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چکیده
در سالهای اخیر الحاق یا ادغام روستاهای پیرامونی به شهرها مورد توجه کارشناسان و مسئوالن شهری قرار گرفته است ،اما تالش و
بهای کالبدی ـ فضایی آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش و ممانعت از بروز مشکالت و
اقدامات چندانی در ارزیابی بازتا 
مسائل ناشی از آن صورت نگرفته است .این پدیده طی دو دهة اخیر زمینه ساز الحاق سب یاری از سکونتگاههای روس یات ی رهش هب  ها    
بهویژه کالنشهرهای کشور بوده است .در این مقاله سعی شده است که تأثیر وا سب تگیهای فضایی و روابط شهر و روس قاحلا رد ات   
ی ،رهش یدروم هعلاطم اب     
بهای کالبدی ـ فضایی ناشی از الحاق روستاهای پیرام نو ی یی
روستاهای پیرامونی به شهرها و همچنین بازتا 
مالیر و روستای ازناو مورد بررسی قرار گیرد .روش تحقیق این پژوهش ،تحلیلی ـ توصیفی استت .یافتههای پژوهش حاضررر ،بی رگنا
یهای فضایی و روابط شهر و روستا در الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها است .بازتابهای کالبدی ـ فضایی ناشی از
تأثیر وا سب تگ 
بشناسی بیان شده است .الحاق روس ش هب وانزا یات ه ریالم ر      
این الحاق عمدت ًاًا موجب بروز مسائل متعددی است که در قالب آسی 
مگیری اداری و دولتی تأثیر گذار بوده است .از بین رفتن
نتیجة گسترش بطئی و خزش شهر مالیر در پیرامون است ،که در آن تصمی 
بهای زیست محیطی ازجمله بازتابهای کالبدی ـ فض یا ی قاحلا    
اراضی کشاورزی ،مشکالت و مسائل اقتصادی و اجتماعی ،آسی 
روستای ازناو به شهر مالیر است.

یهای فضایی ،الحاق روستاهای پیرامونی ،روستای ازناو،
ی ،وابستگ 
بهای کالبدی ـ فضای ی
واژگان کلیدی :بازتا 

شهر مالیر

 .1این مقاله مستخرج از پایان نامة کارشناسی ارشد داود حبیبی دانش آموختة کارشناسی ارشد رشتة جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر میباشد.
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مقدمه
انسان پالئولیتیک(عصر حجر) بهصورت کوچ نشینی ،زندگی اکش هار زا ار دوخ رر ررر ،می و ینیچ هو

نیمأت یریگیهام     

یکرد .پالئولیتیک تقریب ًاًا  10هزار سال پیش پایان گرفت .در طی زمان به دلیل آب و هوای مساعد و خاک حاصلخیز،
م
بتدریج زندگی روستانشینی با پرورش گیاه و دام ظاهر شد .در حدود  15هزار سال پیش ب ورپ ا ر هایگ ش ا ننن نننن ،تولید
اولین محصوالت کشاورزی مثل خرما ،زیتون ،انجیر و...میزان وابستگی گروههای انسانی را به ش نیچ هویم و راک ی    
کاهش داد و در حدود 21هزار سال پیش اهلی کردن حیوانات عملی شد .بدین سان سکونتگاههای روستایی و دائمی
بین سالهای  4000تا  0 00 9سال ق .م .در تم ّدّد ن ش رهاظ رشب  دددد ددددد .ارتب  لکش اهاتسور یراکمه و طا تا ززززز ززززززهای از
سکونتگاههای انسانی را بهصورت شهر به وجود آورد ) .(Shakoei, 2012: 147, 148شهرها و روستاها بهههعن او ننن
مهمترین سکونتگاههای بشر از گذشته با یکدیگر دارای روابط متعددی بوده که این روابط عامل ایجاد وابستگیهاای
مختلفی بین این دو سکونتگاه ،در زمینههای گوناگون شده است .امروزه به دالیلی چون تحول در وسایل حملونقل،
گسترش شبکه راهها ،پیشرفت در زمینه ارتباطات و امثال آن روابط متقابل و وابستگی ب و رهش نی

و رتدایز اتسور   

پیچیدهتر شده است.
تمام شهرها همواره در حال دگرگونیاند؛ درواقع چنانچه در پویایی شکست  دنروخب  د رقنا رطخ ضرعم ر ا و ض   
یشوند .در شهرهایی که به س دشر تعر   
یکنند و در مرکز دگرگون م 
یگیرند .آنها در پیرامون رشد م 
نابودی قرار م 
یکنند مانند شیکاگو و برلین قرن نوزدهم ،لس آنجلس اوایل قرن بیستم ،یا امروزه در هر شهر دنیای رو ب هعسوت ه   
م
یتواند جنون آمیز باشد .توسعه بورس بازانه ناشی از خوشبینی همیشگی س شیپ راذگ هیامر    
این فرآیند م 

یآیددد،
می ی

یشوند زمینی ک  دنچ ه د لبق هه     
جهشهای دور دست به فضاهای باز روستایی ،یا بهتدریج احاطه کردن ،موجب م 
حاشیهای بود به ناگاه جزو ناحیه مرکزی و کسب و کار شود ،و مراکز جدید ق نیورب هنوگ چرا ددد دددد .ای نرق رد رما ن    
یکند.)Hall and Ulrich, 2009: 376, 377( .
بیست و یکم بیش از همیشه صدق م 

نحاللل ،ممکن
اگر چه جلب مهاجران توسط شهرها ممکن است برای مهاجران ثروت تازهای جلب کن اما ؛د    درعین ن
است چیزی تولید کند که از نظر کارشناسان ،صاحب نظران و برنامهریزان بهعنوان پیامدهای منفی ،مزاحمت ،شزخ
و ناسازگاری مطرح گردد .در هر شهری زمین شهری محدود است .با گذشت زمان ،زمین یا روستایی که ت هد ود ا ه   
یهاای
یگیرد .در ای تسباو نایم ن گگگ گگگگ 
یآمد ،جزو ناحیه تجاری قرار م 
پیش حومه و روستای پیرامون شهر به حساب م 
یدر الحاق روستا به شهر دارد که ارائه توضیحات دربارة آن را در این
فضایی و روابط شهر و روستا نقش بسیار مهم 
یسازد .سرعت شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته از ش تد
تحقیق ضروری م 
بیشتری برخوردار است و کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست .این امر باعث افزایش نیاز شهرنش نیمز هب نانی    
نهای کشاورزی و روستاهای بس یرای
شهری شده است .امروزه در پی گسترش شهرها در پیرامون خود با الحاق زمی 
در شهرها مواجه شدهایم .الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها بازتابهای مختلفی در پ تزاب نیا هک دراد ی ا هب ا رب     
ایجاد مشکالت و مسائل شهری تأثیرگذار خواهد بود .شهر مالیر نیز با روندی رو به گست نیدنچ ندوب اراد و شر    
روستا در پیرامون خود بهعنوان نمونه ،مورد مناسبی برای تحقیق و مطالعه است .از طرفی روستای ازناو به دلی اراد ل
بودن کمترین فاصله با این شهر برای بررسی انتخاب شده است.
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امروزه افزایش جمعیت ،پیشرفت فّنّناوری در شهرها و زیاد ش زا ترجاهم هدیدپ ند

ب اهاتسور ه رهش 

     مخصوص ًاًاًاًا

ت .بن زاین نیاربا   
درکشورهای در حال توسعه ،تجمع جمعیت در شهرها و افزایش شهرنشینی را به دنبال داشت سا ه تت تت
شهرنشینان به فضاهای بیشتر و مناسبتر برای زندگی ،رو به افزایش نهاده که درنتیجه باعث پیشروی شهرها بهههسوییی
زمینهای کشاورزی اطراف و روستاهای پیرامونی و حتی در مواردی الحاق روستاها به ش سا هدش اهره تت تتتتت .در ای نار
قبل از انقالب نیز با سیاست صنعتی کردن کشور ،اصالحات ارضی ،افزایش درآمد نفتی و سرمایه گذاری در ش اهره
و پس از انقالب با وقوع خشکسالیها ،افزایش جمعیت و عدم وجود برنامهریزیهای اصولی ای دوجو هب دنور ن     
آمده است .گسترش شهرها در زمینهای پیرامون خود و حت اشذوفن هزوح زا جراخ ی نننن ننننن ،ب یاهنیمز رد یورشیپ ا    
ی کالب ییاضف ـ ید   
بهای ی
کشاورزی و الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها همراه بوده است .ادامه ای دنور ن    بازتاب ب
مختلفی را به همراه دارد که با وجود برخی پتانسیلها ،مسائل و مشکالتی را در پی دارد .ازآنجاییکههه روست وانزا یا   
یباشد ،در سالهای اخیر احتمال الحاق آن به شهر بیشت هک تسا هدش ر
یکی از نزدیکترین روستاها به شهر مالیر م 

   

یتواند تأثیر زیادی در رشد ،گسترش و حل یا ایجاد مشکالت و مسائل شهری داشته باشد .بن نیاربا
بازتابهای آن م 
الحاق روستای ازناو به شهر مالیر یکی از مهمترین مسائلی است که شهر مالیر با آن مواجه است.
روش انجام این تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است .با توجه بهعنوان مقاله و اینکه الحاق روستای ازن ریالم رهش هب وا     
بهصورت رسمیبیان نگردیده است ،این تحقیق با دید آینده نگرانه در چارچوب دیدگاهها و تکنیکهای ارزی لبق یبا   
یگیرد .اطالعات این تحقیق با استفاده از اس و کرادم و دان
از اجرا انجام م 

خباتک(دوجوم یاهرامآ ان هههه هههههای) و مطالعه

میدانی گردآوری شده است و بخش دیگری از آن از طریق مش نزا یاتسور نادیفس شیر اب هبحاصم و هدها ا ،و        
کارشناسان و صاحب نظران مرتبط با موضوع مورد نظر به دست آمده است.
فرضیات
یهای فضایی و روابط شهر مالیر و روستای ازناو در الحاق روستای ازناو به شهر مالیر مؤثر است.
1ـ وابستگ 
2ـ بازتابهای کالبدی ـ فضایی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر در ایج و تالکشم دا

