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Extended Abstract 

Introduction 

Rural settlements as spatial-spatial systems, like all systems under the influence of internal 

forces and current trends in their environment and external forces and trends in various ways are 

subject to constant dynamics and change and in a dynamic interaction of different forces  

affecting color and Are formed. One of the factors influencing the physical-spatial 

developments of rural settlements that in recent years, these areas have faced a complex spatial 

crisis is the physical phenomenon of "sprawl" that over time by swallowing rural lands, 

agricultural and garden uses to It transforms residential, commercial and service and, ultimately, 

leads to the integration and unification of  villages to meet the rapid growth of population and 

meet high demand, reflecting the flow of influence - the impact of internal factors (natural 

forces - ecological and social - Economic) and external forces (political-administrative decisions 

and civil actions), each of which in the context of time and dynamic interaction, somehow cause 

physical-spatial  changes and vulnerability of rural areas.          

 

Methodology 

The present study is a descriptive-analytical research in terms of purpose, method and 

description of the current situation and conditions, and data collection has been done using 

documentary and library methods and survey data. The statistical population of this study 

includes all rural settlements in Chamestan section of Noor city located in three villages (Natel 

Rustaq, Mianroud and Lavij) with 87 villages that are naturally located in mountainous, foothill 

and plain sections. The selection of rural settlements from all three villages is based on their 

natural characteristics, population and distance from the city.  In order to determine the sample 

size, an average of 20% of the villages from each village was considered and based on the 

proportional allocation, out of 87 villages, 17 villages were selected.  Then, using Morgan and 

Krejcie table, according to the population and number of households in each village, 250 heads 

of households were selected as a sample and  questionnaires were distributed among them using 

a simple random sampling method. Local managers (councils and village heads) were also 

questioned due to their responsibility to monitor and control land use change in rural areas in 

full.  Data collection in this study wasobservational and questionnaire and information analysis 

was performed both qualitatively and  quantities.      

 

Results and discussion 

Factors affecting the formation of sprawl  in rural lands of Chamestan region can be divided into 

                                                           

 . Corresponding Author (Email: abbsaidi@gmail.com) 

Copyright © 2021 Journal of Geography. This is an open-access article distributed under the terms of the 

Creative Commons Attribution- noncommercial 4.0 International License which permits copy and 

redistribute the material just in noncommercial usages provided the original work is properly cited. 



 

two categories: internal factors (environmental or natural-ecological, economic, social and 

physical factors) and external factors (political and legal factors). According to the research 

findings, it was found that the pattern of sprawl and land use change in rural settlements of 

Chamestan region has been affected more than anything by its environmental-ecological factors;  

The existence of three plains, foothills and mountains and the existence of  different slopes from 

north to south of the region, indicates the existence of diverse topography of the region, which 

has caused all areas in different heights and slopes of the region, the phenomenon of sprawl and 

change  Experience land use.  On the other hand, the economic problems of the people such as 

low income and decrease in income of rural households from the agricultural sector, rising 

prices and stock exchanges after land use change, low prices of agricultural products, low 

productivity of capital in the agricultural sector and land returns in the sector  Agriculture and 

service and housing activities and changes in household income along with higher prices of 

agricultural inputs, import of similar products at lower prices, higher profitability in service and 

industrial activities, high production costs, high risk and risk in agricultural activities, hard work  

Agriculture has joined hands to make the phenomenon of sprawl and land use change occur 

widely and with much higher speed and intensity in the agricultural and garden lands of the 

studied rural areas, especially in the Chamestan plain area. In this regard, population growth and 

migration along with the spontaneous expansion of second-home tourism, lower social status of 

agriculture compared to activities related to services(tourism), changing the lifestyle of villagers 

from simplicity to luxury, the existence of smallholder farming and plots Land fragmentation 

has been a social factor in the formation of the creep phenomenon. The expansion of 

communication routes, transportation networks and easy access, has  played an important role in 

creating spatial and functional connections between settlements in the region and in fact by 

providing the possibility  Infrastructure and superstructure services in rural areas have caused   

spatial changes and sprawl in the region. Weak government support   policies for agriculture and 

farmers were recognized as one of the most important and effective external factors in the 

formation of sprawl in the rural areas under study. Approval and implementation of the rural  

master plan, weakness of institutions and executive bodies in the implementation of land use 

protection laws, weakness in control and supervision. Construction and issuance of licenses by 

the responsible organizations, the law of successive division of land between children due to 

inheritance law, the lack of a system of registration of documents and property and the 

predominance of the charter system of real estate, the process of sprawl formation and increase 

in construction  And has accelerated gardens in the  areal. 

 

Conclusion 

In general, in order to explain the causes and factors of sprawl formation in rural areas of 

Chamestan, the effectiveness of each factor alone in this process will be a one-dimensional, 

simplistic and reductionist analysis and a systemic, co-synergistic and synergistic view.To all 

the internal and external factors governing rural settlements, it is inevitable. And studies showed 

that rural sprawl in rural settlements of Chamestan is not sustainable for development, so that 

the path and goal of development has been reduced from a comprehensive development process 

to economic growth.  
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 چمستان یهخزش روستایی در ناح یریگعوامل اثرگذار بر شکل

 استان مازندران ،شهرستان نور: یمورد مطالعه 
 

 ایران ،تهران بهشتی، شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی - پورالسمی ربابه

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا استاد - 1سعیدی عباس

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه آمایش، و انسانی جغرافیای دانشیار - رحمانی بیژن

 
 10/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 10/01/1400تاریخ دریافت:   

 

 هچکید
 و بیعیط تخریب اراضی موجب که است های روستایینتگاهشده در بیشتر سكوشناخته هاییژگیو از یكی خزش،

پاسـ  یـه ایـن  ر پیدپژوهش  این با توجه به اهمیت موضوع، .شودیاراضی م کشاورزی و درنتیجه تغییر کاربری
 ثررستان نور مؤچمستان شهیه های ناحخزش در اراضی سكونتگاهیده پد یریگکه چه عواملی در شكل سؤال است

 حلیلـیت-پژوهشی توصـیفی ها،داده یآورماهیت و روش جمع ازنظر و کاربردی هدف، ازنظر مطالعه این .هستند

اس تخصـیص بـوده کـه بـر اسـ چمسـتانیـه ناح روسـتایی هاسكونتگاه 87آماری پژوهش، تمامی  جامعه است.
عیت و خانوار هـر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، برحسب جمروستا انتخاب شد. سپس  17متناسب، تعداد 

تصـادفی  یریگمونـهنها با اسـتفاده از روش شده و پرسشنامهعنوان نمونه انتخابسرپرست خانوار، به 250روستا، 
ظـارت و لیت ناران( نیز به دلیل داشتن مسئواز مدیران محلی )شوراها و دهی ،ها توزیع شد. همچنینساده میان آن

نشـان  هایافتـهت گرفـت. شماری پرسشگری صور صورت تمامکنترل تغییر کاربری اراضی در مناطق روستایی به
وع، های روستایی چمستان تحت تأثیر شرای  توپوگرافی و اقلیمی متنـخزش در سكونتگاه یریگکه شكل دهدمی

ری، ز تغییـر کـاربزمین پـس ا یبازبورس کاهش درآمد خانوارهای روستایی از محل کشاورزی و افزایش قیمت و
ایش و رشـد سـرمایه در بخـش کشـاورزی، افـز یورپایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی، پایین بـودن بهـره

طـات، ونقـل و ارتبادوم، بهبود حمل یهاجمعیت روستایی، مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها، گسترش خانه
وسـاز و تنظارت بر ساخ ربوط به قانون کاربری اراضی، ضعف در کنترل وم نامهیینضعف در تدوین دستورالعمل آ

 حمایتی ضعیف از کشاورزان، بوده است. هاییاستس
 

 شهرسـتان سـتان،چم ناحیـه روستایی، هایسكونتگاه بیرونی، و درونی عوامل روستایی، خزش واژگان کلیدی:

 .نور

 

 

                                                           
 در سوم نویسنده اورهمش و دوم نویسنده اهنماییر هب روستایی ریزیبرنامه و جغرافیا رشته در پورالسمی ربابه رساله دکتری خانم از برگرفته مقاله . این 

 باشدمی شهید بهشتی دانشگاه علوم زمین دانشكده

 Email: abbsaidi@gmail.com نویسنده مسئول .1



 1400تابستان  ،69، شمارۀ 19، دورۀ فصلنامه جغرافیا                                                                                                       20

 مقدمه
 ییفضـا یهـامثابـه نظامای، جوامع انسانی را بهرشتهوار و دامنه بینرشت نظامعنوان علمی با سامروزه جغرافیای نوین به

فضـایی و در چـارچوب نگـرش سیسـتمی  یهـاجغرافیـایی را در قالـب نظام هاییده( و روندها و پد13: 1392)سعیدی، 

نی را جدا از مكـان مطلـق و ، جغرافیا جوامع انساسانین(. بد8: 1385)سعیدی و صدوخ،  دهدیموردتوجه و مطالعه قرار م

ردامنـه پهـا را کلیتـی پیچیـده از روابـ  گونـاگون و مناسـبات بلكه فراتر از این، آن کندیها بررسی نممكان استقرار آن

فرهنگی خاص خود را دارد. به دیگر سخن،  -ها قاعدتاً رنگ و بوی فضاییکه نهادها و تأسیسات هر یک از آن پنداردیم

 -بلكه هر یـک در بسـتر مكـانی گردندیو نهادها و تأسیسات اجتماعی جوامع مختلف در خأل پدیدار نم رواب  و مناسبات

(. آشـكار اسـت کـه 13: 1392)سـعیدی،  شوندیو دگرگون م کنندیوار حرکت مو به نحوی نظام گیرندیفضایی شكل م

بلكـه بـا فعالیـت و  سـازندیمحی  را دگرگون م تنهافضایی نه-انسانی در این چارچوب مبتنی بر مكانی یهاافراد و گروه

های رو به توسعه داشته و یا در گریز از آن باشد. در این راسـتا، سـكونتگاه تواندیکه م کنندیرواب  خود فضاهایی تولید م

حـی  ها تحت تأثیر نیروها و روندهای درونـی جـاری در مفضایی، همچون همه نظام -مكانی یهامثابه نظامروستایی به

مختلف در معرض پویایی و دگرگونی مداوم قرار داشته و در یک تعامل پویا  هاییوهخود و نیروها و روندهای بیرونی به ش

