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   فضايي روستاهاي پيرامون -پيوندهاي كالنشهري و تحوالت كالبدي
 دهستان محمدآباد كرج: موردي مطالعه

 
  *** محدثه زماني ،**فرهاد عزيزپور،*حسن افراخته      

  01/08/1392                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  18/06/1393                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
سرمايه، اطالعات، نوآوري و عقايد اثرات مهمـي بـر    شهري به شكل جريان جمعيت، كاال،  –روابط و تعامالت گسترده و متنوع روستايي 

بسياري از تحوالتي كه در شهرها و روستاها پديد مي آيد، نتيجه ميزان و چگونگي اين تعامالتي است كه . هاي انساني مي گذارد سكونتگاه
شـهري ميـان    –گـذار بـر پيونـدهاي روسـتايي      هاي تأثير هدف از انجام اين پژوهش، بررسي عوامل و مكانيزم. ين فضاها وجود داردبين ا

جامعـه آمـاري   . اي اسـت  كالنشهر كرج و روستاهاي پيراموني و تأثير اين پيوندها بر فضاي روستايي در چارچوب رويكرد شـبكه منطقـه  
عنوان نمونـه مـوردي    حمدآباد تشكيل مي دهند كه از اين ميان شش روستا با استفاده از روش تخميني بهروستاي دهستان م 11پژوهش را 

عنوان نمونه بـا اسـتفاده از    خانوار به 342همچنين با توجه به هدف تحقيق، از بين خانوارهاي روستاهاي منتخب، . اند تحقيق برگزيده شده
اي و  گيـري فاصـله   به ترتيب بـا اسـتفاده از روش هـاي نمونـه    ) اعم از روستا و خانوار(ي تحقيق ها نمونه. اند فرمول كوكران تعيين گرديده

هـاي   در بررسـي . اي و ميداني صورت گرفته اسـت  جمع آوري اطالعات در اين مقاله بر مبناي مطالعات كتابخانه. اند تصادفي انتخاب شده
آوري  هـا و اطالعـات مـورد نيـاز گـرد      همچون پرسشنامه و كـارت مشـاهده داده   ميداني با استفاده از فنون پرسشگري و مشاهده و ابزاري

بهره گرفته شـده   SPSS ي و ابزار نرم افزار TOPSISدر تجزيه و تحليل اطالعات نيز از آمار توصيفي و استنباطي، تكنيك . گرديده است
شـهر   –كه زمينـه تعـامالت روسـتايي    ) جمعيت(يه و مردم ويژه جريان سرما دهد كه جريانات فضايي به هاي پژوهش نشان مي يافته. است

در ايـن ناحيـه را نيـز در پـي     ...) نظام كاربري اراضي، مسـكن و  (فضايي  -قدرتمندي را در ناحيه مورد مطالعه فراهم نموده، تحول كالبد 
نظير تغيير كاربري اراضي زراعـي  (را نيز  ولي اين تحوالت در همه ابعاد و همه روستاهاي ناحيه مثبت نبوده و تحوالت منفي. داشته است

دهـي بـه چگـونگي     ريزي توسعه فضايي براي نظـم  در واقع، عدم وجود برنامه. در پي داشته است) و باغي، گسترش الگوي مسكن شهري
دهنده و  عوامل شكل دنبال آن كم توجهي به نقش شهر كرج و روستاهاي پيراموني، موجب شده تا نتوانيم جريانات و روابط و پيوندها و به

  .ساز توسعه در اين ناحيه باشد گذار بر اين پيوندها را طوري هدايت كنيم كه زمينه تأثير
  
  

   .فضايي –پيوندهاي كالنشهري، جريانات فضايي، كالنشهر كرج، روستاهاي پيراموني، تحوالت كالبدي  :واژگان كليدي

   .دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران ريزي روستايي، استاد گروه جغرافيا و برنامه *

  .ريزي روستايي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران استاديار گروه جغرافيا و برنامه **
  Dziba67@yahoo.com.ريزي روستايي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه***
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مقدمه      
هـاي اخيـر    فضايي روستاها در دهـه  -تحوالت كالبدي

تحـــت تـــأثير رونـــد شـــتابان شـــهرگرايي در مقابـــل  
ويژه در كشورهاي جهـان سـوم جوامـع     روستاگريزي، به

بـا   روستايي را هم از لحـاظ كيفـي و هـم از نظـر كمـي     
اينگونـه شـهرگرايي   . تحوالتي بنيادين روبرو ساخته است

شتاب زده و رشد ناموزون جمعيت، از يك طرف موجب 
پديدار شدن شهرهاي بـزرگ شـده و از طـرف ديگـر بـا      

هـاي   پيشروي شهرها به سوي فضاهاي روستايي و زمـين 
شـهرها،   -گيـري روسـتا    زراعي و باغي، موجـب شـكل  
هـاي غيررسـمي در    كونتگاهروستاهاي در حال گذار و س

در واقـع افـزايش   . )(kirk,2004:1شوند پيرامون خود مي
ــاعي و    ــاي اجتم ــعه كاركرده ــيني و توس ــريع شهرنش س
اقتصادي شهرها موجب شده تـا شـهرها مرزهـاي سـنتي     
خود را پشت سر گذاشته و بـه سـوي روسـتاهاي خـود     

  .پيشروي نمايند
ــده داگــالس ــه عقي س براســا ،(Douglass,1998:20)ب

ــعه شــهري   ــورد  -الگــوي فضــايي توس ــتايي در م روس
ــل      ــه حاص ــهر ك ــعه، كالنش ــال توس ــورهاي در ح كش

هـاي تمركـز گرايانـه اسـت، بـا رشـدي فزاينـده         سياست
نتيجـه ايـن   . حد و حصري پيـدا كـرده اسـت    گسترش بي

شرايط خزش بـه سـمت روسـتاهاي پيرامـوني از طريـق      
هــاي اقتصــادي و  خــروج جمعيــت و واحــدها و بنگــاه 

در ايـن راسـتا هـر چـه روسـتاهاي      . ارگاهي بوده استك
ــان    ــتند، جري ــي بيشــتري داش ــدي درون ــوني توانمن پيرام

در واقـع  . تر اتفاق افتاده است ها سريع مهاجرپذيري در آن
هر چه فاصله روستاها از كالنشهر كمتر بوده و تأسيسات 
ــرات   ــزات بيشــتري در روســتا وجــود داشــته، اث و تجهي

ايران نيـز بـا اتخـاذ    . ا بيشتر بوده استه كالنشهرها در آن
ريـزي خـود،    راهبردهاي تمركـز گرايانـه در نظـام برنامـه    

) روسـتايي  –اعم از شهري (هاي انساني  توسعه سكونتگاه

در طـي زمـان    كـه  طوري به. را تحت تأثير قرار داده است
ها شـهري، از   منجر به تمركز جمعيت و سرمايه در كانون

كالنشـهر كـرج از   .  شـده اسـت  جمله در كالنشهر كرج 
فضـايي بـه شـمار     -هاي تحوالت مكاني ترين عرصه مهم
رود كه تمركز سـرمايه، صـنايع، امكانـات و خـدمات      مي

موجب رشد كالبدي و كـاركردي شـتابان در آن گرديـده    
اينگونه رشد شتابان و روند هـاي حـاكم بـر آن از    . است

هـاي   فضايي پيامدهايي همچون دگرگوني –منظر كالبدي 
ويـژه   همه جانبه در ساخت و بافت روستاهاي پيراموني به

در الگــوي ســاخت مســكن، نظــام كــاربري زمــين،      
را ... برخورداري از تسهيالت رفاهي، خدمات زيربنـايي و 

علت اصـلي بـروز ايـن تحـوالت  و     . موجب شده است
دنبـال آن مشـكالت    هـا و بـه   تغيير نقش و عملكرد روستا

توان در روابط و پيونـدهاي بـين    ميبيشتر كالنشهرها را  
تــرين عوامــل مــؤثر در  مهــم. هــا جســت و جــو كــرد آن

گيري روابط ميان مراكـز شـهري و روسـتايي، تـابع      شكل
محيط فيزيكي، شرايط اجتماعي، فرهنگي، اوضاع سياسي، 

ــاريخي آن ــاد ت ــه هــر يــك از   اقتصــادي و ابع هاســت ك
حت تـأثير  روستاهاي پيراموني متناسب با اين ويژگي ها ت

محــيط كالنشــهري، تغييــر و تحــوالت را بــا درجــات و 
كننـد   روندهاي مختلف در جهت مثبت يا منفي تجربه مي

  ).89: 1383الدين افتخاري، طاهرخاني و ركن(
  

دهستان محمد آباد واقع  در شهرستان كـرج در اسـتان   
البرز، از جمله نواحي روستايي است كه در چندين سـال  

قعيت خـاص ارتبـاطي و نزديكـي بـا     اخير تحت تأثير مو
كالنشهر كرج تحوالت شتابان و عميقي را در زمينه هـاي  
مختلفي همچون الگوي مسكن و بافت روستايي، كاربري 

هاي جمعيتي، وضعيت اقتصادي و اشتغال  اراضي، ويژگي
انتقال سـرمايه از شـهر و ايجـاد    . روستا تجربه كرده است

شـهري، هجـوم نيـروي    هاي  صنايع، كارگاه ها و كارخانه
همچنـين پديـده   . كار به اين ناحيه را در پي داشته اسـت 
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ــه ــال    خان ــتان در ح ــن دهس ــتاهاي اي ــاي دوم در روس ه
گسترش است و شهرنشينان سرمايه زيادي را براي خريد 

هاي وياليي بـه   زمين هاي روستايي و ساخت و ساز خانه
يش در چندين سال اخيـر افـزا  . اند اين روستاها وارد كرده

فعاليت هاي خدماتي، به تبع رشد جمعيت در روستاها و 
درصد از شاغلين  70افزايش تقاضا موجب شده تا حدود 

روستاهاي دهستان  در بخش خـدمات مشـغول بـه كـار     
درصـد از افـراد بـه كشـاورزي      26شوند و تنهـا حـدود   

همچنين پديده خانه دوم و گسـترش سـاخت و   . بپردازند
مراجعه سـاكنان نـواحي اطـراف     هاي وياليي و ساز خانه

براي گذراندن اوقات فراغـت در ايـن روسـتاها در حـال     
 .گسترش است

هاي مختلفي در شـكل گيـري پيونـدهاي     بنابراين جريان
انـد كـه ايـن تحقيـق      كالنشهري در اين ناحيه دخالت داشته

ها، روابـط و پيونـدهاي    صدد است با تأكيد بر اين جريان در
ن و كالنشـهر كـرج و تـأثير آن بـر     متصور بين ايـن دهسـتا  

