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كاركردي روستاهاي -رويي شهر بابل و تغييرات ساختاريپراكنده
 »كلامحلهسياه«مطالعه موردي:  پيرامون

  ١يكجور يكمانرود يموسدكتر 
  ٢صادق قلي نيا

  ١٣٩٨/ ٠٣/ ٢٥: تاريخ پذيرش      ٢٦/١٠/١٣٩٧تاريخ دريافت:  

  چكيده
 با رشد شتابان و گسترش پراكنده دهه اخيربطور كلي، شهرهاي بزرگ و متوسط ايران در شش

و استحاله ساختاري و  يسيدگرداند. اين روند، اغلب به به تأثير از فرايند نوسازي مواجه بوده
 پژوهش، شناخت كاركردي روستاهاي واقع در پيرامون اين شهرها منتهي شده است. هدف اين

 يكاركردي و ساختار و تأثير آن بر تغييرات ١٣٩٥ تا ١٣٣٥ سال بابل از شهر گسترش الگوي
به دو  پژوهش نيا ازياطلاعات مورد ناست. » كلامحلهسياه«ويژه روستاي روستاهاي پيرامون آن، به

از و پرسشنامه  از ابزار يدانيمطالعات م يشده است. برا آوريجمع يدانيو م ايروش كتابخانه
)، الگو يو عمود ي، جهت (افقزانيم ليها، تحلنقشه هيجهت ته يياياطلاعات جغراف ستميس

 ياست. برا ) و شكل گسترش (پراكنده و فشرده) شهر بابل استفاده شدهياو خوشه ي(منفصل، خط
 يهادوره ها درآن ليهلدرن و تحل كميشهر بابل از مدل  ييروپراكنده زانيم نييمحاسبه و تع

رويي شهر بابل بر روي دهد كه پراكندههاي اين پژوهش نشان مييافته گرديد.مختلف استفاده 
اراضي كشاورزي و با ادغام و الحاق روستاهاي پيرامون آن اتفاق افتاده و تغييرات ساختاري و 

درصد  ٧٤دود حاي كه گونهكلامحله درپي داشته است. بهاي را در روستاي سياهكاركردي گسترده
از  ريدرصد آن به تأث ٢٦و  تيواسطه رشد جمعبه ي اين پژوهششهر در دوره زمان نيا يرشد افق
شهر به  نيا رامونيپ يو روستاها يآباد ١٦تعداد در اثر اين روند، اتفاق افتاده است.  ييروپراكنده

اين شهر  ييروپراكنده اند.ادغام و الحاق شدهدوره زماني اين پژوهش  يطدر آن  يمحدوده قانون
با تغيير كاربري اراضي كشاورزي  منفصل و محورها) امتداد در و جنوب ،شمال(صورت متصل به

  وقوع پيوسته است. آن به يرامونيپروستايي  هايهعرص
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هاي ايالات متحده آمريكا در اواخر شهر گردد.بازمي بيستم اواسط قرن به ١روييپراكنده سابقه
سمت بيرون گسترش يافتند و مقدار زيادي از اراضي كشاورزي و جنگلي را سرعت بهبه ١٩٥٠ دهه

 . مفهوم(Bhatta, 2010:7)وجود آوردند بلعيدند و اثرات منفي محيط زيستي و ترافيكي فراواني به
 (Zhang, 2004)رويي شهري در آن زمان براي آن نوع رشد و گسترش شهري كنترل نشده پراكنده

   ها رونق گرفته بود بكار بردهرويه از اتومبيل شخصي و توسعه شبكه بزرگراهكه در اثر استفاده بي
       فتسازي بعد از جنگ دوم جهاني افزايش يا. اين پديده در اثر رونق خانه(Hess, 2001)شد 

(Duany et al, 2001).  ها و برنامهتداخل  مستقيمنتيجه ، اين دورهتغييرات در طول اين پيچيدگي
  . (Gutfreund, 2004: 231) استبوده  در تمام سطوحت دول ئيمداخلات اجرا

وقفه، رشد رويه زمين، گسترش افقي يكنواخت و بيرويي شهري به معناي مصرف بيپراكنده
اين پديده را گسترش خارج  ورمونت. انجمن (Piser, 2006)اده ناكارآمد از زمين است جهشي و استف

تعريف كرده است و در حومه روستايي  هادر امتداد بزرگراهاز مراكز فشرده روستايي يا شهري، 
(Frumkin, 2004:1)رويي يك وضعيت توسعه غير مجاز و فاقد برنامه است كه معمولاً در . پراكنده

و به اشكال مختلف و عمومًا در طول محورهاي  ٣و تدريجي ٢شهرها، خصوصاً بصورت اتفاقي حاشيه
رويي . پراكنده(Rahman et al, 2008)شود هاي مجاور مرز شهرها ايجاد مياصلي ارتباطي يا جاده

هاي منزوي كه از نواحي ديگر از طريق زمين خالي جدا شهري، گسترش جديد شهر بر روي بخش
. از اين نوع گسترش اغلب با عنوان جهشي يا پرش (Ottensmann,1977)باشد د ميانشده

  .  (Gordon & Richardson,1997)برده شده استنام ٤ايقورباقه
تواند معادل هر يك و يا همه اين موارد باشد: رويي ميو همكارانش، پراكنده از نظر گالستر

سعه زمين، علل رفتارهاي خاصِ استفاده از زمين و الگوهاي خاص استفاده از زمين، فرايندهاي تو
رويي را از هشت بعد تراكم، . گالستر پراكنده(Galster et al, 2001)عواقب رفتارهاي استفاده از زمين 

      ها و مجاورت، قابل بندي، مركزيت، وابستگي به مركز، اختلاط كاربريتداوم، تمركز، دسته
. اوينگ و همكارانش در بررسي اين پديده، چهار عامل تراكم، (Galester, 2004)داند بررسي مي

سه . بطور كلي، (Ewing et al, 2002)ها، مركزيت و دسترسي را انتخاب نمودند اختلاط كاربري
   گسترش نامحدود به مناطق : عبارتند ازرويي پراكندهبراي تعريف فراگير  هاستفاد صفت مورد

 شويلسون و همكاران". (Burchell et al, 2005:21) گسترش گسستهو  كم تراكمتوسعه نيافته، 
گسترش افقي  .٢از مركزو دور  ١يگسترش ،٥اند: پرشهري را شناسايي كرده رشد نوعسه اين ) ٢٠٠٣(
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 "شودمنتهي مي ٥ايو خوشه ٤خطي ،٣و گسترش منفصلبيشتر به رشد  ،شهري از مركزدور 
(Bhatta, 2010:10).   

، ٧گسترش شهري، ٦شهري رشدمفاهيم "دهد كه مرور ادبيات شكل شهري نشان مي
با هم متفاوتند؛ رشد شهري، يك مفهوم عام و غالباً به معني  ٨و توسعه شهري شهري روييپراكنده

شهري به ميزان، جهت  گسترشحاصل جمعِ افزايش زمين تحت اشغال شهري است. در حالي كه، 
رويي شهري نيز يكي از اشكال يا يكي پراكنده. شوداطلاق مي شهريل رشد (افقي و عمودي) و شك

جاي هاي گسترش شهر بوده و عمومًا داراي بار منفي است. اگرچه توسعه شهري نيز بهاز ويژگي
واقع به معني بهبود وضعيت يك، چند و يا همه ابعاد حيات شهري، رود، اما بهمفاهيم مذكور بكار مي

  . )٥: ١٣٩٢كمانرودي كجوري، ( "باشدو گسترش آن مياز جمله رشد 
 يفضايي بسياري از كشورها مسلط توسعه يژگيو كا،يمتحده آمر الاتيعلاوه بر ا اين پديده

 يرسم ينوسازنيز در فرايند  ايران دربوده است.  زياخير ندهه ششو درحال توسعه در  افتهيتوسعه
مهاجرت و شهرنشيني و  شتابان ، رشد١٣٥٠و ١٣٤٠ ر دهه) و افزايش درآمدهاي نفتي ديا(برنامه

 يدر كشورها يرشد و گسترش شهر يروندها و پيامدها"البته شد.  شهري آغاز روييپراكنده
جمعيت سرريز با گريز از  ،يصنعت ينيافته با هم متفاوت است. در كشورهايافته و توسعهتوسعه

ها فعاليت يو برخ برنديتر حومه پناه مآرام و سالم يهابه عرصه ،يبافت كلانشهر يتراكم و فشردگ
 يپيرامون يهابه عرصه ،يفضايي و نياز به مجاورت با كانون اصل -يكانم يهايبه سبب وابستگ

