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 تحلیل چگونگی روستاهای در حال گذار 

 مطالعه موردی: دهستان صالحان شهرستان خمین

 

 

 

 3 اسدیرضا ،2پورطاهری مهدی ،1 الدین افتخاریکنر عبدالرضا

 

 

 

 .ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایرانستاد جغرافیا و برنامها 1
 .ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایراندانشیار جغرافیا و برنامه 2
 .روستایی دانشگاه تربیت مدرس ریزیارشد جغرافیا و برنامه دانش آموخته دوره کارشناسی 3

 

 
 

ی سختبهمرز دقیق بین شهر و روستا نامشخص و  توسعهدرحالدر بسیاری از کشورهای  :چکيده

اساس یک  توان دریافت که برها در ایران میریزی سکونتگاه. با واکاوی سابقه برنامهدگیرصورت می

-سکونتگاه آنکهحال شوند.بندی غیر منعطف و غیر پویا به دو دسته شهر و روستا تقسیم میطبقه

گویند. ها روستاهای در حال گذار میباشند که به آنیی وجود دارند که ما بین این دو نوع میها

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که کدام یک از روستاهای دهستان صالحان در 

 تحلیلی مورد بررسی -مرحله گذار قرار دارد؟ در این مقاله شناسایی این روستاها با روش توصیفی

مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر روستاهای در حال گذار از  منظوربهقرار گرفته و 

نفر از اعضای سه روستای  022نفر از کارشناسان استفاده شد. و جامعه نمونه، تعداد  02نظر 

نامه گلدشت، ورآباد و میشیجان علیا براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسش

و تحلیل آماری به شناسایی روستای در حال گذار از میان روستاهایی که از پتانسیل بیشتری 

برخوردارند پرداخته شد. نتایج حاصل از این واکاوی نشان داد بین روستاهای نمونه به لحاظ 

بدین قرارگیری در مرحله گذار در ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. 

گونه که بینروستاهای نمونه، روستای گلدشت از وضعیت بهتری نسبت به سایر روستاهای دهستان 

 در دارا بودن شرایط گذار برخوردار است

 .های گذار، دهستان صالحانشاخص روستاهای در حال گذار، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

فرهنگی، -های طبیعی، اقتصادی، اجتماعیانسان در یک مکان عرصه طبیعی است که از ویژگیروستا اولین شکل از حیات جمعی 

تولیدی و  -ای است فضای زیستی )مسکونی(. در واقع، روستا مجموعه242: 2831، تاریخی و کالبدی برخوردار است )گلی و عسگری

وستایی و شهری همجوار خود دارد. این فضای زیستی،در گذر زمان با های رخدماتی( با قلمرو معین که رابطه ارگانیکی با طبیعت و مجموعه

دیگر،  به سخنشکل داده است.  را خاص خود الگوی رفتاری و کارکرد ساختار مهندسی تعامل انسان روستایی با زیست جغرافیایی خویش،

به دو مسیر  توانیکالن آن را م بندییمدر یک تقس مثابه یک نظام پویا در چرخه حیات خود مسیرهای متفاوتی را پیموده است کهروستا به

یت جمعکمثابت از روستای  نسبتاً. در مسیر طبیعی، او حیات خویش را از تولد تا تعادل و حرکت در مسیر تقسیم کرد یرطبیعیطبیعی و غ
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ر شهر و یا ادغام با روستاهای دیگر و تبدیل به جمعیت متوسط تا زیاد و تبدیل به یک مرکز با پیرامون مشخص تا تبدیل به شهر و یا ادغام د

 (.21-21: 2831به شهر با کارکردهای متفاوت و موقعیت قرارگیری به عهده داشته و دارد )توانا و همکاران، 

را های روستایی مراحل رشد کنند. و گروهی از سکونتگاهیمهای انسانی با گذشت زمان تغییر سکونتگاه همه توان گفت،یمین بنابرا

بندی غیر ی موجود که یک طبقهبندطبقههای انسانی بر اساس ایران سکونتگاه در شوند.یمطی کرده و با گذشت زمان تبدیل به شهر 

یی وجود هاسکونتگاه آنکهحالباشد؛ بندی جمعیت میشوند که مهمترین معیار برای این طبقهیمتقسیم  روستاپویاست به دو دسته شهر و 

یگر روستاهای در حال گذار روستاهایی هستند دعبارتبهگویند؛ یمی در حال گذار هاسکونتگاه هاآنباشند که به یمین این دو مابدارند که 

نه روستا به  هاآن». بدین معنی که اندکرده حفظهای روستایی را و نیز از طرفی بسیاری از ویژگی اندگرفتههای شهری را که برخی از ویژگی

یت امر سکونتگاهی بین شهر و روستا با گرایش دومی و متأثر درنهاها های جامعه و ساختار شهری دارند. آنیژگیوآیند و نه تماماً یمشمار 

دارند  هاسکونتگاهیی که با دو نوع دیگر هاتفاوت(. روستاهای در حال گذار به لحاظ 32: 2831)شیخی، « های اولی هستنداز مشخصه

 (.0: 2838باشند )گلی، قیقی مینیازمند شناخت د

که آثار کالبدی و طوریاست. به ین چارچوب برخی از روستاهای دهستان صالحان در دهه اخیر نیز شاهد توسعه شدیدی بودهدر ا 

زی دارای بر کاربری کشاور . این روستاها عالوهاندداشتهباشد. همچنین به لحاظ تنوع کاربری نیز رشد ها نیز مشهود میاقتصادی آن

-های هادی، قرارگیری در مسیر خمینتوان اجرای طرحدالیل رشد کالبدی این روستاها را می ازجملهباشند. های خدماتی نیز میکاربری

 الیگودرز و همچنین نزدیکی به شهر خمین دانست.-محالت

در حال گذار را در یک منطقه شناسایی  تگاهتوان یک سکونین مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه میا با این توصیف، 

                                                                                                                  و متغیرهایی در شناخت روستاهای در گذار از سایر روستاها دخیل هستند. هاشاخصدیگر چه یعبارتبهکرد؟ 
 در حال گذار روستاي

