داده شتدند و از روش  ،استفاده از روش واریماکس

 استفاده شد  (PCA)های اصلی تحلیل مؤلفه

و آزمون کرویت  KMOی هاآزموننتای   3جدوع 

 538/0ر قواعد آماری، عتدد بنا ب  دهدیمبارتلت را نشان 

 تتتتوانیمقبوع استتتت و قابتتتل KMOبتتترای آزمتتتون 

به کار برد  همچنین  هادادهعاملی را برای سنجش تحلیل

به دست آمتده  00/0نتیجه آزمون کرویت بارتلت برابر با 

  در کندیماست که فرض ناهمبسته بودن متغیرها را رد 

از  تتوانیمنتیجه متغیرها با یکدیگر همبستگی دارنتد و 

 عاملی استفاده کرد تحلیل

( که یکتی 4ماتریس عوامل استخرا  شده )جدوع 

عاملی است، همبستگی متغیرها تحلیلنتای   نیترمهماز 

تعریتف،  بنتا بتر  دهتدیمنشتان  هتاعاملرا با هر یک از 

بیانگر رابطته  4/0بیش از  قدر مطلقمقادیر همبستگی با 

و عوامتل هستتند و در یتالتی کته یتک  علّی بین متغیر

با دو یا چنتد عامتل، همبستتگی معنتادار داشتت،  متغیر

دارد بته  ا آن متغیترعاملی که بیشترین همبستتگی را بت

   شودیمانتخاب  عنوان عامل مبین آن متغیر

 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  -3 جدول

538/0  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

844/212  Approx. Chi-Square 

Bartlett's Test of Sphericity 78 df 

000/0  Sig. 

 

 شده استخراج عوامل سیماتر -4 جدول

 نام اختصاری متغیر
 عوامل استخراج شده

1 2 3 4 5 

GRSDSTY 829/0 013/0- 043/0 182/0- 024/0- 

NETDSTY 726/0 270/0- 146/0- 087/0 026/0 

MEANPTCH 765/0- 385/0- 130/0- 162/0 024/0- 

DSTY1500 636/0- 094/0- 273/0 306/0- 403/0 

DSTY12500 677/0 135/0- 162/0- 365/0 134/0- 

PCTRESID 632/0 178/0- 017/0 323/0- 037/0- 

PCTSMAL 254/0 487/0 479/0 593/0- 031/0- 

COMM200 335/0 388/0- 329/0 255/0 536/0 

EDU500 243/0 296/0 241/0- 075/0 747/0 

CBD1KM 142/0- 597/0- 545/0 159/0 100/0- 

CBD3KM 244/0- 412/0 616/0- 184/0- 057/0 

SHAPEIDX 027/0 852/0 222/0 290/0 061/0- 

FRACTAL 022/0- 800/0 343/0 419/0 023/0- 
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طور که مشتخص استت در متاتریس عوامتل همان

