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 چکيده

گیر طی سدة گذشته، های همهشدن، بهبود استانداردهای زندگی و کاهش بیماریتجلّی فضایی افزایش جمعیت سیارة خاکی به تبع صنعتی هدف:

 است.  های شهری و روستایی بودهگاهفضایی سکونت -گسترش کالبدی

بدرای گدردآوری  میددانی و ایخانهکتاب هایروش تحلیلی و استفاده از -فیتوصی پژوهشگیری از روش بر این اساس، پژوهش حاضر، با بهره روش:

 1386-92و  1389-92های اطالعات، بر آن است تا ضمن تحلیل الگوی گسترش فضایی روستاهای آخوند محلّه و سلیمان آباد به ترتیب، طی سال

ست راهبردهای رشد هوشمند بده عندوان رهیافدت بددیل پایددار در گسدترش برویی روستایی به بررسی مزایای احتمالی کاربر مبنای الگوی پراکنده

در  کده اسدت خانوارهای ساکن دو روستای سلیمان آباد و آخوند محلّه بررسی، مورد آماری های روستایی بپردازد. جامعةگاهفضایی سکونت -کالبدی

هایی که در این پژوهش مورد بررسدی ردرار گرفتده خانوار است. شاخص 286حجم نمونة مورد مطالعه نیز  .است خانوار بوده 894دارای  1390سال 

 گزینی و تملک اتومبیل( است. گذاری(، اجتماعی )جمعیت و مهاجرت( و فرهنگی )جداییاست؛ شامل: نیروها و عوامل ارتصادی )اشتغال و سرمایه

اند و تغییر سداختار اشدتغال و ندو  ران که با خود سرمایه به همراه آوردهدهد که تحوالت جمعیتی و ورود مهاجمی نشان پژوهش این نتایج ها:يافته

های ساکنان و تملک بیشتر اتومبیل شخصی از جمله عوامل مؤثر در پدیدة رشد پراکنده هستند. هدایت رشد بده درون بافدت، تيویدت گذاریسرمایه

 های روستایی مورد مطالعه است.گاهبندی اصلی رشد هوشمند در سکونتتشهری و تيویت خدمات و امکانات روستایی، اولوی -پیوندهای روستایی

 های روستایی بود.گاههای مرتبط در ارتباط با سکونتها و نبود پژوهشنداشتن به دادهمحدودیت اصلی که حاکم بر این پژوهش، دسترسی ها:محدوديت

-ودرون بافت، افزایش خدمات و مراکز تأمین نیازهای اصلی روستاییان جهت کاهش رفدتجلوگیری از رشد بیرونی با هدایت رشد به  راهکارهاي علمي:

های توسعة ارتصداد زراعدی کده بدر طرفه، تهیة استراتژیگیری جریان یکطرفه و نه صرف شکلشهری جهت تأمین نیازهای دو -آمد، تيویت پیوند روستا

 .های فرهنگی و کالبدی برگرفته از محل به منظور تيویت حس تعلق مکانیردیمی با تکیه بر ویژگی هایکند، احیای محلّهانداز سنتی روستا تکیه میچشم

توان گفت این پژوهش در این های این مياله است. به جرأت مینشدن کار پژوهشی در حوزة رشد هوشمند روستایی از نوآوریانجام اصالت و روش:

 ها است.حوزه، جزو اولین پژوهش

 : رشد پراکنده، رشد هوشمند، روستاهای سلیمان آباد و آخوند محلّه، نیروها و عوامل بیرونی و درونیهاژهواکليد
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 مقدمه. 1
 لهأطرح مس .1. 1