گذار به دلیل محدودیت در دوگانگی بین شهری و روستایی پدید آمده است. تحقیقات  مفهوم دهد که،یمواکاوی اسناد نشان  

ای که بیشتر دوام اند ساختار دوگانهتر استدالل کردهیحصراند، حتی برخی، بسیاری ناکفایتی بودن این دوگانگی ساده را شناسایی کرده

در  (.Iaquinta and Drescher, 2000: 2ت متضمن مفید بودن در بیان تفاوت اساسی بین درجه روستایی و شهری بودن نیست)اس آورده

عنوان موجودیتی به جهان مرز بین شهر و روستا نامشخص است، درنتیجه، متأثر از تعاریف موجود توسعهدرحالبسیاری از نواحی 

 ماهیت و پیچیدگی این قلمرو از جامعه(. Adell, 1999: 6) شودمیشهری( مطرح  -روستاییواسط ))روستای در حال گذار( یا  2پیشاشهری

، 0روستای روبه شهری شدن ی در ادبیات تحت اصطالحاتی مانند روستای پیشاشهر،خوببهاست  «شهری» و «روستایی» که ترکیبی از عناصر

 ,Iaquinta and Drescherاست ) به کار گرفته شده 1و حتی حومه 1شهری، نیمه1، حاشیه شهری4، روستاشهر8سیمای شهر روستای با

2000: 4). 

ینجا ایی نیز با یکدیگر دارند که در هاتفاوتهای شهری و روستایی( رغم تشابه )ترکیبی توأم از ویژگییعلالبته اصالحات فوق 

 شود.پرداخته می هاآن خالصه به طوربه

 .پيشاشهري1

فرضی روستایی  طوربهی شهری است و آنچه که روشنبهبین آنچه که  3مختلفی از مناطق گذار بین شهر و نواحی حومهامروزه انواع 

که در وسعت و طبیعت  –نواحی پیشاشهری  عنوانبهدهد که مناطق گذار در ادبیات انگلیسی یمباشد وجود دارد. واکاوی متون نشان می

های یک معیار، نزدیکی به شهر خصیصه عنوانبهمعرض تغییر سریع با افزایش فشار شهری هستند.  است و در شدهشناخته -متفاوت هستند

 (. McGregor et al., 2005: 4-5تری( از گذار روستایی به شهری را با خود به همراه دارد )تری )یا به عبارتی مسلممشخص

                                                           
1 periurban 
2 exurban 
3 Urban tract 
4 rurban 
5 Fringe urban 
6 Semi - urban 
7 suburban 
8 countryside 
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پیشاشهری  «هایمکان» هرچند که بسیاری از  غیر راهبردی تلقی کرد،عنوان متحال، آنچه در تعریف پیشاشهری نباید آن را بهینباا

عنوان یک اساس اکتفا کرد چرا که به شهر نزدیکند. ، بنابراین، در تعریف پیشاشهری نباید تنها بر فاصله، تمرکز بر موقعیت جغرافیایی به

 (.Iaquinta and Drescher, 2000: 3کند )ر را تضعیف میتغییعنوان طیفی پویا، تعاملی و قابلدرک روشن از طیف روستایی شهری به

 .روستاي روبه شهري شدن:2

انداز حرکت جمعیتی و اقامت و کار و تراکم جمعیتی پیوسته بین برای تعریف فرایند چشم امروزه، واژه روستای رو به شهری شدن

شدن با تراکم شود. در این تعریف با شاخص قرار دادن تراکم روستای رو به شهری نواحی روستایی اطراف شهر استفاده می توسعه شهری و

 Shrestha andشود )انداز تحت سلطه پوشش طبیعی مشخص میچشمخانه در هر کیلومترمربع در یک  01-1پایین مسکن، با حدود 

Conway, 2011: 171). 

 .سيماي شهري:3
هایی چون مساکن شهری را با کاربریدر فضای زیست شدهاشغالهای ابر اسناد واکاوی سی. بی. فاوکت در مطالعات خود، ناحیهبر 

وسیله ها بههریک از آن که آنهای بازی شهری و همانند ها و زمینپارک ها وها، بندرگاه و اسکلهها و دیگر ساختمانپیوسته، کارخانه

 ینکه در یک چنین ناحیه شهری، حریم غالب،بر ادهد. افزون یمقرار  توجهد مورسیمای شهری  عنوانبهاند؛ جدا نشدههای روستایی زمین

یه سکونتی شهر بین ناحیه سیمای ناحتوان گفت، یمین ابرابن؛ همچنان کشاورزی است هاآنهای یکاربر کهاختیار زمین روستایی است  در

 (.Dickinson, 2013: 237است )شهری -شهری و حاشیه روستایی

 روستاشهر: 

 آیندمی شهرها پدید حاشیه در بیشتر که هاییعرصه معنای )شهری( به urban)روستایی( و  ruralانگلیسی  دو واژه از یافته ترکیب

 (؛811: 2831 و روستایی، دارند )دانشنامه مدیریت شهری روستایی و شهری زندگی هایاز نشانه تلفیقی روستا، نه و - شهر نه صورتبه و

.روستاشهر داخلی: مناطقی که در طول زمان و با گسترش 2 :گیرندروستا شهر بسته به موقعیت و وضعیت، به دو صورت کلی شکل می

 هستند.یت رؤقابلروستایی -های شهری دارند، اما به شکل شهریاند و کارکردهایی مانند هستهمرزهای شهر، در داخل شهر قرار گرفته

.روستاشهرهای در کنار مرزهای شهر: در کنار و یا حومه 0وجود دارند.  شدهساختهصفت ویژه این مناطق فضاهای باز است که بین مناطق 

بنابراین ؛ دارند به همراهو بیشتر از نظر فرم )شکل( شبیه یک روستا هستند اما بسیاری از کارکردهای شهر را با خود اند شدهواقعشهرها 

 (. Karimzadeh et al., 2011: 701هاست )مناطق صفت ویژه آن و فرم( روستایی و کارکرد شهری این ظاهر )شکلتوان گفت یم

