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 نی. در چنابدییگسترش م ییبه سمت مناطق روستا یجیتدر صورتبه یشهر یهاتیادامه رشد شهرها، فعالبا 

 یروستاها ژهیوبهالحاق شده  یهااهگو...در سکونت یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاتحول در ساختار یطیشرا

در  نیهمچن رانیو ا ایدن یهااز کشور یاریدر بس تیوضع نی. اردیگیرا به خود م یادهیچیابعاد پ یشهر یرامونیپ

 یفرهنگ-یجتماعا ،یاقتصاد یهاامدیو پ یاثرات خزش شهر یبه بررس قیتحق نیشهر آمل به وجود آمده است. در ا

 یهش ساکنان  روستاهاپژو یاست. جامعه آمار شدهپرداختهبه شهر آمل  یالحاق یدر سه روستا یکالبد-یطیحو م

 یاماهواره ریاوبه کمک تص قیتحق ازیموردن یهاو حجم نمونه براساس روش کوکران محاسبه شد. داده موردمطالعه

شد  یآورشنامه جمعپرس لیتکم  زیو ن ازدورسنجشو فنون  1400و  1370 یدر دو مقطع زمان 2 نلیو سنت 4لندست 

پژوهش  جی)آنوا( صورت گرفت. نتا انسیوار لیو آزمون تحل یاتک نمونه یها با استفاده از آزمون تداده لیو تحل

( 85/2قرق ) یا( و روست99/2کالکسر ) ی(، روستا03/3شادمحل ) یروستا ،یکل نیانگیبا توجه به م دهد،ینشان م

به شهر آمل در بعد  عهموردمطال ی. آثار الحاق روستاهاباشندیرا دارا م نیانگیم نیترنییو پا نیباالتر بیرتبه ت

-یطیته است. در بعد محداش یرا در پ یمنف راتیتأث یفرهنگ-یدر بعد اجتماع یمثبت بوده ول ینسب طوربه یاقتصاد

 یکاربر رییتغ یماگرهامشاهده شد. اما  ن موردمطالعه یوستاهارا در ر یمثبت راتیتأث هایدسترس یدر نماگرها یکالبد

لحاق روستا به شهر شناخته ا یکالبد-یطیبعد مح یمنف یهاامدیپ نیترمهماز   یو تجار یبه مسکون یکشاورز یاراض

 بعددر  یرد ولسه روستا وجود ندا نیب یتفاوت معنادار یابعاد اقتصاد نینشان داد که در ب جینتا نیشد. همچن

 . شودیم دهیسه روستا د نیب یتفاوت معنادار یکالبد-یطیو مح یفرهنگ-یاجتماع

                                                           
1  s.lotfi@umz.ac.ir  
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 (جوزاک و همکاران .)تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا..

 

 مقدمه
شهههده اسهههت ) ا و و  یشههههر نیو گسهههترش زم نیزم ازحدشیب یکاربر رییمنجر به تغ یجهان ینیروند شههههرنشههه

حفظ رشههد  یو آنچه برا هاینیبشیاز پ یتوجهقابل طوربهدهه گذشههته  3در  یشهههر ی(. رشههد جهان2021همکاران،

 یتقاضههها کهییازآنجا(. 2020،  نو همکارا ولی) اسهههت رفته فراتر( ٪52 مقابل در ٪80بود ) یجهان ضهههرور تیجمع

سان برا ساختیها و زسکونتگاه یبرا نیزم یان ش شیدر حال افزا هار شهرن ست،  فراتر از مناطق  یاندهیفزا طوربه ینیا

 نیگزیعمدتاً جا دیجد ی. مناطق شهههرشههودیم یکه منجر به گسههترش شهههر رودیم هاآنو اطراف  کپارچهی یشهههر

،  ونکنسپسی) اندقرارگرفته( ٪9 و ٪12 بیها )به ترتعلفزارها و جنگل ازآنپسو  اندشده( ٪70) یکشاورز یهانیزم

 نیرتریناپذبرگشتو  نیدتریشد شود،یمشخص م یشهر نیو گسترش زم یتیجمع راتییکه با تغ ینی(. شهرنش2021

 (.2018و  ا و ،  سانشهر است )  یکیزیف یفراتر از مرزها اریآن بس راتیاست و تأث نیشکل استفاده از زم

  ییرخ دهد، روند توسعه فضا برنامهیبکنترل نشده و  طوربهو مداوم است که اگر   ایپو ندیفرا یو خزش شهر رشد

و  یاقتصهههاد ،یرا در ابعاد اجتماع یاریمشهههکالت بسههه نیو همچن کندیرا دچار اختالل م یشههههر نیزم ینظام کاربر

 عنوانبه(. رشههد هوشههمند 1400و همکاران، اتی)ب آوردیم دیاطراف آن پد یشهههر و روسههتاها یبرا یطیمحسههتیز

هم در توسههعه شهههر و هم در  عیسههر شیافزا نی. بنابراشههودیمحسههوم م شههدهحفاظتحفظ مناطق  یبرا یالهیوسهه

در وسهعت  دیمنجر به کاهش شهد جهیدرنتو  ن،یو پوشهش زم یدر کاربر ریگچشهم راتییمنجر به تغ یسهازسهاختمان

و  نیزم یدر کاربر رییبا تغ ی(. درواقع رشد شهر2017) بهات و همکاران   شودیم ریبا یهانیزم جادیو ا ،یکشاورز

 یکاربر رییتغ یهازمان، نقشههه باگذشههت. گذاردیاثر م سههتیزطیمحهمراه اسههت و عواقب آن بر کل   نیپوشههش زم

س ن،یزم سا ض یکاربر یزیربرنامه یرا برا یاطالعات ا  یدگرگون ییایو پو هامحرکو به درک  کنندیفراهم م یارا

و  ی؛ ل2018و همکاران ،  مالی)ر کنندیکمک م ندهیآ یطیمحستیزو  یاقتصاد راتیتأث ینیبشیپو  نیدر پوشش زم

ستاها2017و همکاران ،  ای؛ آپ2018همکاران ،  شهر، رو ستاها به  با حفظ  یدراز انیسال یکه ط ی(. با توجه الحاق رو

، اما اندشههدهلیتبداز شهههر  یهامحله، امروزه به انددادهخود ادامه  اتیمتقابل در جوار شهههرها به ح یوندهایپروابط و 

 یهمبسههتگ نیبا شهههر در ع یکالبد-یو اقتصههاد یفرهنگ -یاجتماع ینداشههتن همبسههتگ لیبه دل هاگاهسههکونت نیا

به وجود  یرا برا یمتفاوت سهههتیزطیمح ،یکیزیف و  یدارند )قادرمرز یتمتفاو یطیمح تیفیو ک آوردیمسهههاکنان 

ن آعملکرد  تیهدا ایو کنترل  نیدر بازار زم هادولت(. لذا دخالت 1399و همکاران ، ی؛ محمد41: 1392همکاران 

دخالت  -3 یبنداتیمال-2 یشهههر یاراضهه یمقررات مربوط به کاربر بیتصههو -1 یهاروشاسههت که به  یضههرور

 (.123: 1396 ،ی)پورمحمد ردیگیدولت ، صورت م میمستق

 قیدق طوربهو  ییتنهابهو ادراکات شههههروندان  تیذهن هرچنداسهههت که،  نیا قیتحق نیدر ا توجهقابلمهم و  نکته

شهر یکنندهنییتب تواندینم شابه تلق یشهر ینواح گریدر آمل و د یابعاد موضوع خزش  شود، و در کنار مطالعه  یم

ساکنان  کهییازآنجاو الزم است؛ اما  یخود ضرور یجا رد زین ینیع یهامطالعه و سنجش بر اساس سنجه یبُعد ذهن

 هاآنو شناخت ادراکات و نگرش  ندیآیبه شمار م هیناح نیتوسعه در ا نفعانیذ نیتریاصل عنوانبه یراشهریمناطق پ

خزش  یکنترل ابعاد ناموزون و اثرات منف یبرا یدر جلب مشهههارکت شههههروند ینقش مهم تواندیموضهههوع م نیاز ا

سلجام یرشه شد.  ختهیگ شته با ساکنان ادراکات عم کهیطوربهدا شهر یترقیهر چه  شته  یاز ابعاد اثرات خزش  دا

شند انتظار م شته  دهیپد نیا یرات منفجهت کنترل اث رانیو مد زانیربا برنامه یدر همراه یمؤثرترمشارکت  رودیبا دا
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 یاراض یکاربر عیوس راتییتغ مسئلهبا آن مواجه هستند  رهااز شه یاریکه بس یامسئله نیترمهمباشند. در حال حاضر 

شهریپ یفضاها یکشاورز با بررسی روابط متقابل شهر با روستاهای  نی(.  بنابرا1398، یآبادمینعو  یاست )توکل یرا

 نمناسب و منطقی و اجرای آ یابرنامه نیروابط در صورت تدو نیو شناخت اثرات مثبت و منفی حاصل از ا جوارهم

شهههر بر روسههتاهای پیرامونی  کییو از اثرات منفی گسههترش فیز افتیدسههتتوان به تعادل در رابطه شهههر و روسههتا می

 (.1398 ،یکاسته و اثرات مثبت آن را تثبیت نمود )نوروز

در سال  یرسم یسرشمار نیتا آخر 1335نفوس و مسکن کشور در سال  یرسم یسرشمار نیاز نخست ران،یا در

ست؛ ط افتهیشیافزاشهر  1245مورد به  201از  یشهر یهاسکونتگاهتعداد  1395 ش تیدوره جمع نیهم یا  نیشهرن

ش نینفر و همچن ونیلیم 15/56نفر به  ونیلیم 9/5کشور از حدود  شهرن درصد از کل  74درصد به  4/31از  ینیدرصد 

و نرخ رشههد  95-85 یهاسههالشهههر آمل در  تیجمع 04/4اسههت. با توجه به نرخ رشههد  افتهیشیافزاکشههور  تیجمع

 (.1395 ران،یمشهود است )مرکز آمار ا کامالًنشده در آن  تیری( آن، خزش و رشد مد47/4مساحت )

تهران  شهههرکالنشههمال کشههور به  یمواصههالت یشهههرهااز  یکیاسههتان مازندران و  یآمل در قسههمت مرکز شهههر

 یسهههوبهاز مرکز  ندهیفزا طوربه ریاخ یهادهه یط کهیطوربهبوده،  ادشهههدهی طیاز شهههرا متأثر شهههدتبهکه  باشهههدیم

 طیسبب عدم کنترل بر شرا ،یشهر تیریمد یهااست. ضعف افتهیگسترشخود  رامونیپ ییو روستا یعیطب یهاحومه