بر اين اساس . روستاهاي پيراموني را مورد مطالعه قرار دهد
 :تحقيق حاضر در پي پاسخ گويي به سؤاالت زير است

پيوندهاي كالنشهري ميـان شـهر كـرج و روسـتاهاي      -1
  پيراموني تحت تأثير چه عواملي شكل گرفته است؟

فضايي روسـتاها    –اي بين تحوالت كالبدي  چه رابطه -2
  و پيوندهاي شكل گرفته ميان شهر و روستا وجود دارد؟

  

با توجه به تأثير كالنشهر كرج در تغيير نقش و عملكرد 
روستاهاي پيراموني و بروز مشـكالتي همچـون افـزايش    

هاي خدماتي، تغييـر كـاربري    جمعيت، كمبود زير ساخت
ــي و  ــي   ... اراض ــه و بررس ــتاها، مطالع ــه روس در اينگون

منظـور شـناخت    فضايي اين ناحيه بـه  –حوالت كالبدي ت
هاي شـهري   صحيح روابط و پيوندهاي جاري ميان محيط
ها و مشكالت  و روستايي و كوشش براي كاهش نابرابري

بـا ايـن توضـيحات    . امري ضروري و اجتناب ناپذيراست
 فرضيات زير در مورد پيوندهاي شكل گرفته ميان شـهر و 

طالعه و تحوالت ناشي از آن قابل روستا در منطقه مورد م
  :ارائه است

شهري متأثر از سـه عامـل كـاركرد     -پيوندهاي روستا -1
اقتصـادي و سياسـت   -كالنشهر، توان محيطـي، اجتمـاعي  

 .دولت شكل گرفته است

ميـان شـهر و   بوجـود آمـده   شهري  -پيوندهاي روستا-2
ــدي، ســبب روســتا ي فضــايي روســتاها -تحــوالت كالب

  .تاسپيراموني شده 
 پيشينه تحقيق

ــتايي   ــدهاي روس ــط و پيون ــر و   –رواب ــهري و تغيي ش
ترين تحوالت چند دهه  عنوان مهم تحوالت ناشي از آن به

اخير، توجه جغرافيدانان خـارجي و داخلـي را بـه خـود     
جلب كرده و انگيزه تحقيقات متعددي در اين زمينه شـده  

  :است كه به بررسي چند نمونه از اين آثار مي پردازيم
  پيشينه خارجي -

در تحقيق خود ) 2007(سباستيان مارتينوزي و همكاران
اند كـه در جزيـره پرتوريكـو بـيش از نيمـي از       نشان داده
هـاي مراكـز    هاي شـهري در بيـرون از محـدوده    گسترش

شهري و در نتيجه طرح نامناسـب احيـاي اراضـي اتفـاق     
 ).Martinuzzi, & et al. 2007, 288-297(افتـاده اسـت  

اسـتراتژي  "، در تحقيقي با عنـوان  )1998(داگالس مايك
 -اي بــراي پيونــدهاي دو ســويه روســتايي شــبكه منطقــه

با نگاهي انتقادي به نگرش قطب رشد، بر تغييـر   "شهري
ساختاري و توسعه روستايي با نقـش هـا و عملكردهـاي    

ــه  ــق مجموع ــتايي شــهري از طري ــات روس  -اي از جريان
  . )Douglass, 1988 ,1-30(شهري تأكيد دارد

  پيشينه داخلي -
، در طـرح پژوهشـي تحـت    )1375(حبيبي و همكـاران 

دگرگوني روستاهاي پيرامـون شـهرهاي بـزرگ و    «عنوان 
اند كه اين  به اين نتيجه رسيده» ها در نظام اسكان  نقش آن
هاي زيستي در آغاز در مجاورت صنايع و به جهت  كانون
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د مشـاغل  انـد امـا بعـ    اشتغال شكل گرفتـه و رشـد كـرده   
اي و گردش سوداگرانه پول و سرمايه، عامل اصلي  حاشيه

حبيبـي و همكـاران،   (هـا شـده اسـت    بقا و تداوم رشد آن
ــز در تحقيــق خــود ) 1369(رهنمــايي). 33-25: 1375 ني

توسعه تهران و دگرگـوني در سـاختارهاي    "تحت عنوان
نقـش عوامـل جغرافيـايي را در     "نواحي روستايي اطراف

شهر تهران مورد توجه قرار داده اسـت   توسعه و گسترش
همچنـين سـعيدي و حسـيني    ). 25-34: 1362رهنمايي،(

ادغـــام  "در تحقيقـــي تحـــت عنـــوان ) 1383(حاصـــل 
هاي روستايي با نگاهي به كالنشـهر   كالنشهري سكونتگاه

هاي  ، ادغام و الحاق اراضي و سكونتگاه"تهران و پيرامون
با فراينـد جهـاني   روستايي در حوزه كالنشهري را مرتبط 

  ).8-16: 1383سعيدي و حسيني حاصل،(اند شدن دانسته
  

در مقاله ) 1380(در زمينه روابط شهر و روستا، افراخته 
، روابـط  "روابط متقابل شهر و روسـتا "خود تحت عنوان 

موجود ميان شهر و روسـتا را در ناحيـه ايرانشـهر مـورد     
ــت   ــرار داده اسـ ــه قـ ــه،(مطالعـ . )50-59: 1380افراختـ

تحليل الگوهـاي روابـط و مناسـبات    "به ) 1381(رضواني
پرداختـه   "شهر و روستا در نواحي روستايي اطراف تهران

و سپس اين الگوها را با الگوهاي حاكم بر روابط شـهر و  
: 1381رضواني،(روستا در اطراف تهران تطبيق داده است 

مناسـبات  "در بررسـي ) 1386(معيدفر و اكبـري ). 94-81
ــ  ــا ش ــتا ب ــعهروس ــرات توس ــتان  هر و اث اي آن در شهرس

اند كه بين ميزان مناسبات  به اين نتيجه رسيده "ساوجبالغ
روستا با شهر و سـطح توسـعه يـافتگي آن رابطـه مثبـت      

همچنـين  ). 75-96: 1386معيدفر و اكبـري،  (وجود دارد 
شــهري رضــواني و   –پيرامــون پيونــدهاي روســتايي   

پيونـدهاي  "عنـوان  اي بـا   نيـز در مقالـه  ) 1390(شاهچراغ
ــتايي ــبكه  -روس ــهري، ش ــعه   ش ــاجرت و توس ــاي مه ه
، به مطالعه اثرات مثبت مهاجرت از روسـتا بـه   "روستايي

شــهر و نقــش آن در رونــد توســعه و عمــران روســتايي  

ــه ــد پرداخت ــاهچراغ، (ان ــواني و ش ). 107-129: 1390رض
مطالعه "در پژوهشي تحت عنوان ) 1391(سعيدي و ديگران
 "شـهري  -گيـري پيونـدهاي روسـتايي    كلتطبيقي موانع شـ 

ــدهاي روســتايي ــط و پيون شــهري را در چــارچوب  -رواب
كـاركردي مـورد مطالعـه قـرار      –نظري پـويش سـاختاري   

عزيــز پــور در ). 8-24: 1391ســعيدي و ديگـران،  (انـد  داده
 –نقش پيونـدهاي روسـتايي   "رساله دكتراي خود به بررسي

هـاي توليـد    كهشهري در توسعه روستايي با تأكيـد بـر شـب   
پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه ايـن پيونـدها    "شير

عزيزپـور،  (انـد   باعث توسعه روستا در ابعاد مختلـف شـده  
نقش "اي با عنوان  در رساله) 1386(سلطاني مقدس). 1387

شهري در تحوالت فضـاي روسـتايي    -پيوندهاي روستايي 
حصـار در   در محدوده روسـتاي  "گذاري با تأكيد بر سرمايه

 -حوزه كالنشهر مشهد، خصوصيات پيونـدهاي روسـتايي   
اي مـورد   شهري را از دو ديدگاه قطب رشد و شبكه منطقـه 

  ).1386سلطاني مقدس، ( توجه قرار داده است
هاي انجام شده در راسـتاي   بدين ترتيب با همه كوشش

ها در دگرگوني نـواحي   تبيين روابط و پيوندها و نقش آن
پـژوهش حاضـر سـعي دارد بـا مطالعـه       روستايي اطراف

شهري ميان كالنشهر كرج و نواحي  -پيوندهاي روستايي 
هاي حاكم بـر   روستايي اطراف و تبيين روندها و مكانيسم

آن، اثرات و پيامـدهاي ايـن جريانـات و مناسـبات را بـر      
فضايي روستاهاي پيراموني مورد تجزيه  -ساخت كالبدي 

  .و تحليل قرار دهد
  شرح و بسط

  تبيين رويكرد نظري حاكم بر تحقيق
ريـزي   هاي توسـعه بـر تفكيـك برنامـه     در گذشته نظريه

هـاي   همين دليل برنامه شهري و روستايي تأكيد داشتند و به
ــه ــدوين    جداگان ــتايي ت ــهري و روس ــعه ش ــراي توس اي ب

امــا در حــال ). 11: 1390رضــواني و شــاهچراغ،(شــد مــي
سـتا بـا هـم    حاضر اين موضوع مطرح است كه شـهر و رو 
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. گذارنـد  طور متقابل تـأثير مـي   رابطه دارند و بر يكديگر به
ــدگاه ناحيــه  گرايــي را در توســعه  ايــن موضــوع بنيــان دي

گـرا،   در ديـدگاه ناحيـه  . دهد روستايي و شهري تشكيل مي
به دور از تعصبات شهري و روسـتايي، بـر پيونـد شـهر و     

گـردد و توسـعه    روستا و صنعت و كشـاورزي تأكيـد مـي   
هـا   وستايي و شهري بدون توجه به پيوند مناسب بـين آن ر

). 85: 1383طاهرخاني و افتخاري، (گردد ناممكن تلقي مي
هاي مختلـف و   شهري كه در مقياس –پيوندهاي روستايي 

يابند،  اي بروز فضايي مي اي يا ناحيه صورت شبكه منطقه به
  .از مقوالت نوين در مباحث جغرافياي امروزي است

 -ين دقيق جريانات و رونـد تحـوالت كالبـدي   براي تبي
ــه   ــهرها، نظري ــون كالنش ــتاهاي پيرام ــا و  فضــايي روس ه

رويكردهاي مختلفي از جمله چشم انداز، نخست شهري، 
پيرامـون،  اگـروپليتن،     -اي، مركـز  راهبرد توسـعه منطقـه  

اي  كاركرد هاي شهري در توسعه روستايي و شبكه منطقه
زاده،  پور و محسن و عزيز 99: 1379صرافي،(وجود دارند 

