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چ یک ده

این پژوهش به منظور تحلیل روند تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی الک نشهر ته سپ نار   

از انق هتفریذپ تروص بال    

است که در دو قلمرو اصلی تحلیل ابعاد تغییرات و تحلیل عوامل موثر بر تغییرات کارکردی انجام شده است .روش تحقی عون زا ق   
توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری اطالعات با استفاده از مطالعه کتابخانهای ،مشاهده میدانی ،تکمیل پرسشنامه و مصاحبه انجام شده
است .جامعه آماري اين تحق هورگ ود قي    «م در ممم» ش لما

وناخ ناتسرپرس ا نومن یاهاتسور رد نکاس ر هههههه ههههههه ،مه هب هدش دراو نیرجا    

روستاهای نمونه و کارگران فصلی شاغل به کار در روستاهای نمونه و «گروه کارشناسان آشنا با موضوع تحقیق و مسئوالن محلییی»
هستند .حجم نمونه گروه مردم ،برابر با  473نفر بر اساس فرمول کوکران و حجم نمونه کارشناسان برابر با  30نفر بر اساس تکنیک
دلفی است .یافتهها نشان دادند که ابعاد تغییرات کارکردی این روستاها شامل سه بعد اصلی جمعیتپذیری ناشی از مهاجرت ،تغییر
در ساختار اقتصادی روستاها به نفع صنایع ،خدمات و به ضرر بخش کشاورزی و دامداری ،همچنین تغییر ب براک رد زرا ر را ی ا یض    
کشاورزی به کاربریهای غیرکشاورزی است .همچنین نزدیکی به تهران ،دسترسی ناشی از گسترش شبکههای ارتباطططی ،مه ترجا
به روستاها و جمعیتپذیری ،افزایش جمعیت شهرهای پیرامونی روستاها و تغییر کاربری اراضی روستاها مهمترین عوام للل تغیی ار تتت
کارکردی روستاها گردیده است.

واژگان کلیدی :تغ یی رات کارکردی ،ساختار ،روستاهای پیرامونی ،جنوب غربی تهران.

 -1بایرام عبادی (نویسنده مسئول) ebadi_bayram@yahoo.com
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مقدمه
عرصههای زیستی کالنشهرها همواره به دلیل قابلیتها و جاذبههای موجود ،پذیرای تعداد قابل ت تیعمج زا یهجو   
دور و نزدیک هستند .پيوند ناگسستني شهر و روستا ،به ويژه در پيرامون كالنشهرها ،به گونهاي استتت كههه از ن حاو ييي
روستا يي مجاور آنها به عناويني ماننددد عامل ل
ل پا رادي ييي زيست طيحم  ييييي ( ،)Modaleno, 2000: 1وناك ننن گردشگررر
تيابي ()Stockdale et al, 2000: 243
روستا يي و سرمايهاي پيرامونی ( ،)Garrod, 2006كانون رشد مشاغل و جمعي 
ت .ب اح نیا ا للل لللل ،روست نوماریپ یاها   
و سدي مقابل گسترش افقي شهررر (اميرفخر اي ننن ) 75 1 : 82 31 ،اي دد شدهه است ت
کالنشهرها متناسب با دادهها و امکانات محیطی خود رشد ننموده بلکه تحت تاثیر اجباری تغییرات همسایه قدرتمند
خود یعنی کالنشهرها قرار گرفتهاند (مهدیزاده .) 35 : 82 31 ،رشد اشتغال و جمعیت شهری ،مراکز روستایی پیرام ینو
ی
را به روشهای مختلف تحت تأثیر قرار میدهد که بسته به اندازه هسته شهری و وسعت حومه و همچنین الگوهای ی
تغییرات متفاوت خواهد بود (.)Schmitt et al, 2006: 780
شبرنده اقتص و يياتسور دا
كشاورزي در طول قرنها نه تنها به نحو مؤثري منبع اصلي اشتغال ،بلكه نيروي پي 

لماع    

مؤثر و فراگير در سازماندهي جامعه و فرهنگ روستا يي نيز بوده است .با اين وجود ،مؤلفه اصلي بازس يحاون تخا   
روستا يي پیرامون کالنشهرها در خالل قرن گذشته ،تحول اساسي كشاورزي در كشورهاي توسعهيافته بوده است هك    
ی ا ني
شاهد گذار كشاورزي از مركز به حاشيه زندگي روستا يي بوده است .چنانكه بيشتر ساكنان روستااهای پیرام نو ی ی
وضع را تجربه كردهاند ( .)Hoggart & Paniagua, 2001: 41این مس غت یسررب ناونع تحت هلأ ی یدرکراک تاری       
روستاهای پیرامون شهری ،تاکنون مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است .تغییرات کارکردی به مفهوم تغیی و ر
یباشددد
دگرگونی نقشها ،وظایف و مسئولیتها تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی و پیون آ لباقتم تارثا د ننن ننننها می ی
(محمدزاده الریجانی.) 10 : 89 31 ،
تغییرات کارکردي روستاهاي حوزه نفوذ کالنشهرها ،از جمله تغییرات مهم ممی است زا رثأتم هک  هرهش اااا ااااا ب دو هه و در
دهههاي اخیر در برخی از نواحی روستایی ایران مشاهده میش ششود (ش فا ررر .)4 : 1368 ،در ساللله بالقنا زا دعب یا    
فکنن رد ییاتسور یضارا هد
کالنشهر تهران به بزرگترین کانون جمعیت و فعالیت کشور و بزرگترین مصرف ف

