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  1383، تابستان 48 شمارۀ -های جغرافیایی پژوهش
  31-48 صص

  
  الت فضایی شهر بابل تحوّنقش دولت در

  
   دانشگاه تربیت مدرس،مرکز مطالعات آفریقا استادیار -*دکتر معصومه نصیری

   26/3/81:پذیرش مقاله

  

  چکیده
ثیرگذار بـر  أترین عامل ت  که مهم  فرض بر این است    . الت فضایی شهربابل می پردازد    این مقاله به بررسی تحوّ    

در ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از آمارهـای قـدمت بناهـای                 .های  عمرانی دولت است      برنامه ،ل فضایی شهر  تحوّ
نتایج بررسی فراینـد رشـد و       . فیزیکی شهر روی نقشه ها نشان داده شده است         ۀ چگونگی رشد و توسع    ،مسکونی

بندی اجتماعی آن از حالـت       شان می دهد که بافت فیزیکی و صورت        تاکنون ن  1300های    شهر بابل از سال    ۀتوسع
 .استبه هم پیوسته و سیستماتیک خارج شده و جدایی گزینی اقتصادی و اجتماعی طبقات شهری در آن مشهود                   

 وقـوع انقـالب اسـالمی       ،های اقتصادی از بخش کشاورزی به صـنعت و خـدمات           الت سیاسی،تغییر دیدگاه  تحوّ
  .آیند شمار میب الت فضایی شهر بابل تحوّترین عوامل  مهم

   بابل ،الت فضاییتحوّ ی،اجتماع ،جدایی گزینی اقتصادی :واژگان کلیدی             

  
  مهمقدّ

 اسـت و درک درسـت از شـرایط موجـود، تخمـین      موجـود شناخت تاریخی هر پدیده، سنگ زیربنای شـناخت وضـع        
باشد، » مستقر«پدیده در وضع موجود آن ) ل تاریخیسیر تحوّ(اه گذشته هرگ. سازد های بعدی پدیده را ممکن می دگرگونی

 ،کند و موجـود      موجود را تبیین می    ،گذشته. است» مستتر«در وضع موجود آن     ) الت بعدی پدیده  ها و تحوّ   دگرگونی(آینده  
 اقتصادی حاکم بـر    -اسی   فرهنگی و سی   -ساخت کالبدی شهر نیز بازتاب اوضاع و احوال اجتماعی          . زند  آینده را تخمین می   

بـرای شناسـایی    . ل یافتـه اسـت     مکـانی خـاص رخ داده و در بـستر زمـان تحـوّ              -جامعه در فضاست که در یک مقطع زمانی         
 ،شـود   نـام بـرده مـی     » وضـع موجـود   «ی که به عنوان بررسـی       ایه ت عالوه بر تجزیه و تحلیل واقعیّ      ،الت فضایی یک شهر   تحوّ

ـ  ؛آیـد   ض مؤثر بر روند سـکونتی آن نیـز الزم مـی           آگاهی از ساختار تاریخی و عوار       آن در   ۀالع از سرگذشـتی کـه نتیجـ        اطّ
  .زند گردد و محیط کالبدی را نیز رقم می سیمای محیطی و روال زندگی اجتماعی ومعیشتی مراکز زیستی مشاهده می

  

                                                                                                                                                        
 

∗- E-mail:mnasiri@modares.ac.ir 
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  نقش دولت در تحوّالت فضایی شهر بابل    32

 مختلف شـهر  بـر اسـاس         اتمحلّ ش،.ه 1300های قبل از   الت فضایی بابل نشان می دهد که در سال        بررسی فرایند تحوّ   
علیرغم توسـعه ارگانیـک شـهر و        .  صنفی و مذهبی شکل گرفته و از رشد آرام و ارگانیک برخوردار بود             ،های قومی  ویژگی

ـ             های گذشته، اجرای  سیاست       سال ات طیّ هماهنگی میان محلّ   ، در   ات موجـود  های عمرانی و بدون اندیـشه و انطبـاق بـا واقعیّ
ـ    ۀنکتـ  .ات شهری گردیده است   گزینی فضایی میان محلّ    شد کالبدی و افزایش جدایی    های اخیر باعث ر    دهه  آنت   حـائز اهمیّ

 جـه بـه ایـن   با توّ. شود گزینی اجتماعی و فضایی شهر افزوده می        بیش از پیش بر جدایی     ،تاست که در راستای افزایش جمعیّ     
تـوان نـسبت     شده میاجراینرو با درک صحیح برنامه های     از ا  ؛ فضا هستند  ۀر شکل دهند  های عمرانی از عوامل موثّ     که برنامه 

شناسـایی  : تحقیق عبارت اسـت از    از   هدف   اساساین  بر. الت فضایی شهر آگاهی یافت    تحوّ ها بر  برنامهآن  ثیر  أبه چگونگی ت  
  .الت فضایی شهر بابل و فرآیند رشد کالبدی آنر بر تحوّعوامل موثّ

ثیری بـر تغییـرات کالبـدی و       أهای کالن عمرانی و شـهری دولـت چـه تـ            رنامه است که ب   آنله  ئ مس ،بر مبنای هدف فوق   
سـپس رونـد   .  تحقیق مطـرح شـود  ۀ فرضی، پس از طرح چارچوب نظریشده تادر این رابطه سعی . اند فضایی شهر بابل داشته   

مورد  1335-75های  سالعمرانی  کشور در     های اقتصادی و   گذاری   سیاست  اثر کالبدی و فضایی شهر بابل با تکیه بر          ۀتوسع
  .بررسی قرار گیرد

  
  چارچوب نظری

روند شهرنـشینی   . های بسیاری روبرو بوده است      های دور تاکنون با فراز و نشیب       روند شهرنشینی و شهرسازی از گذشته     
هرنشینی  همواره روند ش   ،به عبارت دیگر  .  اقتصادی و سیاسی بررسی شود     ،تواند مستقل از مسائل اجتماعی       نمی ییدر هیچ جا  

ر از عوامـل و     ل از یـک سـو متـأثّ       این تغییر و تحوّ   . افتد  فاق می التی است که تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی اتّ         تابع تحوّ 
 شهرنـشینی و شهرسـازی   ۀهایی در شکل و شیو  شرایط گوناگون زمانی و مکانی بوده و از سوی دیگر باعث ایجاد دگرگونی            

   ).178ص،1375حبیبی،( شده است
 هـای تکامـل یافتـه طـیّ     ویژگی با  شهرهای ایران  که توان دریافت    نگاهی به روند شهرنشینی و شهرسازی در ایران می         اب
ات شهرها آنچه از فضا و عناصر معماری به عنـوان خـصوصیّ          .در عرض چند دهه دچار تحوّلی عظیم شدند        ،های متمادی   قرن

 زمان شکل گرفتـه   شهری طیّۀ و در جواب به رشد و دگرگونی جامع         ساکنین ۀ طبق نیازهای روزمرّ   ، در خود داشتند   کالبدی
 موجبـات نـابودی ارزشـهای       ، اغلـب   آغـاز شـد     قبل ۀچند ده های شهرسازی که از       لیکن اقدامات و برنامه    ،و تکامل یافته بود   