 ،يبا بروز پديده روستاگريز ،يصنعت يدنيا ي. بدينسان مهاجرت در كلانشهرهاشونديمنتقل م
 يروستايي پيرامون يهابه خارج از شهر و به عرصه يشهركرده، جمعيت كلانوارونه عمل يصورتبه

 يهايعلت ناپيوستگنيافته، اغلب بهتوسعه يهاسرزمين است كه در يال. اين در حشوديسرريز م
نامتوازن تحقق  يابه شيوه يجانبه، رشد و گسترش كلانشهرفضايي سرزمين و تمركزگرايي همه

 . بدين ترتيب،گردديهمراه م ياقتصاد-يي و اجتماعفضاي-يكالبد يريختگپذيرفته، با درهم
را در خود ادغام و مستحيل نموده،  ي(عمدتًا روستايي) پيرامون يضاهانيافته، فتوسعه يكلانشهرها
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و در  ينشين. بر اين مبنا، در جايي با رواج حومهشونديفضايي م يو نابسامان يساز دگرديسزمينه
  .)١٤٩: ١٣٩٠و ثابت،  ي(سعيد "روبرو هستيم يغير رسم ديگر بيشتر با پديده اسكان يجا

تاريخي و  محيطي، تمايزات همه با بابل شهري تحولات كه دهندمي نشان هاي اوليهبررسي
قابل  تمايز و كردهتبعيت كشور شهري تحولات كلي روند كشور، از ديگر مناطق برخي با فرهنگي
اين تحولات، موجب تغيير روستاهاي واقع در پيرامون  ).١٣٨٤ درونكلايي، كرد(است  نداشته توجهي

ترين از مهم» كلامحلهسياه«ويژه روستاهاي واقع در لبه بلافصل آن شده است. روستاي اين شهر، به
-رويي اين شهر شده و تغييرات ساختاريباشد كه دچار تأثيرات مجاورتي پراكندهاين روستاها مي

ت. اين موقعيت مجاورتي موجب شد كه اين روستا علاوه بر كاركردي شگرفي را سپري كرده اس
سهولت دسترسي بيشتر به خدمات شهري بابل، از مزيت و اعتبار اجتماعي و اقتصادي بالاتر و توسعه 

هاي خدماتي شهري بيشتري نيز برخوردار گردد. اين روند تغيير و افزايش روابط زيرساخت
د كه ساختار و كاركرد اقتصادي و كالبدي آن از عملكردي شهر بابل و اين روستا موجب ش

رسد كه اين روند به سمت ادغام و كشاورزي به خدماتي و صنعتي (كارگاهي) تغيير يابد. به نظر مي
رويي شهر بابل و تأثير آن رود. در اين پژوهش، ميزان پراكندهالحاق اين روستا در شهر بابل پيش مي

  كلامحله بررسي شده است. وستاي سياهكاركردي ر-هاي ساختاريبر ويژگي
  

 . ادبيات موضوعي٢

  الف. پيشينه تحقيق
هاي روستايي پيرامون، يكي از كاركردي سكونتگاه- رويي شهري در تغيير ساختارينقش پراكنده

رين موضوعات پژوهشي در حوزه جغرافياي انساني در ايران در چند دهه اخير بوده كه در تاصيل
روستايي انجام گرفته است. از جمله؛ رحماني و -ط، مناسبات و پيوندهاي شهريقالب مطالعه رواب

 روستايي هايسكونتگاه مسكن كاركردي-تحولات ساختاري«) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٥ديگران (
فرهنگي، - اكولوژيك، اجتماعي-، به بررسي تأثير چهار عامل طبيعي»يناناشتر يرامون شهرپ

مساحت، معماري، كيفيت، نما و فرايند صدور مجوز احداث  هاير شاخصاقتصادي و نهادي در تغيي
پرداختند. جامعه آماري آن  يليتحل -يفيبه روش توصهاي پيرامون اين شهر مسكن سكونتگاه

درصد  ٢٠خانوار ساكن در بخش اشترينان شهرستان بروجرد بوده كه  ٧٧٤٠روستا با  ٤١پژوهش، 
ها به عنوان جامعه نمونه به روش كوكران انتخاب شدند. ساكن آن خانوار ١٢٣تعداد آن روستاها و 

و اقتصادي، كالبدي  ي،اجتماعابعاد بر شهر اشترينان،  گسترشهاي آن پژوهش، بر اساس يافته
خصوص به را كاركردي مسكن-اثر داشته و تحولات ساختاريپيرامون آن روستاهاي  محيط زيستي

در  ييمساكن روستا بر اساس آن پژوهش، معماري د آورده است.وجوبهآن تر يكدر روستاهاي نزد
سمت الگوي معماري و ساخت يشت، بهنوع مع ييرو تغ ييشهرگرااز روند  يرتأث اين محدوده به

اصول  يتنامنظم، عدم رعا نتايج آن تحقيق، بافتاساس  است. بركرده مساكن شهري سوق پيدا 
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 يناتوسعه كالبدي هاي ويژگي ترينمدرن، مهمو  يفضاي سنت يدوگانگو  ساخت مسكنفني 
   .دشويمحسوب محدوده م

شيراز در شهر  رويي) در پژوهشي به بررسي نقش پراكنده١٣٩٣كمانرودي كجوري و همكاران (
ي پرداختند. در آن پژوهش، ليتحل- يفيتوصبه روش  »گويم« يروستا يكاركرد-يتغييرات ساختار

، شاغلين نسبت ،شاغلين ادتعد ،شغلي نسبت، شغلي (تركيبتصاد شاخص، شامل اق ٢٤متغير و  ٣از 
 نسبت ،جمعيت شدر خنر ،جمعيت اد(تعدي)، اجتماع دقتصاا غالب نقش ،شاغلين لشتغاا محل

، تمهاجر علل ،تمهاجر أمبد، تمهاجر نماز ،تمهاجر انميز ،ارخانو بعد ،ارخانو ادتعد ،جنسي
 ،شگستر انميز، هايبرركا نهاسر ،هايبرركا نسبت ،هايبرركا (مساحتو كالبد شهرنشيني)  ضريب
استفاده شده است. آن ساختماني)  كماتر ،بنا قدمت ،شگستر شكل، شگستر يلگوا ،شگستر جهت

اجتماعي، اقتصادي، تغييرات شيراز موجب شهر  روييپراكنده پژوهش به اين نتيجه دست يافت كه،
شده است. » گويم« يروستاويژه شهرستان شيراز، بهروستاهاي واقع در محدوده  سياسي و كالبدي

داراي  ١٣٦٥تا  ١٣٣٥ هايسالدر  شيراز كهشهرستان واقع در نقاط روستايي  بر اساس آن پژوهش،
سمت نقش اند و بهشده نقشي چند كاركردي داراي ١٣٨٥ و ١٣٧٥ سال در اند،نقش كشاورزي بوده

   اند.سوق يافته خدماتي
 اراضي كاربري تغييرات شهر سنندج و ) در بررسي گسترش١٣٨٨( رمزيقادضياء توانا و 

تحليلي و با استفاده از - آباد) به روش توصيفيحسن و پيرامون آن (روستاهاي نايسر روستاهاي
هاي تعداد و نرخ رشد جمعيت، محل تولد و مهاجرت، محل اشتغال، ثبات سياسي و نظارت شاخص

به اين نتيجه دست يافتند  نيزم يكاربر رييتغزمين و مسكن و  شهرداري بر ساخت و سازها، قيمت
 آننتايج  .است منجر شده روستاهاآن رويي منفصل اين شهر به تورم جمعيتي و رشد پراكندهكه 

اين كه هرچند شهر سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به  داده استتحقيق نشان 
 بودن قيمت زمين و مسكنپايين ،ريلي چون فاصله كم با شهدلاها بهاما اكثر آن روستاها نيست،
 در اين روستاها سكني سهولت دسترسي و امكان استفاده از خدمات شهري نسبت به شهر،

بخشي از  اي تكميلي براي كاركردهاي شهر سنندج،اين روستاها به منزله عرصه ،واقعبه اند.گزيده
   اند.رفتهشهر را پذياين خوابگاهي - سكونتي نقش

 نمواپير ستائيرو يهاهسكونتگا مغااد) در پژوهشي به بررسي ١٣٨٦سعيدي و حسيني حاصل (
ويژه بافت و مسكن)، اجتماعي، اقتصادي و با توجه به معيارهاي مختلف كالبدي (به انتهر كلانشهر

ايي متمركز گسترش فض الگويمحيط زيستي پرداختند. آن پژوهش به اين نتيجه دست يافت كه، 
اي مجموعه گيريشكلساز دگرديسي بسياري از روستاهاي كوچك و بزرگ و كلانشهر زمينهاين 