 يه شهري: حاش
و  باشددهنده یک وضعیت گذار که بین سبک زندگی شهری و روستایی است؛ میروستایی( نشان-شهری) اصطالح واژه حاشیه

 (. Yadav, 1987: 2-3و از مناطق روستایی متمایز هستند ) اندقرارگرفتهو اطراف مناطق شهری  داللت بر آن دارد که در حاشیه

 شهري: يمهن

شده باشد که دارای شهری شناسایی شناختهعنوان یک منطقه نیمهتواند بهاندازی میمحیطی، چشمانداز زیستدر یک بستر چشم

 شرایط زیر باشد:

عنوان شاخص بارز تواند بهشهری را داشته باشد که می شدهساختهاما نه منحصراً( کاربری زمین )پوشش زمین آن درجه باالیی از 

 شده اشاره کرد؛های فیزیکی شهری ساختهها و دیگر جنبهونقل، ساختمانحمل توان به زیرساختمی

شده های ساختهکه همراه با زیرساخت های سبز یا حداقل طبیعت مصنوعیاما نه منحصراً( از سازه)پوشش زمین آن درجه باالیی 

 ها؛ها، باغها، نوار سبز جادهمحیطی خاص در بستر شهری داشته باشد، مانند پارکباشد و یا کارکرد اجتماعی و زیست

حرکت جمعیت( و یا فشار ایجادشده و یا  مثال، رشد جمعیتعنواناندازهای اطراف )بهبه دلیل فشار عوامل وارده از دیگر چشم

 وآمد( متمایز است؛های جاده به دلیل درجه باالی رفتمثال، توسعه شدیدتر زیرساختعنوانتوسط خود بر کاربری زمین )به

زمین »)روستا، شهر، شهر کوچک(، « هسته شهری»که در آن  انداز مرجع در ناحیه موردمطالعهبا استفاده از شاخص چشم

 (. Meeus and Gulinck, 2008: 23خالص، نباشد )« ناحیه طبیعی» و« کشاورزی

 حومه: 

شهر پیرامون شهرهای مرکزی حومه شهر  های مادرگونه تعریف کرده است: همه بخشآنتونی داونز، حومه شهر را این برابر اسناد،

یافته و روبه گسترش پیرامون های گسترشها، بخشحومه»کند: ریزی، حومه شهر را چنین تعریف میشود. در دانشنامه برنامهنامیده می

تماعی و فیزیکی، اج –های اقتصادی ها از شهر مرکزی، از راه همگنی بیشتر ویژگیاین بخش« شهر مرکزی در ناحیه مادرشهر هستند
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ای بین شهر و حومه آن در شده جداکنندهگونه مرز پذیرفتههای حومه شهر گوناگونی هست. هیچشوند: هرچند که در درون بخشمتمایز می

 (.020: 2811 ینی،الددست نیست )سیف

های دوگانه شهر و د و آن ویژگیهای ساختاری، در یک امر مشابه هستنگردد در تعاریف با وجود تفاوتیمکه مشاهده  طورهمان

آن دسته از روستاهایی که »توان روستای در حال گذار را ها وجود دارد، است. در نتیجه با تعاریفی که گذشت میروستا که در این سکونتگاه

کارکرد جدید  رسالت وگیری شرایط زیست پذیری و موقعیت جغرافیایی در چارچوب تقسیم فضایی سرزمین با شکل بر اثر توانمندی و

دیگر، همسو با گلی و  به سخن (.01: 2812شادی طلب و دیگران، دانست ) ؛«شوندازجمله مهاجرپذیری، وارد مرحله کارکرد شهری می

. یا روستاهای در حال گذار را اشاره کردیافتگی و عامل جمعیت توان به سطح توسعهیمهمکارانش در تعریف روستاهای در حال گذار 

-یافتگی کشور دارد و نوع آن در هر کشور یا جامعهای دانست که در ارتباط مستقیم با سطح توسعهیافتهتوان، سکونتگاه روستایی توسعهمی

تشخیص است، عامل جمعیت ی قابلسادگبهکه ترین شاخص آنیافتگی است؛ اما عمدهای متفاوت است؛ اندازه آن نیز وابسته به سطح توسعه

در کنار عواملی چون کارایی اقتصادی، ترکیب اشتغال، تراکم نسبی و بیولوژیک جمعیت، سطح فیزیکی و گستردگی سکونتگاه،  باشد کهیم

بر آنچه  بنا ؛(211: 2838گلی،شود )ها منجر میدرآمد و هزینه سرانه، امکانات و تأسیسات زیربنایی به تمایز این سکونتگاه از سایر سکونتگاه

ای را موردتوجه قرار داد که در آن طیف تغییر از روستای به تعریف روستاهای گذار ضرورت دارد یک مدل زنجیره ، درتوان گفتآمد می

 .شودمی اقتصادی ناشی -که از فرآیندهای اساسی اجتماعی  و چندبعدی مطرح است شهری ناپیوسته، ناصاف

ی، اقتصادی و کالبدی حاصل از اجرا و عملیاتی نمودن اهداف گذار در ابعاد اجتماع مفهوم با چنین رهیافتی، ذکر استیانشا

 در های رویکردهای مزبور خواهد بود.ها و برنامهدهنده تأثیر سیاستهای توسعه از پایین مدنظر است که نشانرویکردهای مبتنی بر دیدگاه

ها دارد که در جدول ها در میان سایر سکونتگاهکونتگاهاین راستا، مطالعات و تحقیقاتی که انجام شده است مؤید نقش و جایگاه مهم این س

 ( آمده است. 2)

 قیتحق نهیشیپ: 2جدول 

 نتیجه سال محقق

 2005 رام بی. هاگات
 -مجدد فضای روستایی دهیسازمانروستایی را که چهارچوب مناسبی برای  -شهرینیمه -بندی شهرییک طبقه

 کند.های محلی پیشنهاد میتر منابع دولتی به دولتتوزیع مناسب و عادالنهشهری به منظور 

 2002 تانگ و چانگ
در روستاهای در حال گذار به دلیل دارا بودن کاراگران کم درآمد مهاجر، ساخت وساز غیرقانونی برای اجاره آن به 

