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چکیده اطالعات مقاله         
کشور ما، از دیرباز روابط متقابلی میان شهر و روستا وجود داشته که بر حسب شرایط گوناگون 

هایی را چه های گوناگون تفاوتها و زمانجغرافیایی، تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مکان

پذیری و تحول سکونتگاههای شکلدهد. آشکار است که در از نظر شکل و چه از نظر محتوا نشان می

روستایی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقش آفرین هستند. بر همین اساس، تحقیق 

ای روستایی پیرامون شهر ابهر و هفضایی سکونتگاه -ی تحوالت کالبدیحاضر به دنبال بررس

باشد. پژوهش حاضر از نظر میابهر بر روند تحوالت فضایی آن حاصل از تعامل با شهر  گذاریتأثیر

آوری اطالعات مورد نیاز در آن، به تحلیلی بوده که جمع -رسی، توصیفیماهیت کاربردی و از منظر بر

ای و میدانی صورت پذیرفته است. بر این مبنا رشد افقی و خزش سریع شهر دو روش مطالعه کتابخانه

یی واقع در حاشیه و پیرامون آن در معرض های اخیر سبب شده که سکونتگاههای روستاابهر طی سال

ادغام و الحاق در خارج از بافت و در برخی موارد در طرح آتی شهر و روستاها قرار گرفته و دچار تحوالت 

نسبت به فضایی زیادی باشد. این تحوالت در همه روستاها یکسان نبوده و برخی روستاها  -ساختاری

اند که از مهمترین آن متفاوت دست به تغییرات فضایی زدهت اند به صورشرایطی که برخوردار بوده

ی، محیطمسکن، تغییرات زیست توان به تغییرات قیمتی در کاربری اراضی، تغییر در الگویموارد می

 اقتصادی و عملکردی این سکونتگاههای روستایی اشاره نمود.  -تحوالت اجتماعی
.شهر ابهر ،یراشهریپ یروستاها ،یشهر -ییتعامالت روستا ،ییفضا -یتحوالت کالبدها: کلید واژه
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 مقدمه
برپایی سکونتگاههای انسانی، حاصل تعامل و کنش متقابل گروههای انسانی و خصوصیات معین محیطی است که 

الوه بر گیرد. عبستر مکان و در گذر زمان شکل می پیوسته درحال تغییر است. این تغییر و تحوالت در ابعاد مختلف در

یروها و از نثیر نیرو ها و عوامل درونی بلکه ضمنا تحت تأ این، هر فضای جغرافیایی به عنوان یک واقعیت مکانی نه تنها

م به لحاظ های اخیر، سکونتگاههای شهری در ایران، ه(. طی دهه0: 1333)سعیدی،  شودعوامل بیرونی نیز متأثر می

داری جهانی، اقتصاد متکی بر منابع نفتی، سیاستهای تمرکز روندهای ادغام در نظام سرمایه ازثر جمعیتی و هم تعداد، متأ

گرایانه دولتی و... بوده که در برخی مواقع منتج به رشد شده اما این رشد نه بر اساس تقسیم کار متناسب میان شهر و 

: 1388یدی، )سع ای شهرها بر روستاها شدروستا و تکمیل عملکردی بلکه مبتنی بر جداگزینی و سیطره بی چون و چر

گذر زمان و به تبعیت از فرآیندهای و روندهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، و  های روستایی نیز در(. به دنبال آن عرصه4

پی  رای، شدت آن متفاوت بود. بخشی از این تحوالت دعددی شدند که بر حسب شرایط ناحیهسیاسی، دچار تحوالت مت

نشینی سریع، گسترش فیزیکی شهرها و کارکردهای نوین شهری ایجاد گردید و بخشی معیت شهری، رشد شهرافزایش ج

ال کرد. با این حبر شدت و ضعف این تحوالت کمک می دیگر با شرایط و موقعیت روستاهای پیرامون ارتباط داشت که

اسخی به تغییرات در نهادها و همچنین پ رشد و توسعه این عناصر یا ترکیب و بازترکیب آنها محصول جدید دانش و

کری گیری یک نظام فمعه جهانی به فقر جدید، بلکه شکلهای سرمایه نبوده یا انعکاسی از حساسیت جاشرایط پویایی

گیری مجموعه روابطی شد که هستی این عاصر را هم قرار دادن عناصر، نهادها و اقداماتی منجر به شکل بوده که با کنار

 (. 03: 1338)داداشپور و علی دادی،  دتضمین کر

های پیرامون آنها شد. روستاهای یدار شدن مسائل و مشکالت در حوزهاز سوی دیگر، رشد و گسترش شهرها موجب پد

مامی ت پیرامون شهرهای بزرگ و میانی کشور، عالوه بر اینکه با مسائل و مشکالت متعدد، که به شکل عام گریبانگیر

اند بلکه با مسایل حادتر ناشی از استقرار در پیرامون شهر مرکزی نیز روبرو هستند. به ت، مواجهروستاهای کشور اس

(. روستاهای مورد 2: 1383عبارت دیگر روستاهای پیرامون شهرها دارای مسائل خاص و حادتری هستند )احمدی، 

ند. بر اتغییرات فضایی وسیعی مواجه بوده بااند در سه دهه گذشته که در پیرامون شهر ابهر واقع شدهمطالعه این تحقیق 

این اساس به تبعیت از روندها و نیروهای حاکم بر نواحی مختلف کشور، در شهر ابهر طی سالهای گذشته موجب تمرکز 

ها و نیروی انسانی دید جریان منابع، کاالها، سرمایهفرهنگی(، تش-اداری، اجتماعی-)اقتصادی، سیاسی امکانات، خدمات

، )شریف آباد، شناط، فونش آباد سکونتگاههای حوزه نفوذ و پیرامون به شهر ابهر شده است. به نحوی که برخی روستاهااز 

)پدیده خزش( قرار گرفته و از نظر ساختار فیزیکی و فضایی به طور  حسین آباد( در مسیر گسترش فیزیکی شهر ابهر

دغام( و برخی دیگر نیز به دالیل گوناگون در مسیر رشد و تحول )پدیده ا انددگرگون گردیده و در آن ادغام شدهکلی 

 بلکه عاملی نیست، معقول و کارکردی تنها که اند. فضاییی متفاوت دست به توسعه فضایی زدهقرار نگرفته و یا به نحو

ایی از کشاورزی شت روست(. تغییر ساختار معی30: 1383زاده، )عزیزپور و محسن آیدمی شمار به توسعه فرایند در مهم

شت، سطح زیر ک های غیر کشاورزی، تغییر الگوی مصرف، تغییرات قیمت اراضی، کاهش محصوالت تولیدی وبه فعالیت

توان تنها برخی از ابعاد تحوالت های تحرک اجتماعی و مشارکت را میها، الگوها، هنجارها، رفتارتغییر در طرز نگرش

فضایی،  -های اخیر دانست. هدف پژوهش حاضر بررسی تحوالت مکانیدر دهه ایی روستاهای مورد مطالعهفض -مکانی

ال تحقیق حاضر اینگونه مطرح است که روستاهای پیرامون شهر ابهر باشد. بنابراین سؤامون شهر ابهر میروستاهای پیر

 شود. آن پرداخته می ند؟ و در ادامه بهافضایی رو به رو شده -حوالت مکانیتاکنون، با چه ت 1334در روند زمانی 

