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چکیده
هدف این مقاله تحلیل علل جمعیت پذیری و روند تحوالت اقتصادی – اجتماعی در روستاهای پیراشهری ارومیه
است.نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و براساس روش و ماهیت ازنوع توصیفی -تحلیلی است .جمع آوری
داده¬ها باروش کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته ،جامعه آماری سرپرستان خانواردو روستاشامل6778خانوار
ساکن بوده که براساس فرمول کوکران  383نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند نمونه گیری به صورت تصادفی
ساده وروایی و پایایی پرسشنامه بر اساس الفای کرونباخ( )832.است.تحلیل داده ها با استفاده ازنرم
افزارهای  Excel،SPSSو  GISانجام گرفته است.نتایج تحقیق نشان میدهد که از  16عامل مطرح شده،اولین و
مهم ترین عامل در زمینه جمعیت پذیری عامل قیمت پایین زمین با میانگین( )3.99و دومین عامل مهاجرت اقوام
و آشنایان و تبعیت از آنها با میانگین ( )3.90و سومین عامل ،پایین بودن هزینه های زندگی نسبت به شهر ارومیه
با میانگین()3.86است .در زمینه عوامل اجتماعی ورود و مهاجرت افراد غیر بومی با میانگین ()3.77مهمترین
عامل ،و در زمینه عوامل اقتصادی عامل تغییر شیوه فعالیت از بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی با
میانگین()4.1مهمترین عامل است.نتایج نشان دهنده تحوالت اساسی در بخشهای مختلف(زمینهای زراعی و
مسکونی)بوده ونتیجه این تحوالت اثرات منفی برهویت و جامعه روستایی داشته است.
واژگان کلیدی :جمعیت پذیری؛ تحوالت اقتصادی – اجتماعی؛ شهرستان ارومیه.
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وجود مرجع و نهاد مشخص نه تنها باعث توسعه کالبدی

مقدمه
موقعیت مکانی روستا به ویژه مجاورت آن با مراکز شهری

نامتوازن آنها شده ،بلکه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،امنیتی و

بزرگ در سطوح ملی ،منطقه ای ومحلی ،یکی از مهمترین عوامل

زیست محیطی نیز مشکالت و نابسامانی های فراوانی را پدید

زمینه ساز تغییرات ساختاری وعملکردی روستاها محسوب می-

آورده اند (سیدی.)4:1383،

شود(شریفی و همکاران.)1:1393،

به عبارتی روستاهای واقع در حریم شهرها به دلیل نزدیکی

طی دهه های اخیر ،در فرجام عدم تعادلهای ناحیه ای و

مکانی و وابستگی فضایی کالبدی با شهر ،از امکانات ،محدودیت

فضایی خصوص ًا بین شهر و روستا نواحی روستایی تبدیل به

ها ،فرصتها و چالشهای متعددی برخوردار میباشند که در دیگر

فضای سکونتی کم توان گردید ،نتیجة طبیعی این امر  ،شکل

روستاهای کشور به چنین شدتی وجود ندارد بهره مندی از شبکه

گیری جابه جایی های جمعیتی گستردۀ روستاشهری بوده است.

ارتباطی مناسب ،استفاده از زیرساخت ها وخدمات شهری به

طی این جریان ،جمعیت مهاجر روستایی به دلیل مسکن ارزان

ویژه در زمینه های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی و فرصتهای

قیمت و دستیابی آسان به شهر جهت اشتغال در روستاهای

شغلی در شهر ،برای اینگونه از روستاها امکان پذیر است

پیراشهری  ،ساکن گردیده و موجبات افزایش نامتعارف جمعیت

(صرافی،)21:1377،بنابراین این تحقیق با هدف بررسی تحلیل

در روستاهای پیراشهری را فراهم آورده است(قاسمی و همکاران

علل جمعیت پذیری و روند تحوالت اقتصادی – اجتماعی در

.)145:1396،

روستاهای پیراشهری -روستاهای ریحان آباد و بالو از شهرستان

روابط و مناسبات حاکم بین مادرشهرها و مناطق پیرامونی

ارومیه انجام گردید .سواالت اصلی عبارتند از:

عمدتاً از ماهیتی نابرابر و سلطه آمیز برخوردار است این تحوالت

)1علل اصلی در روند جمعیت پذیری روستاهای پیراشهری

در سازمان فضایی ،اندازه و مرتبه سکونتگاهها ،شهری شدن

مورد مطالعه کدامند؟

چشم انداز روستایی ،تغییر در اقتصاد پایه ،تغییر کاربری اراضی ،

)2در روند تحوالت اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی

تغییر در تعداد و ترکیب جمعیت و فعالیت از مهمترین آنها بوده

روستاهای پیراشهری مورد مطالعه چه عواملی موثر می باشند؟

که در نتیجه دگرگونی ساختار اجتماعی اقتصادی و کالبدی

روستاهای پیراشهری بر اساس موقعیت و ویژگیهای درونی

فضاهای پیرامونی را فراهم میسازند(مهدوی وفا.)2:1386،

و عوامل بیرونی مؤثر بر آنها ،کارکردهای متفاوت تولیدی،

روستاهای پیرامون شهر با سرعت بیشتری نسبت به سایر

صنعتی ،توریستی تفریحی و سکونتی خوابگاهی را پذیرفته و

روستاها تحوّالت جمعیتی،اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی در آنها

جمعیت هایی با اهداف و خصوصیات متنوع را جذب نموده

مشاهده میشود که این امر ناشی از فاصلة کم و تبادالت

اند،پیدایش تحوالت در روستاهای پیرامونی ،محققین را به انجام

اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی و بخش دیگر متأثّر از گسترش