ـ    ، به طوری که در شکل       تی شهری را فراهم آورد    سنّ مـشهدی  ( یـد تغییراتـی حاصـل گرد    ات شـهرها    کالبدی و اجتماعی محلّ
ش بود و از آن هنگام شهرنشینی در ایران به پیروی از شرایط جدید و با                . ه 1300آغاز این دوره از سال        ).47 ص ،1374زاده،

 ۀ روند شهرنشینی و شهرسازی کـشور در دور        .دگرگون شد و مسیر دیگری را در پیش گرفت         ثیر پذیرفتن از روابطی تازه،    أت
هـای مناسـب و قبلـی        یسـاز   نـه بـا زمینـه      های سرزمینی ایران تکامل یافت و       الگوها و ویژگی    تبعیت از  ا و ب  یجدید نه تدریج  

  .پذیرای الگوهای پیشین گردید
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ـ        ۀص در مقولـ   عدم استراتژی مشخّ   های شهری جدید،   ریزی  برنامه یاز ویژگ  ی تـا سـطح       شهرسـازی از سـطح ملّ
 تمایـل وزارت    ،  های دولتـی   گذاری  عدم توزیع عادالنه سرمایه    ها، تالیّ منابع و فعّ   ،عدم تعادل در پراکنش مزایا     ی،محلّ

سـبب   ،ر جـامع  های زود بازده عمرانی و فقدان تفکّ        تالیّگری زمین و ساخت و ساز و فعّ        یمسکن و شهرسازی به تصدّ    
 تـسهیالت ناکـافی در زمینـه خـدمات و         و  های توسعه و عمران شـهری بـا نیازهـای واقعـی              نارسایی و عدم انطباق طرح    

 کـه شـغل و      شده که ت به مناطق    اختالف و نابرابری بین مناطق و مهاجرت جمعیّ       همچنین   .جامعه گردیده است  اشتغال  
ت شهری و در نتیجـه ضـعف   های مرتبط با مدیریّ تیان مسئولیّر متصدّتغییر مکرّ. استمتمرکز درآمد  بیشتری در آنها  

هـای    تعامـل میـان ارگـان   ۀت شـهری و فقـدان رابطـ   ر مـدیریّ گیـری در امـو   د مراجع تصمیم   همچنین تعدّ  ،کارآیی آنها 
گاز، مسکن  ،  های آب و برق، مخابرات      ها و شرکت   ها، سازمان   شهری مانند شهرداری   ۀت و توسع  اندرکار مدیریّ  دست

 ۀها، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نظایر اینها نیز موجب رشـد لجـام گـسیخت                یرو شهرسازی، دفاتر استانداری، فرماندا    
ـ  رشد سریع جمعیّ). 12ص ،1381، نوازنی( گردد شهری و دامن زدن به ساخت و سازهای غیر مجاز می          ه بـه  ت  بـا توجّ

های   اشتغال آنان منجر به برونزد زائدهمند و اسکان مناسب و حلّ ت شهری در هدایت نظام مدیریّۀعدم توانایی مجموع
ــده حاشــیه ۀفیزیکــی در پیکــر ــشینی   شــهرها و گــسترش پدی س مقــدّ( گــردد هــای اجتمــاعی مــی و افــزایش بحــرانن

  .)68،ص1371،خراسانی
آلود عمل کـرد کـه پـس از          چنان سریع و شتاب    الت فضایی شهرها آن   تحوّ های اخیر تغییرات کالبدی و     در سال 

زه و  بلکه اصول تـا ؛تی و اصیل خود را ندارند   های سنّ   شهرهای کشور نه تنها توانایی حفظ ویژگی       اکنون ،تیاندک مدّ 
آور مـوج جدیـد    های شهرسازی که پیـام    تالیّفعّ. باشد شان حکمفرما نمی    آینده ۀعلمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسع        

. شـود   کالبدی شهرها منجر می    -فته از غرب به دوگانگی شدید زیستی      رریزی شهری نشأت گ      و برنامه   است شهرنشینی
ای صورت پذیرفته که متناسب با توان تجهیز فضاهای شـهری   گونه اخیر به ۀ چند ده  طیّرشد شتابان شهرنشینی کشور     

  .باشد ها نمی و گسترش زیر ساخت
 شهر بابل نیز مانند بسیاری از شهرهای کـشور از  .های اساسی شکل دهی فضاهای شهری هستند    عوامل فوق زمینه  

از یـک سـو      .ی بسیاری بـوده اسـت     الت فضای ل شاهد تحوّ  بهای اخیر با   در دهه . برد دوگانگی زیستی و فضایی رنج می     
گزینـی   ات موجود شهر باعث رشـد کالبـدی شـهر و افـزایش جـدایی              های عمرانی بدون اندیشه و انطباق با واقعیّ        برنامه

  کالبدی، تفاوت محلّـات از نظـر فقـر و          ۀ تاکنون ضمن توسع   1335به طوری که از سال       ،  ات گردیده فضایی میان محلّ  
بنابراین شناسایی سیر تحوّل کالبدی و فضایی شهر و عوامل مـوثّر بـر آن در     .گرفته است  آشکارتری به خود     ۀغنا چهر 

   .سازد گزینی محلّات شهری را روشن می های اخیر، علل جدایی دهه
  

  ه و روش  تحقیقفرضیّ
ه های غالب جغرافیای شهری چارچوب نظری که نگارنده در تحقیق بکار گرفتـه اسـت بـر فرضـیّ           بر اساس نظریه  

  : یر استوار استز
گزینی فضایی و  ترین عامل رشد کالبدی و جدایی های عمرانی دولت قبل و بعد از انقالب اسالمی مهم          برنامه -

 . اجتماعی شهر بابل است
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 از روش تحقیق اسـنادی     ،ه مطرح شده   و همچنین اثبات فرضیّ     لهئاین تحقیق نگارنده برای دستیابی به پاسخ مس        در

در ایـن رابطـه سـعی    . این تحقیق در نوع خود یک پژوهش میدانی و تحقیق نظری و تبیینـی اسـت        . استفاده کرده است  
هـا و مطالعـات میـدانی نیـز بخـش دیگـری از کـار را تـشکیل                   بررسـی .  منابع موجود مورد استفاده قرار گیرد       تا گردید
 جـدول واحـدهای مـسکونی     ، کالبـدی و فـضایی آن      ۀبرای بررسی قدمت بناهای مسکونی شهر و روند توسـع         . اند داده

بابـل  شـهر   1375 آماری مربوط به نتایج تفصیلی سرشـماری سـال           ۀ حوز 76معمولی بر حسب سال اتمام بنا به تفکیک         
ـ ،دهند  مورد استفاده قرار گرفت و از آن چهار نقشه که قدمت بناهای مسکونی شهر را نمایش می                 عـالوه بـر   . ه شـد  تهیّ

