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  چكيده 
اكولوژيك و  - فضايي سكونتگاهها حاصل تعامل متقابل عوامل و نيروهاي گوناگون محيطي - خصوصيت كالبدي

تنها  ، نه“كاركردي - پويش ساختاري”هاي نظرية  در اين فرايند تعاملي و بر طبق قانونمندي. اقتصادي است - اجتماعي

دامنة پويش اين . برعهده دارند) افزا هم(نقشي يك  عوامل و نيروهاي دروني، بلكه عوامل و نيروهاي بروني هم هر

سان، عرصة تحولي محيط و  بدين. آيد شمار مي كنندة تحرك يا ايستايي روند تحولي سكونتگاه به تعيين ،مجموعه

هاي  در اين بين، گاهي دخالت. گردد فضاي سكونتگاههاي انساني به گسترة طبيعي روابط دروني و بيروني آنها باز مي

ساز تحول مطلوب يا حتي  ي يا خودجوش، زمينهخود صورت خودبه هاي معين و چه به بيروني، چه مبتني بر برنامه

براين اساس، سكونتگاههاي روستايي در تعامل دوسوية خود با كانونهاي . گردند دگرديسي نامطلوب سكونتگاهها مي

  . گذارند پذيرند، بلكه بر شكل كالبدي و روابط فضايي آنها اثر مي تنها از اين كانونها تأثير مي شهري، نه

العه در اين نوشتار، شهر اردبيل و محدودة روستايي پيرامون آن، يا حوزة نفوذ بالفصل آن است كه محدودة مورد مط

هاي  اي اين شهر، با دگرگوني و تسلط بالمعارض و مركزيت منطقه) خ1372(استان اردبيل  تأسيسبويژه پس از 

ها با بازتابهاي مختلف  اين دگرگوني آشكار است كه. فضايي روبرو شده است - داري در ابعاد گوناگون كالبدي دامنه

گونه  توان اين به سخن ديگر، مي. سياسي همراه بوده است - اقتصادي و فرهنگي - اكولوژيك، اجتماعي - محيطي

حساب  اثرپذيري عوامل و نيروهاي مختلف دروني و بيروني طي زمان به - دگرگونيها را بازتاب جريان اثرگذاري

از طريق تشخيص، وارسي و تحليل عوامل و نيروهاي اثرگذار دروني و بروني، تحول و كوشد تا  اين مقاله مي. آورد

 . دگرديسي سكونتگاههاي روستايي را در گسترة پيراموني شهر اردبيل مورد شناسايي قرار دهد

فضايي؛  - كاركردي؛ عوامل و نيروهاي دروني و بيروني؛ دگرديسي كالبدي -پويش ساختاري: كليدواژگان

  .ي پيراموني شهر اردبيلروستاها
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   مسألهمقدمه و طرح 

هاي جغرافيايي را در قالب نظامهاي فضايي و در  ديدگاه نوين از مفهوم جغرافيا، روندها و پديده

در اين رويكرد، نظام فضايي حاوي . دهد چارچوب نگرش سيستمي مورد توجه و مطالعه قرار مي

تبعيت ) سيستمها(قانونمنديهاي عام حاكم بر نظامها اي از اجزاي مرتبط است كه از  مجموعه

شمار  سكونتگاههاي روستايي نيز جزيي از نظام فضايي به). 9: 1385سعيدي و صدوق، ( كند مي

خودي خود، بلكه در ارتباط با ساير اجزاء، يعني سكونتگاههاي  روند و حضور آنها نه به مي

سكونتگاههاي ). 78: 1388 يدي و حسيني حاصل،سع(ديگر، قابل توجيه است ) شهري و(روستايي 

فضايي، همچون همة نظامها در معرض پويايي و دگرگوني  - مثابة نظامهاي مكاني روستايي نيز به

بدون توجه به همبستگي و تعامل ,توجه به يك جزء از مجموعه اجزاي اين نظام . مدام قرار دارند

ناخت و دخالت متناسب توسعه است علمي و نه قابل ش - آن با ساير اجزاء نه منطقي

بنابراين، دخالت در شكل و بافت سكونتگاههاي روستايي، مستلزم پايبندي ). 377: 1390سعيدي،(

. هاي عام نظامها استوار است اصول و قواعدي است كه پيش از هر چيز بر قواعد و قانونمندي به

ناسب، واحدهاي مسكوني بيگانه و هايي نام توجهي به اين اصول و قواعد، شكل آشكار است كه بي

 - ريختگي مكاني غيركارآمد و بافتهايي نامنسجم فراهم خواهد آورد كه حاصل آن فقط درهم

هر نظام فضايي، از جمله سكونتگاههاي روستايي، ). 366: 1390سعيدي،(فضايي بيشتر خواهد بود 

، بلكه ضمناً از نيروها و نه تنها زير تأثير نيروها و روندهاي دروني جاري در محيط خود است

اين گونه تعامل نيروهاي دروني و بيروني . پذيرد هاي مختلف تأثير مي روندهاي بيروني نيز به شيوه

  ).307: 1388حاصل، حسيني و سعيدي(رود  شمار مي هاي حاكم بر تمام انواع نظامها به از قانونمندي

تعاملي پويا، بسترساز دگرگوني نظامهاي اين نيروهاي اثرگذار اعم از دروني و بيروني در 

بنابراين، اين تعامل مبتني بر اثرگذاري متقابل فقط بر  .روند شمار مي فضايي به - مكاني

بدينسان، نظامهاي . شود هاي متناسب محيطي به تحول دلخواه و هدفمند رهنمون مي شالوده

ار در روند زمان، رنگ و شكل سكونتگاهي در فريند يك تعامل پويا از نيروهاي گوناگون اثرگذ

عوامل دروني، كه عبارت است از عواملي كه در خود فضاي ). 1390:335سعيدي، (گيرند  مي

ت و يعوامل محيطي، موقع. هاي خود منطقه است مورد بررسي عينيت دارد و متناسب با ويژگي

) 147:1390مقدم، امين(فضايي بوده  ـشبكه ارتباطي از عوامل دروني مؤثر در تحوالت كالبدي 

اكولوژيك و اجتماعي ـ اقتصادي قابل تفكيك هستند  ـو در دو گروه از عوامل و نيروها طبيعي 
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 - هاي مكاني يتععوامل بيروني، عواملي است كه ازساير واق ؛)9، 1385صدوق و سعيدي، (

را  اداري و اقدامات عمراني ـ هاي سياسي گيري گيرد و تصميم مي نشأتفضايي يا غيرفضايي 

كننده در  اين نيروها، مجموعه عوامل و نيروهاي دخالت). 149:1390مقدم،امين(شود  شامل مي

طوركلي  به). 9: 1385صدوق و سعيدي، (گيرد  اي و جهاني را دربر مي مقياس محلي، ناحيه

عوامل و نيروهاي دروني و بيروني، هر يك در بستر زمان به شكلي در روند تحوالت 

ها  ستايي پيراموني شهرها تأثير گذاشته است، به صورتي كه اين گونه دگرگونيسكونتگاههاي رو

