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 چکیده

مردمان ساکن در کانونهای روستایی از دیرباز، بر بنیاد روابط و مناسبات حاکم بر زندگی و فعالیت خویش، بافتهای سکونتگاهی 

اقتصادی، میراث گرانبهای  -چه از نظر کارکردهای مختلف اجتماعی کالبدی و -ساختاریاند که چه به لحاظ ای را پدید آوردهویژه

آیند. شناخت مجموعه نیروهای اثرگذار در برپایی این گونه بافتها و عوامل موثر در تحول و تمدنی سرزمین بشمار می -تاریخی

گشاید. از این رو، گیری فضاهای اجتماعی میو شکل کارکردی آنها، راه را برای بازشناسایی روند تولید –دگرگونی ساختاری 

اقتصادی، از وظایف  -پذیری انواع کاربری زمین در روند تحول اجتماعیدریافت علمی این گونه فرایندها و نیز چگونگی شکل

 بنیادین پژوهشگران نظامهای فضایی، بویژه جغرافیدانان است. 

کارکردی، ضمن شناخت عوامل و نیروهای  -دارد، با تکیه بر راهبرد پویش ساختاری ای موردی کوششاین مقاله، به عنوان مطالعه

گیری انواع بافتهای روستاهای ناحیة اردبیل، روند تغییرات کاربریهای زمین و نقش آنها را در دگرگونی بافتهای اثربخش در شکل

ها تحلیلی، مبتنی بر گردآوری داده -ی، از نوع تشریحیروستایی در گذر زمان، بررسی و ارزیابی نماید. روش تحقیق در این بررس

ها و ابعاد دهد، تحول بافت از طریق تغییر جنبهای و میدانی )مشاهده و مصاحبه( بوده است. نتایج نشان میو اطالعات کتابخانه

فضاها و نوعی همسویی با  انواع کاربری زمین در این روستاها، با توجه به شرایط حاکم بر کل سرزمین، در راستای دگرگونی

 های مثبت و منفی همراه بوده است. فضاهای شهری است. آشکار اس که این گونه دگرگونیها، پیوسته با جنبه

 

 کارکردي، ناحیۀ اردبیل  -کلیدواژگان: نظام فضایي، بافت روستایي، کاربري زمین، راهبرد پویش ساختاري
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  81      ضی... نظام کاربری ارا روستايی در روند تحول فرايند دگرگونی بافت

 مقدمه و طرح مساله

ر گذر تاریخ کهن سرزمین، مبتنی بر ویژگیهای محیطی، بویژه آب و خاک، حین زندگی و فعالیت روستاییان کشور د

اقتصادی حاکم بر  -خویش، دست به برپایی بافتهای سکونتگاهی خاصی، منطبق بر روابط و مناسبات اجتماعی

معرض تغییر قرار دارد. در این اند. آشکار است که بافتهای روستایی، همچون هر پدیدۀ دیگری، دائما در روستاها زده

راستا، پیش از هرچیز، با دگرگونی نظام ارزشها و تغییر مجموعه نگرشهای روستاییان به زندگی و فعالیت، بویژه در نزد 

اقتصادی آن تحت تاثیر قرار گرفته، رو به  -جوانان، نه تنها ساختار کالبدی روستاها، بلکه کارکردهای اجتماعی

 . گذارددگرگونی می

 برکنش و مبتنی پویا ایمحیطی، مجموعه معین خصوصیات و انسانی گروههای زندگی خاص طورکلی، ویژگیهایبه

 حال در پیوسته که آیدمی فراهم فضایی -مکانی نوعی نظام مجموعه، این اجزاء تعامل آورد که ازمی بوجود را متقابل

 پذیرد )سعیدی و حسینی حاصل ،و در گذر زمان، تحقق میمختلف، در بستر مکان  ابعاد تغییر در است. این تغییر

 "فضایی نظام" عنوان به بایستی پیوسته سرزمینی، مناطق و نواحی و انسانی سکونتگاههای (. بدین ترتیب،8:1833-2

-می تبعیت( سیستمی) نظاموار رویکرد قانونمندیهای از بیرونی، هم و درونی نظر از هم شوند، چراکه گرفته نظر در

 نگرش بر تکیه با تحقیق، نظری دیدگاه شالودۀ مثابة به کارکردی، -ساختاری پویش دیدگاه همین چارچوب، در. کنند

 و ساختارها تعامل و ارتباط از یکپارچه کلیتی در فضایی نظامهای که است استوار واقعیت این بر نظامهای پیچیده،

 سیاسی -اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی کالبدی، -محیطی ونگوناگ بسترهای سخن، به دیگر. کنندمی کارکردها عمل

 اجزای مابین دامنة روابط و صورت فعالیتها عینی بروز اصلی ساززمینه هم افزا، به نحوی حاکم بر سکونتگاهها،

 (. 11: 1835آیند )سعیدی،موجود در عرصه فضا( بحساب می انسانی سکونتگاههای) فضایی نظامهای

 و نوآوری افراد، جریان جمله از گوناگون، جریانهای برقراری و روستا و شهر روابط دامنه سترشگ با همراه امروز،

 تغییر دگرگونیها، این جمله از. است شده پدیدار روستایی سکونتگاههای سطح در داریدامنه دگرگونی اطالعات،

در این بین، (. 3: 1835 ی و احمدی،سعید) آنهاست کارکردی تحول آن، تبع به و روستایی هایخانه فضابندی و شکل

شهری تسهیل  -نقش گسترش راهها و اتصال بیشتر روستاها به کانونهای شهرهای مرکزی، به جریانهای روستایی

های مثبت زندگی همراه بوده نموده، به انواع و دامنة آنها افزوده است. اگرچه این جریانها در بسیاری موارد با جنبه

