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علیرضا جوزاک؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آمایش شهری ،گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
صدیقه لطفی؛ 1استادگروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.
عامر نیکپور؛ دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران.

چکیده

با ادامه رشد شهرها ،فعالیتهای شهری بهصورت تدریجی به سمت مناطق روستایی گسترش مییابد .در چنین
شرایطی تحول در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و...در سکونتگاههای الحاق شده بهویژه روستاهای
پیرامونی شهری ابعاد پیچیدهای را به خود میگیرد .این وضعیت در بسیاری از کشورهای دنیا و ایران همچنین در
شهر آمل به وجود آمده است .در این تحقیق به بررسی اثرات خزش شهری و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی
و محیطی-کالبدی در سه روستای الحاقی به شهر آمل پرداختهشده است .جامعه آماری پژوهش ساکنان روستاهای
موردمطالعه و حجم نمونه براساس روش کوکران محاسبه شد .دادههای موردنیاز تحقیق به کمک تصاویر ماهوارهای
لندست  4و سنتینل  2در دو مقطع زمانی  1370و  1400و فنون سنجشازدور و نیز تکمیل پرسشنامه جمعآوری شد

واژههای

و تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تی تک نمونهای و آزمون تحلیل واریانس (آنوا) صورت گرفت .نتایج پژوهش

کلیدی:

نشان میدهد ،با توجه به میانگین کلی ،روستای شادمحل ( ،)3/03روستای کالکسر ( )2/99و روستای قرق ()2/85

الحاق روستا به

به ترتیب باالترین و پایینترین میانگین را دارا میباشند .آثار الحاق روستاهای موردمطالعه به شهر آمل در بعد

شهر ،خزش

اقتصادی بهطور نسبی مثبت بوده ولی در بعد اجتماعی-فرهنگی تأثیرات منفی را در پی داشته است .در بعد محیطی-

شهری،

کالبدی در نماگرهای دسترسیها تأثیرات مثبتی را در روستاهای موردمطالعه مشاهده شد .اما نماگرهای تغییر کاربری

روستاهای

اراضی کشاورزی به مسکونی و تجاری از مهمترین پیامدهای منفی بعد محیطی-کالبدی الحاق روستا به شهر شناخته

پیرامونی ،آمل.

شد .همچنین نتایج نشان داد که در بین ابعاد اقتصادی تفاوت معناداری بین سه روستا وجود ندارد ولی در بعد
اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی تفاوت معناداری بین سه روستا دیده میشود.
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مقدمه
روند شههههرنشهههینی جهانی منجر به تغییر کاربری بیشازحد زمین و گسهههترش زمین شههههری شهههده اسهههت ( ا و و
همکاران .)2021،رشههد جهانی شهههری در  3دهه گذشههته بهطور قابلتوجهی از پیشبینیها و آنچه برای حفظ رشههد
جمعیت جهان ضهههروری بود ( ٪80در مقابل  )٪52فراتر رفته اسهههت (لیو و همکاران  .)2020 ،ازآنجاییکه تقاضهههای
ان سان برای زمین برای سکونتگاهها و زیر ساختها در حال افزایش ا ست ،شهرن شینی بهطور فزایندهای فراتر از مناطق
شهههری یکپارچه و اطراف آنها میرود که منجر به گسههترش شهههری میشههود .مناطق شهههری جدید عمدتاً جایگزین
زمینهای کشاورزی ( )٪70شدهاند و پسازآن علفزارها و جنگلها (به ترتیب  ٪12و  )٪9قرارگرفتهاند (کنسپسیون ،
 .)2021شهرنشینی که با تغییرات جمعیتی و گسترش زمین شهری مشخص می شود ،شدیدترین و برگشتناپذیرترین
شکل استفاده از زمین است و تأثیرات آن بسیار فراتر از مرزهای فیزیکی شهر است ( سان و ا و .)2018 ،
رشد و خزش شهری فرایند پویا و مداوم است که اگر بهطور کنترل نشده و بیبرنامه رخ دهد ،روند توسعه فضایی
نظام کاربری زمین شههههری را دچار اختالل میکند و همچنین مشهههکالت بسهههیاری را در ابعاد اجتماعی ،اقتصهههادی و
زیسههتمحیطی برای شهههر و روسههتاهای اطراف آن پدید میآورد (بیات و همکاران .)1400،رشههد هوشههمند بهعنوان
وسههیلهای برای حفظ مناطق حفاظتشههده محسههوم میشههود .بنابراین افزایش سههریع هم در توسههعه شهههر و هم در
سهاختمانسهازی منجر به تغییرات چشهمگیر در کاربری و پوشهش زمین ،و درنتیجه منجر به کاهش شهدید در وسهعت
کشاورزی ،و ایجاد زمینهای بایر می شود ( بهات و همکاران  .)2017درواقع رشد شهری با تغییر در کاربری زمین و
پوشههش زمین همراه اسههت و عواقب آن بر کل محیطزیسههت اثر میگذارد .باگذشههت زمان ،نقشههههای تغییر کاربری
زمین ،اطالعات ا سا سی را برای برنامهریزی کاربری ارا ضی فراهم میکنند و به درک محرکها و پویایی دگرگونی
در پوشش زمین و پیشبینی تأثیرات اقتصادی و زیستمحیطی آینده کمک میکنند (ریمال و همکاران 2018 ،؛ لی و
همکاران 2018 ،؛ آپیا و همکاران  .)2017 ،با توجه الحاق رو ستاها به شهر ،رو ستاهای که طی سالیان درازی با حفظ
روابط و پیوندهای متقابل در جوار شهههرها به حیات خود ادامه دادهاند ،امروزه به محلههای از شهههر تبدیلشههدهاند ،اما
این سههکونتگاهها به دلیل نداشههتن همبسههتگی اجتماعی -فرهنگی و اقتصههادی-کالبدی با شهههر در عین همبسههتگی
فیزیکی ،محیطزیسهههت متفاوتی را برای سهههاکنان به وجود میآورد و کیف یت محیطی متفاوتی دارند (قادرمرزی و
همکاران 41: 1392؛ محمدی و همکاران  .)1399،لذا دخالت دولتها در بازار زمین و کنترل یا هدا یت عملکرد آن
ضههروری اسههت که به روشهای  -1تصههویب مقررات مربوط به کاربری اراضههی شهههری -2مالیاتبندی  -3دخالت
مستقیم دولت  ،صورت میگیرد (پورمحمدی.)123 :1396 ،
نکته مهم و قابلتوجه در این تحقیق این اسهههت که ،هرچند ذهنیت و ادراکات شههههروندان بهتنهایی و بهطور دقیق
نمیتواند تبیینکنندهی ابعاد مو ضوع خزش شهری در آمل و دیگر نواحی شهری م شابه تلقی شود ،و در کنار مطالعه
بُعد ذهنی مطالعه و سنجش بر اساس سنجههای عینی نیز در جای خود ضروری و الزم است؛ اما ازآنجاییکه ساکنان
مناطق پیراشهری بهعنوان اصلیترین ذینفعان توسعه در این ناحیه به شمار میآیند و شناخت ادراکات و نگرش آنها
از این موضهههوع میتواند نقش مهمی در جلب مشهههارکت شههههروندی برای کنترل ابعاد ناموزون و اثرات منفی خزش
شهری لجامگ سیخته دا شته با شد .بهطوریکه هر چه ساکنان ادراکات عمیقتری از ابعاد اثرات خزش شهری دا شته
باشند انتظار میرود م شارکت مؤثرتری در همراهی با برنامهریزان و مدیران جهت کنترل اثرات منفی این پدیده داشته
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باشند .در حال حاضر مهمترین مسئلهای که بسیاری از شهرها با آن مواجه هستند مسئله تغییرات وسیع کاربری اراضی
کشاورزی فضاهای پیراشهری است (توکلی و نعیمآبادی  .)1398،بنابراین با بررسی روابط متقابل شهر با روستاهای
همجوار و شناخت اثرات مثبت و منفی حاصل از این روابط در صورت تدوین برنامهای مناسب و منطقی و اجرای آن
میتوان به تعادل در رابطه شهههر و روسههتا دسههتیافت و از اثرات منفی گسههترش فیزیکی شهههر بر روسههتاهای پیرامونی
کاسته و اثرات مثبت آن را تثبیت نمود (نوروزی.)1398 ،
در ایران ،از نخستین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال  1335تا آخرین سرشماری رسمی در سال
 1395تعداد سکونتگاههای شهری از  201مورد به  1245شهر افزایشیافته ا ست؛ طی همین دوره جمعیت شهرن شین
ک شور از حدود  5/9میلیون نفر به  56/15میلیون نفر و همچنین در صد شهرن شینی از  31/4در صد به  74در صد از کل
جمعیت کشههور افزایشیافته اسههت .با توجه به نرخ رشههد  4/04جمعیت شهههر آمل در سههالهای  95-85و نرخ رشههد
مساحت ( )4/47آن ،خزش و رشد مدیریت نشده در آن کامالً مشهود است (مرکز آمار ایران.)1395 ،
شهههر آمل در قسههمت مرکزی اسههتان مازندران و یکی از شهههرهای مواصههالتی شههمال کشههور به کالنشهههر تهران
میباشهههد که بهشهههدت متأثر از شهههرایط یادشهههده بوده ،بهطوریکه طی دهههای اخیر بهطور فزاینده از مرکز بهسهههوی
حومههای طبیعی و روستایی پیرامون خود گسترشیافته است .ضعفهای مدیریت شهری ،سبب عدم کنترل بر شرایط
ر شد و تو سعه فیزیکی آمل و بروز ر شد مدیریت ن شده شهر به سوی ف ضاهای طبیعی و رو ستاهای پیرامون آن شده
ا ست .ازاینرو پژوهش حا ضر به برر سی ابعاد مختلف خزش شهری در سه رو ستای الحاقی به شهر آمل میپردازد .با
توجه به شههرایط کنونی ،شههناخت و مطالعه چالشها و بحرانهای احتمالی ناش هی از خزش شهههری بیبرنامه و مدیریت
نشده ،ضروری میباشد .ازاینرو پرسش اصلی این تحقیق به شکل زیر مطرح میشود:
 .1پیامدهای الحاق سکونتگاههای روستایی به شهر آمل چیست؟
.2آیا میان پیامدهای الحاق روسهههتاها به شههههر در ابعاد اقتصهههادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی تفاوت
معناداری وجود دارد؟
رشهههد سهههریع جمعیت در شههههرهای جهان سهههوم باع

