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1
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چکیده

تهای رشد شهرنشینی در جوامع کنونی است .ی نیا هب هجوت ا    
توسعه فیزیکی شهرها و به دنبال آن تغییر کاربرها یکی از واقعی 

مساله مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر پرداخته است .سؤا صا ل لی تسا نیا هلاقم  هک ت عسو ه       
فیزیکی و تغییر کاربری اراضی قائمشهر دارای چه ابعاد و دامنهای بوده است؟ مساله تغیی اهربراک ر یی ییی این م بلاق رد رهش و یدرا     
مانند؛ کاربری مسکونی ،کاربری تجاری ،کاربری آموزشی ،کاربری آموزش عالی ،کاربری بهداشتی -درمانی ،کاربری ورزشی،
کاربری پارک و فضای سبز ،کاربری فرهنگی و مذهبی ،کاربری اداری -انتظامی ،کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری ،کاربری
جهانگردی ،کاربری کارگاهی و صنعتی ،کاربری حمل و نقل و انبار و کاربری نظامی بررسی شده است .جهت بررسی و ارزیابی
تغییر کاربری اراضی شهر قائمشهر از تکنیکهای سامانه اطالع تا

جغرافی ییایی ( )GISو ( ،)RSتص راوهام ریوا هه هههه یا

 TMس لا

تاند از؛ مساحت شهر یا به عب قطانم یترا
مترین نتایج مقاله عبار 
 0991میالدی و  ETMسال  0102میالدی استفاده شده است .مه 
مسکونی در سال  0102یک روند افزایشی را نشان میدهد که این خود متأثر از عوامل متعددی بوده است .ش هکب

راههاییی ارتب یطا

له لاس رد ا   
نیز به تناسب افزایش مساحت شهر ،افزایش داشته است که در واقع این امر طبیعی به نظر میرسددد؛ ام گنج تحاسم ا للل للل
 0102میالدی دارای کاهش چشمگیر بوده است که میتواند ناشی از گسترش محدوده شهر و به زیرساخت و س دشاب نآ نتفر زا    
یدهد ولی این مسئله در مورد منابع آبی و رودخانهها با کاهش
مساحت شالیزارها و باغات در طی این مقطع زمانی افزایش را نشان م 
مگیر همراه بوده است.
نسبتًاًا چش 

واژگان کلیدی :توسعه فیزیکی ،کاربری اراضی ،سامانه اطالعات جغرافیایی ،تصویر ماهوارهای ،قائم شهر.

 -1مهدی مدیری (نویسنده مسئول) m.nodiri@gmail.com
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 مقدمهرشد و گسترش فیزیکی شهرها پدیدهای است که هر چند از دوران یکجانشینی و آغاز تولید ما و یزرواشک داز
تبع آن افزایش جمعیت آغاز گشته است ولی صورت جدی و مسئلهزای آن را بعد از انقالب

و یتعنص

هب    

هبلغ زاغآ     

دانش بشری بر سلطه محیط طبیعی دانستهاند .چون عرصه شهرها قبل از این ودحم رد نارود د هه هههای مشخص

لکش   

ییافت ( .)Larsen & et al,2009: 95در چند دهه اخیر ،شهرها بهعنوان مهمترین سکونتگاه بشر بهواسطههه اف شیاز
م
درجه شهرنشینی و جمعیت شهری که از مهمترین جنبههای تغییر جهانی است ،مقدمه رشد و توسعه گسترده ش یره
را فراهم آورده است ( .)Habitat international,2004توسعه شهری در دهههای اخیر چنان بوده که منجر ب  ه اایجاد
عدم تعادل در چگونگی استفاده از زمی 
نهای شهری شده و روستاها را به شهر و ش هره اای کوچ چچک را ب رهش ه ه اا ااای
بزرگ تبدیل کرده است .شهرنشینی در مشرق زمین همیشه مسائل بنیادی و جنبی زیادی با خود همراه داش سا هت تت تت
ت.
یکنن هک د   
بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از نیمی از جمعیت جهان (حدود  3/5میلیارد نفر) در شهرها زندگی م 
ای هب دادخر ن     

 % 65در سال   

 0 203و ب دودح ه       %07در سال   

 0 205خواه نیا .دیسر د میزان یاهروشک رد          

یکه جمعیت شهری آس زا ای
درحالتوسعه بهویژه آسیا از شتاب بیشتری برخوردار است ،بهطور 

 % 31در سال

1950

به  % 60در سال  9002رسیده است ( .)Population division, 2007درواقع ،گسترش سریع ش ثکا اهره ر یاهروشک     
تهای شهرسازی بلکه مسائل اقتصا ،ید
جهان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است .بهگونهای که نه تنها سیاس 
اجتماعی و زیستمحیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تأثیر این پدیده قرار گرفتهاند .در این بین ،هرچن زفا د ا شی   
یشود ،لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نا طیحم رب یبولطم    
جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب م 
طبیعی و فرهنگی جوامع میگذارد(.)Shokuee, 1994
یدهند و نیروی محرکه پویایی عظ می
یگیرند و بر اساس چه روابطی به حیات خود ادامه م 
این که شهرها چگونه پا م 
آنها چیست و یا این که عوامل محیطی و جغرافیایی در مکانیابی آنها تا چه حد مؤثر بوده است و به زبا هداس ین   
جاذبههای شهرنشینی در چه نهفته است ،از جمله پرسشهایی است که تنها به طور جسته و گریخت یسررب دروم ه    
قرار گرفته و هنوز پاسخی درست و مبتنی بر یافتههای علمی بدان داده نشده است .رش ت فالخرب یرهش د و ،هعس     
میتواند جوانب منفی در پی داشته باشد که یکی از مظاهر بارز آن همین گسترش کالبدی است که اگ تروص هب ر    
برنامهریزی نشده و غیراصولی آن همراه باشد؛ چالشهای ناگواری را برای شهرها در پی خواهد داش  ت ( ( Girardet,

حی شهررری ،خلق
لکنترللل ن او ح ح
یرویه و افزایش مهاجرت ب رهش ه ه هب رجنم ،ا  هعسوت غغغغغ غغغغغغیرقابل ل
 .)2003: 29رشد ب 
سکونتگاههای جدید ،کاهش سطح رفاه انسانی ساختوسازهای بدون برنامه ،گسترش مهارنشدننی و ب ت زور غغغیی ییرات
فراوان در ساختار فضایی شهرها ،گرایش به سمت حومهنشینی ،گستردگی شهررری ش  تسا هد

