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 ،یخزش شهر

ـ  یتحوالت کالبد

 راشهر،یپ ،ییفضا

 زاهدان.

و  یاقتصاد از همه از نظر شیدر حال رشد، آنچه ب یدر کشورها یتوسعه ناموزون شهر هایدر گفتمان چالش

 نیاست. ا یرخداد خزش شهر سازدیم داریرا پد یرسم ریاز اسکان غ یاز فقر و نمود اندازیچشم یاجتماع

 رامونیرا در پ ایدهنامنظم و پراکن یکیزیرشد ف ،یکشاورز هایبردن عرصه نیو از ب یداریناپا جادیضمن ا دهیپد

 یمکان هاییگرگوندامن زده و  عالوه بر د یـ شهر ییروستا هایبه مهاجرت تواندیکرده و م جادیکالنشهرها ا

مطالعه حاضر با  و،رنیا داشته باشد. از ینقش قابل توجه یرامونیپ یشهر و روستاها نیافتگیتوسعهدر  ییـ فضا

د. ش یطراح "زاهدان یراشهریپ یروستاها ییـ فضا یبر تحوالت کالبد یاثرات خزش شهر لیتحل"هدف 

ه خزش شهر زاهدان است ک یبخش مرکز یروستا 4شامل  یبود. جامعه آمار یلیـ تحل یفیروش پژوهش توص

 هایافتهیشد.  هیدست تهلن ایماهواره ریاز تصاو ازینمورد  هایداده. است داشته هااثرات را بر آن نیشتریب یشهر

در  ییفضا ـ یحاکم بر آن باعث تحوالت کالبد ییفضا اناتیزاهدان و جر ینشان داد اثرات خزش شهر قیتحق

 یراشهریپ ییوستار ی( در نواحتیاندازه روستا و تحول در ساختار اشتغال و فعال ت،یجمع شیابعاد مختلف )افزا

 ی( و در بعد اجتماع65/66ثبت )مبخش خدمات  در(، -6/66) یمنف یاثرات بر بخش کشاورز نیا است. دهیگرد

به شهر  یونرامیپ یاز روستاها یو تبادالت فرهنگ تیجمع ییجابجا شیو افزا ینقش خوابگاه جادیاز ا یحاک

 .زاهدان بود
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 بخش و قنبری(شه)جمشیدزهی...و ییـ فضا یو تحوالت کالبد یخزش شهر

 

  مقدمه
باعث گسترش رشد  ت،یو فعال تیرنامه جمعدر حال توسعه، رشد ناموزون و بدون ب یکشورها یدر کالنشهرها

(؛ که به 2: 1398و همکاران،  ثابتیعیو منابع آن شده است )شف یرساختیکمبود امکانات ز جهیو در نت یشهر عیسر

خزش مطرح شده است. در  دهیتوسعه ناموزون اطراف شهر و در حومه روستا به عنوان پد نی(، ا2001اعتقاد تئوبالد  )

شهرها را به  رامونیپ یشدن اقتصاد، روستاها یو صنعت یاقتصاد لی( معتقدند، تعد2014)  یو ساکالن پید ان،یم نیا

به  ییمناطق روستا رییبه مثابه تغ توانیرا م یرخداد خزش شهر سان،نیکرده است و بد لیبدون برنامه تبد ییفضاها

 را هامراتع و جنگل ،یکشاورز هاینیزم ست،یز طیرفتن مح نیمانند از ب یقلمداد کرد که تبعات زیکوچک ن یهاشهر

 (.Deep and Saklani, 2014) است داشته دنبال به

 ی)شهرها و روستاها( به عنوان مراکز اصل یانسان هایکانون سکونتگاه ،یخزش شهر ندیدر فرآ گر،ید یسخن به

 هیو با تک گریکدیروابط خاص با  یه داراک باشندیم هیناح کی ییایجغراف هایانیبن اصلی دهندهشکل و هاتجمع انسان

 طیاز شرا تیدر گذر زمان و به تبع یسکونتگاه هایکانون نیهستند. ا ییو فضا یـ اجتماع یاقتصاد یهایژگیبر و

 یطیمح یدر فضا رتغیی دنبال به و اند،در ساختار و کارکرد خود بوده یاساس یشاهد دگرگون ه،یآن ناح ییو فضا یمکان

است  دهیگرد نیادیدستخوش تحوالت بن یتیدو عرصه جمع نیا انیو نوع مناسبات م وندهایجوامع، روابط و پ گونهنیا

است که در  یمتنوع یروهایعوامل و ن دۀیشهرها و کالنشهرها زائ هیروی(. رشد ب56: 1399و همکاران،  ی)محمد

 هایمهاجرت ند،یفرا نیدر ا لیعوامل دخ نیتراختهو شن نیاز بارزتر یکیاست. در واقع،  یابیهمبسته قابل رد یارهیزنج

کالنشهرهاست؛ که با  ژهیشهرها، بو هیدر حاش یررسمیاصطالح غ به یاهسکونتگاه ییو برپا یـ شهر ییروستا ةیرویب

تنگاتنگ  وندیدر پ یرامونیپ ییو روستا یکشاورز هاینیو اغلب زم یرامونیپ یبه اراض یشهر هایکانون یاندازدست

 .(246ـ 242: 1380قرار دارند )اهلرس، اکارت،

و تحوالت  رییو تغ یابیعدم شکل ران،یا یتیجمع هایکانون ییسازمان فضا هاییژگیاز و یکی ان،یم نیا در

و  یزرینظامات برنامه یکه عمده مسائل فرارو ایاست به گونه افتهیختارسا و مندقاعده هاییانیبراساس بن یکالبد

 هایدر سطح سکونتگاه یـ کالبد ییفضا راتییتغ برنامگییو ب یرناپذیاز انتظام ،یماتیتصم یاسیگر ستیاهد اناتیجر

 هایبا سکونتگاه ییایجغراف یوندهایاساس در سطح مناطق کشور، شهرها به واسطه پ نی. بر اردیگینشأت م یانسان

و  ییفضا ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یرند، در ابعاد اقتصادکه عمدتاً از رشد نامتقارن و شتابزده برخوردا نیو ا ییروستا

 انات،یجر نیبودن ا یموج لیاز موارد به دل یاریکه در بس سازدیرا متأثر م کیدور و نزد ییروستا هایکانون یکالبد

 پور،یو حج)افراخته  رندپذییرا م راتینوع تأث نیشتریفاصله با شهرها قرار داشته، ب نیآن دسته از روستاها که در کمتر

به سمت  یسکونتگاه انهیتمرکز گرا هایاستیمتأثر از س ران،یا یدر کالنشهرها تیعو جم هی(. تمرکز سرما159: 1392

و کارکرد آن در  یکشاورز یاراض یکاربر رییمسئله عالوه بر تغ نیاطراف است که ا یو روستاها یرامونیمراکز پ

مرتبط به آن  هایتیعالشده و ف یو اقتصاد یاجتماع ،یعیطب طیدر مح دیشد هاییباعث دگرگون ،یرامونیپ یروستاها

 (.  2: 1398و همکاران،  ثابتیعی)شف کندیرا دچار چالش م

دارد  یرونیقرار دارند که اغلب منشأ ب هایییخواه و ناخواه در معرض دگرگون ییروستا هایسکونتگاه رو،نیا از

تحت عنوان  یدر عرصه کالبد هایدگرگون نیگوناگون ا هایو جلوه ردیگیشکل م ییروستا هایاز عرصه رونیو ب

 ،یتحوالت اجتماع یو حت یدرون هاییدگرگون جباتمورد توجه بوده که به نوبه خود مو یـ ظاهر یکیزیتحوالت ف
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 ،یدیز سعبه نقل ا 80: 1398و همکاران،  ی)طالش گردندیم ییروستا هایسکونتگاه یطمحیستیو ز یکالبد ،یاقتصاد

1388 :45 .) 

