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Abstract 
Urbanization, as a dynamic process of changing the relationship between man 
and the earth, is an important social and economic phenomenon around the 
world. Although urban expansion is largely due to economic and demographic 
reasons, it has socio-spatial and economic-political consequences and affects the 
natural and biological factors as well. Mazandaran Province has also been 
considered by immigrants and tourists due to its relative location and prevailing 
environmental conditions. Such advantages have intensified the population 
increase and the built space there. Accordingly, in this study, the trend of 
population growth and space built in urban and suburban environments (suburbs 
and villages) were measured from 1975 to 2020. In this analysis, population and 
housing general census data were obtained from Sentinel 1 and 2, and Landsat 
satellite images. The results show that, during the period under review, from 1975 
to 2020, the area of the land built in the province has increased almost 3.5 times 
from 20 thousand hectares to 71 thousand hectares. The annual growth rate 
during this period is approximately 2%, which is 2.04% for the urban lands and 
3.45% for the suburban lands. For the population, this ratio gets inverse, i.e., the 
annual growth is 2.85 for the urban population and 0.75 for the suburban 
population. The percentage of urban land changes was higher in Savadkuh with 
44% and Behshahr with 39%, showing that the suburban lands had a significant 
growth in these counties. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urbanization is an important global, social 
and economic phenomenon that is 
happening all over the world. Urbanization is 
essentially a dynamic process of change in 
the relationship between human and the 
earth. Eventhough urban sprawl is largely 
due to economic and demographic reasons, 
it has socio-spatial and economic-political 
consequences and affects overcrowding, 
rising rents and land prices, rising crime 
rates, and the unequal distribution of 
municipal services among city dwellers. It 
also changes the structure of the ecological 
systems and biodiversity, energy flow, 
biochemical cycles and climatic conditions 
on a local and regional scale. Today, coasts 
are one of the most crowded and popular 
environments. Coastal cities play an 
important role in national and international 
economic relations that have an important 
social, economic, cultural and spatial 
contribution to urban development. The 
northern part of the country, due to its 
favorable climate, is a suitable environment 
for leisure and even living, leading to an 
influx of immigrants into the sector and 
mass construction. The identification of the 
impact of urban expansion on land quality 
reduction requires a comparative study in 
suburban and rural areas. Population 
decrease and expansion of built space are of 
the common issues in rural residential areas. 
This study investigates the land and 
population development in urban and 
suburban areas from 1975 to 2021 in 
Mazandaran Province 

2. Research Methodology 
 In this research, according to the nature of 
the work, descriptive and spatial data have 
been used. In the descriptive part, 
population and housing census data in the 
city and settlement during the periods 1975, 
1990, 2000, 2016 and 2021 were used and in 
the spatial part, satellite images and remote 

sensing data were used to study and analyse 
the constructed space during the studied 
periods. A single level was required to 
analyse the built-up lands and population at 
the urban and suburban levels to calculate 
these two criteria separately. For this 
purpose, the country level was used as the 
base level and the area of urban and non-
urban lands, the urban population density, 
the ratio of urban population to total 
population, the ratio of urban lands to total 
lands, as well as their changes during time 
were analysed on the country level.  

3. Research Findings 
The analysis of the lands built during the 
period 1975 to 2021 shows that the built lands 
in 1975 had an area of 10622 hectares that 
covered 57% of the urban land and the rest 
belonged to non-urban land. This amount 
reached 26651 hectares in 2021, 40% of 
which belonged to the urban land and 60% 
to the non-urban land. The percentage of 
land changes made in the urban sector was 
2.52 and its annual growth rate was 2.04. For 
suburban lands, these amounts were 4.68 
and 3.45, respectively, which is more than 
the urban space. In contrast, the urban 
population has grown more than the urban 
area during this period. The percentage 
change in the urban population was 3.59 and 
its annual growth was 2.85 while for the 
suburban environment, the percentage 
change was 1.4 and the growth rate was 0.75. 
The ratio of the urban area growth to the 
total land construction from 1975 to 2021 has 
gone through a downward trend from 57% to 
40%. However, in the same period, the ratio 
of the urban population to the total 
population has increased from 36% to 56%. 
It should be noted that during this period, 
the growth of the land area was 2.81% and 
the population growth was 1.78 which is one 
of the signs of the scattered growth in the 
province level. 
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4. Conclusion 
In Mazandaran Province, the cities are 
distributed in an east-west direction on the 
Caspian coast. In the central and eastern 
part, due to the vastness of the plain, cities 
are more numerous and scattered than the 
western part. During the studied periods, 
the area of the built lands in the province has 
increased almost 3.5 times from 20 thousand 
hectares to 71 thousand hectares. This 
growth was more in the suburban areas than 
the urban areas. Also, the population of the 
province has increased 2.2 times from 1.5 
million in 1975 to 3.5 million in 2021. The 
share of is the urban areas was more than 
the suburban areas. The analysis shows that, 
during the studied periods, the ratio of the 
urban population to the total population has 
increased. Also, the population and area 
analysis in the urban and suburban areas 
indicates an increase in the built spaces in 
the suburban areas. However, in the urban 
environments, due to the natural population 
growth and migration from the suburban 
environments, the ratio of population 
growth was higher than the built lands. 
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 چکیده
مهم اجتماعی و اقتصادی بوده که در سراسر جهان در حال وقوع است و   پدیدۀ شهرنشینی یک  

انسان و زمین است. گرچه گسترش شهری بیشتر به دالیل اقتصادی و    رابطۀی پویا از تغییر  فرایند
اجتماعی پیامدهای  تنها  اما  اقتصادی سیاسی  -جمعیتی است،  و  بر روی  مین  ایجاد  فضایی  و  کند 

اث زیستی  و  طبیعی  هم    رگذارعوامل  مازندران  استان  شرایط    واسطۀبهاست.  و  نسبی  موقعیت 
  شدهساخته توجه مهاجران و گردشگران قرار گرفته و افزایش جمعیت و فضای  موردمحیطی حاکم  

در    شدهساختهپژوهش روند رشد جمعیت و فضای    این  اساس در  این  در آن شدت گرفته است. بر
سال   از  روستاها(  و  شهرها  )حاشیه  پیراشهری  و  شهری  قرار  مورد  1400تا    1355محیط  سنجش 

سنتینل    ماهوارۀنفوس و مسکن به همراه تصاویر    میسرشماری عمو  هایها دادهگیرد. در تحلیلمی
سال    بررسی ازمورد  هایدر طی دوره   دهدمیاستفاده قرار گرفت. نتایج نشان  موردو لندست    2و   1

  71هکتار به  هزار    20برابر شده و از    3.5استان تقریبا    شدهساختهمساحت اراضی    1400تا    1355
که برای اراضی شهری    استدرصد    2دوره تقریبا    این  هکتار رسیده است. نرخ رشد ساالنه طی هزار  
ت  نسب  این  درصد است. در صورتی که برای جمعیت   3.45درصد و برای اراضی پیراشهری    2.04

است.    0.75و برای جمعیت پیراشهری    2.85برعکس است و رشد ساالنه برای جمعیت شهری  
درصد بیشتر    39درصد و بهشهر با    44سوادکوه با    یهاشهرستاندرصد تغییرات اراضی شهری در  

  ها شهرستان  این  توجهی درقابلاراضی پیراشهری رشد    دهدمیبود که نشان    هاشهرستاناز سایر  
 داشتند. 

 : هاکلیدواژه
، گسترش شدهساختهاراضی 
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جمعیت شهری، گوگل ارث 
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 مقدمه 1
یک   جهانیشهرنشینی  و    پدیدۀ  اجتماعی  مهم  و 

وقوع   حال  در  جهان  سراسر  در  که  بوده  اقتصادی 
از کند شدن،    ی هاآن ، بدون هیچ نشفرایند  این   است.