محلّات قدیمی و جدید شهر مراجعه گردید، با برخـی از شـهروندان مـصاحبه شـد و                    به ،تر شهر  این جهت مطالعه دقیق   
  .های موجود آنها مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت تغییرات و تفاوت

  
  گیری و مراحل گسترش شهر روند شکل

 زمـان نـام     در آن  .)102ص،  1364 گلـزاری، ( دهند  نسبت می )  م 1112(ق  . هـ 403 شهر بابل را به      ۀلیّ اوّ ۀبنای هست 
 ،1366 ستوده،( یابد  ده تغییر می    نام مامطیر به بارفروش   ) .ق. هـ 882(ین مرعشی   الدّ  در زمان سید ظهیر   . بود» مامطیر«بابل  
 سلـسله  فرمانروایـان  ،تجاری و کشاورزی کشور رو به بهبـود رفتـه          ،ه اوضاع صنعتی  یّودر زمان حکومت صف    .)176ص

گـسترش بازرگـانی و   نـه   زمی،و اداری کـشور بـه عنـوان یـک عامـل مهـم            صفوی توانستند بـا ایجـاد وحـدت سیاسـی           
در زمان  . اس صفوی مبتنی بر گسترش و رونق شهرهای کشور بود         سیاست اقتصادی شاه عبّ   . کشاورزی را فراهم نمایند   

در  ).17ص  ،1374مـشهدیزاده،   (توسـعه یافتنـد     ) بابـل ( اردبیل، کاشان و بارفروش      ،وی شهرهایی چون اصفهان، تبریز    
ای در جنـوب      ها و بازار بزرگ و دریاچـه        اره با فوّ   و های سنگفرش و وسیع    اس این قریه به شهری با خیابان      زمان شاه عبّ  

ـ      . یابد میل  تحوّ) بحرارم(شهر   ـ    .ش. هــ  1151 تـا    1132ه از سـال     بار فروش در زمان حکومت زندیّ ت ایالـت    بـه مرکزیّ
بنـای  . رضاخان نام بارفروش را به بابل تغییـر داد         .ش. هـ 1306سال  و در   ) 88 ص ،1366 طرح و ابداع،  ( انتخاب گردید 

-1340هـای   ، سـال 1300هـای   قبـل از سـال  ( تـاریخی    ۀ سـه دور   طیّ. ه شهر مربوط به قرن پنجم هجری است       لیّهسته اوّ 
 . سته شهر ساخت و ساز مسکونی انجام گرفته و تکامل یافته الیّ اوّۀبه دور هست)  تاکنون1340های  ، سال1300

  
   .ش. ه1300بافت قدیمی، سالهای قبل از  -1

. اسـت  .ش. ه1300هـای پـیش از   ه یا بافـت تـاریخی شـهر تنیـده شـده مربـوط بـه سـال          لیّ اوّ ۀبافتی که به دور هست    
بخش مرکزی شهر به طـور طبیعـی در       . رسد   قاجار می  رۀگیری این بافت به اواخر عهد دو        ل زمانی شک  ۀترین مرحل  مهم

های همـوار   رودخانه و زمین . )21ص،1365شکویی،(توسعه و گسترش یافته است     را دارد،  اقل مانع دّی که ح  طول خطّ 
های فنّی و عدم سهولت رفت و آمد، در  ترود بابل با توجّه به محدودیّ .ثیر مهمّی بر شکل شهر داشته است    أت پیرامون،

اراضـی   . جهت امتداد رود گسترش یافته اسـت       آن دوره قابل عبور نبوده و لذا شهر در یک طرف رود واقع شده و در               
) 1 (ۀ شـمار ۀهای متعدّد رود به دلیل کوچکی و در معرض سیالب بودن رها شده و در نتیجه مطابق نقـش            بین پیچ و خم   

این بافت  . است آن زمان     نظام اجتماعی خاصّ   ۀدهند   بافت قدیمی شهر نشان    گونه شناسی . فاصله دارد  شهر بابل    ازرود  
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. طبیعی، تـاریخی، سیاسـی، اجتمـاعی تـأثیر پذیرفتـه و خـود را بـا شـرایط زمـانی و مکـانی وفـق داده اسـت                            از اوضاع   
اربن،   ه مسجد جامع، اجابن، افراد    شنبه بازار، محلّ    سرتکیه، پیر علم، طوقداربن، پنج      ات شهر از جمله بی    ترین محلّ   قدیمی

ه مخصوص   و تکیّ  یّهه دارای حسین  هر محلّ . )2 ۀ شمار ۀنقش( اند   مذهبی شکل گرفته    و های صنفی  عمدتاً بر مبنای ویژگی   
ـ . دهـد  ای خـود را نـشان مـی    هم استقالل محلّ  ام محرّ به خود بوده و این امر تا به امروز نیز در ایّ            ـ  در مرکزیّ ه ت چنـد محلّ

بحـرارم در   ات و تکایا از جملـه بناهـای ایـن دوره            لّحغیر از م  .  بازار و مسجد جامع شهر احداث گردیده است        ،قدیمی
و ) دیـزک چـال   (باشد که در عهد صفوی به صورت دریاچه بوده و امروزه تقریباً حالت مـرداب دارد                   جنوب شهر می  

سـاختار درونـی شـهر    . ط شهر اسـت درآمد و متوسّ  زندگی بخشی از مردم کمبازار هفتگی در آن تشکیل شده و محلّ       
اکثر شهرهای ایران به صورت بافت متمرکز بـر اسـاس همگنـی             مانند  ) .ش. هـ 1300قبل از   (بابل در این مقطع تاریخی      

ـ      ،ات شهری است   اجتماعی هر یک از محلّ     -فرهنگی  ،هـای هـم پایگـاه شـغلی         از گـروه   ه معمـوالً  به طوری که هر محلّ
کـه بـا اسـتفاده از آمـار          )3 (ۀشـمار  ۀکـه در نقـش     چنـان .  )59ص  ،  1975ویلـر، ( مذهبی تشکیل شده اسـت      و فرهنگی

 1345مومی نفوس و مسکن و بر اساس پراکندگی بناهای مسکونی احداث شده مربـوط بـه قبـل از سـال                      سرشماری ع 
 1300 ۀترین بخش شـهر قـرار گرفتـه و بـه تـدریج از دهـ        داخلی بافت قدیمی بابل در    ،شود  تهیه شده است مشاهده می    

ای نیز در اطراف بافت قدیمی و         هنقاط پراکند . گیرد  های مسکونی و اداری صورت می        به دور آن ساخت و ساز      .ش.هـ
 شـهری قـرار     ۀدر درون محـدود   ،   فیزیکـی شـهر    عۀاتی هستند که با توسـ     شود که غالباً روستاها و محلّ       میانی مشاهده می  

 .اند هگرفت

  

   تاریخی شهر بابلۀ مراحل توسع- اۀنقش
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  1375 های شهر بابل در سال   پراکندگی محلّه-2 ۀنقش
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   1300-1340 بافت میانی -2