روندها و تحولات  شده است. علاوه بر اين،آن هاي پيراموني هويت از سكونتگاهقواره و بيبي
 در ايجانبههمه هاياقتصادي حاكم بر فضاي كلانشهري از منظر كالبدي نيز دگرگوني- اجتماعي

مصالح  بافت سكونتگاهي، مسكن، ساز و الگوي ساخت ويژه درهپيراموني، ب روستاهاي بافت و ساخت
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ها پديدار ساخته است. سريع كاربرير مورد استفاده، تغيير در شكل و جهت معابر درون بافت و تغيي
هاي تگاهالحاق شهري، برخي از سكون هاي گذشته و در پيِ گسترش كالبدي وبدينسان، در گذر دهه

 هله، در پيكراگرفته و از طريق استح قرار كلانشهر در معرض پديده خورندگياين روستايي پيرامون 
كاركردي - و از هم گسيختگي ساختاري حالي كه بعضي ديگر با فروپاشي در اند، شهر ادغام شده

  اند.هائي در ابعاد مختلف يافتهروبرو شده، دگرگوني
كاربري  انداز و دگرگونيخورندگي چشم«) در پژوهشي با عنوان ١٣٩٠سعيدي و شفيعي ثابت (

به اين نتيجه رسيدند كه » هاي كشاورزي در روستاهاي پيراموني كلانشهر تهراناراضي زمين
هاي موقعيت استقرار، ميزان فاصله، وضعيت دسترسي روستاهاي پيراموني و از همه اثرگذارتر، جاذبه

ها سوي آناي در مهاجرپذيري و هجوم جمعيت بهكنندهنقش تعيين اي كلانشهر تهران،فرامنطقه
ها داشته است. در همين راستا، هرچه فاصله روستاها از اين كلانشهر كمتر و امكان دسترسي آن

هاي كشاورزي بيشتر شده است. علاوه بر اين، هجوم بيشتر بوده، دامنه دگرگوني و تبديل زمين
و نيز از خود اين كلانشهر به روستاهاي پيراموني همراه با افزايش جمعيت از نقاط مختلف كشور 

گيري روزافزون از آب كشاورزي رهاشده ساز بهرهها، زمينهمصرف آب غير زراعي و آشاميدني در آن
آب آبي گسترش يافته است. در اين بين، همراه با رشد ناموزون كالبد روستاها، اراضي بيبه سبب كم

ها پديد آمده و بر شدت تبديل اراضي كشاورزي افزوده است. ي در مجاورت بافت آنو رهاشده بسيار
هاي ها، گسترش حمل و نقل و امكان جابجايي، فعايتاين فرايند، همراه با افزايش و بهبود زيرساخت

تر، گسترش شهرگرايي در چند دهه گذشته، عمراني و تأمين خدمات عمومي و شايد از همه مهم
  هاي كشاورزي ايفاء كرده است.ي در تبديل زميننقش آشكار

     و تحول  يكلانشهر يوندهاينقش پ«) در پژوهشي درباره ١٣٨٣( يو سلطان يديسع
هاي اند كه جريانبه اين نتيجه رسيده» حصار در حوزه كلانشهر مشهد يروستا ييفضا -يكالبد

لانشهرها تحولات بسياري را موجب كلانشهري در نتيجه روندهاي شهرگرايي و نوسازي در حاشيه ك
هاي مختلف در ماهيت و دامنه روندهاي تحول فضاي روستايي ها در قالبشده است. اين جريان

اي در ها، نقش و جايگاه برجستهگونه جريانترين عامل اينعنوان مهمدخالت داشته است. سرمايه به
هاي گذاريشماري حاصل از سرمايهاين تحولات فضايي داشته است، چراكه تحولات كالبدي بي

هاي ديگر، حتي از ها عامل جذب سرمايهگذاريوجود آورده است. اين سرمايهشهريان در روستا به
نتيجه اين  حصارهاي جذب گردشگر در روستاي هاي ديگر بوده است؛ افزايش قابليتشهرستان

  جريان بوده است. 
- اي، پيوندهاي روستاييراهبرد شبكه منطقه«وان ) در پژوهشي با عن١٣٨٤زاده (سعيدي و تقي

يافتند كه به اين نتيجه دست» اي: بررسي تطبيقي نواحي باغملك و اردكانشهري و توسعه ناحيه
متقابل مثبت بين نقاط شهري و نقاط روستايي  از پيوند و ارتباطايران يافته در مناطق توسعه
يا چنين پيوندي وجود نداشته است و يا  نيافتهسعهاند. در مقابل، در مناطق توبرخوردار بوده
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اي و پيوند يافتگي منطقهديگر، بين توسعه به سخن .صورت ارتباط منفي و ناپايدار بروز كرده استبه
شدن ثر در درونيؤهاي بسيار ماز شاخصيكي مثبت روستايي شهري نسبت مستقيم وجود دارد. 

شبكه منطقه اي نيز مورد تأكيد است، وجود شبكه  راهبردتوسعه و تجهيز اقتصادهاي محلي كه در 
سطح و يا به عبارت ديگر، ارتباط افقي بين مراكز هم هاي محلي وحمل و نقل بين مراكز در محدوده

صورت شهري به- تا زماني كه پيوندهاي روستايي بر اساس نتايج اين پژوهش، نيز مراكز فرعي است.
توسعه  يافته با ساير اجزاء اين نظام قرار نگيرد،باط منظم و سازمانجزء اصلي نظام فضايي و در ارت

  .زمان شهر و روستاست، تحقق نخواهديافتمان و همأاي كه دربرگيرنده توسعه تومتعادل منطقه
عملكرد متقابل و پيوندهاي فضايي بين شهر قزوين و «) در بررسي ١٣٨٣طاهرخاني و افتخاري (

، به شناسايي روابط متقابل و تغييرات اجتماعي، اقتصادي، »امون آنسكونتگاه روستايي پير ٦٥
هاي مردم، توليدات، فضايي آن شهر و روستاهاي پيراموني آن با تأكيد بر جريان- فرهنگي و مكاني

تحليلي پرداختند. آن پژوهشگران در آن پژوهش به - پول، اطلاعات، كالا و خدمات به روش توصيفي
كه بروز تغييرات در مراكز روستايي اين استان، غير ارگانيك بوده و اين  اين نتيجه دست يافتند

ها ها تغيير يافتند و به ساير كاربريپيامدها را درپي داشته است: بسياري از اراضي زراعي و باغ
هاي بازي زمين تشديد شد؛ تعداد دامدارياختصاص داده شدند؛ قيمت مسكن افزايش يافت و بورس

هاي محيط زيستي در نواحي اطراف محيط شهري را درپي داشته يافت و آلودگي صنعتي افزايش
وري اراضي زراعي كاهش يافت؛ الگوي شدن اراضي زراعي فراهم شد و بهرهقطعهاست؛ زمينه قطعه

سمت الگوي مسكن شهري سوق يافت؛ زمينه جذب مهاجران مسكن روستايي تغيير كرد و به
هاي افزايش جمعيت شهري شد؛ مالكيت اراضي فزايش و ناهنجاريروستايي فراهم شد و موجب ا

هاي ناهمگن باعث تضعيف انسجام زراعي و توليد محصولات كشاورزي كاهش يافت و اسكان گروه
  هاي متعدد اجتماعي و فرهنگي را درپي داشته است.روستا شد و چالش

 ييروستا ينواح ر و روستا درروابط و مناسبات شه يالگوها يلتحل«) در بررسي ١٣٨١رضواني (
ريزي نشده و صورت خودجوش و برنامهبه اين نتيجه رسيده است كه آن روستاها به» اطراف تهران

اند هاي آن شهر تبديل شدهاي تكميلي براي ايفاي نقشها و امكانات خود به عرصهمتناسب با ويژگي
ها برجاي گذاشته است. بر اساس اين لف آنهاي مختو اين روند آثار و پيامدهاي نامطلوبي در زمينه

قابل تبيين است. بر اين اساس، امروزه اكثر » مدل حومه«پژوهش، اين تحولات بيشتر در قالب 
كنند و نواحي روستايي استان تهران نقش حومه شهر تهران و شهرهاي اقماري مجاور آن را ايفاء مي

صورت حياط خلوت شهر تهران و يا در واقع به هاي تكميلي براي كاركردهاي شهريعنوان عرصهبه
فضايي و - فرهنگي و كالبدي- كنند. در مجموع، از آنجاكه بروز تحولات اقتصادي، اجتماعيعمل مي