پژوهش در جوانب مختلف آن ترغیب کرده است .بررسی جریان

کالبدی

شهرها

بوده

است(صالحی

بابامیری

و

در حال افزایش مردم ،کاالها ،ارتباطات ،امکانات فراغتی و

همکاران.)62:1395،

زیربناهای اقتصادی و اجتماعی بین کالنشهر و روستاهای

شواهد نشان می دهد که افزایش جمعیت و به تبع آن توسعه

پیرامونی تبدیل شده به شهر ،ضمن حفظ ساختارهای کشاورزی

کالبدی سکونتگاههای روستایی حوزه نفوذ شهر ،اغلب بدون

در اطراف آنها است که برخی از مطالعات انجام شده در زمینه

کنترل وبرنامه ریزی صورت گرفته واز سوی دیگر مهاجرپذیری

موضوع مورد مطالعه به شرح ذیل است:

تعداد قابل مالحظه ای از روستاهای حوزه نفوذ شهر و عدم
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-افراخته و محمد حجی پور(،)1392در پژوهشی خزش

-طاهرخانی و همکاران()1382درتحقیق روابط متقابل شهر

شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدارروستایی،روستاهای

و روستا و نقش آن در تغییرات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

پیرامون شهر بیرجند ،به این نتیجه رسیدند که تحوالت روستاها

نواحی روستایی شهرستان هریس،بیان کردند که تغییرات عمده

تنها در بخش کالبدی نبوده،بلکه رشد فیزیکی شهر منجر به

ای در شاخص های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بوجود

تحول ساختار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی،مدیریتی و خدماتی

آمده است و موجب توسعه روستاها و تغییر کاربری زمین های

در روستاهای پیرامون شده است.

کشاورزی شده است.

 -بابامیری و همکاران( ،)1395در مقاله تحلیل روند

 -وودز(،)2011در تحقیق خود تحت عنوان جغرافیای

تحوالت ساختار اجتماعی – فرهنگی روستاهای پیراشهری-

روستایی؛فرایندها و واکنش ها و تجربه های بازساخت روستایی

شهر سقز کردستان،به این نتیجه رسیدند که گسترش کالبدی

نشان داد که الگوهای جدید زندگی چشم اندازهای نواحی

شهر عالوه بر تاثیر گذاری های اقتصادی ،کالبدی بر روی

روستایی را دچار تغییر و تحول می کند،تحولی که سبب

فرهنگ،آداب و رسوم روستاهای پیرامونی تاثیرگذار بوده است.

گسترش ناموزون سگونتگاههای روستایی و تغییر الگوهای
زراعی بوده است.

شریفی و همکاران( ،)1394تحلیل علل جمعیت پذیریروستاهای حریم مادر شهرها با استفاده از مدل تحلیل عاملی

 -البریاندیس(،)2004در تحقیق خود تحت عنوان آینده

(قلعه خیابان مشهد)،نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین هشت

تغییرات در نواحی حاشیه ای و روستایی اروپا نشان داد در

عامل شناسایی اولین و مهم ترین عامل مسکن ارزان

بازساخت روستایی تفاوت در ساخت های مکانی و گروهی و

قیمت،دومین عامل مسائل اشتغال و اقتصاد و عامل سوم

فردی،کارکرد اقتصادی و اکولوژیکی روستاها مطرح است.که

موقعیت مکانی و دسترسی بوده است.

عواملی مانند تراکم جمعیت،نرخ رشد جمعیت،اندازه
مسکن،ساختار اقتصادی محلی و چشم انداز طبیعی را در بر می

 -سجاسی قیداری و آیدا صدرالسادات(،)1394در پژوهشی

گیرد.

تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی
روستاهای پیراشهری کالنشهر مشهد نشان دادند که تغییرات

نتایج مطالعات ذکر شده نشان می دهد که عواملی چون

کاربری اراضی متاثر از عوامل اجتماعی و اقتصادی

تحوالت جمعیت پذیری ،تحوالت اقتصادی و اجتماعی در

است،جمعیت پذیری روستاها ناشی از مهاجرپذیری و افزایش

فضاهای پیراشهری ،گسترش فضاهای کالبدی و رشد فیزیکی

قیمت زمین های زراعی و کاهش رونق فعالیت کشاورزی از

شهر،مهاجرت،ارزانی قیمت زمینهای زراعی،رونق اشتغال غیر

جمله این عوامل است.

کشاورزی ،الگوهای جدید زندگی،جذابیت چشم اندازهای

-ظاهریورحیمیپور( ،)1392در تحقیق خود با عنوان

نواحی روستایی ،کاهش رونق فعالیت های کشاورزی،موقعیت

بررسی عوامل تاثیر گذار برتغییرات کارکردی سکونتگاههای

مکانی و دسترسی و نزدیکی به شهر،تغییرات در آداب و رسوم

روستایی حوزه نفوذ کالنشهر ،بیان کردند که مهاجر پذیری

در مناطق مختلف در تحوالت روستا های پیراشهری موثر بوده

روستاهای مورد مطالعه،باعث تغییر در نوع فعالیت اقتصادی و

است،تفاوت این پژوهش با پژوهش های ذکر شده در میزان

محل اشتغال سرپرستان خانوارها با تغییرات کارکردی روستاها

بررسی تعداد جمعیت ،ساخت و سازها مسکونی(ایجاد شهرک

از کشاورزی به خدماتی،صنعتی،خوابگاهی و...شده است.