سعه ف شد و تو شد مد یکیزیر شهر  تیریآمل و بروز ر شده  ضاها یسوبهن ستاها یعیطب یف شده  رامونیپ یو رو آن 

ست.  ضر به بررس رونیازاا شهر یپژوهش حا سه روستا یابعاد مختلف خزش  شهر آمل م یالحاق یدر  . با پردازدیبه 

 تیریو مد برنامهیب یاز خزش شهههر یناشهه یاحتمال یهاها و بحرانو مطالعه چالش اختشههن ،یکنون طیتوجه به شههرا

 :شودیمطرح م ریبه شکل ز قیتحق نیا یپرسش اصل رونیازا. باشدیم ینشده، ضرور

  ست؟یبه شهر آمل چ ییروستا یهاسکونتگاهالحاق  یامدهایپ. 1

تفاوت  یکالبد-یطیو مح یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصهههاد در ابعادالحاق روسهههتاها به شههههر  یامدهایپ انیم ای.آ2

 وجود دارد؟ یمعنادار

و  یشههههرنیبرابطه  تیماه رییدر مورد تغ ینگران شیدایجهان سهههوم باع  پ یدر شههههرها تیجمع عیرشهههد سهههر

ستا شواهد ا ییرو ست.  س یقاتیتحق یهاامر در تعداد، گزارش نیشده ا سناد  ستیو ا  ،یالمللنیب یهاسازمان یهاا

. برخالف همه ددارندیتأکعدم تمرکز  ندمان یمیو مفاه یدیکه بر توسهههعه کل باشهههدیم ریاخ اتیاز نشهههر یاندهیفزا

ش تیرشد جمع جهینت عنوانبه یشهر یپراکندگ» ها،ینیبشیپ است  شدهلیتبد یجهان دهیپد کیبه  عیسر ینیو شهرن

سا سترش 226: 2020،  ایکی)پاوه و  شد و گ شم یخورندگ یهادهیپد سازنهیزم ،یشهرکالن هیرویب(. ر  یاندازهاچ

شهر ،یطیمح ست. ا یشهر-روستا یهاطیمح جادیا ،یخزش  سئله، مب نیو مانند آن ا در حال گذار و  یهاعرصه نیم

ست که نه  یهاطیمح ش صورتبها ستا، عمدتاً در حا شکل م هیشهر و رو از دهه  یپراکندگ  ی. الگوردیگیشهرها 

در نظر  ییکایآمر یهرهامختص شههه یادهیپد عنوانبه یادیمطرح و تا زمان ز یطورجدبه یدر گفتمان شههههر 1960

 نیکشور رخ داد. اما ا نیدر ا لیاتومب دیها و تولارزان، ساخت گسترده جاده یهانیزمکه به خاطر وفور  شدیمگرفته 

با آن روبرو هسهتند  توسهعهدرحالو  افتهیتوسهعه یکشهورها یشههرها شهتریکه ب شهدهلیتبد یجهان یادهیامروزه به پد

 طیتمرکز دارد که شههرا متحدهاالتیا یمربوط به خزش در مناطق شهههر اتیادب تی(. اکثر766: 2010،  سههونی)هاتچ



 
 

 28 

 

 (جوزاک و همکاران .)تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا..

 

متفاوت از اروپا هستند را  یاساس طوربهرا که  یدولت یهااستیو س یاجتماع یو اقتصاد یشناخت تیجمع ،ییایجغراف

در  یسنت یهااستیباسهمراه  میرمستقیغ یهاتیفعالبا  دهیپد نی(. ا382: 2010و همکاران ،  یسی)تراو کنندیتجربه م

و  یعموم ونقلحمل ستمیمتمرکز بر س یمحور یهایژگیوهمراه با تراکم کم،  نیزم یرابطه با اجاره، فروش و کاربر

؛ 2017،  هیو ابواگ نایاسههت )کوب افتهیسههازمانارزان( گسههترده  از مسههکن )مسههتقل و یشهههروندان به نوع خاصهه لیتما

از منظر  یمختلف یهاالگو را در یخزش شهههر دهیپد ،یشهههر زانیرو برنامه دانانی(. جغراف2018 ،ناوامو ل و همکاران 

 . انددادهقرار  یموردبررستوسعه  یشناسییبایتا منظر ز یمحل یابانیخ یالگوها

که به  " شهههنشهههتاتیزو"در کتام خود  با عنوان   یشههههر و معمار آلمان زیربرنامه  ورتسیتوماس سههه کهیدرحال

 کند،یم  حیرا تشر یشهر یپراکندگ ییایمحدوده جغراف پردازد،یم ییفشرده اروپا یخیتار یاز شهرها ییتمرکززدا

 تکهتکه ،ییروستا یهانیتجاوز به زم ،یمسکون یهاتوسعه:  گسترش پراکنده کندیم انیب نیآن را چن یهایژگیوو 

مختلف،  یبافت نیب یوجود فضاها ،یشهر یمرزها کیارگان ریبه خودرو، گسترش غ یوابستگ ینرخ باال ط،یشدن مح

 یپراکندگ «کی» تنهانهمنظر،  نی(. از ا2021،  چیو ورگارا پروسهه لوای)سههیو اشههباع خدمات محل یرامونیتمرکز فقر پ

متفاوت  ارهایمع نیبا توجه به تفاوت در ا گریبه منطقه د یامنطقهاز  تواندیم رایوجود دارد، ز «یتعداد» لکهب ،یشهههر

و  یریگاندازه یرا برا یمتعدد یهایژگیو( 2019( و ) ا و و همکاران ، 2013) ی(. برود2020و همکاران ،  یباشد )ل

شهر دهیپد اتیدرک ادب ستگ-2کم تراکم، تک خانواده  یهاخانه-1شامل: اردمو نی. ااندکرده انیب یخزش  به  یواب

 یدگیکش-5خزنده رشد  یالگو-4 یوجود رشد خزش در خارج از مرکز شهر-3کوتاه  یسفرها یبرا یخودرو حت

 .ییو روستا یمناطق شهر نیب نشدهفیتعر یمرزها -6 یرشد شهر

شامل فراوان یهایژگیکم تراکم تک خانواده : قالب و یهاخانه-1 هکتار  5تا  1 طورمعمولبه) ادیتعداد ز یبارز خزر 

 ایکه از قبل متروکه  هانیزمموارد خزش در  نیاسهههت در ا یمسهههکون یهاخانهرشهههد( توسهههعه  یهانهیزمبا توجه به 

 یحد فاصههله اندازه تعداد واحدها تواندیمعناسههت که م نیاسههت تراکم به ا افتهیگسههترشمحصههول بودند  دکنندهیتول

 تک خانواده را نشان دهد. یواحدها نیبستر زم یحدفاصل فضا ایدر هر محله و  یمسکون

 یواحدها نیب یادیتوسههعه خزش فاصههله ز یالگوها کهییازآنجاکوتاه :  یسههفرها یبرا یبه خودرو حت یوابسههتگ -2

 ونقلحمل یجابه یشخص هینقل لیساکنان به استفاده از وسا کنندیم جادیمختلف را ا یهانیزم یو با کاربر یمسکون

 گریباع  کمبود اتصههال با د هامحله نیغالب در ا کیارتنگ و ب یابانیخ یالگوها نی. همچنشههوندیمجبور م یعموم

 یبه محل کار محسههوم م کینزد یهابه مقصههد یسههواردوچرخهو  یروادهیپ یبرا یمانع عنوانبهو  شههودیم هامحله

 شوند.

دره حال گسترش  سرعتبهمناطق توسعه با تراکم کم  عنوانبه نیورزش همچن : یخزش در خارج از  مراکز شهر -3

ستهاز  س یشهر یهاه صد از  80 باًیتقر شودیممتراکم محسوم  اریب ستفاده یهانیزمدر سکن یبرا موردا تازه  یهام

 است. یخارج از مناطق شهر متحدهاالتیادر  شدهساخته

خارج  ییهاخزش رشد پراکنش است که رشد در مکان شدهشناخته یهایژگیواز  گرید یکیخزنده رشد:  یالگو -4

رشههد  یالگو کیاسههت. حرکت خزنده  شههدهواقع افتهیرشههد  ییهامجاور  قسههمت ریبا یهانیزم یعنیاز حومه شهههر 

 شود.یم هانیزماز  یادیرفتن مقدار ز لیکه باع  تحل کندیم جادیتصادف ا
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در کنار  یخط صورتبه یمراکز تجار ایها خاص سکونتگاه طوربهکه در آن  ی: روش نواریرشد شهر یدگیکش-5

 برجسته است خزش است. یهایژگیواز  گرید یکی درواقع شودیم جادیا یجاده خارج از مراکز شهر

منجر به  یموجود در خارج از مراکز شهر ی: رشد خزش مسکونییو روستا یمناطق شهر نیب نشدهفیتعر یمرزها-6

 یهانیزمباز و  یالگو گر شد اغلب با تجاوز فضا نی. اشودیم ییو روستا یشهر یهاحوزه نینامشخص ب ماتیتقس

ست )ب یکشاورز س1400و همکاران،  اتیهمراه ا ش یشهر نی، توسعه زمکشورهااز  یاری(. در ب  تیاز رشد جمع ینا

 ازیموردن نیمثال در کشهور هند، زم ی(. برا2013و همکاران،   انگی)ج کندیمفشهار وارد  یبر منابع کشهاورز یشههر

 (.2015و ستو ،  یداده است)پند رییرا تغ یکشاورز یهانیزم یشدت استفاده و کاربر ،یرشد شهر یبرا

ساس، پراکندگ نیبر ا   ندیفرا» عنوانبه دیداد. در عوض، با لیشهر تقل کیاز  ستایا یبه نما توانیرا نم یشهر یا

 یمتفاوت یهاییایپو تواندیشود و م یتلق« اسم کیتا  کندیفعل عمل م کی هیشب شتریکه ب یشهر یدگرگون وستهیپ

کوچک  یدر شهرها توانیرا م یشهر یپراکندگ ،بیترتنیابه(.  2019 لوا،یمنطقه نشان دهد )س-شهر کیدر  یرا حت

ستاها ن شرا زیو رو شاهده کرد که آن را به  را  یشتریب یهابازتامکه  - کندیم لیتبد شهرهاکالن یرانحصاریغ طیم

 عوامل ییشههناسهها ی، در تالش براوجودنیباا(. 2018،  دنی)هورن و ون ا کندیم جادیآن ا یذات یدر مورد مفهوم منف

 شیمانند افزا یاجتماع یهامحرکاز:  اندعبارتکرد، که  ییچهار دسته را شناسا توانیم ران،یدر ا یشهر یپراکندگ