صورت خودجوش و فاقد هرگونه گيري كاركردهاي جديد در نواحي روستايي اطراف تهران بهشكل
نامطلوبي هم بر شهر تهران و هم بر نواحي  شده بوده است؛ آثار و پيامدهايريزيحركت برنامه

      .اطراف آن برجاي گذاشته است
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بندي رسيد توان به اين جمعشناختي اين سوابق پژوهشي ميبا توجه به وجوه محتوايي و روش
- پويش ساختاري«، متأثر از ديدگاه سيستمي و رويكرد ها از جهت نظريكه تمامي اين پژوهش

دار بين الگوي گسترش ي و با هدف كشف رابطه معنيليتحل-يفيتوصوش هستند و به ر» كاركردي
رويي به عنوان اند. بر اين اساس، پراكندهشهري و تحولات روستايي پيرامون شهرها انجام پذيرفته
 يشهر يسكونتگاهمنسجم نظام  پاشيدگييكي از الگوهاي غير رسمي گسترش شهري، موجب ازهم

اند، اما ها به تمامي ابعاد اين تحول توجه كردهت. اگرچه اين پژوهشيي در ايران شده اسو روستا
     هاي تغيير كاربري زمين و الگوي بافت و مسكن) و كمتر ويژه شاخصبيشتر به بعد كالبدي (به

-رويي شهري، موجب تغييرات ساختارياند. همچنين، اگرچه پراكندهبه تغييرات نهادي آن پرداخته
وستاهاي واقع در محدوده عملكردي شهرهاي مورد مطالعه شده، اما اين تأثير در كاركردي تمامي ر
ها نشان ها و نتايج اين پژوهشتر يا بلافصل آن شهرها بيشتر بوده است. يافتهروستاهاي نزديك

دهد كه روند گسترش شهري و تحولات روستاهاي پيراموني، اغلب به ادغام و الحاق روستاهاي مي
شود. فصل شهري به شهرهاي مركزي و گسترش نوعي شهرگرايي كاذب نيز منتهي مينزديك و بلا

در نظام سكونتگاهي ايران » پيرامون-مركز«علاوه بر اين، اين روند از گسترش و غلبه نوعي مناسبات 
مشابه اين سوابق پژوهشي  شناختيحكايت دارد. بطور كلي، پژوهش حاضر از جهت نظري و روش

 يكمانرودها، مشابه پژوهش خاص، از نظر مدل نظري و تعداد متغيرها و شاخصاست، اما بطور 
-يدر تغييرات ساختار رازيشهر ش ييرونقش پراكندهدر خصوص ) ١٣٩٣و همكاران ( يكجور

  .باشدمي »گويم« يروستا يكاركرد
  ب. مباني نظري تحقيق

تعامل و تغيير مستمر اين دو  شوند.تشكيل مي» ٢كاركرد«و » ١ساخت«ها از دو بعد اساسي نظام
هاي شود. نظامها ميكليت نظام ٤و نوآوري ٣بعد به تأثير از عوامل دروني و بيروني، موجب پويايي

اين . تحول هستندعناصر فضايي  روابطتركيب و يا حائز ساخت  هانظاماين  اند.گونهفضايي نيز اين
اتفاق طول زمان بستر مكان و در در و كاركرد  ها در تأثيرگذاري و تأثيرپذيري متقابل ساختنظام
در طول زمان و در  فضاييهاي پديدهرو، ). از اين١٣٩٣افتد (كمانرودي كجوري و همكاران، مي

ها پديدهاين ديگر، حركت  ييابند. به عبارتكنند و تغيير ميشوند، حركت ميبستر مكان ايجاد مي
رو زمان و مكان داراي همگرايي و در هم د و از اينافتدر فصل مشترك زمان و مكان اتفاق مي

ها در طول زمان، درجه درهم فشردگي و درهم تنيدگي اي هستند. سرعت انتقال پديدهتنيدگي ويژه
  ).Stlawa, 2000:1-3نمايد (زمان و مكان را معين مي
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٣.Dynamism 

٤.Inovation 
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اي اس ناحيههاي سكونتگاهي شهري و روستايي در مقيهاي فضايي، نظامترين نظاميكي از مهم
 برقرار و افقي ها، نوعي پيوند عموديكاركردي اين نظام و ساختاري و محلي هستند. ميان اجزاي

با  تنگاتنگ در ارتباط ساخت،انسان و از طبيعي اعم كالبدي، است. بر اين اساس، ساختارهاي
 نظام فرعي هاين نظامعنوابه خود هادوي اين البته هر گيرند؛مي قرار اقتصادي- اجتماعي هايساختار

 اكولوژيك-كاركردهاي طبيعي چه مختلف، ترتيب، كاركردهاي همينكنند. بهمي عمل اصلي فضايي
 دارند. معنادار تعامل يكديگر با فرعي، نظامي عنوانبه هريك نيز اقتصادي-چه كاركردهاي اجتماعي و

 و تعامل در كاركردي، و ساختاري عيفر اجزاي و هانظام از هم، اعم هاي فرعيتمام نظام نهايت، در
 خود، محيط در فضايي، نظام كه كليت توان دريافتمي كنند. بدينسان،مي با هم عمل ارتباط متقابل

 اقتصادي- و اجتماعي اكولوژيك- طبيعي گوناگون اجزاي بين پيچيده بسيار و چندبعدي در تعاملي
(سعيدي،  "قرار دارد تغيير معرض در پيوسته انزم گذر در پويايي نوعي با آن، نتيجه در كه قراردارد
١١-١٢: ١٣٩١.(  

)، عموماً بر اساس ١٩٥٠-٦٠شالوده توسعه كشورهاي در حال توسعه در اواسط قرن بيستم (
شكل گرفته  ٨»قطب رشد«و  ٧»توسعه قطبي«و راهبرد  ٦»رشد صنعتي«، رويكرد ٥»نظريه نوسازي«

هاي سياسي، اقتصادي، اي از تحولاتي كه در زمينهيچيدهبود. نظريه نوسازي براي تحليل مجموعه پ
اجتماعي، فرهنگي، رواني و فضايي براي انتقال از جامعه سنتي و كشاورزي به جامعه مدرن و 

هاي نظري و عملي نوسازي، اقتصاد است. دهد، بكار برده شده است. يكي از حوزهصنعتي رخ مي
آوري، كشاورزي، خدمات و تغيير در نيروي كار و فن الگوي نوسازي اقتصادي شامل نوسازي صنعت

منظور جلوگيري م توسط فرانسوا پرو به١٩٥٥راهبرد فضايي قطب رشد كه ابتدا در سال "باشد. مي
هاي فعاليت در از تمركز بيش از حد شهر پاريس در فرانسه مطرح شد، قصد داشته با ايجاد قطب

هاي اقتصادي و به تبع آن سرريز و هر، به پخش فعاليتفواصل مختلف و جلوگيري از تمركز مادرش
تواند بازخورد مثبت يا منفي درپي داشته پخش توسعه در فضاي ملي كمك نمايد. اين روند مي

اي اصلي و پيراموني هباشد؛ بازخورد مثبت، پويايي اقتصادي است كه بر رشد و توسعه سكونتگاه
هاجرت، بيكاري، ساختارهاي نامناسب سني و جنسي، بافت و ذارد. بازخورد منفي، شامل مگتأثير مي

اي دورتر از سكونتگاه اصلي يا مركز، قابل تركيب نابسامان نهادها و تأسيسات خدماتي، در فاصله
  ).١٥٥: ١٣٩٠(سعيدي،  "مشاهده است

ريزي گذاري در آمايش سرزمين و برنامهم به عنوان ابزار سياست١٩٦٠اين رويكرد در دهه 
ها و و تسهيلات مالي دولت اي مورد توجه قرار گرفت و در كشورهاي مختلف عمومًا با حمايتنطقهم

                                           
٥.Modernization Theory 

٦.Industry Growth Approach 

٧.Polarized Development Strategy 

٨.Growth Pole 
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      گيري در كشورهاي جهان سوم بر المللي بكار گرفته شد. اين جهتمؤسسات فراملي و بين
هاي توسعه در ، تمركز و تراكم منابع و زيرساخت٩خلاف كشورهاي جهان اول، موجب قطبش

اي (مراكز)، نياز به تأمين نيروي كار صنعتي، مهاجرت منطقه ١١و مادرشهرهاي ١٠هرهاي مليكلانش
گسترش شهري در اراضي پيرامون شده شهري، نياز به فضاهاي جديد حياتي و - سابقه روستابي

