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چکیده

توساز است .افزایش وسعت شهرها در تحقیقات متعددی
یکی از نمودهای عمده تغییرات کاربری اراضی گسترش عرصههای ساخ 
موردتوجه قرار گرفته ،اما تغییرات وسعت روستاها و موضوعات مرتبط با آن مورد توجه کافی قرار نگرفته است .بررسی تغییرات
ی -کالبدی  106روستای شهرستان همدان در محدوده زمانی سال  75 31تا  1395نشان دهده  25درصد
وسعت محدوده فیزیک 
افزایش است .باوجودی که جمعیت اغلب روستاها طی دوره مورد بررسی روبه کاهش بوده ،اما وسعت اکثر روستاها افزایش یافته
است .این تغییرات در رابطه با سه گروه عوامل ،شامل عوامل جغرافیای طبیعی ،عوامل انسانی و عوامل فضایی بررسی شده است.
تغییرات وسعت روستاها بیش از همه تحت تأثیر عوامل فضایی قرار داشته است .این عوامل فضایی در واقع فاصله از شهر همدان،
بهعنوان شهری دارای الگوی نخست شهری شدید در منطقه است .فاصله از بزرگراهها و جادههای اصلی نیز در قالب ارتباط با شهر
و سیستم شهری کشور و ساختار اقتصادسیاسی کشور قابل بررسی است.

واژگان كليدي :کاربری اراضی ،وسعت روستاها ،عوامل تغ يي رات ،عوامل انسانی ،عوامل طبیعی.

( -1نویسنده مسئول) hrvojdani@yahoo.com

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره سوم ،تابستان 3189
 44فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مقدمه
امروزه در قسمتهاي مختلف دنيا ،تغ يي رات در کـاربري و پوشش اراضي ،کـه در بسياري موارد نيز بيرويه قلمداد
ميگردد ،به موضوعي مهم و گاه به چالشي اساسي تبديل شده است .طي پنجـاه سال گذشته تغ يي رات کاربري و
پوشش زمين قابل مشاهدهترين شاخص ردپاي انسان در محيط زيست و مهمترين عامل از بين رفتن تنوع زيستي و
ديگر اشکال تخريب زمين بوده است ) .(Houghton, 2012: 5125در سال  13 02حدود  2درصد وسعت اراضي
جهان زير ساخت و سازهاي شهري و صنعتي( ،يا اصطالحًاًا تحت پوشش ساختوساز) بوده و پيشبيني شده که تا
يدهد
سال  0 05 2اين سطح به  4تا  5درصد برسد و در بسياري مواقع اين گسترش بر روي اراضي کشاورزي روي م 
() .UNEP, 2014: 9سوداگري در بخش زمين از يکسو و روند افزايش جمعيت جهاني و شهرگرا يي از سو يي ديگر
رقابت در کاربري اراضي را افزايش داده و به گسترش قلمرو اراضي زير ساختوسازها منجر شده است .در چنين
نحال ،افزايش ساختوسازها
شرايطي شهرها با سرعتي زياد رشد کرده و اراضي پيرامون خود را بلعيدهاند؛ با اي 
منحصر به سکونتگاههاي شهري و محدوده آنها نيست و شواهدي از افزايش وسعت محدودههاي سکونتگاهي
روستا يي نيز وجود دارد .تغ يي ر در کاربري اراضي روستاها سبب تحول در ساختار اقتصادي آنها و ازبين رفتن اراضي
يترين بنيانهاي توليد در اين فضاها و همچنين آسيب جدي به ساير منابع ،ازجمله
کشاورزي بهعنوان يکي از اصل 
منابع آب ،زيستگاههاي حيات وحش و منابع خاک به لحاظ کاهش مواد آلي ،تغ يي ر در رطوبت و شورشدن آن
م
يگردد ) .(Afrakhteh & Hajipour, 2016: 89ساختوساز در بيرون از محدودههاي سکونتگاهي کنوني را با
يبرند و معتقدند که يكي از تبعات مهم توسعه فيز يكي شهر و تغ يي ر كاربري اراضي
اصطالح «منطقه خاکستري» نام م 
يباشد .طي
پيراموني آن از بين رفتن اراضي سبز و كشاورزي و تبديل شدن به مكانهاي مسكوني ،تجاري و صنعتي م 
يشوند.
يدهد و حومههاي سرسبز به منطقه خاکستري تبديل م 
اين روند اراضي سبز جاي خود را به سازههاي بتني م 
تشکيل «منطقه خاکستري» در پيرامون شهرها تاکنون توجه بسياري را جلب کرده ،اما ظهور اين وضعيت در مناطق
روستا يي

توجه شايسته را دريافت نکرده است .نظر به اينکه متوسط فضاي موردنياز ساختوساز يک خانوار

روستا يي بسيار بيشتر از خانوار شهري و به روايتي در حدود پنج برابر آن است ) (Nazari, 1997: 228اهميت اين
يشود .مشاهدات و شناخت اوليه مجريان اين تحقيق
نوع تغ يي ر کاربري اراضي در مناطق روستا يي بيشتر روشن م 

شواهدي از گسترش محدوده کالبدي – فيزيکي روستاها در شهرستان همدان و ضرورت توجه به اين موضوع را
نشان داده و انگيزه اجراي اين تحقيق شده است .در تحقیق حاضر طی سه فرضیه وجود رابطه بین متغیرهای ،شامل
«متغيرهاي جغرافیای طبیعی»« ،متغيرهاي انساني» و متغيرهاي فضا يي  ،بهعنوان متغيرهاي مستقل با تغ يي رات وسعت
روستاها ،بهعنوان متغیر وابسته در ارتباط قرار داده و بررسی شده است.
تحقيق نازاری ( ) 377 1احتما ًالًال اولين تحقيق در ايران است که صراحتًاًا به بررسي گسترش فيزيکي-کالبدي
سکونتگاههاي روستا يي پرداخته است .محدوده تحقيق مذکور ناحيه گرگان و ترکمن صحرا بوده و با استفاده از
عکسهاي هوا يي سال  1345در چند روستا (به صورت موردي) و مقايسه آن با وضع اراضي در زمان اجراي تحقيق
(از نظر اراضي که تحت کاربري ساختوساز بودهاند) ،تغ يي رات وسعت روستا را بررسي کرده است .همچنين
تحوالت جمعيت شهري و روستا يي منطقه از سال  1335تا  1375را مورد بررسي قرار داده و تغ يي رات وسعت
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روستاها را با تغ يي رات جمعيت در ارتباط قرار داده است .است .نتايج بررسي نشان ميدهد که روستاها هم از نظر
توساز در اراضي کشاورزي بطور ميانگين ساالنه
تعداد و هم از نظر جمعيت افزايش يافته است و هر روستا با ساخ 
ي-کالبدي ،يا افزايش
حدود نيم هکتار تغ يي ر در پوشش اراضي بهوجود آورده است .برخالف موضوع گسترش فيزيک 
وسعت روستاها ،گسترش افقي شهرهاي ايران به فراواني مورد توجه محققان قرار گرفته است .ازجمله در مورد شهر
بيرجند ) ،(Afrakhteh & Hajipour, 2016شهر شيراز ) ،(Shaykh-Baygloo and Akbarian Ronizi, 2017شهر
همدان () Shafiei Sabet and Khaksar, 2017بسياري از اين تحقيقات اخيرًاًا با عنوان «خزش شهري» انجام شده
است .گسترش شهرها در اغلب موارد با ورود به اراضي روستاهاي پيرامون صورت گرفته و اغلب تعدادي از
روستاهاي اطراف به درون محوطه شهر افتادهاند .به اين ترتيب تعدادي از تحقيقات مذکور بهصورت غيرمستقيم به
سرنوشت روستاهاي پيرامون شهرها نيز توجه داشتهاند .ازجمله اين تحقيقات تحقيق (Taleshi & Amirfakhrian,

