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 کلیدی:

دگردیسی نقش 

، اقتصادی

روستاهای 

 ی،پیرامون

 .کالنشهراصفهان

ها در نظام تولیدی کشور همواره از اهمیت باالیی ه آنهای روستایی با توجه به جایگانقش غالب اقتصادی سکونتگاه

کم بر آن این نقش با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حا .برخوردار بوده است

کالنشهرها، با توجه به روابط فضایی  ژهیوبهی نزدیک به شهرها گردد. در این میان روستاهادستخوش تغییراتی می

 شوند. پژوهشیماز شهر اصلی، بیش از سایر روستاها در معرض این تغییر و دگرگونی واقع  متأثرو  میان این دو

و رار دارند که در پیرامون کالنشهر اصفهان قشناسایی فرایند دگردیسی روستاهای دهستان کرارج  باهدف حاضر

است که  لسؤااین  در پی یافتن پاسخی روشن برای است و شدهانجام این دگردیسی وجود آورندهعوامل به 

 بوده رایندیاز چه عواملی و در چه ف متأثردگردیسی نقش غالب اقتصادی روستاهای پیرامون کالنشهر اصفهان "

 هایپژوهش نوع زا پژوهش این ."اند؟شده روروبه دهاییـپیام چه با این روستاها این عوامل، از متأثر"و  "است

. است انجام گردیده نفر از افراد مطلع 50با  افتهیساختار مهین مصاحبه و کیفی استفاده از روش و با است کاربردی

ارض اصلی نزدیکی به عو"، "یطیمحستیزمحدودیت منابع "که عواملی همچون  است نتایج پژوهش حاکی از آن

-فرهنگیتحوالت "ای شامل و با توجه به شرایط زمینه "مالکیت متفاوت آب و زمین"و  "طبیعی و مصنوع محدوده

 تیحماعدم"گری همچون و همچنین شرایط مداخله "تحوالت ارزش اقتصادی زمین"و  "اجتماعی روستا

ظارت قوانین مربوط به کاربری نضعف و ناکارآمدی در تدوین و "و  "ریگ میتصمساز و های تصمیمسازمان

ی همچون در نهایت پیامدهایشده که  "دگردیسی نقش غالب اقتصادی روستاهای هدف مطالعه"منجر به  "اراضی

 "اجتماعی -یتغییر هویت فرهنگ"و نیز  "تغییر طبقات اقتصادی ساکنان"، "تغییر چهره نظام کالبدی و فضایی"

 روستاها را در پی داشته است.
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 (همدانیکشانی و دارویی)... کاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادیوا

 مقدمه
 پویایی درگرو هر روستا پایداری و دوامشوند. محسوب می اصلی تولید در جوامع ارکانیکی  عنوانبهروستاها 

 ناکارایی و ضعف کشور، روستاهای از بسیاری شدن و متروك تخلیه علت رو همین از .ستا آن اقتصاد دوام و

مگر خود  ستین یابد زیچچیه دیگویکه م رییمطابق با قانون تغ .(131: 1389همکاران، )بدری و  هاستآن اقتصاد

بنابراین ؛ (Junaedi, 2015: 1) توان انکار کردیرا نم یو اقتصاد یاجتماع تغییر و دگرگونیاست که  یهیبد ر،ییتغ

 و اجتماعی اقتصادی، فضای ابعاد در همواره جغرافیایی، هاینظام از جزئی عنوانبه روستایی، هایسکونتگاه

در رفع  هاآنو تولیدات روستاها  نقش و اهمیتبا توجه به  .(131: 1399اند )بهرامی، تحول و تغییر حال در کالبدی

ایفای صحیح نقش  منظوربهشناخت نقش اقتصادی غالب روستاها  کشور و اقتصاد ملی،نیازهای رو به تزاید 

ها از اهمیت بر آن تأثیرگذارها در نظام تولید کشور و نیز بررسی تغییرات این نقش و عوامل عملکردی آن

ویژه در روستاهای ها اثرگذار است، بهریزی صحیح اقتصادی و فضایی آنباشد و بر برنامهبرخوردار می یتوجهقابل

 پتانسیل و هاآن عملکردی و ادغام ساختاری و شهرها و روستاها بین متقابل ارتباطکه  نزدیک به کالنشهرها

، این موضوع اهمیتی دوچندان (Kumar Jat et al, 2008) است باال بسیار شهرها به ادغام روستاها و روییپراکنده

 و شهر میان روابط گیرند.یابد و این روستاها بیش از سایر روستاها در معرض این تغییر و دگرگونی قرار میمی

 در فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، بروز تغییرات در مؤثر عوامل نیترمهم از یکی عنوانبههمیشگی است و  روستا

-شکل بر گوناگون هایورتـص به ( و50: 1396)امانپور و نواسری،  شدهشناخته شهری و روستاییهای عرصه

اثرگذار است )ناظمی شادباش و همکاران،  هاآن و کارکرد ساختار بر همچنین و روستایی هایسکونتگاه پذیری

1399 :143.) 

 یک در آنان بین همزیستی وجود بر تأکید ضمن ا،روست و شهر بین پیوندهای و روابط تبیین در ،یطورکلبه

 و روستایی نواحی برای خدمات تأمین مراکز عنوانبه هاشهرك و شهرها کارکرد بر مشخص، جغرافیایی ناحیه

 کار نیروی کنندهنیتأم عنوانبه روستایی نواحی نیز و یابندمی عرضه قابلیت آن در روستایی تولیدات که مکانی

 (.58و  57: 1392زاده، )محمدی یگانه و حسین شودمی تأکید شهری خدمات و کاالها برای تقاضا و

های فضایی که در روابط و پیوندهای فیزیکی کارکردی نظام -تغییرات الگوهای فضایی و پویش ساختاری"

است که سازوکارهای واقعی شهری و روستایی متجلی است، در اساس به نیروهایی مربوط  شبکه میان شهرها و

: 1398)قاسمی و عزیزپور،  "دارندعهدهبر و جمعیت را  های سرمایه، نیروی کارجریان و انتقال جذب، هدایت

(. سازمان فضایی هر منطقه دربردارنده اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصر اساسی آن مرکز یا منطقه 1454

منطقه »(. در اینجا منظور از 100: 1384ست )صرامی، یا کنش متقابل ا هاآنمیانی، حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه 

 آمده فراهم مرکزی مکان یلهیوسبه که را فعالیت اصلی خوراك ای است کهپیرامونی، منطقه یا حوزه« پیرامونی

 نیروی جاییجابه همچنین و هامهارت و هاتکنیک انتقال خام، جریان مواد فروشندگان، خریداران، شکل در

 جاری کارکردهای و خدمات همۀ برحسبمرکزی  مکان یک ارتباطی حوزه بیترتنیابهکند. می فراهم کار،

 نیز مکان مرکزی خود که مرکزی مکان کارکردی فضای با ارتباطی حوزه دیگر اعتبار به .شودمی مشخص آن

 را پیرامونی مناطق با مابینفی هایوابستگی و متقابل هایکنش روابط و شودمی تعریف دار، قرار آن وسط در

و  51: 1396شود )امانپور و نواسری، می خوانده» نفوذ یحوزه «نویسندگان از برخی اعتبار به که شودیم شامل
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 عموماًهای واقع در حوزه نفوذشان چند نوع ارتباط ساختاری و تکرارشونده )که شهرها با سکونتگاه یطورکلبه(. 52

از: الف( انتقال مازاد تولیدات روستایی از روستا به شهر؛  اندعبارتها غیرمتوازن و ناعادالنه است( دارند که اهم آن

جایی جایی ناپایدار نیروی کار از روستا به شهر؛ ج( عرضه کاالهای مصنوع مصرفی شهر به روستا؛ د( جابهب( جابه

بهداشتی، درمانی، آموزشی، سیاسی، اداری و ه خدمات ؛ هــ( ارائمتخصص از شهر به روستاناپایدار نیروی کار 

 تعامالت دودسته به توانمی را تاـروس و شهر تعامالت امروزه(. 2: 1375یس دانا، یراتی از شهر به روستا )رئـتعم

کرد بندی خدمات تقسیم و صنعت بر مشتمل بخشی تعامالت و اطالعات کاال و افراد، جریان بر مشتمل فضایی

(Tocoli, 2003: 3). ها و گسترش پیوند میان متقابل بین سکونتگاه طهـتر شدن رابیدهـتر شدن جوامع، به پیچپیچیده

های زمینه در و پیچیده چندجانبه، یارابطه به خطی رابطۀ یک ها، ازها و تبدیل ارتباطات متقابل بین سکونتگاهآن

های ارتباطی پیشرفته بین شهر و نواحی واقع در حوزه نفوذ (. وجود شبکه27: 1385پور، شده است )جمعه مختلف

باشد: الف( روابطی گردد که به یکی از سه شکل ذیل میبخشیدن به ارتباطات ساختاری فوق می شدتبهآن، منجر 