است که براساس  رانیا یکانون جنوب شرق نتریتیو بلوچستان شهر زاهدان به عنوان پرجمع ستانیمرکز استان س در

 شیرا تجربه نموده است. افزا یشتابان یکیزیو ف یتی، رشد جمع1385-95 یبازه زمان یط رانیمطالعات مرکز آمار ا

 هیو استقرار مهاجران افغان در حاش ستانیدر منطقه س ریاخ هاییو خشکسالمسکن، کمبود منابع آب و خاک  متیق

شهر  نیافتگیتوسعهدر  ندتوایم ییـ فضا یمکان هاییروند دامن زده است که عالوه بر دگرگون نیشهر زاهدان بر ا

 سالهده یبازه زمان نیدر ا با توجه به آنکه، رو،نیداشته باشد. از ا یآن نقش قابل توجه یرامونیپ یزاهدان و روستاها

 یکاربر رییآن و تغ یراشهریپ یاز روستاها یبرخ یـ کالبد ییفضا ریشهر زاهدان، تسخ یکیزفی رشد چرخه( 1385ـ 95)

اثرات "است که  یپرسش اساس نیبه ا ییصدد پاسخگو پژوهش در نیبرخوردار بوده، ا ستایا ریغ یاز تداوم یاراض

 "زاهدان چگونه است؟ یراشهریپ ییروستا هایحاکم بر سکونتگاه ییفضا اناتیجر و یخزش شهر ای یکیزیتوسعه ف

 است؟ افتهی ینیصنعت و خدمات( چگونه تبلور ع ،یزاهدان )کشاورز یمختلف اقتصاد هایاثرات بر بخش نیو ا

مثبت و  یامدهایعالوه بر پ یخزش شهر دهینشان دادند پد ی( در پژوهش1399و همکاران ) یراستا محمد نیا در

و  یعیطب طیمح بیتخر ،یاقتصاد ،یاجتماع هایبحران یرگیموجب شکل ،یکالبد تیمحدود در بهبود وضع

( در پژوهش 1398و همکاران ) ثابتیعیمورد مطالعه شده است. شف یتوسعه روستاها تیدر وضع ینهاد -یتیریمد

 یسه دوره گذشته، ساخت و سازها یکه ط جنوب کالنشهر تهران نشان دادند یدر محدوده روستاها یگریمشابه د

 89/4ساخت و سازها از  نیکه مساحت ا یکرده است. به طور دایپ شیافزا یریبه طور چشمگ هیناح نیدر ا یمسکون

 33/61از یزراع یکرده و در مقابل، مساحت اراض دایپ شیافزا 2014 سالدرصد در  3/10به  1986درصد در سال 

 یپراکنده و خزش شهر یاست. البته ساخت و سازها افتهیکاهش  2014درصد در سال  7/44به  1986درصد در سال 

 ادو اقتص یدر بخش کشاورز یداریخزش گسسته بوده که باعث رخداد ناپا یمورد مطالعه به صورت الگو هیدر ناح

خزش  ،یرمسکونیغ سازهای و ساخت و برق شبکه ها،بزرگراه ها،گسترش شبکه راه نیشده است. همچن هیناح ییروستا

که  افتندیدر یقی( در تحق1398و همکاران ) یرحمان کرده است.  دیمورد مطالعه تشد هیگسسته را در ناح یشهر

 تیمسکن، بهبود وضع تیبهبود وضع ،یگردشگر هایتیدر بهبود ساختار اشتغال، گسترش فعال ییفضا هایانیجر

تحوالت در همه ابعاد و در همه روستاها مثبت  نیاست اما ا گذاشته ریو خدمات تأث یکشاورز تیصنعت، بهبود وضع

 هیسرما انیجرتداوم  ،یمسکن شهر یگسترش الگو ،یو باغ یزراع یاراض یکاربر ریی)تغ زیرا ن یمنف تنبوده و تحوال

 یدر فضاها یخزش شهر یبررس رامونی(، پ1398) یآبادمیو نع یداشته است. توکل یدر پ یدیرتولیغ هایدر بخش

 یکشاورز یاراض راتییرا در رابطه با تغ یاقابل مالحظه راتییتغ یخزش شهر دهینشان دادند که پد شابورین یراشهریپ

( 1398و همکاران ) یطالش یهاافتهی جیکرده است. نتا جادیرا ا یو خدمات یبه مصرف یدیاز تول یکاربر راتییو تغ

 یهاانیجر رینسبت به سا یشتریب ینیآفراز نقش هیسرما انیرج ،ییفضا اناتیجر ندیدهنده آن است که در فرانشان

 یتوسط بخش خصوص شتریو ب یدولت یگذارهیبدون دخالت سرما هیسرما انیجر نیا یاست. اثربخش رداربرخو ییفضا

 یدر الگو رییموجب تغ ییفضا یهاانیجر یتمام ندیآاست. بر افتهیتحقق  یمنظور کسب سودآوربه انییو روستا

و استقرار  یادار ،یتجار یواحدها عدادت شیهمراه با افزا ییمساکن روستا تیفیو بهبود ک یسازمساکن، مقاوم یرمعما
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متعدد  یالهایباغ و جادیو ا یباغ ،یزراع یاراض بیتخر نیکوچک است، همچن یو خدمات یصنعت یهاکارگاه

( در مطالعات خود در 1395) مطلقیقیاست. حقرا دگرگون نموده  یدهستان تنکمان شمال یروستاها یعیطب اندازچشم

 یساختار هاییو دگرگون امدهایشهر، سبب پ نیا یکیزیاست که گسترش ف افتهیراز دریش یراشهریپ یمورد روستاها

 ،یدیمحصوالت تول ،یاقتصاد هایتیفعال نهیگسترده در زم راتییاز جمله تغ رامونیپ یفراوان در روستاها یـ کارکرد

 تیجمع انینشان دادند که جر ای( در مطالعه1392و همکاران ) افراخته بافت و کالبد شده است.  ت،یجمع ست،یزطیمح

شده است. گسترش  یو کالبد ییآباد تنکابن بوده که سبب تحوالت فضا مانیسل هیناح ییغالب فضا انیدو جر هیو سرما

ش ساخت یافزا ،یـ کارگاه یخدمات یواحدهاگسترش  ،یبافت سکونتگاه راتییو تغ ختهیلجام گس یکالبد یکیزیف

داشته است.  یرا در پ یو باغ یزراع هاینیزم بیشده که تخر ییخز شروستا دهیو ساز در بخش مسکن موجب پد

که  دندیرس جهینت نیبه ا رجندیشهر ب رامونیپ یروستاها یخزش شهر لی( در تحل1392) پوریافراخته و حج ن،یهمچن

شده  لیتبد یمسکون یبه کاربر زین ییروستا یو اراض دهرا در خود حل نمو رجندیب یرامونیپ یروستاها ،یخزش شهر

 یرامونیپ یروستاها یو خدمات یتیریمد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یمنجر به تحول ساختار اقتصاد ،یشهر یکیزیاست. رشد ف

 نهیدر زم ایدر مقاله Zhu (2014)و  Zhang،Li  هماهنگ نبوده است. ییروستا داریتحوالت با توسعه پا نیشده است. ا

با ذکر  نیشهر پکن در چ یدر برش عرض یاراض یکاربر زاتیتما زیبا آنال ییروستا هایسکونتگاه یتحول عملکرد