 ۀده،   تا آغاز اصالحات ارضی    1300های    زمانی تشکیل این بافت مقارن با آغاز حکومت رضاخان از سال           ۀمرحل
 ۀشهرنـشینی در ایـران وارد مرحلـ       ،  بـا روی کـار آمـدن رضـاخان        . اسـت ) درضـا پهلـوی   اواسط حکومت محمّ   (1340
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اقدامات عمرانی  . والت بسیاری بود  ر شاهد تحّ   سیاسی و اداری کشو    ،ات اقتصادی، اجتماعی  خصوصیّ. جدیدی گردید 

ساخت اداری و سیاسـی کـشور       . ت از الگوهای شهرنشینی و شهرسازی غربی صورت گرفت        بسیاری در شهرها به تبعیّ    
 ۀهـایی بـه شـیو      به شکل تغییراتی در مقامات و مناصب کشوری، تقسیمات اداری جدید و پیـدایش و تـشکیل سـازمان                  

 ،م مانند ایران بودگذاری در کشورهای جهان سوّ های استعمار نو که مبتنی بر سرمایه سیاست. غربی دگرگونی پذیرفت
روند مدرنیزاسیون  به طور     . ه و ایجاد بازار مصرفی گردید     لیّاد اوّ داری، خروج موّ    الگوی سرمایه  ۀموجب رواج و توسع   

هـای سیاسـی     گـاه   ط دیـد  لـین آثـار تـسلّ      اوّ در ایـن دوره   . مقارن با قدرت رضا شاه آغاز شد      . ش.ه 1305 رسمی از سال  
همراه با گسترش روابـط سیاسـی ایـران بـا کـشورهای اروپـایی و                . متمرکز از سوی تهران بر شهرها قابل مشاهده است        

بانـک   بانـک سـپه،   ین بناهای دولتـی ماننـد ادارات پـست، شـهربانی، شـهرداری، دادگـستری،      لتحت تأثیر نوسازی، اوّ  
خلیلـی  (و خورشید و بیمارستان در مجاورت بافت قدیمی شهر احداث گردیدنـد               شیر ،رشآموزش و پرو  ،  کشاورزی

 معـابر در ایـران کـه هـدف از آن     ۀ و قانون توسع1309 در سال )شهرداری( هتصویب قانون بلدیّ). 8 ص،1366عراقی،  
ـ         هها و میادین در قلب شهرها و محلّ        احداث خیابان  انـسجام   ،بـل اصـالح بـود     هـای غیـر قا      ههای قـدیمی و تخریـب محلّ

 بخـشی از بافـت      ،به تدریج با ورود اتومبیل    .  )47ص،  1374 زاده مشهدی( ات بابل را بر هم زد      اجتماعی محلّ  -کالبدی
در ایـن دوره بخـشی از بافـت قـدیم بـرای             . یه جدید نبـود تخریـب گردیـد       قدیمی که مناسب عبور و مرور وسایط نقلّ       

 لیکن تغییرات کالبدی شهرها در این دوره آرام         ،رود  از بین می  (+) شکل چلیپایی   احداث میادین و تعریض خیابانها به       
 تهیـه شـده بـا اسـتفاده از سرشـماری نفـوس و مـسکن و براسـاس                    )3 (ۀشـمار  ۀدر نقـش  همـان طـور کـه       . رسد  نظر می ب

ناهای مسکونی   بیشترین درصد ب   ،شود  مشاهده می  1345پراکندگی بناهای مسکونی احداث شدۀ مربوط به قبل از سال           
 بناهای احداث ۀ از پیشین،با حرکت از مرکز به سوی پیرامون شهر.  سال در بافت قدیمی قرار دارد   ش از سی  با قدمت بی  

هـای   ههـا و جـادّ      گـسترش راه   ۀدر این دوره با اقدامات اساسی رضاخان در زمین         .شود   کاسته می  1345شده قبل از سال     
 در امتداد رود بابـل      اً کالبدی شهر عموم   ۀدر گذشته توسع  . یابد ی گسترش می  بین شهری بابل در چند جهت و غیر خطّ        
 ) قائم شهر بـه سـاری  ۀجادّ( توسعه شهر در جهت جنوبشرقی      1300-1340های   و به صورت خطبی بوده، لیکن در سال       

   .رخ داده است)  آمل به تهرانۀجادّ(و در جهت جنوبغربی 
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   1340-75بافت جدید، رشد شتابان شهری  -3
  : بندی کرد توان به دو دوره طبقه این سیر تاریخی را می

   ؛ اصالحات ارضی تا آغاز انقالب اسالمی-الف
   . فرآیند گسترش شهر پس از انقالب اسالمی-ب
 

   1340-1357 اصالحات ارضی تا آغاز انقالب اسالمی -الف
 تاریخی بـا تقـسیم      ۀدر این مرحل  . مراه است  اجتماعی کشور ه   -الت اقتصادی   وّحاین دوره با تشدید تغییرات و ت      

ـ اد اوّ کار جدید جهانی و تبدیل شدن ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان، به صـادرکنندگان مـوّ                 ه و سـازندگان    لیّ
 صـنعتی و  ۀهـای تـاز   صنایع سبک و مونتاژ و به دلیل نیاز به انتقال نیروی کار و سرمایه از منـاطق کـشاورزی بـه حـوزه                    

انجـام شـد نظـام       )1341-46( م کشور  عمرانی سوّ  ۀ برنام اصالحات ارضی که طیّ   . الحات ارضی انجام شد   شهری، اص 
گـذاری    سـرمایه کمبـود ص در عمـران روسـتایی و    لیکن به دلیل فقدان اهداف مـشخّ       ،تی کشاورزی را از هم پاشید     سنّ

قبـل از اصـالحات     ). 113ص،1382قـدیری، ( نتوانست به تثبیت روستائیان در روستا و بهبـود وضـع آنهـا کمـک کنـد                
 ،ت متمرکـز  داد و بـا اعمـال مـدیریّ        های کشاورزی را نیز در اختیار زارع قرار می         ارباب غیر از زمین سایر نهاده      ،ارضی

 ،تی کـشاورزی  تدریج با از هم پاشیده شدن ساختار سنّ       ه  ب .کرد جمعی کشاورزان را تسهیل می     هت دست الیّهمکاری و فعّ  
 به طور پراکنده بـه کـشت و   در این زمان کشاورزان صاحب زمین غالباً      . به زوال نهاد   روند کشت رو  ت واحد بر    مدیریّ

  در بابل1345 پراکندگی مساکن احداث شده قبل از سال -3ۀنقش
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هایی که نیاز بـه همکـاری گروهـی          تالیّاز این رو بسیاری از فعّ      .بهره بودند  پرداختند و از همکاری یکدیگر بی      کار می 

ت اربـاب و یـا      اورزی که پیش از این بـا مـدیریّ        الیروبی نهرهای کش   :برای مثال  .مسکوت باقی ماند   ،کشاورزان داشت 
کمبـود آب بـر میـزان       . در بسیاری موارد به حال خود رها گردیـد         ،شد ت جمعی زارعان انجام می    الیّنمایندگان او و فعّ   