) 2011است که تأثيرات ناپايداري سکونتگاههاي روستا يي را بر گسترش حاشيهنشيني در خراسان رضوي بررسي
نمودهاند .در پژوهش مذکور کليه نقاط شهري و سکونتگاههاي پيرامون آنها تا شعاع  5کيلومتر مورد بررسي
قرارگرفتهاست .اين نويسندگان معتقدند که تغ يي ر در سازمان فضا يي حاکم بر سکونتگاههاي روستا يي پيرامون نقاط
شهري مبين و ترسيمکننده شرايط ناپايداري در اين سکونتگاهها و مبين احتمال تبديل آنها به محدوده حاشيه نشين
شهري است .مقاله ) Zaheri (2008از معدود تحقيقاتي است که صراحتًاًا به موضوع عوامل اقتصادي – اجتماعي
يکند که تحوالت
تغ يي ر کاربري اراضي پرداخته است .با بررسي روستاهاي حوزه نفوذ کالنشهر تبريز نتيجهگيري م 
اقتصادي و اجتماعي منبعث از تغ يي ر مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعهاي مرتبط با يکديگر در تغ يي رات
کاربري اراضي روستاهاي مورد مطالعه مؤثر بودهاست.
در کنار تحقيقات متعددي که به موضوع خزش شهري معطوف بودهاندAfrakhteh, Azizpour and Jornbyan ،

شروستا يي » را مطرح کردند .اين محققان با تحقيق در شش روستا از دهستان گليجان شهرستان تنکابن،
)« (2013خز 
براي مطالعه ميزان تغ يي ر و افزايش ساختوسازها از ابزار نقشه و عکس هوا يي استفاده کردهاند و از پرسشنامه نيز در
يها يي که در روستاهاي مورد مطالعه
يدهد که تحوالت و دگرگون 
تحقيق خود بهره بردهاند .نتايج تحقيق آنان نشان م 
اتفاق افتاده حاصل جريانات و پيوندهاي فضا يي بين روستاهاي مورد مطالعه و سکونتگاههاي پيراموني است که
بيشتر در قالب جريان سرمايه و جمعيت نمود پيدا کرده است( Hasse & Lathrop, 2003).در تحقيق خود نشان
تمحيطي و اجتماعي -اقتصادي است و معتقدند که
يدهند که پديده خزش داراي اثرات و هزينههاي باالي زيس 
م
بهعنوان چالشي بزرگ براي برنامهريزي و مديريت کاربري اراضي در قرن آينده محسوب ميشود .تحقیقی که با
بررسي  25سال تغ يي رات کاربري اراضي در سياتل آمريکا انجام شده نشان داده است که زمين سکونتگاههاي
نهاي بکر و قطعه قطعه شده زيستگاههاي جنگلي بر اثر فرآيند خزش  14درصد کاهش يافته و تراکم
روستا يي و زمي 
نشدگي مساکن در مناطق روستا يي
مسکن و په 
).and Marzluff, 2005:70

و زمي 
نهاي بکر به  17درصد رسيده است (Robinson, Newell
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مباني نظري
تهاي روستا يي
لگيري محيط کالبدي و بستر فعالي 
زمين مهمترين عامل شک 

است و هميشه بهعنوان موضوعی

اساسي مورد توجه برنامهريزان بوده است ) .(Kytziya et. Al, 2011: 630بسياري از تحقيقاتي که به بررسي تغ يي رات
کاربري اراضي در نواحي روستا يي پرداختهاند از مسير نظريات و رويکردهاي تحقيقاتي «روابط شهر و روستا» به
يتأثير
يتوان انتظار داشت که آنچه در شهر اتفاق ميافتد بر روستاهاي دور و نزديک ب 
تحقيق پرداختهاند .طبيعتًاًا نم 
باشد .اين اثرگذاري کم و بيش مورد تأ يي د محققان است ،اما آنچه که مورد سؤال است نحوه اين اثرگذاري است.
يپردازند،
ازجمله رويکردها يي که به بررسي روابط شهر و روستا جهت تحقيق در مورد تغ يي رات کاربري اراضي م 
رويکرد اقتصاد سياسي است که در آن شهر بهعنوان محل استقرار صاحبان قدرت و مکاني که از طريق آن کل فضا
يگيرند و تمام و
کنترل ميشود نگريسته ميشود .برخالف کساني که وزني شايد بيش از حد براي شهرها درنظر م 
يگيرند و کساني که روستاها و مسائل آنها را فارغ از روابط با شهرها درنظر
کمال اثرگذاري خود روستاها را ناديده م 
م
يکند و بر
يگيرند ،در تشريح رويکرد شبکهاي ) (Douglas, 1999: 12به کليه سکونتگاهها بهصورت توأم نگاه م 
پيوندهاي شهري  -روستا يي تأکيد دارد .روند شهرگرا يي بر روابط شهر و روستا اثر گذاشته و غالبًاًا موازنه جمعيتي
را با افزايش سهم جمعيت شهرها نسبت به روستاها برهم زده و در مواردي حتي به کاهش عدد مطلق جمعيت
روستا يي منجر شده است .در بررسي اثرات شهرگرا يي بر کاربري اراضي روستا يي

)(Bryant, 2003: 17معتقد است

که شهرگرا يي غالبًاًا مترادف با رشد شهر در نظر گرفته ميشود؛ هرچند که گاه رشد شهري ممکن است بدون اينکه
جمعيت شهر اضافه شده باشد نيز صورت گيرد .در تحقيق حاضر ما بهدنبال بررسي چنين حالتي براي روستاها
نکه جمعيت روستا اضافه شده باشد
يتواند بدون اي 
يکند ،م 
هستيم .آيا رشد روستاها نيز همانگونه که برايانت بيان م 
صورت گيرد؟
يگيرد .اصطالح خزش
تگاهها با عنوان پديده «خزش» انجام م 
اخيرًاًا بسياري از تحقيقات در رابطه با گسترش سکون 
که در دهه  0 194در رابطه با شهرها وارد ادبيات کاربرياراضي شده بود ،طي دهه  0 197در رابطه با روستاها نيز
مطرح شد ) .(Engle, 2010: 12خزش روستا يي را حاصل گسترش روستاها به خارج و بههم پيوستن آن با روستاي
بعدي تفسير م 
يدانند که متأثر از
يکنند ) .(Eglin, 2010: 9بر همين اساس خزش روستا يي را پديدهاي فيزيکي م 
جريانات فضا يي

يـاقتصادي زمينههاي رشد فيزيکي نقاط روستا يي
و سازوکارهاي اجتماع 

يسازد،
را فراهم م 

يگردند و
يهاي صنعتي ،خدماتي و بهويژه مسکن تبديل م 
يهاي زراعي و باغي به کاربر 
يکه به مرور کاربر 
بهطور 
در نهايت منجربه ادغام و پيوستن روستاها به يکديگر م 
يشود ).(Afrakhteh, Azizpour and Jornbyan, 2013: 11
پديده اتصال سکونتگاهها اعم از شهرها و روستاها با پراکندهرو يي

ساختوسازها تشديد يافته و در مواردي

خدماترساني و ايفاي نقش مرکزي سکونتگاهها را با دشواري روبروساخته و انگيزه تحقيقات فراواني شده است .به
اعتقاد ) (Shokoie, 2001: 63با توسعة سريع شهرنشيني ،زمين وضعيت بحراني پيدا کرده و احتکار آن در اقتصاد
بازار به صورت سودآورترين بخش اقتصادي جامعه درميآيد .شواهدي از وجود شرايطي مشابه آنچه که شکو يي در
يشود و نياز به گسترش اين نوع تحقيقات از مناطق
يکند در برخي مناطق روستا يي نيز ديده م 
مورد شهرها بيان م 
يدهد.
شهري و حومههاي شهري ،به روستاها را نشان م 
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محیط مورد مطالعه
استان همدان از شمال به زنجان ،از جنوب به لرستان ،از شرق به استان مرکزی و از غرب به کرمانشاه و بخشی از
استان کردستان محدود می شود .همدان منطقهای کوهستانی است و کوه الوند با  ۳هزار  ۵۷۴متر ارتفاع از مهمترین
یآید .مرکز این استان ،شهر باستانی همدان است که هرودوت تاریخ بنای آن را در
ارتفاعات این منطقه به حساب م 
سده هشتم پیش از میالد در دوران مادها بهدست دیاکو ذکر کردهاست ().Afrakhteh & Hajipour, 2016: 89

