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 های کلیدی:واژه

 ،یخزش شهر

 ،یطیتحوالت مح

 .مهرآباد راشهر،یپ

زرگ و روند رو به ب یشهرها ژهیشهرها به و یکیو بازتاب اکولوژ شوندیتر مرشد شتابان خود بزرگ باشهرها 

 یکشاورز یهانیبه زم یاندازشهرها و دست یتوسعه کالبد ای ییها در درجه اول گسترش فضاآن تیرشد جمع

رغبت به  شیباعث افزا گرید یو از سو یزیسو باعث شهرگر کیگسترش از  نیاست. ا رامونیپ یعیو منابع طب

رای روستاهای همجوار بضوع به ویژه به دور از شهرها شده است. این مو ییهادوم و استراحت در مکان یهاخانه

اشیه و پیرامون کالنشهرها، خصوصاً تهران و شهرهای بزرگ جدی است. بنابراین هر سکونتگاه روستایی که در ح

 یرا بر جا یت مختلفامر در روستاها اثرا نیا ومراکز شهری استقرار یافته باشد در معرض توجه قرار گرفته  نیا

در  یش شهرخز یو اقتصاد یو اجتماع ییفضا-یکالبد ،یطیاثرات مح یبررس قیتحق نیگذاشته است. هدف ا

را  ژوهشپ یجامعه آمار مبتنی بر مصاحبه است، یفیمهرآباد است. روش تحقیق در این مقاله روش ک یروستا

 ها به روش گلولهمصاحبه .داده است لیساکن روستا تشک ییروستا یو خانوارها نیو مسئول رانیدو گروه مد

نگرش  رییو تغ ییگراشهر دهیرشد پد یآن بود که در بعد اجتماع انگریب جی. نتارفتیو تا حد اشباع انجام پذ یبرف

عدم  ید اقتصادگذاشته است و در بع یبه جا رآبادمه یدر روستا یاست که رشد شهر یاثر نیترمهم انیروستائ

رخ داده  یامدارو د یراکد ماندن کشاورز جهینت که در انیتعادل در اشتغال و کاهش درآمد و پس انداز روستائ

و ساز  ساخت شیو افزا یزیگرمهرآباد قانون یدر روستا یحاصل از خزش شهر یاثر کالبد نیتراست مهم

همراه   را به یطیمحستیز یهایآلودگ شیو افزا یعیمنابع طب بیتخرنیز   یطیمح بعدبوده است و در  رمجازیغ

 داشته است.
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 مقدمه 
ش سترش و در شکال از یکی پراکنده گ ست شهر شکل ا ساس بر که ا  بنیان دگرگونی متعددی چون عوامل ا

صادی ست زمین، بازیبورس امکان شهر، اقت سازی و یسهل انگارانه هایسیا صمیم شهر  برای ناگهانی هایگیریت

زیست  ناگوار پیامدهای دایشپی موجب خود و گیردشکل می شهری ناکارآمد هایبرنامه و قوانین شهری، یتوسعه

صادی و اجتماعی محیطی، شهرهایی و شده اقت ست به آن با که برای  سئله به اند،گریباند شده بغرنج ایم  تبدیل 

ست)عباس ستم زادگانا شهرها33: 1387یزدی، و ر شد با (.   اکولوژیکی بازتاب و شوندمی تربزرگ خود شتابان ر

شد رو درون و بزرگ شهرهای ویژه به شهرها سترش اول درجه در آنها جمعیت به ر ضایی گ سعه یا ف  کالبدی تو

ست و شهرها شاورزی وزمین به اندازید شهرها پیرامون طبیعی منابع های ک ست. چراکه  ستاها و ا  مراکز عنوان به رو

 بر تکیه با خاص روابط دارای که ناحیه هســتند یک جغرافیایی هایبنیان اصــلی دهندهشــکل و هاانســان تجمع اصــلی

 از تبعیت به و تاریخ گذر در سکونتگاهی هایاین کانون. هستند یکدیگر با فضایی و اجتماعی -اقتصادی هایویژگی

سی دگرگونی شاهد ناحیه، آن زمانی و مکانی شرایط سا ساختار ا ضای در تغییر بدنبال. اندبوده خود کارکرد و در   ف

ـــبات میان نوع و پیوندها و روابط جوامع، گونهاین محیطی ـــه دو این مناس ـــتخوش جمعیتی عرص  بنیادین تحوالت دس

س گردیده  مرکزی شهر از هافعالیت مکان تغییر و جابه جایی درنتیجه ی که فرایند این (. در10:1392 )افراخته، تا

 رامونپی به مرکز از های اقتصــادیفرصــت و گذاریســرمایه هایجریان از زیادی یدهد گســترهمی رخ پیرامون به

 می دهند. جهت تغییر

 اختیارات ملی کنفرانس در دراپر ارال توســـط 1937 ســـال در بار نخســـتین برای روییپراکنده اصـــطالح

 )حسینیشد یاد غیراقتصادی و نازیبا و زشت توسعه عنوانبه آن از و گرفت قرار تنسی مورد استفاده دره ریزیبرنامه

 مردم انبوه حرکت -1:اندبوده آفریننقش روییپراکنده در عمده عامل چهار که درسمی نظر (. به36: 1394و حسینی، 

 فیزیکی گسـترش-4 شـهرها؛ و جمعیت طبیعی رشـد - 3شـهر؛  به روسـتاها از برخی تبدیل -2شـهرها؛  به روسـتاها از

 گسترش و رشد حقیقت، در (.1387،3افشاری، و قادرمزی)شهر فضای در مجاور روستاهای ادغام آن تبع به و شهرها

 از شهر جایگاه ارتقاء بویژه کشوری، تقسیمات سطوح در جایگاه تغییر از پس برونزا، تأثیر عوامل تحت شهر، سریع

ستان شهر ستان، مرکز به مرکز  (. در 50: 1387  همکاران، و گردد )عزیزپور منجر شهری روییپراکنده به تواندمی ا

 خاطر همین به کنند و فراهم مناسـبی حیاتی فضـای شـده افزوده جمعیت ههم برای توانندنمی اثر رشـد سـریع، شـهرها

شوند این موضوع از دو منظر قابل توجه است در دیدگاه می رانده آن پیرامون به شهر به شده اضافه جمعیت از بخشی

ـــهری را به لحاظ مالی و اجتماعی ندارند به  ـــتائیان فقیر و کارگری که توان جذب در نقاط ش ـــتاهای اول روس روس

 هایسکونتگاه مورد این شوند درتری قرار دارد رانده میهای زندگی در سطح پایینهمجوار شهرها که از لحاظ هزینه

 از اســتفاده امکان شــهر با مجاورت واقع در .هســتند جمعیتی چنین جذب مکان تریناصــلی شــهر به نزدیک روســتایی

 درنتیجه .سازدمی پذیرامکان روستاها گونهاین ساکنان برای اقتصادی هایزمینه در ویژه به را شهر در موجود خدمات

ــیاری ــهر به به مهاجران از بس ــاً و زندگی هایهزینه بودن پایین دلیل ش ــوص ــکن و زمین تأمین هایهزینه مخص  در مس

ستاهای سبت پیرامونی رو ستاها گونهاین شهر، به به ن سیا چنین در .کنندمی مهاجرت رو ستاها این از ریفرایندی، ب  رو

 شهر مختلف مشاغل در روزها آنها ساکنان بیشتر کرد؛ یعنی خواهند پیدا «خوابگاهی-سکونتی»کارکرد مدتی از پس

ــتغال ــب و کنندمی پیدا اش ــتاهای در هاش ــهر پیرامون روس ــر به ش ــاد ترتیب این به .برندمی س ــتا اقتص  تأثیر تحت روس
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 و هویتبی کانونی کشـــاورزی، به غالباً محتوایی با تولیدی مکانی از و کندمی اپید تغییر تدریج به شـــهر با همجواری

این  .شودمی شهر اقتصادی فرایندهای تابع روستا اقتصادی ساختار در نتیجه و گرددمی تبدیل شهر کننده منابعمصرف

ضوع در شتر مو ستاهای بی صورت رو شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت  س نزدیک به  مهاجرپذیری،  اثر ت. درپذیرفته ا

ـــتاها این جمعیت ـــهری به می افزایش العادهفوق روس ـــتاها و خزش ش ـــترش فیزیکی و کالبدی روس یابد و باعث گس

 کار و درآمد تأمین زمینه خدمات، بخش در عمدتاً شغلی، هایشود فرصتهای کشاورزی نزدیک روستا میزمین

