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محمد قاسمی سیانی ؛ 1عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ،جهاددانشگاهی ،تهران ،ایران.
اسداله نجفی؛ دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای ،تهران ،ایران.

چکیده

شهرها با رشد شتابان خود بزرگتر میشوند و بازتاب اکولوژیکی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و روند رو به
رشد جمعیت آنها در درجه اول گسترش فضایی یا توسعه کالبدی شهرها و دستاندازی به زمینهای کشاورزی
و منابع طبیعی پیرامون است .این گسترش از یک سو باعث شهرگریزی و از سوی دیگر باعث افزایش رغبت به
خانههای دوم و استراحت در مکانهایی به دور از شهرها شده است .این موضوع به ویژه برای روستاهای همجوار
کالنشهرها ،خصوصاً تهران و شهرهای بزرگ جدی است .بنابراین هر سکونتگاه روستایی که در حاشیه و پیرامون
این مراکز شهری استقرار یافته باشد در معرض توجه قرار گرفته و این امر در روستاها اثرات مختلفی را بر جای
گذاشته است .هدف این تحقیق بررسی اثرات محیطی ،کالبدی-فضایی و اجتماعی و اقتصادی خزش شهری در
روستای مهرآباد است .روش تحقیق در این مقاله روش کیفی مبتنی بر مصاحبه است ،جامعه آماری پژوهش را
دو گروه مدیران و مسئولین و خانوارهای روستایی ساکن روستا تشکیل داده است .مصاحبهها به روش گلوله

واژههای کلیدی:

برفی و تا حد اشباع انجام پذیرفت .نتایج بیانگر آن بود که در بعد اجتماعی رشد پدیده شهرگرایی و تغییر نگرش

خزش شهری،

روستائیان مهمترین اثری است که رشد شهری در روستای مهرآباد به جای گذاشته است و در بعد اقتصادی عدم

تحوالت محیطی،

تعادل در اشتغال و کاهش درآمد و پس انداز روستائیان که در نتیجه راکد ماندن کشاورزی و دامداری رخ داده

پیراشهر ،مهرآباد.

است مهمترین اثر کالبدی حاصل از خزش شهری در روستای مهرآباد قانونگریزی و افزایش ساخت و ساز
غیرمجاز بوده است و در بعد محیطی نیز تخریب منابع طبیعی و افزایش آلودگیهای زیستمحیطی را به همراه
داشته است.
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مقدمه