نقشه  :1استان همدان

(Source: (https://www.researchgate.net

مادها این شهر را هگمتانه نامیدند و همدان صورت جدید هگمتانه است .استان همدان از لحاظ جمعیت،
یگردد .جمعیت آن بر پایه سرشماری سال
چهاردهمین و از لحاظ مساحت ،بیست و سومین استان کشور محسوب م 
 ۱۳۹۵بالغ بر  ۱۷۵۸۲۶۸نفر بوده است .در استان همدان نتایج سرشماری به گونه ای است که فامنین با  93هزار و
 953نفر عنوان کم جمعیتترین شهر استان را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب اسدآباد با 0 10
هزار و  901نفر ،تویسرکان با  101هزار و  666نفر ،رزن با  07 1هزار و  587نفر ،بهار با  119هزار و  82نفر،
کبودرآهنگ با  126هزار و  62نفر ،نهاوند با  78 1هزار و  787نفر ،مالیر با  288هزار و  685نفر و در نهایت همدان
با  676هزار و  105نفر در رتبه های بعدی از نظر میزان جمعیت قرار دارند .بدین ترتیب همدان با برخورداری از
 676هزار و  105نفر ،پر جمعیت ترین شهرستان استان همدان محسوب می شود ).)Nazari, 1997: 228
بزرگترین شهرهای این استان عبارتاند از :همدان ،مالیر .استان همدان با  ۲۰۱۷۳کیلومتر مربع وسعت ،از سمت
شمال به استانهای زنجان و قزوین ،از سمت جنوب به استان لرستان ،از سمت شرق به استان مرکزی و از سمت
غرب به استانهای کردستان و کرمانشاه محدود شدهاست .این استان بین مدارهای  ۳۳درجه و  ۵۹دقیقه تا  ۳۵درجه
فالنهار
و  ۴۸دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  ۴۷درجه و  ۳۴دقیقه تا  ۴۹درجه و  ۳۶دقیقه طول شرقی از نص 
گرینویچ قرار گرفته و شامل  ۱۰شهرستان ۲۵ ،بخش ۳۰ ،شهر ۷۳ ،دهستان و  ۱۱۲۰روستا است .محدوده اين
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تحقيق شهرستان همدان است که  2831کيلومتر مربع وسعت و  676105نفر جمعيت(براساس نتايج سرشماري
نفوس و مسکن سال  )5931داشته که در  4شهر و  07 1روستا سکونت داشتهاند 15 .درصد از اين جمعيت در
يگردد و جامعه تحقيق نيز
يکردهاند .تمامي اين نقاط روستا يي محدوده اين تحقيق را شامل م 
روستاها زندگي م 
جمعيت ساکن در اين روستاها است ).) Shafiei Sabet and Khaksar, 2017

نقشه  :2تقسیمات سیاسی استان همدان

(Source: (https://www.semanticscholar.org

نقشه  :3شهرستان همدان

(Source: (http://www.aihbonline.com

شهرستان همدان شهرستان همدان با  ۲۸۳۱کیلومتر مربع وسعت و متوسط ارتفاع  ۱۸۲۰متر از سطح دریا ،اولین
قطب جمعیتی استان همدان محسوب میشود .این شهرستان یکی از  ۹شهرستان استان همدان به مرکزیت شهر

بررسي ميزان گسترش محدوده فيزيکي49 ...

همدان است .جمعیت این شهرستان بالغ بر  ۵۹۴۴۰۶نفر در سال  ۱۳۹۰است و از دو بخش و  ۸دهستان تشکیل
شدهاست .شرقیترین نقطه این شهرستان  ۴۹درجه و  ۲۷دقیقه غربیترین آن  ۴۸درجه و  ۲۰دقیقه از نصف النهار
گروینچ فاصله دارد و در حد فاصل  ۳۴درجه و  ۳۵دقیقه ،تا  ۳۵درجه عرض شمالی واقع شدهاست .شهرستان
همدان ،از شمال به شهرستانهای فامنین و کبودرآهنگ ،از جنوب به تویسرکان و مالیر ،از شرق به استان مرکزی و
از غرب به شهرستان بهار محدود م 
یشود .در جنوب شهرستان همدان ،ارتفاعات کوهستان الوند قرار دارد ،که خط
تهای همدان ،قهاوند،
یدهد و دش 
الراس این ارتفاعات مرز طبیعی شهرستانهای همدان و تویسرکان را تشکیل م 
دشت نشر و قسمتی از دشت رزن  -فامنین در حد فاصل این ارتفاعات قرار گرفتهاند .بلندترین نقطه شهرستان
نهای «عمر آباد» با ارتفاع  ۱۶۰۰متر است ،که محل
همدان در قله الوند با ارتفاع  ۳۵۸۴متر و پستترین نقطه آن زمی 
خروج رود قره چای است .متوسط ارتفاع این شهرستان نیز از سطح دریا حدود  ۱۸۵۰متر است .این شهرستان بر
اساس سرشماری عمومی سال  ۱۳۷۵دارای  ۵۶۳۴۶۶نفر جمعیت و تراکم نسبی  ۱۳۶ /۸در هر کیلومتر است و از
چهار شهر همدان ،مریانج ،جورقان و قهاوند و  ۲بخش و  ۸دهستان تشکیل شده است Shafiei Sabet and

)Khaksar, 2017

شکل -1تقسيمات اداري ،نقاط شهري و روستا يي شهرستان همدان Source: Research findings
(Source: (Research findings