ثیرپدذیری و یدا أو ت ثیرگدذاریأفضایی صدرفا  برآینددت ت -نظام مکانی

هدا بدر شدالودة گاه تعامل نیروها و عواملی است که اساسا  این نظامتجلی

کنند. ها، در گذر زمان، تغییر میگیرند و با اثرپذیری از آنها شکل میآن

-دهی به این نظاملکننده در شکنیروها و عوامل عمده و بنیادی دخالت

)سدعیدی و  شامل دو دسته نیروها و عوامل درونی و بیرونی هسدتند ؛ها

و عمددتا   یکصد سال گذشته، عوامل برونی ی(. ط9، ص. 1385 صدوق،

، یر سبک زندگییشدن، تغیهمچون صنعت یگرفته از تمدن شهرنشأت

-یولدو تکن ةد، توسدعیتول ةویو ش یدارتصا یهانظام یهامیر پاراداییتغ

، یزنددگ یهادنيل(، بهبود اسدتانداروژه در بخش حملیوهمدرن )ب یها

، یت اجتمداعیدش امنی، افزاییت غذای، بهبود امنیون کشاورزیزاسیمکان

همچدون تحدوالت  یر و عوامل دروندیگهمه یهایماریشدن بکنشهیر

ها ساختریز یش تياضاهایت( و افزایژه رشد شتابان جمعیوه)ب یاجتماع

سداختار  ةنددیو فزا یجیسترگ تددر یهایدگرگون ،یخدمات اجتماعو 

 -یگسترش کالبدد یرا ررم زده و الگو ییروستا یهاگاهسکونت ییفضا

ن یدمواجه ساخته است. در ا یریگچشم یهادگرگونیها را با آن ییفضا

و به  یموتور ةیل نيلیژه اخترا  وسایوهو ب یکیتکنولو  یهاشرفتیپ ،نیب

اس یدفواصدل و مي یهاتیتر بر محدودعیسر ییجاهبل جایتسه ،تبع آن

آن  ییفضدا یآمدده و تجلد غالب یبشر یهاگاهسکونتها در آن یانسان

 ییو روسدتا یشدهر یهداگداهدر سدکونت یاش پراکنده و حومهگستر

 از نياط جهان بوده است.  یاریبس

اکم، تدرکدم ییگسترش فضا یالگو ینوع «16ییروپراکنده»در وارع، 

اسدت کده بده پداس  ،شددهکیدتفک یمحور و با کداربروسته، خودرویناپ

نيدل و ارتباطدات وژه در بخدش حمدلیدوهبد یکیتکنولو  یهاشرفتیپ

سددم و ی)فورد یدارهیزمددان و مکددان( و روات ارتصدداد سددرما ی)فشددردگ

را تدا  یبشدر یهداگداهاز سکونت یاریبس ییسم(، ساختار فضایپسافورد

ر ییددر تغ یمدیشدران عظین ساخته و بده عندوان پدگرگو یادیحدود ز

)گنزالدز و  ن در سراسر جهان مطرح گشدته اسدتیزم یپوشش و کاربر

 ین الگدوید. ا(2003 ،3، دیلدی، اهلدیو و لدو یی؛ لدو 2007، 2گرانید

-هدا و تکدهگاهستیب زیتخرخود موجب  ةژیو یهاصهیگسترش با خص

؛ تیوبالدد و 1987، 5لویاسدت؛ 2002، 4هنسن و دیگران) هاشدن آنتکه

  .(1997، 6میلر و هابز

ش یافدزا (1998 ،7)ادوارد و آبیواردی آب یهازها و سفرهیزوال آبخ

 ،8)لیث و ویت فیلد (ییژه در مناطق روستایوهالب )بیو شدت س یفراوان

هدا و خددمات در منداطق ساختریز ةتوسع یهانهیش هزیافزا ،(2000

 10؛ کوپدال و سدیدل2002، 9و سدالین، تیوبالد )جان یو شهر ییروستا

 ؛ده اسدتشدهدا ها و تاالب، جنگلیکشاورز یهانیزم ینابود (.2003،

دارتر یدپا یهداوهیشد یش طول سفرها، عرصده را بدراین، افزایا عالوه بر

 یده و سفرهاکرتر (تنگینيل عمومواده، دوچرخه و حملینيل )پوحمل

الت را دشدوارتر یمات و تسهبه خد یش داده و دسترسیرا افزا ییخودرو

 ل داده است.یرا تيل یاجتماع یساخته و همبستگ

 یهاانتيادات و واکنش ،داریناپا ین روندهاید ایبا تشد 1970 ةاز ده

 ةظهدور و توسدع ،ندد آنیه آن صدورت گرفدت کده برآیدعل یاگسترده

رویکدرد رشدد از جملده  ییفضدا -یکالبدد ةدارتر توسدعیپا یکردهایرو

رویکرد رشد هوشمند به عنوان واکنشی نسبت  ،د. در وارعبو 11هوشمند

و  )بورچدل  ده اسدتشدمطدرح  یدیروبه خصوصیات نامطلوب پراکنده

رشددد  الدد.(. ،2001،  13؛ دون2002و  2000، 12لیسددتوگن و گددالی

مددت و مددت و بلنددپارچگی اکولو یکی در کوتداههوشمند تيویت یک

، یش تدراکم و فشدردگیفدزابهبود کیفیت زندگی برای همده از طریدق ا

سدازی در نيل، اشدتغال و خاندهوهای حملای از انتخابگسترش دامنه

، ص.  2002،  14)انجمن برنامه ریزی آمریکادسترس برای منطيه است 

اما نیاز به  ؛ناپذیر استاین فرض منطيی که رشد اجتناب ةه با فلسف(.ک1

،ص  2012، 15)گرندت ددار داریپا یاندهیخلق آ یمدت برامدیریت بلند

و  یزان شدهریدرگدذاران و برنامدهاسدتیاز س یاریدر دستورکار بس(. 1

 جهان ررار گرفته است. ییروستا

گسدترش  یاز مبدرم بده الگوهدایدو ن ینشدین تحوالت بیبا وجود ا

 یشدتر کشدورهای، در بیبشر یهاگاهدار در سکونتیپا یکالبد -ییفضا

دار گسدترش یدناپا یتوسعه، الگوهداحالدر یژه در کشورهایوهجهان و ب

تدراکم، و کدم یافيد ةها همچنان ادامه دارد و توسدعگاهسکونت یکالبد

-هدا و خدودروو جنگدل یکشداورز یهدانیب زمیتخرها، یر کاربرییتغ

-ن حاصدلیاست که آب و زم ین در حالیا است،متداول  یامر یمحور

 یوز منبدع اصدلهند یکشداورز یهانیاب بوده و زمیمنابع کم وز جزیخ

ن موضو  در ی. ااست ییژه در مناطق روستایوهب ،از افراد یاریشت بسیمع

ت یران که با محدودیجمله ا ؛ ازوارع در مناطق گرم و خشک یکشورها

به  یخ دسترسیز مواجه است و در سراسر تاریخو خا  حاصل منابع آب

هدا گداهسدکونت یندیگزن عامدل مکدانیترمهم ،زیخن حاصلیآب و زم

 ابد. ییچندان مدو یتیاهم است،بوده

گسترش  ین الگوین است که چنیت ایز اهمیحا ةان، نکتین میدر ا

 یشدهر یدیروسه با پراکندهیدر ميا ییدر مناطق روستا ییفضا -یکالبد

 ،17رادل.، هامر و اسدتوارد)است  ترتراکمتر حادث شده و کمعیار سریبس

ر ردرار داده و اثدرات یرا تحت تأث یشتری، مناطق بگونه نیبه ا و( 2003

ن، بدا یبندابرا(. 2001 وبالدد،ی)ت شتر استیمراتب به آن ب یستیط زیمح

به منابع  ییاز ساکنان روستا یاریشت بسیم معیمستي یتوجه به وابستگ
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دار در یدپا ییفضدا -یگسترش کالبد یالگوها ی، حرکت به سویعیطب

 ر است.یناپذاجتناب یضرورت ،در کشور ما ییمناطق روستا

-ز به دنبال اثریتنکابن ن ةهای روستایی ناحیگاهن، سکونتین بیدر ا

اند که شاهد تحوالت زیادی بوده ،گذاری نیروها و عوامل درونی و بیرونی

پاره شکل گرفتده گسیخته و پارههمفضایی از -بر اثر آن یک نظام مکانی

ها و به ن سکونتگاهمرز ایوحدساله شاهد گسترش کالبدی بیکه هراست 

های مرغوب کشاورزی این ناحیده رفتن بسیاری از زمینسازوزیر ساخت

شدهرهای بدزرگ منطيده نزدیکی این ناحیه بده کدالن ،یم. در وارعهست

های جمعیتی و سرمایه گیری جریانموجب شکل )تهران، کرت و رزوین(

شددن تنکابن شده است که پیامد این امر موجب خدارت ةبه طرف ناحی

-یند تولید و گسترش و پراکندگی بدون برنامهآهای کشاورزی از فرزمین

پژوهش حاضر،  ،ن اساسیهای روستایی بوده است. بر اگاهریزی سکونت

و  یبده واکداو ،ییفضدا -یگسدترش کالبدد ین دو الگویح ایضمن تشر

 ةهدای روسدتایی ناحیدگاهکالبدی سکونت ةح وضعیت فعلی توسعیتشر

ت بده یدبا عنا ،تیپردازد و در نهایثر در آن مؤاخت عوامل متنکابن و شن

در  ییژه رشد هوشمند( راهکارهدایوه)ب یدار گسترش کالبدیپا یالگوها

 دهد.یه مین منطيه ارایا یریپذستیو ز یداریجهت پا

 تحقيق پيشينۀ .2. 1

-هدایی مدیبر ماهیت موضو  پژوهش، در زیر به بررسی پژوهشبنا

حددودی نزدیدک موضدو  پدژوهش باشدند و در ارایدة پردازیم کده تدا 

مطالعدات مختلفدی  چهارچوب پژوهش و تدوین سؤاالت کمدک کنندد.