ر شد و گ سترش پراکنده یکی از ا شکال شکل شهر ا ست که بر ا ساس عوامل متعددی چون دگرگونی بنیان
اقتصادی شهر ،امکان بورسبازی زمین ،سیاستهای سهل انگارانهی شهرسازی و تصمیمگیریهای ناگهانی برای
توسعهی شهری ،قوانین و برنامههای ناکارآمد شهری شکل میگیرد و خود موجب پیدایش پیامدهای ناگوار زیست
محیطی ،اجتماعی و اقت صادی شده و برای شهرهایی که با آن د ست بهگریباناند ،به م سئلهای بغرنج تبدیل شده
ا ست(عباسزادگان و ر ستمیزدی .)33 :1387 ،شهرها با ر شد شتابان خود بزرگتر می شوند و بازتاب اکولوژیکی
شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و روند رو به ر شد جمعیت آنها در درجه اول گ سترش ف ضایی یا تو سعه کالبدی
شهرها و دستاندازی به زمینهای ک شاورزی و منابع طبیعی پیرامون است .چراکه شهرها و رو ستاها به عنوان مراکز
اصــلی تجمع انســانها و شــکلدهنده اصــلی بنیانهای جغرافیایی یک ناحیه هســتند که دارای روابط خاص با تکیه بر
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی و فضایی با یکدیگر هستند .این کانونهای سکونتگاهی در گذر تاریخ و به تبعیت از
شرایط مکانی و زمانی آن ناحیه ،شاهد دگرگونی ا سا سی در ساختار و کارکرد خود بودهاند .بدنبال تغییر در ف ضای
محیطی اینگونه جوامع ،روابط و پیوندها و نوع مناســـبات میان این دو عرصـــه جمعیتی دســـتخوش تحوالت بنیادین
گردیده ا ست (افراخته .)10:1392 ،در این فرایند که درنتیجه ی جابه جایی و تغییر مکان فعالیتها از شهر مرکزی
به پیرامون رخ میدهد گســترهی زیادی از جریانهای ســرمایهگذاری و فرصــتهای اقتصــادی از مرکز به پیرامون
تغییر جهت می دهند.
اصـــطالح پراکندهرویی برای نخســـتین بار در ســـال  1937توســـط ارال دراپر در کنفرانس ملی اختیارات
برنامهریزی دره تنسی مورد استفاده قرار گرفت و از آن بهعنوان توسعه زشت و نازیبا و غیراقتصادی یاد شد(حسینی
و حسینی .)36 :1394 ،به نظر میرسد که چهار عامل عمده در پراکندهرویی نقشآفرین بودهاند -1:حرکت انبوه مردم
از روسـتاها به شـهرها؛  -2تبدیل برخی از روسـتاها به شـهر؛  - 3رشـد طبیعی جمعیت شـهرها؛ و -4گسـترش فیزیکی
شهرها و به تبع آن ادغام روستاهای مجاور در فضای شهر(قادرمزی و افشاری .)1387،3،در حقیقت ،رشد و گسترش
سریع شهر ،تحت تأثیر عوامل برونزا ،پس از تغییر جایگاه در سطوح تقسیمات کشوری ،بویژه ارتقاء جایگاه شهر از
مرکز شهر ستان به مرکز ا ستان ،میتواند به پراکندهرویی شهری منجر گردد (عزیزپور و همکاران .)50 :1387 ،در
اثر رشـد سـریع ،شـهرها نمیتوانند برای همه جمعیت افزوده شـده فضـای حیاتی مناسـبی فراهم کنند و به همین خاطر
بخشی از جمعیت اضافه شده به شهر به پیرامون آن رانده می شوند این موضوع از دو منظر قابل توجه است در دیدگاه
اول روســـتائیان فقیر و کارگری که توان جذب در نقاط شـــهری را به لحاظ مالی و اجتماعی ندارند به روســـتاهای
همجوار شهرها که از لحاظ هزینههای زندگی در سطح پایینتری قرار دارد رانده میشوند در این مورد سکونتگاههای
روســتایی نزدیک به شــهر اصــلیترین مکان جذب چنین جمعیتی هســتند .در واقع مجاورت با شــهر امکان اســتفاده از
خدمات موجود در شهر را به ویژه در زمینههای اقتصادی برای ساکنان اینگونه روستاها امکانپذیر می سازد .درنتیجه
بســیاری از مهاجران به شــهر به دلیل پایین بودن هزینههای زندگی و مخصــوصــاً هزینههای تأمین زمین و مســکن در
رو ستاهای پیرامونی ن سبت به شهر ،به اینگونه رو ستاها مهاجرت میکنند .در چنین فرایندی ،ب سیاری از این رو ستاها
پس از مدتی کارکرد« سکونتی-خوابگاهی» پیدا خواهند کرد؛ یعنی بیشتر ساکنان آنها روزها در مشاغل مختلف شهر
اشــتغال پیدا میکنند و شــبها در روســتاهای پیرامون شــهر به ســر میبرند .به این ترتیب اقتصــاد روســتا تحت تأثیر
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همجواری با شـــهر به تدریج تغییر پیدا میکند و از مکانی تولیدی با محتوایی غالباً کشـــاورزی ،به کانونی بیهویت و
مصرفکننده منابع شهر تبدیل میگردد و در نتیجه ساختار اقتصادی روستا تابع فرایندهای اقتصادی شهر می شود .این
مو ضوع در بی شتر رو ستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت صورت پذیرفته ا ست .در اثر مهاجرپذیری،
جمعیت این روســـتاها فوقالعاده افزایش مییابد و باعث گســـترش فیزیکی و کالبدی روســـتاها و خزش شـــهری به
زمینهای کشاورزی نزدیک روستا می شود فرصتهای شغلی ،عمدتاً در بخش خدمات ،زمینه تأمین درآمد و کار
را برای ساکنین روستاهای واقع در حریم شهرها فراهم آورده است.
از دیدگاه دوم رو ستاهایی که خوش آب و هوا بوده و به نوعی به مراکز شهری نزدیک ه ستند باعث توجه ق شر
متوسط رو به باالی جامعه شهری برای استراحت و تفریح به دور از هیاهوی شهری شده است در این مورد زمینهای
ک شاورزی و باغات رو ستائیان مورد توجه شهرن شینان واقع می شود و به تدریج گ سترش کالبد رو ستا به پیرامون و
د ستاندازی به ارا ضی ک شاورزی اطراف ،محدودیتها و زیانهای کالبدی اقت صادی ،اجتماعی و محیطی خاص
خود را نیز تحمیل مینماید؛ از یک سو ساختار معی شت رو ستا تحت تأثیر همجواری با شهر به تدریج تغییر ماهیت
داده و از مکانی تولیدی با محتوایی غالباً کشـاورزی به کانونی بیهویت و انگل شـهر تبدیل و در نتیجه سـاخت
اقتصادی روستا تابع فرایندهای اقتصادی شهر می شود؛ از طرفی ،وجوه اجتماعی  -فرهنگی ساکنین روستاها نیز با
فا صله گرفتن از تحوالت و پویایی انداموار درونی متأثر از جریانات و تحوالت اجتماعی – فرهنگی بیرونی و بر
آمده از شهر می شود که به دلیل سرعت و شدت اثرگذاری ،نتیجهای جز دگرسویی با ساخت اجتماعی موجود در
روستا را ندارد .از بعد کالبدی زمینهای زراعی روستا ،ارزش تجاری یافته و بازار خرید و فروش زمینهای زراعی
و تبدیل آنها به زمینهای مســکونی ،خدماتی و تفریحی رونق میگیرد .در این بین ،افزون بر اینکه بافت و کالبد
روســتا دســتخوش تغییر کارکرد و ماهیت میشــود ،به تدریج طبقهای از صــاحبان درآمدهای بالنســبه هنگفت (در
مقیاس روستا) شکل میگیرد که خود عامل تشدید و رونق بازار زمین در روستا میگردد؛ افزایش تقاضا برای مسکن
از جمله عوامل دیگر برای ساخت و سازهای بی ضابطه و بیرویه است که خود نقشی اساسی در آشفتگی ساخت و
بافت کالبدی روســتا ایفا مینماید.آثار و پیامدهای حاصــل از روابط نابرابر و بعضــاً مخرب تحمیل شــده از شــهر به
رو ستاهای پیرامونی تنها معطوف به موارد مذکور نبوده ،بلکه در ابعاد دیگری نظیر زی ستمحیطی ،ف ضایی و مدیریتی
– نهادی نیز دارای مسایل متعددی است.
بر همین اســاس ،روســتای مهرآباد به عنوان یکی از روســتاهای نزدیک و خوش آب و هوای تهران ،اثرات پدیده
خزش شهری را تجربه کرده ا ست .در دهههای أخیر ،ارا ضی ک شاورزی و باغات پیرامون رو ستا برای ا سکان ارزان
قیمت ،ویالســازی و ایجاد خانههای دوم از دســت رفته اســت .مهمترین دلیل گرایش و رغبت به این روســتا عالوه بر
نزدیکی به شهر تهران ،وجود آب و هوای مطبوع وباغات فراوان و د ستر سی خوب و قابل اطمینان بوده ا ست که در
اثر استقبال شهرنشینان به این روستا ،چهره روستا ،بر اثر افزایش شدید جمعیت و به تبع آن گسترش فضایی ،تغییرات
قابل توجهی را به خود دیده است .نقش استراحتگاهی و خوابگاهی روستا غالب گشته است و باعث جابهجایی سریع
و تراکم شدید جمعیت شده و بافت ارگانیک و سنتی این روستا به هم ریخته است (بنا به گفته شورای اسالمی روستا
در  10سال اخیر بالغ بر  30ویال و باغ توسط سرمایهداران شهر تهران در این روستا خریده یا ساخته شده است) .به این
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ترتیب ،در این رو ستا ،حجم و سیعی از جمعیت که هیچگونه واب ستگی ری شهای به محل سکونت خود ندارند ،تجمع
یافتهاند .از آنجاییکه گســـترش فضـــائی شـــهر باالخص در ســـالهای أخیر بصـــورت گســـترش غیرارگانیک بوده،
دگرگونیهایی را به دنبال دا شته که این دگرگونیها در ابعاد مختلف پیامدهایی را شکل داده ا ست .در همین را ستا
پژوهش حاضـــر به بررســـی و ارزیابی اثرات و دگرگونی های ،محیطی ،کالبدی ،اقتصـــادی و اجتماعی این پدیده
میپردازد .پژوهش حاضــر به دنبال یافتن پاســخی برای این پرســش اســاســی اســت که هجوم شــهرنشــینان به روســتا و
ویالسازیها ،چه اثراتی را در روستای مهرآباد در برداشته است؟ و روستائیان چگونه این اثرات را ادراک مینمایند؟
با عنایت به گستردگی موضوع خزش و پراکندهرویی ،پژوهشهای زیادی در این خصوص انجام شده است .این
پژوهشها مستقل از نوع نظام اقتصادی -سیاسی به نتایج کم و بیش یکسانی رسیدهاند در یک دستهبندی کلی برخی
پژوهشها مو ضوع خزش شهری را بر ت صرف زمین و تغییبرکاربری ارا ضی محدود نمودهاند .در این زمینه میتوان به
مطالعات چالتو تافا ( )2014در اتیوپی شرقی ،بی ان سا ( )2012در رومانی که شاهدی بر خزش شهری و تغییر گ سترده
کاربری اراضی هستند اشاره کرد .این تحقیقات مهمترین اثر رشد و گسترش شهری را تخریب زمینهای کشاورزی
رو ستاهای پیرامون وتغییر کاربری زمینهای ک شاورزی به تجاری و صنعتی و م سکونی بیان نمودهاند .برخی دیگر از
پژوهشها اثرات ر شد شهری را به صورت م شخص بر تخریب محیط زی ست ،اندازه م صرف منابع طبیعی وکارآیی
زیرساختها مورد توجه قرار دادهاند ( .)Batty et al: 2003, Alberti, 2005: Burchell et al, 2002برخی پژوهشها
به بررسی پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی پدیده خزش اشاره داشتهاند و پژوهشهایی نیز به نظام مدیریت و توسعه
سیا سی و اداری پرداختهاند و د ستهای دیگر از پژوهشها به برر سی اثرات اجتماعی پرداختهاند از جمله گوردون و
ریچاردســـون بیان میکنند که پراکندهرویی ارتقاءدهنده کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی اســـت ( Gordon and

