
99 ...ي فيزيكي شهر بابلسري توسعهيابي مناطق بهينهمكان

و توسعه شماره 1390 تابستان23جغرافيا  
 8/3/1389: وصول مقاله
 15/12/1389: تأييد نهايي
99-122: صفحات

 فيزيكي شهر بابلسريتوسعهييابي مناطق بهينه مكان

 طبيعيهاي شاخص مبناي بر

 محمود داودي دكتر مهدي قرخلو
 دانشگاه تهران شناسياقليمدانشجوي دكتري دانشيار جغرافيا انساني دانشگاه تهران

 علي جرجانيحسن سيدمجدالدين زندوي
و برنامه و برنامه ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا  ريزي شهري كارشناس ارشد جغرافيا

 چكيده
فيزيكييتوسعهيشهري با مقولهيفيزيكي توسعه هايتدر حال حاضر اكثر شهرها به خاطر محدودي

تواند به صورت گستردهي شمال كشور ايران، نميتوجه به قرار گرفتن در منطقهباشهر بابلسر نيز. درگيرند
و وجود زمينيهاي فيزيكي توسعهتوسعه يابد چرا كه با محدوديت و باغشهري مانند دريا، رودخانه هاي ها

به. شهري مواجه استيروند توسعهحاصلخيز در  ممتغيرهدف از اين پژوهش دستيابي يثر در توسعهؤهاي
و دستيابي به الگويي كه توسعه  آتي شهر بابلسر را با كمترين خسارت به محيط طبيعييفيزيكي شهرها

ميمكان ت. باشد يابي نمايد، و وبنابراين با توجه به اهداف اين پژوهش، از روش تجزيه  حليل وضع موجود
بدين منظور ابتدا براي ايجاد پايگاه داده سيستم اطالعات جغرافيايي،. ها استفاده شده است سازي دادهمدل

و سپس اطالعات هاي مربوطه، رقومي اطالعات فضايي محدوده مورد مطالعه از روي نقشه و ذخيره گرديد
و به اطالعات فضايي متصل توصيفي، و تحليل اطالعات فراهم گرددوارد سيستم شده . شد، تا قابليت تجزيه

فيزيكي بابلسر مشخصيتوسعهيبهينهي، دو منطقه»GIS«هاي مختلف در محيط سپس با همپوشاني نقشه
رويشهر بابلسر با توجه به محصور بودن در اراضي كشاورزي دو گزينه براي توسعه.گرديد فيزيكي پيش
پذير است هاي شهر امكانشهر از درون كه با تخصيص تراكم ساختماني بيشتر به ساختمانياول توسعه: دارد

و در اولويت دوم مناسب.و دوم توسعه به سمت بيرون است ترين مكان جهت گسترش آتي شهر جنوب شرقي
.باشد جنوب غربي بابلسر مي

`
.GISيابي، بابلسر، فيزيكي، مكانيشهري، توسعهيريزي شهري، توسعهبرنامه:هاهواژكليد

 مقدمه
و رشد توسعه دهجمعيتي فيزيكي پيش روند افزايشي هماهنگيهي شهرهاي ايران تا چند

و اجتماعي تحوالتي كه در حوزه.و متعادلي داشته است و هاي اقتصادي صورت گرفته، رشد
اصوالً.)92: 1382اف، حسين(قرار داده است تأثيري فضايي شهرها را به شدت تحت توسعه
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و توسعه، تابستان100  1390فصلنامه جغرافيا

و موقعيت جغرافيايي است، زيرا و پيدايش يك شهر بيش از هر چيز تابع شرايط استقرار
و پديده و مورفولوژييي نفوذ، توسعه گزيني، حوزه هاي طبيعي در مكان عوارض ك فيزيكي

و گاه به عنوان عوامل هاي طبيعي پديده. شهري اثر قاطعي دارند گاه به عنوان عوامل مثبت
و بازدارنده عمل مي و ديگران،(كنند منفي .)27: 1388ثروتي

مي گرچه مناطق شهري چهار درصد از سطح خشكي ولي دهند هاي زمين را تشكيل
مييتوسعه هاي اي در شرايط محيطي كاربري تواند سبب تغييرات گسترده نامنظم شهري

مييتوسعه. ديگر شود و محيط اطراف آنها كه نامنظم شهري اثرات مخربي بر شهرها گذارد،
و از دست رفتن زمين توان به ناهمگوني چشم از جمله مي هاي كشاورزي اندازهاي طبيعي
يعلي. اشاره كرد شهريياند كه اين الگو براي توسعه هاي علمي اثبات كرده افتهرغم اينكه

.)Batisani and Yarnal, 2008: 2(نيست اما همچنان الگوي غالب توسعه شهري است مؤثر
شهري براي جلوگيري از بينيبنابراين با توجه به اشكاالت مذكور ضروري است كه توسعه

يك رفتن كاربري هاي ها براي از دست نرفتن كاربريحلي از راههاي مناسب، منظم شود، كه
تالش برآن است تا پارامترهاي يابي درمكان".شهري استيهتوسعيهيابي بهين مناسب، مكان

و هاي مكان تئوري اغلب.)Zhao,2010: 246("مختلف در ارتباط با يكديگر قرار گيرند يابي
و تجاري توجه گزيني به كاربري مكان ازهاي صنعتي و عوامل توليد قبيل بازار، سرمايه، نموده

و فاصله راينيروي كار و هاي اساسي مكانمتغيربازار تا محل توليد يابي در نظر گرفته
يك مدل ميييا چند عامل ارا هاي خاصي را با اولويت دادن به از.)52: 1378فخري،(دهنده

دربا ) GIS(طرف ديگر سيستم اطالعات جغرافيايي و قابليتي كه آوري، ذخيره، جمع توانمندي
و نمايش داده بازيابي، كنترل، ادغام، پردازش، تحليل، مدل مي سازي تواند هاي جغرافيايي دارد،

و برنامه به عنوان ابزاري قوي در ازياستفاده ريزان براي دست مديران و بهينه ذخاير منابع
شماليقهدر منطآن توجه به قرار گرفتنبا بابلسرشهري توسعه.)83: 1378 خواجه،( باشد

و وجودتكشور ايران كه داراي محدودي هاي فيزيكي توسعه شهري شامل دريا، رودخانه
و باغ زمين بنابراين بايد. هاي حاصلخيز در اطراف شهرها هستند، با مشكالتي مواجه است ها
و اراضي مناس فيزيكي در اين شهريتوسعه شهر به درستييب براي توسعهمنظم شود
وگسترش شهر باعث از بين رفتن اراضي مناسب كشاورزي فيزيكيييابي شوند تا توسعه مكان
بر مكان استقرار مؤثرهاي متغيرسعي بر آن است كه ضمن در نظر گرفتن دراين نوشتار.نشود

مورد مطالعه، به كمك توانايي سيستم اطالعات جغرافيايي در استفاده از اينيشهر در نمونه
.يابي شوند فيزيكي شهر بابلسر مكانيتوسعهيها، مناطق بهينهمتغير
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 روش تحقيق
و بر -اساس ماهيت، توصيفي روش تحقيق در اين نوشتار بر اساس هدف از نوع كاربردي

بر. تحليلي است و داده-اياساس مطالعات كتابخانهروش گردآوري منابع هاي فضايي ميداني
مييمحدوده هاي مورد پردازش از ميداني براي صحت دادهيمشاهدهدر.باشدمورد مطالعه

سازيو مدل تحليل وضع موجودو در اين پژوهش از روش تجزيه. منطقه بازديد شده است
اطالعات جغرافياييي ايجاد پايگاه داده سيستمبدين منظور ابتدا برا.ها استفاده شده استداده