سالم هیاول یهاسالباال در  زادوولد لیبه دل یشهر تینرخ جمع شهرها به دال ،یانقالم ا ستاها به   یلیمهاجرت از رو

بهتر،  یداشتن زندگ دیرا به ام انیدر شهرها که روستا  یشغل یهافرصت ،در روستاها یکمبود امکانات عموم ازجمله

ستو  سمیمدرن راتیتأث تیدرنهاو  کندیو ... جذم م لیتحص و  یدر انتخام مکان توسط مردم )معصوم سمیمدرنپ

 (.2018همکاران ، 

 ت،یجمع شیبه افزا توانیمآن  لیدال یکه از اصهههل باشهههدیالحاق روسهههتا به شههههرم یخزش شههههر یامدهایپ از

شههدن و خزش و  یو شهههر ییشهههر گرا هیو روح یشهههر زاتیمسههکن و خدمات و تجه یبرا نیبه زم ازیمهاجرت، ن

دو سکونتگاه  نیا نیب یارتباط یقو یوندهایپو  یراشهریپدر محدوده  گریکدی یسوبههمزمان شهر و روستا  یشرویپ

 شیافزا نینام برد و همچن شهههرها یقانون میو حر هامحدوده رییبه شهههر و تغ روسههتاهابر الحاق  یدولت مبن میو تصههم

 هیسرما ،یتیتحوالت جمع ،یمشاغل خدمات شیو افزا یکاهش مشاغل وابسته به کشاورز ،یباز بهابازارو  نیزم متیق

 نیزم یکاربر راتییروسهههتاها، تغ طیو مح یزندگ تیفیو افت ک تیکاهش امن ،یرفتار-یتحوالت فرهنگ ،یاجتماع

مناطق الحاق در  یو کارکرد یو باغات، تحوالت ساختار یکشاورز یکاهش اراض ،ییدرون و خارج از بافت روستا

 (.1397،یزدی)ا باشدیم رانیعمده الحاق روستاها به شهر در ا یامدهایپ ازجملهشده 
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 (جوزاک و همکاران .)تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا..

 

 
 خزش شهری راتیتأثبررسی تعاریف و . 1 جدول

 مشخصات  راتیتأث ردیف

 کنترل یا هریش رشد محدوده بندی، منطقه مانند توسعه سیاست وجود عدم یا وجود پیامد شهرها گسترش شهر هیرویبرشد  1

 .است توسعه

طراحی نازیبا و بدون  2

 عدالت اجتماعی در شهر

 ناخوشایند یا یزیباشناخت غیر نمایی که کندیم ایجاد یکدست طراحی با ییهاخوشه شهری، پراکندگی

 باع  و حدودم استقالل یا ضعیف یزیربرنامه از ناشی زشت شهر حومه یکنواخت مسکن ،کندیم ایجاد

 .شودیم اقتصادی و اجتماعی یعدالتیب

محرکه خزش  یروهاین 3

 شهری

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

 .شودیمپراکنده   منجر به توسعه  که است یامحله

 نامطلوم رشد الگوی 4

 خزش شهری

 جهشی، مانند شودیم خارج شهر از که است توسعه از یازننده و تند الگوی دارای شهری پراکندگی

 .یاهیحاش مناطق و نوار توسعه

 رشد و گسترش ویژگی 5

 شهر به اطراف ازحدشیب

 در و خود ومهح از خارج در جمعیت و شهرنشینی سریع گسترش با ،ابدییم گسترش ازحدشیب شهرها

 .شودیمین مناطق عملکرد در ا تغییر و فضایی مجدد یدهسازمان ایجاد و روستایی، موجب تبدیل مناطق

-اجتماعی پیامدهای 6

 محیطی

 و ترکم دسترسی مولد، کشاورزی اراضی دادن دست از ازجمله خود ستیزطیمح بر شهری گسترش

 .گذاردیم تأثیر روان آم افزایش و کربن انتشار افزایش خصوصی، ونقلحمل به وابستگی

 2021، 1یاسین و همکاران :منبع

 

 : شودیخالصه م وندیدر دو نکته ظاهراً متضاد، اما هم پ ،یشهر-ییروستا یهاعرصه یسرشت اصل

 مناسب، خدمات، مقررات و مانند آن. یهارساختیکمبود ز ،یشهر التیو تسه هاارزش. نبود الف

تجانس  ،یاریهم ز،یکمبود خاک حاصهههلخ ن،یزم ادیز متیمانند ق ،ییروبه افول روسهههتا یارهایمعو  هاارزش. م

 (.1397 ،یزیرون انیو اکبر گلویب خیو مانند آن )ش یاجتماع

 توانیساساً م(. ا2017،  اهی()آپ2004قرن است )کوهن ،  نیو چالش بزرگ ا دهیچیپ یدهیپد یرشد شهر تیریمد

)ساهانا  افتدیماتفاق  ییروستا یمهاجرت شهر جهیدرنتکرد که عمدتاً  فیتعر یشکل اراض رییتغ ندیرا فرآ ینیشهرنش

خود، الگوهای  یزیربرنامه یهااسههتیسههامکانات و  ،یعیطب هایتی(. هر شهههری با توج ه به محدود2018،  گرانیو د

 (.1391و همکاران،  ینیالدفیساز رشد را شاهد است ) یمختلف

 :ستا آمدهبه وجود  ریعمده به سه شکل ز طوربه ریچند دهه اخ یط یشهر ییتوسعه فضا ران،یا در

 ادغام در شهر. صورتبهاطراف  یو روستاها یرامونیپ یبه نواح شهرها عیرشد سر 

 . رشد شهرها در ارتفاع 

  (.81: 1390و همکاران،  ایروزنی)ف دیجد یشهرهاخلق 

ضا یزیربرنامه فقدان سب ف شد ییمنا شهر یدیاثرات  ست. ه رانیا یبر نظام  شته ا شد  یبرا یابرنامه چیدا نرخ ر

و  یتماعنقش شهههرها در توسههعه اج نیو تعداد شهههرها وجود نداشههت. همچن یشهههر مراتبسههلسههله ،یشهههر تیجمع

 (.2018و همکاران ،  یداده نشد )معصوم حیکشور توض یاقتصاد

                                                           
1 Yasin and et al 
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صل باارزش یطیاغلب با مشخصه منابع مح یشهر رامونیپ مناطق و  یشهر ستمیعملکرد اکوس یکه برا یو منابع ا

 راتیتأثزمان، عوارض و  یدر ط نیپوشههش زم ریی. مشههاهده تغشههوندیسههاکنان شهههر اسههت، شههناخته م یبرا ازیموردن

ش شکار م یشهر رامونیپ یبر نواح ینیشهرن ستن به محیط  20: 2009 ، گرانی)هانگ و د کندیرا آ شهر برای پیو  .)

شههود. از اواسههط قرن بیسههتم به جام میپیرامون، از طریق گسههترش کالبدی شهههر در مرزها یا محدوده رشههد شهههری ان

شهری  یسونیا شهر  هاتیمحدوداز  یاجهینت عنوانبه، محیط پیرا ستا و  قرار گرفت.  موردتوجهدر دوگانگی میان رو

روسههتایی و -شهههری ، حومه شهههری، حاشههیه شهههری پیرامون شهههری، پیرا-نظیر روسههتا  ییهاوا ه طقمنا گونهنیابه 

شهری  ست که در آن میان، پیرا شده ا شهری اطالق  سی کاربرد دارد معمول یاگونهبهپیرا سیا شهری و  تر در مباح  

مواره  مقوله پیوند بین پیرامون ه در(. با این فرایند توسهههعه شههههری 1399و همکاران،  یعی؛ رف35: 1388نژاد،  یری)ام

سکونتگاه سویه  صل تعامل دو ستایی و کانونشهر و پیرامون حا صه های رو شهری در عر ست که از  یامنطقههای  ا

اسهههت  ییشهههناسهههاقابلجریان افراد، کاالها، اطالعات، فناوری، نوآوری و مانند آن  ازجملهمختلف  یهاانیجرطریق 

و  یبزرگ «ییروستا»و « شهر»مختلف  یاستیس یهاچارچومچگونه  نکهی(.  با توجه به ا1396 گران،یو د یاکبریعل)

به  جهیدرنتمتفاوت اسهههت.  گریبه منطقه د یااز منطقه کنند،یم فیرا تعر هاآن انیدامنه م  یعمل یامدهایپتوجه 

 .(2021،  چیپروس اراو ورگ لوای)س باشدیم توجهقابل هایزیربرنامهو  هااستیسدر  یزیربرنامه

اقتصههادی الحاق روسههتاها به شهههر همدان پرداختند،  امدهاییپ لی( که به تحل1399و همکاران) یمحمد قاتیتحق

 "نیساکن یاشتغال و توان اقتصاد تیبهبود وضع "یطیمحستیز یو فضا یبهبود خدمات کالبد" یامدهاینشان داد، پ

الحاق روسههتا به شهههر  یامدهایپ  نیترمهم عنوانبه "یطیمحسههتیز یمنف یامدهایو پ یشهههر ییعدم تعادل فضهها"و 

شدند. ب شاورز داتیکاهش تول یمنف یامدهایپ نیشتریشناخته  ست.  یک سبوده ا سعد میکه کر یهایبرر  یزاده و 

انجام دادند  وانیشههههر مر رامونیپ ییروسهههتا یهاکرانهپسآن در  ریتأثو  یخزش شههههر ندیفرا ی( به واکاو1399)

و در مرتبه دوم بعد  یاقتصههاد ٔ  نهیدرزم یالحاق ییروسههتا یبر نواح یخزش شهههر ریتأث نیشههتریمشههخص شههد که ب

و  ی. پژوهش محمداندداشهههتهرا  یادار یتیریو رتبه چهارم بعد مد یو در مرتبه سهههوم بعد کالبد یفرهنگ یاجتماع

سا1399همکاران ) شنا شهر لیو تحل یی( به  ضع یاثرات خزش  سعه نواح تیبر و ستا یتو شان  وانیمر رامونیپ ییرو ن

 یهابحران یریگموجب شکل ،یکالبد تیمثبت و محدود در بهبود وضع یامدهایعالوه بر پ یخزش شهر دهیداد، پد

صاد ،یاجتماع ضع ینهاد -یتیریو مد یعیطب طیمح بیتخر ،یاقت ستاها تیدر و سعه رو ست.  موردمطالعه یتو شده ا

 یهادهیپدو  یالحاق شههههر دهیو پد تیجمع شیمختلف افزا دابعا ی( به بررسههه1397) یزیرون انیو اکبر گلویب خیشههه

ابعاد  یکه آثار منف دهدینشههان م هاافتهیپرداختند.  رازیشهه شهههرکالن( در یو خزش شهههر یوابسههته به آن )خورندگ

صاد یاجتماع ستاها یکالبد یاقت ش یرو شهر  شده به  سب طوربه رازیالحاق  ست. تحق شتریب ین  قاتیاز آثار مثبت آن ا

ده پهن، نوکان و چشمه  یشهر کرمانشاه بر سه روستا یخهههزش شهر راتیتأث یبررس( که به 1397و همکاران ) یعزم

 ههههرییو تغ یسطح آموزش از آثار مثبت خزش شهر شیافزا ،یمیمساکن قد یکه بازساز دهدیمپرداختند، نشان  دیسف

. مطالعات باشهههدیم موردمطالعهمنطقه  در یخزش شههههر یآثار منف هایآلودگ شیافزا ،یکشهههاورز یاراضههه یکاربر

سنتز پژوه1397)یزدیا شهر در ا یامدهایعلل و پ ی( با عنوان  ستا به  شان  رانیالحاق رو  ت،یجمع شیافزا که دهدیمن

الحاق  لیدال نیتریاصلدولت،  ماتیو تصم یو خزش شهر یمسکن و خدمات، شهرگرا یبرا نیبه زم ازیمهاجرت، ن
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 ،یمشاغل خدمات شیو افزا یکاهش مشاغل وابسته به کشاورز یبازبورسو  نیزم متیق شیافزاروستا به شهر است. 