ثؤم ریالم رهش لئاسم ر      

است.
پیشینه
یهای مختل رد ییاضف ف   
بهطورکلی در دهههای  60 91و  1970در کشورهای آسیا ،افریقا و آمریکای التین ،برنامهریز 
جهت تمرکززدایی و تعادلهای ناحیهای به انجام رسید (.)Shakoei, 2012: p 406
البته در این زمینه در کشورها و مناطق مختلف دنیا پژوهشهایی انجام شده است ک جو اب ه و صتقا رد توافت د ا ،د      

فرهنگ و سیاست و ...تقریب ًاًا به نتایجی مشابه و نزدیک به یکدیگر رسیدهاند .مث ًالًال دویغون 1در بررس رد اندآ رهش ی   
یرویه واحدهای ص  بجوم ،یتعن ب لئاسم زور     
ترکیه ،نشان میدهد که شهرنشینی شتابان و بیبرنامه ،در پی رواج ب 
عدیده محیطی ـ اکولوژیک و کالبدی ـ فضایی ،از جمله آلودگی و از دست رفتن منابببع کمیاب آب و شهاک ،کاخ   
ارزش کیفی و حاصلخیزی اراضی کشاورزی پیرامونی ،تبدیل کاربری اراضی زراعی و گست و تخاس شر

هزاس ای    

.Doygun, 2005:Vol62, No4.
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یهای جداگانه درب یعارز هیشاح هرا    
نامتناسب شده است .در همین راستا ،هارا 1و همکاران و نیز تاکولی 2در بررس 
شهر بانکوک و مانیل ،به نتایج مشابهی در زمینه تغییر نامطلوب کاربری اراضی کشاورزی و بروز مسائل حاد زیست

محیطی در حاشیه شهرهای پر جمعیت آسیای شرقی دست یافتهاند .جالب است که آنتروپ 3در همین راستا ،پدی هد
شهری شدن در اروپای غربی را نیز عاملی مؤثر در تغییر کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی چشمممان سور یاهزاد تتتتتایی به
حساب میآورد و با دیدی انتقادی نسبت به اندیشههای طراحان شهری ،رش  شرتسگ و د ش ار ینیشنره
ته و کیژولوکا یا
دگرگونیهای ن خاس رد بولطما تت تت

نیمز هههه هههههس زا

ارییغت ت مان  نا  بس س هوگلا رد یراتخا ا نیمز یربراک ی   

     

یشمارد.
برم 
نهای کشاورزی و روستاهای پیرام و ینو
در ایران نیز در مورد مسائل مربوط به رشد ،خزش و گسترش شهر در زمی 
یتوان از طرحهاای توس حرط( یرهش هع    
شهایی صورت گرفته که برای مثال م 
الحاق آنها به شهر طرحها و پژوه 
جامع) به منظور ایجاد زمینه توسعه کالبدی موزون و هماهنگ با سابقه بیش از چهار ده رب مان ه ددد دددد .دکت لضفلاوبا ر   
مشکینی و دیگران در کتاب الگوهای فرانوگرایی در برنامهریزی شهری تحت شر یرهش شزخ یوگلا ناونع  دددددد ددددددد،
یدهد .دکتر محمد پاپلی یزدی و همکار نیز در کتاب نظریههاای
گسترش ،کالبد و فضای شهری را مورد توجه قرار م 
شهر و پیرامون به بررسی شهر و پیرامون آن پرداخته است .در مقاله شماره  145نشریه مسکن و محیط روستاا ،به را
 39 13با همکاری عباس سعیدی و دیگران الحاق سکونتگاههای پیرامون شهر زنجان مورد توجه قرار گرفته است .در
یهاای فض یا ی نزا یاتسور و ریالم رهش نیب طباور و  او یبایزرا و         
این مقاله سعی شده است که با بیان وابستگ 
به یا
بهای کالبدی ـ فضایی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها و مورد توجه قرار دادن این بازتابه یسآ و ا بب ببب
بازتا 
یو دقیق دست یافت تا بهعن او ننن ی امنهار ک   
ناشی از آن در مورد شهر مالیر و روستای ازناو به یک نتیجهگیری علم 
در طر 
حها و آینده شهر مؤثر واقع شود (.)Saeedi et.al., 2014
محدوده تحقیق
یشود( .شکل شمارة)1
محدوده جغرافیایی ـ مکانی این تحقیق شهر مالیر و روستای ازناو را شامل م 
بش اب نادمه ناتسا یقر سم ا دودح یتح
شهرستان مالیر در غرب کشور و جنو 
جغرافیایی  34درجه و  40دقیقه و طول جغرافی یا ی

 48درج و ه

     

 3208کیل ضرع رد عبرم رتمو   

 24دقیق ات ه     49درج و ه  8دقیق راهنلا فصن زا ه    

گرینویچ واقع شده است .ارتفاع متوسط شهرستان ازسطح تراز دریا  1750متر است). (Taqhavi Rad, 2011:12
شهرستان مالیر با حدود  16 /5درصد از مس هب لامش زا ناتسا تحا     شهرستاننن هم  برغم زا ،ناد به     شهرستاننن
تویسرکان و نهاوند ،از جنوب به شهرستان بروجرد و از شرق به شهرستان اراک محدود م ممیشودد.این شهرستاننن بر
اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای چهار بخش به نامهای مرکزی ،زند ،جوک و نماس و را

ینچمه ن پ  ن رهش ج

    

است ). (statistical year book of the province, 2011: 10

. Hara and Others, 2005: pp: 16-28
. Tacoli, 2004
3
. Antrop, 2000: pp.257-270
1
2
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یشود؛ تابستان در
آب و هوای منطقه با توجه به عرض جغرافیایی در مرز معتدل کوهستانی و نیمه بیابانی محسوب م 
منطقه همراه با اعتدال هواست ،هوای ناحیه به نسبت نزدیکی با کوههای مرتفع و به طور طبیعی اخت فال

هک ییامد    

بین اراضی پست و ارتفاعات وجود دارد پیوسته در حال تغییر است ) (Taqhavi Rad, 2011:17, 18روستای ازن وا
نیز یکی از روستاهای دهستان کوه سرده از توابع بخش مرکزی شهرستان مالیر است .این روستا یک هاتسور زا ی ای   
پیرامونی در قسمت شرقی شهر مالیر با فاصله بسیار کمی از شهر است.

شکل شماره  :1موقعیت شهر مالیر و روستای ازناو

Source: Master plan for the city of malayer, 2005

شهر
شهر اجتماعی است با تعداد و تراکم معین و متناسب جمعیت ،با بافت و ساختار کالبدی یکپارچه و به ه هتسویپ م   
ی ،کش و یزروا
ی ،اداری ،ارتب طا ی ی
ی ،تولیدی ی
ی ،بازرگ نا ی ی
اعم از محالت ،کویها و یا مناطق مسکونی ،فضاهای فرهنگی ی
نظایر آنها که اکثریت ساکنان شاغل دائمی آن در مشاغل غیر کشاورزی بکار اشتغال داشته و بر اث و دیلوت زکرمت ر
ی ،فرهنگی ،اداری ،مواصالتی و مرکز مبادالت اقتصادی و تأممین نیازه یا
خدمات فرامحلی ،کانون سیاسی ـ اجتماع ی
حوزه جذب و نفوذ فضای پیرامون خود نیز م 
یباشد (.)Nazarian, 2008
روستا
روستا زیستگاه جماعتی از مردم بر یک عرصه طبیعی برای کشاورزی است ای ار یزرواشک هاگتسیز ن

رب بسح

    

یتوان به این صورت تعریف کرد1 :ـ روستا مشخصات جمعیت ار دوخ هژیو ی دارد دد دددد 2 .اتسور ـ   
عناصر اصلی آن م 
یکجامعه مستقل است3 .ـ روستا هویت فرهنگی دارد4 .ـ روستا هویت تاریخی دارد 5 .موب تسیز کی اتسور ـ

    

است6 .ـ روست هرادا رب رظان یلحم یربهر ماظن ا طوبرم خ هب ود دراد ار ((((((((( (((((((((( PaplyYazdi & Rajabisanajrdy,

ی ،روست یاها
یت ا ار یدنب هقبط نیا ناو را :داد هئ زرواشک یاهاتسور ییییییی ییییییی
 .)2013:56در طبقه بندی انواع روستاها م 
ی س هاگتنوک ی ی
ی
عشایری ،روستاهای اقماری شهرها ،روستاهای گردش رگ ییی ،روست اهاتسور ماجنارس و یرادا یاها ییی ییی
(.)Taleb, 1996:15
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فضا و فضای شهری
هر مکان دارای دو بعد است اما فضا دارای سه بعد است یعنی عالوه بر طول و عرض جغرافیایی دارای بع عافترا د   
یا چشمانداز خاصی است .به بیانی دیگر مکان بخشی از فضاست که با فعالیتی ی ب یاراد و هدش لاغشا یزیچ ا ار     
معنایی و ارزشی گردیده است( .)Shamaei & PourAhmad, 2013: p89دکتر رحم  فیرعت رد ینا ف زا اض هاگدید     
جغرافیای فرانسه ،فضا را مکان بعالوة هر آنچه در مکان وجود دارد(چه ملموس و چه غیر ملم یفرعم)سو

یکنددد
می ی

( .)Rahmani, 2014:3فضای شهر شامل کلیه سازههای شهری ازجمله خیابانها ،ساختمانها ،میدانه هامن بآ و ا اا ااا،
ن ،حساسسسترررین و بیشت هاضف نیر ای   
لها و سایر عناصر شهری است .خیابانها مهمممت یر ن ن
کها و فضاهای سبز ،پ 
پار 
عمومی یک شهر را تشکیل م 
یدهند(.)Bahraini, 1996: p 1-3
مفهوم شهرنشینی و شهرگرایی
یآی هک د   
شهرنشینی ،فرایندی است که در آن تغییراتی در س گتنوکس یعامتجا نامزا ااا ااااههاای انس جو هب ینا ود     می ی
یباشد .بهطورکلی شهر نشینی دارای دو خصیصه اصلی است:
حاصالفزایش ،تمرکز و تراکم جمعیت م 
ی ،ب نخس ه   
1ـ مهاجرت مردم از حوزههای روستایی به شهری ،جهت اشتغال در فعالیته زرواشک ریغ لغاشم و ا یییی یییی
یدهد و تراکم جدیدی را به وج دو
دیگر ،شهرنشینی کارکردهای اقتصادی ویژهای را در اختیار مردم قرار م 