هـا و   ، كه در پژوهش حاضر از بين اين نظريه)35: 1389
عنـوان رويكـرد    اي داگـالس، بـه   رويكردها، شبكه منطقـه 

  .حاكم بر تحقيق انتخاب شده است
اي مبتني بر پيوندها  و وابستگي  راهبرد شبكه منطقه 

شهري و براساس نظام سلسله مراتبي  - متقابل روستا 
ها در ناحيه بوده و بر ماهيت و دامنه وابستگي  گاهسكونت

زيرا در سطح . ها به يكديگر تدوين شده است سكونتگاه
ها با يكديگر پيوند داشته و  ناحيه و منطقه، سكونتگاه

صورت سلسله مراتبي و براساس تنوع  ها به ارتباط آن
هاي روستايي  كاركردي شهرها و دامنه نياز سكونتگاه

 توفيق عدم به توجه با) م 1998( داگالس ديدگاه .است
 توسعه به دستيابي ،... و رشد قطب نظير پيشين هاي نظريه
. است بوده فضايي توسعه قالب در روستايي – اي ناحيه

 - روستايي پيوندهاي در تفاوت كه است باور اين بر او
 فراوان شهر يك حومه در واقع نقاط ميان در حتي شهري

 يك چارچوب در ها شهرك و روستا دادن قرار با. است
 و آيد مي بوجود بيشتري تنوع هم اي، منطقه توسعه واحد
 كننده تكميل تواند مي سكونتگاه يك هاي فعاليت هم

 رشد امر، اين نتيجه در. باشد ديگر سكونتگاه فعاليت
 در متعدد مراكز و شود نمي محدود مركز يك به اي منطقه
 بين روابط ترتيب اين به. دبو خواهند تأثيرگذار زمينه اين

 و تكميلي افقي، عمدتاً روابطي سكونتگاهي، مراكز
 دو به دو اي رابطه كه آن جاي به واقع در. است متقــابل

 داراي و محلي اي شبكه باشد، برقرار شهرك ده بين
 در نيز و منطقه طول در متفاوت درجات با ارتباطاتي

 يا ها شبكه ينا. گيرد مي شكل منطقه از خارج با تعامل
 مردم، كاال،( مختلف هاي جريان بررسي طريق از ها خوشه
 مشخص مختلف هاي سكونتگاه ميان در....) و سرمايه

 زمينه در راهبرد اين ). Dauglass,1998: 2(شوند مي
 نظير روستايي، - شهري هاي جريان از نوع پنج اي ناحيه

 رايب كه را اطالعات و سرمايه كاالها، توليد، جمعيت،
 در ها مشي خط تنظيم براي مبنايي اطالعات كردن فراهم
 در .كند مي ترسيم شهر و روستا توسعه بين متقابل روابط
 -روستايي پيوندهاي اي، منطقه شبكه پارادايم اينكه نهايت
 و آميزد مي هم در را ها آن مابين هاي وابستگي و شهري

 و توسعه براي واحدي سياستگذاري چارچوب
 نقاط تقسيم راهبرد اين اساس بر. دهد مي ارائه يزير برنامه
 ها فاصله مرگ و ارتباطات جهان در روستايي و شهري
 نيروي كاال، مختلف هاي جريان بلكه ندارد روشني معناي
 كه است آن مانند و مالي منابع خدمات، انساني،

 شكل ها انسان زندگي فضاي به اي شبكه صورتي به
 بلكه نيست، معقول و كاركردي تنها كه فضايي. دهد مي

 و عزيزپور(آيد مي شمار به توسعه فرايند در مهم عاملي
 اين در اصلي تأكيد بنابراين ).74: 1389 زاده، محسن
 قرار كالنشهري پيوندهاي گيري شكل چگونگي بر تحقيق
 جريانات اين صحيح گيري شكل در صورت كه چرا دارد،
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 شهري -روستايي فضاهاي شهر، و روستا ميان پيوندها و
 و چندگانه پيوندهاي بر مبتني همگن ناحيه يك در

 بر پيوندها اين و بود خواهند يكديگر با متقابل وابستگي
 تأثيرگذار اي ناحيه روندهاي قالب در سكونتگاهي توسعه
 آن، تبع به و كالنشهري پيوندهاي رو اين از. است

 - اقتصادي هاي دگرگوني و فضايي -  كالبدي تحوالت
 مؤثر نقش اثر در پيراموني، روستاهاي جتماعيا

 .است تبيين قابل مذكور گانه پنج هاي جريان

  محدوده و قلمرو پژوهش
هكتـارو   15548دهستان محمد آباد با وسـعتي معـادل   

كيلومتري جنوب اتوبان  5نفر جمعيت، در فاصله  22099
كيلومتري غرب شهر تهـران و   40تهران و حدود  –كرج 

اليت مشترك تجـاري، اقتصـادي، خـدماتي و    در حوزه فع
اسـاس   بـر . شغلي با دو كالنشهر كشور واقع شـده اسـت  

ــدآباد، يكــي از دهســتان  هــاي  تقســيمات سياســي، محم
شهرستان كرج در استان البرز است كه در بخش مركـزي  

ايـن دهسـتان در عـرض     .اين شهرستان واقع شده اسـت 
 دقيقـــه شـــمالي و طـــول 72درجـــه و  35جغرافيـــايي 

 1140درجه شـرقي،و ارتفـاع    78درجه و  50جغرافيايي 
  .متري از سطح دريا قرار گرفته است

  روش شناسي تحقيق
تحقيق حاضر، با توجـه بـه ماهيـت مسـئله و موضـوع      
مورد بررسي، از نوع توصيفي و تحليلي است و هدف آن 

شهري  –شناخت و تحليل تأثير نقش پيوندهاي روستايي 
بـراي جمـع   . يي روسـتاها اسـت  فضا –بر تحول كالبدي 

اي  هاي مورد نياز پژوهش از دو روش كتابخانه آوري داده
اي بـراي   از روش كتابخانـه . و ميداني استفاده شده اسـت 

ها، و از روش ميداني  ها و نقشه ها، طرح آگاهي از آمارنامه
در  آوري پرسشــنامه، مصــاحبه و جمــع بــراي مشــاهده،

يانـات فضـايي و   تـر جر  راستاي بررسـي هـر چـه دقيـق    
فضايي روستاهاي مورد مطالعـه بهـره    –تحوالت كالبدي 

روسـتاي   11جامعه آماري پـژوهش را  . گرفته شده است
براي انتخاب نمونه از . دهند دهستان محمدآباد تشكيل مي

هـايي همچـون فاصـله، تعـداد      ميان اين روستاها، ويژگي
در . خانوار و فعاليت اقتصادي مورد بررسي قـرار گرفتنـد  

ها به روش تخميني تعيين  نهايت شش روستا كه تعداد آن
اي و  گيـري فاصـله   شده بـود بـا اسـتفاده از روش نمونـه    

هاي  اي انتخاب شدند كه نماينده وضعيت تصادفي به گونه
در مرحلـه   .متفاوت روستاها در اين چند ويژگـي باشـند  
ويـژه ميـزان    بعد، با توجه به ماهيت متغيرهاي تحقيـق بـه  

سرمايه از روستا به شهر، ميزان سرمايه از شهر بـه   جريان
هاي مـورد نيـاز بـراي     و داده ها گذاري روستا، نوع سرمايه

ها، كه امكان استخراج شان از پرسشنامه روسـتا   تحليل آن
وجود نداشت، از بين روستاهاي نمونه با استفاده از روش 

و  عنوان نمونه مشخص شد خانوار به 342كوكران، تعداد 
گيـري   هاي خـانوار بـا اسـتفاده از روش نمونـه     رسشنامهپ

جـدول  . ها توزيع و تكميل گرديـد  تصادفي ساده ميان آن
نام و تعداد خانوار روسـتاهاي نمونـه و تصـوير     1شماره 
  .دهد ها را نشان مي پراكندگي آن 1شماره 

  

ها و آگاهي از ميـزان و   در نهايت براي تحليل كمي داده
ت در هـر يـك از روسـتاها از    حجم جريانـات و تحـوال  

همچنـين بــراي  . اسـتفاده شـده اسـت    TOPSISتكنيـك  
هاي تحليلي همچون رگرسيون  آزمون فرضيات از تكنيك

  .خطي و رگرسيون چند متغيره بهره گرفته شده است
  

 خانوار نام روستارديف
 24  1مركز اصالح و نژاد و بهبود شير1
 62 معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي2
و حاصلخيزي خاك شناسي خاكمركز 3  80 
 371 گلستانك4
 974 علي آباد گونه5
 1593 فرخ آباد6
  
  
  

مركز آمار : مأخذ. نام و تعداد خانوار روستاهاي نمونه.1ج
.1385ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن   
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  هاي پژوهش يافته
  2بررسي وضعيت تعامالت فضايي) الف

اي حاصل از تعامـل   شهري پديده –پيوندهاي روستايي 
هاي شـهري در   هاي روستايي و كانون دو سويه سكونتگاه

 –هـاي مختلـف    اي است كه به سبب جريان منطقهعرصه 
از جمله جريان افراد، كاالها، اطالعات، فناوري، نـوآوري  

در منطقه ). 169: 1390سعيدي، (آيد پديد مي -و مانند آن
شهري در قالب سه  -مورد مطالعه نيز پيوندهاي روستايي
  :جريان اساسي نمود پيدا كرده است

وجه به ميزان و ماهيت آن سرمايه با ت :جريان سرمايه   
سـرمايه  . يابـد  هاي گوناگوني در فضا جريان مي صورت به

شهري به دو صورت خصوصي و دولتي به منطقـه مـورد   
در واقع، روستاهاي ناحيه به دو . مطالعه جريان يافته است

نوع روستاهاي جاذب سرمايه خصوصي و جاذب سرمايه 
علـي آبـاد و    روستاهاي فرخ آباد،. شوند دولتي تقسيم مي

گلستانك جزء گروه اول هستند، كـه سـرمايه شـهري در    
  ا ـه ايع به آنـد زمين و مسكن و احداث صنـه خريـزمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گـذاري در   البته ميزان اين نوع سـرمايه . جريان يافته است
هـا   هر يك از روستاها، با توجه بـه موقعيـت و ويژگـي آن   

ــوده اســت ــؤثر. متفــاوت ب ــان ســرمايه  عوامــل م ــر جري ب
 2جـدول شـماره   خصوصي به روستاهاي مورد بررسي در 

  .نمايش داده شده است
 عوامل اثرگذار بر جريان سرمايهنام روستا

 
 فرخ آباد

.وجود دو شهرك وياليي در روستا-
فاصله كم و راه ارتباطي روستا با شهر كرج و همچنين كالنشهر  -

