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Rapid urban population growth of Iran in recent decades, has expanded physical boundaries of cities and 
annexation of rural settlements around the cities within the formal boundaries of cities. The annexation 
and integration of surrounding villages in the city, according to the spatial and temporal conditions has 
unique features and effects. Therefore, this study aimed to evaluate the social, economic, environmen�
tal, and spatial effects of annexation of four villages of Kazem Abad, Karim Abad, Khalifa, and Khani Abad 
to Nurabad City in Lorestan Province. To achieve the objectives of this study we used the results of the 
general census of population and housing, satellite images, and data obtained from household surveys 
using a researcher-made questionnaire. The results show that the adjunction of villages to cities is a 
complex, multi-dimensional and multi-stage process, which according to spatial and temporal conditions 
need specific measures. Evaluating the subjective effects of annexation show that in most indicators, 
the conditions of local residents have improved after the annexation. Among the components of factor 
analysis, four components of physical condition of village, the level of production and motivation in agri�
culture and livestock activities, access to facilities and infrastructures are the most important predictors 
for the level of satisfaction from annexation of village to city.
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Extended Abstract

1. Introduction
 uring recent decades, Nourabad City in
 Lorestan Province, like many cities in
 Iran, has experienced a rapid growth in
 population from 2253 people in 1966 to
 71000 in 2016. The annual growth rate
 in population of this city in the last 50

 years has been 7.15%. The important factors for this
 issue are high increase in natural population growth
 rate, rural-urban immigrations, and junction of rural

 settlements to formal boundaries of the city. Despite
 decreasing growth in the population of Nourabad in
 recent years, its physical growth and sprawling to the
 countryside villages still continues. The uncontrolled
 physical growth of Nourabad and its nearby villages
 in the last decade is mainly due to lack of a centralized
management in areas that are near the cities, popula-
 tion inflation of the countryside villages, sprawling
 of the governmental organizations to the agricultural
lands near the cities, and land speculation. In this re-
 gard, the present study aimed to examine the subjective
 and objective outcomes of annexation of rural areas
 near Nourabad City in the last decade.
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2. Methodology

Our research method was descriptive and analyti-
cal. We used population data, satellite images, and 
researcher-made questionnaire to analyze effects and 
outcomes of annexing villages to the city both ob-
jectively and subjectively. Population data were pro-
vided by reports from general population and housing 
census. Satellite images (provided by Google Earth) 
were used to analyze objective changes with respect 
to population. Subjective effects caused by joining vil-
lage to the city were assessed by a researcher-made 
questionnaire comprising 37 questions in different 
subjects, including social, economic, environmental, 
and physical ones. To gather subjective data, 200 sub-
jects were randomly chosen among inhabitants of four 
villages and the effects of joining villages to the city 
were studied using subjective indicators in different 
aspects in their lives. 

The questionnaire mainly comprised close-ended 
questions with answers scored by 5-point Likert-type 
scale (5=much better, 1=much worse). Afterwards 
questions were asked about personal and family quali-
fications. To evaluate internal reliability, the content 
validity was used to increase reliability of the question-
naire. In this method, in addition to receiving scholars 
and experts' opinions, the questionnaire was tested us-
ing criteria in related research. Then the designed ques-
tionnaire, in two stages, primarily and finally was filled 
out. By checking received answers from 40 question-
naires and doing suitable statistical calculations, the 
final questionnaire was designed. For final evaluation, 
the Cronbach α tool was used that was equal to 0.833. 

The descriptive statistics were used to summarize the 
results of the measurements. Independent sample t test 
was used for the comparison of the averages, factor 
analysis was used to recognize the effects of the sub-
jective dimensions from joining villages to city, and 
finally regression analysis for creating causal model to 
show the effects of joining villages to city. All statisti-
cal analyses were done by SPSS. In addition, Google 
Earth was used for preparing satellite images; and 
ArcGIS to handle images and observing the changes 
in the structure of the studied villages. Our studied 
region included Nourabad area in Delfan Township, 
Lorestan Province. This area comprised four villages; 
Khalife-abad, Karamabad, Kazemabad, and Chesh-
makhany. These four villages joined to Nourabad area 
in recent decade.

3. Results

To analyze the social, economic, and environmental 
effects of joining villages to cities, different views of 
local residents were evaluated. In other words, the lo-
cal residents were asked to evaluate the effects of join-
ing their living environment to Nourabad City with 
regard to economic, social, and environmental aspects 
in 5-point Likert-type scale. The results show that the 
highest average values belonged to access  to drinkable 
water through pipes, gas and electricity availability, 
quality of the construction of the buildings, and feeling 
security. On the other hand, the lowest average values 
belonged to employment, especially for the youth and 
women, tendency toward raising domesticated animals 
and poultry, diary production and motivation for activ-
ity in agricultural sector. 

4. Discussion

The findings generally suggest that the satisfaction 
was high out of joining villages to cities, and accord-
ing to local residential opinions positive effects were 
more than negative ones in this process. Some posi-
tive aspects were improvement in accessing to public 
services, infrastructural installations, and develop-
ment in physical qualification of the village. However, 
we should consider its negative effects as well. For 
example, reduction in raising domesticated animals, 
and agricultural production sector, less motivation for 
working in these two mentioned sectors, vast changes 
in landscapes from agricultural to residential and com-
mercial, were some of the most important negative ef-
fects of joining villages to city in the studied area. A 
total of 79 hectare agricultural lands out of these four 
studied villages had changed to residential areas only 
in recent decade. Results of this study partly confirms 
the results of Firooznia and colleagues (2012), Ahmadian 

and Ghasemi (2013), Asghari Zamani and colleagues (2013) 
studies.