.)Richardson, 1997; Bruekner: 2000
ارلک و همکاران( ،)2018در مقالهای با عنوان قوانین سازمانی و گسترش شهری :شواهدی از اروپا به بررسی
سیا ستهای ا ستفاده از زمین و م شوقهای مالی محلی و تأثیر آنها بر گ سترش فضای شهری پرداختند .نتایج ن شان
داد که تمرکززدایی و تقسیمبندی سیاسی محلی به طور قابل توجهی با ترویج شهری و رشد و گسترش پراکندهی
شــهر ارتباط دارد .ابودو و همکاران ( ،)2018در مقالهای با عنوان ارزیابی فضــایی رشــد پراکندهی شــهری در
شهرداری آروا ،اوگاندا با ا ستفاده از سنجش از دور و سی ستم اطالعات جغرافیایی و ماتریس زنجیره مارکوف به
پیشبینی تغییرات آینده در ترکیب شهر و بررسی رشد پراکندهی آن پرداختند .نتایج نشان داد که شهرنشینی باعث
ایجاد فرصـتهای اقتصـادی و ظهور شـهرکهای غیر برنامهریزی شـهری و همچنین رشـد و گسـترش پراکندهی
شهری شده است.
در ایران نیز از زمانی که درآمدهای نفتی در اقتصــاد عمومی کشــور تزریق و همراه با ترغیب شــهرگرایی،
سرمایهگذاری در ارا ضی شهری به نحوی شتابان شدت گرفت ،مبنای ر شد شهرها ،علیرغم گ سترش برنامههای
شهری ،ماهیتی برونزا به خود گرفت (حبیبی )33 :1388 ،تداوم این روند ،گ سترش بیتنا سب شهرها را به همراه
داشــته که افزون بر بروز پدیدههای منفی شــهری (حاشــیهنشــینی ،فقر و بحران شــهری) ،بر چشــمانداز و کالبد
عرصـــههای روســـتایی پیرامونی نیز تأثیرات دامنهداری برجای گذارده اســـت .بدین ترتیب تداوم روند بیرویة
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شهرگرایی و ر شد و گ سترش افقی شهرها ،به ناچار پدیدههای خزش ،خورندگی و ادغام (الحاق) شهری را به
ارمغان آورده ا ست که خود زمینه ساز نابودی و تغییر نامتنا سب کاربریهای زمین ،به ویژه در حوزههای پیرامونی،
شده و می شود (سعیدی و همکاران .)14 :1394 ،رهنمایی ( ،)1388در مقالهای با عنوان دولت و شهرنشینی در ایران
به نقش دولت و تحول آن در تو سعهی پر شتاب شهر و شهرن شینی در ایران میپردازد .نتایج ن شان داد دولت با
تجاری کردن پول و ســرمایه در شــهرها ،از طریق نظام بانکی گســتردهای که در اختیار دارد ،به توســعه شــهر و
شهرن شینی کمک میکند .سیف الدینی نیز پرا کندهرویی را به معنای پخ شایش کنترل ن شده تو سعه بر روی زمین
روســـتایی یا زمین توســـعهنیافته میداند که اغلب با تراکمهای پایین و تغییرکاربری زمینهای کشـــاورزی به
کاربریهای شــهری همراه اســت(ســیفالدینی .)347: 1388 ،در ایران نیز بررســی اثرات الحاق شــهری ،خزش و
پراکندهرویی به وفور بررســـی شـــده اســـت از جمله این پژوهشها میتوان به پژوهش افراخته و حجی پور (،)1392
جاللیان و همکاران ( )1392ســعیدی و همکاران ( )1392اشــاره نمود ،ســعیدی ( ،)1392نتیجه رشــد شــهری و الحاق
روستاها به شهر را با پیامدهای متعددی نظیر افزایش جمعیت به واسطه ورود مهاجران روستایی و شهری و به دنبال
آن پیدایش حاشیهن شینی ،تغییر کاربری ارا ضی ک شاورزی به م سکونی و خدماتی ،آلودگی و م سائل زی ستمحیطی
در روســتاها برشــمردهاند .افراخته و حجیپور ( ،)1392خزش شــهری فضــای روســتاهای پیرامونی را در خود حل
نموده و اراضـی روسـتایی نیز به کاربری مسـکونی تبدیل شـده اسـت .همچنین منجر به تحول سـاختار اقتصـادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،مدیریتی و خدماتی روستاهای پیرامون شده است .عمده تحقیقات پیشین نشان میدهد که بیشتر
این تحقیقات به صــورت تک بعدی بوده و بیشــتر مســائل مربوط به اثرات منفی زیســتمحیطی و تغییر کاربری
زمینهای ک شاورزی را برر سی کرده اند و کمتر به برر سی پیامدهای اجتماعی و اقت صادی آن پرداختهاند وجه تمایز
این پژوهش این اســت که به دور از مســائل محیطی و کالبدی از جمله تغییر کاربری اراضــی ،آلودگیهای محیطی و
زی ستی رو ستا ،ایجاد تراکم و افزایش جمعیت به خ صوص در ایام تعطیل به برر سی اثرات اجتماعی و اقت صادی ورود
این مهاجرین به روستا از دیدگاه خود روستائیان میپردازد.
شهرها و رو ستاها به عنوان مراکز ا صلی تجمع ان سانها و شکلدهنده ا صلی بنیانهای جغرافیایی یک ناحیه
میباشــند که دارای روابط خاص با تکیه بر ویژگیهای اقتصــادی -اجتماعی و فضــایی با یکدیگر هســتند این
کانونهای سکونتگاهی در گذر تاریخ و به تبعیت از شرایط مکانی و زمانی آن ناحیه ،شاهد دگرگونی ا ساسی در
ساختار و کارکرد خود بودهاند(محمدی و همکاران.)1397 ،
یکی از تغییرات مهم در منا سبات این سکونتگاهها ،گ سترش یا خزش شهرها به محدوده رو ستاهای پیرامون
هست .با گسترش فضای شهری ،میزان ناهنجاریهای شهری در نواحی حاشیهای افزایش مییابد .محیط اجتماعی و
م سکونی ،ساختارهای نامنا سب شغلی ،ناکامی اجتماعی و فقر اقت صادی ،زمینه بروز آ سیبهای شهری و ر شد
بیرویه و لجام گ سیخته ناهنجاریها و نیز گ سترش ناامنی اجتماعی را در حا شیه فراهم میآورد (کارگر و سرور،
 .)7 :1390در مطالعات گسترده بیشترین وفاق بر تأثیرات منفی پراکندهرویی متمرکز است ( Muller and Hmilton,

 .)1994پیامدهای منفی پراکندهرویی عبارتاند از :تخریب محیطزی ست ،از بین رفتن ارا ضی زراعی ،از بین رفتن
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فضــاهای باز ،تشــدید مســئله ترافیک ،کاهش درآمد ،افزایش هزینههای پنهان و از دســت رفتن حس جمعی در
روستاها است (.)Bengston et al , 2005
در حقیقت تو سعه شهری ،در چند دهه معا صر از ابعاد مختلف اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی ،سیا سی و ...
زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است .مطالعات نشان میدهد ،آنچه تاکنون در بسیاری از کشورها و بیشتر در
کشورهای در حال توسعه رخ داده است ،رشد شهری است که با دو عامل افزایش جمعیت در حومههای شهری و
گ سترش کالبدی شهرها نمود یافته ا ست (امان پور و همکاران .)86 :1392 ،شکلیابی ا ستقرار ف ضایی جمعیت با
روند یاد شــده در کشــور معلول دو حالت اثرگذاری به شــیوه منفرد و برهم کنش رشــد طبیعی جمعیت شــهری،
واگرایی روستایی ،مهاجرتهای روستا شهری ،مبدل شدن بسیاری از روستاها به شهر و در نهایت گسترش فیزیکی
شهر و ادغام روستاهای پیرامونی بوده است .بخش زیادی از اراضی برای فروش به قیمت کاذب از حیطه کشاورزی
خارج و به اراضــی بایر تبدیل میشــوند که آن را آیش اجتماعی زمین مینامند و عالوه بر آن جنگل و مراتع و
دیگر منابع و چ شماندازهای طبیعی رو ستاهای پیرامون شهر در معرض تغیر و تحول به کاربریهای م صنوعی قرار
میگیرند (قادرمرزی و همکاران.)121 :1388 ،
در طول نیمه دوم قرن بیســتم ،مهاجرت به مرکز شــهر وارونه شــده و جمعیت به خارج از شــهر و در داخل
حومهها سرازیر شدهاند ( .)Krieger, 1999: 16ا صطالح خزش یا پراکندگی تا اوا سط دهه  1940جزئی از واژهنامه
کاربری زمین بوده اســت .درحالیکه از دهه  1970بطور ســنتی بعنوان پیشــوند کلمه شــهری ،روســتایی به واژهنامه
کاربری زمین وارد شــده اســت .خزش روســتایی را می توان بعنوان مظهر جمعیتی در مکتب محافظهکارانه آمریکا از
جنبشهای اقتصادی و اجتماعی دهه  1960دانست.
یکی از مهمترین چالشهایی که همواره محققان در زمینه پراکندهرویی به آن اشــاره میکنند ،فقدان تعریف
جامع و کامل از این پدیده است ،به طوری که آنان مدعیاند که مفهوم این پدیده فاقد تعریف واحد و روشن است
( .)Wilson et al., 2003; Johnson, 2001; Angel et al., 2007; Ashkenazi and Frankel, 2007: 101بررسی
تعاریف ارائه شده از سوی صاحبنظران ،ن شان میدهد که تعدادی از آنها نظیر کال سون ،هاروی و کالرک،
آرچر و اوتنسمان بیشتر بر ابعاد کالبدی تأکید دارند و آن را گسترش شهرها به صورت ساخت پراکنده ،کم تراکم
پیوسته ،متفرق و تجاری خطی در امتداد محورهای دسترسی برون شهری میدانند ( Clawson, 1962; Harvey and