 است. آورده فراهم شهرها حریم در واقع روستاهای ساکنین برای را

شر   ستند باعث توجه ق شهری نزدیک ه ستاهایی که خوش آب و هوا بوده و به نوعی به مراکز  از دیدگاه دوم رو

های متوسط رو به باالی جامعه شهری برای استراحت و تفریح به دور از هیاهوی شهری شده است در این مورد زمین

شی شهرن ستائیان مورد توجه  شاورزی و باغات رو سترشنان واقع میک ستا کالبد شود و به تدریج گ  و پیرامون به رو

ست ضی به اندازید شاورزی ارا صادی، کالبدی هایزیان و هامحدودیت اطراف، ک  خاص محیطی و اجتماعی اقت

سو از نماید؛می تحمیل نیز را خود شت ساختار یک ستا معی  ماهیت تغییر تدریج به شهر با همجواری تأثیر تحت رو

 سـاخت نتیجه در و تبدیل شـهر انگل و هویتبی کانونی به کشـاورزی  غالباً محتوایی با تولیدی مکانی از و داده

 با نیز روستاها ساکنین فرهنگی  -  اجتماعی وجوه طرفی، شود؛ ازمی شهر اقتصادی فرایندهای تابع روستا اقتصادی

صله  بر و بیرونی فرهنگی  – اجتماعی تحوالت و جریانات از متأثر درونی واراندام پویایی و تحوالت از گرفتن فا

 در موجود اجتماعی ساخت با دگرسویی جز اینتیجه اثرگذاری، شدت و سرعت دلیل به که شودمی شهر از آمده

 زراعی هایزمین فروش و خرید بازار و یافته تجاری ارزش روستا، زراعی هایزمین کالبدی بعد ندارد. از را روستا

 کالبد و بافت اینکه بر افزون این بین، در. گیردمی رونق تفریحی و خدماتی مســکونی، هایزمین به نهاآ تبدیل و

در )بالنســبه هنگفت  درآمدهای صــاحبان از ایطبقه تدریج به شــود،می ماهیت و کارکرد تغییر دســتخوش روســتا

؛ افزایش تقاضا برای مسکن گرددوستا میونق بازار زمین در رگیرد که خود عامل تشدید و رشکل می  (مقیاس روستا

سازهای بی ساسی در آشفتگی ساخت و ضابطه و بیاز جمله عوامل دیگر برای ساخت و  رویه است که خود نقشی ا

ــتا ایفا می ــاً .نمایدبافت کالبدی روس ــل از روابط نابرابر و بعض ــهر به  آثار و پیامدهای حاص ــده از ش مخرب تحمیل ش

ستاهای پیرامونی ت ستنها معطوف به موارد مذکور نبودهرو ضایی و مدیریتی محیطی، بلکه در ابعاد دیگری نظیر زی ، ف

 نهادی نیز دارای مسایل متعددی است.  –

 روســتاهای نزدیک و خوش آب و هوای تهران، اثرات پدیده از یکی عنوان به روســتای مهرآباد بر همین اســاس،

ست. کرده تجربه را شهری خزش ضی خیر،أ هایدهه در ا شاورزی و باغات پیرامون ارا سکان ارزان  ک ستا برای ا رو

ترین دلیل گرایش و رغبت به این روســتا عالوه بر های دوم  از دســت رفته اســت. مهمقیمت، ویالســازی و ایجاد خانه

ست  سی خوب و قابل اطمینان بوده ا ستر شهر تهران، وجود آب و هوای مطبوع  وباغات فراوان و د که در  نزدیکی به 

شینان به این روستا،  فضایی، تغییرات گسترش آن تبع به و جمعیت شدید افزایش بر اثر روستا، چهره اثر استقبال شهرن

 سریع جاییجابه غالب گشته است و باعث روستا استراحتگاهی و خوابگاهی نقش. است دیده خود به را توجهی قابل

است )بنا به گفته شورای اسالمی روستا  ریخته هم به روستا این تیسن و ارگانیک بافت و شده جمعیت شدید تراکم و

 این داران شهر تهران در این روستا خریده یا ساخته شده است(. بهویال و باغ توسط سرمایه 30سال اخیر بالغ بر  10در 
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ستا، این در ترتیب، سیعی حجم رو ستگی گونههیچ که جمعیت از و شه واب سکونت به ایری  تجمع ندارند، خود محل 

 بوده، غیرارگانیک بصـــورت گســـترش خیرأ هایســـال در باالخص شـــهر فضـــائی گســـترش کهآنجایی از. اندیافته

شته دنبال به را هاییدگرگونی ست داده شکل را پیامدهایی مختلف در ابعاد هادگرگونی این که دا ستا همین در. ا  را

ـــر پژوهش ـــی به حاض ـــادی و اجتماعی این پدیده دگرگونی و و ارزیابی اثرات بررس های، محیطی، کالبدی، اقتص

به دنبال یافتن پاســخی برای این پرســش اســاســی اســت که هجوم شــهرنشــینان به روســتا و  حاضــر پردازد. پژوهشمی

 نمایند؟یان چگونه این اثرات را ادراک میاثراتی را در روستای مهرآباد در برداشته است؟ و روستائ ها، چهویالسازی

های زیادی در این خصوص انجام شده است.  این رویی، پژوهشنایت به گستردگی موضوع خزش و پراکندهبا ع

بندی کلی برخی اند در یک دستهیکسانی رسیده بیش و کم نتایج به سیاسی -اقتصادی نظام از نوع ها مستقلپژوهش

صرف زمین وپژوهش شهری را بر ت ضوع خزش  ضی محد ها مو توان به اند. در این زمینه میود نمودهتغییبرکاربری ارا

سا )2014مطالعات چالتو تافا ) شرقی، بی ان سترده 2012( در اتیوپی  شهری و تغییر گ شاهدی بر خزش  ( در رومانی که 

های کشاورزی ترین اثر رشد و گسترش شهری را تخریب زمینکاربری اراضی هستند اشاره کرد. این تحقیقات مهم

ستاهای پیرامون  سکونی بیان نمودهوتغییر کاربری زمینرو صنعتی و م شاورزی به تجاری و  اند. برخی دیگر از های ک

صرف منابع طبیعی وکارآییپژوهش ست، اندازه م شخص بر تخریب محیط زی صورت م شهری را به  شد   ها اثرات ر

ها برخی پژوهش (.Batty et al: 2003, Alberti, 2005: Burchell et al, 2002اند )ها مورد توجه قرار دادهزیرساخت

هایی نیز به نظام مدیریت و توسعه اند و پژوهشمحیطی پدیده خزش اشاره داشتهه بررسی پیامدهای اقتصادی و زیستب

سی و اداری پرداخته ستهسیا سی اثرات اجتماعی پرداخته هاای دیگر از پژوهشاند و د  و اند از جمله گوردونبه برر

 Gordon andاســـت ) اجتماعی رفاه و زندگی کیفیت دهندهرویی ارتقاءپراکنده که کنندمی بیان ریچاردســـون

Richardson, 1997; Bruekner: 2000.) 

 بررسی به از اروپا شواهدی شهری: گسترش و سازمانی قوانین عنوان با ایمقاله در (،2018همکاران) و ارلک

ست ستفاده هایسیا شوق و زمین از ا ضای بر آنها تأثیر و محلی مالی هایم سترش ف شان نتایج پرداختند. شهری گ  ن

 یپراکنده گسترش و رشد و شهری ترویج با به طور قابل توجهی محلی سیاسی بندیتقسیم و تمرکززدایی که داد

در  شــهری یپراکنده رشــد فضــایی ارزیابی عنوان با ایمقاله در (،2018همکاران ) و ابودو .دارد ارتباط شــهر

ستفاده با اوگاندا آروا، یشهردار ستم و سنجش از دور از ا به  زنجیره مارکوف ماتریس و جغرافیایی اطالعات سی

 باعث شهرنشینی که داد نتایج نشان پرداختند. آن یپراکنده رشد بررسی و شهر ترکیب در آینده تغییرات بینیپیش

 یپراکنده گسـترش و رشـد همچنین و ریزی شـهریبرنامه غیر هایشـهرک ظهور و اقتصـادی هایفرصـت ایجاد

 .است شده شهری

ــاد در نفتی درآمدهای که زمانی از نیز ایران در ــور عمومی اقتص ــهرگرایی، ترغیب با همراه و تزریق کش  ش

شهری در گذاریسرمایه ضی  شد مبنای گرفت، شدت شتابان نحوی به ارا سترش علیرغم شهرها، ر  هایبرنامه گ