تحوالت  یاست، به بررس نیدر چ یامروز ییروستا هایسکونتگاه هایاز شاخصه هایدگیچیو پ زاتینکته که تما نیا

در پاسخ به خزش  ییروستا هاینیزم یعملکرد ریینشان داد که تغ یبررس جنتای. اندپرداخته هاسکونتگاه نیا یعملکرد

( در 2014) Nijkampو  Vazبوده است.  یخدمات شهر یو عملکردها یکشاورز ریغ هاییبه سمت کاربر یشهر

جاذبه  یبا توجه به تئور ایتالیا ودر منطقه ونوت یخزش شهر ییدر اثر فضا ایجاذبه یروهایتحت عنوان ن یپژوهش

مشخص و با توجه  یدر محدوده زمان یروش شتاب رشد شهر نیقرار دادند. در ا یخزش را مورد بررس دهیپد یکیزیف

با توجه  هیناح نیخزش در ا دهیاز رخ دادن پد یحاصله حاک جیمد نظر بود که نتا یو جاذبه شهر اصل ییفضا یکیبه نزد

 یکه بررس دیرس جهینت نیبه ا ایدر مطالعه Banai (2014)شش ساله بوده است.  یادوره یط یشهر تیبه رشد جمع

 یکه هر چه خزش شهر یمعن نیرا بدنبال داشته است. بد یطمحیستیز یامدهایپ سیممف یخزش شهر یامدهایپ

. ابدییم شیافزا زی( نیکشاورز هاینیو زم یجانور ،یاهی)پوشش گ یطمحیستیز یکند اثرات منف دایتوسعه پ

Bianca (2012) کالنشهر بخارست رخ داده؛ که  یرامونیپ یدر نواح یدیشد یاراض یکاربر راتییکه تغ افتیدر زین

کالنشهر  یرابطه، خزش شهر نیبوده است. در ا یکشاورز یاراض هاینیدر زم هایکاربر رییو تغ لیآن تبد نتریمهم

 یشهر هایدر مجاور کانون ژهیبه و یو تجار یصنعت ،یشهر یبه ساخت و سازها لیرا تبد یکشاورز یخارست اراضب

 کی یابیبه ارز یدر پژوهش Xi et al (2012) کرده است. یدر درون منطقه کالنشهر یاصل هایو در امتداد جاده

که در  "یشهر دیحومه جد کیساختن "طرح  هاییخط مش یبه منظور بررس ییتوسعه روستا یبرا دیجد یاستراتژ

توسعه فشرده و توسعه گسترده( پرداختند  ،یخی)روند تار ویسه سنار شنهادیبه پ ن،یچ یمل یح رشد اقتصادطر یراستا

وجود  ویسه سنار نیب یریتفاوت چشمگ یبود، ول رناپذیاجتناب یکشاورز هاینیاز دست دادن زم کهنشان داد  جیو نتا

 شدن تکهتکه زانیم نیشتریب ،ییو روستا یشهر یسکونم یها نیدر زم شیافزا نیشتریتوسعه گسترده، ب یویدارد. سنار

در توسعه فشرده از  یزراع هاینیکاهش زم درا داشت. هر چن یکشاورز هاینیرفتن زم نیاز ب نیشتربی و انداز،چشم



 
 

 89 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

کمتر بود. در  یخیدر آن از روند تار نیو تکه تکه شدن زم ییو روستا یبود، خزش شهر شتریب یخیروند تار یویسنار

 شد. هیمطالعه توص نیا یاجرا شده در نواح "یشهر دیحومه جد کیساختن " یتوسعه گسترده برا ویسنار جه،یتن

Loffe.et al  (2001،) رییکه تغ رسند،یم جهینت نیدر حومه مسکو به ا یاراض یکاربر راتییتغ نهیدر زم ایدر مطالعه 

که شهر مسکو و حومه آن  یبوده است. به طور دیشد اریبس 1985تا 1961در حومه شهر مسکو از سال  یاراض یکاربر

است. در  افتهیمربع توسعه  لومتریک 994به 1985گسترش داشته، اما در سال  لومترمربعیک 390 در مجموع 1961در سال 

در  یادیز اریبس ییفضا راتییبرابر گسترش داشته و تغ 3سال  25شهر مسکو و حومه آن در طول  ییواقع، رشد فضا

در حومه  یاراض یکاربر رییعامل تغ نیها مهمترشده است. آن داریدورتر از آن پد یشهر و نواح کینزد هایهحوم

 Vos et  .اندشده دانسته یزریبرنامه هایکالنشهر توسعه حمل ونقل و توسعه سکونتگاه ییمسکو را گسترش فضا شهر

al (1999) یتقاضا، داریپا یاندهیآ یبرا ییدور نما ؛در اروپا یفرهنگ یاندازهاروند توسعه چشم یادر مطالعه 

که  ییبا ارزش روستا یاندازهاچشم بیتخر شکل و رییرا در تغ یاراض دیجد یهایکاربر جادیا یروزافزون جامعه برا

 یهایکاربر شیافزا ،یکشاورز یاز کاهش نقش سنت یداند. ویثر مؤاند، مشده جادیهزاره ا نیبه ا یقرون منته یط

روستا در قالب  تحوالت روابط شهر و نام برده، و ی ـ فضاییتحوالت کالبد توسعه و یروز افزون برا یتقاضا د،یجد

پژوهی و در ( خالصه مطالعات پیش1در جدول ) آمده موثر دانسته است. دیپد راتییرا بر تغ ینیشهرنش دهیپد شیافزا

 ( مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.1شکل )

 

 ر خزش شهری در روستاهای پیراشهریپژوهی متغیرهای استخراج شده مؤثر بالصه پیشین. خ1جدول
 های بدست آمدهمؤلفه عنوان پژوهش محقق )سال( ردیف

1 
Zhang،Li  وZhu 

(2014) 

 زاتیتما زیبا آنال ییروستا یهاسکونتگاه یتحول عملکرد

 نیشهر پکن در چ یدر برش عرض یاراض یکاربر

اضی به سمت تغییر کاربری ار

 غیرکشاورزی و خدماتی

2 Banai (2014) 
گیری، های اندازهها، روشخزش مراکز شهری: تعاریف، داده

 محیطی )مطالعه موردی: شهر ممفیس(اثرات زیست

محیطی بر روی اثرات منفی زیست

های پوشش گیاهی و زمین

 کشاورزی

3 Vaz  وNijkamp (2014) 
در منطقه ونوتو  یخزش شهر ییدر اثر فضا یاجاذبه یروهاین

 ایتالیا

رشد جمعیت و پدیده خزش شهر 

 به سمت روستا

4 Bianca (2012) 
خزش شهری و تغییر کاربری اراضی در نواحی کالنشهری 

 رومانی در پیرامون کالنشهر بخارست
 تغییر کاربری اراضی کشاورزی

5 Xi et al (2012) نیچ یال شرقدر شم یزراع یهانیاثرات بالقوه خزش بر زم 
های انداز و زمیناز بین رفتن چشم

 کشاورزی

6 Loffe.et al  (2001) مسکو حومه در اراضی کاربری تغییرات 

 توسعه کالنشهر فضایی گسترش

 هایسکونتگاه و توسعه ونقل حمل

 شده ریزیبرنامه

7 Vos et al (1999) 
 یبرا ییدر اروپا: دور نما یفرهنگ یاندازهاروند توسعه چشم

 داریپا یاندهیآ

انداز روستا، از بین رفتن چشم

کاهش تولیدات کشاورزی، 

 های جدیدافزایش کاربری
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 های بدست آمدهمؤلفه عنوان پژوهش محقق )سال( ردیف