.تهران  
 رونق(باغات زيبا در روستا  آب و هواي ييالقي و وجود -

).گردشگري  
.وجود زيرساخت هاي خدماتي مناسب در روستا-

 علي آباد

).            منفي(كمبود خدمات -
).          منفي(كالبد نامناسب  -  
).منفي(هاي نامناسب فرهنگي  ويژگي -  
.وجود فضاي كافي براي احداث صنايع -  
.وجود نيروي كار فراوان-

تانكگلس  

.           فاصله كم و راه ارتباطي مناسب تا  شهركرج-
.                                     كالبد مناسب روستا -  
.وجود خدمات مناسب و كافي در روستا  -  
.وجود فضاي كافي براي احداث صنايع -  
وجود نيروي كار براي اشتغال در صنايع-

  
  
  

.نقشه توزيع فضايي روستاهاي نمونه.1ت  

ه روستاهاي عوامل مؤثر بر جريان سرمايه خصوصي ب. 2ج
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ميليـارد   294يه اي حـدود  در روستاي فرخ آبـاد سـرما  
ريال از شهر تهران به روستاي فرخ آباد جريان يافته است 

ميليارد ريال توسط مالكـان تهرانـي    290كه از اين مقدار 
هـاي وياليـي در دو    براي خريـد زمـين و سـاخت خانـه    

گذاري شده است و مبلغي حدود  شهرك مسكوني سرمايه
ه دو جداره به ميليارد ريال براي احداث كارخانه شيش 40

سرمايه وارد شده از كرج بـه  . اين روستا انتقال يافته است
ميليارد ريال برآورد شده كه ايـن مبلـغ    45اين روستا نيز 

براي احداث كارخانه توليد رنگ و كارگـاه تراشـكاري و   
در جهت . گري در روستا سرمايه گذاري شده است ريخته

آبـاد بـه    مخالف نيز سـرمايه بازگشـتي از روسـتاي فـرخ    
ميليــارد ريــال  27شــهرهاي تهــران، كــرج و محمدشــهر 

وضع مالي نسبتاً مناسب اهـالي روسـتا   . برآورد شده است
موجب شده تا برخي افراد روستا در زمينه خريـد زمـين،   
مسكن يا احداث خرده فروشي به سرمايه گذاري در شهر 

نزديكي به شهر و مراجعه مردم براي دريافـت  . اقدام كنند
  و خـدمات از شـهرهاي كـرج و تهـران نيـز، انتقـال       كاال

  
  

ــرمايه  ــر س ــوع ديگ ــتان   ن ــتاهاي دهس ــذاري در روس گ
سه روستاي مركـز  . گذاري دولتي است محمدآباد، سرمايه

 خاكشناسي و حاصـلخيزي خـاك، معاونـت آب و خـاك    
  ودـز اصالح نژاد و بهبـركـاي مـجهاد كشاورزي و روست

  

  

  . شهر را در پي داشته است سرمايه زيادي از اين روستا به
 12نشـينان مبلغـي حـدود      در روستاي گلستانك نيز شـهر 

ميليارد ريال در زمينه خريد زمين و ساخت خانـه در ايـن   
ميليارد ريـال نيـز    50عالوه بر اين، . روستا هزينه كرده اند

براي ايجاد كارخانـه شـير و فلكـه سـازي در ايـن روسـتا       
ــده اســت  ــذاري ش ــرمايه گ ــي. س ــرمايه همچن ن ارزش س

 21بازگشتي از روسـتاي گلسـتانك بـه شـهرهاي اطـراف      
ايــن . ميليــون تومــان بــرآورد شــده اســت 640ميليــارد و 

درحاليست كه در روستاي علي آباد شهرنشينان تنها مبلغي 
ميليون ريال براي خريد زمين و مسكن در اين  320حدود 

در  در واقع سـرمايه شـهري  . اند گذاري كرده روستا سرمايه
زمينه احداث صنايع به اين روسـتا جريـان يافتـه اسـت و     
سرمايه شهري وارد شده از شهر كرج براي احداث كارگاه 

ميليـارد ريـال بـرآورد شـده      28و كارخانه به اين روسـتا   
همچنين سرمايه بازگشتي از روستاي علـي آبـاد بـه    . است

 ميليارد ريال و ارزش بازگشتي از ايـن روسـتا   9شهر كرج 
  ).3ج(است ميليون ريال محاسبه شده 480محمد شهر  به

  

  
  

  

  
كـه سـرمايه دولتـي از سـوي      شير، روستاهايي هسـتند 

وزارت جهاد كشاورزي براي احـداث ادارات مربـوط بـه    
  هــا ســرمايه گــذاري  انجــام تحقيقــات كشــاورزي، در آن

  ).4ج(شده است
  

نام 
 روستا

 كارخانه كارگاه ساخت خانه خريد زمين

ميليارد ريال 2500 فرخ آباد ميليارد ريال 400   
ي گر هكارگاه تراشكاري و ريخت  

ميليارد ريال 10  
ميليارد ريال 40شيشه دو جداره   

ميليارد ريال 35كارخانه رنگ سازي   

ميليون ريال 2000 علي آباد ميليون ريال 1200   
ميليون ريال 8000ريسي  كارگاه نساجي و نخ  

 
كارخانه بسته بندي مكانيزه سبزيجات صادراتي 

ميليارد ريال20  

ميليارد ريال 7 گلستانك ميليارد ريال 5   
ميليون  500كارگاه سفالگري و مجسمه سازي

 ريال
ميليارد  50)سازي شير و فلكه(كارخانه وگ ايران

 ريال
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ي وارد شده از شهر تهران به روستاي مركز سرمايه دولت
ميليـارد ريـال، ايـن     15و حاصلخيزي خاك  شناسي خاك

 10مبلغ در روستاي معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي 
گذاري در روستاي مركـز   ميليارد ريال و ميزان اين سرمايه

ــود  ــژاد و بهبـــ ــالح نـــ ــير  اصـــ ــارد  8شـــ   ميليـــ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

ــرآو  ــال ب ــت ري ــده اس ــان  . رد ش ــدم امك ــين ع همچن
گذاري در اين روستاها، خروج سـرمايه زيـادي از    سرمايه

جريان سرمايه . اين روستاها به شهر را در پي داشته است
نمـايش   2از شهر به روستا و بالعكس در تصوير شـماره  

  .داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گذاري نوع سرمايه نام روستا  

  ميليارد ريال 1: تأسيس مركز فني و حرفه اي فرخ آباد

و حاصلخيزي خاك شناسي خاكمركز    ميليارد ريال  15:  انجام تحقيقات مربوط به امور كشاورزي 

  ميليارد ريال 10: انجام تحقيقات مربوط به امور كشاورزي معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي

ميليارد ريال  8: انجام تحقيقات مربوط به امور كشاورزي مركز اصالح نژاد و بهبود شير  

 .1392هاي انجام شده در تير ماه  بررسي:مأخذ.دولتي انجام شده در روستاهاي مورد بررسي هاي گذاري ميزان سرمايه.4ج

  .  1392اطالعات اوليه حاصل از پيمايش ميداني، سال :مأخذ.نقشه جريان سرمايه از شهر به روستا و بالعكس.2ت

109 



 

 
 

ره 
شما

15
0

 ♦ 
ان 

بست
تا

94 ♦

يق جريان جمعيت در اين منطقه از طر :جريان جمعيت
هاي دائمي و همچنين آمد و شدهاي روزانه بين  مهاجرت

تحـوالت  . محل مسكوني و محل كار شكل گرفتـه اسـت  
دهـد كـه سـه     جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه نشان مـي 

روستاي فرخ آباد، علـي آبـاد و گلسـتانك بـا افـزايش و      
 ايـدر روست. اند اجرپذيري شديد جمعيت روبرو بودهـمه

اين روستا تا شهرهاي كرج و تهران،   فرخ آباد فاصله كم
راه ارتباطي مناسب و همچنين وجود امكانات و خـدمات  
رفاهي، موجب مهاجرت افراد زيادي به اين روسـتا شـده   

هـاي   عالوه بـر ايـن، رونـق سـاخت و سـاز خانـه      . است
هاي شغلي در اين زمينه موجـب   وياليي و وجود فرصت

عـدم  علـت   بـه  شده تا بسياري از مهاجران جويـاي كـار،  
ــه كــافي در كــارگري بخــش ســاختمان   مهــارت و تجرب

در . كار شـده و در ايـن روسـتا سـاكن شـوند       مشغول به
روستاي علي آبـاد وجـود صـنايع، سـكونت بسـياري از      

  . شاغالن صنايع در اين روستا را در پي داشته است

  
  

 100هاي اخيـر حـدود    در زمينه مهاجرفرستي نيز در سال
روســتاي فــرخ آبــاد بــه شــهرهاي كــرج و نفــر از ســاكنان 

رفـت و   در روستاي فرخ آباد، . اند محمدشهر مهاجرت كرده
 ها آمد مالكان شهري به ويالهايشان در روستا و سكونت آن

  در اين ويالها براي چند ماهي از سال، گرايش بـه زنـدگي  

از طرف ديگر، ارزاني زمين و اجاره خانه و امكان ساخت 
ني، موجب مهاجرت بسياري از افـراد  و سازهاي غير قانو

در . كم درآمد از شهرهاي اطراف به اين روستا شده است
روستاي گلستانك نيز، امكان تأمين كار و درآمد در بخش 
خدمات و همچنين قيمت مناسب زمين و مسكن، موجب 

مهـاجرت كـرده و در    شده تا افراد زيادي به ايـن روسـتا  
شناسـي و   ركـز خـاك  در سه روستاي م. آنجا ساكن شوند

معاونت آب و خاك جهاد كشـاورزي   حاصلخيزي خاك، 
و روستاي مركز اصالح نژاد و بهبود شير، مالكيت دولتـي  
خانه و زمين و عدم امكان ساخت و سازهاي غيرقـانوني،  
مانع از مهاجرت افراد جوياي كـار بـه ايـن روسـتا شـده      

 هاي شغلي موجود در ادارات داير در مقابل فرصت. است
هـا و همچنـين نيـاز بـه نيـروي كـار بـراي         در اين روستا

نگهداري از تأسيسات و مراكز تحقيقاتي ادارات مـذكور،  
ــي    ــن ســه روســتا را در پ ــه اي ــار ب ــروي ك ــاجرت ني   مه

  .داشته است

  
  

شهري و مهاجرت ساكنان اين روستا بـه شـهر را در پـي    
نفـر از   66در روستاي علـي آبـاد نيـز حـدود     . داشته است