حول رشد هوشمند و رشد پراکنده صدورت گرفتده اسدت و موضدوعات 

اند؛ شامل: بررسدی وضدعیت اصدول اصلی که این مطالعات پوشش داده

ر پایدداری و رشد هوشمند در نواحی مختل.، انطباق این اصول با محدو

 .موانع ایجاد رشد هوشمند است

 پيشينۀ تحقيق -1جدول 

 1393 مأخذ: مطالعات نگارندگان،

 ها و نتايجيافته عنوان پژوهش سال نام نويسندگان

 2012 18چی و دیگران
 _رویی در شمال شرری چیناثرات باليوة پراکنده

ارزیابی راهبردی نوین برای توسعة کالبدی 
 روستایی

های کشاورزی بوده و در رویی بر زمینگران در این تحيیق به دنبال ارزیابی اثرات باليوة پراکندهپژوهش
نگاری و ارایة سه سناریو به ارایة رهنمودهای علمی برای هدایت توسعه و کاهش پیامدهای نهایت، با آینده

 ورزند.آن مبادرت می

 شد هوشمندهای شهرگرایی جدید و رجنبش 2012 19گرنت و تسنکوا
اند و به دنبال نویسندگان به بررسی اصول شهرگرایی جدید و رشد هوشمند در چند ایالت آمریکا پرداخته

اند؟ هر اند که آیا این دو روش ابزارها و نهادهایی را برای هدایت رشد در مسیر پایدار فراهم کردهاین بوده
 چند تجربیات اخیر شواهدی کمی دال بر این امر دارند.

 2011 انگل
رویی روستایی: واکاوی ایالت شناخت پراکنده

 آسیوال، میشیگان
رویی در ایالت آسیونا در طی سه دهة او در پژوهش خود به تحلیل و بررسی پیامدهای مخرب پراکنده

 پردازد.گذشته می

 2009 20استفان من
رویی شهری و های نهادی پراکندهمسبب

 روستایی در سوئیس

پردازد و با مطالعه موردی ریزی فضایی در سوئیس میخود به تشریح نظام نهادی برنامهاو در پژوهش 
رسد که در حال حاضر، ابزارهای رانونی اندکی در زمینة هدایت چندین شهر و روستا به این نتیجه می

منظور کند که به کاربری زمین و کاهش رشد پراکنده در سطح محلّی وجود دارد. در نهایت، پیشنهاد می
 هایی ارایه شود.رویی شهری و روستایی به اولیای امور محلّی، مشوقکردن پراکندهمحدود

 2009 21فی یانگ
های اگر هوشمند پایدار است؟ تحلیل سیاست

 های موفيشرشد هوشمند و روش

-شهای رشد هوشمند و روهدف این پژوهش، استفاده از مدل ارزیابی شاخص محور برای ارزیابی سیاست
های پایداری را های رشد هوشمند به طور کامل، ارزشدهد که سیاستهای موفيش است. نتایج نشان می

 گیرند.در بر نمی

 2007 22ادوارد و هنس
سازی آن برای ارزیابی رشد هوشمند: پیاده
 اجتماعات کوچک

ارایه کرده  جامع محلّیهای این پژوهش چهارچوبی را برای ارزیابی استفاده از اصول رشد هوشمند در طرح
-نمیبرهای رشد هوشمند را دردهد که اجتماعات به صورت کامل دستورالعملاست. این تحلیل نشان می

 گیرند.

 2005 23انتونی دن
کنیم تا چرا ما بیشتر در رابطه با آن بحث می

 عمل؟
پردازد که زد و به این میپرداشود، مینشدن رشد هوشمند مینویسنده به بررسی موانعی که موجب اجرایی

 کنند.های رشد هوشمند را محدود میبردن سیاستکارچطور این موانع، به

رادل.، هامر و 
 استوارد

2003 

ای در میدوست رویی روستایی و حومهپراکنده
و رابطة  2000تا  1940ایاالت متحده از سال 
 شدن جنگلتکهآن با تکه

های آماری تراکم مسکن به بررسی الگوهای رشد ژوهش با استفاده از دادهرادل.، هامر و استوارد در  این پ
اند. ها در میدوست پرداختهشدن جنگلتکهویژه تکهرویی و اثرات محیط زیستی آن بهمسکن و پراکنده
گیری داشته با ای و روستایی اثرات منفی چشمرویی حومهدهد که پراکندهها نشان مینتایج پژوهش آن
 ای متفاوت است.تفاوت که شدت و نو  این اثرات در مناطق روستایی و حومهاین 

 1997 24هاروی مولتو
شهر به مثابه ماشین رشد: به طرف ارتصاد 

 سیاسی مکان

ویژه با ارجا  به مسأله بیکاری در این متن آزمون شده های اجتماعی، بهارتباط رشد با عالیق مختل. گروه
اخیر در جهت مغایر با رشد توصی. شده است و نتایج پتانسلیش ارزیابی شده است. تمایالت اجتماعی 

 است.
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 تحقيق شناس. روش2
 . استنو  تحيیق حاضر توصیفی و تحلیلی 

 تحقيق. قلمرو جغرافيايي 1. 2
کاربرد رشد هوشدمند »مطالعاتی که برای شناخت  ةمحدود

انتخداب « های روسدتاییگاهسکونت ةدر رویارویی با رشد پراکند

ه و سلیمان آبداد از توابدع دهسدتان شده، روستاهای آخوند محلّ

، ایدن روسدتاها در شدمال هسدتندگلیجان، شهرسدتان تنکدابن 

اند که بدر اسداس سرشدماری شرری شهرستان تنکابن وارع شده

 اند. نفر جمعیت بوده 2916دارای  1390سال 

  1390عه تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي مورد مطال -2جدول 

 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 جمعيت زن جمعيت مرد خانوار جمعيت نام آبادي

 497 482 301 979 محله خوندآ

 960 977 593 193 سليمان اباد
 

 
 قلمرو جغرافيايي مورد مطالعه -1شکل 

 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 آوري اطالعات. روش جمع2. 2
طالعات بده روش اسدنادی و آوری ادر پژوهش حاضر، جمع