5. Conclusion

Findings of the current study show that the process of 
joining villages to cities is a multi-dimensional process; 
factor analysis recognizes 8 subjective dimensions 
coming out of this process. Among them, physical con-
dition of the village, production rate and motivation for 
activity in raising domesticated animals and working 
in agricultural sectors, accessing to facilities and infra-
structural installations were the most important satisfy-
ing factors for joining villages to the cities.
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رشد شتابان جمعیت شهری ایران در چند دهه اخیر، سبب گسترش فیزیکی شهرها و الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاه  های روستایی 
پیراشهری در محدوده رسمی شهرها شده است. الحاق و ادغام روستاهای پیرامونی در شهر، با توجه به شرایط مکانی و زمانی دارای فرایند 
و اثرات خاص خود است. بر این  اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی الحاق چهار روستای 
کاظم  آباد، کرم  آباد، خلیفه  آباد و چشمه  خانی به شهر نورآباد در استان لرستان است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، نتایج سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن، تصاویر ماهواره  ای و داده  های حاصل از پیمایش خانوار با استفاده از پرسش  نامه محقق  ساخته استفاده شد. نتایج 
تحقیق نشان داد که الحاق روستا به شهر، فرایندی پیچیده، چندبعدی و چندمرحله  ای است که به فراخور شرایط مکانی و زمانی، نیازمند 
اقدامات خاص خود است. بررسی اثرات ذهنی الحاق روستا به شهر نشان داد که در بیشتر معرف  های بررسی شده، وضعیت ساکنان محلی 
پس از الحاق روستا به شهر بهبود یافته است. در میان مؤلفه  های حاصل از تحلیل عاملی، چهار مؤلفه وضعیت کالبدی روستا، میزان تولید 
و انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری، دسترسی به امکانات و تأسیسات زیربنایی مهم  ترین پیش  بینی  کننده  های میزان رضایت 

از الحاق روستا به شهر هستند.

کلیدواژه ها: 
الحاق روستا به شهر، اثرات 
عینی و ذهنی، شهر نورآباد
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تاریخ پذیرش: 21 آذر 1395

مقدمه

فرایند  میالدی،   18 قرن  اواسط  در  صنعتی  انقالب  وقوع  با 
شهرنشینی و رشد شهری در مقیاسی وسیع، همه کشورهای دنیا 
را تحت تأثیر قرار داد؛ به طوری که جمعیت شهری جهان از 14 
درصد در سال 1900 به 50 درصد در سال 2007 افزایش یافت و 
پیش  بینی  های اخیر نشان می  دهند که در سال 2030 حدود 60 
(United Na�درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد 

(tions, 2010. با وجود فراگیر بودن پدیده شهرنشینی و رشد شهری، 

در چند دهه اخیر شدت تأثیر گذاری این پدیده در کشورهای در 
حال توسعه بسیار چشمگیرتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. 
برآوردها نشان می  دهد که جمعیت شهری جهان در حال توسعه 
از 2.048 میلیارد در سال 2000 به 3991 میلیارد در سال 2030 
جهاِن  می  رود جمعیت شهری  انتظار  در حالی که  رسید،  خواهد 
توسعه  یافته با اندک افزایشی از 870 میلیون به 1/01 میلیارد نفر 
برسد (Wu, 2008). در واقع، رشد جمعیت روستایی متوقف می شود 

و انتظار می  رود که همه رشد آتی جمعیت در نواحی شهری و 
 (Wu, به خصوص نواحی شهری کشورهای در حال توسعه رخ دهد

 Jenerette, Buyantuyev, & Redman, 2011; Pacione, 2011).

اگرچه شهرنشینی پدیده  ای جهانی است، این پدیده به  طور 
چشمگیری در ایران پویاست؛ به طوری که رشد شهری بی  سابقه  ای 
در پنج دهه اخیر در ایران روی داده است. طی 55 سال گذشته، 
نسبت شهرنشینی در ایران، از 31درصد در سال 1335، به بیش از 
71 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. شهرنشینی در ایران 
طی چند دهه اخیر، همانند دیگر کشورهای در حال توسعه رو به 
افزایش بوده و مرکز ثقل جمعیت کشور به طور کنترل ناپذیری از 

روستاها به شهرها انتقال یافته است )منصوریان، 2014(. 

مهم  ترین جلوه فضایی افزایش جمعیت شهری، رشد فیزیکی 
روستاهای  از  بسیاری  شهرها،  فیزیکی  رشد  با  شهرهاست. 
پیرامونی در بافت فیزیکی شهرها الحاق و ادغام می شوند و با طی 
مراحل مختلف به عنوان بخشی از بافت اصلی شهر به حیات خود 

1- دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
2- استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

بررسی اثرات عینی و ذهنی الحاق روستا به شهر )مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر نورآباد، 
استان لرستان(
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ادامه می  دهند. مطالعات متعددی در زمینه الحاق و ادغام روستا 
در شهر در ایران انجام گرفته است. سعیدی و حسینی حاصل 
)2007( در شهر تهران، نظریان و کنارودی )2010( در شهر 
تهران، فیروزنیا و همکاران )2012a( در شهر کاشان، سرور و 
همکاران )2012( در شهر میاندوآب، احمدیان و قاسمی )2013( 
در شهر مشهد، اصغری زمانی و همکاران )2013( در شهر تبریز، 
و  کانی  نجفی  و همکاران )2014( در شهر سنندج،  قادرمزی 
همکاران )2014( در شهر گرگان، شفیعی ثابت )2014( در شهر 
تهران و ظاهری و رحیمی  پور )2014( در شهر تبریز، الحاق و 
ادغام روستا در شهر و پیامدهای آن را بررسی و تجزیه و تحلیل 
کرده اند. نتایج مطالعات نشان می  دهد که الحاق و ادغام روستاهای 
پیرامونی در شهر با توجه به شرایط مکانی و زمانی، پیامدهای 
مثبت و منفی متعددی از قبیل بهبود وضعیت زیرساخت  های 
کالبدی، توسعه خدمات  رسانی شهری، افزایش ساخت  و ساز، تنوع 
 (Firooznia, Moosakazemi, & Sadeghi Taheri, فعالیت  های اقتصادی
 ،(2014bحاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، گسستگی بافت 
فیزیکی، تغییر جمعیت تولیدکننده به جمعیت مصرف  کننده، 
افزایش هزینه  های زندگی (Firooznia et al., 2014b)را در نواحی 

پیراشهری به دنبال داشته است.