 (1399محمدی و همکاران ) 8

 شناسایی و تحلیل اثرات خزش شهری بر وضعیت توسعه نواحی

 روستایی پیرامون )مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر

 مریوان(

، های اجتماعی، اقتصادیبحران

 -تخریب محیط طبیعی و مدیریتی

 در روستا نهادی

9 
ثابت و همکاران شفیعی

(1398) 

های روستایی واکاوی پیامدهای خزش شهری در سکونتگاه

 پیرامونی )مورد: روستاهای جنوب کالنشهر تهران(

ناپایداری در بخش کشاورزی و 

 اقتصاد روستایی

 (1398رحمانی و همکاران ) 10
های ایی در تحوالت اقتصادی سکونتگاههای فضنقش جریان

 روستایی )مورد: روستاهای پیرامونی شهر زاهدان(

 گسترش اراضی، کاربری تغییر

 شهری، مسکن الگوی

 در سرمایه جریان  تداوم

 غیرتولیدی

 (1398توکلی و نعیم آبادی ) 11
خزش شهری و تغییرات کاربری اراضی فضاهای پیراشهری 

 نیشابور

کشاورزی و تغییرات اراضی 

تغییرات کاربری از تولیدی به 

 مصرفی و خدماتی

 (1398طالشی و همکاران ) 12

تحلیل اثر جریانات فضایی در تحوالت کالبدی ـ فضایی 

های روستایی پیرامون روستاهای پیراشهری )مورد: سکونتگاه

 کالنشهر کرج، دهستان تنکمان شمالی(

جریان سرمایه مهمترین جریان 

اراضی و تغییر  فضایی، تخریب

 کاربری

 (1395مطلق )حقیقی 13
های روستایی های ساختاری ـ کارکردی سکونتگاهدگرگونی

 پیراشهری با تأکید بر پدیده خزش شهری

های اقتصادی، تغییرات در فعالیت

زیست، محصوالت تولیدی، محیط

 جمعیت، بافت و کالبد

 (1392پور )افراخته و حجی 14
شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدار روستایی )مورد:  خزش

 روستاهای پیرامونی شهر بیرجند(

تغییر کاربری اراضی روستایی، 

تحول اقتصادی، اجتماعی، 

 فرهنگی، مدیریتی و خدماتی

 (1392افراخته و همکاران ) 15
خزش روستایی )مورد: ناحیه نقش جریانات فضایی در فرایند 

 آباد تنکابن(سلیمان

جریان جمعیت و جریان سرمایه 

منجر به خزش و تغییرات کاربری 

 اراضی شدند

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

https://jrur.ut.ac.ir/article_50417.html
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 شناسیروش
در  "تحلیل اثرات خزش شهری بر تحوالت کالبدی ـ فضایی روستاهای پیراشهری"پژوهش حاضر با هدف 

ی شد که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی و علّی است. بدین معنی که کالنشهر زاهدان طراح

برای تدوین مدل مفهومی و عملیاتی پژوهش از روش مرور روایتی و مطالعه اسنادی استفاده شد و براساس روش تحلیلی 

(، به بررسی روند تغییرات GISفیایی )های حاصل از سیستم اطالعات جغرا( و تحلیلRSای )و با کمک تصاویر ماهواره

های مختلف پرداخته شد. سپس اثرات این خزش بر بخش 1384ـ 95و  1371ـ 84کاربری اراضی طی دو مقطع زمانی 

اقتصادی زاهدان )کشاورزی، صنعت و خدمات( بررسی شد که برای این منظور تحوالت ساختارهای اقتصادی 

( در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مورد بررسی قرار گرفت 1375ـ 95نی )روستاهای مورد مطالعه در بازه زما

و اطالعات موجود  1395ـ 1375های آماری و سرشماری نفوس مسکن های بدست آمده از آن نیز از طریق سالنامهداده

 های بهداشت شهرستان زاهدان بدست آمده است.در سازمان جهاد کشاورزی و شبکه خانه

صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شد و شامل چهار روستای سیادک، مجتمع گاوداران، ه ب جامعه آماری

ها داشته است، آباد از بخش مرکزی شهرستان زاهدان بود که خزش شهری بیشترین اثرات را بر آنآباد و همتدایی

 GISافزارهای ها از نرمبرای تحلیل آنای لندست تهیه و با توجه به هدف تحقیق های مورد نیاز از تصاویر ماهوارهداده

به شرح زیر استفاده شد. بنابراین برای بررسی اثرات خزش شهری بر تحوالت کالبدی ـ فضایی روستاهای  RSو 

 پیراشهری زاهدان به ترتیب مراحل زیر انجام شد:

برداری محدود مورد مطالعه در های جغرافیایی ارتش و نقشههای هوایی سازمانای و عکسالف( تهیه تصاویر ماهواره

 .1384ـ 95و  1371ـ 84دو مقطع زمانی 

 ایب( انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک الزم بر روی تصاویر ماهواره

ج( تهیه و برش تصاویر براساس الیه وکتوری محدوده خدماتی و عرفی شهر زاهدان و روستاهای سیادک، مجتمع 

 آباد.آباد و همتگاوداران، دایی

د( تهیه نقشه کاربری اراضی هر یک از روستاها در چند کالس مختلف، تهیه پراکنش فضایی مراجعات و مناسبات 

 های توسعه روستاهای مورد مطالعه، جریان کار در روستاها و..پشتیبانی ـ ترویجی، فرم و جهت

از جامعه محلی در خصوص نوع  های تهیه شده از طریق مشاهدات میدانی و پرسشبندی نقشهه( برآورد دقت طبقه

  روستایی. تحوالت و و روستا شهر فضایی جریانات کاربری اراضی و تحلیل

شهر زاهدان مرکز استان و شهرستان زاهدان، از شمال به شهرستان زابل، از شمال شرق به کشور افغانستان، از شمال 

شهرستان ایرانشهر، از شرق به کشور پاکستان و از غرب به استان خراسان، از غرب به استان کرمان، از جنوب غرب به 

کیلومترمربع و موقعیت شهر زاهدان  36581شود. وسعت شهرستان زاهدان جنوب شرق به شهرستان خاش محدود می

درجه و  29ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  25دقیقه و  51درجه و  60موقعیت جغرافیایی در طول جغرافیایی  از لحاظ

متر است )طرح مهندسین مشاور شهر و خانه،  1378ثانیه شمالی قرار دارد و ارتفاع شهر از سطح دریا  45دقیقه و  30

دارد. این شهر  قرار دریا پیشروی از مانده بجا دریایی ضخیم بسیار رسوبات روی بر زاهدان (. شهر2( شکل )7: 1385

ی فالت مرکزی ایران واقع شده است. در خشک در حاشیهبندی اقلیمی در منطقه بیابانی با اقلیم گرم و از نظر تقسیم
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غربی به غربی و شمالشود، به دلیل وزش بادهای مهاجر که از جنوباستوایی را شامل میاین اقلیم که بیشتر مناطق نیمه

دست طرف استوا در حرکتند، هوا بسیار خشک است. این بادها هنگام عبور از نواحی غربی بیشتر رطوبت خود را از 

کیلوکالری در هر ساعت در هر متر مربع در  800تا  700دهند. تابش مستقیم آفتاب در این ناحیه شدید است و می

 طرح)شود کند و با افزایش پرتوی منعکس شده از سطوح بایر زمین، شدت آن بیشتر میسطوح افقی انرژی تولید می

 (.17: 1382 زاهدان، شهر جامع

 

 

 مورد مطالعه محدودهفیایی یت جغرا. موقع2شکل 

 

 های تحقیقیافته
 (1371ـ 95تغییرات کالبدی و جهت توسعه بافت شهر زاهدان در بازه زمانی )

ترین روندها در گسترش فیزیکی شهری قاعدهشهر زاهدان به عنوان بزرگترین شهر در جنوب شرق ایران یکی از بی

در حال حاضر به مرز یک میلیون این شهر جمعیت  کارشناسان اذعان دارا بوده است و بهدر ایران را طی سه دهه گذشته 

 (1395نتایج مرکز آمار ایران )درصد رشد داشته و در حال حاضر طبق  6/6نفر رسیده است و به طور متوسط ساالنه 

ی به نشین است. در عین حال بخش زیادی از جمعیت آن نیز در فقر و بیکاربخش بزرگی از جمعیت شهری آن حاشیه

در سطح شهر شده اجتماعی  هایرسمی و بروز ناهنجاری های غیربرند که این امر منجر به افزایش سکونتگاهسر می

ها و روستاهای اطراف برای یافتن کار مناسب این افزایش جمعیت سبب شده تا بسیاری از افراد که از شهرستان است.

