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 چکیده
 یکل یهایو کشف قانونمند نییناخت، تبش؛ است فضایی -مکانی  یادهیشهر و روستا پد نیروابط و مناسبات ب

 یداربرکو  ینظر تیاهم یو دارا ییایجغراف یموضوع طیحاکم بر آن، در چهارچوب روابط متقابل انسان و مح

 ینوعه بهکاست  یرونیو ب یدرون یروهایوابسته به مجموعه عوامل و ن ییروستا یهااست. تحوالت سکونتگاه

 زی. مقاله حاضر نشودیم یناش گریکدیبا  ییو روستا یشهر یسکونتگاه هایعرصه ارتباط و تعامل از اههمه آن

 یشهر کرج )روستاالنک رامونیپ ییروستا یهاسکونتگاه ییفضا - یتحوالت کالبد یابیباهدف شناخت و ارز

و  یربردبه لحاظ هدف کا قیقتح نی. ااستشده نجاما شهری-ناشی از پیوندهای روستا  محمودآباد و آتشگاه(

امه و )پرسشن یاندیم -یبه روش اسناد قیتحق ازیموردن یهااست. داده یشیمایپ ق،یو روش تحق تیبه لحاظ ماه

ف دچار هد یمنتخب در روستاها یارهایمع یهمه دادپژوهش نشان  یهاافتهی. شده است یمشاهده( گردآور

 هایهسته تیبوده است. تقو ییمسکن روستا هایط به شاخصو تحول مربو رییتغ نیشتریتحول شده است و ب

 نیتراز مهم زیو باغستان شهر کرج ن شهرییدر منطقه رجا یشهر یفرع دیجد هایهسته یرگیو شکل یاصل

 جادیا و یونقل عموم حمل هایستگاهیبا شهر کرج بوده است. وجود ا یرامونیپ یتعامالت روستاها اتتأثیر

بوده  دیجد یمراکز فرع نیا یرگیعامل شکل نتریمهم انییخدمات به روستا یارائه یراخاص ب هاییربرکا

 است.

 

 .فضایی –پیراشهری، تحوالت کالبدی  یجریانات فضایی، نواح ،شهری–پیوندهای روستا واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
توسعه به ای کشورهای درحالهای ناحیهبررسیدر 

عنوان شهر و روستا بهوجود انواع روابط متقابل بین

شود دهنده ناحیه اشاره میعناصر اصلی تشکیل

 از روستا و شهر روابط مطالعه (.50:1380)افراخته،

 و ایناحیه هایریزیبرنامه در مباحث ترینمهم

 و بامطالعه زیرا ،(2: 1374آسایش،) است روستایی

 کشف با و ناحیه یک از جانبههمه و کلی شناخت

 توانمی محل در موجود های بالقوهتوانایی و استعدادها

 اختالفات و تناقضات رفع برای مناسبی هایحلراه

 و شهرها بین آشکار تضادهای خصوصـاً و ایناحیه

 (.52: 1383 دیگران، و خانی طاهر) کرد پیدا روستاها

 را خود که روستا شهر بین مناسبات و روابط شناخت

 سرمایه، کاال، جمعیتی، هایجریان شکل به عمدتاً

 ایپدیده سازد،می نمایان نوآوری و اطالعات عقاید،

 کاربردی و نظری اهمیت از و بوده جغرافیایی مکانی

 (.83:1393دولتی و همکاران،) است برخوردار ایویژه

ها و متقابل بین شهر و روستا با برسی تفاوت روابط

: 1386لینچ،شود )های مکمل بین دو ناحیه آغاز میجنبه

های های متقابل و تأثیرگذار از جنبهدارای کنش ؛ که(36

فضایی و... بر همدیگر  –ی کالبد مختلف اجتماعی،

هستند جنبه اقتصادی یکی از عوامل مؤثر در برقراری 

ادوارد (. 120:1381رضوانی،است )ا روابط شهر و روست

کنش فضایی  1950برای نخستین بار در دهه  30اولمن

را تحـت تأثیر سـه اصـل مکمل بودن،  دونقطهمیان 

 کندیمهای مداخله کننده مطرح ی و فرصتریپذانتقال

بر اساس مدل  (.135:1392علیزاده و همکاران،)