ککک ککککش رو

ت (مه دازید ه ه .) 35 : 82 31 ،ش دهاو
تبدیل شده است .همچنین این شهر در تمام جهات جغرافیایی گسترش یافته است ت
تجربی و نظری به دست آمده از مطالعات پیشین ،نشاندهنده ظهور تغییرات ک اگتنوکس رد یدرکرا هه هههه ییاتسور یا   
ی4831 ،؛
اطراف کالنشهر تهران میباشد (رهنمایی 1369 ،؛ رضوانی 81 31 ،؛ امجدی 81 31 ،؛ رضوانی 82 31 ،؛ افتخ را ی ی
ت .)09 13 ،البته
زمانیانفر 85 31 ،؛ رضوانی 86 31 ،؛ حاجیپور 87 31 ،؛ حسینی حاصل 89 31 ،؛ سعیدی و ش باث یعیف تت تت
این مسأله فقط مختص شهر تهران نیست و در بیشتر کشورهای درحال توسعه به عنوان پدیدهای رایج در روست یاها
واقع در حوزه نفوذ کالنشهرها رخ م 
یدهد ( Goraj & Thole, 2013; Long et al, 2011; Yu et al, 2009; Bañski,
.)2003; Antrop, 2000
مدلی که بیشترین انطباق را با نواحی روستایی اطراف تهران در زمینه روابط شهر و روست راد ا دد ،م سا هموح لد تت تتتتت.
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یکنند و به عن ناو
زیرا بخش عمدهای از نواحی روستایی و نقاط شهری استان تهران ،نقش حومه شهر تهران را ایفا م 
یباشند .در واقع کالنشهر تهران از این فضاها برای تکمیل کارکرده دوخ یا   
عرصهای تکمیلی برای کالنشهر تهران م 
استفاده میکند و بخشی از کارکردهای خود را به این نواحی منتقل کرده است (رضوانی .) 87 : 81 31،این مسأله پس
از پیروزی انقالب اسالمی بسیار گستردهتر و شهودتر گردیده است .در طی  35سال اخیر مهاجرت گسترده جمعیت
از شهرها و روستاهای کشور به کالنشهر تهران به دلیل ارزانی قیمت زمین و اجاره ،موج هب و ییاضف شرتسگ ب    
تبع آن سرازیر شدن جمعیت اضافی به روستاهای پیرامون به خصوص روستاهای جنوب غربی گردید و ب آ عبت ه نن ننن،
یپاسخ
روستاهای جنوب غربی به شدت دچار تغییرات و دگرگونی کارکردی شدهاند .از این رو تحقیق حاضر در پی ی
دادن به دو سوال زیر است:
 -1ابعاد تغییرات کارکردی سکونتگاههای روستایی جنوب غرب تهران کدامند؟
 -2عوامل موثر بر تغییرات کارکردی سکونتگاههای روستایی جنوب غرب تهران کدامند؟
یکی از ضرورتهای انجام تحقیق حاضر ،اهمیت داشتن فینفسه موضوع تحقیق است .زیرا نواحی روستایی پیرامون
یتوان همانند فضایی حیاتی و مجالی ایدهآل درنظ و تفرگ ر
شهرها را م 

ارییغت زا یریگولج یارب تت ت تتتتتتتت ک و یدرکرا

یهای الزم را اندیشید.
شبین 
جمعیتی ناهنجار در آنها پی 
همچنین ضرورت دیگر انجام تحقیق و در واقع علت اصلی انتخاب موضوع حاضر این بود که از طریق تحلیل ابع دا
و عوامل موثر بر تغییرات به وجود آمده در محدوده جنوب غربی تهران ،بتوان زمینه را برای برنامهری نایرجم و ناز   
به منظور توسعه منطقی و عقالیی سکونتگاههای روستایی جنوب غربی تهران فراهم کرد.
پیشینه تحقیق
ت.
تنوع و تحول کارکردی سکونتگاههای روستایی برای اولین بار در کشورهای توسعهیافته م گ رارق هجوت درو رف تتت ت تتتت
ی 4در بس زا یرای
ادبیات مربوط به تغییرات کارکردی در زمینه بازگشت جمعیت ،2ش زیرگره ییی 3و رنس یاتسور سنا یی یی

د ( ;Hudson, 1989
نقاط جهان غرب مورد ارزیابی قرار گرفت و موجب پدید آمدن یک درک سیستماتیک اولیه شد د

شهاای زی لباقتم طباور دروم رد یدا     
 .)Dahms, 1984, 1986, 1995; Ahger, 1993از آن زم ونکات نا ن وژپ  ههه هههه 
کالنشهرها با نواحی روستایی پیرامونی انجام شده است .در این بخش به بخشی از این پژوهشها و نتایج آنها اشاره
یگردد:
م

ی وارمینسکووو 6لهستاننن در س لا
نتایج تحقیق گوراج و تول ) 2013 ( 5حاکی از آن است که منطق یاتسور ه یی یی

 2009در

مقایسه با سال  1988دارای تنوع بیشتری از نظر ساختارهای عملکردی بوده است .دلی  دوجو هلأسم نیا ل تو هعس      

اقتصادی اجتماعی ناشی از تنوع عملکردی جوامع روستایی بوده است .نتایج مطالعه النگ 7و همکاران (  ) 2011نشان
2- population turnaround
3- counterurbanization
4- rural renaissance
5- Goraj & Thole
6- Warmińsko
7- Long
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میدهد که مناطق روستایی چین توسعه تحولی شدیدی را از سال  0 200به بعد تجربه کرده است .با این حال روابط

روستا شهری آن تا حد زیادیبین سالهای 0 200و  2008کاهش یافته است .یووو 8و هم اراک ننن (  ) 2009ب  نیا ه ن هجیت    
دست یافتند که همراه با توسعه شتابان شهرنشینی و توسعه صنعتی در چین ،قریب به ات هاضف قاف ا هب ییاتسور ی

   

ویژه مناطق توسعهیافته روستایی از حیث کارکردها و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی با تنگناه هجاوم یدیدج یا    

شدهاند .بانسکی ) 2003 ( 9این تغییرات را در کشور لهستان طی سالهای  1988 - 1999یعنی در دوره گذار از اقتص دا
سوسیالیستی به اقتصاد بازار و آمادهسازی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بررسی کرده است .بر این اساس در من یقطا
که دارای کارکرد غالب کشاورزی بودند ،به طور کلی ن یغت یعو ی هب یدرکراک ر

شهاک تروص

ضرع ه تادیلوت          

کشاورزی به بازار مصرف و در عوض استفاده از این تولیدات جهت مصرف خانگی ساکنان روستایی به وجود آم هد

است .همچنین آنتروپ )0 200 ( 10به بررسی چشمانداز روستایی اروپای غربی پرداخته است .نتایج نشاندهن زورب هد   
تغییرات عمیق در عملکرد اکولوژی زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای کاربری زمین در اث وافتم یاهدنور ر ت    
تهای حاکم بوده است.
شهری شدن و تاثیر دول 
رضوانی ( ) 86 31در مقالهای به بررسی تغییرات کارکردی ناحیه رودب  رد نارصق را ططططططط ی سالللهاای  345 1تا 82 31
یدهد کارکردهای جدید گردشگری ،سکونتی و صنعتی در این ناحیه بوجودد آم رد و هد
پرداخته است .نتایج نشان م 
مقابل کارکردهای سنتی ناحیه در زمینه کشاورزی و دامداری تضعیف گردیده است .نتایج تحقیق ظ ها ررری و رحیمی ی
ی
یدهد ک ب یقطنم هطبار ه ین     
پور (  )39 13در خصوص شهر تبریز و تغییرات کارکردی روستاهای اطراف آن نشان م 
مهاجرپذیری روستاهای مورد مطالعه ،نوع فعالیت اقتصادی و محل اشتغال سرپرستان خانوارها با تغیی کراک تار ر ید   
روستاها وجود دارد .نزدیکی روستاهای مورد مطالعه به شهر تبریز و باسمنج ،ارزان و نیمز ی

رد نکسم

هاتسور اا ااااااا،

تغییر در نوع فعالیت اقتصادی و محل اشتغال سرپرستان خانواره راک رییغت ثعاب ا ک شک زا اهاتسور در ا هب یزرو    