با توجه به دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، شهرهای بزرگ کشورهای در حال توسعه در مقایسه با دیگر مناطق یک کشور 

اند. از طرفی هم در اینگونه کشورها، منابع و قدرت را در خود جمع کردهاز امکانات بیشتری برخوردارند و بخش اعظم 

 با هم در آمیخته و در مناطق نسبتا پیشرو متمرکز شده است و باعث تشدید نابرابری درغالبا قدرت سیاسی و اقتصادی 

شوند به عبارتی قطبهای قدرت سیاسی، قطبهای سرمایه و قدرت اقتصادی نیز هستند ای و محلی میسطوح ملی، ناحیه
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ایی ایی به عنوان دو عنصر جغرافیهای سکونتگاهی شهری و روستعرصهباشد. آن بزرگترین شهر ناحیه و کشور میکه محل 

شهر و  از این رو انباشت سرمایه در(. 04: 1383اند )قادرمرزی، دهکه از هم تنیدگی عناصر فضایی و کالبدی به وجود آم

داری  بین شهرها و روستاهای پیرامونی باعث ظهورگروههای اجتماعی صاحب قدرت گسترش مناسبات شبه سرمایه

 های مسکونی و مراکز گذران اوقات فراغتاجتماعی جهت ایجاد ویال و مجتمع و این طبقاتسیاسی و اقتصادی شده 

آورند و اقدام به خرید اقتصادی( به این روستاها هجوم می)استفاده از زمین برای ساخت مسکن و یا برای کسب منفعت 

 م شهرها نسبت به سایر روستاها آنها رازمین و احداث بنا و در نتیجه ارتقای ارزش زمین و ساختمان در روستاهای حری

کاران خرید و فروش زمین و ساختمان تبدیل کرده است. و باعث تولید فضا و اندربه نقاط جذابی برای دالالن، دست

(. بنابراین سعی شده 11: 1333)افراخته و همکاران،  شوداضی بطور مستقیم و غیر مستقیم میتحول در نظام کاربری ار

  .ژوهش حاضر بر اساس نظریه اقتصاد فضا به تحوالت روستایی باشداست نگاه پ

 

 
 فضایی -. چشم انداز تحوالت کالبدی1 شکل

 1044منبع: نگارندگان

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 etفضایی روستاهای پیرامونی شهر( به شرح ذیل است:  -های انجام گرفته در زمینه )تحوالت مکانیسوابق پژوهش 

al ،Loffe ( 2001در سال)،  به بررسی تغییرات کاربری اراضی در حومه مسکو پرداختند، که در طی تحقیقات مشخص

بسیار شدید بوده و مهمترین عوامل تغییر کاربری  1384تا  1391شد تغییر کاربری اراضی در حومه شهر مسکو از سال 

 Doygunریزی شده برشمرده میگردد. نقل و توسعه سکونتگاههای برنامه اراضی، گسترش فضایی کالنشهر، توسعه حمل و

ثیرات محیطی آن را ارزیابی نمودند، شهر ادانا و گسترش افقی و توسعه شهری در آدانای ترکیه و تأ، 2005))در سال 

 ادن جمعیت شهریبی رویه آن در سالهای گذشته، با شهرنشینی شتابان و بدون مدیریت کارامد، موجب به مخاطره افت

از یک  خاکی و صوتی -ها نشان از آلودگیهای متعدد آبیمحیطی شده است. یافتهمسائل زیستو منابع طبیعی و تشدید 

سو و از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی و اتالف منایع آب از سوی دیگر است. از مهمترین دالیل وقوع این مسائل 

اقتصاد این کشور و تسریع روند شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری بوده.  در شهرهای ترکیه، رشد بخش صنعت در
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های روستایی پیرامون شهر زنجان؛ مورد مطالعه قرار دادند که ، الحاق شهری سگونتگاه(1332سعیدی و همکاران )

های خزش و وابسته به آن است، که شامل پدیدههدفشان پرداختن به ابعاد مختلف پدیده ادغام یا الحاق شهری و 

های پیرامونی آن بوده است، از نتایج زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاهرویه شهر بی خورندگی شهری با نگاهی به رشد

های روستایی پیرامون زنجان نه تنها موجب حل مسایل و ائل اشاره کرد که الحاق سکونتگاهتوان به این مسآن می

یامدهای متعددی نظیر افزایش جمعیت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مشکالت پیشین این روستاها نشده بلکه پ

محیطی سکونتگاههای ملحق شده به و... را فرا روی روستاها قرار داده است. ی و خدماتی، آلودگی و مسائل زیستمسکون

فضایی روستاهای پیرامون شهرها با استفاده از روش کیفی و مدل -با تبیین تحوالت مکانی ،(1333افراخته و دیگران )

تئوری زمینه ای استفاده کرده و نتایج نشان میدهد که عوامل متعدد و در هم تنیده وابسته به روند جهانی شدن اقتصاد 

اری یرامون شهری است. نظام ادت فضای پگر روند تحوالگاههای روستایی و در نتیجه توجیهسبب تغییر کارکرد سکونت

مدرن، فناوری بهداشتی و رشد جمعیت، اصالحات ارضی و حرکات مکانی جمعیت، ادغام اقتصادی، عمده شدن مازاد شبه

زدایی و عدم توان رقابت تولید سنتی، تکنولوژی ارتباطات و انباشت سرمایه دی نفت، تنزل مقام کشاورزی، صنعتاقتصا

شدن جامعه مهمترین این عوامل هستند. از بین عوامل مطرح شده، دو انباشت سرمایه و قدرت، قطبی  و قدرت، قطبی

وردار کنندگی باالیی برخپیرامون شهری کشور از نقش تعیین شدن جامعه شبه مدرن مدیریت توسعه در تحول روستاهای

نواحی روستایی اطراف، نقش عوامل جغرافیایی توسعه تهران و دگرگونی ساختارهای در بررسی  ،(1393) هستند. رهنمایی

بر روند گسترش شهر تهران پرداخته و اثرات توسعه این شهر بر نواحی روستایی اطراف را مورد تحلیل قرار داده است. 

نواحی  کالبدی -فیزیکیوی معتقد است که توسعه کالنشهر تهران در تغییرات شهرنشینی روستاهای اطراف و تحوالت 

گذار بوده است. نتایج تحقیقات وی عبارتند از: افزایش جمعیت روستاها، تبدیل روستا به شهر و ایجاد تأثیر پیرامونی

-وستار گیریلبدی مساکن روستاهای اطراف و شکلشهرهای جدید در نواحی پیرامونی، افزایش تعداد شهرها، تغییرات کا

های ارتباطی و نه روستا، افزایش و توسعه راه شوندوب میهای موجود در آنها نه شهر محسشهرهایی که از لحاظ ویژگی

فضایی سکونتگاههای  -تحوالت کالبدی ،(1388باشد. احمدی )ی صنعتی گسترده به کشت متمرکز میهاو تبدیل کشت

 فضایی روستاهای پیرامون شهر -روستایی پیرامون شهر زنجان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که تحوالت کالبدی

پرداخته و از نتایج آن پیوستگی کارکردی/ عملکردی میان شهر و روستا نبوده است.  1388-98زنجان در رده زمانی 

سیاسی، اجتماعی و...  -های متعدد اقتصادی، اداریها مرکز برتر استان، از نظر شاخصشهر زنجان از گذشته به عنوان تن

ده که بدیل شسویه تارتباط اغلب به ارتباط مسلط و تکداشته اما این  دارد، هر چند با روستاهای اطراف ارتباط دو سویه

هایی همچون خزش، خورندگی، الحاق/ ادغام و سیاستهای اتخاذ شده بر اراضی کشاورزی روستاها نتیجه آن وقوع پدیده

)مطالعه موردی:  فضایی روستاهای پیرامون-پیوندهای کالنشهری و تحوالت کالبدی ،(1333افراخته و همکاران ). است

دهد جریانات فضایی به ویژه جریان سرمایه و های آن نشان میاند که یافتهمحمد آباد کرج(، را تحلیل نموده دهستان

 فضایی-شهری را در ناحیه مورد مطالعه فراهم آورده و تحوالت کالبدی -)جمعیت( که در زمینه تعامالت روستایی مردم

 درحال ظهور است یاز فضا دینوع جد کیدر اروپا بدینسان .( را نیز در پی داشته است. )نظام کاربری اراضی، مسکن و..