 از روسـتا زمینـه تبدیل"هایی منفی نیز بدنیال داشته است که بعضی از آن به عنوان این، جنبهاست، اما افزون بر 

 (.113: 1831اند )نک: عنابستانی و خاتمی، یاد کرده "و منفعل مصـرفی هایپدیـده بـه مولـد مکـانی

ریزی کشور، در کنار تالش مهدر همین رابطه، با فراگیرشدن مطالعه و اجرای طرحهای هادی روستایی در نظام برنا

بخشی به های توسعة کالبدی، بسترساز تنوعدستگاههای مختلف ذیربط در تحول بافت روستاها از طریق اعمال برنامه

 متاثر نیز را روستاها فضایی کارکرد بین، این در انواع کاربریهای زمین و در نتیجه، تغییر بافتهای روستایی شده است که

معابر  ساخت و کارکرد واحدهای مسکونی و شبکة فضایی، نه تنها تحوالت این اثر زون بر این، دراف. است نموده

 و روستاییان و روستا الگوپذیری روستایی، اقتصاد و معیشت نظام در تغییر به بلکه. است گردیده تغییر دستخوش

 (. 258: 1838یگران، شهری شده است )صیدالی و د -روابط و مناسبات روستایی شدننهایتا، پیچیده

کردی در پی آن است، تا بر تکیه بر شناسایی عوامل و نیروهای  کار -پویش ساختاری این پژوهش با تکیه بر راهبرد

شهری و  -اثرگذار بر تحول کاربریها و بافتهای روستایی در ناحیة اردبیل، نشان دهد که با گسترش روابط روستایی

های روستایی، بویژه طرحهای هادی، از دیگرسو، نه سو و اجرای برخی برنامهز یکبروز جریانهای متعدد فیمابین، ا

اند، بلکه به تبع آن، بافتهای روستایی که میراث گذشتة تنها کاربریهای روستایی در معرض دگرگونی شدید قرار گرفته

ن خود را بتدریج از کف زندگی و فعالیت اغلب مردم این سرزمین است، رو به تحول گذارده، شکل و هویت پیشی
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ای زند. نکتهها، آشکارا بدین روند دامن میاز طریق این گونه برنامه "سازیهمسان"نهند. در این راستا، رواج نوعی می

سازیهای الزم در راستای تبیین ماند، این واقعیت آشکار است که بدون زمینهکه معموال در این بین مغفول می

فضایی و در همین ارتباط، بهسازی شرایط زیست  -ریزیهای کالبدیب زمین در قالب برنامهکاربریهای مختلف و مناس

 توان به ساماندهی زندگی و فعالیت و انتظام پایدار سکوتگاههای روستایی دست یافت.  روستاییان، نمی

ای و میدانی کتابخانهها و اطالعات تحلیلی، مبتنی بر گردآوری داده -روش تحقیق در این بررسی، از نوع تشریحی

ها و ابعاد انواع کاربری زمین در دهد، تحول بافت از طریق تغییر جنبه)مشاهده و مصاحبه( بوده است. نتایج نشان می

این روستاها، با توجه به شرایط حاکم بر کل سرزمین، در راستای دگرگونی فضاها و نوعی همسویی با فضاهای شهری 

 های مثبت و منفی همراه بوده است. دگرگونیها، پیوسته با جنبه است. آشکار اس که این گونه

 مبناي نظري و روش تحقیق 

راهبرد پویش "بررسی بافتهای روستایی و نقش عوامل و نیروهای اثرگذار بر دگرگونی آن در این پژوهش، بر بنیاد 

 و طبیعی ساختهای از اعم کالبدی، ساختارها و کارکردهای چارچوب، این استوار بوده است. در "کارکردی -ساختاری

 "فضایی نظام" فرعی نظامهای داشته، قرار اقتصادی، – اجتماعی ساختهای با تنگاتنگ ارتباطی در ساخت،انسان یا

قرار داشته، نوعی نیروی پویشی در  متقابل ارتباطی و تعامل آیند. آشکار است که این مجموعه پیوسته دربشمار می

(. 1831سازند )سعیدی، ها، بطور کلی، و نظام فضایی )بطور خاص( حاکم میتحول پدیده پذیری، تداوم وشکل

ای از عوامل و نیروهای بنابراین، در اینجا برای شناخت روند دگرگونی بافتهای روستایی، با مجموعة متنوع و پیچیده

را قابل فهم  "فرایند تغییر"عمل کرده،  "افزاهم"کارکردی روبرو هستیم که نحوۀ اثرگذاری آنها در قالبی  -ساختاری

 (. 1835نماید )قس: همو، می

عمل خود )یعنی  محیط در فضایی روستا که بافت، جزیی پیوسته از آن است، نظام کلیت که دریافت توانمی بدینسان،

 اقتصادی - اجتماعی و اکولوژیک -محیطی گوناگون اجزای بین پیچیده بسیار و چندبعدی تعاملی در محیط نظام(،

توان در بازتاب این تغییر را می. پذیردمی تغییر زمان گذر در پویایی، نوعی به واسطة آن، نتیجة در که دارد قرار

بندی بافت و مظاهر آن، همچون شبکة معابر، واحدهای مسکونی، تخصیص و کاربری اراضی و مانند آن، صورت

عناصر  از هریک در دخالت که است استوار باور این بر کارکردی - ساختاری ردیابی نمود. براین پایه، راهبرد پویش

وجوه  به توجه بی و کالبدی دیگر عناصر ساختاری به عنایت بدون کالبد یا فعالیتها و روابط، ساختاری، اعم از

 به رود، می ظارانت که آنطور تواندنمی سکونتگاهها، نظاموار پویش به مهریبی یعنی ،(جاری روابط و فعالیتها) کارکردی