به بعد با  ١٣٣٥معاصر به اجرا درآمد و از سال  در ايران نيز از اوايل سده هاگيرياست. اين جهت
 برنامه در قالب ١٣٥٦ تا ١٣٤٧ هايسال دت بيشتري ادامه يافت؛ راهبرد قطب رشد در طولش

در  ايمنطقه و هاي فضايي مليريزيبرنامه ) عمراني، مبناي٥٦-١٣٥٢پنجم ( ) و٥١-١٣٤٧چهارم (
 و منابع تراكم و تمركز ها و اقدامات مربوط، موجب، برنامههاگيريجهت اين. گرفت قرار ايران

مهاجرت، ها، ها، مراكز و نقاط رشد، شكاف سطوح توسعه مناطق و سكونتگاهها در قطبيرساختز
رويي و تغييرات ساختاري و كاركردي گسترده و فراگير، از جمله كاربري اراضي، در مراكز و پراكنده

 تأثير تحترشد در ايران،  ها، مراكز و نقاطقطبنواحي پيرامون  ترتيب، اين نواحي پيرامون شد. به

كانوني متناسب با  به كشاورزي، مكاني توليدي با اقتصاد غالباً  از تدريجبه كاركردهاي شهري،
  ). ٤٦: ١٣٩٣شدند (كمانرودي كجوري،  كاركردهاي شهري (صنعتي و خدماتي) تبديل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
٩.Polarized 

١٠.Metropolitan 

١١.Metropolis 

 صنعتي رويكرد رشد
  اجتماعي)-(اقتصادي

  پراكندرويي شهر بابل

  قطبي راهبرد توسعه
 (فضايي)

- تغييرات ساختاري

  كاركردي 

  نوسازي نظريه

تمركز منابع و 

عدم توازن فضايي 
  توسعه

   ينظام اقتصاد فروپاشي
  روستايي و اجتماعي 

جرت به داخل و مها
  پيرامون

 فضاهاي حياتي نياز به
  ها، مراكز قطبگسترش 

  و نقاط رشد

فقدان مديريت كارآمد 
  اراضي

 بيتركاقتصادي (
 ،ينسبت شغل ،يشغل

نسبت  ن،يتعداد شاغل
نقش غالب  ن،يشاغل

مساحت، كالبدي (
 يجهت گسترش، الگو

ل گسترش، شك
گسترش، درصد 

تعداد اجتماعي (
نرخ رشد  ت،يجمع

 ،ينسبت جنس ت،يجمع
 بيبعد خانوار، ضر
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  : مدل نظري پژوهش١شكل 
  منبع: نگارندگان

  
  

  يقشناسي تحق. محدوده و روش٣
طول  يقهدق ٣٠درجه و  ٥٢و  يعرض شمال يهثان ٣٥و  يقهدق ٥درجه و  ٣٦ ينشهر بابل ب

هكتار در  ٣٠٣٦مساحت نفر و  ٢٥٠٢١٧جمعيت با شهر  ينقرار دارد. ا ينويچالنهارگراز نصف يشرق
شهر بابل در شكل شماره  ياسيس يتموقع .واقع شده استتهران شهر  يشمال شرق يلومتريك ٢١٠

   ).١٣٩٥ يران،داده شده است (مركز آمار انشان  ٢
  

  
  : نقشه موقعيت سياسي شهر بابل٢شكل 

  نگارندگانمنبع: 
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عرض  يقهدق ٣٠درجه و  ٣٦و  يطول شرق يقهدق ٤١درجه و  ٥٢در  كلامحلهياهس يروستا
 و آبادروشن يروستا از سمت شمال به شهر بابل، از جنوب به روستا اينقرار دارد.  يشمال

و  يكشاورز يبه اراض شرق طرف از و بابلرود و رودخانه يكشاورز ياز غرب به اراض پشت،ميرود
  ). ٣شود (شكل يمحدود م يكندهعلمدار و هر يروستا
  

  
  كلامحله: محدوده و موقعيت روستاي سياه٣شكل 

  نگارندگانمنبع: 
  

كلامحله است. آماري اين پژوهش، بخش مركزي شهرستان و شهر بابل و روستاي سياه جامعه
است. البته در برخي موارد معدود كه اطلاعات  ١٣٩٥تا  ١٣٣٥محدوده زماني اين پژوهش، سال 

ها نيز گيريها و نتيجهدر دسترس نبوده و به تحليل ١٣٩٥سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
اين تحقيق به استفاده شده است. اطلاعات مورد نياز  ١٣٩٠نموده، از اطلاعات سال آسيب وارد نمي

آوري آوري شده است. از روش مطالعه ميداني براي جمعاي و ميداني جمعدو روش كتابخانه
 ريغ يازهاين نيمحل اشتغال و محل تأمو  هكلامحلاهيس يمبدأ و علل مهاجرت به روستااطلاعات 

ابزار پرسشنامه بسته و باز استفاده آن استفاده شده است. براي انجام اين مطالعه، از  نيروزانه ساكن
كلا خانوار از كل خانوارهاي ساكن روستاي سياه ٢٩٣ها شده است. حجم نمونه و تعداد پرسشنامه

درصد تعيين شده  ٩٥بوده كه با استفاده از فرمول كوكران و با سطح اطمينان  ١٣٩٥محله در سال 
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 يايياطلاعات جغراف يستماز سه است. گيري به روش تصادفي سيستماتيك انجام شداست. نمونه
و  ي)، الگو (منفصل، خطيو عمود ي(مساحت)، جهت (افق يزانم تحليل ها،نقشه يهجهت ته

. است استفاده شده ١٣٩٥تا  ١٣٣٥از سال ) و شكل گسترش (پراكنده و فشرده) شهر بابل ياخوشه
نسبت  ،يشغل بيتركادي (هاي اقتصهاي اين پژوهش، شامل معيارها و شاخصمعيارها و شاخص

 رشد نرخ جمعيت، ي)، اجتماعي (تعدادنقش غالب اقتصاد ن،ينسبت شاغل ن،يتعداد شاغل ،يشغل
 يمساحت، جهت گسترش، الگوشهرنشيني) و كالبدي ( خانوار، ضريب بعد جنسي، نسبت جمعيت،

وابق ها بر اساس سيي) است. اين معيارها و شاخصروگسترش، شكل گسترش، درصد پراكنده
و  ١٢كمي هلدرن رويي شهر بابل از مدلاند. براي محاسبه و تعيين ميزان پراكندهپژوهش تعيين شده

   ).١٣١-١٣٣: ١٣٨٥ ي،و موسو يان(حكمتهاي مختلف استفاده شده است ها در دورهتحليل آن
 

  تجزيه و تحليل. ٤
  كاركردي شهر بابل-رويي و ساير تغييرات ساختاريالف. پراكنده

افزايش يافت و روند آن از سال  ١٣٦٥تا  ١٣٣٥رشد و تعداد جمعيت شهر بابل از سال  نرخ
هاي تعديل شده است. اما مساحت اين شهر از روند افزايشي مستمر در طول سال ١٣٩٥تا  ١٣٧٥
رويي در افزايش وسعت اين شهر در برخوردار بوده است. سهم جمعيت و پراكنده ١٣٩٥تا  ١٣٣٥

درصد  ٧٤تفاوت بوده است. بطور كلي و بر اساس نتايج محاسبات مدل هولدرن، مقاطع مختلف م
رويي ناشي شده آن از پراكند درصد ٢٦رشد جمعيت و اين دوره از در بابل افزايش وسعت شهر 

و در اين روند موجب كاهش تراكم ناخالص جمعيت و افزايش سرانه ناخالص زمين شهري است. 
 ).٤و شكل  ١(جدول  ده استش شهراين  رويهنتيجه گسترش افقي بي

  
  ١٣٩٥تا  ١٣٣٥رويي شهر بابل از سال : تغيير جمعيت، مساحت و پراكنده١جدول 

                                           
١٢. Holdren Model 

  سال
تعداد 
  جمعيت

  نرخ رشد
  جمعيت

مساحت 
  (هكتار)

سرانه 
  ناخالص

  (متر مربع)