   

ی ( ) 88 31در م درو
ت .همچن یقحت جیاتن نی ق ناکیم و یجنگ  یک ییی یی ییییی
خدماتی ،صنعتی و سکونتی-خوابگاهی شده است ت
یو
ی از رونددد تح الو تتت جمعیتی ی
ی فض یا ی ی
ی ش ید ددد س اهراتخا ی ی
روستاهای بخش مرکزی بیرجن گنایامن د رر ررر تاثیرپ ریذ ی ی
ناپایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی است .تخلیه جمعیتی روستاها ،عدم تعادل در وجوه ساختاری جمعیتتت و
سکونتگاههای روستایی ماحصل عوامل متعددی از جمله تحوالتساختاری جمعیت است.
محدوده مورد مطالعه
محدوده جنوب غربی استان تهران ،بین  35درجه و  33دقیقه و  23ثانیه تا  35درجه

 45دقیق و ه

 57ثانی یضرع ه   

شمالی و  15درجه و  10دقیقه و  02ثانیه تا  15درجه و  22دقیقه و  02ثانیه طول شرقی قرار دارد .ای ودحم ن د زا ه   
طرف غرب به شهرستان کرج ،از شرق به شهرستان رباط کریم ،از جنوب به شهرستانهای شهریار و اسالمش ا و ره ززز
یشود .همچنین دارای  4دهستان و  13روستا و  1 938 4نفر جمعیت
شمال به شهر تهران محدود م 

یباشددد (مرکز
می ی
8- Yu
9- Bañski
10- Antrop
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آمار ایران )09 13 ،که در دو شهرستان اسالمشهر و شهریار واقع شدهاند.
جمعیت نقاط روستایی جنوب غربی کالنشهر تهران بر اساس سرشماری عمومی سالهای  355 1تا  09 13به ترتیب
 043 9و  9 62 03و  320 04و  47579و  1 938 4نفر افزایش یافته استدرحالی که در دورههای مذکور رشد س طاقن هنایلا   
روستایی کل کشور بین  1تا  2/4درصد بوده است که نسبت به محدوده جنوب غربی تهران بسیار کمتر است .از نظر
بعد خانوار ،در دهه  55بعد خانوار بیشترروستاهانزدیک به عدد  5بوده است .این رون هد رد د ه   
کاهش یافته دردهه  80تنها یک روستا باالی بعد خانوار  5بود .در س لا

 09کمت وناخ دعب نیر ار    

 75ب دنک گنهآ ا    
 1/ 75و ب نیرتالا

 4/39بوده است (مرکز آمار ایران .)29 13 ،براین اساس تغییرات بعد خانوار در دهه  09 - 55نشاننندهن رد شهاک هد   
یباشد.
طول  35سال گذشته م 

نقشه شماره  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه
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روش تحقیق
یباشددد .گ اعالطا یروآدر ت اب     
ی می ی
ی تحلیلی ی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر شیوه انجام ،توص فی ی ی
استفاده از مطالعه کتابخانهای ،مشاهده مستقیم و برداشت میدانی ،تکمیل پرسشنامه از مردم و مصاحبه با کارشناسان و
یباشد:
اساتید دانشگاه صورت گرفته است .جامعه آماري اين تحقيق شامل دو گروه م 
• گروه «مردم» به ت کف یک شامل سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای نمونه ،مهاجرین وارد شده به روستاهای نمونه
و کارگران فصلی شاغل به کار در روستاهای نمونه.
صهای برنامهریزی روستایی ،شهری و منطقهای.
• گروه «کارشناسان آشنا با موضوع تحقیق» با تخص 
یباشددد (مرک اریا رامآ ز ننن نننن ،)09 13 ،حجم
با توجه به اندازه جامعه آماری در سال  09 13که برابر با  3355 1خانوار می ی
نمونه گروه مردم بر اساسروش کوکران در سطح اطمینان  95درصد  374خانوار استتکه از ه هب رفن کی راوناخ ر

   

عنوان پاسخگو مورد پرسشگری قرار گرفت.
رابطه ()1

�� � ��
=
�� � �� � ��
��1����× �/��1� × �.
= 374
��1����× �.���� � �/��1� ×�.

=n

=n

برای محاسبه سهم هر روستا از حجم نمونه از روش نسبت جمعیتی کل به نسبت نمونه استفاده شد .به این ص ترو
که نسبت جمعیت هر روستا از جمعیت کل محاسبه شده و به صورت درصد مشخص گردید .سپس سهم هر روستا
از تعداد نمونه کل که برابر با  374است ،مشخص شد .نتایج این مرحله در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول شماره -1محاسبه اندازه نمونه برای هر روستا در سطح اطمینان % 95
نام روستا

تعداد خانوار در سال 09 13

درص لک زا د

      

نمونه آماری نهایی

خانوارها
سعیدآباد

4087

کوی سازمانی

731

زرنان

67

6 . 30
48 .5

411
02

5 .0

-

شهرک دانش

4411

57 .8

32

فیروز بهرام

426

19 .3

12

شمس آباد

16

12 .0

-

تر شنب ه

11

08 .0

-

گلدسته

2727

42 .02

76

احمد آباد مستوفی

3197

89

39 . 23

بهمن آباد

30

23 .0

-

رضی آباد

72

54 .0

7

حسن آباد خالصه
مجموع

847

34 .6

24

3355 1

100

374

منبع:يافتههاي تحقيق

از تعداد  17روستای موجود در محدوده 5 ،روستا به طور کامل خالی از س دش هنک هه هههان نیمراو :زا دنترابع هک د ککککککککک ،
پرنان ،نصیرآباد ،علیآباد و قلعه اکبربی ککک  .از  12روست دنام یقاب یا ههه هههه ،روست انرز یاها نن ننن ،ش ابآ سم دد ددد ،ترش و هبن
بهمنآبادبه دلیل اینکه در زمان نمونهگیری (سال  )39 13دارای جمعیتی بسیار پایینتر از جمعیت سال  09 13بودهاند،
در فرایند نمونهگیری حذف شدند8 .روستای باقی مانده با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ب یار
پرسشگری انتخاب شدند .این روش در مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد که احتمال دسترسی به هم دروم دارفا ه    

تحلیل فضا یی تغییرات کارکردی روستاهای...

