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 چکیده

ها و شکل دهنده عنوان مراکز اصلی تجمع انسانشهرها و روستاها به 
باشند که داراي روابط خاص با هاي جغرافیایی یک ناحیه میاصلی بنیان

اجتماعی و فضایی با یکدیگر هستند. ـ  هاي اقتصاديتکیه بر ویژگی
   شهري پدیدهاي حاصل از تعامل دوسویه  ـ پیوندهاي روستایی

اي است که ي شهري در عرصه منطقههاهاي روستایی و کانونسکونتگاه
هاي مختلف از جمله جریان افراد، کاالها، اطالعات، به سبب جریان

ها منشأ آید. این گونه جریانفناوري، نوآوري و مانند آن پدید می
      هاي روستایی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی محیطدگرگونی

 .باشدمی

ی درونی و بیرونی هدف این تحقیق بررسی جریانات فضای
گیري و گسترش هاي روستایی و نقش و اثرگذاري آنها بر شکلسکونتگاه

 باشد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را ناحیه فرایند خزش روستایی می
  دهد. آباد، در دهستان گلیجان از شهرستان تنکابن تشکیل میسلیمان

پرسشنامه خانوار، شورا هاي مورد نیاز از طریق بررسی میدانی، تکمیل داده
و دهیاري در روستاهاي مورد مطالعه و برخی اسناد بدست آمده است. 

، آمار توصیفی و  Gis ،Spssافزارآوري از طریق نرمهاي جمعداده
آزمون آماري (رگرسیون خطی) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه نشان 

ضایی ناحیه می دهد که جریان جمعیت و جریان سرمایه دو جریان غالب ف
بوده که سبب تحوالت فضایی، کالبدي در ناحیه شده است. گسترش 

گسیخته و تغییرات بافت سکونتگاهی، گسترش فیزیکی کالبدي لجام
کارگاهی، افزایش ساخت و ساز در بخش مسکن  ـواحدهاي خدماتی 

هاي زراعی و باغی را موجب پدیده خزش روستایی شده که تخریب زمین
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Abstract 
Cities and villages are considered as two main 

components of geographical foundation of any area 
which have special relations based on their socio-
economic and spatial characteristics. Rural-urban 
linkages are the results of interactions between rural 
settlements and urban centers of a region. These 
linkages are created due to the different flows of 
people, goods, information, technology, and 
innovation between urban and rural areas which in 
turn create many socio-economic and cultural 
changes in rural environments. The aim of the 
present study is to identify the internal and external 
spatial flows of rural settlements and their role and 
effects on the formation and expansion of the rural 
sprawl processes. The study area is Solaiman Abad 
located in rural division (Dehestan) of Golijan in 
Tonekabon County. Required data were collected 
through documentary and the field study by 
completing questionnaire and doing interview with 
rural household heads, rural council members, and 
rural managers. For data analysis, some software and 
methods are applied including: GIS, SPSS, 
descriptive statistics and statistical test (linear 
regression). The results show that two dominant 
spatial flows in the study area are population flows 
and capital flows which cause the spatial-physical 
changes of the region. Some factors such as 
unplanned expansion of cities, changes occurred in 
settlement textures, expansion of industrial and 
service units and increasing housing construction 
have caused the rural sprawl and have led to 
destroying fertile agricultural lands of the region. 

Keywords: Spatial Flows; Flow of people; Flow 
of Capital; Rural Sprawl; Solaiman Abad Region.2 
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 مقدمه و طرح مسأله 
ها و شکل شهرها و روستاها به عنوان مراکز اصلی تجمع انسان

باشند که داراي هاي جغرافیایی یک ناحیه میاصلی بنیاندهنده 
اجتماعی و فضایی  -اقتصادي هايروابط خاص با تکیه بر ویژگی

هاي سکونتگاهی در گذر تاریخ و به با یکدیگر هستند. این کانون
تبعیت از شرایط مکانی و زمانی آن ناحیه، شاهد دگرگونی اساسی 

بدنبال، تغییر در فضاي محیطی  اند.در ساختار وکارکرد خود بوده
اینگونه جوامع روابط و پیوندها و نوع مناسبات میان این دو عرصه 
جمعیتی دستخوش تحوالت بنیادین گردیده است (شمس الدینی و 

). تغییرات مزبور در برخی موارد مبتنی بر روابط 2، 1390همکاران، 
است که  دوسویه سویه و در برخی موارد دیگر مبتنی بر روابطیک

یابد. پیوندهاي شهري معنا می ـ هاي روستاییدر چهارچوب پیوند
هاي اي حاصل از تعامل دوسویه سکونتگاهشهري پدیده ـ روستایی

اي است که به سبب هاي شهري در عرصه منطقهروستایی و کانون
هاي مختلف از جمله جریان افراد، کاالها، اطالعات، جریان

ها در آید. این گونه جریانآن پدید می فناوري، نوآوري و مانند
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جاري، بویژه در بستر دگرگونی

هاي کشورهاي در حال توسعه، با تنوع و تقویت اشتغال در محیط
). بر این مبنا پیوندهاي 169، 1390روستایی همراه است (سعیدي، 

طح مورد بررسی شهري را می توان از دو منظر یا دو س ـ روستایی
الها، قرار داد: الف) پیوندها در عرصه فضا (همچون جریان افراد، کا

حتی مواد زاید) و ب) تعامل در سطح  سرمایه، اطالعات، فناوري و
هاي روستایی که در نواحی ها (تعامل بخشی)، شامل فعالیتبخش

هایی که اغلب به عنوان فعالیت رسند یا فعالیتشهري به انجام می
شود (همچون صنعت و خدمات)، اما در بندي میري طبقهشه

). پیوند فضایی 217، 1390نواحی روستایی جریان دارند (سعیدي، 
هاي روستایی را هاي متعددي سکونتگاهها و چارچوبدر قالب
هاي که روند رشد و تحول پذیري سکونتگاهکند بطوريمتاثر می

ا گسترش این پیوندها، ها است. بروستایی وابسته به این جریان
شود. ساختارها و کارکردهاي روستایی با رویه جدید دگرگون می

هاي زیرا، نحوه و دامنه روابط موجود میان شهر و روستا به صورت
هاي روستایی و پذیري، رشد و توسعه سکونتگاهگوناگون بر شکل

گذارد (سعیدي، همچنین بر روابط درونی و بیرونی آنها اثر می
اساس کنش یندهایی برا). به عبارتی، پیوندها طی فر123، 1377