قوی توانمی نیروی    ترینمشاهده قابلو    تریند 
انسانی باشد که تغییرات اساسی در الگوی پوشش  

کرده است    ایجاد  جهانو کاربری اراضی در سراسر  
(Sudalayandi et al., 2021)  شهرنشینی در اصل .

است.   انسان و زمین در رابطۀ ی پویا از تغییرفرایند
توسعۀ ساختار    با  و  مقیاس  شهرنشین،  جمعیت 

کاربری اراضی شهری به تدریج از کوچک به بزرگ و  
تغییر   متنوع  به  ساده   ,.Song et al)کند  می از 

از سطح   درصد  1. اگرچه فضاهای شهری تنها (2021
داده  پوشش  را  زمین  از  اندکره  بیش  درصد    90، 

درصد مصرف انرژی    65درصد جمعیت،   50اقتصاد،  
در شهرها قرار    یهاآن درصد انتشار گازهای گلخ  70و  

های گذشته طی ده   روازاین.  (Li et al., 2018)دارند  
پراکندۀ فضایی  گسترش  محیط    تأثیر  بر  شهری 

است  مورد زیست   گرفته  قرار   ,Johnson)توجه 
چند جزئی و چند عاملی    . رشد شهر یک پدیدۀ(2001
گسترش  (Cengiz et al., 2022a)است   گرچه   .

شهری بیشتر به دالیل اقتصادی و جمعیتی است،  
اجتماعی  پیامدهای  تنها  اقتصادی    -اما  و  فضایی 

ازدحام بیش از  کند.  می ن   ایجاد  سیاسی مانند هزینه
قیمت   افزایش  سکونت    بهااجارهحد،  زمین،  و 

نابرابر   توزیع  جنایت،  و  جرم  نرخ  افزایش  نشینی، 
همچنین   شهر،  ساکنان  بین  در  شهری  خدمات 

با دگرگونی خاک    هایساختار سیستم را  اکولوژیکی 
انرژی،    دهدمیتغییر   جریان  زیستی،  تنوع  بر  و 
شرایط    هایچرخه و  در  هواوآب بیوشیمیایی  یی 

 Cengiz)گذارد  می   تأثیر  ایمقیاس محلی و منطقه
et al., 2022a)از دیگر  یکی  نقش    این   .  عوامل 

است    ونقلحمل شهر  گسترش   ,.Zhu et al)در 
. حتی اگر شهرنشینی با خود فواید اقتصاد و  (2020

افزایش   باشد،  داشته  همراه  به  را  فراوانی  فناوری 
متعدد    شدهساخته  هایزمین منفی  اثرات  دارای 

به تجاوز  مانند  محیطی  و    زیست  طبیعی  مناطق 

(. در نتیجه  Lei et al., 2021مزارع کشاورزی است )
رشد پراکنده در    شهرنشینی شدید در مناطق مرکزی،

بیرونی شهر رخ داده   ۀشهری و حاشی  منطقۀ حومۀ
 ( گسترش    تأثیر (.Roy & Kasemi, 2021است 

بررسی   مستلزم  زمین  کیفیت  کاهش  بر  شهری 
روست و  پیراشهری  مناطق  در  است  تطبیقی  ایی 

(Coluzzi et al., 2022).   ی  ین پیامدهاتریکی از مهم
دست   اولیۀ فضاهای  اندشهرنشینی،  به  شهر  ازی 

قیداری و صدرالسادات،   پیراشهری است )سجاسی 
در مناطق روستایی    شدهساخته اکثر اراضی  (.  2015

رخ   طبیعی  کاربری  احتمال  دهدمی در  بنابراین   ،
چشم  پیراشهری  اندتخریب  مناطق  در  روستایی  از 

جنگلی   و  طبیعی  اراضی  زیرا  دارد،    عنوان به وجود 
کنند که منظر روستایی را به  می اراضی انتقالی عمل 

تبدیل   و  می شهری  ف  دلیلبه کنند  ضایی  مجاورت 
زمین   هاآن به  قبلی،    یافتۀتوسعه   هاینسبت 

تغییر    هایزمین دستخوش  شوند  می کشاورزی 
(Doygun, 2009  و جمعیت  کاهش  همچنین   .)

یکی از موضوعات شایع   شدهساخته گسترش فضای 
 Qu et)در مناطق مسکونی روستایی مطرح است  

al., 2021)  . های بررسی تغییرات جمعیتی سکونتگاه  
مشابه کشورهای    تقریبا  ایران  شهری و پیراشهری در 

جهان بوده و از کشورهای در حال توسعه شدیدتر  
از رشد   بوده است. دگرگونی نسبی جمعیت نشان 
روستاها،   شهرشدگی  شهرنشینی،  شتابان 
روستاگریزی و روند نامتعادل توزیع فضایی جمعیت  

قادرمزی،   و  توانا  )ضیاء  از  (.  2009دارد  یکی  امروزه 
ردم سواحل هستند. توجه ممورد متراکم و    هایمحیط

در روابط اقتصادی ملی  می شهرهای ساحلی نقش مه
بین  می ای  المللی و  اجتماعی،  فا  سهم  که  کنند 

شهری    در توسعۀمی  اقتصادی، فرهنگی و فضایی مه
دارند. جذابیت اقتصادی سواحل از نظر گردشگری،  
افزایش   به  منجر  خدمات  و  صنعت  لجستیک، 

جغرا در  شهر  فضایی  رشد  و  کالبدی  جمعیت  فیای 
جذابیت همچنین باعث ترویج مهاجرت    این   شود.می

مناطق    ایجاد   و بیشتر  گسترش  برای  فشار 
 & Yılmaz)شود  می به محیط طبیعی    شدهساخته

Terzi, 2021) با کشور  شمالی  بخش  به    .  توجه 
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ی مناسب، محیط مناسبی برای گذارن اوقات  وهواآب
امر    این   هرود کمی   به شمارفراغت و حتی سکونت  

ساز واین بخش و ساخت   موجب هجوم مهاجران به
است   شده   ,Dadashpoor & Salarian)انبوه 

عدم    هایضعف.  (2020 سبب  شهری،  مدیریت 
بر شرایط   و توسعۀکنترل  به    رشد  فیزیکی شهرها 

ای طبیعی و روستاهای پیرامون آن شده  سوی فضاه
های اخیر در پهنۀ استان  که در دهه  ایاست. به گونه 

توسعۀ ویالسازی    های شهرک  مازندران،  و  مسکونی 
فضاها توسعۀدر  در  بیشتری  نمود  پیراشهری   ی 
منظور  دارد.    شدهساخته فضاهای   همین  به 
کهتأثیر شناسایی   محیط    این  اتی  روی  بر  عوامل 

داشت حفظ  طبیعی  در  مهم  عوامل  از  یکی  است  ه 
توسعۀ  اکوسی همچنین  و  زیستی  و  طبیعی  ستم 

برنامۀ با  و  پیراشهری    مناسب  و  شهری  اراضی 
روستا(   و  شهر  شمار )حاشیه  در    رود. می   به 

ی که به بحث گسترش اراضی شهری و  های پژوهش 
رویی،   پراکنده  بحث  به  بیشتر  پرداختند  جمعیت 

رویه و   بی  ین قبیل مباحث  ا   از فشردگی، گسترش 
این شد.  به    پرداخته  متفاوت  رویکردی  با  پژوهش 

بررسی گسترش اراضی و جمعیت به تفکیک نقاط  
ژوهش حاضر  پردازد. هدف پ می شهری و پیراشهری  

ناحیۀ در  رشد شهر  از    بررسی  پیراشهری  و  شهری 
و همچنین    1400تا    1355سال   مازندران  استان  در 