تنها با یکدیگر ارتباط دارند روستا نه شهر وکارکردی 

این چارچوب نظریه وابستگی  در .اندوابستهبلکه به هم 

معتقد است که نواحی شهری به دلیل اینکه ارتباط 

 بر اساس ی دارند،المللنیبی دارهیسرماتنگاتنگی با 

                                                           
3 0 Edward Olman 

ی از نواحی روستایی پیرامونی خود رشد برداربهره

و در زمینه شناخت  .(Alain,1999:22) کنندیم

ی امنطقهشهر و روستا با رویکرد توسعه  روابط لیتحل

و ضرابی است ) شدهمطرحنظریات زیادی 

 31هارودمدل رشد  ازجملهیی هامدل (.1388:4ی،موسو

( 1956) 33روستو مدل (،1957) 32دومار مدل (،1948)

 هامدلاین  کهآن هستند  ازجمله( 1958) 34رشمنیهو 

 ددارندیتأکی امنطقهاغلب بر رشد نامتعادل و ناموزون 

یک رابطه استعماری و انگلی بروز  صورتبهکه 

 جهت در 35فریدمن (. جان1381:103عظیمی،) دینمایم

 مدل رشد، قطب تئوری و راهبرد معایب و نواقص رفع

 نظریه یک دیکوشیم وی. کرد ارائه را پیرامون و مرکز

 سودمندی ابزارعنوان به بتواند کهاجرا قابل و یکپارچه

کند  ارائه گیرد، قرارمورداستفاده  یزیربرنامه کار در

 و مرکز (. مدلDHV ،1371 :48مشاور مهندسین )

 تحوالت عرصه در تضاد اصل بر مبتنی پیرامون

. فضاهاست سیاسی و اجتماعی -اقتصادی

 -شهری نوآوری میان تضاد بر مدل این ،گریدعبارتبه

 عزیزپور،دارد ) تأکید روستایی ییگراسنت و صنعتی

 روستا و شهر تعامالت امروزه (.36: 1389 زاده، محسن

 بر جریان مشتمل فضایی تعامالت دودسته به توانمی را

 برمشتمل  بخشی تعامالت واطالعات  ،کاال افراد،

نمود  یبندمیتقس خدمات و صنعت

(Tocoli,2003:3.) بین متفاوتی فضایی هایجریان 

 این. دارد وجود پیرامون یهاسکونتگاه و شهرها مادر

 شکل روستاها در را تحوالت از بسیاری ،هاانیجر

 یهاسکونتگاه ،رونیازا .(62:1383، سعیدیاند )داده

 قرار ییهایدگرگون معرض دروناخواه خواه روستایی

 یهاعرصه از بیرون و دارد بیرونی منشأ اغلب که دارند

                                                           
3 1Harrod Growth Model 
3 2 Domar Model 
3 3 Rostotow Model 
3 4 Hirschman Model 
3 5 John Friedman 
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 این گوناگون یهاجلوه و ردیگیم شکل روستایی