 .)Clark, 1965; Archer, 1973; Otensman, 1977این طرز تلقیِ صــرفاً کالبدی از پدیده ،تا اوایل دهه 1980
میالدی حاکم بوده ا ست ولی در ادامه و با طرح شدن پیامدهای زی ستمحیطی و ح سا سیتهای عمومی به آن،
افرادی چون اوینگ و گالســتر و داونز ،عالوه بر ابعاد کالبدی به پیامدهای زیســتمحیطی نیز تأکید میکنند و
پراکندهرویی را نه الگویی برای گســـترش شـــهری ،بلکه الگویی میدانند که پیامدهای محیطی زیادی در پی
دارد(.)Ewing, 1997; Downs, 2001
هایوارد2معتقد ا ست هم اکنون مردم بی شتری ا ستطاعت مالی برای زندگی در حومه دارند تا ن سل های گذ شته .با
این ذهنیت ،غیر واقعی اســت که انتظار داشــته باشــیم شــهرها با تراکم قبلی خود رشــد کنند همانگونه که طبقه میانی با
2

. Hayward
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موفقیت و میزان بیشـــتری رشـــد میکند .عالوه بر این ،همانگونه که مردم بیشـــتر و بیشـــتری به طبقه میانی باالتر وارد
میشــوند تقاضــا برای خانه های بزرگتر با حیاط های بزرگتر نیز افزایش مییابد حال با عنایت به نبود زمین فراوان در
داخل بافت شهرها ،تمایل به خروج از شهر و سکونت دوم در رو ستاهای نزدیک شهرها افزایش یافته ا ست ،هجوم
طبقه متوســـط رو به باال به روســـتاهای نزدیک کالنشـــهرها و خرید زمین یا باغ های روســـتائیان برای ایجاد مکان
اســتراحت(خانههای دوم) در جامعه مقصــد دارای اثرات فراوان محیطی ،اجتماعی ،اقتصــادی و کالبدی اســت .بر این
اساس این پژوهش در پی بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی پدیده خزش شهری در جامعه مقصد (روستا) از دیدگاه
روستائیان است و به دنبال واکاوی این اثرات در ذهن و ادراک ساکنان روستا است.
روش شناسی

پژوهش حاضــر از منظر ماهیت کاربردی و به لحاظ روش توصــیفی -تحلیلی بوده اســت .رویکرد حاکم بر
پژوهش ،رهیافتی از روش کیفی ا ست .بدین ترتیب به روش کیفی م صاحبههایی در برر سی و ارزیابی اثرات خزش
شهری و رشدشهرگرایی در روستای مهرآباد انجام پذیرفت و مقولهها و ابعاد اثرات مورد شناسایی قرار گرفت.
در روش کیفی اطالعات مورد نیاز به منظور شنا سایی مهمترین پیامدها و تأثیرات پدیده خزش شهری در ابعاد
محیطی ،کالبدی – فضایی ،اقتصادی و اجتماعی روستا به روش مصاحبه جمعآوری شد .برای جمعآوری اطالعات به
روش مصاحبه در گروه مسئولین و متخصصان آگاه به شرایط روستا تعداد  8مصاحبه به انجام رسید این مصاحبهها با
دهیار (1مصــاحبه) ،شــورای اســالمی روســتا ( 2مصــاحبه) ،کارمند شــهرداری ( 1مصــاحبه شــهرداری بومهن) ،افراد
متخصــص و صــاحب نفوذ مقیم در روســتا ( 2مصــاحبه) و افراد تحصــیلکرده و مقیم در تهران و دماوند ( 2مصــاحبه)
انجام پذیرفت .و در گروه روسـتائیان و سـرپرسـت خانوارهای روسـتایی مقیم در روسـتای مهرآباد تعداد  15مصـاحبه
اختصاصی انجام پذیرفت.
جامعه آماری این پژوهش ،گروه متخ ص صان و آگاهان در برگیرنده م سئولین اجرایی ،مدیران و متخ ص صان
توسعة روستایی آشنا به شرایط منطقه و روستائیان مقیم در روستا را در برگرفت .افراد برای مصاحبه به روش گلوله
برفی شــناســایی شــدند ،و فرآیند تجزیه و تحلیل در ســه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی به انجام پذیرفت پس از انجام این سه مرحله کدگذاری ،نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبهها با
ارجاع به مصاحبه صورت پذیرفت.
رو ستای مهرآباد از توابع ده ستان مهرآباد ،بخش رودهن ،شهر ستان دماوند ا ستان تهران ا ست .م سیر ارتباطی این
رو ستا از جاده ا صلی تهران -دماوند من شعب می شود .رو ستاهای نوده و خورین در جنوب این رو ستا تو سط م سیر
ارتباطی این روســتا با محور اصــلی تهران -دماوند اتصــال برقرار میکنند .این روســتا در جنوب جاده ارتباطی اصــلی
تهران -دماوند قرار دارد .مهرآباد در غرب شهر دماوند و در فا صله کمتر از  30کیلومتری از آن واقع شده و خارج از
حریم شهرداری این شهر قرار دارد .برا ساس سر شماری مرکز آمار ایران در سال  ،1385جمعیت آن  1592نفر (412
خانوار) بوده ا ست .در سال  1395جمعیت برابر با  3278نفر و  612خانوار بوده ا ست با گذر زمان و گ سترش ف ضای
این روستا و افزایش جمعیت از طریق مهاجرت ،ویالسازی و توجه شهرنشینان به باغات روستا و احداث بیش از چهار
هزار  500واحد مسکن مهر در این منطقه( ،در زمان برداشت میدانی هنوز مساکن مهر به طور کامل تحویل نشده بود)
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فعالیت ک شاورزی تا حدودی رونق خود را از د ست داده ولی با این حال ه ستند مردمانی که همچنان به ک شاورزی و
دامداری و باغداری فعالیت دارند.
یافتههای تحقیق

تعداد  23م صاحبه در ارتباط با ارزیابی و اثرگذاری پدیده خزش شهری بر تو سعه اقت صادی و اجتماعی رو ستای
مهرآباد انجام شد .سپس مصاحبههای به روش تئوری بنیادی ،در سه مرحله کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،الزم به ذکر ا ست م صاحبهها تا تحقق ا شباع نظری به صورت نیمه ساختاریافته ادامه پیدا
کرد .در ادامه ضمن پرهیز از اطاله کالم نتایج در مراحل کدگذاری (انتخابی و محوری) به صورت جدولی نشان داده
می شود.
جدول .1مقولهها در مرحله کدگذاری انتخابی
مقوله اصلی

مقوله ها
تغییر ارزشهای اجتماعی

مفاهیم
کاهش تمایل به شغل کشاورزی ،کاهش تمایل به شغل دامداری ،افزایش تجمل گرایی،
رواج فرهنگ مصرف گرایی ،تغییر سبک زندگی ،تمایل به کاهش فرزندآوری،
کاهش روحیه مشارکت ،کاهش همکاری و همیاری مردم با یکدیگر ،تغییر همگنی

کاهش سرمایه اجتماعی

روستا ،کاهش اعتماد مردم به یکدیگر ،افزایش درگیری و نزاع ،تفاوت سطح اجتماعی
مردم ،کاهش همدلی و همیاری،

دگردیسی و نارسایی

تغییر نگرش

اجتماعی (فرهنگی)
افزایش ناهنجاری
افزایش نابرابری اجتماعی

کاهش دلبستگی به کشاورزی ،افزایش فعالیت های خدماتی ،رواج اشتغال کاذب،
فروش زمین ،ترجیح روستائیان به زندگی در شهر ،اعتقاد به تجملگرایی ،مصرفگرایی
افزایش نزاع و درگیری ،افزایش اعتیاد ،رواج ماهواره ،افزایش جرم های فردی ،احساس
فقر ،افزایش استفاده از مشروبات الکلی
افزایش نابرابری ،ایجاد فاصله طبقاتی ،افزایش احساس فقر
کاهش دامداری و کشاورزی ،گرایش به خرید کاالهای لوکس ،کاهش فرهنگ

