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تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای
*
بزرگ ایران
نمونه مطالعه :الگوی رشد کالبدی شهر رشت
حمیدماجدی،1اسفندیارزبردست،2بهارهمجربیکرمانی

**3

 1دانشیار دانشکده هنرو معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 2استاددانشکدهشهرسازی،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
 3دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده هنرو معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،91/1/20:تاریخ پذیرش نهایی)91/7/15:

چکیده
رشد شهری و عوامل محرک آن موضوعات مهمی در تحلیل مطالعات شهری کنونی به شمار می رود .هدف این مقاله،
شناخت عوامل موثر بر رشد شهری ،ک ّمی کردن وابستگی بین رشد و عوامل محرک آن و تحلیل الگوی رشد بر اساس تغییرات
کاربری زمین تاریخی برای شهر رشت می باشد ،با این فرض که رشد شهر رشت تحت تاثیر عوامل محرک خاص و الگوهای
مشخص محلی است .در این راستا ،با مروری بر مفاهیم نظری مرتبط با عوامل موثر بر رشد شهری ،سنجه های ک ّمی برای رشد
شهری تدوین شد ،تا به عنوان چارچوب مناسب برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهر رشت مورد استفاده قرار گیرد .سپس با رویکرد
نمونه سازی رگرسیون الجیستیک دو دسته از عوامل موثر بر رشد شهر رشت معرفی گردید )1 :عوامل با تاثیر مثبت بر رشد شهری:
شیب (بر حسب درصد) ،فاصله از نزدیکترین محل تجاری ،وجود زمینهای کشاورزی و بایر و مناطق دارای تراکم جمعیتی کم
 )2عوامل با تاثیر منفی بر رشد شهری :فاصله از راههای اصلی و بین شهری ،فاصله از مناطق مسکونی ،فاصله از مراکز صنعتی،
وجود مناطق دارای پوشش جنگلی و مناطق با قیمت زمین باال.

واژه های کلیدی
رشد شهری ،عوامل محرک رشد ،نمونه سازی فضایی ،رشت.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده سوم با عن وان «تحلیل الگوی توسعه کالبدی شهرهای بزرگ ای ران» است که با راهنمایی
نگارنده اول و مشاوره نگارنده دوم در دانشکده هنرو معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در دست اقدام است.
** نویسنده مسئول :تلفکس88641791 :ـ .E-mail: mojarabik@yahoo.com ،021
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مقدمه

در طی دهههای گذشته ،رشد شهری در ایران به دلیل مهاجرت
توده وسیعی از جمعیت به شهرها ،روند شتابندهای داشته
است .با توجه به جمعیت شهری کشور در سال  ،1385میزان
شهرنشینی در این سال برابر  68/46درصد بوده که در مقایسه
با سالهای 1365و  ،1375یک روند افزایشی را نشان میدهد.
براساس آمار سازمان ملل در سال  ،2011درصد جمعیت ساکن
در مناطق شهری ایران در سال  2020به  70/6درصد و در سال
 2050به  78/2درصد خواهد رسید ( ،)United Nations, 2011که
بیانگر ادامه این روند در سالهای آتی میباشد .در روند ذکر
شده احتما ً
ال شهرهای بزرگ نیز با سرعت بیشتری در حال رشد
می باشند و در این میان شهر رشت یکی از شهرهایی است که
دستخوش رشد فیزیکی سریع شده است.
اگرچه رشد شهری پدیده ای مرسوم است اما الگوها و عوامل
محرک آن ،نسبت ًا نامعلوم و مبهم است و هميشه الزم است
عوامل وابسته به هر نمونه مشخص شود که اين مسئله براساس
مطالعات تجربي ،مطالعه ادبيات موضوع و مشورت با آگاهان
محلي انجام پذير است.
با توجه به منحصر به فرد بودن عوامل موثر بر رشد شهری
در هر نمونه مورد مطالعه و عدم تمرکز تحقیقات پیشین بر تحلیل
قیاسی عوامل محرک رشد با سایر مطالعات ،هدف این مقاله،
تعیین مهمترین عوامل رشد در شهرهای بزرگ ایران (نمونه مورد