 و مختلف صور به روستایی یهاعرصه در هایدگرگون

 این اثرات. کندیم پیدا ظهور متنوع یهانهیزم در

 تحوالت عنوان تحت کالبدی عرصه در تحوالت

 خودنوبه به که بودهموردتوجه  ظاهری -فیزیکی

 تحوالت حتی و درونی یهایدگرگون موجبات

 یطیمحستیز و کالبدی اقتصادی، اجتماعی،

 (.45: 1388سعیدی،) گردندیم روستایی یهاسکونتگاه

 جریان یعنی متقابل، کنش ایندر چارچوب  بنابراین

 و اکولوژیک -محیطیبستر هم ی،ریاثرپذ و یاثرگذار

 دچار شیوبکم کالبدی، حتی و فرهنگی عرصه هم

(. 24: 1385توانا، ضیاء و فیروزنیا) شودیم دگرگونی

متقابل بین روستاها و شهرها و ادغام ساختاری و  ارتباط

خصوص در روستاهایی که در ها بهعملکردی آن

نزدیکی شهرها قرار دارد و پتانسیل پراکنده رویی و 

 Kumar jutاست )ادغام به شهرها را دارد بسیار باال 

et al.2008:28 .)ر و تحوالت است تغیی ذکرقابل

ناشی از روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای 

خورد و شهرها بسیار بیشتر به چشم میحاشیه کالن

تحت عنوان روستاها و فضاهای پیراشهری  راًیاخ

است. فضاهای  خودساختهتوجهات بسیاری را معطوف 

پیراشهری بخشی از فضاست که یکدست نیست و از 

مختلف، روستاها، فضاهای  هایفضاهای سنتی با ویژگی

شود خدماتی و محیط طبیعی تشکیل می –تولیدی 

ی (. فضاهای پیراشهری دربرگیرنده6: 1385)دانشپور، 

های ارتباطی، ی راه، شبکهشدهساختههای محدوده

های ترابری، ها، مؤسسات صنعتی، بنگاهقرارگاه

های ویژه سرگرمی و بازی، یعنی آن ها، مکانباغستان

ش از فضاست که در دسترسی ساکنان نواحی شهری بخ

(. مفهوم 103: 1374و پیراشهری قرار دارد )دلفوس، 

ای هماهنگ، با ترکیبی از ناحیه عنوانبهپیراشهری 

های شود. ویژگیهای روستایی و شهری بیان میویژگی

از: افزایش  اندعبارتها عمده این دسته از مکان

های روستایی، روزافزون تراکم جمعیت غنی از خانه

 و جو ی، منابع متعدد درآمدی، نبود مقرراتنینشآلونک

-مجادله بر حقوق تصرف زمین، تغییر ناهماهنگ زمین

های کشاورزی به مسکونی، آلودگی و مسائل 

ی شدید از منابع، پویایی برداربهرهی، طیمحستیز

عف یا نبود خدمات چشمگیر اقتصادی و ض

 یهامدت تا (.29: 1396و همکاران،  زادهلیاسماع)

 ادبیات« پیرامون شهری روستاهای» درباره طوالنی

 به اغلب گذاراناستیسزیرا  است، داشته وجود ناچیزی

ها اند. آنبوده معتقدو روستا شهر  بین تضاد و دوگانگی

 به توجه با را روستایی و ی شهریهاطیمح دوگانگی

 یریکارگازلحاظ به تفاوت بنیادی اقتصادی، یهاتفاوت

 نابرابری فنی، دانش از سطوح برخورداری و فنون

 و قانونی - حقوقی جایگاه و تقسیم قدرتازلحاظ 

 توضیح اجتماعی و قومی، فرهنگی یهاتفاوت

 توجه ناحیه اکنون اما؛ (12: 1387سعیدی، اند )دادهیم

 زیرا است، داشته معطوف خود به را زانیربرنامه زیاد

 نیاز و روستایی نواحی تغییر حال اقتصادی در هایپایه

 آن هارساختیو گسترش ز توسعه شهری برای نواحی

 از (.Robert،198-2004:183) کندیم ایجاب را

که  جهان در روستا و شهر روابط به مربوط مطالعات

 همچون دانشمندانی توسط است اخیر قرن به مربوط

 مارسل فریدمن، ،38اهلرس 37کریستالر ،36بوبک هانس

  تحقیقات داخلی است. شده انجام دیگران و 39بازن

 ی اخیرنیز در چند دهه پژوهش موضوع با مرتبط

 :شودیاشاره م هابه برخی از آنکه  است گرفتهانجام

 یوچراچونیتأثیر ب به پژوهش خود در (1370) نظریان

 در تهران شهر انسانی نیروی و فیزیکی گسترش

                                                           
3 6Hans Bobek 
3 7 Walter Chris taller 
3 8 Ehlers 
3 9 Marcel Bazin 
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 انفجارگونه گسترش و دارد دیتأک نفوذ حوزه روستاهای

 فضای و اطراف روستاهای نابودی سبب را این شهر

 سلیمانی .کندیم قلمداد نینشتختیپا جمعیت زیستی

 که دارد اشاره موضوع این پژوهشی بر( در 1381)