گردد؛ ج( روابطی که ز سوی شهر برقرار میا معموالًگردد؛ ب( روابطی که از سوی روستا برقرار می معموالًکه 

(. با پیوند و ارتباط منطقی بین 107: 1384گردد )صرامی، متقابل برقرار می صورتبهاز سوی شهر و روستا  معموالً

 .(94: 1389نیا و نورا، یکدیگرند )شریفی توسعه شهر و روستا، این دو سکونتگاه انسانی مکمل

توجه به نکته  رونیازااز اهمیت خاصی برخوردار بوده است،  شدهارائهمباحث توجه به بعد جغرافیایی در  

باشد، بلکه روستاهایی شهرها در همه روستاهای تحت نفوذ به یک اندازه نمی تأثیرضروری است که در حال حاضر 

و روستاهای دورتر از سهم کمتری  قرارگرفته تأثیرتر باشند، بیشتر تحت بعد جغرافیایی به شهر نزدیک ازنظرکه 

 و نقش و تغییر تحوالت این بروز اصلی بنابراین علت(؛ 54: 1391سرشت و همکاران، شوند )نیکبرخوردار می

 هابین آن پیوندهای و روابط در توانمی را کالنشهرها مشکالت بیشتر آن دنبال به و روستاها عملکرد

 فیزیکی، تابع محیط روستایی، و شهری مراکز میان روابط گیریشکل در مؤثر عوامل ترینمهم کرد. وجوجست

 پیرامونی از روستاهای هریک که هاستآن تاریخی ابعاد و سیاسی، اقتصادی اوضاع فرهنگی، اجتماعی، شرایط

 در مختلف و روندهای درجات با را تحوالت و تغییر کالنشهری، محیط ریتحت تأث هاویژگی این با متناسب

 (.102: 1394کنند )افراخته و همکاران، می تجربه منفی یا مثبت جهت

باشد که توجه یکی از کالنشهرهای اصلی و مهم کشور ایران در فالت مرکزی، مطرح می عنوانبهشهر اصفهان 

روستاهای واقع در حوزه نفوذ یا منطقه پیرامونی آن از اهمیت خاصی  ژهیوبهبه روابط آن با روستاهای پیرامون آن 

های اخیر شاهد بوده و با توجه به نزدیکی و همجواری جغرافیایی برخی روستاها با این شهر، در سال برخوردار

ز این ایم. یکی اهای اقتصادی روستاهای مذکور بودهفعالیت ۀنیدرزم ژهیوبهتغییراتی در روستاهای مذکور 

باشد که در منطقه پیرامونی شهر اصفهان و در حاشیه جنوبی ها، دهستان کرارج در شهرستان اصفهان میدهستان

روستاهای استان اصفهان  ییزااشتغالتوسعه اقتصادی و " طرحو پیرو انجام مطالعات  شدهواقعرود رودخانه زاینده

دور، فعالیت  چنداننههای کشاورزی در این دهستان که در روزگار فعالیت مورد کاوش قرار گرفت. "1397در سال 

 ریغهای فعالیت یسوبهتان ـهای اقتصادی دهسو فعالیت افتهیکاهش حال حاضرشده، در الب دهستان را شامل میـغ

 مبتنی اقتصاد ویژهبه روستایی، مناطق در سنتی اقتصاد هایفعالیت رکودو متنوع حرکت کرده است.  یکشاورز
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 (همدانیکشانی و دارویی)... کاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادیوا

 برای جدید راهکارهای جستجوی اخیر، دهه چند طی در آن نظایر و معدن همچون کشاورزی، طبیعی منابع بر

است  بخشیده اساسی ضرورتی را مناطق این در اقتصادی هایفعالیت به بخشیتنوع و های اقتصادیپایه تقویت

(Byrd et al, 2009: 637 .)شود )هنجار شناخته میعنوان یک به هاتیبه فعال بخشیتنوعBarrett et al, 2001: 

 شغلی هایفرصت و محلی منابع اساس بر های جایگزینفعالیت به سمت منطقه که شودمی حاصل زمانی و( 316

(. البته 116: 1393برگرفته از ریاحی و نوری،  Milne, 2006: 9منطقه هدایت شود ) آن کار نیروی برای جدید

 آثار مثبت و ابعاد دارای شهر یا روستا از اعم انسانی هایسکونتگاه در اقتصادی فعالیت نوع هر گسترش و ایجاد

 .(131: 1389شود )بدری و همکاران، می پدیدار جامعه اقتصاد در ژهیوبه هازمینه تمام در آثار این و است منفی و

دگردیسی نقش غالب اقتصادی "در پی یافتن پاسخی روشن به این پرسش است که  شرویپپژوهش  رونیازا

 این عوامل، از متأثر "و  "است؟ بوده از چه عواملی و در چه فرایندی متأثرروستاهای پیرامون کالنشهر اصفهان 

 ."اند؟شده روروبه پیامدهایی چه با این روستاها

شدهانجامدگردیسی نقش اقتصادی روستاها تحقیقات چندانی  بر مؤثر عوامل شناسایی درباره شتر  ن است و بی

اند نقش شهر بر روستاهای پیرامون و تغییر کاربری اراضی روستایی پرداخته تأثیربه بررسی  شدهانجامهای پژوهش

ستا  ینوعبهکه  شتغال داخل رو ست. این  (1ل )ها در جدوهایی از این پژوهشاند و نمونهبوده تأثیرگذاربر ا آمده ا

های متمایز از سایر پژوهش جهتنیازابر دگردیسی نقش غالب اقتصادی پرداخته و  مؤثرپژوهش به بررسی عوامل 

شین است. عالوه بر تفاوت و برجستگی پژوهش حاضر با پژوهش شین پی پژوهش حاضر با محتوایی،  ازنظرهای پی

صاحبه سایی عوامل اثرگذار که عالوه بر  شدهانجامساختارمند های نیمهرویکرد کیفی و انجام م سی شنا بر دگردی

که باعث درك  شـــدهپرداختهو ارائه مدل مفهومی ارتباط بین این عوامل  انیبه بنقش غالب اقتصـــادی روســـتاها، 

شارکت شناخت عمیق ذهنیت م ضوع میکنندگان دربارهمعنایی و  شته ی مو شود و از این نظر نیز با تحقیقات گذ

 دارد.تفاوت 

 
 مطالعات پیشین .1جدول 

 و مؤلفاناسامی 

 سال انتشار
 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

 (1375)حبیبی و همکاران 

دگرگونی روستاهای پیرامون 

در نظام  هاآنشهرهای بزرگ و نقش 

 اسکان

 منظوربههای زیستی ابتدا دهد که کانوننتایج این تحقیق نشان می

ای اما در ادامه مشاغل حاشیه اندگرفتهشکلاشتغال در مجاورت صنایع 

-و گردش سوداگرانه پول و سرمایه، عامل اصلی ماندگاری و بقای آن

 ها شده است.

 مرکز پیرامون و رابطه شهر و روستا (1384صرامی )

مندی مطلوب و بهره دهد که الزمۀاز پژوهش نشان می نتایج حاصل

های کاری در فضا پدیده بامطالعهعادالنه از فضا، استقرار علمی و 

 ییکاراو هماهنگ با ظرفیت متعادل،  داکردهیپاست تا مناطق انتظام 

 شوند. نائلاقتصادی و پایداری محیط به یکپارچگی فضایی 

 (1392افراخته و همکاران )

های کالنشهری و تحوالت پیوند

فضایی روستاهای پیرامون -کالبدی

ان محمدآباد ت)مطالعه موردی: دهس

 کرارج(

فراوانی بر فضا و  راتیتأثبر اساس نتایج پژوهش، جریانات فضایی، 

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی کالبد روستایی و در زمینه

داشته است؛ این تغییرات در قالب تغییر معماری بافت روستاها، 

احداث صنایع، کار و درآمد نیروی مازاد کشاورزی، مهاجرت، 
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ها، تحوالت جمعیتی و سواد و... در روستاهای تحوالت در زیرساخت

 در دهستان بوده است. دمطالعهمور

 (1396امانپور و نواسری )

بررسی روابط متقابل شهر و روستا 

)مطالعه موردی: روستاهای دهستان 

 موران و شهر اهواز(

 -های پژوهش حاکی از آن است که اصل مدل روابط مکانییافته

فضایی شهر اهواز و دهستان موران، مدل اولمن بوده است که عامل 

این روابط، احساس نیاز و عامل دوم میزان تحرکات  یریگشکلاول 

به مقصد بوده است و ارتباط متقابل بین آنان شهر و  مبدأانسانی از 

یان موجب باال بردن سطح معیشتی، رفاهی و فرهنگی شده ستائرو

 است.