اي متعادل و پایدار شکل هاي جمعیتی به گونهمتقابل بین کانون
یابند. بر همین گیرد و یا بر اثر کنش متقابل منفی گسست میمی

ها و پیوندها بر حسب قدرت، شدت و جهت غالب اساس جریان
یین کننده سطح نسبی توسعه و ي فضایی تعحرکت در ساختار شبکه

). این 5، 1384تقی زاده، د (آینبالندگی مراکز جمعیتی به شمار می

شهري نداشته  ـ ها صرفاً ماهیتی روستاییجریانات در همه عرصه
اي داراي ماهیت روستا به روستا نیز است. بلکه در ساختار شبکه

هایی قشاساس نهاي روستایی بربدین معنی که برخی از سکونتگاه
اقتصادي و ...) که دارند از تعامالت عملکردي بر مبناي  -(اجتماعی

جریاناتی نظیر سرمایه، مواد اولیه، کاال، مردم و ابداعات و نوآوري 
باشند. این تعامالت متاثر از بسترهاي نظام اسکان و با یکدیگر می
  هاي تحولی مثبت را فراهم اقتصادي غالبا زمینه ـ نظام اجتماعی

سازند. ولی در برخی از مواقع به جهت عدم وجود یکی از می
هاي باز گفته و یا ضعف در ایفاي مناسب نقششان اجزاي نظام

هاي غیر متعارف نظیر خزش روستایی گیري پدیدههاي شکلزمینه
سازند. در گسترده فضایی کشور ایران، این پدیده اگر را فراهم می

ري از اهمیت کمتري برخوردار چه در مقایسه با پدیده خزش شه
است. ولی، بعضاً در برخی از نواحی روستایی نظیر ناحیه روستایی 

هاي اقتصاد بازار (نظام شبه سرمایه آباد به جهت مکانیزمسلیمان
هاي شهري و روستایی و جریان جمعیت داري) نظیر جریان سرمایه

ید زمین با از نقاط روستایی و شهرهاي پیرامونی، تقاضا را براي خر
خدماتی ـ  هاي صنعتیهدف ایجاد واحدهاي مسکونی و کارگاه

افزایش داده است. این پدیده در کنار تقاضاي روستاییان ساکن در 
آباد براي تغییر فعالیت از بخش کشاورزي به صنعت و ناحیه سلیمان

بویژه مسکن و خدمات (متاثر از جریان سرمایه هاي شهري و 
گیري پدیده خزش روستایی را در این کلروستایی) بسترهاي ش

ناحیه سبب شده است. پیامد حاصل از این پدیده، نظام کاربري 
دچار تحول کرده و منجر به گسترش کالبدي لجام  اراضی را شدیداً

گسیخته روستا و بلعیدن اراضی باغی و زراعی شده است. به طوري 
ر حاشیه محور که، این اراضی در بین نقاط روستایی ناحیه بویژه د

اصلی منجر به تولید فضاهاي جدید شده است. فرایند پدیده خزش 
در این ناحیه به شدتی است که در آینده زمینه اتصال فیزیکی بافت 

 د.ي این روستاها را فراهم خواهد کرکالبد

هدف اصلی تحقیق شناسایی جریانات فضایی درونی و بیرونی 
هاي روستایی و شناسایی نقش و اثرگذاري جریانات سکونتگاه

باشد. گیري و گسترش فرایند خزش روستایی میفضایی بر شکل
گیرد که گسترش دامنه بنابراین این فرضیه مورد بررسی قرار می

هاي محدوده مورد مطالعه منجر به نات فضایی سکونتگاهجریا
گیري پدیده خزش روستایی شده است. شناخت ابعاد این شکل

    پدیده داراي اهمیت است. زیرا، بنا بر اطالعات موجود و 
هاي انجام گرفته مطالعه مشخصی در زمینه پدیده خزش بررسی

دید که در روستایی در کشور صورت نگرفته است. این پدیده ج
برخی از مناطق روستایی کشور در حال گسترش است بستر ساز 

اقتصادي و فرهنگی این گونه روستاها ـ تغییرات محیطی، اجتماعی 



 11)        1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال  اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

تواند به گیري این پدیده میشده است. شناخت علمی عوامل شکل
هاي آینده در کاهش تغییرات منفی کمک کرده و از بروز بحران

 .اجتماعی جلوگیري نماید ـقتصادي ابعاد زیست محیطی و ا

 
 پیشینه تحقیق 

روستایی جدید: بررسی  منطقه”اي با عنوان اگالین در مقاله
، خزش شهري را در برابر خزش روستایی قرار “خزش روستایی

دهد. او خزش روستایی را حاصل گسترش روستاها به خارج و می
اعتقاد وي  کند. بهبه هم پیوستن آن با روستاي بعدي تفسیر می

الگوي جدیدي در منطقه روستایی در حال ظهور است که نیاز به 
     ها وباشد و الزم است که محدودیتدرك و شناخت آن می

). Eglin, 2010, 9( هاي جلوگیري از آن شناسایی شودراه
تعریف و ترسیم خزش ” اي با عنوانهمچنین سوبالد در مطالعه
، “آمریکا 2000 - 1990اي سرشماري هروستایی با استفاده از داده
هاي کم تراکم در خارج شهرها و مناطق مسکونی، کاربري

شهرهاي کوچک را شناسایی کرده است. نتایج تحقیق وي گویاي 
این مطلب است که استفاده زمین، توسعه مسکونی پراکنده در 
خارج از حومه شهرها با تراکم پایین و هم چنین توسعه تجاري 

 10دود هاي شهري در سال حدر خارج از امتداد جادهنواري شکل 
.  (Theobald, 2003, 1-6)تدرصد در حال رشد اس 15تا 

ندگی و سنجش پراک”اوینگ و همکاران در تحقیقی با عنوان 
هایی شامل تراکم پایین در ، پراکنده رویی را با ویژگی“تاثیرات آن

ها کمبود فعالیتهاي مسکونی، جدایی مراکز کار و خرید، توسعه
 در مراکز شهر و محدودیت در انتخاب مسیرهاي سفر معرفی 

ها، در نهایت موجب انتخاب چهار عامل اند. این ویژگیکرده
هاي مختلط، مرکزیت و دسترسی شده است. تراکم، کاربري