یافتهها
-1یافتههای توصیفی
اين تحقيق با بهرهگيري از روشهاي توصيفي و تحليلي انجام شده است .جهت تهیه نقشه محدودههای کالبدی –
نمرجع نمودن آنها استفاده شده است .جهت
فیزیکی روستاها برای سال  1375از عکس هوایی سال مربوطه ،با زمی 
مقطع زمانی سال  5931با توجه به عدم وجود عکس هوایی از سایت گوگ 
لارث با نرمافزار Universal Map
سها اخذ و به محیط نرمافزار  GISمنتقل شده و اصالحات الزم در آن صورت گرفت .با مقایسه
 Downloaderعک 
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نقشه محدوده روستاها در دو مقطع ،نقشه تغییرات محدوده تهیه گردید .سپس به منظور بررسی فرضیات تحقیق
مجموعهاي از متغيرها در سه دسته ،شامل متغيرهاي طبيعي (شيب ،اقليم ،ارتفاع) ،متغيرهاي انساني (ويژگيهاي
جمعيتي و اقتصادي و اجتماعي) ،متغيرهاي فضا يي (فاصله از مراکز استان و شهرستان و ديگر شهرها ،فاصله از جاده
هاي اصلي و فرعي) ،بهعنوان متغيرهاي مستقل با تغ يي رات وسعت روستاها در ارتباط قرار داده شد.
تع يي ن محدوده و وسعت روستاها در دو مقطع مورد بررسي و تغ يي رات آن :در بررسي تحوالت محدوده روستاها،
باتوجه به وجود عکسهاي هوا يي سراسري از محدوده تحقيق در سال  ، 1375سال مذکور به عنوان سال پايه انتخاب
شد .اين عک 
نمرجع شدند و تصحيحات هندسي در آنها انجام
سها اسکن شده و در محيط نرمافزار  GISوارد و زمي 
گرفت .جهت تع يي ن محدوده روستاها در سال  6931باتوجه به اينکه در گوگلارث عکسهاي جديد منطقه تحقيق
با وضوحي باال در اختيار قرار دارد ،عکسهاي موجود در اين سايتها مورد استفاده قرار گرفت .ذخيرهسازي عکس
هاي ماهوارهاي از سايت گوگلارث با استفاده از نرم افزار  Universal Map Downloaderانجام گرفت .اين نرمافزار
امکان ذخيرهسازي اين عکسها را به صورتي که داراي مختصات هستند فراهم ساخته و پساز دانلود عکسها با
تعريف سيستم مختصات براي آنها در محيط نرمافزار  GISاين عکسها ژئورفرنس و قابل استفاده گرديدند .ترسيم
محدودههاي فيزيکي روستاها براي هريک از مقاطع با تشخيص چشمي و در محيط  GISانجام و منجر به تهيه دو
نقشه گرديد .با روي هماندازي اين دو نقشه نيز نقشه سومي بهعنوان نقشه تغ يي رات تهيه شد .عالوه بر اطالعات
لها بهعنوان اطالعات متغير وابسته مورد
تها و تغ يي رات فراهم گرديد و در تحلي 
نقشهاي ،جداولي نيز براي وسع 
استفاده قرار گرفت.
يها و از اليههاي اطالعات نقشهاي اخذ گرديد .با
در قسمت ديگر تحقيق ،اطالعات متغيرهاي مستقل از سرشمار 
فراهم شدن دادههاي ک ّمّمي مورد نظر ،با استفاده از نرمافزار  Spssروابط بين متغيرها از طريق محاسبه ضرايب
نها و آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت.
همبستگي ،مقايسه ميانگي 
 -2یافتههای تحلیلی
وسعت روستاها و تغ يي رات آن :با تهيه نقشه محدودههاي فيزيکي روستاها ،وسعت و تغ يي رات مساحت  106روستا
در محدوده اين تحقيق براي سال  1375و  5931مورد بررسي قرار گرفت .وسعت اين روستاها در سال 1375
مجموعًاًا  1431هکتار بوده که تا سال  5931با  25درصد افزايش به  788 1هکتار رسيده و ميانگين وسعت هر روستا
از  13 /5هکتار به  81/ 87افزايش يافته است .نتايج مقايسه وسعت روستاها در دو مقطع نشان ميدهد که تنها در
وسعت يک روستا کاهش مشاهده ميشود .تعداد  01روستا وسعتي تقريبًاًا ثابت (کمتر از  2درصد تغ يي ر) نشان مي
دهند .يک روستا (در حاشيه شهر) رشد شديدي در وسعت داشته و  4/ 79برابر شده و  12روستا نيز بيش از % 50
افزايش وسعت داشتهاند.
نگاهی به الگوی گسترش محدودههای روستایی در محدوده تحقیق ،باتوجه به تعریفی که از پدیده «خزشروستایی»،
یکند (نقشه تغییرات محدوده روستاها –
بهعنوان پدیدهای که منجر به پیوستن روستاها به یکدیگر شود ،تطبیق نم 
شکل  2را ببینید).
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جدول  -1طبقهبندي روستاها باتوجه به نسبت تغ يي رات وسعت آنها
ميانگين تغ يي ر

ميانگين وسعت

ميانگين وسعت

تعدادروس

درطبقه

سال 5931

سال 1375

تا

ت
طبقا 

(هکتار)

(هکتار)

(هکتار)

در طبقه

(براساس نسبت تغ يي ر وسعت روستاها)

-0.5

1.7

2.2

1

-0/ 76

0.5

10.9

10.5

44

 1تا 1/1

3.2

20.9

17.7

35

 1/ 11تا 1/ 29

5.9

20.2

14.3

19

 1/ 31تا 1/17

16.1

28.6

12.5

6

 1/8تا 2/ 73
4/ 79

1
3.8
18.4
14.6
Source: Extracted from aerial photographs of 1995 and satellite images of 2016

عالوه بر روستاها يي که محدوده فيزيکي – کالبدي آنها در دو مقطع زماني مورد بررسي قرار گرفت ،تعداد چهار
شهر در اين شهرستان وجود دارد که تغ يي رات آنها نيز جهت مقايسه با روستاها مورد بررسي قرار گرفت .در اين دو
دهه شهر همدان  ،% 54قهاوند  ،%18مريانج  ،% 37جورقان  % 24و در کل وسعت شهرها از  9 23 3هکتار با % 54
افزايش به  4975هکتار رسيده است.

شکل  -2تغ يي رات سطح زير پوشش روستاها طي سالهاي  1375تا  1395در شهرستان همدان Source: Research findings

جهت بررسي تغ يي رات وسعت روستاها در ارتباط با عوامل طبيعي ،تعدادي از ويژگيهاي مهم طبيعي شامل :شیب،
بارش و خاک در اينجا مورد استفاده قرار گرفته است.
تغ يي رات وسعت روستاها با توجه به شيب :با بهرهگيري از نقشه شيب ،تعلق هر روستا به طبقه شيبي که روستا در
آن واقع شده مشخص گرديد.
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جدول  -2تغ يي رات سطح زير پوشش روستاها بين سالهاي  1375تا  1395در طبقات شيب (تغ يي رات به درصد)
تعداد روستا در طبقه

ميانگين تغ يي رات وسعت روستا در طبقه

طبقات شيب

25 /9

62

 0تا  2درصد

01/9

8

 2تا  5درصد

81/4

8

 5تا  8درصد

26 /8

15

21 /4

3

 12تا  25درصد

 8تا  12درصد

49 /1

8

 25تا  40درصد

01/3

2

بيش از  40درصد

Source: Mapping slope of Land Planning Studies, Hamadan Planning and Budget Organization. Changes in the size of the villages extracted
from the aerial photographs of 1995 and the photograph of the Google Earth satellite in 2015

آناليز واريانس يکطرفه براي بررسي معنيداري تفاوت بين ميانگين اين طبقات (باتوجه به رقم بهدست آمده = sig

)( 0.763نشان ميدهد که تفاوت معنيداري از نظر تغ يي ر وسعت روستاها در طبقات شيب وجود ندارد.
تغ يي رات سطح پوشش روستاها با توجه به بارش :با بهرهگيري از نقشه ميانگين ساالنه بارش ،تعلق هريک از
روستاها به طبقه بارشي که روستا در آن واقع شده مشخص شد و ميانگين تغ يي رات وسعت روستاها براي هر يک از
طبقات بارش مشخص گرديد.
جدول  -3تغ يي رات سطح زير پوشش روستاها بين سالهاي  1375تا  1395در طبقات بارشي که روستاها در آن قرار گرفتهاند
تعداد روستا در طبقه

ميانگين تغ يي رات وسعت روستا در طبقه
22 /7

37

43 /9

30

81/6

21

01

15

8/7

3

طبقات بارش
 162تا 300
ميليمتر
 301تا 340
ميليمتر
 341تا 380
ميليمتر
 381تا 420
ميليمتر
 1 42تا 064
ميليمتر

Source: Rainfall Map of the Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamadan. Changes in the size of the villages extracted
from aerial photographs of the year 1995 and the photograph of the Google Earth satellite 2015

نها در طبقات بارش( ،باتوجه به رقم بهدست آمده  )sig = 0.104نشان ميدهد که
یداری میانگی 
نتيجه آزمون معن 
تفاوت معنيداري از نظر تغ يي ر وسعت روستاها در طبقات بارش وجود ندارد.
تغ يي رات وسعت روستاها با توجه به حاصلخيزي خاک :بررسي نقش احتمالي حاصلخيزي خاک با بهرهگيري از
نقشه حاصلخيزي خاک و تع يي ن تعلق هر روستا به طبقه حاصلخيزي خاک که روستا در آن واقع شده امکانپذير شد.
جدول  -4تغ يي رات سطح زير پوشش روستاها بين سالهاي  1375تا  1395در طبقات حاصلخیزی خاک
ميانگين تغ يي رات وسعت روستا در طبقه