 (1398قاسمی و عزیزپور )

تحول در نظام فعالیت و دگردیسی 

حاشیه سازمان فضایی نواحی روستایی 

رود )مطالعه موردی: ناحیه زاینده

 شهرستان اصفهان( -رود و جلگهبن

نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختار اقتصادی و فعالیت منطقه، 

دهنده کاهش تعداد شاغالن بخش کشاورزی و افزایش شاغالن نشان

های سنتی و کشاورزی از قبل در یک هاست و فعالیتسایر بخش

مستمر و یکنواخت جریان داشت اما در حال  صورتبهچرخه تولیدی 

 ثباتی در سازمان فضایی منطقه پدیدار شده است.بی ینوعبهحاضر 

قرنی آرانی و همکاران 

(1398) 

بر تغییر کاربری  مؤثرتحلیل عوامل 

اراضی کشاورزی روستایی به 

های : دهستانموردمطالعهویال؛ باغ

کرارج و براآن جنوبی شهرستان 

 اناصفه

فضایی نسبت  -های این پژوهش نشان داده است که عامل مکانییافته

ری اراضی کشاورزی بیشتری در تغییر کارب تأثیربه عامل مدیریتی 

کشاورزان عوامل محیطی و از  دیوازدویال داشته است روستایی به باغ

 را داشته است. تأثیرنگاه کارشناسان عوامل اقتصادی بیشترین 

Douglass (1988) 
ای برای استراتژی شبکه منطقه

 شهری -پیوندهای دوسویه روستایی

نویسنده در این مقاله به نظریه قطب رشد نگاهی انتقادی داشته است و 

که این  یاگونهبهدارد  دیتأکی یبر تغییر ساختاری و توسعه روستا

ای از ها و عملکردهای شهری از طریق مجموعهتوسعه با نقش

 تایی همراه باشد.جریانات روس

Junaedi 

(2015) 

مدل تغییر اقتصادی جامعه 

 بلیمینگسری

 بالی مسیحی جامعه در دگرگونی اقتصادی تغییرات بر پژوهش این

 روستایی محدوده جوامع دهد که چگونهباشد و نشان میمتمرکز می

 روستاهایی به ناامیدکننده، روستایی جایی با فقر از بلیمینگسری

 و اجتماعی تغییر و تحوالت برای ژهیوبه شدند؛ تبدیل مرفه و پیشرفته

 -معنوی رهبری و روستا رهبری تأثیر تحت که روستایی اقتصاد توسعه

دهد که چگونه عناصر تغییریافته در نشان می درواقعآن است.  مسیحی

به حرکت درآوردن نهاد کلیسا و دولت برای  این جوامع قادر به،

ایجاد چنین تغییری در روستا هستند که با ایجاد روحیه کارآفرینی و 

 تاًینهاها، اقدامات اجرایی در بخش کشاورزی و حمایت از زیرساخت

 .اندشدهلیتبدای توریستی با تغییر و تحول اقتصاد خالق، به دهکده

GaiFang & 

YaRu. 

(2017) 

 مؤثرمطالعه سیر تکاملی پویای عوامل 

بر تغییر و تحول اقتصادی فضاهای 

اشتراکی روستای باستانی: مبتنی بر 

تحلیل کیفی گذار از صنعت 

سنگ به صنعت گردشگری در زغال

 روستای باستانی شانشی

 تحول حوزه تغییر و در مرتبط هایپژوهش ترکیب با مطالعه این

 روستایی جمعی اقتصادی تحول بر مؤثر عوامل منطقی مدل اقتصادی،

 تحلیل افزارنرم از استفاده و با کند؛می تولید چندگانه منظرهای از را

 روستای شش متنی هایداده بر مبتنی با تحلیل ،Nvivo11 کیفی

 اقتصاد تغییر و تحول مختلف مراحل در تأثیرگذار عوامل باستانی،

کند که شامل مرحله اولیه، مرحله رشد و توسعه و می بررسی را جمعی

 .تغییر و دگردیسی اقتصادی استمرحله بلوغ 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Liu+GaiFang%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Li+YaRu%22
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Junaedi 

(2019) 

 تغییر و تحول در رهبری نقش

 به افول حال در روستای از اقتصادی

 زنده روستای

بلیمبنگسری  این پژوهش که مبتنی بر روش کیفی در روستای

 جابجایی با پردازد که این روستااست، به این موضوع می شدهانجام

( یکارآفرین و اجتماعی سرمایه کاری، اخالق معنویت،) چهارعنصر

 وسعهت روستایی، هایزیرساخت تغییر به منجر که کرد تغییراتی

 .شد روستا اقتصادی و نهادی همچون اقتصاد خالق

Liu 

(2019) 

 تغییر و تحول تحقیقی پیرامون مسیر

 ریتأثتحت  روستایی اقتصادی

 موکن شهر موردی مطالعه: شهرنشینی

 شهری اقتصاد یکه شهر مو داراپردازد این پژوهش به این مقوله می

 افتهیتوسعه سنگ،زغال منابع برهیتک با که است معمولی منابع بر مبتنی

 لیولین رستانشه اقتصادی توسعه اخیر، هایسال و با توجه به اینکه در

 روستایی، یاحیا ملی دارد، مطابق استراتژی قرار قدرتمند ایدوره در

 به مقاله این .است الوقوعبیقر وم شهرهای و روستاها اقتصادی تحول

 فرآیند در اقتصادی تحول تحقق و منابع ادغام چگونگی بررسی

 رد آن تحول هایایده با ترکیب در Mucun شهر در شهرنشینی

 توسعه و محیطی ستیزطیمح منابع، توسعه کشاورزی، توسعه

 .پردازدمی ایمنطقه

 

 شناسیروش
حلیلی و ژرفانگرانه ت -کاربردی بوده و دارای ماهیت توصیفی هایپژوهش نوع ازهدف  ازنظر پژوهش این

 است. کیفی نوع از تحقیق اصلی روش است.

با دهیاران  ساختارمند و بحث گروهی متمرکزنیمه هایمصاحبه هایتکنیک از اطالعات آوریجمع برای 

 و کنندمی فراهم را بسیاری ارزشمند اطالعاتها تکنیک این گردید. استفاده مشاهده روستاها و مطلعین محلی و

 گیرینمونه نوع دو از کنندگانانتخاب مشارکت برای آید. دستبه موضوع از عمیقی فهم شودمی باعث

افراد،  تعداد تشخیص برای نظری گیرینمونه از شد. استفاده زمانهم صورتبه 2نظری گیرینمونه و 1هدفمند

 مصاحبه مورد افراد گزینش برای هدفمند گیریاز نمونه و پژوهش مسیر یافتن و ازیموردن هایداده محل تعیین

ی تماس گیری هدفمند، محقق کیفی با افراد(. با استفاده از نمونه198: 1387گردید )محمدپور و ایمان،  استفاده

شناخت مناسب و نسبتاً کافی هایی از آن دارای اطالعات و یا جنبه تحت مطالعهموضوع  ۀنیدرزمکند که برقرار می

 منظوربهاین مطالعه،  در(. Neuman, 2006خوانند )می  4بانیا دروازه  3باشند. این افراد را اصطالحًا مطلعین

 صورتبه و سنی گروه بر اساس کنندگانمشارکت انتخاب پژوهش موضوع به عنایت با اطالعات گردآوری

 بود آن امر این دلیل شدند؛ انتخاب سال 75 تا 30 سنی گروه از منتخب افراد منظور بدین شد؛ آغاز هدفمند

 اطالعات زمانی بازه این در و داشته یاد به نیز را روستا گذشته زمان حاضر، زمان درك افراد، ضمن این که

 هدف بر مبتنی گیرینمونه با تحقیق کنندگانشرکت نمود، بنابراین انتخاب ارائه خواهند محقق به را خوبی

با  مطالعه این . درا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کردکرد و ت ادامه پیدا نظری گیرینمونه با و شد آغاز

                                                           
1. Purposive Sampling 

2. Theoretical Sampling 

3. Imformants 

4. Gatekeepers 

https://www.scirp.org/journal/articles.aspx?searchcode=Caixia++Liu&searchfield=authors&page=1
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 شد، حاصل اشباع نظری ساختارمند،نیمه مصاحبه 47 انجام از توجه به گستردگی و تنوع روستاهای دهستان پس

 یافت. نفر ادامه 50 تا هامصاحبه اطمینان بیشتر جهت اما

 تالش ایزمینه نظریهانجام شد.  "1ای )گراندد تئوری(ی زمینهنظریه"ها نیز با استفاده از روش داده لیوتحلهیتجز

این است. در  آید و نمایانگر آن پدیدهبه دست می یاپدیده هطور استقرایی از مطالعکه به استای برای یافتن نظریه

آن پدیده  هایی که ازداده لیوتحلهیتجزعات و الطریق گردآوری منظم اطکرد و از روش، نظریه را باید کشف 

)استخراج مفاهیم اولیه(،  2. با استفاده از این روش، ابتدا سه مرحله کدگذاری بازبرآمده است، آن را اثبات کرد

گردد و سپس ی هسته( انجام می)تعیین مقوله 4)استخراج مقوالت عمده( و کدگذاری گزینشی 3کدگذاری محوری

 .(58-22: 1385استراس و کوربین، )ها ارائه گردید مدل نظری مبتنی بر داده

بندی و تهگذاری، دساست که شامل شناسایی، نام لیوتحلهیتجزکدگذاری باز یک بخش از : کدگذاری باز

کد  77طورکلی همرحله بدر این در این پژوهش، در این پژوهش، باشد. ها میهای موجود میان دادهتشریح پدیده

مشابه  یهاطبقهر قالب ها دو در ادامه، کدهای اولیه به علت تعداد فراوان آن از متون مصاحبه استخراج گردیداولیه 

 3ه در جدول ککد ثانویه تبدیل شد و هر کد ثانویه در قالب یک کد مفهومی تعریف گردید  52و به  قرارگرفته

 است. شدهدادهنشان 

این  پردازی داده بنیاد است. هدف ازدر نظریه کدگذاریکدگذاری محوری مرحله دوم : حوریکدگذاری م

 (.53: 1383 اران،همک و فرددانایی) )در مرحله کدگذاری باز( است دشدهیتولهای مرحله برقراری رابطه بین طبقه

جدول مشخص شد ) هامضمون این از یک هربرسازنده  مفاهیم و استخراج مقوله یا مضمون 10 مرحله این در

3.) 