استخرا  شده برخی از متغیرها با بیش از یتک عامتل )و 

در یک مورد با سه عامل( همبستگی معنتادار دارنتد کته 

ی عوامتتل را مشتتکل گتتذارنامهمتتین مستتئله تحلیتتل و 

  برای تستهیل در ایتن امتر، دوران عوامتل انجتام کندیم

در یالتتت  شتتودیم  همتتان طتتور کتته مشتتاهده ردیتتگیم

های مشتتر  هتم در ( همبستتگی5یافته )جدوع دوران

بیشترین یالت با دو عامل است  در واقتع دوران عوامتل، 

  کندیمی عوامل را ساده گذارنامکار تفسیر و 

تنهتا  5شود عامل میمشاهده  5چنانچه در جدوع 

درصتد جمعیتت در »و آن  کنتدیمرا تبیتین  یک متغیر

است  این شتاخص، « متری از مراکز آموزشی 500فاصله 

و  دهتدینمهمبستگی چنتدانی بتا ستایر عوامتل نشتان 

یتتتذ  و  ،بنتتتابراین الزم استتتت از فهرستتتت متغیرهتتتا

عاملی مجدداً بدون در نظتر گترفتن ایتن شتاخص تحلیل

 انجام شود 

برای بار دوم و عاملی تحلیلاساس نتای  پیشین، بر

انجام شد  جهت  5های همبسته با عامل با یذ  شاخص

شده اختصار، در این قسمت صرفاً جدوع عوامل استخرا 

شتتود عتتاملی، ارائتته مییافتتته بتترای دومتتین تحلیلدوران

 543/0برابتر بتا  KMO(  در این مریله مقدار 6)جدوع 

قبوع است  همچنین نتیجته آزمتون دست آمد که قابلبه

به دست آمد که فترض  000/0با  برکرویت بارتلت نیز برا

؛ در نتیجتته، کنتتدیمناهمبستتته بتتودن متغیرهتتا را رد 

از  تتتوانیممتغیرهتتا بتتا یکتتدیگر همبستتتگی دارنتتد و 

 عاملی استفاده کرد تحلیل

عتاملی تحلیل یینهتا جتهینت 7در جدوع همچنین 

 شده است ارائه 

 عاملی(دوران یافته )مرتبه اول تحلیل شده استخراج عوامل سیماتر -5 جدول

 عنوان متغیر
 عوامل استخراج شده

1 2 3 4 5 

GRSDSTY 620/0 108/0- 548/0 074/0 143/0 

NETDSTY 697/0 245/0- 154/0 132/0 206/0 

MEANPTCH 497/0- 244/0- 654/0- 066/0 197/0- 

DSTY1500 826/0- 145/0- 006/0- 133/0 152/0 

DSTY12500 794/0 009/0 038/0- 115/0 093/0 

PCTRESID 433/0 310/0- 494/0 078/0 055/0 

PCTSMAL 180/0- 253/0 884/0 030/0- 069/0- 

COMM200 159/0 118/0- 002/0 609/0 559/0 

EDU500 056/0 114/0 061/0 250/0- 829/0 

CBD1KM 132/0- 184/0- 142/0- 769/0 213/0- 

CBD3KM 147/0- 017/0 112/0- 779/0- 070/0 

SHAPEIDX 002/0- 897/0 142/0 192/0- 028/0 

FRACTAL 038/0- 962/0 060/0 035/0- 053/0 
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 عاملی(ماتریس عوامل استخراج شده دوران یافته )مرتبه دوم تحلیل -6 جدول

 عنوان متغیر
شدهعوامل استخراج  

1 2 3 4 

GRSDSTY 0/631 100/0-  556/0  095/0  

NETDSTY 0/725 229/0-  165/0  159/0  

MEANPTCH 506/0-  247/0-  -0/669 031/0  

DSTY1500 -0/782 136/0-  000/0  117/0  

DSTY12500 0/794 018/0  029/0-  140/0  

PCTRESID 437/0  306/0-  0/494 087/0  

PCTSMAL 203/0-  245/0  0/879 043/0-  

COMM200 244/0  080/0-  036/0  0/642 

CBD1KM 194/0-  188/0-  162/0-  0/752 

CBD3KM 088/0-  0/018 105/0-  -0/792 

SHAPEIDX 004/0  0/897 145/0  209/0-  

FRACTAL 032/0- 965/0 064/0 052/0- 

 

 گذاری عوامل پس از نامعاملی تحلیلنتیجه نهایی  -7 جدول

 روییدرصد تبیین واریانس پراکنده نام شاخص نام عامل

 عامل تراکم

 تراکم خالص

834/27 
 تراکم ناخالص

 نفر در هکتار 40تراکم کمتر از 

 نفر در هکتار 100تراکم بیش از 

 عامل پیکربندی
 شاخص شکل

564/21 
 بعد فرکتاع

 عامل کاربری

 درصد کاربری مسکونی

 ی کوچکهابلو درصد  342/11

 متوسط مسایت کاربری مسکونی

 عامل دسترسی

 متری مراکز تجاری 200درصد جمعیت در فاصله 

 CBDدرصد جمعیت در فاصله یک کیلومتری  482/9

 CBDدرصد جمعیت در فاصله  بیش از سه کیلومتر از 

 222/70 مجموت

 

رویی، از های مربوط بته پراکنتدهبرای ترسیم نقشه

شتود  ( استفاده میSPSSافزار امتیاز عاملی )خروجی نرم

این امتیتازات در وزن هتر یتک از عوامتل؛ یعنتی میتزان 

شتود تتا رویی ضترب میتبیین واریانس پدیتده پراکنتده

امتیازات موزون به دست آیند  ستپس امتیتازات یاصتل 

نرمتاع  1و  0اییه به مقادیری بتین ن 39برای هر یک از 

 نتیمامتیتازات بتا استتفاده از روش  ،شوند  پس از آنمی

 ،بندی شده و در نهایتتدر پن  طبقه دسته انحرا  معیار

وامتل رویی بر یسب هر یک از عهای توزیع پراکندهنقشه

 ( 2گردند )شکل ارائه می

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

6.
5.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.26.5.3
https://iueam.ir/article-1-1192-fa.html