تعداد روستا در طبقه

طبقات حاصلخيزي خاک

81/9

16

خيلي خوب

13 /3

21

خوب

19 /3

02

متوسط

36 /1

48

25 /7

1

فقير
خيلي فقير

Source: Soil Fertility Map Layer from Land Planning Studies, Hamedan Planning and Budget Organization. Changes in the size of the
villages extracted from aerial photographs of the year 1375 and the photograph of the Google Earth satellite 2015
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آناليز واريانس يکطرفه براي بررسي معنيداري تفاوت بين ميانگين اين طبقات (باتوجه به رقم بهدست آمده =sig

 )0.311نشان ميدهد که تفاوت معنيداري از نظر تغ يي ر وسعت روستاها در طبقات حاصلخيزي خاک وجود ندارد.
بهمنظور بررسی نقش عوامل توزیع فضایی در اینجا تغییرات وسعت روستاها باتوجه به سه شاخص :فاصله از جاده،
فاصله از شهر و توزیع تغییرات در سطح دهستانها انجام گرفت.
تغ يي رات وسعت و جمعيت روستاها در محدوده جادهها :با درنظر گرفتن محدودههاي  0 50 2 ،0 125و  5000متر
فاصله از بزرگراهها و جادههاي اصلي ،تغ يي رات وسعت و جمعيت روستاها در اين محدودهها بررسي شد.
لهاي  1375تا ( 1395وسعت به هکتار)
جدول  –5ميانگين تغ يي ر وسعت و جمعيت روستاها در محدوده جادهها بين سا 
ميانگينتغ يي ر جمعيت

ميانگينتغ يي ر وسعت

373

59261

حريم  5000متري بزرگراهها

066

77322

حريم  0 50 2متري بزرگراهها

- 252

40854

حريم  0 125متري جادههاياصلي

- 282

34857

حريم  0 50 2متري جادههاياصلي

28

کل شهرستان

9 807 3

تغ يي رات وسعت روستاها در محدوده فواصل از شهر همدان :به منظور بررسي نقش احتمالي شهر همدان در
تغ يي رات وسعت روستاها شش محدوده  01کیلومتری برمبناي فاصله از شهر همدان ایجاد و تغییرات در هریک از
این محدودهها بررسی شد.
جدول - 6تغ يي رات وسعت و جمعيت روستاها در محدودههاي فواصل شهر همدان از  1375تا ( 1395تغییرات به درصد)
 50تا 60

 40تا 50

 30تا 40

 02تا 30

 01ت ا 02

 0ت ا 01

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

کیلومتر

فاصله از مرکز شهر

71

12

11

81

27

21

7/ 8

12

15 /6

11 /9

26 /4

64 /2

ميانگينتغ يي راتوسعت

- 5. 9

42.6

ميانگينتغ يي راتجمعيت

- 43.7

- 33.8

- 23.2

- 23.9

تعداد روستا

Source: The size of the villages from the aerial photographs of 1995 and satellite images of 2015; Demographic data from the Center for Statistics

با درنظر گرفتن روستاها يي که در عرصه محدوده فواصل از شهر قرار گرفتهاند ،به عنوان طبقات ،ميانگين تغ يي رات
وسعت روستاهاي هريک از محدودهها فراهم شد و نيز امکان بررسي معنيداري تفاوت ميانگينها فراهم شد .در اين
بررسي ،آناليز واريانس يکطرفه (باتوجه به رقم بهدست آمده )( sig = 0.000نشان ميدهد تفاوت بين ميانگين اين
طبقات با ضريب بسيار باال معنيدار است.
شاخص دیگری که برای بررسی توزیع فضایی تغییرات وسعت روستاها در سطح شهرستان مورد استفاده قرار
گرفت ،تغییرات وسعت روستاها در دهستانها بود.
جدول  -7ميانگين تغ يي رات وسعت روستاها در هريک از دهستانهاي شهرستان همدان
ميانگين تغ يي ر وسعت

تعداد روستاي

روستاها (بهدرصد)

موردبررسي

10.5

15

شوردشت

8.8

13

گ نب د

11.4

14

جيحون دشت

11.6

10

چاهدشت

74.5

11

هگمتانه

16.2

19

سنگستان

40.7

7

الوندکوه شرقي

22.1

8

ابرو

65.5

9

الوندکوه شرقي

25.7

106

کل شهرستان

نام دهستان

Source: The size of the villages from the aerial photographs of 1995 and the satellite images of 2015
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با مقایسه ميانگين تغ يي رات دهستانها در آناليز واريانس يکطرفه (باتوجه به رقم بهدست آمده )sig = 0.000
یگیرد.
معنیداری تفاوت ميانگين دهستانها مورد تأیید قرار م 
ويژگيهاي انساني ،اجتماعي اقتصادي متعددی در ارتباط با تغ يي رات وسعت روستاها قابل بررسی است ،اما تنها
تعدادي از ويژگيهای مهم انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته است.
تغ يي رات سطح پوشش روستاها با توجه به جمعيت و تحوالت آن :جمعیت روستاهاي شهرستان همدان طي دو
یکه  76درصد از روستاها در محدوده تحقيق
دهه  %3افزايش يافته ،اما تفاوت بين روستاها زياد است بهنحو 
جمعيتشان کمتر شده و  24درصد روستاها افزايش جمعيت داشتهاند .در اینجا تغ يي رات جمعيت در دوره زماني سال
هاي  1375تا  5931مالک طبقهبندی روستاها قرارگرفته و ميانگين تغ يي رات وسعت روستاها در هر يک از طبقات
محاسبه گردید.
جدول  -8طبقهبندي روستاهاي شهرستان براساس ميانگين تغ يي ر جمعيت و تغییر اندازه آنها طي سالهاي  1375تا 1395
تعداد روستاها

ميانگين تغ يي ر وسعت

طبقات درصد تغ يي ر جمعيت  75تا 95

4

1/8

 - 83تا  - 50درصد

21

7/4

 - 50تا  -02درصد

30

12 /8

 -5تا  - 19درصد

21

30 /6

 -0 10درصد

 +4تا  -4درصد

01

19 /7

 5تا  81درصد

11

14/5

 23تا  54درصد

5

26 /4

 0 17تا  068درصد

4

87 1

Source: Population data from the census, Iran's Center for Statistics, and changes in the size of the villages extracted from the aerial
photographs of 1375 and the Google Earth satellite image of 2015

مقايسه ميانگينهاي اين طبقات (با عدد  )sig = 0.000تفاوت ميانگينها را معنيدار نشان داد.

بهمنظور بررسي ارتباط جمعيت با تغ يي ر وسعت روستاها ،ضريب همبستگي پيرسون بين جمعيت سال ،5931
جمعيت سال  1375و درصد تغ يي رات جمعيت بين سالهاي  1375و  5931با درصد تغ يي رات وسعت روستاها بين
سالهاي  1375تا  5931محاسبه شد.
جدول  -9همبستگي پيرسون بين درصد تغ يي رات سطح روستاها با جمعيت و تغ يي رات آن در روستاهاي محدوده تحقيق
ت جمعيت  75تا 95
درصدتغ يي را 

جمعيت 5931

جمعيت 1375

0/ 847

-0/ 085

0/ 195

ضريب همبستگي

0/0 00

0/ 384

0/ 045

ضريب معني داري )(Sig.