و دادهكه متشكل از داده بهاي فضايي رقه هاي توصيفي ميصورت باشد؛ اطالعات فضايي ومي
وگسلشيب زمين، كاربري اراضي، تيپ اراضي،خاك، جنس( هاي مربوطه از روي نقشه...) ها

و سپس اطالعات توصيفي، و ذخيره گرديد و به اطالعات فضايي وارد رقومي سيستم گرديده
و تحليل اطالعات فراهم گردد با استفاده از پايگاه داده سيستم. متصل گرديد، تا قابليت تجزيه

و قابليت بازيابي، طبقه و تجزيه اطالعات جغرافيايي و بهرهو بندي گيري از تحليل اطالعات
و تكنيكروش بههاي برنامهها و با تحليو تجزيه ريزي شهري ل وضع موجود پرداخته

بايدر توسعهثرؤم هاي مختلفهمپوشاني نقشه و ، ArcGIS 9.3ارافزاستفاده از نرم شهري
براي نيل به اين هدف از توابع.فيزيكي بابلسر ترسيم گرديديتوسعهيهبهينيهنقش

هاي مختلف از افزار استفاده شد در اجراي روش پرسشگري در بين اليهاين نرم1پرسشگري
و سختها استفاده گرديد، اين روش از دقيقنظريه مجموعه ترين نوع پرسشگري گيرانهترين

از باديجهت مطالعه. چون مناطق انتخاب شده حتماً بايد حائز تمامي شرايط باشد،است  نيز
ساله كه از سازمان22آمارييباد در طي يك دورهيهاي روزانهو داده WR PLOTافزارنرم

. هواشناسي كشور دريافت گرديد، استفاده شد

 معرفي شهر بابلسر
مييگانه هاي پانزده شهرستان بابلسر يكي از شهرستان اين. آيد استان مازندران به شمار

شهرستان از شمال به درياي خزر، از شرق به شهرستان جويبار، از جنوب شرقي به شهرستان 
و از غرب به شهرستان  قائمشهر، از جنوب به شهرستان بابل، از جنوب غربي به شهرستان آمل

كيلومترمربع است 57/318وسعت اين شهرستان).1ينقشه(محمودآباد، محدود شده است 
.گيردمي درصد از وسعت استان مازندران را دربر5/1كه حدود 

و حد انتهايييهاين شهر در كران. شهر بابلسر مركز اين شهرستان است جنوبي درياي خزر
و ويژگي جغرافيايي آن متأثر از دو عامل طبيعي يعني درياي دلتاي رودخانه بابلرود قرار دارد

 
1-Query 
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و رو و شرايط شكلخزر مييزايي جلگه دخانه بابلرود در".باشد ساحلي درياي خزر شهر بابلسر
در جمعيت.)1385مركز آمار ايران،("بوده است جمعيتنفر 47872داراي 1385سال  شهر

شهر بابلسر با رشدي جمعيت1345-85يطي دوره. طي زمان همواره افزايش يافته است
.درصد مواجه بوده است4معادل 

 موقعيت جغرافيايي شهرستان بابلسر:1نقشه

بهيكانون اوليه صورت آبادي كوچكي در اطراف امامزاده ابراهيم شكل گرفت شهر بابلسر
و گمركي در دوره).2نقشه( و قاجاريه، به دليل اهميت بندري بابلسر، اين شهر هاي صفويه

فع. مورد توجه قرار گرفت و توجه نسبي در لي بابلسر بطور عمده در زمان رضاسيماي شاه
و تأسيس امكانات آموزش عالي، عوامل. دوران وي به شهرها شكل گرفت توجه به توريسم

مييشهر در دورهياصلي توسعه . باشند پهلوي دوم
و ساخت: مانند بعد از انقالب اسالمي تركيبي از عوامل واگذاري زمين شهري در غرب شهر

و سازهاي انجام شده در آن، تأسيس شهرستان بابلسر، توجه ويژه به بخش آموزش عالي در 
و توجه و صنايع، منجر به توسعه نسبي به بخش شهر فضايييهاي گردشگري، شيالت

بهيعهالگوي توس.)153: 1381نوائي،(اندو كاركردهاي شهر شده جمعيت صورت شهر بابلسر
و در امتداد محورهاي اصل ميخطي ازي ارتباطي شهر و باشد كه خود عواملي مانند دريا

.است رودخانه تأثير پذيرفته
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 1379فيزيكي شهر بابلسر از ابتدا تا ساليتوسعه:2نقشه

و توسعهيتوسعه  فيزيكييشهري
بهيه، اصوالً مفهوم عام توسعه در معناي توسع1960يهتا حدود ده مياقتصادي رفت كار

و درآمدكم هايو به همين دليل به شاخص و رشدي مثل افزايش توليد  جمعيت ملي
و نحوهدر به بعد تغييرات اساسي 1960ي اما از دهه.شهرنشين استوار بود ي نگرش به مفهوم

و روش هاي آن به ظهور رسيده، كه به نوبه شاخص ريزي را به شدت هاي برنامهي خود اهداف
و همكاران،(تحت تأثير قرار داده است  ازيتوسعه.)45: 1385مهديزاده شهري عبارت است

و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان يك گسترش هماهنگ شهر، هاي مسكوني در
و با سطوح مورد نياز ساير كاربري و همچنين تجهيز اين سطوح به تأسيسات، امكانات ها

و قابل قبول  و در سطحي استاندارد ديگر به عبارت.)92: 1382اف، حسين(تجهيزات مورد نياز
و تعادل بين كم در توسعه ميي شهري بايد برابري و كيفيت آنچه كه حادث سو شود، ازيكيت

ا و انبوهيزو مي جمعيتسوي ديگر به تعداد شوند، توجه شهرنشيني كه در اين مناطق ساكن
.كرد

ابزار كليدي نظام مديريت شهري براييتوسعهيهشناسي شهري، پروژاز ديدگاه جامعه
شهرييتر شدن نظام جامعه انديشي علمي در رويارويي با پيامدهاي ناشي از پيچيده چاره

مييتوسعهيهبنابراين پروژ".)34: 1382، سناجرديو رجبي يزديپاپلي(است  توان شهري را
و حقوق شهري تلقي كرد كه  مبناي تجديد ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي

1: 20000:مقياس
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و روند شهرگرايي، ترميم محيط زيست شهري،يهدف آن در درجه اول بهبود شهرنشيني
و تقويت جنبه و("اجتماعي زندگي شهري است-هاي سياسي ساماندهي اقتصاد شهري رهنما

گوناگونيو اي توسط عوامل متعددو منطقه شهرييتوسعهيهپديد.)1387:97زاده، عباس
را برخي. گرددمي سهيلت هاي اقتصادي فعاليتياندازهوتمتناسب با ماهي سطح توسعه

و رشد، منابع هايت فعاليتو پنج عاملِ ماهي كنند بررسي مي طبيعي قابل دسترسي، ماهيت
توزيع آن در ناحيه را در نظرينحوهو هاي ساختاري، سطح درآمد ها، عامل زيرساخت كيفيت

هاي تراكمي جويي بعضي ديگر عوامل اقتصادي از قبيل صرفه.)Renouil,1972: 142( گيرند مي
و صرفه را كه به شكل صرفه مي جويي مقياس يابند، مبناي ايجاد جويي مكاني يا شهري تبلور

يشهري فقط منحصر به توسعهيبنابراين توسعه.)Hilhorst, 1998: 56(شمارند توسعه برمي
و بايد تمام فاكتوره از. در توسعه به مفهوم عام را مدنظر قرار داد مؤثراي فيزيكي شهر نيست

. پايدار شهري استيشهري مطرح شده است توسعهيمباحث جديدي كه در توسعه
و شرايط پايدار شهري شكلي از توسعهيتوسعه" ي شهري است كه ضمن حفاظت از منابع