ما ،یتیتحوالت جمع ماع هیسهههر تار-یتحوالت فرهنگ ،یاجت فت ک تیکاهش امن ،یرف ندگ تیفیو ا  طیو مح یز

 تحوالتو باغات،  یکشهههاورز یکاهش اراضههه ،ییدرون و خارج از بافت روسهههتا نیزم یکاربر راتییروسهههتاها، تغ

. مطالعات باشدیم رانیعمده الحاق روستاها به شهر در ا یامدهایپ ازجملهدر مناطق الحاق شده  یوکارکرد یساختار

شهر هواآ یایاح یتوسعه برا استیس کی عنوانبه نیجامع زم قیبرنامه تلف ی(،که به بررس2020را و )  ،یروستاها در 

شور چ ست.  نیک شان م هاافتهیپرداخته ا شاورز یهانیزم قیدهد که تلفین در ارتقا  دیمف یجامع ابزار صورتبه یک

 ییو روستا یبه ادغام شهر ی( در پژوهش2018) وی یاست. ل ییو روستا یادغام توسعه شهر قیاز طر ییروستا اتیح

 نیا یایاح یروستاها، برا نیدر ا یبا مشخص کردن پنج مشکل اساس نیدر چ دیمجدد روستاها در دوره جد یایو اح

و  هامدل، هاطرحو توسهههعه  جادیا ،ییروسهههتا یامنطقه سهههتمیسههه ییایو پو یدگیچیبر پ دیتأکمثل  یهاحلراهمناطق 

 شههنهادیاماکن پ نیدوباره ا اتیح یایسههاخت روسههتاها و شهههرها مثل قطب رشههد و اح یبرا دیجد یعلم یکردهایرو

شهههر  یشهههر یپراکندگ یریگاندازهو   یزیرنقش برنامه یبه بررسهه یپژوهشهه ی(  در ط2017و همکاران )  انیکرد. ت

 %8/124 یشهر یهانیزم 2015تا  2000از سال   دهدینشان م هاافتهیپرداختند.  2010تا  1990از سال  نیچ یشانگها

صد  شد جمع شیکه ب افتهیشیافزادر شدیم یشهر تیاز دوبرابر نرخ ر شار ز جهیدرنت. با  ردوا ستیزطیمحبر  یادیف

 یمحور به اسهههتراتژ یکیزیمحور و ف نیزم یاز اسهههتراتژ نیدر چ یو اقتصهههاد یاجتماع راتییاسهههت تغ ازیو ن کندیم

و نترسههانکوس  دویکند. پزوک رییتغ ،یو اقتصههاد یاجتماع یهاجامع شههامل جنبه یزیربرنامه کردیبا رو محورانسههان

کار  نیا یپرداختند. و برا ونانی یکیشهر تسالون یبرا ،یهرش یپراکندگ یابیو ارز یریگ اندازهبه ی( در پژوهش2017)

صالحشاخص  شهر یهاشاخص. کاربردندرا به  یاشدها سترش  ستفاده یگ از: نرخ  اندعبارتمطالعه  نیدر ا موردا

. یرامونیو رشد پ یتوسعه خط ،یبافت شهر یختگیگس ن،یپوشش زم ،یانسجام بافت و ساختار شهر ،یگسترش شهر

 یو پراکندگ یریگ اندازهبه ،یخزش شههههر دهیپد  لیوتحلهیتجز باهدف یپژوهشههه ی( ط2017همکاران  ) وننگرو 

واقع  نگریسر یمرکز شهر نیترنشان دادکه بزرگ جیکشور هند پرداختند. نتا ریجامو و کشم نگر،یسر یشهرها یشهر

ناهمگن  عیمنجر به توز تیوضع نیکرده و ا شدشتابان ر طوربهدر طول چهل سال گذشته  ایمالیشکننده ه یدر اکولو 

 ینیبه شههرنشه یابیدسهت یبرا یدیتهد عنوانبهو  یطیمح ،یاقتصهاد ،یاجتماع یامدهایو پ ،یامکانات مختلف شههر

 یهانیزم لیدر تبد یشهههر یپراکندگ ریتأث یابیبه ارز ی( در پژوهشهه2016و همکاران ) اریاسههت.  شههدهمطرح داریپا

ش شدهختهسا طیبه مح یزراع ض یبخ صلخ یاز ارا شان داد، مح جیپرداختند. نتا شاوریدره پ زیحا در  شدهساخته طین

، شدهساختهدو برابر شده است. رشد در منطقه  2010درصد در سال  63از  شیبه ب 1990درصد در سال  30شهر، از 

 شده است. یاجتماعو  یطیمحستیزبا عواقب مضر  یشهر ادیز یمنجر به پراکندگ ،یزیربرنامهبدون 

 نیدر ا یالمللنیبو  یداخل یهاعرصهههدر  یادیز یهاپژوهش یخزش شهههر دهیو ابعاد پد یتوجه به گسههتردگ با

 میو تجاوز به حر یاندازدسههتباع   ن،یشههیپ یهاپژوهشبا توجه به  یاسههت. رشههد و خزش شهههر گرفتهانجامرابطه 

-یاجتماع ،یاقتصههاد یمثبت و منف یامدهایپو  راتیی. که موجب تغشههودیشهههرها م میدر حر یراشهههریپ یروسههتاها

ستاها شهرهادر  یطیمح ستیز-یوکالبد یفرهنگ شده م یو رو صله ا. با شودیالحاق  ستاها به  نیتوجه به فا شهر رو

شدیممتفاوت  راتییتغ نیا ریتأثو  شدت شهریتحوالت پ ٔ  نهیدرزم. اما تاکنون با ستان مازندران با  یشهرهادر  یرا ا

شهرها یورفولو توجه به بافت و م ستردگ طورنیهمو  یخاص  صل خو خاک  یزراع یهانیزم یگ ستان  نیا ریحا ا
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 یهاشههاخص یابیالحاق روسههتا به شهههر با ارز یامدهایپ یدر بررسهه یرو سههع شیپ قیاسههت. تحق نشههدهانجام یپژوهشهه

به شهر آمل   یحاققرق، کالکسر و شادمحل ال یدر سه روستا یطیمح ستیز-یو کالبد یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد

 تواندیم روسههتاها نیدر ا یو اثرات خزش شهههر هاامدی. شههناخت پباشههدیمجداگانه در اسههتان مازندران  صههورتبه

ستان با توجه به مورفولو  نیا یشهرها ریسا یبعد یهایزیربرنامه سازنهیزم ساکنان ا یا مناطق  نیو فرهنگ خاص 

 .باشدیم

 

  شناسیروش
 یگردآور یاست و برا یلیتحل-یفیو روش انجام آن، توص یدر پژوهش حاضر از نوع کاربرد قیروش تحق

 یسه روستا نیپژوهش ساکن نیا یاست. جامعه آمار شدهاستفادهپرسشنامه  ژهیوبه یاکتابخانه یهاروشاطالعات از 

( است. حجم نمونه 1395کشور ) یآمار رسم یسرشمار نیقرق، کالکسر و شادمحل شهر آمل بر طبق آخر ،یراشهریپ

 ینفر از ساکنان سه روستا بر مبنا 400تعداد  شتریدقت ب ینفر محاسبه شد که برا 375با استفاده از روش کوکران معادل 

ساده  یتصادف یریگنمونهروش  ینمونه برمبنا یمشخص شدند و درون هر سکونتگاه اعضا یوزن یریگنمونهروش 

مختلف  یامدهایپ رامونیپرسش پ 37با  یاپرسشنامهپژوهش،  یهادادهبه اطالعات و  یابیدست یا. براندشدهانتخام

 فیدر قالب ط یکالبد-یطیو مح یفرهنگ-یاجتماع ،یبه شهر آمل در ابعاد اقتصاد یروستا یهاالحاق سکونتگاه

نماگر در نظر گرفته شد. اطالعات  13و  12، 12 بیبه ترت ذکرشدهاز ابعاد  کیهر  یبرا کهیطوربهشد  میتنظ کرتیل

( و Tآزمون  یآمار لیو تحل یفی)آمار توص SPSS افزارنرمده از با استفا یادغام یروستاها یخانوارهابدست آمده از 

GIS هاشاخص ییسنجش روا ینظر یموضوع و مبان اتیادب رامونیاست. با توجه به مطالعات پ قرارگرفته لیمورد تحل ،

متخصص استخراج  دیاسات دیتا موضوع و با  اتیو ادب ینظر یموضوع و با توجه به مبان رامونیپ نیشیپ طالعاتم بر اساس

 محاسبه شد.  866/0پرسشنامه برابر با  ییایکرونباخ، پا یپرسشنامه، با استفاده از آلفا ییایآزمون پا یبرا نیشد. و همچن

 
 موردمطالعهشده از روش کوکران در مناطق  برآوردجمعیت و حجم نمونه  .2 جدول

 حجم نمونه (1395جمعیت) نام روستا

 216 8843 کالکسر

 40 1566 قرق

 143 5818 شادمحل

 400 16227 مجموع

 1400، تحقیق یهاافتهی( و 1395 مسکن) و نفوس منبع: سرشماری   درصد         %5در سطح خطای 

 

( SPSS)یآمار لیتحل افزارنرمبا استفاده از  یآمار یهاآزمونپژوهش، استفاده از  نیدر ا شدهاستفاده لیروش تحل

ست. برا ستفاده یانمونه( تک T) آزموناز  موردمطالعهدر مناطق  هاشاخصاثرات  زانیو م یریگاندازه یبوده ا  شدها

 یآنوا و برا آزموناز  موردمطالعهمناطق  نیب امدهایاثرات و پ تفاوت یشههده و برا سهههیها باهم مقاهیگو یهانیانگیو م

 است. شدهاستفاده یشف یبیمناطق از آزمون تعق نیها بتفاوت زانیم نییتع



 
 

 34 

 

 (جوزاک و همکاران .)تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا..