ده روي نــــده، پراکـــــسرانجام، از طریق متغیرها و عوامل تهیه ش
 تـــده اســــگیري شري در آمریکا اندازههــــمنطقه ش 101در 

(Ewing et al, 2008, 31) .اي با هووس و الثروپ در مقاله
 ، نشان “هاي خزش شهريفشار بر روي زمین و شاخص”عنوان 

هاي باالي زیست دهد که پدیده خزش داراي اثرات و هزینهمی
اقتصادي است که به عنوان یک چالش بزرگ  ـمحیطی و اجتماعی 

ریزي و مدیریت کاربري اراضی در قرن آینده محسوب براي برنامه
). Hosse & Lathrop, 2003, 159 - 175( گرددمی

سال پراکندگی در  25« اي با عنوانرابینسون و همکاران در مقاله
» منطقه سیاتل و افزایش مدیریت براي حفاظت از محیط زیست

حومه شهري به هاي خارج شهري و نتیجه گرفته که سکونتگاه
هاي سکونتگاه اند. این در حالی است که، زمینیکدیگر متصل شده

هاي جنگلی بر ها بکر و قطعه قطعه شده زیستگاهروستایی و زمین

ت. بر همین ـــد کاهش یافته اســــدرص 41اثر فرایند خزش 
اکن در مناطق ـــدگی مســــشکن و پهنــــم مســاس، تراکــاس

 تــــیده اســــدرصد رس 71هاي بکر به زمینتایی و ـــروس
)Robinson et al, 2005, 51 – 72 .(نامه قادرمزي در پایان

کارکردي روستاهاي حریم  -تحوالت ساختاري «خود با عنوان 
-1385شهر سنندج در فرآیند گسترش فضایی شهر (طی دوره 

دهد به مطالعه پرداخته است. نتایج تحقیق ایشان نشان می »)1355
که شهر سنندج طی سه دهه اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و 

اي که خزش پیوسته این همچنین در گسترش سطح داشته، به گونه
هاي زراعی، شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین

کرده است (قادرمزي،  مراتع پیرامون در بافت خود ادغامباغی و 
اي با ) در مطالعه1386حسینی اصل (سعیدي و ). 134-120، 1388

هاي روستایی با نگاهی به ادغام کالنشهري سکونتگاه«عنوان 
به بررسی نقش کالنشهر تهران بر روي  »کالنشهر تهران و پیرامون

  اند. نتایج این تحقیق نشان هاي پیرامون خود پرداختهسکونتگاه
از دگردیسی سدهد، الگوي متمرکز فضایی کالنشهر تهران زمینهمی

اي بسیاري از روستاهاي کوچک و بزرگ و پدیدار مجموعه
هاي پیرامونی شده است. از طرفی، هویت از سکونتگاهقواره و بیبد

ا تغییرات همسان روستاهاي پیرامونی طی این فرایند دگرگونی ب
). سراج 8-17، 1386سعیدي و حسینی حاصل، د (انروبه رو نشده

ر معاش به عنوان مفهومی از پیوندهاي راهبرد امرا«در مقاله 
هاي کوچک، توزیع نشان داده است که مزرعه »شهريـ  روستایی

نابرابر زمین در روستاها موجب کاهش تولید و جریان محدود 
محصوالت کشاورزي به شهرها شده است با این حال کمبود زمین 

شهري از نظر جریان مردم ـ  یمنجر به تقویت پیوندهاي روستای
 تـــده اســـاورزي شـــــکشو فعالیت غیر روستا به شهر)(
)Seraj, 2007, 3 .( این مقاله روي فرایند خزش روستایی به طور

ها خاص متمرکز شده است. از این نظر، این بررسی نیز سایر بررسی
اند، که پدیده خزش روستایی را در کنار خزش شهري بررسی کرده

 .گرددمتمایز می

 
 ها مواد و روش

تحلیلی و به لحاظ ماهیت  ـتحقیق حاضر از نوع توصیفی 
کاربردي است. جامعه آماري مورد  ـموضوع جز تحقیقات بنیادي 

شامل روستاهاي  -آباد نظر این تحقیق، ناحیه روستایی سلیمان
عماریه، سیف محله، کشکو، جل آخوند محله، آخوند محله و 

گلیجان شهرستان تنکابن قرار است که در دهستان  ـ سلیمان آباد
وش تعیین حجم نمونه کوکران با استفاده از ر .)1(شکل  دارد

، از مجموع جامعه آماري)120–114 ،1380 نیا،(حافظ
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خانوار مشخص شده است.  245با اي برابر خانوار) نمونه1879(
ها در سطح روستاها بر اساس نسبت برخورداري توزیع تعداد نمونه

آنها از کل خانوار ناحیه بود. افراد نمونه در این تحقیق، به صورت 
هاي مورد نیاز براي تبیین خزش تصادفی انتخاب گردیدند. داده

ه و روستایی و جریانات فضایی از روش میدانی، فنون مشاهد
پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به فرضیه تحقیق و بر مبناي 
تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی (متغیر مستقل و وابسته) دو نوع 
پرسشنامه (پرسشنامه خانوار، پرسشنامه شورا/دهیاري) تهیه و تنظیم 
گردیده است. براي مطالعه میزان تغییر و افزایش ساخت و سازها به 

تحوالت کالبدي روستاها، از ابزار نقشه و عکس  عنوان بخشی از
هاي آماري هوایی روستاهاي مورد مطالعه استفاده شده است. روش

نظیر آمارتوصیفی و رگرسیون خطی براي تحلیل جریانات فضایی و 
تاثیر آن بر روي خزش روستایی مورد استفاده قرار گرفته است. 

   ون میزان براي تدوین شاخص جریان سرمایه متغیرهایی چ
گذاري در بخش گذاري در بخش مسکن، میزان سرمایهسرمایه

گذاري در بخش مغازه و خدمات، کارگاهی، صنعتی، میزان سرمایه
گذاري، میزان درآمد خانوار، میزان پول حاصل از میزان سپرده

هاي جریان فروش زمین استفاده شده است. براي تألیف شاخص
ت و خانوار، نرخ مهاجرت، میانگین جمعیت تغییر در تعداد جمعی

، تعداد مهاجرین وارد شده از 1365-1390نرخ رشد دوره 
روستاهاي اطراف، تعداد مهاجرین وارد شده از شهرهاي اطراف و 
میزان جابجایی نیروي کار از روستاها به شهر بهره گرفته شده است. 