 نفوذ حوزه در یا نزدیکی در صنعتی واحدهای تجمع

 همواره موجود، زیستی یهامجتمع و شهرها

 -کالبدی تغییرات و اجتماعی -اقتصادی یهایدگرگون

 به یامنطقه و محلی مقیاس در یطیمحستیز و فضایی

( در 1388) قادرمزی و توانا ضیاء .است داشته دنبال

پیراشـهری  روستاهای اراضی کاربری تغییرات" یمقاله

 روستاهایموردمطالعه  نمونـه شـهر خـزش فراینـد در

که  انددهیرسبه این نتیجه  "آباد سنندجحسن و نایسر

 اراضی کاربری تغییر و سطح گسترش جمعیت، شیافزا

 و جمعیت افزایش از بخشیدرواقع  روسـتاها، این

 خـزش فراینـد طـی که بوده سنندج شهر گسترش

 پیرامونی روستاهای در شهر از منفصلصورت به شهری

 در (1388حاصل ) حسینی .است افتاده اتفاق آن

 - کالبدی تحوالت رونـد تطبیقی پژوهشی به بررسی

 تهران شهرکالن پیرامون ییروستا یهاسکونتگاه فضایی

 انقالب پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از پس

 هایسکونتگاه در فضایی - کالبدی موانع ومسائل 

 - اجتماعی فرایندهای محصول تهـران اطراف روستایی

هاست. عرصه این عملکردی روابط اقتصادی

با پژوهشی  ( در1389) و همکاران ینیالدشمس

متقابــل  جریانــات بــر جغرافیــایی تحلیلــی"عنوان

 و مرودشت: موردی مطالعه شهری – روستایی

 با مرودشت که رسیده این نتیجه به"پیرامونی روستاهای

 ضـمن نفـوذ حـوزه روسـتاهای بـه خدمات ارائه

 ایجاد موجب روستاها پویایی و شرایط فـراهم نمودن

 و شـده است. افراختهها آن در فضایی -کالبدی تغییرات

ی در پژوهشی به بررسی پدیده (1392) پور حجی

خزش شهری و پیامدهای آن بر روستاهای پیرامونی 

نشان  ی پژوهش ایشانهاافتهاند. یشهر بیرجند پرداخته

خزش شهری فضای روستاهای  1380داد در دهه 

پیرامونی را در خود حل نموده و اراضی روستایی نیز به 

است. رشد فیزیکی کرده کاربری مسکونی تبدیل 

شهری، منجر به تحول ساختار اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی، مدیریتی و خدماتی روستاهای پیرامونی شده 

 صورت مطالعات و یقاتتحق پیشینه از طورکلیبه .است

 در واقع روستاهای که گرفت نتیجه چنین توانمی گرفته

 مناسبات، روابط، از برخورداری علت به شهرها پیرامون

 هافرصت دارای شهری-روستا پیوندهای یا و تعامالت

 پایدار توسعه مسیر در گوناگون تنگناهای و

 گونهاین سوکی از. باشندمی روستایی هایسکونتگاه

 و خدمات از توانندمی شهر به نزدیکی علت به روستاها

 هایزیرساخت شغلی، هایفرصت شهری، کاالهای

 سوی از اما؛ گیرند بهره خود توسعه راستای در شهری

 از متعددی یهاچالش گرفتار معموالٌ روستاها این دیگر

 از هیرویب یبرداربهره ی،طیمحستیز یهایآلودگ قبیل

 به تولید به متکی اقتصاد از اقتصادی ساختار تغییر منابع،

ورسوم آداب تضعیف وابسته، وگرا مصرف اقتصاد سمت

 دیرپای یهاسنت اضمحالل و روستایی فرهنگ و

 یابیدست ریمس که هستند روستایی مشارکت و همیاری

 مشکل با را روستایی یهاسکونتگاه پایدار توسعه به

 روند است ضروری منظور بدین .است ساختهرو روبه

 کرد فراهم یاگونهبه روستا و شهر برای را متقابل توسعة

 تمام دیگری آن افول و رکود بهای به یکی توسعه که

 - کالبدی تحوالت تحلیل نیز تحقیق این نشود. هدف

 کرج، شهرکالن پیرامون روستایی یهاسکونتگاه فضایی

 یهایرگذاریتأث یطورکلبه تغییرات، تیفیو ک تیکم

 بر پیراشهری روستاهای تعامالت از حاصل

کرج  شهرکالن همچنین و روستایی یهاسکونتگاه

 برای مشخصطور به حاضر تحقیق رونیازا .باشدیم

که پیوندهای  شده است انجام اصلیسؤال  این به پاسخ
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 بر فضایی -کالبدی آثار چه دارای شهری -روستا 

 کرج بوده شهر و روستایی پیراشهری یهاسکونتگاه

 است؟

 