 نگاهی کارکردی، -ساختاری پویش بر حاکم دیدگاه ترتیب، بدین. یابد دست درک درستی از روندهای دگرگونی

 فضایی ریزیتاکید بر برنامه به جدی آورییکپارچه و روی و نظاموار ایپدیده عنوان به فضا از درست درک بر مبتنی

  (.15: 1831همانجا؛ ضمنا نک: سعیدی و همکاران، ) است

گیری و این پژوهش، با توجه به عوامل و نیروهای متعدد و متنوع اثرگذار بر تخصیص و کاربری اراضی و فرایند شکل

ای، مبنای اولیة تحول بافت روستایی، بیشتر بر مشاهدۀ مستقیم استوار بوده است؛ هرچند روشهای اسنادی و کتابخانه

 ابزار تبیین بوده است.  تحلیلی  -پیشبرد تحقیق و شیوۀ تشریحی

گیری از معیارهایی نظیر موقعیت استقرار، با بهره "شماتیک"روش انتخاب واحدهای نمونه از جامعة آماری، روش 

وسعت و تعداد طرحهای اجراشده بوده است؛ البته در این بین، روستاهایی که در آنها طرح هادی روستایی اجرا شده 

 ها(. نک: جدول نام و نشان روستاها و نقشة پراکنش نمونهبود، در اولویت قرار داشتند )
 

 



  63      ضی... نظام کاربری ارا روستايی در روند تحول فرايند دگرگونی بافت

 فهرست روستاهاي نمونه در سطح ناحیه : 9جدول 

 روستاي مورد مطالعه دهستان ردیف

 دلیلر -گورقلعه  فوالدلوی جنوبی 1

 بقرآباد -کوهساره  هیر 2

 تپراقلو -آراللوی بزرگ  فوالدلوی شمالی 8

 قاباقرآ -پیراقوم  دهستان شرقی 2

 کردقشالقی -جبه دار  دهستان غربی 0

 قاسم قشالقی –شام اسبی  بالغلو 1

 آبادکند شریفتازه –گیالن ده  کلخوران 1

 میجندی –شیخ احمد  دوجاق 3

 آبادوکیل –جناقرد  سردابه 3

 شریف بیگلو –تقی دیزج  ارشق شرقی 15

 

 
 حیهپراکنش روستاهاي مورد مطالعه در سطح نا: 9شکل 

 محدوده مورد بررسي

محدودۀ  با استان، مرکز استقرار در از مساحت استان اردبیل( و %12وسعت ) 2کم 2211اردبیل با  ناحیه )شهرستان(

کانون شهری، به نامهای اردبیل  8این ناحیه دارای  مرز است.نمین هم و کوثر نیر، سرعین، شهر،مشگین شهرستانهای

نفر  150332 این محدوده جمعیت ،1830 نتایج سرشماری عمومی اساس است. بر)مرکز ناحیه(، هیر و ثمرین 

کنند. شمار جمعیت ناحیه حدود آن در مراکز شهری و مابقی در نقاط روستایی زندگی می %33که  جمعیت دارد که 

ست، هرچند از جمعیت استان است. نرخ رشد جمعیت و بعد خانوار در این ناحیه نزدیک به مقادیر کل کشور ا 23%

  .نرخ رشد جمعیت روستایی منفی است )نک: جدول زیر(
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 جمعیت و نرخ رشد تغییرات در ناحیه )شهرستان( اردبیل: 2جدول 

 

 

 

 
 

 

 9515نفوس و مسکن    مأخذ: سرشماري عمومي

روسـتای  181روند، تاجـایی کـه حـدود نیمـی از روستاهای ناحیه اغلب از جمله روستاهای کوچک کشور بشمار می

خـانواری  33تا  05خانوار جمعیت دارند. در همین ارتباط، روستاهای  05(، هریک کمتر از %3/23دارای سکنه ناحیه )

شوند. سهم روستاهای بزرگ ناحیه از کل روستاها را شامل می %2/3و  %3/22انواری ناحیه، به ترتیب خ 233تا  115و 

-می %3/11خانوار جمعیت دارند، به  155است. بدین ترتیب، سهم روستاهای ناحیه که کمتر از  %13در این بین برابر 

 رسد )نمودار زیر(.  

 
 ناحیه )شهرستان( اردبیلبندي جمعیتي روستاهاي نمودار رده: 2شکل 

 9515مأخذ: سرشماري عمومي نفوس و مسکن، 

 هابحث و یافته

گیری فعالیتهای روستایی را فراهم ساخته، ادراک بافت به مفهوم کالبد روستا، به معنای بستری است که امکان شکل

فضاهای پر و خالی، شامل ای به هم پیوسته از پذیرد. بدین ترتیب، بافت روستا را مجموعهواسطه آن صورت می

واحدهای مسکونی و انواع فضاها، از جمله فضاهای مذهبی، فرهنگی، بهداشتی و خدماتی، فضاهای عمومی و 

دهند اند که در کنار یکدیگر، ساختار کالبدی روستا را شکل میاختصاصی، فضاهای ارتباطی و فضاهای باز دانسته

بافت بیانگر شکل، فرم و الگوی حاصل از تاثیرگذاری عوامل گوناگون در (. افزون بر این، 11: 1833)سرتیپی پور، 

(. در همین راستا، 02: 1833عرصة روستا و نحوۀ برقراری ارتباط و کنش متقابل این عناصر و ویژگیها ست )سعیدی، 

بیین نمود. برای درک توان در ارتباط با نیازهای جامعه روستایی تانواع کاربریهای روستایی را در یک بررسی کلی، می