مطالعه شهر رشت) ،با استفاده از رویکرد الگو سازی 1از طریق
مقایسه نقاط افتراق و اشتراک با سایر نمونه ها و ایجاد زمینه
مناسب برای درک پیچیدگی رشد شهری جهت ساماندهی به این
پدیده است.
در راستای هدف ذکر شده ،ابتدا با مروری بر مفاهیم نظری
2
و تجربی مرتبط با عوامل موثر بر رشد شهری ،یک مدل
مفهومی برای شناخت رشد شهری و پیچیدگیهای آن ارائه
می شود و تاثیر عوامل مختلف (مثبت و منفی) بر رشد شهری
شناسایی میگردد؛ سپس سنجه های ک ّمی و قابل اندازهگیری
برای رشد شهری تدوین می شود ،تا بهعنوان چارچوب مناسب
برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهر رشت مورد استفاده
قرار گیرد .بخش دوم ،به مطالعه موردی شهر رشت می پردازد
و روششناسی تحقیقی مقاله را بیان میکند .در بخش سوم،
متغیرهای رشد شهر رشت معرفی می شوند و بر الگوسازی
3
فضایی رشد شهری با استفاده از روش رگرسیون الجستیک
و بررسی تاثیر عوامل موثر بر رشد شهری ،تمرکز می شود.
در بخش نهایی ،به تحلیل و مقایسه عوامل محرک در رشد شهر
رشت با سایر مطالعات پرداخته میشود و استنباطها ی مربوط
به اهمیت بررسی شهر رشت برای شناخت عوامل محرک رشد
شهری در روند رو به رشد شهرهای ایران در اختیار قرار داده
می شود و نتیجهگیریهای الزم انجام می شود.

مروری بر مفاهیم نظری و تجربی
مرتبط با عوامل موثر بر رشد شهری

 .)Masser, 2003, 199-217یا به مانند هو و سایت چیپینگ ،به
متغيرهاي اجتماعي ،اقتصادي و زیست  -کالبدی 7طبقه بندی
میکنند(Hu, lo, 2006, 667-688; Sietchiping, 2005).
وربورگ و همکاران ،پنج نوع عامل تعيين كننده كه ميتوان
براي توصيف الگوهاي فضايي تغيير كاربري اراضي استفاده كرد
را شناسايي كردهاند :عوامل زیست – کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادي،
سياست هاي فضايي ،فعل و انفعاالت فضايي و ويژگيهاي محلي
(همسايگي) ،که بر اساس هر دو عامل طبيعت و عملكرد آنها در
قالب می باشد .انتخاب عواملی كه در اين تحليل استفاده شده
اند ،غالب ًا بر مبناي تئوريهاي تخصصي مختلف و درك قبلي از
روندهاي اصلي در تغيير كاربري اراضي انجام شده اس ت (�Ver

در چندین مطالعه ثابت شده که مجموعه عوامل جامعی كه
بتواند فرايند رشد شهري را شرح دهد وجود ندارد زیرا هر نمونة
مورد مطالعه منحصر به فرد است (Dubovyk, 2010; Huang et

al, 2009;Cheng, Masser, 2003; Hu,lo, 2006; Verburg et al,

 .)2004; Poelmans, Rompaey ,2009عالوه بر این ،متغيرهايي
كه گسترش سكونتگاه ها را تحت تاثير قرار مي دهند ،لزوم ًا
آنهايي نيستند كه گسترش مناطق تجاري و صنعتي را تحت تاثير
قرار مي دهند (.)Braimoh et al, 2006
عوامل متعددی در این زمینه شناخته شده است(جدول)1
و براي طبقه بندي عوامل موثر بر رشد شهري رویکردهای
متفاوتیوجوددارد:
برخی محققین مانند هوانگ و دابوویک عوامل را به سه دسته:
ويژگي سايت (محل) ،4خصوصيات مجاورت ،5خصوصيات
همسايگي 6تقسیم میکنند (Dubovyk, 2010; Huang et al,
 ).2009,379-3برخی دیگر همانند چنگ و مسر ،عوامل را
براساس طبيعت آنها به فضايي مانند شيب و فاصله از راههای
اصلي وغيرفضايي مانند نژاد و سياستهای فضایی (Cheng,

.)burg et al., 2004, 667-690

پلمنز و رومپئی ،پنج عامل را تشریح می کنند -1 :عوامل
بيوفيزيكي مثل شیب که مي تواند بر مطلوبيت موقعيت يك
نوع خاص كاربري اراضي تاثيرگذار باشد و غالب ًا در قالب هاي
تغيير كاربري اراضي كه در مناطق روستايي تغييرات ارضي
را پيشبيني مي كنند در نظر گرفته مي شوند (در نمونه سازي
شهري نیزگاهي اوقات متغيرهاي زیست  -کالبدی در نظر
گرفته مي شوند .چرا كه ممكن است با ميزان مطلوبيت و قيمت
قسمتي از ساخت و ساز شهري همبستگي داشته باشند)-2 ،
عوامل اجتماعي که مي توانند به واسطه شاخصهاي ساده
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. طبقه بندي عوامل موثر بر رشد شهري در رویکردهای متفاوت-1 جدول