ی آ ور د
می ی

یشود.
درنتیجه در کاربری زمین شهری نیز تغییراتی را موجب م 
شهاا و
2ـ دگرگونی در سبک زندگی مردم ،از سبک زندگی روستایی به شهری ،به هم یغت هار ی زرا رد ر شش شششهاا ،نگرش ش
یشود (.)Shakoei, 2001: 114-113
رفتارهای تازهای را سبب م 

شهرگرایی :مفهوم شیوه زندگی را ،ابتدا ،ویدال دوالبالش ،1جغرافیدان فرانس نآ و تفرگ راکب یو ار وا ا در د تایب     

ی ،ش )یگدنز هوی   
جغرافیایی کرد .بعدها ،لوئیز ورث ،2جامعه شناس ،در مقالهای ،این مفه یارگرهش(ناونع اب ار مو یی ی ییی

یتوان از شیوه زندگی ساکنین شهر تشخیص داد .کشوری ممکن است س یرتشیب مه   
مطرح ساخت .شهرگرایی را م 
از شهرنشینی داشته باشد اما درسطح پایین شهرگرایی قرار بگیرد .بهطورکلی ،شهرگرایی در مفهوم وسیع آن ،به همه
ی ،ش یارگره ی
یشود و ب نیشنرهش فالخ ر ییی ییی
خصیصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شیوه زندگی شهری اطالق م 
یباشد بلکه مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب م 
یک فرایند رشد شهری نم 
یگردد (.)Ibid: 114-115
طرح شهرک روستایی
یکی از برنامهریزیهایی که در سطح هر منطقه در رابطه با کنت یحا و اهرهش هعسوت لر ا اهاتسور درکلمع رتهب ء        
کهای روستایی نقاطی هستند که نه هنوز بهصورت شهر درآمدهانددد و
کهاست .شهر 
یشود ،ایجاد این شهر 
پیشنهاد م 
نه حالت روستایی دارند .در صورتی که بتوان کنترل توسعه چنین شهرکه یا ی هب ار     مرحل و دروآرد لمع ه
توسعه ،حدود جمعیت ،نحوه عملکرد و وظایف آنها ،ارتباطش  یاهاتسور اب نا ا رط ا رهش و ف

حرط    
  

هقطنم رتگرزب ار     

یکنند جلوگیری م 
برنامهریزی کرد ،از ایجاد شهرهایی که بدون برنامه توسعه پیدا م 
یشود (.)Shieh. 2010: 93-94
وابستگیهای فضایی و روابط شهر و روستا
1

. Paul Vidal de la Blache
.Louis Wirth

2
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در علم جغرافیا یک ناحیه ،تنها یک سیستم کارکردی از سکونتگاههای گوناگون نیست ،بلکه این سیستم ناحی ییهای ،از
یگیرد و از آن تأثیر میپذیرد.
لگیری شبکههای اجتماعی ،اقتصادی و طبیعی با کنش متقابل نیز نیرو م 
شک 
نقش روابط سکونتگاهی در توسعه ناحیهای
توسعه ناحیهای از طریق رشد و گوناگونی و به وجود آمدن روابط جدید و پایدار سکونتگاهها صورت میگیرد.
یهای مهم فضایی( )Rondinelli, 1985در ج ةرامش لود     1بی هدش نا   
( )Shakoei, 2012: 267طبقه بندی وابستگ 
است.
یهای فضایی
جدول شماره  :1انواع وابستگ 
نوع وابستگی

عوامل

ارتباط فیزیکی

لونقل رودخانهای؛ شبکههای راه آهن؛ ارتباطات اکولوژیک.
شبکه راهها؛ شبکههای حم 
انواع بازارها؛ جریان مواد اولیه و کاال؛ جریان سرمایه؛ ارتباط تولیدی؛ نح و فرصم هو

ارتباط اقتصادی

؛دیرخ    

جریان درآمد؛ جریان کاالی بین ناحیهای.
تحرکهای جمعیتی

مهاجرت موقت و دائم؛ آمد و شد برای کار.

روابط تکنولوژیک

ارتباط تکنولوژیک؛ سیستمهای آبیاری؛ سیستمهای ارتباط از دور.

تعامل اجتماعی

نحوة دیدار ،نحوة خویشاوندی؛ مراسم و فعالیتهای مذهبی؛ روابط متقابل اجتماعی.

روابط در زمینه توزیع خدمات

جریان انرژی؛ شبکة مالی و وام؛ ارتباط آموزشی و تعلیماتی؛ سیستمهای توزیع خدمات درمانی؛
لونقل.
عرضة خدمات تخصصی ،تجاری و فنی؛ سیستمهای خدمات حم 
ارتباط متقابل ساختاری؛ جریان بودجة دولت و یرادا یگتسباو ؛ینامزاس لباقتم یگتسباو ؛ی    

روابط اداری ـ سیاسی

سیاسی.

Source: shakoei, 2012, 268-269

مفهوم الگوی خزش شهری و اشکال آن
یتوان گفت پراکندگی توسعهای غیر نظام مند ،پراکنده و کنترل نشده است مکارت نآ زراب یگژیو هک       
بهطورکلی م 
ی ،ک شچ تیباذج شها ممم مممماندددازها،
پایین ،وابستگی شدید به ماشین ،افتراق کاربریهای اراضی ،فق تسیز عونت ناد ییی ییی
توسعههای نواری شکل و پراکنده تجاری ،گسترش بیش از حد شهر به سمت بیرون و مالکیت تم ریغ  م نیمز زکر     
یشود که الگوی مسکونی مسلط بر آن به
است .خزش شهری به رشد اتفاقی و کم تراکم در گستره وسیعی اطالق م 
شکل واحدهای مسکونی تک خانواره است .نتیجه بارز این الگوی شهری ،انزوای اجتمااعی اف ار دد ،گ هرک ندش مر    
زمین به خاطر آالیندههای ناشی از خودروهای شخصی ،سیل و فرسایش ،زوال مزارع کوچک ،نابودی حیات وحش
و برهم خوردن تعادل طبیعت است )Meshkini et. al, 2013: 118-119( .خزش شهری دارای اشکالی است رد هک    
جدول زیر بیان شده است (جدول.)2
جدول شماره :2اشکال خزش شهری
نوع

تعریف

توس شرپ هع        

زمانی شکل گرفته که توسعهدهندگان ،مساکنی را با مقداری فاصله از نواحی موجود با دور زدن قطعات خالی که ب رهش ه   

قورباغهای

یکنند
یکنند .تحت چنین شرایطی مردم رفت و آمد طوالنی را تحمل م 
نزدیکترند ایجاد م 

1

توس ای یطخ هع

    

یگیرد که توسعه تجاری گستردهای در یک الگوی خطی به موازات دو طرف بزرگراه اصلی ایجاد می ی
زمانی شکل م 
یشودد.

ن و ا ری

توسعه نواری برای مشاغلی که وابسته به ترافیک باالی اتومبیل هستند سودمند است.

توسعه کم تراکم

یگیرد که فقط خانههای همجوار در آنها وجود دارد( .مش ارگید و ینیک نن ننن،
این توسعه روی قطعات نسبت ًاًا بزرگی شکل م 
421 ،2931ـ ) 121

)Source: authors (with an adaption of the book modernism patterns in urban planning by Dr. Meshkini and others2013, 124

3.Leapfrog.
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ویژگیهای شهر مالیر و روستای ازناو
یهای شهر مالیر و روستای ازناووو ،ک هب ندیسر یارب ه نت هجی      
با توجه بهعنوان تحقیق در این قسمت به بیان ویژگ 
یشود.
مطلوب در این پژوهش مورد نیاز است پرداخته م 
شهر مالیر
در سال 39 13ک ریالم رهش تیعمج ل     

 84101نفر(( )٪ 48 / 94زن و 50 7 87

 171851نف زا هک هدوب ر ا دادعت نی      

نفر(  )٪ 51 / 06مرد بوده است( .)Malayer health department, 2015نرخ رشد جمعیت از سال 09 13تا پایان ،39 13
 ٪2/ 44است .نسبت جنسی در این شهر  401است .یعنی  401نفر مرد به ازای هر  100نفر زن در شهر وجود دارد.