-وبت به گروهکدگذاری باز و محوری شدند، ن ادشدهیصورت ها بهکه تمامی داده: پس از اینکدگذاری گزینشی

ف پدیده. برای تبدیل بنیادی، تولید نظریه است نه توصـیف صـر یپردازهینظرهدف  درواقعرسد. ها میبندی آن

مند به دیگـر به شکل نظام طبقه محوری راو طور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط شـوند بهها باید ها به نظریه، طبقهتحلیل

هبود و توسعه بیشـتری بهایی را که به کرده و طبقه ارائههـا ربـط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت طبقـه

محوری مقوالت  رحله کدگذاریر م(. در این پژوهش، د1383فرد و همکاران، )دانایی کنداصالح می ،نیاز دارند

، تیدرنهاگرفتند و  قالب خط داستان با یکدیگر در ارتباط قرار پیوستار و منطق معنایی در بر اساساستخراج شده، 

ا شامل ر پژوهشمحوری و اساسی  همنتهی شد که مقول در مرحله کدگذاری گزینشی به استخراج مقوله هسته

 (.3جدول ) شودمی

از سه تکنیک متعارف و  "5اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد"رسیدن به معیار  برایای ریه زمینهپس از ساخت نظ

اول طبق روش کنترل  درروشاین اساس  بر .(156 -155: 1388شد )بوستانی و محمدپور، استفاده  بسیار مرسوم

                                                           
1 . Grounded Theory 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 

5. Trustworthiness 
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ای از اظهارات بندی اولیهصورتها، ها و تحلیل اولیه بر روی آن، بعد از انجام مصاحبه1اعتباریابی توسط اعضا

 آن راها قرار گرفت تا در صورت لزوم کنندگان انجام گرفت و برای ارزیابی در اختیار برخی از آنمشارکت

تا ساخت های خام رجوع شد ، به داده2ی تحلیلیمقایسه بر اساس ومد درروشتأیید کنند.  آن راتصحیح یا درستی 

چند متخصص در  3تکنیک ممیزیسوم با استفاده از  درروش .قایسه و ارزیابی گرددهای خام مبندی نظریه با داده

 .(1)شکل  نظارت داشتند سازی و استخراج مقوالتدر تمامی مراحل کدگذاری، مفهوم یاکار نظریه زمینه

 

 
 . مراحل انجام پژوهش1شکل

 

ت. این در این پژوهش روستاهای دهستان کرارج در بخش مرکزی شهرستان اصفهان اس موردمطالعهمحدوده 

که طوریبه قرارگرفتهدهستان در مجاورت شهر بهارستان و در شرق شهر اصفهان و در فاصله نزدیکی از آن 

 آن نفوذ در ییهر گراش رو. ازاین(3و  2)شکل  دارندفاصله از این شهر کیلومتر 3 کمتر از آن مقدم روستاهای

رود در شمال اینده(. رودخانه ز1387از مهریار و صلواتی،  به نقل 301: 1398آرانی و همکاران، است )قرنی کرده

سهم  33سهم از  3ی، بهایرود یا همان طومار معروف شیخنامه آب زایندهو بر اساس سند تقسیم شدهواقعدهستان 

 (.410 :1311است )کیهان،  شدهنیتدورود برای کرارج دهسهم جزئی آب زاین 275سهم از  12اصلی و 

کنند. این دهستان گذر می ازفارس شور و آزادراه خلیجیار، قلعهز -های اصفهانتهران و جاده -آهن اصفهانراه

ارای سکنه آبادی د 22. این دهستان دارای جمعیت بوده استنفر  25287، دارای 1395دهستان کرارج در سال 

این دهستان  (. روستاهای1395 خانوار جمعیت دارند )مرکز آمار ایران، 20روستای آن باالی  18باشد که می

شاورزی محسوب ترین مراکز تولید کرود و اراضی حاصلخیز، از مهممندی از آب زایندهبه دلیل بهره درگذشته

 هایددی فعالیتبا توجه به عوامل متع های اخیراست. در سالشده و دارای محصوالت متنوع زراعی و باغی بوده 

 و اشتغال اهالی روستا دچار دگردیسی شده است. افتهیکاهش کشاورزی سنتی
 

                                                           
1. Member Check 

2. Analytical Comparison 

3. Auditing 
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 های الف و ب(در استان و شهرستان )نقشه موردمطالعه. وضعیت دهستان 2شکل 

 
 . وضعیت موجود دهستان کرارج )نقشه ج(3شکل

 

 پژوهشهای یافته
 .بیشتر مبتنی بر کشاورزی بوده استروستاهای دهستان کرارج  غالب اشتغال و اقتصادی فعالیت درگذشته

بسیاری از روستاها از حقابه رودخانه مندی عد و مناسب، بهرهـهای مستسترده، وجود زمینـداشتن اراضی زراعی گ

های آب کشاورزی و همچنین نزدیکی به بازار مصرف باعث رونق کشاورزی در نزدیکی به کانالرود و زاینده

 اقتصادی تغییرات های اخیرسالدر  ؛ امابود و ایجاد درآمد مناسب برای کشاورزان شدهروستاهای این دهستان 

وجود و بروز عوامل مختلف، کشاورزی از رونق گذشته  به علت و است دادهرخ دهستان سطح در گیریچشم
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 (همدانیکشانی و دارویی)... کاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادیوا

و  اندشدهلیتعطها ها و گلخانهبسیاری از دامداری اند وکشاورزی را رها کرده یانئاکثر روستا .برخوردار نیست

جدول که در  گونههمانو  و متنوع حرکت کرده است یکشاورز ریغهای بیشتر به سمت فعالیت هااشتغال روستا

است، تنها روستاهای گلستانه، یفران، ایچی و کرچگان همچنان نقش غالب کشاورزی خود  شدهدادهنیز نشان  (2)

است.  افتهیکاهشهای کشاورزی در این روستاها نیز نسبت به گذشته اند، هرچند که میزان فعالیترا حفظ کرده

کشاورزی بوده و در دهه  موردمطالعهمشخص گردید که نقش اولیه کلیه روستاهای  شدهانجامهای با بررسی درواقع

غالب  یاقتصاد تیفعالایم؛ تغییر در نقش و ها بودهاقتصادی غالب آناخیر در عمده این روستاها، شاهد تغییر نقش 

 آمده است: (2)جدول روستاهای دهستان در 

 

 خانوار( 20نقش غالب اقتصادی روستاهای دهستان کرارج )با جمعیت باالی  .2جدول 

 نقش موجود نقش اولیه روستا ردیف نقش موجود اولیه نقش روستا ردیف

 خدماتی کشاورزی کوی راه حق 10 خدماتی -کارگاهی کشاورزی اشکاوند 1

 خدماتی -تفریحی کشاورزی مرغ گچی 11 کارگاهی -یخدمات کشاورزی چومقلعه 2

 خدماتی کشاورزی قلعه شور 12 کشاورزی -یخدمات کشاورزی اصفهانک 3

 کارگاهی کشاورزی کیچی 13 خدماتی کشاورزی راشنان 4

 کشاورزی کشاورزی چیریان 14 کشاورزی -خدماتی  کشاورزی کبجوان 5

 کشاورزی کشاورزی گلستانه 15 خدماتی -کشاورزی کشاورزی حیدرآباد 6

 کشاورزی کشاورزی یفران 16 کشاورزی -خدماتی کشاورزی دشتی 7

 کشاورزی کشاورزی ایچی 17 خدماتی کشاورزی ارــج 8

 کشاورزی کشاورزی کرچگان 18 خدماتی -کشاورزی  کشاورزی کبوترآباد 9

 

بهارستان شهرهای اصفهان و به  های اداری و خدماتیبرای کارخصوص جوانان دهستان بهتعدادی از اهالی 