سترش روند، این تداوم (33: 1388گرفت )حبیبی،  ودخ به برونزا ماهیتی شهری، سببی گ  همراه به را شهرها تنا

ــته ــیه منفی هایپدیده بروز بر افزون که داش ــهری )حاش ــینی،ش ــهری(، بحران و فقر نش ــم بر ش  کالبد و اندازچش

 رویةبی روند تداوم ترتیب بدیناســـت.  گذارده برجای داریدامنه تأثیرات نیز پیرامونی روســـتایی هایعرصـــه
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شد و شهرگرایی سترش و ر شهری و خورندگی خزش، هایپدیده ناچار به شهرها، افقی گ  به را ادغام )الحاق( 

ست آورده ارمغان سب تغییر و نابودی ساززمینه خود که ا  پیرامونی، هایحوزه در ویژه به زمین، هایکاربری نامتنا

 ایران در شهرنشینی و دولت عنوان با ایمقاله در (،1388هنمایی )ر (.14: 1394شود )سعیدی و همکاران، می شده و

سعه آن در تحول و دولت نقش به شتاب یتو شینی و شهر پر شان نتایج پردازد.می ایران در شهرن  با دولت داد ن

ــرمایه و کردن پول تجاری ــهرها، در س ــترده بانکی نظام طریق از ش ــعه به دارد، اختیار در که ایگس ــهر توس و  ش

شینی شایش معنای را به روییکنده پرا نیز سیف الدینی .کندمی کمک شهرن شده کنترل پخ سعه ن  زمین روی بر تو

ـــتایی یا ـــعه زمین روس ـــاورزی هایزمین و تغییرکاربری پایین هایتراکم با اغلب که داندمی نیافتهتوس  به کش

یز بررســی اثرات الحاق شــهری، خزش و در ایران ن (.347: 1388 الدینی،همراه اســت)ســیف شــهری هایکاربری

(، 1392توان به پژوهش افراخته و حجی پور )ها میرویی به وفور بررســـی شـــده اســـت از جمله این پژوهشپراکنده

(، نتیجه رشــد شــهری و الحاق 1392( اشــاره نمود، ســعیدی )1392( ســعیدی و همکاران )1392جاللیان و همکاران )

 دنبال به و شهری و روستایی مهاجران ورود واسطه به افزایش جمعیت نظیر متعددی ایروستاها به شهر را با پیامده

شیه پیدایش آن شینی، تغییرحا ضی کاربری ن شاورزی ارا سکونی به ک سائل و خدماتی، آلودگی و م ست م محیطی زی

 حل خود در را پیرامونی روســتاهای فضــای شــهری خزش (،1392پور )اند.  افراخته و حجیدر روســتاها برشــمرده

 اقتصـادی، سـاختار تحول به منجر همچنین. اسـت شـده تبدیل مسـکونی به کاربری نیز روسـتایی اراضـی و نموده

دهد که بیشتر عمده تحقیقات پیشین نشان می .است شده پیرامون روستاهای خدماتی و مدیریتی اجتماعی، فرهنگی،

ــورت به این تحقیقات ــتر و بوده بعدی تک ص ــائل بیش ــت منفی اثرات به بوطمر مس  کاربری و تغییر محیطیزیس

شاورزی هایزمین صادی آن پرداخته را ک سی پیامدهای  اجتماعی و اقت سی کرده اند و کمتر به برر اند وجه تمایز برر

های محیطی و جمله تغییر کاربری اراضــی، آلودگیاین پژوهش این اســت که به دور از مســائل محیطی و کالبدی از 

س ستی رو صادی ورود زی سی اثرات اجتماعی و اقت صوص در ایام تعطیل به برر تا، ایجاد تراکم و افزایش جمعیت به خ

 پردازد.این مهاجرین به روستا از دیدگاه خود روستائیان می

ستاها و شهرها  صلی مراکز عنوان به رو سان تجمع ا صلی دهندهشکل و هاان ناحیه  یک جغرافیایی هایبنیان ا

ــندمی ــایی و اجتماعی -اقتصــادی هایویژگی بر تکیه با خاص روابط دارای که باش ــتند این  یکدیگر با فض هس

سی دگرگونی شاهد ناحیه، آن زمانی و مکانی شرایط از تبعیت به و تاریخ گذر در سکونتگاهی هایکانون سا در  ا

 (.1397اند)محمدی و همکاران، بوده خود کارکرد و ساختار

سبات در یکی از تغییرات مهم  سترش ها،سکونتگاه این منا ستاهای محدوده به شهرها خزش یا گ  پیرامون رو

 و اجتماعی یابد. محیطمی افزایش ایحاشیه نواحی در شهری هایناهنجاری میزان شهری، گسترش فضای هست. با

ساختارهای سکونی،  سب م صادی، فقر و اجتماعی ناکامی شغلی، نامنا سیب بروز زمینه اقت شد و شهری هایآ  ر

سیخته و  رویهبی سترش نیز و هاناهنجاری لجام گ شیه در را اجتماعی ناامنی گ سرور،  و آورد )کارگرمی فراهم حا

 ,Muller and Hmiltonاست ) متمرکز روییپراکنده منفی تأثیرات بر وفاق بیشترین گسترده (. در مطالعات7: 1390

ست،محیط تخریب از: اندعبارت روییپراکنده منفی (. پیامدهای1994 ضی بین از زی  رفتن بین از زراعی، رفتن ارا
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ــاهای ــدید باز، فض ــئله تش ــت از و های پنهانهزینه افزایش درآمد، کاهش ترافیک، مس جمعی در  حس رفتن دس

 (.Bengston et al , 2005روستاها است )

سعه حقیقت در صر دهه چند در شهری، تو صادی اجتماعی، مختلف از ابعاد معا سی ،اقت سیا  ... و فرهنگی، 

شر زندگی شان می مطالعات .است داده قرار ثیرأت تحت را ب سیاری در تاکنون آنچه دهد،ن شتر و رهاکشو از ب  در بی

 و شهری هایحومه در جمعیت افزایش عامل دو با که شهری است رشد است، داده رخ توسعه حال در کشورهای

سترش ست )امان یافته نمود شهرها کالبدی گ شکل86: 1392پور و همکاران،  ا ستقرار یابی(.  ض ا  با جمعیت اییف

 شــهری، جمعیت طبیعی رشــد کنش برهم و منفرد شــیوه به اثرگذاری حالت معلول دو کشــور در شــده یاد روند

 یزیکیف گسترش نهایت در و شهر به روستاها از بسیاری شدن مبدل شهری، های روستامهاجرت روستایی، واگرایی

 شاورزیحیطه ک از کاذب قیمت به فروش برای اراضی از زیادی بخش .است بوده پیرامونی روستاهای غاماد و شهر

 و مراتع جنگل و نآ بر عالوه و نامندمی زمین اجتماعی آیش را آن که شــوندمی تبدیل بایر اراضــی به و خارج

شم و منابع دیگر ستاهای طبیعی اندازهایچ صنوعیکاربری به تحول و تغیر معرض در شهر پیرامون رو  قرار های م

 (.121: 1388گیرند )قادرمرزی و همکاران، می

 لداخ در و شــهر از خارج به و جمعیت شــده وارونه شــهر مرکز به مهاجرت بیســتم، قرن دوم نیمه طول در

صطالح خزش یا پراکندگیKrieger, 1999: 16اند )شده سرازیر هاحومه سط دهه  (. ا نامه واژه جزئی از 1940تا اوا

نامه ه واژهشــوند کلمه شــهری، روســتایی ببطور ســنتی بعنوان پی 1970که از دهه کاربری زمین بوده اســت. درحالی

کارانه آمریکا از تب محافظهکاربری زمین وارد شــده اســت. خزش روســتایی را می توان بعنوان  مظهر جمعیتی در مک

 دانست. 1960های اقتصادی و اجتماعی دهه جنبش

تعریف  فقدان کنند،می اشــاره آن به روییپراکنده زمینه در محققان همواره که هاییچالش ترینمهم از کیی

و روشن است  دواح تعریف فاقد پدیده این مفهوم که اندمدعی آنان که طوری به است، پدیده این از کامل و جامع

(Wilson et al., 2003; Johnson, 2001; Angel et al., 2007; Ashkenazi and Frankel, 2007: 101بررسی .) 