 (تنظیم بر اساس:ماخذ

Dubovyk, 2010 ; Hu , Lo 2007; Batisani, Yarnal, 2009 ; Huang et al.,2009 ; Shamsuddin, Yaakup,2007 ; Shen et al.,2007 ; Luo, Dennis,
2009 ; Wu , Yeh , 1997 ; Cheng , Masser ,2003 ; Xie et al., 2009 ; Poelmans,VanRompaey,2009 ; Hagort et al.,2008 ; Jeffery Allen ,
kanglu ,2003 ; Braimoh et al.,2006 ;Cetin, Demirel ,2010; Fang et al.,2005; Yin et al .,2005; Barredo et al.,2003;Sliuzas, 2004 ;Si)etchiping,2005; White,Engelen, 2000 ;Verburg, 2004
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همچون تراكم جمعيت و يا ساخت نژادي و درآمد متوسط
افراد در مدلهاي رشد شهري گنجانده شوند -3 ،عوامل
اقتصادي که اغلب به واسطه شاخصهاي قابل دسترسي
ساده همچون فاصله از مركز شهر ،فاصله از شبكه جاده ها
و فاصله از منابع آبي در نظر گرفته مي شود و اين متغيرها
مي توانند به عنوان متغير جايگزين براي دسترسي کاری و
اشتغال محسوب شوند -4 ،سياستهاي فضايي که در سطح
ملي و منطقهاي به طور گستردهاي توسعه شهري را تحت
كنترل قرار مي دهند به خصوص سياست هايي كه مناطق
حفاظت شده و داراي ذخاير ارضي و يا مناطق تخصيص داده
شده را طراحی می کنند - 5 ،تعامالت بين همسايگيهاي
انواع كاربريها ) ،(Poelmans & Rompaey, 2009, 17-27مانند
در نظر گرفتن نسبت زمين شهري در همسايگي هر سلول به
عنوان عامل توصيفي در قالبهاي رگرسیون الجیستیک و در
نظر گرفتن مستقيم تعامالت همسايگي با استفاده از تكنيكهاي
10
روش خودكار سلولي 8در قالب اسلوس 9كه توسط کالرک
و همکاران در سال 1997جهت پيش بيني گسترش شهري در
شهرهاي امريكاي شمالي به كار رفته است.

مدل مفهومی برای تحلیل رشد شهری
رشد شهری یک نظام پیچیده است ،که شامل ابعاد فیزیکی،
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی می باشد .به این منظور برای
شناخت رشد شهری و پیچیدگیهای آن ،ابتدا یک مدل
مفهومی (تصویر )1ارائه و سپس با الگوسازی شهری پیوند
داده می شود.

تصویر -1مدل مفهومی تحلیل رشد شهری.
ماخذ(Cheng,2003,18):

رشد شهری در دوره زمانی خاصی اتفاق می افتد و این سیر
تکاملی به سه نظام در ابعاد فضایی وابسته است )1 :نظام شهری
گسترش یافته مثل شبکه راهها ،مراکز تجاری و غیره  )2نظام
بومشناسانه و کالبد (قابل گسترش) شامل آبها ،جنگل ،زمینهای
کشاورزی و غیره  )3نظام شهري برنامه ريزي شده در طرحهای
جامع ،تفصیلی و غیره .از نظر چنگ ،الگوي رشد شهري مي تواند
از دو ديدگاه بررسی شود :در نظام رشد شهري به تنهايي ،و

یا به عنوان قسمتي از نظام بزرگ تر .دیدگاه اول فقط شامل
واحدهاي گسترش یافته جديد و دیدگاه دوم شامل نه فقط رشد
شهري بلكه سه نظام ديگر(نظام شهری گسترش یافته ،نظام بوم
شناسانه و کالبد و نظام برنامه ریزی فضایی شهری) می شود.
الگو در دیدگاه اول يك متغيري است زيرا بر آرايش منطقي در
ميان واحدهاي گسترش یافته جديد تمركز دارد .در نظام بزرگ
تر ،عناصر دربرگیرنده موجوديت فضايي وابسته كه از سه نظام
ديگر برمي آيد ،ايجاد واحدهاي گسترش یافته جديد را تحريك
ميكند يا مانع ايجاد آنها مي شود .اينها مي تواند :رودخانه ،منابع
آبي ،خطوط راه آهن ،شيب ،مراكز خريد ،شبكه راهها و غيره
باشد (.)Cheng,2003,20
در این مقاله ،تمرکز اصلی بر دیدگاه دوم و تحلیل رشد شهری
در ارتباط با سه نظام یاد شده است .در این میان مهمترین مساله،
شناخت عوامل اصلی در رشد شهری و درک رابطه میان این
عوامل و رشد شهری می باشد.