میدانی بوده اسدت. در روش اسدنادی سدوابق آمداری، کارهدای 

ها و مؤسسات و اطالعات مورد نیداز در گرفته در دانشگاهصورت

کالبدی با مراجعه بده بنیداد مسدکن شهرسدتان و  ةتوسع ةزمین

آوری اطالعات از جمع دست آمد. در روش میدانی نیزه استان ب

 مشاهده بوده است. گری و طریق پرسش

 ها و ابزار. تکنيک3. 2
-کدارههای مورد استفاده و ابزار بددر پژوهش حاضر، تکنیک

-های مورد اسدتفاده در روش کتدابتکنیک. استرفته متفاوت 

هدای طدرح برداری، جددول و فدرم و نيشدهای شامل فیشخانه

تصدداویر  ،و همچنددین 1389و  1386سددال هددا درهددادی روسددتا

( مدورد 1:2000)بدا ميیداس  2007-2013های سال ایماهواره

استفاده ررار گرفته است. در روش میدانی بنا به ماهیت موضو  

عیندی و  ةنامده، مشداهدهای مختلفی مثل: ابزار پرسدشاز روش

مورد مطالعده بدرای  ةمحدود ةمصاحبه با ساکنان به همراه نيش

نطباق آن داده در وضعیت کالبدی روستاها و اتعیین تغیرات رخ

نامه نیز به صدورت دو موجود استفاده شده است. پرسش ةبا نيش

 خانوار و روستا بوده است. ةنامنو  پرسش

 

 ها و پايايي و روايي. تحليل داده4. 2
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از آمدار توصدیفی  ،ها در این پدژوهشبه منظور تحلیل داده 

گیدری استفاده شده است. بدرای انتخداب افدراد نمونده از نمونده

اساس جدول استفاده شده است و تعیین حجم نمونه بر تصادفی

 (56ص.  ،2001 ،25مدار کاندداداآ)سدازمان  تعیدین حجدم نمونده

 894آماری مدا  ةکه جامعصورت گرفته است که با توجه به این

خدانوار بده عندوان افدراد  286تعداد  ،خانوار است، بر این اساس

ش اعتبدار بده منظدور افدزای ،نمونه انتخاب شده است. همچنین

هدا را شداخص ةهای مورد استفاده در این پژوهش، همدشاخص

تحت داوری چندین متخصص این حدوزه ردرار دادیدم و جهدت 

بررسی پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفدای کرونبداخ 

 .است 868/0مشخص شد که میزان پایایی ابزار پژوهش برابر با 

 مباني نظري. 3

 آن يهايژگيو و 26ييستارو ييروپراکنده. 1. 3
 یاست که طد یاوا ه «27یاحومه»و  «یشهر»ییروپراکنده

-اسدتیو س ی، طراحدیزیدرات برنامدهیدم ررن گذشته در ادبین

 ین در حدالیدا ،(2011 ،28)انگل افته استیروات  یشهر یگذار

ک دهه اسدت یتنها  «ییروستا ییروپراکنده»است که اصطالح 

بده  ییروسدتا یدیروپراکندده اسدت. شده یات جهانیکه وارد ادب

 31ییروستا یمسکون ةو توسع (1999 ،30لی)دن29اگزاربن ةتوسع

 ،یدیروپراکندده ةوا ز شهرت دارد. ین( 2002 ،گرانی)هنسل و د

و  ندارد ،گران باشدپژوهش یجامع که مورد اجما  تمام یفیتعر

 ن حدال،ید. بدا ااسدت مبهم و درحدال تکامدل یاندهیطور فزابه

-گاهسکونت ییگسترش فضا ین نو  الگویا یکالبد یهایژگیو

تدراکم بده همدراه رطعدات منفدرد و بدزرگ کدم یهداها، توسعه

 یکر( است که منجر به نابودیک تا پنج این یب )معموال  یمسکون

)لدوپز و  دشدویهدا مدو جنگل یکشاورز یهانیباز، زم یفضاها

 (.2003 ،32نزیه

 یشدهر یدیرور پراکنددهگدران بدوهشاز پدژ یاریچه بساگر

 ییروسدتا یدیروامدا پراکندده ؛(2000 ،33)والدی اندتمرکز کرده

 ، ص.2003 ،34)ویلر و تیوبالد دارد یرتریگچشم ،مراتبهاثرات ب

، ییدر مناطق روسدتا ییروسطح تراکم پراکنده. (1999 ،35دنیل

اغلب پراکنده  است. یو حومه ا ین تر از مناطق شهرییار پایبس

د. شدویمشدخص مد یکریک تا پنج ایبا رطعات  ییوستار ییرو

ده هسدتند کده یدن عيیبر ا یبندو پهنه یزیرمتخصصان برنامه

-ن، بدهیو پوشش زم یر کاربرییتغ ةواسطه ب یکریرطعات پنج ا

کده نیدسازند. با وجدود ایرا نابود م یکشاورز یهانیسرعت زم

( ییهدانین زمدی)صداحبان چند ییوستار ةاز جامع یبخش اندک

-نهیهز یآورند؛ ولین خود به دست میاز فروش زم یادیسود ز

 یهداوهید. شدشدویل مدیدجامعده تحم یگزاف آن بر تمام یها

ناکارآمد  سواری و دوچرخه روی ادهینيل همچون پودار حملیپا

-یدشوارتر م ،ش فواصلیافزا ةواسطه مردم ب یگشته و دسترس

 یالزامد یدرو شخصدت خدویاستفاده و مالک ترتیب،ن یه اد. بشو

به مخاطره  یکیاکولو  یداریشتر شده، پایب یگشته، مصرف انر 

ع ییزا تضدبهدره یهدانیافته، زمیکاهش  یافتاده، سالمت عموم

 ةتوسدع یشتر برایب یهانهیازمند هزین یین روستاهایشده و چن

 ندز،ی؛ لدوپز و ه2007 ،36)فورند. ها هستندها و جادهساختریز

خدددمات  ،ییروسددتا ییرون، پراکندددهیددا عددالوه بددر ؛(2003

را نددابود سدداخته و از  یسددتیل داده، تنددو  زیددسددتم را تيلیاکوس

 یش آلودگیکاهد و منجر به افزایت آب و خا  میت و کمیفیک

  (.1999 ،لی؛ دن1-20. صص ،2005 ،40لی)بوره دشویم

 ييروستا يهاگاهرشد هوشمند و سکونت. 2. 3
-رشد هوشمند در علم برنامدهاصطالح  1990 ةده ةدر میان

تبدیل به لغدت کلیددی روز شدد. خدواه  ،سرعتریزی ظاهر و به

این اصطالح ذاتا  از مدیریت رشد متفاوت باشد یدا اساسدا  فيدط 

 مدیریت رشدد در زیدر اسدم جدذابش باشدد، رابدل بحدث اسدت

اگر چده از جندبش مددیریت نشدأت  ،(33، ص. 2008 ،37ی)لو

 (.2000 ،39؛ نلسن2003 ،38ری)ربرت و جورجنسم گرفته است

 ریدزیهای برنامدهرشد هوشمند یکی از استراتژی ،در وارع

ای و جلدوگیری ای است که هدف آن ایجاد تعادل منطيهمنطيه

 یانیدبه ب است؛پایدار  ةاز تخریب منابع در راستای اهداف توسع

شدهرها،  یریزی، طراحی، توسدعه و احیدارشد هوشمند برنامه»