شان نظران،صاحب سوی از شده ارائه تعاریف سون،نظیر  هاآن از تعدادی که دهدمی ن  کالرک، و هاروی کال

 تراکم کم پراکنده، ساخت صورت شهرها به گسترش را آن و دارند تأکید کالبدی ابعاد بر بیشتر اوتنسمان و آرچر

 Clawson, 1962; Harvey andدانند )دسترسی برون شهری می محورهای امتداد در خطی یتجار و متفرق پیوسته،

Clark, 1965; Archer, 1973; Otensman, 1977ــرفاً تلقیِ طرز (. این  1980 دهه اوایل تا پدیده، از کالبدی ص

ست بوده حاکم میالدی شدن با و ادامه در ولی ا ست پیامدهای طرح  سیت و محیطیزی سا  آن، به عمومی هایح

ــتر و اوینگ چون افرادی ــت پیامدهای به کالبدی ابعاد بر داونز، عالوه و گالس  و کنندیم تأکید نیز محیطیزیس

ـــترش الگویی نه را روییپراکنده ـــهری، برای گس  پی در زیادی محیطی پیامدهای که دانندمی الگویی بلکه ش

 . (Ewing, 1997; Downs, 2001)دارد

شته. با معتقد ا 2هایوارد سل های گذ ستطاعت مالی برای زندگی در حومه دارند تا ن شتری ا ست هم اکنون مردم بی

این ذهنیت، غیر واقعی اســت که انتظار داشــته باشــیم شــهرها با تراکم قبلی خود رشــد کنند همانگونه که طبقه میانی با 

                                                           
2 . Hayward 
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شـــتر و بیشـــتری به طبقه میانی باالتر وارد ، همانگونه که مردم بیکند. عالوه بر اینبیشـــتری رشـــد میموفقیت و میزان 

ــا برای خانه های بزرگتر بمی ــوند تقاض یابد حال با عنایت به نبود زمین فراوان در ا حیاط های بزرگتر نیز افزایش میش

ست، هجوم  شهرها افزایش یافته ا ستاهای نزدیک  سکونت دوم در رو شهر و  شهرها، تمایل به خروج از  داخل بافت 

ـــط  ـــهرها و خرید زمین یا باغطبقه متوس ـــتاهای نزدیک کالنش ـــتائیان برای ایجاد مکان های رورو به باال به روس س

های دوم( در جامعه مقصــد دارای اثرات فراوان محیطی، اجتماعی، اقتصــادی و کالبدی اســت. بر این )خانهاســتراحت

جامعه مقصد )روستا( از دیدگاه اساس این پژوهش در پی بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی پدیده خزش شهری در 

 روستائیان است و به دنبال واکاوی این اثرات در ذهن و ادراک ساکنان روستا است.

 

 روش شناسی
 بر حاکم رویکرد اســت. بوده تحلیلی -توصــیفی روش لحاظ به و کاربردی ماهیت منظر از حاضــر پژوهش

ست. کیفی روش رهیافتی از پژوهش، صاحبه به روش کیفی ترتیب بدین ا سی و ارزیابی اثرات خزش م هایی در برر

 ها و ابعاد اثرات مورد شناسایی قرار گرفت.شهری و رشدشهرگرایی در روستای مهرآباد انجام پذیرفت و مقوله

سایی مهم منظور به نیاز مورد اطالعات در روش کیفی در ابعاد  شهری خزش پدیده ثیراتأت و پیامدها ترینشنا

آوری اطالعات به آوری شد. برای جمعضایی، اقتصادی و اجتماعی روستا به روش مصاحبه جمعف –محیطی، کالبدی 

ها با مصاحبه به انجام رسید این مصاحبه 8روش مصاحبه در گروه مسئولین و متخصصان آگاه به شرایط روستا تعداد 

ــتا )1دهیار ) ــالمی روس ــورای اس ــاحبه(، ش ــهرداری ) 2مص ــاحبه(، کارمند ش ــاحب 1مص ــهرداری بومهن(، افراد مص ه ش

مصــاحبه(  2کرده و مقیم در تهران و دماوند )مصــاحبه( و افراد تحصــیل 2متخصــص و صــاحب نفوذ مقیم در روســتا )

مصـاحبه  15انجام پذیرفت. و در گروه روسـتائیان و سـرپرسـت خانوارهای روسـتایی مقیم در روسـتای مهرآباد تعداد 

 اختصاصی انجام پذیرفت.

صان پژوهش، گروه این آماری جامعه ص سئولین برگیرنده در آگاهان و متخ صان و مدیران اجرایی، م ص  متخ

 گلوله روش شرایط منطقه و روستائیان مقیم در روستا را در برگرفت. افراد برای مصاحبه به به آشنا روستایی توسعة

ــایی ــناس ــدند، برفی ش ــه در و فرآیند تجزیه و تحلیل ش  و کدگذاری محوری یکدگذار باز، کدگذاری مرحله س

ها با مصاحبه تحلیل و تجزیه از دست آمده به نتایج کدگذاری، مرحله سه این انجام از انجام پذیرفت پس به انتخابی

 ارجاع به مصاحبه صورت پذیرفت.

سیر ارتباطی این  ست. م ستان تهران ا ستان دماوند ا شهر ستان مهرآباد، بخش رودهن،  ستای مهرآباد از توابع ده رو

س صلی تهرانرو شعب می -تا از جاده ا سیر دماوند من سط م ستا تو ستاهای نوده و خورین در جنوب این رو شود. رو

کنند. این روســتا در جنوب جاده ارتباطی اصــلی دماوند اتصــال برقرار می -ارتباطی این روســتا با محور اصــلی تهران

ص -تهران شهر دماوند و در فا شده و خارج از  30له کمتر از دماوند قرار دارد. مهرآباد در غرب  کیلومتری از آن واقع 

شهر قرار دارد. شهرداری این  ساس  حریم  شماری مرکز آمار ایرانبرا سال  سر  412نفر ) 1592، جمعیت آن 1385در 

ست خانوار( بوده سال  .ا ست ب 612نفر و  3278جمعیت برابر با  1395در  ضای خانوار بوده ا سترش ف ا گذر زمان و گ

چهار  بیش ازویالسازی و توجه شهرنشینان به باغات روستا و احداث  ،مهاجرت این روستا و افزایش جمعیت از طریق

 )در زمان برداشت میدانی هنوز مساکن مهر به طور کامل تحویل نشده بود( واحد مسکن مهر در این منطقه، 500  هزار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
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شاورزی تا حدودی  ستند مردمانی که هم رونقفعالیت ک ست داده ولی با این حال ه شاورزی و خود را از د چنان به ک

 .دامداری و باغداری فعالیت دارند

 

 های تحقیقیافته
صاحبه 23تعداد  ستای  م صادی و اجتماعی رو سعه اقت شهری بر تو در ارتباط با ارزیابی و اثرگذاری پدیده خزش 

خابی( مورد های به روش تئوری بنیادی، در سه مرحله کدگذاری )باز، محوری و انتمهرآباد انجام شد. سپس مصاحبه

صاحبه ست م ساختاریافته ادامه پیدا تجزیه و تحلیل قرار گرفت، الزم به ذکر ا صورت نیمه  شباع نظری به  ها تا تحقق ا

کرد. در ادامه ضمن پرهیز از اطاله کالم نتایج در مراحل کدگذاری )انتخابی و محوری( به صورت جدولی نشان داده 

 می شود.

 

 گذاری انتخابیها در مرحله کدمقوله .1جدول

 مفاهیم مقوله ها مقوله اصلی

دگردیسی و نارسایی 

 اجتماعی )فرهنگی(

 های اجتماعیتغییر ارزش
کاهش تمایل به شغل کشاورزی، کاهش تمایل به شغل دامداری، افزایش تجمل گرایی، 

 رواج فرهنگ مصرف گرایی، تغییر سبک زندگی، تمایل به کاهش فرزندآوری،

 اعیکاهش سرمایه اجتم

کاهش روحیه مشارکت، کاهش همکاری و همیاری مردم با یکدیگر، تغییر همگنی 

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

 مردم، کاهش همدلی و همیاری،

 تغییر نگرش
کاهش دلبستگی به کشاورزی، افزایش فعالیت های خدماتی، رواج اشتغال کاذب، 

 گراییگرایی، مصرففروش زمین، ترجیح روستائیان به زندگی در شهر، اعتقاد به تجمل

 افزایش ناهنجاری
افزایش نزاع و درگیری، افزایش اعتیاد، رواج ماهواره، افزایش جرم های فردی، احساس 