فضا که  نیا انی. در میی قرار داردو روستا یمناطق شهر نیدر ب واست  آن هیو حاش یشهر رامونیپ یشامل فضا که

 لیقب از یتعددم یهاچالشبا مناطق  این افتد، یاتفاق م نیزم یکاربر راتییو تغ یاقتصاد ،یتیجمع یاعمده راتییتغ

(. در این پژوهش نیز با سرمشق قرار گرفتن سایر مطالعات Piorr, et al: 2012) روبروست یو دسترس ییفضا تیفیک ع،یتوز
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 -، عناصر دخیل و مؤثر در به وجود آمدن تحوالت فضاییمشابه به سرعت تحوالت ایجاد شده در قلمرو جغرافیایی تحقیق

کالبدی و همچنین نوع تحوالت و تغییرات به وجود آمده در این ناحیه مانند خزش، خورندگی، ادغام و غیره اشاره 

  ها دارای تفاوت است. به نوعی با سایر پژوهشمیگردد، که در واقع 

 

 
 در اروپا یرامونیپ یمدل روستاها. 2 شکل

 Piorr, et al: 2012 منبع: 

 پژوهش روش
توان به است، روش تحلیل اطالعات را مینامه و مصاحها پرسشبردی و روش گردآوری دادهمطالعه حاضر از نوع کار

که . پردازدنیز می (Variables) رابطه میان متغیره عوامل بهتوصیف  عالوه برتوصیفی و تا حدی همبستگی دانست زیرا 

مکانی میان شهر ابهر و روستاهای ناحیه است. جامعه آماری پژوهش حاضر،  –بررسی ارتباطات فضاییمبتنی بر 

 13درجه و  03سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر ابهر است. جامعه مورد مطالعه تحقیق، دارای مختصات جغرافیایی 

ان قرار دارد. شهر ابهر از شمال به شهرستان کیلومتری زنج 34دقیقه عرض شمالی در فاصله  3درجه و  39دقیقه شرقی و 

از شرق به شهر تاکستان محدود  طارم و از جنوب به استان همدان و از غرب به شهرستان خدابنده و شهرستان زنجان،

 3392. مساحت این شهرستان بیش از مستقر استاستان زنجان  در شرقابهر شهر  (.43: 1380)معصومی، شودمی

(، ارتفاع متوسط شهر ابهر 1333)استانداری زنجان،  ه و دارای یک بخش، سه شهر و پنج دهستان استبودکیلومتر مربع 

 (. 43: 1380)معصومی،  باشدمتر از سطح دریاهای آزاد می 1404حدود 

ود شین تقسیمات کشوری ایران محسوب میترهرستان ابهر جزء یکی از استثناییقابل ذکر است محدوده سیاسی ش 

 شهرستان در بین محدوده آن قرار گرفته است و به دو قسمت تقسیم کرده است. شهرستان خرمدره بخاطرکه یک 
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( 1339کیلومتری( با شهر ابهر، از شهرستان ابهر در سال ) 3)  گیری در فاصله نزدیکرسیدن به حد نصاب جمعیتی و قرار

رین تچککیلومترمربع کو 4/330با وسعت نیز خرمدره  جدا و در بین  محدوده جدید شهرستان ابهر قرار بگیرد. بنابراین

 باشددارای یک بخش، یک شهر و دو دهستان می و استهزار نفر  93341بالغ بر  آنشهرستان استان است. جمعیت 

به لحاظ تراکم نسبی جمعیت در سطح استان رتبه اول را دارا است. (. 1333)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 

و  یدانشگاه علوم پزشک) درصد باالترین میزان شهرنشینی در استان زنجان را دارد 9/34شهرستان با  همچنین این

 مناطق تیرشد جمعشود. (. که برخی از روستاهای مورد مطالعه را نیز شامل می1333، زنجان یدرمان یخدمات بهداشت

 تیجمع ریچشمگ شیافزا نی. ادیدرصد رس 13/8گشت و به  اهرهم ایسابقهیب شافزای با (44–94)سال 14شهری در 

)محمدی و رستمی،  استخرمدره  شهرهای زنجان، ابهر و تیشدن جمع برابر مرهون دو زیاز هر چ شیمناطق شهری ب

 یکنواختتوان ناشی از یرا تا حدی میشهر  بهشهرهای بزرگ و متوسط  نیروستاهای ماب لیتبد نیهمچن(. 14-4: 1334

ذاری گآن ترسیم شده است، به علت تأثیر )همان(. در شکل ذیل محدوده جغرافیایی دانست استان یعیطب طیمح یبیتقر

در این شعاع بیشترین ، زیرا قرار داده شده است یلومتریک 14حدود  یشهر ابهر شعاع رامونیپ ییروستاها یبرابیشتر 

شهرستانهای همجوار برقرار میگردد. این نحو از انتخاب اثر میان روستاها با مرکز ناحیه در شهرستان نسبت با تعامالت 

 در حال حاضر مردم دهستان کیلومتری آن شکل گرفته است.14ای با شعاع مرکزیت شهر ابهر و محدوده دایره بر اساس

 ههای اداری مجبورند بعد از طی مسافت طوالنی از شهرستان خرمدره عبور کرده و بصائین قلعه و شهر هیدج برای کار

 بخش مرکزی ابهر مراجعه کنند. 

 

 
 شهر ابهر جغرافیایی و قلمرویی تینقشه موقع. 3 شکل
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آوری در دو سطح به جمع (Simple Random Sampling)ساده  یتصادف یریگمونهاین پژوهش با استفاده از شیوه ن

های پایه بررسیدر سطح نخست، بر است.  ها پرداخته است: که شامل سطح روستاها و سطح خانوارهای روستایینمونه

 14ی دارد، شعاع ها نقش اثرگذارر دامنه ارتباطات و بروز دگرگونیمقدماتی و این پیش فرض که فاصله از شهر د

اده از نمونه با استف پذیری تعیین و روستاهای واقع در این شعاع،وده شهر به عنوان شعاع بیشترین تأثیرکیلومتری از محد

 20روستای پیرامونی شهر ابهر،  34های سطح نخست انتخاب شدند. بدین ترتیب، از میان ونه، به مثابه نمایگیری ناحیه

خب به بخش مرکزی شهر روستا منت 18روستا که در این شعاع قرار داشتند، برگزیده شدند؛ از نظر اداری سیاسی، 

بخش مرکزی شهر خرمدره ) دهستان خرمدره(  تعلق روستای دیگر به  9، ابهر رود( و درسجینهای حومه، ابهر)دهستان

 14343گیری از خانوارهای ساکن در روستاهای نمونه،. با استفاده از فرمول کوکران که از بین سطح دوم، نمونه دارد.