 -یكی از عوامل تأثیرگذار بر تحوالت کالبـدی (.335: 1390)سعیدی، گیرندیاز نیروهای گوناگون اثرگذار رنگ و شكل م

سـاخته اسـت  روروبـه اییچیـدهپ فضـایی بحران با اخیر، این نواحی را یهاهای روستایی که طی سالفضایی سكونتگاه

 هـاییزراعی و بـاغی را بـه کاربر هاییاست که در گذر زمان با بلعیدن اراضی روستایی، کاربر« 1خزش»فیزیكی  یدهپد

تـا پـذیرای  شـودیگر مو درنهایت، منجر به ادغام و پیوستن روستاها به یكـدی کندیمسكونی، تجاری و خدماتی تبدیل م

اثرپذیری عوامـل و درونـی )نیروهـای  -رشد شدید جمعیت و پاسخگوی تقاضای باالی آن باشد، بازتاب جریان اثرگذاری

اداری و اقدامات عمرانی( بـوده  -سیاسی هایگیرییماقتصادی( و نیروهای بیرونی )تصم -اکولوژیک و اجتماعی -طبیعی

فضـایی و  -ر یک در بستر زمان و در تعاملی پویا، به شكلی موجب تحوالت کالبـدیکه ه .(9: 1385)سعیدی و صدوخ، 

. در گستره فضایی کشور ایران، اگرچه این پدیده در مقایسه با پدیده خزش شـهری شوندینواحی روستایی م پذیرییبآس

ی در مقایسـه بـا خـزش فضایی در منـاطق روسـتای -از اهمیت کمتری برخوردار است اما، چنین الگوی گسترش کالبدی

آن  محیطییسـتبوده و مناطق بیشتری را تحت تأثیر قرار داده و اثـرات ز کمتر شده و تراکمحادث تریعشهری بسیار سر

عنوان مراتب بیشتر است. درواقع، خزش به همراه تغییر کاربری اراضی روستایی با از بین بردن اراضی کشاورزی بـهنیز به

تولید در این فضاها، با تغییر در شیوه فعالیت و اشتغال مـردم روسـتا و گـرایش بـه مشـاغل  هاینیابن ترینییكی از اصل

های روستایی، باع  آسیب جدی به سـایر منـابع ازجملـه بر تحول در ساختار اقتصادی سكونتگاه خدماتی و کاذب، عالوه

تغییر در رطوبت و شور شدن آن شـده اسـت  وحش و منابع خاك به لحاظ کاهش مواد آلی،حیات هاییستگاهمنابع آب، ز

توسعه انبـوه، خودجـوش و بـدون  .کرده است تری(. آنچه وضعیت را در چنین فضاهایی بحران1396)سعیدی و همكاران، 

آن بـه دور نمانـده اسـت.  هاییبدوم است که محـدوده موردمطالعـه نیـز از آسـ یهاکالن و درازمدت خانه یزیربرنامه

دوم طـی  یهاوسـاز در اثـر گسـترش خانـهسال اخیر، افزایش ساخت 20بق شواهد موجود در بازه زمانی که مطاطوریبه

کشـاورزی، موجـب خـارج شـدن اراضـی بسـیار زیـادی از بخـش  هـایینو افزایش قیمت زم 1395 – 1375 یهاسال

های کـه بافـت سـكونتگاهریطودوم در منطقـه شـده اسـت؛ به یهاها به کاربری مسكونی و خانهکشاورزی و تبدیل آن
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 21                                                    ...  چمستان ناحیه در روستایی خزش گیریشکل بر اثرگذار عواملپور و همکاران / السمی

افزایش یافت که در  1397مترمربع در سال  16333871به  1373مترمربع در سال  7442032روستایی ناحیه چمستان از 

ها تغییر کاربری داده و تبدیل بـه اراضـی مترمربع از اراضی کشاورزی و باغی این سكونتگاه 8891839این جریان، حدود 

که این امر، به دلیل فشار جمعیتی خارج از توان محیطی منطقه، یک تهدید جدی برای امنیـت اند مسكونی و تجاری شده

پدیده خزش  کهینرغم ا. در این راستا، بهرودیغذایی این نواحی و تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی آن به شمار م

رستان نور )بخش چمستان( رو به فزونی اسـت در مناطق جنوبی شه یژهوروستایی در بسیاری از مناطق روستایی کشور به

علمـی بسـیار  یهـافرهنگی در این نواحی شـده اسـت امـا، پژوهش -و بسترساز تغییرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی

 بـرای گـام رو، اولـینشده است؛ ازاینخزش در اراضی روستایی انجام یریگمحدودی در راستای علل و پیامدهای شكل

ایجاد خزش در این نواحی اسـت تـا از ایـن طریـق، ضـمن  بر حاکم علمی روندهای شناخت موجود، شرای  از رفتبرون

کـه در آینـده پایـداری  ییهـاغنای علمی، امكان اتخاذ تدابیری الزم برای کاهش تغییرات منفی و مخرب و بروز بحران

.. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبـال های روستایی موردمطالعه را به چالش خواهد کشاند فراهم شودتوسعه سكونتگاه

خـزش در نـواحی روسـتایی چمسـتان  یریگپاس  به این سؤال اساسی است که چه عوامـل و نیروهـایی موجـب شـكل

 شهرستان نور شده است؟

دریافت کـه « نمونه موردی: شمال غرب آمریكا -تعریف و ترسیم خزش روستایی»با عنوان  یادر مطالعه (2003) 1تئوبالد

توسعه تجاری نواری شـكل در  ینچنستفاده زمین، توسعه مسكونی پراکنده در خارج از حومه شهرها با تراکم پایین و هما

درصد در حـال رشـد اسـت. وی دریافـت کـه گسـترش خـزش  15تا  10شهری در سال حدود  یهاخارج از امتداد جاده

نیـز در پـژوهش خـود بـا عنـوان  (2005) و همكـاران 2. رادلـفگرددیمحیطی م یهاروستایی منجر به تغییرات و بحران

تكـه شـدن و رابطـه آن بـا تكه 2000تـا  1940متحـده از سـال در میدوسـت ایاالت یاپراکنده رویی روستایی و حومه»

هـا در تكـه شـدن جنگلتكه یژهوزیسـتی آن بـه، به بررسی الگوهای رشد مسكن و پراکنده رویی و اثرات محی «جنگل

کـه پراکنـده رویـی  دهـدیهـا نشـان ماند. نتایج پژوهش آنآماری تراکم مسكن پرداخته یهااستفاده از داده میدوست با

 یاو روستایی اثرات منفی چشمگیری داشته با این تفاوت که شدت و نوع این اثرات در مناطق روستایی و حومه یاحومه

 و کشـاورزی هـاییتفعال بـه وابسـته که مناطقی در یژهوخزش به که (،معتقدند2011و همكاران ) 3متفاوت است. کومار

 رشـد و بـا تحـوالت مستقیم طوربه اراضی کاربری و خزش ؛گرددیم اراضی کاربری در تغییر ایجاد به منجر اندیباغبان

 یهااز مشخصـه یكی شدهساخته اراضی به هاباغ و کشاورزی از اراضی کاربری تغییرات تداوم و است ارتباط در جمعیت

کشاورزی در چین و نادیده انگاشـتن  هایین(، به موضوع مهم خزش و از دست دادن زم2012) 4ینگمفنگ  است. خزش

کرده و دریافتند که بخش مهمی از خزش روستایی و توسعه فیزیكی روستاها درنتیجـه رشد زمین مسكونی روستایی اشاره

 شبكه تحلیل»در پژوهش خود با عنوان  (1396سعیدی و همكاران ) وده است.تغییر کاربری و تبدیل مزارع و کشتزارها ب

 هاییـده، خـزش روسـتایی را یكـی از پد«همـدان پیرامون روستایی هایسكونتگاه در روستایی خزش بر مؤثر سازمانی

به نفـع کشاورزی و باغی  هایینفضاهای شهری دانسته که منجر به تغییر کاربری زم پیرامون یهاکالبدی در سكونتگاه

 ایـن پدیـده تأثیرگذارنـد کـه یكـی از . آنان در این پژوهش، دریافتند که عوامل مختلفی در بروزشودیم هایدیگر کاربر

                                                           
1  . Theobald 

2  . Radeloff 

3  . Kumar 

4  . Fengming 
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یافت در پژوهش خود به این نتیجه دسـت (1396نیز در سال ) پورینها عوامل و نیروهای سازمانی است. حسآن ینترمهم

بودن صرفه اقتصادی در فعالیت کشاورزی، ضـعف خـدمات پشـتیبان تولیـد در دوم به دلیل پایین  یهاکه گسترش خانه

اجرایـی، تغییـر الگـوی سـبک  یهابخش کشاورزی، ضعف نظام حقوقی، حاکمیت مناسبات رانتی و رواب  بـین دسـتگاه

رفـتن  گردشگری در مقصد، شرای  نامطلوب محیطی مبـدأ، بـاال یهازندگی در فضاهای شهری، باال بودن کیفیت جاذبه

چـون ضـعف نظـام حقـوقی،  هایییسـمسطح درآمد حاصل از معامالت زمین و مسكن، گسترش تبلیغات همراه بـا مكان

رفـاهی، ایجـاد و  -خـدماتی هـاییتفیزیكی، ایجاد و توسـعه فعال هاییرساختناکارآمدی طرح هادی روستایی، توسعه ز

صورت کالبـدی، خزش و پیامدهای ناشی از آن به یریگهای صنعتی، سرریز جمعیت در منطقه موجب شكلتوسعه فعالیت

بررسی علـل و »در پژوهشی با عنوان  (1395ده است. ایمانی و همكاران )، اجتماعی و فرهنگی شمحیطییستفضایی، ز

، دریافتنـد کـه وجـود عـواملی همچـون «پیامدهای ناشی از پدیده خزش روستایی )موردمطالعه: روستای گلمغان اردبیل(

ت جمعیتی، نزدیكی به شهر اردبیل، ایجاد تغییر در کاربری اراضی به مسكونی و صنعتی و ...، باع  ایجاد تغییـر در تحوال

شدن این روستا بـه شـهر  ازاندازه روستا و ملحقالگوی روستایی روستای گلمغان شده که این تغییرات همچون رشد بیش

تی(، عدم تبعیت از الگو و شكل و فرم منظم، تغییر در وسعت روسـتا اردبیل، تغییر کاربری اراضی )مسكونی، صنعتی، خدما

نقش عوامل و نیروهای درونی و بیرونی »در پژوهشی با عنوان  (1393شده است. سعیدی و ایمانی ) و تعداد محالت و ...