 (.  135-113، 1833توان به نیازهای خصوصی و عمومی تقسیم نمود.  )مشیری و سعیدی، بهتر، این نیازها را می

 نرخ رشد جمعیت شرح 

 1830-1835 مرد زن کل

 2/1 853052 231233 150332 ناحیه

 3/1 215221 211518 081202 شهری

 -2/1 83511 80210 12081 روستایی
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سو و فشردگی هرچه بیشتر تعامل اقتصادی و گسترش فناوریهای گوناگون، از یک -همگام با تحوالت اجتماعی

گردد. ادی روستاییان، کاربریهای روستایی نیز دستخوش دگرگونی میاقتص -شهری و تغییر رفتار اجتماعی -روستایی

سازد )ضمنا نک: سرتیپی پور، این روند دگرگونی، به نوبة خود، ساختار عمومی بافت روستا را دستخوش تحول می

گر (. تغییرات کاربری اراضی در روستاها عموما شامل روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی به نفع دی00، 1833

کاربریها )مسکونی و کارگاهی( است. این تغییرات قاعدتا متاثر از نیروها و عوامل درونی و عوامل و نیروهای بیرونی، 

آید، این عوامل (. گاهی بنظر می23: 1830شوند )سعیدی و همکاران، شهری، حادث می -تحت تاثیر روابط روستایی

یتا بافت دخالت دارند، اما بایست توجه داشت که اثرگذاری عوامل و و نیروها به تنهایی در تعیین نوع کاربری و نها

 "فردی"افتد. از این رو، بررسی تجریدی آنها و منحصرکردن افزا اتفاق مینیروها در اغلب موارد بصورتی ترکیبی و هم

وار و به شرح ل، خالصهاین نیروها و عوامل در برپایی کاربریها و بافت، نادرست و غیرعلمی است. در اینجا، این عوام

 گیرند. گیری قرار میزیر، مورد بحث و نتیجه

  
 تحوالت فضایی ناشی از اجرای طرح هادی: 8شکل 

 مأخذ: مطالعات میداني

 نقش عوامل محیطي در نظام کاربریها

 ویژگیهاي زمین 

ز روستاهای کوهستانی، خصوصا توجهی در استقرار کاربریهای زمین دارند. در بعضی اویژگیهای زمین نیز نقش قابل

روستاهایی که بلحاظ عرصة زیستی دارای شیب تندی هستند، برخی کاربریها، بویژه کاربریهایی که در دو دهه اخیر در 

گردند که اراضی مسطح و هموار گزینی میاند )مانند کاربریهای آموزشی،  درمانی( درنقاطی مکانروستا مطرح شده

گزینی کاربریها در این گونه روستاها، وجود و یا عدم وجود اقع، یکی از معیارهای اصلی مکانوجود داشته باشد. در و

تپه کاربریهای آموزشی و درمانی با توجه به وجود اراضی آباد و قرهاراضی مسطح و هموار است. در روستاهای وکیل

اراضی کمترمرغوب، مانند اراضی بایر، اند. در روستاهای مورد مطالعه، وجود گزینی گردیدهمسطح و هموار مکان

شوند، به ترتیب اولویت، از مراتع و اراضی متعلق به منابع طبیعی و اراضی که معموال به کشت دیم اختصاص داده می

 گیرد. سوی اهالی برای استقرار کاربریهای مختلف مورد استفاده قرار می

 عوامل و عناصر اقلیمي  

بافت کالبدی است؛ از این رو، گاهی انواع بافتهای روستایی را برحسب انواع اقلیم و برمبنای اقلیم از عوامل اثرگذار بر 

خشک، اقلیم سرد و کوهستانی، اقلیم معتدل و مرطوب و تقسیمات اقلیمی )از جمله: اقلیم گرم و خشک، اقلیم نیمه

گزینی آنها را از جمله تعداد، مساحت و مکان کنند. به همین ترتیب، نظام کاربریها،اقلیم گرم و مرطوب...( ارزیابی می

توان برهمین اساس تعیین نموده، مورد بحث و بررسی قرار داد. در همین ارتباط، اغلب عوامل اقلیمی، مانند نیز می
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موقعیت، ارتفاع، دوری و نزدیکی به دریا و نیز عناصر اقلیمی، همچون رطوبت، بارش، گرما و زاویة تابش، مد نظر 

گیرند. در ناحیة مورد بررسی، بافتهای فشرده را اغلب به سبب استقرار در اقلیم سرد و کوهستانی بشمار میقرار 

اند، حال آنکه ممکن است عواملی دیگر، مثال منبع تامین آب )قنات( یا عنصری ارزشمند بلحاظ مذهبی آورده

(. هرچند این نیز واقعیت دارد که در 02-08، 1833ساز آن بوده باشد )سعیدی، )امامزاده(، به کمک عوامل دیگر زمینه

ای و کوهستانی، فشردگی بافت به سبب اقلیم سرد و پیشگیری از اتالف اغلب روستاهای ناحیه، بویژه روستاهای دامنه

 انرژی است. 