 خانوار بعنوان نمونه انتخاب شد؛ 202خانوار 

p=  84/4 درصداحتمال وجود صفت به 

q=  24/4احتمال عدم وجود صفت به درصد 

d= (44/4گیری یا سطح احتمالی مورد نظر درجه اطمینان )خطای نمونه 

t=  تر، . به منظور انجام مطالعات عمیق و دقیقدرصد در نظر گرفته شده است 34درصد احتمال صحت گفتار که برابر با

 در طراحی 

یک  است که هر یکالبدو  یدسترس، یاجتماع، یاقتصاد، یتیریمدابعاد مورد تحلیل در این پژوهش شامل: ابعاد ملی، 

نامه نهایی لحاظ شده و مبنای سنجش پژوهش حاضر قرار گرفته مل مؤثر زیر بخش بوده که در پرسشدارای چندین عا

روستای مورد مطالعه، پرسشنامه  20نامه روستا و خانوار استفاده گردید. در همه ها از دو نوع پرسشپرسشنامهاست. 

و سفیدان (، ریش1334ی روستایی بخش مرکزی، )دهیار و شورای اسالم روستا از سوی مدیراناطالعات مربوط به 

  گیری تصادفی ساده صورت گرفته است.خانوار با استفاده از روش نمونه هایمعتمدان تکمیل گردید. پرسشنامه

 . روستاهای قلمرو جغرافیایی در دوره های زمانی مختلف.1جدول 

ف
دی

ر
 

فاصله از  1330 1384 1334 نام روستا

 (km)شهر

تعداد 

 خانوار جمعیت خانوار جمعیت جمعیت خانوار پرسشنامه

 3 13 033 144 403 198 884 214 درسجین 1

 3 12 133 34 123 23 199 33 رازمجین 2

 2 14 139 94 133 48 301 118 ازناب 3

 2 14 104 38 133 03 204 03 کلنگرز 0

 3 10 134 91 334 30 032 119 حصارقاجار 4

 3 10 034 138 491 140 343 190 قمچ آباد 9

 2 4/3 148 44 180 43 042 144 قوهیجین 3

 33 3 2133 948 2488 444 2412 028 نورین 8

 1 4/12 01 14 133 20 189 03 چالچوق 3

 13 3 894 228 1428 242 1231 223 میموندره 14

 1 4/12 14 0 3 0 14 3 قویچوق 11

 3 10 949 183 343 180 1411 138 کینه ورس 12

 4 14 300 141 383 142 32 442 اسپاس 13

 23 3 1304 442 1933 331 1421 208 فونش آباد 10

 10 14 883 240 832 248 830 140 رحمت آباد 14
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 1 10 34 11 22 8 21 9 برزابیل 19

 2 11 93 21 34 21 122 20 اسد آباد 13

 39 13 2339 314 2249 439 2120 383 سوکهریز 18

 3 12 149 38 189 33 213 23 قارلوق 13

 28 14 1819 093 1931 344 1434 234 شویر 24

 38 11 2098 938 2402 032 1319 333 قلعه حسینه 21

ویستان  22

 پایین

13 83 23 143 14 04 10 2 

 1 10 20 11 34 11 49 14 خلج 23

 2 14 09 134 132 41 314 39 خلیفه حصار 20

 1334منبع: مرکز آمار ایران 

 و بحث  هایافته
 فرهنگی –تحوالت اجتماعی 

بررسی روند تغییر و تحوالت نرخ رشد جمعیت روستاهای پیرامون شهر ابهر نشان دهنده این واقعیت است که برخی 

ردی فضایی و کارک -بر تحوالت مکانی اند که این تغییرات حتیغییرات رشد )مثبت و منفی( گردیدهاز روستاها دچار ت

 ( بیشترین نرخ رشد منفی متعلق به روستای قره تپه با1394-1334گذار بوده است. در دوره سالهای )روستاها نیز تأثیر

ود امکانات و درآمد کم را درصد( بوده است و روستاییان، عواملی از جمله دسترسی نامناسب به شهر ابهر، کمب 44/21)

دانند. بیشترین نرخ رشد مثبت نیز در مقطع فوق متعلق به روستاهای شویر و خلج یت دخیل میری این وضعگیدر شکل

درصد( و بیشترین  12/3( کمترین نرخ رشد به روستای ازناب با)1334-1384بوده است. در دوره ) درصد( 33/29) با

( کمترین نرخ رشد جمعیت را 1334-1384) درصد( بوده است. در سال 13نرخ افزایش جمعیت به روستای قره تپه )

ین نتایج بررسی کلی جمعیت  ب روستای درسجین و بیشترین نرخ رشد نیز در این دوره، به روستای قویچوق  تعلق دارد.

نشان داد که تحوالت جمعیتی شامل کاهش و افزایش جمعیت، نتیجه جابجایی و ادغام روستاها  1334و  1384های سال

( شده است. همچنین روستای 1384) ( و قره تپه1334) بوده است که موجب تخلیه روستاهای جند حسینبا شهر ابهر 

شریف آباد با شهر ابهر بر اثر خزش شهری ادغام گردیده است. بررسی خانوارهای مورد مطالعه از نظر وضعیت بومی بودن 

دهند. از روستاهای پیرامونی منطقه مورد مطالعه، درصد بومی را تشکیل می 31/93درصد افراد مهاجر،  23/34نشان داد 

ستاها ه و سایر روپذیر، با افزایش جمعیت روبه رو شدوکهریز، شویر، قلعه حسینه( مهاجرروستاهای  )نورین، فونش آباد، س

مورد  ثر در مهاجرت افراد به روستاهای پیرامونی منطقههای تحقیق نشان داد که عوامل مؤاند.یافتهمهاجرفرست بوده

آسان به شهر ابهر بوده است مطالعه عبارتند از اشتغال، ارزانی قیمت زمین و مسکن، باال بودن قیمت اجاره و دسترسی 

 حالت پویایی فوق موجب گردیده است که نیروی کار به صورت روزانه به شهر مقصد مهاجرت نموده و روستاها را از عوامل

 شتری( بیکیزی)ف یاز جنبه کالبد یتیجمعتحوالت بازخورد نماید. از سویی دیگر های خوابگاهی بدل خارج و به سکونتگاه

 تمرکز در انباشت جادیاجزاع مهم به ا یخط ریکرده است و از منظر تعامالت غ جادیا هیسوو تک یتعاملریغ یسمت و سو

 مبدل بوده است.  هیمحدود دوسو یوندهایو روابط و پ یمهم مرکز یدر نواح یاو تجمع نقطه

 )کشاورزی، خدمات، صنعت( تحوالت اقتصادی

یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی که در روستاهای پیرامونی شهر ابهر اتفاق افتاده تغییر ساختار اشتغال روستاها 

اند. با )خدماتی( روی آورده )صنعت( و سوم های دومامونی از بخش اول اقتصادی به بخشاست که مردم روستاهای پیر
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با افزایش جمعیت شهر ابهر  بررسی روستاهای مورد مطالعه نقش غالب اشتغال روستاییان کشاورزی، دامداری بوده است.