   .استتحلیل رشد جمعیت و تراکم آن 

 مبانی نظری  2
 توسعه شهری و پیراشهری  2.1

ویژگی  اراضی  تحلیل  کاربری  زمانی  و  مکانی  های 
شهری از عوامل ضروری برای    در طول توسعۀ  شهری

پایدار ارتقای    .Xشود )شهری محسوب می   توسعۀ 
Huang et al., 2022  .) ویژگی   توانمی   هایگفت 

فضایی   عوامل  از  یکی  تغییر تأثیر جمعیتی  بر  گذار 
است   اراضی   ,Zondag & Borsboom)کاربری 

را  توانمی   تأثیر  این  .(2009 توسعه    عنوانبه د خود 
شان  تغییر کیفیت کاربری زمین ن عنوانبه فضایی یا 

 
1 Population declines and land expansion 

  هایدهد. در واقع توزیع فضایی جمعیت و فعالیت 
تغییر کاربری    هایآن در منطقه یکی از اولین محرک 
فعالیت از  منظور  است  در    هایزمین  جمعیتی 

فعالیت  بزرگ،  بر    هایمقیاس  که  است  اقتصادی 
زمین    فرایند کاربری   روازاین گذارد.  می   تأثیرتغییر 
  عنوان به   توانمی اقتصادی و جمعیتی را    هایمحرک 

عوامل اصلی تغییر کاربری در مقیاس بزرگ در نظر  
و  (Zarei et al., 2016)گرفت   جمعیت  کاهش   .

فضای   از  PDLE1)  شدهساختهگسترش  یکی   )
موضوعات شایع در مناطق مسکونی روستایی مطرح  

ر سیستم  یک موضوع نامطلوب د   عنوانبه است. که  
تلقی   زمین  و  انسان   ,.Qu et al)شود،  میتعامل 

از    (2021 گسترش    ترینمهم یکی  و  رشد  عوامل 
ا شغلی  مهاجرت  گسترش  شهرها  اثر  در  که  ست 

تولیدی  و    گذاریسرمایه و    صنایع  خصوصی  بخش 
اتفاق   شهرها  در   ,.Cengiz et al)افتد  می دولتی 

2022b) کالبد تحول  پیرامون    –  ی.   شهرها  فضایی 
گریزناپذیر است که پیامدهای متعدد کالبدی،    یامر

در را  محیطی  زیست  و  اقتصادی    این   اجتماعی، 
است   داشته  همراه  به   & Dadashpoor)مناطق 

Ahani, 2021).    گسترش حومه شهری شهرها یا کالن
شود که در آن  می شهرها به سمت پراکندگی منتهی 

به    طوربه روستایی    هایکاربری  کامل  یا  جزئی 
تبدیل    هایکاربری  آن    ند شومی شهری  به  که 

میگویند  پیراشهری   ,Roy & Kasemi)  محدوده 
)اافر .  (2021 فض2020خته  را  (  پیراشهری  اهای 

قلمداد    عنوانبه پیرامونی شهرها  که  می فضای  کند 
جمعیتی، اقتصادی، کالبدی و کارکردی آن    هایویژگی 

سیستم  سطح  برحسب  و  اجتماعی  اقتصادی  های 
است.  توسعۀ متفاوت  شهرها  بر  فضای    ناظر 

روستایی   و  شهری  عناصر  همزیستی  با  پیراشهری 
دارنمی مشخص   پویایی  ماهیت  نظر  شود،  از  و  د 

ویژگی  اراضی،  سیستم  هایکاربری  و    های جمعیتی 
اجتماعی دستخوش تغییرات مستمر هستند. که در  

تغییر   عنوانبه حقیقت   گرفته    2مناطق  نظر  در 

2 Regions of change 
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که خارج از محدوده    1فضاهای انتقالی   این   شوند. می
پیچیدگی  زمان  با گذشت  دارند  قرار  و    هاشهرداری 

پیدا   با می پویایی  به    ینا  کنند.  توجه  با  حال، 
و  دۀپیچی  هایویژگی  جمعیت  سریع    ازۀاند  رشد 

فضایی و مورفولوژی نامنظم و دائماً در حال تکامل،  
مناطقی   چنین  ترسیم  برای  استانداردی  روش  هیچ 

ندارد.    ;Mondal & Banerjee, 2021)وجود 
Mondal & Sen, 2020).  در    میفضا نقش مه  این

فرصت  کشاورزی،  محصوالت  و    هایتامین  شغلی 
دارند   شهرها  معیشتی   Follmann et)راهبردهای 

al., 2021)دیریت  م  هایشهری چالش . فضاهای پیرا
  های آورند که شامل کاهش زمینمی   وجودبهمنظر را  

کشاورزی، کاهش تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم  
طرح (Czekajlo et al., 2021)شوند  می   های .  

م روندهای  مختلف  به  منجر  سیاسی  و  دیریتی 
شود. برخی از مناطق  می متناقض استفاده از زمین  

تشدید  حال  هستند    استفادۀ   در  زمین  از  ناپایدار 
پست و مسطح و حاصلخیز با در    های)مانند زمین

زیاد(  آب  بودن  زیست    که  دسترس  اثرات  باعث 
متنوعی   عرضۀ می محیطی  که  خدمات    شود 
، مانند تخریب خاک، از  دهدمیاکوسیستم را تغییر  

 نه زمی  این   دست دادن تنوع زیستی و آلودگی آب. در 
اکولوژیکی   از:  عبارتند  شدن  رها  اصلی  عامل  سه 

مثال توپوگرافی، خاک، فرسایش و اقلیم(،   عنوانبه)
سطح  -اجتماعی  جمعیت،  کاهش  )بازار،  اقتصادی 

مدیریت   و  و...(  دسترسی  زمین،  مالکیت  فناوری، 
  - رسد عوامل اجتماعیمی خاص، به نظر    ر طوبهزمین  

کنند، در  می اقتصادی تغییرات کاربری زمین را کنترل  
حالی که عوامل محیطی نوع تغییر را تعیین میکنند 

(Bruno et al., 2021) سال در  اخیر    های . 
دگرگونی   هایسکونتگاه  جریان  در    های روستایی 

  این   که شتاب  اندفضایی دچار تحوالتی شده   -مکانی 

از    هادگرگونی  بوده است که تعداد زیادی  به حدی 
کالبد خود   و  در ساختار  دگرگونی  دچار  یا  روستاها 

از    اندشده یا  به  و  و خزش  پدیده خورندگی  طریق 
)طالشی و همکاران،    اندشهرها ملحق شده  این  بدنۀ
  دۀ ، پدیایران  فضایی کشور   در گستردۀ (.  79:  2019

پدی با  مقایسه  در  اگرچه  روستایی  ش  خز   دۀخزش 
  گاهی   برخوردار است. ولی   یاز اهمیت کمتر  یشهر

اقتصاد بازار    یهادر برخی از نواحی به جهت مکانیزم 
  ی ها( نظیر جریان سرمایه ی)نظام شبه سرمایه دار

نقاط    یشهر از  جمعیت  جریان  و  روستایی  و 
و شهرها برا  ی روستایی  را  تقاضا  خرید    یپیرامونی، 

  یهاکارگاه   مسکونی و  یواحدها   ایجاد  زمین با هدف
بسترها  که  است  داده  افزایش  خدماتی    ی صنعتی 

روستایی  دۀپدی  یگیرشکل شده   خزش  سبب    را 
از  حاصل  پیامد  نظاپدیده  این   است.  کاربر،    ی م 

  ی اراضی را دچار تحول کرده و منجر به گسترش کالبد
روستا و بلعیدن اراضی باغی و زراعی    ختۀگسیلجام 

 (.  10: 2012شده است )افروخته و همکاران، 

   شناسایی اراضی شهری  2.2
که یکی از منابع مهم تغییرات سطح  این  توجه به  با  

داده  زمین  ماهواره  های کرده  طیفی  و    ها راداری 
برای درک مفهوم    ایدوره  ایهستند، تصاویر ماهواره 