ميزان 
  رشد

درصد توسعه 
مرتبط با رشد 

  جمعيت

درصد 
رويي پراكنده

 شهر بابل

٢٣/٧٤  ٢٦٩  -  ٣٦١٩٤  ١٣٣٥  -  -  -  
٣٦  ٦٤  ٤٤/٢  ٢٧/١٣١  ٦٥٦ ٢٨/٣  ٤٩٩٧٣  ١٣٤٥  
٣٤  ٦٦  ٠٥/١  ٦٧/١٠١  ٦٩٢ ٤/٣  ٦٨٠٥٩  ١٣٥٥  
٥/١٩  ٨٠,٥  ٦٣/١  ٢٤/٩٨  ١١٣٣ ٤١/٥  ١١٥٣٢٠  ١٣٦٥  
١٧  ٨٣  ٣٨/١  ٤٠/٩٩  ١٥٧٤ ٢٢/٣  ١٥٨٣٤٦  ١٣٧٥  
٢٥  ٧٥  ٤٥/١  ٤٧/١٣١  ٢٦٤٧ ٤٣/٢  ٢٠١٣٣٥  ١٣٨٥  
٢٦  ٧٤  ٣٢/١  ٣٣/١٢١  ٣٠٣٦  ٢/٢  ٢٥٠٢١٧  ١٣٩٥  
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  ١٣٣٥- ٩٥منبع: مركز آمار ايران، 
  

  
  ١٣٩٠تا  ١٣٣٥: نقشه مراحل گسترش شهر بابل از سال ٤شكل 

  نگارندگانمنبع: 
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  ١٣٩٥تا  ١٣٣٥شده در شهر بابل از سال هاي روستايي ادغام: نقشه هسته٥شكل 
  نگارندگانمنبع: 

اهاي پيرامون و ادغام و ، اين روند، از گسترش متصل اين شهر در روست٥بر اساس شكل شماره 
جهت نزديكي و قرارگيري در مجاورت اين روستاها اغلب بهها در اين شهر ناشي شده است. الحاق آن

 ١٦تعداد  ١٣٩٥تا  ١٣٣٥اند. از سال شهري به اين شهر ادغام و الحاق شدهمحورهاي ارتباطي برون
 ١٣٤٥تا  ١٣٣٥هاي ها در سالها و الحاقاند. بيشتر اين ادغامروستا در اين شهر ادغام و الحاق شده

هاي اين شهر را تشكيل اكنون بخشي از محلهاست. اين روستاها هم اتفاق افتاده ١٣٧٥تا  ١٣٦٥و 
اند. جهت گسترش شهر شان را حفظ كردهها همچنان وجه كالبدي روستاييدهند و برخي از آنمي

در  پراكنده و منفصل صورتبه و محورها متدادا در و جنوب ودر شمال افقي خطي صورت بهبابل 
 هايشهركت. ساخت و سازهاي رسمي (اس يوستهوقوع پبه يرامونپروستايي  هايسكونتگاه

اين جهت، بودند كه  ياز عوامل يعيشهر و عدم وجود موانع طباين در اطراف  ي)و سازمان يمسكون
در و شمال جهت در  ،شهر ينترش اگسميزان  يشترينباند. الگو شكل گسترش را تسريع كرده

-بابل   و كناربابل- بابلمواصلاتي محور مجاورت بابلسر و در جنوب در - بابل يمحور مواصلاتمجاورت 
اين غرب به شرق مازندران كه از مركز  يو مواصلات يتيمحور ترانز يناست. همچنرخ داده  بندپي
  است. يرگذار بودهتأث يو شرق يشهر در جهت غرب يندر گسترش ا گذرد،ميشهر 

 ٤٤/٥٧به  ١٣٣٥درصد در سال  ٢٣/١٩بر اثر اين روند، ضريب شهرنشيني شهرستان بابل از 
، شهر بابل داراي نقش و كاركرد غالب ٢بر اساس جدول شماره افزايش يافت.  ١٣٩٥درصد در سال 

به  ١٣٥٥بوده است. كاركرد خدماتي اين شهر در سال  ١٣٩٠تا  ١٣٣٥هاي خدماتي در سال
 است. يرامونپ يهاآن در سكونتگاه يخدمات يهانقش يبرخ يعنشانگر توزبازرگاني نزديك بوده كه 

كشاورزي بوده است. كاركرد اين شهرستان از  ١٣٥٥تا  ١٣٣٥كاركرد غالب شهرستان بابل از سال 
 ١٣٩٠تا ١٣٧٥هاي از كشاورزي به چندنقشي نزديك شده است. اين شهرستان در سال ١٣٦٥سال 

به نقش بازرگاني و خدماتي  ١٣٩٠هاي مختلط) بوده كه در سال داراي كاركرد چندنقشي (فعاليت
داراي نقش كشاورزي  ١٣٧٥تا  ١٣٣٥نزديك شده است. نقاط روستايي شهرستان بابل از سال 

اند. نكته هاي مختلط) شدهنقشي (فعاليتداراي كاركردي چند ١٣٩٠و ١٣٨٥اند، ولي در سال بوده
سمت نقش خدماتي گرايش بعد بهبه ١٣٨٥كه، نقاط روستايي اين شهرستان از سال جالب توجه اين

  پيداكردند.
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  ١٣٩٠تا  ١٣٣٥: نسبت شاغلان شهر، شهرستان و نقاط روستايي شهرستان  بابل از سال ٢جدول 

  سال
  نقاط روستايي شهرستان بابل  شهر بابل  شهرستان بابل

  خدمات  صنعت  كشاورزي  خدمات  صنعت  كشاورزي  اتخدم  صنعت  كشاورزي

٨ ٨/٤  ٢/٨٧  ٢٠/٦١  ٥٠/٢٧  ٣٠/١١ ١/١٧ ٩  ١/٧٣  ١٣٣٥ 

١/٧ ٦/٦  ٣/٨٦  ٦٠  ٦٠/٣٠  ٤٠/٩ ٥/٢٢ ٧/١٤  ٨/٦٢  ١٣٤٥ 

٨ ٢٤  ٦٨  ٧٢  ٢٦  ٢ ٢٢ ١٥  ٦٣  ١٣٥٥ 

١٥ ٥/٢١  ٥/٦٣  ٨٣  ١١  ٦ ٢/٢٨ ٨/١٩  ٥٢  ١٣٦٥ 

٢٤ ١٧  ٥٩  ٧٠  ٢٣  ٧ ١٥/٣٧ ٤٦/٢٥  ٣٩/٣٧  ١٣٧٥ 

٩/٣٤ ١/٢٢  ٤٣  ٦٦  ٢٨  ٦ ٣٦ ٣٣  ٣١  ١٣٨٥ 

٨/٤٤  ٧/٢١  ٥/٣٤  ٦٢/٦٨  ١٤/٢٤  ٢٤/٧  ٩/٤٤  ٧/٢٨  ٤/٢٧  ١٣٩٠  
  ١٣٣٥- ٩٠منبع: مركز آمار ايران، 

  

  كلامحلهكاركردي روستاي سياه- ب. تغييرات ساختاري
با رشد متوسط  كلامحلهروستاي سياه، جمعيت ٣بر اساس جدول شماره  تغييرات اجتماعي:

 افزايش يافته است. ١٣٩٥نفر در سال   ٣٨٦٦به  ١٣٣٥نفر در سال  ٢٩٧ز  ، ادرصد ٣٧/٤حدود 
تجربه كرده است. علت  ١٣٤٥ تا ١٣٣٥درصد) را در دهه  ٤٤/١٧اين روستا بيشترين رشد جمعيت (
كلامحله شرقي و غربي، ارتقاء بهداشت عمومي، توجه به روستاها اين رويداد، ادغام دو روستاي سياه

دارشدن دهقانان و وابستگي آنان به زمين بوده است. ام ارباب و رعيتي و زمينو برهم خوردن نظ
علت قرارگيري آن در نزديكي شهر و نقش خوابگاهي هاي اخير بهافزايش جمعيت اين روستا در سال

افروز از داخل روستا، وجود براي شهر بابل و گراني زمين در آن شهر، عبور محور مواصلاتي گنج
پذيري جديد آن بوده است. نكته حائز كانات و فضاي مناسب براي توسعه و جمعيتخدمات و ام
هاي سرشماري، نرخ رشد جمعيت اين روستا از نرخ رشد شهرستان بابل كه، در همه دورهاهميت اين

بيشتر بوده است. دليل اين روند، علاوه بر رشد طبيعي جمعيت، مهاجرت به اين روستا بوده است. 
روند كاهشي داشته است. علت اين  ١٣٩٥تا  ١٣٩٠كه، جمعيت اين روستا از سال ايننكته ديگر 

  باشد. روند، ادغام بخشي از محدوده اين روستا در شهر بابل مي
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   ١٣٩٥تا  ١٣٣٥هاي سرشماري كلامحله در دوره: آمار جمعيتي روستاي سياه٣ جدول

  شاخص
 سال

جمعيت 
 (نفر)

تعداد 
  مرد

تعداد 
  زن

سبت ن
  جنسي

نرخ رشد 
 (درصد)