 (.3در روستاهای پیرامون شهر ساکن شوند )شکل  آیند به دلیل قیمت باالی مسکنبه شهر زاهدان می
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 1371-1384. نقشه تحوالت شهر زاهدان 3شکل 

 

-کاربری به آن از وسیعی بخش که است هکتار 5/6468 تقریبا 1384شهر زاهدان در سال  قانونی محدوده مساحت

 در کشاورزی اراضی و ایر، باغاتب اراضی به مربوط نیز بخشی و داشته تعلق اداری ورزشی و آموزشی، درمانی، های

 هکتار 6/396 حدود در سطحی قانونی، محدوده مساحت بر عالوه. است شهر داخلی بافت میان در و محدوده داخل

. دهندمی تشکیل را... و مذهبی و بیمارستانی سطوح و روستاهای همجوار که است قانونی محدوده از خارج در نیز

 7/5 و محدوده داخل در آن درصد 2/94 که است هکتار 2/6865 حاضر حال در عهمطال مورد محدوده کل بنابراین

نمود. خزش شهر ناشی  تقسیم بخش دو به توانمی را فوق مطالعاتی محدوده. دارد قرار محدوده از خارج در درصد

وده خارج از هکتار از محد 200دهد در حال حاضر (، نشان می1395مرکز آمار ایران، درصدی ) 40افزایش جمعیت 

آباد اکنون در زمره حاشیه شهر قرار دارند و با آباد و همتقانونی شهر به محدوده قانونی اضافه شده که دو روستا دایی

توان کنند. اکنون میتوجه به رشد شهر در آینده نزدیک در روستا سیادک و گاوداران نیز روند روبه رشدی را طی می

 (.5و  4باشد )شکل هکتار می 8/848 گفت  تقریبا مساحت شهر زاهدان
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  1384-1395. نقشه تحوالت شهر زاهدان 4شکل 

 

 
 خزش شهر زاهدان به سمت روستاها. نقشه 5شکل 

 

 های روستایی پیراشهریتحوالت کالبدی ـ فضایی سکونتگاه
 1385ـ 95جهات توسعه بافت روستاهای مورد مطالعه در بازه زمانی 

ای استفاده شده لی و فرمی بافت روستا و جهت توسعه بافت روستا از تصاویر ماهوارهبرای بررسی تغییرات شک

های گذشته بیشترین میزان توسعه به سمت است. روند تحوالت کالبدی شهر زاهدان حاکی از آنست که در طی سال

آباد در حریم آباد و داییهای روستایی همتشمال بوده، به طوری که برخی روستاهای مورد مطالعه از جمله سکونتگاه

های روستایی نیز تغییر و تحوالتی اند. بنابراین تحت فرآیند گسترش و خزش شهری، سکونتگاهشهر قرار گرفته

، اولین تغییر در زمینه 1384ـ 95ای سال های تصاویر ماهوارهاند. بر اساس دادهساختاری ـ کارکردی را تجربه نموده
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باشد، . با توجه به اینکه رشد کالبدی شهر زاهدان به سمت شمال میاستهای روستایی هجهت توسعه کالبدی سکونتگا

-دهی کردهآباد نیز جهات توسعه فیزیکی خود را به سمت شهر زاهدان جهتآباد و داییهای روستایی همتسکونتگاه

اند روند ن استقرار یافتههای روستایی سیادک و مجتمع گاوداری نیز که در سمت غرب شهر زاهدااند. سکونتگاه

ها و پیوندهای روستایی ـ شهری موجود اند. بنابراین جریانگسترش کالبدی خود را به سمت شهر زاهدان آغاز نموده

های روستایی پیرامون شهر داشته است. از دیگر خصوصیات بارز ای در الگو و جهت توسعه سکونتگاهنقش عمده

های روستایی است. این پدیده تحت تاثیر عوامل هرها، بافت متراکم سکونتگاههای روستایی پیرامون شسکونتگاه

مختلفی از جمله باال بودن قیمت اراضی، کمبود اراضی به دلیل ساخت و سازهای بیشتر است. همانطور که از اطالعات 

اند. سمت تمرکز پیدا کرده های روستایی مورد مطالعه متمرکز بوده و یا گرایش بهآید، فرم سکونتگاه( بر می2جدول )

 های روستایی پیراشهری اثرگذار بوده است.گیری بافت متمرکز در سکونتگاهبنابراین شهر زاهدان در شکل

 

 1384-1395. تحوالت فرم و جهت روستاهای مورد مطالعه از سال 2جدول
 ردیف نام آبادی وسعت)هکتار( فرم روستا جهات توسعه

 1384 1395 درصد رشد 1384 1395

 1 همت آباد 4/4 8/5 8/31 متمرکز متمرکز جنوب شرق –شمال شرق 

 2 دایی آباد 8/3 2/6 1/63 متمرکز متمرکز شمال شرق

 3 مجتمع گاوداری 5/69 09/71 2/2 متمرکز متمرکز شمال شرق

 4 سیادک 89/10 07/72 6/566 پراکنده متمرکز غرب-جنوب-شمال

 1395های تحقیق، یافتهمنبع: 

 

 تحول در اندازه سکونتگاه
های روستایی تحت تاثیر خزش و توسعه کالبدی شهر است. شاخص اثرپذیر دیگر، تغییر و تحوالت وسعت سکونتگاه

. در بین نیستهای روستایی پیراشهری یکسان دهد، آهنگ رشد سکونتگاه( نشان می2همانطور که نتایج جدول )

سال گذشته  10که طی  استثیرگذاری خزش شهر بر روستای سیادک أشترین تهای روستایی مورد مطالعه بیسکونتگاه

ی دوم و کمترین میزان درصد در رتبه 1/63درصد به لحاظ مساحت رشد داشته است. روستای دایی آباد با رشد  6/566

ستای درصد را داشته است. در حال حاضر رو 2/2رشد متعلق به روستای مجتمع گاوداری است که رشدی معادل 

ای بود که در سیادک به یکی از بزرگترین روستاهای بخش مرکزی تبدیل شده است. تحوالت این روستا به اندازه

-جز مناطق روستایی به حساب نیامد و در واقع این روستا به یکی از شهرک های بزرگ حاشیه 1385تقسیمات سیاسی 

 (.6نشینی شهر زاهدان تبدیل شده است )شکل 
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 1384-1395روستاهای مورد مطالعه شه تحوالت کالبدی . نق6شکل 

 تراکم ساختمانی

اند در این روستای سیادک احداث گردیده 1380هایی که قیل  از سال براساس مشاهدات میدانی اکثر ساختمان

و طبقه و باالتر اند، اکثراً ددر روستا احداث شده 1380هایی که بعد از سال اند و ساختمانتقریباٌ تمام آنها یک طبقه

هستند. این پدیده بیشتر در سکونتگاه روستایی سیادک اتفاق افتاده است همچنین بیشتر ساخت و سازهای روستا در 

ها بافت قدیم به صورت نامنظم و ارگانیک قطعات مشخص و منظم ساخت و ساز صورت گرفته است و فقط ساختمان

ساختمانی نیز حاکی از آن است که گرایش به استفاده از مصالح اند. بررسی تغییرات در نوع مصالح شکل گرفته

 ساختمانی نوین با خصوصیات شهری بیشتر شده است.