هاي زيستي تجلي يافته است؛ سگونتگاههاي  فضايي اين عرصه ـنحو بارزي در ساختار كالبدي به

 1372روستايي پيراموني شهر اردبيل است، نيز از اين اصل مستثني نيست، بويژه بعد از سال

گيري پديده نخست شهري در سطح منطقه با تحوالت قابل  و شكل) استان اردبيل تأسيس(

فضايي روبرو شده است؛  ـفرهنگي، اقتصادي و كالبدي ـ توجهي در ابعاد مختلف اجتماعي

نحوي كه بويژه در دهه اخير فشار مازاد جمعيت بر توان بالقوه محيطي شهر و گسترش  به

در عرصه ...) زراعي به مسكوني و(اراضي  برنامه كه منجر به تغييرات كاربري كالبدي بي

ـ فضايي  روستايي پيراموني شده و زمينه رشد ناموزون كانون شهري را در ازاي تحوالت كالبدي

در اين زمينه . نامانوس و غيربومي سكونتگاههاي روستايي حاشيه شهري فراهم كرده است

» ججين، ماليوسف، مالباشي«هاي با خزش فيزيكي شهر روستا: توان به اين موارد اشاره كرد مي

در شهر اردبيل ادغام شدند  80در دهة» كلخوران، نيار گلمغان، شيخ«و روستاهاي  70در دهة

، از )1390و1375هاي  هاي تقسيمات سياسي استان اردبيل سال مستخرج از نقشه: مأخذ(

ن به احداث توا تغييرات كاربري ارضي رخ داده در روستاهاي پيرامون شهر اردبيل نيز مي

، احداث شهرك صنعتي در اراضي روستاهاي 75در سال » گيالن ده«فرودگاه در اراضي روستاي 

در سال » لر قره«، احداث استاديوم ورزشي در اراضي روستاي 80در سال» آباد نوجه ده و سلطان«

كركرق، اسبي،  شام«صنعتي در اراضي پيراموني روستاهاي  ـهاي توليدي  اندازي واحد ، راه85

). 1389كارشناس واحد شهرسازي اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل، (اشاره كرد » لر قره

سازي در اراضي  دولت در قالب طرح مسكن مهر اقدام به خانه 1388شايان ذكر است از سال 

بنفشه درق، «مانند آنچه در اراضي روستاهاي  .روستاهاي پيراموني شهر اردبيل كرده است

در حال وقوع است، كه اين امر بازار بورس بازي زمين و مسكن را » سبي، نيار، پيله سهرانا شام

معاونت عمران روستايي اداره كل بنياد مسكن استان (در اين روستاها به شدت داغ كرده است 



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                         10

 

ذكر اين نكته ضروري است كه با احداث كمربندي جديد شهر چندين روستا ). 1389اردبيل، 

گيرند كه احتمال ادغام  هر اردبيل واقع هستند در داخل اين كمربندي قرار ميكه در حريم ش

كارشناس واحد شهرسازي (ها در آينده نزديك در شهر اردبيل چندان دور از ذهن نيست  آن

  ).1389اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل، 

ي مختلف به صورت ها اقتصادي در دوره ـ هاي مختلف اجتماعي در واقع تغييرات در روند

هاي روستايي پيرامون شهر اردبيل تجلي يافته است،  فضايي عرصه ـ دگرگوني در ساختار كالبدي

 ـبنابراين، پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا از طريق مطالعه، شناخت و تشريح تحوالت كالبدي 

مختلف دروني و  فضايي سكونتگاههاي روستايي پيرامون شهر اردبيل، به تبيين عوامل و نيروهاي

رو،  از اين. شهري بپردازد ـها در چارچوب پيوندهاي روستايي بيروني مؤثر در اين گونه دگرگوني

كدام عوامل و نيروها در روند تحوالت پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه؛ 

  ؟ اند را داشته تأثيرفضايي سكونتگاههاي روستايي پيرامون شهر اردبيل بيشترين  ـكالبدي 

  

 : شود در راستايي پاسخ به اين سوال فرضيه زير مطرح مي

فضايي روستاهاي پيرامون شهر اردبيل نه بواسطه يـك يـا چنـد عامـل مجـزا،       - تحوالت كالبدي

  . اي از عوامل دروني و بيروني پديدار شده است مجموعه بلكه، بواسطه

  

  روش پژوهش 

تحليلي صورت پذيرفته  ـقياسي است و به روش توصيفيشناسي،  اين پژوهش از نظر روش

ها،  ها، گزارش ها، مقاله مطالعه كتاب(اي  ها از طريق مطالعة كتابخانه جهت گردآوري داده. است

در . عمل شده است) مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه(و ميداني ...) هاي آماري و اسناد، سالنامه

آماري (و كمي ) تحليل منطقي(هاي كيفي  ات نيز از روشها و اطالع راستاي تحليل و تبيين داده

. براي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده شدSPSS افزار  و ابزار پرسشنامه و نرم) توصيفي

 20محدوده مكاني پژوهش با توجه به شاخص فاصله روستاها تا شهر اردبيل و تعداد جمعيت، 

نفر از  350با استفاده از فرمول كوكرانانتخاب و ) خانوار 7622(جمعيت  31375روستا با 

  .عنوان نمونه انتخاب شدند سرپرستان خانوارهاي روستاهاي پيرامون شهر اردبيل به
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  شالوده نظري پژوهش 

در زمينه روابط مختلف شهر و روستا و نقش آنها در تغييرات و تحوالت فضايي نواحي 

رفته است كه برخي از مهمترين آنها روستايي مطالعات زيادي در داخل و خارج كشور انجام گ

  .گردد در ادامه اشاره مي

هاي تحقيقاتي  اي است كه در زمينه روابط شهر و روستا پروژه سيسيليا تاكولي از محققين برجسته

هاي  وابستگي و از ديدگاه او روابط: متعددي را در آفريقا، آسيا و آمريكاي التين همراهي كرده است

ها، اطالعات،  ها، ايده مردم، كاال( ميان شهر و روستا به دو گروه كلي روابط متقابل فضايي

سرآغاز . (Tacoli, 1998: 148) شود بخشي تقسيم مي و روابط متقابل...) ها و ها، پسماند سرمايه

 1940به هاي جدي و عملي مربوط به روابط شهر و روستا توسط جغرافيدانان عمدتاً  بحث

هانس بوبك جغرافيدان اتريشي است كه  در ايران، يكي از پيشتازان اين مبحث . گردد ميالدي برمي

او در مقاله . براي نخستين بار كوشيد اين مقوله را در چارچوب نظري مطرح سازد 1948در سال 

ابط را، بويژه گونه رو اقتصادي از ديدگاه جغرافيا، اين - عنوان مراحل اساسي تكامل اجتماعي تحت

اي مستقل در روند تكوين تاريخي  اقتصادي و مرحله - بندي اجتماعي در خاورميانه، نوعي صورت