-کالبـدی هـایین، دریافتند که دگرگو» یلهای روستایی پیرامون شهر اردبفضایی سكونتگاه-در روند دگردیسی کالبدی

اثرپذیری عوامل و نیروهای مختلف درونی و بیرونی در طی زمـان بـوده کـه همـراه بـا -فضایی، بازتاب جریان اثرگذاری

 (1392ه است. افراخته و همكاران )سیاسی بود -فرهنگی و اقتصادی -اکولوژیک، اجتماعی -مختلف محیطی یهابازتاب

، دریافتند کـه «(آبادیماندر فرایند خزش روستایی )مطالعه موردی: ناحیه سل نقش جریانات فضایی»در پژوهشی با عنوان 

کالبـدی در ناحیـه شـده  -جریان جمعیت و جریان سرمایه دو جریان غالب فضایی ناحیه بوده که سبب تحوالت فضـایی

ارگـاهی، ک-گاهی، گسـترش واحـدهای خـدماتیو تغییرات بافـت سـكونت یختهگسکالبدی لجام-است. گسترش فیزیكی

زراعـی و بـاغی را در پـی  هـایینوساز در بخش مسكن موجب پدیده خزش روستایی شده که تخریب زمافزایش ساخت

های کنـد، فراینـد جریـان مسـئله در سـكونتگاهآنچه نتایج پژوهش حاضر را از مطالعات پیشین متمـایز می داشته است..

درپی اراضی روستایی ت که برخالف تجربه مداوم و تغییرات پیروستایی بخش چمستان شهرستان نور استان مازندران اس

ناشی از خزش، مطالعه مدون علمی در این زمینه با توجه به ابزارهای تحلیلی پژوهش صورت نگرفته است؛ ازجمله تفاوت 

ی اسـت خـزش در نـواحی روسـتای یریگجانبه عوامل اثرگذار بر شـكلها، تحلیل همهدیگر این پژوهش با سایر پژوهش

 این پژوهش را در نوع خود نخستین پژوهش در این زمینه دانست. توانیرو، مازاین

 

 مبانی نظری
شـهری در جنـوب شـرقی  یزانریكـی از برنامـه 1، نخستین بار توسـ  ارال دراپـرsprawlاصطالح خزش در قالب واژه 

دره تنسـی مورداسـتفاده قـرار گرفـت و از آن  زییردر کنفرانس ملی اختیارات برنامه 1937متحده آمریكا در سال ایاالت

نام شناس بـهتوس  یک جامعه 1958( و در سال 36: 1394عنوان توسعه زشت و نازیبا و غیراقتصادی یاد شد )حسینی، به

                                                           
1  . Earle Draper 
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ه نیـز (. سابقه و پیشینه کاربرد ایـن واژ3: 1398کاربرده شد )احدنژاد روشتی و همكاران، به 2در مجله فورچون 1ویلیام وایت

از اتومبیل شخصـی و توسـعه سیسـتم  رویهی، زمانی که بر اثر استفاده ب1950و  1940دهه  یژهوبه اواس  قرن بیستم به

طورکلی، خـزش (. به44: 1395گردد )مشكینی و همكاران، ها، بس  فضاهای شهری در آمریكا رونق گرفت برمیبزرگراه

نامیـده  سـریع افقـی و رشـد رویـهیب اسپرال، گسترش افقی، پراکنشکه در متون مختلف با مفاهیمی مختلفی همچون 

مـبهم و در  ایینـدهفزا طوراجماع تمامی پژوهشگران باشد نـدارد و بـه مفهومی است که تعریف جامعی که مورد شودیم

ه و از به ماهیـت متفـاوت خـزش در هـر سـكونتگا سویککه دلیل این عدم اجماع، از  رسدیحال تكامل است. به نظر م

(. بـر ایـن اسـاس، 51: 1393سوی دیگر، به تفاوت در چگونگی پدیدار شدن آن بر پژوهشگران باشد )پارسی و فرمهینی، 

 Daniels,) 4وارد ادبیات کاربری اراضی روستایی شد و به توسـعه اگـزاربن 1970نیز که از دهه  3اصطالح خزش روستایی

ایـن  تـوانینیز شهرت یافت، تعریف ثـابتی نـدارد امـا م( 2002al, Hansen et) 5و توسعه مسكونی روستایی (1999

نظیـر  هایییژگیکشاورزی و با و هایینفضاهای باز و زم تراکم در فیزیكی همچون توسعه کم اصطالح را با مشخصات

كـاران، زیاد توصیف کـرد )سـعیدی و هم یهابا فاصله دورافتاده و مجزا یهاواحدهای مسكونی تک خانواری و ساختمان

 سـاز کارهـای و فضـایی از جریانـات متـأثر کـه اسـت فیزیكـی اییدهپد روستایی، خزش (. به بیانی دیگر،457: 1396

 و زراعـی هـاییکاربر مرورکه بـهطوریبه سازدیم فراهم را روستایی نقاط فیزیكی رشد هایینهزم اقتصادی اجتماعی،

 به روستاها پیوستن و به ادغام منجر درنهایت و گردندیم تبدیل سكنم یژهوبه و صنعتی، خدماتی هاییکاربر به باغی

ها، فراینـدی پویـا و مـداوم اسـت کـه (. گسـترش فیزیكـی سـكونتگاه13: 1392)افراخته و همكـاران،  شودیم یكدیگر

و  یریپذكلاست. آشكار است کـه شـ هاییدیگری، ناگزیر از چنین دگرگون یدههای روستایی نیز همانند هر پدسكونتگاه

تعامل نیروها و عوامـل بنیـادی و گونـاگون  گاهیهای روستایی، برآیند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و یا تجلتحول سكونتگاه

( و این اثربخشـی بـه نـوع و دامنـه روابـ  و همچنـین، 9: 1385درونی و بیرونی در گذر زمان است )سعیدی و صدوخ، 

( و بنیادهـای اجتمـاع روسـتایی، چـه 34-19: 1399 فتحی،و  )سعیدی سته استنهادهای اجتماعی روستا واب هاییژگیو

(. 22: 1386)سـعیدی،  دهـدیاقتصـادی را تحـت تـأثیر قـرار م -اکولوژیک و چه بنیادهای اجتماعی -بنیادهای محیطی

؛ دهـدیپدیده خزش، عوامـل متعـددی را بـه دسـت م یریگمروری بر متون مختلف موجود در راستای تبیین علل شكل

شـهری اسـت. در  -در قالـب پیونـدهای روسـتایی یاامانگاه نظری این پژوهش مبتنی بر اصول رویكرد شـبكه منطقـه

. راهبرد گیردیشهری موردتوجه و بررسی قرار م -، تغییرات محلی در پیوندهای روستایییاچارچوب پارادایم شبكه منطقه

فضـایی یكـی از راهبردهـای  یزیردر چارچوب برنامـه شودیز نامیده منی یایا خوشه یا، که مدل شبكه6یاشبكه منطقه

انتظام فضایی در راستای توسعه یكپارچه روستایی ـ شهری است و بر این باور استوار است که حضور شـهرها و روسـتاها 

)اجتماعی ـ  هاییتفعال، از تنوع سویکاز  تواندیبر پیوندهای روستایی ـ شهری، م، با تكیهیادر یک واحد توسعه منطقه

بـین هـر مرکـز  هـایتمكمل موجود بین مراکز متنوع سكونتگاهی و از دیگر سو، از ایـن فعال هاییاقتصادی( و توانمند

مند گردد. در این چارچوب، رواب  بین مراکز سكونتگاهی بیشتر افقی، مكمل و سكونتگاهی و حوزه نفوذ بالفصل آن بهره

                                                           
1  . William Whyte 

2  . Fortune 

3  . Rural Sprawl 

4  . Exurban development 

5  . Rural residential development 

6  . Reginal network strategy 
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 یهاحاصل از تعامل دوسـویه سـكونتگاه اییده(. پیوندهای روستایی ـ شهری پد12: 1392، دوسویه خواهد بود )سعیدی

مختلـف ازجملـه جریـان افـراد، کاالهـا،  هاییاناست که به سبب جر یاشهری در عرصه منطقه یهاروستایی و کانون

در بسـتر  هـایانجر گونـهین( ا39-27: 1398 صـفرنژاد،و  )سـعیدی آیـدیاطالعات، فناوری، نوآوری و مانند آن پدیـد م

توسـعه، بـا تنـوع و تقویـت اشـتغال در در کشـورهای درحال یژهواقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جاری، به هاییدگرگون

 (.169: 1390روستایی همراه است )سعیدی،  هایی مح

 فضـایی نظـام اصـلی ارسـاخت زیرا است؛ بین مراکز مختلف هاییانجر دقیق بررسی بر راهبرد این تأکید ،یببدین ترت

متعددی  یهاها و چارچوبی در قالب. پیوند فضایدهندیتشكیل م هاآن از ناشی پیوندهای و هایانرا جر یامنطقه شبكه

روسـتایی وابسـته  یهاسكونتگاه یریپذکه روند رشد و تحولطوری؛ بهدهدیروستایی را تحت تأثیر قرار م یهاسكونتگاه

زیرا، نحوه و دامنـه  .شوندیماست. با گسترش این پیوندها، ساختارها و کارکردهای روستایی نیز دگرگون  هایانبه این جر

بـر  ،مچنینروستایی و ه یها، رشد و توسعه سكونتگاهیریپذرواب  موجود میان شهر و روستا به اشكال گوناگون بر شكل

یوندها طـی فراینـدهایی بـر اسـاس کـنش (. به عبارتی، پ123: 1377)سعیدی،  گذاردیها اثر مرواب  درونی و بیرونی آن

. یابنـدیست مو یا بر اثر کنش متقابل منفی گس گیردیمتعادل و پایدار شكل م یاگونهجمعیتی به یهامتقابل بین کانون

 دهکننـیینیی، تعو پیوندها برحسب قدرت، شدت و جهت غالب حرکت در سـاختار شـبكه فضـا هایانبر همین اساس، جر

ر همـه د(. ایـن جریانـات 5: 1384، زادهی)سـعیدی و تقـ آینـدیسطح نسبی توسعه و بالندگی مراکز جمعیتی به شـمار م

؛ بدین باشدییز مندارای ماهیت روستا به روستا  یایی ـ شهری نداشته بلكه در ساختار شبكهها صرفاً ماهیتی روستاعرصه