غلبه فرهنگ شهرگرایی

تولیدی ،افزایش میل به اوقات فراغت ،تغییر ساختار جمعیت ،کاهش صمیمیت ،کاهش
ارتباطات فامیلی
افزایش بیکاری ،کاهش سطح فعالیت کشاورزی ،کاهش اشتغال زنان ،عدم تمایل جوانان

عدم تعادل در اشتغال

به اشتغال اجدادی ،عدم امکان فعالیت دامدای در داخل بافت روستا ،گرایش با ساخت
زمین های کشاورزی ،افزایش شغلهای کاذب ،بنگاه داری ،افزایش فعالیتهای خدماتی

دگردیسی و نارسایی
اقتصادی

افزایش هزینه ها
کاهش درآمد و پس انداز
افزایش ارزش اقتصادی
زمین

دگردیسی و نارسایی
محیطی
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تغییر در چشمانداز

کاهش توان تامین هزینه های خانوار ،ترویج فرهنگ مصرف گرایی ،کاهش قدرت
خرید ،عدم کفایت قمیت محصوالت کشاورزی نسبت به هزینه ها ،تورم
کاهش درآمد ،افزایش هزینه ها و کاهش پس انداز ،ترویج مصرف گرایی  ،تخریب
اراضی به ویال سازی و کاهش درآمد ،نابودی دامداری
ویالسازی ،افزایش ارزش اقتصادی زمین ،تمایل شهرنشینان به خرید زمینهای روستا،
افزایش کاربری های تجاری و مسکونی ،فروش زمین های زراعی و باغی ،افزایش بورس
بازی زمین
آشفتگی منظر روستا ،تغییر منظر و سیمای روستا به شهر ،تغییر کاربری اراضی
کشاورزی ،تخریب اراضی طبیعی ،افزایش باغات ،شهرزدگی ،رشد بیقواره

مجله توسعه فضاهای پیراشهری
مقوله اصلی

مقوله ها
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مفاهیم
افزایش پسماند ،افزایش نخاله ساختمانی در روستا ،افزایش مشاغل مزاحم ،افزایش

افزایش آلودگی

ضعفهای سیستمهای دفع فاضالب ،افزایش آلودگیهای زیستمحیطی ،افزایش
آلودگی صوتی ،افزایش تردد و آلودگی محیطی

تخریب منابع طبیعی

افزایش ساخت و ساز ،نابودی مراتع ،رشد ساخت و سازدر مراتع ،ایجاد مسکن مهر،
کاهش مراتع سبز ،کاهش منابع آب
افزایش بورس بازی زمین ،نگاه درآمدزا به زمین و ساخت و ساز ،چالش قوانین و

ضعف ساماندهی کالبدی

مقررات متناقض ،به روز نشدن طرح هادی روستا ،عدم اجرای طرح و برنامه مشخص
جهت مدیریت و ساماندهی اراضی ،افزایش تعداد و تراکم جمعیت  ،افزایش میزان
کاربری مسکونی ،ساخت و ساز شبانه و بی ضابطه ،قانون گریزی

ضعف در نظارت بر ساخت
و ساز
دگردیسی و نارسایی
کلبدی -فضایی

افزایش ساخت و سازهای غیرقانونی ،عدم برخورد قاطع در تخلفات ساختمانی ،عدم
نظارت صحیح بر ساخت و سازها ،ساخت و ساز مخفی و شبانه ،عدم اجرای قوانین،
نداشتن طرح و برنامه جامع ،ضعف در مدیریت روستا

افزایش ارزش اقتصادی

بورس بازی زمین ،نوسازی مساکن ،افزایش ارزش اقتصادی زمینهای روستا

زمین و مسکن

(کشاورزی و مسکونی) ،نگاه اقتصادی به زمین و مسکن

افزایش خدمات زیرساختی

بهبود دسترسیها ،افزایش خدمات روستا ،بهبود راه ،مناسب سازی آب آشامیدنی ،بهبود
خطوط ارتباطی تلفن و اینترنت ،افزایش امکانات ،افزایش ایمنی ،افزایش دسترسی به
حمل و نقل عمومی

افزایش کیفیت مکانی -
فضایی

نوسازی و بهسازی خانهها ،افزایش امکانات و تسهیالت واحد مسکونی (حمام و
آشـپزخانه و ،)..افزایش مسـاحت سرانه زیر بنای مسکونی ،افزایش واحدهای مسکونی
ساخته شده با بتن و مقاومسازی شده ،افزایش رضـایت از وضـعیت مسـکن