چارچوب نظری برای تحلیل
در این بخش ،سعی شده است تا با بررسی مطالعات و
تجربیات گوناگون ،تاثیر عوامل مختلف (مثبت و منفی) بر رشد
شهری شناسایی گردد و سنجههای ک ّمی و قابل اندازه گیری
برای رشد شهری تدوین شود ،تا به عنوان چارچوب مناسب
برای بررسی عوامل موثر بر رشد شهری رشت استفاده شود.
بررسی مطالعات انجام شده(جداول 1و ،)2نشان دهنده
رویکردهای مختلف در تحلیل رشد شهری ،انتخاب عوامل
متفاوت و نتایج مختلف در این زمینه است که این موضوع به
دلیل بسترهای متفاوت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرهای
گوناگون می باشد .به این ترتیب ،انتخاب هر کدام از دسته عوامل
به تنهایی ممکن است به غفلت از سایر ابعاد موضوع منجر شود
و یا تناسبی با شرایط شهر رشت نداشته باشد .لذا از مجموع
شاخص های مطالعه شده 14 ،شاخص قابل اندازه گیری با
توجه به در دسترس بودن داده های شهر رشت و قابل تعمیم
برای مقایسه با عوامل رشد سایر شهرهای بزرگ ،به ترتیب زیر
انتخاب شده اند:
رشد شهری(متغیر وابسته) (با ارزش1براي تغییر غير شهري
به شهری و ارزش صفر براي غير آن) و متغیرهای مستقل شامل:
 )1ویژگیهای فیزیکی و خصوصیات ویژه محل :شیب (برحسب
درصد) )2مشخصات مرتبط با مجاورت (دسترسی به زیر
ساخت /امکانات و مراکز اصلی) :فاصله از سلول به نزدیکترین
راهها ،فاصله از سلول به نزدیکترین مناطق مسکونی ،فاصله
از سلول به نزدیکترین محل تجاری و فاصله از سلول به
نزدیکترین مراکز صنعتی )3شرایط داخلی شامل شرایط تحمیلی
مناطق کشاورزی ،مناطق جنگلی و زمینهای بایر  )4عوامل
اقتصادی اجتماعی شامل :تراکم جمعیتی (باال /متوسط /پایین) و
قیمتزمین.
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. سنجه های کمی و قابل اندازه گیری برای رشد شهری-2جدول

 ( تنظیم بر اساس:ماخذ

Hu , Lo 2007; Batisani, Yarnal, 2009 ; Huang et al.,2009 ; Shamsuddin, Yaakup,2007 ; Shen et al.,2007 ; Luo, Dennis, 2009 ; Wu ,
Yeh , 1997 ; Cheng , Masser ,2003 ;Xie et al.,2009 ;Poelmans,VanRompaey,2009 ;Hagort et al.,2008 ; Jeffery Allen ,kanglu ,2003
); Braimoh et al.,2006 ; Cetin, Demirel ,2010; Fang et al.,2005; Yin et al. ,2005; Barredo et al.,2003
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روش شناسی
روند تحقیق در این مقاله به سه مرحله کلی تقسیم می شود:
بررسی الگوی فضایی زمانی رشد شهری ،الگوسازی فضایی
رشد شهری با استفاده از مدل رگرسیون الجستیک و بررسی
تاثیر عوامل موثر بر رشد شهری.
اولین قدم ،بررسی الگوی فضایی رشد شهر رشت در طی
سالهای قبل تا  1385با استفاده از داده های موجود و در
دسترس می باشد که بر تحلیل داده ها و اطالعات مکانی بر گرفته
از طرحهای جامع از حیث مسائل اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی
متکی است.
دومین مرحله بر الگوسازی مدل رگرسیون الجیستیک
براساس عوامل مشخص تمرکز میکند که عوامل موثر بر
رشد شهری با توجه به مرور متون مرتبط با موضوع و
مطالعه دیدگاههای نظری مختلف و نیز شناخت شهر رشت
در مرحله اول از روش فرا تحلیل و قیاسی در جدول3
گردآوری شده است و نهایت ًا مرحله سوم به تشریح تاثیرات
عوامل موثر و تعیین نیروهای محرک اصلی رشد شهر رشت
می پردازد و به تحلیل و مقایسه نتایج برگرفته از نمونه مورد
مطالعه با نتایج مطالعات دیگر ختم می شود.