ب-هاي تاريخي اكولوژيكي محيط شهري به حفاظت از ارزش و درير پايهفرهنگي آن تغييراتي
و آيند و سطوح تراكم به منظور وضع نيازهاي حال تايهكاربري اراضي شهروندان توجه دارد

و زندگي باشددر طول زمان، شهر از نظر زيست و شمائي،("محيطي قابل سكونت پوراحمد
و سعي دارنديامروزه الگوهاي توسعه.)282: 1384 شهري به سمت ارتقاي كيفي پيش رفته

و عباس(پايدار شهري هماهنگ سازنديخود را با توسعه در گسترش.)97: 1387زاده، رهنما
م هاي طرح"در ايران. شهري را مدنظر قرار داديثر در توسعهؤشهرها بايد تمام فاكتورهاي

و كنترل نحوه نظارت(شهرهايشهري در هدايت توسعهيتوسعه ازيبر توسعه استفاده
مهندسين مشاور شارمند،("اند به عنوان مهمترين ابزار مورد استفاده قرار گرفته) اراضي شهري

ها بسيار مورد توجه قرار يكي از مباحثي كه در كشور ما، در اين گونه طرح.)17: 1382
و توسعه مي فيزيكي شهرها است چراكه هر شهري براي گسترشيگيرد، گسترش آتي

رايتوسعه. باشد فيزيكي خود نيازمند فضايي براي گسترش آتي خود مي فيزيكي شهرها
و كيفي كاربريبه افزايش كم": گونه تعريف كردتوان اين مي و فضاهاي كالبديي مسكوني،(ها

و  و عمودي كه در طول زمان انجام يك شهر در ابعاد افقي ...) تجاري، مذهبي، ارتباطي
مي مي و محمودنژاد،("اطالق نمود فيزيكييتوان توسعه گيرد، يتوسعه.)22: 1387بمانيان

و بايد اين توسعه فيزيكي به سمتيفيزيكي شهرها يكي از الزامات گسترش شهرنشيني است
.و سويي جهت پيدا كند كه تمام مباني توسعه در آن رعايت شود
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مرمتغي  فيزيكي شهرهاييابي توسعه ثر در مكانؤهاي
ييابي، نسبت به نوع كاربرد آنها، متفاوت هستند اما همه هاي مورد استفاده در مكان شاخص

ها نياز به داشتن استفاده از اين شاخص. باشند آنها در جهت انتخاب مكان مناسب همسو مي
و دستيابي به اطالعات، نيازمند تحقيقاتي  و كامل از مكان مورد مطالعه دارد اطالعاتي صحيح

و جامع است و ارزيابي آنها، تحليل اطالعات جمعو كه تنها پس از تجزيه. گسترده آوري شده
.)52: 1378فخري،(گيري مكاني وجود دارد كان تصميمام

و پروژه انتخاب مكان مناسب يكي از تصميمات كهمياي مهم براي انجام هر طرح باشد،
مختلف بايد حجم هاي براي انتخاب مكان.مختلف است هاي نيازمند تحقيق در مكان از ديدگاه

و وسيعي از اطالعات جمع و تجزيه تحليل شوند، تا ارزيابي صحيحي از عواملي آوري، تركيب
يابي فعاليتي به طور كلي مكان. كه ممكن است در انتخاب تأثير داشته باشند صورت پذيرد

و انساني و يك منطقه را براي يك كاربري خاصي است كه منابع طبيعي و تجزيه مورد ارزيابي
م. دهد تحليل قرار مي متؤعوامل و متعددندثر در انتخاب مكان بسيار برخي از اين عوامل. نوع

و برخي ديگر  مي متغيرثابت در. باشندو پويا و تغيير شرايط بدين معني كه با گذشت زمان
شود اما در بعضي ديگر خيزي منطقه، تغيير محسوسي حاصل نمي برخي از عوامل مانند زلزله

و مانند راه و پوشش گياهي تغييراتي به ميهاي ارتباطي، منابع آب . آيد جود
:است زير شرايط داراي مسكونييهتوسع مستعد مناطق
 جغرافيايي هاي جهت-3 متر؛ 1600تا حداكثر ارتفاع-2 درصد؛8تا1 بين شيب-1
 هواي معتدلوآب براي خاوري- باخترو گرمسيري نيم براي هواي خاوريو جنوبي هاي دامنه

بر منطقهدر شده شناخته هاي حريم گسل رعايت-4 گرمسيري؛نيم شرايطدر شماليو
در منطقه؛ گسل هاي پهنهو شناختي زمين هاي پديده بخشبه مقررات مربوطو ضوابط اساس

 وزارت ضوابط مطابق سازي الگوهاي ساختماندر سازو ساخت استانداردهاي رعايت-5
 با بستر مجازيهفاصل رعايت-7سست؛ مناطقدر استقراراز پرهيز-6شهرسازي؛و مسكن
يدر(هاي طبيعي آبراهه گذرگاهوها مسيلوها رودخانه خشك در متري 300تا50 فاصله

در شرايطو اقليم زيستبا متناسب سبز فضاي ايجاد-8؛)ها حريم مسيل  الگوي ذكرشده
 صوتي مولدهاي حريمدر شده توصيه تعيين مقدار-9منطقه؛در سبز فضاي عملكرديهتوسع
انگلستان؛ استاندارد ويلسونحدبه مسكوني مناطقدر صوتي آلودگي براي كاهش منطقه در
 ثانيهدر متر15 ميزانبه باد سرعت حداكثربا در مناطق تطبيقو باد سرعت سنجش-10

برآب منابع موجودي تطبيق الگويوآب منابع بررسي-11 مسكوني؛ مناطق براي احداث

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


و توسعه، تابستان106  1390فصلنامه جغرافيا

در هاي ويژه نشانو تاريخي آثار حفاظتبه ويژه توجه-12ايران شناختيبوم مدل اساس
آبو حاصلخيزو حاصلخيز بسيار هاي خاكو سرزمين  سطحي؛و زيرزميني هاي منابع

و مناطقو منطقهدر احتمالي سيالباز ناشي به خسارات ويژه توجه-13  تحت سيالب؛
 سنگو آهك سنگ آبرفتي، رسوبات هاي بازآلت،روانو سنگ ماسه مادر، سنگ جنس-14
و قراگوزلو، عباس(اي چينه بين هاي روانهو شكافدار هايو توف گرانيت رس، .)56: 1385پور

ممتغيردر اين بخش يشهري براي دستيابي به مناطق بهينهيثر در توسعهؤهاي طبيعي
مييتوسعه : دهيم فيزيكي بابلسر را مورد كنكاش قرار

و توسعه فيزيكي شهرها-  كاربري اراضي
و فضا اين است كه نتيجه مهم در مطالعاتيهنكت مطالعات مختلفيكاربري زمين
ميجمعيت و غيره در كاربري زمين منعكس ـ طبيعي و محيطي و اجتماعي . گردد ي، اقتصادي

و اقتصادي،يهجنببه همين علت، و نتايج عملكردهاي اجتماعي كالبدي هر فعاليت شهري
و و مسكن و نقل و فضا مجدداً مورد بررسي ... حمل به گونه خاصي در مطالعات كاربري زمين

ب. گيرد قرار مي و امكانات آن در نحوه ويژه محدوديته نتايج مطالعات كاربري زمين يها
و ارا تصميم ريزي كه برنامهطوريهب. داردنقش بنيادي فضايي شهركالبدي هايلح راهيهيگيري

مي گذاري در طرح كاربري زمين به عنوان بنيان سياست تحقيقات". گردد هاي شهري محسوب
مي مربوط به ساخت شهر در سال ،"ريزي كاربري زمين برنامه"دهد كه بدون هاي اخير نشان