111

مطالعه وجود نداشته باشد و یا اینکه دسترسی مشکل باشد (دالور.) 257 :4831 ،
حجم نمونه کارشناسان نیز بر اساس تکنیک دلفی برابر با  30نفررر ( )Powell, 2003: 379; Landeta, 2006: 470در
قالب  3گروه برآورد گردید .نمونهگیری با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفی انجام ش زا یکی هکد    روشهاای
مرسوم در تکنیک دلفی م 
یباشد ( .)Powell, 2003: 380بدین ص و دارفا زا هک ترو

کارشناس د رظن بحاص نا ر   

دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی و تربیت مدرس ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسالمشهر و شهریار و س نامزا جه دا
صهای برنامهریزی شهررری و
کشاورزی شهرستان اسالمشهر و شهریار خواسته شد تا افراد خبره و باتجربه را با تخص 
روستایی و برنامهریزی منطقهای جهت مصاحبه انتخاب نمایند .بر این اساس نمونه حاصل شده بر طیق ج ریز لود   
یباشد:
م
جدول شماره -2ترکیب اعضای گروه دلفی جهت انجام مصاحبه
سمت سازمانی اعضای گروه دلفی

تعداد نمونه در هر گروه

اساتید دانشگاههای تهران ،شهید بهشتی و تربیت مدرس

 12نفر

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اسالمشهر و شهریار

 12نفر

جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر و شهریار

 6نفر

منبع:يافتههاي تحقيق

مولفههای بررسی شده شامل  4مولفه با  17گویه است .پایایی پرسشنامهمردم با استفا فلآ زا هد ا هبساحم خابنورک ی     
گردید که در جدول  3نتایج آن برای هر مولفه قابل مشاهده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونه یا

T

تک نمونهای و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار  SPSS 20انجام شد.
جدول شماره  -3مولفههای سنجش تغییرات کارکردی سکونتگاههای جنوب غربی کالنشهر تهران
مولفه

آل یاف       

گویه اندازهگیری شده

کرونباخ
یهای دموگرافیکی
ویژگ 

جنسیت ،سن ،تحصیالت ،محل تولد ،محل سکونت ،شغل ،محل اشتغال

-

مهاجرت و جمعیتپذیری

دالیل مهاجرت به روستاها ،سالهای شروع مهاجرت ،مقصد مهاجران از روستاهای نمونه

82 .0

رون  د ت راتخاس لوح          

تعداد شاغلین فعال در روستاهای نمونه ،تعداد صنایع تولیدی و کارگاهی در روستاهای نمونههه ،ش دصقم یاهره   

اقتصادی روستاها

جهت انجام مبادالت اقتصادی ،تغییرات اراضی کشاورزی در سه دهه اخیر ،دالیل تغییر کاربری زمینهای زراعی و

97 . 0

باغی به اراضی غیرکشاورزی
عوامل موثر ب تالوحت ر   

مقایسه کارکردهای مختلف روستاها قبل و بعد از انقالب اسالمی ،مهمترین عوام  رب رثوم ل ت ک تارییغ ا یدرکر      

کاکردی روستاها

روستاها

-

منبع:يافتههاي تحقيق

یافتهها و بحث
ویژگیهای دموگرافیکی پاسخگویان
ت
ت ،سننن ،وض یع ت ت
ویژگیهای دموگرافیکی پاسخگویاندر قالب یافتههای توصیفی ارائه شده است ک یسنج لماش ه تتت تتت
یباشددد .از نظ یسنج ر تتتتت 2 . 92 ،درصد
تحصیالت ،وضعیت تأهل ،محل زندگی ،محل تولد و میزان تحص م تالی یی یی
پاسخگویان با فراوانی  261نفر مرد بوده و  .7 .7درصد با فراوانی

یباشنددد .از نظ س ر نن ننن 25 ،درصد
 29ن م نز رف یی یی

بین  02- 40سال 69 /6 ،درصد بین  40 - 60سال و  5/ 30درصد باالی  60سال سن قرار دارند .گروه س ین

 40 - 60که

باالترین درصد را دارد ،مبین این نکته است که این گروه سنی بیش ازسایر گروهها در جریان تحوالت روستاها ق رار
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داشتهاند .از نظر تحصیالت 53 .0 ،درصد پاسخگویان بی سواد 8 .26 ،درصد زی لپیدر ممم  6 . 29 ،درص لپید د ممممم 14 .6 ،
ن ،ب الیصحت حطس نیرتالا ت رد 
یباشند .بن یاربا ن ن
درصد کارشناسی و  53 .0درصد کارشناسی ارشد و باالتر م 

عطقم     

دیپلم و زیر دیپلم بوده است و هنوز سایر مقاطع تحصیلی در این روستاها افزایش چندانی نداشتهاند.
از نظر محل تولد 49 . 34 ،درصد از پاسخگویان در روستا و  5 . 65درصد در ش دلوتم ره    شده هانددد .همچن لحم نی   
سکونت فعلی  98درصد از پاسخگویان در روستاهای محدوده و  2درصد در شهر است اتسور هب راک یارب هک        
آمدهاند .به طور کلی تعداد و درصد متولدین و محل سکونت افراد پاسخگو در روستا بیشتر از شهر بوده و ای رما ن   
نشان میدهد که بیشتر مهاجرین ،از ساکنان محدوده مورد مطالعه یا ساکن بومی روستا بودند یا از روست قطانم یاها   
دیگر به این روستاها آمدهاند که این نکته مبین محرومیت نقاط روستایی کشور است .در حالی که کمترین درصد به
یها اختصاص داده شده است.
شهر 
همچنین از نظر وضعیت شغلی ،برابر با  8 .7درصد نمونه آماری را کارمنددد 2 . 22 ،درص رواشک د زز ززز -دام اد ررر4 . 49 ،
یدهد .اختص صا
درصد آزاد 2 . 16 ،درصد کارگر و  2 .4درصد خانهدار تشکیل م 

زا دادعت نیرتشیب هب دازآ لغش      

پاسخگویان نشاندهنده بیثباتی شغلی و داشتن شغل کاذب در این روستاها بوده استتت .از نظررر مح اغتشا ل لل للل1 .6 ،
یشان را شهر و  9 .39درصد روستا ذکر کردهاند .همچنین محل اشتغال قبلی
درصد از نمونه آماری محل اشتغال فعل 
یتوان به این نتیجه رسید ک رتشیب ه   
یباشد .با عنایت به این موارد م 
 18 .9درصد در شهر و  8 .09درصد در روستا م 
ته یا
جمعیت روستاها در حال حاضر ،قبال نیز در نقاط روستایی دیگر مشغول به کار بودهان  ناشن هک د از یفرظ تتت ت تتتت
اشتغالزایی روستاهای محدوده جنوب غربی دارد.
ابعاد تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی تهران
تپذیری
 -1مهاجرت و جمعی 
پدیده مهاجرت به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تغییرات کارکردی در این تحقیق بررسی شده است .در این خصوص
ت ب زا یخرب رد و هدو   
الزم به ذکر است که بیشترین سهم افزایش جمعیت روستاهای جنوب غربی مربوط به مهاجر 
روستاها گاها تا  50درصد کل جمعیت آن را مهاجران تشکیل دادهاند .برابر با  13 . 52درصد نمونه آماری تحقیق (با
فراوانی  95 1نفر) را مهاجرینی تشکیل میدهند که در طی  10الی  30سال اخیر به این روستاها مه دومن ترجا هه هههاند
که نشاندهنده مهاجرپذیری زیاد روستاهای این محدوده است.
 دالیل مهاجرت به روستاهای نمونهاز مهمترین دالیل مهاجرت به این روستاها ،میتوان به پایین بودن قیمت خرید مسکن و زمین در روست من یاها ووونه
اشاره کرد که در پرسشنامه حاضر دارای بیشترین درصد است .دسترسی آسان به خدمات ش  نارهت ره ن ا زی ز لیالد     
مهم دیگر برای مهاجرت به روستاهای مورد مطالعه بوده است .سایر دالیل نیز بر طبق جدول زیر هر کدام سهمی در
مهاجرت پذیری روستاها داشتهاند .با توجه به وجود بیکاری گسترده در کشور در شرایط پ لیمحت گنج زا س ی و 
عقبماندگی روستاها و شهرهای کشور ،زمینه برای مهاجرت به امید دسترسی به امکان هب و هدش مهارف نارهت تا