پیدایش نگرانی در مورد تغییر ماهیت رابطه بینشههههری و

رو ستایی شده ا ست .شواهد این امر در تعداد ،گزارشهای تحقیقاتی و ا سناد سیا ستهای سازمانهای بینالمللی،
فزایندهای از نشهههریات اخیر میباشهههد که بر توسهههعه کلیدی و مفاهیمی مانند عدم تمرکز تأکیددارند .برخالف همه
پیشبینیها« ،پراکندگی شهری بهعنوان نتیجه رشد جمعیت و شهرنشینی سریع به یک پدیده جهانی تبدیل شده است
(پاوه و سایکیا  .)226: 2020 ،ر شد و گ سترش بیرویه کالن شهری ،زمینه ساز پدیدههای خورندگی چ شماندازهای
محیطی ،خزش شهری ،ایجاد محیطهای رو ستا -شهری و مانند آن ا ست .این م سئله ،مبین عر صههای در حال گذار و
محیطهای ا ست که نه به صورت شهر و رو ستا ،عمدتاً در حا شیه شهرها شکل میگیرد .الگوی پراکندگی از دهه
 1960در گفتمان شههههری بهطورجدی مطرح و تا زمان زیادی بهعنوان پدیدهای مختص شههههرهای آمریکایی در نظر
گرفته می شد که به خاطر وفور زمینهای ارزان ،ساخت گسترده جادهها و تولید اتومبیل در این کشور رخ داد .اما این
امروزه به پدیدهای جهانی تبدیلشهده که بیشهتر شههرهای کشهورهای توسهعهیافته و درحالتوسهعه با آن روبرو هسهتند
(هاتچیسههون  .)766: 2010 ،اکثریت ادبیات مربوط به خزش در مناطق شهههری ایاالتمتحده تمرکز دارد که شههرایط
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جغرافیایی ،جمعیت شناختی و اقتصادی اجتماعی و سیاستهای دولتی را که بهطور اساسی متفاوت از اروپا هستند را
تجربه میکنند (تراوی سی و همکاران  .)382: 2010 ،این پدیده با فعالیتهای غیرمستقیم همراه باسیاستهای سنتی در
رابطه با اجاره ،فروش و کاربری زمین همراه با تراکم کم ،ویژگیهای محوری متمرکز بر سیستم حملونقل عمومی و
تمایل شهههروندان به نوع خاص هی از مسههکن (مسههتقل و ارزان) گسههترده سههازمانیافته اسههت (کوبینا و ابواگیه 2017،؛
ناوامو ل و همکاران  .)2018 ،جغرافیدانان و برنامهریزان شهههری ،پدیده خزش شهههری را در الگوهای مختلفی از منظر
الگوهای خیابانی محلی تا منظر زیباییشناسی توسعه موردبررسی قرار دادهاند.
درحالیکه توماس سهههیورتس برنامهریز شههههر و معمار آلمانی در کتام خود با عنوان "زویشهههنشهههتات " که به
تمرکززدایی از شهرهای تاریخی فشرده اروپایی میپردازد ،محدوده جغرافیایی پراکندگی شهری را تشریح میکند،
و ویژگیهای آن را چنین بیان میکند :گ سترش پراکنده تو سعههای م سکونی ،تجاوز به زمینهای رو ستایی ،تکهتکه
شدن محیط ،نرخ باالی وابستگی به خودرو ،گسترش غیر ارگانیک مرزهای شهری ،وجود فضاهای بین بافتی مختلف،
تمرکز فقر پیرامونی و اشههباع خدمات محلی(سههیلوا و ورگارا پروسههیچ  .)2021 ،از این منظر ،نهتنها «یک» پراکندگی
شهههری ،بلکه «تعدادی» وجود دارد ،زیرا میتواند از منطقهای به منطقه دیگر با توجه به تفاوت در این معیارها متفاوت
باشد (لی و همکاران  .)2020 ،برودی ( )2013و ( ا و و همکاران  )2019 ،ویژگیهای متعددی را برای اندازهگیری و
درک ادبیات پدیده خزش شهری بیان کردهاند .این موارد شامل-1:خانههای کم تراکم ،تک خانواده -2واب ستگی به
خودرو حتی برای سفرهای کوتاه -3وجود رشد خزش در خارج از مرکز شهری -4الگوی خزنده رشد -5کشیدگی
رشد شهری  -6مرزهای تعریفنشده بین مناطق شهری و روستایی.
-1خانههای کم تراکم تک خانواده  :قالب ویژگیهای بارز خزر شامل فراوانی تعداد زیاد (بهطورمعمول  1تا  5هکتار
با توجه به زمینههای رشهههد) توسهههعه خانههای مسهههکونی اسهههت در این موارد خزش در زمینها که از قبل متروکه یا
تولیدکننده محصههول بودند گسههترشیافته اسههت تراکم به این معناسههت که میتواند حد فاصههله اندازه تعداد واحدهای
مسکونی در هر محله و یا حدفاصل فضای بستر زمین واحدهای تک خانواده را نشان دهد.
 -2وابسههتگی به خودرو حتی برای سههفرهای کوتاه  :ازآنجاییکه الگوهای توسههعه خزش فاصههله زیادی بین واحدهای
مسکونی و با کاربری زمینهای مختلف را ایجاد میکنند ساکنان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی بهجای حملونقل
عمومی مجبور میشههوند .همچنین الگوهای خیابانی تنگ و باریک غالب در این محلهها باع کمبود اتصههال با دیگر
محلهها میشههود و بهعنوان مانعی برای پیادهروی و دوچرخهسههواری به مقصههدهای نزدیک به محل کار محسههوم می
شوند.
 -3خزش در خارج از مراکز شهری :ورزش همچنین بهعنوان مناطق توسعه با تراکم کم به سرعت دره حال گسترش
از ه ستههای شهری ب سیار متراکم مح سوم می شود تقریباً  80در صد از زمینهای موردا ستفاده برای م سکنهای تازه
ساختهشده در ایاالتمتحده خارج از مناطق شهری است.
 -4الگوی خزنده رشد :یکی دیگر از ویژگیهای شناختهشده خزش رشد پراکنش است که رشد در مکانهایی خارج
از حومه شهههر یعنی زمینهای بایر مجاور قسههمتهایی رشههد یافته واقعشههده اسههت .حرکت خزنده یک الگوی رشههد
تصادف ایجاد میکند که باع
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-5کشیدگی رشد شهری :روش نواری که در آن بهطور خاص سکونتگاهها یا مراکز تجاری به صورت خطی در کنار
جاده خارج از مراکز شهری ایجاد میشود درواقع یکی دیگر از ویژگیهای برجسته است خزش است.
-6مرزهای تعریفنشده بین مناطق شهری و روستایی :رشد خزش مسکونی موجود در خارج از مراکز شهری منجر به
تقسیمات نامشخص بین حوزههای شهری و روستایی می شود .این الگو گر شد اغلب با تجاوز فضای باز و زمینهای
ک شاورزی همراه است (بیات و همکاران .)1400 ،در ب سیاری از ک شورها ،تو سعه زمین شهری ناشی از رشد جمعیت
شههری بر منابع کشهاورزی فشهار وارد میکند (جیانگ و همکاران .)2013 ،برای مثال در کشهور هند ،زمین موردنیاز
برای رشد شهری ،شدت استفاده و کاربری زمینهای کشاورزی را تغییر داده است(پندی و ستو .)2015 ،
بر این ا ساس ،پراکندگی شهری را نمیتوان به نمای ای ستا از یک شهر تقلیل داد .در عوض ،باید بهعنوان «فرایند
پیوسته دگرگونی شهری که بی شتر شبیه یک فعل عمل میکند تا یک اسم» تلقی شود و میتواند پویاییهای متفاوتی
را حتی در یک شهر-منطقه نشان دهد (سیلوا .) 2019 ،بهاینترتیب ،پراکندگی شهری را میتوان در شهرهای کوچک
و رو ستاها نیز م شاهده کرد که آن را به شرایط غیرانح صاری کالن شهرها تبدیل میکند  -که بازتامهای بی شتری را
در مورد مفهوم منفی ذاتی آن ایجاد میکند (هورن و ون ایدن  .)2018 ،بااینوجود ،در تالش برای شههناسههایی عوامل
پراکندگی شهری در ایران ،میتوان چهار دسته را شناسایی کرد ،که عبارتاند از :محرکهای اجتماعی مانند افزایش
نرخ جمعیت شهری به دلیل زادوولد باال در سالهای اولیه انقالم ا سالمی ،مهاجرت از رو ستاها به شهرها به دالیلی
ازجمله کمبود امکانات عمومی در روستاها ،فرصتهای شغلی در شهرها که روستا یان را به امید داشتن زندگی بهتر،
تح صیل و  ...جذم میکند و درنهایت تأثیرات مدرنی سم و پ ستمدرنی سم در انتخام مکان تو سط مردم (مع صومی و
همکاران .)2018 ،
از پیامدهای خزش شههههری الحاق روسهههتا به شههههرمیباشهههد که از اصهههلی دالیل آن میتوان به افزایش جمعیت،
مهاجرت ،نیاز به زمین برای مسههکن و خدمات و تجهیزات شهههری و روحیه شهههر گرایی و شهههری شههدن و خزش و
پی شروی همزمان شهر و روستا به سوی یکدیگر در محدوده پیراشهری و پیوندهای قوی ارتباطی بین این دو سکونتگاه
و تصههمیم دولت مبنی بر الحاق روسههتاها به شهههر و تغییر محدودهها و حریم قانونی شهههرها نام برد و همچنین افزایش
قیمت زمین و بهابازار بازی ،کاهش مشاغل وابسته به کشاورزی و افزایش مشاغل خدماتی ،تحوالت جمعیتی ،سرمایه
اجتماعی ،تحوالت فرهنگی-رفتاری ،کاهش امنیت و افت کیفیت زندگی و محیط روسهههتاها ،تغییرات کاربری زمین
درون و خارج از بافت روستایی ،کاهش اراضی کشاورزی و باغات ،تحوالت ساختاری و کارکردی در مناطق الحاق
شده ازجمله پیامدهای عمده الحاق روستاها به شهر در ایران میباشد (ایزدی.)1397،
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جدول  .1بررسی تعاریف و تأثیرات خزش شهری
ردیف