ت عملكردی بر دارند از تعامال )اقتصادی، اجتماعی و ...( که ییهااساس نقشروستایی بر  یهامعنا که برخی از سكونتگاه

: 1397رحمـانی،و  ری)آقـامی باشندیمبنای جریاناتی نظیر سرمایه، مواد اولیه، کاال، مردم و ابداعات و نوآوری با یكدیگر م

فراهم  تحولی مثبت را هایینهاغلب زم(. این تعامالت متأثر از بسترهای نظام اسكان و نظام اجتماعی ـ اقتصادی 56-76

ناسـب نقششـان ا ضعف در ایفـای مبازگفته و ی یها. اما در برخی مواقع، به دلیل عدم وجود یكی از اجزای نظامسازندیم

 .سازندیغیرمتعارف نظیر خزش روستایی را فراهم م هاییدهپد یریگشكل هایینهزم

 

 پژوهش روش
تحلیلی -دی و به لحاظ روش و توصیف وضعیت و شرای  موجود، یک پژوهش توصیفیپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربر

حاصل از پیمایش صورت گرفتـه اسـت.  یهاو داده یااسنادی و کتابخانه یهاها با استفاده از روشبوده و گردآوری داده

اقـع در سـه دهسـتان های روستایی بخش چمستان شهرسـتان نـور وجامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی سكونتگاه

 یاو جلگـه اییـهکوهسـتانی، کوهپا یهـاکه ازنظر طبیعی در بخش باشدیروستا م 87و الویج( با  رودیانرستاخ، م)ناتل

هـا از طبیعی، جمعیت و فاصله آن هاییژگیهای روستایی از هر سه دهستان بر اساس واند. انتخاب سكونتگاهاستقراریافته

 هـاییتدرصـد روسـتاها در موقع 20طور متوس  از هر دهسـتان منظور تعیین حجم نمونه بههشهر صورت گرفته است. ب

روسـتا  17روسـتا،  87خاص جغرافیای، فاصله از شهر و جمعیت در نظر گرفته شد و بر اساس تخصیص متناسب از میان 

سرپرسـت  250ر هـر روسـتا، انتخاب شد. سپس با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، برحسب جمعیـت و تعـداد خـانوا

هـا توزیـع شـد. تصادفی سـاده میـان آن یریگها با استفاده از روش نمونهشده و پرسشنامهعنوان نمونه انتخابخانوار، به

همچنین از مدیران محلی )شوراها و دهیاران( نیز به دلیل داشتن مسـئولیت نظـارت و کنتـرل تغییـر کـاربری اراضـی در 
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 و پرسشنامه به روش مشاهده اطالعات در این پژوهش یآورت تمام شمار، پرسشگری شد. جمعصورمناطق روستایی به

 یریگارزیـابی علـل شـكل منظوردر این راسـتا، بـه است. شدهو کمی انجام کیفی صورت دو به اطالعات تحلیل و بوده

ت و سـپس بـا اسـتفاده از صـورت کیفـی مـورد تحلیـل قـرار گرفـخزش در این پژوهش، ابتدا وضعیت موجود منطقه به

لیكرت، از سرپرستان خانوار و مدیران محلی روستاها نظرسنجی بـه  یادرجهپرسشنامه محقق ساخته در قالب مقیاس پنج

منظور تعیین پایایی پرسشنامه، عمل آمد.. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس به

 45کرونباخ استفاده شد. بر این اساس، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشـنامه مـوردنظر عوامـل مـؤثر بـا از آزمون آلفای 

دریافت که پرسشـنامه دارای  توانیشده م( درصد محاسبه شد که. با توجه به مقدار آلفای محاسبه92/0شاخص، برابر با )

 ار است.پایایی باالیی بوده و از انسجام درونی بسیار باالیی برخورد

 

 موردمطالعهمحدوده 

رجـه د 17/52کیلومترمربـع در  6/699گانه شهرستان نور با وسعتی حدود سه یهاعنوان یكی از بخشبخش چمستان به

ت بلـده و از سـم درجه عرض جنوبی قرار دارد که از شمال به شهر نور، از جنوب و غرب بـه شـهر 28/36طول شرقی و 

برابر  1385سال  شود. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش چمستان درشرخ به شهرستان آمل منتهی می

 (.1نفر رسیده است. )شكل  44300به حدود  1395نفر بوده است که در سال  40797با 

 

 
 . تقسیمات کشوری شهرستان نور و موقعیت جغرافیایی بخش چمستان1 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
 های روستاییایجاد خزش در سکونتگاهعوامل طبیعی مؤثر بر 

بدون تردید، عامل محیطی و محی  فیزیكی روستا، عنصر سازنده فضای روستایی اسـت و نخسـتین بسـتری اسـت کـه 

 یا. موقعیت طبیعی از قبیل توپوگرافی مطلوب، وجود زمـین کـافی، موقعیـت منطقـهگیردیمحی  مصنوع در آن شكل م

عامـل مـؤثر در توسـعه  ینوعورهای ارتباطی و مراکز جمعیتی منطقه و کشور، هر یک بـهشدن در محروستا ازلحاظ واقع

اساسی در تسریع روند خـزش در  یهاها و مالك. بنابراین، محی  مناسب، یكی از شاخصروندیکالبدی روستا به شمار م

روستایی، بررسی نقـش عوامـل  دهنده پدیده خزش در نواحیمناطق روستایی است. بر این اساس، در تبیین عناصر شكل

عناصـر  و عوامل و های. در این راستا، نتایج، نشان داد که ناهموارباشدیبرخوردار م اییژهطبیعی و اکولوژیک از اهمیت و

اند. منطقـه چمسـتان بـه لحـاظ پدیده خزش در نـواحی روسـتایی چمسـتان داشـته یریگاقلیمی، نقش بسزایی در شكل
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شـده اسـت. شـیب و کوهسـتانی تشكیل اییـه، کوهپایابسیار متنوع است و از سه بخش جلگـه توپوگرافی، هاییژگیو

وضـعیت  شویمیعمومی زمین از شمال تا جنوب بخش چمستان متغیر بوده و هرچقدر از سمت شمال به جنوب نزدیک م

از جنگـل اسـت تبـدیل و سپس به کوهسـتانی کـه قسـمت اعظـم آن پوشـیده  اییهبه کوهپا یاتوپوگرافی آن از جلگه

توجه است اینكه پدیده خزش و تغییر کاربری در تمـامی اراضـی در ارتفاعـات و . آنچه در این شرای ، بیشتر قابلگرددیم

اما عمده تغییرات اراضی، در قسمت شمالی و غربی این بخـش )ناحیـه  .مختلف این منطقه صورت گرفته است هاییبش

 39رسـتاخ و روسـتای دهسـتان ناتل 22کـه طوریهای بیشتر اتفاخ افتاده است؛ بهگاه( با وسعت و تعداد سكونتیاجلگه

توپـوگرافی صـاف و  تـوانیاند که میافتهمتری گسترش 100شده و تا ارتفاع روستای دهستان میانرود در این بخش واقع

اهای پرجمعیـت و نیـز شـهر درصدی زمین را عامل اصلی این امر دانست که موجب شد بیشـتر روسـتهموار و شیب یک

وسـیع در  یهاآبریـز و شـبكه یهااجتماعی در ایـن ناحیـه انجـام شـود. حوضـه -اقتصادی هاییتچمستان و سایر فعال

ایـن بخـش در اشـغال اراضـی  یهـاداشته و موجـب شـده تـا اغلـب خاك یاگسترش و وسعت این بخش، نقش عمده

 کشاورزی )برنج( و باغات )مرکبات( باشد.

هــا و نبــود موانــع و تنگناهــای و مورفولــوژیكی خاك وهــواییآب هــاییژگییی، شــرای  توپــوگرافی مناســب، واز ســو

ژئومورفولوژیكی، این ناحیه را مكان مناسبی برای اسكان و تمرکز جمعیت و توسعه کشـاورزی و گردشـگری قـرار داده و 

کـه ایـن محـدوده طـی طوریشـده اسـت بهی فراهم، زمینه برای ایجاد خزش و تغییر کاربری اراضی ایـن نـواحروینازا

بـه اراضـی  یاندازهای روستایی بـه پیرامـون و دسـتاخیر از طریق گسترش تدریجی بافت کالبدی سكونتگاه یهاسال

 یهاشدت دستخوش تحول و دگرگونی گردید. بر اساس شواهد متقن، مشخص شد کـه عرصـهروستایی و کشاورزی، به

شـده و بـه زیـر تر و شـیب تنـدتر در ایـن منطقـه نـابود و تخریبرغم توپوگرافی نامناسبنیز بهجنگلی و مرتعی زیادی 

متر که در  500منطقه چمستان با حداکثر ارتفاع  اییهاند. در این راستا، بخش کوهپاوساز رفته و تغییر کاربری دادهساخت

ها فاصـله گرفتـه و بـه ارای شیب نسبتاً مالیم از کوهو حدفاصل بین جلگه و کوهستان قرار دارند د یاجنوب ناحیه جلگه

انداز بسیار زیبـایی را بـه سرسبز و باارزش هیرکانی بوده که چشم یها. این ناحیه، پوشیده از جنگلشوندیجلگه متصل م

ستاخ در این ر. نواحی روستایی دهستان الویج و روستاهای وازتنگه، واز سفلی و واز علیای دهستان ناتلگذارندینمایش م

طبیعـی و  هـاییژگیمرتعی این منطقـه بـه دلیـل و هایینجنگلی و زم یهابخش مستقر بوده که با گذر زمان، پوشش

اند. نـواحی کوهسـتانی واقـع در بخـش جنـوبی روستایی و ارتباطات دسـتخوش تغییـرات زیـادی شـده یهاگسترش راه

 یرسانارتباطی، افزایش وسایل نقلیه و اطالع یهایل بهبود شبكهچمستان، نیز با شیب تند، و پوشش گیاهی کم نیز به دل

شـدت مـورد هجـوم افـراد بـومی و غیربـومی توریستی نواحی روستایی کوهستانی منطقه به یهادر زمینه شناسایی توان

وجـود هـوای قرارگرفته است. اما نسبت خزش و تغییر کاربری در اراضی این مناطق به دلیل ارتفاع و شـیب بسـیار بـاال، 

و  یابسیار سرد به نسـبت دو ناحیـه جلگـه یهاغلیظ و کمبود اکسیژن و دسترسی پایین به امكانات و خدمات و زمستان