به علت همجواری با های تولیدی مشغول هستند. های صنعتی و کارگاهو تعداد زیادی در شهرك کنندمراجعه می

های سنگین ه تاکسی، اتوبوس و ماشینرانند اهالی زیادی از نسبتاً تعدادزیاد به شهر  وآمدرفتهای اصلی و جاده

-و مغازه گرفتهشکلها خصوص در مجاورت جادههستند. واحدهای صنفی و خدماتی متنوعی در سطح دهستان و به

اصفهان  هایبه شهر روستاهای این دهستانبه دلیل نزدیکی شود. یداری از دیگر مشاغل عمده دهستان محسوب م

اراضی کشاورزی و منزل مسکونی در  ویال وباغبه ساخت  یتمایل زیادصرفه نبودن کشاورزی، بهو و بهارستان 

های از دیگر فعالیت و فروش و اجاره باغ وسازساختهای معامالت امالك، و بنگاهوجود دارد ها تغییر کاربری آن

در این مطالعه  توجهی برای اهالی دربرداشته است.درآمد قابل گسترش دهستان است و در حالو  سیتأستازه 

های بر آن، از طریق مصاحبه مؤثرچگونگی دگردیسی این نقش و فعالیت اقتصادی در روستاهای دهستان و عوامل 

جدول در که  گونههمانها تحلیل شد. از مصاحبه آمدهدستبهقرار گرفت و اطالعات  یموردبررسساختارمند نیمه

که  شد استخراجمفهوم  47، کدبندی باز هاز استخراج و کدبندی اطالعات در مرحل، پس است شدهدادهنشان  (3)

رحله کدگذاری محوری مقوالت سپس در م .انتزاع یافتعمده  یهمقول 11 بهدر مرحله کدبندی محوری 

، در مرحله کدگذاری تیدرنهاپیوستار و منطق معنایی با یکدیگر در ارتباط قرار گرفتند و  بر اساس، شدهاستخراج
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محوری  همنتهی شد که مقول« دگردیسی نقش غالب اقتصادی روستا»ی ینها یهسته محورگزینشی به استخراج مقوله 

 و داستان از نظریه ارائه برایکنند. ها در رابطه با آن معنا پیدا میکه سایر مقوله شودرا شامل می پژوهشو اساسی 

 .شودپرداخته میعمده مقوالت  این هر یک ازشرح به  اختصاربه ر ادامهاست. د شدهاستفاده تصویری مدل

 

 های استخراج شده از کدهاها و مقوله. مفهوم3جدول 

 دسته مقوله مفهوم

سطح توقعات جوانان،  افزایش ارتباط با شهر و شهری شدن سبک زندگی مردم، باال رفتن

افزایش سطح تحصیالت  افزایش مهاجران داخلی و خارجی )از کشور افغانستان( به روستا،

 دانشگاهی در بین جوانان، افزایش نرخ باسوادی

 اجتماعی روستا -تحوالت فرهنگی

 ایزمینه

شهر، باال های مسکونی در شهرها، ارزان بودن زمین مسکونی در روستا نسبت به گران شدن زمین

 های کشاورزی تغییر کاربریرفتن ارزش اقتصادی زمین
 تحوالت ارزش اقتصادی زمین

های کشاورزی و های مرتبط در صدور مجوزهای الزم در حوزه فعالیتعدم همکاری سازمان

های پیچیده و طوالنی اداری، وابسته به آن، شرایط سخت دریافت وام، بوروکراسی

 های مرتبطفنی و آموزشی سازمان یهاتیحماعدم

های سازمان تیحماعدم

 گیرساز و تصمیمتصمیم

های کشاورزی به صنعتی، ضعف قوانین و ضعف قوانین و عدم نظارت صحیح بر تغییر کاربری گرمداخله

های کشاورزی به باغی، ضعف قوانین و عدم نظارت صحیح عدم نظارت صحیح بر تغییر کاربری

های کشاورزی به ویالهای تفریحی، ضعف قوانین و عدم نظارت صحیح بر تغییر کاربریبر تغییر 

 های کشاورزی به مسکونی(کاربری

ضعف و ناکارآمدی در تدوین و 

اجرای قوانین مربوط به حفظ 

 کاربری اراضی

ها، تحدید عمق چاه ادشدنیز، خشکسالی، تغییر حاصلخیزی برخی از اراضی، خشک شدن قنات

 رودحقابه از رودخانه زاینده

 محدودیت منابع

 محیطیزیست

 یعلّ
آهن، نزدیکی به های اصلی، نزدیکی به راهنزدیکی به شهر، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به جاده

 های صنعتی و انرژی اتمی، نزدیکی به مراکز تجاری و خدماتیشهرك

نزدیکی نسبت به عوارض اصلی 

 طبیعی و مصنوع محدوده

(، انواع متفاوت مالکیت  انواع متفاوت مالکیت اراضی )مشاع، وقفی، ملی، خصوصی و...

 مالکیت بومی یا غیربومی اراضی(،  و... یعمده مالکمالکی، خصوصی زمین )خرده
 مالکیت متفاوت اراضی روستاها

های کارگاه ادشدنیزمشاغل خدماتی و کارگری،  ادشدنیزتضعیف نقش تولید کشاورزی، 

افزایش واحدهای تولیدی و صنفی متنوع، ها و معامالت ملکی، تولیدی و صنعتی، افزایش بنگاه

های ها، تنوع شغلی و افزایش مهارتها و گلخانهکاهش فعالیت و تعطیلی تعدادی از دامداری

 یدستعیصنافنی و 

دگردیسی نقش غالب اقتصادی 

 ستارو
 هسته

کشاورزی، غیرتولیدی شدن اکثر باغات، شهری شدن، شبکه  زیحاصلخاز بین رفتن اراضی 

 خدمات روبنایی و زیرساختی روستا

تغییر چهره نظام کالبدی و فضایی 

 روستا

 دمپیا
پایین، رشد مشاغل کاذب، رشد مشاغل  شغلی شغلی، امنیت هایفرصت به نابرابر دسترسی

 مشاغل موقت و ناپایدار لوکس و شهری، ایجاد

تغییر طبقات اقتصادی ساکنان 

 روستا

 روستایی فرهنگ ناهمگونی بافت اجتماعی روستایی پایدار در روستا، تضعیف
فرهنگی  -اجتماعی هویتتغییر 

 روستا
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 (همدانیکشانی و دارویی)... کاوی دگردیسی نقش غالب اقتصادیوا

 روستا اجتماعی -فرهنگی تحوالت 

نزدیکی به شهر  به علتروستاهای دهستان  اجتماعی -در مناسبات فرهنگی یمختلف تحوالتر چند دهه اخیر د

 ساکنان نگرش اجتماعی و بر پیوسته است به وقوع ایارتباطات اجتماعی و رسانه گسترشو افزایش ارتباط با آن و 

را نسبت به گذشته در این دهستان پدید  زندگی از جدیدی سبک و گذاشته اثر هاآن سبک زندگیو  نواحی این

و تحمل  گذشتهای به شیوه زندگی و فعالیت به سبک خصوص جوانان عالقهساکنان به آورده است. بسیاری از

گرایی و تمایل به تجملروستـائیان ک زندگی ـچنین تغییر سبـهم .را ندارند سخت در مزارع کار رایط روستا وـش

آبی شرایط کمخصوص در های زندگی شده و درآمد حاصل از کشاورزی بهزندگی شهری، باعث افزایش هزینه

های بیشتر در مشاغلی با درآمد بیشتر و وجود جاذبهها نیست. گسترش آن در حالنیازهای  نیتأمفعلی، جوابگوی 

 ها برای اشتغال در مشاغلیهای کشاورزی و اشتیاق بیشتر آنکار کمتر، باعث عدم تمایل جوانان برای کار در فعالیت

 بین در باال رفتن سطح تحصیالت و همچنین افزایش نرخ باسوادی اهالی شده است. گریمانند داللی و واسطه

ها تمایل دارند در مشاغلی که با تحصیالت است و بسیاری از آن کاسته کشاورزی کار به هانآ رغبت از جوانان

نسبت به شهر، تر بودن قیمت زمین ارزان لیبه دل معموالًها مرتبط است، مشغول شوند. این روستاها دانشگاهی آن

جمعیتی  سرریز ایو  شده شهر اصفهان از دور شهرها و روستاهای محلی برای اسکان جمعیت زیادی از مهاجران از

شده است. بسیاری اکثر روستاهای دهستان  ساکنانکه خود باعث تنوع قومیتی در بین  انددادهیجا خود در را شهر

های تفریحی روستاها به کارگری های صنعتی و باغنداشتن زمین کشاورزی در شهرك لیبه دلاز این مهاجران 

در شهر اصفهان و در مشاغل اداری و خدماتی اشتغال داشته و  کردهلیتحصمشغول هستند و بسیاری از مهاجران 

 تنها در این روستاها سکونت دارند.