دنبـال دسترسـي بـه امكانـات و درآمـد       اهالي اين روستا به
بيشتر از اين روستا خارج شده و در شهرهاي اطراف ساكن 

نفـر از   30ا حـدود  ولي در روستاي گلستانك تنهـ . اند شده

  گزينه
  
  روستا

 
  مقدار
  

بازگشت بازنشستگان به 
  زادگاه خود

  يافتن شغل
اسكان در مسكن ارزان 

  قيمت
  جمع  ساير

  100  4/11  7/33  4/43 4/11 درصد  بادفرخ آ
  100  0  7/75  3/24 0 درصد  گلستانك

  100  2/12  6/75  20/12 0 درصد علي آباد گونه
  100  0  0 100 0 درصد شناسي و حاصلخيزي خاك مركزخاك

  100  0  0 100 0 درصد معاونت آب وخاك جهادكشاورزي
  100  0  0 100 0 درصد مركز اصالح نژاد شير

  100  4/7  50  8/36 8/5 درصد  جمع كل

 .1392هاي انجام شده در تير ماه  مأخذ بررسي.داليل مهاجرت افراد به روستاهاي مورد مطالعه.  5ج 
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  . انــد اهــالي روســتا بــه شــهرهاي اطــراف مهـــاجرت كــرده
روستاي گلستـانك از امكانات خدمات متنـوعي برخـوردار   
است بنابراين داليل مهاجرت اين افراد را بايـد در تحصـيل   

در دو روستاي مركـز  . ها جست و جو كرد و تغيير شغل آن
اك معاونـت آب و خـ   شناسي و حاصـلخيزي خـاك،    خاك

  جهاد كشاورزي، وضع مالي به نسـبت خـوب روسـتائيان و   

  
  

جريان نيروي كار از شهر به روستا و بالعكس نيز، بعـد  
ــه اســت  ــن منطق ــت در اي ــان جمعي در . ديگــري از جري

نفر از مربيان مركز فني و حرفه اي  20روستاي فرخ آباد، 
نفر از آموزگاران شاغل در مدارس، از كرج به ايـن   50و 

 نفر از كارمندان مراكز 30همچنين . كنند اجعه ميروستا مر
صورت روزانه به اين روستا رفـت و   پزشكي روستا نيز به

در روستاي فرخ آباد هر سه مقطع تحصـيلي  . كنند آمد مي
. و يــك مركــز فنــي و حرفــه اي در روســتا وجــود دارد 

همچنين مراكزي همچون داروخانه، مركز بهداشت، مطب 
نيـروي   روستا داير است، بنـابراين  و دندانپزشكي در اين

كار متخصص شاغل در اين مراكز از شهرهاي اطراف بـه  
اين درحاليست كـه روسـتاي   . كنند اين روستا مراجعه مي

 سـاكنان  علي آباد يك روستاي خوابگاهي است و بيشـتر 
 روسـتا  آن در شهرهاي اطراف مشغول به كار هستند و از

  هـاي  بنـابراين فرصـت   .كنند به اين شهرها رفت و آمد مي

همچنين اشتغال تعداد زيادي از ساكنان ايـن روسـتاها در   
شهرهاي اطراف، موجب شده تـا تعـدادي از خانوارهـاي    
. اين روستا به شهرهاي كرج و محمدشهر مهاجرت كننـد 

در روستاي مركز اصالح نـژاد و بهبـود شـير نيـز كمبـود      
اين خدمات و امكانات، مهاجرت تعـدادزيادي از ساكنان 

  .روستا به محمدشهر را در پي داشته است

  
  

شغلي محدود در اين روستا موجب شده تا تنها حـدود  
فروشـنده  عنـوان راننـده و    نفر از ساكنان محمدشهر به 11

در روســتاي . بــراي كــار بــه ايــن روســتا مراجعــه كننــد
 گلستانك نيز جريان نيروي كار از شهر به روستا، مربـوط 

 كـه  طوري به .به كارگران شاغل در صنايع اين روستا است
نفر از ساكنان محمدشهر براي كار در كارخانـه   55حدود 

صـورت روزانـه بـه     شير و فلكه سازي واقع در روستا، به
در روستاي مركـز  . كنند ستاي گلستانك رفت و آمد ميرو

نفــر از  40و حاصــلخيزي خــاك، حــدود  شناســي خــاك
كارمندان ادارات اين روسـتا بـا مـدرك ليسـانس و فـوق      
ليسانس از شهرهاي تهـران، كـرج و محمدشـهر بـه ايـن      

در روستاي معاونت آب و خـاك  . كنند روستا مراجعه مي
ــدود   ــز ح ــاورزي ني ــاد كش ــر 20جه ــدان از  نف از كارمن

ــارگران، از    ــر از ك ــرج و هفــت نف ــران و ك شــهرهاي ته
همچنين در . كنند محمدشهر به اين روستا رفت و آمد مي

 گزينه
روستا

 
برخورداري از امكانات رفاهي  كسب درآمد بيشتر تغيير شغل تحصيل مقدار

 آموزشي
بازگشت به محل 

 تولد

8/106/441/334/11 درصدفرخ آباد  0 
008/202/79 درصدگلستانك  0 

 0 037/416/580 درصدعلي آباد گونه
و  شناسيخاككزمر

 0 0 0 25 75 درصدحاصلخيزي خاك

معاونت آب وخاك 
3/33 درصدجهادكشاورزي  0 6/66  0 0 

 0 0000 درصدمركز اصالح نژاد شير
5/764/296/313/31 درصدجمع كل  0 
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نفــر از  11روســتاي مركــز اصــالح نــژاد و بهبــود شــير، 
كارمندان شاغل در ادارات اين روسـتا، سـاكن شـهرهاي    

در جهت مخالف نيـز تعـدادي   . كرج و محمدشهر هستند
ن روســـتاهاي مـــورد بررســـي در ادارات يـــا از ســـاكنا

در . كارخانجات شهرهاي اطراف مشغول بـه كـار هسـتند   
روستاي فرخ آباد حدود هشت درصد از سـاكنان روسـتا   

ديگر در شهرك هاي  20در كارخانه هاي اطراف تهران و 
عالوه بر اين . صنعتي شهر كرج مشغول به فعاليت هستند

درصـد در   60، حـدود  در ميان كارمندان ساكن در روستا
درصـد   10مشاغل اداري و نظامي شـهر كـرج و حـدود    

ديگر از اين كارمندان نيز در ادارات محمدشـهر مشـغول   
اين درحاليست كه در روسـتاي علـي آبـاد    . به كار هستند

تا مشـغول بـه   درصد ساكنان در خود روس  33د تنها حدو
كار هستند و مابقي افراد بـراي كـار بـه خـارج از روسـتا      

 در واقع بسياري از كارگران و كارمنـدان . كنند مراجعه مي
شاغل در شهرهاي كرج، محمدشـهر و بعضـاً تهـران، بـه     
 علت ارزاني نسبي زمـين و مسـكن و مسـافت كـم ايـن     

  و انـد  روستا با شهرهاي اطراف، در اين روستا ساكن شده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صورت روزانه يا فصلي براي كار به شهرهاي اطراف  به
همچنين در روستاي گلسـتانك تنهـا   . كنند رفت و آمد مي

درصد ساكنان روستا براي كـار بـه شـهرهاي اطـراف      15
كنند كه به احتمال زياد اين تعداد از مراجعـان   مراجعه مي

 به اينهاي اخير  نيز متعلق به نوآمدگاني است كه در سال
و  شناسـي  خـاك در روسـتاي مركـز   . انـد  روستا وارد شده

درصد ساكنان روستا به كار  26حاصلخيزي خاك، حدود 
در ادارات شــهرهاي كــرج و محمدشــهر اشــتغال دارنــد، 
مابقي افراد نيز به كارگري و خرده فروشـي در شـهرهاي   

در روستاي معاونـت آب و خـاك   . اطراف مشغول هستند
درصد سـاكنان در ادارات شـهرهاي    18جهاد كشاورزي، 

اطراف مشغول به كار هستند و هفت درصد ديگر نيـز بـه   
در نهايـت در  . پردازنـد  كارگري در شهرهاي اطـراف مـي  

روستاي مركز اصالح نژاد و بهبود شير، هفـت درصـد در   
درصد ديگر نيز به كارگري  36ادارات شهرهاي اطراف و 

 در تصـوير . نـد در شهرهاي كرج و محمدشهر اشتغال دار
جريان نيروي كار از شهر به روسـتا و بـالعكس    3شماره 

  .نمايش داده شده است
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جريان كاال و خدمات در منطقـه   :جريان كاال و خدمات
ــواحي   ــال محصــوالت كشــاورزي از ن ــه، انتق ــورد مطالع م
روستايي به مراكز شهري و در جهت متفاوت، جريان انتقال 

اي از مراكــز شــهري بــه    و كارخانــهكاالهــاي صــنعتي  
 پـس از برداشـت  . گيرد هاي روستايي را در بر مي سكونتگاه

محصوالت توسط كشاورزان، بازاريان و دالالن شـهر كـرج   
به اين روستاها مراجعه كرده، محصـوالت بـاغي و زراعـي    
روستاها را از كشاورزان خريداري و با وسايل نقليه خود به 

در واقع شهر كرج محل جـذب و  . كنند شهر كرج منتقل مي
نگهــداري توليــدات كشــاورزي روســتاهاي اطــراف و     

از . دهنده اين محصوالت به پايتخت به شمار مي رود انتقال
ــا تجمــع گزينــي ادارات،   ســوي ديگــر كالنشــهر كــرج  ب

عنـوان تنهـا    ها و كليه نهادهاي دولتـي در خـود، بـه    سازمان
نجام كارهـاي اداري  كانون و مركز مراجعه روستائيان براي ا

رود و سـاكنان ايـن روســتاها    شــمار مـي  در ايـن منطقـه بـه   
 اداري بـه  ايـات و انجام كارهـناچارند براي دريافت خدم

همچنـين بسـياري از كاالهـاي    . كننـد  شهر كرج مراجعه مي
ها در روسـتا   مصرفي مورد نياز روستائيان كه امكان تهيه آن

بديهي است كه شـدت  . شود وجود ندارد، از شهر تأمين مي
اين جريانات با توجه به امكانات و خدمات موجود در هـر  

در روسـتاهاي فـرخ آبـاد،    . يك از روستاها متفـاوت اسـت  
 خدمات بازرگـاني، از  گلستانك و علي آباد، به سبب وجود

توانند  مختلف خرده فروشي، روستائيان مي جمله واحدهاي
بنـابراين،  . دتا حدي نيازهاي روزانـه خـود را برطـرف كننـ    