 فقر، افزایش استفاده از مشروبات الکلی

 بقاتی، افزایش احساس فقرجاد فاصله طافزایش نابرابری، ای افزایش نابرابری اجتماعی

 غلبه فرهنگ شهرگرایی

کاهش دامداری و کشاورزی، گرایش به خرید کاالهای لوکس، کاهش فرهنگ 

تولیدی، افزایش میل به اوقات فراغت، تغییر ساختار جمعیت،  کاهش صمیمیت، کاهش 

 ارتباطات فامیلی

دگردیسی و نارسایی 

 اقتصادی

 عدم تعادل در اشتغال

افزایش بیکاری، کاهش سطح فعالیت کشاورزی، کاهش اشتغال زنان، عدم تمایل جوانان 

به اشتغال اجدادی،  عدم امکان فعالیت دامدای در داخل بافت روستا، گرایش با ساخت 

 های خدماتیکاذب، بنگاه داری، افزایش فعالیتهای زمین های کشاورزی، افزایش شغل

 افزایش هزینه ها
تامین هزینه های خانوار، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، کاهش قدرت  کاهش توان

 کشاورزی نسبت به هزینه ها، تورم خرید، عدم کفایت قمیت محصوالت

 کاهش درآمد و پس انداز
کاهش درآمد،  افزایش هزینه ها و کاهش پس انداز، ترویج مصرف گرایی ، تخریب 

 مداریزی و کاهش درآمد، نابودی دااراضی به ویال سا

افزایش ارزش اقتصادی 

 زمین

های روستا، ویالسازی، افزایش ارزش اقتصادی زمین، تمایل شهرنشینان به خرید زمین

ی و باغی، افزایش بورس افزایش کاربری های تجاری و مسکونی، فروش زمین های زراع

 بازی زمین

دگردیسی و نارسایی 

 محیطی
 اندازتغییر در چشم

 اراضی کاربری تغییر شهر، به روستا سیمای و منظر تغییرآشفتگی منظر روستا، 

 قوارهطبیعی، افزایش باغات، شهرزدگی، رشد بی اراضی تخریب کشاورزی،



 
 

 151 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

 مفاهیم مقوله ها مقوله اصلی

 افزایش آلودگی

 افزایش مزاحم، مشاغل افزایش  افزایش پسماند، افزایش نخاله ساختمانی در روستا،

محیطی، افزایش زیست هایافزایش آلودگی فاضالب، دفع هایسیستم هایضعف

 آلودگی صوتی، افزایش تردد  و آلودگی محیطی

 تخریب منابع طبیعی
افزایش ساخت و ساز، نابودی مراتع، رشد ساخت و سازدر مراتع، ایجاد مسکن مهر، 

 کاهش مراتع سبز، کاهش منابع آب

دگردیسی و نارسایی 

 فضایی -کلبدی

 ضعف ساماندهی کالبدی

 و قوانین چالش نگاه درآمدزا به زمین و ساخت و ساز، ،زمین بازی بورس افزایش

 مشخص برنامه و طرح اجرای متناقض، به روز نشدن طرح هادی روستا، عدم مقررات

 افزایش میزان ، جمعیت تراکم و تعداد افزایش اراضی، ساماندهی و مدیریت جهت

 مسکونی، ساخت و ساز شبانه و بی ضابطه، قانون گریزی کاربری

ر نظارت بر ساخت ضعف د

 و ساز

 عدم ساختمانی، تخلفات در قاطع برخورد غیرقانونی، عدم سازهای و ساخت افزایش

سازها، ساخت و ساز مخفی و شبانه، عدم اجرای قوانین،  و ساخت بر صحیح نظارت

 نداشتن طرح و برنامه جامع، ضعف در مدیریت روستا

افزایش ارزش اقتصادی 

 زمین و مسکن

 روستا هایزمین اقتصادی ارزش مساکن، افزایش نوسازی مین،بورس بازی ز

 ی(، نگاه اقتصادی به زمین و مسکنمسکون و )کشاورزی

 افزایش خدمات زیرساختی

 

ها، افزایش خدمات روستا، بهبود راه، مناسب سازی آب آشامیدنی، بهبود بهبود دسترسی

ایمنی، افزایش دسترسی به  خطوط ارتباطی تلفن و اینترنت، افزایش امکانات، افزایش

 حمل و نقل عمومی

 -افزایش کیفیت مکانی 

 فضایی

حمام و ) تسهیالت واحد مسکونیافزایش امکانات و ، هانوسازی و بهسازی خانه

واحدهای مسکونی  افزایشمسـاحت سرانه زیر بنای مسکونی،  افزایش، و..( آشـپزخانه 

 ز وضـعیت مسـکنرضـایت ا افزایشساخته شده با بتن و مقاومسازی شده، 

 

 دگردیسی و نارسایی اجتماعی
با گسترده شدن اجتماع روستایی در مهرآباد و ورود شهرنشینان با سبک و سیاق متفاوت به شهر و رواج آداب و 

سیاری از ارزش ست و ب ستایی به وجود آمده ا ستا، به نوعی یک نوع ناهمگونی در جامعه رو شهری در رو سوم  های ر

هایی همانند وفاداری به میراث مهرآباد به فراموشـــی ســـپرده شـــده و رو به نابودی گذاشـــته اســـت، ارزش روســـتای

ــی  ــمیمیت و همدلی و... به فراموش ــراف، خوداتکا و تولیدی بودن، ص ــتگان، احترام به زمین وآب، دوری از اس گذش

ست در این فرایند ارز سوخ پیدا کرده ا ستا ر شهری در رو شد و فرهنگ  ستائیان تغییر ها و نگرششسپرده  های رو

سل دوم و  ستا کمرنگ گردیده دیگر جوانان ن سرمایه اجتماعی رو شده و  شهری حل  سیم  کرده و به نوعی در مدرن

شغل شته و  شاورزی و دامداری ندا شغل ک سته و با فروش سوم تمایلی به  های خدماتی و حتی کاذب را درآمدزا دان

گرایی افزایش یافته نمایند، با رواج فرهنگ شبه شهری، تجملها حرکت میونه شغلزمین ابا و اجدادی به سمت اینگ

ثیرگذاشــته اســت و خانوارهای جدید به تک فرزندی و دو فرزندی منجر أو حتی این موضــوع در ســبک زندگی نیز ت

 شده است.

وستا که قبالً به صورت از سوی دیگر مشارکت، همیاری، همدلی در روستا کاهش پیدا کرده و بسیاری از امور ر

سته می شورا و دهیاری دان ست اکنون جزو وظایف  شده ا شارکتی انجام  شارکتی در عمران و م  آبادانیشود و اهالی م

ستا ندارند. شده، تغییر ارزش رو شونت و دزدی  سرمایه اجتماعی منجر به افزایش ناهنجاری و رواج خ های و کاهش 
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دگی حتی غربی در روســـتا باعث مشـــکالت زیادی در بین خانوارهای و ســـبک زن هدر حال حاضـــر رســـوخ ماهوار

های جشـــن و دورهمی، ها بســـیاری از تازه واردان با برپایی مراســـمروســـتایی گردیده اســـت از جمله در پایان هفته

ده است. ثیرگذار بوأهایی را برای ساکنان اصیل روستا ایجاد کرده و این امر در تغییر روحیه و منش جوانان تمزاحمت

 ها در روستا منجر شده است.این موارد همگی به افزایش نابرابری

نها مراسمات تولد آاند، اینجا ویالسازی کرده، باغ خریده انددارها از تهران آمده... پول

ـــی خود را در این باغ ـــب کنند، فرهنگ آنها برگذار میو عروس ها با فرهنگ ما تناس

با مراســـمات ما متفاوت اســـت، این موارد باعث شـــده  ندارد، کارها و مراســـمات آنها

ــود با عدد و رقم بیان کردثیر قرار بگیرند، اثر این کارها را نمیأجوانان ما تحت ت در . ش

 .ها باعث رواج فساد و ناهنجاری در روستا شده است..یک کالم این

ایش مناســـبات اجتماعی آنان با از ســـوی دیگر با فروش زمین در روســـتا و افزایش رشـــد مقطعی ســـرمایه و افز

سمات اجتماعی شده تا برخی عادات و مرا سبب  شهری  سومات  شینان و ر شیوه  -شهرن ستائیان هم چون  فرهنگی رو

سی و حتی عزاداری سم عرو شیوه برگزاری مرا سریابی،  سانی با الگویهم سوی هم شهر تهران و ها به  های موجود در 

 دماوند پیش رود.