د نمي و هسته.)15: 1381زياري،("ست يافتتوان به الگوي زيست در شهرها عمليي اصلي
ي ريزي كاربري زمين است، كه نه تنها به طور مناسبي در طبقه ريزي شهري، برنامه برنامه
مي برنامه ي شهري است گيرد، بلكه راهنمايي براي جهت دادن به توسعهريزي عملكردي جاي

)Koomen et al, 2009: 28(.دريمديريت منابع زمين، توسعههاي يكي از چالش شهرها
ميياين باعث دستيابي به الگوي توسعه.هاي كشاورزي است زمين شود كه موجب متراكم

يبنابراين بايد از توسعه.)Batisani and Yarnal, 2008: 2(گردد كاهش منابع طبيعي نمي
و تغيير كاربري اين اراضي جلوگير شهر به طرف زمين تحقق اين امر.ي كنيمهاي كشاورزي

مي منوط به برنامه كه براي نيل به اين هدف الزم است. باشد ريزي كاربري اراضي بهينه
.فيزيكي در شهرها كنترل شوديتوسعه

از اقدامات حفاظتي كه در ايران براي حفاظت از اراضي كشاورزي انجام گرفته، استفاده از
و باغات مصوب اين قوايهاز جمل. ابزارهاي قانوني است  1374نين، قانون حفظ اراضي زراعي

و شهرسازي مكلف است2طبق ماده". شوراي عالي شهرسازي است اين قانون، وزارت مسكن
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و شهركيهمسير توسع و را حتي) منفصل يا متصل(ها شهرها المقدور در خارج اراضي زراعي
و تغييركاربري باغ و باغ ها طراحي كند قانوني شهرهايهمحدودموجود داخلهاي اراضي زراعي

و قرباني،("را به حداقل برساند .)30: 1382پورمحمدي
هاي صورت گرفته در طرح جامع شهر بابلسر، مجموع فضاهاي ساخته با توجه به بررسي

و مجموع فضاهاي باز حدود 59/1212شده در اين شهر حدود  هكتار مساحت 95/570هكتار
كاربري. هكتار است 54/1783محاسباتي در شهر بابلسر حدوديسطح كل محدوده. دارند

درصد از كل فضاهاي ساخته شده شهر39هكتار، معادل 79/378مسكوني با مساحتي حدود 
مي دهد كه بيشترين ميزان را نسبت به ساير كاربري را به خود اختصاص مي . باشد ها دارا

و دامپروري با مساحتي حدود بندي ترين رتبه را در تقسيم هكتار پايين99/1 همچنين دامداري
درصد از كل فضاهاي ساخته شده شهر را به خود2/0اين كاربري. باشد صورت گرفته دارا مي
مشاهده)3نقشه(كاربري شهرستان بابلسريهمچنين با توجه به نقشه. اختصاص داده است

ب مي ه كاربري كشاورزي اختصاص شود كه بيشترين سطح كاربري اراضي در اين شهرستان
ويبا توجه به اين نكته، در توسعه. دارد فيزيكي شهر بابلسر بايد به كاربري اراضي توجه شود

.هاي كشاورزي جلوگيري شود شهر به طرف زمينيباالخص از توسعه

1387-كاربري اراضي شهرستان بابلسر:3قشهن  
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 مطالعات ارتفاعي-
و تعمق است و. اراضي پست از چند ديدگاه قابل تأمل و سيالب اول؛ از نظر بروز سيل

ها در صورت اراضي پست همجوار رودخانهيخطرات ناشي از آن، كه در اين مورد فاصله
براي نقاطي كه سطح آب زيرزميني باالست، احداث طغيان آب، خطراتي را در پي دارد؛ دوم

و يا مشكالت مربوط به احداث زيرزمين ساختمان در آن ممكن است از نظر رطوبت زمين
ارتفاع در شهرهاي شمالي كشور عامل.)203: 1379شيعه،(هايي را به دنبال داشته باشد هزينه

آبيهمهمي در توسع درياي خزر داراي نوسانات زيادي در طول شهري است چرا كه سطح
آب سال و در حال حاضر نيز درها بوده است حال باال آمدن است كه اين نكته بايد درياي خزر

زيرا با باال آمدن آب دريا خطر به زير آب رفتن مناطقي. شهري مدنظر قرار بگيرديدر توسعه
)4ينقشه(ارتفاعيبا توجه به نقشه. كه در ارتفاع كم از سطح ساحل قرار دارند وجود دارد

قسمت شمالي. است متر28ع در شهرستان بابلسرشود كه حداكثر اختالف ارتفا مشاهده مي
متر است كه در حريم ساحل قرار-26شهرستان بابلسر حداقل ارتفاع را داراست كه برابر با 

و جنوب شهرستان بابلسر با  ارتفاع شهر. ترين بخش شهرستان است متر ارتفاع، مرتفع2دارد
. متر است-20تا-26بابلسر بين 

 1387-سطوح ارتفاعي شهرستان بابلسر:4نقشه

 شيب توپوگرافي-
مييعامل ديگري كه در توسعه و احداث بنا مهم . باشد، شيب توپوگرافي است فيزيكي شهرها

.)202: 1379شيعه،("درصد است15تا10حداكثر شيب متعادل به منظور توسعه شهري"

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


109 ...ي فيزيكي شهر بابلسري توسعهيابي مناطق بهينهمكان

شهر بابلسر از شيب عمومي بستر جغرافيايي استقراريهاي سطحي در گستره حركت آب
و نيز جهت معابر مي شهر، اراضي پيرامون آن حد. كند اصلي شهر تبعيت شهر بابلسر در

و شيب عمومي بستر جغرافياي شهر از جنوب به  انتهاي دلتاي رودخانه بابلرود واقع شده است
و نيز پهنهمسيل شازده شيب عمومي زمين، وجود رودخانه بابلرود،. شمال است آبييرود

در درياي خزر در آب شمال شهر، نقش بسزايي به هاي دفع  كه اغلبطوريسطحي شهر دارد
به رواناب ميهاي امتداد شيب عمومي معابر و مسيل مذكور هدايت يا سمت رودخانه و شوند

سم اينكه بسياري از كوچه و يا شيب معابر به و معابر توسط كانال هاي زراعي اطرافت زمينها
آن-26حد شمالي بابلسر تا خط ساحل دريا. شوند هدايت مي و حد جنوبي متر-15متر
ازيبنابراين شيب عمومي گستره. ارتفاع دارد با. درصد است5شهر از جنوب به شمال كمتر

و وجود مسيل شازده بابلرود از بخشيتوجه به عبور رودخانه يدر نيمه رودهاي مياني شهر
و معابر شهري اندكي به سمت رودخانه هاي مذكور شرقي شهر، جهت عمومي شيب اراضي

.تمايل دارد
مي)5نقشه(شيب شهرستان بابلسريبا بررسي نقشه شود كه اختالف شيب مشاهده

از5شهرستان بابلسر  و در شهر بابلسر اختالف شيب كمتر بنابراين. درصد است3درصد است
اما. شهري مناسب هستنديبا توجه به كم بودن شيب اين شهر تمامي مناطق براي توسعه

فا1مناطق با شيب كمتر از  آبدرصد براي دفع و مي ضالب .كنند هاي سطحي مشكل ايجاد

 1387-شيب اراضي شهرستان بابلسر:5نقشه
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 فيزيكي شهرهايتيپ اراضي بر توسعهتأثير-
بهيتوسعه .هاي حاصلخيز جلوگيري كند برود كه از انهدام خاكيسوي اراضيشهر بايد

از 1361تصويب قانون زمين شهري در سال" اقدامات اساسي است كه پس از پيروزي يكي
مسكن انجام شدهيهانقالب براي توليد زمين درمقياس وسيع، جهت پاسخگويي به نياز فزايند