است که به دنبال ایجداد و  یها و نواحی روستایهها، حومشهر 

برابری اجتماعی، حس تعلق مکانی و اجتمداعی و حفد   یارتيا

رشد  یهایاستراتژ. «منابع طبیعی در کنار منابع فرهنگی است

ها، مطبو  و ت آنیخ و هویواسطة حف  تارهتوانند بیهوشمند م

 یارتصداد ةع، توسییروستا یهاگاهساختن سکونترتریپذستیز

تر مسدکن و پدذیر اسدتطاعتمتندو  و  یهدانهیدار، خلق گزیپا

اجتماعدات  یبدرا یریدگچشم یایمزا ،کیاکولو  یداریحف  پا

 (.2013 ،41چودی)م داشته باشند ییروستا

 ند از:اترین اصول رشد هوشمند عبارتمهم

جدید بده صدورت  ةکردن گسترش خارجی توسعمحدود .1

تر و حف  فضاهای باز. هایی فشردهگاهمنظم برای ایجاد سکونت

تواند از طریق مرزهدای رشدد شدهریی ندواحی سدودمند این می

 انجام شود.

 هایهن در نواحی رشد جدید و محلّاافزایش تراکم ساکن .2

 موجود
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هدای تدر و خروجدیکردن کاربری اراضی مخدتلطفراهم .3

کددردن اسددتفاده از اتومبیددل در رو مناسددب بددرای حدددارلپیدداده

 های کوتاهفرتمسا

-جدیدد بدا مصدرف ةهدای عمدومی توسدعمین هزینهأت .4

-که این هزینهثر به جای اینؤم ةالزحمکنندگانش از طریق حق

 .ها از طریق اجتما  به صورت عمومی پرداخت شود

نيدل عمدومی بدرای کداهش اسدتفاده از وکید بر حملأت .5

 شخصی ةوسایل نيلی

 ردیمی موجود هایهمحلّ یاحیا .6

 ن رابل تأمینایجاد مساک .7

 دهندگانکاهش موانع برای تشویق توسعه .8

شناسدی، تدر در ارتبداط بدا زیبداییاتخاذ روانین متفاوت .9

 های خیابان و طراحیخروجی

ی از نظدام یدهای روستایی نیدز جزگاهسکونت ،بر این اساس

اخیر به دلیدل  ةروند که در چند دهفضایی به شمار می -مکانی

عوامدل دروندی و بیروندی بدا رشدد تحوالت حاصدل از نیروهدا و 

رو هستند. این امر موجب شده که ایدن اجتماعدات بهرو شدیدی

هدای روسدتایی در حف  ویژگدی ةهای گستردروستایی با چالش

ها آن .رو هستندبهحین آن حمایت از رشد و فرصت ارتصادی رو

-تواندد بدرای نشداناز ابزارها هستند که می اینیازمند مجموعه

اهدداف و  ،و  اجتماعات روستایی تنظدیم شدود. در زیدردادن تن

ه یدارا ICMAهای رشد هوشمند روستایی که توسدط استراتژی

 در رالب جدول نشان داده شده است. ،شده

 ها براي رشد هوشمند روستايياهداف و استراتژي -3جدول 

 8ص. ، 2010الیت در اجتماعات روستایی، العمل رشد هوشمند برای فعدستور مأخذ:

 3هدف  2هدف  1هدف 

 های جدید جذابایجاد مکان های موجودکمک به رونق مکان انداز روستاییحمایت از چشم

های پذیری زمینبا ایجاد جو ارتصادی که زیست

های طبیعی را بردای و حف  زمیندر حال بهره

 تيویت کند.

هایی از ها و سرمایهاز طریق مراربت از دارایی

های اصلی، تجاری شهر، خیابانربیل: مرکز 

هایی که ارزش های موجود و مکانساختزیر

 اجتماعی دارند

ها با دوام و طراوت، محلّهاز طریق ساختمان پر

خواهند آن ویژه افراد جوان نمیاجتماعاتی که مردم به

 را تر  کنند.

1.aپذیری منابع ارتصادی در . تضمین زیست

 منطيه

2.aهای عمومی و مایهگذاری سر. سرمایه

 های موجودخصوصی در مکان

3.aکردن اسناد استراتژیک و سیاسی برای روز. به

 انطباق رشد جدید از طریق توسعة فشرده و پیوسته

1.bهای توسعة ارتصاد زراعی که بر .استراتژی

 کندانداز سنتی روستا تکیه میچشم
2.bگذاری بخش خصوصی. تشویق سرمایه 

3.bرا برای توسعهکه آنها برای  اینست. اصالح سیا-

های دهندگان آسان کنند تا به واسطة آن مکان

 روی و کاربری مختلط ایجاد کنندفشرده، رابل پیاده

1.c  ارتيای تولیدات روستایی در نواحی شهری.

 روستایی -و حمایت از سایر پیوندهای شهری
2.c3 های گذشتة اجتما .احیای سرمایه. c های دهندگانی که مکانتشویق توسعه. شناخت و

مناسبی را با استفاده از رویکردهای رشد هوشمند و 

 کنند.مسکن سبز ایجاد می
1.dهای حف  زمین دادن استراتژی. پیوند

 روستایی به نواحی مجاور

2.d ارتيای توسعة ارتصادی در مراکز تجاری.

 موجود

 هاي پژوهشيافته. 4
 کالبدي روستاها ۀبررسي وضعيت توسع. 1. 4

کالبدی روستای سدلیمان آبداد طدی  ةبررسی وضعیت توسع

، این سطح  افزایش رابل توجه ةدهندنشان 1386-92های سال

دهد این نشان می (4)طور که شکل . هماناستها طی این سال

بیشتر در رسمت شمالی روستا و به صدورت ندواری در  ،افزایش

که این میزان افدزایش سدطح  کنار معبر اصلی روستا بوده است

بررسی  ،متر مربع بوده است. همچنین 133758کالبدی برابر با 

گر افزایش سدطح ه نیز بیاناین وضعیت در روستای آخوند محلّ

 ،ولی با نسبتی کمتدر از روسدتای سدلیمان آبداد ؛کالبدی روستا

سال  4طی  ،متر مربع 7992که میزان این افزایش برابر با است 

 ساز مسکونی بوده است.وه گسترش ساختو مربوط ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13/  پیاپی  1  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            55            

 
 تغييرات سطح کالبدي روستاي سليمان آباد )واحد متر مربع( -2شکل 

 1393، های نگارندگانخذ: یافتهأم
 

 
 1386-92هاي تغييرات سطح کالبدي روستاي سليمان آباد طي سال -3شکل 

 1:2000، ميیاس 2007-2013ای مأخذ: تصاویر ماهواره
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 1389-1392هاي تغييرات کالبدي روستاي آخوند محل ۀ طي سال -4شکل 