 

 ارزش زمین
های روستای پیرامون افزایش قیمت اراضی یکی از اثرات غیر قابل انکار توسعه مراکز شهری بر نظام سکونتگاه

های روستایی قیمت ایش جمعیت و پر شدن بافت کالبدی سکونتگاه. در روستاهای مورد مطالعه نیز به دلیل افزاست

اراضی افزایش یافته است. قیمت اراضی زراعی در روستای سیادک بیش از بقیه افزایش یافته است که دلیل واگذاری 

ست. در زمین به ادارات مختلف است. عالوه بر این برگزاری نماز اهل سنت در کنار این روستا به قیمت آن افزوده ا

رتبه بعدی مجتمع گاوداری قرار دارد که دلیل آن کمبود زمین و پر بودن بافت کالبدی است. در مقابل در روستاهای 

همت آباد و دایی آباد به دلیل وجود بزه باال و ناامنی زیاد باعث افت قیمت زمین روستا شده است که منجر به خروج 
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های دوم است که بیشتر به خاطر گذراندن کارکرد این روستا بیشتر شبیه خانهتعداد زیادی از افراد از روستا شده است. 

گیرد. با توجه به اینکه این دو روستا در مسیر مرز پاکستان قرار دارند بیشتر تحت اوقات فراغت مورد استفاده قرار می

 اند.تاثیر پدیده قاچاق هستند و کارکردی متفاوت به خود گرفته

 

 الگوی شبکه معابر
گیری شبکه معابر و الگوی خاص آن عوامل مختلفی از جمله آب هوا، توپوگرافی، نوع فعالیت اقتصادی در شکل

های روستایی استان سیستان و بلوچستان الگوی شبکه معابر بیشتر هر چیزی تحت و غیره اثرگذار است. در سکونتگاه

گردد. در مناطق الگوی معابر تلی شکل و بافت نامنظم می گیریتاثیر عناصر اقلیمی قرار دارد که عمدتاً منجر به شکل

های روستایی قرار دارد، روستایی پیراشهری این پدیده تحت تاثیر جریانات فضایی حاکم بین مراکز شهر و سکونتگاه

. چرا گرددگیری معابر جدید باز با عرض زیاد و بعضا عریض شدن معابر موجود میطوریکه این عوامل منجر به شکلبه

گیری و توسعه ها بیشتر است و خود این عامل مهمی در شکلکه نقش وسایل نقلیه کوچک و بزرگ در این سکونتگاه

معابر در آینده است. در همین ارتباط الزم به ذکر است که توسعه فضایی شهر زاهدان نتوانسته است بر الگوی شبکه 

 د.های روستایی پیرامون اثرگذار باشمعابر سکونتگاه

 

 های روستایی تحوالت کاربری اراضی سکونتگاه
ای تغییرات کاربری اراضی روستاهای نمونه، مقایسه جمعیت سرشماری نفوس مسکن بررسی تصاویر ماهواره

(، حاکی از آن است که جمعیت بسیاری از روستاها چند برابر شده است و نشان از مهاجرپذیری 3)جدول  1395با  1384

هاست. این مهاجر پذیری خود به دلیل نزدیکی این روستاها به مراکز شهری و صنعتی است که باعث شدید این روستا

شده کارکرد روستاها بیشتر خوابگاهی و کارگاهی باشد. تغییر کارکرد، ساخت و سازهایی را به دنبال داشته که باعث 

است به طوریکه بیشتر توسعه روستا در تغییر کاربری زمین کشاورزی به کاربری مسکونی ـ خدماتی و صنعتی شده 

 ها در اراضی کشاورزی همراه بوده است.جهات مختلف با ظاهر شدن مساکن جدید و کارگاه

های روستایی پیرامون شهر دچار تغییر و تحوالت ساختاری از جمله تغییر ساختار کاربری اراضی سکونتگاه

ترین تحوالت ساختاری احداث مجتمع گاوداری است که مباحث گردند. از مهمکاربری، تغییر الگوی کشت و غیره می

که خود  استهکتار  70قبلی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است که مساحت این مجتمع گاوداری 

باشد. در این روستاها تنوع کارکردی بافت نشانگر تغییر و تحوالت عظیم در عرصه های پیرامونی شهر زاهدان می

 .(3)جدول  استبدی نسبت به سایر روستا بیشتر است و همچنین رشد بافت مسکونی از شدت بیشتری برخوردار کال
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 1384-1395. تغییرات کاربری اراضی روستاهای نمونه 3 جدول

های مصنوع میزان گسترش کاربری

 )مسکونی و صنعتی( )هکتار(

 ردیف نام آبادی جمعیت )نفر( وسعت

1395 1384 1395 1375 

 1 همت آباد 715 5413 4/4 8/5 4/1

 2 دایی آباد. 321 5715 8/3 2/6 4/2

 3 مجتمع گاوداری 1197 4390 5/69 09/71 59/1

 4 سیادک 77 2236 89/10 07/79 18/61

 و مرکز آمار ایران  1396منبع: مرکزخانه بهداشت شهرستان زاهدان: 

 اییهای روستتحوالت ساختار اقتصادی سکونتگاه
های روستایی پیراشهری، تحول در ساختار اشتغال و فعالیت ساکنان است. ترین تحوالت ساختاری سکونتگاهاز مهم

های صنعتی و خدماتی به دلیل وجود بسترهای الزم بیشتر است دهد که گرایش به فعالیتبه طوری که تجارب نشان می

گردد. بنابراین با توجه به تعاریف روستا تر میرنگروستایی کمهای های کشاورزی در اشتغال سکونتگاهو نقش فعالیت

های پیراشهری توان گفت که این سکونتگاههای کشاورزی دارند، میای بر فعالیتکید ویژهأاز منظر جغرافیدانان که ت

های خدماتی و فعالیت اند. عالوه بر این، با توجه به اینکه بخشی از نیروی کار دراز مفهوم واقعی روستا فاصله گرفته

توان گفت که اینگونه روستاها کارکرد تولیدی خود را از صنعتی شهر زاهدان مشغول به فعالیت هستند، به نوعی می

 اقتصادی وضعیت خصوص در انجام شده هایبررسی اند. براساسدست داده و به روستاهای خوابگاهی تبدیل شده

 روستاها، هایپرسشنامه نیز و موجود آمارهای (، براساس4زاهدان )جدول مورد مطالعه شهرستان  روستاهای معیشتی

 از حاصل درآمدهای تکافوی عدم و جمعیت افزایش دنبال به تدریج به های گذشتهدهه در که گفت توانمی

 جدید درآمدی منابع و مشاغل پیدایش موجب جدید، درآمدی منابع یافتن ضرورت دامداری، و های زراعیفعالیت

 را تحوالتی مهمترین توانها )روستا( میپرسشنامه تحلیل از حاصل نتایج و میدانی مطالعات است. براساس گردیده

 د:رخ داده است را به شرح ذیل نام بر مطالعه مورد ناحیه روستاهای ساکنین بین در معیشتی اقتصادی زمینه در که