رها و متغیر وابسته تحقیق خزش روستایی است. این متغیر توسط معیا
ت اراضی هایی در ارتباط با جریانات فضایی نظیر وسعشاخص

، میزان اراضی 1372 ـ 1390هاي سال زراعی و باغی روستاها در

تجاري ...)، تغییر در  ـها (مسکونی تبدیل شده به دیگر کاربري
کاربري اراضی منفصل از بافت روستاها و میزان گسترش روستا در 

  .ه استسطح مورد سنجش قرار گرفت

 
 مبانی نظري 

  حاصل تعامل دوسویه  1يشهرـ  پیوندهاي روستایی
اي هاي شهري در عرصه منطقههاي روستایی و کانونسکونتگاه

  ها در بستر است. از لحاظ نظري تحقیق این گونه جریان
هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جاري، به ویژه در یدگرگون

هاي تنوع و تقویت اشتغال در محیطکشورهاي در حال توسعه، با 
  شهري را ـروستایی همراه است. بر این مبنا پیوندهاي روستایی 

 توان از دو منظر، پیوندها در عرصه فضا و تعامل در سطح می
). این تحقیق 216، 1390ها مورد بررسی قرار داد (سعیدي، بخش

 روي پیوندهاي فضایی (جریان جمعیت و جریان سرمایه) و به
 2يایی تاکید و تمرکز دارد. خزش شهرعبارتی بروي جریانات فض

وارد ادبیات کاربري اراضی شده  1940از میانه  3شو اصطالح خز
د شبراي کلمه شهر به کار گرفته میاست و بعنوان پیشوندي 

(Engle, 2003:1).  (پراکنش افقی) بر همین مبنا خزش شهري
انسانی است که گردهم هاي الگوي نسبتا جدیدي در سکونتگاه

کل تجاري ـــعه نواري شــاکن با تراکم و توســــآمدن اتفاقی مس
ـــت  ل اســــیع اتومبیــــرد وســــده و معلول کاربـــایجاد ش

(107 ,1997 ,Ewing) برخی دیگر از پژوهشگران خزش
شهري را عبارت از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک و جسته و 

هاي سعه ناپیوسته و گسترش به طرف عرصهتو گریخته شهري،
 شـــــهري همراه با تســـلط دوده و نواحی کم تراکمــخارج از مح

 
 1): نقشه موقعیت جغرافیایی محدود مورد مطالعه1شکل (

1. Rural – Urban Linkage 
2. Urban Sprawl 
3.Sprawl 

                                                           



 13)        1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال  اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

                   دــــداننیــــم لـــل و نقـــخصی در حمــــلهاي شـــاتومبی
(Wassmer, 2000, 3) یا گسترش شهر در اطراف و حاشیه ،

   ها و یا گسترش شهرها و به سمت روستاها، یا در طول بزرگراه
برنامه کنترل نشده در سطح شهر خزش شهري تلقی شده است بی

(5 ,2000 ,Hadly). 
وارد ادبیات کاربري اراضی  1970، در دهه 1خزش روستایی

خزش روستایی را حاصل ). Engle, 2010, 2( شده است
گسترش روستاها به خارج و به هم پیوستن آن با روستاي بعدي 

همین اساس خزش بر ). Eglin ,2010, 9( کنندتفسیر می
اي فیزیکی است که متاثر از جریانات فضایی و روستایی پدیده

هاي رشد فیزیکی نقاط سازکارهاي اجتماعی، اقتصادي زمینه
هاي سازد به طوري که به مرور کاربريروستایی را فراهم می

هاي صنعتی، خدماتی و بویژه مسکن زراعی و باغی به کاربري
ت منجر به ادغام و پیوستن روستاها به گردند و در نهایتبدیل می

 د.شویکدیگر می

     اي از نقاط اتصال روستاها و شهرها یا شبکه به مجموعه
شود (کاستلز، شهري گفته می ـهاي به هم پیوسته روستایی گره

ها و پیوندهاي ارتباطی داخلی و که نظام وابستگی )544، 1384
دهد. پیترهاگت نشان میخارجی روستاها و شهرها را با یکدیگر 

معتقد است که ساختار فضایی هر ناحیه و منطقه از شش بخش 
نتشار و سلسله مراتب ها، سطوح، مراحل اها، گرهحرکات، شبکه

در این راستا ). Klapka et all, 2010, 54( شودتشکیل می
دهی داند که شکلگیري شبکه را عناصر باال میهاگت عوامل شکل

هاي ضایی در ناحیه نقش بارزي دارند و سبب تفاوتها فبه جریان
شوند هاي سکونتگاهی میها و نوع شبکهفضایی با توجه به ویژگی

داگالس اعتقاد دارد با ایجاد شبکه محلی از  ).1388،39(آذرباد، 
اجتماعی و ها و شهرها توجه یکسانی به مسائل روستاها، شهرك

). Douglass, 1999, 49( گیردمی اقتصادي (سرمایه) صورت
ها را با اي سازمان فضایی فعالیتبر همین اساس نظریه شبکه منطقه

گیرد. این نظریه به تفسیر جریان جمعیت، عنوان شبکه در نظر می
اي پرادخته و سرمایه، کاال، فناوري اطالعات در واحد سطح منطقه

 ـریزي را در ارتباط با پیوندهاي روستایی نظام غیر متمرکز برنامه
در همه ها در عمل (کند. بدینسان این گونه شبکهشهر پیشنهاد می

جا) وجود دارند حتی اگر به شکل ساده و ابتدایی آن باشد. هدف 
گذاري هاي سیاستها و نظریهاین نظریه با توجه با عدم توفیق مدل

است بطوري که توسعه روستایی  ـاي دستیابی به توسعه ناحیه
ها مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق فضایی در سیاستگذاري

ریزي بین شهر و روستا وجود دارد، بتوان شکافی که از لحاظ برنامه

1. Rural Sprawl 

     هاي توسعه و فائق آمد. از طرفی، این بحث در مورد نظریه
      هایی که در حوزه روابط شهر و روستا به مطالعه ریزيبرنامه

پردازند حائز اهمیت است. مایک داگالس اعتقاد دارد که این می
ریزي به بندي برنامهریزي مانند تقسیمپارادایم بر موانع اصلی برنامه

             ریزي شهري و روستایی باید غلبه کند. زیرا در برنامه
هاي غالب شهرها نسبت به حوزه پیرامون خود جدا در ریزيبرنامه
هاي ریزيها فضایی و برنامهشوند. همچنین بیشتر مدلرفته مینظر گ