 1389 ،طرح هادی ةو نيش 2013 ،ایتصویر ماهواره مأخذ:

 ييروپراکندهثر در ؤعوامل م. 2. 4
 عوامل و نيروهاي اجتماعي. 1. 2. 4

 ـ تحوالت جمعيت

-نشدان ،ی چهدار دورهبررسی تحوالت جمعیتی روستاها طد

به طوری کده جمعیدت  است؛روند صعودی این تحوالت  ةدهند

در سال  1937 به 1365در سال  1065روستای سلیمان آباد از 

بدوده اسدت.  42/2رسیده اسدت و ندرخ رشدد ایدن دوره  1390

نفر  979نفر به  607ه از جمعیت روستای آخوند محلّ ،همچنین

 بوده است.  93/1افزایش یافته و نرخ رشد آن
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 90تا  65هاي تحوالت جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه طي سال -5شکل 

 1365-90های سرشماری نفوس و مسکن سال مأخذ:

 هاي جمعيتيـ جريان

کدوچی( نیدز یکدی از کدوچی و درون)بدرون های جمعیتیجریان

هدای روسدتای مدورد مطالعده گاهسکونت ةثر در رشد پراکندؤعوامل م

بده  است؛ت. البته شدت جریان در هر دو روستا با هم متفاوت بوده اس

-سداختصورتی که روستای سلیمان آباد با توجه به برخورداری از زیر

هدای اطدراف: البدرز، ن بسدیاری از اسدتاناميصد مهاجر ،ها و امکانات

)عمدتا  روسدتاهای ییالردی( بدوده  تهران و رزوین و روستاهای اطراف

ميصدد مهداجران  ،ه بیشدتردر حالی که روسدتای آخوندد محلّد ،است
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هدر دو  ،ولی با شدت کمتر بوده است. در این بدین ؛های اطرافاستان

ن بیشدتر ااند که ميصدد ایدن مهداجرکوچی نیز بودهروستا دارای برون

طورکده در ولدی همدان ؛کرت و رزوین برای اشتغال بوده اسدت تهران،

روسدتاها هندوز رشدد  ،ناکوچی ساکند برونباال نشان داده شد با وجو

 جمعیت روند صعودی دارد.

 

 
 هاي جمعيتي در روستاهاي مورد مطالعهجريان -6شکل 

 1393 ،های نگارندهیافته مأخذ:

 عوامل و نيروهاي اقتصادي .2. 2. 4

 گذاريـ اشتغال، تغيير کاربري و سرمايه

هددای گدداهسددکونت ةاز جملدده عددواملی کدده در رشددد پراکنددد

گرایش به اشدتغال صدنعتی و  ،ثر استؤروستایی مورد مطالعه م

وابستگی بده زمدین بده عندوان  کاهش» ،خدماتی و به دنبال آن
تبددیل زمدین بده کداال بدرای  ،و در پدی آن «یک عامل تولیدی

. البتدده کدداهش نیددروی فعددال در بخددش اسددتخریددد و فددروش 

ت به سایر نسب ،بودن بازدهی این بخشکشاورزی به دلیل پایین

وجود نیاز باالتر بده نیدروی کدار در بخدش های تولیدی و بخش

طدور کده در روسدتاهای مدورد . همداناستصنعت و ساختمان 

میزان اشتغال در بخش کشداورزی  ،شودمطالعه نیز مشاهده می

بخددش صددنعت و  ،درصددد اسددت و در ميابددل 18در حدددود 

در پدی  شدود.ن را شامل میدرصد شاغال 50بیش از  ،ساختمان

شاهد فروش زمین به مهاجران و تغییر کداربری آن بده  ،این امر

کاربری عمدتا  مسکونی در روستاهای مورد مطالعه هستیم. ندو  

ن نیز از پول حاصل از فروش زمدین اگذاری توسط ساکنسرمایه

ساخت و خرید مسکن و مغدازه  ةبه صورت رابل توجهی در زمین

 .است

 مان يسل يستاهات اشتغال در رويوضع -4جدول

 هآخوند محل د و آبا

 1393 ،های نگارندگانیافته مأخذ:
 هدرصد آخوند محلّ درصد سلیمان آباد ینو  کاربر

 2/18 2/17 یکشاورز

 5/54 8/62 صنعت و ساختمان

 2/27 20 خدمات

 100 100 مجمو 
 

ن يل شده بعد از فروش زميتبد ينوع کاربر -5 جدول

 آخوند محله مان آباد ويسل يروستاها

 1393 ،های نگارندگانیافته مأخذ:
 درصد آخوند محله درصد سلیمان آباد ینو  کاربر

 %75 %50 یمسکون

 %25 %5/12 باغ

 - %5/37 یباغ و مسکون

 100 100 مجمو 

 

-هين در کدام قسمت سرمايپول حاصل از فروش زم -6 جدول

 همان آباد و آخوند محل يسل يشده در روستاهايگذار
 1393 ،های نگارندگانیافته مأخذ:

 هدرصد آخوند محلّ درصد سلیمان آباد یگذارهینو  سرما

 %50 5/37 ساخت مسکن

 %50 - خرید مسکن
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 - %5/12 د مغازهیخر

 - %50 ساخت مغازه

 100 100 مجمو 

 گزينينقل و ميل به جداييوحملـ نوع وسايل 

ثیرگدذار در أنيدل از جملده عوامدل توافزایش وسدایل حمدل

زیدرا بدا افدزایش  ؛هدای انسدانی اسدتگاهتغییرات بافت سکونت

بیشدتری از مراکدز  ةتوانندد بده فاصدلافراد می ،مالکیت اتومبیل

بده دنبدال خدود  ،تجاری و خدماتی سکونت گزینند و همین امر

رشد پراکنده را به همراه دارد. در روستاهای مورد مطالعه نیز بدا 

گزیندی افدراد گدرایش بده جددایی ،ایهافزایش خانوارهای هسدت

کندد. مالکیت اتومبیل شخصی نیز این امر را تشددید مدی .دارند

جوار به این روسدتاها های همنی که از استاناالبته بیشتر مهاجر

های رفاهی باالتر اند نیز به دلیل برخورداری از شاخصوارد شده

طدور کده نن بومی را دارند. همدااگزینی از ساکنمیل به جدایی

میزان مالکیت اتومبیل شخصدی در  ،دهدنشان می (10)جدول 

گرایش بده زنددگی  ،و همین امر استباال  ،بین خانوارهای نمونه

ای بیشتر از مرکز تجداری و خددماتی روسدتاها را بداال در فاصله

 برد.می

 نقل مورد استفاده در روستاهاي مورد مطالعهونوع وسايل حمل -7جدول 
 1393 ،های نگارندگانافتهی مأخذ:

 روستای سلیمان آباد هروستای آخوند محلّ نيلوحمل ةنو  وسیل

 اتومبیل شخصی
 %8/6 %6/4 خصوصی ةاستفاد

 %2/43 %4/35 یخانوادگ ةاستفاد

 %4/42 %8/51 عمومی نيلوحمل

 %6/7 %2/8 سایر وسایل

 100 100 مجموع
 

   

  

  

  

    
  

            

  
  

               

  

          

                 

                  

    

 
 ر روستاهاي مورد مطالعهنقل دودسترسي به وسايل حمل -7شکل 

 1393های نگارندگان، یافتهمأخذ: 

 تأمين نيازها .3. 2. 4
-رشد هوشمند مورد توجده ردرار مدی یکی از اصولی که در

هدای تدر و خروجدیکردن کاربری اراضدی مخدتلطفراهم» ،گیرد

کددردن اسددتفاده از اتومبیددل در رو مناسددب بددرای حدددارلپیدداده

بررسدی  ،روستاهای مورد مطالعده است. در «های کوتاهمسافرت

 با توجه به شدکل این است که ةدهندنشان ،مین نیازهاأجریان ت

از مراکدز روسدتایی  طرفه و عمدتا این جریان به صورت یک (9)

فيدددان مراکددزی در  ،. در وارددعاسددتبدده شهرسددتان تنکددابن 

-ن موجب بهامین نیازهای ساکنأروستاهای مورد مطالعه برای ت

ها شده است که عمدتا  از گاهین جریان بین سکونتآمدن اوجود

 گیرد.نيل شخصی صورت میوطریق وسایل حمل
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 هاي تأمين نيازها در روستاهاي مورد مطالعهجريان – 8شکل 

 1393 های نگارندگان،یافته مأخذ:

 دسترسي به خدمات .4. 2. 4

نشان داده شده  (10)و شکل  (11)طور که در جدول همان

دو روستای مورد مطالعه به لحاظ برخورداری و دسترسی  ،تاس

بده صدورتی کده  ؛دیگر تفداوت زیدادی دارنددبا یک ،به  خدمات

و  اسدتروستای سلیمان آباد اکثر خدمات مورد نیاز خود را دارا 

ن فيط برای دریافت خدمات اداری سطح باالتر بده مرکدز اساکن

ه ستای آخوندد محلّدرو ،در ميابل ،کنندآمد میوشهرستان رفت

 ی ازو همین امر موجب حرکدت بسدیار استفارد اکثر خدمات 

ن به روستای سلیمان آباد یا مرکز شهرستان برای دریافت اساکن

 .شودخدمات می
 

 تعداد خدمات موجود در روستاهاي مورد مطالعه -8جدول 

 1393 ،های میدانی نگارندگانو برداشت 1390مأخذ: سرشماری 
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 دسترسي به خدمات در روستاهاي مورد مطالعه -9 شکل

 1393 ،های نگارندگانیافته خذ:أم

 گيريو نتيجه بحث. 5
فضایی برآیندی از نیروها و عوامل بیروندی  -های مکانینظام

 در روسدتاهای مدورد یدیروپراکندده ةپدید ،اند. در وارعو درونی

)افزایش  عیو نیروهای اجتمابرآیندی از مجمو  عوامل  ،مطالعه

)افزایش درآمد و تغییر اشتغال و  جمیعت و مهاجرت(، ارتصادی

گزینی و تملک )گرایش به جدایی گذاری( و فرهنگینو  سرمایه

. این عوامل و نیروها به صدورت دیالکتیدک عمدل استاتومبیل( 

 ةبعدی رادر نخواهیم بود که پدیددبا نگاه تک ،کنند. در وارعمی

که مجمو  این  هستیمیازمند این نیم و نکپراکندگی را تحلیل 

 زمان در نظر بگیریم.عوامل و نیروها را به صورت هم

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 مورد مطالعه رويي در ناحيۀعوامل و نيروهاي مؤثر بر پراکنده –10شکل 
 1393 ،مأخذ: نگارندگان

افزایش سدطح کالبددی هدر دو  ةدهندنشان ،هابررسی یافته

افزایش سطح کالبدی به دنبدال عوامدل و  . ایناستگاه سکونت

اندد. دهکدرنیروهایی رخ داده که به صورت درونی و بیرونی عمل 

رسد که نیروهای بیرونی وارد بر این البته در این بین به نظر می

 ت  ک ات  ب ل 

 
   ایی گزینی

 

 افزایش  ر    

 
 تغ  ر شغل

 
  ع  ر  ی  

 گذاری

 
  ه  رت

 
 افزایش      

 

 اقتص  یع ا ل و   روه ی 

 

 ه ی فرهنگیع ا ل و   رو

 ا ت  عی ع ا ل و   روه ی
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 -ثیر بیشتری را بر تحدوالت کالبددیأت ،فضایی-های مکانینظام

ناحیه موجدب بسترهای طبیعی  ،اند. در وارعها داشتهفضایی آن

نی از سایر نياط شده است، ورود مهاجران با تدوان اجذب مهاجر

ارتصادی باالتر موجب افزایش تياضدا بدرای زمدین و سداختمان 

هدای شاهد افدزایش فدروش زمدین ،شده است. به دنبال این امر

هدا ن و افدزایش ریمدت ایدن زمدیناعمدتا  زراعی توسدط سداکن

بدودن ای زمدین و پدایینهستیم. با افزایش تياضای تجداری بدر

هدا و کداهش شداهد فدروش زمدین ،بازدهی در بخش کشاورزی

)مدرتبط بدا  اشتغال در این بخش و افزایش آن در بخش صنعت

زندی، لدوازم سداختمانی، مصددالح سداختمان بدرای مثدال: بلدو 

 )کارگران ساختمانی( و خددمات ( و ساختمانغیرهساختمانی و 

بودن بدازده و امنیدت باالتر ،عهای مسکن( هستیم. در وار)بنگاه

بخددش صددنعت و  ةارتصددادی بدداالتر و راحتددی برگشددت سددرمای

گدذاری مناسدب در بخدش ساختمان و خدمات و نبود سیاسدت

رفتن بخش کشداورزی حاشیهکشاورزی و ثبات ریمت موجب به

 در ارتصاد خانوارها شده است.