تأثیرات

مشخصات

1

رشد بیرویه شهر

گسترش شهرها پیامد وجود یا عدم وجود سیاست توسعه مانند منطقه بندی ،محدوده رشد شهری یا کنترل

2

طراحی نازیبا و بدون

توسعه است.
عدالت اجتماعی در شهر

پراکندگی شهری ،خوشههایی با طراحی یکدست ایجاد میکند که نمایی غیر زیباشناختی یا ناخوشایند
ایجاد میکند ،مسکن یکنواخت حومه شهر زشت ناشی از برنامهریزی ضعیف یا استقالل محدود و باع
بیعدالتی اجتماعی و اقتصادی میشود.

3
4
5

6

نیروهای محرکه خزش

گسترش شهری ،پراکندگی توسعه مسکونی و اشتغال ،عوامل خارجی صنعت ،نیروهای بازار و مشوقهای

شهری

محلهای است که منجر به توسعه پراکنده میشود.

الگوی رشد نامطلوم

پراکندگی شهری دارای الگوی تند و زنندهای از توسعه است که از شهر خارج میشود مانند جهشی،

خزش شهری

توسعه نوار و مناطق حاشیهای.

ویژگی گسترش و رشد

شهرها بیشازحد گسترش مییابد ،با گسترش سریع شهرنشینی و جمعیت در خارج از حومه خود و در

بیشازحد شهر به اطراف

مناطق روستایی ،موجب تبدیل و ایجاد سازماندهی مجدد فضایی و تغییر عملکرد در این مناطق میشود.

پیامدهای اجتماعی-

گسترش شهری بر محیطزیست خود ازجمله از دست دادن اراضی کشاورزی مولد ،دسترسی کمتر و

محیطی

وابستگی به حملونقل خصوصی ،افزایش انتشار کربن و افزایش آم روان تأثیر میگذارد.
منبع :یاسین

و همکاران2021 1،

سرشت اصلی عرصههای روستایی-شهری ،در دو نکته ظاهراً متضاد ،اما هم پیوند خالصه میشود:
الف .نبود ارزشها و تسهیالت شهری ،کمبود زیرساختهای مناسب ،خدمات ،مقررات و مانند آن.
م .ارزش ها و مع یارهای روبه افول روسهههتایی ،مانند قی مت ز یاد زمین ،کمبود خاک حاصهههلخیز ،هم یاری ،تجانس
اجتماعی و مانند آن (شیخ بیگلو و اکبریان رونیزی.)1397 ،
مدیریت رشد شهری پدیدهی پیچیده و چالش بزرگ این قرن است (کوهن ()2004 ،آپیاه  .)2017 ،اساساً میتوان
شهرنشینی را فرآیند تغییر شکل اراضی تعریف کرد که عمدتاً درنتیجه مهاجرت شهری روستایی اتفاق میافتد (ساهانا
و دیگران  .)2018 ،هر شهههری با توجه به محدودیتهای طبیعی ،امکانات و س هیاسههتهای برنامهریزی خود ،الگوهای
مختلفی از رشد را شاهد است (سیفالدینی و همکاران.)1391 ،
در ایران ،توسعه فضایی شهری طی چند دهه اخیر بهطور عمده به سه شکل زیر به وجود آمده است:
 رشد سریع شهرها به نواحی پیرامونی و روستاهای اطراف بهصورت ادغام در شهر.
 رشد شهرها در ارتفاع .
 خلق شهرهای جدید (فیروزنیا و همکاران.)81: 1390 ،
فقدان برنامهریزی منا سب ف ضایی اثرات شدیدی بر نظام شهری ایران دا شته ا ست .هیچ برنامهای برای نرخ ر شد
جمعیت شهههری ،سههلسههلهمراتب شهههری و تعداد شهههرها وجود نداشههت .همچنین نقش شهههرها در توسههعه اجتماعی و
اقتصادی کشور توضیح داده نشد (معصومی و همکاران .)2018 ،

1

Yasin and et al
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مناطق پیرامون شهری اغلب با م شخ صه منابع محیطی باارزش و منابع ا صلی که برای عملکرد اکو سی ستم شهری و
موردنیاز برای سههاکنان شهههر اسههت ،شههناخته میشههوند .مشههاهده تغییر پوشههش زمین در طی زمان ،عوارض و تأثیرات
شهرن شینی بر نواحی پیرامون شهری را آ شکار میکند (هانگ و دیگران  .) 20: 2009 ،شهر برای پیو ستن به محیط
پیرامون ،از طریق گسههترش کالبدی شهههر در مرزها یا محدوده رشههد شهههری انجام میشههود .از اواسههط قرن بیسههتم به
این سوی ،محیط پیرا شهری بهعنوان نتیجهای از محدودیتها در دوگانگی میان رو ستا و شهر موردتوجه قرار گرفت.
به اینگونه مناطق وا ههایی نظیر روسههتا -شهههری  ،حومه شهههری ،حاشههیه شهههری پیرامون شهههری ،پیرا-روسههتایی و
پیرا شهری اطالق شده ا ست که در آن میان ،پیرا شهری بهگونهای معمولتر در مباح