 در این روستاها می شود. این کارگزان جهت کسب درآمد بیشتر رایج است که این امر سبب بد نمایی

 .شودو آن از فرآیندهای اساسی اجتماعی ناشی می ی استچندبعدو  طیف تغییر از روستایی به شهری ناپیوسته، ناهموار 2000 یاکینتا و درشر

 1211 مجتبی بیات
شان نیز متأثر توسعه انسانی سطح اند؛شهری تهران در مسیر گذار قرارگرفتهشدن در منطقه کالناین روستاها به دلیل واقع

 شهری است.از ارتباط عملکردی با منطقه کالن

شادی طلب و 

 همکاران
 شهری حاکم است. –بر این روستاها دارای ساختار فرهنگی دوگانه روستایی  1211

 1211 شادی طلب و بیات
این تغییر در همه ابعاد اما  اند،هدکر تجربهحال گذار در فرآیند توسعه انسانی نوسازی فرهنگی را  ساکنین روستاهای در

 .است فرهنگی رخ نداده
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گلی، عسگری و 

 الدین افتخاریرکن
1232 

رشد و تحوالت مثبت جمعیتی در یک سکونتگاه روستایی، برخورداری از خدمات زیربنایی و دسترسی مناسب، 

های روستایی پیرامون، ازجمله عوامل الزم در گذار سکونتگاهتوانایی تأمین نیازهای اولیه اسکان و نیز ارائه خدمات به 

 از روستا به شهر است.

 1232 گلی و عسگری
روستایی مستعد تبدیل به شهر را با استفاده از مدل منطق فازی شناسایی کرده و به این نتیجه رسیدند که های سکونتگاه

 .باشدروستایی مستعد ضروری می هامنظور معرفی سکونتگاهگیری از الگوهای کارا بهبهره

 1231 شیخی

-های کالنخصوص حاشیهشهری و بهدر دوره گذار هر سکونتگاه، رشد جمعیت درنتیجه ورود جمعیت از منطقه کالن

یافته و چهره کالبدی روستایی تحت تأثیر های خدماتی نیز افزایشافتد. در این دوره شغلشهر به این سکونتگاه اتفاق می

 .شودتر میرنگعناصر شهری کمحضور 

 
 رویکردهای نظری

اند؛ اما در های شهری و روستایی نقش بسیار مهمی برای شهرها قائل بودهدر پاردایم کالسیک و رویکردهای آن در بحث سکونتگاه 

 حال گذار هستند نیز اشاره شده است. رویکردهای جدید به حلقه واسط شهر و روستا که همان روستاهای در

ای از های محصوری تعریف کرد که شامل مجموعهتوان محدودهشهری را می -نمونه، در رویکرد اگروپلیتن نواحی روستا عنوانبه 

 -با اختیار بر منابع هر قلمرو و قدرت خودگردانی بر اساس همیاری متقابل و مشارکت همگانی  –کوچکی  و شهرروستاها، کشتزارها 

 نگهداری و خارجی قدرت از جلوگیری محلی، تولید حفاظت از نواحی این در بایست به رسمیت شناخته شود. درواقع،یمشود که یم

 تمام مناسب با ارتباطی شبکه و نفر هزار 30 تا 5 بین جمعیتی با ت کهاس شهری -روستا آن گردد. مرکزداخلی مدیریت می افزودهارزش

 (. 11: 2812، زادهمحسن و یزپورعز) است تعامل در قلمرو درون نقاط

شهرهای واقع بر کشتزارها( نامید که از لحاظ )طور حقیقی، شهرهای کشاورزی توان بهبه این معنی، نواحی روستا شهری را می

در رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی نیز ارزش  گیرد.توزیع شهرهای کشور برحسب اندازه در وسط قرار میجمعیت در جدول 

آورد تا آن دسته از کند. این سیستم این امکان را پدید میمکانی بروز می صورتبهیک سیستم سکونتگاهی یکپارچه در آن است که کارایی 

ها مستقر کرد، برای جمعیت توان از نظر صرفه اقتصادی در روستاهای کوچک و آبادینایی که نمیخدمات، تسهیالت و تأسیسات زیرب

 موردتوجههای روستایی ی نمود. در این رویکرد ایجاد شهرهای کوچک در پیوند عملکردی با حوزهدسترسقابلپراکنده در یک مکان مرکزی 

ی و دهسازمانکردن، عرضه خدمات پشتیبانی و تجاری کردن کشاورزی و ... سرانجام گیرد تا با تنوع بخشیدن به اقتصاد، صنعتی قرار می

ای نیز تقسیم نقاط شهری و در رویکرد شبکه منطقه و سرانجام (.11: 2812، زادهمحسن و یزپورعزمدیریت توسعه را برآورده سازند )

های مختلف کاال، نیروی انسانی خدمات منابع مالی و مانند آن جریانها معنای روشنی ندارد بلکه روستایی در جهان ارتباطات و مرگ فاصله

ها و ( نیز ویژگی0(. در جدول )11: 2812، زادهمحسن و یزپورعزدهد )یمشکل  هاانسانی به فضای زندگی اشبکهاست که به صورتی 

 مفاهیم راهبردی هر یک از این رویکردها به اختصار بیان گردیده است.

 گذار حال در یروستاها با مرتبط یکردهایرو: 0جدول 

 مفاهیم راهبردی های راهبردیویژگی رویکردها

 عناصر کلیدی شهرگرایی نواحی کوچک پرتراکم روستایی اگروپلیتن
 شهر-روستا

 اجتماع محلی

 فضایی منطقه -یکپارچگی عملکردی هاهای عملکردی متفاوت سکونتگاهویژگی کارکردهای شهری در توسعه روستایی
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 ایشبکه منطقه
 اییهناحادغام توسعه روستایی با توسعه شهری در مقیاس -

 عدم تکیه به یک یا دو مرکز برای توسعه-
 شبکه محلی

 

مطالعات حاکی از آن است که هر یک از متخصصان برای  :در شناسایی روستاهاي در حال گذار موردتوجههاي شاخص

اند؛ با توجه به مطالعات جهانی و در نظر اند و بیشتر به یکی از ابعاد گذار پرداختههایی استفاده کرده گیری میزان گذار از شاخصاندازه

( را برای تعیین گذار روستاها که 8های درج شده در جدول )توان شاخصهای ایران، میگرفتن ساختار کالبدی، اقتصادی و اجتماعی روستا

 در ادبیات از فراوانی باالیی برخوردار هستند، ارائه کرد.