بسیج در خود روستا)،جمعیت ساکن که کال مهاجرین از
روستاییان شمال استان،تفاوت فرهنگی و آداب و سنن(اهل حق
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در روستای ریحان آباد و اهل سنت در روستای بالو بعنوان

تحوالتی که در همه عرصه های روستایی رخ داده است

پرجمعیت ترین روستای کشور)وعدم تمایل مدیران روستایی به

پاره ای از روستاها را در مسیر توسعه(فراز) و تعدادی را به

تبدیل نقاط شهری(روستای بالو).ضرورت و اهمیت این

رکود(سراشیبی)قرار داده است،با این حال بسیاری از مناطق

پژوهش بیشتر از این منظر اهمیت دارد که چرا روستاهای مورد

روستایی کشور در فرایند چنین تحوالتی ،با پویایی ساختاری -

مطالعه با وجود جمعیت زیاد تمایل به پیوستن به شهر را

کارکردی همراه و روند توسعه آن ها مطلوب است.همه مناطق

ندارند،آیا عوامل امنیتی یا اقتصادی و اجتماعی -فرهنگی در این

روستایی درجه پویایی یکسانی ندارد؛براین اساس تشخیص

زمینه موثر بوده است یا نه.

درجه تحوالت نواحی روستایی در پهنه جغرافیایی می تواند در
تعیین راهبردها برای ادامه برنامه ریزی و مدیریت توسعه نواحی

طی دهه های اخیر ،در فرجام عدم تعادلهای ناحیه ای و

روستایی

فضایی خصوصاً بین شهر و روستا -نواحی روستایی تبدیل به
فضاهای سکونتی کم توان گردید .نتیجة طبیعی این امر  ،شکل
گیری جابه جایی

موثرباشد(.)Wirth:1938,2

تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با

های جمعیتی گستردۀ روستاشهری بوده است .

نواحی پیرامونی و از آن جمله نواحی روستایی واقع در حوزه

طی این جریان ،جمعیت مهاجر روستایی به دلیل مسکن ارزان

نفوذ آنها ،به مرور منجر به تغییرات مختلف در عرصه های

قیمت و دستیابی آسان به شهر جهت اشتغال در روستاهای

گوناگون آنها میگردد .تغییرات ساختار جمعیتی) مهاجرت روستا-

پیراشهری ساکن گردیده و موجبات افزایش نامتعارف جمعیت

شهری ،تخلیه جمعیتی روستاها و )...و تغییرات ساختار کارکردی

درروستاهای پیراشهری رافراهم آورده است(قاسمی و

و اقتصادی) متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و

همکاران.)145:1396،

گسترش فعالیتهای حاشیهای و غیر تولیدی و )...از جمله
آنهاست(.ظاهری و رحیمی پور.)1:1392،

سکونتگاههای انسانی به عنوان نظامهای جغرافیایی و

مناطق شهری و روستایی به مثابه دو سیستم اند که در فرایند

واقعیتهای مکانی  -فضایی ،متأثر از عوامل و نیروهای فضاساز در
یک فرآیند زمانی  -مکانی بوجود آمده و همواره تحت تأثیر

توسعه منطقه ای با یکدیگر در تعامل و واکنش می باشند(

فرآیندهای درونی و بیرونی (اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و

 .)et al,2002:545حفظ تعادل مناسب و ارتباط تعاملی بین

محیطی-اکولوژیک)

در

حال

تغییر

و

تحول

بوده

Chen

مناطق شهری و روستایی پیش شرط اساسی تحقق توسعه
هماهنگ مناطق شهری و روستایی است (.)Liu et al, 2014:320

اند(اکبرپورسراسکانرود و نجفی.)1:1389،
روند تغییرات سکونتگاههای انسانی از گذشته تا کنون

روابط و تعامالت گسترده و متنوع روستایی – شهری به

تداوم داشته است و این تغییرات تابع دو دسته عوامل درون زا

شکل جریان جمعیت ،کاال ،سرمایه ،اطالعات ،نوآوری و عقاید

و برون زا انجام می شود،این روند که می تواند مثبت یا منفی

اثرات مهمی برسکونتگاه های انسانی می گذارد .بسیاری از

عوامل

تحوالتی که در شهرها و روستاها پدید می آید ،نتیجه میزان و

طبیعی،اقتصادی،اجتماعی ،و عوامل بیرونی مانند تاثیر حکومت

چگونگی این تعامالتی است که بین این فضاها وجود

و تصمیمات سیاسی و ارتباط با فضاهای شهری و روستایی

دارد(افراخته و همکاران.)3:1394،

باشد،

نقش

عوامل

مختلف

درونی

مانند

مناطق پیراشهری ،چندعملکردی هستند و پتانسیل های

دیگررا بر تحوالت نواحی روستایی را نشان می دهد(حاجی

فراوانی برای تغییر ماهیتشان دارند ،توسعه کالبدی آنها پیچیده

نژاد و همکاران. )1:1395،

بوده و ویژگی مشخصی ندارند این توسعه با توسعه های
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توسعة شهرکها و روستاهای خوابگاهی ،مهاجرپذیری،