شهری و سیا سی کاربرد دارد

(امیری نژاد35: 1388 ،؛ رفیعی و همکاران .)1399 ،با این فرایند توسهههعه شههههری در پیرامون همواره مقوله پیوند بین
شهر و پیرامون حا صل تعامل دو سویه سکونتگاههای رو ستایی و کانونهای شهری در عر صه منطقهای ا ست که از
طریق جریانهای مختلف ازجمله جریان افراد ،کاالها ،اطالعات ،فناوری ،نوآوری و مانند آن قابلشهههناسهههایی اسهههت
(علیاکبری و دیگران .)1396 ،با توجه به اینکه چگونه چارچومهای سیاستی مختلف « شهر» و «روستایی» بزرگی و
دامنه م یان آن ها را تعریف میکنند ،از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت اسهههت .درنتی جه توجه به پ یامدهای عملی
برنامهریزی در سیاستها و برنامهریزیها قابلتوجه میباشد (سیلوا و ورگارا پروسیچ .)2021 ،
تحقیقات محمدی و همکاران( )1399که به تحلیل پیامدهای اقتصههادی الحاق روسههتاها به شهههر همدان پرداختند،
نشان داد ،پیامدهای "بهبود خدمات کالبدی و فضای زی ستمحیطی" بهبود وضعیت اشتغال و توان اقتصادی ساکنین"
و "عدم تعادل فضههایی شهههری و پیامدهای منفی زیسههتمحیطی" بهعنوان مهمترین پیامدهای الحاق روسههتا به شهههر
شناخته شدند .بی شترین پیامدهای منفی کاهش تولیدات ک شاورزی بوده ا ست .برر سیهای که کریم زاده و سعدی
( )1399به واکاوی فرای ند خزش شههههری و تأثیر آن در پسکرانه های روسهههتایی پیرامون شههههر مریوان انجام دادند
مشههخص شههد که بیشههترین تأثیر خزش شهههری بر نواحی روسههتایی الحاقی درزمینهٔ اقتصههادی و در مرتبه دوم بعد
اجتماعی فرهنگی و در مرتبه سهههوم بعد کالبدی و رتبه چهارم بعد مدیریتی اداری را داشهههتهاند .پژوهش محمدی و
همکاران ( )1399به شنا سایی و تحلیل اثرات خزش شهری بر و ضعیت تو سعه نواحی رو ستایی پیرامون مریوان ن شان
داد ،پدیده خزش شهری عالوه بر پیامدهای مثبت و محدود در بهبود وضعیت کالبدی ،موجب شکلگیری بحرانهای
اجتماعی ،اقت صادی ،تخریب محیط طبیعی و مدیریتی -نهادی در و ضعیت تو سعه رو ستاهای موردمطالعه شده ا ست.
شهههیخ بیگلو و اکبریان رونیزی ( )1397به بررسهههی ابعاد مختلف افزایش جمعیت و پدیده الحاق شههههری و پدیدههای
وابسههته به آن (خورندگی و خزش شهههری) در کالنشهههر شههیراز پرداختند .یافتهها نشههان میدهد که آثار منفی ابعاد
اجتماعی اقت صادی کالبدی رو ستاهای الحاق شده به شهر شیراز بهطور ن سبی بی شتر از آثار مثبت آن ا ست .تحقیقات
عزمی و همکاران ( )1397که به بررسی تأثیرات خهههزش شهری شهر کرمانشاه بر سه روستای ده پهن ،نوکان و چشمه
سفید پرداختند ،نشان میدهد که بازسازی مساکن قدیمی ،افزایش سطح آموزش از آثار مثبت خزش شهری و تغییههههر
کاربری اراضهههی کشهههاورزی ،افزایش آلودگیها آثار منفی خزش شههههری در منطقه موردمطالعه میباشهههد .مطالعات
ایزدی( )1397با عنوان سنتز پژوهی علل و پیامدهای الحاق رو ستا به شهر در ایران ن شان میدهد که افزایش جمعیت،
مهاجرت ،نیاز به زمین برای مسکن و خدمات ،شهرگرای و خزش شهری و تصمیمات دولت ،اصلیترین دالیل الحاق
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روستا به شهر است .افزایش قیمت زمین و بورسبازی کاهش مشاغل وابسته به کشاورزی و افزایش مشاغل خدماتی،
تحوالت جمعیتی ،سهههر ما یه اجت ماعی ،تحوالت فرهنگی-رف تاری ،کاهش امن یت و ا فت کیف یت ز ندگی و محیط
روسهههتاها ،تغییرات کاربری زمین درون و خارج از بافت روسهههتایی ،کاهش اراضهههی کشهههاورزی و باغات ،تحوالت
ساختاری وکارکردی در مناطق الحاق شده ازجمله پیامدهای عمده الحاق روستاها به شهر در ایران میباشد .مطالعات
را و (،)2020که به برر سی برنامه تلفیق جامع زمین بهعنوان یک سیاست تو سعه برای احیای رو ستاها در شهر هواآی،
ک شور چین پرداخته ا ست .یافتهها ن شان میدهد که تلفیق زمینهای ک شاورزی به صورت جامع ابزاری مفید در ارتقا
حیات روستایی از طریق ادغام توسعه شهری و روستایی است .لی یو ( )2018در پژوهشی به ادغام شهری و روستایی
و احیای مجدد روستاها در دوره جدید در چین با مشخص کردن پنج مشکل اساسی در این روستاها ،برای احیای این
مناطق راهحلهای مثل تأکید بر پیچیدگی و پویایی سهههیسهههتم منطقهای روسهههتایی ،ایجاد و توسهههعه طرحها ،مدلها و
رویکردهای علمی جدید برای سههاخت روسههتاها و شهههرها مثل قطب رشههد و احیای حیات دوباره این اماکن پیشههنهاد
کرد .تیان و همکاران ( )2017در طی پژوهش هی به بررس هی نقش برنامهریزی و اندازهگیری پراکندگی شهههری شهههر
شانگهای چین از سال  1990تا  2010پرداختند .یافتهها نشان میدهد از سال  2000تا  2015زمینهای شهری %124/8
در صد افزایشیافته که بیش از دوبرابر نرخ ر شد جمعیت شهری میبا شد .درنتیجه ف شار زیادی بر محیطزی ست وارد
میکند و نیاز اسهههت تغییرات اجتماعی و اقتصهههادی در چین از اسهههتراتژی زمین محور و فیزیکی محور به اسهههتراتژی
انسههانمحور با رویکرد برنامهریزی جامع شههامل جنبههای اجتماعی و اقتصههادی ،تغییر کند .پزوکیدو و نترسههانکوس
( )2017در پژوهشی بهاندازه گیری و ارزیابی پراکندگی شهری ،برای شهر تسالونیکی یونان پرداختند .و برای این کار
شاخص ا صالح شدهای را به کاربردند .شاخصهای گ سترش شهری موردا ستفاده در این مطالعه عبارتاند از :نرخ
گسترش شهری ،انسجام بافت و ساختار شهری ،پوشش زمین ،گسیختگی بافت شهری ،توسعه خطی و رشد پیرامونی.
ننگرو و همکاران ( )2017طی پژوهشهههی باهدف تجزیهوتحلیل پدیده خزش شههههری ،بهاندازه گیری و پراکندگی
شهری شهرهای سرینگر ،جامو و کشمیر کشور هند پرداختند .نتایج نشان دادکه بزرگترین مرکز شهری سرینگر واقع
در اکولو ی شکننده هیمالیا در طول چهل سال گذشته بهطور شتابان رشد کرده و این وضعیت منجر به توزیع ناهمگن
امکانات مختلف شههری ،و پیامدهای اجتماعی ،اقتصهادی ،محیطی و بهعنوان تهدیدی برای دسهتیابی به شههرنشهینی
پایدار مطرحشههده اسههت .یار و همکاران ( )2016در پژوهشههی به ارزیابی تأثیر پراکندگی شهههری در تبدیل زمینهای
زراعی به محیط ساخته شده بخ شی از ارا ضی حا صلخیز دره پی شاور پرداختند .نتایج ن شان داد ،محیط ساخته شده در
شهر ،از  30درصد در سال  1990به بیش از  63درصد در سال  2010دو برابر شده است .رشد در منطقه ساخته شده،
بدون برنامهریزی ،منجر به پراکندگی زیاد شهری با عواقب مضر زیستمحیطی و اجتماعی شده است.
با توجه به گسههتردگی و ابعاد پدیده خزش شهههری پژوهشهای زیادی در عرصههههای داخلی و بینالمللی در این
رابطه انجامگرفته اسههت .رشههد و خزش شهههری با توجه به پژوهشهای پیش هین ،باع

دسههتاندازی و تجاوز به حریم

روسههتاهای پیراشهههری در حریم شهههرها میشههود .که موجب تغییرات و پیامدهای مثبت و منفی اقتصههادی ،اجتماعی-
فرهنگی وکالبدی-زی ست محیطی در شهرها و رو ستاهای الحاق شده می شود .با توجه به فا صله این رو ستاها به شهر
شدت و تأثیر این تغییرات متفاوت میبا شد .اما تاکنون درزمینهٔ تحوالت پیرا شهری در شهرهای ا ستان مازندران با
توجه به بافت و مورفولو ی خاص شهرهای و همینطور گ ستردگی زمینهای زراعی و خاک حا صل خیر این ا ستان
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پژوهشهی انجامنشههده اسههت .تحقیق پیش رو سههعی در بررسهی پیامدهای الحاق روسههتا به شهههر با ارزیابی شههاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-زی ست محیطی در سه روستای قرق ،کالکسر و شادمحل الحاقی به شهر آمل
بهصههورت جداگانه در اسههتان مازندران میباشههد .شههناخت پیامدها و اثرات خزش شهههری در این روسههتاها میتواند
زمینه ساز برنامهریزیهای بعدی سایر شهرهای این ا ستان با توجه به مورفولو ی و فرهنگ خاص ساکنان این مناطق
میباشد.
روششناسی

روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن ،توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری
اطالعات از روشهای کتابخانهای بهویژه پرسشنامه استفادهشده است .جامعه آماری این پژوهش ساکنین سه روستای
پیراشهری ،قرق ،کالکسر و شادمحل شهر آمل بر طبق آخرین سرشماری آمار رسمی کشور ( )1395است .حجم نمونه
با استفاده از روش کوکران معادل  375نفر محاسبه شد که برای دقت بیشتر تعداد  400نفر از ساکنان سه روستا بر مبنای
روش نمونهگیری وزنی مشخص شدند و درون هر سکونتگاه اعضای نمونه برمبنای روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخامشدهاند .برای دستیابی به اطالعات و دادههای پژوهش ،پرسشنامهای با  37پرسش پیرامون پیامدهای مختلف
الحاق سکونتگاههای روستای به شهر آمل در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی در قالب طیف
لیکرت تنظیم شد بهطوریکه برای هر یک از ابعاد ذکرشده به ترتیب  12 ،12و  13نماگر در نظر گرفته شد .اطالعات
بدست آمده از خانوارهای روستاهای ادغامی با استفاده از نرمافزار ( SPSSآمار توصیفی و تحلیل آماری آزمون  )Tو
 GISمورد تحلیل قرارگرفته است .با توجه به مطالعات پیرامون ادبیات موضوع و مبانی نظری سنجش روایی شاخصها،
بر اساس مطالعات پیشین پیرامون موضوع و با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوع و با تا ید اساتید متخصص استخراج
شد .و همچنین برای آزمون پایایی پرسشنامه ،با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی پرسشنامه برابر با  0/866محاسبه شد.
جدول  .2جمعیت و حجم نمونه برآورد شده از روش کوکران در مناطق موردمطالعه