یباشد.
طبق اطالعات به دست آمده از شهرداری مالیر کیفیت بناها و تعداد طبقات آن به شرح زیر(جدول )3م 
جدول شماره :3کیفیت بناها و تعداد طبقات ساختمانی شهر مالیر
ردیف

تعداد طبقات ساختمانی شهر مالیر به درصد

کیفیت بناهای شهر مالیر به درصد
درصد

نوع

نوع

درصد

1

بناها و ساختمانهای نوساز

٪ 17

یک طبقه

٪ 50

2

بناها و ساختمانهای قابل نگهداری

.٪ 53

دو طبقه

٪ 25

3

بناها و ساختمانهای با کیفیت مرمتی

سه و چهارطبقه

٪ 15

4

حدود بناهای با کیفیت تخریبی و زمینهای بدون ساخت

٪7
( ٪ 23حدود  ٪1تخریبی)

پنج طبقه و باالتر

٪ 10

)Source: authors (using information from the municipal and city maps Malayer, 2014

در مورد تعداد طبقات ساختمانها در شهر مالیر همان طور که مشخص است بیش از  ٪ 80ساختمانهای بنا ش رد هد
یباشد که حاکی از این است این شهر برای تأمین نی رد نانیشنرهش نکسم زا
این شهر پایینتر از پنج طبقه م 

هدنیآ     

خگو باشددد .البت سا رب ه اس    
یتواند بخش زیادی از نیازهای مسکن خود را با افزایش تعداد طبقات ساختمانها پاس 
م
اطالعات به دست آمده از مصاحبهصورت گرفته با کارشناسان شهرداری ،شهر مالیر دارای بیش از  071هکتار بافت
یباش هک د     071هکت نآ را
فرس هدو می ی

ت مص یدرگ حرطم یبو د سا ه تتت تتتتتت ( Interview with article 5 of
بهههص رو ت ت

.)commission expert responsible for detailed design and city mapping, 2015
ت.
شهر مالیر شهری خدماتی در خدمت شهروندان و ساکنان حوزه نفوذ پیرامونی و حتی ساکنان شهرستان مالیر است ت
(.)Consulting Engineers Geologists index, 2012, 52

بر اساس اطالعات طرح تفصیلی شهر مالیر  ٪ 25 / 06از زمینهای شهر بایر و بدون ساخت است(( .)Ibid: 11ب زا شی

ت ،ام دقاف رباعم زونه ا     
 ٪09از معابر شهر مالیر با پوشش آسفالت و سنگفرش(موزاییک ه سا هدش هدیشوپ )م تتت ت تتتت
آسفالت و پوشش مناسب در سطح شهر وجود دارد.
روستای ازناو
ویژگیهای جمعیتی
بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران ،جمعیت روستا طی سالهای(  94ـ  ) 45افزایش یافته ،به نح تیعمج هک یو    
 1460نفر در سال  1345به  6328نفر در سال 4931رسیده است (. )Rural health center, 2015

از
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تعداد مردان ساکن در روستای ازناو  3295نفر ،معادل  ٪ 08 . 52کل جمعیت روستا و تعداد جمعیت زن ساکن در این
یباشد و تع انز تیعمج داد ن یاتسور      
روستا  3033نفر معادل  ٪ 92 . 47جمعیت روستا است .نسبت جنسی  108م 

ازناو نسبت به مردان روستا حدود  ٪1کمتر از جمعیت زنان شهر مالیر نسبت به مردان است.
ویژگیهای کالبدی
کیفیت بناهای روستای ازناو در سه ماهة اول  4931بهصورت جدول شماره 4بیان میگردد.
جدول شماره :4کیفیت بنا در روستای ازناو
کیفیت بنا در سال4931به درصد

نوع

09

نوساز

7

قابل نگهداری

3

تخریبی

)Source: Authors (using data from RM village and field studies, 2015

بنابر نتایج به دست آمده از دهیاری روستای ازناو در سال  4931تقریب ًاًا تمام مساکن ساخته شده در محله برآفتاب(در

شمال روستا بیش از  ٪ 50از اهالی و بناها را در بر دارد و قسمت مهاجرنشین روست واقم و زاسون )تسا ا مممم مممممس یزا

یباشند .در سایر محالت این روستا نی اسون ز زز زززیهاا و
شده است .تقریب ًاًا  ٪ 80این ساختمانها دارای پروانه ساخت م 
نتری برخوردار است(بیش از )٪ 60که عل نآ ل
بهسازیهایی صورت گرفته ،اما نسبت به محله برآفتاب از درصد پایی 

یتوان دالیلی چون وجود قدمت بیشتر و هسته اولیه روستا ،وجود بومیان اصلی و افراد س هک هلحم رد هدروخلا    
را م 
تمایل زیادی به ساخت و ساز مجدد ندارند و مشکالت اقتصادی و سختگیری بیشتر در اختصاص تس دیدج تالیه   
دانست .برخی از ساختمانها فرسوده مکان مناسبی برای جرم خیزی است .بهطورکلی س خا ت نیب اتسور نیا یاهنام     

طبقات یک تا پنج طبقه بنا شده است .بیش از  ٪09مساکن ساخته شده پایینتر از سه طبقه است ،اما طب اعالطا ق ت   

به دست آمده از دهیاری اخیر ًاًا به دلیل محدودیت زمینهای مسکونی(و موانع کوه ،شهر و زمینهای کش ادعت )یزروا د   
طبقات ساختمانی در بناهای جدید افزایش یافت تسا ه   

یکههه از  20پرون یدج ینامتخاس هد د دد دددد  10م نآ درو
بهههط رو ی ی

یباشند)٪ 50 ( .
ساختمانهای دو و سه طبقه م 
ساختار شبکه ارتباطی و مشخصات معابر موجود
در گذشته بلوار سادات مالیر بهصورت جادة خاکی راه ارتباطی میان شهر و روستای ازناو بوده ،ام رضاح لاح رد ا    
شبکههای ارتباطی متصل به روستا شامل بلوار کریم خان زند ،بل داس راو ا و ت

پ راولب ر تسا راتس نادیم هب هک

      

یشود .یک معبر اصلی با جهت غربی ـ شرقی بهعنوان راه ارتب رهش یطا   
بهارستان(فاصله  200متر با روستا) وصل م 
با روستاهای شرقی و نیروگاه خنداب در داخل روستا وجود دارد .معابر فرعی روستا از ای و هدش بعشنم ربعم ن   
جهت اکثر کوچهها شمالی ـ جنوبی و هم جهت با شیب روستا است( .بیش از ٪09کوچهها).
یباشد .در این کوچهها  4000تا  5000متر جدول بندی انج ما
این روستا دارای  35کوچه با طولی معادل  0 00 9متر م 
شده است(  ٪ 50از معابر) .عرض کوچهها شش متری م 
یباشد (.)RM Aznav village, 2015

یباشند ک دولآ ه گگ گگگیهاایی در پ راد ی دد .ع دوجو مد   
بسیاری از کوچهها و معابر(بیش از )٪09فاقد پوشش مناسب م 
یباشد.
یهای مسکونی از دیگر معضالت روستا م 
پارکینگ مناسب در کاربر 
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وضعیت اقتصادی روستا
عمده فعالیت اقتصادی روستا کشاورزی و دامداری است به نحوی که اکثر ًاًا در این بخ ن یدادعت ودنلغاش ش ی رد ز

  

یگردد (جدول شماره.)5
بخش خدمات که مشتمل بر کارگران غیر ماهر بخش ساختمان و ...م 
لهای مختلف
جدول شماره :5درصد شاغالن روستای ازناو در شغ 
تعداد شاغالن به درصد

نوع شغل

40

کشاورز

20

دامدار

40

لها
سایر شغ 
Source: RM Aznav village, 2015

یباشند کهاین محل را بهعنوان سکونتگاه خوابگ باختنا دوخ یها    
حدود  ٪ 30از شاغالن محله برآفتاب کارگرانی م 
یکنند و برخی از آنها مستأجرینی هستند که این
نمودهاند .این افراد معمو ًالًال در مساکنی با متراژ نسبت ًاًا پایین زندگی م 
یباشنددد .در این
روستا را به دلیل هزینه پایینتر اجاره نسبت به شهر انتخاب کرده و از نظر درآمدی نسبت ًاًا ضعیف می ی
روستا سالخوردگانی وجود دارد که در گذشته به شغل ک تشاد لاغتشا هداس یرگرا هههه هههههانددد و فاق یزرواشک نیمز د    
یباشند و از حقوق بازنشستگی و درآمد مناسب برخوردار نیستند.
م
با توجه به اطالعات به دست آمده از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مالیر ،سطح زیر کشت دودح وانزا یاتسور      
ی ،نخود د ،گ در ووو،
ت دی بآ و م یی یی
 644هکتار است و محصوالت اصلی کشاورزی این روستا شامل گندم و جو بهص رو ت ت
بادام ،سیب ،انگور و ...است( .جدول شماره)6
جدول شماره :6سطح زیر کشت و برآورد اقتصادی روستای ازناو
برآورد اقتصادی به تومان

قیمت خرید هر کیلو

عملکرد در هکتار

سطح زیر کشت به هکتار

محصول

214500000

1100

3

65

گندم آبی

176000000

1100

1

160

گندم دیم

77000000

1100

5 .3

20

ج و آب ی

158400000

1100

2 .1

120

جو دیم

240000000

1000

21تن خشک

20

یونجه

42750000

2500

45 .0

38

2424000000

20000

2 .3

14

نخود دیم
گردو

32200000

8000

3 .2

2

بادام آبی

83200000

8000

65 .0

16

بادام دیم

5800000000

4000

10

145

انگور

0000 5 1522

1500

5 . 41

7

سیب

00 2500 98

1500

5 .8

7

هلو و شلیل

6 .3

3

43200000
0 53275000 9

4000
جمع کل

آلبالو و گیالس
644

جمع کل

)Source: Authors (using data from the Department of Agriculture of Malayer2015

ت .اگر
ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی تولید شده در روستای ازناو تقریب ًاًا  0 53275000 9توم سا لاس رد نا تت ت تتت
یو سایر محصوالتی که در سطح کوچکتر و در حد مصرف  راوناخ دوخ ر ی اتسو ا یمک      بیشتر
میزان تولیدات دام 
ییابددد .البت مقر نیا ه    
یشود بر آن افزوده شود این رقم به حدود  10میلیارد تومان و حتی بیشتر افزایش می ی
کشت م 
نتررر از ف یاهرازاب رد شور   
یباشد و مقدار آن حداقل  10تا  20درص ییاپ د نن نن
بهصورت قیمت خرید از تولید کننده م 

بهای کالبدی ـ فضا یی 105 ...
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هدف است .آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است میزان ایجاد اشتغال دربخش کشاورزی و نآ هب هتسباو تامدخ   
لونقل ،شرکتهای بسته بندی و حتی واسطهها است.
ازجمله حم 
طبق اطالعات به دست آمده از ادارة جهاد کشاورزی شهرستان مالیر برخی از محصوالن ذکر شده در باال مانند گردو
و انگور ارزش باالیی در صادرات و ارز آوری برای کشور دارد .از طرف دیگر شهر مالیر قسمتی از شهرت ار دوخ
در تولید و صادرات سبزه انگور و دیگر فرآوردههای آن دارد و از طرف دیگر گردوی استان همدان در سطح کش رو
شناخته شده است .در صورت الحاق روستای ازناو به شهر مالیر این تولیدات با خطر کاهش و حتی از بین رفت رد ن
یشوند (همچنین گندم).
روستای مورد نظر مواجه م 
روستای ازناو دارای دو تاالر به نامهای باغ دربند و تاالر بهارست رد هک تسا نا