 H. Huang)پویایی پوشش اراضی ضروری هستند  
et al., 2017)زمینۀ در  یا    .  اراضی شهری  استخراج 

تصاویر    شدهساخته  هایپهنه  از  استفاده  با 
داردبسیا  هایروش   ایماهواره وجود  یادگیری   ،ری 
 Sun, 2011; Wu et al., 2019; Y. Zhang)ماشین  

et al., 2014)  گرا شیء  رویکرد   ،(Wang et al., 
 ,.Sun et al)، تحلیل ترکیبی طیفی )باندی(  (2015
.  که  (Shao et al., 2015)، تحلیل رگرسیون  (2017

 اشاره شده است:  هاآنبه چند نمونه از  1در جدول 

 

 

 

 
1 transitional spaces 
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 پیراشهر   و   شهر   گسترش   و   شهری   اراضی   استخراج   با   مرتبط   های پژوهش   1  جدول 

 افزار نرممدل / تحلیل /  عنوان پژوهش  محقق 

 راما و همکاران 
(Sudalayandi 
et al., 2021) 

تحلیل گسترش  
ایالت تامیل  شهر در

 نادا هند 

  5و تقسیم بندی روشنایی به   VIIRS DNBهای ماهواره  استفاده از داده
طبقه با نور بیشتر را   3طبقه از خیلی کم تا خیلی زیاد که از این بین 

یافته  انتخاب کرده و به سه منطقه کم توسعه، توسعه متوسط و توسعه
. در این پژوهش  GISقسیم بندی نمود. مدل تشخیص تغیرات در محیط  ت

های مختلف  تغییرات جمعیت در مناطق مرکزی و پیرامونی شهر طی دوره
 دهد جمعیت به سمت محیط پیرامونی در حال حرکت است.نشان می

 سرهات و همکارن 
(Cengiz et al., 

2022a) 

تحلیل الگوهای 
گسترش رشد، شهر  

 آنکارا ترکیه 

،  با تحلیل  2018تا  1984استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست از سال  
(، تحلیل گرادیان تراکم،  متریک  LULCکاربری اراضی و پوشش اراضی ) 

انداز و شهر به بررسی گسترش شهر و جهات توسعۀ آن  فضایی چشم
.  GISافزار  های فضایی(.  نرمرداخته است )ادغام سنجش از دور و متریکپ

تر میشود.  روند شهرنشینی از مرکز شهر به سمت ناحیه پیرامونی نامنظم
درصد رشد   43جمعیت بخش مرکزی   2018تا   2009های همچنین طی سال

 داشته است. 

 هوانگ و همکاران 
(R et al., 2019) 

استخراج خودکار 
اراضی نفوذناپذیر  

شهری با استفاده از  
 1یادگیری عمیق 

به دنبال ایجاد یک الگوریتم برای استخراج اراضی نفوذناپذیر است و با  
بندی و...  ، طبقه2بندی، یادگیری ماشین استفاده از الگوریتم فازی، خوشه

 دست آورد.اضی نفوذناپذیر بهیک الگوریتم با دقت باال برای استخراج ار 

 لی و همکاران 
(Li et al., 2018) 

یش پویایی نما
ساالنه شهر با 

استفاده از تصاویر  
 سری زمانی لندست 

های مختلف و ویرس برای استفاده از تصاویر ماهواره لندست در دوره
های مستعد  های شهری، همچنین شناسایی محدودهشناسایی محدوده

های قبل جهت ایجاد دقت الزم برای محاسبۀ اراضی  توسعۀ شهر در دوره
های بهتر  توان تحلیلدهد در بلندمدت میش نشان میشهری. نتایج پژوه

 سازی آن ارائه داد. های شهری و مدلتری از پروداکتو دقیق

یوسفی طالقانی و  
 ( 1400همکاران )

تبیین عوامل مؤثر  
بر تغییرات کابری  
اراضی روستاهای 
 پیراشهری رشت 

و   ENVIزار  افها با استفاده از نرمای و پردازش آنتهیۀ تصاویر ماهواره
نامه در  های پوشش اراضی  و سپس توزیع پرسشبندی کالسطبقه

های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و روستاهای پیراشهری و بررسی شاخص
محیطی جهت بررسی میزان همبستگی بین کاربری اراضی و  این ابعاد.  

های  های گردشگری روستا و مساعد نبودن زمیندهد ظرفیتنتایج نشان می
وستا برای کشاورزی بیشترین همبستگی و رابطۀ بسیار قوی با تغییرات  ر 

 کاربری اراضی روستا دارد. 
 

  های در پهنه   اییکی از معایب تحلیل تصاویر ماهواره 
و   استان  )یک  بزرگ  سطح  در  روستایی  و  شهری 

  و پردازش است که سامانۀ   هاکشور( حجم باالی داده 
مشکل را برطرف نمود    این   (GEE3گوگل ارث انجین )

(Ghorbanian et al., 2020).   یک    این سامانه 

 
1 Deep Learning 
2 Machine learning 
3 Google Earth Engine 

  است که   جغرافیایی   هایفرم بزرگ پردازش داده پلت
سطح زمین در مقیاس    هایداده   وتحلیلتجزیه برای  
 ,.Gorelick et al)است    یافتهتوسعه  ایسیاره
ماهواره (2017 تصاویر  بزرگ  داده  پایگاه    ای. 
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پارامترهای  1پذیر دسترس  همچنین    وهوا آب،  و 
ی از  های توپوگرافی و محیطی نمونه   هایمجموعه داده 

  پلتفرم   ترینهستند که آن را به متداول   GEEمزایای  
ابری توسط محققان مختلف برای   بر فضای  مبتنی 

ت  هایداده   وتحلیلتجزیه  مکانی  کرده  بزرگ  بدیل 
همچنین   آسان،  نمونه است.  و  سریع  سازی 

مکانی در مقیاس    هایو تجسم داده   وتحلیلتجزیه 
محیط با  موازی  پردازش  طریق  از  را    توسعۀ   بزرگ 

فراهم   بر وب  مبتنی   & Kumar)کند.  می یکپارچه 
Mutanga, 2018)  . که در باال اشاره شد    طورهمان

را    این  برای بسیاری  کاربردهای  در    توانمی سامانه 
از جمله تحلیل    هایاد سطح د کالن در نظر گرفت 

بر یخ  ، نظارت  (Perbet et al., 2019)جنگل زدایی  
   مد آب )مدیریت سیالب و طوفان(رودخانه و جزرو

(Beaton et al., 2019)  شده سوخته  اراضی   ،
 ,.Collins et al., 2018; Crowley et al))آتش(

کشاورزی    بندیطبقه،   (2019 محصوالت 
(Teluguntla et al., 2018)    و بسیاری کاربرد دیگر

  شود کاربرد می   تأکیدتحقیق بر آن    این  که آنچه در
نقشۀ  این  تهیۀ  در  شهری    سامانه  اراضی 

 Liu et al., 2018; Patela et)( است  شدهساخته)

al., 2015; Q. Zhang et al., 2015). 