نام روستا

جمعیت()1395

حجم نمونه

کالکسر

8843

216

قرق

1566

40

شادمحل

5818

143

مجموع

16227

400

در سطح خطای  %5درصد

منبع :سرشماری نفوس و مسکن(  )1395و یافتههای تحقیق1400 ،

روش تحلیل استفادهشده در این پژوهش ،استفاده از آزمونهای آماری با استفاده از نرمافزار تحلیل آماری()SPSS
بوده ا ست .برای اندازهگیری و میزان اثرات شاخصها در مناطق موردمطالعه از آزمون ( )Tتک نمونهای ا ستفاده شده
و میانگینهای گویهها باهم مقایسههه شههده و برای تفاوت اثرات و پیامدها بین مناطق موردمطالعه از آزمون آنوا و برای
تعیین میزان تفاوتها بین مناطق از آزمون تعقیبی شفی استفادهشده است.
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محدوده موردمطالعه پژوهش حاضر ،سه روستای کالکسر ،قرق و شادمحل الحاقی به شهر آمل است .با توجه به
سر شماری عمومی نفوس و م سکن ( )1395در سل سلهمراتب شهری ا ستان مازندران شهر آمل بعد از ساری و بابل
سومین شهر پرجمعیت استان به شمار میآید .شهر آمل یکی از شهرهای میباشد که در دهههای اخیر رشد بیسابقهای
را هم ازلحاظ جمعیت و هم ازلحاظ وسههعت به خود دیده اسههت .وجود چهار شههرکت صههنعتی بزرگ مثل شههرکت
فرآوردههای لبنی دوشهههه آمل ،شهههرکت فراوردههای لبنی کاله و هراز ،سههههم بزرگی در جذم جمعیت در اسهههتان
مازندران را دارا میباشد .براساس اطالعات بدست آمده جمعیت این شهر از  22251نفر در سال  1335به  296800در
سال  1395و و سعت آن نیز از  377هکتار به  4373/63هکتار ر سیده ا ست ( سر شماری نفوس و م سکن  .)1395یعنی
جمعیت آن  13برابر و وسعت آن  11/6برابر شده است و در طی  60سال اخیر ،سالیانه حدود 66/61هکتار به مساحت
و  4576نفر به جمعیت شهر افزودهشده است در طی دوره سالهای  1395-1345نرخ رشد مساحت شهر برابر با 5/29
درصد و نرخ رشد جمعیت 4/08درصد بوده است که نشاندهنده شتام نرخ رشد مساحت نسبت به نرخ رشد جمعیت
بوده ا ست .که این یعنی پی شی گرفتن نرخ ر شد شهر ن سبت به نرخ ر شد جمعیت یکی از مهمترین م شخ صههای فرم
پراکنده میباشد (سیفالدینی و دیگران .)1391 ،در بازه زمانی سالهای  1385الی  1395نیز نرخ رشد جمعیت شهری
 4/04در صد و نرخ ر شد م ساحت شهر  4/47در صد بوده ا ست .رو ستای کالک سر از توابع بخش مرکزی شهر ستان
آمل در ق سمت شمالی شهر آمل و در ده ستان پایین خیابان لیتکوه و در مجاورت جاده آمل به محمودآباد قرار دارد.
این آبادی در سر شماری سال  1395برابر با  2910خانوار با جمعیت  8843نفر برآورد شده ا ست که  4463نفر مرد و
 4680نفر آنها زن میباشد .روستای قرق (آمل) از توابع بخش مرکزی شهر آمل است ،که در قسمت شمال شرقی
شهر آمل و در دهستان هراز پی جنوبی قرار دارد .بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1395این روستا دارای
 515خانوار با جمعیت  1566نفر ،که  786نفر مرد و  780نفر زن بودند .روسههتای شههاد محل از توابع بخش دشههتسههر
شهرستان آمل در قسمت شرقی شهر آمل در دهستان دشتسر غربی و در مجاورت جاده قدیم آمل-بابل و کنار جاده
کمربندی آمل -بابل قرار دارد .برا ساس سر شماری مرکز آمار ایران در سال  1395این آبادی دارای  1857خانوار و
 5818نفر جمعیت بوده است که از این تعداد  2975نفر مرد و  2843نفر زن بودهاند.

شکل  .1موقعیت سکونتگاههای الحاقی به شهر آمل
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جدول .3روند نرخ رشد جمعیت در مقایسه با نرخ رشد مساحت شهر آمل ()1395-1345

سال

45-55

55-65

65-75

75-85

85-95

45-95

نرخ رشد جمعیت

5/58

5/54

3 /1

2 /3

4/04

4/08

نرخ رشد مساحت

3 /9

5 /8

8 /3

4

4/47

5/29

منبع:مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن
جدول  .4روند تحوالت جمعیت و مساحت شهر آمل ()1395-1345

سال

1345

1355

1365

1375

1385

1395

جمعیت

40061

68963

118242

159092

199734

296800

مساحت(هکتار)

331

487

856

1900

2824

4373

منبع:سرشماری نفوس و مسکن
جدول  .5جمعیت روستاهای موردمطالعه

1375

سال

نرخ رشد جمعیت

1395

روستا

جمعیت

خانوار

مرد

زن

جمعیت

خانوار

مرد

زن

قرق

694

147

348

346

1566

515

786

780

4 /1

کالکسر

2323

501

1199

1124

8843

2910

4463

4380

6 /9

شادمحل

2162

485

1091

1071

5818

1857

2975

2843

5/07

منبع :سرشماری نفوس و مسکن

گسترش کالبدی نواحی پیراشهری

با استفاده از تصاویر ماهوارهای بهدستآمده از سنتینل  2و لندست 4در دو دوره زمانی سال  )1370( 1990و سال
 )1400( 2021ازنظر خطای هندسی تصحیح شدند و به سیستم ودتیک  1984جهانی انطباق داده شدند و با پیادهسازی
شاخص  NDVIو به کمک ابزار پردازش و تحلیل تصاویر ماهوارهای ( ،)GISمحدوده شهری و محدوده غیرشهری
(اراضی باغی و کشاورزی) استخراج شد و با طبقهبندی آن  ،میزان خزش و گسترش شهر آمل و روستاهای موردمطالعه
در طی  30سال قابلمشاهده میباشد (شکل  2و .)3

شکل .2تغییرات اراضی غیرشهری(اراضی باغی و کشاورزی)
شهر آمل و روستاهای موردمطالعه بین سالهای 1370-1400
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موردمطالعه بین سالهای 1370-1400
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در سال  1370در روستای قرق  7/215 ،هکتار از اراضی ( 22/60درصد) شامل اراضی ساختهشده میباشد و
 24/701هکتار آن ( 77/40درصد) شامل اراضی غیرشهری (اراضی باغی و زراعی) میباشد .اما در سال  1400مساحت
اراضی ساختهشده به  31/840هکتار( 99/75درصد) رسیده است یعنی تنها  0/25درصد از زمینهای زراعی و باغی
(غیرشهری) باقیمانده است که پیشبینی میشود با توجه به نرخ رشد جمعیت ( )3/74جمعیت آن در سال  1400به
 1881نفر برسد .مساحت اراضی ساختهشده شهری در روستای کالکسر در سال  1370برابر با  59/66هکتار بوده که
حدود  67درصد از کل اراضی را به خود اختصاص داده بود در مقابل  33درصد از کل اراضی غیرشهری (اراضی باغی
و زراعی) .اما در سال  1400حدود  100درصد اراضی این روستا به زیرساخت اراضی شهری تبدیلشده است و با توجه
به نرخ رشد جمعیت ( )6/05انتظار میرود در سال  1400جمعیت آن به  11861نفر برسد .مساحت اراضی ساختهشده
شهری در روستای شادمحل در سال  1370حدود  26/594هکتار بوده است که حدود  57درصد از کل اراضی این
روستا را شامل میشد .این رقم درسال  1400به حدود  46/585یعنی چیزی حدود  99/31درصد از کل اراضی را در
برگرفت .میزان اراضی غیرشهری در سال  1370در این روستا  20/312هکتار بوده که با احتسام  33درصد از کل
اراضی در سال  1400به کمتر از یک درصد از کل اراضی رسیده است .پیشبینی میشود با نرخ رشد جمعیت ()3/65
جمعیت این روستا در سال  1400حدود  6960نفر برسد .کل اراضی ساختهشده در شهر آمل در سال  1370با احتسام
مرز کنونی برابر با  1226/511هکتار بوده که حدود  44درصد از کل اراضی را شامل میشد .مساحت ساختهشده
شهری ،شهر آمل در سال  1400برابر با  2549/279هکتار رسیده است که حدود  92درصد از کل اراضی موجود
میباشد .اراضی غیرشهری (اراضی باغی و زراعی) در سال  1370در شهر آمل برابر با  1529/64هکتار بوده که در سال
 1400به حدود  207هکتار رسیده است (یعنی حدود  7درصد از کل اراضی موجود) .همینطور پیشبینی میشود
جمعیت شهر آمل در سال  1400به 361797نفر با نرخ رشد کنونی( )4/04برسد.
جدول  .6روند تغییرات اراضی و پیشبینی جمعیت شهر آمل و روستاهای موردمطالعه ()1370-1400
اراضی غیرشهری(باقی و زراعی)(هکتار)