 خانوار
بعد 

 خانوار

٦,٢ ٤٨ -  -  -  - ٢٩٧ ١٣٣٥ 

٦,٢٥ ٢٣٧  ١٧,٤٤  -  -  - ١٤٨٢ ١٣٤٥ 

٦,١٢ ٣٢٩ ٣,١٢  -  -  - ٢٠١٥ ١٣٥٥ 

٥,٣٤ ٤٥٥ ١,٨٨  -  -  - ٢٤٢٨ ١٣٦٥ 

٤,٣٥ ٧٨٩ ٣,٥٢ ١٠٦,٤ ١٦٦٣ ١٧٧٠ ٣٤٣٣ ١٣٧٥ 

٣,٦٩ ١٠٤٥ ١,١٦ ١٠٨ ١٨٥٣ ٢٠٠١ ٣٨٥٤ ١٣٨٥ 

٣,٣٣ ١٢١٨  ١,٠٢  ١٠٧ ١٩٥٨ ٢٠٩٦ ٤٠٥٤ ١٣٩٠  
٣,١٢ ١٢٣٩  -٠,٩٥  ١٠٦,٦  ١٨٧١  ١٩٩٥  ٣٨٦٦  ١٣٩٥  

  ١٣٩٥ تا ١٣٣٥مركز آمار ايران، : نبعم
  

كلامحله نقش هايي است كه در تغيير و تحولات روستاي سياهبنابراين، مهاجرت يكي از شاخص
گران بودن  و همچنينداشته است.  موقعيت نسبي اين روستا نسبت به شهر بابل و نزديكي به آن 

اي از اهالي قيمت زمين در اين شهر، باعث مهاجرت به اين روستا شده است. علاوه بر اين، عده
بودند، دوباره به آن روستاها مهاجرت  روستاهاي پيرامون شهر بابل كه به اين شهر مهاجرت نموده

هاي قبل ها در سالين مهاجرتشود، بيشتر امشاهده مي ٤گونه كه در جدول شماره اند. همانكرده
درصد جمعيت اين روستا  ٧٤صورت گرفته است. اين روند موجب شده است كه حدود  ١٣٦٥از 

دهد كه دهند. بررسي نسبت جنسي اين روستا نشان ميدرصد آن را مهاجران تشكيل  ٢٦بومي و 
مرد به اين روستا  دليل مهاجرت نيروي كاراين شاخص در اين روستا نسبت به شهرستان بابل به

  (مهاجرت شغلي) بالاتر است. 
  

 كلامحله: روند، مبدأ و علل مهاجرت به روستاي سياه٤جدول 

  علل مهاجرت  ساكنان از نظر مبدأ مهاجرت يبترك روند مهاجرت به روستا
 درصد شاخص درصد مبدأ  درصد  سال

 ٨,٤٩ وستااستفاده از امكانات ر ٦١,٣٠ كلامحلهروستاي سياه  ١٠,٣٧  ١٣٩٠-٩٥

روستاهاي دهستان گنج   ١٤,١٥  ١٣٨٥-٩٠
 افروز

 ١١,٣٢ استفاده از امكانات شهر بابل ٦,١٦

 ١٩,٨١ ارزان بودن زمين در روستا ١٣,٣٥ روستاهاي شهرستان بابل ١١,٣٢ ١٣٨٠-٨٥
 ٢٣,٥٨ شاغل بودن در روستا ٨,٩ روستاهاي استان مازندران ١٨,٨٦ ١٣٧٥-٨٠
 ٣٣,٩٦ شاغل بودن در شهر بابل ٣,٠٨ ان مازندرانشهرهاي است ٨,٤٩  ١٣٧٠-٧٥
 ٢,٨٣ شاغل در روستاهاي اطراف ٤,٨ هاي ديگرشهرهاي استان ١٥,٠٩  ١٣٦٥-٧٠

  -  -  ٢,٣٩ هاي ديگرروستاهاي استان ٢١,٦٩  ١٣٦٥قبل از 
  ١٠٠  - ١٠٠ - ١٠٠  جمع
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 ١٣٩٥ ،ي نگارندگاندانيبرداشت م :منبع 

درصد، بيشترين نقش را در ساختار اقتصادي  ٥٤,٨١خدمات با سهم  تغييرات اقتصادي:
و  ٢٢,٦٧ترتيب هاي صنعت و كشاورزي بهخود اختصاص داده است. سهم بخش كلامحله بهاهيس

). نسبت بالاي سهم خدمات در اقتصاد اين روستا ١٣٩٠ ران،يمركز آمار اباشد (درصد مي ٢٢,٥٢
هاي خدماتي آن شهر در اين روستا است. بر اساس علت نزديكي آن با شهر بابل و گسترش فعاليتبه

هاي چندنقشي بوده است كه مختلط و مركز فعاليت ١٣٩٠، نقش اين روستا در سال ٦شكل شماره 
  هاي آتي دور از انتظار نيست. تبديل آن به نقش خدماتي در سال

  

  
  ١٣٩٠كلامحله در سال : نقش اقتصادي روستاي سياه٦شكل 

  
درصد) اين روستا در خود آن  ٥١,٣٥، بيشترين تعداد شاغلين (٥شماره  با توجه به جدول

تأثير نسبي  دهندهدرصد آنان در شهر بابل اشتغال دارند. اين ويژگي نشان ٣٣روستا و حدود 
اقتصادي شهر بابل بر اين روستا است. اين امر منجر به رفت و آمدهاي پاندولي روزانه از اين روستا 

درصد شاغلان اين روستا كه شامل كارگرهاي آزاد و فصلي  ٨,٥العكس شده است. به شهر بابل و ب
آمده،  ٥گونه كه در جدول شماره صورت تركيبي در جاهاي مختلف فعاليت دارند. همانباشند، بهمي

كلامحله، نيازهاي غير روزانه خود مانند پوشاك، لوازم منزل، درصد ساكنين روستاي سياه ٧٣حدود 
درصد از روستاها و  ٨درصد در خود روستا و حدود  ١٦ام و غيره را از شهر بابل، حدود دريافت و

دهنده ارتباط قوي اقتصادي و خدماتي شهر كنند. اين شاخص نشانشهرهاي مجاور ديگر تأمين مي
  باشد. بابل با اين روستا مي
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  كلامحلهاي سياه: محل اشتغال و محل تأمين نيازهاي غير روزانه ساكنين روست٥جدول 

  درصد  محل تأمين نيازهاي غير روزانه  درصد محل اشتغال شاغلان روستا
 ١٦,٧٨  كلامحلهروستاي سياه ٥١,٣٥  كلامحلهروستاي سياه

 ٤,٤٥  روستاهاي مجاور ٣,٠٨  روستاهاي مجاور

 ٧٣,٢٨  شهر بابل ٣٢,٨١  شهر بابل

 ٤,١٠  شهرهاي مجاور ٤,٢٤  شهرهاي مجاور

 ١,٣٦  كيبيتر ٨,٤٩  تركيبي

 ١٠٠  جمع  ١٠٠  جمع

  ١٣٩٥برداشت ميداني نگارندگان،  :منبع

  
براساس محدوده طرح هادي  ١٣٨٥كلامحله در سال مساحت روستاي سياه تغيرات كالبدي:

عبارتي هكتار افزايش يافته است. به ١٢٤,٦٥به  ١٣٩٥هكتار بود كه در سال  ٩١,١٨آن روستا 
برابر رشد داشته است. اين افزايش مساحت  ١,٣٥سال حدود  ١٠ديگر، مساحت اين روستا در طول 

شود، مشاهده مي ٨و  ٧گونه كه در شكل شماره همراه با افزايش نرخ رشد جمعيت بوده است. همان
 ٦,٨تاكنون خارج از محدوده طرح هادي اتفاق افتاده و حدود  ١٣٨٥گسترش اين روستا از سال 

صورت غير قانوني به زير ساخت و ساز رفته است. بر اثر گسترش هكتار از اراضي زراعي اطراف آن به
هكتار از محدوده اين روستا (شمال  ٧,٣٥سمت اراضي و روستاهاي پيرامون، حدود شهر بابل به
  به شهر بابل الحاق شده است. ) غربي روستا
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  ١٣٩٥ا ت ١٣٨٥كلامحله از سال : نقشه ميزان، جهات و محدوده گسترش روستاي سياه٧شكل 

  )١٣٩٠شهر البرز ( يتكامهندسن مشاور ه) با اقتباس از: ١٣٩٥منبع: نگارندگان (

  
گونه كلامحله به تأثير از محور ارتباطي و رودخانه بابلرود، خطي است. همانشكل روستاي سياه