 

سه روستا موردمطالعه محدوده شادمحل الحاق یپژوهش حاضر،  به شهر آمل است. با توجه به  یکالکسر، قرق و 

شمار سکن ) یعموم یسر سله( در 1395نفوس و م ساری و بابل  مراتبسل شهر آمل بعد از  ستان مازندران  شهری ا

 یاسابقهیبرشد  ریاخ یهادههباشد که در یم یهااز شهر یکیآید. شهر آمل سومین شهر پرجمعیت استان به شمار می

بزرگ مثل شههرکت  یاسههت. وجود چهار شههرکت صههنعت دهیوسههعت به خود د ازلحاظو هم  تیجمع ازلحاظرا هم 

در اسهههتان  تیدر جذم جمع یکاله و هراز، سههههم بزرگ یلبن یهافراوردهدوشهههه آمل، شهههرکت  یلبن یهافرآورده

در  296800به  1335نفر در سال  22251شهر از  نیا تیاطالعات بدست آمده جمع س. براساباشدیمازندران را دارا م

س 63/4373هکتار به  377از  زیو وسعت آن ن 1395سال  سرشمار دهیهکتار ر ست ) سکن  یا  یعنی(. 1395نفوس و م

به مساحت  کتاره 61/66حدود انهیسال ر،یسال اخ 60 یبرابر شده است  و در ط 6/11برابر و وسعت آن  13آن  تیجمع

 29/5نرخ رشد مساحت شهر برابر با  1395-1345 یهاسالدوره  یاست در ط شدهافزودهشهر  تینفر به جمع  4576و 

 تینرخ رشد مساحت نسبت به نرخ رشد جمع شتام  دهندهنشاندرصد بوده است که 08/4 تیدرصد و نرخ رشد جمع

ست. که ا شهر ن یشیپ یعنی نیبوده ا شد  شد جمع سبتگرفتن نرخ ر شخصه نیترمهماز  یکی تیبه نرخ ر فرم  یهام

 یشهر تینرخ رشد جمع زین 1395 یال 1385 یهاسال ی(. در بازه زمان1391 گران،یو د ینیالدفیس) باشدیمپراکنده 

شهر  04/4 ساحت  شد م صد و نرخ ر ستا 47/4در ست.  رو صد بوده ا سر از توابع بخش مرکز یدر ستان  یکالک شهر

سم ستان پا یشمال تآمل در ق قرار دارد.  محمودآبادو در مجاورت جاده آمل به  تکوهیل ابانیخ نییشهر آمل و در ده

شمار یآباد نیا سر ست که  برآوردنفر  8843 تیخانوار با جمع 2910برابر با  1395سال  یدر  نفر مرد و  4463شده ا

 یشهر آمل است، که در قسمت شمال شرق یرکزقرق )آمل(  از توابع بخش م ی. روستاباشدیمزن   هاآننفر  4680

 یروستا دارا نیا 1395در سال  رانیمرکز آمار ا یسرشمار بر اساسقرار دارد.  یجنوب یشهر آمل و در دهستان هراز پ

 سههردشههتاز توابع بخش  شههاد محل ینفر زن بودند. روسههتا 780نفر مرد و  786نفر، که  1566 تیر با جمعخانوا 515

بابل و کنار جاده -آمل میو در مجاورت جاده قد یغرب سردشتشهر آمل در دهستان  یشهرستان آمل در قسمت شرق

شمار -آمل یکمربند سر ساس  سال  رانیمرکز آمار ا یبابل  قرار دارد. برا خانوار و  1857 یدارا یآباد نیا 1395در 

 .اندبودهنفر زن  2843نفر مرد و  2975تعداد  نیبوده است که از ا تینفر جمع 5818

 
 به شهر آمل یالحاق یهاسکونتگاه تیموقع . 1شکل 
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 (1395-1345.  روند نرخ رشد جمعیت در مقایسه با نرخ رشد مساحت شهر آمل )3جدول

 95-45 95-85 85-75 75-65 65-55 55-45 سال

 08/4 04/4 3/2 1/3 54/5 58/5 نرخ رشد جمعیت

 29/5 47/4 4 3/8 8/5 9/3 نرخ رشد مساحت

 عمومی نفوس و مسکن یهایسرشمارمرکز آمار ایران، نتایج منبع:
 

 (1395-1345. روند تحوالت جمعیت و مساحت شهر آمل )4جدول 

 1395 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 296800 199734 159092 118242 68963 40061 جمعیت

 4373 2824 1900 856 487 331 مساحت)هکتار(

 مسکن و نفوس سرشماریمنبع:

 موردمطالعه یروستاها.  جمعیت 5جدول 

 نرخ رشد جمعیت 1395 1375 سال

 زن مرد خانوار جمعیت زن مرد خانوار جمعیت روستا

 1/4 780 786 515 1566 346 348 147 694 قرق

 9/6 4380 4463 2910 8843 1124 1199 501 2323 کالکسر

 07/5 2843 2975 1857 5818 1071 1091 485 2162 شادمحل

 سرشماری نفوس و مسکن :منبع

  یراشهریپ ینواح یگسترش کالبد

( و سال 1370) 1990سال  یدر دو دوره زمان  4و لندست  2 نلیاز  سنت آمدهدستبه یاماهواره ریاستفاده از تصاو با

 یسازادهیپانطباق داده شدند و با  یجهان 1984 کی  ودت ستمیشدند و به س حیتصح یهندس یخطا ازنظر( 1400) 2021

 یرشهریغو محدوده  ی(، محدوده شهرGIS) یاماهواره ریتصاو لیو به کمک ابزار پردازش و تحل NDVIشاخص  

  موردمطالعه یخزش و گسترش شهر آمل و روستاها زانیآن ، م یبند( استخراج شد و با طبقهیو کشاورز یباغ ی)اراض

 (.3و  2 شکل) باشدیم مشاهدهقابلسال  30 یدر ط

 

  
 شهر آمل و روستاهای        شدهساختهتغییرات اراضی  . 3شکل )اراضی باغی و کشاورزی(                             یرشهریغتغییرات اراضی  . 2شکل     

 1370-1400 یهاسالبین  موردمطالعه                                       1370-1400 یهاسالبین  موردمطالعهو روستاهای  شهر آمل    
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و  باشدیم شدهساخته یدرصد( شامل اراض 60/22) یهکتار از اراض 215/7قرق ،   یدر روستا 1370سال  در

مساحت  1400. اما در سال باشدی( میو زراع یباغ ی)اراض یرشهریغ یدرصد( شامل اراض 40/77هکتار آن ) 701/24

 یو باغ یزراع یهانیدرصد از زم 25/0 هاتن یعنیاست  دهیدرصد( رس 75/99هکتار) 840/31به  شدهساخته یاراض

به  1400آن در سال  تی( جمع74/3) تیبا توجه به نرخ رشد جمع شودیم ینیبشیپاست که  ماندهیباق( یرشهری)غ

هکتار بوده که  66/59برابر با  1370کالکسر در سال  یدر روستا یشهر شدهساخته ینفر برسد. مساحت اراض 1881

 یباغ ی)اراض یرشهریغ یدرصد از کل اراض 33را به خود اختصاص داده بود در مقابل  یدرصد از کل اراض 67حدود 

است و با توجه  شدهلیتبد یشهر یاراض رساختیزروستا به  نیا یدرصد اراض 100حدود  1400(. اما در سال یو زراع

 شدهساخته یبرسد. مساحت اراض رنف 11861آن به  تیجمع 1400در سال  رودی( انتظار م05/6) تیبه نرخ رشد جمع

 نیا یدرصد از کل اراض 57هکتار بوده است که حدود  594/26حدود  1370شادمحل در سال  یدر روستا یشهر

را در  یدرصد از کل اراض 31/99حدود  یزیچ یعنی  585/46به حدود  1400رقم درسال  نی. اشدیروستا را شامل م

درصد از کل  33احتسام هکتار بوده که با  312/20روستا  نیدر ا 1370 الدر س یرشهریغ یاراض زانیبرگرفت. م

( 65/3) تیبا نرخ رشد جمع شودیم ینیبشیاست. پ دهیرس یدرصد از کل اراض کیبه کمتر از  1400در سال  یاراض

احتسام  با 1370در شهر آمل در سال  شدهساخته ینفر برسد. کل اراض 6960حدود  1400روستا در سال  نیا تیجمع

 شدهساخته. مساحت شدیرا شامل م یدرصد از کل اراض 44هکتار بوده که حدود  511/1226برابر با  یمرز کنون

موجود  یدرصد از کل اراض 92است که حدود  دهیهکتار رس 279/2549برابر با   1400شهر آمل در سال  ،یشهر

هکتار بوده که در سال  64/1529با  در شهر آمل برابر 1370( در سال یو زراع یباغ ی)اراض یرشهریغ ی. اراضباشدیم

 شودیم ینیبشیپ طورنیهمموجود(.  یدرصد از کل اراض 7حدود  یعنیاست ) دهیهکتار رس 207به حدود  1400

 ( برسد.04/4)ینفر با نرخ رشد کنون 361797به 1400شهر آمل در سال  تیجمع

 

 (1370-1400) موردمطالعهجمعیت  شهر آمل و روستاهای  ینیبشیپروند تغییرات اراضی و  .6جدول 

 )باقی و زراعی()هکتار(یرشهریغاراضی  اراضی شهری )هکتار( 

 1370 1400 1370  

 درصد 1400 درصد مساحت نرخ رشد جمعیت درصد مساحت جمعیت درصد مساحت 

 25/0 076/0 40/77 701/24 5 1881 75/99 840/31 694 60/22 215/7 قرق

 0 0 11/33 529/29 32/1 11861 100 199/89 2323 89/66 669/59 کالکسر

 69/0 321/0 31/43 312/20 86/1 6960 31/99 585/46 2162 69/56 594/26 شادمحل

 51/7 901/206 5/55 643/1529 42/2 361797 49/92 279/2549 159092 50/44 511/1226 آمل

 1400 تحقیق، یهاافتهی و مسکن و نفوس سرشماری: منبع

 