غیرمجاز ،توسعه های غیرپیوسته و تغییرات کاربری زمین

نامشخص بودن مرز شهر و روستا ،آمیختگی اجتماعی وقومیتی از

شناخته میشود.
نواحی پیراشهری را می توان در ارتباط با ناحیه شهری و

ویژگی های روستاهای پیرامون شهری هستند که بر روی کیفیت

در قالب مرز توسعه درونی آن ناحیه روستایی و مرز بیرونی آن

زندگی آنها اثرگذار است .از محدودیتها و مشکالت سکونتگاه

Buxton et

های روستایی پیرامون شهر میتوان به خطرات کالبدی مربوط به

.)al,2008:25زمین های پیراشهری در طول زمان و با گسترش

سکونت در مساکن نامناسب و ناامن ،نبود حداقل بهداشت

شهر تغییر ماهیت میدهند،این ناحیه همچنین ناحیه تغییرات

محیط ،محرومیت از انواع خدمات رفاهی و تسهیالت زیربنایی و

اقتصادی -اجتماعی ساختاری است که به واسطه فشار بر منابع

کیفیت نازل زندگی و سطح زیست پذیری پایین آن اشاره کرد؛

طبیعی،فرصت های بازار کار در حال تغییر و الگوهای متغیر

این شرایط زمینه ساز تاثیرات منفی بر روی امنیت این سکونتگاه

کاربری زمین خود را نشان می دهند.پیراشهرها ،واجد ویژگیهای

ها است(جمعه پور و طهماسبی.)53:1392،

و نیز زمین های در بین تعریف کرد(

بنابراین هر سکونتگاه روستایی که درحاشیه و پیرامون

خاصی هستند که آنها را از مناطق شهری و روستایی متمایز
میکند که برخی از آنها :شتاب گسترش کاربریهای مسکونی و

مراکزشهری استقراریافته باشد درمعرض گسترش کالبدی شهر

تجاری شهری،کاهش فعالیت های روستایی،رشد سریع ولی

قرار گرفته و با چالشی دوسویه روبرو است:
)1به دلیل گسترش و پیشروی کالبد شهر ،روستای پیرامونی

بدون برنامه،خدمات رسانی زیرساختی ناکافی و درآمد کم و

در خطر استحاله و فرورفتن در بافت و کالبد شهر قرار دارد.

متوسط و رشد بازار(.)Amoateng et al,2013:40
سیورت اشاره میکند ،زندگی درنواحی پیرامون شهرها به

)2متأثر از تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و نیروهای بیرونی،

عنوان واقعیت موجود شهرهای بزرگ است که باید با اصول

کالبد درونی روستا در معرض فروپاشی و ازهم گسیختگی

برنامه ریزی آنها همساز و سازگار باشد(.)Sieverts, 2003: 13

ساختاری -کارکردی قرار گرفته است(صرافی.)23:1377،

پیراشهر از نظر مفهوم:فضاهایی هستند که با رشد سریع
اجتماعی،وابستگی متقابل بین منابع طبیعی،کشاورزی و
فرایندهای شهری و وجود تضادهای بین نیاز به مسکن افراد کم
درآمد و نیاز عمومی به حفظ محیط زیست ایجاد شده
اند(.)Amoateng et al,2013:40
پیراشهرزنجیره ای:یک فرایند مهاجرت اجدادی همچون

شکل 1موقعیت فضایی ناحیه پیراشهری ومنطقه روستا -شهری

منبعPiorr et al, 2011:

انتقال مکان جغرافیایی جمعیت یک روستا به محلی
دیگر،مهاجرت های زنجیره ای قومی و خانوداگی است که
دارای

یکپارچگی

قومی،باورها

و

عقاید

روش تحقیق

است

روستای بالو :به مختصات طول جغرافیایی  45 02و

(.)Narain,V,Nischal,S,2007:14

عرض جغرافیایی 38

پیراشهر پراکنده:در نزدیکی شهر قرار دارد و به واسطه

 37و ارتفاع  1350متر که در

6کیلومتری شمال غرب شهر ارومیه قرار گرفته است .موقعیت

مهاجرت و هدف سکونت،دارای تنوع قومی بسیار و باورها و

طبیعی جلگه ای ،جمعیت روستا طبق آخرین سرشماری

عقاید متنوع است(کاظمیان شیروان و همکاران.)49:1396،
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سال14058، 1395نفر( 3786خانوار)است86.درصد جمعیت

بسته)بوده ،و نمونه گیری بصورت تصادفی ساده بوده

روستا باسواد هستند.

است.میزان روایی و پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ
 0/832بوده است.

روستای ریحان آباد(رافا) :به مختصات طول جغرافیایی 07
و  45و عرض جغرافیایی  37 34و ارتفاع متوسط 1320متر که

جدول  .1اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت 5درجه ی

در  1کیلومتری شمال شرق شهر ارومیه قرار گرفته

خیلی باهمیت

با اهمیت

متوسط

بی اهمیت

خیلی بی اهمیت

است.موقعیت طبیعی جلگه ای ،جمعیت روستا طبق آخرین

5

4

3

2

1

منبعLikert:1932:

سرشماری سال10536، 1395نفر( 2992خانوار)است89.درصد
جمعیت روستا باسواد هستند.