   

تحلیل فضا یی تغییرات کارکردی روستاهای...

دلیل نبود فضای کافی در تهران ،روستاهای جنوب غربی جاذب مهاجرین روستایی از س هب روشک طاقن ریا یوس
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خود بودهاند.
جدول شماره  -4دالیل مهاجرت به روستاهای نمونه از نظر پاسخگویان
تعداد

شر ح
پایین بودن قیمت خرید مسکن و زمین

درصد

59

25 . 30

پایین بودن قیمت اجاره مسکن

31

9 .51

امکانات و خدمات واقع در روستا

24

3 . 12

دسترسی آسان به خدمات شهر تهران

43

06 . 22

انتقال به شهر تهران یا اطراف آن

16

2 .8

عدم کنترل ساخت و ساز مخصوصا در بدو ورود به روستا

12

16 .6

سایر (ازدواج)

10

13 .5

95 1

100

جمع

منبع:يافتههاي تحقيق

 دورههای زمانی شروع مهاجرتبر اساس نتایج پرسشگری ،بیشترین بازه زمانی که مهاجران به روستاهای مورد مطالعه مهاجرت کردهاند با  42درصد
در دوره بعد از جنگ میباشد .با توجه به جدول زیر مالحظه میشود که مهاجرتها از سایر نقاط ب اهاتسور نیا ه    
کماکان ادامه دارد .بعد از پایان جنگ تحمیلی به دلیل نبود امکانات در روست و روشک یاها

هب تلود هجوت مدع   

   

ی ،ب الا
روستاها ،مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ افزایش یافت .در پایان جنگ تحمیلی ،با گسترش شبکه ارتب طا ی ی
رفتن سطح سواد و بینش مردم ،مهاجرت به تهران بخصوص روستاهای پیرامون تشدید شده است.
جدول شماره  -5توزیع فراوانی بازه زمانی شروع مهاجرت به روستاهای نمونه
تعداد

شر ح
اوایل انقالب تا پایان جنگ ( ) 1357 - 1367

درصد

42

54 . 21

38

57 . 42

دوره 1377 -09 13

54

69 . 27

بعد از سال 09 13

16

02 .8

95 1

100

دوره ده سال بعد از پایان جنگ تا ( ) 1367 - 1377

جمع

منبع:يافتههاي تحقيق

 مقاصد مهاجرت از روستاهای نمونهبه دلیل اینکه از آمار دقیقی از میزان مهاجر فرستی روستاهای نمونه در دست نب پ رازبا زاریزگان دو ر یارب همانشس      
خه تروص نیدب زاب یا     
نظرسنجی در این خصوص استفاده کردیم .بدین صورت که از پاسخگویان سوالی با پاسخ خ
ب ،مهمت دصقم نیر   
پرسیده شد« :به نظر شما در صورت وجود مهاجرت از این روست اس رد ا لل للله القنا زا دعب یا ببب ببب
مهاجرتها به طرف کدام شهر یا روستا بوده است؟» نتایج این پرسش در جدول زیر نشان داده شده است .بیشت نیر
خها مربوط به مهاجرت به تهران ،کرج و اسالمشهر بوده است.
فراوانی پاس 
جدول شماره  -6توزیع تعداد و درصد مقصد مهاجران از روستا
ش رح
تعداد

روستاهای همجوار
12

تهران

کرج

310

23

اسالمشهر

شهریار

چهاردانگه

5

3

3

تهران -اسالمشهر
17

تهران -کرج
12

منبع:يافتههاي تحقيق

 -1به علت باز بودن ساختار سوال و انتخاب چند پاسخ همزمان ،جمع کل بیش از جمع تعداد پاسخگویان در این جدول شده است

جم ع
385

11
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ت و جمعیتپذیری ،محققین را به این نتیجهگیری رهنمون ساخت که رون یاهد
نتایج به دست آمده از مولفه مهاجر 
ت .ول رد ی
مهاجرتی بین روستاهای نمونه و شهرهای مجاور به صورت دو جریان مهاجرفرستی و مهاجرپذیری است ت
مجموع عامل مهاجرپذیری روستاها بر مهاجرفرست راد هبلغ نآ ی دد ددد .همچن هب ترجاهم یوگلا نی
میباشد .بدین صورت که مهاجران به دلیل پایگاه اقتصادی ضعیف ،اغلب مجب قا هب رو ا رد تم

لپ تروص هههههه هههههههای
فارطا یاهاتسور      

تهران میشوند و پس از مدتی با تقویت بنیه اقتصادی ،اقدام به ترک روستا و سکونت در یکی از شهرهای کوچک و
یاتهران میکنند .البته تمام روستاها در این زمینه یکسان عمل نکردهاند و برخی از روستاها خالی از س دش هنک هه هههانددد.
درحالی که روستاهای دیگری به شدت جاذب جمعیت و نیروی کارند.
تحول در ساختار اقتصادی روستاها
 تعداد شاغلین فعال در روستاهای نمونهت.
وضعیت پاسخگویان و تعداد شاغلین فعال در روستاهای نمونه در سالهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت سا ه تت تت
بر طبق جدول زیر ،در اوایل انقالب میزان فعالیتهای خدماتی و صنعتی نسبت به کش رد یرادماد و یزروا    س حط
پایینی قرار داشت .در حالیکه پس از انقالب تاکنون این ساختار به طور بارزی تغییر کرده است و سهم بخش صنعتی
و خدماتی در اقتصاد روستاها افزایش چشمگیری را نشان میدهد .در حال حاضر در روستاهای جنوب غربی ته نار
بخش صنعتی و خدماتی نسبت به کشاورزی در باالترین سطح از نظر اشتغال قرار دارن اشن رما نیا هک د نن ننن نننننندهندهه
تضعیف کارکرد کشاورزی و دامداری میباشد.
جدول شماره  -7تعداد شاغلین فعال در روستاهای نمونه در دوره 1357 - 92
شر ح
سال 1357