 زمین اقتصادی ارزش تحوالت 

آبی و کم به علتصرفه نبودن کشاورزی زمین با تغییر کاربری، در کنار بهافزایش ارزش اقتصادی قیمت 

حذف های اصلی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده که باعث کشاورزان، از انگیزه حقابه تخصیص نیافتن

های تولیدی کشاورزی و توقف بسیاری از فعالیت و ای از اراضی کشاورزی از چرخه تولیدتدریجی بخش عمده

افزایش قیمت  تأثیربنابراین ساختار اشتغال در بسیاری از روستاهای دهستان تحت ؛ شده استاین دهستان دامداری 

ها و واحدهای پرورش ماهی به دلیل صرفه بسیاری از واحدهای تولیدی مانند مرغداری کهینحوبه قرارگرفتهزمین 

های اند. اکثر اراضی حاصلخیز زراعی به باغمجاز( فعالیت خود را متوقف کردهغیرود در تغییر کاربری )مجاز یا موج

و فروش و  وسازساختهای معامالت امالك، اند. بنگاهو به فروش رفته شدهلیتبدغیرتولیدی و ویالهای لوکس 

 شدهلیتبدفروش زمین کشاورزی به یک شغل  ی کهصورتبهاند برای اهالی در برداشته یتوجهقابلاجاره باغ درآمد 

 شده است. ی فروش زمینهاو منافع زیادی نصیب دالالن و واسطه

های ، به روستاها نیز رسیده و قیمت خانهشهرهاکالنافزایش قیمت زمین و مسکن در  های اخیراگرچه در دهه

با افزایش  مالحظهقابل وجهچیهبهرشد قیمت مسکن در روستاها  ت، اماتوجهی داشته اسافزایش قابلنیز روستایی 

تر بودن قیمت زمین نسبت به شهر، ارزان لیبه دل معموالً . روستاهای دهستان کرارج قیمت ملک در شهرها نیست

ین محلی برای اسکان جمعیت زیادی از مهاجرانی هستند که به علت عدم توانایی برای اسکان در شهر اصفهان، در ا
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خصوص جوانان که توانایی خرید و اجاره اند. همچنین بسیاری از ساکنان شهر اصفهان، بهروستاها ساکن شده

 هایکانون در جمعیت برنامه بدون و جابجایی سریعاند. اها ساکن شدهـدر این روست، دارندـمسکن در شهر را ن

 گسترشهای شهری در فضاهای روستایی و فعالیتگیری بدون برنامه شکل اصفهان، کالنشهر نزدیک روستایی

 های تفریحی و واحدهای تولیدی و کارگاهی را در اراضی کشاورزی باعث شده است.باغ

 ریگ میتصمساز و های تصمیمازمانس تیحماعدم

آبی و عدم تخصص حقابه و سود حاصل از های کشاورزی مانند کمفعالیت کننده تیمحدوددر کنار عوامل 

های اجرایی از کشاورزان و های دولتی و دستگاهکشاورزی، کافی نبودن حمایت سازمان یتغییر کاربری اراض

است. کافی نبودن  رگذاریتأثهای کشاورزی ها نیز در کاهش فعالیتهای کشاورزی در مقایسه با سایر بخشفعالیت

 هایمشاوره ارائه توسعه کشاورزی نوین، عدم ها دولتی برایبه کشاورزان از سوی سازمان شدهارائههای آموزش

از مواردی است که در طول  کشاورزی هایو نهاده ازیموردنامکانات  نبودن در دسترسکشاورزان و  به فنی

مجوزها و  کسب بودن برسخت و زمان و اداری هایشده است. بروکراسی بردهنامها از آن دفعاتبهها مصاحبه

 اعتباراتهای کشاورزی شده است. وام و کاهش انگیزه کشاورزان برای توسعه فعالیت تسهیالت باعث دلسردی و

بر در اختیار سختی و در شرایط پیچیده و زمانای و توسعه دامپروری، بههای گلخانهالزم برای توسعه کشت

ها، تضمینی برای فروش ها و دامداریاندازی گلخانهگیرد. همچنین در صورت دریافت وام و راهکشاورزان قرار می

نداشتن سود کافی  به علتهای دهستان ها و دامداریتعدادی از گلخانهوجود ندارد و  هاآن دشدهیتولمحصوالت 

 اند.درآمده لیتعط مهینبه حالت تعطیل و 

 وانین مربوط به حفظ کاربری اراضیدر تدوین و اجرای ق ناکارآمدی و ضعف 

ها و افی بودن دستورالعملـناک ،هاروز نبودن بسیاری از آنکاربری اراضی و بهظ ـوانین مربوط به حفـتعدد ق

حفاظت ، ها در اجرای قوانینهای اجرایی و هماهنگی بین آنو ضعف نهادها و دستگاه های مربوط به قوانیننامهآیین

قسمت شمال دهستان و در خصوص در که در دهستان کرارج، بهکند تا جایی از اراضی کشاورزی را دشوارتر می

های به باغها آنو تبدیل  هازمینرود، تغییر کاربری اراضی زراعی و خرد شدن امتداد حاشیه جنوبی رودخانه زاینده

 است. تغییر کاربری کشاورزی به واحدهای مسکونی در مشاهدهقابل وفوربهغیرتولیدی و ویالهای لوکس 

 یتا حدهای صنعتی نیز است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری هدادرخاصفهان نیز  شهر جنوب روستاهای

 که قادر به دریافت مجوز در شهر نیستند، خصوص در روستاهای نزدیک به شهر بهارستاندر سطح دهستان و به

 اتفاق افتاده است.

 محیطیمحدودیت منابع زیست 

 یطورکلبهرو بوده است، های اخیر با آن روبهبا توجه به تغییرات اقلیمی گسترده که استان اصفهان در سال

 موردمطالعههای مختلف، در تغییر نقش غالب روستاهای محیطی از جنبهتوان گفت محدودیت منابع زیستمی

رود. در یسی نقش غالب روستاها به شمار میی دگردها در شرایط علّترین مقولهعاملی کلیدی بوده و یکی از اصلی

های ترین ویژگیمدت اخیر در اصفهان، یکی از مهمای و طوالنیهای دورهاین خصوص، بروز خشکسالی
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، کشاورزی بوده است، موردمطالعهبر این عامل بوده است. با توجه به اینکه نقش اولیه کلیه روستاهای  تأثیرگذار

ابعاد گسترده، نقش کلیدی در تغییر و دگردیسی نقش غالب روستاهای دهستان از  بروز خشکسالی در قاعدتاً

های فعال در محدوده روستاهای که خشک شدن برخی از قنات یاگونهبهاست.  داشته یکشاورز ریغکشاورزی به 

بر  روزبههای عمیق در منطقه به امید دسترسی به آب و حفظ کشاورزی منطقه روز ، افزایش حفر چاهموردمطالعه

در حوزه منابع آبی اشاره دارد. حتی با توجه به بروز خشکسالی  ژهیوبهروستاهای منطقه  یطیمحستیزکاهش منابع 

های کشاورزی روستاهای بخش به فعالیتیاتآبراه شریانی و ح عنوانبهرود و خشک شدن رودخانه زاینده در منطقه

، منجر به تحدید استفاده از حقابه اندگرفتهشکلمنطقه که به لحاظ موقعیت مکانی در حریم مشخصی از رودخانه 

 وابسته به وجود حقابه مذکور بوده است هاآنرود در روستاهایی بوده است که نقش اولیه کشاورزی رودخانه زاینده

محیطی، تغییر میزان حاصلخیزی و کیفیت پیرو این تغییرات زیست قرار گرفت. مورداشارهها مصاحبه در وفوربهو 

اراضی زراعی موجود در روستاهای منطقه نیز بر کاهش و حذف نقش اولیه کشاورزی در روستاهای مذکور دامن 

 زده است.