اراضی شهری (هکتار)
1370

1370

1400

مساحت

درصد

جمعیت

مساحت

درصد

جمعیت

نرخ رشد

مساحت

درصد

1400

درصد

قرق

7/215

22/60

694

31/840

99/75

1881

5

24/701

77/40

0/076

0/25

کالکسر

59/669

66/89

2323

89/199

100

11861

1/32

29/529

33/11

0

0

شادمحل

26/594

56/69

2162

46/585

99/31

6960

1/86

20/312

43/31

0/321

0/69

آمل

1226/511

44/50

159092

2549/279

92/49

361797

2/42

1529/643

55/5

206/901

7/51

منبع :سرشماری نفوس و مسکن و یافتههای تحقیق1400 ،

یافتههای پژوهش

در مرحله گردآوری دادههای پژوهش به دلیل پیشبینی دادههای فاقد اعتبار ،تعداد  15مورد پرسشنامه بیشتر از
حجم نمونه محاسبه شد؛ سرانجام از  415مورد پرسشنامه توزیعشده بین ساکنین سه روستای الحاق شده قرق ،کالکسر
و شادمحل به شهر آمل ،تعداد  400عدد مورد تأیید قرار گرفت.
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جدول  .7ویژگیهای جامعه نمونه
در صد

ویژگی
کمتر از  30سال

26/7

 40تا 31

23/4

 50تا 41

26/7

 51سال به باال

23/2

مرد

81/2

زن

18/8

شاغل

67/0

بیکار

33/0

دولتی

8/1

کشاورزی

30/3

صنعت

6/5

خدمات

41/6

خانهدار

8/2

سایر

5/3

بیسواد

12/6

زیر دیپلم

23/9

دیپلم

24/8

تحصیالت دانشگاهی

35/2

همین مکان

44/8

شهر آمل

35

شهرهای دیگر

7/1

روستاهای دیگر

13/1

مالک

72/8

مستأجر

27/2

سابقه سکونت در محل

متوسط (سال)

25

هزینه ماهیانه زندگی خانوار

متوسط (میلیون تومان)

5

سن

جنس
وضعیت شغلی

نوع شغل

میزان تحصیالت

محل تولد

وضعیت مالکیت مسکن

منبع:یافتههای تحقیق1400 ،

بر اساس بررسی ویژگی فردی پاسخگویان به دلیل اینکه اکثر پاسخگویان سرپرستهای خانوار بودهاند ،حدود
 81/3درصد پاسخگویان مرد بودن و  18/8درصد دیگر زن بودند .میانگین سنی افراد موردمطالعه  40/46سال و کمترین
سن برابر با  15سال و بیشترین سن مربوط به یک فرد  73ساله بوده است 67 .درصد از افراد پاسخگو به پرسشنامه در
جریان تکمیل پرسشنامه شاغل که بیشترین شغل مربوط به نوع شغل خدمات ( )41/6بوده که نشانه دهنده ویژگیهای
روستاهای پیراشهری میباشد .نوع شغل کشاورزی با درصد  30/3فراوانی دوم را دارا بوده که پایه اصلی شغلی در این
روستاها بوده که درحال گذار میباشد ،نوع شغل خانهدار ( )8/2شغل دولتی ( )8/1شغل صنعت ( )6/5و سایر شغلها
( )5/3در رتبههای بعدی میباشد.حدود  33درصد پاسخگویان نیز بیکار بودهاند .حدود  35درصد پاسخگویان دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند حدود  28درصد دیپلم  ،حدود  24درصد زیر دیپلم و حدود  12درصد از افراد بیسواد
37
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بودهاند .به لحاظ نوع مسکن گزینی  72/8درصد پاسخگویان دارای مسکن شخص و  27/2درصد از پاسخگویان نیز
در مسکن اجارهای اسکان دارند .میانگین میزان سابقه سکونت کل پاسخگویان  25سال بوده که میتوان صحت
تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی را بررسی کرد جدول(.)7
ابتدا بهمنظور انتخام آزمون مناسب برای تجزیهوتحلیل دادهها بررسی وضعیت نرمال بودن دادهها از طریق آزمون
کولموگروف اسمیرنوف صورت گرفت و با توجه به اینکه هر سه بعد اثرات خزش شهری مقدار آماره آزمون
بزرگتر از  0/05بدست آمد و اثبات شد که توزیع دادهها از وضعیت نرمال برخوردار است و میتوان از آزمونهای
استنباطی پارامتریک استفاده کرد .نتایج حاصل از تحلیل نظرات پاسخگویان با استفاده از آزمون آماری  Tنشان میدهد
که ارزش میانگین امتیازات پاسخگویان در بعد اجتماعی و فرهنگی در سه روستای قرق( ،)2/66روستای
کالکسر( )2/68و روستای شادمحل( )2/85دارای کمترین امتیاز میباشد و میانگین هر سه روستا کمتر از میانگین
مفروض ( )3میباشد که نشاندهنده وضعیت نامطلوم این مؤلفه در این سه روستا میباشد .با توجه به نتایج بهدستآمده
از پیامدهای اقتصادی ،در آزمون  Tمیتوان گفت که ازنظر ساکنان محلی سه روستای قرق( ،)3/02روستای
کالکسر( )3/12و روستای شادمحل( )3/08ازنظر مؤلفههای اقتصادی دارای میزان باالتر از میانگین مفروضه را دارا
میباشد جداول (.)10 ،9 ،8
نتایج حاصل از تحلیل نظرات پاسخگویان با استفاده از آزمون آماری  Tنشان میدهد که ارزش میانگین امتیازات
پاسخگویان در بعد محیطی و کالبدی در روستای قرق( )2/88پایینتر از میانگین بوده و وضعیت نامناسبی را دارا
میباشد .در روستای کالکسر( )3/17و روستای شادمحل( )3/17این شاخص باالتر از حد متوسط میانگین بوده و
وضعیت مناسبی را دارا میباشد جدول (.)10 ،9 ،8
جدول  .8آزمون تی تک نمونهای ابعاد(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی) روستای قرق
فاصله اطمینان ()%95

Test Value = 3
سطح معناداری

شاخصها

حد متوسط

فراوانی گویهها

اماره آزمون T

میانگین

بعد اقتصادی

36

12

48/424

36/25

/000

بعد اجتماعی و فرهنگی

36

12

28/267

32/00

/000

29/000

بعد محیطی و کالبدی

39

13

40/494

37/52

/000

34/525

()Sig

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

33/250

31/86

34/64

26/92

31/08

32/80

36/24

منبع:یافتههای تحقیق1400 ،

جدول  .9آزمون تی تک نمونهای ابعاد(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی) روستای کالکسر
Test Value = 3

فاصله اطمینان ()%95

شاخصها

حد متوسط

فراوانی گویهها

اماره آزمون T

میانگین

سطح معناداری

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

()Sig
بعد اقتصادی

36

12

118/776

37/48

/000

34/479

33/91

35/05

بعد اجتماعی و فرهنگی

36

12

69/368

32/16

/000

29/161

28/33

29/99

بعد محیطی و کالبدی

39

13

79/859

41/31

/000

38/313

37/36

39/25

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،
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جدول  .10آزمون تی تک نمونهای ابعاد(اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و محیطی-کالبدی) روستای شادمحل
فاصله اطمینان ()%95