 تقـسیم زمـین و عـدم حمایـت همـه جانبـه از               ۀهـای نـاقص دولـت در زمینـ         گذاری  سیاست. ثیر سوء نهاد  تأمحصوالت  
ها و مهـاجرت    زمین از آبادی   شدن روستائیان بی  جداترین عوامل    مهم ،به تازگی مالک زمین شده بودند     روستاییانی که   

هایی   بهداشت و مبارزه با بیماریۀاشاع ،تنها اصالحات ارضی نبود که باعث مهاجرت گسترده روستائیان شد       . آنان بود 
ـ       ،ه بـود  های عمرانـی دولـت صـورت گرفتـ          مانند ماالریا که در راستای برنامه      ت منـاطق   موجـب افـزایش طبیعـی جمعیّ

یان ئافزایش نیروی انسانی نسبت به امکانات اشتغال در روستاها موجب تسریع روند مهـاجرت روسـتا               . روستایی گردید 
هـای صـنعت و    های عمرانی دولت که از این پـس سـهم بیـشتری از بودجـه کـشور را بـه بخـش         سیاست. به شهرها شد  

به تدریج با افزایش    . شد سبب  در حاشیه قرار گرفتن  بخش کشاورزی می          داد، تخصیص می خدمات به ویژه ساختمان     
تنها منبع درآمد خود را در       ،، دولت که از این پس وابستگی به درآمدهای کشاورزی نداشت          1350بهای نفت در دهه     

ــی  ــت م ــد نف ــم . دی ــت مه ــی        نف ــدیل م ــش تب ــت روزی بخ ــک دول ــه ی ــت، او را ب ــد دول ــل درآم ــرین عام ــد ت  کن
جـه اساسـی    ت روزافزون به بخش صـنعت و خـدمات، توّ         ه بر درآمد نفت و اهمیّ     دولت با تکیّ  . )178،ص1375حبیبی،(

-56( و پنجم کشور      )1347-51(چهارم   ، )1342- 46( سوّمهای عمرانی     در برنامه . سازد  خود را بر شهرها متمرکز می     
 ۀ سهم بخش کشاورزی در بودج     ان و نوسازی روستاها عمالً     میلیارد ریال اعتبار برای عمر     5/6علیرغم گشایش   ) 1352

به این  ). 89ص،1371مهرگان،  (عمرانی کاسته شده و در مقابل سهم بخش خدمات، ساختمان و صنعت افزایش یافت               
یان به شهرها و رشد     ئهای اقتصادی بر هم ریخت و موجب مهاجرت بیش از پیش روستا             ترتیب  روابط ارگانیک بخش    

  .ضایی آنها گردیدکالبدی و ف
گـسترش مراکـز آموزشـی       ها در بابل اقدامات عمرانی و زیربنایی برای احـداث معـابر، آب و بـرق،                مقارن با این سال   

ـ حهای جدیـدی در اطـراف م        هها و محلّ    گیرد و بافت    طه و دانشگاهی و مراکز درمانی صورت می       متوسّ تـر    ات قـدیمی  لّ
دهـد کـه      نـشان مـی   ) 4 ۀ شـمار   ۀنقش (1345-54  های احداث شده در سال    بناهای مسکونی     نقشه. شود  شهر احداث می  

سو در حاشیه قرار گرفتن بخش کشاورزی و از سـوی             از یک . یابد  شهر همچنان در مجاورت بخش مرکزی توسعه می       
دیگر اقدامات نوسازی و بهسازی در شهرها از طریق گسترش صنایع و خدمات، موجب تـشدید مهـاجرت روسـتائیان                    

ـ  میزان )1 (ۀشمارجدول  . گردد  رها می به شه   سرشـماری نـشان     ۀت بابـل و نـرخ رشـد سـاالنه آن را در پـنج دور                جمعیّ
  .دهد می
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  در شهر بابل 1345-54های   پراکندگی مساکن احداث شده در سال-4 ۀنقش

  
  ت شهر بابل روند افزایش و رشد ساالنه جمعیّ-1جدول 

  رشد ساالنه  تعداد کل  تعداد زن  تعداد مرد  سال

  ـــــ  36194  18254  17940  1335

1345  25448  24525  49973  2/3  

1355  35338  32721  68059  4/3  

1365  57932  54388  115320  41/5  

1375  79703  78643  158346  7/3  

  1375، 1365، 1355، 1345 ،1335سرشماری عمومی نفوس و مسکن، شهرستان بابل : منبع           
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 49973 بـه    1345و در سـال     ) 1335مرکـز آمـار ایـران،       ( نفـر بـود      36194 شهر بابـل      کلّ تجمعیّ 1335در سال   

با اجرای مراحل چندگانه ). 1345مرکز آمار ایران، (دهد    درصد را نشان می    28/3که رشدی معادل با     یافت  نفرافزایش  
میـزان رشـد     ،تی گردیـد  زراعـی سـنّ    پنجاه که سبب از بین رفـتن نظـام           ۀ چهل و نیمه اول ده     ۀاصالحات اراضی در ده   

 نفـر بـالغ     68059ت شهر بابل بـه      جمعیّ 1355چنانچه در سال    ؛   درصد رسید  4/3به   ت شهر افزایش یافت و    ساالنه جمعیّ 
 گذاری کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات طیّ         تدریج با کاهش سرمایه   ه   ب .)1355مرکز آمار ایران،    . (دیگرد  

بـا هـدف    ) 80ص،1373همـایون کاتوزیـان،     ( بر در کـشاورزی     سرمایه ۀخاذ شیو اتّ و پنجم و  های عمرانی چهارم      برنامه
 ،آزادسازی نیروهای انسانی و گسترش مراکز اداری و خدماتی از یـک سـو و وقـوع انقـالب اسـالمی از سـوی دیگـر           

ـ   درصد افزایش یافت و    41/5ت به    جمعیّ ۀمهاجرت روستائیان به شهر تشدید شد و نرخ رشد ساالن          ت شـهری بـه      جمعیّ
تـوان اظهـار داشـت کـه      در خـصوص وضـع مهـاجرت بابـل مـی     ).1365مرکـز آمـار ایـران،    (د  یگرد   نفر بالغ    115320

 درصـد از    21 نفر رسید که در نتیجـه        2443 به   1355- 65 ۀ نفر و در ده    409 به   1345- 55 ۀپذیری آن در دور    تجمعیّ
بنـابراین بیـشترین    ). 57ص ،1366 مهندسین مشاور طـرح وابـداع،     (  از مهاجرین بودند   1365جمعیّت شهر بابل در سال      

 ، سرشـماری ۀت در پـنج دور افزایش جمعیّ.  مقارن با انقالب رخ داده است 1355-65های    سال ۀت در فاصل  رشد جمعیّ 
ت یعنی اختالف بـین مقـدار زاد و ولـد و مـرگ و میـر و دو عامـل مهـاجرت از                        ناشی از یک عامل رشد طبیعی جمعیّ      