های مختلف زندگی آنان بوده، ســتائیان که دارای نمودهای اجتماعی متعددی در حوزهاز خصــایص فرهنگی رو

مشــارکت اســت. همکاری و مشــارکت درون گروهی در کشــور ما هم دارای ریشــه اعتقادی و هم مادی و اقتصــادی 

ـــت که به دنبال افزایش درآمد خانوارها تا ـــتای مهرآباد حاکی از آن اس ـــت. مطالعات میدانی در روس حدودی  اس

ـــبب برتری مالی که در نتیجه  ـــت. در واقع برخی از اهالی به س ـــارکت، وفاق و همدلی میان آنان تنزل یافته اس مش

شان به دیگران کمتر شده و همچنین به مرور از میزان بخشش و از خودگذشتگی برخورداری از زمین بیشتر بوده، توجه

 آنها نیز کاهش داشته است. 

شته و ست ...ببینید در گذ ست هم در ست در د شکلی بود همه د ستا خرابی یا م قتی در رو

ها باشند، مثال یک مشکلی خواهند عین شهریکردند، االن چی، جوانان و روستاییان میمی

ست می ستا ا ست کنیم جواب میدر رو کند، دهند پس دهیاری چه کار میگویید بیایید در

ـــورا داریم، دهیار داریم. برخ ـــت، ش ـــاورزی خود را فروخته، وظیفه ما نیس ی هم زمین کش

آیند آنها دیگر خود را روســـتایی ند و فقط ایام تعطیل به روســـتا میای خریددرشـــهر خانه

 اند...کنند، شهری شدهدانند برای روستا دلسوزی نمینمی

ــب روزی حالل و در عوض ــتائیان به منظور کس ــی در میان روس ــخت کوش جایگزینی  کاهش روحیه تالش و س

ها و مجادالت درون خانواری به سبب افزایش تقاضای تهیه وسایلی نگ کسب پردرآمد با حداقل کار، بروز تنشفره

ــاختار زندگی خانواده نبوده )مانند اتومبیل ــرایط و س ــب با ش ــاً متناس ــای خانوار که بعض ــوی اعض لوکس و  یهااز س

ن روســتائیان نســبت به گذشــته از دیگر قیمت و وســایل تجملی( و همچنین رواج چشــم و هم چشــمی در میاگران

های تحت  های روســتایی و افزایش قیمت زمینپیامدهای فرهنگی رشــد شــهرگرایی، افزایش تقاضــا برای خرید زمین

ستاهای مهرآباد، ارزش شهری به رو ست. بنابراین با پدیده خزش  ستائیان ا ستا تغییر کرده اختیار رو های اجتماعی رو
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اجتماعی در روستا منجر شده است و نگرش روستایی بر این اساس تغییر یافته است.   ش سرمایهاست و این امر به کاه

های اجتماعی تشدید شده است و احساس نسبتاً مرفع در روستا، نابرابری ایبا غلبه فرهنگ شهرنشینی و رسوخ جامعه

های اجتماعی انجامیده است و در هنجاریفقر در بین مردم روستا به شدت نمایان شده است، این موضوع به افزایش نا

سبت به قبل شدت یافته است، و وقوع پدیده بزه و ناهنجاری و نابرابری اجتماعی به نوعی به  روستا نزاع و کشمکش ن

سایی اجتماعی در ک سی و نار ست. مدل زمینهدگردی شده ا ستا منجر  ای زیر وقوع اثرات اجتماعی پدیده خزش ل رو

 دهد.مهرآباد نشان می شهری را در روستای
 
 

 
 ثیرات اجتماعی خزش شهری در روستای مهرآبادأای تمدل زمینه .1شکل

 

 دگردیسی و نارسایی اقتصادی

ستا ش یدر رو شهرن شتن باغ و مکان تفر یهاخانه جادیا یبرا نانیمهرآباد بر اثر هجوم  ست یحیدوم و دا  یاندازد

ـــاورز یزراع یهانیبه زم ـــدت  یو کش ـــ افتهیش ـــا برا شیت، با افزااس  یهاتیفعال یهاوکاهش جاذبه نیزم یتقاض

در روستا  یو باغ یکشاورز نیفروش قطعات زم ن،یزم متیق شیو با افزا ریخأچند سال  یدر ط یو دامدار یکشاورز

ست. بخش ز ستائ یادیشدت گرفته ا سوق دادن برخ یبه دنبال منفعت طلب هیاول نیو مالک انیاز رو  یرونیاز افراد ب یو 

به  یقابل توجه هیو سرما ادیسود ز ن،یبا فروش زم انیروستائ یوضع برخ نیاند، در اخود کرده یاقدام به فروش اراض

 انیروستائ نیمهاجرت به شهر شده است ا یحت ایو  یشبه شهر یها به زندگآن شیامر باعث گرا نیدست آورده که ا

ــاورز ــغل کش ــهر یه زندگب شیگرا ،یو دامدار یبا کنار نهادن ش ــرف گراکرده دایپ یلوکس ش  نیدر ا ییاند و مص

ست. عده ادیگروه ز ستا یاز اهال یاشده ا ستا و جامعه رو شاورز دمهرآبا ییرو شغل ک خود به امور  یبا کنار نهادن 

 یبنگاه امالک در روســتا اســت که همگ 5امر وجود  نیاند شــاهد اآورده یرو نیزم یو بورس باز یدالل ،یخدمات

در روســتا هم اکنون  یو دامدار یشــدن شــغل کشــاورز لیبه تعط تیبه وجود آمده اند. با عنا ریخأســال  10ها در آن

ستائ سته یبه نوع انیرو ضه ییشده و خانوارها یشهر داتیبه تول واب شکه قبالً عر شت،  اند و نان و... بوده ریکننده گو

و  یروستا از جنبه اجتماع نی. هم اکنون در اکنندیم هیها تهمره خود را از شهرها و سوپرمارکتروز اجاتیاکنون احت

ها به کرات که در مصاحبه یهستند بنحو یمنف شو نگر یبار منف یدارا یو دامدار یکشاورز رینظ ییهاشغل یفرهنگ

 شد:یموارد اشاره م نیبه ا
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ستا هر خانوار تعداد نیدر ا قبالً به  یتخم مرغ حت کرد،یم دیولخودش را ت یداشت خودش غذا وریدام و ط یرو

س گریاکنون د شد،یشهرها فروخته م شاورز یرغبت به دامدار یکمتر ک شان م یو ک از مغازه  دیدهد، همه مواد باین

 شده است. جادیا ییدر روستا نانوا یشود، حت دهیخر

 یخانوارها یزندگ یهانهیهز شیباعث افزا یســـبک زندگ رییو تغ ییگرالوکس ،ییگرافرهنگ مصـــرف رواج

ستا ست به نحو ییرو سل یشده ا سا لهینق هیکه هم اکنون و شده و با تغ ازیمورد ن لیجزو و ستا  سبک  رییهمه در رو

به  یاز زندگ یدینوع جد یریگ( باعث شکلopenاپن ) یهاو وجود آشپزخانه یبه سبک شهر یسازو خانه یمعمار

 شده است. یبا انواع لوازم مصرف یسبک شهر

ص یزندگ شتغال درآمدزا یلیسو و تعط کیاز  ییرف گرام شاورز یا ستا  یخانوارها نیدر ب یو دامدار یک رو

هر جامعه  یرکن اقتصـــاد نیترکه مهم دیاشـــتغال و تول نیاســـت. بنابرا دهیانداز آنها گردباعث کاهش درآمد و پس

شــود و  دهیکشــ یبه نابود یقتاســت و راســتوا یو دامدار یکشــاورز یکه بر مبنا ییاســت و اشــتغال روســتا ییروســتا

خواهد شد و  ییو نارسا یسیدچار دگرد یغالب شود اقتصاد روستا به نوع یدیبر فرهنگ تول ییگرافرهنگ مصرف

صاد ریز یانهیخواهد بود. مدل زم رگذاریثأخانوارها ت یشئون زندگ یامر بر تمام نیا ستا یروابط اقت مهرآباد را  یرو

 هد.دیم اننش یدر روند خزش شهر

 

 
 مهرآباد یدر روستا یخزش شهر یاقتصاد راتیثأت یانهیزم مدل .2شکل

 

 یطیمح ییو نارسا یسیدگرد

 یهاتیقابل انیم نیدارند در ا یو فرهنگ اقوام و دانش بوم یطیمح یهااز ارزش انتیدر ص ینقش مهم روستاها

اساس  نیاست بر هم تیاهم یدارا یعیر طببر عناص هیبا تک ییپرداخت منظر روستا یچگونگ ژهیو به و یعیطب طیمح