 
 بافت فشرده روستاها براثر اقلیم سرد: 1شکل 

 Google Earthمأخذ: برگرفته از 

 زیرزمیني( منابع آب )سطحي و 

گزینی برخی کاربریهای روستایی بصورت باررزی به نحوۀ استقرار منابع آب و امکان دسترسی به آنها ـ استقرار و مکان

وابسته است؛ این امر نه تنها در فعالیتهای تولیدی، بلکه در استقرار برخی کاربریهای خدماتی نیز مشهود است.  به 

ستایی، کاربریهای مرتبط با برخی خدمات، از جمله مسجد، حمام و غسالخانه با عنوان نمونه، در بافتهای قدیمی رو

های معدنی )آب گرم( اند. گاهی چشمهتوجه به امکان دسترسی به آب )چشمه، قنات یا رودخانه( استقرار یافته

که در ارتباط با چشمه آباد یاد کرد توان از روستای وکیلگیری بافت روستایی است؛ در این ارتباط، میبسترساز شکل

آبگرم شکل گرفته است و مسیر توسعه و پیشرفت فیزیکی امروزین آن نیز به سمت چشمه است. این امر باعث رشد 

 شده است.  "خطی متراکم"به صورت  "تلی فشرده"خطی این روستا و دگرگونی بافت آن، از حالت 
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 شمه )روستای وکیل آباد(گزینی کاربریها در ارتباط با چمکان: 0شکل 

 Google Earthمأخذ:برگرفته از 

گزینی خاص برخی کاربریها، بویژه کاربریهای مرتبط با گیر بودن اراضی روستایی باعث مکاندر مواردی، سیل

 شود.   تاسیسات عمومی می

 ها  شبکۀ کالبدي راه

ا برای استقرار روستاها، بلکه بصورت عاملی در ای بسترساز نه تنهاز گذشته، ساختار کالبدی راهها به عنوان شبکه

های دهی به بافت آنها مطرح بوده است. بدین ترتیب، بسیاری از روستاهایی که بر سر راهها و یا در محل گرهشکل

اند. این امر بویژه در ، به نوبة خود، الگوهای خطی یا مسطح بافت روستایی را موجب شدهاین شبکه استقرار یافته

کند. در ناحیه مورد بررسی، استقرار کاربریهای تجاری بر لبة های اصلی راهها، بویژه راههای بیناشهری صدق میشبکه

گزینی و استقرار سایر کاربریها نیز این گونه راهها مشهود است. این گونه استقرار عالوه بر کاربریهای تجاری، بر مکان

آباد در ارتباط با کاربریهای آباد، ایمچه، جناقرد، وکیلستاهای حملاثرگذار است؛ چنانکه این موضوع آشکارا در رو

 درمانی و گردشگری قابل مشاهده است.  -بهداشتی

-دهندۀ روستا با شهر و درواقع، ورودی روستا بحساب میبه همین ترتیب، در مواردی معابر بیرونی روستاها که ارتباط

که این موضوع در روستاهای گیالنده، سامیان و برخی دیگر از  آیند، جاذب بسیاری از کاربریها هستند؛ چنان

روستاهای ناحیه صادق است. افزون بر این، بسیاری از کاربریها، بویژه کاربریهای تجاری، در کنار معابر اصلی روستاها 

جاورت معبر یابند. در روستاهای شام اسبی، حکیم قشالقی و قاسم قشالقی، اغلب واحدهای تجاری در ماستقرار می

اند. بدین ترتیب، مرزهای مشترک بافت و جاده بیش از آنکه به واحدهای مسکونی اصلی روستا استقرار یافته

آباد )سردابه(، اند. در روستای مسیر وکیلها و کانونهای کوچک داد و ستد تخصیص داده شدهاختصاص یابند، به مغازه

اند. افزون بر این، ، واحدهای تجاری عمدتا درتقاطعها استقرار یافتهواحدهای تجاری در دو تقاطع اصلی شکل گرفته

تقاطعات معابر اصلی در بسیاری موارد، در کنار استقرار واحدهای بازرگانی، به بستری برای برخی کاربریهای 

 یابند. اختصاص می "پاتوق"اجتماعی، از جمله محل تجمع ساکنان و 

 اجتماعي  -عوامل فرهنگي

اکولوژیک هستند، بلکه تواما زیر تاثیر عوامل  -ت که کاربریهای مختلف نه تنها متاثر از عوامل محیطیآشکار اس

اقتصادی و سیاسی نیز قرار دارند. بر این مبنا، کاربریهای روستایی، بویژه کاربری مسکونی، در کنار عوامل  -اجتماعی

اجتماعی هستند، بلکه ضمنا از روابط و مناسبات اقتصادی  -محیط طبیعی، نه تنها متاثر از ارزشها و معیارهای فرهنگی

 -(. عوامل فرهنگی130، 1832گیرند )ضمنا، نک: راپاپورت، نیز نشات می "قدرت"ای و ساختار محلی و ناحیه

اجتماعی اثرگذار بر نظام کاربریها، معموال مواردی را همچون سابقة تاریخی سکونت، حجم جمعیت، دین، باورهای 
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گردد. تاثیر برخی از این عوامل در اینجا مورد ای و قومی، آداب و رسوم محلی و مانند شامل می، تعلق طایفهمذهبی

 گیرد. بحث قرار می

 جمعیت 

ای نزدیک وجود دارد. بر این پایه، با افزایش جمعیت روستا، سرانه بین حجم جمعیت و تعدد و تنوع کاربریها، رابطه

اربری مسکونی، انواع کاربریهای خدماتی و نیز کاربریهای تجاری تنوع یافته، به تعداد بیشتری انواع کاربری، از جمله ک

یابند. آشکار است که پاسخگویی به نیازهای گوناگون ساکنان به تنوع کاربریهای تجاری بستگی تام دارد. این تحقق می

و تنها آن دسته از واحدهای تجاری  جمعیت، این تنوع مفقود استدر حالی است که در روستاهای کوچک و کم

، به تناسب وجود دارند که قادر به پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنان هستند، حال آنکه در روستاهای پرجمعیت

 توانند نیازهای هفتگی، ماهانه و در مواردی، ساالنه را برطرفافزایش جمعیت، واحدهایی که قابلیت بیشتری داشته، می

یابند. برای نمونه، روستاهای دیجوجین، باروق، گرجان، خشکه رود، جناقرد، خیارک و برخی دیگر ر مینمایند، حضو