هاي شهر بیشتر تمرکز داشته تا بر نواحی روستایی لذا توسعه بر گره
لی در ـــــایی ناحیه متغیرهاي محــــبراي تشخیص اجزاي نظام فض

                             ودــــته شــــهري بکار گرفــــش ـ تاییـــــپیوند روس
(Douglass, 1998, 12-15) . شهري چه  ـپیوندهاي روستایی

ها و چه در سطح فضا اغلب دچار تشدید تغییرات در سطح بخش
 3و اصالحات اقتصادي 2در سطح کالن از جمله تعدیل ساختاري

 ـگیرند. عالوه بر این ماهیت و مقیاس پیوند روستایی قرار می
هاي محلی از جمله سطح دسترسی به تاثیر زمینهشهري تحت 

طبیعی، فیزیکی، مالی، اجتماعی و انسانی) قرار دارد. و هاي (دارایی
هاي فقیر در مناطق شهري این در حالی است که بسیاري از خانواده

شهري به عنوان یک استراتژي  ـو روستایی از پیوندهاي روستایی 
هاي ثروتمند از آن به عنوان دهکنند. ولی خانوااستفاده می 4ابق

). Mushi, 2003, 1( برندبهره می 5بخشی از استراتژي انباشت
دهد ضرورتا ماهیت در نتیجه، جریاناتی که در عرصه فضا رخ می

دوسویه ندارند. در واقع جریانات فضایی داراي شدت و ضعف 
هستند. به عبارتی در برخی از نقاط جریانات فضایی از چنان شدتی 

هاي برخوردار هستند که منجر به تحوالت و تغییرات زیاد در عرصه
اساس شوند. در تحقیق حاضر برسکونتگاهی از جمله روستاها می

اي جریانات و پیوندهایی فضایی که در عرصه رویکرد شبکه منطقه
شود تا از این طریق مهمترین روستاها اتفاق افتاده است مطالعه می

 د.ایند خزش روستایی شناسایی گردر بر فرجریانات فضایی اثرگذا

 
 بحث و نتایج

 
 جریان جمعیت 

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به 
تواند عالوه بر تغییرات دراز مدت و طوالنی، دلیل ماهیت خود می

آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد 
) در بین روستاهاي1اساس (جدول بر). 1، 1380کند (زنجانی، 

2. Structural Adjustment 
3. Economic Reforms 
4. Survival Strategy 
5. Accumulation Strategy 
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آباد داراي بیشترین حجم مورد مطالعه دو روستاي عماریه و سلیمان
ین دو روستا، به جریان مهاجرت درون کوچی هستند. بعد از ا

آخوند محله و سیف ترتیب روستاهاي آخوندمحله، کشکو، جل
هاي محله از لحاظ حجم جریان مهاجرت درون کوچی در مرتبه

بعدي قرار دارند. همچنین نوع دیگري از جریان جمعیت به داخل 
روستاهاي مورد مطالعه جریان جمعیتی است که از شهرهاي تهران 

 د.انورد مطالعه شدهوارد روستاهاي مو کرج 

، دو عامل نبود خدمات و فقدان امکانات 2اساس جدولبر
 .کاردر روستاهاي مبدا، مهمترین دالیل مهاجرت بوده است

، نیروي کار روستاهاي مورد مطالعه در سه 3با توجه به جدول
هاي روستایی همجوار و مکان به فعالیت پرداخته و بین سکونتگاه

، افرادي 3هاي جدولشوند. با توجه به دادهجا میشهر تنکابن جابه
که در روستاي محل سکونت خود مشغول به کار هستند شغل 
کشاورزي و خدماتی دارند. افرادي که براي کار به شهر تنکابن 

روند کارگران روزمزد، کارگران فنی (کابینت ساز، آرماتور می
ه براي کار بند...) و همچنین کارمند ادارت دولتی هستند. افرادي ک

روند اغلب کارگر روز مزد و کارگر فنی به روستاهاي همجوار می
جایی نیروي کار در روستاهاي مورد مطالعه با هستند. جریان جابه

محل فعالیتشان به شکل روزانه است. اغلب، نیروي کار روستاهاي 
مورد مطالعه براي رفت و آمد بین محل اقامت و محل فعالیتشان از 

 .و نقل عمومی استفاده میکنند وسایل حمل

 
 جریان سرمایه 

هاي در این تحقیق جریان سرمایه پول حاصل از فروش زمین
هاي صنعتی، گذاري در بخشروستاهاي مورد مطالعه و سرمایه

ساس اگیرد. برکارگاهی، خدمات، مغازه و مسکن را در بر می
رین هاي خریداري شده توسط مهاج، بیشترین قطعات زمین4جدول 

هاي فروخته باشد. باالترین زمینمتري می 400تا  100در مساحت 
شده در روستاهاي مورد مطالعه مربوط به دو روستاي عماریه و 

هاي فروخته شده آباد است. و همچنین کمترین مقدار زمینسلیمان
 د.باشمربوط به دو روستاي سیف محله و جل آخوند محله می

مساحت قطعات زمین در روستاي بر همین اساس باال بودن 
عماریه را باید در زمان ورود مهاجرین (درون کوچ) به این روستا 

وارد  1380تا  1370هاي جستجو کرد. زیرا، اکثر مهاجرین در سال
 بوده 80اند و قیمت زمین به مراتب ارزانتر از دهه این روستا شده

 است. 