طور نسبي كمتـر   حجم مراجعات به شهر در اين روستاها به
ــز  . اســت ــتاي مرك ــين در دو روس ــاكهمچن ــي خ  و شناس

 حاصلخيزي خاك و معاونت آب و خاك جهـاد كشـاورزي  
دو فروشگاه بـزرگ تعـاوني وجـود دارد كـه سـاكنان ايـن       

هـايي   توانند تا حدي نيازهاي خود را در زمينـه  روستاها مي
. برطرف كننـد ... خريد ميوه، گوشت، نان، لباس و  همچون

علت فاصله كم ايـن روسـتاها تـا شـهرهاي      با اين وجود به

كرج و محمدشهر و همچنين قدرت خريد به نسبت بـاالي  
ساكنان اين دو روستا، اين افراد حجـم زيـادي از كاالهـا و    

از طرف . كنند مايحتاج خود را از شهرهاي اطراف تأمين مي
روستاي معاونـت آب و خـاك جهـاد كشـاورزي،      ديگر در

يك ساختمان پزشكان نيز داير است، بنابراين سـاكنان ايـن   
ــكي    ــكي تخصصــي و دندانپزش ــدمات پزش ــه خ ــتا ب روس

 ايــن درحاليســت كــه در روســتاي مركــز. دسترســي دارنــد
اصالح نژاد و بهبود شير تنها يك فروشگاه كوچك در حـد  

د دارد، بنابراين سـاكنان  تأمين نيازهاي اوليه و ضروري وجو
هـاي كـرج و    اين روستا نيازهاي خود را از خـرده فروشـي  

انـد تـأمين    محمدشهر كه در فاصله كمي از روستا واقع شده
مراجعات بازاري روستائيان بـه   4در تصوير شماره . كنند مي

  .شهر و بالعكس نمايش داده شده است
 فضـايي  –تأثير جريانات فضايي بر تحوالت كالبـدي  

  روستاها
هــاي  شــهري بـه شــكل جريــان  –پيونـدهاي روســتايي 

توانند موجبات تحوالت اقتصادي، اجتماعي و  فضايي، مي
  .كالبدي در نواحي روستايي را فراهم آورند

ــرمايه ــاد     س ــنايع و ايج ــداث ص ــه اح ــذاري در زمين گ
هـــاي شـــغلي در روســـتاهاي مـــورد بررســـي،  فرصـــت

سـاكن  . اسـت  مهاجرپذيري اين روستاها را در پـي داشـته  
شدن كارگران صنايع در اين روسـتاها و همچنـين اشـتغال    
بســياري از ســاكنان روســتاهاي مــورد بررســي در صــنايع 
مذكور، موجب تحول در تركيب شـغلي جمعيـت بـه نفـع     

جريان جمعيت . مشاغل صنعتي در اين روستاها شده است
نيز، تغيير  صورت رفت و آمد ساكنـان روستاهـا به شهـر به

ــ ــرك   در ط ــوي تح ــا و الگ ــا، رفتاره ــرش، هنجاره رز نگ
دنبـال   كـه بـه   طـوري  بـه . اجتماعي را در پـي داشـته اسـت   

شهرگرايي روستائيان، تقاضا براي خدمات شهري باال رفتـه  
و خدمات شهري جديـدي در ايـن روسـتاها ايجـاد شـده      

صـورت كـاهش    تحـوالت بخـش اقتصـادي نيـز بـه     . است
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راعـي، تعـدد   كشاورزان و مسـاحت اراضـي زيـر كشـت ز    
واحدهاي صنعتي، افزايش شاغالن صنايع و تعـدد و تنـوع   

بعد ديگـر  . واحدهاي خدماتي در روستاها بروز يافته است
در ايـن زمينـه   . تحوالت روستاها، تحوالت كالبـدي اسـت  

نزديكي به شهر و دسترسي روستائيان به مصـالح شـهري و   
ليد از هاي اقتصادي روستائيان، تق همچنين تغيير در فعاليت

ــاكن    ــاركرد مس ــول در ك ــهري و تح ــاري ش ــوي معم الگ
كـاهش مسـاحت اراضـي    . روستايي را در پي داشته اسـت 

كشاورزي نيز از ديگر تحـوالت كالبـد روسـتايي متـأثر از     
جريانات و پيوندهاي شكل گرفته ميان شهر و روستا بـوده  

جريان سرمايه از شهر به روستا و احداث صـنايع در  . است
، موجب شده تا نيروي كار زيـادي بـراي كـار    اين روستاها

در صنايع به اين روستاها مهاجرت كرده و در آنجا سـاكن  
در اثـر ايـن مهاجرپـذيري، جمعيـت ايـن روسـتاها       . شوند

افزايش يافته است و همين افزايش جمعيت، باعث افزايش 
تقاضا بـراي زمـين و مسـكن و در نتيجـه افـزايش قيمـت       

هـاي   ها به كـاربري  ر و تبديل آنهاي كشاورزي و تغيي زمين
 .عمدتاً مسكوني و بعضـاً خـدماتي و صـنعتي شـده اسـت     

  دار بـا شـوق و   بالطبع در چنين شـرايطي روسـتائيان زمـين   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منظور كسب درآمـدهاي هنگفـت، بـدون كـار و      ذوق به
آورند، به ايـن ترتيـب كـه     كوشش به نوعي رانت روي مي
تـر   با حفظ و حراست دقيـق  اراضي زراعي و باغي خود را

در تثبيت بيشتر مالكيت از گردونه اقتصاد كشاورزي خارج 
هـايي يـا حتـي تمـام      به تدريج با فـروش قسـمت  . كنند مي

هاي روستائيان به متقاضيان و نيز سـاخت و سـازهاي    زمين
قانوني و غيرقانوني، در نحوه كاربري اراضي از كشـاورزي  

ند اينها تغييرات بنيـادين  به مسكوني، تجاري، صنعتي و مان
البته اين مسئله تنها بـه ايـن موضـوع محـدود     . دهد رخ مي

شود، چرا كه تقاضاي باالي زمين در اين روسـتاها، نـه    نمي
هاي روستايي يا شهرهاي  تنها مربوط به مهاجران سكونتگاه

كوچك است، بلكه ريشه در حجم انبوه متقاضيان زمـين و  
فاصـله  . نشهرها نيز داردمسكن خود شهرهاي بزرگ و كال

كم اين روستاها تا شهرهاي كرج و تهـران، راه ارتبـاطي و   
ــا    ــده ت ــتاها، موجــب ش ــن روس ــواي مناســب اي آب و ه

گذاري در زمينه خريـد زمـين، در    شهرنشينان نيز به سرمايه
اين امر نيز بـه نوبـه خـود، افـزايش     . اين روستاها بپردازند

د و فروش و تغييـر  هاي كشاورزي روستا، خري قيمت زمين
  .ها را در پي داشته است كاربري آن
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 -تحليل تأثير جريانات فضايي بـر تحـوالت كالبـدي   
  فضايي روستاها
در مرحلــه بعــد، بــراي تحليــل كمــي   :تحليــل كمــي

هاي بدسـت آمـده و آگـاهي از وضـعيت هريـك از       داده
ندها وتحوالت ناشـي از آن،  روستاهاي نمونه از لحاظ پيو

به بررسي شدت جريانات و تحـوالت در هـر روسـتا بـا     
در نهايـت  . 3استفاده از مدل تاپسيس پرداخته شده اسـت 

اقتصادي،  –هاي محيطي، اجتماعي  روستاها از لحاظ توان
. انـد  بنـدي شـده   كاركرد كالنشهر و سياست دولـت طبقـه  

نـات از  بنـدي روسـتاها از لحـاظ شـدت جريا     براي رتبـه 
هشت متغير ميزان سرمايه جريان يافته از شهر به روسـتا،   
ميزان سـرمايه جريـان يافتـه از روسـتا بـه شـهر، درصـد        

درون (مهاجران وارد شده به روستا نسبت به كل جمعيت 

بـرون  (، درصد مهـاجران خـارج شـده از روسـتا     )كوچي
، درصد نيروي كار جريان يافته از روستا به شـهر،  )كوچي
نيروي كار جريان يافته از شهر بـه روسـتا، حجـم    درصد 

كاال و خدمات جريان يافته از روستا به شهر، حجم كاال و 
. خدمات جريان يافته از شهر به روستا استفاده شده است

 10اساس فضايي روستاها نيز بر –شدت تحوالت كالبدي 
 گرايش به خدمات لـوكس شـهري، تحـول بخـش     متغير

 مسكن، عت، تغيير در كاركردكشاورزي، تحول بخش صن
كاهش سطح زير بنا، تراكم طبقاتي، تحول در نوع مصالح، 
تحول در بافت و شكل گيري محالت جديد، كيفيـت راه  
و شبكه معابر روستايي و تغيير كاربري اراضي كشاورزي 

  ).7ج(محاسبه شده است

  
  
  
  

انك و بندي، روسـتاهاي فـرخ آبـاد، گلسـت     در هر دو رتبه
علي آباد به ترتيب در رتبه اول تا سوم، و سه روستاي مركز 
خاكشناسي و حاصلخيزي خاك، معاونت آب و خاك جهاد 

 شدت جريانات شدت تحوالت
 نام روستا

 رتبه رتبه رتبه ضريب

795/0  1 653/0  فرخ آباد 1 

605/0  3 362/0  علي آباد 3 

695/0  2 417/0  گلستانك 2 

065/0  4 141/0  4 
شناسي و  مركز خاك

 حاصلخيزي خاك

129/0  5 134/0  5 
معاونت آب و خاك 

 جهاد كشاورزي

600/0  6 125/0  6 
مركز اصالح نژاد و 

 بهبود شير

بندي روستاها از نظر شدت جريانات و تحوالت رتبه.7ج
دست آمده با  نتايج به: مأخذ .با استفاده از روش تاپسيس

.روش تاپسيس  

هايي از گرايش به معماري و خدمات شهري درنمونه.5ت
.1392تابستان  هاي ميداني، بررسي: مأخذ .روستاي فرخ آباد  
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كشــاورزي و روســتاي مركــز اصــالح نــژاد و بهبــود شــير  
. انـد  هاي چهارم، پنجم و ششم قرار گرفتـه  ترتيب در رتبه به

وده، بنابراين هر چه شدت جريانات در اين روستاها بيشتر ب
 . است تحوالت نيز با شدت بيشتري در اين روستاها رخ داده

فـرض اول، ابتـدا وزن كـاركرد كالنشـهر،      براي اثبـات 
هاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي و سياست دولـت   توان