 قروش تحقی
ژوهش حاضر به لحاظ هدف ازجمله تحقیقات کابردی پ

گردآوری اطالعات است. پیمایشی   آن بررسی بوده و روش

صورت  ای و مطالعات میدانیروش مطالعات کتابخانه به دو

 سبهگرفته است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محا

ه روش تصادفی است. پرسشنامه ب آمدهدستبهنفر  384و 

در بین اهالی روستاهای هدف توزیع گردیده است. برای 

-نرم کیفی و -کمی هایها از روشوتحلیل دادهتجزیه

 کهشده است. ازآنجاییاستفاده Arc GISو  spssافزارهای 

 در شدهشناسایی هایمؤلفه و عوامل پایه بر مذکور پرسشنامه

 است؛ شدهفراهم کارشناسان و نظرانصاحب دیدگاه و تحقیق

 شود. همچنینمی تأیید پرسشنامه روای صوری بنابراین،

 کرونباخ آلفای ز آمارها پرسشنامه پایایی تعیین جهت

ابل قپایایى  دهندهنشان و آمدهدستبه 76/0شده که استفاده

– در این تحقیق برای ارزیابی تحوالت فضایی .است قبولی

و  معیار 5های روستایی موردمطالعه از کالبدی در سکونتگاه

 شده است.استفاده 1شماره  جدولشاخص به ترتیب  19

ع بخش مرکزی کرج در روستای محمودآباد از تواب

فاصله دو کیلومتری  و دراستان البرز در شمال شهر کرج 

است. روستای محمودآباد از  شده( واقع)منطقه رجایی شهر

و شمال به ارتفاعات کرج  و ازی بوده کوه یپانقاط 

ی سیاهکالهان و از جنوب به اراضی کشاورزی و روستا

ورکان ووینه منطقه رجایی شهر کرج و از شرق به روستای پ

شود. تنها گاه محدود میآتشاز شمال شرق از غرب به جاده 

 35راه ارتباطی روستای محمودآباد به داخل شهر کرج بلوار 

صورت شمال به جنوب بوده ی تعریضی انرژی اتمی بهمتر

کند. بر که روستای مذکور را به منطقه رجایی شهر متصل می

کن کشور، اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مس

نفر بوده که نسبت  300برابر  95جمعیت این روستا در سال 

از جمعیت روستا کاسته شده  نفر 220به ده سال گذشته 

 2430برابر  85آباد در سال است. جمعیت روستای محمود

 3817به  95خانوار بوده است که در سال  680نفر در قالب 

ست. روستای خانوار افزایش پیدا کرده ا 1254نفر در قالب 

ی لومتریک 10و ی شمال غربی کرج لومتریک 20آتشگاه در 

شمال رجایی شهر کرج و در پایان یک جاده کوهستانی و 

آباد و بخش مرکزی شهرستان بست از توابع دهستان کمالبن

 352از پالک ثبتی  هکتار 1875کرج به مساحت تقریبی 

است و این روستا در شمال شهر کرج واقع  باشد.می یاصل

ترین عنوان نزدیکی بهلومتریک 3روستای محمودآباد بافاصله 

شده مجتمع زیستی به این روستا در جنوب شرق روستا واقع

است. بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

بوده که  نفر 300 برابر 95کشور، جمعیت این روستا در سال 

کاسته  از جمعیت روستا نفر 220نسبت به ده سال گذشته 

 شده است.
 

 ی مورد ارزیابی در تحقیقهاو شاخص. معیارها 1ول جد

 شاخص معیار

 مسکن

مساکن  سازیمقاوم؛ و بادوام دیاستفاده از مصالح جد

 یواحدها یشتیمع یحذف فضاها ای رییتغیی؛ روستا

؛ یتجار -یتعداد واحدهای مسکون شیافزای؛ مسکون

 یمعمار یبا الگو یمسکون یتعداد واحدها شیافزا

 ی شاخص.شهر

خدمات 

 رفاهی

 ی؛درمان ساتیتأس شیافزای؛ ادار هایساختمان شیافزا

ی؛ امکانات بهداشت شیافزای؛ آموزش ساتیتأس شیافزا

 ی.حیامکانات تفر شیافزا

فضاهای 

 معیشتی

اد تعد شیافزا؛ کوچک یصنعت یهاتعداد کارگاه شیافزا

رورش تعداد واحدهای پ شیافزای؛ خدمات یهاکارگاه

 ی.باغ – یزراع یسطح اراض شیافزا؛ وریدام و ط

خدمات 

 زیربنایی

 ارتباطات بهبودی؛ ارتباط هایراه یفیو ک یبهبود کم

 .)پست و مخابرات و تلفن(

تحول 

 محیطیزیست

ی؛ مرتع یاراض بیتخری؛ باغ – یزراع یاراض بیتخر

 .اروست اندازچشم بیزدن و تخر برهم

؛ 1386؛ سلطانی،1393؛ دولتی و همکاران،1392افراخته و همکاران،

 1386؛ شفیعی ثابت،1388ضیاءتوانا و قادرمرزی،
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 شهر کرج. جایگاه روستاهای هدف در حریم کالن1شکل 

 یافته های تحقیق
 البدی روستاهای هدفک-الف( تحوالت فضایی

برای بررسی میزان تحوالت  کهنیابا توجه به  

ون کرج از معیارهای البدی روستاهای پیرامک -فضایی

تحول » ،«تحوالت خدمات رفاهی»، «تحوالت مسکن»

و « تحوالت خدمات زیربنایی»، «معیشتی در فضاهای

شده است نتایج حاصل استفاده« محیطیتحوالت زیست»

 میانگین واقعی سازدمشخص می T یآماراز آزمون 

( باالتر 3) قیتحقاز میانگین مفروض  هاتمامی شاخص

در  بنابراین در مورد تمامی معیارهای تحقیق؛ بوده است

روستاهای موردنظر تغییر و تحول صورت گرفته است. 