 

 ): میزان جریان جمعیت از روستاها و شهرهاي پیرامونی به داخل روستاهاي مورد مطالعه1جدول (

 
 1391مأخذ : بررسی میدانی، 
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 ): عوامل و نیروهاي اثرگذار از شرایط سکونتگاههاي مبدا2جدول (

 
 1391میدانی، پاییز مأخذ: بررسی 

اند. هایی با مساحت باالتري را خریداري کردهپس، قطعه زمین
  متري در روستاهاي  400تا  100همچنین باال بودن قطعات 

ها قرار دارد. آخوندمحله نیز تحت تاثیر زمان مهاجرتآباد و سلیمان
وارد این دو  1380زیرا، اکثر مهاجرین (درون کوچ) بعد از سال 

افزایش  1380اند و از آنجا که قیمت زمین بعد از سال روستا شده
ی زمین قطعات کوچکتري زیادي داشته است مهاجران به علت گران

  روستاهاي مورد مطالعه،  اند. ساکنان بومیکرده را خریداري
اند. در هاي زراعی و باغی خود را در قطعات مختلفی فروختهزمین

بندي دسته ، مساحت قطعات فروخته شده در شش طبقه5جدول 
اند که در بین این طبقات بیشترین مساحت فروخته شده طبقه شده
هاي متري قرار دارد. زمین 200 ـ 500متر و سپس طبقه  500ـ 800

هایی است که روخته شده در روستاهاي مورد مطالعه، شامل زمینف
ساکنان بومی روستاهاي مورد مطالعه به مهاجرین (درون کوچی) و 

اند. از طرفی، داران شهري (تهران و کرج) فروختههم به سرمایه
هاي فروخته شده در روستاهاي مورد مطالعه از نوع بیشتر زمین

هاي محلی، اس مشاهدات و بررسیهاي زراعی است. بر اسزمین
گذاران هاي خود را بیشتر به سرمایهآخوند محله زمینروستاییان جل
اند و این دلیل بزرگ بودن قطعات زمین خریداري شهري فروخته

 .)5شده نسبت به روستاهاي دیگر بوده است. (جدول
، ساکنان بومی روستاهاي مورد مطالعه 6با توجه به جدول

را به سه گروه مهاجران (درون کوچی)، ساکنان  هاي خودزمین
 .اندگذاران شهري فروختهروستا و سرمایه

کسانی هستند که از شهرهاي گذاران شهري منظور از سرمایه
اند. فقط در روستاهاي هاي روستا را خریدهکرج، و ... زمین تهران،
گذارانی از کرج زمین آخوند محله سرمایهمحله، کشکو و جلسیف

اند. در دو روستاي عماریه و سلیمان آباد به ترتیب خریداري کرده
هاي درصد مهاجرین (درون کوچ) زمین 88,8و  72,7برابر با 

هاي فروخته ) مقدار مساحت زمین7اند. (جدول روستا را خریده
ها به روستاهاي اي که از فروش زمینشده و همچنین مقدار سرمایه

 دهد. این جدول کل ان میـــت؛ نشــــاس دهــــمورد مطالعه وارد ش
 

 ): جریان نیروي کار در روستاهاي مورد مطالعه3جدول (

 1391مآخذ: بررسی میدانی، پاییز 
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 هاي خریداري شده توسط مهاجرین در روستاهاي نمونه): مساحت قطعات زمین4جدول (

 
 1391پاییز مأخذ: بررسی میدانی، 

 
هاي فروخته شده هر یک از روستاهاي مورد مطالعه مساحت زمین

گذاران شهري را که هم مهاجرین درون کوچی و هم سرمایه
 د.گیرها کردند را در بر میین روستامبادرت به خرید زمین در ا

هاي میدانی، بیشترین بر پایه محاسبات انجام گرفته و بررسی
گذاري روستاهاي مورد مطالعه در بخش مسکونی و میزان سرمایه

گذاري و ). با توجه به سال سرمایه8تجاري بوده است (جدول 
گردد. گذاري نیز متغیر میتعداد طبقات ساختمان میزان سرمایه

، در 1380نفر در سال  2بعنوان نمونه، در روستاي عماریه تعداد 
میلیون  12طبقه و براي هر طبقه  2بخش ساختمان و هر کدام در 

 و براي  1385ال ــــه در ســـطبق 3نفر در  3داد ـتومان و همچنین تع
 

 ده در روستاهاي مورد مطالعههاي فروخته ش): مساحت زمین5جدول شماره (

 
1391مأخذ : بررسی میدانی، پاییز 



 17 )       1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال  اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

 هاي روستاهاي مورد مطالعههاي خریدار زمین): گروه6جدول شماره (

 
 1391مأخذ: بررسی میدانی، پاییز 

ها در دیگر بخش اند.گذاري کردهمیلیون تومان سرمایه 27هرطبقه 
گذاري نیز، با توجه به نوع و مکان مغازه و کارگاه میزان سرمایه

آخوندمحله تعداد دو نفر متغیر است. بعنوان نمونه، در روستاي جل
اند که میزان گذاري کردهدر شهر تنکابن در بخش مغازه سرمایه

 .گذاري آنها در شهر به مراتب بیشتر از روستا استسرمایه

روستاهاي مورد مطالعه در طی زمان بر اثر نیروها و جریانات 
اند و تبدیل به روستاهاي فضایی (جمعیت و سرمایه) گسترش یافته

 د.ها، در حال اتصال با یکدیگر هستناند. این روستابزرگتري شده

مربع به متر 36762سال  18در طی  1390سال تا  1372سال از 
مساحت ساخته شده روستاي عماریه اضافه شده است. در واقع 
روستاي عماریه تحت تاثیر فرایندهاي اقتصادي و اجتماعی حاکم 
بر آن و متناسب با افزایش جمعیت و ورود جریان سرمایه به سازمان 

، تغییرات 5است. شکل  کالبدي کنونی خود دست یافته ـ فضایی
 .دهدفضایی روستاي عماریه را نشان میـ کالبدي 

متر  24700برابر با  1372مساحت روستاي سیف محله در سال 
مربع شده است. به متر 40227مساحت روستا به  1390ل و در سا

مربع به متر 15527مقدار  1372 ـ 1390عبارتی در طی دوره 
تغییرات  6ده است. شکل مساحت ساخته شده روستا اضافه ش

 .دهدکالبدي روستاي سیف محله را نشان می

 38352برابر با  72مساحت ساخته شده روستاي کشکو در سال 
عبارتی در  است. به 59328برابر با  1390و مساحت کل ساخته شده 

مربع به مساحت ساخته شده روستا اضافه متر 20976سال،  18طی 
     نشان  دي روستاي کشکو راتغییرات کالب 7شده است. شکل 

 .دهدمی
 
 1372خوندمحله در سال آمساحت ساخته شده روستاي جل 

سال  18ی بود. در ط 47991برابر با  1390و در سال  22992برابر با 
مربع به سطوح ساخته شده روستا اضافه متر 24999در این روستا 

را  آخوند محله، تغییرات کالبدي روستاي جل8شده است. شکل 
 .دهدنشان می

برابر  1372مساحت ساخته شده روستاي آخوند محله در سال 
مربع بود. به عبارتی متر 35757برابر با  90ربع و سال ممتر 18641با 