آورد كه بين دو مرحله جامعه زراعي سازمان يافته  شمار مي بر اساس مدل پيشنهادي خود به

سلطه را در هانس بوبك اين گونه روابط . گرفت داري توليدي قرار مي اربابي و سرمايه) طبقاتي(

بري و روابطي انگلي و تحميلي  داري بهره هاي شرق اسالمي، از جمله ايران، در قالب سرمايه كشور

  ). 77: 1385سعيدي، (هاي روستايي معرفي كرده است  ها بر محيط از سوي شهر

در يك  ـاكارت اهلرس در مطالعات خود بر روي دزفول و طبس و حوزه روستايي پيرامون آنها 

اي اين چنين معرفي كرده  نحو شايسته بندي را به هاي اساسي اين نوع صورت ويژگي ـندي ب جمع

هاي روستايي پيراموني هستند،  شهرها نه تنها شالوده و اساس اوليه خود را مديون حوزه: است

سازد و در عين  بلكه، اين حوزه از طريق مازاد توليد، اساس تغذيه جمعيت شهري را فراهم مي

ها محل اصلي اقامت  شهر آيد؛ شمار مي زاري براي توليدات نهايي و يا نيمه تمام شهري بهحال، با

ها به مراكز  توليدي در روستا “ارزش افزوده”است؛ اين رو،) مالكان غايب(زمينداران بزرگ 

ها اين گونه عوايد را از آن خود ساخته و آن را در واقع  يابد و در واقع، شهر شهري انتقال مي

هاي بازاري و تجارت متكي بر  ها كانون ها مراكز توليد و شهر كند؛ عالوه براين، روستا غصب مي

هاي سنتي بر مبناي  ن ترتيب، شهرروند؛ و به اي شمار مي هاي روستايي به عرصه) توليدات(
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 ـ اً، روند تكوين اجتماعيتيابند؛ نتيج فعاليت اقتصادي حومه روستايي خود و براي آن دوام مي

گردد  هاي روستايي مي ها و واپس ماندن محيط اقتصادي با پويش ناچيز خود، منجر به رشد شهر

  ).223: 1380اهلرز، (

داري  به نقد نظريه سرمايه “دولت و شهرنشيني”عنوان  همچنين رهنمايي با طرح نظر خود تحت

تكوين ”و  “نفتي شدن اقتصاد ايران”وي با اشاره به دو مسالة مهم يعني. بري بوبك پرداخت بهره

طور جدي  با برجسته كردن نقش دولت توانست نظريه بوبك را به “نظام جديد ديوان ساالري

و با ) ويژه از دوره رضاشاه به بعد به( سياسي -  اداري به نظر او، دولت با استقرار نظام. نقد كند

بدين ترتيب . هاي نفتي توانست جريان ثروت و سرمايه را از باال به پايين نمايد تكيه درآمد

هايي در  عنصر جديدي به نام دولت در روابط شهر و روستا وارد شد كه موجب دگرگوني

  ).19: 1373رهنمايي،(روابط شهر و روستا شد 

  

  شهري -يشينه نظري بررسي پيوندهاي روستاييپ

روستايي صورت پذيرفته است؛  - گرچه مطالعات و تحقيقات قابل توجهي در زمينه روابط شهر

هاي پژوهشي در كشور  شهري و اثرات آن هنوز خالء فعاليت ـ اما در حوزه پيوندهاي روستايي

 . گردد مشاهده مي

 پيرامون است طبيعي محيط و انساني جامعه ميان متقابل كنش تجليگاه مكان هر فضايي ساختار

(Coates et al,1977, 253)، بررسي مكان مستلزم را فضايي نظامهاي درك و مطالعه نيز جانستون 

متقابل  روابط و سازماني مؤلفه را كاركردها مكان او .داند مي آنها مابين متقابل كنش و كاركردها

 ـ روستايي پيوندهاي بررسي.  (Johnston,2000: 5)آورد مي شمار به مبادله مؤلفه را كاركردها ميان

 حسب بر روستا و شهر متقابل روابط شبكه و بازاري مراكز فضايي سازمان ترسيم شهري،

  .دهد مي اي شده شناخته موجوديت مربوطه، فضايي ساختار به كه است هاي مختلفي جريان

 روستايي و شهري كاركردهاي كردن يكپارچه كه برد مي پيش آنجا تا را مطلب اين (1985)  راندينلي

 ملي، آنها در اقتصاد توليدي فعاليتهاي و كوچك جوامع كردن يكپارچه: نويسد مي ساخته، را مطرح

 و درآمد و ازدياد بازده افزايش اهداف از هيچيك كه جايي تا است، دگرگوني استراتژي هدف اصلي

 شهرهاي بازاري، شهركهاي ها، دهكده ميان رابطه افزايش بدون درآمد، توزيع در عدالت بيشتر نيز

 و شهري كاركردهاي كردن يكپارچه بدون توسعه، حال در كشورهاي در نواحي كالنشهري و مياني
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 رودل و راندينلي.  (Rondinelli,1985: 34)نيست دستيابي قابل ملي، نظام فضائي روستايي در

 وابستگي بر مبتني خود كه است كالبدي پيوندهاي حاصل عمدتاً جوامع كنش متقابل دارند، عقيده

 پيوندهاي ساختار فضايي، در را پيوندها ديگر بعد .است نقل و حمل هاي نيز شبكه و منابع متقابل

 حركتهاي است متكي آن مانند و خام مواد كاال، بازار، هاي شبكه بر كه دهد مي تشكيل اقتصادي

 (Rondinelli & Ruddle, 1978:160) است فضايي سازمان ابعاد اصلي از يكي خود جمعيتي

 ديگر ازانواع .است كرده خالصه جمعيتي پيوندهاي در را فضايي بعد نظام سه از يكي نيز جانستون

 ميسر را دهي بهره و توليد افزايش امكان كه است فناوري سازمان فضايي، پيوندهاي در پيوندها

 دو در توان مي را شهري - روستايي تعامل و پيوندها مبنا، اين بر.  (Johnston, 2000: 6-7)سازد مي

 افراد، جريان نظير فضا؛ خالل در پيوندها و تعامل. لفا: كرد متفاوت بررسي سطح دو در و مقوله

بخشها مانند؛  سطح در پيوندها و تعامل .و ب زائد؛ مواد و اطالعات سرمايه، پول، كاالها،

 مانند كشاورزي) دارند شهري جريان نواحي در كه روستايي هاي فعاليت شامل كه(بخشي  تعامل

 در اما خدمات، و صنعت شوند نظير مي بندي طبقه شهري عنوان به اغلب كه هايي فعاليت شهري يا

 ).82: 1387سعيدي،(يابند  مي جريان روستايي هاي محيط

ناميده  نيز اي خوشه مدل يا اي شبكه مدل كه )پژوهش بر حاكم رويكرد(اي  منطقه شبكه راهبرد