از شهرهای  بسیاری  همانند  لرستان  استان  در  نورآباد  شهر 
ایران در چند دهه اخیر، رشد جمعیتی شتابانی را تجربه کرده 
است؛ به این ترتیب که جمعیت این شهر از 2253 نفر در سال 
1345 به بیش از 71 هزار نفر در سال 1395 افزایش یافته است. 
برابر  اخیر  نورآباد در 50 سال  نرخ رشد ساالنه جمعیت شهر 
7.15 درصد بوده است. مهم  ترین عوامل مؤثر بر رشد جمعیت 
شهر نورآباد، زیادبودن نرخ رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت  های 
روستا شهری و الحاق سکونتگاه  های روستایی پیرامونی به محدوده 
رسمی شهر بوده است. با وجود کندشدن روند رشد جمعیت شهر 
نورآباد در سال  های اخیر، به دالیل مختلفی از قبیل نبود مدیریت 
یکپارچه در نواحی پیراشهری، تورم جمعیتی روستاهای پیرامون، 
دست اندازی سازمان  های دولتی به زمین  های کشاورزی پیرامون 
شهر و شکل  گیری بورس  بازی زمین، گسترش فیزیکی این شهر 
و الحاق روستاهای پیرامونی به آن، هم چنان ادامه دارد. بر این 
اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات عینی و ذهنی الحاق 

روستاهای پیرامونی به شهر نورآباد در یک دهه اخیر است.

مروری بر ادبیات موضوع

با وجود افزایش شتابان جمعیت شهری جهان، نواحی شهری 
از مساحت سطح زمین را در برگرفته  اند  تنها حدود 3 درصد 
(Wu et al., 2011). با این حال نمی  توان این نسبت کوچک را نادیده 

گرفت؛ زیرا پویش مداوم فرایندهای تغییر شهری و به طور خاص 
گسترش جهانی جمعیت شهری و نواحی شهری شده، سیستم های 
طبیعی و انسانی را در همه مقیاس های جغرافیایی تحت تأثیر قرار 

داده است (Kong, Yin, Nakagoshi, & James, 2012) رشد شهری به 
عنوان فرایندی فضایی و جمعیتی دارای دو وجه متضاد است؛ از 
یک طرف، شهرها به عنوان موتورهای رشد اقتصادی و اجتماعی 
عمل می  کنند و از طرف دیگر اغلب این شهرها با مشکالت و 
مسائل اجتماعی، اقتصادی و محیطی نظیر فقر، دست اندازی به 
زمین  های باارزش کشاورزی، افزایش استفاده از خودروی شخصی 
و مصرف سوخت، زوال شهر مرکزی و بهره برداری کم از نواحی 

ساخته  شده فعلی مواجه هستند.

 رشد شهری به خصوص در شکل نامطلوب آن، یعنی پراکنده -
رویی شهری به سبب اثرات منفی بر محیط، منابع طبیعی، سالمت 
انسان و مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه نکوهش شده است. به 
طور مثال، میزان اراضی کشاورزی، جنگل  ها، مراتع، فضاهای باز 
به شدت کاهش یافته است و اکوسیستم  ها و سکونتگاه  های جانوری 
با آهنگ هشدار دهنده  ای از هم گسیخته  اند و کیفیت هوا و آب و 
به دنبال آن ها سالمت انسانی و کیفیت زندگی کاهش یافته است؛ 
بنابراین بسیار واضح است که رشد شهرها نکته کلیدی در بسیاری 
آن ها  با  با محیط  تعامالت خود  ما در  است که  از چالش  هایی 
مواجه هستیم. در واقع، شهرنشینی و رشد شهری چشمگیرترین 
شکل تبدیل برگشت ناپذیر زمین است که هم چشم  انداز و هم 
مردم ساکن شهرها و اطراف شهرها را تحت تأثیر قرار می  دهد. با 
در نظر گرفتن این موضوع که شهرنشینی با رشد شتابان خود، در 
آینده  ای نزدیک به یکی از تغییرات محیطی عمده در جهان تبدیل 
خواهد شد، تشخیص و درک الگوهای در حال تغییر رشد شهری 

(Seto & Fragkias, 2005). بسیار حیاتی و ضروری است

یکی از مهم ترین محدود ه  های مکانی درهم  آمیختگی تحوالت 
شهر و روستا، نواحی پیراشهری است. نواحی روستایی پیرامون 
به  شهرها  دست  اندازی  و  فزاینده  تقاضای  با  همواره  شهرها، 
زمین های کشاورزی روبه رو هستند؛ بنابراین کشاورزی که از نظر 
تاریخی مصرف کننده اصلی اراضی روستایی است، در حال حاضر 
برای در اختیار گرفتن زمین  های پیرامون شهر با دیگر حوزه  های 
کارکردی از قبیل مسکن، صنعت، فعالیت  های تجاری و مناطق 
تفریحی رقابت می  کند. این فشار فزاینده بر زمین  های روستایی 
پیرامون شهر و ضرورت توسعه چندکارکردی نواحی روستایی 
پیراشهری در اسناد مختلف از قبیل چشم  انداز توسعه فضایی 
اروپا و همچنین در دیگر ادبیات مرتبط از قبیل کمربند سبز 
ابزارهای مختلف  لندن کانون توجه قرار گرفته و سیستم ها و 
برنامه  ریزی برای مواجهه با فشار بر اراضی روستایی و با هدف 
مدیریت رشد شهری، کنترل تغییرات کاربری زمین و محافظت 
  (Kerselaers,از فضاهای باز و اراضی کشاورزی، شکل گرفته است

Rogge, Vanempten, Lauwers, & Van Huylenbroeck, 2013).