Source: Population information obtained from censuses and calculations by the author

تغ يي رات وسعت روستاها با توجه به ترکيب قومي :به منظور بررسي تفاوت در تغ يي رات وسعت روستاها بين
روستاها يي با اقوام مختلف ،اقدام به طبقهبندي روستاها گرديد و سپس مقايسه ميانگينها انجام گرفت.
جدول  -01تغ يي رات وسعت روستاها بين سالهاي  1375تا  1395در روستاها يي با اقوام مختلف در شهرستان همدان
ميانگين تغ يي رات وسعت روستا در طبقه

تعداد روستا در طبقه

21 /2

82

14/4

01

روستاهاي ترک و فارس

روستاهاي ترک

29 /9

8

روستاهاي فارس

55/6

6

روستاهاي با ديگر ترکيبهاي قومي

Source: The ethnic composition of the villages in the village of Hamedan province, Hamedan province, 1396. Change in the size of the
villages extracted from the aerial photographs of 1375 and the photograph of Google Earth 2015
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محاسبه آناليز واريانس يکطرفه باتوجه به رقم بهدست آمده )( sig = 0.199نشان ميدهد که تفاوت معنيداري از
نظر تغ يي ر وسعت روستاها در طبقات ترکيب قومي وجود ندارد.
تغ يي رات وسعت روستاها با توجه به شرايط اقتصادي (کشاورزي) :جهت بررسي رابطه وضعيت اقتصادي
(کشاورزي) در روستاها با تغییرات وسعت روستاها ،مساحت اراضي کشاورزي آبي ،ديم ،مساحت باغات و تعداد
دام در هر روستا مورد توجه قرار گرفت .براي تبديل و يکسان سازي ارزش اراضي ،زمينهاي آبي مالک قرار
گرفت .براساس مصاحبه با کارشناسان خبره هر  7هکتار زمين ديم معادل يک هکتار زمين آبي و هر هکتار باغ
معادل  3هکتار زمين زراعي آبي درنظر گرفته شد .براي دام« ،تعداد واحد دامي» در نظر گرفته شد که در آن يک
گوسفد معادل يک واحد دامي ،بز  0/8واحد و گاو  5واحد دامي درنظرگرفته شد .با توجه به ضرورت تجميع ارزش
دام و کشاورزي ،با نظرخواهي از کارشناسان مطلع ارزش اقتصادي پرورش  6گوسفند در منطقه برابر با يک هکتار
زمين ديم درنظر گرفته شد .با محاسبه اين ضرايب و مجموع آنها شاخص «ارزشگذاري دام ،زراعت ،باغ» به دست
آمد.
با درنظر گرفتن درصد تغ يي رات وسعت روستاها به عنوان متغير وابسته و شاخصهاي مذکور بهعنوان متغيرهاي
مستقل ،ضريب همبستگي گرديد .هيچکدام از اين متغيرهاي کشاورزي همتغ يي ري معنيداري با تغ يي ر وسعت
روستاها نشان نميدهند.
جدول  – 11ضريب همبستگي بين وسعت کشاورزي ،دامداري و باغداري با تغ يي ر وسعت روستاها -و سرانه کل کشاورزي با تغ يي ر وسعت روستاها
سرانه داموزمين کشاورزيوباغي
-0/ 075
0/754

تعداد واحد دامي
-0/ 079
0/ 423

ارزشگذاري دام ،زراعت ،باغ
-0/ 006
0/559

مساحت باغات

ارزشاراضي زراعي آبي و ديم

0/ 141

-0/ 81 0

0/ 149

0/ 408

ضريب همبستگي
ضريب معني داري )(Sig.

Source: Agricultural Information from Agricultural Census 2014 and author's calculations. Figures for variations in the size of villages, based
on the results of the findings of this research

بررسی فرضیه «وجود رابطه بین عوامل جغرافیای طبیعی با تغییرات وسعت روستاها» :در بررسي تغ يي رات وسعت
روستاها ،با توجه به بارش ،شايد انتظار ميرفت که روستاهاي داراي بار ِشِش بيشتر از رشد بيشتري در وسعت خود
برخوردار باشند ،اما چنين ارتباط معنيداري بهدست نيامد.