رشد شهر رشت را در سالهای 1305تا  1365نشان ميدهد.
شهر داراي يك هسته مركزي و گسترش شهر در امتداد راههاي
شعاعي منتهي به آن است ( مهندسین مشاور ایران آمایش،
 2-1369،2تا.)2-10

تصویر -2روند رشد رشت در سال های .1305-1365
ماخذ( :مهندسین مشاور ایران آمایش)2-12 ،1369 ،

بررسی و شناخت شهر رشت
شهر رشت مركز شهرستان رشت و استان گيالن و
بزرگترين شهر نزدیک به درياي مازندران در ایران است.
گسترش این شهر از دوره صفویه شروع شده است و اولین
مرحله پیدایش شهر را میتوان در ناحیه بازار فعلی جستجو نمود
که به تدریج ،کشتزارهای اطراف شهر نیز بهصورت محله های
بعدی درآمدند .در دوره کریم خان زند ،به سبب بازرگانی شهرت
فراوان پیدا کرد و دارای چندین محله گردید و در اواسط دوره
قاجاریه ،برنامه های عمرانی بسیاری در شهر اجرا شد و بافت
مسکونی گسترش یافت .پس از تسلط رضاخان با احداث چند
خیابان جدید ،بازار به حاشیه خیابانها کشیده شد و ساختارهای
مسکونی در اطراف خیابان ها احداث شد و در کنار آنها محالت
جدید بهوجود آمد .در فاصله سالهای  1304تا  1327شمسی
گسترش شهر بیشتر در امتداد خیابانهای جدیداالحداث بود و
در این مسیرها کارخانجات متعددی ساخته شد .از سال 1327
تا  1335گسترش شهر بیشتر به سمت جنوب ،جنوب شرقی و
جنوب غربی بود .از  1335تا  1350گسترش در حد شرقی متوقف
و به جهات شمال شرقی و غربی متمایل گشت .از 1350تا 1357
گسترش شهر در جهات شمال و شمال غربی محسوس تر است
که ایجاد مجموعه مسکونی گلسار در شمال شهر در این جهت
بود .از  1357تا  1366گسترش شهر بیشتر در جهات غرب ،شرق
و شمال شرقی بوده است و احداث جاده کمربندی که جاده های
بندرانزلی ،الهیجان ،تهران و فومن را به یکدیگر اتصال می دهد
از مهمترین عناصر گسترش شهر به حساب می آید .تصویر2

تصویر -3رشد شهردر سال . 1384
ماخذ( :مهندسین مشاور طرح و کاوش )17 ،1384 ،

در بررسی جریان گسترش شهر در طرحهای جامع در پایان
دوره طرح اول19/5 ،درصد سطح شهر ساخته نشده باقی مانده
و گسترشهای پراکنده تقریب ًا از تمام جهات به وقوع پیوسته است
(مهندسین مشاور طرح و کاوش ،)8 ،1384،همچنین در بررسی
سومین طرح جامع در سال  ،1384مساحت شهر ،همانطور که در
تصویر 3نشان داده شده ،با احتساب ساخت و سازهای بالفصل
اطراف و بدون احتساب اراضی کشاورزی اطراف آن ،حدود
 7500هکتار بوده است (مهندسین مشاور طرح و کاوش،1384 ،
 )4و گسترش شهر بخصوص در محدودههاي شمال شرقي،
شمال غربي و شمال ،انجام شده و به صورت درون تهي و
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پر حاشيه است و روستاهاي اطراف ،در حال پيوستن به شهر
هستند (مهندسین مشاور طرح و کاوش .)1384 ،بررسی تحوالت
در حیطه جمعیت نیز نشان میدهد که جمعیت شهر رشت طی
دوره  1335تا  1385با رشدی معادل  3/31درصد در سال
افزایش یافته است .این نرخ رشد ،بسیار بیشتر از نرخ رشد طبیعی
جمعیت میباشد که تنها عامل توجیه کننده چنین نرخ رشدی،
مهاجرپذیری شهر و در کنار آن ،ادغام روستاهای اطراف ،طی
دورههای مختلف در محدوده شهر میباشد (مهندسین مشاور
طرح و کاوش.)23 ،1384 ،
به طور کلی گرايش گسترش شهر ،مبتني بر الگوی رشد
چند هستهاي است كه بازار هستة متمركز اوليه استقرار مراكز
اداري و تجاري شهر را تشكيل داده ،گلسار هسته مدرن تجاري
ـ خدماتي شهر ،جاده تهران مركز توسعه فعاليتهاي صنعتي،
توليدي و خدماتي و نقاطي در اطراف كمربندي و نيز در بخش
مركزي محل استقرار فعاليتهاي خدماتي است و بههمين ترتيب
در اطراف جاده الكان گرايشهاي جديد به توسعه سكونتگاهها و
مراكزاستقرارمجتمعهايمسكونيوجوددارد.همچنینگسترش
سريع شهر ،در امتداد جادههاي برون شهری آنچنان است كه
شكل شهر را به دايرهاي با شعاعهاي رونده متعدد در جهات
شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي بدل كرده است (مهندسین مشاور
طرح و کاوش.)1384 ،