غالب  ترین جلوه فضایی روابط میان شهر و روستا در مناطق 
سکونتگاه  های  الحاق  و  شهرها  فیزیکی  گسترش  پیراشهری، 
روستایی در شهرهای در حال گسترش است. به عبارت دیگر، 
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گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق 
و ادغام سکونتگاه کوچک  تر )روستا( در سکونتگاه بزرگ  تر )شهر( 
می شود (Firooznia et al., 2014b). این وضعیت در کشورهای در 
حال توسعه به دلیل رشد شتابان شهرها، فقدان مدیریت یکپارچه 
فضایی، نبود قوانین کارآمد و نبود نظارت کافی بر قوانین و برنامه-

 های موجود سبب شده است تا نواحی پیراشهری تحت فشار 
فعالیت های  از  تغییر  با  و  بگیرند  قرار  شهری  گسترش  شدید 
روستایی به فعالیت  ها و کاربری  های ترکیبی )روستایی و شهری( 
بر  عالوه   .(Winarso, Hudalah, & Firman, 2015) شوند  مواجه 
کارکردهای در حال تغییر زمین در نواحی پیراشهری و شکل دهی 
چشم اندازهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، پراکنده  رویی شهری 
اثرات معناداری را بر ساکنان محلی و شیوه زندگی آن ها به همراه 

 .(Zrobek-Rozanska & Zadworny, 2016) داشته است

این اثرات و پیامدها در غالب تغییرات سبک زندگی، شیوه 
تولید و مصرف، سرمایه اجتماعی، حس تعلق به مکان، آرامش 
پیامدهای  عنوان  به  اقتصادی  و  اجتماعی  جدایی گزینی  و 
مطالعات مختلفی همچون  در  پیراشهری  مناطق  شهری شدن 
 ،)2016( همکاران2  و  شکوروبا   ،)2016( شاکسمیت1  و  بروان 
و  یو   ،)2015( همکاران4  و  وینارسو   ،)2014( همکاران3  و  یو 
همکاران )2015(، واتس و فیاسنت5 )2013(، النگ و همکاران6 
از  پیراشهری  برنامه  ریزی  بنابراین،  شده  اند،  واکاوی   )2010(
رویکرد کشاورزی مبنا به رویکرد محیط  مبنا تغییر یافته است و 
مدل برنامه  ریزی دوگانه شامل فضای باز توسعه شهری به مدلی 
سه  گانه شامل کشاورزی طبیعت توسعه شهری تغییر یافته است 

(Kerselaers et al., 2013).

روش شناسی تحقیق

در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات و پیامدهای الحاق 
ابعاد عینی و ذهنی از داده  های جمعیتی،  روستا به شهر در 
شد.  استفاده  محقق  ساخته  پرسش نامه  و  ماهواره ای  تصاویر 
داده های جمعیتی حاصل از سرشماری  های عمومی نفوس و 
مسکن و تصاویر ماهواره  ای به منظور بررسی تغییرات عینی در 
ابعاد جمعیتی و کالبدی استفاده شد. شناسایی اثرات ذهنی 
پرسش نامه محقق  ساخته  از  استفاده  با  به شهر  روستا  الحاق 
اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  سؤال   37 از  متشکل 
محیطی و کالبدی انجام گرفت. روش انجام تحقیق به صورت 
توصیفی تحلیلی است. برای جمع  آوری داده  های ذهنی 200 

1. Brown & Schucksmith
2. Shkaruba et al.
3. Yu et al. 
4. Winarso et al.
5. Watts and Pheasant
6. Long et al.

نمونه از میان ساکنان چهار روستای در حال مطالعه به صورت 
تصادفی ساده انتخاب شد و با استفاده از شاخص  های ذهنی، 
آثار الحاق روستا به شهر بر ابعاد گوناگون زندگی آن ها مطالعه 
شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با درنظرگرفتن 
محدودیت  های زمانی و هزینه  ای تحقیق، تعیین شد. پرسش -

نامه استفاده شده، عمدتاً از پرسش های بسته با پاسخ  های در 
طیف لیکرت پنج مقیاسی )خیلی بهتر شده: 5، تا خیلی بدتر 
شده: 1( تشکیل شده است و در ادامه سؤاالتی درباره ویژگی-

 های فردی و خانوادگی افراد پاسخ  دهنده مطرح شده است. به 
منظور سنجش اعتبار درونی، ابتدا از روش اعتبار محتوا برای 
این روش،  اعتبار پرسش  نامه استفاده شده است. در  افزایش 
با استفاده از مقیاس  های آزمون  شده در پژوهش  های مرتبط و 
نظرخواهی از استادان و کارشناسان، گام نخست برداشته شد. 