Test Value = 3
سطح معناداری

شاخصها

حد متوسط

فراوانی گویهها

اماره آزمون T

میانگین

بعد اقتصادی

36

12

74/175

37/01

0/000

بعد اجتماعی و فرهنگی

36

12

53/640

34/25

0/000

31/250

بعد محیطی و کالبدی

39

13

87/410

41/26

0/000

38/263

()Sig

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

34/014

33/11

34/92

30/10

32/40

37/39

39/12

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

در بررسی کلی وضعیت شاخصهای موردمطالعه در سه روستای قرق ،شادمحل وکالکسر از آزمون  Tتک
نمونهای استفاده شد .محاسبات جدول شماره ( )11نشان میدهد شاخص اقتصادی( )3/1با سطح معناداری ()0/000
مقدار میانگین بهدستآمده باالتر از حد متوسط قرار دارد و وضعیت آن مناسب است .در این میان مهمترین پیامد
اقتصادی افزایش قیمت زمین و مسکن و فرصتهای شغلی جدید در بخش خدمات و افزایش ساختوساز میباشد که
نشاندهندهی خزش شهری در روستاها و بورسبازی و سوداگری زمین در این مناطق میباشد که برای مالکان زمین
جنبه مثبت و برای ساکنینی که مالک نیستند پیامد منفی محسوم میشود .و پایینترین گویه مربوط به گویه میزان
پسانداز خانوار و توزیع درآمدی در بین خانوارها میباشد.
در شاخص محیطی کالبدی( )3/13با سطح معناداری ( )0/000مقدار میانگین بدست آمده باالتر از حد متوسط قرار
دارد و وضعیت آن مناسب است .مهمترین پیامدهای مثبت شاخص محیطی-کالبدی متأثر از روند الحاق روستاها واقع
در حریم به محدوده شهر آمل گویه بهبود وضعیت دسترسی به خدمات زیرساختی مانند آم ،برق ،تلفن ،و اینترنت
است .و پایینترین آن مربوط به گویه دست رسی به امکانات گذران اوقات فراقت و فضاهای تفریحی و ورزشی
میباشد .مهمترین و باالترین پیامد منفی بعد محیطی-کالبدی تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و تغییر
کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و تجاری در روستاهای الحاق شده به شهر آمل میباشد.
ولی در شاخص بعد اجتماعی و فرهنگی( )2/74مقدار میانگین پایینتر از حد متوسط میباشد که در وضعیت
نامطلوبی قرار دارد که از دالیل آن میتوان به کاهش انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی کاهش که تغییر الگوی مصرف
ساکنان به سمت مصرفگرایی تا مولد بودن میباشد و حس تعلق به محیط و کاهش احساس امنیت و همچنین کاهش
روابط مردم محل به یکدیگر نام برد که مهمترین تأثیر منفی خزش شهری در بعد اجتماعی-فرهنگی شناخته میشود.
همینطور مصرف کاالهای لوکس و تجملی هم یکی دیگر پیامدهای الحاق روستا به شهر در محدوده موردمطالعه در
بعد اجتماعی-فرهنگی میباشد.
آنچه درزمینهٔ رشد و توسعه شهرنشینی و خزش شهری بهصورت یک مشکل نمود پیدا میکند ضعف در آمایش
فضای سرزمینی و کنترل ضعف نیروهای حاکم بر رشد و توسعه کالبدی فضایی شهری است .مشاهدات میدانی و
شناخت موجود از شهر آمل عوامل تأثیرگذار بر خزش شهری که از ناتوانی مجموعه نهادهای مدیریتی شهری و
منطقهای و برنامهریزی در هدایت آن نشات میگیرد ،جلوهگر میشود .بهطوریکه عدم تعیین سرانه مناسب به برخی
کاربریها ،ساختوسازهای غیرقانونی ،تصرف و دخالت غیرقانونی در قلمروهای مکانی منابع طبیعی ،و سوداگری
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زمین و مسکن و همینطور عدم توجه به خانوادههای فقیر یا مهاجرانی که برای دستیابی به فرصتهای معیشتی تمایل
به خرید زمیندارند ،از مهمترین چالشهای آمایش فضا در این شهر میباشد.
جدول  .11آزمون تی تک نمونهای ابعاد مختلف درمجموع سه روستا(قرق،کالکسر،شادمحل)
Test Value = 3
فراوانی گویه

فاصله اطمینان ()%95
سطح

اماره آزمون T

میانگین

143/640

37/20

0/000

32/89

0/000

29/885

0/000

37/760

37/18

0/000

101/84

100/15

شاخصها

حد متوسط

اقتصادی

36

12

36

12

90/743

محیطی-کالبدی

39

13

128/223

40/76

مجموع

111

37

60/362

110/85

اجتماعی-
فرهنگی

ها

معناداری

اختالف میانگین

حد پایین

حد باال

34/198

33/73

34/67

29/24

30/53
38/34
103/54

()Sig

منبع:یافتههای تحقیق1400 ،

شکل  .4مقایسه میانگینهای ابعاد الحاق به روستاهای قرق ،کالکسر و شادمحل بر اساس آزمون تی

نتایج پژوهش نشان میدهد ،با توجه به میانگین کلی ،روستای شادمحل با میانگین ( ،)3/03روستای کالکسر با
میانگین ( )2/99و روستای قرق با میانگین ( )2/85به ترتیب باالترین(وضعیت بهتر) و پایینترین (وضعیت بدتر) میانگین
را دارا میباشند.
همانگونه که در جدول ( ،)12مشاهده میشود ،با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه ( ،)anovaتفاوت میانگین
پایداری پیامدهای الحاق روستا به شهر بین سه روستای هدف انجام شد .نتایج با توجه به مقدار  p valueبهدستآمده
نشان میدهد که در بعد اقتصادی بین سه روستا تفاوت معنیداری وجود ندارد) 396(=1/393((250/0=Pو  .)F)2اما
در بعد اجتماعی-فرهنگی و بعد محیطی-کالبدی تفاوت معنیداری بین این ابعاد و الحاق روستا به شهر آمل وجود
دارد .بعد اجتماعی-فرهنگی) 397(=4/333((009/0=pو  )F)2و بعد محیطی-کالبدی ) 399(=6/948((001/0=Pو
 .)F)2همچنین بر اساس تحلیل بهدستآمده برای همه ابعاد نشان میدهد که درمجموع ابعاد تفاوت معنیداری بین
پایداری پیامدهای الحاق روستا به شهر آمل در روستاهای موردمطالعه وجود دارد) 396(=3/852((022/0=Pو .)F)2
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جدول  .12تحلیل واریانس برای بررسی روابط میان روستاهای نمونه با توجه بعد ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
محیطی-کالبدی
پیامدها و تأثیرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

تغییرپذیری بین گروهها

62/884

2

31/442

1/393

تغییرپذیری درون گروهها

8938/474

396

22/572

مجموع

9001/358

398

تغییرپذیری بین گروهها

403/971

2

201/985

و

تغییرپذیری درون گروهها

16906/739

397

42/586

سطح معنادار
بودن

اقتصادی

اجتماعی
فرهنگی

مجموع

17310/710

399

محیطی

تغییرپذیری بین گروهها

468/061

2

234/031

و

تغییرپذیری درون گروهها

13372/899

397

33/685

کالبدی

مجموع

13840/960

399

تغییرپذیری بین گروهها

1404/622

2

702/311

تغییرپذیری درون گروهها

72197/744

396

182/318

مجموع

73602/366

398

کل

4/743

6/948

3/852

0/250

0/009

0/001

0/022

منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

آزمون تعقیبی شفی جهت پیگیری اختالف بین گروهها استفاده شد که نتایج نشان داد ،مقادیر درصد اثرات الحاق
روستا به شهر در بعد اقتصادی بین روستاهای قرق با میانگین  36/25و انحراف استاندارد  ، 4/34و روستای شادمحل با
میانگین  36/99با انحراف استاندارد  4/27و روستاهای کالکسر با میانگین  37/51و انحراف استاندارد  4/27تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)p>0/05در بعد اجتماعی-فرهنگی تنها بین روستای کالکسر با روستای شاد محل دارای
تفاوت معناداری میباشد که سطح معناداری آن برابر  0/014میباشد( .)p<0/05همچنین دادهها نشان میدهد که
مقادیر تأثیرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر در بعد محیطی و کالبدی بین روستای قرق با روستای کالکسر با سطح
معناداری  0/002و همچنین بین روستای قرق با روستای شادمحل با سطح معناداری  0/002تفاوت معنیداری وجود
دارد( .)p<0/05و با توجه به نتایج بدست آمده مقادیر تأثیرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر درمجموع ابعاد نشان
میدهد که بین روستای قرق با روستای شادمحل با سطح معناداری  0/023تفاوت معناداری وجود دارد(.)p<0/05
نتایج نشان میدهد پیامدهای الحاق روستا به شهر آمل در دو روستای شادمحل و روستای کالکسر ،اختالف
معناداری باهم ندارند و همچنین میانگین باالتری را نسبت به روستای قرق دارا میباشند.