زراعت
1137

دامداری

باغداری

کارگر کشاورز

کارگر صنعتی

خدماتی
64

376

3 87

593

215

سال 1367

87 9

254

470

562

2184

269

سال 29 13

819

138

153

428

1 550

565 1

منبع :مرکز آمار ایران29 13 ،

 تعداد صنایع تولیدی و کارگاهی در روستاهای نمونهنتایج بررسی تعداد صنایع تولیدی و کارگاهی نشانگرتغییر کارکردی به نفع صنایع تولی نازیم و هدوب یهاگراک ید     
سطح آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است .در گذشت  یزرواشک ناییاتسور رثکا لغش ه و وب یرادماد  ددددددد دددددددد .اما
هماکنون صنایع و خدمات به ترتیب باالترین سطح اشتغال را به خود اختص صا

داد ههان اشن رما نیا هک د نن ننن نننننندهن هد

تصرف اراضی کشاورزی جهت کارخانهها و کارگاههای شهر تهران بوده است.
جدول شماره  -8تعداد صنایع تولیدی و کارگاهی در روستاهای نمونه
سال
1357
82 31
09 13

تعداد کارگاه

تعداد شاغلین

27

337

664

5548

655

5002

منبع :مرکز آمار ایران29 13 ،

 روند تغییرات اراضی کشاورزی در سه دهه اخیر در روستاهای نمونهبررسی روند تغییرات کاربری اراضی در روستاها میتواند معیار مناسبی برای قض ارییغت دروم رد توا ت راک  ک یدر     

تحلیل فضا یی تغییرات کارکردی روستاهای...
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سکونتگاههای روستایی باشد (پورمحمدی .) 77 : 82 31 ،یافتههای حاصل از مطالعات میدانی و اسناد موجود ب قبط ر   
جدول  9نشان میدهند که تغییرات کاربری زمینهای کشاورزی به ص و یهاگراک و یتعن

و ینوکسم    

نچمه ین هب 

اداری در روستاهای مورد مطالعه وجود اداشته است.
جدول شماره -9میزان تغییرات کاربری اراضی در سه دهه اخیر در روستاهای نمونه
سال
1372
82 31
29 13

زراعت (هکتار)

باغداری (هکتار)

صنعتی کارگاهی (هکتار)

اداری (متر)

دامداری صنعتی (هکتار)

مسکونی (متر)

64

146

106

65

41300

341600

ورزشی (متر)

سایر

-

-

129

23

199

67

0083 32

333570

10300

650

120

31

196

58

58200

820 3 39

00 122

089

منبع :جهاد کشاورزی شهرستانهای شهریار و اسالمشهر29 13 ،

موقعیت جغرافیایی ویژه و شرایط توپوگرافی باعث شده است تا اراضی کشاورزی روستاهای جنوب غربی تهران به
تصرف سایر کاربریها درآید .بطوریکه میزان اراضی کشاورزی در سه مقطع مشخص بسیار کاهش یافته و در عوض
ی ،تغییر
یها فزونی گرفته است .در سالهای اخیر به دلیل توسعه کاربریهای مس نوک ی ی
میزان سطح اراضی سایر کاربر 
ب ،از س حط
شیوه زندگی روستایی ،افزایش میزان سطح کاربریهای گردشگری و همچنین کمبود و ک آ حطس شها بب بب
اراضی کشاورزی کاسته شده است.
نهای زراعی و باغی به اراضی غیرکشاورزی
 دالیل تغییر کاربری زمی از جمله مهمترین دالیل تغییر کاربری میتوان به هجوم بی رویه جمعیت مهاجر در اثر عدم کنترل ساخت و س اب زا   
 57 . 35درصد اشاره کرد .در این خصوص باید اذعان کرد که از زمان مداخل رد نارهت یرادرهش ه

ر روما و هاتس ااا اااااااا،

میزان سرانه شهری در این روستاها افزایش یافته است .نکته جال هاگن اب هدودحم نیا هب تلود هکنیا هجوت ب          
برنامهریزی توجه ندارد .زیرا این منطقه به عنوان عرصه تکمیلی برای شهر تهران تلقی شده است .هریک از نهاده و ا
ارگانها و سازمانها متناسب با نیاز خود بدون توجه به مسایل زیست محیطی و شرایط فرهنگی در این مح هب هدود   
تصرف اراضی میپردازند .آنچه در این روستاها مغفول مانده نظر و دیدگاه مردم است .حتی خ ینکاس دو ن اهاتسور     
هم از وضعیت خود چندان باخبر نیستند .همچنین دولت حساسیت کمت بسن یر ت  هب  ت اک رییغ ر نیا یضارا یرب   

    

ینماید .یکی دیگر
روستاها دارد .زیرا بخش عمدهای از نیازهای سازمانهای مرتبط با خود را از این روستاها تامین م 
از دالیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی عدم توجه دولت به جامعه روستایی در این محدوده است .زیرا بخش عمده
ينمایند .در صورت تدوین ق چ ناکما مکحم نیناو ن فتسا نی اد ههههه ههههههه یا ی
از نیازهای پایتخت را این روستاها تکمیل م 
محدود خواهد شد.
نهای زراعی و باغی به اراضی غیرکشاورزی
جدول شماره  -01دالیل تغییر کاربری زمی 
تعداد

شر ح
کم بودن درآمد محصوالت کشاورزی در مقایسه با ارزش زمین

57

حضور دالالن و واسطهها در روستاها

42
62

وجود قانون ارث

درصد
24 .51
22 . 11
95 .6

انجام فعالیتهای عمرانی

58

15 .51

هجوم بی رویه جمعیت مهاجر در اثر عدم کنترل ساخت و ساز

133

57 . 35

تقاضای زیاد برای خرید زمین

58

15 .51

جمع

374

منبع:يافتههاي تحقيق
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شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 4931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 مقایسه کارکردهای مختلف روستاها قبل و بعد از انقالب اسالمیبه اعتقاد  35درصد از پاسخگویان ،باغداری ،کشاورزی و دامداری کارکردهای غالب روستاهاقبل از انق یمالسا بال   
بوده است .اما مطابق جدول زیر ،بعد از انقالب کاکرد روستاها به سمت چند نقشی شدن با غلبه کارکردهای ص یتعن
و خدماتی و کاهش نقش کارکرد کشاورزی و دامداری پیش رفته است .این تغییر کارکردی به قدری محسوس ب هدو
است که هم اکنون دیگر کسی در این روستاها کشاورزی نمیکند .حتی کشاورزی صنعتی و نیمه صنعتی نی هب ور ز   
کاهش گذاشته است.
جدول شماره  -11انواع کارکردهای مختلف روستا قبل و بعد از انقالب اسالمی
شر ح