هاي موات شهري، اعم از آنكه در اختيار اشخاص زمينيهاين قانون كلي1يطبق ماده. است
و  و نهادهاي انقالبي دولتي يا غيردولتي باشد، در اختيار جمهوري اسالمي است يا بنيادها

سياست جلوگيري از احداث از اهداف اصلي اين. مدارك مالكيت گذشته ارزشي ندارد
و قرباني،("هاي مناسب براي كشاورزي است واحدهاي مسكوني در زمين .)24: 1382پورمحمدي

و پشته هاي رسوبي رودخانه شهر بابلسر بر سطح نهشته اي ساحلي استقرار هاي ماسه اي
و اراضي پيراموني آن را عالوه بر اراضي مذكور، دشت و پيدا كرده و اراضي پست هاي سيالبي

اي را ساحل ماسه) بابلسراراضي شمال شهر(نوار ساحلي درياي خزر. گيرد شور را نيز در بر مي
كمو تپه و بلندي در برمي ارتفاع ماسههاي اين اراضي متشكل از خاك. گيرد اي با كمي پستي

و تفريحگاه تابستاني عميق ماسه و بيشتر به عنوان گردشگاه اي با بافت متوسط تا سبك است
امهاي رسوبي رودخانه اراضي دشت. گيرند مورد استفاده قرار مي تداد رودخانه منطبق بر اي در

و جنوبي شهر است قسمت و باغات مركبات. هاي مياني اين اراضي عموماً زيركشت شاليكاري
.)283: 1381طرح جامع بابلسر،(است 

مي)6نقشه(با توجه به نقشه تيپ اراضي شود كه چهار نوع تيپ اراضي در شهرستان مشاهده
و رودخانه دشت(ضي بابلسر وجود دارد كه دو نوع از اين ارا ) هاي سيالبي ودشتاي هاي رسوبي

و دو نوع ديگر از خاك و شور(ها براي كشاورزي مناسب است و اراضي پست ) اراضي متفرقه
فيزيكي شهر به سمت بيرونيبنابراين اگر قرار باشد توسعه. براي كشاورزي مناسب نيست

و شور را براي توسعه انتخاب كرد تا از توسعه بايباشد بايد اراضي پست شهر به سمت اراضيِ
فيزيكي با توجه به عامل تيپيترين محل براي توسعه مناسب. خاك مرغوب جلوگيري شود

و شور است س. اراضي، اراضي پست احل قرار دارند اراضي متفرقه با توجه به اينكه در حريم
.فيزيكي شهر بابلسر مناسب نيستنديبراي توسعه
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 1387- تيپ اراضي شهرستان بابلسر:6نقشه

 جنس خاك

نظير روانگرايي(هايي كه ممكن است بر اثر وقوع زلزله دچار ناپايداري ژئوتكنيكي در زمين
) هاي مشابهريزش يا پديده زمين لغزش، سنگاي سست، نشست زياد، هاي ماسهدر خاك

و شرايط الزم براي احداث بنا با استفاده شوند، توصيه مي از مطالعات شود امكان ساخت
و آزمايشگاهي ويژه، انجام شوديصحرا و بايد اين را در نظر داشت كه)423: 1385كاميار،(ي

ميهاي سست تخريب بيشتري لرزه غالباً در زمينزمين" .)230: 1382معتمد،("كندايجاد
مييبافت خاك در توسعه مقاومت خاك در ارتباط با احداث"باشد،شهرها عامل بسيارمهمي

.)194: 1379شيعه،("هاي چند طبقه بايد هماهنگ باشدساختمان
مييبا بررسي نقشه با(شود سه نوع جنس خاك جنس خاك بابلسر مشاهده رسي عميق

و خاك عميق شني با بافت بافت  متوسط تا سنگين، خاك عميق با بافت متوسط تا سنگين
و رودخانهاراضي دشت. در شهرستان بابلسر وجود دارد) متوسط اي در امتداد هاي رسوبي

و منطبق بر قسمت و جنوبي شهر است كه به سمت جنوب ادامه رودخانه بابلرود هاي مياني
پ. كندپيدا مي و شيب كمتر از در اين اراضي و بلندي كم اين اراضي. درصد است1ستي

ترين گيري مهمخطر سيل.هاي عميق با بافت متوسط تا سنگين استمتشكل از خاك
هاي عميق با بافت سازي خاكبراي ساختمان ترين خاكمناسب.ت اين اراضي استمحدودي

و خاك ترين خاك شني نامناسبهاي سنگين است كه در قسمت جنوبي بابلسر وجود دارد
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و توسعه و ساز يبنابراين بهترين مكان براي توسعه. فيزيكي شهرها هستنديبراي ساخت
هاي عميق با بافت متوسط تا سنگين است كه در شهري بر اساس اين عامل، گسترش در خاك

و جنوب شرقي شهر بابلسر اين امكان وجود دارد .قسمت جنوبي

 1387-جنس خاك شهرستان بابلسر:7نقشه

 هاي جغرافياييحريم-
آب. شودتغيير شرايط محيطي سبب ايجاد مخاطرات جهاني مي:حريم دريا- نوسان سطح

مي درياها خطر و تراكم شهري در مناطق. دهدسيل را افزايش ميزان خطر براي سكونت
.)maantay and marako,2008: 5( ارتفاع دارند، بسيارزياد است متر ازسطح دريا1ساحلي كه 

و دگرگوني طوريكهبه.هاي ساحلي استنوسانات تراز آب درياي خزر عامل اساسي در تغييرات
و پسروي دريا سبب آب در حال حاضر قوانين موجود. شودمي گرفتگي اراضي ساحليپيشروي

و حريم درياي خزر كارا ي خود را عمالً به دليل باال آمدگي سطحيمرتبط با اراضي مستحدث
 778در همين خصوص طي هيجده سال، حدود. از دست داده است 1374آب دريا تا سال

.)1: 1384 قانقرمه،(كيلومتر مربع از اراضي ساحلي كشور به زير آب رفته است
:شودحريم نواحي ساحلي به سه بخش تقسيم مي

و با در نظر گرفتن):ي ممنوعهمنطقه(1 حريم با توجه به نوسانان آب دريا در پنجاه سال اخير
اين. متر تعيين گرديده است 100تراز سطح فعلي عرض اين حريم از لب آب دريا به عرض 

و اندازه پسي آن چه در موقع پيشعرض هميشه ثابت است و چه در موقع رفتگي آب، آمدگي
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و سازي در اين حريم به استثناي استقرار ايجا. متر باشد 100از لب دريا بايد د هرگونه ساخت
و تأسيسات مربوطه به شيالت مجاز نيست .طرح دريا

در 1000عرض اين حريم):ي نواحي ساحليي حفاظت شدهمنطقه(2 حريم متر است كه
ي نوار اراضي اين حريم جزو مناطق حفاظت شده. متري دريا قرار دارد 100مجاورت حريم 

مي ساحلي و با توجه به فاصلهمحسوب ي كناره تا لب دريا، كه در بيشتر نقاطي جادهشود
و قسمتكمتر از اين عرض است، اراضي محدوده شمال جاده هايي از اراضي جنوبيي كناره

هاي، اردوگاه)هتل(هاي گردشگري در اين اراضي احداث اقامتگاه. دهدجاده را پوشش مي
پال)كمپينگ(گردشگري  و، ژهاي عمومي، رستوران، تأسيسات مربوط به شيالت، جنگلداري

و ساز ديگري ممنوع است و هرگونه ساخت .تأسيسات مربوط به خدمات عمومي مجاز
تكاراضي كه براي احداث مجموعه(3حريم و ساير كاربريهاي مسكوني، ويالهاي - واحدي

ي نوار ساحلي واقع حفاظت شدهمتري 1000اين اراضي در جوار حريم):هاي مجاز هستند
و اراضي وسيعي از جنوب جاده ميشده چنانچه اين اراضي جزو اراضي. شوندي كناره را شامل