(( ((( Ortega and et al,

 .)2011: 2گستردگی به رشد بیرونی مناطق شهری و رشد نابرابر و ناخواستهای اطالق میشودد و منج فتسا هب ر ا هد    
نهاای
یافتد که نرخ اس زا هدافت زم ممی 
یشود ( .)Sudhira and et al, 2007گستردگی زمانی اتفاق م 
ناکارآمد از منابع م 
غیر کشاورزی از نرخ جمعیت تجاوز کند (.)Bhatta, 2010: 191
توسعه فیزیکی شهرها یک فرآیند پویا است که با ایجاد تغییراتی در فضای فیزیک  کی رد رهش ی ا و یدومع دادتم    
یشود .اگر این فرآیند به صورت بدون برنامهریزی انجام شود ،تعادل فیزیکی شهر و محیطزیست تغییر
افقی انجام م 
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کرده و بهزودی سیسم شهری برای انجام وظایف به طور صحیح ناتوان خواه  دش د (( ((( Valikhani and et al, 2012:

یشود ،بلکـه باعث افـزایش جمعی ییـت در
 .)1این شهرنشـینی سـریع نـه تنهـا منجر به استفاده گسـترده از اراضـی م 
یگردد (.)Shen, 2012: 27
نـواحی شـهری و اثـرات زیستمحیطی مرتبط با توسعه نیز م 

    

در پیدایش و شکلگیری شهرهای شرقی در خاورمیانه به طور عام و ایران ب ع صاخ روط ه و  لما م نوچ یددعت

عوامل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی با اتکاء به شرایط مساعد محیط طبیعی نقش م رد .تسا هتشاد یرثؤ   
خاورمیانه مناطق مساعد طبیعی برای کشاورزی و سکونت یکجانشینی به واحدهای بزرگ و کوچ یاهراون ای و ک    
یکه گستردگی فضاهای سکونتی و معیشتی در اروپا و حتی هندوستان و چین از
یشود ،درحال 
ًال باریک منحصر م 
کام ًال
ویژگ 
یهای چشماندازهای جغرافیایی آنهاست( .)Soltan Zade, 1987به عقیده وی هرابرد یعیسو هعلاطم هک تر      
شهرهای شرقی دارد ،حوضه نفوذ کشاورزی شهرهای شرقی اغلب به مراتب مش صخ تر از شهرهای اروپایی .تسا 
توسعه فیزیکی شهر ،فرآیندی پویا و م یط هک تسا مواد

و رهش یکیزیف هدودحم نآ

یاهاضف رد نآ یدبلاک    

  

  
  

تهای عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش م 
جه 
ییابد (.)Mashhadi Zade, 1994:18
نسبت کاربر 
یهای شهری و بررسی تغییرات آن در گذر زمان ،از معیارهای اصلی مدلسازی در برنامهری ییزی ش یره
حهاای اص یحال
شبینی نموده و طرح ح
یتوان تغییرات آینده را پی 
یها م 
است .با اطالع از نسبت تغییرات کاربر 
کرد .با استفاده از دادههای چند زمانه سنج 
شازدور و صرف کمت نیر

را تهیه

یت  هب تبسن ناو ا رختس اج    
 نامز وو ووو هزین م ه یی یی

یهای شهری اقدام نموده و سپس با مقایسه آن در دورههای زمانی مختلف نسبت تغیی  یبایزرا ار تار وو ووو براای
کاربر 
سالهای آینده رشد شهر را شبیهسازززی و پ پپی 
شبین ننی نم  دو ( ( .)Khosravi, 2003روش تحقی ییق پ وت شهوژ صص صصصیفی-
تحلیلی است .ابتدا با استفاده از مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی اطالعات مورد نظر جمعآوری شده س رب سپ ااااای
شهاای کم ممی و کیف ففی اس زبا .تسا هدش هدافت ا وم ر ر  د ا هدافتس        نرمممافزارهاای
تجزیهوتحلیل این اطالعا ور زا ت ش ش
 Geomaticaو  GIS Arcو تصاویر ماهوارهای قائمشهر در سالهای  1379تا  90 31و نقشههای کاربری اراض ضضی این
شهر بوده است.
رویکرد نظری تحقیق
آرچر عقیده دارد در کشورهای در حال توسعه مهاجرت روستا  -شهری به لحاظ آثار کالبدی خود ب هاگتنوکس ود ر   
مذکور دارای روند تقریب ًاًا قانونمندی است ،اگرچه نتوان از آن بهعنوان یک قانون کّلّلی یاد نم چرآ هاگدید زا .دو ر د  ر   
یپذیرد در وهله نخست عموم ًاًا اح قطانم نیا  ششش ش شششششیهای روس اهات
اغلب مهاجرتهایی که از روستا به شهر صورت م 
هستند که از جمعیت خالی میشوند و حتی زمانی که برخی از مسا نک

اگتنوکس ینورد تفاب هههه ههههههاای روس یات ی زا 

جمعیت خالی میشود ،توسط آن دسته از روستائیانی که در حواشی روس م یگدنز ات ییی ییی
یکنن  ای بحاصت ،د ا غش ال     
یشود .در مقابل اکثریت مهاجران روستا -شهری طبق یک فرایند اکولوژیکی خاص در بدو ورود به سکونتگاههاای
م
شهری با توجه به پایگاه عموم ًاًا ضعیف اقتصادیشان در حواشی ش  هک تسا یره ا رقتس ا  ر مممم م ممممممییابنددد ،رون هک ید   
نتیجهاش شکلگیری س اگتنوک ه ههاای غیررسمممی و حاش ششیهنش ششین اس نرهش لباقم رد .ت شش ش ششششینان زما هب لیم هک ین    
یکنند ،بیشتر تمایل به خرید و اسکان بر روی اراضی پیرام اگتنوکس ینو هه ههههاای روس یات ی ی
حومهنشینی پیدا م 
د.
ی دارند د
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)(Archer, 1991: p.13این فرآیند در شهرهای میانه اندام هرگز به مانند کالنش هره اا نهادین و هدش ه تسین موادم     
ولیکن ساختار و روند آن از ابعاد و اشکال مشابهی تبعیت م 
یکند (.)Qiong & et.al., 2006: p.2
با توجه به نظریاتی از قبیل نظریه آرچر فرآیند تغییر یا تبدیل کاربری زمین در کشورهای جهان سوم و از جمله ایران
تهاای ش دید
یکند .گسترش سریع اندام کالبدی شهرها در وهله نخست با رجاهم  تت تت
از شرایط به خصوصی تبعیت م 
روستا -شهری و در مرحله بعد شهر -شهری (از شهرهای کوچک به ب م لکش )گرز ییی ییی
یگی راثآ ترجاهم نیا ،در     
نامطلوبی را در به هم ریختگی نظام اجتماعی شهرها ،کمبود مسکن در شهرها ،ایجاد حاشیهنشینی ،کمبود کار ،غربت
در فضای شهری ،سهولت در جذب روستائیان به سوی ناهنجاریهای اجتماعی ،نارسایی در ارائه خ و یرهش تامد
رفاهی ،رکود تولیدات کشاورزی و جذب نیروی جوان و موّلّلد در پی دارد (.)Mahdavi, 1377: 142-141
ادغام سکونتگاههای
روستایی در اندام
کالبدی شهرها
تورم لجام گسیخته در
قیمت مسکن