 يعني ،1991 دهه اواخر در داگالس مايك توسط فريدمن، جان هاي انديشه براساس شود، مي

 داگالس، عقيده به .است شده ارائه اگروپوليتن، توسعه رويكرد طرح از پس دهه از دو متجاوز

 براي الزم پتانسيل نه و روستايي اي منطقه توسعه واقعيات نه مدلهاي سياستگذاري، و ها نظريه

 توسعه براي الزم سياستگذاري كه است معتقد همچنين او دهند مي قرار توجه مورد را آن انجام

 جديد، پارادايم اين چارچوب در .دارد نياز فضايي توسعه زمينه در  جديدي پارادايم به روستايي،

 .گيرد مي قرار خاص بررسي و توجه مورد شهري،- روستايي پيوندهاي در محلي تغييرات

 تجهيز دنبال به است، شده ارائه روستايي مناطق در فقر امحاء منظور به كه اي منطقه شبكه استراتژي

  .است ملي توسعه نهايت در و اي منطقه با توسعه همگرايي و پيوند در محلي اقتصادهاي تقويت و

نحوه  شناسايي براي را ريزي برنامه غيرمتمركز نظام اي، منطقه شبكه راهبرد يا رويكرد اساس، براين

 با مرتبط برداشتهاي از بسياري رويكرد اين .كند مي توصيه - شهري روستايي پيوندهاي عمل

 به را شهري ريزي برنامه متعارف نظامهاي و پايين به باال از ريزي برنامه نظامهاي بر هاي مبتني مدل

 به نگر جامع و منعطف متنوع، نسبتاً نگرشي حاوي رويكرد اين رو، اين از .طلبد رويارويي مي
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 مقياس در شهري توسعه با روستايي توسعه ادغام و سازي هماهنگ بر كه است ةمنطق توسعه

 و نامتمركز اي مجموعه بر اي منطقه شبكه راهبرد بدينسان، .است شده محلي استوار و اي ناحيه

 منابع از برخورداري لحاظ از موجود تنوعات كه ورزد مي اصرار دخالت سياسي از خردمندانه

 را محلي توسعه هاي توانمندي و نيازها و روستايي و شهري هاي بين بخش كار تقسيم اي، ناحيه

 شبكه رويكرد به توجه با )Douglass, 1998:16، 88ـ77 :1382سعيدي(دهد  قرار حمايت مورد

 ارائه را تحقيق فرايند مدل نمودار يك است مطرح پژوهش بر ديدگاه حاكم عنوان به كه اي منطقه

اي كه به عنوان ديدگاه حاكم بر پژوهش مطرح است  با توجه به رويكرد شبكه منطقه. است داده

 .را ارائه داده است نمودار يك مدل فرايند تحقيق
  

  

  
  مدل فرايند تحقيق: 1نمودار
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  فضايي محدوده مورد مطالعه  - بستر مكاني 

 48°و 5'عرض جغرافيايي و 38°و 8'الي 38°و 2'رياضي شهر اردبيل در مختصاتاز جهت موقعيت 

 8'عرض جغرافيايي و  38°و 5'مختصات مركز شهر حدود . طول جغرافيايي قرار دارد 48°و 20'الي

 1350كيلومترمربع بوده و در ارتفاع  3/5172مساحت شهرستان اردبيل . طول جغرافيايي است 48°و

كيلومترمربع  45به وسعت ) دشت اردبيل(شهر در وسط دشتي . قرار گرفته استمتر از سطح دريا 

از جهت موقعيت نسبي اين شهر توسط واحدهاي مهم ). 3: 1378شكوري، پريوند، (واقع شده است 

هاي آذربايجان  هاي طالش در شرق خود از استان ناهمواري از قبيل توده سبالن در غرب و رشته كوه

غرب اين ناحيه به صورت يك  سو از سمت شمال شود، تنها دره رودخانه قره مي شرقي و گيالن جدا

موقعيت  1نقشه شماره ). 85: 1373 شهبازي شيران،(پيوندد  دره پست به سيستم رودخانه دره رود مي

شهرستان اردبيل و روستاهايي پيراموني آن كه . دهد شهرستان اردبيل را در سطح كشور نشان مي

باشد؛ بخش مركزي  هير مي و مركزي، سرعين طالعه اين تحقيق است، شامل سه بخشمنطقه مورد م

هاي ارشق شرقي، بالغلو، سردابه، كلخوران، آبگرم، سبالن، غربي، شرقي، فوالدلوي  مشتمل بر دهستان

  .شمالي، فوالدلوي جنوبي وهير است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در سطح استان و كشور موقعيت شهرستان اردبيل و روستاهاي پيراموني: 1نقشه
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  موقعيت روستاهاي پيراموني در سطح شهرستان اردبيل: 2نقشه

  

  هاي پژوهش يافته

 ـدهد كه در روند تحوالت كالبدي  هاي اسنادي و پيمايشي نشان مي نتايج حاصله از بررسي

هاي فضايي در سطح  گيري جريان فضايي سكونتگاههاي روستايي پيرامون شهر اردبيل و شكل

اند كه مهمترين آنها در  دروني و بيروني اثرگذار بوده منشأناحيه، عوامل و نيروهاي مختلف با 

  :گيرند تحقيق، مطرح و مورد تحليل قرار مي مسألهراستاي تبيين 

گزيني روستايي بيش از هر چيزي متاثر  الگوي سكونت :يكهاي محيطي ـ اكولوژ دگرگوني) 1

اكولوژيك است، تا جايي كه الگوي اسكان سكونتگاههاي روستايي را از  ـاز عوامل محيطي

). 83: 1388سعيدي،(اند  شمار آورده لحاظ بنيادي، انعكاس عوامل و نيروهاي محيط طبيعي به

ر اردبيل، بحث افزايش سطح زيركشت اولين نمود تحوالت محيطي روستاهاي پيرامون شه

چنانچه سطح زيركشت . باشد مي 1390تا 1352ساله از سال  35محصوالت كشاورزي طي دورة 

افزايش پيدا  1390هكتار در سال 16125به  1355هكتار در سال  8744محصوالت زراعي از 

ا متفاوت است وضعيت اراضي باغي اين روستاه) 1(در مقابل اين امربا توجه به جدول . كرد
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كاهش  1390هكتار در سال 54هكتار به  520از  1352زيرا سطح زيركشت اراضي باغي در سال

دليل اين امر را بايد در يك عامل دروني يعني تبديل اراضي باغي به زراعي و . پيدا كرده است

عدم رسيدگي و تخريب باغات توسط اهالي دانست؛ در اين دوره افزايش سطح زير كشت 

ي آبي بسيار بيشتر از اراضي ديم بوده كه علت آن را بايد در افزايش تعداد چاههاي حفر اراض