دهد تفاوت بین معیارهای در همچنین نتایج نشان می

 کالبدی روستا-نظر گرفته مربوط به تحوالت فضایی

اما در میان معیارها و ؛ (00/0معنادار بوده است )

 غییر و تحول مربوطهای مورداستفاده بیشترین تشاخص

 های مسکن روستایی بوده است.به شاخص

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اها منتج از کالبدی روست -. تعیین تحوالت فضایی2 جدول

 ایتک نمونه Tآزمون 

 ابعاد

 3(:test valueمفروض )میانگین 

آماره  میانگین

T 

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

وضعیت 

 گذاری تأثیر

 000/0 76/0 79/8 76/3 مسکن
یافته تحول

 است

 000/0 33/0 94/2 33/3 خدمات رفاهی
 یافتهتحول

 است

فضاهای 

 معیشتی
46/3 03/5 46/0 000/0 

 یافتهتحول

 است

خدمات 

زیربنایی 

 ها()زیرساخت

59/3 04/6 59/0 000/0 
 یافتهتحول

 است

وضعیت 

 محیطیزیست
63/3 51/5 63/0 000/0 

 یافتهتحول

 است

 1397های پژوهش،مأخذ: یافته

 

های مسکن میانگین تحوالت مربوط به شاخص

ه بوده است. در مورد معیارهای مربوط ب 76/3 روستایی

استفاده از »های تحوالت مسکن روستایی از شاخص

، «سازی مساکن روستاییمقاوم»، «مصالح جدید و بادوام

، «واحدهای مسکونی با الگوی معماری افزایش تعداد»

و « ی واحدهای مسکونیتغییر یا حذف فضاهای معیشت»

شده ادهاستف« تجاری -افزایش تعداد واحدهای مسکونی»

های مسکن است. نتایج حاصل از آزمون برای شاخص

ز ها میانگینی باالتر ادهد تمامی شاخصنیز نشان می

ها با تحوالتی مواجه ی آنمیانگین مفروض داشته و همه

« امبادو استفاده از مصالح جدید و»اما شاخص ؛ اندبوده

بیشترین تحوالت را داشته است.  17/4با میانگین 

فضایی  -بدی( میزان و نوع تغییرات کال1،2،3) ریتصاو

خوبی نشان شهر کرج را بهدر روستاهای پیرامون مادر

 .دهدمی
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های مسکن روستایی منتج از میزان تحوالت شاخص .3جدول 

 ایتک نمونه Tآزمون 

 ابعاد

 3(:test valueمفروض )میانگین 

آماره  میانگین

T 

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

استفاده از مصالح جدید 

 و بادوام
17/4 21/9 17/1 000/0 

سازی مساکن مقاوم

 روستایی
71/3 83/6 71/0 000/0 

تغییر یا حذف فضاهای 

معیشتی واحدهای 

 مسکونی

67/3 65/5 67/0 000/0 

افزایش تعداد واحدهای 

 تجاری -مسکونی
53/3 02/4 53/0 000/0 

افزایش تعداد واحدهای 

مسکونی با الگوی 

 معماری شهری

74/3 96/4 74/0 000/0 

فته ا ی  1397های پژوهش،مأخذ: 

 

 

 

 
ستفاده از مصالح و ا سازی مساکن روستاییمقاوم .1 ریتصو

 یبا الگو یمسکون یتعداد واحدها شیافزاجدید و بادوام و 

 یشهر یمعمار

 

 

 
گردشگری، اداری و  یحی وامکانات تفر یشافزا. 2 ریتصو

 بهداشتی در روستاهای هدف

 

 

 
رتباطات او  یهای ارتباطراه یفیو ک یبهبود کم. 3 ریتصو

 اروست اندازچشم یبتخر، )پست و مخابرات و تلفن(

نی، لعات میدا  1397مأخذ: مطا

 

در مورد روستای آتشگاه آنچه از مقایسه دو تصویر 

( مشخص سال 17) 2017و  2000های فاصله سال در
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شده افزایش واحدهای ساخته قبل از هر تغییرگردد می