رجا ا سارم ی م شقن فلتخم تا   

    

خدمات رسانی را به عهده دارد(بیشتر برای شهر مالیر) .به گفته دهیاری ازناو این تاالره اما دنراد رارق وانزا رد ا     
یشود .دو طرف جاده اصلی عبوری از روستا بیشتر به
بخشی از درآمد ساالنه آنها به شهر(شهرداری و) ...پرداخت م 
کاربریهای تجاری اختصاص یافته است .نگارندگان تعداد این واحدها را  051برآورد کردهاند .ای براک ن ررررریهاا به
یتوان
یکنند ،که ابعاد مختلفی دارد .ازجمله م 
روستاهای اطراف ،روستای ازناو و گاها به شهر مالیر خدمات رسانی م 
یت نیمخت نآ یارب ناو    
به تأثیر اقتصادی آن بر روی شهر اشاره کرد که حداقل  051تا  200میلیون تومان در ماه را م 
زد .از سویی در کاهش سنگینی ترافیک شهر نیز بی تأثیر نیست چرا که از رفت و آمد بسیاری از روستاییان (ازن و وا
اطرافش) و حتی برخی از شهرنشینان به مرکز یا سایر قسمتهای شهر جل یریگو

یکنددد .در ب حم نی لل لللههاای ازن وا
می ی

نانوایی و مغازههایی(خرده فروشی) وجود دارد که حدود  ٪ 50آنها از نظر کالبدی دچار فرسودگی هستند.
وضعیت فرهنگی و اجتماعی روستا
یخانوارهای ساکن در روستای ازناو مسلمان و شیعه مذهب بوده و زبان تکلم آنها ،فارسی با لهج ججههاای لرییی،
تمام 
لکی و تعدادی نیز ترکی زبان م 
یباشند ).)Consulting Engineers and dynamic strategic plan, 2008, 11
بهطورکلی جمعیت فعلی روستا از سه گروه تشکیل شده است1 .ـ ساکنین بومی روستا2 .ـ جمعیت مه جا ررر از ش ره
مالیر3 .ـ جمعیت مهاجری که از روستاهای دیگر به این روستا مهاجرت کردهاند.
طبق تحقیق صورت گرفت زا شیب اتسور یرایهد ه

  

 ٪ 50س ر اتسور یلاها و نینکا ا فا گنهرف و ییارگرهش دق       

یکند .این مطلب در مصاحبه با ساکنین روست تادهاشم و ا   
شهرنشینی(شغل ،فرهنگ و رفتار ونوع زندگی) معرفی م 
میدانی نگارندگان مورد تأیید قرار گرفت بهطوریکه عدم وجود سبک و شیوه زندگی شهری و عدم رعایت قوقح 
یکدیگر را مورد اشاره قرار دادند .این روستا فاقد شورا است مدع اتسور نینکاس نایم رد و  نیمطا ا ننن ن نن ننننننن ،ب و ینیبد
یکن ساسا رب اما د     
یشود .دهیاری روستا تع ار دارفا نیا داد     ٪ 30معرفی می ی
نارضایتی نسبت به مسئوالن دیده م 
مطالعات صورت گرفته در این تحقیق این میزان به بیش از  ٪ 50افزایش یافت.
این نارضایتی از خلف وعده برخی از مسئوالن و اجرایی نشدن گفتههایشان ،مشاهده برخی اقدامات ناعادالنه و عدم
یشود.
رسیدگی الزم به ساکنین(ارائه خدمات الزم با سهولت و)...ناشی م 

بر اساس اطالعات به دست آمده از دهیاری روستای ازناو حدود  ٪ 60ساکنین مخالف الحاق روستای ازناو ب رهش ه   

یتوان به اشتغال  ٪ 40شاغلین به امر کشاورزی و عالقه برخی ب آ همادا ه نن ننن٪ 20 ،
یباشند .از دالیل این مخالفتها م 
م
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هراس برخی از ساکنین از پرداختهای مالی و عوارض مربوط به شهرداری و حتی تغیی یازم یخرب ر ا یزه و  ننن ن نننننههاا
ش هب اتسور ه و ر   

مانند کارگاهها اشاره کرد .البته برخی از کشاورزان به دلیل تغییر کاربری اراضی درصورت الح قا
یباشند.
نهای خود موافق الحاق روستا به شهر م 
افزایش ارزش اقتصادی زمی 
طبق بیانات ساکنین و ریش سفیدان ،بیکاری ،اعتیاد و دزدی ازجمله مشکالت مهم روستا است.
وابستگیهای فضایی و روابط شهر مالیر و روستای ازناو
یگردد:
یهای شهر مالیر و روستای ازناو بهصورت زیر بیان م 
در این قسمت از تحقیق وابستگ 
ارتباط فیزیکی

دو میدان استاندارد و بهارستان بهعنوان حد فاصله بین ساخت و ساز شهر و روستا با فاصلهای به ترتیب ح کی دود   
    

کیلومتر و  200متر از روستا و شبکه راههای متصل به آن مانند بلوارهای پرستار ،س ادتما و تادا د ک راولب  ر ناخ می
زند ،احداث بیمارستان تخصصی امام حسین(ع) ،دانشگاههای آزاد اسالمی ،خوارزمی ،دانشکدة عم و یرامعم و نار

هنرستان فنی وحرفهای پسرانه و جایگاه سوخت ستاره در قسمت شرق و شمال شرقی ش یاتسور یضارا رد و ره    
ازناو و انجام نوعی خزش شهری که در آن تص و یتلود تامیم

دا ا دوب رثؤم یر هههه ههههه ،اح هاگورین یاهنامتخاس ثاد    

خنداب در فاصله کمتر از یک کیلومتری روستا ،وجود راه اصلی عب  و ریالم رهش نایم یرو ر قرش یاهاتسو ی و     
نیروگاه خنداب و وجود خوابگاه دانشجوی آریا در روستای ازناو نیز از عوامل مهم ایجاد ارتب نیا نیب یکیزیف طا     
شهر و روستاست که ترغیب کننده ساخت و ساز در این قسمت از شهر و م هب اتسور قاحلا رد رثؤ رهش

ت.
سا تتتتت ت تتتتتت

افزایش شبکههای ارتباطی در قسمت شرقی شهر مالیر و بین روست انزا یا وو ووو و ای شزخ یلصا لماوع زا رهش ن

    

بهسوی این سمت از شهر است که ایجاد مراکز آموزشی ،درمانی و خدماتی مختلف را در این قسمت(روستا و شهر)
به دنبال داشته و باعث افزایش ارتباطات مختلف ،مخصوص ًاًا ارتباط فیزیکی بین ش و ریالم ره

 یاتسور ا نز ا هدش و

    

است .این امر در تسریع الحاق روستای ازناو به شهر مالیر تأثیر بسزایی داشته است (شکل.)2

شکل شماره :2عوامل مؤثر در ارتباط فیزیکی و الحاق روستای ازناو به شهر مالیر(خزش شهری) Source: earth. google. com

ارتباط اقتصادی
یتولید شدة ا یرادقم نیمأت رب هوالع ریالم رهش رد دوخ ززززززز زززززززز
روستای ازناو با فروش محصوالت کشاورزی و دام 
نیازهای شهر با تأثیر مثبت و کمک ب شخب رد لاغتشا ه    

ل و انب هش یرادرا رر ررر ،باع رد لاغتشا قنور ث
لونقل ل
حمل ل
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یش نازیم دو   
کارخانههای بسته بندی محصوالت کشاورزی مانن هک روگنا هزبس د سا یتارداص یلوصحم تت تتتت تتتتتتتتت ،می ی
محصوالت مورد نظر طبق تحقیقات صورت گرفته حداقل حدود  10میلیارد تومان در سال بیان شده است .ای رما ن   
وابستگی قسمتی از اقتصاد و اشتغال شهر مالیر را به تولیدات کشاورزی روستای ازناو روشن میس زا دد .درآم رکذ د   
شده از محصوالت روستا در حرکت چرخه بانکی شهر مالیر نیز مؤثر است .وجود حدود  051عدد کاربری تج یرا
تعمیرگاهی و ...در اطراف جادة عبوری از روستا را نیز باید به عوامل ایجاد کننده ارتباط اقتص ریالم رهش نیب یدا     
وروستای ازناو اضافه کرد.
کهای جمعیتی
تحر 
یشود که برای کار و مبادالت ،تحصیالت ،درمان و امث ثثال آن ص ترو
این تحرکهای جمعیتی شامل آمد و شدهایی م 
یگیرد و نشان دهنده وابستگیهای مختلف میان شهر و روستا است .در روستای ازن هلاس یط وا ا  ی ا ةدیدپ ریخ      
م
یو هم بهههص رو ت ت
ت
ت دائمی ی
مهاجرت بهعنوان نمونهای مهم از تحرکات جمعیتی افزایش یافته است .که هم بهههص رو ت ت
یشود و بهطورکلی شامل مهاجرت از روستاهای اطراف ،دیگر روستاها و شهر مالیر به روستای ازن وا
موقت انجام م 
یتوان به فاصله کم روستا با شهر مالیررر ،درنتیجههه
یشود .ازجمله دالیل مهاجرت از روستاهای دیگر به این روستا م 
م
دسترسی بهتر و آسانتر به امکانات و برخورداری از شرایط بهتر برای زندگی (آموزش ،درمان ،شغل و)...اشاره کرد و
از دالیل مهاجرت دائمی جمعیت از شهر به این روستا مطرح شدن الحاق روستای ازناو به شهر مالیر ،فاصله ک اب م   
شهر و ارزانی نسبی قیمت زمین مسکونی است.
روابط تکنولوژیک
ایجاد روابط تکنولوژیک بین شهر و روستا درنتیجه پیشرفت علم و فّنّناوری ازجمله وابستگیها است .از عوامل بسیار
ک ،سیستمممه و یرایبآ یا
یت یژولونکت طابترا هب ناو کککک کککک
مؤثر در ایجاد وابستگی تکنولوژیک بین این شهر و روستا م 
سیستمهای ارتباط از دور و اینترنت اشاره کرد .مهمترین تأثیرات فّنّناوری که باعث افزایش رواب و رهش نیا نیب ط   
روستا شده است را ،باید در وسایل حملونقل و کشاورزی ،تغییرات سیستمهای آبیاری(چ قیمع ها )) ))) ،سیستمممه یا
ارتباط از دور ،اینترنت و فضای مجازی دانست که هر کدام به نوبه خود پیامدهایی را به دنبال داشته است (وابستگی
لها در شهر به امور ذکر شده).
برخی از شغ 
تعامل اجتماعی
یت ر نوچ یلماوع هب ناو و طبا      
ازجمله عوامل مهم در ایجاد تعامل اجتماعی بین شهر مالی وانزا یاتسور و ر     می ی
خویشاوندی ،مراسمات و فعالیتهای فرهنگی ـ مذهبی و س  یعامتجا لباقتم طباور ریا ا رک هراش دددددد دددددددد .می ود نیا نا   
سکونتگاه روابط خویشاوندی وجود دارد بهطوریکه در طول سال با یک  رگید ددر ارتب رد طباور نیا(هدوب طا