 تر و باالتر است. های مطالعاتی که جمعیت آنها نسبتا بیشتر است، سرانة کاربریهای تجاری نیز متنوعاز نمونه

 قومیت، دین و باورهاي مذهبي  

ای و آداب و رسوم خاص ساکنان طایفه -ثیر قابل توجهی دارد، وابستگیهای قومیاز دیگر عواملی که بر کاربریها تا

روستاها ست. این گونه تاثیرگذاری بیشتر در ارتباط با کاربریهای سکونتی، بهداشتی، تجاری، مذهبی و مانند آن بروز 

مونه، در برخی روستاهای ناحیة کند. برای نگزینی به نحو پنهان و آشکار نقش ایفا مییابد. در این بین، جداییمی

 اردبیل، قومیتها و طوایف مختلف موجود در روستا، هر مسجد یا حسینیه خاص خود را دارد. 

بارزترین تاثیر عامل دین و باورهای مذهبی بر نظام کاربریهای روستایی، در برپایی کاربریهای مذهبی متعددِ همسان، از 

نبیه و مانند آن است. این تعدد و تنوع روستاهای ناحیه به شکل مشهودی دیده قبیل مسجد، حسینیه، تکیه، فاطمیه، زی

اقتصادی ساکنان، در  -بندی ساکنان و جایگاه اجتماعیشود؛ هرچند، این تنوع با توجه به قدمت روستا، میزان پایمی

بزرگ در مرکز  روستاهای مختلف متفاوت است. دربعضی از روستاهای ناحیه، علیرغم وجود مسجد یا حسینیة

، موسوم به اکبریه، اصغریه، زینبیه و مهدیه، با فاصلة ناچیز از یکدیگر، قرار روستا، مساجد کوچکی به شکل نمازخانه

اند. این امر در در فصل سرد برشمرده دارند که علت آن را بسادگی به امکان دسترسی آسان و سریع به برگزاری نماز

لیل نیاز به دسترسی آسانتر به مساجد )با توجه به دفعات به جای آوردن نمازهای نشین، بیشتر بدروستاهای سنی

شود و سایر پنجگانه( است. در این گونه روستاها معموال یک مسجد بزرگ )جامع( در وسط بافت روستا دیده می

ق، با توجه به تعداد اند. در روستای کریشدهمساجد با ابعادی بس کوچکتر، در نقاط مختلف بافت کالبدی پراکنده 

مذهب، دو مسجد به شیعیان و یک مسجد به ساکنان اهل سنت تعلق دارد که در بافت قدیم روستا بیشتر ساکنان شیعی

اند. در برخی از روستاها به تعداد محالت قدیمی مسجد و یا واحد و در فاصله بسیار کمی از یکدیگر استقرار یافته

در روستاهای جناقرد، باروق و بعضی روستاهای دیگر، به ازای هر محله قدیمی، یک مذهبی وجود دارد؛ برای نمونه، 

 شود.فضای مذهبی دیده می

گزینی کاربریهای مذهبی است؛ چنان که در بسیاری از روستاها، علت استقرار نالبته، عامل وقف یکی از معیارهای مکا

قف و اهدای زمین بوده است. باید افزود که انتقال، مسجد یا برخی دیگر از کاربریهای مذهبی در مکان خاص، و

جابجایی و تخریب بدون بازسازی در کاربریهای مذهبی، به دالیل اعتقادی، بندرت معنادار و رایج است. از این رو، 

تقدس مکانی این کاربریها یکی از دالیل قدمت زمین و ساخت آنها ست. بدینسان، اگرچه در روستاهای ناحیه، 

شود، در برخی از روستاها، به علت سابقة نسبتا کم سکونت، مساجد ای مذهبی عمدتا در بافت قدیم دیده میکاربریه
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اند. در این گونه روستاها، هرچند برگزاری عزاداری از دیرباز مرسوم بوده، دهة گذشته برپا شده 2-8ها طی و حسینیه

 شده است.روحانی، سید و یا بزرگ روستا برگزار می اما پیش از این، به جای مسجد یا حسینیه،اغلب در منزل

در مقابل، با توجه به تحوالت اجتماعی و به سبب فقدان ضرورت استقرار حمام عمومی، این نوع کاربری در 

روستاهایی که در آنها پیش از این توسط جهاد سازندگی حمام عمومی برپا شده بود، یا تخریب و یا بصورت متروکه 

است. به همین ترتیب، در روستاهایی که ساکنان آنها اهل سنت هستند، غسالخانه از اهمیت کمتری باقی مانده 

گزینی گورستان در مجاورت امامزاده، به باورهای مذهبی برخوردار است و معموال مفقود است. به همین ترتیب، مکان

ست. نکتة دیگری که بار اعتقادی دارد و در  گردد و نشانگر تاثیر اعتقادات مذهبی در برپایی برخی کاربریهاباز می

برپایی بعضی کاربریها موثر است، واگذاری زمین مجانی و اهدای آن )با توجه به اعتقاد به پاداش اخروی( برای 

یابد، به ای موارد، با اهداف دنیوی )اقتصادی( نیز ارتباط میاحداث ساختمانهای عمومی است؛ البته این اقدام در پاره

 یابد. معنا که قیمت زمین در مجاورت زمین اهدایی، معموال افزایش میاین 

 شهرگرایي 

آنچه امروزه در تغییر نظام کاربری روستایی به نحوی مشهود در حال وقوع است، تاثیرپذیری کاربریها، بویژه در عرصة 

یاری از کاربریها )مانند آغل و کاربریهای مسکونی و نهایتا بافت روستایی از الگوهای رایج در شهرها ست. حذف بس