 گذار حال در یروستاها ییشناسا یرهایمتغ و هاشاخص: 8جدول 

 متغیر شاخص ابعاد

 شکل ساختمان، مقاومت ساختمان، تراکم مسکونی - کالبدی

 ظاهر معابر موجود، نیاز به معابر معابر -

 ونقلزیربنایی، وسایل حمل نقلوحمل -

 یی، ارزش زمین نسبت به عوامل دیگرتنهابهارزش زمین  قیمت زمین - اقتصادی

 نوع فعالیت اقتصادی تنوع شغلی -

 ها، آداب معاشرترسوم و سنت ورسومآداب - اجتماعی

 فضای درونی، فضای بیرونی زندگی فضای -

 تولیدات، مصارف مصرف و تولید شیوه -

 های عمومیمشارکت، ویژگی های جمعیویژگی -

(2831)بیات، ( و 3: 2831مأخذ: گلی )گلی و عسگری، 

منظور شناسایی روستا یا در کشور در شرایط موجود الگو یا الگوی رایج به :الگوهاي موجود شناسایی روستاهاي در حال گذار 

شده، وجود ندارد و در تحلیل نیزمحور و مبنای بررسی، معیارها و مبانی سکونتگاه در حال گذار به مفهوم کاربردی مبتنی بر ادبیات بررسی

ها را در کشور براساس ( برخی از تعاریف به کار برده شده برای شهر و تعداد آن4استفاده در شناخت شهر و روستا خواهد بود. جدول )مورد

 دهد. هر کدام از تعاریف را نشان می

داشته است در این  11 – 11روند شدیدتری از دهه  11 – 12های (، روند تبدیل روستا به شهر در طی سال4بر اساس جدول )

قانون تعاریف و قوانین تقسیمات کشوری، تبدیل مراکز بخش به هر  4( به ماده 2812/ 08/0ساله اجرای تبصره الحاقی )مصوب  21دوره 

( 02/1/2813ها )الحاقی در خصوص پیشنهاد تأسیس شهر از سوی استانداری 1میزان جمعیتی به شهر و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 

 (.2813وزارت کشور،) نقطه گردید 2281سبب افزایش نقاط شهری به 

 های تعریف شهر در کشور: مالک4جدول 

تعداد  مالک تعریف شهر سال

 - شدشاخص تاریخی به عنوان مبنا و تعریف شهر در نظر گرفته می - 5331قبل از  شهر

 111 نفر و بیشتر 5111جمیعت  - 5331

 371 نفر 5111نقاط مرکزی شهرستان و نقاط با بیش از  - 5331

 272 1245مبنای سال  - 5311

 416 نفر 110111: نقاط دارای شهرداری و نقاط باالی 1263بر اساس مصوبه سال  - 5331

و روستاهای در مناطق با تراکم کم، : روستاهای مرکز بخش با هر اندازه جمعیت 1273بر اساس مصوبه سال  - 5331

 دارای چهار هزار نفر و در مناطق با تراکم متوسط و باال دارای شش هزار نفر
614 

 1113 1273مبنای سال  - 5331

 1121 : روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت 1231بر اساس مصوبه سال  - 5331

2831( و وزارت کشور 242-281: 2832مأخذ: ایزدی خرامه،
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ها عوامل متعددی دخیل هستند، به عبارتی عواملی مانند تعداد جمعیت و گیری، تکمیل و ماندگاری سکونتگاهاز آنجا که در شکل

شود. گیری تأثیر دارند، پس در تبدیل سکونتگاه روستایی به شهر عوامل دیگری نیز در نظر گرفته میاولیه در شکل عنوان عواملمرکزیت به

ای از عناصر تأثیرگذار توان به عوامل اقتصادی، سیاسی، کالبدی و طبیعی اشاره کرد که هر کدام دارای زیرمجموعهازجمله این عوامل می

 (. 222: 2812هستند )عسگری، 

شده در این زمینه، تبدیل در معیارهای شناخت و دستورالعمل اجرایی تدوین آمدهعملبهدر شرایط کنونی و با توجه به تغییرات 

سو اهالی و ساکنین سکونتگاه، نماینده مجلس شورای اسالمی یا سایر مجاری که روستا به شهر از یک جریان دوسویه برخوردار است. در یک

نمایند که از طریق مجاری رسمی به نتگاه به شهر هستند، قرار دارند که به ارائه درخواست تأسیس شهرداری اقدام میخواستار تبدیل سکو

ها به ها از طریق اداره کل امور شوراهای اسالمی شهر و سازمان شهرداریو در سوی دیگر درخواست گرددوزارت کشور منتهی می

سنجی تبدیل های کارشناسی، مطالعات مقدماتی در خصوص امکانا از طریق بازدید میدانی و بررسیگردد تربط ارجاع میهای ذیاستانداری

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و فنی استانداری،  4که سکونتگاه مدنظر با تراکم مندرج در ماده یدرصورتبه شهر صورت گیرد. 