ساخت و تخریب و زیر
ساز بردن اراضی زراعی
با ارزش و سرسبز
داخل و پیرامون شهرها

ساختمان سازی و بساز
و بفروشی آن

تاثیرات منفی
گسترش
فیزیکی شهرها

احتکار و بورس بازی
ز می ن

تمرکز نقدیگی و
های مردم در سرمایه
ب خ ش ز می ن

فروش تراکم های
هدفدار

تفکیک های غیر قانونی
ز می ن

حاشیه نشینی و اسکان
غیر رسمی

نمودار شماره  -1تاثیرات منفی رشد فیزیکی شهرها
)Source: (Pour-Mohammadi and Et al., 2008: 30

یهای مستقیم و گا  میقتسمریغ یه م لئاسم نای     
نگاهی موشکافانه به مسائل یاد شده نشان دهنده روابط و همبستگ 
یادشده و موضوع مصرف زمین بهعنوان یک کاالی محدود ،تجدید ناپذیر و با ارزش اقتصادی باال است .این مسا لئ
گاه به صورت عّلّلت اساسی شکلگیری بورسبازی ،احتکار و نهایت ًاًا گسترش کالبدی شهر و گاه به شکل معلول این
روندها خود را نشان م 
یدهند.
یتوان نقش اساسی مهاجرتهای روستا -شهری را انکار ک .در
در ارزیابی گسترش فضایی  -کالبدی شهرها هرگز نم 
اهلرس بر این اساس معتقد است که روستائیان برای تأمین سادههترررین نیا هب مزلم دوخ ز جا  .دنتسه ییاجب این       
یهای الزامی در نهایت موجب انباشت سرمایه در ش  اهره مم ممم 
جابجای 
یش  دو ( ( .)Ahlers, 2001: 264-262تبع ًاًا شخب    
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اساسی از این سرمایههای رها شده از روستاها در اراضی شهری ،خاصه اراضی پیرامونی شهرها یعنی جایی که ابتیاع
و تصاحب زمین چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی امکانپذیرتر از متن اص بنا ،تسا رهش یل ا فرصم و تش      
م
یشود .البته مسئله تنها به این موضوع محدود نیست ،چراکه تقاضای باال برای زمین در اراضی حاشیهای شهر نهتنها
مربوط به مهاجران سکونتگاههای روستایی یا شهرهای کوچک است ،بلکه ریشه در حجم انبوه متقاضیان بدون زم نی
یهاای مس نک
و مسکن خود شهرهای بزرگ و کالنشهرها نی واعت هزورما .دراد ز ننن نننن 

و فلتخم

انبوه هسا از ننن ب شخ

خصوصی و دولتی متعدد ،در کنار مهاجران روستا -شهری با پایگاههای اقتصادی مختلف ،از عوامل عم شرتسگ هد   
پرشتاب محدودههای کالبدی سکونتگاههای شهری در جهات مختلف آن بسته ب و یضارا شزرا ه

 هاگیاپ ا یداصتق

    

متقاضیان و نیز عرضه و تقاضای کاالیی به اسم زمین دارد .از نکات اساسی در گسترش فضایی  -کالب رهش ید ه یا   
ایران و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه این موضع است که گسترش فضایی  -کالبدی این شهرها در تمام جهات
به لحاظ کمی و کیفی به یک میزان نبوده و بسته به میزان انباشت و تمرکز سرمایههاا و نی  نوناق روضح ز و معا  ال     
مقررات شهرسازی ،شرایط متفاوتی در محورهای مختلف هویدا م 
یشود .با توجه به م دش هتفگ هک یدراو

هعسوت      

شهرها از منظر فضایی -کالبدی یا در مناطق مناسب به لحاظ شهرسازی ص پ ترو ذذذیرفتهههانددد و یا قطانم رد هکنآ     
آسیبپذیر به وقوع پیوستهاند .از اهم مسائلی که میتواند معلولی بر دو مورد یاد شده تلقی شود آستانه آسیبپذذذیری
یپذیرنددد .در
کالبدی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی مناطقی است که گسترش مییابند و یا از این گس  ریثأت شرت مم م مممم 
ایران نسبت درآمد متوسط جامعه شهری به جامعه روستایی در حدود پنج ب وآرب کی ه ر ش د د  ه ا تس ((((( (((((( Asayesh,

)1996: 10-14؛ بنابراین زمانی که متقاضی روستایی وارد بازار تقاضای زمین شهری شده یا میشود این ب یفنم نالی   
نرو کمیت و کیفی شرتسگ هب ار یصاخ ت     
ینماید و از ای 
اقتصادی را نیز به فضای کالبدی شهر تزریق و تحمیل م 
یسازدد و ب نیا ه
یبخشد .آندرسون معتقد است که فقر موجبات آسیبپذیری را ف  مهار مم ممم 
فضایی کالبدی شهرها م 
جهت روستائیان اغلب جامعهای آسیبپذیر دارند ( .)Anderson,2002:p.2این آسس سسسیبپذذذیری دس رظنم زا مک ت    
کالبدی بخشی از توسعه کالبدی – فضایی شهرها را نیز آسیبپذیر م مم 
یسازدد؛ بنا نیارب

رهش ه ییاضف ظاحل هب ا       -

کالبدی بسته به کم و کیف شرایط حاکم بر بازار عرضه و تقاضای زمین و نقدینگی متقاضیان مختل ،ف

ی
یهای ی
ویژگی ی

اکولوژیکی ،شرایط اجتماعی -اقتصادی ،موقعیت طبیعی و مکان جغرافیایی گسترش مییابند.

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
شهرستان قائمشهر در استان مازندران واقع شده است ،این استان بین  36درجه و  21دقیقه تا  36درج و ه  83دقیقه
عرض شمالی و  52درجه و  34دقیقه تا  53درجه و  3دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرین چیو

رق ار هتفرگ      است ت
ت

( .)RAMCO Co Engineers, 1997حدود جغرافیایی آن از شمال به شهرستان جویبار (که زمانی جزو قائمشهر بود)،
ل و از ش ب قر هه ههه
از جنوب به شهرستان سوادکوه (که سوادکوه نیز زمانی جزو قائمشهر بود) از غرب بههه شهرس ات ننن بابل ل
شهرستان ساری محدود است .مساحت شهرستان قائمشهر در حدود  0 74کیلومتر مربع و تراکم نسبی جمعیت آن 452
ت کههه
یگردد و اخیر ًاًا اعالممم شدهه است ت
نفر در کیلومتر مربع است که پرتراکمترین شهرستان در سطح استان محسوب م 
یکی از پرتراکمترین شهرها بعد از تهران است.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره دوم ،بهار 6931
 6فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