 مطالعهمورد محدودۀ 3
  شهری   هایتحقیق حاضر سکونتگاه   مطالعۀ  محدودۀ 

است. و   مازندران  استان  در    این   پیراشهری  استان 

کیلومتر   هزار    24شمال کشور و با وسعت تقریبی  
درصد از مساحت کشور را در بر    1.46مربع  حدود  

  ، متصل است  داشته است. از شمال به دریای خزر 
وین، البرز و سمنان و  ی تهران، قز هاآن استدر جنوب  

ی گیالن و گلستان به ترتیب در غرب و شرق  هاآناست
دارند. قرار  آخرین    این  استان  اساس  بر  استان 

دارای  ت کشوری  شهر،    58،  شهرستان  22قسیمات 
آبادی است. جمعیت استان    3645دهستان و    132

  3283577بالغ بر    1395بر اساس سرشماری سال  
درصد    43اطق شهری و  درصد در من  57که    است نفر  

)سرشماری نفوس    در مناطق روستایی سکونت دارند
ی  وهواآب . همچنین دارای  (ایران  و مسکن، مرکز آمار 

ی( است  رمعتدل و مرطوب )معروف به معتدل خز 
یی، منابع آبی  و هواآب  که به موجب شرایط خوب  

کشاورزی    هایفراوان و خاک حاصلخیز یکی از قطب
آید. پهنه بندی ارتفاعی  می اب  و باغی کشور به حس

از منفی   متر در سواحل دریای    28استان مازندران 
شهر    21. تعداد  استمتر )قله دماوند(    5671خزر تا  

  0شهر بین    19های آزاد،  در ارتفاع کمتر از سطح آب 
شهر هم    8متر و    1000تا    100شهر بین    10متر ،    100تا  

از   بنابر   1000باالتر  دارند.  قرار  از  متر  بیش    70این 
( از  68.9درصد  ارتفاع کمتر  از شهرهای استان در   )

بیشتر شهرها    1متر قرار دارند. با توجه به شکل   100
مرکز    ایساحلی و همچین بخش جلگه   هایدر کرانه 

 .اندو شرق استان پراکنده شده 

 

 ( ایران   نفوس و مسکن، مرکز آمار می جمعیت و تغییرات آن در محیط شهری و پیراشهری )سرشماری عمو   :  2جدول  

 رشد جمعیت پیراشهری  رشد جمعیت شهری  )نفر( جمعیت پیراشهری )نفر(  جمعیت شهری سال 
   796006 599599 1345سال  
 2.13 4.56 983169 966794 1355سال  
 3.14 4.89 1339639 1113466 1365سال  
 -0.24 1.33 1336420 1271532 1375سال  
 0.220 2.11 1366193 1567858 1385سال  
 0.179 1.73 1390878 1708469 1390سال  
 -0.063 2.10 1382141 1896268 1395سال  

 0.0001 2.58 1382163 2154762 )پ(  1400سال  

 
1 open source 
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)در   و میزان  1جدول  پیراشهری  و  ( جمعیت شهری 
آمده است. رشد    1400تا    1345رات آن از سال  یتغی

در محیط شهری و    65تا    1345های  جمعیت در سال 

روستایی رو به افزایش بود ولی بعد از آن روند رشد  
در محیط که  یافته  کاهش  پیراشهری    هایجمعیت 

.تر استمحسوس 

 

( ایران   )مرکز آمار   نقشه استان مازندارن به همراه نقاط شهری و ارتفاع از سطح آبهای آزاد   1شکل  

 روش تحقیق 4
  های پژوهش با توجه به ماهیت کار از داده   این  در

استفاده شده  توصیفی  فضایی  بخش  است  و  در   .
داده  در    هایتوصیفی  مسکن  و  نفوس  سرشماری 

دوره طی  آبادی  و  شهر  ،  1370،  1355  هایسطح 
استفاده شده است و در بخش    1400و    1395،  1385

از    هایو داده   ایفضایی از تصاویر ماهواره سنجش 
طی   ساخته  فضای  تحلیل  و  بررسی  جهت  دور 

کار گرفته شد. برای تحلیل  ه  بررسی بمورد   های دوره
ج  شدهساخته اراضی   و  و  شهری  سطح  در  معیت 

دو معیار    این  پیراشهری نیاز به یک سطح واحد بود تا
آن محاسبه شوند. به همین منظور   در  تفکیک  به 

و    عنوانبه   شهرستانسطح   گرفت  قرار  مبنا  سطح 
و    هایشاخص شهری  اراضی  شهری، غیر مساحت 

تراکم جمعیت شهری، نسبت جمعیت شهری به کل  
ب شهری  اراضی  نسبت  و   و  جمعیت  اراضی  کل  ه 

دوره طی  در  آن  سطح    هایتغییرات  در  زمانی 

 
1 Global Human Settlement Layer 
2 Google Earth Engine 
3 Potential Urban Land 

اراضی  مورد   شهرستان استخراج  گرفت.  قرار  تحلیل 
ابتدایی از پردوداکت شهری ماهواره    4شهری   دوره 

( دوره  GHSL1لندست  برای  و  ماهواره    1400(  از 
استفاده شد، تحلیل تصاویر در    2( و  SAR)  1سنتینل  

( انجام شده است.    GEE2گوگل ارث انجین )  پلتفرم 
با جهت مدارهای    1ابتدا سری زمانی تصاویر سنتینل  
)سیگمای نات(    𝜎0   نزولی و صعودی فراخوانی شدند

برای کاهش حجم تصاویر   آن محاسبه شد. سپس 
معیار   انحراف  و  دو    هاآنمیانگین  و  شد  محاسبه 

میانگین   سیگمای  و  معیار  انحراف  سیگمای  تصویر 
دو تصویر اراضی    این  تحلیل شدت  آمد که با  دستبه

( شهری  در  PUL3بالقوه  شدند.  استخراج    مرحلۀ ( 
( گیاهی  پوشش  تصاویر  تصاویر  NDVI4بعد  و   )

)  اصالح شدۀ زمانی  MDWI5پوشش آب  از سری   )
برای    2سنتینل   همچنین  شد.    دست به فراخوانی 

به  (  Reducerآوردن میانگین ساالنه از تابع کاهنده )

4 Normalized Difference Vegetation Index 
5 Modified Normalized Difference Water Index 
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الیۀ از  گرفته شد. همچنین نقشۀ شیب  مدل    کار 
  آمد. سپس ترکیب   دستبه(  1DEM)می ارتفاعی رقو

شیب(    این و  آب  گیاهی،  )پوشش  تصویر  سه 
روی  غیر مناطق    عنوانبه بر  اعمال ماسک  و  شهری 

ساس  بندی بر اطبقهشد که با    انجام   SARتصاویر  
( استخراج شد. و  2TULاراضی هدف شهری )  آستانۀ

خطا با    هایدر نهایت به منظور از بین بردن پیکسل 
مربع    فیلتر    شهری   نهایی  اراضی    3  ×  3اعمال 

(3FUL استخراج شدند )(Sun et al., 2019) . 

 ها و بحثیافته  5
   مساحت شهر و تراکم جمعیت  5.1

از   و    هایداده   وتحلیلتجزیه پس  لندست  ماهواره 
از   استفاده  با  انجین  ارث  گوگل  پلتفرم  در  سنتینل 

به  های روش که  اراضی    هاآن ی  مساحت  شد  اشاره 
  که   مختلف استخراج شد   های طی دوره  شدهساخته

اراضی    بیشترینآمده است.    3نتایج آن در جدول  
سال   در  به    1400شهری  با    شهرستانمربوط  بابل 

شمالی با    سوادکوه ط به  مربو   کمترینهکتار و    3359
شهری    145 جمعیت  تراکم  همچنین  است.  هکتار 

که   شده  به    بیشترینمحاسبه  مربوط  تراکم 
با    شهرستان و    123ساری  هکتار  در    کمترین نفر 

نفر در هکتار    21عباس آباد با    شهرستان مربوطه به  

 .است

 
پژوهش و مرکز آمار(   های )یافته   استان مازندران   ی ها شهرستان مساحت شهری و تراکم جمعیت شهری    3جدول  