گردشگری و تاریخی نقطه موردنظر را تهیه نمایند. همچنین این گروه کارشناسی اطالعات مربوط به وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

بینی سالیانه و بودجه فرضی برای شهرداری در شرف تأسیس را تهیه نمایند. پس از باید اطالعات مربوط به تعیین میزان درآمد قابل پیش

زارت کشور و دفتر تقسیمات سیاسی کشوری نمایندگانی به محل های وطی این مراحل، اداره کل امور شوراهای اسالمی شهر و شهرداری

ای از نظرات مثبت یا منفی در این زمینه به وزارت کشور ارائه جلسهکنند تا با توجه به قوانین مربوطه و تحقیقات محلی صورتاعزام می

فیایی موردنظر برای تقاضای تأسیس شهرداری، نمایند و وزارت کشور پس از اخذ مصوبه هیئت دولت مبنی بر شناخت شهر در نقطه جغرا

 اولیه شهرداری نمایند.  اندازیاقدام به راه

ها، الگوی استقرار نظر به اینکه سیاست ملی توسعه کشور در دهه اخیر با شهرنشینی و اسکان جمعیت رابطه دارد. این سیاست

سازد. الگوی اسکان جمعیت، بازتاب عملکردهای اقتصادی و مشخص میها زیستی و اسکان و استقرار جمعیت را های استقرار کانونکانون

 (. 222: 2812و اجتماعی است. )عسگری،  های اقتصادیاجتماعی و سیاست

های ایجاد فعالیت و جذب شوند، زمینههای عمرانی از امتیازات و امکانات بیشتری برخوردار میبرابر اسناد نقاطی که در طرح 

بنابراین، هدف دخالت دولت در الگوی اسکان بایستی در جهت ؛ سازند و جاذب جمعیت بیشتری خواهند بودفراهم مینیروی انسانی را 

متعادل کردن نقاط شهری و با تأکید بر پر کردن خأل موجود، یعنی تقویت ارتباطات عملکردی سطوح میانی شبکه شهری باشد و 

 شهری فعال شوند. تم تولید اقتصادی و روستایی وهای روستایی در حال گذار باید در سیسسکونتگاه

 کشوری  تقسیمات هایشاخص با هاشاخص مقایسه

که برای نخستین بار  2881های تمایز شهر و روستا در قانون تقسیمات کشوری که بیان شد، از سال با توجه به واکاوی شاخص

باشد و سپس شاخص مرکزیت که منظور از آن عیار، شاخص جمعیتی میمعیاری برای تمایز شهر و روستا وضع گردید، اولین و مهمترین م

( بود نیز الحاق گردید. از آنجا که عواملی مانند تعداد جمعیت و 2810( و مرکزیت دهستان )مصوب سال 2841مرکزیت شهرستان )سال 

ها عوامل متعدد دیگری ، تکمیل و ماندگاری سکونتگاهگیریها تأثیر دارند، اما در شکلگیری سکونتگاهعنوان عوامل اولیه در شکلمرکزیت به

 نیز ازجمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی نیز دخیل هستند که در این مقاله سعی شده است از این عوامل استفاده شود. 

ک، روستای بزرگ، شهر های انسانی در قالب مفاهیمی چون روستای کوچبیان شرایط سکونتگاه منظوربهها ای از واژهورود پاره

های مختلف ها بسته به ویژگیبیان وجود تنوع و گوناگونی در این حوزه است که هر یک از این واژه منظوربهکوچک، روستاشهر و ... 

ها ونتگاهریزان و مدیران اجرایی برای هر یک از این سکقرار گیرد و برنامه مورداستفادهتواند اجتماعی، اقتصادی، کالبدی سکونتگاه می

ها ارائه های مختلف بپردازد. با آن که نظریات متفاوتی درباره این سکونتگاهریزی و فعالیتهای خاص خودشان به برنامهمتناسب با ویژگی

د را موجبات توسعه خو کهآنکنند و عالوه بر ها نقش اساسی را در توسعه ایفا میها این است که این سکونتگاهشده است ولی برایند آن

ها را های بیرونی و درونی هستند که آنها دارای خصوصیتکنند. این سکونتگاههای رشد و توسعه پیرامون را ایجاد میآورند زمینهفراهم می

 دهند که در حال طی دوران انتقالی از روستا به شهر هستند. های روستایی متمایز نموده و نشان میاز سایر سکونتگاه

 روش پژوهش

عرض  88° 18'تا  88° 83'طول شرقی و  12° 21'تا  12° 1' دهستان صالحان در موقعیت جغرافیایی ه مطالعه شده :منطق

روستای  00کیلومترمربع در شمال شرقی شهرستان خمین واقع شده است. این دهستان همچنین دارای  1/012شمالی با وسعتی برابر با 

متر از سطح دریاست )طرح هادی  0822الی  2322کننده رقومی بین این نقاط، منعکس. بررسی میزان ارتفاع دباشدارای سکنه می

باشند. مساکن روستایی با اشکال مختلف در بخشی از (. تمام روستاهای واقع در دهستان صالحان دارای بافت متمرکز می20:2832ورآباد،
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در این تجمع و تمرکز یکی  مؤثرترین عوامل اند. مهمکنار هم قرارگرفتهطور متمرکز و مجتمع اراضی آبی و دیم به حدفاصلقلمرو زراعی، در 

باشد. از نظر شکل نیز تمام روستاهای منطقه های زراعی میدسترسی آسان و سریع به منابع آب آشامیدنی است و دیگری دسترسی به زمین

 (.40-42: 2812آیند )بیات، می حساببهجزء روستاهای دشتی 

 

 کشورشهرستان، استان و  در دهستان یروستا ینسب تیوقعنقشه : 2 شکل

 

شناخت  منظوربهتحلیلی به فرایند شناسایی روشی  -که از نوع کاربردی است، با روش توصیفی در این مقاله: روش تحقيق

است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنان محلی سه روستا از  شده پرداختهای یهناحدر تعادل بخشی  هاآنروستاهای در حال گذار و نقش 

 نفر از سرپرستان خانوار با 022دهند. در روش پرسشنامه یمدهستان که بیشترین احتمال قرار داشتن در مرحله گذار بودند را تشکیل 

حجم نمونه مشخص شدند و سپس با توجه در این راستا، دهستان صالحان شهرستان خمین مورد ارزیابی  عنوانبهاستفاده از روش کوکران 

 وتحلیل قرار گرفت. یهتجزو 

شاخص  1انتخاب روستا یا روستاهای در حال گذار طی دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول با استفاده از  يري:گنمونهروش 

جمعیت، مرکزیت، فاصله تا شهر مرکزی، تعداد نهادهای دولتی و غیردولتی و داشتن طرح هادی روستاهایی که احتمال قرار گرفتن در 

صورت دقیق به مرحله گذار را داشتند ، انتخاب شدند و سپس از بین روستاهایی که بیشترین احتمال قرار داشتن در مرحله گذار بودند به