رویکرد الگو سازی رگرسیون
الجستیکفضایي
روشهاي تحليلي آماري مثل رگرسيون چند متغیره و
رگرسیون الجیستیک هنوز به طور وسيعي در الگوسازي استفاده
ميشود.هماننديكسيستم اقتصادياجتماعي پيچيده،پديدةرشد

شهري معمو ً
ال فرض نرمال را دنبال نمي كند و عوامل تاثيرگذار بر
آن بيشتر مخلوطي از متغيرهاي پيوسته و مطلق مي باشد .فرم
عمومي رگرسیون الجیستیک به اين ترتيب بيان مي شود:

جایي كه  .. .xmو  x1متغيرهاي توصيفي Y ،معادلة تركيبي
خطي از متغيرهاي توصيفي نشان دهندة وابستگي خطي (معادلة
 .)1عوامل  bmو b1 .. .ضرائب رگرسيون كه تخمين زده
ميشود و  Pبه معناي احتمال وقوع يك واحد جديد مثل :تغيير
از روستا به شهر می باشد .در معادلة Y،2به عنوان (logit(p
نشان داده شده است .در رگرسیون الجیستیک ،مقدار احتمال
ميتواند معادلة غير خطي از متغيرهاي توصيفي باشد (معادلة،)3
اين يك معادلة اكيداً افزايشي است و احتمال  Pبا مقدار  Yافزايش
مييابد و ضرایب رگرسيون  bmو b1 .. .بر مشاركت هر كدام از
متغيرهاي توصيفي در مقدار احتمال  Pداللت دارند.
عالمت مثبت به اين معني است كه متغير توصيفي به افزايش
احتمال تغيير كمك مي كند و عالمت منفي تاثير مخالف را
معني مي دهد .روش احتمالي يك روش تخميني چندمتغیری
در امتحان كردن شدت وابستگي و اهميت عوامل (متغيرهاي
توصيفي) است.
رگرسیون الجیستیک بايد به احتماالت فضایي مثل
وابستگي فضایي نیز توجه كند .عدم در نظر گرفتن این
موضوعات به تخمين عوامل غیر معتبر يا تخمينهاي ناكافي
و نتايج غلط در خصوص آزمون فرضیهها منجر مي شود
).(Irwin and geoghegan, 2001, 7-24

تصویر -4متغیر وابسته :yرشد شهری از 1373تا .1384
ماخذ( :پردازش های مقاله براساس نقشه های آماده سازی شده در سیستم اطالعات جغرافیایی 17توسط سازمان نقشه برداری ایران ،مربوط به عکسهای هوایی
سال  1373و نقشه های برگرفته از طرح جامع شهررشت)1384،
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آماده سازی دادهها و تحلیل
رگرسیون الجستیک
دادههاینمونهسازیفضاییرگرسیونالجیستیک،نقشههای
رستری رشد فضایی شهری رشت (متغیر وابسته( )Yتصویر) 4
وشاخصههاییهستندکهنشانگرمتغیرهایمستقل()xiمیباشند
(تصاویر  )16-5و در ارتباط با یکدیگر تحلیل شده اند .برای فراهم
کردن داده ها ،از نقشه های آماده سازی شده در سیستم اطالعات
جغرافیایی 12توسط سازمان نقشه برداری ایران در سال  1373با
عنوان دوره اول و نقشههای برگرفته از طرح جامع شهر رشت
در سال  1384به عنوان دوره دوم استفاده شده است .متغیر
های مستقل مدل به نرم افزار  Arc Gis 9.3منتقل شده اند تا با
توجه به نوع عامل مکانی ،تابع مورد نظر به آنها اعمال شود .تمام

داده های ورودی دارای اندازه فضایی 13و اندازه سلولی 14یکسان
( 30*30متر) میباشند و نسبت به نظام تصویر  UTMدر ناحیه
 39درجه شمالی و بیضوی مبنای  WGS84ثبت هندسی شده
است .اطالعات به ترتیب به کالسهای کاربری اراضی مختلف
جهت ورودی مدل و مناطق شهری و غیرشهری جهت خروجی
15
مدل طبقه بندی شده اند و نوع نقشههای شاخصهها ،دودویی
(وجود شاخصه با  1نشان داده می شود و عدم وجود آن با )0
یا پیوسته 16است.
کلیه الیهها در فرمت شبکه سلولی ذخیره شده اند که مقادیر
سلولها در هر ناحیه نشان دهنده تمایل آن پیکسل جهت رشد
شهری است سپس مقادیر سلولها با تقسیم بر مقادیر حداکثر
هر الیه سلولی به محدوده 0و  1منتقل شده اند .اعدادی که در
هر الیه سلولی به عدد  1نزدیکتر هستند ،تمایل بیشتری برای
رشد شهری دارند.
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تراکم جمعیتی ( درجه رنگی کمتر بیانگر مقادیر کمتر )