 تراکم جمعیت شهری )نفر در هکتار( مساحت شهری ) به هکتار(   

سال   1400سال  1395سال  1385سال  1370سال  1355سال  شهرستان  ردیف 
1355 

سال  
1370 

سال  
1385 

سال  
1395 

سال  
1400 

 106 107 93 68 48 2536.662 2296.422 2190.364 2118.925 1503.626 آمل 1

 117 100 81 61 46 3359.63 3053.879 2945.476 2808.195 1921.3 بابل 2

 85 166 180 142 182 1454.859 708.2332 582.6127 536.8259 229.3502 بهشهر  3

 76 77 66 53 65 1343.701 1094.441 1029.071 978.1245 509.9094 تنکابن 4

 51 79 78 72 97 1235.794 722.1047 633.8777 590.726 294.9345 رامسر  5

 123 126 107 71 47 2691.13 2491.386 2450.151 2430.33 1582.171 ساری 6

 83 296 539 467 704 327.7333 86.6641 51.34 41.9012 16.2255 سوادکوه  7

 91 102 90 64 45 2460.169 2108.111 2055.598 2045.559 1565.379 قائمشهر  8

 44 49 45 33 24 1374.735 1094.622 979.845 903.9182 665.4969 نور 9

 77 84 71 61 54 815.8396 664.7657 620.7906 601.2467 359.9821 نوشهر  10

 58 55 49 40 73 1635.978 1389.331 1200.217 1073.388 343.964 بابلسر  11

 44 53 58 40 46 900.1181 726.8381 587.4863 442.8764 177.6371 محمودآباد 12

 121 111 113 82 421 604.6656 550.6998 407.9611 355.4879 25.6766 نکا  13

 66 68 52 38 58 1656.809 1217.76 1102.328 1056.387 574.2573 چالوس  14

 52 65 62 56 92 760.1749 539.743 470.7749 416.6375 159.0808 جویبار  15

 72 120 118 101 114 320.9861 178.4467 158.318 152.5617 87.5408 گلوگاه  16

 64 69 70 59 139 629.6322 549.1301 495.2465 429.5513 100.3152 فریدونکنار 17

 
1 Digital Evaluation Model 
2 Target Urban Land 

3 Final Urban Land 
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 21 33 35 31 45 1593.208 901.5838 757.5208 679.5299 275.7863 عباس آباد 18

 47 56 56 53 87 203.0057 165.2873 156.9449 147.7637 72.8545 اندورود یم 19

 37 53 53 29 19 229.2468 151.1493 140.2157 138.8557 117.3975 مرغ یس 20

 64 146 181 193 148 145.4024 59.3403 47.1167 45.2063 33.302 یسوادکوه شمال 21

 53 157 301 139 488 372.1034 85.4981 39.6331 29.5181 6.0889 کالردشت 22

 پژوهش(   های )یافته   1400تا    1355شهری و پیراشهری از سال    نقشۀ اراضی ساختۀ   2شکل  

 
پژوهش و مرکز آمار(   های )یافته   جمعیت شهری میزان گسترش اراضی شهری در مقایسه با    1نمودار  
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شکل   و    شدۀساختهاراضی    نقشۀ   3در  شهری 
تا   1355غیرشهری )پیراشهری و روستایی( طی دوره  

در سال   شدهساخته ترسیم شده است. اراضی  1400
بر    1355 درصد    57که    است هکتار    10622بالغ 

  این   ست.شهری اغیراراضی شهری و مابقی اراضی  
  که   هکتار رسیده است  26651به   1400عدد در سال  

و    40مقدار    این   از شهری  اراضی  درصد    60درصد 
غیرشهری   مشاهده    طورهمان .  استاراضی  که 

دلمی گستردگی  شرقی    تاشود  و  مرکزی  بخش  در 
  شدهساختهموجب تراکم بیشتر تعداد شهر و اراضی  

  زرگ که از شهرهای ب   شده استبخش استان    این   در
به: آمل، بابل، قائمشهر و ساری    توانمی بخش    این

اشاره کرد که نسبت به بخش غربی که شهرها در  
از    کرانۀ فاصله  با  شدند،  گسترده  ساحلی  باریکی 

ناهمگون   گسترش  درک  برای  دارند.  قرار  ساحل 
جمعیت   با  شهری  اراضی  گسترش  میزان  شهرها 
سطح   در  غیرشهری  اراضی  با  همچنین  و  شهری 

نمودار    تانشهرس در  است.  شده    1مقایسه 
برابر    هاآن ی که رشد شهری و جمعیت  ی هاشهرستان

رشد   متعادل  الگوی  از  همانند:  ر ابرخورداست  ند، 
و  ...  آمل، بابل، بهشهر، ساری، قائمشهر، سوادکوه و

بابلسر،    یهاشهرستان  قابل م  نقطۀدر   چالوس، 
که رشد  عباس  دارند  قرار   ... و  نور  آباد، محمودآباد، 

با رشد جمعیت نامتناسب است.    هاآن اراضی شهری  

 

پژوهش و مرکز    های ، )یافته گسترش اراضی شهری )سمت راست( در مقایسه با اراضی پیراشهری )سمت چپ(   2نمودار  
آمار( 

نمودار   پیراشهر  2در  و  شهری  یکدیگر  اراضی  با  ی 
در شدند.  در    این  مقایسه    ی هاشهرستان تحلیل 

، بابلسر، چالوس و عباس آباد طی  قائمشهررامسر،  
از    هایدوره بیشتر  اراضی شهری  گسترش  مختلف 

 اراضی پیراشهری بوده است. 

 جمعیت شهری و کل جمعیت  5.2
و نسبت آن    شهرستانمحاسبه جمعیت شهری هر  

تمرکز   عدم  یا  تمرکز  دهنده  نشان  جمعیت  کل  به 
در   رشد    محیطجمعیت  روند  همچنین  و  شهری 
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و   پیراشهری  محیط  به  نسبت  را  شهری  جمعیت 
زندگی در محیط    های. جاذبهدهدمی روستایی نشان  
فرصت  خدمات    هایشهر،  باالی  سطح  شغلی، 

و... موجب جذب جمعیت سکونتگاه    های اجتماعی 
ی شده. در راستای رشد اقتصادی، نرخ رشد  روستای

باید که موجب  می جمعیت و بعد خانوار هم افزایش  
تمرکز جمعیت در محیط شهر و افزایش نسبت آن  

محیط روستایی    هایبه  و  در  می پیرامونی  شود. 
اکثر     4جدول   جمعیت    هاشهرستاندر  نسبت 

شهری به کل جمعیت )روستایی و پیراشهری( طی  
است   1400ا  ت  1355بازه   افزایش  به    که   رو 

قائمشهر  هاشهرستان و  بهشهر  چالوس،  رامسر،  ی 
نسبت را دارا هستند. ترینباال 

 

 ( ایران   )سرشماری نفوس و مسکن، مرکز آمار   جمعیت شهری و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت   4جدول  

 نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت جمعیت شهری )نفر(   

سال  شهرستان  ردیف
1355 

سال 
1370 

سال 
1385 

سال 
1395 

سال 
1400 

سال 
1355 

سال 
1370 

سال 
1385 

سال 
1395 

سال 
1400 

 0.633 0.613 0.583 0.548 0.416 268389 246355 203686 144995 72826 آمل 1
 0.63 0.57 0.503 0.456 0.337 392862 305578 237180 170089 88266 بابل  2
 0.712 0.7 0.68 0.626 0.489 124306 117420 104939 76080 41694 بهشهر  3
 0.559 0.512 0.436 0.425 0.381 102051 84747 67553 51911 33243 تنکابن  4
 0.775 0.757 0.713 0.702 0.674 62756 56713 49559 42396 28598 رامسر  5
 0.636 0.625 0.601 0.548 0.379 329824 314529 263333 171888 74086 ساری 6
 0.608 0.593 0.643 0.535 0.385 27271 25678 27665 19568 11427 سوادکوه 7
 0.701 0.693 0.64 0.604 0.501 224270 215280 184091 131338 69698 قائمشهر  8
 0.497 0.467 0.457 0.337 0.226 59959 53311 44508 29720 15788 نور 9
 0.433 0.404 0.369 0.377 0.303 62725 55673 43997 36602 19434 نوشهر  10
 0.623 0.569 0.505 0.435 0.383 94863 75761 58251 42697 24948 بابلسر  11
 0.397 0.391 0.377 0.29 0.161 39496 38543 34130 17766 8246 محمودآباد  12
 0.56 0.514 0.44 0.37 0.2 73399 60991 46152 29151 10804 نکا  13
 0.765 0.71 0.54 0.54 0.504 109574 82292 57650 39776 33129 چالوس 14
 0.476 0.446 0.405 0.384 0.352 39660 35166 29056 23313 14563 جویبار 15
 0.554 0.533 0.475 0.435 0.378 23230 21352 18720 15344 10015 گلوگاه 16
 0.631 0.619 0.605 0.537 0.457 40222 38154 34452 25196 13944 فریدونکنار 17
 0.589 0.561 0.581 0.579 0.568 33071 29405 26305 20947 12446 عباس آباد  18
 0.168 0.163 0.158 0.161 0.18 9494 9208 8817 7856 6364 اندورود یم 19
 0.426 0.415 0.411 0.283 0.212 8404 8040 7364 3986 2189 مرغ یس 20

21 
سوادکوه 

 0.371 0.356 0.352 0.329 0.246 9249 8671 8529 8730 4917 یشمال

 0.658 0.567 0.584 0.379 0.297 19687 13401 11921 4117 2974 کالردشت  22

 نسبت اراضی شهری به پیراشهری  5.3
اراضی   مساحت  باال    مورد شهری    شدهساختهدر 

درتحوتجزیه  گرفت  قرار  مساحت    این  لیل  بخش 
شهری )پیراشهری و روستایی(  غیر  شدۀساخته اراضی  

اراضی  مورد نیز   نسبت  تا  گرفت  قرار  سنجش 
  این  شهری محاسبه شود.غیرشهری به  شدۀساخته

  گسترۀ   هاشهرستان در کدام    دهدمی نسبت نشان  
شهری بر اراضی پیرامونی و روستایی غالب است. در  
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سو  ی هاشهرستان بهشهر،  شمالی،  سوادکوه،  ادکوه 
نور و  سایر  بیشتدرصد    این  تنکابن  از  ر 

  هاست که علت آن کاهش تعداد آبادی هاشهرستان
و همچنین تمرکز جمعیت و ساخت و ساز در محیط  

است.   درجالب   نکتۀشهری  که  تحلیل    این   توجه 

اراضی  مورد نسبت  کاهش  گرفت  قرار  توجه 
نسبت    این  شهری به غیرشهری است.  شدهساخته

سوادکوه، گلوگاه و بهشهر کاهش    یهارستان شهدر  
 چشمگیری داشته است. 

 

 پژوهش(   های )یافته   شهری و نسبت اراضی شهری به کل اراضی غیر مساحت اراضی    5جدول  

 نسبت اراضی شهری به کل اراضی  شهری )به هکتار(غیرمساحت اراضی   

 شهرستان  ردیف
سال 
1355 

سال 
1370 

سال 
1385 

سال 
1395 

 1400سال 
سال 
1355 

سال 
1370 

سال 
1385 

سال 
1395 

سال 
1400 

 0.30 0.37 0.41 0.44 0.50 5867.87 3860.94 3130.85 2742.43 1499.76 آمل 1
 0.35 0.44 0.47 0.47 0.48 6159.93 3876.24 3338.92 3131.49 2073.53 بابل  2
 0.50 0.61 0.73 0.75 0.89 1466.40 461.73 213.81 175.41 28.77 بهشهر  3
 0.39 0.52 0.56 0.57 0.66 2145.43 1027.83 824.21 752.37 265.47 تنکابن  4
 0.69 0.75 0.77 0.80 0.79 551.11 243.67 186.52 148.10 76.31 رامسر  5
 0.33 0.47 0.52 0.54 0.58 5429.46 2761.49 2221.28 2046.11 1159.93 ساری 6
 0.48 0.59 0.81 0.92 0.92 361.71 60.75 11.69 3.76 1.33 سوادکوه 7
 0.48 0.57 0.59 0.59 0.59 2623.50 1599.74 1432.70 1403.03 1079.21 قائمشهر  8
 0.32 0.45 0.49 0.52 0.58 2943.38 1355.99 1007.83 845.23 487.31 نور 9
 0.18 0.24 0.27 0.29 0.29 3840.71 2105.22 1703.32 1473.89 900.04 نوشهر  10
 0.44 0.49 0.51 0.53 0.48 2106.57 1473.28 1131.88 948.15 370.06 بابلسر  11
 0.29 0.33 0.33 0.30 0.24 2171.23 1479.61 1187.90 1025.45 570.67 محمودآباد  12
 0.29 0.44 0.48 0.49 0.36 1511.82 704.35 444.24 371.84 46.49 نکا  13
 0.61 0.68 0.72 0.75 0.77 1049.89 563.44 421.44 350.48 167.00 چالوس 14
 0.33 0.39 0.43 0.44 0.45 1575.54 853.16 633.76 528.39 190.98 جویبار 15
 0.37 0.59 0.72 0.73 0.74 539.79 121.89 62.81 56.26 31.07 گلوگاه 16
 0.44 0.49 0.54 0.54 0.36 796.66 561.74 429.01 372.80 174.65 فریدونکنار 17
 0.57 0.62 0.65 0.67 0.71 1193.40 561.14 404.98 327.73 111.10 عباس آباد  18
 0.14 0.19 0.21 0.22 0.34 1283.40 716.01 585.67 518.41 140.12 اندورود یم 19
 0.36 0.41 0.43 0.44 0.47 403.03 220.93 186.69 177.93 131.45 مرغ یس 20

21 
سوادکوه 

 یشمال
27.34 40.27 58.74 120.61 395.25 0.55 0.53 0.45 0.33 0.27 

 0.62 0.69 0.81 0.90 0.85 228.75 37.81 9.11 3.36 1.04 کالردشت  22

مساحت و جمعیت در   مقایسۀ 5.4
 محیط شهری و پیراشهری
جمعیت    تبرای درک بهتر مواردی که در تحلیل نسب 

اشاره    شدهساختهاراضی    نسبت و همچنین   آن  به 

به   در    این   مقایسۀشد  شد.   پرداخته  نسبت  دو 
و   شدهساخته تغییرات مساحت اراضی  7و  6جدول 

جمعیت به تفکیک محیط شهری و پیراشهری آمده  
اراضی  درصاست.   تغییرات  بخش    شدهساخته د 
و     2.04آن    ساالنۀو نرخ رشد    است  2.52شهری  
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  است   3.45و    4.68برای اراضی پیراشهری به ترتیب  
که   حالی  در  است.  شهری  محیط  از  بیشتر  که 

بازه رشد بیشتری نسبت    این   جمعیت شهری طی
به پیراشهری داشته است. درصد تغییرات جمعیت  

بوده است در    2.85آن    ساالنۀو رشد    3.59شهری  
و    1.4ات  حالی که برای محیط پیراشهری درصد تغییر 

 بوده است.   0.75نرخ رشد  

 

 پژوهش(   های )یافته   1400الی    1355از سال    شده ساخته تغییرات راضی    6جدول  

 
در    شدهساختهاراضی  

 )به هکتار( 1355سال  

اراضی  
در   شدهساخته
)به   1400سال  

 هکتار( 

میزان تغییرات  
تا   1355سال  

 )به هکتار( 1400
 نرخ رشد ساالنه  درصد تغیرات 

 2.04 2.52 16029.30 26651.58 10622.27 شهری 
 3.45 4.68 35111.18 44644.82 9533.63 پیراشهری 