دگردیسی و نارسایی اجتماعی
با گسترده شدن اجتماع روستایی در مهرآباد و ورود شهرنشینان با سبک و سیاق متفاوت به شهر و رواج آداب و
ر سوم شهری در رو ستا ،به نوعی یک نوع ناهمگونی در جامعه رو ستایی به وجود آمده ا ست و ب سیاری از ارزشهای
روســـتای مهرآباد به فراموشـــی ســـپرده شـــده و رو به نابودی گذاشـــته اســـت ،ارزشهایی همانند وفاداری به میراث
گذشــتگان ،احترام به زمین وآب ،دوری از اســراف ،خوداتکا و تولیدی بودن ،صــمیمیت و همدلی و ...به فراموشــی
سپرده شد و فرهنگ شهری در رو ستا ر سوخ پیدا کرده ا ست در این فرایند ارزشها و نگرشهای رو ستائیان تغییر
کرده و به نوعی در مدرن سیم شهری حل شده و سرمایه اجتماعی رو ستا کمرنگ گردیده دیگر جوانان ن سل دوم و
سوم تمایلی به شغل ک شاورزی و دامداری ندا شته و شغلهای خدماتی و حتی کاذب را درآمدزا دان سته و با فروش
زمین ابا و اجدادی به سمت اینگونه شغلها حرکت مینمایند ،با رواج فرهنگ شبه شهری ،تجملگرایی افزایش یافته
و حتی این موضــوع در ســبک زندگی نیز تأثیرگذاشــته اســت و خانوارهای جدید به تک فرزندی و دو فرزندی منجر
شده است.
از سوی دیگر مشارکت ،همیاری ،همدلی در روستا کاهش پیدا کرده و بسیاری از امور روستا که قبالً به صورت
م شارکتی انجام شده است اکنون جزو وظایف شورا و دهیاری دان سته می شود و اهالی م شارکتی در عمران و آبادانی
رو ستا ندارند .تغییر ارزشهای و کاهش سرمایه اجتماعی منجر به افزایش ناهنجاری و رواج خ شونت و دزدی شده،
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در حال حاضـــر رســـوخ ماهواره و ســـبک زندگی حتی غربی در روســـتا باعث مشـــکالت زیادی در بین خانوارهای
روســـتایی گردیده اســـت از جمله در پایان هفتهها بســـیاری از تازه واردان با برپایی مراســـمهای جشـــن و دورهمی،
مزاحمتهایی را برای ساکنان اصیل روستا ایجاد کرده و این امر در تغییر روحیه و منش جوانان تأثیرگذار بوده است.
این موارد همگی به افزایش نابرابریها در روستا منجر شده است.
 ...پولدارها از تهران آمدهاند اینجا ویالسازی کرده ،باغ خریدهاند ،آنها مراسمات تولد
و عروســـی خود را در این باغها برگذار میکنند ،فرهنگ آنها با فرهنگ ما تناســـب
ندارد ،کارها و مراســـمات آنها با مراســـمات ما متفاوت اســـت ،این موارد باعث شـــده
جوانان ما تحت تأثیر قرار بگیرند ،اثر این کارها را نمیشــود با عدد و رقم بیان کرد .در
یک کالم اینها باعث رواج فساد و ناهنجاری در روستا شده است...
از ســـوی دیگر با فروش زمین در روســـتا و افزایش رشـــد مقطعی ســـرمایه و افزایش مناســـبات اجتماعی آنان با
شهرن شینان و ر سومات شهری سبب شده تا برخی عادات و مرا سمات اجتماعی -فرهنگی رو ستائیان هم چون شیوه
هم سریابی ،شیوه برگزاری مرا سم عروسی و حتی عزاداریها به سوی هم سانی با الگویهای موجود در شهر تهران و
دماوند پیش رود.
از خصــایص فرهنگی روســتائیان که دارای نمودهای اجتماعی متعددی در حوزههای مختلف زندگی آنان بوده،
مشــارکت اســت .همکاری و مشــارکت درون گروهی در کشــور ما هم دارای ریشــه اعتقادی و هم مادی و اقتصــادی
اســـت .مطالعات میدانی در روســـتای مهرآباد حاکی از آن اســـت که به دنبال افزایش درآمد خانوارها تا حدودی
مشـــارکت ،وفاق و همدلی میان آنان تنزل یافته اســـت .در واقع برخی از اهالی به ســـبب برتری مالی که در نتیجه
برخورداری از زمین بیشتر بوده ،توجهشان به دیگران کمتر شده و همچنین به مرور از میزان بخشش و از خودگذشتگی
آنها نیز کاهش داشته است.
...ببینید در گذ شته وقتی در رو ستا خرابی یا م شکلی بود همه د ست در د ست هم در ست
میکردند ،االن چی ،جوانان و روستاییان میخواهند عین شهریها باشند ،مثال یک مشکلی
در رو ستا ا ست میگویید بیایید در ست کنیم جواب میدهند پس دهیاری چه کار میکند،
وظیفه ما نیســـت ،شـــورا داریم ،دهیار داریم .برخی هم زمین کشـــاورزی خود را فروخته،
درشـــهر خانهای خریدند و فقط ایام تعطیل به روســـتا میآیند آنها دیگر خود را روســـتایی
نمیدانند برای روستا دلسوزی نمیکنند ،شهری شدهاند...
کاهش روحیه تالش و ســخت کوشــی در میان روســتائیان به منظور کســب روزی حالل و در عوض جایگزینی
فرهنگ کسب پردرآمد با حداقل کار ،بروز تنشها و مجادالت درون خانواری به سبب افزایش تقاضای تهیه وسایلی
از ســوی اعضــای خانوار که بعضــاً متناســب با شــرایط و ســاختار زندگی خانواده نبوده (مانند اتومبیلهای لوکس و
گرانقیمت و وســایل تجملی) و همچنین رواج چشــم و هم چشــمی در میان روســتائیان نســبت به گذشــته از دیگر
پیامدهای فرهنگی رشــد شــهرگرایی ،افزایش تقاضــا برای خرید زمینهای روســتایی و افزایش قیمت زمینهای تحت
اختیار رو ستائیان ا ست .بنابراین با پدیده خزش شهری به رو ستاهای مهرآباد ،ارزشهای اجتماعی رو ستا تغییر کرده
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است و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی در روستا منجر شده است و نگرش روستایی بر این اساس تغییر یافته است.
با غلبه فرهنگ شهرنشینی و رسوخ جامعهای نسبتاً مرفع در روستا ،نابرابریهای اجتماعی تشدید شده است و احساس
فقر در بین مردم روستا به شدت نمایان شده است ،این موضوع به افزایش ناهنجاریهای اجتماعی انجامیده است و در
روستا نزاع و کشمکش نسبت به قبل شدت یافته است ،و وقوع پدیده بزه و ناهنجاری و نابرابری اجتماعی به نوعی به
دگردی سی و نار سایی اجتماعی در کل رو ستا منجر شده ا ست .مدل زمینهای زیر وقوع اثرات اجتماعی پدیده خزش
شهری را در روستای مهرآباد نشان میدهد.

شکل .1مدل زمینهای تأ ثیرات اجتماعی خزش شهری در روستای مهرآباد

دگردیسی و نارسایی اقتصادی
در رو ستای مهرآباد بر اثر هجوم شهرن شینان برای ایجاد خانههای دوم و دا شتن باغ و مکان تفریحی د ستاندازی
به زمینهای زراعی و کشـــاورزی شـــدت یافته اســـت ،با افزایش تقاضـــا برای زمین وکاهش جاذبههای فعالیتهای
کشاورزی و دامداری در طی چند سال أخیر و با افزایش قیمت زمین ،فروش قطعات زمین کشاورزی و باغی در روستا
شدت گرفته ا ست .بخش زیادی از روستائیان و مالکین اولیه به دنبال منفعت طلبی و سوق دادن برخی از افراد بیرونی
اقدام به فروش اراضی خود کردهاند ،در این وضع برخی روستائیان با فروش زمین ،سود زیاد و سرمایه قابل توجهی به
دست آورده که این امر باعث گرایش آنها به زندگی شبه شهری و یا حتی مهاجرت به شهر شده است این روستائیان
با کنار نهادن شــغل کشــاورزی و دامداری ،گرایش به زندگی لوکس شــهری پیدا کردهاند و مصــرف گرایی در این
گروه زیاد شده ا ست .عدهای از اهالی رو ستا و جامعه رو ستایی مهرآباد با کنار نهادن شغل ک شاورزی خود به امور
خدماتی ،داللی و بورس بازی زمین روی آوردهاند شــاهد این امر وجود  5بنگاه امالک در روســتا اســت که همگی
آنها در  10ســال أخیر به وجود آمده اند .با عنایت به تعطیل شــدن شــغل کشــاورزی و دامداری در روســتا هم اکنون
رو ستائیان به نوعی واب سته به تولیدات شهری شده و خانوارهایی که قبالً عر ضهکننده گو شت ،شیر و نان و ...بودهاند
اکنون احتیاجات روزمره خود را از شهرها و سوپرمارکتها تهیه میکنند .هم اکنون در این روستا از جنبه اجتماعی و
فرهنگی شغلهایی نظیر کشاورزی و دامداری دارای بار منفی و نگرش منفی هستند بنحوی که در مصاحبهها به کرات
به این موارد اشاره میشد:
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قبالً در این رو ستا هر خانوار تعدادی دام و طیور داشت خودش غذای خودش را تولید میکرد ،تخم مرغ حتی به
شهرها فروخته می شد ،اکنون دیگر کمتر ک سی رغبت به دامداری و ک شاورزی ن شان میدهد ،همه مواد باید از مغازه
خریده شود ،حتی در روستا نانوایی ایجاد شده است.
رواج فرهنگ مصـــرفگرایی ،لوکسگرایی و تغییر ســـبک زندگی باعث افزایش هزینههای زندگی خانوارهای
رو ستایی شده ا ست به نحوی که هم اکنون و سلیه نقیله جزو و سایل مورد نیاز همه در رو ستا شده و با تغییر سبک
معماری و خانه سازی به سبک شهری و وجود آشپزخانههای اپن ( )openباعث شکلگیری نوع جدیدی از زندگی به
سبک شهری با انواع لوازم مصرفی شده است.
زندگی م صرف گرایی از یک سو و تعطیلی ا شتغال درآمدزای ک شاورزی و دامداری در بین خانوارهای رو ستا
باعث کاهش درآمد و پسانداز آنها گردیده اســـت .بنابراین اشـــتغال و تولید که مهمترین رکن اقتصـــادی هر جامعه
روســتایی اســت و اشــتغال روســتایی که بر مبنای کشــاورزی و دامداری اســتوار اســت وقتی به نابودی کشـیده شــود و
فرهنگ مصرفگرایی بر فرهنگ تولیدی غالب شود اقتصاد روستا به نوعی دچار دگردی سی و نارسایی خواهد شد و
این امر بر تمامی شئون زندگی خانوارها تأثیرگذار خواهد بود .مدل زمینهای زیر روابط اقت صادی رو ستای مهرآباد را
در روند خزش شهری نشان میدهد.