و شدت تقاضا برای مواد غذایی، اراضی کشاورزی روستاهای پیرامونی به کشت محصوالت مطابق با نیازهای شهری 

معیشتی تبدیل شده است. یکی از اثرات شهر ابهر بر زی غیرم کشاورزی معیشتی به کشاوراختصاص یافته و سیسن

ید، آکارکردی مساکن در روستا بوجود میباشد که در پی تغییر دو شغله شدن کشاورزان روستایی میروستاهای پیرامونی 

ه عنوان ب گیرد کشاورزان در آخر  فصل پاییز و زمستانشاورزی که به صورت فصلی انجام میبر ک بدین صورت که عالوه

در فعالیتهای ساختمانی و غیره شهر ابهر اشتغال دارند، که این پدیده از یک سو باعث افزایش حرکات  کارگر ساده عموماً

پاندولی میان شهر و روستا گردیده و از سوی دیگر باعث باال رفتن در آمد و افزایش نرخ اشتغال و فعالیت شده است. که 

تغییر معیشت از مولد به مصرفی )در برخی از فصول( بوده است. رکود تولیدات صنایع  نتیجه آن موجب رشد اقتصادی و

 باشد. تاهای پیرامونی مؤید این نکته میدستی در روس

 
 شهر ابهر. یرامونیپ یاشتغال در روستاها زانینمودار م. 0شکل 

هرک و ش نینور یتوان به منطقه صنعتیشده م جادیشهر ابهر ا یرامونیپ یکه در محدوده روستاها یصنعت یهاشهرک

تغال به اتفاق اش بیقر تیکه اکثر است اشاره کرد. یبزرگ و کوچک صنعت  یهاابهر و افق ابهر که واحد فیشر یصنعت

امر  نیشده است و ا یرامونیپ یو فعال از روستاها جوان یروهایمنطقه صورت گرفته است و باعث جذب ن نیمولد در ا

 یدست عیدر بخش صنا داشته است. یراموانیپ یروستاها ییفضا -یو تحوالت مکان یداریو پا رفتشیدر پ ییسهم بسزا

 و یو فرش باف نینور یچوب بر ز،یسوگهر یمثل کارگاه )رشته بر  یرامونیپ یچند گارگاه در روستاها ایتوان به دو یم

 هیسرما انیجر نیهجوم مهاجران و همچنثر از أروستاها مت زیو کفش( اشاره کرد. در بخش خدمات ن یاطیخ یدیتول

 ،یمسکون یهایبه کاربر ریو با یزراع یهانیزم یکاربر رییو تغ افتهی یروستا ارزش تجار یزراع یهانیزم ،یشهر

فروش  و دیدر روستاها نقش داشته و خر یمعامالت یهابنگاه یریگامر در شکل نیرونق گرفته است. ا یو کارگاه یخدمات

 یآمد روزانه ساکنان روستاها و رفت و یتیها انجام شده است. حرکات جمعروستا یرسم یمعامالت در بنگاههاها  و نیزم

 انییروستا رفمص یدر الگو رییو تغ یخدمات لوکس شهر یتقاضا برا شی، افزا یشهر یبا زندگ ییبه شهر و آشنا یرامونیپ

 یفروشگاه پوشاک، باشگاه ورزش د،یهمچون مرکز خر یخدمات ،ییتقاضا شیافزا نیداشته است و به بالطبع چن یرا در پ

 ن،ینور ینبوده و در روستاها کسانیها مورد مطالعه خدمات در همه روستا یریگنت و ... شکل گرفته است. شکلیو کاف

 .بوده است شتریب ریشو وفونش آباد  ز،یسوکهر ه،ینیقلعه حس

 ییروستا یاراض متیق
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 یاراض متیابهر ق رامونیپ یروستاها یبدست آمده، در تمام جیبر اساس نتا ز،ین یاراض متیق راتییتغ یبررس در

 یلکمتر بوده است. بطور ک یو در برخ ادیز اریروستاها بس یدر برخ شیافزا نیا زانیاست، که م افتهی شیافزا ییروستا

ستا و رو یکیزیو رشد ف یاصل یارتباط یهاروستاها با سه عامل فاصله از شهر، فاصله از راه نیدر ا یاراض متیق شیافزا

و  زیسوکهر نه،یقلعه حس ن،ینور یدر روستا کهیدر ارتباط بوده است. بطور تیجمع شیعدم مهاجرت و افزا جهیدر نت

 یروستاهاه نسبت ب یشتریب متیق شیافزا زیبزرگ ن یرو روستاها نیبوده است. از ا متیق شیافزا نیشتریفونش آباد ب

 1334در سال  یمید یهکتار اراض کی متیمورد مطالعه ق یدر روستاها قیتحق یهاافتهیاساس  بر .کوچکتر داشته است

از  یآب یهکتار اراض کی متیق طورنیاست. هم دهیرس ونیلیم 14به  1330در سال  متیق شیبود و با افزا ونیلیم کی

 یهانیزم ینشان دهنده ارزش باال مرا نیاست. ا دهیرس 1330در سال  ونیلیم 34تا  24به  1334در سال  ونیلیم 14

ابهر از  یراشهریپ ی: در روستاهایبخش کالبد تحوالت .باشدیشهر ابهر م رامونیپ یدر روستاها یو آب یمید یزراع

سه  یطبقه به دو ال کیاز  یمسکون یهاتعداد طبقات خانه که،یوجود داشته به طور یریتحوالت چشمگ یلحاظ کالبد

 .متر( کاهش داشته است 124به )کمتر از  یمسکون هایخانه یبناریو سطح ز افتهی شیطبقه افزا

 
 ابهر. یرامونیپ یدر مساکن روستاها ربناینمودار سطح ز. 4شکل 

 1044منبع: نگارندگان

سفال و غیره  استفاده شده است.  اجرای ها بیشتر از مصالح جدید از جمله آهن و سیمان و تیرچه و در ساخت خانه   

ای هکن انقالب اسالمی باعث ساخت خانهطرح هادی روستایی و مشارکت مردم در گرفتن وام مسکن روستایی از بنیاد مس

بندی فضای به بعد شده است.  تقسیم 1334انی فضایی روستاهای پیرامونی در دوره زم-جدید و نوساز و تحوالت کالبدی

درصد( به  32/28معیشتی ) -های روستایی از زیستیحول گردیده و همچنین عملکرد مسکنروستایی دچار تهای خانه

  درصد( تخصیص داده شده است. 30/19) تجاری–درصد( و تدارکاتی  32/01) عملکرد زیستی

 . نوع عملکرد مساکن روستاهای پیرامون شهر ابهر.2جدول 

 درصد نسبی فروانی عملکرد

 38/03 144 زیستی

 84/12 31 معیشتی

 84/29 94 معیشتی -زیستی

 30/19 01 تدارکاتی -تجاری

 144 202 جمع

 1338منبع: نگارندگان 
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های نوساز در روستاهای پیرامونی مورد مطالعه ه، حاکی از آن است که مساحت خانههای میدانی انجام شدبررسی   

اال های بهای روستایی با مساحتارزش بودن زمین در روستاها، خانهت. معموال به علت فضای کافی و بیکاهش یافته اس

شوند، ولی در روستاهای پیرامونی شهر ابهر به دلیل افزایش جمعیت و به تبع آن تقاضا برای مسکن و از طرف ساخته می

والت کالبدی قابل های نوساز در این روستاها در حال کاهش است. از تحباال رفتن قیمت زمین، مساحت خانهدیگر ، 

الحاق )روستاهای شناط، حسین آباد،  ای که روستاهای پیرامون شهر ابهر با آن مواجه شده، وقوع پدیده ادغام ومالحظه

 فونش آباد و شریف آباد( است که در اثر پدیده خزش شهر ابهر اتفاق افتاده است.  