 2.81 3.53 51140.50 71296.41 20155.91 کل
 ( ایران   پژوهش و مرکز آمار   های )یافته   1400الی    1355ت از سال  ی تغییرات جمع   7جدول  

 
جمعیت سال  

1355 
جمعیت سال  

1400 
تا   1355میزان تغییرات سال 

1400 
درصد  
 تغیرات 

نرخ رشد  
 ساالنه 

 2.85 3.59 1555163 2154762 599599 شهری 
 0.75 1.4 398994 1382163 796006 پیراشهری 

 1.78 2.23 1954157 3536925 1582768 کل
 

محیط   مساحت  و  جمعیت  رشد  نسبت  همچنین 
بر روی نمودار    تحت دوره    5شهری طی     3بررسی 

نسبت رشد    دهد می ترسیم شده است. نتایج  نشان  
اراضی   به کل  از سال    شدهساختهمساحت شهری 

یک روند نزولی را سپری کرده است و    1400تا    1355
به    57از   در  40درصد  رسیده،  در    درصد  که  حالی 

همین بازه نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت رو  
درصد رسیده    56درصد  به    36به افزایش است و از  

رشد مساحت    ،بازه  این  است. الزم به ذکر است طی
  1.78شد جمعیت  درصد و ر   2.81  شدهساختهاراضی  

نشانه از  یکی  که  است  و    هایبوده  افقی  گسترش 
 ت. پراکنده رویی در سطح استان اس

 نسبت جمعیت شهری و نسبت رشد مساحت شهری   مقایسۀ   3نمودار  

0.57 0.56
0.54

0.48

0.40

0.36

0.45

0.50

0.54
0.56

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

1355سال  1370سال  1385سال  1395سال  1400سال 

نسبت  رشد مساحت نسبت رشد جمعت
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گیریبندی و نتیجهجمع 6
گیری موقعیت جغرافیایی و  شکل شهرها با توجه به  

و   صنایع  رشد  اجتماعی،  و  اقتصادی  تسهیالت 
دوره  در  تجاری  مراکز    هایموقعیت  به  خاصی 

عوامل مثبت    این  جمعیتی مهم تبدیل شدند. وجود 
موجب جذب جمعیت از مناطق روستایی به شهرها  
و   جمعیت  باالی  رشد  علل  از  یکی  که  است  شده 

موضوع   همین  شهرها  در  باال  امر    این   . استتراکم 
خالی   و  روستاها  جمعیت  کاهش  موجب  همچنین 

سکونتگاه  از  بسیاری  سکنه    هایشدن  از  روستایی 
تغییرات  شناخت  منظور  همین  به  است.  شده 

زمانی محیط شهری و غیرشهری )پیراشهری   -ضایی ف
اصلی رویکرد  روستایی(  دو  اپژوهش    این  و  ست. 

تحلیل  مورد عامل مساحت و جمعیت از عوامل مهم  
  می که برای تما  ایباشند به گونهمی پژوهش    این  در

شهرهای استان مازندران مساحت و جمعیت شهرها  
  1400و    1395،  1385،  1370،  1355دوره    5طی  

پراکندگی   مازندران  استان  در  است.  محاسبه شده 
شرقی کریدری  بصورت  در    - شهرها،    کرانۀ غربی 

بخش   در  است.  شده  کشیده  خزر  دریای  ساحلی 
مرکزی و شرقی با توجه به گستردگی جلگه، شهرها  
غربی   بخش  از  بیشتر  پراکندگی  و  تعداد  نظر  از 

دوره  طی  در  مساحت    ،بررسیمورد  های هستند. 
برابر شده و از    3.5استان تقریبا    شدهتهساخاراضی  

هکتار رسیده است که در  هزار   71هکتار به  هزار  20
نواحی پیراشهری بیشتر از نواحی شهری رشد داشته  

از    2.2است. همچین جمعیت استان   و  برابر شده 
میلیون در سال    3.5به    1355میلیون در سال    1.5

احی  رسیده است که سهم شهرها بیشتر از نو  1400
نسبت   و  شهری  جمعیت  تحلیل  است.  پیراشهری 

نشان   جمعیت  کل  به  طی    دهدمی جمعیت  در 
بررسی نسبت جمعیت شهری به کل  مورد   های دوره

جمعیت در حال افزایش است. تحلیل نتایج تغییرات  
  1355نسبت جمعیت شهری به پیراشهری از سال  

  رامسر، چالوس   یهاشهرستان  دهدمی نشان    1400تا  
نسبت افزایش جمعیت شهری    بیشترین ر  بهشه  و

تغییرات   برای  و  هستند  دارا  را  جمعیت  کل  به 
در   و    یهاشهرستان مساحت  گلوگاه  سوادکوه، 

اراضی کاهش   به کل  اراضی شهری  بهشهر نسبت 
است  نشان    داشته  موارد    دهدمی که  اکثر  در 

جمعیتشهرستان روند  ساحلی  مناطق  های  پذیری 
سایر   به  نسبت  است.    هانشهرستاشهری  بیشتر 

تغییرات بیش    این  عوامل محیطی را در  تأثیر  توانمی
جا مطرح  این  سناریویی که دراز پیش مشاهده کرد.  

و    این  شودمی محیطی  مناسب  شرایط  که  است 
نیاز، موجب توزیع و  مورددسترسی به منابع طبیعی  

وسیع    گسترۀدر    ها پراکندگی سکونتگاه  جغرافیایی 
شده است که چه در اطراف شهرها و یا با فاصله از  
شهر شکل گرفتند. همچنین باال بودن قیمت زمین  

و    محدودۀ در   سختگیرانه  مقررات  و  ضوابط  شهر، 
شود  می شهری موجب    هایشلوغی و ازدحام محیط 

مناسب  قیمت  نظر  از  که  پیراشهری  تر فضاهای 
نسبت به شهرها   تریهستند و محیط ساکت و آرام

بر   کمتری  نظارت  و  قوانین  و  اعمال    هاآندارند 
توجه مهاجران و گردشگران قرار گیرد و  مورد شود  می

ساخت  از متصدیان  پیمانکاران  و  فرصت    این   وساز 
ساخت  تمرکز  و  کرده  رویاستفاده  بر  را    این   وساز 

قرار   زیرا  می فضاها  و    صرفۀدهند  بیشتر  اقتصادی 
دردسرهای   نسبت  همچنین  کمتری  قانونی 

دارد.    های محیط زمین  تأشهری  برای  مورد مین  نیاز 
محیط ساخت  در  موجب    هایوساز  پیراشهری 

کشاورزی تغییر کاربری داده و زیر    های شود زمینمی
بروند.ساخت  کاهش    این  وساز  موجب  وضعیت 

  این   کشاورزی و کاهش اشتغال مربوط به   هایزمین
کمی بخش   نیروی  از  برخی  در  شود.  کشاورزی  ار 

شوند ولی بیشتر  می بخش ساختمان مشغول به کار  
محیط شهری و به امید    های با توجه به جاذبه  هاآن

شوند. بنابراین در  می رفاه و زندگی بهتر راهی شهرها  
افزایش    شدهساختهپیراشهری فضاهای    هایمحیط

یافته ولی جمعیت متناسب با آن رشد نکرده یا در  
  قابل هرها کاهش یافته ولی در ماثر مهاجرت به ش
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محیط  طبیعی   واسطۀبه شهری    هایدر  رشد 
پیراشهری نسبت    هایجمعیت و مهاجرت از محیط

اراضی   به  جمعیت  است.   شدهساختهرشد    بیشتر 
پژوهش  با  پژوهش  )  نتایج  همکاران   و  (،  2018لی 

(،  2021(،  راما و همکارن ) 2022سرهات و همکاران )

 ( همکاران  و  توسعه  2022جوزاک  بررسی  به  که   )
     شهری و  پیراشهری  پرداختند همسو بوده است.
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