بر پایه مطالعات اکتشافی و شناخت کلی از محدوده های
موردمطالعهوبررسی پیشینه تحقیق  ،عوامل موثر بر علل جمعیت
پذیری و تحوالت اقتصادی -اجتماعی به عنوان شاخص های
تحقیق مشخص شده اند(جدول.)2
جدول 1شاخص های تحقیق
ردیف

متغیر

ردیف

متغیر

1

پایین بودن هزینه های زندگی

1

قیمت اراضی روستایی

نسبت به شهر ارومیه

شکل  .2موقعیت جغرافیایی شهرستان ارومیه و محدوده روستاهای مورد

2

قیمت پایین زمین

2

مطالعه منبع:نگارنده

تغیر در نظام قیمت ها(بورس
بازی)

3

قیمت پایین مسکن

3

تغییر اشتغال از کشاورزی و
دامداری به اشتغال غیر

تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی

کشاورزی

محسوب میشود ،به لحاظ روش توصیفی تحلیلی به تبیین

4

امنیت اجتماعی(سرمایه

4

گرایش به شغل های کاذب

اجتماعی)

مسائل مطرح شده در پژوهش-میپردازد .گردآوری اطالعات

5

اجاره بهاء پایین

5

قومیت و زبان

موردنیاز با استفاده از منابع کتابخانه ای و روشهای میدانی

6

مهاجرت اقوام و آشنایان و

6

سرمایه اجتماعی

صورت گرفته است جهت پردازش و حصول به نتیجه از

7

تبعیت از آنها
دسترسی به خدمات آموزشی

7

و بهداشتی و رفاهی

اطالعات گردآوری شده ،از روشهای آماری کمی و توصیفی بهره

8

دسترسی به فرصت های شغلی

گیری می شود.همچنین ازنرم افزارهای آماری Excelبرای ترسیم

در اطراف شهر ارومیه

نمودار و از  Spssجهت انجام تحلیل های آماری(کمی)]همچنین

منبع:یافته های تحقیق1396،

برای ترسیم نقشه از نرم افزارARC GISاستفاده شده است.

یافته های تحقیق

افزایش افراد غیر بو می در اثر
مهاجرت

8

تغییر در آداب و رسوم
فرهنگی در روستا

جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای ریحان آباد و بالو از

براساس نتایج حاصل از داده های پرسشنامه محقق ساخته و

شهرستان ارومیه است که کل جمعیت مورد نظر

مطالعات میدانی71.4،درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت را

روستاها24594نفر درقالب6778خانوار بوده که حجم نمونه

مرد،و 28.6درصد را زن تشکیل داده است ،بیشترین و کمترین

براساس فرمول کوکران385نفر(تحویل و توزیع پرسشنامهها به

پاسخگویان فراوانی و درصد به ترتیب در گروه سنی(36-50

پاسخدهندگان به صورت مستقیم و سواالت پرسشنامه بصورت

با49.1درصد و گروه سنی 15-20با1.6درصد)است ،در زمینه
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جدول  .4فعالیت های اقتصادی روستاییان محدوده مورد مطالعه در بخش

تحصیالت پاسخگویان ،بیشترین فراوانی و درصد مربوط به

های سه گانه کشاورزی -صنعت و خدمات(نفرشاغل) طی سالهای-385

تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم با  32.6و کمترین مربوط به
پاسخگویان با تحصیالت ابتدایی با  10.4درصد بوده است.

.1390-1395
نوع فعالیت

در زمینه بومی یا غیر بومی بودن جمعیت روستایی 84.2درصد
اهالی روستا را افراد غیر بومی و 15.8درصد غیر بومی تشکیل
داده،همچنین

لحاظ

از

اشتغال

روستاییان،شغل

های

روستای ریحان آباد

روستای بالو
1385

1390

1395

1385

1390

1395

کشاورزی

987

638

162

350

69

25

صنعت

1021

1481

1623

180

586

611

خدمات

421

669

1533

160

554

1037

منبع:سالنامه آماری

خدماتی(کارگری و رانندگی)با50.9درصد شغل غالب در محدوده
های مورد مطالعه بوده و شغل کشاورزی با،10.7صنعت
،8.3دستفروشی و دورگردی 25.3درصد،کارمند دولتی  4.7بوده
است (منبع:مطالعات میدانی محققان.)1396،
در طی دو دهه مهاجرت بهروستاهای مورد مطالعه با رشد
مثبت جمعیت روبرو هستند.که این امر سبب تحوالت اساسی در
بخشهای اقتصادی (تغییردربخشکشاورزی) ،اجتماعی(افزایش-
جمعیت) ،زیست محیطی (نابودی اراضی زراعی و دام)و کالبدی –

شکل  .3تغییرات فعالیت های اقتصادی(نفر شاغل) روستای بالودرطی

فیزیکی(تغییر در بافت مسکن)شده است( جداول3و4و نمودار

سالهای.1395-1390-1385

های1و2و.)3

جدول  .3تغییرات جمعیت روستاهای مورد مطالعه درطی سالهای -1385
1390-1395
روستا

سال1385

سال1390

سال1395

ریحان آباد

5043

8497

10536

بالو

9960

10791

14058

منبع:سالنامه آماری

شکل  .4تغییرات فعالیت های اقتصادی(نفر شاغل)روستای ریحان آباد
درطی سالهای.1395-1390-1385

15000
10000

در زمینه بررسی تحوالت اقتصادی ،عواملی از قبیل شیوه

5000

فعالیت واشتغال(کشاورزی وغیرکشاورزی و کاذب)،قیمت

0

اراضی روستا وبورس بازی زمین مورد مطالعه و بررسی قرار

85
بالو

90

95

گرفته اند.