و اراضي كشاورزي نباشند، احداث تأسيساتي مانند مهمانسرا، هاي جنگليمنابع طبيعي، پارك
تكهاي مسكوني، شهركهتل، رستوران، مجتمع ساها، ويالهاي و هاي مجاز ير كاربريواحدي

.)48: 1382قريب،(مانع است در اين اراضي بال
م مييثري در توسعهؤحريم ساحل در شهرهاي ساحلي فاكتور بسيار باشد فيزيكي شهرها

مايبنابراين با توجه به محدوده. فيزيكي به آن توجه شوديكه بايد در توسعه خطر ساحلي،
يايم كه در نقشهگيري در كنار ساحل حريم دادهدر اين پژوهش دو محدوده را با توجه به قرار

مي. ترسيم شده است)8ينقشه(ها حريم شود كه بسياري از مناطق فعليِ شهر بابلسر مشاهده
ميي اين حريماند، در محدودهگسترش پيدا كرده بها قرار و در خطر در(ه زير آب رفتن گيرند

شهر به طرف مناطقييپس بايد از توسعه. قرار دارند) صورت باال آمدن آب درياي مازندران
و 100كه در حريم  و زمين 1000متر يهايي براي توسعهمتر ساحل قرار دارند جلوگيري
.ها دور باشنديابي شوند كه از اين حريمفيزيكي مكان
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 1387-شهرستان بابلسر)رود، جاده، گسل، ساحل(هاي جغرافيايي حريم:8نقشه

و ساير انهارحريم رودخانه- يهايي ديگري است كه بايد درتوسعهحريم رودخانه ازشاخص:ها
و مراكز تجاري موجود را بايد از دشتخانه". فيزيكي شهرها به آن توجه شود هاي سيالبي ها

و در آنجا  هايي را كه به ناچار در آنجا باقي ساختمان سازي نكرد، البته ساختمانخارج كرد
و ايراني،("مانند بايد به خوبي محافظت شوندمي به همين خاطر بايد.)197: 1380خالدي

با باال آمدن آب درياي". ها نشودحريم رودها مشخص شود تا سيل باعث تخريب ساختمان
در ها باالخزر، سطح اساس رودخانه و و كشش آب به دريا كم شده از آمده نتيجه بخشي

از يكي.)51: 1385مقيمي،("غرقابي روبرو شده استيپديدهبا هاي اطراف رودها،زمين
ها است هاي شهري جلوگيري از خطرات سيل رودخانهساختمانيمهمترين عوامل در توسعه

و معمول ها بايد باالترين سطحي براي رودخانه از همين روي عالوه بر حريم درنظر گرفته شده
به15-25ترين زمان رودخانه در طول كه در پرآب مي سال بهزيرآب عنوان حريم رودخانه رود،

حريم انهار نسبت به آبدهي آنها مطابق مصوبه شماره.)203: 1379شيعه،(در نظر گرفته شود 
: هيأت دولت به شرح زير است 6/5/1371مورخ 193ت 47347
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و رودخانه:1جدول هاحريم انهار
ميزان
و آبدهي
شبكه 
آبياري

 100كمتر از
ليتر مكعب
 در ثانيه

تا 100بين
 ليتر 1000

 مكعب در ثانيه

1بين
 متر2تا

مكعب
در ثانيه

5تا2بين
متر مكعب
 در ثانيه

10تا5بين
متر مكعب
 در ثانيه

10بين
 متر15تا

مكعب در
ثانيه

15بيش از
متر مكعب
 در ثانيه

 متر12 متر8 متر6 متر4 متر3 متر2 متر1 حريم

متر مكعب در ثانيه با استفاده 210بنابراين حريم رودخانه بابلرود در بابلسر با حداكثر دبي
شد 168گيري از تناسب .متر از طرفين حريم قانوني رود تعيين

و حريمييابي توسعهعامل ديگري كه بايد در مكان:حريم گسل- فيزيكي رعايت شود گسل
.)76: 1383مقدم،("گسل عبارتست از شكستگي زمين، همراه با جابجايي قطعات". آن است

ميسازي، مكانهاي ساختمانترين مكانخطرناك" و نقاط با خاك نرم باشند كه هاي گسله
ميباعث شديد شدن لرزه ان بايد از اين قبيل مناطق جهت بنابراين تا حد امك. شوندهاي زمين

و ساختماني اجتناب شود يا ساختمان با تراكم كم در آنجا احداث  احداث مناطق مسكوني
.)77: 1381غضبان،("گردد

با50طول اين گسل. بابل نزديكترين گسل به شهر بابلسر است- گسل آمل و كيلومتر
ريشتر در مقياس3/6احتمالي اين گسل هاي لرزهكيلومتر، بزرگي زمين18گسيختگي حدود 

و زمين 711امواج دروني با شدت  هجري 1350و 1187و 1183هاي لرزهبرآورد شده است
از شهر)8نقشه(اين گسليفاصله. انداحتماالً در اثر فعاليت اين گسل روي دادهشمسي 
بابل- پذير آملآسيبياز نظر خطر زمين لرزه، بابلسر جزو منطقه. كيلومتر است7بابلسر 
. است

ميحريميبا توجه به نقشه اند ها در جنوب شهر بابلسر قرار گرفتهشود كه گسلها مشاهده
ها خودداري كرد چرا كه با نزديك شهري به طرف حريم اين گسليبنابراين بايد از توسعه
محشدن شهر به گسل ها دوده اطراف گسلها در صورت وقوع زلزله با توجه به نرم بودن خاك

و جاني بسياري را باعث شوددر جنوب شهر بابلسر، زلزله مي به همين. تواند صدمات مالي
بهيها براي توسعهدليل مناطق اطراف گسل فيزيكي مناسب نيستند كه بايد از گسترش شهر

.سمت اين مناطق جلوگيري شود
درمصوبه:راه حريم- به1368خردادماه سال اي يها در محدودهحفظ حريم راه منظور،

و جلوگيري از توسعه بهبيياستحفاظي ها، به تصويب شوراي عالي سمت جادهرويه شهرها
و معماري رسيد كه به قرار زير است : شهرسازي
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و تأسيسات تا عمق-1 هاي متر، از بر حريم راه در طرفين جاده 150ايجاد هرگونه ساختمان
و همچنين ايجاد هرگونه راه دسترسي هم سطح به حريمكمربندي واقع در  هاي استحفاظي

.هاي مذكور ممنوع استجاده
ت-2 و هاي بين شهري واقع در راهيسيسات در طرفين كليهأاحداث هرگونه ساختمان

و حريم شهرها به عمقيمحدوده و همچنين ايجاد 150استحفاظي متر از بر حريم قانوني راه
.رسي هم سطح به جاده اصلي ممنوع استهاي دستراه

ميظها مالحبنابراين با توجه به وضع چنين قوانيني در مورد حريم راه بهه شود كه راه نيز
م مييثر در توسعهؤعنوان يك عامل دريچرا كه به اراض. شودفيزيكي شهرها ظاهر ي كه

و ساز داده نمياصوالً اجا)8نقشه(هاي فوق در بابلسر قرار دارند حريم راه . شودزه ساخت

 باد
شهري بايد به آن توجهييابي جهت توسعهباد از جمله عوامل اقليمي است كه در مكان

باد از لحاظ اقليمي در فراهم آوردن آسايش انسان يا اخالل در آن، چه از جهت"شود، چرا كه 
و چه از لحاظ رفتاري در محيط نقش مهمي دارد به. گرمايي و سرعت باد در توجه جهت

و منفي اقليمي عناصريهعنصر اقليمي نسبت به بقيي كه اينينواح اثرات آسايشي مثبت
ميتري دارد با اهميتعميق باد غالب بابلسر باد شمال غربي.)110: 1382سليقه،("باشدتر
و غربي بيشترين فراواني را دارندبعد از آن باد. است بي. هاي شمالي شينه جهت باد از بنابراين