تواننـد بـر یکـدیگر        تأثیری که عوامل ذکر شده مـی      . طق روستایی به شهر و جذب نقاط روستایی به شهر بوده است           منا
 ۀ سـریع محـدود    ۀافزایش مهاجرت و استقرار اغلب آنها در اطراف شـهر منجـر بـه توسـع               . داشته باشند بسیار مهم است    

. انـد  محسوب شـده  ت آن به    ر پیوسته و جزء جمعیّ     شه ۀو همزمان روستاهای زیادی نیز به محدود      گشته  فیزیکی شهرها   
  . ندا هت شهر و رشد سریع آن مؤثر بودلذا این افراد در افزایش غیر مستقیم جمعیّ

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

رشد طبیعی
  تجمعیّ

جذب روستاهای 
  اطراف به شهر

افزایش
  ت شهرجمعیّ

مهاجرت به
  شهر

  ت شهر بابلعیّگذار درونی و بیرونی در افزایش جم عوامل تأثیر-1نمودار
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 از درصد جمعیّت    1335-1375های   بررسی وضعیّت اشتغال جمعیّت قعّال بابل نیز حاکی از آن است که در سال             
در سـال   % 7 بـه    1335در سـال     %11 به طـوری کـه از        ،  )2جدول شمارۀ   (ه است   شاغل در بخش کشاورزی کاسته شد     

  .باشد  می1355کمترین میزان شاغالن مربوط به سال  ،دهد نشان می  کاهش1375
  تالیّ فعّ ده سال و باالتر بابل برحسب سه بخش عمدهّ ت شاغلجمعیّدرصد  -2جدول 

  خدمات  صنعت  کشاورزی  شهر بابل

1335  11  28  61  

1345  9  31  60  

1355  2  26  72  

1365  6  11  83  

1375  7  23  70  

   1375، 1365، 1355، 1345، 1335سرشماری عمومی نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی شهرستان بابل : منبع

 تـا سـال     1335همچنـین از سـال      . پرداختند ت می الیّشاغالن شهر بابل در بخش کشاورزی به فعّ        از % 2در این سال تنها     
ت شاغل  بالعکس درصد جمعیّ  . یافته است  کاهش   1355صد شاغالن در بخش صنعت افزوده شده و در سال            در 1345

 یک اسـتان    ۀاز نظر درصد اشتغال خدمات بابل یکی از شهرهای درج          .ای دارد   در بخش خدمات افزایش قابل مالحظه     
 1365رقم مذکور در سال . اند ودهاز شاغلین در بخش خدمات شاغل ب % 72 در این شهر     1355در سال   . مازندران است 

بنابراین علیرغم قابل توجّه بودن سهم اشتغال در بخش صنعت نقش اقتصادی این شـهر را بایـد    .یابد افزایش می % 83به  
رشد اصلی بخش خدمات مربوط به افزایش اشتغال در خدمات  .ه قرار داد   مورد توجّ  "ارائه خدمات " از دیدگاه    عمدتاً

 بـه خـود اختـصاص داده        1355 اشـتغال را در سـال        از کـلّ  % 4/38و پرورش بوده، به طـوری کـه         اجتماعی و آموزش    
 اوّل شامل بخش آمـوزش  ۀهای اصلی خدماتی در وهل دهد که رشته بررسی ساخت خدمات شهری بابل نشان می    .است

همه این   .وده است امور انتظامی و پس از آن خدمات تجاری و باالخص خرده فروشی ب             و پرورش، بهداشت و درمان،    
درایـن دوره    .های اقتصادی دولت از بخش کشاورزی و صنعت به بخـش خـدمات اسـت                تمایل سیاست  ۀفرایندها نشان 

هـای مـسکونی بـرای کارمنـدان دولتـی از جملـه آمـوزش و پـرورش، دادگـستری،                      واگذاری زمین و احداث شهرک    
). 5ۀ شـمار ۀنقش( شود ی در بخش شمالی و غربی شهر می کالبدۀ دانشگاه و سایر مراکز اداری موجب توسع       ،بیمارستان

سـاخت و سـاز بخـش    . زند ط بخش خصوصی به گسترش کالبدی شهر دامن می     رشد ساخت و سازهای مسکونی توسّ     
در ایـن مرحلـه      .آباد و اشـیب از یادگارهـای ایـن دوره هـستند             خصوصی در جهت غربی در شهرک تنددست، مهدی       

ـ    ای شـکل  مذهبی بـر    و نقش عوامل طبیعی    اقتـصادی جـایگزین آن      ۀتـدریج ضـعیف شـده و ضـابط        ه  ات بـ  گیـری محلّ
  .یابد  اجتماعی در شهر تبلور می-های اقتصادی  گزینی  به این ترتیب جدایی.)37،ص1371رهنمایی،( گردد می
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ز  فـضایی درون شـهر و جلـوگیری ا   ۀ دولت برای سرو سامان دادن به رشد و توسـع    ،ل عنوان شده  ئجه به مسا  با توّ 

. کند   طرح جامع می   ۀاقدام به تهیّ  ) 509ص ،1996 ،مونک وهمکاران ( های اطراف   شهر به سوی زمین   ۀ  یروّ  گسترش بی 
العـات و از    العات و مشکل سطح پوشـش اطّ      آوری اطّ    جمع ۀشیو ،العات مورد نیاز یا به روز نبودن آن       لیکن فقدان اطّ  

ـ    های مختلف، کاربرد بسیاری از روش      هط دستگا آوری شده توسّ   العات جمع تر تناقض اطّ   همه مهم  ی و فنـون    هـای کمّ
 .سـازد  مـی ریزی را بسیار دشـوار        ای را غیرممکن نموده و شناخت درست و به هنگام از مناطق برنامه              ریزی منطقه   برنامه
 سیاسی از -ط چند دستگاه، تعاریف نادرست و سطح پوشش صرفاً اداری       العات به صورت موردی توسّ    آوری اطّ   جمع
 ۀمـشکل نحـو    ،عالوه بر ایـن    .)188ص،1376شیخی،  . (اندازد   می اریای را به دشو     های منطقه  کالتی است که طرح   مش

تی عمـدتاً اقتـصادی و تمرکـز بـر معـضالت      ای در قالب نگرش فیزیکی و کالبدی بـا هـویّ         ریزی منطقه   نگرش به برنامه  
ی فقدان بـستر    های برنامه و حتّ      مشی ته بودن خطّ  سیاسی و فرهنگی و در شرایط ناشناخ       ،اقتصادی و مشکالت اجتماعی   

سـازمانی اجتمـاعی و ناهمـاهنگی و نهایتـاً عـدم         منجر به تقویت بـی     ،تئوریک روشن و متعارض بودن رویکردهای آن      
در بابل نیز با پیاده شدن طرح جامع و تفصیلی و تعیـین              ).217ص،1378ایمان،  (گردد   تعادل در نظام اجتماعی شهر می     