چنانچه بر ). 2جدول(جستجو كرد  1390چاه در سال  385به  1352چاه در سال  78شده از 

هاي آبهاي زيرزميني، دشت  اساس اعالم مراجع ذيربط در اثر برداشت بيش از حد از سفره

ت ممنوعه محسوب شده و حفر چاه و استفاده از آب آن طبق ضوابط خاص عنوان دش اردبيل به

گيرد؛ اگر افزايش سطح زيركشت در روستاهاي پيرامون اردبيل ناشي از بهبود  صورت مي

برداردر روستاهاي مورد  هاي كشت و آبياري باشد، با نگاهي به كاهش تعداد افراد بهره روش

وضيعت را بايد طور ديگري تفسير ) 1390نفر در سال 655به 1355نفر در سال 1521از(مطالعه 

كند زارعان  كرد زيرا عاملي كه نقش بيروني در تحوالت كشاورزي اين منطقه بازي مي و تعبير

هاي زراعي  اين افراد جريان سود حاصل از فعاليت. غايب از روستاها و ساكن در شهرها هستند

كنند؛ دومين بخش  هاي ناپايداري را فراهم مي زمينهرا به خارج از محيط روستاها منتقل كرده و 

اكولوژيك، تغيير كاربري اراضي زراعي به كاربري ديگر است، اين بحث از   تحوالت محيطي ـ

دو بعد تغييرات مجاز و غيرمجاز قابل پيگيري هستند، بيشترين ميزان تغيير كاربري مجاز طي 

 849496واحدهاي صنعتي ـ توليدي به ميزان مربوط به احداث ) 1390تا  1385(ساله  6دورة 

مترمربع و مسكوني  39367مترمربع و كمترين مقدار اين تغيير مربوط به واحدهاي خدماتي با 

ولي در بخش تغييركاربري غيرمجاز، برداشت غيرمجاز مصالح ساختماني . مترمربع است11555

مترمربع بيشترين  143990مترمربع و تخريب و تصرف اراضي با  509230با ) شن و ماسه(

مترمربع كمترين  52449توليدي با  - و صنعتي 22900مقدار و احداث واحدهاي خدماتي با 

شويم كه بيشترين سهم تغيير  با اين وصف متوجه مي. دهد مقدار را به خود اختصاص مي

ت بسيار كاربري اراضي مربوط به عوامل بيروني بوده و سهم جوامع روستايي در قبال اين تغييرا

وسازهاي مسكوني در روستاهاي مورد مطالعه؛ اين شهر اردبيل و نياز  باشد، بجز ساخت اندك مي

روزافزون آن به احداث واحدهاي توليدي، صنعتي و برداشت غيرمجاز مصالح ساختماني از 

عنوان يك عامل مهم بيروني در تغيير كاربري اراضي  اراضي روستاهاي پيراموني خود است كه به

  ).تصاوير يك و دو(زراعي روستايي نقش دارد 
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  1352ـ 1390تغييرات سطح زير كشت اراضي باغي به هكتار در روستاهاي پيرامون شهر اردبيل طي :1جدول

1352 1367 1372 1382 1390 

520 375.77 113.72 73 54 

  1390هاي ميداني ايماني، هاي ايران، وزرات جهاد كشاورزي، برداشت افزار آبادي نرم: مأخذ   

  

  52- 90تغييرات تعدادچاههاي مجاز در روستاهاي پيرامون شهر اردبيل طي : 2جدول

1352 1367 1372 1382 1390 

 چشمه چاه چشمه چاه چشمه چاه چشمه چاه چشمه چاه

78 28 333 25 396 21 379 12 385 10 

  1390هاي ميداني ايماني، هاي ايران، وزرات جهاد كشاورزي، برداشت افزار آبادي نرم: مأخذ     

  

تا سال  1385سال از  5هاي روستاهاي مورد مطالعه طي مدت  همچنين با توجه به آمار دهياري

و وسعت تن افزايش يافته است  86تن در روز به  53هاي خانگي از  مجموع حجم زباله 1390

مترمربع افزايش يافته است  27000مترمربع به  2400هاي ساختماني شهري از  محل تخليه نخاله

هاي  مترمربع از اراضي اين روستاها به سبب تخليه نخاله 49000سال  5و در مجموع طي 

توان چنين عنوان كرد كه محيط روستاهاي مورد  در مجموع مي. ساختماني آلوده شده است

هاي اعمال شده از طرف  تأثير عوامل بيروني يعني مجموع اقدامات و سياست شتر تحتمطالعه بي

  .شهر اردبيل مورد تغيير و تبديل قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  

  
  در اراضي  احداث واحدهاي صنعتي :1تصوير

  اسبي    روستاي شام

  برداشت غيرمجاز شن و ماسه از اراضي : 2تصوير

  شهر روستاي اسكي
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هاي كالبدي رخ داده در روستاهاي پيرامون  اولين مشخصه دگرگوني: هاي كالبدي دگرگوني) 2

واحد در  2881ضابطه و بدون برنامه تعداد واحدهاي مسكوني از  شهرستان اردبيل افزايش بي

به تبع افزايش تعداد واحدهاي مسكوني . باشد مي 1390واحد در سال  6309به  1355سال 

و نيز  1390باب در سال  29به  1375باب در سال  2ها از  داد مصالح فروشيشاهد افزايش تع

از . هستيم1390باب در سال  27به  1375باب در سال  4هاي معامالت امالك از  افزايش بنگاه

 44واحد از بتون آرمه و  78واحد از آهن و آجر و  228واحد مسكوني اين تحقيق  350كل

ل ساخته شدند، تغيير رخ داده در نوع مصالح واحدهاي واحد از آجر و چوب و خشت و گ

ساله تعداد واحدهاي بدون  35باشد، در طول مدت  ساز به نوساز و مرمتي مي مسكوني از سنتي

واحد به  36واحد كاهش يافته و تعداد واحدهاي داراي مجوز از  119واحد به  314مجوز از 

- 200ها نيز به سمت واحدهاي با متراژ واحد افزايش داشته است، متوسط مساحت واحد 231

واحد در  131مترمربع از  50- 200متر افزايش يافته است، چنانچه واحدهاي با مساحت  50

به سبب همين كاهش متراژ واحدهاي مسكوني، تعداد . واحد افزايش يافته است 195گذشته به 

د در حال حاضر با واح 112فضابندي دروني واحدهاي مسكوني هم كاهش يافته است چنانچه 

فضا بيشترين مقدار را به خود اختصاص  8واحد در گذشته با  79فضا بيشترين فراواني و  5

عنوان عوامل دروني نقش  تقليد شيوه زندگي شهري و تغيير اشتغال ساكنان روستايي به. اند داده

طوركلي   پس به ).5و 4تصاوير(بسيار مؤثري در تغيير فضابندي و مساكن روستاييان داشته است 

اولين تغيير كالبدي در الگوي مساكن با كاهش مساحت كل و زير بناي مساكن روستاها خود را 

ها چون طويله، انبار علوفه و  هاي حذف برخي از كاربري دهد كه از اين طريق زمينه نشان مي

ـ 1390 هاي با توجه به اين كه طي سال). 225: 1388سعيدي، (محصوالت را فراهم آورده است 