از%87با توجه به اينكه. ساحل به خشكي است نات6بادهاي بابلسر بادهاي با سرعت كمتر
. در بابلسر غالب هستند1نات3-6از نظر فراواني سرعت، بادهاي با سرعت. باشندمي

كه آلودگي بابل كارخانه فيبر بابلسر قرار دارد- در كنار اتوبان بابلسر در قسمت جنوبي شهر
محدوديتي براي،جنوبي دارد- اين كارخانه با توجه به باد غالب بابلسر كه جهت شمالي

كننده در شهر بابلسر، بنابراين با توجه به عدم وجود صنايع آلوده. كندشهر ايجاد نمييتوسعه
ميتوسعه . باشدي شهري در تمامي جهات، بهينه

با-1 مي852/1هرنات برابر و همكاران،(باشد كيلومتر در ساعت ).187: 1383عليزاده
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و نمودار فراواني سرعت بادگلباد ايستگ:1شكل  1387-اه بابلسر

 هاي زيرزمينيآب-
يفيزيكي شهرها به آن توجه شود مطالعهياز ديگر فاكتورهاي طبيعي كه بايد در توسعه

و ارتفاع آب زيرزميني است ميدر مكان. سطح باشد شهر هايي كه سطح آب زيرزميني باال
بنابراين اين. نشست ساختمان در زمين وجود دارد تواند توسعه پيدا كند، زيرا احتمالنمي

هاي زيرزميني در سطح بااليي قرار دارند يك عامل تعيين كننده عامل نيز در شهرهايي كه آب
مييدر جهت توسعه زميني در مناطق شمالي شهر عمق ايستايي آب زير.شودشهر محسوب

و در مناطق جنوبي2الي5/1حدود بابلسر مي5الي5/3متر باشد كه در نتيجه در متر
آبجمعيبسياري از مناطق، شبكه هاي زيرزميني قرار خواهد آوري فاضالب در زير سطح

مي.)145: 1381طرح جامع بابلسر،(گرفت  و به سمت بنابراين در بابلسر هرچه از دريا دور شويم
آبجنوب شهر مي ميهاي زيرزميني پايينرويم سطح و درنتر تيجه وضعيت براي گسترش رود
ميشهر مناسب . شودتر

 فيزيكي بابلسريتوسعهيمناطق بهينه
و منطقه شمالي بابلسريبا توجه به اينكه بابلسر از طرف شمال به دريا محدود شده است

و هزار متر ساحل قرار گرفته است، نبايد شهر را به سوي اين منطقه 100در نفوذ حريم 
و غربي اين شهر نيز با توجه به نقشهبابلسر به بخشيتوسعه. گسترش داد يهاي شرقي

بهيتوسعه. ها ممكن نيست، چرا كه اين مناطق در حريم خطر ساحلي قرار دارندحريم  شهر
شود، به متري رودخانه بابلرود قرار دارند، توصيه نمي 168مناطقي از شهر كه در حريم سوي

در امتداد رودخانه به طرف. اين دليل كه در حريم اين رودخانه خطر بروز سيل وجود دارد
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شهري با محدوديت قرار گرفتن در محور گسل قراريبابل، توسعه-اتوبان بين شهري بابلسر
. هاي مرغوب كشاورزي وجود دارندين در اين مناطق زمينهمچن. دارد

مي)3نقشه(كاربري اراضي بابلسريبا توجه به نقشه شود كه بابلسر در حصار مشخص
در اين محدوده بر اساس ضوابط، بايد صدور. كشاورزي با كشت آبي قرار گرفته است اراضي

و ساز از طرف شهرداري ممنوع شود من. مجوز ساخت غربي بابلسر مراتع قرار گرفتهيطقهدر
و با توجه به اينكه اين مراتع در حريم خط ساحلي قرار دارند براي توسعه ي شهر مناسب اند

و اصوالً شهر نمي هايبنابراين، بابلسر با مانع زمين. نيستند بهكشاورزي مواجه است طرف تواند
و محدوديت هايبا توجه به بررسي.اين مناطق توسعه پيدا كند هاي مناطق ذكر صورت گرفته

دو. اندمشخص شده شده در باال، دو منطقه كه براي گسترش فيزيكي شهر مناسب هستند اين
از منطقه به ترتيب و منطقه: اولويت عبارتند كه دوميمنطقه اول واقع در جنوب شرقي بابلسر

.در بخش غربي شهر واقع شده است
ا: اوليمنطقه فيزيكي،يتوسعهيترين محدودهنتخاب اين منطقه به عنوان بهينهعامل اصلي

و راه استهادوري اين محدوده از حريم  كه مشاهده همانطور.ي ساحل، گسل، رودخانه
تيپ اراضييبا نگرش به نقشه. ها دور استاين منطقه از اين حريم)8ينقشه(شود مي

مي)6ينقشه( و جزء مشاهده  شود كه اين محدوده در اراضي متفرقه قرار گرفته است
فيزيكي دارد اماينياز به توسعه جمعيتبابلسر با توجه به رشد. هاي كشاورزي نيستزمين

بنياين توسعه بن. بست رسيده استفيزيكي در حال حاضر به بست ما دو براي خروج از اين
مييگزينه و ديگري توسعهيكي توسعهي: كنيمذيل را پيشنهاد به سمت بيرون شهر از درون
. گسترش يابد توجه به كمبود زمين در شهر بابلسر، شهر بايد به طرف بيرونبا. از شهر

را به محيط آسيبشهري در نظر بگيريم كه كمترينياي را براي توسعهبنابراين بايد منطقه
فيزيكي شهرهايديگري كه در توسعه همچنين اين منطقه فاكتورهاي. اطراف وارد كند

ميمؤثر ، ارتفاع مناسب از سطح)درصد2( مانند برخورداري از شيب مناسب. باشدند را دارا
و خاك عميق كه براي توسعه بنابراين. شهر مناسب استيدريا، سطح مناسب آب زيرزميني

مييبراي توسعهترين مكان نظر گرفتن فاكتورهاي فوق، اين محدوده مناسب با در .باشدشهر
اول شرايط مناسب براي گسترش بابلسر را داردياين منطقه همچون منطقه:دوميمنطقه

و راه نزديك است اول به گسل شماليهمچنين در مقايسه با منطقه. ولي به حريم رودخانه
جايدوم توسعه بنابراين در اولويت. تر استشرقي بابلسر نزديك ميشهر بابلسر وي گيرد

مييترين منطقه براي توسعهمناسب كه. باشدقسمت غربي بابلسر همچنين ساير شرايطي
. اول ذكر شد در اين محدوده نيز وجود دارديبراي منطقه
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 1387-مناطق بهينه توسعه فيزيكي شهر بابلسر:9نقشه

 نتيجه
مييتوسعه و اگر توسعهفيزيكي شهرها جزء ملزومات رشد شهري دريباشند فيزيكي

و زيستييابي بهينه نشود اثرات منفي بسياري را چه از جنبهشهرها مكان و طبيعي محيطي
بهيچه از جنبه ميعوامل انساني براي شهرها فيزيكييبنابراين لزوم توجه به توسعه. آوردبار

يتوسعهيدر اين نوشتار مناطق بهينه. شهري امري ضروري استييابي توسعهو جهت
و،)1:250000(هاي كوچك مقياس از نقشه فيزيكي بابلسر را با استفاده اطالعات جغرافيايي

و با همپوشاني اين نقشه با. يابي شده است، مكانGISها در محيط محيطي شهرستان بابلسر
هاي كشاورزي شمال ايران قرار گرفته، در ميان زمينيطقهتوجه به اينكه شهر بابلسر در من