و  یاند. بررسخود را حفظ نموده ییایپو طیبا مح یو سازگار یطیمح یهاتیبر قابل هیبا تک خیروستاها در طول تار

خـاص  ییهـایژگیروستا و عوامل ساختار آن )کـه هرمورد و یعیطب طیحاکم بر مح هایسمیو مکان ندهایشناخت فرا

از  یمناسـب افتیره تواندیم طیاجزای مح انیروابط م تیـرد خـود را دارد(، مخصوصًا درک ماهو منحصـر بـه ف

 ،ییایجغراف یهادر نظام یستمیبه نگرش س تیرا فـراهم آورد. با عنا دهیچیهـای پنظـام نیکـار چنـ سـازو یچگـونگ

روستاها است  جادیکه بستر و هاستگاه ا طیانچه محچن نیاجزا را به همراه دارد، بنابرا ریدر سا رییجزء تغ کیدر  رییتغ

 گردد.یو کل نظام متحول م شدهمتحول  زیروستا ن ستمیاجزا س ریدستخوش تحول شود سا
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انها  نیتررخ داده است که مهم یعیطب طیدر بستر مح یقیمهرآباد، تحوالت عم یدر روستا یاثر خزش شهر بر

سرسبز و  عتیگذشته روستا و طب یاندازهامناظر و چشم از ییروستا ینوارهاخا شتریروستا است، ب یعیمنابع طب بیتخر

شوندگان در از مصاحبه یکی نمودند،یم انیاز گذشته ب تمتفاو اریرا بس یو چهره فعل نمودندیم ادیآن  شماریمراتع ب

 دارد:یم انیخصوص ب نیا

داشت، گوسفندان  اهیود، گل وگنبود، همه جا باغ بود، همه جا مرتع ب نی... مهرآباد گذشته ا

آلوده کرد،  را خراب کرد، زیهمه چ نیکردند، اما ماش یدر مراتع از صبح تا شب چرا م

 ساخت و ساز مرتع را نابود کرد...

و  یدامدار یبرا نیکاسته شده است و زم اریروستا اعم از منابع آب و خاک در حال حاضر بس یعیطب منابع

و ساخت  ییجانما گرید یاست، از سو افتهیها به ساخت وساز اختصاص  نیزم شترید و بشویم افتیکمتر  یکشاورز

تردد و ساخت  شیو به طبع آن افزا تبه روستا شده اس کیمراتع نزد بیروستا باعث تخر یکیمسکن مهر در نزد

-یآلودگ شیتردد، افزاساخت و ساز و  شیو افزا بیتخر نیا جهیاست. نت دهیانجام یعیمناظر طب یها به نابودیدسترس

 شیرونق ساخت و ساز و افزا جهیشود. در نتیشوندگان به آن اشاره ماست که به کرات توسط مصاحبه یطیمح یها

 یکیآلوده شده است.  ییبه هوا لیروستا تبد زیتم یاست و هوا افتهی شیهوا افزا یوآلودگ یصوت یها،  آلودگتردد

 :دیگویشوندگان ماز مصاحبه

 د،یآیم نشیهمراه او ماش دیآیاو م د،یآیکه به روستا نم یخودت آدم شهر فقط... 

اش است، فاضالبش است و هزار زباله خانه د،یآیم نشیماش یآلودگ دیآیم نشیماش یصدا

 نیهمه ماش نیبه ا ازیندارد، ن الیهمه خانه و و نیبه ا ازیهمراه دارد، روستا ن گرید یآلودگ

 در روستا بود...  هانیاندارد، قبال کجا 

آن از  یکه کارکرد اصل رودیبه شمار م ییایجغراف ینواح ییاز سازمان فضا یبخش مهم ،ییروستا اندازچشم

در شهرها و  ژهیبه و تیبوده است. امروز با رشد شتابان جمع هیمواد اول یبرخ دیمردم جهان و تول یغذا نیمأت ربازید

مهرآباد در اثر  یدستخوش تحول شده است در روستا بایمناطق بکر و ز نیاستاها، انداز روها به چشمهجوم آن شیافزا

ناظر روستا دگرگون شده است و انداز و مچشم ،یطیمح یهایآلودگ شیافزا نیروستا و همچن یعیمنابع طب بیتخر

شده  یلوکس شهر یالهایبه و لیتبد یو باغ یکشاورز یبه دست آورده است. اراض یآشفته و شبه شهر یاندازچشم

کرده است.  جادیپراکنده و ناهمگون را ا یاندازروستا چشم یدر باغات و اراض الهایقواره و گسسته و یب رشداست و 

مهرآباد  یدر روستا یطیمح یهاییو نارسا یسیرا در دگرد یطیمح یهالفهؤم ینوع روابط و اثرگذار ریز یانهیمدل زم

 .دهدینشان م
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 فضایی -دگردیسی و نارسایی کالبدی 
اکولوژیک  -ها حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای گوناگون محیطیفضایی سکونتگاه -خصوصیت کالبدی

، نه «کارکردی -ریپویش ســاختا»های نظریه مندیاقتصــادی اســت. در این فرایند تعاملی و بر طبق قانون -و اجتماعی

ـــی )هم افزا( برعهده دارند. دامنه پویش  تنها عوامل و نیروهای درونی، بلکه عوامل و نیروهای برونی هم هر یک نقش

آید. بدین سان، عرصه تحولی محیط روند تحولی سکونتگاه به شمار می این مجموعه، تعیین کننده تحرک یا ایستایی

ـــکونتگاه ـــای س ـــتو فض ـــانی به گس گردد. در این بین، گاهی ها باز میره طبیعی روابط درونی و بیرونی آنهای انس

ساز تحول مطلوب ورت خودبه خودی یا خودجوش، زمینههای معین و چه به صهای بیرونی، چه مبتنی بر برنامهدخالت

سکونتگاه سی نامطلوب  سکونتگاهها مییا حتی دگردی ساس،  ستایی در تعامل دگردند. براین ا سویه خود با های رو و

کانونکانون ها از این  نه تن ـــهری،  تهای ش بدی و روابط فضـــایی آنثیر میأها  کال کل  ـــ که بر ش ها اثر پذیرند، بل

 (.14: 1393)سعیدی و ایمانی، گذارندمی

ستای مهرآباد در اثر پراکندهد شهری،ر رو سترده کالبدی  رویی  ستایی رخ داده  –تغییرات گ ضایی در ناحیه رو ف

ست، د سایی ا شنا ستاییان قابل  ستا دو نوع تغییر مثبت و منفی از نگاه رو شهری به رو شهر و مظاهر  ر اثر رخنه و ورود 

ها در روستا و افزایش کیفیت مکانی و فضایی کالبد فضایی همچون، افزایش زیرساخت –است. اثرات مثبت کالبدی 

ما از سوی دیگر ضعف در نظارت بر ساخت و ساز در های ماندگاری در روستا شده است اروستا باعث افزایش انگیزه

سازها به  ساخت و  ستا و افزایش  ست هرچند افزایش اقبال به رو شده ا ستا  ساماندهی کالبدی رو ضعف  ستا باعث  رو

صادی زمین و م ست. در اثر نظارتافزایش ارزش اقت شده ا شار و قانون سکن مواجه  صوص اعمال ف ضعیف و بخ های 

مین افزایش پیدا کرده است و نگاه اقتصادی نه از نوع نگاه تولیدی بلکه نگاه ارزش افرین مادی گریزی بورس بازی ز

باعث افزایش قیمت زمین و ملک در روستا شده است و این امر منجر به عدول از مرزهای طرح هادی روستا و حریم 

 مشخص شده روستا شده است. یکی از روستائیان در این خصوص بیان می دارد:

سته خیابان .. . قبالً در روستا ویال نبود، قبالً در روستا بنگاه امالک نبود، شما همین را

ــتا را نگاه ــلی روس ــت، چرا بنگاه امالک می 20تا  10 کنید، اص ــهر اس بینید، مگر اینجا ش

شده  ست،اینقدر امالک زیاد  شخص ا ست، خب م زمین را می  شود،خرید فروش می ا

ها باعث شده است روستایی زمین کشاورزی خود را این فروشند،خرند، قیمت باالتر می

 بخاطر پول بفروشد..