هادي تهيه  روستاي پيراموني شهر اردبيل طرح 14روستا براي  20، توسط بنياد مسكن از 1372

هاي از  معابر اصلي اين روستاها تعريض شده ولي معابر فرعي و بخش شده است، لذا تمامي

عرض دارند، لذا  اند هنوز معابر تنگ و كم وساز قرار گرفته روستاها كه غيرمجاز مورد ساخت

عنوان يك سياست بيروني به دليل اين كه با عوامل و نيروهاي  هادي روستاها به هاي  يه طرحته

دروني روستاها همگام و هماهنگ عمل نكرده است ميزان موفقيت خود را تحت شعاع قرار داده 

  . است
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 600سال از  35رويه و افزايش قيمت زمين در معابر اصلي طي  به سبب ساخت و سازهاي بي

، الگوي عام روستاها هم تمايل به خطي از 1390ريال در سال 1850000به  1355در سال ريال 

 10مسطح و كانوني پيدا كرده چنانچه با بررسي نقشة مراحل گسترش روستاهاي مورد مطالعه، 

  .اند روستا از الگوي مسطح و كانوني به الگوي خطي تغيير الگو داده 20روستا از 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

واحد مسكوني با كاربري مسكوني ـ تجاري در  :4تصوير    آباد  طبقه در روستاي سلطان 5واحد مسكوني : 3تصوير

  آقبالغ آقاجانروستاي 
   

جمعيت در روستاهاي  4و 3با توجه به جداول شماره : هاي اجتماعي ـ فرهنگي دگرگوني) 3

در  17977كه از  سال اخير رشد چشمگيري داشته است، طوري 35پيرامون شهرستان اردبيل طي 

درصد  73/5افزايش يافته است و طي اين مدت رشدي برابر 1390در سال  31375به  1355سال 

مهاجرفرستي اين روستاها طي دوره پنج را تجربه كرده است، با نگاهي به آمار مهاجرپذيري و 

 4043شويم كل جمعيت مهاجر از اين روستاها به شهراردبيل برابر  متوجه مي 1386ـ 1390ساله 

نفر بوده است، يعني تقريباً تعداد جمعيت  4020نفر و جمعيت مهاجران وارد شده به روستاها برابر

توان اين ادعا را مطرح ساخت كه  ميمهاجر به خارج و داخل روستاها مساوي بوده است، پس 

  . هاي جمعيتي به يك اندازه مؤثر بوده است نقش عوامل دروني و بيروني در جريان
  

  )1355 -  1390(روند تحوالت جمعيتي و نرخ رشد روستاهاي پيرامون اردبيل : 3جدول

 )درصد(نرخ رشد  سال

 90تا55 85تا55 90تا85 85تا75 75تا65 65تا55 1390 1385 1375 1365 1355

17977 20329 25015 27667 31375 1.24 2.10 1.1 1.27 4.41 5.73 

  شهرستان اردبيل،) 1355، 1365، 1375، 1385(هاي كشور  فرهنگ آبادي: محاسبات نگارنده براساس: مأخذ 

  1390مركز آمار ايران و مركز بهداشت شهرستان اردبيل، 
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  )1355 -  1390(روستاهاي پيرامون اردبيل روند تحوالت جمعيتي و نرخ رشد :  4جدول

 مهاجرپذيري مهاجرفرستي سال

1386 1021 901 

1387 670 962 

1388 687 831 

1389 753 731 

1390 912 595 

 4020 4043 جمع

  1390مركز بهداشت شهرستان اردبيل؛: مأخذ            

  

كنند؛  كار به شهر اردبيل مهاجرت مينفر براي  188نفر جامعه آماري اين پژوهش روزانه  350از 

عنوان يك عامل بيروني نقش خوابگاهي  يعني نياز شهر اردبيل به نيروي كار ساكن در روستاها به

از عوامل مؤثر كه در تبديل . و پشتيباني براي روستاهاي پيراموني شهر اردبيل تعريف كرده است

ي شهر اردبيل نقش عمده داشته است اين روستاها به محيط پشتيبان براي مجموعه عملكردها

باب در سال  18هاي خواروبار از  توان به افزايش چشمگير خدمات خصوصي از قبيل مغازه مي

و نيز خدمات دولتي از قبيل خدمات آموزشي، انتظامي و  1390باب در سال 234 به 1355

فالت و برق و ديگر مندي تقريباً همه روستاها از جاده آس ارتباطي اشاره كرد، همچنين بهره

ها و تصميمات بيرون از  عنوان مجموعه سياست تأسيسات زيربنايي از مواردي هستند كه به

  . هاي روستاهاي پيرامون شهر اردبيل داشته است روستاها نقش بسيار مهم در دگرگوني

ان فرهنگي در روستاهاي پيرامون اردبيل، سطح برخورداري روستايي ـاز ديگر تحوالت اجتماعي 

نفر جامعه آماري تحقيق  350نفر از  318. از دانش روز بخصوص دانش نوين كشاورزي است

ها محدود به پرداخت  كنند و استفاده آن اظهار داشتند كه از كامپيوتر و اينترنت استفاده نمي

درصد از آن  14/47قبوض خانگي است، تنها نهاد اطالعاتي كه اكثريت روستاييان نزديك به 

هاي صوتي و تصويري محلي و افراد مطلع محلي بوده و در اين ميان  شوند رسانه د ميمن بهره

مروجين كشاورزي از جايگاه بسيار ضعيفي برخورار بودند چنانچه تعداد افرادي كه از 

نفر بوده  88نفر حدود  350اند از  هاي آموزشي و ترويجي جهاد كشاورزي استفاده كرده كالس

دهد در همين راستا از روستاييان در رابطه با ميزان آگاهي از  را نشان مي كه آمار بسيار پاييني
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هاي نوين مبارزه با آفات كشاورزي سؤال پرسيده  روش نوين آبياري و ميزان آگاهي از روش

نفر گزينه كم  171هاي نوين آبياري و  كم را در رابطه با روش نفر گزينه كم و خيلي 178شد كه 

با نگاهي به . هاي نوين مبارزه با آفات كشاورزي انتخاب كردند بطه با شيوهكم را در را و خيلي

توان به اين نتيجه رسيد وضعيت و سطح برخورداري روستاييان از دانش روز  آمار ذكر شده مي

عنوان عامل دروني و  البته عدم عالقه و احساس نياز جوامع روستايي به. چندان مطلوب نيست

نهادهاي ذيربط از جمله عوامل مؤثر در پايين بودن ميزان آگاهي ضعف همكاري و پيگيري 

مندي روستاييان از وسايل و لوازم  باشد، اما در رابطه با بهره جوامع روستايي از دانش روز مي

مورد لوازم و ابزار خانگي  30از). 7و 6تصاوير(اي ديگر مطرح است  گونه خانگي وضعيت به

 30از  1390وسيله، و در سال  8به طور متوسط  1355مشخص شده توسط محقق در سال 

از . وسيله جديد مورد استفاده روستاييان قرار گرفته است 20طور متوسط  وسيله مشخص شده به