شده است. توپـوگرافی متفـاوت، موجـب بسیار کمتر است. روستای میرخمند دهستان الویج در این ناحیه واقع اییهکوهپا

مالیم همـراه  یها، دارای زمستانیاکه نواحی پست و جلگهطوریم باشد، بهشد تا در بخش چمستان، اقلیم متنوعی حاک

واسطه جریان بادهای سـیبری با اقلیمی معتدل و مرطوب و نواحی کوهستانی به اییهفراوان، نواحی کوهپا هاییبا بارندگ

. باشـدیا بسـیار سـرد و خشـک مدر کوهستان، تراکم ابرها و مقدار برف و باران در این حوزه اقلیمی بیشـتر بـوده و هـو

ها و که روستاهای کوهستانی به دلیـل قـرار گـرفتن در منـاطق کوهسـتانی )بـا ارتفـاع زیـاد، شـیبطورکلی، ازآنجاییبه
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های گونـاگون بـرای توسـعه ای محـدودیتطور فزاینـده( بهیاهای جغرافیایی متنوع در مقایسه با روستاهای جلگهجهت

و  اییـهبخش چمستان نسبت بـه بخـش کوهپا یاهای روستایی نواحی جلگهبنابراین، سكونتگاهفیزیكی دارند  -کالبدی

انـد. وهوایی مناسب، تحـوالت کالبـدی بسـیار بیشـتری را تجربـه کردهکوهستانی به دلیل توپوگرافی هموار و شرای  آب

اراضـی نـواحی موردمطالعـه از نگـاه  ترین شاخص طبیعی مؤثر در ایجاد خزش )تغییر کاربری( در(، مهم1جدول )مطابق 

گردشـگری طبیعـی اسـت. بخـش چمسـتان و روسـتاهای  یهاپاسخگویان، توریستی بودن منطقه به دلیل وجود جاذبـه

و مجاورت با شهرهای توریستی و ساحلی مانند شهرهای آمل، نور،  شدن در محورهای ارتباطیواقع به دلیل موردمطالعه،

مناسـب،  وهـوایآب همـوار، سـطحی زیبا، یاندازهاچشم دریا، کوه و جنگل و ساحل به ساندسترسی آ محمودآباد و نیز

اخیر، تغییـر کـاربری  یهاشده و این امر موجب شده تا طی سالتبدیل توریستی یامنطقه به و غیره آب گرم یهاچشمه

وهـوایی دارا بـودن شـرای  آبدوم در منطقه صورت گیرد. کیفیت بـاالی محیطـی منطقـه و  یهاصورت خانهاراضی به

ترین جنگلی و نیز دسترسی به سواحل دریا، از مهم یهاانداز زیبا و سرسبز، دسترسی روستاها به جادهمطلوب، وجود چشم

 اند..عوامل محیطی و طبیعی مؤثر بر خزش و تغییر کاربری اراضی در منطقه چمستان محسوب شده

 

 های ناحیه چمستانل طبیعی مؤثر بر خزش اراضی سکونتگاههای توصیفی عوام. آماره1 شماره جدول

 های طبیعیشاخص
 میانگین مقیاس

 خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم  خیلی کم 

 توریستی بودن منطقه
 182 91 25 2 - فراوانی

51/4 
 7/60 3/30 3/8 7/0 - درصد

 دسترسی به سواحل دریا
 108 103 64 20 5 فراوانی

96/3 
 36 3/34 3/21 7/6 7/1 درصد

 انداز زیبا و سرسبزوجود چشم
 151 74 55 20 - فراوانی

19/4 
 3/50 7/24 3/18 7/6 - درصد

 وهوای مطبوع در روستاوجود آب
 132 95 62 11 - فراوانی

16/4 
 44 7/31 7/20 7/3 - درصد

 دسترسی روستا به جاده جنگلی
 66 105 80 47 2 فراوانی

01/4 
 22 35 7/26 7/15 7/0 درصد

 دسترسی روستا به جاده کوهستانی
 42 95 88 65 10 فراوانی

31/3 
 14 7/31 3/29 7/21 3 درصد

 

 های روستاییعوامل و نیروهای اقتصادی مؤثر بر خزش در سکونتگاه

ها در سـكونتگاه خـزش یریگعوامـل شـكل ترینکننـدهیینترین و تعاز مهم توانیعوامل یا نیروهای اقتصادی را نیز م

مـاع انسـانی، تنها در راسـتای کارکردهـای اساسـی اجتدانست. این عوامل و نیروها بنا به ماهیت خود تا حدود زیادی نـه

ی موجـد صـورت تنگـاتنگی بـا سـایر عوامـل و نیروهـابرآورنده نیازها و تقاضاهای مردم مناطق روستایی است بلكـه به

 رهنگی و ...( مرتب  است.ف -تماعیجا -ها اعم از عوامل محیطیسكونتگاه

کاهش درآمد خانوارهای روستایی از محـل بخـش  و اندك مردم روستاها نظیر درآمد اقتصادی ، مشكالتهایافتهمطابق 

زمین پس از تغییر کاربری، پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی، پـایین بـودن  یبازکشاورزی، افزایش قیمت و بورس

کشاورزی، واردات محصـوالت  یهابخش کشاورزی و تغییر در درآمد خانوارها به همراه گرانی نهادهسرمایه در  یوربهره
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خدماتی و صنعتی، باال بودن هزینه تولید، وجود ریسک و مخـاطره  هاییتمشابه به قیمت کمتر، سودآوری بیشتر در فعال

ترین عوامل اقتصادی مؤثر در ایجاد خزش در مهم عنوانباال در فعالیت کشاورزی، مشقت زیاد کار کشاورزی به ترتیب به

 فعالیـت و سـودآوری پـایین درآمـدزایی دریافت که قابلیـت توانیاند. بنابراین، منواحی روستایی چمستان برشمرده شده

موجب شده است تا کشاورزان در راستای تغییر کاربری گام بردارند. مطابق گـزارش مرکـز  موارد از بسیاری در کشاورزی

 میلیـون 17بود ) تومان میلیون 13حدود  کشاورزی )برنج(، هكتار اراضی یک از سود حاصل ، متوسّ 1392آمار در سال 

 است )مرکز تومان میلیون 13خانواده روستایی  سال یک هزینه متوسّ  هزینه(؛ این در حالی است که میلیون 4و  درآمد

 (.1392ایران،  آمار

درآمدهای حاصـل از  کهنیبری است و با توجه به ابرای نوع کار گیرییمترین عوامل در تصمکه اقتصاد از مهمازآنجایی 

ورم تـرا بـه دلیـل  هـامتیناشی از باال رفـتن سـطح عمـومی ق یهانهیکشاورزی در منطقه موردمطالعه، هز یهاتیفعال

ز محـل ل درآمـد پـایین خانوارهـا ارو، تغییر کاربری اراضـی کشـاورزی و بـاغی بـه دلیـازاین دهدیازحد پوشش نمبیش

منظور دسـتیابی بـه سـطح درآمـد مطلـوب، دور از انتظـار فعالیت کشاورزی، بـه کشاورزی و سودآوری پایین یهاتیفعال

ار اسـت، بـدون هكتـ 2اً زیـر اراضی زیر کشت ناحیه موردمطالعه کوچک و تقریب کهیننخواهد بود.. از سویی، با توجه به ا

شـدت ورزی و بـاغی را بهخزش و تغییر کاربری اراضی کشـا یریگکشاورزان این منطقه، روند شكل از حمایتشک، عدم

 افزایش خواهد داد.

 

 ستانهای ناحیه چمتوصیفی عوامل اقتصادی مؤثر بر خزش اراضی سکونتگاه یها. آماره2 شماره جدول

 های اقتصادیشاخص
 میانگین مقیاس

 زیاد خیلی زیاد تاحدودی کم  خیلی کم 

 وری سرمایه در بخش کشاورزیپایین بودن بهره
 102 114 51 25 8 فراوانی

92/3 
 34 38 17 3/8 7/2 درصد

 وجود ریسک و مخاطره باال در فعالیت کشاورزی
 47 123 70 47 13 فراوانی

48/3 
 7/15 41 3/23 7/15 3/4 درصد

 مشقت زیاد کار کشاورزی
 62 99 95 32 12 فراوانی

56/3 
 7/20 33 6/31 7/10 4 درصد

 باال بودن هزینه تولید
 94 114 39 33 20 فراوانی

76/3 
 3/31 38 13 11 7/6 درصد

 های روستایی از محل کشاورزیکاهش درآمده خانواده
 153 88 42 15 2 فراوانی

25/4 
 51 3/29 14 5 7/0 درصد

 های خدماتی و صنعتیسودآوری بیشتر در فعالیت
 87 108 71 21 13 انیفراو

78/3 
 29 36 7/23 7 3/4 درصد

 تغییر درآمد خانوارها
 81 145 47 21 6 فراوانی

91/3 
 27 3/48 7/15 7 2 درصد

 گرانی نهادهای کشاورزی
 101 104 58 25 12 فراوانی

86/3 
 7/33 7/34 3/19 3/8 4 درصد

 ریبازی زمین پس از تغییر کاربافزایش قیمت و بورزس
 115 138 29 15 3 فراوانی

16/4 
 3/38 46 7/9 5 1 درصد

 نبود بازار مناسب برای محصورالت کشاورزی
 80 94 84 23 19 فراوانی

64/3 
 7/26 3/31 28 7/7 3/6 درصد

 03/4 134 85 45 27 9 فراوانی پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی
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 7/44 3/28 15 9 3 درصد

 به به قیمت کمترواردات محصوالت مشا
 104 94 56 32 14 فراوانی

81/3 
 7/34 3/31 7/18 7/10 7/4 درصد

 

 های روستاییعوامل و نیروهای اجتماعی مؤثر بر خزش در سکونتگاه

های روستایی، یكی از عوامل مهم و مؤثر گفت که عوامل و شرای  اجتماعی حاکم بر محی  و سكونتگاه توانیجرئت مبه

 خزش به دلیل یریگعنوان نقطه آغاز شكلایی در منطقه موردمطالعه بوده است. افزایش و رشد جمعیت بهبر خزش روست

کشـاورزی و  اخیـر، اراضـی یهامسكونی و خدمات، موجب شد تا طـی سـال بومی و غیربومی روستا به فضای نیاز افراد

مسكونی تغییر کاربری داده شوند. مطابق  اربریبه سمت ک سرعتباغات داخل و خارج از بافت روستاهای موردمطالعه، به