 ی پژوهشهاافتهی
از  شتریمورد پرسشنامه ب 15فاقد اعتبار، تعداد  یهاداده ینیبشیپ لیپژوهش به دل یهاداده یدر مرحله گردآور

الحاق شده  قرق، کالکسر  یسه روستا نیساکن نیب شدهعیتوزمورد پرسشنامه  415حجم نمونه محاسبه شد؛ سرانجام از 

 گرفت. ارقر دییتأعدد مورد  400و شادمحل  به شهر آمل، تعداد 
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 جامعه نمونه یهایژگیو. 7جدول 

 ویژگی در صد

7/26 

4/23 

7/26 

2/23 

 سال 30کمتر از 

 31تا  40

 41تا  50

 سال به باال 51

 سن

2/81 

8/18 

 مرد

 زن
 جنس

0/67 

0/33 

 شاغل

 بیکار
 وضعیت شغلی

1/8 

3/30 

5/6 

6/41 

2/8 

3/5 

 دولتی

 کشاورزی

 صنعت

 خدمات

 دارخانه

 سایر

 نوع شغل

6/12 

9/23 

8/24 

2/35 

 سوادیب

 زیر دیپلم

 دیپلم

 تحصیالت دانشگاهی

 میزان تحصیالت

8/44 

35 

1/7 

1/13 

 همین مکان

 شهر آمل

 دیگر یشهرها

 روستاهای دیگر

 محل تولد

 

 

 

8/72 

2/27 

 مالک

 مستأجر
 مسکنوضعیت مالکیت 

 سابقه سکونت در محل متوسط )سال( 25

 هزینه ماهیانه زندگی خانوار متوسط )میلیون تومان( 5

 1400 تحقیق، یهاافتهی:منبع

،  حدود اندبودهخانوار  یهاسرپرست انیاکثر پاسخگو نکهیا لیبه دل انیگوپاسخ یفرد یژگیو یبر اساس بررس

 نیسال و کمتر 46/40 موردمطالعهافراد  یسن نیانگیزن بودند. م گریدرصد د 8/18مرد بودن و  انیگوپاسخدرصد  3/81

درصد از افراد پاسخگو به پرسشنامه در  67بوده است.  الهس 73فرد  کیسن مربوط به  نیشتریو بسال  15سن برابر با 

 یهایژگیو( بوده که نشانه دهنده 6/41شغل مربوط به نوع شغل خدمات ) نیشتریشاغل که ب نامهپرسش لیتکم انیجر

 نیا رد یشغل یاصل هیدوم را دارا بوده که پا یفراوان  3/30با درصد  ی. نوع شغل کشاورزباشدیم یراشهریپ یروستاها

ها شغل ری( و سا5/6) ( شغل صنعت1/8) ی( شغل دولت2/8) دارخانهنوع شغل  باشد،یها بوده که درحال گذار مروستا

 یدارا انیدرصد پاسخگو 35اند. حدود بوده کاریب زین انیدرصد پاسخگو 33.حدود باشدیم یبعد یهارتبه( در 3/5)

 سوادیبدرصد از افراد  12و حدود  پلمید ریدرصد ز 24حدود  ، پلمیدرصد د 28بودند حدود  یدانشگاه التیتحص



 
 

 38 
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 زین انیدرصد از پاسخگو 2/27مسکن شخص و  یدارا انیدرصد پاسخگو 8/72 ینی. به لحاظ نوع مسکن گزاندبوده

صحت  توانیسال بوده که م 25 انیسابقه سکونت کل پاسخگو زانیم نیانگیاسکان دارند. م یادر مسکن  اجاره

 (.7کرد جدول) یرا بررس یو کالبد یاجتماع ،یاقتصاد راتییتغ

آزمون  قیاز طر هادادهنرمال بودن  تیوضع یبررس هاداده  لیوتحلهیتجز  یانتخام آزمون مناسب  برا منظوربه ابتدا

مقدار آماره  آزمون   یهر سه بعد اثرات خزش شهر کهنیاصورت گرفت و با توجه به   رنوفیکولموگروف اسم

 یهاآزموناز  توانیمنرمال برخوردار است  و  تیاز وضع هاداده عیبدست آمد و اثبات شد که توز 05/0از  تربزرگ

 دهدیمنشان  T یبا استفاده از آزمون آمار انینظرات پاسخگو لیحاصل از تحل جیاستفاده کرد. نتا کیپارامتر یاستنباط

 ی(، روستا66/2قرق) یدر سه روستا یو فرهنگ یدر بعد اجتماع انیپاسخگو ازاتیامت نیانگیکه ارزش  م

 نیانگیهر سه روستا کمتر از م نیانگیو م باشدیم ازیامت نیمترک  ی( دارا85/2شادمحل) ی( و روستا68/2)رکالکس

 آمدهدستبه جی. با توجه به نتاباشدیمسه روستا  نیدر ا مؤلفه نینامطلوم ا تیوضع دهندهنشانکه  باشدیم( 3) ضمفرو

 ی(، روستا02/3قرق) یسه روستا یساکنان محل ازنظرگفت که  توانیم Tدر آزمون  ،یاقتصاد یامدهایپاز 

را دارا  مفروضه نیانگیباالتر از م زانیم یدارا یاقتصاد یهامؤلفه ازنظر( 08/3شادمحل) ی( و روستا12/3کالکسر)

 (.10، 9، 8جداول ) باشدیم

 ازاتیامت نیانگیکه ارزش م دهدینشان م T یبا استفاده از آزمون آمار انینظرات پاسخگو لیحاصل از تحل جینتا

را دارا  ینامناسب تیبوده و وضع نیانگیاز م ترنیی( پا88/2قرق) یدر روستا یو کالبد یطیدر بعد مح انیپاسخگو

بوده و  نیانگیشاخص باالتر از حد متوسط م نی( ا17/3شادمحل) ی( و روستا17/3کالکسر) ی. در روستاباشدیم

 (.10، 9، 8جدول ) باشدیمرا دارا  یمناسب تیوضع

 

 کالبدی( روستای قرق-فرهنگی و محیطی-ابعاد)اقتصادی، اجتماعی یانمونه. آزمون تی تک 8جدول 

Test Value = 3 ( 95فاصله اطمینان%) 

 میانگین T آزموناماره  هافراوانی گویه حد متوسط هاشاخص
 یمعنادارسطح 

(Sig) 
 حد باال حد پایین اختالف میانگین

 64/34 86/31 250/33 /000 25/36 424/48 12 36 اقتصادی بعد

 08/31 92/26 000/29 /000 00/32 267/28 12 36 فرهنگی و اجتماعی بعد

 24/36 80/32 525/34 /000 52/37 494/40 13 39 کالبدی و محیطی بعد

 1400تحقیق،  یهاافتهیمنبع:

 

 کالکسر روستای( کالبدی-محیطی و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی،)ابعاد یانمونه تک تی آزمون .9 جدول
Test Value = 3 ( 95فاصله اطمینان%) 

 یمعنادارسطح  میانگین T آزموناماره  هافراوانی گویه حد متوسط هاشاخص

(Sig) 

 حد باال حد پایین اختالف میانگین

 05/35 91/33 479/34 /000 48/37 776/118 12 36 اقتصادی بعد

 99/29 33/28 161/29 /000 16/32 368/69 12 36 فرهنگی و اجتماعی بعد

 25/39 36/37 313/38 /000 31/41 859/79 13 39 کالبدی و محیطی بعد

 1400 تحقیق، یهاافتهی :منبع
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 کالبدی( روستای شادمحل-فرهنگی و محیطی-ابعاد)اقتصادی، اجتماعی یانمونه. آزمون تی تک 10جدول 

Test Value = 3 ( 95فاصله اطمینان%) 

 میانگین T آزموناماره  هافراوانی گویه حد متوسط هاشاخص
 یمعنادارسطح 

(Sig) 
 حد باال حد پایین اختالف میانگین

 92/34 11/33 014/34 000/0 01/37 175/74 12 36 اقتصادی بعد

 40/32 10/30 250/31 000/0 25/34 640/53 12 36 فرهنگی و اجتماعی بعد

 12/39 39/37 263/38 000/0 26/41 410/87 13 39 کالبدی و محیطی بعد

 1400تحقیق،  یهاافتهی منبع:

 

تک  Tقرق، شادمحل وکالکسر از آزمون  یدر سه روستا موردمطالعه یهاشاخص تیوضع  یکل یدر  بررس

( 000/0) یمعنادار( با سطح 1/3)یشاخص اقتصاد دهدی( نشان م11استفاده شد. محاسبات جدول شماره ) یانمونه

 امدیپ نیترمهم انیم نیاست. در ا سبآن منا تیباالتر از حد متوسط قرار دارد و وضع آمدهدستبه نیانگیمقدار م

که  باشدیم وسازساخت شیدر بخش خدمات و افزا دیجد یشغل یهافرصتو مسکن و  نیزم متیق شیافزا یاقتصاد

 نیمالکان زم یکه برا باشدیمناطق م نیدر ا نیزم یو سوداگر یبازبورسدر روستاها و  یخزش شهر یدهندهنشان

 زانیم هیمربوط به گو هیگو نیترنییپا. و شودیمحسوم م یمنف امدیپ ستندیکه مالک ن ینیساکن یجنبه مثبت و برا

 .باشدیم خانوارها نیدر ب یدرآمد عیخانوار و توز اندازپس

بدست آمده باالتر از حد متوسط قرار  نیانگی( مقدار م000/0) یمعنادار( با سطح 13/3)یکالبد یطیدر شاخص مح 

از روند الحاق روستاها واقع  متأثر یکالبد-یطیمثبت شاخص مح یامدهایپ نیترمهمآن مناسب است.  تیدارد و وضع

 نترنتیمانند آم، برق، تلفن، و ا یرساختیز دماتبه خ یدسترس تیبهبود وضع هیبه محدوده شهر آمل گو میدر حر

 یو ورزش یحیتفر یبه امکانات گذران اوقات فراقت و فضاها یدست رس هیآن مربوط به گو نیترنییاست. و پا

 رییو تغ یبه مسکون یاز کشاورز نیزم یکاربر رییتغ یکالبد-یطیبعد مح یمنف امدیپ نیو باالتر نیترمهم. باشدیم

 .باشدیالحاق شده به شهر آمل م یدر روستاها یو تجار یبه مسکون یکشاورز از نیزم یکاربر

 تیکه در وضع باشدیاز حد متوسط م ترنییپا نیانگی( مقدار م74/2)یو فرهنگ یدر شاخص بعد اجتماع یول 

مصرف  یالگو رییکاهش که تغ یدر بخش کشاورز تیفعال زهیبه کاهش انگ توانیآن م لیقرار دارد که از دال ینامطلوب