 
 . پدیده ادغام و الحاق روستاهای پیرامون شهر ابهر.9شکل 

 منبع: تصویرگوگل ارث.

در روستاهای مورد مطالعه از مصالح بومی استفاده کمتر و مصالح غیر بومی بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است.    

 همچنین در اثر روابط بین شهر و روستا الگوی مسکن روستایی به الگوی مسکن شهری تغییر پیدا کرده است. 

 تاهای پیرامونی شهر ابهر.. تغییر اجزای مسکن در روس3جدول 

 مساکن جدید مساکن قدیمی

 مصالح مستحکم و جدید)آجر و آهن و تیرچه  بلوک( مصالح بومی)خشت و گل(

 فاقد فضای نگهداری دام زاغه و طویله در زیر خانه

 کانال کولر -فاقد مجاری تهویه هوا فاقد کانال کولر

 آشپزخانه آپن آشپزخانه مجزا همراه با دیوار

 نمای آجری و سنگی و شیروانی نمای گلی همراه با تزئینات

 دو یا سه طبقه -ارتفاع متوسط و زیاد یک طبقه –ازتفاع کم 

 متر124خانه های کوچک با مساحت کمتر از  متر 124خانه های بزرگ با مساحت باالی 

 اختصاص فضایی به پارک خودرو) در حیاط( فاقد پارکینگ

 الگوی آپارتمان همراه با حیاط بزرگالگوی خانه سنتی 

 سرویس بهداشتی در داخل و خارج ساختمان سرویس بهداشتی در انتهای حیاط

 1338منبع: یافته های پژوهش
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فضایی روستایی مواجه شده است که -های اخیر روستاهای پیرامونی مورد مطالعه با توسعه آشفتگی کالبدیدر سال

و مشارکت روستاییان به طرح هادی روستایی اشاره کرد. گسترش بافت فیزیکی روستای  دالیل آن می توان به عدم توجه

نورین بدون توجه به طرح هادی روستا صورت گرفته است که تنها دلیل آن رساندن موقعیت روستا به راههای اصلی 

ی ی مسکن شهرپذیری از الگورساز در روستاهای پیرامونی و تأثی زنجان( بوده است. رونق ساخت و -)جاده ترانزیت ابهر

اشد، بمکانی با شهر ابهر می -صله زمانیثر از کاهش فاشهری در روستاهای پیرامونی که متأهای دوم و افزایش تعداد خانه

باعث تغییر در بافت کالبدی روستاهای پیرامونی شده است. گسترش فیزیکی روستاهای پیرامونی شهر ابهر به خارج از 

بست و باریک صورت گرفته است. های بنول در کالبد، الگوی معماری، کوچهیه، به موازات تغییر و تحبافت سنتی و اول

م جدول بندی و آسفالت مناسب های تودر تو و باریک، عدچهوجود مساکن یک طبقه با الگوی سنتی روستایی، کو

رفته، نحوه دیگر در محالت جدید شکل گهای بافت قدیم در روستاهای مورد مطالعه است. از طرف ها، از ویژگیکوچه

ند و اد با سبک معماری شهری شناخته شدهثیر بسزایی داشته است. واحدهای مسکونی جدیدسترسی و نوع معیشت تأ

 تر گردیده است.گسترش وسایل نقلیه در روستا عریضمعابر سنتی نیز در این محالت متناسب با 

 
 . تحوالت و تغییرات بافت سنتی8شکل                   ی                             . بافت قدیم در روستای3شکل 

اند. هتایی پیرامون شهر ابهر موثر بودگیری محالت در سکونتگاههای روسناصر طبیعی مختلفی بر نظام و شکلعوامل و ع

محالت  بندیدخانه از عناصر اصلی تقسیموان روتوپوگرافی، شیب، و دسترسی به آب چه بعنوان چشمه و قنات و چه بعن

گیری و تقسیم محالت در میان سکونتگاههای روستایی پیرامون شکلثر بر گردد. مهمترین عامل طبیعی مؤمحسوب می

انه بور رودخع شهر ابهر عامل توپوگرافی، شیب و رودخانه بوده است. بطوریکه در دو روستای سوکهریز، نورین )ابهر رود(

گیری و تقسیم محالت نقش بسزایی داشته است. همینطور عبور رودخانه از سمت شرق روستای ستا در شکلاز وسط رو

 نیز نقش های اخیرثیر و مانع گسترش آن به طرف شرق شده است. در سالیر نیز گسترش این روستا را تحت تأشو

 توان انکار کرد. گیری محالت نمیعوامل بیرونی را در شکل

را شود چناصر کالبدی سکونتگاهها محسوب میشبکه معابر از مهمترین عوامل و عراهها و شبکه معابر روستایی: 

های مطلوب را دارا باشند، بدون در برای سکونتگاهها هر چند که ویژگیکه سایر عناصر کالبدی و هر گونه برنامه ریزی 

تعدد درونی دهند. در این میان نیروها و عوامل مرا از دست میکارایی خود  نظر گرفتن معابر و دسترسی مناسب، عمالً

ل و توان عوامش و کیفیت معابر در سکونتگاهها مؤثرند که مهمترین آنها را میگیری، گسترو بیرونی بر نحوه شکل

برد. عوامل  ها نامها و پروژهگذاری طرحریزی و سیاستفرهنگی، اقتصادی و عوامل برنامه -نیروهای طبیعی، اجتماعی

را بر وضعیت شبکه معابر اعمال ثیر خود ری، آب و هوا و منابع آب نقش و تأهای ناهمواویژگی از طریق طبیعی عمدتاً
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توان به سه گروه ر ناهمواری )توپوگرافی و شیب( مینمایند. سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر ابهر را از نظمی

 بندی نمود.  ای تقسیمدره –ی ی دشتی، پایگوهی، کوهستانسکونتگاهها

 موقعیت سکونتگاههای پیرامونی مورد مطالعه. .0جدول 

 مالحضات درصد فراوانی شرح

 9/01 14 ایدره -سکونتگاههای کوهستانی
 -چالچوق -کلنگرز -ارناب -رازمجین -درسجین -ورسکینه

 برازبیل -ویستان پایین -خلیفه حصار -میموندره

 کینه ورس -قوهیجین -خلج 4/12 3 ای سکونتگاههای کوهپایه

 8/04 11 های دشتیسکونتگاه
حصار  -قمچ آباد -شویر -قلعه حسینیه-نورین -فونش آباد

 اسد آباد -قارلوق -سوکهریز -اسپاس-رحمت آباد -قاجار

 1338منبع: نگارندگان 

مهمترین ویژگی شبکه معابر در سکونتگاههای کوهستانی و پایکوهی پیرامون شهر ابهر، کم بودن عرض و شیب زیاد    