با توجه به سوابق موجود بنای اولیه این شهر در دوران قاجاریه با نام علیآباد نهاده شد که شامل قریهای با واحدهای
تجاری و مسکونی در حوالی میدان طالقانی امروزی و محلههایی در اطراف و روستاهای بزرگ نظیر چمن نانمج( و   
ت ک زا دعب ه   
فعلی که در حال حاضر بخشی از خود شهر است) قادیکالی بزرگ و کوچکسرا در حاش دوب هی هه ههه است ت
انقراض دوران قاجاریه و آغاز حکومت رضا خانی به لحا قطنم صاخ تیعقوم ظ هههه هههههای (مح وراک روبع ل ا ننن ننننهای
تجارتی و زیارتی از استانهای همجوار مانند تهران ،گیالن و خراسان.
ح و بررر روی
ارتفاع قائمشهر از سطح دریا  15/2متر است و در اقلیم معتدل و مرطوب در دشت شیبدار تا نس تب ًاًاًاًا مسطح ح
نشناسی قرار گرفته است .آب و هوای شهر قائمشهر به دلیل قرار گرفتن میا هوک ن   
رسوبات آبرفتی دوران چهارم زمی 
و دریا آب و هوای معتدل و مرطوب دارد و میزان بارش زیاد باران و رطوبت باال و قسمتهای جنوبی شهرستان به
دلیل دارا بودن پوشش کوهپایهای و ارتفاع زیاد آب و هوای سردتر و کوهستانی و زمستانهای بارانی و برفی دارد.
ت کههه در اس ات ننن مازندددران
قائمشهر مرکز شهرستان قائمشهر و مرکز اداری -سیاسی بخش مرکزی این شهرستا ن است ت
واقع شده است و از شمال به جویبار ،از شرق به ساری ،از جنوب به سوادکوه و از غرب به بابل محدددود م مم 
یشودد.
ش7 ،
ی نفوووس و مسک ننن ساللل  90 31دارای  2بخش ش
ی در سرشمااری عم مو ی ی
این شهرستان بر اساس تقسیمات کشور 
دهستان و  3منطقه شهری به نامهای قائمشهر و کیاکال و ارطه است (.)Statistical Center of Iran, 2011
این شهر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  85 31در محدوده قانونی شهر دارای جمعیت  غلاب ی بر    

174768

نفر بوده است .از نظر تقسیمات کالبدی شهر به سه منطقه 9 ،ناحیه و  35محله تقسیم شده و سازمان اجرایی بای رد د
این چارچوب به توزیع و عرضه خدمات اقدام کند .از مجموع سطوح اراضی شهر با  2913هکتار وسعت  93درصد
به کاربری مسکونی 02 ،درصد به معابر 7/ 64 ،به خدمات شهری و بقیه به سطوح ناخا صل
تراکم ناخالص شهر  55نفر در هکتار است (.)Meshkini and others, 2014: 163

نقشه شماره  -1موقعیت شهرستان قائمشهر
Source: author

رهش یی یی
ی اختصا .دراد ص
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این شهرستان در حال حاضر از دو شهر قائمشهر و کیاکال و یک بخش مرکزی تشکیل شده است .بخش مرکزی شا لم
یآمدند که
 5دهستان و  211روستا است .در گذشته شهرهای جویبار و سوادکوه نیز جزو شهرتان قائمشهر به حساب م 
ی از جملههه
ل اق او ممم مختلفی ی
به شهرستان ارتقا یافتند .ترکیب جمعیت شهرستان با توجه بههه مهاجرپذذذیر ب آ ندو ننن شامل ل
یها و ساکنان بومی است.
یها ،گرمسار 
یها ،آذریها ،شهمیرزاد 
سوادکوه 
مشهر
روند تاریخی توسعه فیزیکی قائ 
ف رضاا و یاا آرامگاهه
شهرستان قائمشهر بر حسب شواهد و قرائن موجود از جمله اماکن مذهبی نظیر اما دازم هه یوسف ف
یدهد و باا توجههه بههه س باو ق ق
ق
عالمه فقیه شیخ طبرسی از سابقه دیرینه تمدن و فرهنگ قبل از قرن ششم هجری خبر م 
یآباد نهاده شد که شامل قریهای با واحدهای تجاری و مس نوک ی ی
ی
موجود بنای اولیه این شهر در دوران قاجاریه با نام عل 
گ نظیررر چمن  و ( (جمناننن فعلی)) قا کید الالال و
در حوالی میدان طالقان امروزی و محلههایی در اطراف و روستاهای ب رز گ گ
کوچکسرا در حاشیه بوده است که بعد از انقراض دوران قاجاریه و آغاز حکومت رضا خانی به لحاظ موقعیت خا صصص
ت آن
منطقهای (محل عبور کاروانهای تجارتی و زیارتی از استانهای همجوار مانند تهران گیالن و خراسان)) حکومت ت
یباففی و
ی و گونن 
ت نساجی ی
ل کارخانجات ت
گ از قبیل ل
ک و ب رز گ گ
ی کوچک ک
زمان را بر آن داشت که در شهر واحدهای ص تعن ی ی
ببری و شالیکوبی دایر نماید .این مسائل باعث شد که مردم از اطراف و اکناف و سایر والیات کشور به این سامان
چو 
ث راهآه ننن
مهاجرت نمایند و نهایت ًاًا در سال  1313علیآباد تبدیل به شهرستان شاه شد و در این مقطع از زمان باا اح اد ث ث
سراسری و توسعه صنایع نساجی در این شهرستان کم کم به جمعیت و توسعه عمرانی و ساختوساز شهر افزوده شد.
پس از انق بال نام این شهرستان به قائمشهر تغییر یافت و امروز بهعنوان یک شهرستان استراتژیک جغرافیایی که ارتباط
یسازد دارای اهمیت ت
ت
تهران بزرگ را با شمال و شمال شرقی از دو مسیر متفاوت جاده فیروزکوه و جاده هراز مرتبط م 
ویژه است.
کاربریهای زمین در شهر قائمشهر
موقعیت و وضعیت طبیعی استان مازندران نشانگر دو ناحیه عمده جلگههای ساحلی و کوهستانی البرز است .امتداد و
جهت رشته کوههای البرز به صورت دیواری مرتفع و طوالنی ،نوار ساحلی و جلگههای کنارهای دری ییای مازن ارد ننن را
محصور کرده است .در سراسر استان مازندران ،شیب و ارتفاع زمین از ارتفاعات به سوی جلگه و به سمت دریای خزر کاهش ش
ش
یهاای
ی از نا اومه ررر 
ییابد .در محل تالقی جلگه و کوهپایههای شمالی البرز ،به علت شدت فرسایش و تراکم آبرفت ،قس تم ی ی
م
قدیمی با رسوبات جدیدتر پوشیده شده و در بعضی نقاط به صورت تپه در آمده است .تحت تأثیر نسیم دریا و بادهای محلی،،
در جلگههای سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر ،تپههای ماسهای ساحلی تشکیل شده و سدی طبیعی و کم ارتفاع بین دریا و
ع وجودد
جلگه پدید آوردهاند .همچنین در قسمت شرقی جلگه مازندران رسوباتی ضخیم به صورت تپهماهوره ای نس تب ًاًاًاًامرتفع ع
یشود.
دارد که حداکثر گسترش غربی آنها تا شهرهای بهشهر و نکا محدود م 