کاهش  نیو همچن تیو کاهش احساس امن طیمح هو حس تعلق ب باشدیا مولد بودن مت ییگرامصرفساکنان به سمت 

. شودیشناخته م یفرهنگ-یدر بعد اجتماع یخزش شهر یمنف ریتأث نیترمهمنام برد که  گریکدیروابط مردم محل به 

در  موردمطالعهالحاق روستا به شهر در محدوده  یهاامدیپ گرید یکیهم  یلوکس و تجمل یمصرف کاالها طورنیهم

 .باشدیم ینگفره-یبعد اجتماع

 شیضعف در آما کندیم دایمشکل نمود پ کی صورتبه یو خزش شهر ینیشهرنشرشد و توسعه  ٔ  نهیدرزم آنچه

و  یدانیاست. مشاهدات م یشهر ییفضا یحاکم بر رشد و توسعه کالبد یروهایو کنترل ضعف ن ینیسرزم یفضا

و  یشهر یتیریمد یهانهاد عهمجمو یکه از ناتوان یبر خزش شهر رگذاریتأثشناخت موجود از شهر آمل عوامل 

 یسرانه مناسب به برخ نییعدم تع کهیطوربه. شودیم گرجلوه رد،یگیآن نشات م تیدر هدا یزیربرنامهو  یامنطقه

 یو سوداگر ،یعیمنابع طب یمکان یدر قلمروها یرقانونیغتصرف و دخالت  ،یرقانونیغ یوسازهاساخت، هایکاربر
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 لیتما یشتیمع یهافرصتبه  یابیدست یکه برا یمهاجران ای ریفق یهاعدم توجه به خانواده طورنیهمو مسکن و  نیزم

 .باشدیشهر م نیفضا در ا شیآما یهاچالش نیترمهم، از دارندنیزم دیبه خر

 

 سه روستا)قرق،کالکسر،شادمحل( درمجموعابعاد مختلف  یانمونه. آزمون تی تک 11جدول 
Test Value = 3 ( 95فاصله اطمینان%) 

 حد متوسط هاشاخص
فراوانی گویه 

 ها
 میانگین T آزموناماره 

سطح 

 یمعنادار

(Sig) 

 حد باال حد پایین اختالف میانگین

 67/34 73/33 198/34 000/0 20/37 640/143 12 36 اقتصادی

-اجتماعی

 فرهنگی
36 12 743/90 89/32 000/0 885/29 24/29 53/30 

 34/38 18/37 760/37 000/0 76/40 223/128 13 39 کالبدی-محیطی

 54/103 15/100 84/101 000/0 85/110 362/60 37 111 مجموع

 1400تحقیق،  یهاافتهیمنبع:

 

 
 یقرق، کالکسر و شادمحل بر اساس آزمون ت یابعاد الحاق به روستاها یهانیانگیم سهیمقا. 4شکل 

 

کالکسر با  ی(، روستا03/3) نیانگیشادمحل با م یروستا ،یکل نیانگیبا توجه به م دهد،یپژوهش نشان م جینتا

 نیانگی( مبدتر تی)وضع نیترنییپابهتر( و  تی)وضعنیباالتر بی( به ترت85/2) نیانگیقرق با م ی( و روستا99/2) نیانگیم

 .باشندیرا دارا م

 نیانگی(، تفاوت مanova) طرفهکی انسیوار لیبا استفاده از تحل شود،ی(، مشاهده م12که در جدول ) گونههمان

 آمدهدستبه p valueبا توجه به مقدار  جیهدف انجام شد. نتا یسه روستا نیالحاق روستا به شهر ب یامدهایپ یداریپا

(. اما F(2و  396=)393/1)(P=250/0)وجود ندارد یداریمعنسه روستا تفاوت  نیب یکه در بعد اقتصاد دهدیمنشان 

ابعاد و الحاق روستا به شهر آمل وجود  نیا نیب یداریمعنتفاوت  یکالبد-یطیو بعد مح یفرهنگ-یدر بعد اجتماع

و  948/6(=399)(P=001/0) یکالبد-یطی( و بعد محF(2و  397=)333/4)(p=009/0)یفرهنگ-یدارد. بعد اجتماع

2)Fنیب یداریمعنابعاد تفاوت  درمجموعکه  دهدیهمه ابعاد نشان م یبرا آمدهدستبه لیبر اساس تحل نی(. همچن 

 (.F(2و  396=)852/3)(P=022/0)وجود دارد موردمطالعه یدر روستاها شهر آملالحاق روستا به  یهاامدیپ یداریپا



 
 
 

 41 

 
 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

فرهنگی و -ابعاد اقتصادی، اجتماعی بعدتحلیل واریانس برای بررسی روابط میان روستاهای نمونه با توجه   .12جدول 

 کالبدی-محیطی
 معنادارسطح  F میانگین مربعات درجه آزادی مجذوراتمجموع  راتیتأثو  امدهایپ 

 بودن

884/62 هاگروهبین  یریرپذییتغ اقتصادی  2 442/31  393/1  250/0  

474/8938 هاگروهدرون  یریرپذییتغ  396 572/22    

358/9001 مجموع  398    

 اجتماعی

 و

 فرهنگی

971/403 هاگروهبین  یریرپذییتغ  2 985/201  743/4  009/0  

739/16906 هاگروهدرون  یریرپذییتغ  397 586/42    

710/17310 مجموع  399    

 محیطی

 و

 کالبدی

061/468 هاگروهبین  یریرپذییتغ  2 031/234  948/6  001/0  

899/13372 هاگروهدرون  یریرپذییتغ  397 685/33    

960/13840 مجموع  399    

 

 کل

622/1404 هاگروهبین  یریرپذییتغ  2 311/702  852/3  022/0  

744/72197 هاگروهدرون  یریرپذییتغ  396 318/182    

366/73602 مجموع  398    

 1400تحقیق،  یهاافتهی منبع:

 

درصد اثرات الحاق  رینشان داد، مقاد جیاستفاده شد که نتا هاگروه نیاختالف ب یریگیجهت پ یشف یبیآزمون تعق

شادمحل با  ی، و روستا 34/4و انحراف استاندارد  25/36  نیانگیقرق با م یروستاها نیب یروستا به شهر در بعد اقتصاد

تفاوت  27/4و انحراف استاندارد  51/37  نیانگیکالکسر با م یروستاهاو  27/4با انحراف استاندارد  99/36 نیانگیم

 یشاد محل دارا یکالکسر با روستا یروستا نیتنها ب یفرهنگ-ی(. در بعد اجتماعp>0/05وجود ندارد ) یداریمعن

دهد که ینشان م هاداده نی(. همچنp<0/05)باشدیم 014/0آن برابر   یمعنادارکه سطح  باشدیم یتفاوت معنادار

کالکسر با سطح  یقرق با روستا یروستا نیب یو کالبد یطیالحاق روستا به شهر در بعد مح یهاامدیو پ راتیتأث ریمقاد

وجود  یداریتفاوت معن 002/0 یشادمحل با سطح معنادار یقرق با روستا یروستا نیب نیو همچن 002/0 یمعنادار

ابعاد نشان  درمجموعالحاق روستا به شهر  یهاامدیو پ راتیتأث ریمقادبدست آمده  جی(. و با توجه به نتاp<0/05دارد)

 (.  p<0/05وجود دارد) یتفاوت معنادار 023/0 یشادمحل با سطح معنادار یقرق با روستا یروستا نیکه ب دهدیم

کالکسر، اختالف  یشادمحل و روستا یدر دو روستا شهر آملالحاق روستا به  یامدهایپ دهدینشان م جینتا

 .باشندیقرق دارا م یرا نسبت به روستا یباالتر نیانگیم نیباهم ندارند و همچن یمعنادار

 

 یریگجهینت
ارزان است و توسعه از کنترل  نیکه زم ییجا رد،یگیصورت م یشهر در حومهشواهد نشان داد که توسعه عموماً 

روستا به  یهامهاجرت شیو به دنبال آن افزا دیدر نحوه تول راتییو تغ تیجمع یعیطب شیبرخوردار است. افزا یکمتر

 یشهر تیمسکن جمع یازهاین نیتأم منظوربهشهر و  زدر مرک نیزم متیق شیافزا یستیکمبود مکان ز لیشهر که به دل

و ناموزون و رشد  یرشد افق صورتبهشهرها  هیرا در حاش یدیتحوالت جد هاهیحاشدر  نیو در دسترس بودن زم

که موجب  خزش  باشدیم صرفهبهمقرون دیجد یهاخانهکه شامل  کندیم دایشهرها به اطراف نمود پ یکیزیف
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 نیشتریبه دنباله گسترش شهرها و الحاق به شهر ب شهرهابالفصل  یهاسکونتگاه. روستاها شودیم یرشه یهاسکونتگاه

 نیهمچن رانیو ا ایدن یکشورهااز  یاریدر بس ریاخ یهادر سال تیوضع نی. انندیبیدر شهر م راتییتغ نیرا از ا راتیتأث

و پوشش  ی، روند کاربر 1400 یال 1370 یهاسال نیب یاماهواره ریتصاو لیدر شهر آمل به وجود آمده است. تحل

و  هاسکونتگاه کهیدرحال افتیکاهش  یتوجهقابل طوربه یو باغ یزراع یهانی. زمدهدیرا به ما نشان م نیزم

در داخل شهر  یکه گسترش شهر دهدینشان م جینتا رونیازاداشته است.  یتوجهقابل شیافزا  یشهر یوسازهاساخت

شهر آمل  هیدر حاش یمسکون یهاشهرکو  یصنعت یهاشرکتوجود  لیبه دل  طورنیهمحال وقوع است.  درآمل  

ها و ساختمان وسازساخت شیافزا قیاز طر یو رواج گسترش شهر نیاز زم ازحدشیبو استفاده  تیجمع شیموجب افزا

 یرهایمستوسعه  یبرا یراه و شهردار ادارهکه از طرف  یهاو طرح هاپرو ه ی. اجراشودینفوذ م رقابلیغو سطوح 

و  تیاست، مثل پرو ه بلوار وال جادشدهیا یمرکز شهر یکیکاهش بار تراف یبرا یو توسعه خطوط تک باند نیگزیجا

نفوذ و خزش و گسترش شهر به سمت  رقابلیبه سطح غ هانیزمسطوح  رییبر تغ یادیز اریبس ریتأثبلوار میرزاهاشم آملی 

 یهاسالآمل در  ( شهر04/4) تیاطراف شده است. با توجه به نرخ رشد جمع یبه روستاها یاندازدست و هاهیحاش

کل  طوربهبه شهر  یروستا یهامشهود است. الحاق سکونتگاه کامالًواقعه  نی( آن ا47/4و نرخ رشد مساحت ) 85-95