ریحان آباد

شکل  .2تغییرات جمعیت روستاهای مورد مطالعه درطی سالهای -1385

شیوه فعالیت و اشتغال

1390-1395

در زمینه شیوه فعالیت و اشتغال در روستاهای مورد مطالعه
درگذشته به علت برخورداری اززمینه های مساعدمحیطی،
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فعالیت غالب را بخش کشاورزی(زراعت،دامداری و باغداری)

تصرف از گردونهاقتصاد کشاورزیخارجمیکنند.بهتدریج-

و امور مربوط به آن شامل می شد و کمترشاهد فعالیت های

بافروشقسمتهاییاحتی تمامزمینهایروستائیانبهمتقاضیان (اعم

بخش دوم(صنعت) و بخش سوم(خدمات) می باشیم ولی به

از مهاجران وارده ،بورس بازان زمین جز اینها)و نیز ساخت

مرور زمان بویژه طی چندین سال اخیر از میزان فعالیت های

وسازهای قانونی و غیرقانونی ،در نحوه کاربری اراضی از

بخش کشاورزی کاسته شده و به بخش های غیرکشاورزی

کشاورزی به مسکونی ،تجاری ،صنعتی مانند اینها تغییرات

اختصاص داده شده است.طبق نتایج تحلیلی ،عامل تغییر شیوه

بنیادینرخمیدهد (ضیاء توانا وقادرمرزی.)121:1388،

فعالیت از بخش کشاورزی به بخش غیرکشاورزی به عنوان

در زمینه قیمت اراضی روستاهای مورد مطالعه نتایج گویای

اولین عامل در زمینه تحوالت اقتصادی در روستا با

این امر بود که درهر دو روستای بالو و ریحان آباد با افزایش

میانگین()4،1بوده.بعبارتی در دهه های اخیر تغییراتی که در

قیمت اراضی روستایی مواجه هستیم.افزایش قیمت اراضی در

بخش کشاورزی صورت گرفته نشانگر آن است که زمین های

این روستاها با عامل فاصله از شهر و فاصله از راههای ارتباطی

زراعی و باغی روستاهای مورد مطالعه تقریبا از بین رفته و

و رشد فیزیکی خود روستا رابط مسقیمی دارد .در روستای

تعداد زمینهای باغی و زراعی بسیارمحدودی باقی مانده است.

ریحان آباد هر متر مربع زمین در مسیر راه اصلی 4میلیون تومان

طبق مصاحبه حضوری از دهیاران و شوراهای روستاهای

و در زمینهای فرعی هر متر مربع زمین که بیشتر این زمینها زمین

محدوده مورد مطالعه ،در روستای ریحان آباد 95درصد زمینهای

های زراعی هستند متوسط متراژ800هزار تومان است.همچنین

زراعی و باغی تبدیل به زمینهای مسکونی شده و تنها 5درصد

در روستای بالو که در فاصله 6کیلومتری از شهر ارومیه واقع

اختصاص به زراعت(کشت سبزیجات،صیفی جات و

شده زمینهای زراعی و غیر زراعی نیز دچار افزایش قیمت زمین

علوفه)وباغداری(سیب،محصوالت تابستانه،گردو و ،)...و در

شده و متوسط قیمت زمین در مسیر اصلی1میلیون و درزمینهای

روستای بالو نیز زمینهای کشاورزی به مانند ریحان آباد تغییر

فرعی بین 400تا500هزارتومانمتغییر است .بنابراین میتوان بیان

کاربری به مسکونی و تجاری داده است.

کرد که دومین عامل در زمینه تحوالت اقتصادی در محدوه مورد
مطالعه عامل افزایش قیمت زمین با میانگین()3،81بوده است.

قیمت اراضی روستایی
مهاجرپذیری روستاها که پدیده ای نو و مختص نیم قرن

بورس بازی زمین

اخیر است(رضوانی)86:1381،در بیشتر روستاهای پیراشهری

طی سالهای اخیر در اثر افزایش مهاجرت و جمعیت،

صورت می پذیرد.در اثر مهاجرپذیری ،جمعیت این روستاها فوق

افزایش معامالت زمین بویژه زمینهای زراعی توسط بسیاری از

العاده افزایش می یابد ،و همین افزایش جمعیت باعث افزایش

دالالن امالک صورت گرفته بطوری که زمین ها با قیمت بسیار

تقاضا برای زمین و مسکن و درنتیجه افزایش قیمت زمین های

پایین از خود روستایی خریداری میشد و بعد از مدتی با

کشاورزی روستا و تغییر و تبدیل آنها به کاربری های مسکونی،

چندین برابر قیمت به افراد مهاجر و نیاز به زمین فروخته می-

خدماتی ،صنعتیو جز اینها میشود بالطبع روستاییانزمیندار با

شد.در روستای ریحان آباد و بالو شاهد بورس بازی شدید زمین

شوق وذوقبهمنظورکسبدرآمدهایهنگفت،بدون کار و کوشش،

و امالک زراعی هستیم که نتیجه این امر سود زیاد به نفع

به نوعی رانت روی میآورند،به این ترتیب که اراضی زراعی

دالالنومتضرر شدن بخش کشاورزی و محیط روستایی بوده در

وباغی خود را با حفظ و حراست دقیقتردر تثبیتبیشترمالکیتیا

واقع قیمت واقعی ملک در این محدوده ها بسیار باالتر از قیمت
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واقعی معامله میشود مثال بارز این امر احداث شهرک بسیج

با میانگین( )3،80بعنوان سومین عامل در تحوالت اقتصادی

توسط دالالن در روستای ریحان آباد است که زمینهای زراعی

روستاییان موثر بوده است.