( "اوپن"محل نگهداری دام و طیور( و اضافه شدن برخی کاربریهای جدید )از جمله هال مرکزی، حمام و آشپزخانة 

یا  "سازگاری"در واحدهای مسکونی از جمله این گونه تغییرات است. هرچند قضاوت برخی خانوارهای روستایی در 

 "رسمی"شوند، با دیدگاههای اس بعضی دستورالعملها از واحد مسکونی حذف میفضاهایی که براس "ناسازگاری"

کارشناسان تفاوت اساسی دارد. افزون بر این، اجرای طرحهای هادی روستایی، با الگویی همسان بلحاظ تغییر شبکه 

م روستاهای مورد مطالعه در معابر و ایجاد بافتهای تازه، سهم مهمی در این روند دارد. این گونه تغییرات تقریبا در تما

این ناحیه قابل رویت است. عالوه بر این، برپایی برخی نمادها در کانونهای اصلی، عمدتا میدانگاهها و نیز معابر اصلی، 

 مکانی در بعضی روستاها، صورت متفاوتی، نزدیک به شهر، به روستاها داده است.  "تشخص"به منظور نوعی 

 عوامل اقتصادي 

زمانی، نقش عوامل اقتصادی نیز در کاربریهای روستایی دگرگونیهایی یافته است. ورود برخی فناوریهای با تحوالت 

آالت، مکانیزاسیون نسبی، کشت برخی محصوالت جدید و بعضی روشهای تازه کشت و ورز، از جمله جدید و ماشین

طح روستاها مطرح ساخته است. در این ای را در ساین گونه عوامل است که هر یک به نوبة خود، کاربریهای تازه

راستا، ایجاد فضاهای تعمیرگاهی در سطح بافت روستا ناشی از ورود تراکتور، کمباین و سایر وسایل نقلیه موتوری 

است. در واقع با تغییر در ابزار تولید، فضاهای جدیدی در روستاها ایجاد شده که البته این امر به طریقی با مکانیزاسیون 

های مطالعاتی مشهود است. در همین رابطه، گسترش حمل و یابد. ایجاد این گونه فضاها در اکثر نمونهتباط مینیز ار

های مرتبط در سطح روستا، عرصه نقل موجب شده است، تا جابجایی افراد و نگهداری و بازاریابی تولیدات و خدمات

  ای در برابر زندگی و فعالیت روستاییان ایجاد گردد.تازه

افزون بر این، گردشگرپذیر شدن برخی روستاها و یا استقرار بعضی روستاها در مناطق و محورهای گردشگری، 

موجب گسترش فعالیتها و افزایش تعداد واحدهای تجاری شده است که مصداق آن عمدتا در روستاهای حاشیه دامنة 

هاجران پیشین بعضی روستاها به آبادی های دوم به سبب بازگشت بعضی مگیری خانهسبالن مشهود است. شکل

ای برای فعالیت و کسب درآمد روستاییان شده است، بلکه در شکل و نوع ساخت و های تازهزادگاهی، نه تنها زمینه
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سازها و بعضی کاربریها و نهایتا چهرۀ عمومی روستا اثربخش بوده است. استقرار واحدهای تجاری جدید در مسیر 

 های این گونه دگرگونیها ست. ها، برخالف گذشته که در میان بافت قدیم مستقر بودند، از جلوهمعابر اصلی و تقاطع

 عوامل اداري ـ سیاسي

گیری بافت در روستاها، روند تبدیل روستا به شهر و یا سیاسی اثرگذار بر نظام کاربری زمین و شکل -از عوامل اداری

-های اخیر شتاب گرفته است. البته این تغییرات پیوسته با جنبهدر دههتبدیل برخی روستاها به مراکز خدماتی است که 

های مثبت و منفی همراه بوده است. هنگامی که یک روستا، بدون برخورداری از قابلیتها و امکانات الزم، به عنوان شهر 

زمین  "ارزش"، از جمله در شود، نه تنها بصورت تغییر بسیاری از کاربریها، بلکه با تحوالتییا نقطة شهری شناخته می

-یابد و نهایتا، با تغییر بعضی رفتارهای اجتماعی و برخی فعالیتهای اقتصادی همراه میشدن آن بروز می "کاالیی"و 

 گردد. 

در همین راستا، معموال تعداد و سطوح کاربریها در روستاهایی که به عنوان مرکز دهستان یا نقطة شهری شناخته 

رود، به عنوان مرکز دهستان، به سبب تزریق یابد. برای نمونه، در روستای خشکهابل توجهی میشوند، افزایش قمی

در شمال روستا برپا  "محلة خدماتی"دهی به روستاهای دهستان، یک حجمی از خدمات عمومی به منظور خدمات

هایی که در این روند، به نوعی شده، بر بافت عمومی روستا تاثیر بارزی برجای گذارده است. به همین ترتیب، روستا

اند که این گونه درمانی، نظامی و اداری شده -ای کاربریهای آموزشی، بهداشتیاند، جاذب پارهشده "حوزۀ نفوذ"دارای 

دهی مناسب را داشته باشند. افزون بر این، برخی شوند که امکان خدماتگزینی میخدمات معموال در مسیرهایی مکان

ها، مانند خانة دهیار، محل شورای اسالمی، شرکت تعاونی، موسسات مالی یا بانک، به منظور سهولت در دیگر از کاربری

دسترسی و نیز امنیت بیشتر، چنانکه در اکثر روستاهای دارای این گونه کاربریها مشهود است، در وسط روستا و یا 

 اند. مکانهای پرتردد ایجاد شده

یه نسبت به دیگر کاربریها، از کمیت و کیفیت نسبتا باالتری برخوردار هستند. در واحدهای آموزشی در روستاهای ناح