 عوارض اصلی مصنوع و طبیعی محدودهنزدیکی نسبت به  

توجهی بر تغییر قابل تأثیر مرورزمانبه موردمطالعه یبرخی عوارض مصنوع و طبیعی در روستاهاهمجواری با 

عوارض مصنوع که در مقیاس بزرگ بر  نیرگذارتریتأثداشته است. یکی از  موردمطالعهنقش اقتصادی روستاهای 

 موردمطالعهاست، نزدیکی به شهر اصلی است. نزدیکی به شهر اصفهان برای عمده روستاهای  تأثیرگذاراین مقوله 

و نیز نزدیکی به شهر جدید بهارستان در تعداد محدودی از روستاهای هدف در دهستان کرارج، نقش کلیدی در 

و تغییرات شرایط اقتصادی  های اقتصادی در روستااند؛ زیرا متعاقب وجود و رشد برخی از فعالیتاین تغییر داشته

های اقتصادی روستای خود حاکم بر شهرهای مذکور، ساکنان روستاهای مذکور به دنبال ایجاد تغییر در فعالیت

( فارسجیخل بزرگراه نیزو  شورقلعه زیار، جاده -اصفهان اصلی )مانند جاده هایاند. همچنین نزدیکی به جادهبوده

نیروی کار در شهرها و مراکز  عنوانبهدسترسی به شهرها و امکان حضور در شهر  آهن به دلیل تسهیلو حتی راه

 انددادهازدستخدماتی و تجاری پیرامون روستاها، بسیاری از کشاورزان بیکار را که به دلیل خشکسالی شغل خود را 

تصادی و اقلیمی حاکم بر اند اما به دلیل شرایط اقو نیز نیروی جوان روستاها که سطح تحصیالت باالتری داشته

نیروی کارگر و نیمه ماهر راهی این شهرها و  عنوانبههای کشاورزی را ندارند، اندازی فعالیتمنطقه، امکان راه

های صنعتی، سنتر، شهركتجاری اصلی )همچون سیتی -مراکز کرده است. همچنین نزدیکی به مراکز خدماتی

های اخیر و در پیرامون روستاها، نیروی کار روستاها را ها در طی سالنانرژی اتمی و مانند آن( و رشد تدریجی آ

ها ترغیب کرده و با رشد این مراکز بخشی از نیروی کار که دارای تحصیالت به حضور و فعالیت در این بخش

اکز مشغول کارگر و نیروی خدمات در این مر عنوانبهنیروی نیمه ماهر و برخی با تحصیالت پایین  عنوانبههستند 

 عنوانبهرود اند. همچنین محور طبیعی رودخانه زایندههای کشاورزی کناره گرفتهاز فعالیت مروربهو  کارشدهبه 

رود که در حال حاضر گیری نقش اولیه کشاورزی روستاهای منطقه به شمار میترین عوامل در شکلیکی از مهم

 تأثیرفعلی،  یکشاورز ریغنقش اولیه به نقش  عنوانبهبر تغییر نقش غالب اقتصادی کشاورزی  عتاً یطببا خشکی آن، 

 داشته است. یتوجهقابل
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 آب و زمینمتفاوت  مالکیت 

بر ایجاد نقش غالب اقتصادی کشاورزی در روستاها، انواع چارچوب مالکیت  تأثیرگذارترین عوامل یکی از مهم

های فعالیت حدودوثغورباشد؛ چراکه این دو از دیرباز نقش مهمی در تعریف در حوزه آب و زمین می شدهفیتعر

هرگونه تغییر و تفاوتی در این مقوله منجر به تغییر کیفیت استفاده از اراضی  بالطبعکشاورزی در روستاها داشته و 

دالیلی بود که از سوی  ازجملهتاها، وقفی بودن بخشی از اراضی در برخی روس باشد.در قالب کشاورزی می

های نوین های اقتصادی و استفاده از روشزا که امکان پیشنهاد فعالیتعامل محدودیت عنوانبهشوندگان مصاحبه

گردید. همچنین اراضی با توجه کند، مطرح میهای مذکور فراهم نمیای را در زمینکشاورزی مانند آبیاری قطره

خصوصی جهت فروش یا نگهداری  صورتبهگیری افراد مالکی، امکان تصمیمبه وجود مالکیت از نوع خرده

کسب درآمد حاصل از فروش این اراضی، کاربری  منظوربهفروش به افراد غیربومی  لیبه دلاراضی بیشتر بوده و 

است که این امر  شدهلیتبدهای تفریحی و چایخانه به فضاهایی همچون باغ وفوربهاراضی باغات یا کشاورزی 

برآمده از عامل گران شدن اراضی و کاهش تمایل افراد به کشاورزی در شرایط سخت خشکسالی بوده است. 

ن مراجعه تهیه ملک به روستاهای دهستا منظوربهاز شهر  عمدتاًحضور و افزایش مالکان غیربومی در روستاها که 

های تفریحی، اند، با توجه به سبک زندگی متفاوت و انتظارات ایشان از خرید باغات روستا جهت استفادهکرده

 کم به افزایش این معامالت و تغییر چهره اقتصادی روستاهای دهستان دامن زده است.کم

 تغییر چهره نظام کالبدی و فضایی روستا 

، کمابیش نظام کالبدی و فضایی و منظر بصری روستاها موردمطالعهبا دگردیسی نقش غالب اقتصادی روستاهای 

اما با توجه به گذشت زمان  ،نیز تغییر کرده است. نقش اقتصادی اولیه روستاهای دهستان، کشاورزی بوده است

ها کاسته شده است و نقش جدیدی ی آندچار تغییر نقش شده و از فعالیت کشاورز موردمطالعهعمده روستاهای 

که از نقش  گونههماندر روستاهای مذکور جایگزین شده است که فضای کالبدی روستا را دگرگون کرده است. 

نقش کشاورزی در روستا، اراضی زراعی و باغی نیز در روستا وجود داشته و نظام  باوجودآید متناسب آن برمی

با تغییر این نقش به دالیلی که در بخش  مرورزمانبه، متأسفانهگیرد. ن شکل میاز آ متأثرفضایی و منظر روستا 

و همچنین باغات موجود در روستا  رفتهانیازماست، اراضی حاصلخیز کشاورزی روستا  شدهاشارهرایط علی به آن ش

اند ی غیرتولیدی شدههایاغتبدیل به ب های روستاهااکثر باغاند. در واقع نقش فعال و تولیدی خود را از دست داده

تر شده و یا با تبدیل بخشی از آن به چایخانه و ایجاد که جنبه تفریحی و گذران اوقات فراغت در آن پررنگ

ها در آن بیشتر شده هایی متناسب با این فعالیت، نیاز به ساخت سازهرستورانباغو  تاالرباغکارکردهایی نو همچون 

است که متعاقب آن شکل بیرونی و حتی دیوارکشی باغات به دلیل پذیرفتن کارکرد جدیدشان، متمایز از قبل بوده 

مصالح جدید و  های مذکور در باغات و با استفاده ازفعالیت نیتأم منظوربهبناهایی وساز و ایجاد و به سمت ساخت

در بافت  یخدماتدر تعداد اندکی از روستاها، ساخت واحدهای تولیدی و خورد؛ به چشم می وفوربهتر لوکس

که این تغییرات از دگردیسی در روستا و اراضی کشاورزی، باعث تغییر چهره روستا از فضای سرسبز گذشته شده 

و متناسب با این تغییرات و ایجاد نقش کارکردی جدید  هانقش اقتصادی روستا منتج شده است. در همین روستا

است و در تجهیز و  داکردهیپبرای روستا، خدمات زیرساختی روستا ارتقا پیدا کرده و خدمات روبنایی هم توسعه 
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سبک معماری شهری در  خورد.ارتقای این خدمات، نوعی الگوبرداری از خدمات در سطح شهر، به چشم می

 و سبک زندگی آنانروستائیان های نشان از سنتو  معماری خاص خود را داشت درگذشتها که هسازی روستاخانه

 .متحول کرده است نیزرا  ها، نفوذ و آنبود

 تغییر طبقات اقتصادی ساکنان روستا 

گردد. طبقات های اقتصادی ساکنان روستا دستخوش تغییر میبا تغییر نقش کارکردی روستاها، بخشی از فعالیت

گردند. در گیری نقش کارکردی جدید روستا دچار تحول میاقتصادی مشخص در روستا متناسب با شکل

ای موارد و در پاره تررنگکمبا توجه به اینکه نقش اولیه روستاها که کشاورزی بوده است،  موردمطالعهروستاهای 

های اقتصادی جدیدی در روستاها با نقش جدید خدماتی یا کارگاهی جایگزین شده است، فعالیت کامالً

توان به دسترسی موارد میاست که بتوانند خود را با نقش اقتصادی جدید روستا وفق دهند. از جمله این  گرفتهشکل

بینی روشنی های شغلی اشاره کرد. اجتماعی که در قالب فعالیت کشاورزی فعال بوده است و پیشنابرابر به فرصت

فرصت الزم برای کسب آموزش و  ناچاربهای نزدیک نداشته است، از این تغییر و دگردیسی نقش روستا در آینده

آن با ورود اجتماع جدید )افراد غیربومی( به روستا و  بالطبعا نداشته و های جدید متناسب نقش جدید رمهارت

آید که به دلیل پایدار های شغلی روستا به وجود میدسترسی نابرابری برای فرصت عمالً مالکیت اراضی روستا، 

د مشاغل کاذب نبودن بسیاری از این مشاغل، از امنیت شغلی پایینی برخوردار هستند. این موضوع از یک سو به رش

که بسیاری از این  در روستاها و از سویی به افزایش و رشد مشاغل لوکس و شهری در روستاها دامن زده است

 .اندگرفتهشکلمشاغل موقت و ناپایدار بوده و متناسب با شرایط و نقش کارکردی جدید روستا، 

 فرهنگی روستا -اجتماعی هویتتغییر  

با تغییر و دگردیسی در نقش غالب اقتصادی روستا، هویت اجتماعی و فرهنگی روستا نیز دستخوش تغییر شده 

ناهمگون درآمده و به دلیل مهاجرت از روستا و نیز مهاجرت  صورتبهکه بافت اجتماعی روستا  یاگونهبهاست. 