 ها پرداخته شد تا روستا یا روستاهایی که در مرحله گذار قرار دارند مشخص شود. اد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آنبررسی ابع

شاخص جمعیت، مرکزیت، فاصله تا شهر مرکزی، تعداد نهادهای دولتی و غیردولتی و  1انتخاب روستا یا روستاهای در حال گذار از 

ود در دهستان صالحان که با مطالعه ادبیات روستاهای در حال گذار انتخاب استفاده شده است که داشتن طرح هادی از بین روستاهای موج

که معین  یقلمروروستا،  نفر )زیرا طبق تعریف تقسیمات کشوری 222در ابتدا روستاهایی که فاقد طرح هادی بودند و روستاهای زیر 

 .گذاشته شد( کنار باشند نفر در آنجا سکونت داشته 222خانوار یا  02داقل تعداد ح

کارشناس  02ای طراحی و توسط استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه AHPهای زیر و از روش دهی به شاخصمنظور وزنبه

( نمایش 1)جدول ها که در هر یک از شاخص تعیین گردید که وزن expert choiceافزار ها در نرمتکمیل گردید و وزن نهایی شاخص

 ه دست آمد. ب شدهداده
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 هاشاخص از کی هر یبرا شدهگرفته کار به یهاوزن: 1جدول  

 وزن مرکزیت وزن جمعیت
وزن فاصله تا 

 شهر مرکزی

وزن تعداد 

نهادهای دولتی 

 یردولتیغو 

وزن طرح 

 هادی
 مجموع

25/1 3/1 1/1 35/1 1/1 1 

 

روستای باقیمانده سه روستا را که دارای وزن بیشتری برای انتخاب روستاهای در حال  3سپس با استفاده از مدل تاپسیس، از بین 

 گذار انتخاب شد:

تاً زیاد نسبت به سایر روستاها شود روستاهای گلدشت با استفاده از مدل تاپسیس با فاصله نسب( دیده می1)جدول که در  طورهمان

 از اولویت بیشتری برخوردار است و سایر روستاها نیز به ترتیب زیر در اولویت گذار هستند؛

 . خراوند3. رازان 1. تانجران 1. ازنوجان 1. خوگان 4. میشیجان علیا 8. ورآباد 0 گلدشت .2

 سیتاپس مدل یینها یخروج: 1جدول 

فاصله تا شهر  مرکزیت جمعیت روستا

 مرکزی

تعداد نهادهای دولتی و 

 یردولتیغ

طرح 

 هادی

S* S- C* رت

 5 314412/1 15/1 32/1 13/1 16/1 11/1 12/1 11/1 ازنوجان به

 6 155441/1 15/1 33/1 13/1 14/1 15/1 11/1 14/1 تانجران

 3 124111/1 14/1 37/1 13/1 13/1 11/1 11/1 15/1 خراوند

 4 361471/1 13/1 33/1 14/1 11/1 113/1 12/1 11/1 خوگان

 7 15335/1 15/1 33/1 14/1 14/1 15/1 11/1 14/1 رازان

 1 313132/1 37/1 12/1 14/1 12/1 13/1 16/1 37/1 گلدشت

میشیجان 

 علیا

11/1 16/1 14/1 13/1 13/1 31/1 13/1 332543/1 2 

 3 225432/1 11/1 11/1 13/1 11/1 12/1 13/1 11/1 ورآباد

 

سه روستای گلدشت، ورآباد و  موردمطالعهبندی احتمال در گذار بودن روستاهای های رتبهیتاولودر فرایند تحقیق برحسب 

میشیجان علیا را که در سه اولویت اول بودند و از سایر روستاها احتمال در حال گذار بودن بیشتری داشتند را برای بررسی در حال گذار 

وه بر عامل سیاسی( این یرگذار بر تبدیل یک روستا به شهر )عالتأثزیرا عوامل اند؛ شدهانتخاببودن در ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی 

 سازند. باشند که با رشد طبیعی خود زمینه تبدیل یک روستا را به شهر میسر میسه عامل می

 هایافته

یک از روستاهای دهستان صالحان در مرحله گذار قرار دارد؟( ابتدا از آزمون فیشر استفاده شده است کدام)که  سؤالآزمون  منظوربه

 روستاها از آزمون توکی استفاده گردید که نتایج آن در ذیل آمده است. بندیو سپس برای طبقه

توان پذیرفت که در روستاهای نمونه دهد می( نشان می1گونه که در جدول )بر اساس مقایسه تطبیقی روستاهای نمونه همان

 د.رتوان مشاهده کدهستان صالحان شهرستان خمین در تمام ابعاد گذار تفاوت معناداری را می
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 روستاها گذار در یاقتصاد و یکالبد ،یاجتماع ابعاد تفاوت انسیوار لیتحل: 1جدول 

 سطح معناداری ابعاد
 میانگین مجذورات جمع مجذورات

 بین گروهی یگروهدرون بین گروهی یگروهدرون

 11/5 63/4 11/11 16/11 111/1 اجتماعی

 67/34 12/1 24/161 32/6 111/1 کالبدی

 37/153 16/1 75/217 64/13 111/1 اقتصادی

 54/23 13/1 13/65 36/4 111/1 کل ابعاد

 
ی دیگر تفاوت معناداری روستاشود که بین روستای گلدشت و دو ( با توجه به مقدار سطح معناداری مشخص می3) جدول با توجه

یک از روستاهای کدامکه مبنی بر این سؤالی وجود ندارد. درنتیجه پاسخ معناداروجود دارد ولی بین روستای ورآباد و میشیجان علیا تفاوت 

طی کرده، تأیید ها مرحله گذار را ی گلدشت در مقایسه با دو روستای دیگر بیش از آنروستا دهستان صالحان در مرحله گذار قرار دارد،

 شود.می

 موردمطالعه یروستاها دودوبه سهیقا: 1 جدول

 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین (J)روستا  (I)روستا 
 فاصله اطمینان از میانگین 31%