 73 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یقانون نیزبردست، یس اریاسفند /    یعامللیبا استفاده از فن تحل یشهر ییروپراکنده لیتحل

 

 
رویی در نواحی شهر قزوین نقشه توزیع عوامل پراکنده -2شکل 
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 گیری و پیشنهادنتیجه -6

جمعیت شهرنشین در سراسر دنیا در یاع افتزایش 

بختش  ،ملتل متحتدستازمان بینتی پیشبراستاس است  

 2050ای از ایتتن افتتزایش شهرنشتتینی تتتا ستتاع عمتتده

به همین  خواهد بود؛توسعه میالدی در کشورهای دریاع

بینتتتی تغییتتترات و اثتتترات ریزی و پیشدلیتتتل برنامتتته

یکی از موارد ضتروری  ،رویی بر زندگی شهروندانپراکنده

ریزی شهری بته ویتژه در کشتورهای در دستورکار برنامه

رو، در این تحقیق تتالش شتد  ایناز  توسعه است دریاع

های ناشی از افزایش رویی به عنوان یکی از پدیدهپراکنده

گیری، تشدید یا شهرنشینی تحلیل و عوامل مؤثر بر شکل

ابتتدا متتون  مطالعته،مشخص گردد  در ایتن  ،کاهش آن

نظتتری کتته تعتتاریف، دالیتتل وقتتوت و نتتتای  و مظتتاهر 

ار داده بودنتد، بررستی قتر مطالعتهرویی را متورد پراکنده

رویی در این تحقیتق چنتین شدند  بر این اساس پراکنده

رشد بدون برنامه، دور از مرکز و وابسته به تعریف گردید: 

زیستت، اقتصتاد و ستاختار خودرویی است که بتر محیط

توان و از خصوصیات آن می گذاردتمثیر میاجتماعی شهر 

هتا و دسترستی محتدود تراکم اند ، جتدایی کاربریبه 

های داخلی و خارجی کته ایتن   سپس پژوهشاشاره کرد

های گونتاگون هتا و شتاخصپدیده را با استتفاده از روش

  در شدندمورد سنجش قرار داده بودند، مطالعه و بررسی 

شتتاخص  13های متتورد بحتت ، پایتتان از میتتان شتتاخص

های مربوط بته هتر یتک از ( انتخاب شد و داده2)جدوع 

آوری گردید  در نهایتت بتا انجتام دو مریلته جمع ،هاآن

ها )درصتد جمعیتت و یذ  یکی از شاخصعاملی تحلیل

متتتری کتتاربری آموزشتتی( بتته دلیتتل  500در فاصتتله 

 12هتای یاصتل، ها و عاملناهمبستگی با سایر شتاخص

مانتتده در چهتتار عامتتل تتتراکم، پیکربنتتدی، شتتاخص باقی

و دسترسی جای گرفتند که در مجموت بتیش از  کاربری

رویی را تبیتتین درصتتد از واریتتانس پدیتتده پراکنتتده 70

ها به ترتیب هر یک از این عامل به عبارت دیگرکنند  می

درصتتتد از واریتتتانس پدیتتتده  5/9و  3/11، 6/21، 8/27

کننتتد  میتتزان تبیتتین عامتتل رویی را تبیتتین میپراکنتتده

دهنده آن است که شاخص ندرصد( نشا6/21پیکربندی )

کته توستط فرنکتل و اشتکنازی « بُعتد فرکتتاع»شکل و 

هایی جدیتد بترای ستنجش ( به عنتوان شتاخص2008)

رویی رویی معرفی شدند، اثتر بتاالیی بتر پراکنتدهپراکنده

داشته و باید در ستنجش ایتن پدیتده متورد توجته قترار 

 ،28، 17د نوایی ندهگیرند  نتای  این پژوهش  نشان می

، 5، 4شهر قزوین بسیار متراکم بتوده و نتوایی  39و  38

شتوند  رو محستوب مینوایی بسیار پراکنده،12و  11، 7

رو بتوده و همچنین نوایی جنوبی این شهر کمتر پراکنده

رو هستند  علت این مستئله نوایی شمالی بیشتر پراکنده

آن است که گسترش افقتی شتهر قتزوین در گتذر زمتان 

 شماع بوده و در این ناییته هنتوز بارگتذاریبیشتر به سمت 

 دهدکافی جمعیت صورت نگرفته است  همین امر نشان می

که نوایی شمالی قتزوین امکتان بیشتتری بترای توستعه 

 هایافزا دارند  این پژوهش نیز مانند بسیاری از پژوهشمیان

رویی تترین مظهتر پراکنتدهدیگر که کاهش تراکم را مهم

 ;Ewing et al., 2002; Galster et al., 2001)داند می

Cutsinger et al., 2005; Paulsen, 2014; Hamidi 

& Ewing, 2014) کته انتوات  دست یافت، به این نتیجه

رویی شتهری ترین عامتل در تبیتین پراکنتدهمهم ،تراکم

هستتتند  بتترای مبتتاع در پتتژوهش اوینتتگ و همکتتارانش 

( نزدیک به دو سوم تبیین واریانس توسط عامتل 2002)