سپس پرسش  نامه تدوین شده طی دو مرحله مقدماتی و نهایی 
پر شد و با بررسی پاسخ  های به دست آمده از 40 پرسش  نامه و 
انجام محاسبات آماری مناسب، پرسش نامه نهایی تدوین شد. به 
منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد 
که مقدار آن در تحقیق حاضر برابر 0/833 بوده است. از آمار 
توصیفی برای خالصه  سازی نتایج پیمایش، آزمون آماری T برای 
مقایسه میانگین  ها، تحلیل مؤلفه  های اصلی برای شناسایی ابعاد 
ذهنی اثرات الحاق روستا به شهر و در نهایت از تحلیل رگرسیون 
برای ایجاد مدل علّی اثرات الحاق روستا به شهر در محیط نرم  افزار 

آماری SPSS استفاده شده است. 

تصاویر  تهیه  برای   Google Earth نرم  افزار  این،  بر  عالوه 
ماهواره ای و نرم  افزار ArcGIS برای زمین  مرجع کردن تصاویر و 
پایش تغییرات کالبدی روستاهای در حال مطالعه، به کار گرفته 
شد. محدوده در حال مطالعه این تحقیق شامل شهر نورآباد در 
پیرامون آن  و چهار روستای  لرستان  استان  دلفان،  شهرستان 
شامل خلیفه  آباد، کاظم  آباد، کرم  آباد و چشمه  خانی است )تصویر 
شماره 1(. این چهار روستا، شامل تمامی روستاهای الحاق شده به 

شهر نورآباد در یک دهه اخیر هستند.

 )Reference: Google Earth( تصویر 1. محدوده مطالعه شده تحقیق
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یافته ها

ویژگی های نمونه مطالعه شده

نمونه مطالعه شده تحقیق حاضر، 200 نفر از افراد سرپرست 
خانوار در چهار روستای الحاق شده به شهر نورآباد در استان لرستان 
هستند. میانگین سن افراد مطالعه شده حدود 40/97، کمترین 
سن 17 و بیشترین سن 90 سال است. همچنین بیش از 72 
درصد افراد نمونه مرد هستند. از نظر وضعیت شغلی،  84/5درصد 
پاسخ گویان شاغل هستند. حدود 3 درصد افراد شاغل به عنوان 
کارمند، 2 درصد کشاورز، 27 درصد کارگر، 7 درصد کاسب، 25/5 
فعالیت هستند.  آزاد و 25 درصد خانه  دار مشغول  درصد شغل 
برحسب میزان تحصیالت، بیش از 38 درصد افراد مطالعه شده 
بیسواد، 45/5 درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم، 10 درصد دارای 

دیپلم و 12 درصد آن  ها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند.

افراد مطالعه شده در همین  تولد، 16/5 درصد  از نظر محل 
مکان متولد شده  اند؛ 16 درصد در شهر نورآباد، 8/5درصد در 
دیگر شهرها و 59 درصد افراد مطالعه شده در روستاهای دیگری 
متولد شده  اند. میانگین تعداد افراد خانوار در نمونه مطالعه شده 
برابر 4/67 بیشترین تعداد افراد خانوار 12 و کمترین تعداد افراد 
مالکیت  وضعیت  برحسب  است.  شده  گزارش  نفر  یک  خانوار 
مسکن، 79/5 درصد پاسخ گویان مالک و 20/5 درصد مستأجر 
هستند. میانگین تعداد اتاق  ها در نمونه مطالعه شده برابر 1/55، 
بیشترین تعداد 3 و کمترین تعداد یک اتاق است. میانگین متراژ 
واحدهای مسکونی برابر 101/54، بیشترین متراژ 200 و کمترین 

متراژ حدود 40 متر مربع است.

اثرات عینی الحاق روستا به شهر

یکی از مهم  ترین اثرات الحاق روستا به شهر، رشد جمعیتی و 
فیزیکی روستاها است. در واقع، روستاهای پیرامون شهر با ارائه 
زمین ارزان  تر، امکان جذب جمعیت بیشتر را فراهم می کنند که 
به دنبال آن افزایش جمعیت، گسترش فیزیکی روستاها شتاب 
بیشتری به خود گرفته و گستره فیزیکی آن ها وسیع  تر می شود. 
در روستاهای مطالعه شده در تحقیق حاضر نیز تحوالت جمعیتی 
و کالبدی شتابانی در یک دهه اخیر رخ داده است. برای بررسی 
و  نفوس  عمومی  سرشماری  های  نتایج  از  جمعیتی  تحوالت 
مسکن و اطالعات موجود در مراکز بهداشت و درمان استفاده 
شده است؛ اما به دلیل دسترسی نداشتن به تصاویر ماهواره  ای با 
قدرت تفکیک مکانی باال از تصاویر Google Earth برای بررسی 
تغییرات کالبدی در محدوده روستاهای در حال مطالعه، استفاده 
شد. نتایج حاصل در تصاویر شماره 2، 3، 4 و جدول های شماره 

1و2 ارائه شده است.

روستاهای  و  نورآباد  شهر  جمعیتی  تحوالت  بررسی 
مطالعه شده نشان می  دهد که شهر نورآباد در چند دهه اخیر 
به طوری که  است؛  کرده  تجربه  را  شتابانی  جمعیتی  رشد 
جمعیت این شهر از حدود 2200 نفر در سال 1345 به بیش 
افزایش یافته است. نرخ رشد  از 71 هزار نفر در سال 1395 
برابر   1345-95 زمانی  بازه  در  نورآباد  شهر  جمعیت  ساالنه 
7/15 درصد بوده است که از میانگین رشد جمعیت شهری 
ایران بسیار بیشتر است. بیشترین میزان رشد جمعیت شهر 
نورآباد مربوط به دهه 1340 تا اواخر دهه 1360 است. پس از 
دهه 1360، نرخ رشد جمعیت شهر نورآباد به طور معناداری 