دیع     

یگیرد) و در مراسمات ازدواجها و ترحیم یکدیگر شرکت میکنند .از ط فر
نوروز بهعنوان رابطه فرهنگی صورت م 
یتوان به مراسمات نیمه ش دازع و نابع ا یر   
یگیرد برای نمونه م 
تهای مذهبی مشترکی بین آنها صورت م 
دیگرفعالی 
در ماه محرم اشاره کرد که در روز عاشورا اهالی روستای ازناو ت دناتسا نادیم ا ارد ئیه یهارمه یارب ریالم  ت یاه        
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یشوند و از سویی حضور روستاییان در امامزادههای روستا و شهر و تکایای شهر مالیر از
عزاداری مالیر وارد شهر م 
دیگر عوامل ایجاد تعامالت اجتماعی بین شهر و روستا است.
وابستگیهای خدماتی
ل و مص فرا
لونقل ل
روستای ازناو برای تأمین انرژی مورد نیاز خود جهت مصارفی چون کشاورزی ،حمل ل

هب یگناخ    

شهر مالیر وابسته است و شهر مالیر تأمین کنندة سوخت و انرژی موتور چاههای عمیق آب ،س خو ت تالآ نیشام    
ی،
یباشد .روستای ازناو از نظر شبکههاای م لا ی ی
کشاورزی ،سایر خودروهای حملونقل ،گاز و برق مورد نیاز روستا م 
وام و بانکها وابستگی بسیار زیادی به شهر مالیر دارد ،در مقابل کشاورزان و روستاییان با پساندازهای نیا رد دوخ   
یکنند .ارتباط آموزشی و تعلیم  سرادم نیب یتا ر مآ و اتسو و و شز    
بانکها به گردش چرخه اقتصادی شهر کمک م 
یها در زمین رهش نیب تامدخ عیزوت ه و    
پرورش و دانشگاهها و مراکز شهر یکی از مهمترین عوامل ایجاد وابستگ 
روستا است .شهر مالیر بوسیله مرکز بهداشت و خانه بهداشت  رد عقاو  ر  یاتسو ا نز ا سور نیا هب و تا نیدنچ و

      

یکند و در مقابل ،این مرکز و خانه بهداشت برای شهر مالیر جمع آوری اطالع و تا
روستای دیگر خدمات رسانی م 
ی،
یتوانند انجام دهند .در روستای مورد نظر برخی از خدمات تجاری و فنی مثل خرده فروشی ی
آمارهای مورد نیاز را م 

مصالح فروشی و صافکاری و چند تعمیرگاه خودروهای سبک وجود دارد که بیش از  ٪ 70از م  زاین دروم داو ا نی     
یشود .این روستا برای جابجایی ساکنین به شهر مالی  تامدخ زا ر ت رهش ینار یسکا
خدمات از شهر مالیر تهیه م 

    

یکند.
مالیر استفاده م 
وابستگیهای اداری وسیاسی
روستاها از طریق روند بودجههای عمومی ،عرضة خدمات دولتی ،تصمیمات مسئولین ،تأمین امکان و زاین دروم تا
یشوند .بهطورکلی روستای ازناو از نظر
یهایی م 
خدمات مختلف به شهرها وابسته بوده و از این طریق دچار دگرگون 
سیاسی و اداری جزء روستاهای دهستان کوه سرده از تواب هلسلس کی رد هک تسا یزکرم شخب ع

ارم ت هب ب      

   

یباشد .از مراکز وابسته به ش ره
شهرستان مالیر ،سپس استان همدان و بعد از آن به وزارت کشور یا پایتخت وابسته م 
یتوان از دهیاری ،مدارس ،خانه و مرکز بهداشت ،خدمات کشاورزی و ...ن رب ما دد ددد .مراک و یرادا ز
مالیر در روستا م 
یهای خود ،روستای ازناو را در نظر بگیرد.
سیاسی شهر نیز باید در برنامه و برنامهریز 
بازتابهای کالبدی ـ فضایی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر
ی
بهای ی
یتوان بیان کرد که الحاق روستای ازناو به شهر مالیر دارای بازتاب ب
بنابر مطالب ذکر شده در یافتههای تحقیق م 
لهایی چون کاهش ترافی اب رهش یزکرم شخب رد ک
تها و پتانسی 
یتواند فرص 
مختلفی است ،گرچه این الحاق م 

   

یت ناو
انتقال بخشی از سرویسهای خدمات رسانی شهری به روستای الحاقی در پی داشته باشد و از طرف دیگر می ی
نهای این روستا به ایجاد مساکنی با الگوی باغشهر مانند پرداخت اما به دالیلی چون سودجوییهاای اف و دار
در زمی 
تفکیک و تقسیم سریع زمینها به قطعات کوچکتر برای فروش و درنتیجه از بین رفتن باغشهر(طبق تحقی تروص ق   
ت کوچ اب ه غغغغغه یا ی یلیالد هب دوب      
یمالیر که قب ًالًال بهص رو ت ت
گرفته توسط نگارندگان در سال  39 13بلوار شهید قاسم 
ازجمله تقسیم به ارث و سودجویی بیشتر درنتیجه افزایش ارزش اقتصادی زمین و فقدان قوانین مناسب در این زمینه

بهای کالبدی ـ فضا یی 1 09 ...
ارزیابی بازتا 

از بین رفته و به کاربریهای مسکونی و تجاری تبدیل شده) ،وجود زمینه تخاسن یا هه ههه ،ب زا شی  071هکت تفاب را   
فرسوده و طبقات ساختمانی پایین در شهر و عدم نیاز شهر به گسترش افقی برای ت  دوخ یاهزاین نیمأ و رد 

نایاپ     

بهای منفی آن مورد تأکیددد
بیشتر بودن بازتابهای منفی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر در این تحقیق بیشتر بازتا 
بشناسی حاصل از الحاق روستای ازناو به شهر مالیر بهصورت زیر بیان میگردد.
قرار گرفته است که در قالب آسی 
بشناسی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر
آسی 
یهای کالبدی ـ فضایی شهر مالیر و روستای ازناو بازتابهای ناشی از الحاق روستای ازناو به ش ره
با توجه به ویژگ 
یگردد ،بهطورکلی یافتتههاای تحقی نیا رد ق   
مالیر در قالب آسیبشناسی حاصل از این الحاق بهصورت زیر بیان م 
قسمت به چهار بخش اصلی اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی تقسیمشده است:
اقتصادی
ی ،کارگ تامدخ ریاس و یها    
نهای مسکونی ،تج را ی ی
1ـ با الحاق روستای ازناو به شهر مالیر بر ارزش اقتصادی زمی 
نیب زا    

یشود .این امر تالش برای تغییر کاربری کشاورزی به غیر کشاورزی را به دنب راد لا دد .ک و شهاک ه
افزوده م 

رفتن تولیدات کشاورزی و دامداری با ارزش تقریبی بیش از  10میلیارد توم د لابند هب ار لاس رد نا اردد دد ددددد (همچن نی
تأثیر بر تولید انگور بهعنوان محصول شناخته شدة شهر و صنایع مورد نیاز شهر).
ی
بهای ی
2ـ از بین رفتن شغل کشاورزان و دامداران باعث افزایش تع راکیب داد ا زا هک دش دهاوخ رهش رد ن        بازتاب ب
یباشد( .تا مدتی ساخت و سازهای جدید برای افراد ساکن و غیرساکن ایج لغش دا   
نامطلوب الحاق روستا به شهر م 
یکند اما این شغلها مقطعی بوده و پس از مدتی شهر را با افزایش تعداد افراد بیکار مواجه میسازد).
م
3ـ کاهش کشاورزی در روستا شاغالن بخشهای دیگر مانند حملونقل ،برخی صنایع و کار خانهها و خدمات را هم
یدهد( .در ایران واسطهها نیز کمتر)
کاهش م 
4ـ رفع مشکالت کالبدی روستا ،تغییر برنامهریزی شهر(با توجه به س ار ننههاا و گست و )رتشیب شر امدخ لامعا ت     
شهری در روستا هزینههای باالیی بر شهر تحمیل خواهد کرد.
5ـ الحاق روستای ازناو به شهر مالیر صنایع موجود در روستا(شیشه ،صنایع چوب و )...را تحت تأثیر قرار م ممیدهددد
یها در شهر و)...
یدهد( .هزینههای خدمات ،کاربر 
چرا که هزینهها را افزایش م 
6ـ بخش تجاری روستا هم اکنون حدود  200میلیون تومان از درآمد شهر را بهصورت ماهانه ب تسد ه   

یآورد .با
می ی

الحاق روستای مورد نظر به شهر این درآمد بیشتر خواهد شد.
بهای اقتصادی الحاق روستای پیرامونی به ش هک تسا نیا ره
7ـ از بازتا 