 د.انبوده به کار مشغول کشاورزی بخش در غلشا فعال عمده جمعیت بخش، 1380 و 1370 دهه هایسال در -

 دارای عمومی خدمات اداری، خدمات هایبخش در شاغالن درصد اخیر، یدهه در منطقه روستاهای اکثر در -

 ت.اس بوده رشد

 غالب معیشت با و روستاهای بزرگ حتی در مطالعه، مورد روستاهای اغلب در منطقه از خارج در اشتغال درصد -

 ت.اس بوده چشمگیری رشد دارای کشاورزی

اداری و  خدمات هایدلیل نزدیکی به شهر زاهدان و موقعیت ویژه، بخش به خیر،أ دهة در روستاهای مورد مطالعه -

 شدت به کشاورزی بخش در داران شهر زاهدان، افزایش چشمگیری داشته و در مقابل، اشتغالهای دوم سرمایهخانه

 کشاورزی بخش در اشتغال درصد کاهش .اربری و کاالیی شدن زمین استاست که دلیل آن تغییر ک یافته کاهش

 سریع رشد ویژه به و اشتغال زمینه تحوالت ساختاری ـ کارکردی در بر عالوه هابخش سایر در اشتغال افزایش و

قطعه قطعه  خردشدن و، کشاورزی بخش در فعالیت از حاصل درآمدهای تکافوی عدم ،1380 یدهه در جمعیت

 منطقه، شهری و روستائی هایسکونتگاه در خدمات جدید توسعه و ایجاد به نیاز گوناگون، دالیل به اراضی شدن

 در مشاغل این درآمدی و شغلی امنیت و هابخش سایر در سطح درآمد در قابل توجه و معنادار اختالف نیز و
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محیطی  عوامل به بخش این شدید یوابستگ کشاورزی، بودن فصلی ماهیت درآمد کشاورزی، و اشتغال با مقایسه

های جوی ریزش بارش زمان و نوع میزان، اراضی، کیفیت سطح کاهش و خاک و منابع آب و کیفت )کمیت

 عوامل و سایر عناصر مساعدت عدم یا مساعدت و دمائی شرایط ،)هابارش مکانی پراکنش و زمانی )تقویم

 تحت که دهد،می نشان نیز (4) جدول که همانگونه .گرددمی تحول و تغییر دستخوش) و خشکسالی بروز اقلیمی،

 شوندمی منتسب صنعتی و خدماتی کارکرد به بیشتر روستاها( زاهدان) شهری کانون تا فاصله جغرافیایی مهم عامل تأثیر

 کشاورزی منجر شده است. رفتن حاشیه به که

 1395و  1375تایی پیراشهری طی دو دوره های روسهای مختلف اقتصادی در سکونتگاهتغییرات رشد در فعالیت

ی روستاها روبرو مقایسه و بررسی گردید. در بخش کشاورزی همانطور که پیداست، با رکود قابل توجهی در همه

های نابودی ساختار کشاورزی این روستا نمایان شده است. در مقابل درصد رشد نشانه 1395هستیم. بطوریکه در سال 

ات و صنعت بیانگر این مطلب است که گسترش شهر زاهدان منجر به تحوالت ساختاری این های بخش خدمفعالیت

 است.تر های صنعتی پر رنگهای روستایی شده است. در این میان نقش فعالیتسکونتگاه

 

 1375-95های های روستایی سال. تحوالت ساختارهای اقتصادی سکونتگاه4 جدول

جمعیت 

 1395شاغل

فاصله از  شاغلین بخش کشاورزی شاغلین بخش صنعت تشاغلین بخش خدما

 زاهدان

 

 نام

 روستا

درصد 

 1375 1395 رشد

درصد 

 1375 1395 رشد

درصد 

 1375 1395 رشد

 آباد همت 1 215 5 -6/97 8 23 5/187 9 15 6/66 43

 آباد دایی 3 150 15 -90 3 41 1266 0 2 100 58

17 100 7 0 500 5 0 8/97- 5 232 3 

 عمجتم

 گاوداری

 سیادک 5 18 6 -6/66 0 40 - 5 280 - 326

 .1395منبع: جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان 

 های روستاییتحوالت جریان جمعیتی و نقش آن در تحوالت بافت کالبدی سکونتگاه

نقش  های مهاجرتیهای روستایی مورد مطالعه جریانتوسعه بافت کالبدی سکونتگاه اًدر افزایش جمعیت و نهایت

آباد اند که منشاء و علل مهاجرت در روستاها متفاوت است. طبق نتایج بدست آمده، در روستای داییای ایفا کردهعمده

ها باشند، چرا که عبور فاضالب شهری از این روستاها باعث تخلیه آنبیشترین مهاجرین از روستاهای باال دست می

مهاجرت در مجتمع گاوداری متفاوت است.  أی آباد مهاجرت نمودند. منشگردید و ساکنان این روستاها به روستای دای

های دشت سیستان بسیاری از ساکنان این ناحیه به شهر زاهدان مهاجرت کردند و با توجه به مسائل به دلیل خشکسالی

مهاجرین و مشکالت ناشی از آن دولت اقدام به ساخت شهرک گاوداری نمود تا بتواند به اسکان و فعالیت این 

سروسامان بدهد. در روستاهای سیادک و همت آباد نیز الگوهای متفاوتی از مهاجرت اتفاق افتاده است. بر مبنای 

مطالعات صورت گرفته بسیاری از افرادی که به لحاظ اقتصادی توان سکنی در بافت شهری زاهدان را نداشته به این 

های خانواده بهداشت اند. بر مبنای دادهکالبدی این روستاها شده های روستایی مهاجرت کرده و باعث توسعهسکونتگاه

با  1395های مورد مطالعه محاسبه گردید و تفاضل جمعیت سال و مرکز بهداشت شهرستان زاهدان نرخ رشد سکونتگاه
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طبیعی ( پیداست، افزایش 5جمعیت افزایش یافته ناشی از نرخ رشد طبیعی محاسبه گردید. همانطور که از جدول )

پایین است و در مقابل باالترین نرخ رشد ناشی از افزایش مهاجرت به  های روستایی نسبتاًجمعیت در سکونتگاه

 اند. که در این میان سیادک و دایی آباد باالترین میزان مهاجران را به خود جذب نموده استهای روستایی سکونتگاه
 

 عه. جریان مهاجرت به روستاهای مورد مطال5جدول 

نرخ رشد ناشی از 

 مهاجرت

جمعیت با نرخ رشد طبیعی  1395کل جمعیت 

95 

 نام آبادی 1375 نرخ رشد طبیعی

 همت آباد 715 5/2 1172 5413 9/7

 دایی آباد. 321 4/2 516 5715 7/12

 مجتمع گاوداری 1197 4/2 1958 4390 4/1

 سیادک 77 7/2 131 2236 3/18

 .1396بهداشت زاهدان،  هایمنبع: شبکه بهداشت و خانه

 گیرینتیجه
های طی سال های گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و منجر به توسعه کالبدیشهر زاهدان طی سال

نفر در  17500های روستایی شده است. بطوری که جمعیت شهر زاهدان از گذشته و خوردندگی برخی از سکونتگاه

درصدی را تجربه کرده است و به تبع  40رسیده است و طی این دوره رشدی  1395ل نفر در سا 587730به  1335سال 

های کشاورزی و صنعت از بازده اقتصادی این رسیده است. مشکالت فراروی بخش هکتار 2/6865مساحت آن به 

بی دارد گردیده ها به بخش خدمات که بازده اقتصادی مناسها و فعالیتها کاسته و این عاملی جهت ورود سرمایهبخش