سال کامالً مشهود است. با توجه به  15در طول 

های میدانی بیشتر واحدهای ساختمان شده برداشت

کاربری مسکونی دارند. راه ارتباطی روستا در طول این 

ل کرده و عم ها به شکل کمربند روستاسال

وسازها در مرکز و تعداد محدودی نیز در شمال ساخت

هت توسعه که جاند و باوجود اینشدهروستا ساخته

اما راه ارتباطی  روستا به سمت شرق مهیا بوده است

عنوان یک مانع انسانی عمل کرده و توسعه روستا به به

ی حائز اهمیت این سمت را محدود ساخته است. نکته

د روستای آتشگاه تخریب اراضی باغی و دیگر در مور

اخیر است. در  هایسالپوشش گیاهی درختان در طول 

 -های تفریحیروستای آتشگاه به علت افزایش کاربری

های بزرگ، تاالرهای گردشگری شامل رستوران

سطح وسیعی از پوشش ...های سنتی وپذیرائی، کافه

-شموسازها رفته و چگیاهی این منطقه به زیر ساخت

 است.طبیعی روستا دچار تخریب شده انداز و محیط 

 

 
 یهاهوایی از روستای آتشگاه در سال تصاویر .4 شماره تصویر

 2017و  2000

 

مقایسه تصاویر هوایی روستای محمودآباد نیز در 

سال اخیر بیانگر تحوالت کالبدی روستاست.  17طول 

ین شده در این روستا نیز اولافزایش واحدهای ساخته

باشد که نسبت به روستای آتشگاه بسیار تغییر مهم می

شده در های ساختهچشمگیرتر است. افزایش کاربری

جنوبی، شمال و شمال شرقی و شمال غربی  نواحی

ی روستا در روستا بیشتر بوده به شکلی که توسعه

قسمت غربی و شمال غربی به حد نهایی خود رسیده 

عات بلند مانع از توسعه است و موانع طبیعی شامل ارتفا

شود. نزدیک بودن روستا به می جهاتروستا در این 

وسازها ترین علل توسعه ساختشهر کرج از مهمکالن

بسیار مهم در مورد روستای  نکته در روستا بوده است.

ی عمودی و افزایش واحدهای محمودآباد توسعه

 ،گونه توسعهآپارتمانی در روستا بوده است که این

که غالبا به ) گریدروستاهای معمول  توسعهتا را از روس

های سازد. بهبود کیفی راهجدا می صورت افقی است(

های ارتباطی نیز از دیگر تحوالت کالبدی روستا در سال

 اخیر بوده است.

 

 

 

 

 

 

 یهاهوایی از روستای محمودآباد در سال ریتصاو .5 تصویر

 2017و  2000

 

 ر کرجمادرشهجدید در های گیری هستهب( شکل

تنها بر جریانات موجود در روابط شهر و روستا نه

گذارند بلکه بر خود شهر نیز می تأثیرروستاهای پیرامون 

روابط متقابل، تحوالت  است؛ بنابراین، گذار بودهاثر

کالبدی متقابل بر هردو سکونتگاه شهر و  –فضایی 

ین جریانات که بیشتر. با توجه به اینکندایجاد میروستا 

های فضایی حاکم بر روستاهای هدف و سکونتگاه

باشد این نکته شهر کرج میسوی شهری پیرامون به 

حائز اهمیت است که بیشترین مراجعات روستاییان به 

افتد. بر اساس ی شهری کرج اتفاق میم منطقهاکد

تحقیقات پیمایشی و مصاحبه با مسئولین و نخبگان 

( 4جدول )تایج در قالب روستاهای موردمطالعه ن
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بیشترین  . بر اساس این نتایج،شده استحاصل

ی شهری مراجعات ساکنین روستاهای هدف به هسته

ی ی مرکزی )هستهرجایی شهر )گوهردشت( و هسته

ذکر است که ساختار فعلی افتد. قابلکهن شهر( اتفاق می

ی شهری تعریف نمود هسته 4توان در شهر کرج را می

ی شده است. هسته( نشان داده2) ل شمارهشککه در 

شهرداری کرج است  7و  6رجایی شهر منطبق بر مناطق 

 .شودی باغستان میکه شامل رجایی شهر و منطقه

 

 
-هسته شهری و جریانات بین مناطق وابستگی الگوی .2شکل 

 های شهری و روستایی پیرامونهای شهری کرج با سکونتگاه

 و نگارندگان، 1390، مأخذ: رزاقی و همکاران

 