 -1منابع طبیعی
قائمشهر از نظر کشاورزی ،دامپروری ،صید ماهی ،جنگل داری و صنایع و معادن ،وضعیت نسبت ًاًا ممتازی دارد .بیشترین
ی از
ت و چاای ق ار ررر دارد .ح ود دد نیمی ی
مساحت منطقه ،زیرکشت برنج ،پنبه ،گندم ،جو ،دانههای روغنی(سویا) مرکبات ت
ی از ساایر
یشود .س سسیب ،آلوووی قطرهه ط الالال و گالبی ی
محصول مرکبات کشور از این قائمشهر و استان مازندران تأمین م 
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ی رواج
ت ص تعن ی ی
میوههای منطقه هستند .در این منطقه پرورش دام و انواع طیور هم به شکل سنتی و به هممم بههه ص رو ت ت
دارد.
با توجه به اوضاع طبیعی شهرستان قائمشهر ،بارش و رطوبت جهت ایجاد پوشش گیاهی فراهم اس ششوپ هتبلا .ت    
گیاهی در تمام نقاط آن یکسان نیست زیرا تا ارتفاع  ۲۰۰۰متری که نفوذ رطوبت دریای خ و هتفر نیب زا رز

ی ییا به

کمترین مقدار میرسد ،از تراکم جنگل بسیار کم میش ب و دو هه هههم ج عتارم لگنج یاجب رور ا م نیزگی یی یییی یییییی
یش رد .دو
شهرستان قائمشهر فصل خشک به طور کامل وجود ندارد.

نقشه شماره  -2نقشه ارتفاعات استان و موقعیت قائمشهر
)Source: (Rordeh and others, 2014: 205

 -2جنگل
شروع جنگل قائمشهر از کوه پایههای البرز شمالی است که دارای حداکثر بارندگی است و میزان گسترش جنگ رد ل
گذشته به طرف دشت بیشتر بوده است که به مرور به منظور تهی ماک لگنج ناتخرد ،یعورزم یضارا ه ًالًال هدیرب        
شدهاند و یا به صورت بقایای جنگل مخروبه با درختان پهن برگ دیده میشوند .به طور کل گنج ی لل لل
لها هیشاح رد    
جنوبی قائمشهر دارای تراکم بیشتری است و انواع درختان مانن م ،شار د م جلم رهلک و اکسوت ،زر ار ...و یلیجنا       
میتوان دید .پارک جنگلی تاالر نیز یکی از پارکهای جنگلی معروف شهرستان قائمش رد هک تسا ره لاس     

۱۳۷۱

تأسیس شده و مساحت آن بالغ بر  ۱۶۰هکتار است .فرآوردههای جنگلی عبارت است از :ذغال ،چوب ،هیزم ،چوب
آالت تبدیلی .این جنگل در  ۱۰کیلومتری قائمشهر قرار دارد؛ و پوشیده از درختان آزاد ،ممرز ،توسکا ،بل ،اجوا ،طو   
ملچ ،عرعر ،انجیر ،ولیک ،شمشاد ،انار ،بوته تمشک و ...با چشماندازهایی بسیار زیبا و بدیع دارای امکانات بهداش یت
و تفریحی مثل زمین فوتبال است.
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یهای 1شهر قائمشهر
توسعه فیزیکی و تغییر کاربر 
رابطه سرانه کاربری مسکونی و توسعه فیزیکی شهر قائمشهر معادل  -0/ 246است .سرانه پیشنهادی کاربری مسکونی
حهای کالن شهرهای بزرگ ،کمتر از شهرهای کوچک بوده است .وجود رابطه منفی میان افزایش اندازه شهررر و
در طر 
ی ن تمالع .دراد   
سرانه کاربری مسکونی ،ارتباطی با لزوم رابطه منفی میان افزایش اندازه شهر و سهم کاربری مس نوک ی ی
حهاای جامع ع
ع
مثبت ضریب همبستگی نشان دهنده وجود رابطه مثبت میان اندازه شهر و سهم کاربری مسکونی در طر 
شهری نمونه است.
ی داری میاننن
ی معنی ی
سرانه کاربری تجاری شهر قائمشهر معادل  -0/ 680است .به طور کلی از لحاظ آما یر  ،،همبس گت ی ی
گتررر،
اندازه شهر و سرانه کاربری تجاری وجود ندارد؛ اما عالمت منفی آن نشان دهنده این است که در شهرهای ب رز گ گ
ی میاننن ان زاد هه شهررر و سهممم
میزان سرانه تجاری کمتر از شهرهای کوچکتر است .عالمت منفی در ضریب همبس گت ی ی
کاربری تجاری  -0/037نشان دهنده وجود ارتباط منفی بین اندازه شهر و سهم کاربری تجاری است.

نمودار شماره  -2انواع تغییر کاربری اراضی در قائم شهر
)Source: (Rezai and Rahimi, 2013: p. 80