شیب ( درجه رنگی کمتر بیانگر مقادیر کمتر )

تصاویر -16-5الیه های رستر18ی متغیرهای مستقل.
ماخذ( :پردازشهای مقاله بر اساس مدل ارتفاعی زمین برگرفته از سایت  ،USGSنقشه های آماده سازی شده در سیستم اطالعات جغرافیایی توسط سازمان نقشه
برداری ایران ،مربوط به عکسهای هوایی سال  1373و نقشه ها و اطالعات برگرفته از طرح جامع شهررشت) 1384،

روش رگرسیون الجیستیک با استفاده از نرم افزارهای
 MATLAB, SPSSبرای تحلیل عوامل موثر بر رشد رشت به
کار برده شده است .قبل از اجرای مدل ،وابستگي فضایي میان
متغیرهای مستقل با به کارگیری شاخص  VIFبررسی گردیده
است (جدول.)3
مقدار  VIF>10حاکی از وجود وابستگي فضایي متغیرهای
فاصله از مناطق صنعتی و فاصله از راههای اصلی و از طرف
دیگر متغیرهای تراکم جمعیتی کم و متوسط با سایر متغیرها
میباشد .سپس در  2مرحله ،یک بار با حذف فاصله از مناطق
صنعتی و تراکم جمعیتی کم (جدول  )4و در مرحله دوم ،با حذف
متغیرهای فاصله از راههای اصلی و تراکم جمعیتی متوسط ،مدل
اجرا شده است .مدل با مقدار قطع  ./5 % = 21و به کار بردن

الگوریتم حداکثر درشت نمایی 22که بهترین تناسب متغیرهای
مستقل را برای تفسیر وضعیت متغیر وابسته مییابد ،اجرا شده
است .شاخصی که درصد صحت تخمین 23را بیان می کند در
هر دو مرحله مقادیر مناسبی را نشان میدهد،که به دلیل باالتر
بودن این شاخص در مرحله اول(جدول  ،)5معیار تحلیل ها در
نظر گرفته شده است .برای هر متغیر مستقل ،مقادیر نسبت
امتیازدهی 24با عنوان ( )Exp Bتوسط مدل تولید شده است،
که مقادیر بزرگتر از  1آن احتمال وقوع رشد شهری را بیش از
زمانی که کمتر از  1است ،نشان می دهد .همچنین متغیرهای با
مقدار waldبیشتر دارای تاثیر بزرگتر بر رشد شهری هستند و
عوامل مدل ( )Bبدست آمده از تحلیل میتواند برای تولید نقشه
احتمال رشد شهری در آینده به کار گرفته شود.
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جدول  -3عوامل موثر بر رشد شهری رشت در تحلیل رگرسیون
الجیستیک.

جداول -4نتایج تحلیل رگرسیون الجیستیک برای متغیرهای مستقل رشد شهری رشت.

ماخذ( :پردازشهای مقاله بر اساس نتایج تحلیل در )SPSS

جدول -5نتایج در صد صحت تخمین مدل رگرسیون الجیستیک با استفاده از
شاخص .PCE

ماخذ( :پردازش های مقاله بر اساس نتایج تحلیل در )SPSS

ماخذ( :پردازشهای مقاله بر اساس نتایج تحلیل در )SPSS

نتیجه

در بررسی الگوی فضایی زمانی رشد شهری در رشت،
چنین به نظر می رسد که گرایش رشد شهری رشت در سالهای
پیشین مبتنی بر الگوی چند هستهای بوده است ،همچنین رشد
سریع کالبدی شهر در امتداد جاده های برون شهری آنچنان بوده
که شکل شهر را به دایرهای با شعاع های رونده متعدد در جهت
مختلف بدل کرده است و این مسئله در رشد کالبدی جنوب شهر
بیشتر مشاهده می شود .همچنین مطالعات جمعیتی نشان می دهد
که بیشترین نرخ رشد شهر مربوط به سالهای  1355تا 1365
می باشد که عامل توجیه کننده آن ،مهاجرپذیری بیشتر و ادغام
تعدادی بیشتر از روستاهای اطراف شهر در این زمان است.
عوامل محرک در رشد شهر رشت با توجه به شرایط خاص
کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی دارای تفاوتها و شباهتهایی با
تاثیر مورد انتظار در رشد شهری با توجه به چارچوب نظری
تحقیق در این مقاله می باشد .به این معنا که با توجه به جداول
 2و  ،6یافتههای این مطالعه از نظریات باتسیانی و یارنال
( ،)2009شن ( )2007و پوئلمنز و ون رومپائی ( )2009مبنی بر
منفی بودن تاثیر عامل شیب ،نظریات اکسای ( )2009و بریمو
( )2006و ستین و دمیرل ( ،)2010در ارتباط با منفیبودن فاصله
از مناطق تجاری و نظریات بریمو ( ،)2006لو و وی( )2009و
شن ( ،)2007مبنی بر مثبت بودن تاثیر عامل فاصله از مراکز