بعد از انقالب

قبل از انقالب
تعداد

درصد

کشاورزی

130

75 . 34

02

باغداری

133

56 . 35

32

دامداری

111

67 . 29

51

صنعتی

تعداد

درصد
34 .5
55 .8
01 .4

-

-

113

21 . 30

خدماتی

-

-

152

64 . 40

صنعتی ،خدماتی

-

-

42

29 . 11

374

100

جمع

100

374

منبع:يافتههاي تحقيق

مهمترین عوامل موثر بر تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی تهران پس از انقالب
در راستای پاسخگویی به سوال دوم تحقیق ،عوامل موثر بر تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غرب دروم نارهت ی    
مطالعه قرار گرفت .در این خصوص از نظرات کارشناسان و متخصصان در قالب انجام مصاحبه استفاده شددد .در این
مصاحبه از کارشناسان خواسته شد تا با توجه به یافتههایی که از مراحل مختلف تحقیق در اختیارشان قرار داده ش هد
بود ،با توجه به شناختشان از منطقه ،لیستی از عوامل موثر بر تغییرات کارکردی روست ودحم یاها د یبرغ بونج ه     
ارائه دهند .بر اساس توافق و اجماع نظر صورت گرفته ،عوامل تأثیرگذار در قالب  10عام هف ریز حرش هب ل ر تس      
گردید:
• تغییر شیوه زندگی
• تغییر کاربری اراضی
• مهاجرت از روستاهای کوچک به روستاهای بزرگ محدوده
تپذیری
• مهاجرت به روستاهای نمونه و جمعی 
• متنوع شدن نیازهای اهالی روستاها
• گسترش الگوهای شهری در روستاهای نمونه
• فاصله هر کدام از روستاها ازشهر تهران
• دسترسی ناشی از گسترش شبکههای ارتباطی
یهای جدیددر روستاهای نمونه
• استفاده از فناور 
• افزایش جمعیت شهرهای پیرامونی روستاهای نمونه

تحلیل فضا یی تغییرات کارکردی روستاهای...

در مرحله بعد از کارشناسان خواسته شد تا عوامل ف سور رب هک یریثأت نازیم رظن زا ار قو ت هعلاطم دروم یاها
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ت  .به
داشتهاند ،اولویتبندی کنند .این کار از طریق ارسال پرسشنامه به هر کارشناس جهت وزندهی ص فرگ ترو تت تت
این صورت که هر کدام از اعضا به هر عامل از نظر میزان اهمیت آن در تغییرات کارکردی روستاها ،بر اس شور سا
تت ار تلاح نیر   
درجهبندی لیکرت نمره دادند که بین  1تا  5میباشد .درجه  1کم اهمیتترین و درجه  5پراهمیت ت
برای هر عامل نشان میدهد .نتایج به دست آمده ب ایم هسیاقم شور زا هدافتسا ا نننن نننننگی 
نه نومزآ بلاق رد ا      Tتک
نمونهای تجزیه و تحلیل گردید که در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول شماره  - 12مهمترین علل تغییرات کارکردی روستا بعد از انقالب
شر ح

میانگین

نمره T

Test Value

یداری
سطح معن 

رتبه نهایی عامل

تغییرات فرهنگی در جوامع روستایی پیرامونی

95 .2

-41 .5

3

07 .0

5

تغییر کاربری اراضی

11 .3

35 . 11

3

00 .0

مهاجرت از روستاهای کوچک به روستاهای بزرگ

23 .1

-26 .3

3

02 0 .0

تغییر در الگوی اشتغال و فعالیت

73 .2

- 29 .4

3

00 .0

8

مهاجرت به روستاها و جمعیتپذیری

66 .3

11 . 13

3

01 .0

3

گسترش الگوهای شهری

01 .3

52 .9

3

20 .0

6

نزدیکی به تهران

41 .4

32 .51

3

00 .0

1

دسترسی ناشی از گسترش شبکههای ارتباطی

95 .3

58 . 13

3

00 .0

2

یهای جدید
استفاده از فناور 

5 .2

- 19 .4

3

90 .0

-

افزایش جمعیت شهرهای پیرامونی

27 .3

49 . 12

3

01 .0

4

10

منبع:يافتههاي تحقيق

یشود فاصله هر کدام از روستاها نسبت به تهران با میانگین رتبهای و نمره  41 .4 Tبه عن ناو
همانگونه که مشاهده م 
یداری به
مهمترین عامل در روند تغییرات کارکردی روستاهای محدوده مورد مطالعه ارزیابی شده است .س نعم حط یی یی
یباشد .دوم ب رثوم لماع نی ر یدرکراک تارییغت       
دست آمده که کوچکتر از مقدار خطاست ،موید صحت آزمون م 
روستاهای با میانگین  95 .3و نم هر  58 . 13 Tعب زا تسا ترا    دسترسیآس م رواجم یاهرهش و نارهت هب نا ا دنن       
یباشد .از نظر مسافت روستاها تا شهر ته ار ننن ،در
اسالمشهر و شهریار است که ناشی از گسترش شبکههای ارتباطی م 
دوره پس از انقالب به دلیل گسترش لجام گسیخته شهر تهران ،اراضی روستایی حاشیهای مورد حمله ای شرتسگ ن   
شهری واقع شدهاند .به گونهای که فاصله بیشتر روستاها تا تهران رفته رفته کمتر شده است .ب اثم ناونع ه للل لللل ،فاص هل
روستای احمدآباد از  19کیلومتر در سال  355 1به  6کیلومتر در س لا

 09 13ک سا هتفای شها تت تتتتت (جه یزرواشک دا   

شهرستان شهریار.)29 13 ،
همچنین عامل مهاجرت و جمعیتپذیری روستاها ،با توجه به معنیداری و میانگین به دست آمده ( ) 66 .3به عن ناو
یت هسیاقم اب ناو    
یک عامل موثر در روند تغییرات کارکردی روستاهای ارزیابی شده است .شواهد این مس ار هلأ می ی
روستاهایی که جاذب جمعیت نبودهاند و یا خالی از سکنه شدهاند با روستاهایی مانند سعیدآباد و احمدآباد مست یفو
ت بودهاند دریافت .بر طبق نظر کارشناسان ،در روست یاها ی یس لوط رد هک  س لا
که به شدت جاذب جمعی 

ریخا      

جمعیت اضافی پیرامون را جذب نمودهاند ،روند تغییرات سریعتر بوده و تغییرات بیشتری در آنها اتفاق افتاده است.
یداری بوده و از این
یهای جدید فاقد معن 
دو عامل تغییرات فرهنگی در جوامع روستایی پیرامونی و استفاده از فناور 
رو در رتبهبندی نهایی حذف گردیدند.