ی ب گرز  ،،س نار ههه کا یربر
حهای جامع ش اهره ی ی
سرانه کاربری آموزشی شهر قائمشهر  -0/713است .به طورکلی در طر 
ی وجودد دارد .ض یر ب ب
ب
ی آموزشی ی
آموزشی کمتری پیشنهاد شده و رابطه منفی میان افزایش اندازه شهر و س نار ههه کا ربر ی ی
همبستگی میان دو متغیر اندازه شهر و سهم کاربری آموزشی از مجموع کل کاربریها معادل  -0/511است .به عبارتی،
یدار میان اندازه شهر و سرانه کاربری آموزشی ،همبستگی منطقی میان دو متغیر ان زاد هه ش ره
علی رغم وجود رابطه معن 
ی از
ی آموزشی ی
قائمشهر و سهم کاربری آموزشی وجود ندارد .کاهش ضریب همبستگی میان اندازه شهر و سهم کا ربر ی ی
1
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ت ش ره
یها ،میتواند نشانگر سهم باالی کاربری آموزشی شهرهای میانی و علت آن ،افزایش جمعیت ت
مجموع کل کاربر 
کباره آنها باشد.
در ساختارهای قدیمی و رشد ی 
ی با ا رتال ززز
رابطه سرانه پیشنهادی کاربری آموزش عالی و اندازه شهر قائمشهر معادل  -0/ 198است ..می از ننن همبس گت ی ی
ی غی گمهر ننن باشد،،
 ،0/4نشان دهنده وجود رابطه معناداری میان دو متغیر است .با این حال ،زمانی کههه جامعههه آماری ی
ضریب همبستگی تا  0/2نیز ،نشان دهنده وجود همبستگی و رابطهای منطقی است .میتوان گفت که رابطه معنا راد ی ی
ی
میان دو متغیر مذکور وجود ندارد .با توجه به ضریب همبستگی میان اندازه شهر و سهم کاربری آموزش عالللی -0/311
ی آم زو ششش عالی ی
ی
حهای جامع در ارتباط باا سهممم کا ربر ی ی
یتوان الگو و رابطه معنادار و منطقی در ارائه پیشنهادها طر 
نم 
مشاهده کرد.
ی غی گمهر ننن باشد،،
سرانه کاربری بهداشتی -درمانی در اندازه شهر قائمشهر -0/ 320 ،است .زمانی کههه جامعههه آماری ی
یتوان گفت که رابطه معنا راد ی ی
ی
ضریب همبستگی تا  0/2نیز ،نشان دهنده وجود همبستگی و رابطهای منطقی است .م 
میان دو متغیر مذکور وجود دارد .با این حال ،بین اندازه شهر قائمشهر و سهم این کاربری ،همبستگی معناداری وجودد
ی
یهای ی
ندارد (ضریب همبستگی  -141عالمت منفی) ،نشان دهنده این است که با افزایش اندازه شهرها ،سهممم کا ربر ی ی
بهداشتی -درمانی کاهش یافته است.
ی سهممم ای ننن
ب همبس گت ی ی
ت کههه ض یر ب ب
سهم کاربری ورزشی در اندازه شهر قائمشهر  -0/0 25است .این در حالی است ت
کاربری و اندازه شهرها  -0/ 127است .بدین ترتیب ،علی رغم وجود رابطه معنادار میان سرانه کاربری ورزشی و اندازه
شهر قائمشهر ،ارتباط آماری منطقی بین سهم کاربری ورزشی و اندازه این شهر وجود ندارد .با افزایش اندازه ش اهره ،،
سرانه و سهم کاربری ورزشی کاهش یافته است.
سرانه کاربری پارک و فضای سبز در شهر قائمشهر معادل  -0/ 028است .با توجه بههه ای ننن رقممم بس ای ررر پایی طبار ،ن هه ههه
ی سبززز
کهاا و فضای ی
ی پارک ک
معناداری میان دو متغیر فوق وجود ندارد .با افزایش اندازه و جمعیت شهرها ،سرانه کا ربر ی ی
پیشنهادی کاهش یافته است .با توجه به ضریب همبستگی اندازه شهرها و سهم کاربری پارک و فضای سبز  ،0/ 42 0باا
ییابد.
افزایش اندازه شهرها ،سهم کاربری پارک و فضای سبز از مجموع کل کاربریهای پیش بینی شده افزایش م 
ق  -0/863است ت
ت
سرانه کاربری فرهنگی و مذهبی با اندازه شهر قائمشهر نشان داد که ضریب همبستگی در رابط وف ه قق قق
ی میاننن دو
که این رقم ،بیانگر همبستگی باال است .عالمت منفی ضریب همبستگی نیز ،نشان دهنده وجود رابط فنم ه یی یی
متغیر مذکور است .بدین ترتیب ،با افزایش اندازه و جمعیت شهرها ،سرانه پیشنهادی کاربری فرهنگی و مذهبی کاهش
یافته است .بر خ فال

وجود همبستگی باال میان دو متغیر سرانه کاربری فرهنگی و مذهبی و اندازه ش اهره  ،،همبس گت ی ی
ی

قابل قبول و معناداری میان سهم این کاربری و اندازه شهرها وجود ندارد ،به طوری که ضریب همبستگی این دو متغیر،
 -0/061است.
سهم کاربری اداری -انتظامی در اندازه شهر قائمشهر معادل  -0/ 227محاسبه شده که نشان دهندهه وجودد همبس گت ی ی
ی
ل توجههه در
یدار و نیز رابطه منفی میان افزایش اندازه شهر و سرانه کاربری اداری  -انتظامی است ..نکتههه قابل ل
نسبت ًاًا معن 
ی اداری-
ارتباط با کاربری اداری -انتظامی این است که عالوه بر وجود همبستگی میاننن ان زاد هه شهررر و س نار ههه کا ربر ی ی
یهاا
انتظامی ،بین اندازه شهر و سهم کاربری اداری -انتظامی نیز همبستگی وجود دارد (  .)-0/ 286وجود این همبستگ 
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یتواند شاهدی بر وجود روش خاص و یا منطقی در تعیین سرانه و سهم این کاربری باشد ،هر چند به طوررر ص حیر ،،
م
حهای جامع نمونه معرفی نشده است.
چنین منطقی در طر 
در ارتباط با سرانه کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری و اندازه شهر قائمشهر رابطه معنیدار و از نظر آماری ،منطقی،
میان دو متغیر فوق وجود ندارد؛ به طوری که ضریب همبستگی آنها  0/ 044است .سهم کاربری تأسیسات و تجهیزات
ی میاننن
شهری از مجموع کل کاربریها با متغیر اندازه شهر 0/ 99 3 ،است .این میزان نشان دهنده وجود همبستگی قوی ی
ت و تجهی از ت ت
ت
ی تأسیسات ت
دو متغیر مذکور است .عالمت مثبت نیز ،رابطه مثبت میان اندازه شهر و سرانه و سهم کا ربر ی ی
یدهد.
شهری را نشان م 

ی و پذذذیرایی و ان زاد هه ش ئاق ره مم مممش ره ،،
در خصوص سایر کاربریها ،ضریب همبستگی بین سرانه کاربری جها درگن ی ی
یدار) با
 -0/ 146و ضریب همبستگی میان سهم این کاربری و اندازه شهرها -0/ 187 ،است (فقدان ارتباط منطقی و معن 
این حال ،عالمت منفی در هر دو رابطه نشان دهنده وجود ارتباط معکوس است.
ی را تبیی ننن
ضریب همبستگی سرانه کاربری کارگاهی و صنعتی با اندازه شهر قائمشهر  0/171است که رابطههه معنا راد ی ی
یکند .این در حالی است که ضریب همبستگی میان سهم کاربری کارگاهی و صنعتی و اندازه شهرها  0/ 228ب دو هه و
نم 
نمایانگر وجود همبستگی نسبی است .با افزایش اندازه و جمعیت شهرها ،سرانه کاربری کارگاهی و صنعتی و سهم آن
از مجموع کل کاربریهای شهرها افزایش یافته است.
ب همبس گت ی ی
ی
هیچ گونه همبستگی میان سرانه کاربری حمل و نقل و انبار و اندازه شهر قائمشهر وجودد ن راد دد (ض یر ب ب
صفر) این در حالی است که ضریب همبستگی بین سهم این کاربری و اندازه ش ،اهره  0/330است ..ای ننن رقممم نشاننن
ش جمعی  ت ووو ان زاد هه ش اهره  ،،سهممم
یداری نیست؛ اما عالمت مثبت بیانگر آن است که باا اف یاز ش ش
دهنده همبستگی معن 
کاربری حمل و نقل و انبار از مجموع کل کاربریهای پیشنهادی افزایش یافته است.
ل گردیدند ..نتیجههه نشاننن داد کههه
یها نیز که لزوم ًاًا در زمره کاربریهای متعارف شهری نیس دنت  ،،تحلیل ل
برخی از کاربر 
ضریب همبستگی بین اندازه شهرها و سرانه کاربری باغات شهرها -0/ 273 ،بوده است (معنیدار ب دو ننن وجودد رابطههه
یدار بین سهم کاربری باغات و اندازه شهرها باا
یدار) .همچنین ،وجود ارتباط معن 
آماری منطقی و همبستگی نسبت ًاًا معن 
توجه به ضریب همبستگی ( )-0/632نیز قابل توجه است.
یدهددد؛ اماا
یداری را نشان نم مم 
ضریب همبستگی کاربری نظامی و اندازه شهر قائمشهر 0/ 82 0 ،است که رابطههه معن نن 
ی نیززز اف یاز ش ش
ش
عالمت مثبت این رابطه نشان میدهد که با افزایش جمعیت و اندازه شهر قائمشهر ،سرانه کاربری نظامی ی
یافته است .با توجه به اینکه ضریب همبستگی سهم کاربری نظامی و اندازه شهرها 0/ 221 ،است ،ارتباط آماری منطقی
میان دو متغیر مذکور وجود دارد.
جدول شماره  -1وضعیت قلمرو قائم شهر از نظر طرحهای بزرگ
دسته بن یتیعمج ید   