 ۀ شـهر بـه وسـیل    ۀ محـدود  ،در طـرح جـامع بابـل      . یابـد   العاده می   قانونی شهر، بهای زمین و مسکن افزایش فوق        ۀمحدود
بینانه تهیه نشدن طرح جامع و در نظر نگرفتن فرآیند رشد             دلیل واقع ه  فانه ب ولی متأسّ  ،گردد  احداث کمربندی تعیین می   

 تـاریخی   ۀدر ایـن دور   . نـوردد    این حلقه را نیز در می      ۀیوّر   کمربندی، ساخت و سازهای بی     ۀت قبل از اتمام پروژ    جمعیّ
 به ویژه در بخش غـرب و جنوبـشرقی شـهر  بـه صـورت قطـاعی در اطـراف کمربنـدی و                   ۀیروّ  شاهد ساخت و ساز بی    

در جهت  (شهر و ساری      ، بابل به قائم   )در جهت غرب  (، بابل به آمل     )در جهت شمال  (محورهای ارتباطی بابل به بابلسر      
  ).5ۀ  شمارۀنقش( هستیم) قیجنوبشر

   بابلدر شهر 1355-64 پراکندگی مساکن احداث شده در سال های -5 ۀنقش
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   روند گسترش شهر پس از انقالب اسالمی -ب

 که از یک سـو وارث نتـایج   شود  محسوب میلیهای بعد از انقالب اسالمی در ایران در حقیقت دوران تحوّ     سال
بـدین ترتیـب کـه      .  اسـت   خـویش  ه بـا مـشکالت خـاصّ      هـ گذشته و از سوی دیگـر مواج      ها و اقدامات      و آثار سیاست  

 .)30ص،1367اقـی،  رزّ(یه اعتبارات و خروج شدید سـرمایه از کـشور   روّ  ت پرداخت بی  ورشکستگی نظام بانکی به علّ    
های  رحگذاری در بخش صنایع و ط      عدم سرمایه  کاهش شدید درآمد حاصل از فروش نفت به دنبال تحریم اقتصادی،          

آالت مـورد نیـاز صـنایع وابـسته، تعطیلـی             ه، قطعات و ماشین   لیّاد اوّ  کاهش ورود موّ   ،)509ص،1995عزیزی،( زیربنایی
کارخانجات، جنگ، سرازیر شدن دو میلیون مهاجر جنگی به شهرها، هجوم پناهندگان افغانی و رانده شـدگان عراقـی            

بعد از انقالب اسالمی    . های گذشته است    تر از دوره    هنگی سریع ت شهری کشور با آ    به ایران همه موجب افزایش جمعیّ     
ت شرایط بحرانی بعد از انقالب و جنگ به تصویب نرسـید و در              سه برنامه به علّ    .ه شد  توسعه در کشور تهیّ    ۀشش برنام 

اساس سیاست دولت در بخـش کـشاورزی در سـالهای           ) 224ص،1377چمران،( عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد      
عدم مداخله مستقیم در تولید محصوالت کـشاورزی و در مقابـل توجّـه بیـشتر بـه اعطـای                    ه پس از انقالب مبنی بر       لیّاوّ

ی و همه بخشهای اقتصادی به منظور نیـل بـه خودکفـایی در تولیـد کاالهـای اساسـی                     یه امکانات ملّ   بسیج کلّ  اعتبارات،
) 1993شـیرازی، ( بـر   جای کشاورزی مدرن و سـرمایه تی به آمیختن کشاورزی سنّ    ،)52،ص1374آسایش،( کشاورزی

های تولید، ارائـه خـدمات         تأمین نهاده  از طریق  ،)1990حقیقی،( تی برای افزایش کارآیی   های نوین وسنّ   وآمیختن شیوه 
های باالتر برای خرید محصوالت و وضع قوانین جدید در مورد واگذاری زمین و اجاره      ی و آموزش، تضمین قیمت    فنّ

 علیرغم تمام مـساعی دولـت کـه صـرف ارتقـاء و بهبـود شـرایط زیـست و درآمـد                       . )79ص  ،1371رشیدی،   (آن بود 
ها به دلیل جنـگ سـبب مهـاجرت          های عمرانی دولت در این سال      گذاری  کاهش سرمایه  ،روستاهای کشور شده است   

 ۀهـای اول و دوم توسـع   برنامـه  طـیّ ). 43ص ،1365علیـزاده و کـازرونی،   . (نیروی انسانی از روستاها به شهرها گردیـد      
علیرغم افزایش اعتبارات در فصل امور اجتماعی بـه عمـران و   ) 1368-1372(، )1368-1372(جمهوری اسالمی ایران  

اجنمـاعی کـشور دارنـد و بخـش اعظـم           ،  اقتـصادی  شهرها همچنان نقش اساسی در ساختار سیاسی،      ،  نوسازی روستاها 
هـای مهـاجرینی شـدند کـه          شهرها پـذیرای تـوده    در این برهه از زمان      . دهند اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص می      

بـه دلیـل عـدم همـاهنگی میـان شـهرگرایی و             . بایست تأمین کننده مسکن، اشتغال و خدمات مورد نیاز آنهـا باشـند              می
نشینی  یهحاش. شهرنشینی، ایجاد اختالف در سطح درآمد و فرهنگ، شیب طبقاتی و اجتماعی در شهرها گسترش یافت               

 کی به فرهنگ و آداب و رسوم روستایی با اشغال نواحی ارزان و پست اطـراف و بعـضاً خـالی               هایی متّ   به صورت هسته  
 میـزان رشـد   ،مالحظـه شـد   )1(ۀ شمارکه در جدول  همچنان.  داخل شهرها شکل گرفت و به سرعت افزایش یافت      در

از یک  . بالغ گردید %) 41/5( خیر ا ۀ طیّ پنج ده   رین میزان خود  ت شهر بابل پس از انقالب اسالمی به باالت        ساالنه جمعیّ 
هـای   ت مهاجرت روستائیان به شهر و عـدم نظـارت سـازمان   سو جذب روستاهای اطراف به شهر و از سوی دیگر به علّ   

ی ویژه کمربنـدی و حـول سـه محـور ارتبـاط           ه  های اصلی ب    یه، شهر درامتداد خیابان   روّ  های بی   سازی  ذیربط بر ساختمان  
بیـشترین سـاخت و سـازهای      60 ۀگردد کـه در دهـ       مالحظه می  )6(ۀ  شمار ۀجه به نقش  با توّ  .یابد  گسترش روزافزون می  

مبدأ اصلی مهاجرت ساکنان این منطقه روستاهای جنوب بابـل هـستند            . دهد مسکونی بابل در بخش جنوبی آن رخ می       
دالیل گسترش فضایی این منطقـه اهـدای زمـین از سـوی             یکی دیگر از    . اند  نشین شهر را تشکیل داده      که عناصر حاشیه  
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شهرک امـام رضـا و شـهرک انقـالب از یادگارهـای ایـن دوره                . دولت به نهادهای جدید بعد از انقالب اسالمی است        