 شهری کرجروستاییان به مناطق کالن مراجعات .4جدول 

 نوع مراجعه

مناطق شهر کرج )ذکر نام محله یا خیابانی 

 خاص و...(

روستای 

 محمودآباد
 روستای آتشگاه

 آموزشی
)رجایی  7منطقه 

 شهر(

)باغستان  7و  6منطقه 

 غربی و رجایی شهر(

 خرید مایحتاج روزانه
)رجایی  7 منطقه

 شهر(

)باغستان  7و  6منطقه 

 غربی و رجایی شهر(

 بهداشتی و درمانی

 

)رجایی  7منطقه 

 شهر(

)باغستان  6منطقه 

 غربی(

یارتباط خدمات  
)رجایی  7منطقه 

 شهر(

)باغستان  6منطقه 

 غربی(

تولید  پشتیبان خدمات

مرکز خدمات )

کشاورزی، فروشگاه 

)بخش 2منطقه 

 -مرکزی شهر کرج

 خیابان دانشکده(

)بخش مرکزی 2منطقه 

 شهر کرج(

خوراک دام، تعمیرگاه 

شاورزی آالت کینماش

 و...(

 سایر
)بخش 2منطقه 

 مرکزی شهر کرج(

)بخش مرکزی 2منطقه 

 شهر کرج(

 .1397 ،پژوهشهای مأخذ: یافته

 

با توجه به مراجعات ساکنین روستاهای هدف به 

در  هاگردد که حجم جریانر کرج مشخص میمادرشه

های اصلی شهری در ی اول باعث تقویت هستهوهله

اما با توجه به مراجعات روستاهای  ؛کرج شده است

توان به این نتیجه میی رجایی شهر کرج هدف به منطقه

های عنوان هستهدر این منطقه به رسید که دو محدوده

(. 2شکل شمارهکوچک و فرعی شهر ایجادشده است )

ی روستاها در د با توسعههای فرعی جدیاین هسته

اند. با توجه مطالعات شدهنیز  های اخیر تقویتسال

ترین ونقل مسافرین مهممیدانی وجود ایستگاه حمل

های کوچک شهری در گیری این هستهعلت شکل

ی رجایی شهر کرج شده است. وجود این منطقه

های خاص در جهت ها باعث ایجاد کاربریایستگاه

 بنابراین؛ یازهای روستاییان شده استگویی به نپاسخ

ها باعث ها و جمعیت در این محدودهتراکم فعالیت

 6های فرعی کوچک جدید در مناطق گیری هستهشکل

، شده (رجایی شهر و باغستان)شهرداری کرج  7و 

 است.

 

 گیرینتیجه
دهد در تمامی های حاصل از تحقیق نشان مییافته

شده در روستاهای گرفته فضایی در نظر -ابعاد کالبدی

مطالعه تغییر و تحول صورت گرفته است.  دمور

ای تک نمونه Tکه نتایج حاصل از آزمون طوریبه

میانگین واقعی تمامی ابعاد از میانگین  سازدمشخص می

اما در میان ؛ ( باالتر بوده است3) قیتحقمفروض 

معیارها مورداستفاده بیشترین تغییر و تحول مربوط به 

های مسکن روستایی بوده است. میانگین خصشا
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 76/3 های مسکن روستاییتحوالت مربوط به شاخص

بوده است. همچنین بیشترین تغییرات بعد مسکن نیز 

با  «استفاده از مصالح جدید و بادوام»شاخص مربوط به 

ی حاصل از مطالعات بوده است. نتیجه (17/4میانگین )

های اخیر نشان از پیمایشی و تصاویر هوایی در سال

شده در وسازها و افزایش سطوح ساختهتوسعه ساخت

روستاها دارد. در روستای محمودآباد این تغییرات در 

مشاهده آپارتمانی( قابل)ی عمودی روستا قالب توسعه

است. مراجعات و جریانات موجود بین روستاهای 

پیرامون کرج بر ساختار فضایی مادرشهر کرج نیز 

های اصلی شهر کرج بوده است. تقویت هستهگذار تأثیر

ات تأثیرترین ی مراجعات روستاییان یکی از مهمجهیدرنت

ری در منطقه های فرعی شهبوده و همچنین ایجاد هسته

های کاربری وجود آمدنباعث به  باغستان و رجایی شهر

-ات میتأثیرها شده است. از دیگر خاص در پیرامون آن

ی شهر به سمت روستای هرویتوان به گسترش بی

شهری، افزایش قیمت محمودآباد، افزایش ترافیک درون

 امالک در کرج اشاره کرد.
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