دي، ماهواره، اجاق گاز فردار و  توان به تلويزيون صفحه تخت، ويديو سي اين لوازم خانگي مي

قه سبك زندگي و تغييراتي كه در اشتغال روستاهاي فرش ماشيني اشاره كرد؛ با توجه به تغيير ذائ

هاي روستايي كمتر  پيرامون شهر اردبيل رخ داده، ميزان مشاركت زنان و كودكان نيز در فعاليت

نفر اظهار داشتند كه زنان در  154اند  نفر كه مورد پرسش قرار گرفته 350شده چنانچه از 

  .هاي توليدي روستايي نقشي ندارند فعاليت

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  استفاده از ابزارهاي جديد خانگي در : 5تصوير

  آباد       روستاي حمل

اده از وسايل جديد ارتباطي در فاست:  6تصوير

  روستاي گلمغان
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توان از مهمترين، بلكه  هاي اقتصادي را مي عوامل يا شاخص: هاي اقتصادي دگرگوني) 4

روستايي و نيروهاي مؤثر در شكل و الگوي آنها ترين عوامل برپايي سكونتگاههاي  كننده تعيين

اين عوامل و نيروها بنا به ماهيت خود، تا حد زيادي نه تنها در راستاي كاركردهاي . شمار آورد به

روند،  شمار مي هاي روستايي به اساسي اجتماع انساني برآوررنده نيازها و تقاضاهاي جماعت

اعم از عوامل محيطي  -نيروهاي موجد سكونتگاههابلكه، به صورت تنگاتنگي با ساير عوامل و 

تا  1365سال گذشته از  25طي ). 95: 1388سعيدي، (گيرند  در ارتباط قرار مي - و غير آن

نفر افزايش يافته است  11542به  5572، تعداد شاغلين روستاهاي پيرامون شهر اردبيل از 1390

و خيل افراد مهاجر به اين روستاها  با توجه به كاهش تعداد افراد شاغل در بخش كشاورزي

  .تعداد بسياري از روستاييان در بيرون از روستا به اشتغال مشغول هستند

نفر در بخش كشاورزي و  177نفر، جامعة آماري اين تحقيق  350با توجه به نتايج اين تحقيق از 

نفر در بيرون از  153هاي غير از كشاورزي اشتغال داشتند و از اين تعداد  نفر به فعاليت 20

روستاها و عموماً در شهر اردبيل مشغول به فعاليت بودند، بدينسان در اثر تحوالت رخ داده 

صنعت  تعداد افراد شاغل در بخش كشاورزي با كاهش و تعداد افراد شاغل در بخش خدمات و

كه در  همچنين طي دورة ياد شده تعداد افراد دو شغله يعني افرادي. رو به افزايش بوده است

نفربرآورد شد، كه نشان از تحول در  144هاي ديگر اشتغال داشتند  كنار كار كشاورزي به فعاليت

وضعيت اشتغال اين منطقه دارد، با توجه به موارد ياد شده، تحوالت دروني رخ داده در اشتغال 

تحوالت  جوامع روستايي پيرامون شهر اردبيل بيشتر ناشي از تغيير عملكرد عامل بيروني يعني

در راستاي همين تحوالت رخ داده شاهد افزايش قيمت زمين و . رخ داده در شهر اردبيل است

سال اخير در  35اجاره بها در روستاهاي مورد مطالعه هستيم، چنانچه ميانگين قيمت زمين طي 

 1850000ريال به  600ريال و در معابر اصلي از  450000ريال به 420درون بافت روستا از 

  .ريال در ماه افزايش يافته است 600000ريال در ماه به  500بها از  ال و ميزان اجارهري

جهت سبب افزايش قيمت زمين و اجاره در اين  خواران را كه بي البته نبايد نقش دالالن و زمين

، 1390تا سال  1375ساله از سال  15چنانچه طي يك دوره . شوند را ناديده گرفت روستاها مي

واحد افزايش يافته؛ محقق به جهت تنوع اشتغال  27باب به  4هاي معامالت امالك از  نگاهتعداد ب

در پيرامون شهر اردبيل براي محاسبه ميانگين توليد و درآمد ساالنه خريد كاال و محصوالت 
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ها را به چهار بخش، خانوارهاي شاغل كشاورزي، خدمات، صنعت و  خانوارهاي روستايي آن

بندي ميانگين توليد و درآمد ساالنه خانوار  د، با توجه به نتايج برآمده از اين تقسيمدولتي تقسيم كر

ريال بود،  152، 070، 000كرد اين خانوارها برابر با  و ميزان هزينه 149، 550، 000كشاورز برابر با 

نوارهاي شود ولي در رابطه با خا بنابراين، تناسبي ميان درآمد و هزينه اين خانوارها مشاهده مي

  شاغل در بخش خدمات وضعيت مالي چندان مناسب نيست زيرا درآمد اين خانوارها برابر با

ريال بوده كه تناسب چنداني  125، 000، 000ها برابر  ريال ولي ميزان هزينه آن 108، 000، 000

ي بالغ تنها در اين كار تحقيقي شاغالن بخش صنعت با درآمد. بين درآمد و هزينه آنها برقرارنيست

 125، 000، 000و هزينه ساالنه در حدود  140، 000، 000ريال و دولتي با  230، 000، 000بر 

ريال از وضعيت بهتري در مقايسه با بخش كشاورزي و خدمات برخوردارند؛ با توجه به موارد 

فوق جريان سرمايه در مورد شاغالن بخش كشاورزي و خدمات به خارج  از روستاها و در مورد 

هاي دولتي و صنعتي از خارج روستاها به داخل صورت گرفته؛ در مورد ديگر  اغالن بخشش

گذاري روستاييان  هاي روستاييان تقريباً وضعيت به همين منوال است، عمده سرمايه گذاري سرمايه

نفرو تعداد افرادي كه مبادرت به  350نفر از 88صرف خريد لوازم خانگي و اتومبيل شده يعني

ها  انداز در بانك نفر بودند، در مورد پس 33اند ناچيز در حدود  ن، مسكن و مغازه كردهخريد زمي

اند  نفري كه موفق به ديافت وام از بانك شده 237اند كه از  انداز كرده نفر مبادرت به پس 199تنها 

به اين با توجه . اند نفر موفق به دريافت وام ازدواج شد 61نفر موفق به دريافت وام مسكن و  87

ها در اين روستاها وجود ندارد ولي با توجه به  گذاري شهري كه برآورد دقيقي از ميزان سرمايه

ها مانند احداث واحدهاي صنعتي و توليدي،  مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط آن

گذاري بيروني در روستاها بسيار باال بوده،  سازي، استخراج مصالح ساختماني، حجم سرمايه شهرك

ها از روستاها خارج شده و بيشتر تبعات محيطي ـ اكولوژيكي را  گذاري ي سود حاصل از سرمايهول

دهند در  هاي كه روستاييان انجام مي گذاري همچنين مجموعه سرمايه. گذارند از خود به جاي مي