جدول 1. تحوالت جمعیتی شهر نورآباد و روستاهای پیرامون )90-1345(

1345135513651375138513901395سالشهر/ روستا

نورآباد
225387342918849173565306114271250جمعیت )نفر( 

14/5112/825/351/401/583/11-نرخ رشد )درصد(

خلیفه آباد
33141452877090911821673جمعیت )نفر( 

2/262/463/851/675/397/20-نرخ رشد )درصد(

کاظم آباد
14320633326467612191299جمعیت )نفر( 

2/309/8612/521/28-3/724/92-نرخ رشد )درصد(

کرم آباد
74111170174194558847جمعیت )نفر( 

4/144/350/231/0923/538/71-نرخ رشد )درصد(

چشمه خانی
1441922483479171652-جمعیت )نفر( 

2/922/523/4221/4512/49--نرخ رشد )درصد(

منبع: سازمان آمار، مراکز بهداشت و درمان و محاسبات نگارندگان.
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کاهش پیدا کرده است. با این حال در پنج سال اخیر، مجدداً 
نرخ رشد جمعیت این شهر روندی صعودی در پیش گرفته 
است. مهم ترین دلیل صعودی شدن مجدد نرخ رشد جمعیت 
شهری در محدوده مطالعه شده، بروز خشکسالی  های متعدد در 
یک دهه اخیر است که بسیاری از روستاها را با مشکل کم  آبی 

و مهاجرت به شهر نورآباد مواجه کرده است.

بررسی و تحلیل داده  های جمعیتی نشان می  دهد که رشد 
از  تقریباً  به شهر،  الحاق شده  شتابان جمعیتی در روستاهای 
نرخ رشد ساالنه  آغاز شده است. میانگین  اوایل دهه 1380 
جمعیت روستای خلیفه  آباد در فاصله سا  های 1345تا 1395 
برابر  3/29درصد است؛ اما در فاصله سال  های 1385 تا 1390 
به یک باره نرخ رشد ساالنه جمعیت در این روستا به عدد 5/39 
افزایش می  یابد و در پنج سال بعدی یعنی در فاصله  درصد 
به عدد  نرخ رشد ساالنه جمعیت  تا 1395  سال  های 1390 
7/2 درصد می  رسد که روندی متمایز از متوسط بلندمدت نرخ 

رشد جمعیت در این روستا را نشان می  دهد.

در روستای کاظم  آباد میانگین نرخ رشد جمعیت در بازه زمانی 
این  که  است  بوده  سال  در  درصد   4/51 95 حدود  تا   1345
میزان در فاصله سال  های 1375تا 1385 و 1385 تا 1390به 
 9/86درصد و 12/52 درصد افزایش می  یابد. این وضعیت در 
روستای کرم آباد نیز مشاهده می  شود؛ در حالی که میانگین نرخ 
رشد ساالنه جمعیت این روستا در بازه زمانی 1345 تا 1395 
حدود 5 درصد در سال بوده است، از اواسط دهه 1380 نرخ 
رشد ساالنه جمعیت این روستا به 23/53 درصد در سال افزایش 
می  یابد. در بازه زمانی 1390 تا 1395 نیز نرخ رشد جمعیت این 
روستا برابر 8/71 درصد بوده است؛ که در مقایسه با میانگین 

بلندمدت عدد بیشتری را نشان می  دهد.

از  رشد جمعیت  نرخ  شتابان  آهنگ  روستای چشمه  خانی،  در 
اواسط دهه 1380 آغاز شده است. متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت 
روستای چشمه  خانی در 50 سال اخیر برابر  6/29درصد بوده است. 
با این حال نرخ رشد ساالنه جمعیت در بازه  های زمانی 1385 تا1390 
و 1390 تا 1395 به ترتیب برابر 21/45 و 12/49 درصد در سال 

)Reference: Google Earth( 1394 تصویر 2. تصویر ماهواره  ای روستای چشمه  خانی در سال  های 1383 و

)Reference: Google Earth( 1394 تصویر 3. تصویر ماهواره  ای روستاهای کاظم  آباد و کرم  آباد در سال  های 1383 و
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بوده است. تحوالت جمعیتی شهر نورآباد و روستاهای مطالعه شده 
در بازه زمانی 1345 تا 1395 در جدول شماره 1 آمده است.

نتایج حاصل از تحلیل تصاویر ماهواره ای نشان می  دهد که 
روستای چشمه  خانی گسترش فیزیکی شتابانی را در یک دهه 
اخیر تجربه کرده است. در سال 1383 مساحت تقریبی این روستا 
حدود 5 هکتار بوده است، در حالی که مساحت این روستا در سال 
1394 با رشد درخور توجهی به بیش از 28 هکتار افزایش یافته 
است؛ بنابراین نرخ رشد ساالنه اراضی ساخته شده در این روستا 
در فاصله سال های 1383 تا 1394 برابر 17/08 درصد در سال 

بوده است )تصویر شماره 2(.

شدت تغییرات فیزیکی در دو روستای کاظم  آباد و کرم  آباد 
نیز شایان توجه است. مساحت تقریبی دو روستای کاظم  آباد 
و کرم  آباد در سال 1383 به ترتیب حدود 5/92 و 1/55 هکتار 
بوده است. مساحت روستای کاظم  آباد در سال 1394 به بیش 
از  به بیش  نیز  از 18/74 هکتار و مساحت روستای کرم  آباد 
20 هکتار در سال 1394 افزایش یافته است. نرخ رشد ساالنه 
اراضی ساخته شده در روستای کاظم  آباد در حد فاصل سال های 
کر م  آباد  روستای  در  و  درصد   11/04 برابر   1394 تا   1383

معادل 26/29 درصد در سال بوده است )تصویر شماره 3(.