11 8

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 4931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

به دلیل اهمیت فاصله در روند تغییرات کارکردی روستاها ،از کارشناسان خواسته شد تا ه ر اهاتسور زا مادک ر ا هب    
یت هب ناو   
لحاظ شدت تغییرات کارکردی رتبهبندی کنند .بر این اساس ،روستاهای محدوده جنوب غربی تهران را می ی
دو گروه تقسیم کرد :روستاهای احمدآباد ،سعیدآباد ،گلدسته ،حسنآباد ،فیروزبهرام ،شهرک دانش و ک ینامزاس یو   
در گروه روستاهای دارای تغییرات زیاد قرار گرفتهاند .سایر روستاها نیز در گروه روستاهای دارای تغیی و کدنا تار
یگیرند.
خالی از سکنه قرار م 
جدول شماره  - 13فاصله و رتبه تغییرات کارکردی روستاهای جنوب غربی نسبت به تهران پس از انقالب
رتبه تغییرات کارکردی

نام روستا

فاصله به تهران در سال ( 09 13کیلومتر)

شمس آباد

5

ترشتبه

10

علی آباد

./5

خالی از سکنه

فیروز بهرام

6

5

گلدسته

8

3

احمد آباد

6

12
10

1

رضی آباد

10

8

بهمن آباد

10 /5

9

حسن اباد

8

4

سعیدآباد

4

2

شهرک دانش

1

6

کوی سازمانی

-

7

زرنان

5

پرنان

-

وارمینک
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منبع:يافتههاي تحقيق

در مرحله آخر ،از آزمون پیرسون برای برقراری همبستگی بین فاصله هر روستاها از تهران و رتب هاتسور رد نآ ه ا از   
نظر تغییرات کارکردی استفاده گردید .بر اساس ج لواد

 41ض ود نیب یگتسبمه بیر

ریغتم      فاص و هاگتنوکس هل

یباشد که نشاندهنده یک رایطه خطی ق نایم یو   
تغییرات کارکردی روستاها برابر با 751 .0و مقدار آلفای ( ) 00 .0م 
این دو متغیر است.
نتیجهگیری
تحقیق حاضر روند تغییرات کارکردی سکونتگاههای جنوب غربی کالنشهر تهران را بعد از انقالب اس لاس ات یمال    
 29 13مورد بررسی قرار داده است .مولفههای مورد مطالعه در دو سطح ابعاد تغییرات و عوامل موثر بر ای یغت ن ی تار   
تحلیل و بررسی گردید .یافتهها نشان دادند که پس از پیروزی انقالب اسالمی مهاجرت گسترده جمعیت از ش و اهره
روستاهای کشور به کالنشهر تهران به دلیل ارزانی قیمت زمین و اجاره ،موجب گسترش فضایی و به تبع آن س ریزار
شدن جمعیت اضافی به روستاهای پیرامون به خصوص روستاهای جن غ بو ر یدرگ یب د هب و  عبت آ ننننن نننننن ،روست یاها
جنوب غربی به شدت دچار تغییرات و دگرگونی کارکردی شدهاند.
ریشه تغییرات کارکردی روستاهای این حوزه در طول  35سال اخیر به موقعیت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی نخست
یگ گگردد
شهری ایران و تحوالت صورت پذیرفته در ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی کشور در سالهای اخیر برمی ی
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که این مسأله باعث افزایش جمعیتپذیری در کالنشهر تهران و محدودیت فضایی این شهر گردیده و زمینه را ب یار
خزش و خورندگی انتقال واحدهای تولیدی و جمعیتی اضافی به هر یک از روستاهای پیرامونی فراهم کرده است .به
دلیل فاصله نزدیک ،سهولت دسترسی و همچنین قابلیت گسترش فیزیکی و وجود اراضی وسیع دشتی ،این مح هدود
در مسیر تحوالت و تغییرات کارکردی شدیدی قرار گرفته است .از جمله این تغییرات میتواان ب یعمج ه تتتتتپ یریذ
بیش از حد ،تغییر ساختار اشتغال روستایی به ضرر بخش کشاورزی و به نفع بخش ص عن تتت ،انب امدخ و یرادرا تتتتت ،
تغییر شیوه کشت ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در مجموع تغییر کارکرد روستاها از کشاورزی ب و یهاگباوخ ه
کارگاهی اشاره نمود.
بر اساس نتایج به دست آمده از مصاحبه با کارشناسان ،نزدیکی به ته ار ننن ،دسترس سسی ناش ششی از گست کبش شر هه ههههاای
تپذیری ،افزایش جمعیت شهرهای پیرامونی روستاها و تغییر ک برا ررری اراض ضضی
ارتباطی ،مهاجرت به روستاها و جمعی 
روستاها مهمترین عواملی هستند که باعث تغییرات کارکردی روستاها گردیده است .البته این عوام د رگیدکی اب ل ر   
ارتباط مستقیم بوده و همچنین دارای توالی زمانی میباشند .به گونهای که ابتدا عامل فاص هشردام هب کیدزن هل ر و    
جمعیتپذیری باعث بروز تغییرات اولیه در کارکرد سکونتگاههای روستایی میگردد .در مراحل بعدی ای یغت ن ی تار   
منجر به تغییر در الگوی ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی شده و با گسترش الگوهای شهری و تغیی یوگلا رد ر   
یسازد.
اشتغال و فعالیت ،چشمانداز منطقه روستایی را دگرگون م 
منابع
آسایش ،حسین ( .)4 37 1اقتصاد روستایی .چاپ اول ،تهران ،انتشارات پیام نور.
ت-
ن-طرشت ت
افتخاری ،مژده ( .)4831تحوالت کالبدي فضایي روستاهاي واقع در محدوده تهران مطالعه موردي (سولقان -اوين ن
تآباد) .پایان نامه کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
دول 
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رباط کریم .پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
امیرفخریان ،مصطفی ( .) 82 31الگوی ادغام روستاهای سمت توسعه شهر مشهد به داخل محدوده قانونی .پایاننامه کارشناسی
ارشد ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
پورمحمدی ،محمدرضا ( .) 82 31برنامهریزی کاربری اراضی شهری .چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت.
جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر (  .)29 13آمارهای مربوط به روست  یبرغ بونج یاها ت اره نننن ننننن .قاب قیرط زا یسرتسد ل    
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اسالمشهر.
جهاد کشاورزی شهرستان شهریار (  .)29 13آمارهای مربوط به روستاهای جنوب غربی تهران .قابل دسترسی از طری نامزاس ق   
جهاد کشاورزی شهرستان شهریار.
ی ،ته ار ننن،
لگيري و دگرگوني منطق ارهت يرهشنالك ه ننن نننن .رس زاسرهش یرتکد هلا ییی ییی
حاجیپور ،خلیل ( .) 87 31تب يي ن فرايند شك 
دانشگاه تهران.
حسینی حاصل ،صدیقه ( .) 89 31بررسی تطبیقی روند تحوالت کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون کالنشهر ته ار ننن
(پس از انقالب اسالمی) با تاکید بر مجموعههای روستایی کهریزک و رودبار قصران .رساله دکتری جغرافیا و برنامهههری یز
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