آستانهها يي از شيب ميتواند براي برخي از کاربريها جاذب و براي برخي ديگر دفع کننده باشد .به همين ترتيب
ميتوان انتظار داشت که در تغ يي رات کاربري اراضي نقش ايفاء کند ،اما بررسي شيب در روستاها يي که وسعت آنها
تغ يي ر کرده نشان ميدهد که تغ يي رات وسعت روستاها با شيب زمين آنها ارتباطي ندارد.
در کليت ميتوان گفت که گسترش روستاهاي محدوده اين تحقيق تبعيت معنيداري از نوع خاکها نیز نشان نداده
است .مشاهدات ميداني که در روستاها بهعمل آمد و نيز شواهدي که در عکسهاي هوا يي و ماهوارهاي ديده ميشود
نشان ميدهد که از احترام به اراضي حاصلخيز و خوب در اطراف روستا کاسته شده است.
عبندی فرضیه اول که به بررسی عوامل جغرافیای طبیعی در تغییر وسعت روستاها پرداخته شد ،تأثیر تعیین
در ج م 
کننده و معنیداری برای این عوامل مشاهده نگردید.
بررسی فرضیه «وجود رابطه بین متغيرهاي انساني (ويژگيهاي جمعيتي و اقتصادي و اجتماعي) با تغییرات وسعت
ی هستند ،اما به فراخور ضرورت و امکانات ،بررسی در
روستاها» :طبیعتًاًا عوامل بسیاری در این گروه قابل بررس 
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عوامل جمعیتی ،اقتصادکشاورزی و تفاوت قومیتی انجام گرفت .در اغلب تحقیقاتی که تاکنون درخصوص تغییرات
کاربری اراضی و افزایش وسعت سکونتگاههای شهری و روستایی صورت گرفته برروی رشد جمعیت تأکید بسیار
یداری بین تغییرات جمعیت با تغییرات وسعت
زیادی شده است .در این تحقیق محاسبه ضریب همبستگی رابطه معن 
روستاها بهدست داد .اما تفسیر این ضریب الزامًاًا به معنی رابطه علت و معلولی نیست ،به همین دلیل است که
یدهند.
بسیاری از محققان عبارت «هم تغییری» را بر عبارت «همبستگی» درمورد نتایج این چنین ضرایبی ترجیح م 
نتر گردید.
در بررسی فرضیه عوامل فضایی موضوع این هم تغییری روش 
یهای اقتصادکشاورزی رابطه معنیداری با
در این تحقیق بررسی ترکیب قومی (بهعنوان شاخصی فرهنگی) و ویژگ 
تغییرات وسعت روستاها نشان نداد.
بررسی فرضیه «وجود رابطه بین عوامل فضایی با تغییرات وسعت روستاها» :در بين شاخصها يي که براي بررسي
توزيع فضا يي تغ يي رات پوشش و کاربري اراضي قابل بررسي هستند تعدادي از مهمترينهاي آنها در اين تحقيق
مورد توجه قرار گرفت .بررسی تغییرات وسعت روستاها در رابطه با جادهها مشخص نمود که وسعت روستاها در
فواصل نزديکتر به بزرگراهها افزايش چشمگيري داشته است .در محدوده جادههاي آسفالته و اصلي (بهعنوان جاده
درجه دوم در محدوده) اصو ًالًال افزايش وسعت روستاها کمتر بوده و اختالف به نسبت فواصل از جاده هم کمتر بوده
است .تغ يي رات جمعيتي روستاهاي واقع در محدوده بزرگراهها نشان ميدهد که اين رشد تنها در وسعت نبوده ،بلکه
در جمعيت هم ديده ميشود .درحاليکه سهچهارم از روستاهاي شهرستان همدان طي سالهاي  1375تا 5931
جمعيتشان کمتر شده ،در محدوده  0 50 2متري بزرگراهها جمعيت هر روستا بطور ميانگين  066نفر اضافه شده است.
در بررسی تغییرات وسعت روستاها به نسبت فاصله با شهر باید گفت که از چهار شهر موجود در این شهرستان،
شهر همدان بهتنهایی  % 96از جمعيت شهری را در خود دارد که بيانگر الگوي «نخستشهري» بسيارشديدي در اين
محدوده است .با بررسی تغییرات وسعت روستاها نسبت به این شهر مشخص گردید که در تمام محدودههاي
فواصل وسعت روستاها افزوده شده ،و هرچه محدوده به شهر همدان نزديکتر بوده اين افزايش نيز بيشتر بوده و
جالب اين است که جز محدوده  01کيلومتري بقيه محدودهها طي اين دو دهه با کاهش جمعيت روبرو بودهاند و
هرچه محدوده از شهر دورتر بوده کاهش جمعيت بيشتر بوده است.
سه روستاي پیرامون شهر همدان ،شامل :قاسمآباد ،عليآبادپشتشهر و حسن آباد دارای نوع ویژهای از رشد سریع
جمعیت و وسعت هستند .این روستاها عم ًالًال درحال اتصال کامل بهشهر همدان هستند و بهعنوان مناطقي حاشيهنشين
شهري جمعيت مهاجران را بهسوي خود کشاندهاند.
بررسی دیگری که بهصورت توزیع فضایی تغییرات وسعت روستاها در دهستانها انجام شد ،نشان داد که دهستانهاي
نزديکتر به شهر همدان افزايش بيشتري در وسعت روستاها داشتهاند و اين موضوع با يافتهي مربوط به توزيع
تغ يي رات وسعت روستاها با توجه به فاصله از شهر همدان هماهنگ است.
بررسی عوامل فضایی در این تحقیق نشان داد که تغییرات جمعیتی روستاها نیز همانند تغییرات وسعت روستاها خود
تحت تأثیر عوامل فضایی قرار دارند .بهعبارت دیگر ،همان عواملی که برروی تغییرات وسعت روستاها و شهرهای
این محدوده مؤثر بودهاند بر تغییرات وسعت سکونتگاهها نیز اثر کردهاند.
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نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
ی نحوه زندگی مشابه ،زبان،
ی از انسان ها دارا 
یشود که در آن گروه 
قم
ی اطال 
ع ک و چک 
ی به جوام 
ع روستای 
جوام 
ی
ی جامعه روستای 
ن اعضا 
ی در کنار هم زندگی کنند .روابط موجود بی 
ت اجتماعی مشترک 
آداب و رسوم و مقتضیا 
یآیند که
ی پدید م 
ص گردیده است .روستاها معمو ًالًال در نقاط 
ی مشخ 
ی سنت 
ی رفتار 
ت و با الگوها 
بسیار نیرومند اس 
ن و آب دو عامل مهم در این
ی انسان ها فراهم آورده باشند .زمی 
ی با اسکان ثابت را برا 
ت زندگ 
منابع طبیعی ،امکانا 
ب زراعی و عدم امکان
ت .محدودیت آ 
یتر بوده اس 
ص در جوامع آسیایی نقش آب اساس 
زمینه هستند که به خصو 
ن بودن
یکند .عالوه بر آن ها ،پایی 
لم 
تحرک طوالنی در طول فصل کار ،حد خاصی از جمعیت را به هر روستا تحمی 
ل
ی و فعالیت را در روستاها شک 
ی و تقسیم کار ،الگوی خاصی از زندگ 
ک و رعیت 
سطح تکنیک و نوع نظام مال 
ف را از تشابهات زیادی برخوردار ساخته
ی مختل 
ک روستا ،بلکه ساکنین روستاها 
ت که نه تنها مردم ی 
بخشیده اس 
ی وجود نداشته و مهمتر از همه این
ی خصوص 
ت ،حریم زندگ 
ی کم اس 
ی ،شغلی و طبقها 
ک مکان 
است .در روستا تحر 
ی مدنی
ی اجتماعی از هم تفکیک نشدهاند و بیشتر نهاد خانواده استکه وظایف سایر نهادها 
که در روستاها ،نهادها 
ت و این تفاو 
یدهد .تعدد و تکثر تعامالت در شهرها بسیار بیشتر از روستاهاس 
را توأمان انجام م 
ت کمی منجر به
ی مدن 
ی
ی غیردولتی و نهادها 
ش و گسترش سازمان ها 
ی میشود که در نتیجه آن در روستاها با پیدای 
یا 
تحول کیف 
ی روستاها دارند،
ت عشیرهای و عاطف 
ش مردمی که ریشه در باف 
ی خودجو 
ی آن ها ،کانون ها 
مواجه نیستیم و به جا 
یروند.
جایگزینشان به شمار م 
در مجموع مساحت كشور بیش از  90درصد اراضی تحت تصرف و دست اندر كاری مردم روستاها و عشایر قرار
دارد .این اراضی در كلیه مناطق كشور در محدوده های ثبتی و عرضی روستا قرار داشته ،به صورتی از مقیاس های
مختلف در قالب انواع مختلف كشت و كار ،مرتع ،جنگل ،بهره گیری از منابع معدنی سطحی به وسیله روستانشینان
مورد بهره برداری قرار می گیرد كه البته به دلیل كامل نبودن نقشه تفكیكی كاربری اراضی در سطح كشور ،ارقام
مربوط به كاربری اراضی عمده تخمینی اعالم شده است .اما در مجموع كاربری اراضی روستایی كشور می تواند در
اشكال زیر مورد بهره برداری قرار می گیرد و حد فاصل نقاط روستایی مختلف تحت قراردادهای عرفی و سینه به
سینه یا ثبتی بین نقاط همجوار به نوعی تقسیم شده است كه به صورت تصرف مستقیم (كاشت) و یا مرتعی بین
اهالی تقسیم می شود.
ی که
ی آن حاکم بود .بدین معن 
ی تولید و روابط اجتماع 
ی ایران ،رابطه مزارعه بر فعالیت ها 
در گذشته در روستاها 
ک یا نمایندگان او و
یداد ،البته زیر نظر مال 
ی مربوط به کاشت ،داشت و برداشت محصول را انجام م 
زارع کارها 
یداد ،به مالک
ک به دولت م 
ی که مال 
س از کسر مالیات 
ی بخور و نمیر از محصول نصیب زارع میشد ،بقیه پ 
سهم 
ع تولیدی آن تمایز وجود
تِ مناب 
ی کار و مالکی 
ن نیرو 
ت که بی 
یگرف 
لم
ی شک 
ی ،نظام 
ن روابط 
یرسید .بر اساس چنی 
م 
نو
یشد ـ عم ًالًال زارعی 
ن ـ که عمدتًاًا به گرفتن مالیات منحصر م 
ی بر مالکی 
ک نظارت 
ی با اند 
ت مرکز 
داشت و قدر 
ی و اجتماعیزارعی 
ن
ق انسان 
ی بر حقو 
ی سپرده بود که کنترل تام 
ی شان را به مالکین 
ص و برآوردن نیازها 
نحوه تشخی 
داشتند.
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ی که شکل گرفته بودند ،از برخی تغییرات و
ت ارضی بنا بر هر دالیلی سیاسی و منطقها 
پنج برنامه توسعه و اصالحا 
ی رعیتی امکان آن را فراهم ساخت تا
ی برخوردار بودند .تشکیل خانهها 
ی روستاییان و نظام روستای 
نتایج در زندگ 
ف بودند تا با نظر
ن نیز موظ 
ق رعایا و تبادل نظر در مورد آن صورت گیرد .مالکی 
س حقو 
ی انعکا 
اقدامی عملی برا 
یِ بدون
ن امر اگر از میان برداشتن رفتارهای غیرانسان 
ق بخشند و ای 
ش بسیاری از خواستههای خود را تحق 
ی بخ 
شورا 
ل آن نیز بیتأثیر نبود .همچنین اصالحات ارضی ،آرزوی
ت ،بر تعدی 
نظارت و مطلق العنان مالکین را در بر نداش 
ی بعدی توسعه روستایی کهمکانیزاسیون
ی برای گامها 
ن بود برآورده ساخت ،ول 
ن را که مالکیت بر زمی 
دیرینه زارعی 
ی به وجود آورد .اصالحات ارضی امکان اصالحات اقتصادی را نیز
یدید ،موانع 
و تولید انبوه را پیش روی خود م 
ت
ی بر مزارعه ،مانعی جدی در آن راه بود .اصالحاتارضی با حذف قدر 
پایهریزی کرد ،چرا که اقتصاد سنتی و مبتن 
ع قانونگذاری
ی به دلیلنفوذ در مراج 
ی را فراهم آورد .زیرا مالکان اراض 
سیاسی مالکان اراضی ،امکان توسعه اقتصاد 
ی آن ه ا
ی خال 
ف مالکین از روستاها ،دولتدرصدد برآمد تا جا 
ی بودند .با حذ 
ع هر گونه تحول 
ف مان 
ی مختل 
و اجرای 
ی پدید آمد ،ول 
یهای 
ی روستاها تعاون 
ی خودگردان 
را پر کند .اگر چه برا 
ب عدم انطباق آن با خصلت
ی عم ًالًال به سب 
ی
ی برا 
ی عمل 
ی حاکم بر دهات ،به موسساتیشبه دولتی بدل شد .اقدامات 
ی و ساختار اجتماع 
ی و فرهنگ 
ی اجتماع 
ها 
ی،
ی فقر ،بیسواد 
ت  ،ول 
ت در روستاها صورت گرف 
ع بهداش 
ی ،سوادآموزی و بهبود وض 
ی ،آبادان 
بهبود اوضاع اجتماع 
ص
یشد .به خصو 
ی دیده م 
ی زیاد 
ی آنقدر ریشهدار و عظیم بود که هنوز کاستی ها 
ی و فرهنگ 
ی اجتماع 
عقبافتادگ 
ع و جوامع شهری
ی بسیار کمتر از سایر بخش ها بود و صنای 
ی توسعه ،توجه به بخشکشاورز 
ی بعد 
که در سال ها 
ت قرار داشتند.
و نیازهای آن ها در اولوی 
ش جهاد
ص روستاییان بیشتر شد و بخ 
ی توجه به اقشار آسیبپذیر و کم درآمد و به خصو 
س از انقالب اسالم 
پ 
ت
لگرف 
ن عمران روستایی شک 
ت اولویت قرار دادن کاستی ها و نیازهای روستاییان و عملی ساخت 
ی اص ًالًال جه 
سازندگ 
یو
ی یافت و در زمینه اجتماع 
ی و کشاورزی روستاها توسعه چشمگیر 
ی عمران 
و در سال های اخیر در زمینهها 
ت و پیشرف 
ت
ن ،رادیو و تلویزیون به روستاها و افزایش کمی قابل مالحظه آن ها تحوال 
ق ،تلف 
فرهنگی نیز با ورود بر 
یو
ج آن بیشتر نیز هویدا شود ،ولی برای اقدامات اجتماع 
ت زمان نتای 
ت که شاید با گذش 
ی به وقوع پیوسته اس 
زیاد 
ی زیاد 
ی هنوز تالش ها ،برنامهها و اقدامات عمل 
ی و ساختار 
ی دایم 
فرهنگ 
ی نیاز است که تنها با شناخت و تجزیه و
ت خرد و کالن کشور مقدور خواهد بود.
ل تحوال 
تحلی 
یرویه در
در يک جمعبندي کلي ميتوان گفت که تغییرات وسعت روستاها در محدوده این تحقیق بیانگر گسترشی ب 
صهای بررسی شده در این تحقیق ،تغییرات وسعت روستاها بیش از همه تحت
اندازه روستاها است .باتوجه به شاخ 
تأثیر عوامل فضایی قرار داشته است .این عوامل فضایی در واقع فاصله از شهر همدان ،بهعنوان شهری دارای الگوی
نخست شهری شدید در منطقه است .فاصله از بزرگراهها و جادههای اصلی نیز در قالب ارتباط با شهر و سیستم
شهری کشور و ساختار اقتصادسیاسی کشور قابل بررسی است .به طور كلي تيپ غالب روستاهاي ايران از نوع
متمركز و از علل پيدايش روستاها منابع آب بوده است .هر جا كه آبي نمايان شده در درون آن اجتماع كرده اند و
ضرورت دفاع و ايجاد امنيت نيز از عوامل مهم براي پيدايش اين روستا بوده است .با توجه به مباحث فوق از عوامل
و پارامترهاي مهم از عوامل طبيعي و مصنوعي در شكل گيري روستاهاي متمركز مي توان به موارد زير نام برد:

بررسي ميزان گسترش محدوده فيزيکي59 ...

وجود چشمه ها و رودخانه در كي

منطقه موجب شكل گيري روستا گرديده است .وجود مراتع و باغات و مزارع در

روستا كه نقش پر اهميتي در به وجود آوردن روستا داشته است .موقعيت نسبي روستا نسبت به پديده هاي طبيعي و
انساني و داشتن احساس امنيت و دفاعي نيز مهم مي باشد .از ديگر مسائل كالبدي كه در بررسي كي

منطقه يا كي

روستا مورد توجه قرار مي گيرد؛ شناخت مراحل گسترش كالبدي روستا جهت گسترش فعلي آن است .شناخت
مراحل گسترش كالبدي در كي

نظام منسجم ،ساختاري سلسله مراتبي است كه توامًاًا به محيط روستا نظام بخشيده

است و موجب ساماندهي و گسترش كالبدي روستا در طي مراحل مختلف مي شود .مراحل مورد نظر در اين
ساختار بر مبناي محدوديت هاي توسعه (طبيعي -انساني) و امكانات توسعه و عملكرد آنها منجر به نظم و نسق
يافتن روستا مي گردد .از نظر توسعه كالبدي هسته اوليه روستاها ،بافت مركزي را تش يك ل مي دهد و توسعه از اين
هسته به سوي زمين هاي باز و هموار صورت مي گيرد ،با افزايش جمعيت روستاها ،شاهد مراحل مختلفي از توسعه
كالبدي هستيم .با توجه به اينكه بافت روستاهاي ايران و ساخت و ساز در زمانهاي دور صورت گرفته است ،هسته
داراي مساكن قديمي و سنتي است .مهمترين هدف از چنين مطالعاتي ،تع يي ن محدوديت ها و امكانات توسعه
كالبدي روستا و جهات و حدود منطقي توسعه و انجام برنامه ريزي هاي الزم براي آن است .زماني كه كي

روستا در

منطقه كوهستاني ،جنگلي ،دشت و جلگه اي واقع شده است ،روند توسعه آن از شرايط محيط طبيعي آن تاثير مي
پذيرد .در كي

منطقه كوهستاني ،در توسعه و گسترش كالبدي روستا كوهها مانع از توسعه فيز يكي

آن مي باشند.

همچنين از اين مناطق كوهستاني براي كاربري زمين هاي كشاورزي و كاشت محصوالت مختلف نيز نمي توان
استفاده كرد ،ولي به طور محدود مي توان به باغداري آن هم در دامنه هاي پا كي وهي پرداخت .همچنين باغات و
مسيل موجود در اطراف روستا از موانع گسترش محسوب مي شوند .كي

روستا يي كه در كي

دشت و منطقه هموار

واقع شده است ،محدوديت هاي توسعه اي ندارد ،مناطق جنگلي نيز از برخي جهات ،مانعي براي توسعه بيش از حد
روستاهاست .در توسعه و گسترش روستا بايد به زمين هاي زراعي و كشاورزي توجه كرد ،تا توسعه فيز يكي باعث
از بين رفتن زمين هاي كشاورزي و باغات نشود.
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