  انجام شدتراکم 

( و 2002اوینتتگ و همکتتارانش )در دو پتتژوهش 

بتتتترای ستتتتنجش  (2005کتتتتاتزینگر و همکتتتتارانش )

رویی پراکنتتدههای چندبعتتدی رویی از شتتاخصپراکنتتده

 ،استتتفاده شتتده و متغیرهتتای فراوانتتی بتترای هتتر ناییتته

ها ای شتاخصاند  برای تمیید روایی سازهگیری شدهاندازه

رو،  ایتن  از استت بهتره گرفتتهعاملی تحلیلنیز از روش 

توانتد مقایسه نتای  این دو پژوهش با پژوهش یاضتر می

بته  های مربتوطهای آتی باشد و تفاوتراهگشای پژوهش

 های موردی را به خوبی نشان دهد نمونه

پتژوهش اوینتگ و همکتارانش عاملی تحلیلنتیجه 

تتراکم، رتیب تبیین واریانس به چهار عامتل ( به ت2002)
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ها، تمرکتتز فعالیتتت و ترکیتتب کتتاربری زمتتین در محلتته

شناسایی شدند  این نتتای   ،هادسترسی به شبکه خیابان

 ؛سازگاری دارنتد ،با نتای  پژوهش یاضر ،تا یدود زیادی

ن یبیشتتترین تبیتت ،زیتترا در هتتر دو متتورد، عامتتل تتتراکم

واریانس را به دست داده استت  تفتاوت کلیتدی ایتن دو 

در عامتتل پیکربنتتدی استتت؛ زیتترا در پتتژوهش  ،پتتژوهش

فتی شکل و بعد فرکتاع معر اوینگ و همکارانش، شاخص

نشده است  همین امر، نوآوری مقاله یاضر نیز محستوب 

شتده در دو پتژوهش نیتز شود  عامل بعتدی شناساییمی

عامل کتاربری بتا عامتل  ،سازگار هستند  در مقاله یاضر

تنتاظر ختوبی را نشتان  ،هاترکیب کاربری زمین در محله

دهد و در صورت نبود عامل پیکربندی، هر دو عامل از می

گرفتند  عامل واریانس، در رتبه دوم قرار می منظر تبیین

چهارم دو پژوهش نیز سازگار هستند و هر دو بر اهمیتت 

رویی اشتاره دارنتد  بنتابراین دسترسی در تبیین پراکنده

( 2002ا پژوهش اوینگ و همکتاران )نتای  این پژوهش ب

  مطابقت دارند

 از (2005) شو همکتتتاران نگریکتتتاتزدر پتتتژوهش 

گیری بترای انتدازهعتاملی تحلیلهای چندگانه و شاخص

روز کتتردن بتتا بتته  شتتده استتتاستتتفاده رویی پراکنتتده

هتتای پتتژوهش گالستتتر و همکتتاران شناستتی و دادهروش

و  دست یافتنتدمنتخب  متغیر 14(، در نهایت به 2001)

عامتل انجامیتد:  7به  متغیر 14بر روی این عاملی تحلیل

مجاورت، توزیتع شتغل، اختتالط کتاربری، تراکم/ تداوم، 

 ای بودن و تمرکز مسکونی مرکزیت مسکونی، هسته

عامل به دست آمتده  7متغیر 14در این پژوهش از 

دهد، میزان تبیین واریانس هر عامتل کمتتر که نشان می

از مقاله یاضتر استت  امتا نکتته مشتتر  آن استت کته 

را ارائه رویی بیشترین تبیین را از پراکنده ،همچنان تراکم

از ( 2005  در پتژوهش کتاتزینگر و همکتارانش )کندمی

که در مقاله یاضتر بته  استفاده شدهتوزیع شغل شاخص 

کته عوامتل ها وارد نشده است  ضتمن آندلیل نقص داده

شکل خُردتری از عوامل پتژوهش یاضتر  عمالًنهایی آن، 

 هستند  

ت شاخص شتکل و بعتد فرکتتاع و با توجه به اهمی

رویی هتتا در تبیتتین واریتتانس پدیتتده پراکنتتدهقتتدرت آن

ایتن مقالته آن استت کته  اصلیدرصد(، نتیجه  564/21)