نام شهر

سال وضع موجود

افق طرح

طب س تیعمج ق ال      

جمعیت وضع موحود ش ره

جمعبت پیشنهادی ط حر

جمعی لاس ت     

هنگام تهیه طرح جامعه

جامع برای افق طرح

85 31

85 31
 001هزار نفر تا 002

قائمشهر

82 31

92 31

-

هزار نفر
Source: Research finding

001501

95897
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جدول شماره  -2وضعبت سرانه کاربریها
شهر

جمعیت

قائمشهر

00 50 01

مسکونی
40

ت ج ا ری

آموزشی

3

3/3

آم شزو     

بهداش یت      

عا ل ی

درمانی

2/6

1/2

ورزشی

ف ضای س ب ز

فرهنگی     

باغات

مذهبی
8

7/7

1/4

Source: Research finding

جدول شماره  -3سرانه کاربریها
شهر

جمعیت

اداری انتظامی

قائمشهر

00 50 01

3/6

نظ ا م ی

تأسیسات و تجهیزات

جها و یدرگن   

کارگا و یه     

حمل و نقل

شهری

پذیرایی

صن عتی

و انبار

0/8

3/4

2/5

1/5

معابر
23 /7

Source: Research finding

هر چند استان مازندران دارای سابقه طوالنی تاریخی است ولی قائمشهر پیشینه تاریخی طوالنی ندارد .تا اوای ییل ق نر
اخیر روستایی بنام علیآباد بوده است .قائمشهر از نظر دسترسی نسبت به روستاهای مجا راد رو اای مرکزی ییت مک ککانی
بوده و جمعیت آن نیز از چند صد نفر تجاوز نمیکرد .به دلیل موقعیت مکانی این روستا روزهاای چهارش هتفه هبن   
بازار عمومی در آن دایر میشد و پیشه وران نقاط مختلف شهرستان و شهرهای مازندران اجناس مورد نیاز کشاورزان
را به فروش میگذاشتند .به این ترتیب میتوان دلیل وجود هسته اولیه قائمش ره

کنوننی را در نق لدابم ش هه هههای با راز

یآباد (قائمشهر) بین روستاهای موج دو
هفتگی آن دانست .علت به وجود آمدن قائمشهر موقعیت مرکزی روستای عل 
در نواحی جلگهای و کوهپایهای و تشکیل بازار هفتگی است .عبور راه آهن تهران ـ ش  زا لام اااای یین منطق باق و ه للی ییت
ایستگاهی مناسب برای قطار به منظور بارگیری و تخلیه کاال و مسافر باعث رشد این شهر شد.

نقشه شماره  -2وضعیت قائم شهر از لحاظ جنگل زدایی
Source: author

توسعه کالبدی قائمشهر و تبدیل آن از یک روستا یا روستا ـ شهر ب  ه شش ششششکل جدی یید شهررری از ده نرق مود و لوا ه   
معاصر صورت گرفته است .چهار خیابان روی اصول صحیحی از فلکه مرکزی شهر منشعب ،بناهای معتب ود رد نآ ر
طرف این خیابانها واقع و آسفالت شده است .به دنبال این اقدامات سازماندهی فضاایی ،قس م تم رررک ککزی ش اب ره   
اشکال هندسی منظم به صورت بافت جدید و سپس در سالهای بعد ب ورما تروص ه ززز ززززی درآم  هب .د اا ااای یین ترتی ییب
تقویت مرکزیت اقتصادی و مبادلهای قائمشهر بازتاب مستقیمی بر توسعه کالبدددی آن گذاش قت .ت وووی ییت نق ادا ش ررری
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قائمشهر از زمان تبدیل آن به مرکز شهرستان ،سهم بسیاری در توسعه کالبدی و دگرگونی ظا .تسا هتشاد رهش ره     
این شهر به مرور زمان با الحاق مناطق اطراف به آن به صورت یک شهرستان درآمد.
 نتیجهگیریبحران تغییر کاربری اراضی در مازندران از غرب این استان شروع شد و اکنون در شرق مازندران نیز به شکل بحرانی
ی توجیههه اقتصادی ی
ی
جلوه کرده است .تحت تأثیر این بحران قیمت زمین افزایش یافته و کشت محصوالالالت کشا زرو ی ی
ندارد .یکی از اشکال مهم تغییر کاربری اراضی ساخت و ساز در اراضی کشا یاتسور تفاب لخاد یزرو ییی ی یییی
ی و بعض ًاًاًاًا
شهری است و بدین ترتیب کشاورزان ،در معرض مخاطرات جب ار نننناپ یریذ

ق رار دارنددد .در نتیج تیعضو نیا ه    
    

کن و د

کشاورز اگر بخواهد ساالنه بین دو تا سه میلیون تومان از ه دوخ یزرواشک نیمز راتکه ر

مخارجش نیز تأمین نشود ،به راحتی راضی میشود که یک هکتار زمین را متری  003هزار توما و دشورفب ن

نودب    

زحمت ،صاحب یک منبع مالی خوب شود .خرده مالکا اب یتحار هب ن

بسک دمآرد   

     

رم ا رادا هب هعج ه و کالما و دانسا تبث

بنگاهداران ،اراضی خود را تفکیک کرده و حتی در مواردی به قیمت بسیار اندک و شاید از سر ناچا شورف هب ،یر    
میرسانند .بحث الحاق برخی از اراضی کشاورزی که در بافت روستایی قرار میگیرند در واقع نا را ندش دوب ا یض    
کشاورزی است و این موضوع نیز نادیده گرفته شده است.
بنابراین روند افزایشی تغییر کاربری بی رویه اراضی در قائمشهر ،موضوعی است که در آینده های ن دنچ ه ا ود ن رر ررر بههه
تهدیدی جدی برای اهالی منطقه مبدل میشود .افزایش بی سا رد نیمز تمیق هقب