تجاری را برای این شهر ایجاد نموده و محلی جهت  –است. موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان که یک موقعیت سیاسی 

های اداری،  نظامی و واحدهای دانشگاهی گردیده و از سوی دیگر نزدیک بودن شهر زاهدان به مرز استقرار سازمان

اال و محلی تجاری جهت ترانزیت کاال شده و این عامل خود باعث کشورهای پاکستان و افغانستان موجب تبادل ک

های ارتباطی عاملی در تسهیل ایجاد قاچاق و یک اقتصاد زیرزمینی برای شهر زاهدان گردیده است. افزایش و بهبود راه

ملی مهم کویته در کشور پاکستان عا –امور تجاری و رونق بخش خدمات گردیده است. کشیده شدن راه آهن زاهدان 

 های داخلی و خارجی در امر تجارت در این شهر گردیده است.ارت در شهر زاهدان و ورود سرمایهدر جهت رونق تج

ها به باعث گسیل شدن سیل فراوان مهاجرتخیر در سایر نقاط استان أهای عالوه بر موارد فوق، بروز خشکسالی

توسعه از جمله مجتمع گاوداری، سیادک ساکن شدند. با  های روستاییگاهزاهدان گردید که در شهر و سکونت شهر

از جمله  گیری جریانات فضایی گردید.های روستایی، منجر به شکلگاهپذیری سکونتشهر و همچنین افزایش جمعیت

 بیشتر اقالمی از جمله تأمیندهد که ست. در این ارتباط نتایج نشان مینیازهای اساسی ا تأمینها، جریان این جریان

های روستایی از طریق شهر خوراک، پوشاک، لوازم خانه، ابزار و ادوات کشاورزی و مصالح ساختمانی سکونتگاه

گیری این جریان نقش بسزایی داشته است. کلگیرد. بنابراین قابل ذکر است که شهر زاهدان در شزاهدان صورت می

مین خدمات پشتیبانی و أری برقرار است در زمینه تهای روستایی پیراشهجریان فضایی دیگر مابین شهر و سکونتگاه

 شود.های روستایی پیراشهری ارائه نمیاز خدمات در سکونتگاه است که هیچ یک ترویجی



 
 

 101 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

های روستایی قرار گاهتوسعه شهر زاهدان و الحاق سکونت ثیرأتحت ت به طور شدیدهای مهمی که از دیگر جریان

های تحقیق حاکی از آن است که جریانات کار گرایش یکطرفه به زمینه یافته است. در این دارد، جریان نیروی کار

های روستایی با کاهش های کشاورزی سکونت گاهدیگر تحت تاثیر خزش شهری فعالیت شهر زاهدان دارد. با عبارت

ت و صنعت های اشتغال در بخش خدماموجود در شهر باعث گردید تا فرصتشدیدی مواجه شد و بستر های اقتصادی 

که این برای ساکنان روستایی فراهم گردد. با بروز این پدیده، جریان کار مردم به شهر زاهدان افزایش یافت و بطوری

 اند.های روستایی تقریبا نقش سکونتگاهی بر عهده گرفتهسکونتگاه

ری ـ کارکردی همچنین نتایج نشان داد که خزش شهری زاهدان و جریانات فضایی حاکم باعث تحوالت ساختا

در ابعاد مختلف افزایش جمعیت، اندازه روستا و همچنین تحول در ساختار اشتغال و فعالیت در نواحی روستایی 

(، توکلی 1398(، طالشی و همکاران )1399پیراشهری گردیده است این نتیجه با نتایج مطالعات محمدی و همکاران )

(، افراخته و 1395مطلق )(، حقیقی1398(، رحمانی و همکاران )1398ثابت و همکاران )(، شفیعی1398آبادی )و نعیم

 Vos et al (1999)(، و 2012) Zhu (2014 ،)Xi et alو  Zhang،Li( 1392(، افراخته و همکاران )1392پور )حجی

 مطابقت دارد.

-های روستایی همتنتایج نشان داد که با توجه به اینکه رشد کالبدی شهر زاهدان به سمت شمال است، سکونتگاه

های روستایی اند. سکونتگاهدهی کردهآباد نیز جهات توسعه فیزیکی خود را به سمت شهر زاهدان جهتآباد و دایی

سیادک و مجتمع گاوداری نیز که در سمت غرب شهر زاهدان استقرار یافته اند روند گسترش کالبدی خود را به سمت 

ای در الگو و جهت ها و پیوندهای روستایی ـ شهری موجود نقش عمدهجریان اند. بنابراینشهر زاهدان آغاز نموده

های روستایی پیرامون های روستایی پیرامون شهر داشته است. از دیگر خصوصیات بارز سکونتگاهتوسعه سکونتگاه

ال بودن قیمت های روستایی است. این پدیده تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله باشهرها، بافت متراکم سکونتگاه

های . عالوه براین، تغییر و تحوالت وسعت سکونتگاهاستاراضی، کمبود اراضی به دلیل ساخت و سازهای بیشتر 

های . همانطور که از نتایج پیداست، آهنگ رشد سکونتگاهاستروستایی تحت تاثیر خزش و توسعه کالبدی شهر 

ی بعدی رصد به لحاظ مساحت رشد داشته است. در رتبهد 6/566سال گذشته  10روستایی پیراشهری سیادک که طی 

و کمترین میزان رشد در مساحت روستا متعلق به  استدرصد  1/63آباد قرار دارد که میزان رشد آن روستای دایی

درصد را تجربه کرده است. از دیگر اثرات گسترش شهر، افزایش  2/2که رشدی معادل  استروستای مجتمع گاوداری 

سال گذشته  20های گذشته است. به عبارت دیگر روستای همت آباد طی های روستایی طی سالنتگاهجمعیت سکو

درصد نرخ رشد  3/18درصد و روستای سیادک  7/6درصد، مجتمع گاوداری 4/15درصد، روستای دایی آباد  6/10

یی تغییر و تحوالت در ارزش های روستااند. از دیگر شاخص های اثرگذار شهر زاهدان بر سکونتگاهرا تجربه کرده

دهد که قیمت اراضی زراعی در روستای سیادک بیش از بقیه افزایش یافته . در این ارتباط نتایج نشان میاستاراضی 

است که دلیل واگذاری زمین به ادارات مختلف است. عالوه بر این برگزاری نماز اهل سنت در کنار این روستا به 

به بعدی مجتمع گاوداری قرار دارد که دلیل آن کمبود زمین و پر بودن بافت کالبدی قیمت آن افزوده است. در رت

است. در مقابل در روستاهای همت آباد و دایی آباد به دلیل وجود بزه باال و ناامنی زیاد باعث افت قیمت زمین روستا 
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ین روستاها بدلیل نزدیکی به شهر شده است که منجر به خروج تعداد زیادی از افراد از روستا شده است و کارکرد ا

 تغییر یافته است.

-های روستایی پیراشهری، تغییر در ساختار اشتغال سکونتگاهثیرات خزش شهری زاهدان بر سکونتگاهأترین تاز مهم

های کشاورزی که زمانی در های گذشته فعالیتدهد طی دهههای روستایی است. همانطور که نتایج پژوهش نشان می

های بخش صنعت و خدمات شهری باعث جذب نیروهای جوان رونق داشت از بین رفته است و در مقابل فعالیتناحیه 

نفر در بخش  23نفر در بخش کشاورزی،  5، 1395های روستایی شده است. به عنوان مثال در سال ساکن در سکونتگاه

های روستایی مورد مطالعه وضعیت نتگاهنفر در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند که در سایر سکو 15صنعت و 

 بدین گونه است. 
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