ءوس

رد نایوجدوس زا یخرب هدافتسا      

یها باعث ثروتمند شدن ناگهانی آنان و ضرر عدهای از مالکان و ساکنان میشود.
گسترش شهر و تغییر کاربر 
اجتماعی

1ـ تقریب ًاًا بیش از  ٪ 50از ساکنان روستا به دالیلی چون خلف وعدهها و ...از مسئولین ناراضی میباشند که با اف شیاز
ییابد.
یها افزایش م 
هزینه برخی از خدمات شهری این نارضایت 

  

 10 1فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 4931

یتواند تا سالها شهر را تحت ت یثأ ررر
2ـ عدم وجود شهرگرایی و فرهنگ شهری در روستا( .در صورت الحاق به شهر م 
بهای منفی قرار داده و ایجاد مسائل و مشکالت نماید) .
بازتا 
یتفاوت دارد .الحاق روستای ازناو ب رهش ه   
3ـ جمعیت روستای ازناو از نظر ترکیب سنی و جنسی با شهر مالیر کم 
یها را در پی دارد.
یکند که تغییر در برنامهریز 
مالیر تغییراتی را در ترکیب سنی و جنسی شهر ایجاد م 
کالبدی و فیزیکی
1ـ با توجه به اینکه روستای ازناو دارای بافتی با برنامهریزی روستایی و غیر شهری است با الحاق به ش یالم ره رر ررر ،از
یکند.
نظر کالبدی به هم ریختگی و عدم توازن در شهر را ایجاد م 
2ـ اکثر کوچهها و معابر روستا فاقد پوشش مناسب آسفالت و سنگ ف شر

یباشددد( .ب زا شی  )٪09ای عوضوم ن   
می ی

عالوه بر ایجاد مسئله چشمانداز و بهداشتی ،نیاز به صرف هزینه و برنامهریزی دارد.
3ـ فقدان پارکینگ مناسب در مساکن(اکثر ًاًا نوساز) ،شیب زیاد و نامناس رباعم ب ((مخصوص ًاًاًاًا ش )اتسور لام    ازجملههه
مسائل موجود در روستای الحاقی است.
4ـ وجود فرسودگی در محالت روستا (کالبد و کارکرد) مشاهده گردید( .بازتاب منفی بر شهر)
5ـ از بازتابهای الحاق روستای ازناو به شهر مالیر ،تشدیدگسترش شهر به سمت شرق مالیراست.
6ـ غفلت از بافتهای فرسوده شهر مالیر(بیش از 071هکتار) و قسمت مرکزی آن به دلیل عدم نیاز به تخری راوآ و ب
برداری و ...در زمینهای روستای ااحاقی از بازتابهای بسیار مهم کالبدی الحاق روستاهای پیرامونی به شهر است که
از نظر اقصادی ،اجتماعی و زیست محیطی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
زیست محیطی
یهای ناشی از گرد وخاک معابر به دلیل نداشتن پوشش مناسب در روستای ازناو.
1ـ وجود آلودگ 
2ـ آلودگی زیست محیطی به دلیل ریختن زبالهها در زمینهای کشاورزی و حتی سطح کوچ چچههاا و مع رد( اتسور ربا   
برخی از محالت جنوبی روستا ریختن کود و فضوالت دامی در سطح معابر وجود دارد) .
3ـ ایجاد خسارات زیست محیطی در اثر فق هب نآ تیاده و اتسور رد یلوصا بالضاف متسیس ناد

نه یا
یمز نننننننن نننننننن

کشاورزی اطراف و جنوب روستا(رودخانه).
4ـ وجود اغتشاش بصری در اثر عبور شبکه برق رسانی و بروز دوگ ادعت رد یگنا د متخاس تاقبط  ا نننن نننننهاا و عقب
یهای انجام شده و انجام نشده در روستا.
نشین 
یهای کشاورزی است.
5ـ کاهش تولید اکسیژن و افزایش دما از بازتابهای الحاق روستا به شهر و تغییر کاربر 
6ـ افزایش خطر سیل به دلیل کاهش نفوذپذیری سطح روستا و شیب باالی آن به سمت شهر.
آزمون فرضیات
آزمون فرضیه اول
بررسی وابستگیهای فضایی و روابط شهر مالیر و روستای ازناو نشان داد ک یاراد ریالم رهش و وانزا یاتسور ه      
وابستگیها و روابط متقابل بسیار و ناگسستنی با یکدیگر هستند .این روابط در گذشته نیز وجود داشته اما امروزه با

بهای کالبدی ـ فضا یی 111 ...
ارزیابی بازتا 

ت .دسترس اسآ ی نن ننن ب ةطساو ه   
گذشت زمان و پیشرفت فّنّناوری و افزایش نیازها از پیچیدگی خاصی بر سا رادروخ تت تت
مسافت کم بین شهر مالیر و روستای ازناو(حتی نزدیکتر از برخی محالت شهری ب رهش زکرم ه ))) )))) ،اف طابترا شیاز   
ی ،ارتب طا
فیزیکی بین مرکز شهر و روستای ازناو در نتیجة گست فیک شیازفا و شر ی ر ةکبش ت اااا اااااههاا و تن لغش عو یی یی
اقتصادی بین شهر مالیر و روستای ازناو شامل انواع بازارها ،جریان مواد اولیه و کاال ،جریان سرمایه ،ارتباط تولی ید
چه کشاورزی روستایی و چه صنایع و خدمات شهری از عوامل بسیار مهم در افزایش وابستگیهای فضایی و روابط
متقابل این شهر و روستا است.
همان طور که بیان شد تبدیل روستای ازناو به مرکزی مهاجرپذیر از شهر مال فارطا یاهاتسور و ری

نوچ یلیالد هب    

قیمت مسکن و اجاره بهای نسبت ًاًا پایینتر ،نزدیکی به شهر مالیر و ...و افزایش آمد و شد بین ای و رهش ن

ب اتسور ا    

افزایش تحرکات جمعیتی ،نقش زیادی در پیوستگی و الحاق روستای ازناو به شهر مالیر داشته است.
افزایش وابستگیهای تکنولوژیک بین شهر مالیر و روستای ازناو و باال رفتن تعامالت اجتماعی به دنبال س رد تلوه
برقراری ارتباطات خویشاوندی ،مذهبی و روابط متقابل اجتماعی باعث فاصلة کم شهرنشینان با اهالی روستای ازن وا
شده است.
وابستگی زیاد روستای ازناو به شهر مالیر در زمینة توزیع خدمات از جریان انرژی گرفته تا شبکه مالی و وام ،ارتب طا
آموزشی و تعلیماتی ،سیستم توزیع خدمات درم تسیس و ینا مم مممه یا

ل و ...و همچن زا یشخب لاغتشا نی
لونقل ل
حمل ل

  

روستاییان در شهر ،بعالوة روابط مختلف اداری و سیاسی بین این ش نهد ناشن اتسور و ره د و ینتسسگان دنویپ ة     
یهای فضایی و روابط متقابل بین آنها است.
وابستگ 
آنچه مشخص شده ،اینکه شهر مالیر و روستای ازناو دارای وابستگیها و روابط متقابل بیشتر و ق بسن یرتیو ت هب     
سایر روستاهای پیرامونی خود چون نامیله ،حرم آباد و حاجی آباد است .چرا که عالوه بر وابستگیها و رواب رکذ ط   
شده در باال ،شهر مالیر با احداث مجتمع و واحدهای مسکونی نیروگاه خنداب و بیمارستان امام حسین علیه الس مال
در فاصلة کمتر از یک کیلومتری روستا و جایگاه سوخت ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانش نارمع هاگ   
ومعماری و هنرستان فنی و حرفهای در فاصلة بسیار کم از روستای ازناو و در مقابل با ساخت دو ت ناروتسر و رالا   
یکنند و احداث خوابگاه دانش یوج ی و ایرآ ةنارسپ 
دربند و بهارستان ازناو که بیشتر به شهر مالیر خدمات رسانی م 
چندین واحد صنعتی ،تجاری ،تعمیرگاهی خدمات دهنده به شهر و روستا ،در الحاق روستای ازن ریالم رهش هب وا     
تأثیر بسزایی داشته است .بنابراین وابستگیهای فضایی و روابط بین ش و ریالم ره

 یاتسور ا نز او      ازجملههه عوامل

تأثیرگذار بر الحاق روستای ازناو به شهر مالیر است.
آزمون فرضیه دوم
با توجه به آسیبشناسی ناشی از الحاق روستای ازناو به شهر مالیر به بررسی فرضیه دوم پرداخته میشود.
ی ،اجتم تسیز و یعا   
ی ،اقتص دا ی ی
بهطورکلی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر مسائلی را در ابعاد کالب کیزیف و ید یی یی
یهای مناسب میباشد.
محیطی به دنبال دارد که برای ممانعت از آنها نیاز به راهکارها و برنامهریز 
ازجمله مسائل بسیار مهم کالبدی و فیزیکی که در الحاق روستای ازناو به شهر مالیر بروز میکند ،پیوست یاتسور ن   
ازناو با بافت روستایی و بهصورت یک بافت مسئله دار و نامتوازن شهری است که اصالح آن نیازمند برنامهریزیهاا،
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صرف هزینهها و وقت زیادی است .این امر بر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مالیر که بر اساس گفتة کارشناس نا
یباشد( 071هکتار آن در قالب مصوب) ،بی تأثیر نخواهد بود چرا که بخش زا ی
شهرداری مالیر بیش از  071هکتار م 
بودجه و تمرکز شهرداری مالیر به این قسمت معطوف خواهد شد و از آنجا ک ارطا یاهنیمز ه ففففففف آن قیمت