اسـت کـه آنهـا نیـز      ه اسالم در جنوبـشرقی شـهر  از دیگر مناطق مهاجرنشین، موزیرج جنوبی و محلّ .شوند  محسوب می 
ار طبق بررسی آمارهای مربوط بـه زمـین هـای واگـذ            .)6 و 2ۀ   شمار ۀنقش( ائیان جنوب شهر بابل هستند    عمدتاً از روست  

 393  در بابـل مجموعـاً     1363 مشخّص گردیـد کـه در سـال          1363- 64های    سال یّشده توسّط سازمان زمین شهری ط     
 در حالی است که در همـان سـال در           این . متر مربّع برای هر قطعه است      324قطعه زمین واگذار گردید که میانگین آن        

بنابراین بیش از یـک چهـارم     .  متر مربّع است   5/310 قطعه زمین واگذار شده که میانگین آن         1272کلّ استان مازندران    
مهندســین مــشاور طــرح و ( هــای واگــذار شــده در اســتان، توسّــط ســازمان زمــین شــهری بابــل بــوده اســت   از زمــین
 متـر مربّـع بـه    6/208 قطعه زمین با میانگین 117 نیز از سوی سازمان زمین شهری        1364در سال    ).106،ص  1366ابداع،

ناگفته پیداست که اراضی واگذار شـده نقـش بـسیار اساسـی در توسـعه                . کارکنان ادارات و سازمان ها واگذار گردید      
ایی بابـل و گـسترش   پیوستن برخی از روستاها بـه شـهر در پـی توسـعه فـض             ، مورد دیگر  .کالبدی شهر بابل داشته است    

روستاهای کمانگر کال در جنوب، روستای حیـدرکال در شـرق و روسـتای کتـی در بخـش                   . محدوده قانونی آن است   
جنوبشرقی شهر در امتداد جاده بابل به ساری از این نمونه هستند که بر ترکیب و بافت اجتماعی و فـضایی شـهر تـأثیر                         

ه  مسکن و شهرسازی برای گسترش ساخت و سازهای آپارتمانی و تهیّهای جدید وزارت  طرح اجرایدر پی. اند  نهاده
، در بخـش غـرب     )شهرک افق، شهرک دانـش    (هایی در بخش شمالشرقی       سازی  مسکن برای متقاضیان، شاهد شهرک    

 آن سـبب افـزایش بهـای        گرانیجه به   ها با توّ    احداث این شهرک  ،بنا به نظر شهروندان بابل    . هستیم) شهرک فرهنگیان (
بافـت اجتمـاعی شـهر نیـز در ایـن           ضـمن آن کـه      .شده اسـت  شهرکها  ات جدید و در مجاورت       و مسکن در محلّ    زمین
با احـداث شـهرک افـق و دانـش در سـمت شمالـشرقی شـهرکه تقریبـاً در              ،برای مثال . باشد  ل می ها در حال تحوّ     بخش

نـشین و   ای روسـتایی  آن از منطقـه  تغییـر تـدریجی بافـت    ،نـشین قـرار دارد   سـط ات متوّلّحمجاورت مناطق روستایی و م 
  . گردیده است را سبب درجه یک ایط به سوی منطقهمتوسّ

  در شهر بابل 1365-74 پراکندگی مساکن احداث شده در سال های -6 ۀنقش
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منـاطق  به عنـوان    ه و کشتارگاه    احداث شهرک فرهنگیان در بخش غربی شهر در مجاورت گله محلّ           ، دیگر ۀنمون
ضـمناً در بخـش     . ه مـی شـود     اجتماعی محلّ  − بافت فرهنگی     موجب تغییر  به تدریج است که   د شهر   درآم  ط و کم  متوسّ

 به سمت کمربندی بابلسر، شاهد ساخت و ساز گـسترده طبقـه     9 و   8 و   7های توحید    غربی و شمالغربی شهر در خیابان     
هـای زیرزمینـی     یین بـودن سـطح آب      بابلرود و پـا    ه شهر به دلیل نزدیکی به رودخان       از این بخش . درآمد شهر هستیم    پر
از یک سو، و    ) گردد  های زیرزمینی می   رودخانه به صورت زهکشی طبیعی عمل کرده و مانع از باال آمدن سطح آب             (

  طـیّ   و بـه تـدریج   . آیند  های مسکونی شهر بشمار می      ترین زمین  در زمره گران  ، نبودن اراضی فوق از سوی دیگر      یوقف
 انجـام با. غربی شهر در حـال انتقـال و اسـکان هـستند             لآمد از بخش مرکزی به سوی شما       طبقه پر در   ی اخیر ها  این دهه 
سـکونت در همـان     ،آمد  هـای قـدیمی و پـر در         رسـد کـه خـانواده        بخش مرکزی شهر به نظر می       اهالی  برخی  با  مصاحبه

ـ  نت  سـکو درآمـد شـهر       هـای جـوان و پـر        لیکن گرایش اکثـر خـانواده     ،دهند  های قدیمی را ترجیح می      همحلّ ات در محلّ
  .استجدید

  گیری ه و نتیجخالصه
هـای   هـای اقتـصادی دولـت درقالـب اجـرای برنامـه            های اخیـر و دیـدگاه      دههطیّ   سیاسی کشور    الت خاصّ تحوّ

 صنعتی کردن مناطق شـهری   نیزهای شهری و سرمایه از مناطق روستایی به حوزه عمرانی با هدف انتقال نیروی انسانی و     
ـ . ه اسـت  از جمله شهر بابل شد    ویروی انسانی بدون زمین از مناطق روستایی به شهرها        موجب  مهاجرت وسیع ن     فانه متأسّ

هـای   بدون در نظر گرفتن دیـدگاه     ،که غالبا فاقد بستر تئوریک روشن     کشورهای جامع     های شهری و طرح    ریزی  برنامه
ا بینانه اتکّ   ت بر آمارهای واقع   معیّ  در مورد فرآیند رشد ج      از سوی دیگر  واست  اجتماعی و سیاسی    ،همه جانبه اقتصادی  

این امـر پـس از      . است  قادر به کنترل توسعه فضایی شهر نبوده و بعضاً موجب افزایش بهای زمین و مسکن شده                وندارد  
گـذاری دولـت در       انقالب اسالمی و وقوع جنـگ تحمیلـی و بـر هـم ریخـتن سـاختار اشـتغال کـشور و عـدم سـرمایه                         

های سنگین جنگ از یک سو، و عدم نظـارت و قـدرت اجرایـی          صنعتی به دلیل هزینه   های تولیدی کشاورزی و       بخش
-گزینـی و تمـایزات فیزیکـی        شهر از سوی دیگر موجب افزایش جدایی        ف زمین در حاشیه   دوایر دولتی بر نحوه تصرّ    

یاسـی و نـوع     الت س تحـوّ اخیر چند دهه    گونه طیّ  بدین.  اجتماعی مناطق مسکونی شهر شده است      -فضایی و اقتصادی    
الت فضایی آن تأثیر اساسی بـر        بر ساخت داخلی شهر بابل و رشد و تحوّ          های اقتصادی کشور ودولت    گذاری  سیاست

  .جای نهاده است
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