( در روستا، بافت جمعیتی روستا از شکل مهاجران خارجی )بیشتر از کشور افغانستانبه روستا و همچنین حضور 

پایدار خود فاصله گرفته است و با توجه به فرهنگ سنی، جنسی و ترکیبی از حضور جمعیت بومی و غیربومی مردم 

دار شده است. همچنین خدشه یطورکلبه بعضاًو  شدهفیتضعها روستا، اصالت فرهنگ روستایی و هویت اصیل آن

ن در حوزه زمینه شغلی، از دیگر تغییرات فرهنگی روستاهای دهستان بود که منجر به تغییر باال رفتن توقعات جوانا

 ترجیحات آنان در مشاغل آنان و طبقه اقتصادی آنان شده است.
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 ها درباره دگردیسی نقش غالب اقتصادی روستااز داده آمدهدستبه ایزمینهتصویری نظریه  مدل. 4شکل 

 
 

ی گر، علّای، مداخلهعوامل زمینهشامل ای زمینهدر قالب یک مدل نقش غالب اقتصادی  دگردیسی بیترت نیبد

عوامل مؤثر بر مقوله نهایی و مدل مذکور به شکلی صوری و نسبتاً انتزاعی  .است شدهارائه (4)شکل در  و پیامدها

 .کندرا روایت می پیامدهای ناشی از آن

 یریگنتیجه
ترین های زراعی، باغی و دامپروری از مهمدور کشاورزی و فعالیت چنداننههای دهستان کرارج که در سال

طی به همراه عوامل ـوامل محیـمجموعه عهای اخیر سال آمد، درمی سابـحبهاکنان آن ـدرآمد س نیتأممنابع 

غالب اقتصادی روستاهای آن شده، سی نقش ـریتی باعث دگردیـسیاسی و مدی -رهنگی، اقتصادیـف -اجتماعی

و در  افتهیرییتغای که نقش غالب اقتصادی بسیاری از روستاها از کشاورزی به مشاغل خدماتی و صنعتی گونهبه

های اند، میزان فعالیتغالب کشاورزی خود را حفظ کرده که همچنان نقش تعداد محدودی از روستاهایی

بخشی از  دکنندهییتأ( که 1384با توجه به نتایج پژوهش صرامی ) است. افتهیکاهشکشاورزی نسبت به گذشته 

های کاری به ناکارآمدی توان گفت در این دهستان نیز عدم استقرار علمی پدیدهنتایج این پژوهش است، می

ین اقتصادی و محیطی دهستان منجر شده که در قالب دگردیسی نقش غالب اقتصادی روستاها بروز یافته است. همچن

جریانات فضایی ناشی از رابطه شهر  تأثیرتوان شاهد با توجه به نزدیکی روستاهای این دهستان به شهر اصفهان، می

( 1392نتایج پژوهش حاکی از آن است که عالوه بر آنچه افراخته و همکاران ) نیهمچن مربوطه نیز بود. یو روستاها

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی بیان ت فضایی بر دهستان کرارج در زمینهناجریا تأثیردر خصوص 

گر( نیز بر روند محیطی و مدیریتی )همچون بحث قوانین و نظارت در دسته عوامل مداخلهداشته است؛ عوامل زیست

های روستا نسبت به شهر، ینتر بودن زمهمچنین به دلیل نزدیکی به شهر و ارزاناند. بوده تأثیرگذاراین تغییرات 

اند که باعث تنوع قومیتی در توان سایر شهرها و روستاها در روستاهای این دهستان ساکن شدهبسیاری از اهالی کم
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( نیز آمده است، در دهستان 1398گونه که در پژوهش قاسمی و عزیزپور )و همانها شده است؛ بسیاری از آن

ین دگردیسی در قالب کاهش نقش کشاورزی روستاها بوده است. اگرچه که این قالب، فرایند ا طوربهکرارج هم 

تر از پیش به خود گرفته رنگامر در تعداد محدودی از روستاهای کرارج هنوز تغییر نکرده، اما نقشی بسیار کم

 است.

ول و سرمایه ای و گردش سوداگرانه پ( آن را مشاغل حاشیه1375از طرفی بر اساس آنچه حبیبی و همکاران )

یک روستای خوابگاهی و روستای مرغ گچی  عنوانبهحق راهکنند، در روستاهایی همچون روستای کویمعرفی می

ویال، با نقش غالب اقتصادی متفاوتی مواجه هستیم که اهالی این روستا برای بقا و ماندگاری با نقش تفریحی و باغ

 اند.حیات خود و روستا به آن روی آورده

ای از روستاها که تغییر ( در دسته1398آرانی و همکاران )توان گفت بر اساس نتایج پژوهش قرنیهمچنین می

فضایی -ای از عوامل محیطی، اقتصادی و مکانیویال اتفاق افتاده است، مجموعهکاربری اراضی از کشاورزی به باغ

ن، قیمت اراضی نسبت به شهر، موضوع مالکیت، بوده است که در این پژوهش، در قالب مفاهیمی همچو تأثیرگذار

اما عالوه بر آن، ؛ است شدهاشارهخرید اراضی توسط ساکنان اصفهانی و مانند آن، در قالب مدل نظری استخراج و 

مباحث مدیریتی همچون عدم نظارت کافی و عدم تعیین و اجرای قوانین بازدارنده در این خصوص نیز به این امر 

 دامن زده است.

 هایفرصت در دسترسی به از بین رفتن اراضی حاصلخیز کشاورزی، غیرتولیدی شدن اکثر باغات، نابرابری

ل موقت و ـوکس و شهری، ایجاد مشاغـاذب، استقبال از امکانات لـپایین، رشد مشاغل ک غلیـش شغلی، امنیت

هایی از پیامدهای دگردیسی ونهنم اصیل روستایی فرهنگ ناهمگونی بافت اجتماعی روستاها و تضعیف، ناپایدار

 زیستمحیطتخریب  در درازمدت منجر بهتواند میبدون برنامه نقش غالب اقتصادی در روستاهای دهستان است که 

 .ها شودو در نهایت واماندگی و زوال آنهای اجتماعی و اقتصادی روستاها تضعیف بنیانو 

همچون رویکرد اقتصاد خالق، روحیه کارآفرینی، اخالق کاری و سرمایه  ییهامؤلفههمچنین عدم توجه به 

ها در بخش کشاورزی روستاهای این دهستان و همچنین وجود نیروی محرکه اجتماعی و حمایت از زیرساخت

( در پژوهش خود بدان اشاره 2019( و )2015که جونائدی ) گونههمانیک رهبری قدرتمند در جامعه محلی، 

 منجر به ادامه روند تغییر و دگردیسی نامطلوب نقش غالب کشاورزی روستاهای این دهستان شده است.کند، می

به مجموعه شرایط حاکم بر روستاها، دگردیسی نقش اقتصادی روستاها در طول  با توجه ازآنجاکه، یطورکلبه

صنایع ش کشاورزی و ایجاد دولت از بخ مالی، فنی، آموزشی هایتشویق و حمایتاست،  اجتنابرقابلیغزمان 

کاهش وابستگی بهایی، بندی شیخسندنامه تقسیم بر اساستبدیلی و تکمیلی کشاورزی، پرداخت حقابه کشاورزان 

ایجاد و توسعه ضمانت فروش و فراهم آوردن بازار فروش مناسب محصوالت کشاورزی، ، شغلی کشاورزان به آب

بازنگری در سازوکارهای نظارتی اجرای قانون حفظ روستاها،  و سازگار با شرایط های تولیدی کوچککارگاه

تواند میکشاورزی  برای تغییر کاربری اراضی برخورد قاطعانه و تررانهیگسختین ـتدوین قوان و اورزیـی کشـاراض

های از دگردیسی بدون برنامه و شتابان نقش اقتصادی روستاها پیامدهای حاصل از دگردیسی بدون برنامه فعالیت

شود اقتصادی در روستاها جلوگیری کند. با توجه به وسعت دهستان کرارج و تنوع روستاهای آن، پیشنهاد می

تا  قرارگرفته یموردبررسها در روستاهای کرارج تفاوت دگردیسی نقش غالب روستاها از کشاورزی به سایر نقش
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های مختلفی رخ داده است و چه صورتمشخص گردد که چرا در روستاهای مختلف، تغییر نقش کشاورزی به

 است. مؤثرعواملی بر تغییر این دگردیسی 

 

 تشکر و قدردانی
 "زایی روستاهای استان اصفهانتوسعه اقتصادی و اشتغال" با عنواناین مقاله برگرفته از قسمتی از طرح پژوهشی 

سازمان  ییبه کارفرمااست که توسط گروه پژوهشی مطالعات کالبدی شهر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و 

 ریزی استان اصفهان به انجام رسیده است.مدیریت و برنامه
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