باشد. عالوه بر عرض، طول معابر نیز در روستاهای پایکوهی و کوهستانی کوه ت به سکونتگاههای واقع در دشت مینسب

طور توان مشاهد کرد. همینی  بافت سکونتگاههای پایکوهی میگیراین ویژگی را در هسته اولیه شکل تاهتر است. شدت

گیری معابر سکونتگاههای پایکوهی نقش عوامل بیرونی و اجرا شده خیلی کم و معابر از ناهمواری  تبعیت و در شکل

ا ختم تشکل گرفته است. همچنین در روستاهای پایکوهی و کوهستانی اغلب شبکه معابر به باغات و مزارع در پایین روس

 گردد.می

 
 (. تعریض معابر روستایی )کینه ورس و روستای سوکهریز3شکل 

دلیل آنهاست. ب مهمترین ویژگی شبکه معابر در سکونتگاههای دشتی، بلند بودن طول و عرض معابر و شیب اندک   

 شوند. منتهی می اههای دشتی به فضای بازهای حاصلخیز و آب فراوان اکثر معابر سکونتگبرخورداری از خاک

 های ارتباطی(. ایجاد جاده )زیرسازی14شکل 
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 گیری  و اضافه شدن فضای میدان به بافت روستاهاشکل

های اخیر درروستاهای مورد مطالعه به بافت روستا اضافه شده، فضای میدان هست که یکی از فضاهایی که در سال

ای هده است که باعث افزایش قیمت زمیناین فضا نمایان گردیشکل گرفته است در روستای قلعه حسینیه بخوبی این 

 های تجاری  در اطراف آن بوجود آمده است. مکانعات اهالی روستا و همچنین گسترش ماطراف و محلی باز برای تج

 . تصویر شکل گیری میدان در روستای قلعه حسینیه11شکل 

 تحوالت کاربری اراضی

آید. تحول و دگرگونی در کاربری اراضی به یابی سازمان فضایی به شمار میدر نظمبری اراضی، مهمترین ارکان کار

های درحال تحول بررسی و تحلیل کاربری اراضی، محقق شود. در مکاناشته میعنوان یک مشخصه اصلی و مستمر انگ

های مورد مطالعه، مهمترین نماید. در روستاهای کالبدی مؤثر و در عین حال پنهان یاری میشناخت برخی ویژگی را در

صنعتی  ها به خصوص مسکونی واراضی از کشاورزی به سایر کاربریشکل تغییرات کاربری اراضی روستایی، تغییر کاربری 

ای هباشد که به ناچار بر پهنهابهر و روستاهای مورد مطالعه می است. نخستین شاهد بر این مدعا گسترش فیزیکی شهر

اند. با راف اراضی کشاورزی استقرار یافتهگیرد. چرا که تمامی این روستاها در درون یا اطیاراضی کشاورزی صورت م

 های کشاورزی وهای بیشتری به زمینامونی با آن، هر روزه دست اندازیگسترش شهر ابهر وکاهش فاصله روستاهای پیر

اطر به خ شود. همچنینصنعتی و کارگاهی و ... میها از جمله ی زراعی به مسکونی و سایر کاربریتغییرات کاربری اراض

افراد بخاطر سود  های کشاورزی کوچکتر شده و خیلیهای کشاورزی تعداد قطعات زمینعامل وراثت و فروش زمین

های زراعی اطراف روستا را به صورت بایر در آورده و به فروش برسانند که در روستاهای دهند زمینبیشتر ترجیح می

 های توسعههای هادی و طرحشته است. همچنین عدم توجه به طرحلعه حسینیه و فونش آباد نمود بیشتری دانورین، ق

وان ترت گرفته شده است. به طور کلی میدر روستاهای پیرامونی تغییرات کاربری اراضی به صورت لجام کسیخته صو

و آن خدمات رسانی به روستاهای واقع در حوزه گفت گسترش فیزیکی شهر ابهر و کاهش فاصله میان شهر و روستا و پیر

رانندگی و کارگری در بخش های اشتغال در شهرها مانند هولت دسترسی به شهر، افزایش فرصتنفوذ مستقیم شهر، س

بری یر کاریتوان از دالیل تغآیند را میان شغل دوم روستاییان به شمار میسازی و ... که بیشتر از همه به عنوساختمان
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ای هاین روستا عنوان کردند که کاربریروستاهای پیرامونی عنوان کرد. با ادغام روستای شریف آباد در شهر ابهر، مردم در 

اراضی آنها با گسترش فیزیکی و کاهش فاصله بین این روستا و شهر تغییرات زیادی داشته است و در حال حاضر نیز 

در فاصله  گیریهمچنین روستای فونش آباد با قراررزی شده است و کاربریها و تولیدات صنعتی جایگزین تولیدات کشاو

 کیلومتری شهر، بیشترین شانس را برای پیوستن به محدوده شهر ابهر داراست.  3

 گیرینتیجه
و در  های زمانی، تغییرات متفاوتی را در طی دورهپذیری از عوامل درونی و بیرونیهای روستایی با توجه به تأثیرعرصه

شهرها و شهرهای بزرگ سریع و ، تغییرات روستاهای پیرامون کالنشوند. در این میانهای مختلفی پذیرا میمقیاس

ا هعت کمتر، وقوع این مسائل و پدیدهوسیع است. روستاهای پیرامون شهرهای میانه اندام )ابهر( نیز البته با شدت و سر

صاد های اقتلف مرتبط با موضوع، رویکرد نظریهکردهای مختکنند. پژوهش حاضر، با بررسی و تحلیل رویرا تجربه می

شهری به عنوان دیدگاه حاکم بر تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر  -سیاسی فضا و پیوندهای روستایی

ار رهای فضایی حاکم میان آنها مالک عمل قی روستاهای پیرامونی شهر و جریانفضای -این اساس بررسی تحوالت مکانی

داند که منافع دو سویه و مشترکی بین آنها نتگاهی شهر و روستا را دوسویه میگرفت. این جریانها،  اجزاء شبکه سکو

سیاسی، اجتماعی و ....  با روستاهای پیرامونی  -های متعدد اقتصادی، اداریز نظر شاخصبرقرار است. شهر ابهر هرچند ا

مچون خزش و الحاق/ هایی هبدیل شده که نتیجه آن وقوع پدیدهو تک سویه تارتباط دارد اما اغلب این ارتباط مسلط 

های صنعتی و مسکونی نیز شده است. عالوه ضی کشاورزی و تبدیل آنها به شهرکهای اتخاذ شده بر اراادغام و سیاست

ری تحوالت دیگها، )خزش، خورندگی و...( به سوی روستا بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و گسترش افقی این شهر

های اقتصادی و تولیدی حتی در مقیاس اندک به سوی شهر ابهر، تغییر ساختار تولیدی برخی از مانند جریان سرمایه

)گردشگری، افزایش دالالن زمین و...( صورت گرفته است. از سوی دیگر، گرایش قابل  روستاها از کشاورزی به خدمات

هری و تغییرات سبک زندگی روستاییان و روی آوردن آنان به کاالهای لوکس و توجه روستاییان به بازارهای مصرف ش

تحوالت سکونتگاههای روستایی ناشی از الحاق و  شود.سرمایه و پول به سوی شهر ابهر میتجمالتی شهری باعث جریان 

ند الحاق به صورت در فرایگردد. گرچه روستاهای پیرامونی مسائل متعددی در این روستاها می ادغام عمدتا موجب بروز