نس تب ًاًاًاًا

پایینتری دارند و نیاز به آواربرداری و تخریب نیز ندارند توجه ساخت و ساز را در این قسمت از شهر به خود جلب
ینماید که غفلت زدگی از بهسازی و نوسازی بافت فرسودة شهری را به دنبال دارد .بنابراین اقدامات برای بهس یزا
م
و نوسازی در محالتی چون  16متری شمس آباد(بلوار تاجوک) ،محالت گازطاهری ،طالقانی و جعفرآب هدازماما و دا   
عبداله و تکیه ابالفضل مالیر و امثال آن بی شک از نظر مسئولین و فعاالن ساخت و ساز در ش دهاوخ ریخأت هب ره     
حهاای ش  اب زین ار یره ت زاس هجاوم ریخأ دددددد ددددددد .مث ضیرعت ل   
افتاد .از سوی دیگر ممکن است که ادامه برخی از طر 
خیابانهای مصطفی خمینی و شهدای مالیر .بنابراین الحاق روستای ازناو به شهر مالیر از نظر کالبدی و فیزیکی ش ره
یکند.
را دچار مشکالت متعددی م 
در زمینه اقتصادی نیز با الحاق روستای ازناو به شهر مالیر رشد فیزیکی شهر به سمت این روستا صورت میگیرد که
یها خواهد شددد .ب یقحت ساسا ر ق گ تروص  ر رییغت اب هتف       
باعث تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به دیگر کاربر 
کاربریهای سود جویانه از کشاورزی به غیر کشاورزی ساالنه بیش از  10میلیارد توم یماد و یزرواشک تادیلوت نا     
یباشد .ع قا تالکشم نیا رب هوال تصا ید      
یگیرد که بر اقتصاد شهر و کشور نیز تأثیرگذار م 
تحت تأثیر منفی قرار م 
یتوان به افزایش تعداد بیکاران روستایی که در فعالیت کشاورزی و دامداری مشغول به ک دوب را هه هههانددد اش رک هرا دد ددد.
م
یشوند .البته برخی از کارخانههای ش ره
بیکارانی که اکثر ًاًا از کارگران غیر ماهر هستند به جمعیت بیکار شهر افزوده م 
که وابسته به محصوالت کشاورزی هستند و تولید محصول انگور بهعنوان محصول شناخته شدة ش هاگیاجزا هک ره    
یگیرد د .پ  یاتسور قاحلا س ا نز ا اب ریالم رهش هب و         
خاصی برخوردار است ،تحت تأثیر منفی این الحاق قرار می ی
بهای منفی اقتصادی برای شهر ایجاد مشکل خواهد کرد.
بازتا 
ت.
ی منف سا هارمه ی تت ت تتت
بهای ی
بر اساس پژوهش انجام شده از نظر اجتماعی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر با بازتاب ب
طبق بیانات مسئوالن(دهیاری روستا و شهرداری مالیر)و حتی ساکنین روستا(طی مطالعات میدانی و مصاحبه با ریش
سفیدان) اکثر ساکنین روستا فاقد شهرگرایی و رعایت شیوة زن نندگی ش نتسه یره دد ددد .از س یو ی د رقف دوجو  ر نیب     
ساکنین روستا(انتخاب محل سکونت به دلیل ارزانی قیمت و اجاره بهای مسکن) ،مشکل اعتیاد ،نارضایتی ازمسئولین
و اختالف بین ترکیب سنی و جنسی روستای ازناو و شهر مالیر مشکالت و مسائل مختلفی را به شهر منتقل ک و هدر
یدهد.
یکپارچگی فضایی شهر را تحت تأثیر قرار م 
یآید از ب اهراتکه نتفر نی    
از مسائل بسیار مهم زیست محیطی که در الحاق روستای ازناو به شهر مالیر به وجود م 
یاندددازد .از ب نی
نهای کشاورزی ،حیات گیاهی و جانوری را نیز به مخاطره م 
زمین کشاورزی است .از بین رفتن زمی 
یشود که افزایش آل اوه یگدو   
رفتن گیاهان و درختان باعث کاهش تولید اکسیژن و لطافت هوا در شهر و پیرامون م 
را به دنبال دارد .عالوه بر آن با کاهش پوشش گیاهی و افزایش خیابانها ،کوچهها و مع لافسآ یاهششوپ اب ربا ت و    
یدهد .این ام بذج نازیم شهاک اب ر
سنگفرش و ...خطر وقوع سیل را در شهر مالیر افزایش م 

زا یشان یاهبآ     
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یگذارد .درنتیجه این الحاق ،بروز مش و تالک
بارندگی بر ذخیره سازی سفره آبهای زیرزمینی تأثیری منفی بر جای م 
مسائل زیست محیطی مختلفی را در پی دارد.
یش و دو
روستای ازناو دارای مشکالت و مسائل بسیاری است که با الحاق به شهر مالیر ،به معضالت شهر تبدیل می ی
برخی دیگر از مشکالت نیز با الحاق به شهر و درنتیجه تغییرات پدید خواهد آمددد .بن نیاربا

ی کالب ـ ید
بهای ی
بازتاب ب

فضایی الحاق روستای ازناو به شهر مالیر در ایجاد مشکالت و مسائل شهری تأثیرگذار بوده و تأثیرات منفی مختلفی
یکند.
در پی دارد و همچنین مشکالت و مسائل متعددی برای شهر ایجاد م 
نتیجهگیری
طبق پژوهش صورت گرفته مشخص شد که پدیدة خزش شهری(تحت تأثیر تصمیمات دولتی و س ینامزا )) ،اف شیاز
وابستگیها و روابط شهر و روستا ،فاصلة کم بین شهر و روستاهای پیرامونی از عوام یاهاتسور قاحلا رد رثؤم ل     
ی کالب هب یفلتخم ییاضف ـ ید
بهای ی
پیرامونی به شهرها هستند .از طرفی الحاق روستاهای پیرامونی به شهرها بازتا 

   

همراه دارد که عالوه بر وجود پتانسیلهای مختلف ،آسیبهایی را برای شهر و روستا به دنبال دارد .بنابراین ارزیابی و
یباشد.
برنامهریزی مناسب دراینباره بسیار مهم م 
همان طور که قب ًالًال ذکر شد فاصله اولین ساختمانهای روستای ازناو با شهر مالیر بسیار کم بوده و براس اعلاطم سا ت   
یباشد .همچنین با وجود کاربریهای خدمات دهنده به شهر مثل تاالر دربند و بهارست رد نا
نگارنده حدود  200متر م 
روستا و همچنین احداث مجتمع مسکونی نیروگاه خنداب و ایجاد بیمارستان ،دانشگاه و جایگاه سوخت در نزدیکی
ی ،نس زا یضعب هب تب
این روستا فاصله آن با شهر کاهشیافته و فاصله آن با مرکز شهر و برخی از رهش تامدخ یی یی

  

محالت شهر مالیر کمتر است( .دسترسی و ارتباط آسان) بنابراین الحاق روستای ازناو به شهر مالیر اجتن ریذپان با   
است .پس باید جهت جلوگیری از خسارات و ایجاد مشکالت و مسائل مختلف برای شهر و روست و رظن دروم یا
جلوگیری از ادامة گسترش شهر مالیر در زمینهای پیرامون خود به ارائة راهکارهایی در این زمینه پرداخت .از طرفی
یتواند این روستا را به بافتی حاشیهای و
بی توجهی به این مسئله و باقی ماندن روستای مورد نظر در این وضعیت ،م 
پر مسئله برای شهر مالیر تبدیل کند .آنچه از اهمیت بسیار ب یالا ی  تظافح و تیامح تسا رادروخرب  ا زا یلوص    

  

زمینهای کشاورزی است چرا که عالوه بر تولیدات محصوالت کشاورزی و تأثیرات بد زیست محیطی آن ،در اقتصاد
و اشتغال شهر تأثیرات منفی به همراه دارد(برخی از صنایع و کارخانههای شهر مثل کارخانههای کشمش و س هب هزب   
بهای منفی این الحاق(که قب ًالًال ذک )دش ر   
محصوالت روستایی وابستهاند)درنتیجه راهکارهایی جهت ممانعت از بازتا 
یگردد:
و پیشروی غیر ضروری شهر در پیرامون خود بیان م 
راهکارها
1ـ تبدیل روستای ازناو به یک منطقة جدید از شهر با برنامهریزی دقی  دوجوم تالکشم و لئاسم عفر یارب ق و     
کاهش اختالف با شهر(در نظر گرفتن قسمتی از اعتبارات دولتی(ملی) به اجرای سریع برنامهها در روستاهای الح یقا
کمک خواهد کرد).
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    بن داهنشیپ نیاربا،ـ ازآنجاییکه الحاق روستای ازناو به شهر مالیر مشکالت و مسائل کالبدی متعددی در پ راد ی د د2
،یشود که با تدوین برنامههای مناسب و برنامهریزی کالبدی ضمن مشخص کردن حدود ساخت و ساز آیندة شهررر
م
. .از ساخت و سازهای غیر اصولی و نامنظم ممانعت شود
 محافظت از این اراضی که مانع س ءو،ـ ممنوعیت و ایجاد قوانین سخت گیرانه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی3
 افزایش خطرات سیل و کاهش، از بین رفتن اشتغال در بخش کشاورزی،استفاده برخی سودجویان از تغییر کاربریها
.یشود
 تولید اکسیژن در شهر م
 (تمرکز زدایی. در برآورده ساختن نیازهای روستاهای اطراف،ـ واگذاری بخشی از وظایف شهر به روستای الحاقی4
)از مرکز شهر و کاهش ترافیک
.ـ اجرای برنامههای آموزشی جهت فرهنگ سازی و شهرگرایی ساکنان روستای الحاقی به شهر5
    است زا رتهب ةداف،ـ اختصاص تسهیالت و تشویق بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر برای رفع مشکال هش ت رر6
 (افزایش تعداد طبقات ساختمانی در ساخت.زمینهای شهری و ممانعت از پیشروی بیشتر شهر در زمینهای پیراشهری
     تشویق به ساخت و سازهای مورد نیاز آین یاهنیمز رد رهش هد.و سازهای جدید شهر مالیر نسبت به نیازهای آیندة
    هزاس ای

 آماده سازی زمینهای نامرغوب شهری(شمال شهر) جهت قس و تخاس زا یتم.بایر و بناهای تخریبی شهر
.)آتی شهر
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