مکانیابی واحدهای آموزشی، بین دبستان و مدارس راهنمایی و دبیرستان تفاوتهایی وجود دارد. با توجه به قدمت 

گزینی نزدیک مسجد مکانبسیاری از واحدهای دبستانی در روستاها، اغلب در مرکز بافت کالبدی و در مجاورت و یا 

روند، به تبع عوامل دیگر، از جمله اند. در مقابل، مدارس راهنمایی و دبیرستان که عمدتا جدیداالحداث بشمار میشده

-قیمت زمین و وجود قطعه زمینهای نسبتا وسیع در دسترس، اغلب در حاشیة بافت و یا مجاورت معبر اصلی برپا شده

موزشی با کیفیت نسبتا خوب، در اکثر روستاهای مورد مطالعه، از جمله درروستاهایی که اند. بطورکلی، کاربریهای آ

گردد. به همین ترتیب، واحدهای درمانی در اغلب این گونه واحدها توسط خیرین احداث شده است، مشاهده می

 اند. روستاها در بافت جدید استقرار یافته

سیاسی، وجود قطعات نسبتا  -تواند ناشی از دالیل اداریروستاها می گیری محلة خدماتی در برخی ازبدینسان، شکل

ای از روستا، دسترسی به اراضی منابع طبیعی )با قیمت مناسب(، عدم وجود فضای مناسب در وسیع زمین در گوشه

ستا که بافت قدیم و یا شیب زیاد در سایر قسمتهای روستا و مانند آن باشد. در چنین مواردی بخشی از اراضی رو

 گردد. دارای قابلیت تخصیص خدمات است، به محله خدماتی تبدیل می

یکی از ابعاد تازۀ اثرگذار بر برخی کاربریهای روستایی در سالهای اخیر، دسترسی به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی 

کارشناسان و مدیران  جویی، درک بهتراجتماعی شده، مشارکت -ساز نوعی دگرگونی فرهنگینوین است که خود زمینه

ها رسانی در برخی عرصهسازی افراد از طرحها، سهولت خدمتکاهش خطاهای گذشته به سبب امکان آگاهمحلی، 

شده است. هرچند، با گسترش این گونه وسایل، در کنار سایر عوامل، بسترساز الگوبرداری از زندگی شهری و تغییر 



  61      ضی... نظام کاربری ارا روستايی در روند تحول فرايند دگرگونی بافت

و دگردیسی فضاهای مسکونی روستایی و نهایتا، تغییر بافت روستاها شده ای، ساختار خانواده، از گسترده به هسته

  است.

 جمع بندي 

طی سالهای اخیر تغییرات زیادی در نظام کاربری اراضی و نتیجتا بافت روستاهای کشور پدید آمده است. در این بین، 

سیاسی،  -اقتصادی و نیز اداری -اعیاکولوژیک، اجتم -نیروها و عوامل گوناگونی، از جمله عوامل و نیروهای محیطی

اند. افزون بر این، گرایشهای جدید روستاییان به زندگی و فعالیت، بویژه خوگرفتن در این روند دگرگونی دخیل بوده

ای دستگاهها و نهادهای متولی عمران روستایی، از به عادات جامعة شهری، از یکسو و اقدامات عمرانی و توسعه

 ستاب گرفتن این روند شده است.  سازدیگرسو، زمینه

اگرچه نوع و سرانة کاربریهای مختلف زمین ظاهرا از سوی نهادها و دستگاههای مختلف ذیربط و در قالب 

های رسمی، اغلب به گردد، اما د رعمل و حتی حین اجرای طرحها و برنامهدستورالعملها و مقررات گوناگون تعیین می

ماند. افزون بر این، از آنجا که عنصر ملهای کلی و فراگیر با مقتضیات محلی مغفول میدلیل ناهماهنگ بودن دستورالع

های کاربری مطلوب اراضی، فرایند مکانیابی مطلوب انواع کاربری است، محدودیت زمین، بویژه در مهمی در برنامه

گردد. آنچه دبین مساله دامن رنامه میای و کوهستانی، عمال مانع از پیشبرد دلخواه این فرایند و کل بروستاهای دامنه

در  "شهرزدگی"زند، نگاه و رویکرد شهری طراحان در برخورد با محیطهای روستایی است که خود مسبب نوعی می

 (. 1835اعمال کاربریهای جدید است )نک: سعیدی و احمدی، 

ی روستایی بحساب آورد. گرچه سکونتگاهها "دگردیسی"توان مهمترین عامل اجرای طرحهای هادی روستایی را می

بدیهی است که هر روستا بر اساس شرایط و مقتضیات محلی خود، اصول و معیارهای خاصی را برای تحول کالبدی 

رسند. نگر و فراگیر به انجام مینظارتی، این طرحها بیشتر بصورتی یکسان -طلبد، ولی به دلیل دشواریهای اجراییمی

شود که تحول کالبدی سکونتگاههای ای هادی اغلب این واقعیت نادیده انگاشته میبدین ترتیب، در اجرای طرحه

اقتصادی محیطهای روستایی شود. بنابراین،  -ساز دگرگونیهای فضایی و اجتماعیتواند زمینهروستایی، به نوبة خود، می

تاها بانجام نرسد، آشکار است اگر مطالعه و اجرای طرحهای هادی روستایی به درستی و منطبق بر الزامات عینی روس

سازی کالبدی سکونتگاههای ذیربط برای برخورداری از ساختاری مناسب، به منظور افزایش که هدایت صحیح و آماده

پذیری نوین، در راه ایفای کارکردهای متناسب )یعنی اهداف ماهوی این طرحها( بر زمین خواهد ماند قابلیتها و نقش

 (.  11، 1838)سعیدی، 
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