پژوهش، روند افزایش جمعیت در منطقه موردمطالعه عالوه بر رشد طبیعی، ارتباط تنگـاتنگی بـا مهاجرپـذیری  یهاافتهی

عامل مهمـی در تبیـین  توانیکه شهر گریزی و روستاگرایی در قالب مهاجرت معكوس را مطوریروستاها داشته است به

های ناحیـه چمسـتان ها و تغییر کـاربری اراضـی کشـاورزی سـكونتگاهفضایی سكونتگاه -کالبدی رویهیتوسعه ب رشد و

خزش تحت تأثیر جریان جمعیتی را باید در قالب دو جریان اساسی تحلیل نمود: نوع اول،  یریگطورکلی، شكلدانست. به

دهستان الویج به روستای کُردآبـاد و شـهر چمسـتان بـه  جریان جمعیتی روستا به روستا است؛ مهاجرت بسیاری از مردم

. این افراد پس از ورود به این روستاها باشدیدلیل عدم وجود خدمات و امكانات و عدم اشتغال و فاصله کم از این دسته م

عیتی است کـه اند؛ نوع دوم، جریان جماقدام به خرید زمین و مسكن برای خود و فرزندانشان در درون بافت روستاها کرده

خارج از بافت را نشانه رفتـه  هاییناند اغلب، زمتهران، مشهد و ... وارد روستاهای موردمطالعه شده یژهواز سایر شهرها به

 جمعیـت افـزایش اند. در این شرای ، بـاو پدیده خزش و گسترش روستاهای موردمطالعه به خارج از بافت را موجب شده

 روسـتاها را بـا فضـایی درون یهاعرصـه وسـاز همـراه اسـت،جمعیت که با افـزایش ساخت و باال رفتن تراکم روستاها

ترین تأثیر کرده است. در این راستا، مهم هدایت آن )اراضی کشاورزی( ساخته و به سمت نقاط پیرامون مواجه محدودیت

ز این طریق، موجب افزایش درآمـد است که مهاجرین با خود وارد روستاها کرده و ا اییهجمعیت، جریان سرما هاییانجر

پژوهش، وقوع پدیـده خـزش در  یهاافتهی. بر اساس شواهد موجود و شودیها مآن هایینروستاییان از طریق فروش زم

 یهایدوم اسـت. بـر طبـق سرشـمار یهاهای ناحیه چمستان، به میزان بسیار باالیی متأثر از گسـترش خانـهسكونتگاه

انـد امـا سـاختار کالبـدی و افزایش جمعیـت چنـدانی مواجـه نبوده چمستان با ناحیه تاهایروس نفوس و مسكن، عمومی

موجب  منطقه چمستان، طبیعی بسترهای شدت دچار تحول شده است. آشكارا مشخص است کهبه اقتصادی این روستاها

سـاختمان و  و ضـا بـرای زمـینتوان اقتصادی باالتر شده است که با افـزایش تقا مهاجرانی از سایر نقاط با جذب و ورود

 افزایش با اراضی شده است. این قیمت افزایش و ساکنان توس  زراعی عمدتاً هایینزم فروش افزایش موجب تبع آنبه

کاهش اشـتغال  و هاینزم فروش شاهد کشاورزی در منطقه، بخش در پایین بودن بازدهی و زمین برای تجاری تقاضای

. باشـیمیمسكن و مشاور امالك( م یهاو بخش خدمات )بنگاه یسازساختمان بخش درافزایش اشتغال  بخش و در این

واحد معامالتی مسكن  2تنها  1382آمده از اتحادیه امالك بخش چمستان، در سال دستکه بر اساس گزارش بهطوریبه

عوامـل رفتـاری  .بنگـاه معـامالتی رسـیده اسـت 800بـه حـدود  1398در سطح شهر چمستان وجود داشت که در سال 

خانوارهای کشاورز از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر در ایجاد خزش و تغییر کاربری اراضی در حوزه موردمطالعه است. بـدون 

، شاداب و پویا پذیریسکاز نیروهای خالخ، آموزش پذیر، ر یاتردید، گسترش و توسعه بخش کشاورزی، نیازمند مجموعه
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صرفه وانان وجود دارد؛ این در حالی است که امروزه، جوانان روستایی به دالیلی چون بهاغلب در ج هایژگیاست که این و

نبودن مشاغل کشاورزی و عدم توجه کافی به کشـاورزی و کشـاورزان و مسـائل و مشـكالت آنـان و جایگـاه اجتمـاعی 

(، گـرایش کمـی بـه فعالیـت گردشـگری هـاییتبـه خـدمات )فعال مرتب  هاییتاین فعالیت در مقایسه با فعال تریینپا

، دسترسی روستاها به امكاناتی چون بـرخ، آب و ییگراکشاورزی دارند. تغییر سبک زندگی روستاییان از سادگی به تجمل

قطعه بودن اراضی ازجمله متغیرهای اجتماعی مهـم دیگـری اسـت کـه وقـوع و قطعه یمالكگاز، وجود نظام زراعی خرده

 اند.مطالعه را موجب شدهخزش در روستاهای مورد یدهپد

 

 
 چمستان یهانداز در ناحخزش و خورندگی چشم یده. تصاویری از پد2 شماره شکل
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 چمستان یههای ناحتوصیفی عوامل اجتماعی مؤثر بر خزش اراضی سکونتگاه یها. آماره3 شماره جدول

 اجتماعیهای شاخص
 میانگین مقیاس

 ادخیلی زی زیاد تاحدودی کم  خیلی کم 

 افزایش و رشد جمعیت روستایی
 57 141 70 25 7 فراوانی

72/3 
 19 47 3/23 3/8 3/2 درصد

 مهاجرت مردم از شهر به روستا
 37 123 114 16 7 فراوانی

57/3 
 4/12 42 38 3/5 3/2 درصد

 مهاجرت مردم از روستا به شهر
 41 90 102 56 11 فراوانی

31/3 
 7/13 30 34 7/18 7/3 درصد

 توسعه شهرنشینی و تمایل به زندگی شهری
 34 12 85 38 24 فراوانی

34/3 
 3/11 40 3/28 3/12 8 درصد

 های دومگسنرش خانه
 143 87 62 6 2 فراوانی

21/4 
 6/47 29 7/20 2 7/0 درصد

ت عالیه فپایین بودن جایگاه اجتماعی کشاورزی و نبود انگیز

 کشاورزی در جوانان

 130 104 41 22 3 فراوانی
12/4 

 3/43 7/34 7/13 3/7 1 درصد

 های صنفی کشاورزیکمبود تشكل
 73 98 61 49 19 فراوانی

52/3 
 3/24 7/32 3/20 3/16 3/6 درصد

 یگرایتغییر سبک زندگی روستائیان از سادگی به تجمل
 121 99 55 22 3 فراوانی

04/4 
 3/40 33 3/18 3/7 1 درصد

 اضیقطعه بودن ارخرده مالكی و قطعه وجود نظام زارعی
 79 124 56 31 10 فراوانی

77/3 
 3/26 3/41 7/18 3/10 3/3 درصد

 وارجمارتباط سریع و آسان روستا با روستاها و شهرهای ه
 36 108 101 50 5 فراوانی

4/3 
 12 36 7/33 7/16 7/1 درصد

 دسترسی روستا به جاده آسفالته
 47 76 130 39 8 فراوانی

38/3 
 7/15 3/25 3/43 13 7/2 درصد

 دسترسی روستا به امكاناتی چون برخ، گاز و آب
 70 125 71 30 4 فراوانی

76/3 
 3/23 7/41 7/23 10 3/1 درصد

 

 های روستاییعوامل و نیروهای کالبدی مؤثر بر خزش در سکونتگاه

اند اما ودهبلعه مؤثر خزش روستاهای منطقه موردمطا دهیاگرچه، عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی زیادی در گسترش پد

وسـعه و ساسـی در تآنچه روند این پدیده را تسریع بخشیده است ساختار فیزیكی و کالبدی خود منطقه است کـه نقـش ا

و  دادهر کاربری ردمطالعه تغییروستاها داشته و توانسته است اراضی زراعی و باغی زیادی را در منطقه مو رویهیگسترش ب

وسازهای غیرمجاز طی ساخت یژهووساز بهپژوهش، افزایش ساخت هاییافتهشود. مطابق  درنتیجه پدیده خزش را موجب

سـبتاً ارزان کـافی و ن دهه اخیر، گریبان بسیاری از روستاهای منطقه موردمطالعه را گرفته است. در دسترس بـودن زمـین

در  گذارییهرا به محلی امن بـرای زنـدگی و سـرما ستاهای مناطق شمالیشهرها و سایر مناطق کشور، رونسبت به کالن

ول کـرده روز چهره روستاهای مذکور را دچار دسـتخوش و تغییـر و تحـاین نواحی تبدیل کرده است و همین عامل روزبه

صـی و نقلیـه شخ سـیلهوروسـتاها( و افـزایش  وآمـد بـینرفت روستاها )آسـفالته شـدن مسـیر به آسان است. دسترسی

 جمعیـت )گردشـگر( و جـذب در مهمـی اصلی و فرعـی، نقـش یهاونقل و احداث جادهطورکلی، گسترش شبكه حملبه

 دارند مناطقی نتخابسعی در ا ایفا کرده است. بدون تردید، گردشگران درنتیجه ایجاد خزش در اراضی روستاهای منطقه

 باشد. داشته بهتری دسترسی ارتباطی اصلی محورهای و جاده به که
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 چمستان یههای ناحتوصیفی عوامل کالبدی مؤثر بر خزش اراضی سکونتگاه یها. آماره4 شماره جدول

 های کالبدیشاخص
 میانگین مقیاس

 خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم  خیلی کم 

 گسترش و توسعه شبكه حمل و نقل و ارتباطات
 81 146 62 7 4 فراوانی

98/3 
 27 7/48 7/20 3/2 3/1 درصد

ر دهای تفریحی دیگر ها، هتل و مكانافزایش رستوران

 اطراف روستا

 43 130 76 35 16 فراوانی
50/3 

 3/14 3/43 3/25 7/1 3/5 درصد

 افزایش ساخت و ساز در روستا
 137 108 47 4 4 فراوانی

23/4 
 7/45 36 7/15 3/1 3/1 درصد

 ضرورت ایجاد زیرساخت و خدمات زیربنایی
 43 70 127 43 17 یفراوان

26/3 
 3/14 3/23 3/42 3/14 7/5 درصد

های ایجاد تأسیسات جدید شهری در مجاورت زمین

 کشاورزی

 12 48 129 76 35 فراوانی
75/2 

 4 16 43 3/25 7/11 درصد

 