صنعتی بر رشد شهری در شهر رشت پیروی نمی کند .درحالیکه،
از نظریات هو ولو ( ،)2007باتسیانی و یارنال ( ،) 2009هوانگ
( ،)2009شن( ،)2007لو و وی ( ،)2009چنگ و مسر ( ،)2003وو
و یه ( ،)1997اکسای ( ،)2009پوئلمنز و ون رومپائی( ،)2009فنگ
( )2005و ستین و دمیرل ( ،)2010بریمو ( ،)2006در ارتباط با
منفیبودن تاثیر فاصله از راهها ،نظریات هوانگ( ،)2009هاگورت،
گریتمن و اوتنز( ،)2009اکسای ( ،)2009ستین و دمیرل ( )2010و
باردو( )2003در ارتباط با منفیبودن فاصله از مناطق مسکونی،
نظریات هوولو( ،)2007باتیسانی و یارنال( ،)2009ستین ودمیرل
( ،)2010فنگ ( )2005و وربورگ ( )1999در ارتباط با مثبت بودن
تاثیر مناطق کشاورزی در رشد شهری ،نظریات بریمو(،)2006
پوئلمنز و ون رومپائی( )2009و لو و وی()2009و فنگ ( )2005در
ارتباط با منفی بودن تاثیر مناطق جنگلی در رشد شهری ،نظریات
هوانگ( ،)2009بریمو( ،)2006اکسای( )2009و هو و لو ( )2007در
ارتباط با مثبت بودن تاثیر عامل تراکم جمعیتی و نظریات ستین
و دمیرل( )2010در ارتباط با مثبت بودن تاثیر زمینهای بایر در
رشد شهری رشت پشتیبانی می کند.
یافته های این مقاله با تحلیل نتایج برگرفته از الگوسازی
رگرسیون الجیستیک رشد شهری رشت به ترتیب زیر است:
 -1ویژگیهای الگوی رشد کالبدی شهر رشت نه تنها به
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جدول -6مقایسه تاثیر عوامل محرک در رشد رشت با تاثیر مورد انتظار در رشد شهری با توجه به
میرسد این مساله به دلیل تمرکز هسته
چارچوب نظری تحقیق.
های تجاری شهر در بازار (مرکز شهر)
و گلسار(در شمال) می باشد - 5 ،قیمت
زمین در رشد شهری تاثیر گذار بوده
است به نحوی که احتمال رشد شهری
در مناطق با قیمت کم و متوسط زمین
مسکونی بیش از مناطق با قیمت زیاد است،
 -6تراکم جمعیتی موجود نیز در رشد
شهری تاثیرگذار بوده است به نحوی که
رشد در مناطق با تراکم جمعیتی کم بیش
از مناطق با تراکم جمعیتی متوسط و زیاد
است -7،هرچند در شهر رشت تفاوتهای
شدید توپوگرافی دیده نمی شود ،با این
حال شیب عامل محدودکننده رشد شهری
نمی باشدکه این مسئله با توجه به به
وجود زمینهای باتالقی در شمال شهر
و گرایش رشد شهر به سمت جنوب و
ارتفاعات قابل توجیه می باشد.
نهایت ًا اینکه مهمترین عامل محرک در رشد شهری رشت راهها
عوامل اثر گذار بر آن بلکه به وضعیت موجود الگوی کالبدی
می باشند و این رشد بیش از همه در جنوب شهر در امتداد جاده
شهر نیز مرتبط است -2 ،مهمترین عوامل موثر بر رشد شهری
تهران–رشت و به سمت شهرک صنعتی دیده می شود که نشان
به ترتیب :نزدیکی به راههای اصلی و نزدیکی به مناطق مسکونی
می دهد در برنامهریزی آینده این شهر الگوی اثر متقابل کاربری
بوده است -3 .بيشترين تغيير در كاربري زمين به زمین شهری
زمین/حملونقل،اهمیتخاصیخواهدداشت.همچنین،زمینهای
به ترتیب در زمینهای بایر وکشاورزی بوده است -4 ،احتمال
کشاورزی بر خالف جنگلها در روند تغییر به زمین شهری قرار
رشد شهری با نزدیکی به مناطق مسکونی ،مناطق صنعتی و
گرفته اند و تنها راه تغییر این روند برنامه ریزی کارآمد و بررسی
راههای اصلی افزایش می یابد در حالیکه نزدیکی به اماکن
عوامل سیاسی و مدیریتی به عنوان یک عامل اثرگذار است.
تجاری افزایش دهنده رشد شهری رشت نمی باشد که به نظر
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