گریزی در روستا رواج ای که قانونأخیر شدت یافته است به گونهساخت و ساز غیر مجاز در روستا در چند سال 

شود، این ی و تخریب باغ میدام به ویال سازخذ مجوز شبانه در درون باغات اقأیافته است و بدون اطالع دهیاری و یا 

زی و باغداری افزوده اســـت. های کشـــاورهای مســـکونی نســـبت به کاربریر به شـــدت بر افزایش میزان کاربریام

 دارد:شونده در این خصوص بیان میمصاحبه

شنبه نگاه می شبانه... چهار ست، در روزهای تعطیل و  ساختمانی نی صالح  کنی هیچ  م

ست ممی شبانه در شنبه که مییآورند و  سد میکنند،  شده ر ضافه  ساختمان ا بینید یک 
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ها همان شهرنشینانی تواند شبانه بسازد، اینک ویال ساخته شده است، چه کسی میاست، ی

 هستند که قدرت دارند...

ــاختار کالبدی  ــتا، برخی م –اما در کنار دگرگونی در س ــایی روس ــهرگرایی و پراکندهفض رویی زایای افزایش ش

یش تعداد مغازه ها و در روستا از نگاه روستائیان نیز قابل اشاره است، مزایایی چون افزایش امکانات روستا، افزاشهری 

سفالت جاده روستا، افزایش ضریب نفوذپذیری اینترنت و موبایل، بهبود دسترسی آدهی، های خدماتتعداد سرویس

س ست که از این حیث رو ساس مدل زمینهبه خدمات حمل و نقل عمومی و ... ا ست. بر همین ا سیده ا ای تا به منفعت ر

 آید:رویی شهری در روستای مهرآباد به دست میفضایی ناشی از پراکنده –زیر برای تحوالت کالبدی 

 

 
 فضایی خزش شهری در روستای مهرآباد -ثیرات کالبدی أای ت. مدل زمینه4شکل

 

 گیرینتیجه
صادی در دوره -یرات اجتماعی غیو ت اکولوژیکی -رات محیطی غییدر واقع ت صورت دگرگونی اقت های مختلف ب

 هایسکونتگاهایی ضکارکردها و ساختارهای ف . تغییراتیافته است در ساختارها و کارکردهای نواحی روستایی تجلی

به  یک رگسست در بین فضاهای زیست، فعالیت و عدم یکپارچگی فضایی شده است. این پیامدها ه ثروستایی، باع

 (.48: 1398ت )قاسمی و همکاران، های نواحی روستایی تأثیرگذاشته اسنحوی بر سکونتگاه

سی و ارزیابی ت سمی در أاین پژوهش به برر سمی و یا غیرر صورت ر شهری به  شهرگرایی و خزش  ثیرات پدیده 

کالبدی و محیطی این ترین هدف پژوهش ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصــادی، روســتای مهرآباد پرداخته اســت، مهم

 ها، چهپدیده بوده اســت به همین منظور ســوال اصــلی پژوهش این بوده که هجوم شــهرنشــینان به روســتا و ویالســازی

 نمایند؟اثراتی را در روستای مهرآباد در برداشته است؟ و روستائیان چگونه این اثرات را ادراک می

سوال پژوهش از روش کیفی به سخگویی به  شد و تعداد به منظور پا ساختاریافته انجام  23ره گرفته  صاحبه نیمه  م

ای هر یک از ابعاد با یافت و به روش گراندد تئوری و با کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل زمینه

ستاها بعنوان یها و مقولهتوجه به مفاهیم، مولفه سیم گردید. همانگونه که بیان گردید رو ست آمده تر ک نظام های به د

ـــتند. این تغییرات تحت ت –مکانی  ـــایی دائماً در حال تغییر و تحول هس ثیر نیروها و روندهای بیرونی و همچنین أفض

های روسـتایی در شـوند موضـوع کلی این پژوهش نیز بررسـی تحوالت سـکونتگانیروها و روندهای درونی ناشـی می
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 عملکردی و روابط فضایی متقابل نشان داد که در اثر تحوالتها روستای مهرآباد در اثر روندهای بیرونی است بررسی

ــهر بین ــتا، با ش ــه در مختلف تغییرات روس ــاختار  ایجاد گوناگون هایعرص ــت از جمله این تغییرات، تغییر س ــده اس ش

ــاورزی و  ــاس و بنیاد تولید کش ــدن اس ــادی )متزلزل ش ــاختار کارکردی و اقتص جمعیتی )مهاجرت و ....( و تغییرات س

س شیهترش فعالیتگ ستائیان مورد های حا ضر این تحوالت را از دیدگاه رو ست. پژوهش حا ای و غیرتولیدی و ....( ا

شرایط  سی  ست با توجه به روش گراندد تئوری و برر ست آنچه در اثر تحوالت مذکور رخ داده ا سی قرار داده ا برر

 گر در مدل زیر قابل ترسیم است.ای و مداخلهعلی، زمینه
 

 
 ای درک پیامدهای تحوالت خزش شهری در روستای مهرآبادمدل نهایی زمینه .5لشک

 

براساس مدل نهایی مقاله دگردیسی در شیوه سکونت و فعالیت مردم روستا رخ داده است این دگردیسی بر اساس 

در یک بستری گر مشخص گردید تمامی این شرایط ای و شرایط مداخلهمدل نظریه مبنایی شرایط علی، شرایط زمینه

سی  ستر سب و د شهر با دارا بودن آب و هوای منا ستای مهرآباد و با توجه به موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به  بنام رو

ستراتژی انفعالی و تاثیرپذیر را  ستا در مقابل این تحوالت ا ست. بنابراین مردم رو سان در دوره زمانی اثرگذار بوده ا آ

سوم( و اند و به دلیل درآمدانتخاب کرده سل دوم و  زایی از طریق فروش زمین و دروی از فعالیت آبا و اجدادی )در ن
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ثیر شــهرگرایی رخ داده اســت بســیاری از خانوارهای روســتایی در برابر تحوالت به أبه نوعی مدرن شــدنی که تحت ت

ت پیامد شـــرایط به وجود اند. در نهایوجود آمده منفعل بوده و به نوعی با پذیرش شـــرایط، خود را مطابق زمان نموده

صورت، تغییر ستایی ب شدن روحیه سبک آمده برای خانوارهای رو ضمحالل فرهنگی، پدیدار  طلبی، ی رفاهزندگی، ا

صاد خرد، ت شهری، بورس بازی زمین، تضعیف اقت ستا، کاهش نقش مدیریت أثیرپذیری از جامعه  سترش فضایی رو گ

ش ضی م ستا، تغییر کاربری ارا سی اثرات پراکندهاهده گردمحلی رو ستای مهرآباد همچنین ید. برر شهری در رو رویی 

شاهد تغییر شدید کاربری اراضی زراعی، مرتعی و باغی روستا هستیم، بطوری که توسعه  شان داد که در مرحله اول  ن

صادی،فیزیکی به عنوان یک عامل بیرونی، دگرگونی ستا در چهار بعد محیطی، اقت ساکنان رو اجتماعی  هایی را برای 

ضمن کاهش تو -فرهنگی و کالبدی – صه محیطی  ست، در عر شته ا ضایی به همراه دا شاورزی و ف صوالت ک لید مح

له با رخ نمود أکاهش مراتع روستا و کاهش دامداری را هم به همراه داشته است این مس های کشاورزی،کاهش زمین

اده است. از بعد کالبدی، محورهای ارتباطی روستا از ویال سازی، مسکن مهر و افزایش فضای کالبدی در روستا رخ د

نظر عملکردی و پیوند به شــهر توســعه یافته اســت و به عنوان عاملی در جذب فعالیت و جمعیت بیشــتر به روســتا نقش 

 . را به دنبال داشته استثر ایفا کرده است. در این راستا افزایش تعداد ساخت و ساز مسکونی بدون مجوز ؤم

این  نتایج که کرد بیان گونهاین توانمی پیشــین هایپژوهش نتایج با حاضــر پژوهش نتایج مقایســه بیارزیا در

( 1392همکاران ) و جاللیان (،1392پور )حجی و افراخته (،1392همکاران ) و سعیدی هایپژوهش نتایج با پژوهش

 )اقتصــادی،  مختلف ابعاد در را هایینارســایی مطالعه مورد محدوده در شــهری خزش و بوده جهت هم همســو و

 تناقض در (1391همکاران ) و وارثی پژوهش نتایج با و داشته است دنبال به مدیریتی( -نهادی و محیطی اجتماعی،

 مطالعه، مورد محدودهاست در  یافته بیشتری شدت 1395 -1385  گذشته سال 10 طی شهری خزش که چرا است

 شهری بیشتر نیز شده است. خزش به مربوط اراضی کاربری تغییر بلکه نشده اثرات خزش و تعداد آن کمتر تنها نه
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