ز كـی امجـاورت آن بـا مراکـز شـهری چمسـتان، نـور و آمـل ی یژهوطورکلی، موقعیت مكانی روستاهای چمستان، بـهبه

 یهـا، راهیا. مطابق رویكرد شـبكه منطقـهشودیتغییرات کاربری اراضی روستاها محسوب م سازینهترین عوامل زممهم

 .کننـدیم ایفـا ناحیـه منطقه یـا ها در سطحفضایی و عملكردی میان سكونتگاه ارتباطات ایجاد مهمی در نقش ارتباطی

اطی آمل به چمستان و چمستان اصلی ارتب مسیر روستایی چمستان از دو هایکه بیشتر سكونتگاه دهدینشان م هایبررس

ها و از طریـق مسـیرهای فرعـی بـا روسـتاهای سایر سـكونتگاه با دسترسی بوده و از این طریق، ارتباطشانقابل به نور،

 ماننـد هـاآن ملزومـات و گردشـگر بیشـتری تعداد ها، ضمن ورودو احداث جاده هاراه .. با توسعهباشدیجوار برقرار مهم

 قطـع درختـان مسـتلزم کـه شودیم احداث الهاوی به آسان منظور ترددبه ییهابه منطقه، جاده و ... هارستوران ها،هتل

 و ونقـلحمل عامـل شـده اسـت. بـدین ترتیـب، منطقـه تخریب اراضی کشـاورزی و بـاغی باع  خود که است زیادی

 بـوده اثرگذار های روستایی چمستانسكونتگاه کاربری اراضی تغییر بر خزش و غیرمستقیم صورتبه بیشتر هارساختیز

 است.

 

 های روستاییعوامل و نیروهای حاکمیتی )حقوقی( مؤثر بر خزش در سکونتگاه

دولتی، حـاکمیتی  هاییزیرو برنامه هایاستازجمله عوامل بیرونی مهمی که بر خزش اراضی در روستا تأثیرگذار است، س

تـرین و حمایتی ضعیف دولت از بخش کشـاورزی و کشـاورزان یكـی از مهم هاییاستیتی است. در این راستا، سو مدیر

شده است. دشواری کار کشـاورزی در فصـل اثرگذارترین عامل در ایجاد خزش در نواحی روستایی بخش چمستان شناخته

زا بودن کشاورزی به دلیل وضعیت تـأمین آب رستابستان، گرما و رطوبت باالی مناطق ساحلی دریای خزر، پرخطر و است

ازجملـه مسـائل مهمـی اسـت کـه  تواندیفروش محصوالت م ،ها و همچنینها، افزایش هزینه تأمین نهادهو سایر نهاده

مانع خزش و تغییـر کـاربری  تواندی. پرواضح است که، دولت به همان اندازه که مطلبدیحمایت دولت را در این بخش م

حمایتی خود را در راستای تقویت و توسعه کشاورزی عملی نكند، باعـ  تسـری ایـن رونـد  هاییاستود، اگر ساراضی ش

. تصویب و اجرای طرح هادی روستایی یكی دیگر از عوامـل مـؤثر و مهـم بـر خـزش و تغییـر کـاربری اراضـی شودیم

و  یریپـذکـه میـزان تحقق دهدیمینه، نشان مگرفته در این زانجام هاییشده است. بررسروستاهای موردمطالعه شناخته

هـادی  یهـاهادی در روستاها به دالیل متعدد چندان مطلوب نبوده است. با تصـویب و اجـرای طرح یهاکارآمدی طرح
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 سـازینهاند کـه خـود زمروستایی، اراضی محدوده طرح از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مسـتثنی شـده

تبع آن عـالوه بـر تخریـب مـزارع و کشاورزی حاشیه روستاها شده و بـه هایینطح وسیعی از بهترین زمتغییر کاربری س

 در حاشیه روستاها شده است. رویهیوسازهای بو گسترش ساخت خواریینها، موجب تشدید پدیده زمباغ

 

 چمستان یهروستایی ناح هایتوصیفی عوامل حاکمیتی مؤثر بر خزش اراضی سکونتگاه یها. آماره5 شماره جدول

 های اجتماعیشاخص
 میانگین مقیاس

 خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم  خیلی کم 

ای هنامهها و آئینضعف در تدوین و تصویب دستورالعمل

 مربوط به قانون کاربری اراضی

 50 102 110 33 5 فراوانی
53/3 

 7/16 34 7/36 11 7/1 درصد

 سئولهای مناهماهنگی بین سازمان
 97 112 62 24 5 فراوانی

91/3 
 3/32 3/37 7/20 8 7/1 درصد

 حفظ های اجرائی در اجرای قوانینضعف نهادها و دستگاه

 کاربری اراضی

 99 114 56 18 13 فراوانی
89/3 

 33 38 8/18 6 3/4 درصد

ی ربرعدم وجود قوانین منسجم و قطعی در راستای تغیر کا

 اراضی روستایی

 63 93 82 50 1 فراوانی
46/3 

 7/20 31 3/27 7/16 3/4 درصد

از  انهضعف در کنترل و نظارت بر ساخت و سازه و صدور پرو

 های مسئولسوی سازمان

 104 110 60 18 8 فراوانی
95/3 

 7/34 7/36 20 6 7/2 درصد

 تصویب و اجرای طرح هادی روستای
 74 132 74 15 5 فراوانی

86/3 
 7/24 44 7/24 5 7/1 درصد

 نهای حمایتی ضعیف دولت از کاورزی و کشاورزاسیاست
 220 47 30 3 - فراوانی

61/4 
 3/73 7/15 10 1 - درصد

 پی زمیندرقانون ارث و تقسیم پی
 69 83 110 30 8 فراوانی

58/3 
 23 7/27 6/36 10 7/2 درصد

 سمیرسیستم انتقال ملک بر اساس قولنامه و بدون نظارت 
 35 78 121 33 33 نیفراوا

16/3 
 7/11 26 3/40 11 11 درصد

 هاضعف نظارت دهیاری
 82 107 71 19 21 فراوانی

70/3 
 3/27 7/35 7/35 3/6 7 درصد

 

زیست، منابع طبیعی، جهاد کشـاورزی، مرتب  با کشاورزی، مثل سازمان محی  یهاپراکندگی عملكردی نهادها و سازمان

 ربـ یمسـئول و ذ یها؛ زیرا ناهماهنگی بـین سـازمانکندیرا روشن م هاینههماهنگی در تمام زمها و...، ضرورت بانک

که این عامل در این پژوهش نیز به میزان زیادی در ایجـاد خـزش در طوریبه آیدیبه شمار م خوارانینفرصتی برای زم

اجرایـی در اجـرای قـوانین حفـظ  یهادسـتگاهطورقطع، ضعف نهادهـا و نواحی روستایی موردمطالعه مؤثر بوده است. به

کاربری اراضی عامل بسیار مهمی در جهت تسریع روند خزش در این نواحی است. بایـد خاطرنشـان کـرد کـه قـوانین و 

، عامل اصـلی تغییـر کـاربری و هایافتهشده است اما بر اساس گونه تغییرات، تدوینمقررات بسیاری برای جلوگیری ازاین

کـه، طوریی غیرمجاز عدم وجود قانون در این رابطه نیست؛ بلكه نقص و نقـض قـوانین موجـود اسـت. بهوسازهاساخت

، امـا شـودیهای شمالی کشور، تخلفی آشـكار محسـوب مدر استان یژهوتغییر کاربری اراضی کشاورزی به کهینباوجود ا

روش اراضی کشاورزی هسـتیم کـه آشـكارکننده فروش امالك و زمین برای ف یهاهمواره شاهد تبلیغات روزافزون بنگاه

این واقعیت است که قوانین موردنظر نتوانسته مانعی در مقابل تصرف و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مناطق 

 یهاوسـاز و صـدور پروانـه از سـوی سـازمانمنطقه موردمطالعه باشد. ضعف در کنترل و نظارت بر ساخت یژهوشمالی به
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ز از دیگر عواملی است که در ایجاد خزش و روند تغییر کاربری اراضی منطقه موردمطالعه نقـش مهمـی داشـته مسئول نی

وساز است که در مناطق روستایی از سوی بخشداری و دهیاری است. پروانه ساخت، مجوز قانونی برای احداث یک ساخت

. بر اساس شواهد موجود در بسیاری مـوارد، ضـعف شودیبرای احداث ساختمان بر مبنای ضواب  و مقررات جاری صادر م

وسـازها در منـاطق روسـتایی، موجـب تشـدید نظارتی و ناتوانی در برخـورد و یـا برخـورد ضـعیف بـا ساخت یهادستگاه

غیرمجـاز و  یهاوسازهای غیرمجاز و درنتیجه تغییر کاربری اراضی کشاورزی گردیده است. درواقع، اعطای پروانـهساخت

سبب شد تا روند اشغال اراضی کشـاورزی و  هایاریو ده هایدر اخذ امتیازات آب و برخ توس  بخشدار یریگعدم سخت

زمین یكی از عوامل مؤثر خزش و تغییـر  درپییشدت یابد. قانون ارث و تقسیم پ اییهو کوهپا یاجنگلی در نواحی جلگه

 یبـرعلت خرد شدن اراضی کشـاورزی، نظـام ارث ینترذکر است که مهمکاربری اراضی منطقه موردمطالعه است. شایان

. شوندیکوچک و کوچک م یبرهزار هكتار از اراضی زراعی به دلیل قوانین مربوط به ارث 220که ساالنه  یاگونهاست به

صـرفه  زمین باع  شـد تـا کشـاورزان بـه دلیـل عـدم از یبرداربهره سطح کاهش و فرزندان زمین میان متوالی تقسیم

محصول، به فـروش اراضـی و یـا تغییـر  تولید غیرمنطقی هزینه صادی، عدم امكان استفاده از مكانیزاسیون و افزایشاقت

کاربری اراضی خود اقدام کنند. از دیگر عوامل قانونی که باع  تشدید خزش و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات شـده 

. خریـدوفروش مسـتغالت بـه باشـدیملكی م معامالت یام قولنامهاسناد و امالك و غالب بودن نظااست، نبود نظام ثبت

و یا سیستم انتقال ملک بر اساس قولنامه و بدون نظارت رسمی مانع از آگاهی یافتن دقیق از معامالت و  یاشیوه قولنامه

ی مطروحـه، ابتـدا . بدین ترتیب، ازآنجاکه طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در دعـاوشودیم هایبازبورس