مین نیازها و دسترسی به خدمات بدین أبررسی متغیرهای ت

 ةدهنددروسدتاهای مدورد مطالعده نیدز نشدانة وارهای نموندخان

کده تيویدت . با توجه به ایدناستوضعیت نامطلوب این متغیرها 

پیوندها و استفاده از کاربری مخدتلط از اصدول رشدد هوشدمند 

-فاردد کداربری ،مورد مطالعه یولی از این لحاظ روستاها است؛

و  هستندول ن خود در حد معيامین نیازهای ساکنأهایی برای ت

ن بده مرکدز شهرسدتان اساکن ةآمد روزانوهمین امر موجب رفت

خددمات نیدز  یدةارا ة. در زمینداسدتمین نیازهای خدود أبرای ت

روستاهای مورد مطالعه تفاوت زیادی با هم دارند کده ایدن امدر 

موجب جریان روزانه از طرف روستاهای محدوده به طرف مرکدز 

 شود.می شهرستان یا روستای سلیمان آباد

دار یدپا یت به الگوهدایبا عنا»این پژوهش  هدف یراستادر 
 در جهدت ییژه رشد هوشمند( راهکارهدایوه)ب یگسترش کالبد

 یهه اراین ناحیا ییروستا یهاگاهسکونت یریپذستیو ز یداریپا
نیز با توجه به وضعیت فعلی و ارزیابی کده از آن صدورت  «میده

 :استاصلی به ررار زیر  یرهاراهکارسد که به نظر می ،گرفت

جلوگیری از رشد بیروندی بدا هددایت رشدد بده درون  -1

 بافت

مین نیازهددای اصددلی أافددزایش خدددمات و مراکددز تدد -2

 آمد وروستاییان جهت کاهش رفت

-مین نیازهای دوأشهری جهت ت -تيویت پیوند روستا -3

 طرفهگیری جریان یکطرفه و نه صرف شکل

اد زراعدی کده بدر ارتصد ةهدای توسدعاستراتژی ةتهی  -4

 کندانداز سنتی روستا تکیه میچشم

هدای رددیمی بدا تکیده بدر ویژگدی هدایهمحلّ یاحیا -5

فرهنگی و کالبدی برگرفته از محل به منظور تيویت حس تعلق 

 مکانی

های مندیحاوی خصلت و رانون ،های جغرافیاییهمة پدیده

راین، علدم کنند. بنابوار عمل میها هستند و از این رو، نظامنظام

کیدد دارد، أهدا تگونه پدیددهجغرافیا که بر بررسی و شناخت این

هدای نظدام»یا بده زبدان بهتدر،  «های جغرافیایینظام»در عمل 

ای ندوین جغرافید .دهددررار میرا مورد توجه و بررسی  «فضایی

هدای فضدایی، بده مثابده علمدی نیز با تکیه بدر شناسدایی نظدام

های عرصه دهیسامانکند و مدعی جو عمل میکاربردی و چاره

-ی در ميیداسانسدانجوامدع بهزیستی توسعه و  فضایی، با هدف

 های گوناگون است.

هدای روسدتایی مدورد گداهنو ظهوری که در سدکونت ةپدید

-نظدام ةیک پدید ،گیری و گسترش استدر حال شکل ،مطالعه

و تنها با واکاوی اجزای ایدن نظدام خدواهیم توانسدت  استمند 

نیم. نگاه رشد هوشمند که در رالب کرد مناسبی را انتخاب رویک

پایددار  ةای و فضایی برای رسدیدن بده توسدعریزی منطيهبرنامه

ریدزی مدورد توجده  تازگی در محافل برنامدهبه ،ه شده استیارا

ایدن نگداه بده دنبدال ایجداد جوامدع  ،یوارع شده است. بده ندوع

هدای خدود گدذاریهدا و سیاسدتپذیر با اصول، استراتژیزیست

هدا بدرای و شایسته است که بتوانیم از این اصول و نگدرش است

های انسانی به نحو احسدن گاهسکونت ةتدوین راهبردهای توسع
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Spatial expression of increase in earth planet 

population as the consequence of industrialization, 

improving the living standards, and reducing the 

amount of epidemic diseases in the past century, has 

been the physical-spatial development of urban and 

rural settlements. This transformation, especially 

during past decade, beside the technological 

advances, has shown rapid trend and has made the 

subject of achievement to optimal pattern and 

sustain a great challenge for physical-spatial 

development of mankind settlement (spatially in 

developing word). This subject will be crucial in 

countries such as Iran with hot and dry climate 

characteristics. Since a considerable part of urban 

and rural settlements are located in plains and areas 

with fertile soil and water, the socioeconomic life of 

residents depends, directly and indirectly, on 

desirable soil and water resources.   

Based on the aforementioned facts, rural settlement 

of Tonekabon area has been under many 

transformations due to the internal and external 

factors in the past decades As a result, a scattered 

and fragmented spatial system has been formed 

which caused us to witness physical development 

of this settlement and buried high-quality 

agricultural land under construction. Actually 

proximity of this area to the great metropolis of the 

region (Tehran, Karaj and Ghazvin) has been lead 

to the formation of population and capital flows to 

the Tonekabon area. The outcome of this has led to 

excluding agricultural lands from production 

process and unplanned development and 

distribution of rural settlements. 

Due to the forces and factors which have affected 

this phenomena, the aim of this article is 

recognition and analysis of these forces and 

factors, and prioritization principles of smart 

growth to perform based on the spatial- temporal 

characteristics of rural settlements. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  

Rural settlement is considered as a part of spatial 

system, which in the recent decade is facing 

excessive growth due to transformation obtained 

from external forces and internal factors. This has 

caused these rural communities to meet the broad 

challenge of maintaining rural character and also 

support the economic growth and opportunity; thus 

they require means that can be adjusted to reflect 

the diversity of rural communities and that can be 

applied to both expanding and contracting 

economies. Smart growth is an approach in the 

frame of its goals and methods be able to protect 

the environment and rural social dynamics. 

3. METHODOLOGY 

The research method was descriptive-analytic.  

The methods and tools used for data gathering 

were library and field methods, questionnaires, and 

maps. Statistical population of this research was 

household’s residents of Akhond Mahale and 

Soleyman Abad villages which consisted of 894 

villagers in 2011. Indicators examined in this study 

included: Economical (employment and 

investment), social (population and migration), and 

cultural (separation and car acquisition) forces and 

factors. 

 4. CONCLUSION 

The results of this research show that, change in 

population, entrance of immigrants with financial 

funds, change in the employment structure, 

investment of different kinds of residents, and the 

increase of private cars are the effective factors in 

sprawl phenomena. Directing the growth into the 
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rural region, strengthening rural- urban linkage, 

and strengthening rural services and facilities are 

the main prioritization of smart growth in the rural 

settlements under study.   

Key words: Sprawl growth, Smart growth, 

Akhond Mahale and Soleyman Abad villages, 

external forces and internal factors. 

  

How to cite this article: 

Bayat, B., Satari, Z., Mohhamadian Mosamam, H. & Journabiyan, M. R. (2016). From sprawl to 

smart growth: Analysis of spatial development pattern of rural settlements (Case study: Akhond 

Mahale and Soleyman Abad Villages, Tonekabon Area). Journal of Research & Rural Planning, 

5(1), 49-65. 

URL http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/40531  

ISSN: 2322-2514 eISSN: 2383-2495  

 
 

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/40531