را بصورت قطعات  200متری به روستاییان نیاز به زمین جهت
احداث مسکن فروخته شد.از نظر روستاییان بورس بازی زمین
جدول 2متغییر های ازمون شده براساسآزمونt
گویه

t

Df

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

Confidence Interval of the Difference 95%

اشغال و فعالیت

70.739

383

.000

4.15969

Lower
4.0441

Upper
4.2753

قیمت اراضی روستا

75.667

383

.000

3.81414

3.7150

3.9132

بورس بازی زمین

67.238

383

.000

3.80890

3.6975

3.9203

شغل کاذب

58.840

383

.000

3.68848

3.5652

3.8117

منبع :یافته های میدانی

است .ازنگاه مردم محلی اولین عامل در زمینه تحوالت اجتماعی

گرایش به شغل های کاذب
خصلت عمده مهاجرین در نواحی پیرامون شهرها اشتغال و

روستا

گرایش به شغل های کاذب است که عمدتا در جهت تامین

ورود

و

مهاجرت

افراد

غیر

بومی

بوده

است.میانگین(.)3،77

حداقل نیازهای اولیه خود هستند .در محدوده مورد مطالعه اکثر
مهاجرین بعد از مهاجرت به پیرامون شهرها به شغل های کاذب

قومیت و زبان

می پردازند که این امر تحوالت اقتصادی بخش روستایی را

در زمینه قومیت و زبان نتایج حاکی از آن است که دو

بهمراه دارد از نظر مردم محلی گرایش به شغل های کاذب

روستا با قومیت و زبان متفاوت هستند بطوری که در روستای

بوده

ریحان آباد تمامی مهاجرین غیر بومی آذری و از یک قوم

آخرین

عامل

در

تحوالت

اقتصادی

روستا

هستند در حالی که در روستای بالو تمامی مهاجرین وارده شده

است.میانگن(.)3،68

به روستا را افراد کردی وسنی تشکیل می دهند که در واقع از
طایفه سنی و اهل تسنن هستند.بعبارتی بیشتر مهاجرین به

تحوالت اجتماعی و فرهنگی
طبق مطالعات میدانی نگارنده از دو روستای بالو و ریحان

مکانی نقل مکان کردند که به لحاظ قومیت و مذهب هم ریشه

آباد،نتایج حاکی از افزایش مهاجرین و افراد غیر بومی به این

بودند.بنابراین عامل دوم در تحوالت اجتماعی و فرهنگی روستا

محدودها هستش بعبارتی در روستای ریحان آباد 97درصد

قومیت و زبان با میانگین()3،46بوده است.

مهاجرین را روستاییان شمال استان(ماکو،پلدشت و)...تشکیل
میدهد که همه آنها از روستا به روستا مهاجرت کردند در حالی

تغییر در آداب و رسوم فرهنگی

در روستای بالو افزایش مهاجرت غیر بومی ناشی از مهاجرت

در زمینه تغییر در آدب و رسوم میتوان اینطور گفت که از

روستاهای بخش سیلوانا و سومای برادوست شهرستان ارومیه

زمانی که روستای ریحان آباد پذیرای مهاجرین از شمال استان
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بوده با آداب و رسوم خاص مواجه بوده بطوری که تمامی

سرمایه اجتماعی

مهاجرین اهل حق(علی اهلل) هستند و هرساله مراسمی در این

نتایج گویای آن است که سرمایه اجتماعی نیز در تحوالت

زمینه برپا و به آن اعتقاد راسخ دارند.اما در روستای بالو تغییرات

اجتماعی و فرهنگی روستا موثر بوده و توانسته تغییراتی در

در آداب و رسوم فرهنگی به نسبت روستای ریحان آباد کمتر

محیط روستا بوجود آورد،میزان تاثیر سرمایه اجتماعی در

بوده است و فقط در زمینه مراسمات عروسی شاهد تغییرات می

تحوالت اجتماعی و فرهنگی روستای بالو به مراتب بیشتر از

باشیم .از نگاه مردم محلی سومین عامل در زمینه تحوالت

روستای ریحان آباد بوده است .میانگین()3،1

اجتماعی و فرهنگی روستا تغییر در آداب و رسوم فرهنگی بوده
است،میانگین(.)3،46
جدول  .3متغیر های آزمون شده براساس آزمون t
گویه

df

t

Sig. (2)tailed

Mean
Difference

Confidence Interval of the Difference 95%
Lower

Upper

سر مایه اجتماعی

44.345

383

.000

3.14136

3.0021

3.2806

قومیت وزبان

54.076

383

.000

3.46335

3.3374

3.5893

تغییردرآداب ورسوم

82.557

383

.000

4.46073

4.3545

4.5670

فرهنگی
افزایش افراد غیربومی

64.107

383

.000

منبع:یافته های میدانی

علل جمعیت پذیری
پس از مطالعات میدانی در زمینه علل جمعیت پذیری در
محدوده های مورد مطالعه نهایتا  8عامل بعنوان علل جمعیت
پذیری مطرح شد که از نگاه افراد بومی محلی و افراد مهاجر
غیر بومی ،عامل قیمت پایین زمین با
میانگین()3،99بعنوان اولین عامل در زمینه جمعیت پذیری
مطرح شد و عوامل مهاجرت اقوام و آشنایان و تبعیت از آنها و
پایین بودن هزینه های زندگی نسبت به شهر ارومیه به ترتیب با
میانگین(3،90و)3،86دومین و سومین عامل عنوان گردید .سایر
عوامل ،دسترسی به فرصت های شغلی در اطراف شهر
ارومیه(،)3،80دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و
رفاهی(،)3،77قیمت پایین مسکن(،)3،74امنیت اجتماعی()3،70
و اجاره بهاء پایین با میانگین( ،)3،32بعنوان عوامل بعدی عنوان
شد.جدول7
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جدول 4متغیرهای آزمون شده براساس آزمونt
گویه