بایستی مالكیت فرد بر زمین ثابت شود )یعنی مالک زمین مشخص شود(، در بسیاری از موارد به دلیل نبـود سـند رسـمی 

دولتی، فرد متخلف، مدعی است که اصالً مالک زمین نیست و به دلیل همكاری نكـردن اعضـای  یهاشده در ارگانثبت

، عمالً جلسه دادگـاه و کنندیهزینه نیز دریافت م یازمان عقد قرارداد قولنامه شورای محل در تعیین مالكیت زمین که در

 مـدیریت سیستم کشاورزی، ناتوانی یهاهییعنی سست بودن پا چنین شرایطی، . بنابراین، درشودیموضوع شكایت لغو م

 یریگبهره با ملک که و مینبورس بازان ز گسترده فعالیت با زمین قیمت برابر چندین افزایش کشاورزی، بخش زمین و

 زمینـه در تقاضـای موجـود جلـب و هـدایت با کشاورزی، بخش و زمین کاربری مدیریت بخش عمیق در یهاضعف از

 و کنتـرل امكـان کمتـرین بـدون قـوی و عامل خودرو یک شكل به تفریحی یهامجتمع و دوم یهاخانه وسازساخت

 فـرد نگـرش انـد،برده پیشبه را باغات و زراعی اراضی تخریب و غییرت و وسازروند ساخت زمین، مدیریت بخش نظارت

 .دهدیتغییر م شانیزراع اراضی فروش و تغییر کاربری فعالیت کشاورزی و رها کردن اش را نسبت بهخانواده و کشاورز

 

 گیرینتیجه
یت انسان بر روی محی  طبیعی و نیز که از فعال آیندیعنوان فضاهای محدود جغرافیایی به شمار مروستایی به یهاعرصه

اند. در این راستا، آنچه کمتر گرفته و دچار تغییرات و تحوالت گشتهتأثیر عوامل درونی و بیرونی در طول زمان شكل

عنوان تحوالت های روستایی که معمواًل بهپیامدها در تحول کالبدی سكونتگاه گونهینموردتوجه بوده این است که ا

اجتماعی محی   -درونی در ابعاد اقتصادی هاییموجب دگرگون تواندینوبه خود م، بهگیرندیتوجه قرار مفیزیكی مورد

 یهاایجادشده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز خصوصیات کالبدی سكونتگاه هاییروستایی گردند. در مقابل، دگرگون

ه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز خصوصیات کالبدی ایجادشد هایی. در مقابل، دگرگونسازندیروستایی را متأثر م



 35                                                    ...  چمستان ناحیه در روستایی خزش گیریشکل بر اثرگذار عواملپور و همکاران / السمی

. بدون تردید، توسعه فیزیكی روستاها جزو ملزومات رشد روستایی است و سازندیروستایی را متأثر م یهاسكونتگاه

ی و طبیع محیطییستها بهینه نشود، اثرات منفی بسیاری را به لحاظ انسانی، زکه توسعه فیزیكی در سكونتگاهدرصورتی

 یژهوروستایی، به یهاسمت توسعه در سكونتگاه یابیرو، لزوم توجه به توسعه فیزیكی و جهتبه بار خواهد آورد؛ ازاین

بودن و مهاجرت باالی افراد غیربومی امری ضروری است. در  مناطق شمالی کشور به دلیل گردشگر پذیر یهاسكونتگاه

های ناحیه چمستان از نگاه نیروهای مؤثر بر وقوع خزش در سكونتگاهاین راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل و 

خزش در اراضی روستایی  یریگکلی، عوامل مؤثر بر شكل یطورشده است. بهسرپرستان خانوار و مدیران محلی انجام

اعی و کالبدی( اکولوژیک، اقتصادی، اجتم -در دودسته عوامل درونی )عوامل محیطی یا طبیعی توانیناحیه چمستان را م

پژوهش، مشخص شد که الگوی خزش و تغییر  هاییافتهو عوامل بیرونی )عوامل سیاسی و حقوقی( جای داد. مطابق 

اکولوژیک آن بوده  -روستایی منطقه چمستان بیش از هر چیز متأثر از عوامل محیطی یهاکاربری اراضی سكونتگاه

متفاوت از شمال تا جنوب منطقه، نشان از  هاییبستانی و وجود شو کوه اییه، کوهپایااست؛ وجود سه ناحیه جلگه

 هاییبوجود توپوگرافی متنوع منطقه داشته که این تنوع طبیعی موجب شده است تا تمامی نواحی در ارتفاعات و ش

مشاهده شد  طور عینی در این منطقهمختلف این منطقه، پدیده خزش و تغییر کاربری اراضی را تجربه کنند. اما آنچه به

های بیشتر منطقه چمستان با وسعت و تعداد سكونتگاه یااست که در اراضی بخش شمالی و جلگه یاتغییرات عمده

زیبا و  یاندازهاوهوایی مطلوب و وجود چشمطورکلی، کیفیت باالی محیطی و دارا بودن شرای  آبداده است. بهرخ

جواری با جنگلی و ساحلی، هم یهاروستاها به جاده و دسترسی آسان آب گرم )منطقه الویج( یهاسرسبز، وجود چشمه

کرده و  تبدیل توریستی یاناحیه را به منطقه شهرهای توریستی و ساحلی مانند شهرهای آمل، نور، محمودآباد و ... این

می و غیربومی برای توس  افراد بو اییندهطور فزااخیر، اراضی باغی و کشاورزی منطقه به یهاموجب شده تا طی سال

کاهش درآمد خانوارهای روستایی  و اندك درآمد مردم نظیر اقتصادی وسازها نشانه رود. از سویی، مشكالتایجاد ساخت

زمین پس از تغییر کاربری، پایین بودن قیمت محصوالت  یبازاز محل بخش کشاورزی، افزایش قیمت و بورس

 هاییتخش کشاورزی و تفاوت بازده زمین در بخش کشاورزی و فعالسرمایه در ب یورکشاورزی، پایین بودن بهره

کشاورزی، واردات محصوالت مشابه به قیمت  یهاخدماتی و مسكن و تغییر در درآمد خانوارها به همراه گرانی نهاده

 در فعالیت خدماتی و صنعتی، باال بودن هزینه تولید، وجود ریسک و مخاطره باال هاییتکمتر، سودآوری بیشتر در فعال

اند تا پدیده خزش و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی مناطق دست هم دادهبهکشاورزی، سختی کار کشاورزی، دست

طور وسیع و با سرعت و شدت بسیار باالتری رخ دهد.. در چمستان به یادر ناحیه جلگه ژهیوروستایی موردمطالعه به

های روستایی چمستان با تأسی از راهبرد پدیده خزش در سكونتگاه یریگدر شكلتحلیل و تبیین عوامل اجتماعی مؤثر 

جمعیت )مهاجرت( و  هاییانتحت تأثیر جر توانیتبع آن تغییر کاربری اراضی را مو به یریگ، شكلیاشبكه منطقه

ده است که منجر به رشد و داو روستا به روستا رخ یکوچ صورت درونکه ایجاد خزش، ابتدا بهطوریسرمایه دانست. به

پدیده خزش، روستاهای موردمطالعه  یریگتوسعه بافت درونی روستاهای موردمطالعه شده است. اما، آنچه از طریق شكل

که جریان طوریرا به خارج از بافت در این نواحی هدایت کرده است مهاجرت افراد غیربومی به این مناطق است. به

منظور کسب درآمد بیشتر واداشته در سطح وسیع، روستاییان را به فروش اراضی خود به هاینسرمایه ناشی از خرید زم

کشاورزی در مقایسه با  ترییندوم، جایگاه اجتماعی پا یهااست. در این راستا، گسترش خودجوش گردشگری خانه

، وجود نظام زراعی ییگراملبه خدمات )گردشگری(، تغییر سبک زندگی روستاییان از سادگی به تج مرتب  هاییتفعال
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 یاجلگه در نواحی یژهوپدیده خزش به یریگقطعه بودن اراضی از دیگر عوامل اجتماعی مؤثر در شكلو قطعه یمالكخرده

ونقل، نقش مهمی در ایجاد حمل یهاارتباطی و شبكه یها، راهیابخش چمستان بوده است. مطابق نظریه شبكه منطقه

ونقل، با کرده است. درواقع، شبكه ارتباطی و حمل ها در سطح منطقه ایفالكردی میان سكونتگاهارتباطات فضایی و عم

 فراهم کردن امكان خدمات زیربنایی و روبنایی در محی  روستاها موجب تحوالت فضایی در منطقه شده است. اگرچه،

 در منطقه همراه زندگی مثبت یهاجنبه باموارد  برخی در ونقل(سرمایه و توسعه شبكه حمل یهاانی)جر هاانیجر این

 هاییاست. سدهدیکننده و منفعل را هشدار مبوده است اما، تبدیل نواحی روستایی از مكانی مولد به مكانی مصرف

خزش در  یریگترین و اثرگذارترین عامل بیرونی شكلحمایتی ضعیف دولت از بخش کشاورزی و کشاورزان یكی از مهم

اجرایی در  یهاموردمطالعه شناخته شد. تصویب و اجرای طرح هادی روستایی، ضعف نهادها و دستگاهنواحی روستایی 

مسئول،  یهاوساز و صدور پروانه از سوی سازماناجرای قوانین حفظ کاربری اراضی، ضعف در کنترل و نظارت بر ساخت

 یااسناد و امالك و غالب بودن نظام قولنامهثبت فرزندان در اثر قانون ارث، نبود نظام زمین میان متوالی قانون تقسیم

در منطقه را  باغات و زراعی اراضی تخریب و تغییر و وسازخزش و افزایش ساخت یریگروند شكل ملكی معامالت

پدیده خزش در نواحی روستایی بخش  یریگطورکلی، در راستای تبیین علل و عوامل شكلتسریع بخشیده است. به

خواهد بود  انهیگرالیانگارانه و تقل، سادهیبُعدکیدر این فرایند، تحلیلی  ییتنهاانستن هر یک از عوامل بهچمستان، مؤثر د

 ریناپذاجتناب های روستایی، امریسكونتگاه بر تمامی عوامل درونی و بیرونی حاکمبه افزاو نگاهی سیستمی، توأمان و هم

 است.

 

 تقدیر و تشکر
 شته است.حامی مالی نداباشد از رساله دکتری میکه برگرفتهاین مقاله  سئول،بنا به اظهار نویسنده م
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