نتیجهگیری
شواهد نشان داد که توسعه عموماً در حومه شهری صورت میگیرد ،جایی که زمین ارزان است و توسعه از کنترل
کمتری برخوردار است .افزایش طبیعی جمعیت و تغییرات در نحوه تولید و به دنبال آن افزایش مهاجرتهای روستا به
شهر که به دلیل کمبود مکان زیستی افزایش قیمت زمین در مرکز شهر و بهمنظور تأمین نیازهای مسکن جمعیت شهری
و در دسترس بودن زمین در حاشیهها تحوالت جدیدی را در حاشیه شهرها بهصورت رشد افقی و ناموزون و رشد
فیزیکی شهرها به اطراف نمود پیدا میکند که شامل خانههای جدید مقرونبهصرفه میباشد که موجب خزش
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سکونتگاههای شهری میشود .روستاها سکونتگاههای بالفصل شهرها به دنباله گسترش شهرها و الحاق به شهر بیشترین
تأثیرات را از این تغییرات در شهر میبینند .این وضعیت در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا و ایران همچنین
در شهر آمل به وجود آمده است .تحلیل تصاویر ماهوارهای بین سالهای  1370الی  ، 1400روند کاربری و پوشش
زمین را به ما نشان میدهد .زمینهای زراعی و باغی بهطور قابلتوجهی کاهش یافت درحالیکه سکونتگاهها و
ساختوسازهای شهری افزایش قابلتوجهی داشته است .ازاینرو نتایج نشان میدهد که گسترش شهری در داخل شهر
آمل در حال وقوع است .همینطور به دلیل وجود شرکتهای صنعتی و شهرکهای مسکونی در حاشیه شهر آمل
موجب افزایش جمعیت و استفاده بیشازحد از زمین و رواج گسترش شهری از طریق افزایش ساختوساز و ساختمانها
و سطوح غیرقابل نفوذ میشود .اجرای پرو هها و طرحهای که از طرف اداره راه و شهرداری برای توسعه مسیرهای
جایگزین و توسعه خطوط تک باندی برای کاهش بار ترافیکی مرکز شهری ایجادشده است ،مثل پرو ه بلوار والیت و
بلوار میرزاهاشم آملی تأثیر بسیار زیادی بر تغییر سطوح زمینها به سطح غیرقابل نفوذ و خزش و گسترش شهر به سمت
حاشیهها و دستاندازی به روستاهای اطراف شده است .با توجه به نرخ رشد جمعیت ( )4/04شهر آمل در سالهای
 85-95و نرخ رشد مساحت ( )4/47آن این واقعه کامالً مشهود است .الحاق سکونتگاههای روستای به شهر بهطور کل
یک موضوع چندوجهی میباشد که هم دارای پیامدهای منفی و هم دارای پیامدهای مثبت میباشد .بهطورکلی الحاق
روستا به شهر در ایران موجب بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمدها و فرصتهای جدید شغلی در بخش خدمات
میباشد.گرچه نمیتوان از کاهش تولیدات کشاورزی و کم شدن انگیزه در اشتغال کشاورزی و دامی بهعنوان پیامدهای
منفی آن گذشت .ازلحاظ بعد اجتماعی به دلیل تقابل فرهنگ زندگی شهری و روستایی و کمرنگتر شدن بعضی
مفاهیم مثل اجتماع و حس تعلق به مکان و جدایی گزینی موجب بروز تأثیرات منفی میشود .ازلحاظ بعد محیطی و
کالبدی به دلیل افزایش دسترسیها و امکانات مثل بهبود دسترسیهای آموزشی و درمانی دارای پیامدهای مثبت و
همچنین به دلیل تغییر کاربری زمین به مسکونی و کشاورزی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی پیامدهای منفی آن
میباشد .این پیامدها نیز در سطح شهر آمل نیز وجود دارد .نتایج نشان میدهد بهطور عام میزان رضایت از پیامدهای
الحاق روستا به شهر در بعد اجتماعی-فرهنگی پایین بوده است .اما در سایر ابعاد اقتصادی و محیطی-کالبدی رضایت
از الحاق را نشان میدهد بهجز در روستای قرق که در بعد محیطی-کالبدی نارضایتی را از الحاق نشان میدهد .بهبود
دسترسی به خدمات عمومی و تأسیسات زیر بنایی ،ارتقای کیفیت کالبدی روستا ،افزایش مشاغل در بخش خدمات
برخی از جنبههای مثبت الحاق روستا به شهر بوده است .همچنین تغییر وسیع کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی و
تجاری ،کاهش تولیدات کشاورزی و دامداری و همینطور کاهش انگیزه فعالیت در این دو بخش را میتوان از اثرات
منفی این فرایند نام برد .با توجه به عدم پژوهشهای پیشین در این زمینه در استان مازندران این پژوهش با توجه به
ویژگیهای و مورفولو ی خاص شهرهای استان مازندران ،نزدیکی شهرها و روستاها به هم و گستردگی زمینهای
کشاورزی به خاطر خاک و هوای مناسب کشاورزی ،که یکی از پیامدهای جدی و غیرقابلکنترل پیامدهای خزش
شهری روی همین زمینهها ایجاد میشود ،تدوینشده است ،یافتههای و نتایج بهدستآمده در این بخش با یافتههای
نتایج تحقیق محمدی و همکاران( ،)1399کریم زاده و سعدی( ،)1399محمدی و همکاران( ،)1399شیخ بیگلو و
اکبریان نوریزی( ،)1397عزمی و همکاران ( ،)1397ایزدی( ،)1397جینگ( ،)2020لی یو( ،)2018تیان و همکاران
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( ،)2017پزوکیدو و نترسانکوس( ،)2017ننگرو و همکاران ( ،)2017پختون یار و همکاران( )2016با نتایج بهدستآمده
در این پژوهش هم سو بوده و آن را تأیید میکند.
برآیند کلی از یافتههای پژوهش اثرات مثبت و منفی خزش شهری در همه ابعاد موردمطالعه را نشان میدهد .در این
میان پیامدهای منفی بعد اجتماعی -فرهنگی در هر سه روستای موردمطالعه نشاندهنده تأثیرات عمیق خزش شهری در
این ابعاد میباشد .در این میان روستای قرق  ،در رتبه بعد روستای کالکسر و در رتبه سوم روستای شادمحل با توجه به
کمترین میزان بعد اجتماعی-فرهنگی نیازمند ارا ه خدمات شهری و رفاهی در قالب توسعه روستایی و حفظ فرهنگ
روستایی میباشد.
جاده کمربندی آمل که به طول  13/5کیلومتر از ابتدای جاده هراز تا اول جاده بابل( میدان هزار سنگر) به طول5/6
کیلومتر و از ابتدای جاده بابل تا ابتدای جاده محمودآباد به طول  7کیلومتر احداث گردیده ،به دلیل ارتفاع بیشتر جاده
از اراضی اطراف و دارا بودن ترابری سنگین بهمثابه یک لبه قوی اراضی شهر را در جبهه شمال شرق ،شرق و جنوم
شرقی محدود و امکان توسعه کالبدی را مشکل میسازد به همین دلیل روستاهای شادمحل و قرق که در مرز این
کمربندی قرار دارند ،همزمان با ادغام روستا در شهر و کاهش فعالیت در بخش کشاورزی ،اجرای برنامهها و طرحهای
برای تقویت در اشتغال بهویژه در بخش صنعت و خدمات ،نیازمند توجه بیشتر به بهبود وضعیت امکانات عمومی و
خدمات در این مناطق میباشند.
روستای کالکسر به دلیل قرار گرفتن در شمال شهر آمل و همچنین عبور جاده آمل به شهر محمودآباد در این
روستا ،توان باالی برای الحاق به شهر آمل و پذیرش خانوادههای فقیر یا مهاجرانی که برای دستیابی به فرصتهای
معیشتی تمایل به خرید زمیندارند ،تصمیمگیری برای اسکان یا مهاجرت به این منطقه امکان بالقوهای را دارا میباشد
لذا برنامهریزی جامع و توسعه و اتخاذ پارادایمهای جدید برنامهریزی شهرنشینی و انجام مطالعات جامعی در مورد
نظرات و درک ساکنان قدیمی و مهاجران جدید در مورد کاربری زمین و ویژگی آنها و توسعه این روستاها میتوانند
به رفع نیازهای گروههای مختلف اجتماعی-اقتصادی ساکن در حاشیه روستا-شهر کمک کند .بهجای از بین بردن
زمینهای کشاورزی و محیطهای حساس ،سعی در ایجاد و تشویق توسعه در مناطق از قبل ساختهشده شود.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم همکاری پاسخگویان در جمعآوری اطالعات پرسشنامهای و
فراگیری مراحل انجام تکمیل پرسشنامه به دلیل پاندمی ویروس کرونا ( )COVID-19و محدودیتهای تردد نام برد.
همچنین برای انجام پژوهشهای آتی بهتر است این موارد موردتوجه قرار گیرد :بررسی تعلقات مکانی در روستاهای
الحاق شده در شهر؛ بررسی عوامل جنس ،سن ،و مدت اقامت در روستا با میزان رضایت از پیامدهای الحاق؛ بررسی
نقش گروههای مردم نهاد در مدیریت روستاهای ادغامشده.
منابع
-

امیری نژاد ،غزال .1388 .برنامهریزی کاهش اثرات منفی زیستمحیطی پیشروی شهری در برخوردگاه پیرا -شهری با
بهکارگیری روش تحلیل مناسبت محیطی ،نمونه موردی :منطقه  18شهرداری تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه شهید بهشتی.
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شهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار .پژوهشهای جغرافیای انسانی.)80(44 .صص .155-176
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فیروزنیا ،قدیر؛ موسی کاظمی ،سیدمهدی؛ صادقی طاهری ،اعظم  .1390.مطالعه تأثیر ادغام روستا در شهر نمونه:
روستاهای ادغامی در شهر کاشان .جغرافیا و توسعه.)25(9 .صص .79-96

-

قادرمرزی ،حامد؛ زارع ممقانی ،بیتا؛ زیاری،کرامت اهلل  .1392.ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغامشده
در شهر سنندج مورد :روستاهای حسنآباد و نایسر .اقتصاد فضا و توسعه روستایی.)5(2.صص .39-56

-

کریم زاده ،حسین و سعدی ،سیما  .1399.واکاوی فرایند خزش شهری و تأثیر آن در پسکرانههای روستایی پیرامون
شهر مریوان .فصلنامه علمی-پژوهشی برنامهریزی منطقهای.)39(10 .صص .141-156

-
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