بندی منتاطق و توجه به شتکل نتوایی در زمتان تقستیم

رویی ر زیادی بر میزان پراکندهیثتمتواند نوایی شهری می

 ها داشته باشد در آن

یافته و ها اعتتم از توستتعهاگرچتته در نالتتب شتتهر

ترین دارایتی متدیریت بزرگ ،توسعه، زمین شهریدریاع

این دارایی  برخی کشورهاشود اما در شهری محسوب می

شده است  این مستئله  تبدیل ترین منبع درآمدزابه مهم

کنتد کته مند میها را عالقهشهرداری و های محلیدولت

های بیشتری را بفروشند؛ بدون آن کته بته تبعتات زمین

مختلتف ایتن کتار از جملته تبعتات اقتصتادی بلندمتتدت 

ها را در بیندیشند  چنین سازوکار تممین مالی، شتهرداری

کننده بازار زمین و مسکن )یعنی ستازوکار جایگاه تنظیم

هتا را بته دهد بلکته آنکالسیک بخش عمومی( قرار نمی

مند به عرضه بیشتتر کند که عالقهمی تبدیل فعاالن بازار

منجتر بته  ،کاالی در اختیار خود هستند  همتین مستئله

وساز و های تشویقی برای ساختاعطای تخفیف، سیاست

 وستاز ناهمستو بتا طترح تفصتیلیساخت یتی تشویق به

ری هتای شتهشود و در نهایت به گسترش افقی زمینمی

 انجامد می

هتای محلتی ین سازوکار تتممین متالی در دولتچن

های محلی چین چین وجود دارد؛ بدین صورت که دولت

برای افزایش منافع ناشی از واگذاری زمین و در مواجهته 

زمتتین،  رفتنگتت ستتازان بتترای در اختیتتاربتتا فشتتار انبوه

اند و همتین های شهری را بیش از ید واگذار کردهزمین

رویتی شتهری در ی از عناصر کلیدی وقوت پراکندهامر، یک

  (Tian et al., 2017)این کشور گزارش شده است 

هتتای کلیتتدی مقابلتته بتتا ایتتن رونتتد، یکتتی از راه

توانتد بتا ریزی شهری میریزی شهری است  برنامهبرنامه

افزا و ایجتاد ضتوابط تشتویقی بترای تشویق توسعه میتان

افزایش تراکم مناطق شهری و دریافت عوارض از منتاطق 

 رویه نوایی شهری شود تراکم، مانع از گسترش افقی بیکم
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در یتتوزه شتتهری  مستتئله صتترفاًامتتا یتتل ایتتن 

نحتوه تتممین  بایتدپذیر نیست  دولت مرکتزی نیتز امکان

ای ستامان دهتد کته نیتاز و ها را به گونتهمالی شهرداری

های شهری و کسب درآمد ها برای اعطای زمینتمایل آن

اختصتاص  ،از این طریق را کاهش دهد  یکی از راهکارهتا

وکار بته کستب بخشی از مالیات بتر درآمتد و مالیتات بتر

ها به فروش یقتوق شهرهای کشور است تا نیاز شهرداری

زمتتین را کتتاهش دهتتد  تصتتویب قتتانون مالیتتات بتتر 

از  ،هتاافزوده و اختصاص سهمی از آن به شتهرداریارزش

تدابیری است که در این زمینه صورت گرفته و بته جمله 

ها را بته توجهی از درآمد شتهرداریمان، سهم قابلمرور ز

خود اختصاص داده است  با این یاع، این سهم همچنان 

ها به عمده نیست و امروزه نیز اکبر بار درآمدی شهرداری

بتتا اتختتاذ شتتود  یتتوزه زمتتین و مستتکن مربتتوط می

از ستتوی دولتتت  ترشتتدهیسابهای اقتصتتادی سیاستتت

تتوان می ها،وری خدمات شهرداریمرکزی و افزایش بهره

های کشتور بته منتابع امیدوار بود که وابستگی شهرداری

درآمدی ناپایدار وابسته به زمین و مسکن کاهش یافته و 

رویی ریزی شتتهری بتترای کنتتترع پراکنتتدهقتتدرت برنامتته

 افزایش یابد  ،شهرها
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