اين گونه شهرهايبراي حفظ اين اراضي، جهت دادن به توسعه. حاصلخيز محصور است
رهاي ذكر شده توجه فيزيكي اين شهرها به تمامي متغيياما بايد در توسعه.ضروري است

در حال حاضر.اف به وجود نياوردشود تا گسترش اين شهرها مخاطراتي را براي محيط اطر
به فيزيكييجهت توسعه و شهر سوي مناطقي كه در حريم شهر بابلسر مناسب نيست

اند، در حال توسعه است كه در صورت عدم توقف اين روند ساحلي درياي مازندران قرار گرفته
هايي شهر به سمت محدودهيهمچنين توسعه. كندخطر باال آمدن آب دريا شهر را تهديد مي

و عدم توجه به سطح آب هاي زيرزميني نيز از عواملي كه در حريم رودخانه بابلرود قرار دارند
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به.باشندمي شهريي جهت نامناسب توسعهدهندههستند كه نشان شهر بابلسر با توجه
: رو دارد فيزيكي پيشيمحصور بودن در اراضي كشاورزي دو گزينه براي توسعه

هاي مناسب براي براي توسعه از درون، شهر بابلسر با كمبود زمين: شهر از درونيتوسعه-1
مي. احداث ساختمان روبرو است توان تراكم ساختماني بيشتري به براي جبران كمبود زمين،

ها در شهر تخصيص داده شود كه باال بردن تراكم ساختماني نيز معضالتي را براي ساختمان
ا ميشهرها و. كنديجاد  را ... از جمله اين معضالت افزايش ترافيك، كمبود خدمات شهري

بنابراين شهر ناچار است كه به سمت بيرون گسترش يابد كه در اين نوشتار. توان نام بردمي
. بيروني شهر بابلسر پرداخته شده استيهنيز به توسع

فيزيكي تعيينياراضي مساعد براي توسعهدر اين نوشتار: شهر به سمت بيرونيتوسعه-2
فيزيكي بابلسر، بايد در مناطق مذكور صورت پذيرد تا گسترش شهريبنابراين توسعه. گرديد

و اراضي همجوار به وجود نياورد .مشكالتي براي شهر

 منابع
.تهران. چاپ اولهاي توسعه كالبدي شهر، نظريه.)1387(محمودنژادو هادي بمانيان، محمدرضا-1

و دهياري انتشارات سازمان شهرداري .هاي كشور ها
و پيرامون، نظريه): 1382( سناجرديرجبيو حسين يزدي، محمدحسينپاپلي-2 چاپ هاي شهر

.انتشارات سمت.تهران. اول
.تهران. چاپ اولنوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا،.)1384(شمائيو علي پوراحمد، احمد-3

.اه تهرانانتشارات دانشگ
و هاي حفاظت از باغ شيوه.)1382(قربانيو رسول پورمحمدي، محمدرضا-4 و اراضي كشاورزي ها

.تهران دانشگاه شهيد بهشتي.38شماره.آثار آن بر تراكم شهري در ايران، مجله صفه
بررسي تنگناهاي طبيعي توسعه.)1388(رحمانيو توفيق خضري؛ سعيدثروتي، محمدرضا-5

.67شماره.هاي جغرافياي طبيعي فيزيكي شهر سنندج، پژوهش
ف-6 و ساخت شهرهاي كوچك، ترجمه غالمرضا خسرويانبرنامه.)1382(م.حسين اف، .ريزي

.نشر فروزنش. تبريز.چاپ اول
و كم.)1380(ايرانيو جمال خالدي، شهريار-7 زريوار، دانشگاهي آبخيز رودخانه بررسي كيفي

و تابستان.5و4 شماره.نشريه علوم زمين.شهيد بهشتي .تهران.بهار
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ريزي اي به سيستم اطالعات جغرافيايي براي برنامهاشاره.)1378( مديريو مهدي خواجه، خسرو-8
.انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح.تهران.چاپ اولدر سطح محلي، 

و مدل.)1387(زاده عباسو غالمرضا رحيمرهنما، محمد-9 هاي سنجش فرم كالبدي اصول، مباني
.انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.مشهد.چاپ اولشهر، 

.انتشارات دانشگاه يزد.يزد.چاپ اولكاربري اراضي شهري،.)1381(اله زياري، كرامت-10
ز.)1382(سليقه، محمد-11 و توسعهتوجه به باد در ساخت كالبد فيزيكي شهر .ابل، مجله جغرافيا

و زمستان .زاهدان.پاييز
انتشارات دانشگاه.تهران،)رشته جغرافيا(ريزي شهري كارگاه برنامه.)1379(شيعه، اسماعيل-12

.پيام نور
و شهرسازي.)1381(طرح جامع بابلسر-13 سازمان.مهندسان مشاور نقش محيط، سازمان مسكن

و شهرسازي مازندران .طرح بازنگري.مسكن
 با كاربرد شهرييهتوسع هايمدليهيارا.)1385(قراگوزلوو عليرضا پور، مجيدعباس-14

,GISهاي سامانه RS  تهران.57محيطي، مجله علوم زمين شماره زيست هايو مدل.
و اقليم.)1383( بايگيموسويو محمد موسوي؛ فرهادكمالي؛ غالمعلي امين عليزاده،-15 شناسي، هوا

.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.مشهد.چاپ ششم
.انتشارات دانشگاه تهران.تهران. چاپ اولمحيطي، شناسي زيست زمين.)1381(غضبان، فريدون- 16
از گزيني پادگان تحليل تناسب اراضي براي مكان.)1378(فخري، مجيد-17 هاي لجستيك با استفاده

.دانشگاه تربيت مدرس.تهران.نامه كارشناسي ارشد سيستم اطالعات جغرافيايي، پايان
آميز با نوسانات آب درياي خزر به منظور توسعه همزيستي مسالمت.)1384(قانقرمه، عبدالعظيم-18

.54شماره.هاي جغرافيايي پژوهش پايدار سواحل ايران، مجله

و ضوبط توسعه.)1382(قريب، فريدون-19 ي پايدار براي اراضي نواحي ساحلي درياي معيارها
.تهران.13شماره.مازندران، مجله هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

و شهرسازي،.)1385( كاميار، غالمرضا-20 .انتشارات مجد.تهران.چاپ اولحقوق شهري
آ-21 و مسكن،مار ايرانمركز .انتشارات مركز آمار ايران.تهران.1385سرشماري عمومي نفوس
.انتشارات دانشگاه تهران.تهران.چاپ ششمشناسي عمومي، زمين.)1382(معتمد، احمد-22
.نشر سرا.تهراناقليمي،-مباني ژئومورفولوژي ساختماني.)1383(مقدم، محمدرضا-23
.انتشارات دانشگاه تهران. تهران.ژئومورفولوژي شهري، چاپ اول.)1385(مقيمي، ابراهيم-24
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.)1385(جهانشاهي؛ محمدحسين اميري دخت؛ مهين نهوجيپيرزاده؛ حسين جواد زاده،مهدي-25
و جايگاه آن در ايران(ي شهري ريزي راهبردي توسعه برنامه .چاپ دوم،)تجربيات اخير جهاني
و نقش پيام سيما.تهران .شركت طرح

هاي توسعه شهري در ايران، تدوين هاي تحقق طرح شيوه.)1382(مهندسين مشاور شارمند،- 26
هاي انتشارات سازمان شهرداري.تهران.چاپ دومهاي شهري درايران، مناسب تهيه طرح هاي شيوه
.كشور

به رهنمايي دكتر سيد رحيم،ريزي توسعه فضايي شهر بابلسر برنامه.)1381(ي، محسنئنوا-27
و برنامهپايان.مشيري .دانشكده جغرافيا دانشگاه تهران.ريزي شهري نامه كارشناس ارشد جغرافيا
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