بـراي  . با استفاده از روش تاپسـيس محاسـبه شـده اسـت    
هاي محيطـي از   آگاهي از وضعيت روستاها از لحاظ توان

فاصله و موقعيت روستا نسـبت  (موقعيت نسبي پنج متغير 
هـــاي خـــدماتي  ، زيرســـاخت)اطـــراف بـــه شـــهرهاي

، وضعيت )برخورداري از خدمات و راه ارتباطي مناسب(
سـطح  (، وضعيت فرهنگي)درآمد ساكنان روستا(اقتصادي 

و مساحت اراضـي زراعـي اسـتفاده    ) سواد و اشتغال زنان
صـورت   كاركرد شهر در روستاهاي نمونـه بـه  . شده است

ر بـه روسـتا   جريان سرمايه، افراد، كاال و خـدمات از شـه  
بنابراين براي مشـخص شـدن وضـعيت    . بروز يافته است

روستاها در اين زمينه از چهار متغير ميزان سرمايه جريـان  
يافته از شهر به روسـتا، درصـد مهـاجران وارد شـده بـه      
روستا، درصد نيروي كار جريان يافته از شهر به روسـتا و  

ا حجم كاالها و خدمات انتقـال يافتـه از شـهر بـه روسـت     
 استفاده شده و روسـتاها بـا اسـتفاده از تكنيـك تاپسـيس     

   ).8ج(اند  شده بندي رتبه
 سـه  در دولتـي  گذاري سرمايه دولت، سياست از منظور
 معاونـت  خاك، حاصلخيزي و شناسي خاك مركز روستاي

 نژاد اصالح مركز روستاي و كشاورزي جهاد خاك و آب
 .ستاهاسـت رو اين در دولتي مالكيت ايجاد و شير بهبود و
 دولتي ادارات ايجاد آباد، علي و گلستانك روستاي دو در

 همچـون  دولتـي  هاي رساني خدمات و دهداري همچون
 عنـوان  به روستا، معابر بندي جدول و ارتباطي راه آسفالت
 روسـتاي  در. اسـت  شده داده امتياز دولتي گذاري سرمايه
 در تومـان،  ميليون 100 حدود دولتي سرمايه نيز آباد فرخ

 جريـان  روسـتا  اين به اي حرفه و فني مركز احداث زمينه
 از يـك  هـر  بـه  9در جـدول شـماره    بنابراين. است يافته

 انجـام  دولتـي  هـاي  گذاري سرمايه ميزان براساس روستاها
مندرج  صورت به روستاها و شده داده امتياز ها آن در شده

  .اند شده بندي طبقه  9در جدول شماره 

  
  
  
  

  
  
  

 نام روستا
...هاي محيطي توآن  كاركرد شهر 

 ضريب رتبه ضريب رتبه

608/0 1 1 1 فرخ آباد  

381/0 3 علي آباد  5 213/0  

845/0 2 گلستانك  6 155/0  

شناسي و  مركز خاك
 حاصلخيزي خاك

4 089/0  3 345/0  

جهاد  معاونت آب و خاك
 كشاورزي

5 089/0  2 397/0  

مركز اصالح نژاد و بهبود 
 شير

6 076/0  4 334/0  

 امتياز رتبه نام روستا
 5 4 فرخ آباد

 1 6 علي آباد

 2 5 گلستانك

شناسي و حاصلخيزي خاك مركز خاك  1 19 

 18 2 معاونت آب و خاك جهاد كشاورزي

 17 3 مركز اصالح نژاد و بهبود شير

 –بندي روستاها از  نظر توان محيطي، اجتماعي  رتبه. 8ج
  .اقتصادي، كاركرد كالنشهر با استفاده از روش تاپسيس

.آمده با روش تاپسيس دست نتايج به: مأخذ  
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عنـوان متغيـر    ه بعد، وابستگي وزن پيوندها بـه در مرحل
 –هاي محيطي اجتماعي  وابسته به وزن كاركرد شهر، توان

ضــرايب بدســت آمــده در (اقتصــادي و سياســت دولــت
، با استفاده از رگرسيون چند متغيره مورد ) 8و  7جداول 

 )R(مقـدار ضـريب همبسـتگي   . 4بررسي قرار گرفته است
، بنــابراين بــين مجموعــه باشــد مــي 998/0بــين متغيرهــا 

متغيرهاي مستقل و متغير وابسته تحقيق، همبستگي قـوي  
ــود دارد ــر از  sig=007/0. وج ــت،   5و كمت ــد اس درص

معادلــه رگرســيون نيــز . دار اســت بنــابراين بســيار معنــي
  :صورت زير است  به

  
5 Y = 0/171 +0/434x1 +276x2 -0/012x3   

  

حـوالت  همچنين براي اثبـات فـرض دوم، وابسـتگي ت   
عنوان متغير وابسته به وزن جريانـات   فضايي به –كالبدي 

ضرايب بدسـت آمـده در   (عنوان متغير مستقل و پيوندها به
مورد  6، با استفاده از رگرسيون دو متغيره)7جدول شماره 

 R=946/0ضـريب همبسـتگي  . بررسي قرار گرفتـه اسـت  
فضـايي   -است، بنابراين بين پيوندها و تحـوالت كالبـدي  

صـورت   معادله رگرسيون بـه . تگي قوي وجود داردهمبس
  :زير است

  

Y=-0/098+1/569x  
  

. Beta 
R 

Square 
R عوامل مورد بررسي 

004/0 950/0 902/0 950/0  
رابطه تحوالت كالبدي 

فضايي با پيوندها –  

  

  
  نتيجه   

هاي روسـتايي بـا توجـه بـه عوامـل و سـاز و        سكونتگاه
ل زمان تحوالت بسـياري  كارهاي دروني و بيروني در طو

ــه ــد يافت ــات فضــايي و گســترش   شــكل. ان ــري جريان گي
گيـري   شهري از عوامل اصلي شـكل  -پيوندهاي روستايي

اين گونه تحوالت در روستاها بوده اسـت كـه بـا سـاز و     
هـاي روسـتايي تأثيرگـذار     كارهاي مختلفي بر سـكونتگاه 

بررسي جريانات فضايي در منطقه مـورد بررسـي   . اند بوده
دهــد كــه ايــن جريانــات در قالــب پيونــدهاي  شـان مــي ن

شــهري، تــأثيرات فراوانــي بــر فضــا و كالبــد  -روســتايي
كـه روسـتاهاي مـورد     طـوري  بـه . روستايي گذاشته اسـت 

ــه ــي در زمين ــي،   بررس ــاعي، فرهنگ ــف اجتم ــاي مختل ه
انـد و زنـدگي    اقتصادي و كالبدي تحوالت وسيعي يافتـه 
  .ده استروستايي از جهات مختلف متحول گردي

  
  

جريان سرمايه از شهر به روستا در اين منطقه، در زمينه 
خريد زمين و مسكن و ساخت و سازهاي شـهري ناشـي   
از آن، تغيير در معماري و بافت روستا در جهت مثبـت را  

گـذاري شـهري در    همچنـين سـرمايه  . در پي داشته است
زمينه احداث صنايع در اين روستاها، زمينه كـار و درآمـد   

ي نيروي كار مـازاد كشـاورزي در روسـتاها را فـراهم     برا
كرده و مانع مهاجرت ساكنان اين روسـتاها بـه شـهرهاي    

جريـان جمعيـت نيـز كـه از طريـق      . اطراف شـده اسـت  
هاي دائمي، آمـد و شـدهاي روزانـه بـين محـل       مهاجرت

مسكوني و محل كار و همچنين، مراجعـه روسـتائيان بـه    
شـكل گرفتـه اسـت،     شهر براي دريافت كاال و خـدمات 

گرايش به خـدمات و امكانـات شـهري را در پـي داشـته      
هـاي خـدماتي    سـاخت  دنبال چنين تحوالتي، زير به. است

روستاها توسـعه يافتـه و خـدمات متنـوع و جديـدي در      
همچنين مراجعه افراد به شـهر  . روستاها ايجاد شده است

و شهرگرايي روستائيان، تحوالت مثبت جمعيتي همچـون  
رفتن سطح سـواد و كـاهش نـرخ مهـاجر فرسـتي را      باال 

جريـان كـاال و خـدمات نيـز زمينـه      . موجب شده اسـت 
فروش محصوالت كشاورزي روستائيان از طريق مراجعـه  
دالالن شهر به روستا و حمل و نقل ايـن محصـوالت بـه    

.هاي تحقيقيافته:مأخذ.بررسي رابطه تحوالت با پيوندها.10ج  
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شهر و زمينه دريافت كاال و خدمات مورد نياز روسـتائيان  
مـوع ايـن جريانـات،    مج. از شهر را فـراهم كـرده اسـت   

توسعه زير ساخت هـاي خـدماتي در روسـتاها، توسـعه     
هاي ارتباطي، گسترش وسايل حمل و  معابر و بهبود شبكه

نقل و در نتيجه، سهولت مراجعـه روسـتائيان بـه شـهر و     
ولي اين تحـوالت  . شهريان به روستا را فراهم كرده است

ت منفي در همه روستا و در همه ابعاد مثبت نبوده و تأثيرا
پيوندهاي شكل گرفته، افزايش . دنبال داشته است را نيز به

جمعيت شديد روستاها و افزايش تقاضا بـراي مسـكن و   
 هاي زراعي در روستاهاي پيرامـوني را  تغيير كاربري زمين
عالوه بر ايـن، درآمـد بـاالي مشـاغل     . موجب شده است

صنعتي و خدماتي و زمينـه كـار و تـأمين درآمـد از ايـن      
دنبـال آن كـاهش    ق، كـاهش تعـداد كشـاورزان و بـه    طري

  .توليدات كشاورزي را در پي داشته است
همچنين در ميان روستاهاي مورد بررسي، روستاي علي 
آباد، به داليلي همچون راه ارتباطي نامناسب تا شهر كرج، 
ساخت و سازهاي غير قانوني و كالبد نامناسب، نتوانسـته  

در واقـع سـرمايه   . ب كنـد سرمايه زيادي را به خود جـذ 
شهري در قالب ايجاد صنايع به اين روسـتا جريـان يافتـه    
است كه در اين مورد نيـز قيمـت پـايين زمـين و امكـان      

هاي بدون مجوز، باعث شده تا بسـياري از   ساخت و ساز
كارگران كم درآمد صنايع در اين روستا ساكن شـوند كـه   

شـديد  هـاي نامناسـب فرهنگـي و ت    اين امـر نيـز ويژگـي   
ــم    ــت از ه ــانوني و در نهاي ــر ق ــازهاي غي ــاخت و س س