-های اداریسازیبب رشد طبیعی، بلکه به علت تصمیمآیند، اما این افزایش جمعیت نه به سپذیر در میکانونهای جمعیت

دهای الحاق های شهری و بروز پدیدهای خزش و خورندگی بوده است. مهمترین پیامترش بی رویه محدودهدولتی و گس

 به موارد ذیل اشاره کرد: توانروستا در شهر ابهر می

 های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی؛حقوقی تملک اراضی میان روستاییان و سازمانها و نهادمسائل و مشکالت  -1

های فعالیت و اقتصاد روستایی و تحول در اشتغال و گرایش روستاییان از فعالیت کشاورزی به تزلزل بنیاد -2

 تولیدی و حاشیه ای؛های غیرگسترش فعالیتاختمانی و در نتیجه فعالیتهای خدماتی و س

 رسانی؛ریزی و ضعف خدماتعلت افزایش جمعیت، فقدان برنامه کاهش سرانه کاربریها به -3

 فرهنگی؛ -کاهش امنیت و افزایش بزهکاری، جرم و گسترش خشونت و ناهنجاریهای مختلف اجتماعی -0

 ها.تغییرات کاربری اراضی به مسکونی و سایر کاربری -4

 دها و تبدیل به کاربری اراضی مسکونی از مواراراضی کشاورزی و عدم کشت محصول با هدف بایر نمودن زمینکاهش 

ی فعال و جوان روستایی به های کشاورزی شده است. همچنین ترقیب نیروهادیگری است که موجب کاهش فعالیت
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بخش کشاورزی شده است. براین اساس های ساختمانی و صنایع وابسته به آن موجب کاهش جمعیت شاغل در فعالیت

تغییر ساختار تولیدی از دیگر مواردی است که به نفع شهر ابهر و به ضرر روستاییان شده است. عالوه بر این پیامدهای 

فضایی برای روستاهای پیرامون ابهر عامل دسترسی و موقعیت را دانست. عامل موقعیت و دسترسی  –مثبت تحوالت مکانی

ت راه ارتباطی به ابهر، موجب تسهیل ارتباطات روستاها با شهر ابهر و خرمدره شده است. همین عامل در کنار کیفی

موزشی، و مسائل آگاهی آنها نسبت به موارد متعدد اقتصادی، آ د ساکنان روستاها به شهر و ارتقاءموجب افزایش ترد

تحصیالت روستاییان و چه در قالب  رش و ارتقائه در قالب آموزش و پروگردد. سهولت آموزش دهی چاجتماعی و ... می

پذیری زیاد مردم روستاهای پیرامونی مورد دهای مثبت این امر است. همچنین تأثیرترویج مسائل کشاورزی نیز از پیام

مطالعه، از الگوی فرهنگی شهرنشینان، معلول عواملی چون کاهش مسافت میان شهر و روستا به خاطر گسترش فیزیکی 

یرامونی ه روستاهای پیرو آن تحصیل جوانان روستایی در شهر، اشتغال روستاییان در شهر ابهر، ورود شهر نشینان بشهر و پ

هایی که توسط شهرنشینان به دلیل گسترش باشد. همان سرمایهاغت و .... میپذیری و گذران اوقات فربخاطر مهاجر

ای مختلف مسکن و باغ و... هحاشیه روستا رفته و در بخشون یا فیزیکی شهر و کاهش فاصله بین شهر و روستا به در

شده  گذاریه سرمایههای مختلف شهری بویژه مسکن و مغازتوسط روستاییان در بخش گذاری شده است؛ متقابالًسرمایه

 باشد.نگر روابط متقابل شهر و روستا میگذاری بخوبی بیارسیم که شاخص سرمایهاست. به این نتیجه می

هر، فیزیکی ش –های مربوط به تحوالت مسکن در روستاهای پیرامونی نشان داد با توجه به گسترش کالبدیبررسی

قیق های میدانی تحوالت در بخش مسکن شده است. یافتهاستفاده از مصالح نوین در روستاهای پیرامونی باعث ایجاد تح

مصالحی مانند آهن، آجر، سیمان و سفال به جای دهد که به علت گسترش اعتبارات مسکن، استفاده از حاضر نشان می

پذیر بودن برخی  ا کرده است. همچنین به علت مهاجراستفاده از مصالح بومی مانند خشت و گل و چوب افزایش پید

باشد. از مهمترین های اخیر درحال گسترش میمسکن از دو و سه طبقه در طی سال روستاهای مورد مطالعه، ساخت

ت ها و افزایش قیمم مسکن، افزایش تعداد اجاره نشینتوان به افزایش تراکروستاهای مورد مطالعه می مسکن درتحوالت 

های جدید همراه ی در تولیدات روستاها، ساخت خانهها نشان داد، به علت کاهش سهم کشاورزمسکن اشاره کرد. بررسی

و طویله بوده است. به علت مجاورت این روستاها  با حذف بسیاری از فضاهای مرتبط با معیشت کشاورزان ار جمله آغل

هایی با مساکن کوچک، طراحی فضاهای های چون ساخت خانهران، الگوهای مسکن شهری با ویژگیبا شهر ورود مهاج

مانند آشپزخانه و سرویس دستشوئی در داخل و حذف فضاهای مربوط دامداری و کشاورزی بوده است. بررسی تغییرات 

توان به بهبود کالبد مساکن، و از داشته است. از جمله نتایج آن می الت مسکن پیامدهای مثبت و منفیمربوط به تحو

گرا بودن اشاره کرد. همچنین در ارتباط نتایج کسب شده از پژوهش فابعاد منفی آن گسترش شیوه زندگی مبتنی بر مصر

ؤثر است. بسیار متحوالت سکونتگاههای پیرامونی  دهدکه گسترش فضایی کالنشهر دربا سایر مطالعات مشابه نشان می

رویه شهرها در سالهای گذشته، با شهرنشینی شتابان و بدون مدیریت کارامد، موجب به مخاطره گسترش افقی و بی

محیطی شده است. رشد بخش صنعت در اقتصاد به افزایش منابع طبیعی و تشدید مسائل زیست افتادن جمعیت شهری و

های روستایی پیرامون زنجان است تبدیل شده و  نه تنها موجب حل ه از نتایج آن الحاق سکونتگاهی کجمعیت شهر

 یمسایل و مشکالت پیشین این روستاها نشده بلکه پیامدهای متعددی نظیر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی به مسکون

ن، ایجاد شهرهای جدید، توسعه اری شبه مدرمحیطی را به وجود آورده است. نظام ادو خدماتی، آلودگی و مسائل زیست

هایی همچون خزش، خورندگی، الحاق/ ادغام و صنعتی گسترده منجر به وقوع پدیدههای های ارتباطی و تبدیل کشتراه
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 ییفضا تیفیک ع،یتوز لیقب از یتعددم یهاچالشسیاستهای اتخاذ شده بر اراضی روستایی است، تمامی موارد ذکر شده 

 -)جمعیت( که در زمینه تعامالت روستایی جریانات فضایی به ویژه جریان سرمایه و مردمنماید، را ایجاد میی و دسترس

اطراف با ارتباطی اغلب مسلط و گیری روستاهای فضایی موجب شکل-لبدیشهری را در ناحیه فراهم آورده و تحوالت کا

 سویه بوده است. تک
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