شوند تا كاالهاي  محيط شهرها صورت گرفته، مولد بوده و بيشتر صرف خريد كاالهاي مصرفي مي

  .اي مايهسر
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  گيري نتيجه

فضايي پيوسته در حال تغيير هستند، اين تغييرات   عنوان به يك نظام مكاني ـ امروزه روستاها به

تأثير نيروها و روندهاي دروني اين نظام است، بلكه، ضمناً از نيروها و روندهاي  نه تنها تحت

. پذيرد ميگيرد نيز تأثير  ـ فضايي و يا غيرفضايي نشأت مي هاي مكاني بيروني كه از ساير واقعيت

در واقع عوامل و نيروهاي دروني و بيروني، هر يك در بستر زمان به شكلي در روند تحوالت 

هاي روستايي پيرامون شهرها تأثير گذاشته است، شهر اردبيل، با توجه به موقعيت مهم  سكونتگاه

ام عنوان يك عامل مهم بيروني نظ به 1372سياسي آن بخصوص بعد از استان شدن آن در سال 

اند، با توجه به اين كه اين شهر  تأثير قرار داده سكونتگاهي روستايي پيرامون خويش را تحت

جهت توسعه صنايع توليدي و مولد خود و همچنين اسكان سرريز جمعيتي خود به توسعه 

هاي زراعي روستاهاي پيرامون خويش را مورد  لذا، در وهلة اول زمين. فيزيكي دست زده است

عنوان عامل بيروني  چنانچه اين توسعه فيزيكي و خزش به. قرار داده استاندازي  دست

ـ اكولوژيك، اجتماعي  عرصه محيطي 4هاي روستايي در هايي را براي ساكنان سكونتگاه دگرگوني

  . ـ فرهنگي، اقتصادي و كالبدي ـ فضايي به دنبال داشته است

صوالت كشاورزي و كاهش اكولوژيك، شاهد افزايش سطح زيركشت مح - در عرصة محيطي

برداران شهرنشين هستيم، در اثر اين همين عامل  برداران روستايي وافزايش تعداد بهره تعداد بهره

عنوان  هاي عميق؛ دشت اردبيل از سوي مسئوولين ذيربط به برداري بيش از حد از چاه و بهره

يك تغييرات كاربري هاي محيطي ـ اكولوژ دشت ممنوعه اعالم شده؛ از مظاهر ديگر دگرگوني

هاي ديگر است، ازعوامل دروني مؤثر در تغيير كاربري زراعي نياز  اراضي زراعي به كاربري

باشد، ولي در اين ميان نقش عوامل و روندهاي بيروني بسيار  جوامع روستايي به مسكن مي

 سازي و برداشت ـ توليدي، شهرك بيشتر از عوامل دروني بوده و احداث واحدهاي صنعتي

هاي عمده تغييرات كاربري توسط  هاي ساختماني از نشانه مصالح ساختماني و دپوي نخاله

  .عوامل و روندهاي بيرون از روستا است

از بعد كالبدي، افزايش جمعيت ساكن در روستاها سبب افزايش تعداد ساخت واحدهاي مسكوني 

هاي  اين واحدها داراي تعداد فضابندي دوام در متراژهاي كوچك شده بدون مجوز با مصالح كم

ها  دروني به مراتب كمتر از گذشته بوده كه نشان از تحول نوع اشتغال و فرهنگ حاكم بر خانواده

هاي هادي در برخي روستاها  رغم اجراي طرح در روستاهاي پيرامون شهر اردبيل، علي. باشد مي
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وستاها هستيم كه حتي در برخي روستاها نشيني در ر گيري حاشيه شاهد معابرتنگ و باريك و شكل

ي اصلي از كانوني به خطي در حال تبديل است،  الگوي كلي كالبدي روستاها به تبعيت از جاده

برابر شد و رشدي معادل  2ساله تقريباً  35همان طور كه اشاره جمعيت اين روستاها در يك دوره 

روهاي دروني و بيروني يكسان عمل كرده در اينجا نقش عوامل و ني. درصد را تجربه كرده است 5

. ساله مساوي است 5چنانچه كه در اين روستاها ميزان مهاجرپذيري و مهاجردهي در طي دوره 

عنوان عوامل بيروني در مهاجرپذيربودن و  هاي دولتي را به ها و برنامه البته نبايد نقش سياست

ها و ارائه  تي كه در اجراي برنامهماندگاري جمعيت روستايي ناديده گرفت در كنار نقش مثب

ها و اطالعات هنوز در اين  خدمات عمومي در بهبود و دگرگوني روستايي داشته ولي جريان ايده

هاي نوين كشاورزي  روستاها مناسب نيست چنانچه تعداد افرادي كه از سواد اينترنتي و روش

نيروها بيروني در باال بردن سطح اي كه روندها و  يعني به اندازه. آگاهي دارند بسيار كم است

اند، در باال بردن سطح آگاهي و  برخورداري از وسايل و لوازم جديد زندگي در روستاها موفق بوده

دانش روز موفق عمل نكرده است؛ و در آخر بعد دگرگوني اقتصادي در روستاهاي پيرامون شهر 

امر بود كه شاغالن روستايي طي دوره اردبيل مورد مطالعه قرار گرفت كه نتايج آن حاكي از اين 

اند و تعداد شاغالن در بخش كشاورزي  ساله تمايل به اشتغال در بخش خدمات پيدا كرده 35

كاهش و تعداد افراد دو شغله در اين مدت افزايش پيدا كرده، طي مدت ياد شده در اثر عوامل و 

زمين و اجاره بها چندين برابر شده خوار قيمت  هاي زمين ها و دالل نيروهاي بيروني يعني واسطه

كه بيشتر سود حاصل از اين عمل به خارج از محيط روستاها منتقل و جوامع روستايي از آن 

اند همچنين در بين خانوارهاي شاغل در بخش كشاورزي و خدمات تناسبي بين  بهره مانده بي

هاي حاكم بين  بط و جرياندرآمد و توليد و هزينه آن ديده نشد كه نشان از عدم تناسب در روا

هاي موجود  طوركلي چنانچه بتوان پيوندهاي و جريان به. شهر اردبيل و روستاهاي پيرامون آن دارد

هاي مختلف فضايي اعم از شهري و روستايي را به درستي مورد شناسايي قرار داد و  بين كانون

اي، ملي و جهاني، به نحوي  قهاندازهاي منط روند آتي جريانهاي مختلف آنها را با توجه به چشم

اي در دستور كار قرار  توان اميدوار بود كه سياستهاي مناسب توسعه منطقه مناسب ترسيم كرد، مي

هاي  از لحاظ نظري، تحقق اينگونه جريانها در بستر دگرگوني). 504: 1387سعيدي،(گيرد 

، با تنوع و تقويت اشتغال اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جاري، بويژه در كشورهاي در حال توسعه

  ).36: 1383سعيدي، سلطاني،(هاي روستايي همراه است  در محيط
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