دنبـال داشـته    كالبدي اين روستا را به-گسيختگي فرهنگي
گذاري  عالوه بر اين سياست دولت مبني بر سرمايه. است

 شناسي خاكو ايجاد مالكيت دولتي در سه روستاي مركز 
و حاصــلخيزي خــاك، معاونــت آب و خــاك جهــاد     

صالح نـژاد و بهبـود شـير و    كشاورزي و روستاي مركز ا
عدم توجه به منافع روستا و روستائيان در قبال استفاده از 
فضا و زمين هاي روسـتايي، موجـب شـده تـا جريانـات      

طور كامل شكل نگيرد و اين  فضايي ميان شهر و روستا به
روســتاها از ســرمايه شــهري و امكانــات و خــدماتي كــه 

مي شود، محروم  واسطه اين جريانات در روستاها ايجاد به
شـهري در دهسـتان    -بنابراين، پيوندهاي روستايي. بمانند

محمدآباد عالوه بر تحوالت مثبت، پيامدهاي منفي را نيـز  
عدم شـكل گيـري كامـل پيونـدهاي     . دنبال داشته است به

هــاي  شــهري بــين كالنشــهر كــرج و ســكونتگاه -روســتا
تـوان  روستايي پيرامون و تأثيرات منفي ناشي از آن را مي 

پـذيري مكمـل شـهرها و روسـتاها، بـا       متأثر از عدم نقش
در . ها جستجو كـرد  توجه به نقش و كاركرد هريك از آن

ــه   ــا اتخــاذ راهبردهــاي مختلــف تمركــز گرايان كشــور م
روســتايي، رويكــرد  –ســكونتگاهي در توســعه شــهري 

ريزي توسعه را در كشورمان تحت تـأثير قـرار داده    برنامه
هـا و   طي زمان، كاربرد اين نـوع برنامـه  كه  طوري به. است

ها منجر به تمركز جمعيت، سرمايه و خـدمات در   سياست
. هاي شهري، از جمله در كالنشهر كرج شده اسـت  كانون

ايــن درحاليســت كــه فريــدمن، پيرامــون رويكــرد شــبكه 
دهي و سـامان بخشـي    اي معتقد است كه براي نظم منطقه

ــبكه  ــين ش ــط در درون و ب ــه رواب ــا،  ب ــه ه الزم اســت ك
طور جدي در دستور كار قـرار   هاي عدم تمركز به سياست

نكته ديگر عدم توجه به كاركرد شـهر و روسـتا و   .  گيرد
هـا بايسـتي بـا     هاي مكملي است كه هـر يـك از آن   نقش

در چهـارچوب شـبكه   . توجه به كاركرد خود كسب كنند
اي، در سطوح محلـي بـه جـاي تأكيـد بـر سلسـله        منطقه

اساس كاركردهاي  ها بر مراكز مختلف سكونتگاه مراتبي از
اي از مراكز هم سطح، خوشه يـا شـبكه    متفاوت، مجموعه

را بوجود مي آورند كه بر اساس فعاليت هاي كليـدي بـا   
بر ايـن  . ساير مراكز در ارتباط و كنش متقابل خواهند بود

اساس نگاه تمركـز گرايانـه بـه شـهر و ضـعف مـديريت       
روسـتا و ناديـده انگاشـتن كـاركرد     يكپارچه براي شهر و 
ها در توسعه شـهري، مـانع از تحقـق     روستاها و نقش آن
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كامل توسعه در اين منطقه شـده اسـت، چـرا كـه ايجـاد      
شـهري بـر مبنـاي اصـول رويكـرد       -پيوندهاي روستايي 

اي و  اي، ضامن تحقـق توسـعه كامـل منطقـه     شبكه منطقه
  .همچنين توسعه ملي خواهد بود

  
  پي نوشت  
سه سكونتگاه مركز اصالح و نژاد و بهبود شير، معاونت آب و . 1

و حاصلخيزي خـاك،   شناسي خاكخاك جهاد كشاورزي و مركز 
اساس اسناد مركز آمار ايـران   گردند و بر عنوان روستا قلمداد مي به

  .و وزارت كشور داراي كد آبادي هستند
  

س جريانات فضايي در سطح محـدوده مـورد مطالعـه بـر اسـا      .2
اطالعات اوليه حاصل از پيمايش ميداني تبيـين شـده و در قالـب    

  .نقشه ها ارائه گرديده اند
  

ــراي اطالعــات بيشــتر ر .3 ــه، . ك.ب ــاري، كرامــت ال و  1391زي
  .260، ص1373اصغرپور، محمدجواد، 

  

  ، 1388حبيــب پــور، كــرم،   . ك.بــراي اطالعــات بيشــتر ر  . 4
  .495 ص

  

5 .X1 : ،كــاركرد شــهرX2 :اجتمــاعي  –ي محيطــي تــوان هــا– 
  .سياست دولت: X3 اقتصادي،

  .483، ص 1388حبيب پور، كرم، . ك.براي اطالعات بيشتر ر. 6
  

  منابعفهرست  
مطالعـه  (روابط متقابل شهر و روسـتا  "،)1380(افراخته، حسن،  -

، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، ")موردي ايرانشهر
 .49-61، صص32پياپي  دوره شانزدهم، شماره دوم،

، "گيـري چنـد معيـاره    تصـميم "،1373محمـدجواد،  اصغر پور،  -
 .انتشارات دانشگاه تهران، تهران

 :گـزارش طـرح پژوهشـي   "، )1371(حبيبي، محسن و ديگران،  -
هـا در   دگرگوني روستاهاي پيرامون شـهرهاي بـزرگ و نقـش آن   

سسـه  مؤ :تهـران  ،"نظام اسكان كشور، مطالعه مـوردي اسالمشـهر  
  .مطالعات محيط زيست دانشگاه تهران

در  spssحبيب پور كرم و صفري، رضا، راهنماي جامع كاربرد  -
  .تحقيقات پيمايشي، چاپ چهارم، نشر لويه، تهران

ــه،    - ــيده محبوب ــاهچراغ، س ــا و ش ــواني محمدرض ، )1390(رض
  هـاي مهـاجرت و توسـعه    شـهري، شـبكه   –پيوندهاي روستايي "

، مجلـه  ")ناحيـه دهمـال، اسـتان سـمنان    : همورد مطالعـ (روستايي
، دوره دانشكده علوم اجتمـاعي دانشـگاه تهـران   توسعه روستايي، 

 .107-130، صص1سوم، شماره 

ــط و "، )1381(رضــواني، محمدرضــا،  - تحليــل الگوهــاي رواب
، مجلـه  "مناسبات شهر و روستا در نواحي روستايي اطراف تهران

  ، شمارهدانشگاه تهران -فيا دانشگاه جغرا هاي جغرافيايي، پژوهش
  .81-94، صص43 
توسعه تهـران و دگرگـوني در   "، )1369(رهنمايي، محمد تقي،  -

، مجله تحقيقات جغرافيـايي، شـماره   "ساختارهاي نواحي اطراف
 .24-35، صص16

زياري، كرامت اله، زنجير چـي، سـيد محمـود و سـرخ كمـال،       -
ــري،  ــه"،1391كب ــي و رتب ــعه  بررس ــه توس ــدي درج ــافتگي  بن ي

هــاي اســتان خراســان رضــوي بــا اســتفاده از تكنيــك  شهرســتان
  .72هاي جغرافياي انساني، شماره  ، پژوهش"تاپسيس

ادغـام  "،)1386(سعيدي، عبـاس و حسـيني حاصـل، صـديقه،      -
هاي روستائي با نگاهي به كالن شهر تهران  كالن شهري سكونتگاه

 .8-17، صص13، فصلنامه جغرافيا، شماره "و پيرامون

: ، در"شـهري  -پيونـد هـاي روسـتا   "، )1387(سعيدي، عبـاس،  -
، دانشــنامه مــديريت شــهري و )ســر ويراســتار(ســعيدي، عبــاس 

ها و  روستايي، انتشارات دانشنامه بزرگ فارسي، سازمان شهرداري
  .هاي كشور، تهران دهياري

ــاس،  - ــدهاي روســتايي "،)1390(ســعيدي، عب  –روابــط و پيون
 .237مهر مينو، چاپ اول، تهران،، نشر "شهري در ايران

مطالعــه تطبيقــي موانــع "،)1391(عبــاس و ديگــران،   ســعيدي، -
نواحي مرودشت : شهري، مورد –گيري پيوندهاي روستايي  شكل

 -جغرافيــا، فصــلنامه علمــي  ، ")لرســتان (و كوهدشــت) فــارس(
پژوهشي انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال دهـم، شـماره   

 .7-26، صص 33

 -نقش پيونـدهاي روسـتايي  "،)1386(سلطاني مقدس، ريحانه،  -
گـذاري،   شهري در تحوالت فضاي روستايي، با تأكيد بـر سـرمايه  

نامـه   ، پايـان "روستاي حصـار در حـوزه كالنشـهر مشـهد    : نمونه
عبـاس سـعيدي، دانشـگاه    : تحصيلي دوره دكتري، استاد راهنمـا  

  .شهيد بهشتي، دانشكده جغرافيا
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، "اي ريـزي توسـعه منطقـه    مبـاني برنامـه  "،1379، صرافي، مظفر-
ريـزي كشـور، مركـز مـدارك      انتشارات سازمان مديريت و برنامه

  .علمي و انتشارات، تهران
شهري در  -نقش پيوندهاي روستايي"،)1387(پور، فرهاد،  عزير -

، پايـان نامـه   "هـاي توليـد شـير    توسعه روستايي با تأكيد بر شبكه
فرهـاد عزيزپـور، دانشـگاه    : سـتاد راهنمـا  تحصيلي دوره دكتري، ا

  .شهيد بهشتي، دانشكده جغرافيا
هـا و   نظريـه "، )1389(زاده، آرمـين،   پور، فرهاد و محسـن  عزيز -

، "هــاي روســتايي يــابي فضــايي ســكونتگاه رويكردهــاي ســازمان
معاونت عمران روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، چاپ اول، 

 .127تهران، 

مناسـبات روسـتا بـا    "،)1386(يد و اكبري، صـادق،  معيدفر، سع -
، "شهرستان ساوجبالغ: اي آن، مطالعه موردي شهر و اثرات توسعه

  .75-96، صص9نشريه علوم جغرافيايي، شماره 
ــوس و       - ــومي نف ــماري عم ــايج سرش ــران، نت ــار اي ــز آم مرك

 .1385و  1375مسكن،

ــران،    - ــار اي ــز آم ــادي 1385مرك ــنامه آب ــور،   ، شناس ــاي كش   ه
 .شهرستان كرج
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