مساحت ساخته شده روستا به  1390تا  1372هاي در طی سال
، تغییرات روستاي آخوند 9مربع اضافه شده است. شکل متر 17116

 .دهدمیمحله را نشان 

برابر با  1372آباد در سال مساحت ساخته شده روستاي سلیمان
برابر با  1390شده سال مترمربع و کل مساحت ساخته  42830
مربع بود. مقدار مساحت ساخته شده در روستا از سال متر 72095

ربع افزایش یافته است. شکل ممتر 29265در حدود  1390تا  1372
 .دهدی سلیمان آباد را نشان می، تغییرات کالبدي روستای10

جریانات فضایی در روستاهاي مورد مطالعه  گسترش دامنه
منجر به پدیده خزش روستایی شده است. براي اثبات این ادعا، 
مساحت افزایش یافته و سطوح ساخته شده روستاهاي مورد مطالعه 

با عنوان شاخص متغیر وابسته خزش  1372 ـ 1390در فاصله زمانی 
گذاري در بخش مسکن، ساخت کارگاه، ساخت یی و سرمایهروستا

مغازه و پول حاصل از فروش زمین بعنوان متغیر مستقل جریان 
سرمایه در نظر گرفته شده است. در نهایت، بین متغیر مستقل جریان 
سرمایه و متغیر وابسته خزش روستایی رگرسیون برقرار شده است. 

مایه و مقدار خزش با ضریب دهد که بین جریان سرنتیجه نشان می
 95و با سطح اطمینان  )sig0.012ا (و ب) R 0.909ن (رگرسیو

بین جریان سرمایه و خزش روستایی  0,05درصد و خطاي کمتر از 
 ).9رابطه معنا داري وجود دارد (جدول

درصد، خزش  82,5دهد که مقدار ضریب تعیین نشان می
درصد به عوامل  17,5روستایی به جریان سرمایه مربوط است و 

 78,2و مقدار ضریب تعدیل شده برابر با  باشددیگري مربوط می
 د.باشدرصد می
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 مساحت زمینهاي فروخته شده در هریک از روستاهاي مورد مطالعه و پول حاصل از فروش زمین ):7(جدول شماره 

 
 1391نگارندگان، پاییز مأخذ : بررسی میدانی و محاسبات 

براي تعیین نقش جمعیت در خزش روستایی مساحت افزایش 
یافته و سطوح ساخته شده روستاهاي مورد مطالعه در فاصله زمانی 

با عنوان شاخص متغیر وابسته خزش روستایی و  1372 ـ 1390
     جریان جمعیت بر اساس نرخ رشد جمعیت در فاصله زمانی

بعنوان متغیر مستقل در  1385 ـ 1390و نرخ مهاجرت  1365 ـ 1390
نظر گرفته شده است. در نهایت بین متغیر مستقل جریان جمعیت و 

شده است. نتیجه نشان  متغیر وابسته خزش روستایی رگرسیون برقرار
اي دهد که بین جریان جمعیت و مقدار خزش روستایی رابطهمی

وجود ندارد. زیرا برخی جریان جمعیت پس از ورود به روستاهاي 
مورد مطالعه اقدام به خرید زمین در قطعات کوچک و سپس 

هاي خالی روستا کردند و این سبب ساخت و ساز در درون بافت
اي مورد مطالعه در درون بافت نیز با رشد و شده است که روستاه

توسعه درونی مواجه شوند. هر چند جریان جمعیت در افزایش 
ساخت و سازها تاثیر داشته اما ساخت و سازها از نوع فشرده و 
داخل بافت روستاهاي مورد مطالعه بوده است ولی در گسترش 

ند. در نتیجه اروستاها به خارج از محدوده بافت تاثیر چندانی نداشته
جریان سرمایه که حاصل خرید زمین افراد بومی روستا توسط 
جریان جمعیت بوده منجر به خزش و گسترش افقی روستاهاي 
مورد مطالعه به خارج از بافت شده است. در این راستا جریان 
جمعیت به نسبت زیادي سرمایه وارد روستاهاي مورد مطالعه کرده 

ود تناسب میان ارزش افزوده حاصل از است و روستاییان به علت نب
فعالیت کشاورزي (بخش زراعی) با ارزش افزوده ایجاد شده از 

 اند. هاي خود کردهفروش زمین مبادرت به فروش زمین

 گذاري روستاهاي مورد مطالعه میزان سرمایه ):8(جدول شماره 
 هاي مختلف به میلیون توماندر بخش

 
 1391مأخذ: همان، پاییز 
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 ): تغییرات کالبدي روستاي عماریه5شکل(

 
 

 
): تغییرات کالبدي روستاي سیف محله6شکل (
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 کشکو): تغییرات کالبدي روستاي 7شکل (

 

 
): تغییرات کالبدي روستاي جل آخوند محله8شکل (
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 ): تغییرات کالبدي روستاي آخوند محله9شکل (

 
هاي مسکن، هاي خود را در بخشپول حاصل از فروش زمین

   کارگاه، بخش مغازه (بخش صنعتی، خدماتی) و در  ساخت
هاي خارج از بافت روستا و درکنار جاده اصلی روستاهاي زمین

اند. در همین راستا در یک دوره گذاري کردهمورد مطالعه سرمایه
در روستاهاي عماریه، سیف محله، کشکو،  )1372ـ1390ساله ( 18

آباد به ترتیب آخوندمحله و روستاي سلیمان آخوندمحله،جل
مربع به متر 29265و  17116، 24999، 20976، 15527، 36762

توان تاکید کرد که جریان افت کالبدي اضافه شده است. پس میب
سرمایه به دو شکل منجر به پدیده خزش در روستاهاي مورد مطالعه 

 :شده است

خدماتی،  ـجریان سرمایه با ساخت و سازهاي تجاري 
صنعتی و مسکونی فضاهاي کشاورزي را به عقب رانده  ـکارگاهی 

   است و از این طریق موجب تحول فضاي روستایی، ایجاد 
تغال و تغییر غالب نوع اشتغال از بخش کشاورزي به هاي اشفرصت

 .بخش خدمات، و مهاجرت پذیري روستاها شده است

در مواردي جریان جمعیت سرمایه دار با نوآوري در کشاورزي 
اقدام به کشت محصوالت تجاري مانند، خرمالو و کیوي کرده و 

ه هاي مذکور اقدام به ویالسازي کرده است. در نتیجدر داخل باغ
 .اندفضاي ساخته شده روستا را افزایش داده