الحاق  یطورکلبه. باشدیمثبت م یهاامدیپ یو هم دارا یمنف یامدهایپ یکه هم دارا باشدیم یچندوجهموضوع  کی

در بخش خدمات  یشغل دیجد یهادرآمدها و فرصت شیو افزا یاقتصاد تیموجب بهبود وضع رانیروستا به شهر در ا

 یامدهایپ عنوانبه یو دام یدر اشتغال کشاورز زهیو کم شدن انگ یکشاورز داتیاز کاهش تول توانی.گرچه نمباشدیم

 یتر شدن بعضو کمرنگ ییو روستا یشهر یتقابل فرهنگ زندگ لیبه دل یبعد اجتماع ازلحاظ. تآن گذش یمنف

و  یطیبعد مح ازلحاظ. شودیم یمنف راتیتأثموجب بروز  ینیگز ییمثل اجتماع و حس تعلق به مکان و جدا میمفاه

مثبت و  یامدهایپ یدارا یو درمان یآموزش یهایو امکانات مثل بهبود دسترس هایدسترس شیافزا لیبه دل یکالبد

آن  یمنف یامدهایپ یکشاورز یهانیزمرفتن  نیو از ب یو کشاورز یبه مسکون نیزم یکاربر رییتغ لیبه دل نیهمچن

 یامدهایاز پ تیرضا زانیعام م طوربه دهدینشان م جیوجود دارد. نتا زیدر سطح شهر آمل ن زین امدهایپ نی. اباشدیم

 تیرضا یکالبد-یطیو مح یابعاد اقتصاد ریبوده است. اما در سا نییپا یفرهنگ-یدر بعد اجتماع رالحاق روستا به شه

. بهبود دهدیرا از الحاق نشان م یتینارضا یکالبد-یطیقرق که در بعد مح یدر روستا جزبه دهدیاز الحاق را نشان م

مشاغل در بخش خدمات  شیروستا، افزا یکالبد تیفیک یارتقا ،ییبنا ریز ساتیتأسو  یبه خدمات عموم یدسترس

و  یبه مسکون یاز کشاورز نیزم یکاربر عیوس رییتغ نیمثبت الحاق روستا به شهر بوده است. همچن یهاجنبهاز  یبرخ

از اثرات  توانیدو بخش را م نیدر ا تیفعال زهیکاهش انگ طورنیهمو  یو دامدار یکشاورز داتیکاهش تول ،یتجار

پژوهش با توجه به  نیدر استان مازندران ا نهیزم نیدر ا نیشیپ یهاپژوهشبرد. با توجه به عدم  امن ندیفرا نیا یمنف

 یهانیزم یشهرها و روستاها به هم و گستردگ یکیاستان مازندران، نزد یخاص شهرها یو مورفولو  یهایژگیو

خزش  یامدهایپ کنترلرقابلیغو  یجد یامدهایاز پ یکیکه  ،یمناسب کشاورز یبه خاطر خاک و هوا یکشاورز

 یهاافتهیبخش با  نیدر ا آمدهدستبه جیو نتا یهاافتهیاست،  شدهنیتدو شود،یم جادیا هانهیزم نیهم یرو یشهر

و  گلویب خی(، ش1399و همکاران) ی(، محمد1399)یزاده و سعد می(، کر1399و همکاران) یمحمد قیتحق جینتا

و همکاران  انی(، ت2018)وی ی(، ل2020)نگی(، ج1397)یزدی(، ا1397) کارانو هم ی(، عزم1397)یزینور انیاکبر
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 آمدهدستبه جی( با نتا2016و همکاران) اری(، پختون 2017(، ننگرو و همکاران )2017و نترسانکوس) دوی(، پزوک2017)

 .کندیم دییتأپژوهش هم سو بوده و آن را  نیدر ا

 نی. در ادهدیرا نشان م موردمطالعهدر همه ابعاد  یخزش شهر یپژوهش اثرات مثبت و منف یهاافتهیاز  یکل ندیبرآ

در  یخزش شهر قیعم راتیتأث دهندهنشان موردمطالعه یدر هر سه روستا یفرهنگ -یبعد اجتماع یمنف یامدهایپ انیم

شادمحل با توجه به  یکالکسر و در رتبه سوم روستا یبعد روستا تبهقرق ، در ر یروستا انیم نی. در اباشدیابعاد م نیا

و حفظ فرهنگ  ییدر قالب توسعه روستا یو رفاه یارا ه خدمات شهر ازمندین یفرهنگ-یبعد اجتماع زانیم نیکمتر

 .باشدیم ییروستا

 6/5از ابتدای جاده هراز تا اول جاده بابل) میدان هزار سنگر( به طول لومتریک 5/13کمربندی آمل که به طول  جاده

کیلومتر احداث گردیده، به دلیل ارتفاع بیشتر جاده  7 به طول محمودآبادو از ابتدای جاده بابل تا ابتدای جاده  لومتریک

یک لبه قوی اراضی شهر را در جبهه شمال شرق، شرق و جنوم  مثابهبهاز اراضی اطراف و دارا بودن ترابری سنگین 

 نیر مرز اشادمحل و قرق که د یروستاها لیدل نیبه هم سازدیمشرقی محدود و امکان توسعه کالبدی را مشکل 

 یهاطرحو  هابرنامه یاجرا ،یدر بخش کشاورز تیقرار دارند، همزمان با ادغام روستا در شهر و کاهش فعال یکمربند

و  یامکانات عموم تیبه بهبود وضع شتریتوجه ب ازمندیدر بخش صنعت و خدمات، ن ژهیوبهدر اشتغال  تیتقو یبرا

 .باشندیمناطق م نیخدمات در ا

 نیدر ا محمودآبادعبور جاده آمل به  شهر  نیقرار گرفتن در شمال شهر آمل و همچن لیکالکسر به دل یروستا

 یهافرصتبه  یابیدست یکه برا یمهاجران ای ریفق یهاخانواده رشیالحاق به شهر آمل و پذ یبرا یروستا، توان باال

 باشدیرا دارا م یابالقوهمنطقه امکان  نیمهاجرت به ا ای ناسکا یبرا یریگمیتصم، دارندنیزم دیبه خر لیتما یشتیمع

در مورد  یو انجام مطالعات جامع ینیشهرنش یزیربرنامه دیجد یهامیجامع و توسعه و اتخاذ پارادا یزیربرنامهلذا 

 توانندیروستاها م نیو توسعه ا هاآن یژگیو و  نیزم یدر مورد کاربر دیو مهاجران جد یمینظرات و درک  ساکنان قد

بردن  نیاز ب یجابهشهر کمک کند. -روستا هیساکن در حاش یاقتصاد-یمختلف اجتماع یهاگروه یازهایبه رفع ن

 شود.  شدهساختهتوسعه در مناطق از قبل  قیو تشو جادیدر ا یحساس، سع یهاطیو مح یکشاورز یهانیزم

و  یااطالعات پرسشنامه یآورجمعدر  انیپاسخگو یبه عدم همکار توانیمپژوهش  نیا یهاتیمحدود از

تردد نام برد.  یهاتی( و محدودCOVID-19کرونا ) روسیو یپاندم لیپرسشنامه به دل لیمراحل انجام تکم یریفراگ

 یدر روستاها یتعلقات مکان یبررس قرار گیرد: موردتوجهآتی بهتر است این موارد  یهاپژوهشانجام  یبرا نیهمچن

 یبررس؛ الحاق یامدهایپاز  تیرضا زانیعوامل جنس، سن، و مدت اقامت در روستا با م یبررس؛ الحاق شده در شهر

 .شدهادغام یروستاها تیریمردم نهاد در مد یهاگروهنقش 

 

 منابع
 با شهری -پیرا برخوردگاه در شهری پیشروی یطیمحستیز منفی اثرات کاهش یزیربرنامه. 1388 .غزال نژاد، امیری -

 ارشد، کارشناسی نامهانیپا .تهران شهرداری 18 منطقه: موردی محیطی، نمونه مناسبت تحلیل روش یریکارگبه

 .بهشتی شهید دانشگاه
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بررسی نگرش شهروندان به اثرات . 1400.، علی صانلو، هادی؛ افدایی ، محمدرضا؛پورغالمی سروندانی ، ناصر؛بیات -

 .673-695 صص0(2)53ی.جغرافیای انسان یهاپژوهش .: شهر دماوند(موردمطالعهخزش شهری )

 . تهران: انتشارات سمتکاربری اراضی شهری یزیربرنامه. 1396.پورمحمدی، محمدرضا  -

، نیشابور پیراشهری فضاهای اراضی کاربری تغییرات و شهری خزش .1398. ، نازنینیآبادمینعتوکلی، مرتضی و  -

 .151-165 .صص(2)1پیراشهری.  فضاهای توسعه

و توسعۀ  ر ایجادتبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر د. 1399. ، زهرهداوودپور؛ محمدرضاسید ، خطیبی ؛مهران، رفیعی -

 .29-50 .صص(92)17 باغ نظر. نشریه علمی آن

 فرم فشردگی و پراکنش تبیین. 1391. احمد؛ عامر، نیک پور, اله؛ پوراحمد کرامت, زیاری فرانک؛, ینیالدفیس -

 .155-176 .صص(80)44انسانی.  جغرافیای یهاپژوهش .پایدار شهری فرم رویکرد با آمل در شهری

 از شهر روستا به الحاق پیامدهای و اثرات تحلیل ، شهری خزش .1397. سعیدرضا رونیزی، اکبریان و رعنا بیگلو، شیخ -

 .صص(3) 50. انسانی جغرافیای یهاپژوهش ،( شیراز شهرکالن به الحاقی روستاهای: موردی )مطالعه ساکنان دیدگاه

608-591. 

: شهر یمطالعه مورد ییبر مناطق روستا یاثرات خزش شهر یبررس  .1397. نبیز، پرستو و پروانه ،ضیف ؛ژیآ ی، عزم -

 .ی، کرمانشاه، دانشگاه رازاستان کرمانشاه داریتوسعه پا یمل شیکرمانشاه، هما

الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و پیرامون با  .1396. عذرا ،عمادالدین ی؛مصطف ،طالشی ؛اسماعیل ،یاکبریعل -

 .صص(5)2کالبدی.  توسعه یزیربرنامه پژوهشی-علمی نشریه .مناطق پیراشهری گردشگری یهاتیظرفاستفاده از 

24-9. 

: نمونه شهر در روستا ادغام ریتأث مطالعه .1390. اعظم طاهری، موسی کاظمی، سیدمهدی؛ صادقی قدیر؛ فیروزنیا، -

 . 79-96 .صص(25)9جغرافیا و توسعه.  کاشان. شهر در ادغامی روستاهای
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