روستای خلیفه  آباد نیز رشد مطلق حدود 23/9 هکتاری را در 
بازه زمانی 1383 تا 1394 تجربه کرده است. مساحت تقریبی 
روستای خلیفه  آباد در سال 1383 حدود 11 هکتار بوده است 
که در سال 1394 با افزایش درخور توجهی به حدود 35 هکتار 
رسیده است. بر این اساس، نرخ رشد ساالنه اراضی ساخته  شده 
در روستای خلیفه  آباد در این فاصله زمانی 11 ساله برابر 10/85 

درصد در سال بوده است )تصویر شماره 4(.

ساخته شده  اراضی  رشد  فضایی زمانی  تغییرات  کلی،  طور  به 
اخیر  دهه  یک  در  نورآباد  شهر  به  الحاق شده  روستای  چهار  در 
بسیار چشمگیر بوده است. مساحت تقریبی این روستاها در سال 
1383 حدود 24 هکتار بوده است. در سال 1394 مساحت چهار 
روستای مطالعه شده به حدود 102 هکتار رسیده است؛ بنابراین 
چشمه- روستای  چهار  در  ساخته  شده  اراضی  ساالنه  رشد  نرخ 

تا   1383 زمانی  بازه  در  خلیفه  آباد  و  کرم  آباد  کاظم  آباد،   خانی، 
1394 برابر  14/18درصد در سال بوده است )جدول شماره 2(.

اثرات الحاق روستا به شهر از نظر ساکنان محلی

به منظور بررسی میزان تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی 
ناشی از الحاق روستا به شهر، معرف  های متعددی از نظر ساکنان 
محلی ارزیابی شدند و در واقع، از ساکنان محلی خواسته شد تا 

)Reference: Google Earth(1394 تصویر 4. تصویر ماهواره  ای روستای خلیفه  آباد در سال  های 1383 و

جدول 2. تغییرات اراضی ساخته شده در روستاهای مطالعه شده )1394-1383(

نرخ رشد فیزیکی ) درصد(مساحت در سال 1394 )هکتار(مساحت در سال 1383 )هکتار(روستا

4/9928/2717/08چشمه خانی

11/3735/310/85خلیفه آباد

5/9218/7411/04کاظم آباد

1/5520/2126/29کرم آباد

23/83102/5214/18مجموع

منبع: محاسبات نگارندگان.
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جدول 3. نتایج به دست آمده از آزمون مقایسه میانگین درباره معرف  های مربوط به تأثیرات الحاق روستا به شهر

سطح معناداریارزش tانحراف استانداردمیانگینمعرف

13/3670/00-2/470/566وضعیت اشتغال ساکنان

9/9960/00-2/530/672وضعیت درآمدی ساکنان

4/9890/00-2/830/482توزیع درآمد میان ساکنان

13/6260/00-2/430/597وضعیت پس انداز خانوارها

16/5910/00-2/330/575فرصت  های شغلی جدید در بخش کشاورزی

3/850/50223/7940/00فرصت  های شغلی جدید در بخش خدمات

66/9840/00- 1/150/390فرصت  های شغلی برای جوانان

61/3940/00-1/170/423فرصت  های شغلی برای زنان

4/120/38341/4060/00قیمت زمین

4/100/34145/3580/00قیمت مسکن

3/900/55523/0800/00وضعیت ساخت و ساز

3/550/49313/7690/00میزان مالکیت مسکن

17/8090/00-2/240/604میزان تولید محصوالت کشاورزی

20/4870/00-2/210/545میزان تولید محصوالت لبنی

5/2700/00-2/570/753مصرف کاالهای لوکس و تجملی 

14/2230/00-2/290/706انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی

18/0550/00-2/140/678تمایل به پرورش دام و طیور

3/810/66017/3470/00روابط مردم محل با یکدیگر

4/020/48030/0290/00اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر

3/840/46425/5910/00احساس تعلق به محیط روستا

3/840/54421/8390/00کمک به همسایگان در حل مشکالت

3/530/63411/8350/00مشارکت در فعالیت  های داوطلبانه

4/310/66228/1010/00احساس امنیت

3/910/67718/9060.00رضایت از زندگی

4/220/45338/2250/00تغییر کاربری زمین ) از کشاورزی به مسکونی(

1/6720/096-2/940/453تغییر کاربری زمین )از کشاورزی و مسکونی به تجاری(

4/710/67735/7260/00دسترسی به آب لوله کشی بهداشتی

4/520/57537/4840/00دسترسی به برق

3/670/65814/3950/00دسترسی به امکانات آموزشی

1/0370/301-2/940/818دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی 
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میزان تأثیرات ناشی از الحاق محل زندگی خود را به شهر نورآباد در 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طیف لیکرت پنج مقیاسی 
بیشترین  که  می  دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  کنند.  ارزیابی 
ارزش میانگین مربوط به معرف  های دسترسی به آب آشامیدنی 
لوله  کشی، دسترسی به گاز لوله  کشی، دسترسی به برق، کیفیت 
مساکن ساخته شده و احساس امنیت است. در مقابل، کمترین 
ارزش میانگین مربوط به معرف  های ایجاد فرصت  های شغلی برای 
جوانان و زنان، تمایل به پرورش دام و طیور، میزان تولید محصوالت 

لبنی و کشاورزی و انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی است. 