 گیرينتیجه
هایی که در روستاهاي مورد مطالعه اتفاق تحوالت و دگرگونی

افتاده است حاصل جریانات و پیوندهاي فضایی بین روستاهاي 
مورد مطالعه و سکونتگاهاي پیرامونی است. که این جریانات بیشتر 

پیدا کرده است. در این  در قالب جریان سرمایه و جمعیت نمود
اند. نوع تحقیق، دو نوع جریان جمعیت مورد بررسی قرار گرفته

اول، جریان جمعیتی است که از روستاهاي پیرامونی وارد 
اند و نوع دوم، جریان جمعیتی است که روستاهاي مورد مطالعه شده

اند. اما، از شهرهاي تهران و کرج وارد روستاهاي مورد مطالعه شده
گذاري این دو نوع جریان بر روي روستاهاي مورد مطالعه اثر

باشد. نوع اول جریان جمعیت منجر به رشد و توسعه متفاوت می
بافت درونی روستاهاي مورد مطالعه شده است ولی نوع دوم جریان 
جمعیت منجر به خزش و گسترش روستاهاي مورد مطالعه به خارج 

یت نوع اول بیشتر در از بافت گردیده است در واقع جریان جمع
کند و هاي روستایی معنا پیدا میغالب جریانات فضایی بین عرصه

شهر قرار  ـنوع دوم جریان جمعیت در قالب پیوندهاي روستایی 
گیرد. بر همین اساس، جریان جمعیت (نوع اول) از روستاهاي می

وجود خدمات و امکانات و عدم اشتغال به  کوهستانی به علت عدم
  ي مورد مطالعه مهاجرت کرده اند.روستاها



 حسن افراخته و همکاران ـ نقش جریانات فضایی در فرایند خزش روستایی      22

 
 آباد): تغییرات کالبدي، فضایی روستایی سلیمان10شکل (

 
اشتغال به روستاهاي مورد مطالعه وجود خدمات و امکانات و عدم 

اند. این مهاجرین پس از ورود به این روستاها مهاجرت کرده
هایی در قطعات کوچک همزمان با اجارهنشینی در روستا زمین

متر) که اغلب در درون بافت روستاها قرار دارند 100ـ400(
ق کنند. با این اقدام، جریان سرمایه نیز در روستاها اتفاخریداري می

افتد. در نتیجه؛ منجر به افزایش جمعیت، توسعه درونی بافت 
روستاها، افزایش ساخت و ساز (بویژه مسکن) و افزایش قیمت 
زمین؛ در روستاهاي مورد مطالعه را در پی داشته است. نوع دوم 

هاي خارج از بافت و در قطعات با جریان جمعیت اغلب زمین
 هاي بزرگ را خریداري کردند. مساحت

 ): خالصه آماره هاي مربوط به برازش مدل9جدول (

 

اي از طریق آنها وارد روستاها با این اقدام نیز جریان سرمایه
    گردید که نتیجه آن تفکیک اراضی باغی و زراعی، تبدیل 

هاي زراعی به ویال و مسکن، افزایش قیمت زمین و بورس زمین
 ت.در روستاهاي مورد مطالعه شده اس بازي و افزایش فاصله طبقاتی

مهمترین تاثیر جریان جمعیت با توجه به موارد گفته شده باال 
کند و این اي است که با خود وارد روستاها میجریان سرمایه

جریان سرمایه منجر به افزایش درآمد روستاییان از طریق فروش 
   باشد. پس روستاییان پول حاصل از فروشهاي آنها میزمین
ـ خدماتی، کارگاهی  ـهاي تجاري هاي خود را در بخشزمین

گذاري کنند که نتیجه سرمایهگذاري میصنعتی و مسکن سرمایه
آنها در روستاهاي مورد مطالعه منجر به افزایش ساخت و سازها در 

هاي اصلی روستاهاي مورد خارج بافت روستا و در کنار جاده
ام گسیخته و تغییرات بافت مطالعه، گسترش فیزیکی کالبدي لج

کارگاهی، افزایش  ـسکونتگاهی، گسترش واحدهاي خدماتی 
باغی، را ـ هاي زراعی ساخت و ساز در بخش مسکن؛ بلعیدن زمین

 .در پی داشته است
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مطالب یاد شده گواه از سطح وسیع تغییرات اقتصادي، خدماتی 
هاي مورد مطالعه است. این تغییرات نشات و کالبدي در روستا

گرفته از جریان سرمایه و جمعیت، منجر به خزش روستاها شده 
است. تغییر در ساختار اقتصادي در یک روند چرخشی منجر به 
تغییرات کالبدي و گسترش روستا در سطح شده و از آن تاثیر 
پذیرفته است. شدت خزش روستایی و گسترش روستاهاي مورد 

) 1372 ـ 1390ساله ( 18اي است که در یک دوره عه به گونهمطال
هکتار از اراضی روستاهاي مورد مطالعه به زیر ساخت و  74,2994

ساز رفته است. این گسترش که اغلب در کنار جاده اصلی و 
باشد منجر به ادغام و فضاهاي خالی بین روستاهاي مورد مطالعه می

سال اراضی  18است. در طی اتصال روستاهاي مورد مطالعه شده 
زراعی و باغی روستاهاي مورد مطالعه توسط روستاییان و جریانات 
فضایی (سرمایه و جمعیت) به شکل پیوسته و ناپیوسته تبدیل به 

کارگاهی شده ـ خدماتی و صنعتی  ـهاي مسکونی، تجاري کاربري
 .است

دهد که نحوه مدیریت کنونی براي هاي تحقیق نشان مییافته
گونه از روستاها که در حال تغییرات و تحوالت زیاد هستند این

پذیر نیست. زیرا نبود قدرت اجرایی کافی منجر به افزایش و امکان
باغی روستاها که  ـهاي زراعی گسترش ساخت و سازها در زمین

اغلب در خارج از حریم تعیین شده طرح هادي روستایی روستاهاي 
شود که روستاهاي نمونه در هاد میگردد. پیشنمورد مطالعه می

غالب مدیریت مجموعه روستایی اداره گردد و این مدیریت باید 
هاي ثبتی و عرفی روستاهاي نمونه را در بر بگیرد تا نظارت محدوده

تا و هم تري هم بر ساخت وسازهاي درون بافت روسو کنترل دقیق
 د.خارج آنها را داشته باشن
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