طور كلي مراحل گسترش كالبدي اين روستا به چهار مرحله نشان داده شد، به ٨كه در شكل شماره 
ها و گيري فعاليتبندي است. اين مراحل، موجب توزيع جمعيت در محلات و شكلبل دستهقا

هاي محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، فضايي خدمات در اين نقاط با توجه به امكانات و قابليت
بطئي و كند بوده و  ١٣٠٠ها شده است. رشد و توسعه كالبدي اين روستا قبل از سال و كالبدي آن

دليل بافت سنتي و اجتماعي گسترده، گرفته است. بهسعه آن اغلب در داخل بافت صورت ميتو
نزديك به هم بوده و منازل جديد با منازل قديم فاصله چنداني نداشتند و به نوعي گرايش  هاخانواده

      دروني توسعه در داخل بافت حاكم بوده و از طرف ديگر، فقدان امكانات نظير آب، برق و راه، 
به بعد كه  ١٣٤٠هاي مانع مهم در توسعه آن بوده است. توسعه و رشد روستا بيشتر از سال

  هاي آب، برق و تلفن ايجاد شدند، چشمگير شده است. زيرساخت
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شهر البرز  يتكامهندسن مشاور ه كلامحلهگيري و گسترش روستاي سياه: نقشه مراحل شكل٧شكل 

)١٣٩٠(  

  
  شنهاداتيو پ يريگجهينت. ٥

عنوان يكي از شهرهاي مياني استان مازندران و بزرگترين شهر شهرستان بابل، رشد شهر بابل به
تجربه كرده است. محاسبه ميزان گسترش شهر بابل با  ١٣٩٥تا  ١٣٣٥هاي شتاباني را در دهه

واسطه درصد رشد افقي اين شهر به ٧٤استفاده از مدل هلدرن نشان داد كه در كل اين دوره حدود 
رويي اين شهر در رويي اتفاق افتاده است. پراكندهدرصد آن به تأثير از پراكنده ٢٦افزايش جمعيت و 

صورت سمت شمال و جنوب و در امتداد محورها و بهصورت متصل، مانند توسعه به اين دوره به
ست. ساخت هاي روستايي پيرامون آن اتفاق افتاده امنفصل و با تغيير كاربري اراضي عرصه

سمت پيرامون و عدم وجود هاي مسكوني و سازماني در اطراف و مهاجرت از بخش مركزي بهشهرك
اند. محورهاي مواصلاتي موانع طبيعي از عوامي بودند كه روند گسترش افقي اين شهر را تشديد كرده

ر بيشتر در جهت كه اين شهطورياند. بهشهري نيز در توسعه اين شهر نقش زيادي ايفاء كردهبرون
بندپي (در جنوب) گسترش يافته - كنار و بابلبابل-بابلسر (در شمال) و بابل- محورهاي مواصلاتي بابل
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گذرد نيز است. محور ترانزيتي و مواصلاتي غرب به شرق استان مازندران كه از مركز اين شهر مي
  نقش مهمي در گسترش آن در جهت غربي و شرقي داشته است. 

آبادي و روستاي واقع در پيرامون اين شهر به  ١٦موجب ادغام و الحاق بابل  يشهر وييپراكنده
كاركردي شگرف اقتصادي، - ها را دچار تحولات ساختاريو آن در اين دوره شده محدوده قانوني آن

كلا محله در ضلع اجتماعي، فرهنگي، كالبدي و محيط زيستي كرده است. واقع شدن روستاي سياه
افروز كه از وسط آن سبب وقوع گنج- دوده بلافصل اين شهر و عبور جاده دسترسي بابلجنوبي و مح

هاي اخير به شهر بابل الحاق گرديده بخشي از آن در سالاين تحولات در اين روستا نيز شده و 
اي است كه اين روستا را به فضاي گذار روستايي به شهري تبديل كرده و گونهاين تحولات بهاست. 

در تعامل و جريان مستمر و روزانه مبادله كالا، جابجايي نيروي كار، سرمايه و خريد خدمات  راآن
و وابستگي اين روستا به شهر » پيرامون- مركز«اين روند، به غلبه نوعي نظام عمومي قرار داده است. 

ي خدماتي هااين روند، روز به روز، با افزايش اين نوع مناسبات و ظرفيت زيرساختبابل شده است. 
توان گفت كه اين روند در كليه روستاهاي واقع در بر همين اساس مييابد. اين روستا توسعه مي

حواشي بلافصل شهر بابل در جريان است. تدوام درازمدت اين روند، موجب از هم گسستگي و 
رفي استحاله بيشتر پسكرانه روستايي اين شهر و تبديل آن از يك محيط توليدي به يك محيط مص

هاي روستايي، بلكه ساختارها و كاركردهاي شهري تنها عرصهشود. علاه و بر اين، اين روند، نهمي
دهد و بابل را نيز تحت تأثير نوعي شهرگرايي كاذب و ساختارها و كاركردهاي روستايي قرار مي

  دهد. كارايي و اثربخشي ساختارها و كاركردهاي شهري آن را كاهش مي
 كاركردي-تحولات ساختاريدرباره ) ١٣٩٥( گرانيو د يرحمانهاي پژوهش با يافته هااين يافته

 ييروپراكندهباره ) در١٣٩٣و همكاران ( يكمانرود، پژوهش نانيشهر اشتر رامونيپ ييكن روستاامس
 يقادرمز، پژوهش ضياء توانا و گويم يروستا يكاركرد-يتغييرات ساختارتأثير آن بر و  رازيشهر ش

و  سرينا يرامونيپ يروستاها ياراض يكاربر راتييگسترش شهر سنندج و تغاره رب) د١٣٨٨(
در  ييروستا يو واحدها يالحاق اراضباره ) در١٣٨٦حاصل ( ينيو حس يديسع، پژوهش آبادحسن

اي، پيوندهاي ) درباره راهبرد شبكه منطقه١٣٨٤زاده (سعيدي و تقي، پژوهش كلانشهر تهران
 يرضوان اي: بررسي تطبيقي نواحي باغملك و اردكان و پژوهشناحيه شهري و توسعه- روستايي

 اطراف تهران ييروستا يروابط و مناسبات شهر و روستا در نواح يالگوها ليتحل باره) در١٣٨١(
  (مدل حومه) انطباق بيشتري دارد.

ندران اي استان مازهاي روستايي در بخش جلگهبا توجه به تعدد، تراكم و نقش مؤثر سكونتگاه
اي و محلي، حفظ ماهيت و ساختارها و كاركردهاي روستايي ضمن ارتقاي در توسعه پايدار منطقه

ها ضروري است. بديهي است كه روندهاي جاري شهرگرايي رسمي (تبديل ها خدماتي آنزيرساخت
ستحاله رويي شهرها و اروستاها به شهر و ادغام و الحاق روستاها به شهرها) و غير رسمي، پراكنده

اي هاي روستايي، از فقدان رويكرد آمايشي و مديريت يكپارچه فضايي در سطوح ملي، منطقهمحيط
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شود، ضمن تداوم اين رو پيشنهاد مياين(استاني) و محلي (شهري و روستايي) ناشي شده است. از 
استانداري استان  هاي شمالي كشور،هاي استانويژه دانشگاههاي دانشگاهي، بهنوع مطالعات در حوزه

اي و نفعان منطقهمندان، نهادهاي غير دولتي و ساير ذيانديشي دانشگاهيان، حرفهمازندران با هم
اين استان در ذيل برنامه » سند مديريت يكپارچه توسعه شهري و روستايي«محلي، نسبت به تهيه 

ات كل شهري و شوراها و آمايش استان مازندران اقدام نمايد و پايش آن را در دستور كار ادار
ها بيش از ها و فرمانداريشود استانداريروستايي و شوراهاي خود قرار دهد. همچنين پيشنهاد مي

شهر، روستا و شهرك و نحوه  ميمحدوده و حر فيقانون تعار« ٣ماده  ٢پيش به اجراي مفاد تبصره 
كه به  ييروستاهادارند و ي گام براسلام يمجلس شورا ١٤/١٠/١٣٨٤ مصوب تاريخ» هاآن نييتع

 طيبه شرا دنيدر صورت رس ،شونديم شهرها واقع ميمصوب جامع در داخل حر يهاموجب طرح
 يمنطقه از نواح اي هيناح كي عنوان شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به

ضوابط و  ي،ليو تفصجامع  يهاها در قالب طرحآن يبرا د وونو اداره ش يتلق يمناطق شهر اصل اي
  گيرند.و ملاك عمل قرار  هيته ييروستا يهاتيفعال متضمن امكان استمرار ژهيمقررات و
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