t

Sig. (2)tailed

df

Mean
Difference

قیمت پایین زمین

70.904

383

.000

3.99476

Confidence Interval of the 95%
Difference
Lower
3.8840

Upper
4.1055

قیمت پایین مسکن

65.558

383

.000

3.74869

3.6363

3.8611

اجاره بهاء پایین

53.324

383

.000

3.32461

3.2020

3.4472

دسترسی به فرصت های شغلی در اطراف شهر ارومیه

77.655

383

.000

3.80628

3.7099

3.9027

پایین بودن هزینه های زندگی نسبت به شهر ارومیه

73.074

383

.000

3.86387

3.7599

3.9678

مهاجرت اقوام و آشنایان و تبعیت از آنها

75.264

383

.000

3.90314

3.8012

4.0051

دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی و رفاهی

75.416

383

.000

3.77487

3.6765

3.8733

امنیت اجتماعی

71.878

383

.000

3.70157

3.6003

3.8028

منبع :یافته های میدانی

شاهد افزایش جمعیت غیر بومی از روستاهای استان بوده و از سوی دیگر

نتیجه گیری
طی دهه های گذشته،تغییر و تحوالت زیادی در سیستم سکونتگاهی

در اثر افزایش جمعیت روستا تحوالت ساختاری و کارکری بخود گرفته

در دنیا رخ داده است ،فرایندهای توسعه اقتصادی و اجتماعی وسیاسی در

بعبارتی بخش کشاورزی و زمینهای زراعی از بین رفته و تغییر کاربری به

بسیاری از کشورها،نواحی روستایی را دوباره شکل می دهد.هر یک از

حالت مسکونی و تجاری داده،بافت طبیعی روستا حالت شهری پیدا

سکونتگاهای موجود در یک قلمرو تقسیمات اداری و سیاسی در درجه

کرده،آداب و رسوم و فرهنگ جدیدی به بدنه جامعه روستایی وارد

متفاوتی از تحوالت ساختاری کارکردی و تغییرات در سبک زندگی و

گردید،در اثر تغییر کاربری اراضی مسله بورس بازی زمین نیز در روستاها

فعالیت قرار دارد.در نهایت چنین تغییراتی به تغییرات در الگوهای مکانی و

مطرح شد و در اثر آن بسیاری از زمینها با مبالغ اندک از کشاورز خریداری

فضایی می انجامد ،نتیجه این تحوالت می تواند در ابعاد

شد و بعدها به افراد مهاجر با مبالغ زیاد فروخته شد نمونه بارز این امر

اقتصادی(اشتغال)،اجتماعی و فرهنگی(تحوالت جمعیتی یا افزایش یا

زمینهای زراعی روستای ریحان آباد بود که تبدیل به شهرک بسیج شد که

کاهش جمعیت)،کالبدی-فیزیکی(تغییر در بافت خانه ها و زمین های

عامل اصلی این امر دالالن بودند.بنابراین میتوان گفت در هردو روستا شاهد

کشاورزی)و...رخ بدهد.که قطع مسلم اثرات منفی در خود روستاها به جا

تحوالت اساسی هم در بخش های اقتصادی،اجتماعی-فرهنگی و هم

می گذارد. .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده از تحقیقات

بخش کالبدی فیزیکی بودیم که بیشتر از آنچه این تحوالت جنبه مثبت

صالحی بابامیری و همکاران( ،)1395افراخته و محمد حجی پور(،)1392

بخود گرفته باشد جنبه منفی در همه ابعاد مذکور را بدنبال داشته است.

شریفی و همکاران( ،)1394ظاهری و رحیمی پور( ،)1392سجاسی قیداری
و آیدا صدرالسادات(،)1394همخوانی دارد،که عوامل موثر در تحوالت

منابع

جمعیت پذیری  ،اقتصادی و اجتماعی در فضاهای پیراشهری را،گسترش

افراخته،حسن و همکاران( )1394پیوندهای کالنشهری و تحوالت
کالبدی -فضایی روستاهای پیرامون مطالعه موردی :دهستان
محمدآباد کرج ،فصلنامه مسکن و محیط،شماره150

زراعی،اشتغال،کاهش رونق فعالیت های کشاورزی،موقعیت مکانی و

اکبرپور سراسکانرود ،م ،.و نجفی ،ا)1389( ،مفهوم توسعة پایدار در
محیطهای روستایی حوزۀ کالنشهرها )مطالعه موردی :کالنشهر
تهران،مجله مسکن و محیط روستا،شماره29

فضاهای کالبدی و رشد فیزیکی شهر،مهاجرت،ارزانی قیمت زمینهای

دسترسی،تغییرات در آداب و رسوم و ...مطرح کردند .این تحقیق با هدف
بررسی تحلیل علل جمعیت پذیری و روند تحوالت اقتصادی – اجتماعی

جمعه پور ،محمود ،طهماسبی تهرانی ،شهرزاد ،) 1392 ( ،تبیین میزان
زیس تپذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری،
فصل نامه برنامه ریزی کالبدی -فضایی،دوره اول ،شماره
سوم،تهران.

در روستاهای پیراشهری -روستاهای ریحان آباد و بالو از شهرستان ارومیه
انجام گردید.این روستاها بعلت نزدیکی به شهر ارومیه طی سالهای اخیر
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پژوهش های روستایی،دوره ،7شماره7

مهدوی وفا ،ح()1386نقش تهران بر سازمان فضایی لواسان و شریف
آباد )رسالة دکتری منتشر نشده( .دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،
ایران

رضوانی ،محمدرضا ،)1381( ،تحلیل الگوهای روابط و مناسبات شهر و
روستا در نواحی روستایی اطراف تهران  ،فصلنامه  - .پژوهش
های جغرافیایی ،سال سی و چهارم ،شماره .43
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