ق و تخری یغت و ب یر   
   این مناطق ق

یهاای منطق رهشمئاق ه   
کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویالها و اماکن مسکونی مشخصه بارز تغییر کا بر ررر 
یشود .افرادی در این منطقه اقدام به خرید قطعات بزرگ زمینهای کشا و هدرک یزرو نیا   
محسوب م 

زم ممینهاا را

تفکیک کرده و یا درحال تفکیک آن هستند .با گسیل شدن سرمایههای سرگردانی که هر از چند گاهی قارچ گونه در
برخی از بخشهای اقتصادی کشور رشد کرده و منافع دالالن و واسطهها را به قیمت تخریب زیربناها و یداصتقا ی
یا نابودی منابع طبیعی کشور رقم می زند .تخریب اراضی زیر کشت محصوالتی از قبیل چا و جنرب ،ی

  

رد تابکرم

این مناطق گسترش بیشتری پیدا کرده است .با فروش اراضی کشاورزی و واگذاری آن به افراد غیربومی ،این زمینها
ی تب لید
گ و سا امتخ نننهاای مس نوک ی ی
در کوتاهترین زمان ممکن توسط س نر و بآ شوخ یاهالیو هب نایوجدو گگگگگ گگگگگ
یشوند.
م
نتیجه بررسی روند توسعه فیزیکی و تغییر کاربریهای قائمشهر با استفاده از سامانه اطالعا و ییایفارغج ت

ریواصت    

ماهوارهای نتایج ارزشمندی را نشان میدهد .مساحت شهر یا به عبارتی مناطق مسکونی در سال  0 201م یدالی

یک ک
ک

یدهد که این خود متأثر از عوامل متعددی بوده است .شبکه راههای ارتباطی نی بسانت هب ز    
روند افزایشی را نشان م 
افزایش مساحت شهر ،افزایش داشته است که در واقع این امر طبیعی به نظر میرسد؛ اما مساحت جنگلها لاس رد    
 0 201میالدی دارای کاهش چشمگیر بوده است که میتواند ناشی از گسترش محدوده شهر و به زیرسا زاس و تخ   
رفتن آن باشد.
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تصویر شماره  -1تصویر ماهواره ای قائمشهر
Source: https://developers.urthecast.com

تصویر شماره  -3نقشه راههای مواصالتی قائمشهر
Source: author
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مساحت شالیزارها و باغات در طی این مقطع زمانی افزایش را نشان میدهد ولی این مس و یبآ عبانم دروم رد هلئ   
رودخانهها با کاهش نسبت ًاًا چشمگیر همراه بوده است( .)Shape No. 7یک لماوع زا ی    تأثیرگ اذ ررر ب یغت ر ی یربراک ر    
اراضی در قائمشهر خرد شدن و پراکندگی اراضی زراعی و باغی است که یکی از موانع اص و یزرواشک هعسوت یل
نبود بازدهی و بهرهوری مناسب تولید محصوالت کشاورزی است .تغییر کاربری این اراضی راحتتر است و بهرغم
اقدامات و مساعدتهای وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و توسعه یکپارچگی اراضی زراعی و با هزوح نیا یغ    
همچنان با چالشهای جدی مواجه است.
یده رد هک د   
گسترش ساخت و سازها یکی دیگر از عوامل تغییر کاربری اراضی در قائمشهر است .برآوردها نشان م 
حال حاضر بیش از  ۳ /۵میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور (زراعت و باغ) یعنی حدود  ۱۹درصد کل اراضی
کشاورزی در داخل حریم شهرها قرار دارد و ساخت و سازهای غیر مجاز بهویژه ساخت وی یا میرح رد ال نننننننگونه
شهرها با همکاری شهرداریها و دیگر دستگاههای ارائهکننده خدمات زیربنایی(آب و برق و گاز و…) گسترش پیدا
کرده است .شهرداریها علیرغم وظیفهمندی بر اساس قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نح یعت هو ین
یدهند .طر 
آنها مصوب  ، ۱۳۸۴برخورد مناسبی با ساخت و سازهای غیر مجاز انجام نم 
حها ن ییاتسور یداه ی یز     
بدون توجه جدی به ضرورت حفظ کاربریها زمینهای کشاورزی ،محدوده روستا بیش از نیاز واقعی روستا و بدون
توجه به جمعیتپذیری آن تعیین شده است.

تصویر شماره  -2درصد تغبیر کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه
Source: https://developers.urthecast.com

یدهد که مهمترین عامل تغییر کا عمج شیازفا هعلاطم دروم هزوح رد یضارا یربر یت و      
نتایج این مقاله نشان م 
مشکالت اقتصادی آبخیز نشینان(درآمد کم و نداشتن پشتوانه مالی و اقتصا ندوبن ید    فعالی ییتهاای کشا زا و یزرو
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 اراضی مورد هجوم افراد غیر بومی بهویژهه،طرف دیگر به دلیل توریستی بودن منطقه و در نتیجه افزایش قیمت زمین
.پایتخت نشینان در چند سال اخیر قرار گرفته است که سبب تشدید تغییرات کاربری اراضی مسکونی شده است
:پیشنهادات
    به دلیل قرارگیری شهر قائمشهر در دشتهای حاصل خیز کشاورزی تا حد امکان توسعه افقی شهر بای ودحم د د-1
. نیازمندیهای فضای شهری تأمین گردد،شود و از طریق افزایش تراکم و توسعه قائم
     کوچکسازی در توس حرط یدبلاک هع، بلندمرتبه سازی، توسعه عمودی شهر از طریق افزایش تراکم ساختمانی-2
.جامع بایستی مورد توجه قرار گیرد
حی
 شهرکهای جدید در قائمشهر در قسمتهای جنوب و جنوب غربی با بهرهدهی کمت اون ریاس هب تبسن ر ححححح ححححح-3
زم ممینهاای کشا و یزرو

 به دلیل این که این اراضی دارای کمترررین ت مکار،کشاورزی با بازدهی باال مکانیابی شوند
.دارای باالترین تراکم زیستی منطقه است

 به طوری که میت ناو، جمعیت شهر باید از طریق آمایش درون منطقهای و هدایت آن به نقاط همجوار مهار شود-4
.گفت یکی از مهمترین عوامل گسترش فیزیکی شهر قائمشهر مسئله مهاجرت بوده است
:یشود
  آپارتمان سازی به دالیل زیر پیشنهاد م،یافزاید
  با توجه به توسعه افقی شهر که بر مساحت شهر قائمشهر م-5
.ینماید
  از به هم پیوستگی روستا و شهر جلوگیری م-1-5
.ییابد
  با توجه به افزایش جمعیت نیاز به مسکن افزایش م-2-5
.ییابد
 نهای کشاورزی و باغات کاهش م
  میزان گسترش شهر بر روی زمی-3-5
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