 کران باال کران پایین

 گلدشت
 31/1 11/1 111/1 13/1 41/1 ورآباد

 11/1 13/1 111/1 13/1 14/1 علیامیشیجان 

 ورآباد
 -11/1 -31/1 111/1 13/1 -41/1 گلدشت

 15/1 -17/1 333/1 12/1 -117/1 میشیجان علیا

 میشیجان علیا
 -13/1 -11/1 111/1 13/1 -14/1 گلدشت

 17/1 -/15 333/1 12/1 117/1 ورآباد

 
 

دهد، به لحاظ میزان گذار، در ابعاد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی روستاها ( نشان می1گونه که جدول )توکی، همانبر اساس آزمون 

توان بر اساس دهد که روستاهای موردمطالعه را میاند. با در نظر گرفتن همه ابعاد گذار، نتایج جدول نشان میبه سه دسته تقسیم شده

 م کرد.متغیرهای گذار به دو دسته تقسی

کنند در یک دسته و روستای گلدشت که باالترین سطح روستاهای ورآباد و میشیجان علیا که سطح کمتری از گذار را تجربه می

 گیرند.گذار را دارد در دسته دوم قرار می

 گذار اساس بر نمونه یروستاها یبندسطح: 3جدول 

 تعداد روستا

 11/1سطح معناداری طبقات در 

 کل ابعاد اقتصادی کالبدی اجتماعی

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

 15/4  41/4   35/4   36/2   111 گلدشت

  12/3  13/3   47/3    24/2 41 ورآباد

میشیجان 

 علیا

41  55/2  22/3   73/1   11/3  
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توان وضعیت مناسب یمباشد. علت گذار را در این روستا یمهای آزمون، روستای گلدشت یک روستای در حال گذار یافته بر اساس

 کالبدی دانست که در مقایسه با روستاهای دیگر نیز در شرایط بهتری قرار دارد. خصوصبهاجتماعی، اقتصادی و 

 بحث ونتيجه گيري:
های انسانی و به وجود آوردن یک سیستم و شبکه سکونتگاهی مناسب در فرایند های تحقیق، توسعه سکونتگاهیافته بر اساس

تواند به عدالت فضایی، کم شدن فاصله بین شهر و روستا، تقویت نقش شهرهای کوچک و روستاهای بزرگ و نیز تحول در شرایط توسعه می

 جانبه و پایداری را به وجود آورد.شده و درنهایت توسعه همه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و ... منجر

های بافت کالبدی ای برخوردار هستند دارای ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی دوگانهطور که از ویژگیروستاهای در حال گذار همان

و در برخی نقاط دارای بافت قدیمی و سنتی  ها به دالیل مختلف دارای بافت جدیدکه در برخی از قسمتطوریای نیز هستند. بهدوگانه

هستند. شاید این ویژگی را بتوان بارزترین ویژگی کالبدی روستاهای در حال گذار عنوان کرد. بافت قدیمی همواره مشکالتی از قبیل 

جدید روستا سبب کند شدن  ها و ... دارد که با ایجاد محدودیت در برابر بافتبندی، مقاومت کم خانهکوچک بودن عرض معابر عدم جدول

 شود.روند توسعه روستا می

های دارای پتانسیل ها و شرایط سکونتگاهمنظور ایجاد یک سیستم سکونتگاهی پویا، توجه به ویژگیبا توجه به مطالب فوق و به

ها ، ضروری مناسب شناخت سکونتگاهها و معیارهای ای و ارائه مالکهای منطقهتبدیل به شهر، تعیین معیارها و ضوابط متناسب با ویژگی

های موردنیاز، ها و پتانسیلبه وجود آورد تا ضمن برخورداری از توان مراتب سکونتگاهی پویا در نواحی مختلفاست تا بتوان یک سلسله

اکز سطح باالتر، مرکز تأمین عنوان کانون اقتصادی در تأمین تولیدات کشاورزی شهرهای مجاور، عامل پیوند روستاهای پیرامونی خود با مربه

 اجتماعی حوزه نفوذ خود باشد. -خدمات موردنیاز ساکنین خود و روستاهای پیرامون و عامل تقویت کارکردهای اقتصادی

شوند متفاوت هستند این یافته که برخی از روستاهای کشور به لحاظ معیشت و کارکرد از آنچه روستای کالسیک نامیده می

طور که نها در مطالعات اندک صورت گرفته نشان دهنده ویژگی دو گانه اقتصادی، کالبدی و اجتماعی می باشند آنواقعیتی است که ت

یگر، مهمترین دستاورد این پژوهش دعبارتبهاهمیت موضوع با توجه به شرایط کشور و تبدیل روستا به شهر وجود دارد صورت نگرفته است. 

اقتصادی متفاوت هستند بلکه با توجه به  –های اجتماعی دیگر ویژگی ودارای معیشت، کارکرد  نهاتنهمعرفی روستاهایی بوده است که 

 هاآنهای هر منطقه، روستاهایی که دارای پتانسیل تبدیل به شهر هستند را نیز با اولویت و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود، ویژگی

 کند.را نیز مشخص می

تشابهات  یا و هاتفاوت ها،توان به توجه بدون روستا و شهر قالب در نیز هاسکونتگاه تعریف و بندیطبقه هایدر کشور، روش

 یا و روستا تعریف یا شهر را سکونتگاه عوامل سایر یا مردمی هایدرخواست و منطقه تراکم و جمعیت گرفتن نظر در با فقط هاسکونتگاه

ها تر سکونتگاههای کاملهمراه با شاخص جدیدی هایروش یا روش تا است نیاز کهیدرحال(. 20: 2831نمایند )گلی و عسگری،می تبدیل

 نیز را هاسکونتگاه دهد. قرار موردتوجه را کارشناسی هایقضاوت هم و گرفته نظر در را واقعی دنیای شرایط هم بتواند که گیرد مدنظر قرار

 شدنمطرح از قبل شهر به را هاآن تبدیل شدن زمینه و بررسی مختلف، هایحوزه در هاپتانسیل و هاتوان از ترکیبی مبنای بر توانمی

 وجود آورد. را به هاآن شدن شهر الزم برای بسترهای و هازیرساخت و در دوران گذار را شناسایی ساکنین برای مشکالت بروز یا هادرخواست
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