شکل .2مدل زمینهای تأثیرات اقتصادی خزش شهری در روستای مهرآباد

دگردیسی و نارسایی محیطی
روستاها نقش مهمی در صیانت از ارزشهای محیطی و فرهنگ اقوام و دانش بومی دارند در این میان قابلیتهای
محیط طبیعی و به ویژه چگونگی پرداخت منظر روستایی با تکیه بر عناصر طبیعی دارای اهمیت است بر همین اساس
روستاها در طول تاریخ با تکیه بر قابلیتهای محیطی و سازگاری با محیط پویایی خود را حفظ نمودهاند .بررسی و
شناخت فرایندها و مکانیسمهای حاکم بر محیط طبیعی روستا و عوامل ساختار آن (کـه هرمورد ویژگیهـایی خـاص
و منحصـر بـه فـرد خـود را دارد) ،مخصوص ًا درک ماهیت روابط میان اجزای محیط میتواند رهیافت مناسـبی از
چگـونگی سـازو کـار چنـین نظـامهـای پیچیده را فـراهم آورد .با عنایت به نگرش سیستمی در نظامهای جغرافیایی،
تغییر در یک جزء تغییر در سایر اجزا را به همراه دارد ،بنابراین چنانچه محیط که بستر و هاستگاه ایجاد روستاها است
دستخوش تحول شود سایر اجزا سیستم روستا نیز متحول شده و کل نظام متحول میگردد.
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بر اثر خزش شهری در روستای مهرآباد ،تحوالت عمیقی در بستر محیط طبیعی رخ داده است که مهمترین انها
تخریب منابع طبیعی روستا است ،بیشتر خانوارهای روستایی از مناظر و چشماندازهای گذشته روستا و طبیعت سرسبز و
مراتع بیشمار آن یاد مینمودند و چهره فعلی را بسیار متفاوت از گذشته بیان مینمودند ،یکی از مصاحبهشوندگان در
این خصوص بیان میدارد:
 ...مهرآباد گذشته این نبود ،همه جا باغ بود ،همه جا مرتع بود ،گل وگیاه داشت ،گوسفندان
در مراتع از صبح تا شب چرا می کردند ،اما ماشین همه چیز را خراب کرد ،آلوده کرد،
ساخت و ساز مرتع را نابود کرد...
منابع طبیعی روستا اعم از منابع آب و خاک در حال حاضر بسیار کاسته شده است و زمین برای دامداری و
کشاورزی کمتر یافت میشود و بیشتر زمین ها به ساخت وساز اختصاص یافته است ،از سوی دیگر جانمایی و ساخت
مسکن مهر در نزدیکی روستا باعث تخریب مراتع نزدیک به روستا شده است و به طبع آن افزایش تردد و ساخت
دسترسیها به نابودی مناظر طبیعی انجامیده است .نتیجه این تخریب و افزایش ساخت و ساز و تردد ،افزایش آلودگی-
های محیطی است که به کرات توسط مصاحبهشوندگان به آن اشاره میشود .در نتیجه رونق ساخت و ساز و افزایش
ترددها ،آلودگی صوتی وآلودگی هوا افزایش یافته است و هوای تمیز روستا تبدیل به هوایی آلوده شده است .یکی
از مصاحبهشوندگان میگوید:
 ...فقط خودت آدم شهری که به روستا نمیآید ،او میآید همراه او ماشینش میآید،
صدای ماشینش میآید آلودگی ماشینش میآید ،زباله خانهاش است ،فاضالبش است و هزار
آلودگی دیگر همراه دارد ،روستا نیاز به این همه خانه و ویال ندارد ،نیاز به این همه ماشین
ندارد ،قبال کجا اینها در روستا بود...
چشمانداز روستایی ،بخش مهمی از سازمان فضایی نواحی جغرافیایی به شمار میرود که کارکرد اصلی آن از
دیرباز تأمین غذای مردم جهان و تولید برخی مواد اولیه بوده است .امروز با رشد شتابان جمعیت به ویژه در شهرها و
افزایش هجوم آنها به چشمانداز روستاها ،این مناطق بکر و زیبا دستخوش تحول شده است در روستای مهرآباد در اثر
تخریب منابع طبیعی روستا و همچنین افزایش آلودگیهای محیطی ،چشمانداز و مناظر روستا دگرگون شده است و
چشماندازی آشفته و شبه شهری به دست آورده است .اراضی کشاورزی و باغی تبدیل به ویالهای لوکس شهری شده
است و رشد بی قواره و گسسته ویالها در باغات و اراضی روستا چشماندازی پراکنده و ناهمگون را ایجاد کرده است.
مدل زمینهای زیر نوع روابط و اثرگذاری مؤلفههای محیطی را در دگردیسی و نارساییهای محیطی در روستای مهرآباد
نشان میدهد.

شکل .3مدل زمینهای تأثیرات محیطی خزش شهری در روستای مهرآباد
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دگردیسی و نارسایی کالبدی  -فضایی
خصوصیت کالبدی -فضایی سکونتگاهها حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای گوناگون محیطی -اکولوژیک
و اجتماعی -اقتصــادی اســت .در این فرایند تعاملی و بر طبق قانونمندیهای نظریه «پویش ســاختاری -کارکردی» ،نه
تنها عوامل و نیروهای درونی ،بلکه عوامل و نیروهای برونی هم هر یک نقشـــی (هم افزا) برعهده دارند .دامنه پویش
این مجموعه ،تعیین کننده تحرک یا ایستایی روند تحولی سکونتگاه به شمار میآید .بدین سان ،عرصه تحولی محیط
و فضـــای ســـکونتگاه های انســـانی به گســـتره طبیعی روابط درونی و بیرونی آن ها باز میگردد .در این بین ،گاهی
دخالتهای بیرونی ،چه مبتنی بر برنامههای معین و چه به صورت خودبه خودی یا خودجوش ،زمینهساز تحول مطلوب
یا حتی دگردی سی نامطلوب سکونتگاهها میگردند .براین ا ساس ،سکونتگاههای رو ستایی در تعامل دو سویه خود با
کانون های شـــهری ،نه تنها از این کانون ها تأثیر می پذیرند ،بلکه بر شـــکل کالبدی و روابط فضـــایی آن ها اثر
میگذارند(سعیدی و ایمانی.)14 :1393 ،
در رو ستای مهرآباد در اثر پراکندهرویی شهری ،تغییرات گ سترده کالبدی – ف ضایی در ناحیه رو ستایی رخ داده
ا ست ،د ر اثر رخنه و ورود شهر و مظاهر شهری به رو ستا دو نوع تغییر مثبت و منفی از نگاه رو ستاییان قابل شنا سایی
است .اثرات مثبت کالبدی – فضایی همچون ،افزایش زیرساختها در روستا و افزایش کیفیت مکانی و فضایی کالبد
روستا باعث افزایش انگیزههای ماندگاری در روستا شده است اما از سوی دیگر ضعف در نظارت بر ساخت و ساز در
رو ستا باعث ضعف ساماندهی کالبدی رو ستا شده ا ست هرچند افزایش اقبال به رو ستا و افزایش ساخت و سازها به
افزایش ارزش اقتصادی زمین و م سکن مواجه شده ا ست .در اثر نظارتهای ضعیف و بخصوص اعمال ف شار و قانون
گریزی بورس بازی زمین افزایش پیدا کرده است و نگاه اقتصادی نه از نوع نگاه تولیدی بلکه نگاه ارزش افرین مادی
باعث افزایش قیمت زمین و ملک در روستا شده است و این امر منجر به عدول از مرزهای طرح هادی روستا و حریم
مشخص شده روستا شده است .یکی از روستائیان در این خصوص بیان می دارد:
 ...قبالً در روستا ویال نبود ،قبالً در روستا بنگاه امالک نبود ،شما همین راسته خیابان
اصــلی روســتا را نگاه کنید 10 ،تا  20بنگاه امالک میبینید ،مگر اینجا شــهر اســت ،چرا
اینقدر امالک زیاد شده ا ست ،خب م شخص ا ست ،خرید فروش می شود ،زمین را می
خرند ،قیمت باالتر میفروشند ،اینها باعث شده است روستایی زمین کشاورزی خود را
بخاطر پول بفروشد..
ساخت و ساز غیر مجاز در روستا در چند سال أخیر شدت یافته است به گونهای که قانونگریزی در روستا رواج
یافته است و بدون اطالع دهیاری و یا أخذ مجوز شبانه در درون باغات اقدام به ویال سازی و تخریب باغ می شود ،این
امر به شـــدت بر افزایش میزان کاربریهای مســـکونی نســـبت به کاربریهای کشـــاورزی و باغداری افزوده اســـت.
مصاحبهشونده در این خصوص بیان میدارد:
 ...چهار شنبه نگاه میکنی هیچ ساختمانی نی ست ،در روزهای تعطیل و شبانه م صالح
میآورند و شبانه در ست میکنند ،شنبه که میر سد میبینید یک ساختمان ا ضافه شده
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است ،یک ویال ساخته شده است ،چه کسی میتواند شبانه بسازد ،اینها همان شهرنشینانی
هستند که قدرت دارند...
اما در کنار دگرگونی در ســاختار کالبدی – فضــایی روســتا ،برخی مزایای افزایش شــهرگرایی و پراکندهرویی
شهری در روستا از نگاه روستائیان نیز قابل اشاره است ،مزایایی چون افزایش امکانات روستا ،افزایش تعداد مغازه ها و
تعداد سرویسهای خدماتدهی ،آ سفالت جاده روستا ،افزایش ضریب نفوذپذیری اینترنت و موبایل ،بهبود دسترسی
به خدمات حمل و نقل عمومی و  ...ا ست که از این حیث رو ستا به منفعت ر سیده ا ست .بر همین ا ساس مدل زمینهای
زیر برای تحوالت کالبدی – فضایی ناشی از پراکندهرویی شهری در روستای مهرآباد به دست میآید:

شکل .4مدل زمینهای تأثیرات کالبدی  -فضایی خزش شهری در روستای مهرآباد

نتیجهگیری

در واقع تغییرات محیطی  -اکولوژیکی و تغییرات اجتماعی  -اقت صادی در دورههای مختلف ب صورت دگرگونی
در ساختارها و کارکردهای نواحی روستایی تجلی یافته است .تغییرات کارکردها و ساختارهای فضایی سکونتگاههای
روستایی ،باعث گسست در بین فضاهای زیست ،فعالیت و عدم یکپارچگی فضایی شده است .این پیامدها هر یک به
نحوی بر سکونتگاههای نواحی روستایی تأثیرگذاشته است (قاسمی و همکاران.)48 :1398 ،
این پژوهش به برر سی و ارزیابی تأثیرات پدیده شهرگرایی و خزش شهری به صورت ر سمی و یا غیرر سمی در
روســتای مهرآباد پرداخته اســت ،مهمترین هدف پژوهش ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصــادی ،کالبدی و محیطی این
پدیده بوده اســت به همین منظور ســوال اصــلی پژوهش این بوده که هجوم شــهرنشــینان به روســتا و ویالســازیها ،چه
اثراتی را در روستای مهرآباد در برداشته است؟ و روستائیان چگونه این اثرات را ادراک مینمایند؟
به منظور پا سخگویی به سوال پژوهش از روش کیفی بهره گرفته شد و تعداد  23م صاحبه نیمه ساختاریافته انجام
یافت و به روش گراندد تئوری و با کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل زمینهای هر یک از ابعاد با
توجه به مفاهیم ،مولفهها و مقولههای به د ست آمده تر سیم گردید .همانگونه که بیان گردید رو ستاها بعنوان یک نظام
مکانی – فضـــایی دائماً در حال تغییر و تحول هســـتند .این تغییرات تحت تأثیر نیروها و روندهای بیرونی و همچنین
نیروها و روندهای درونی ناشـی میشـوند موضـوع کلی این پژوهش نیز بررسـی تحوالت سـکونتگاهای روسـتایی در
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روستای مهرآباد در اثر روندهای بیرونی است بررسیها نشان داد که در اثر تحوالت متقابل فضایی و روابط عملکردی
بین شــهر با روســتا ،تغییرات مختلف در عرصــههای گوناگون ایجاد شــده اســت از جمله این تغییرات ،تغییر ســاختار
جمعیتی (مهاجرت و  )....و تغییرات ســاختار کارکردی و اقتصــادی (متزلزل شــدن اســاس و بنیاد تولید کشــاورزی و
گ سترش فعالیتهای حا شیهای و غیرتولیدی و  )....ا ست .پژوهش حا ضر این تحوالت را از دیدگاه رو ستائیان مورد
برر سی قرار داده ا ست آنچه در اثر تحوالت مذکور رخ داده ا ست با توجه به روش گراندد تئوری و برر سی شرایط
علی ،زمینهای و مداخلهگر در مدل زیر قابل ترسیم است.

شکل .5مدل نهایی زمینه ای درک پیامدهای تحوالت خزش شهری در روستای مهرآباد

براساس مدل نهایی مقاله دگردیسی در شیوه سکونت و فعالیت مردم روستا رخ داده است این دگردیسی بر اساس
مدل نظریه مبنایی شرایط علی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر مشخص گردید تمامی این شرایط در یک بستری
بنام رو ستای مهرآباد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به شهر با دارا بودن آب و هوای منا سب و د ستر سی
آ سان در دوره زمانی اثرگذار بوده ا ست .بنابراین مردم رو ستا در مقابل این تحوالت ا ستراتژی انفعالی و تاثیرپذیر را
انتخاب کردهاند و به دلیل درآمدزایی از طریق فروش زمین و دروی از فعالیت آبا و اجدادی (در ن سل دوم و سوم) و
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به نوعی مدرن شــدنی که تحت تأثیر شــهرگرایی رخ داده اســت بســیاری از خانوارهای روســتایی در برابر تحوالت به
وجود آمده منفعل بوده و به نوعی با پذیرش شـــرایط ،خود را مطابق زمان نمودهاند .در نهایت پیامد شـــرایط به وجود
آمده برای خانوارهای رو ستایی ب صورت ،تغییر سبک زندگی ،ا ضمحالل فرهنگی ،پدیدار شدن روحیهی رفاهطلبی،
بورس بازی زمین ،تضعیف اقتصاد خرد ،تأثیرپذیری از جامعه شهری ،گ سترش فضایی رو ستا ،کاهش نقش مدیریت
محلی رو ستا ،تغییر کاربری ارا ضی م شاهده گردید .برر سی اثرات پراکندهرویی شهری در رو ستای مهرآباد همچنین
نشان داد که در مرحله اول شاهد تغییر شدید کاربری اراضی زراعی ،مرتعی و باغی روستا هستیم ،بطوری که توسعه
فیزیکی به عنوان یک عامل بیرونی ،دگرگونیهایی را برای ساکنان رو ستا در چهار بعد محیطی ،اقت صادی ،اجتماعی
– فرهنگی و کالبدی -ف ضایی به همراه دا شته ا ست ،در عر صه محیطی ضمن کاهش تولید مح صوالت ک شاورزی و
کاهش زمینهای کشاورزی ،کاهش مراتع روستا و کاهش دامداری را هم به همراه داشته است این مسأله با رخ نمود
ویال سازی ،مسکن مهر و افزایش فضای کالبدی در روستا رخ داده است .از بعد کالبدی ،محورهای ارتباطی روستا از
نظر عملکردی و پیوند به شــهر توســعه یافته اســت و به عنوان عاملی در جذب فعالیت و جمعیت بیشــتر به روســتا نقش
مؤثر ایفا کرده است .در این راستا افزایش تعداد ساخت و ساز مسکونی بدون مجوز را به دنبال داشته است.
در ارزیابی مقایســه نتایج پژوهش حاضــر با نتایج پژوهشهای پیشــین میتوان اینگونه بیان کرد که نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهشهای سعیدی و همکاران ( ،)1392افراخته و حجیپور ( ،)1392جاللیان و همکاران ()1392
همســو و هم جهت بوده و خزش شــهری در محدوده مورد مطالعه نارســاییهایی را در ابعاد مختلف (اقتصــادی،
اجتماعی ،محیطی و نهادی -مدیریتی) به دنبال داشته است و با نتایج پژوهش وارثی و همکاران ( )1391در تناقض
است چرا که خزش شهری طی  10سال گذشته  1395 -1385شدت بیشتری یافته است در محدوده مورد مطالعه،
نه تنها اثرات خزش و تعداد آن کمتر نشده بلکه تغییر کاربری اراضی مربوط به خزش شهری بیشتر نیز شده است.
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