نتایج به دست آمده از آزمون T نشان می  دهد که از نظر ساکنان 
محلی پس از الحاق روستا به شهر در معرف  های کیفیت معابر 
درون و پیرامون روستا، دسترسی به اینترنت، پاکیزگی و زیبایی 
محیط محلی، وضعیت جمع  آوری زباله، مشارکت در فعالیت  های 
داوطلبانه، میزان مالکیت مسکن، دسترسی به امکانات آموزشی، 
روابط مردم محل با یکدیگر، رضایت از زندگی، کمک به همسایگان 
در حل مشکالت، وضعیت ساخت و ساز، فرصت  های شغلی جدید 
احساس  روستا،  محیط  به  تعلق  احساس  خدمات،  بخش  در 
امنیت، اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر، دسترسی به گاز 
لوله  کشی، دسترسی به آب لوله  کشی بهداشتی، کیفیت مساکن 
ساخته شده، دسترسی به برق، تغییر کاربری زمین از کشاورزی 
به مسکونی، قیمت زمین و قیمت مسکن بهبود معناداری ایجاد 
شده است. با این حال در معرف هایی از قبیل دسترسی به فضاهای 
تفریحی و ورزشی، وضعیت اشتغال ساکنان، وضعیت پس  انداز 
خانوارها، انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی، فرصت  های شغلی 
جدید در بخش کشاورزی، میزان تولید محصوالت کشاورزی، 
تمایل به پرورش دام و طیور، میزان تولید محصوالت لبنی، توزیع 
درآمد میان ساکنان، مصرف کاالهای لوکس و تجملی، فرصت-

 های شغلی برای زنان، فرصت های شغلی برای جوانان و وضعیت 
درآمدی ساکنان تغییرات مثبتی ایجاد نشده است. نتایج حاصل 

از آزمون مقایسه میانگین در جدول شماره 3 ارائه شده است.

شناسایی ابعاد ذهنی اثرات الحاق روستا به شهر

الحاق روستا به شهر و اثرات آن، موضوعی چندبعدی محسوب 
اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  موضوعات  این  گونه  که  می  شود 
اقتصادی و محیطی درخور بحث و بررسی هستند؛ بنابراین در این 
مطالعه به منظور شناسایی ابعاد ذهنی اثرات الحاق روستا به شهر 
از تکنیک آماری تحلیل عاملی استفاده شده است. تحلیل عاملی، 
تکنیکي آماري است که معموالً براي استخراج زیرمجموعه هاي 
غیرهم بسته معرف  هایي که واریانس مشاهده  شده در مجموعه داده 
 (Rezvani, Matkan, اولیه را تببین مي  کند، استفاده قرار می شود
.(Mansourian, & Sattari, 2009 معرف  های استفاده شده در تحلیل 

عاملی، 22 معرف ذهنی بوده که از طریق پیمایش خانوارها در 
روستاهای الحاق شده به شهر نورآباد، گردآوری شده  اند.

ارزش KMO برای این مطالعه 0/825 و آزمون بارتلت دارای 
سطح معناداری در حدود 0/00 است که نشان می  دهد داده های 
استفاده شده برای تحلیل، عاملی مناسب هستند. نتایج حاصل از 
تحلیل عاملی در جدول شماره 4 ارائه شده است. تعداد عامل  های 
استخراج شده به وسیله معیار مقدار ویژه و اسکری پالت هشت 
عامل است که در مجموع حدود 77/269 درصد کل واریانس 
موجود در مجموعه داده  های اولیه را تبیین کرده است. میزان 
پایایی برای معرف  های مطالعه شده براساس آلفای کرونباخ در این 

تحقیق برابر 0/833 است.

عامل نخست: این عامل بیشترین بارهای عاملی را با معرف-
 های دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی، دسترسی به فضاهای 
بنابراین  امکانات آموزشی دارد؛  تفریحی ورزشی و دسترسی به 
نام  گذاری  امکانات  به  با عنوان دسترسی  را  این عامل  می توان 
کرد. هر سه معرف دارای هم بستگی مثبت با این عامل هستند. 
این عامل به عنوان مهم  ترین عامل، حدود 12/6 درصد واریانس 

موجود در داده  ها را تبیین می  کند.

عامل دوم: این عامل دارای بیشترین بارهای عاملی بر معرف های 
بخش  در  فعالیت  انگیزه  کشاورزی،  محصوالت  تولید  میزان 
کشاورزی، میزان تولید محصوالت لبنی و تمایل به پرورشدام و 

سطح معناداریارزش tانحراف استانداردمیانگینمعرف

10/17700/0-2/390/855دسترسی به فضاهای تفریحی و ورزشی

3/140/7232/7380/007دسترسی به اینترنت

4/580/70431/72500/0دسترسی به گاز لوله کشی

3/110/6932/2450/026کیفیت معابر درون و پیرامون روستا

3/500/7898/8680/00وضعیت جمع آوری زباله

3/220/6514/7800/00پاکیزگی و زیبایی محیط محلی

4/340/51436/7380/00کیفیت مسکن های ساخته شده

منبع: نگارندگان تحقیق.
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طیور است؛ بنابراین می  توان این عامل را با عنوان میزان تولید و 
انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری نام گذاری کرد. این 

عامل حدود 10/7درصد واریانس کل داده  ها را شامل می  شود.

عامل سوم: معرف  های دسترسی به برق، دسترسی به آب 
لوله کشی بهداشتی و دسترسی به گاز لوله  کشی در درون این 
عامل قرار گرفته  اند. با توجه به ماهیت معرف  ها، می  توان این 

نام - زیربنایی  تأسیسات  به  دسترسی  عنوان  تحت  را  عامل 
گذاری کرد. این عامل حدود 10/3 درصد واریانس موجود در 

داده  ها را شامل می  شود.

با  عاملی  بارهای  بیشترین  دارای  عامل  این  چهارم:  عامل 
معرف های کیفیت معابر درون و پیرامون روستا، پاکیزگی و زیبایی 
محیط روستا و کیفیت مسکن است؛ بنابراین می  توان این عامل را 

جدول 4. ماتریس بارهای عاملی برای شناسایی ابعاد ذهنی اثرات الحاق روستا به شهر از نظر ساکنان محلی

معرف
عامل

12345678

0/778دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی

0/712دسترسی به فضاهای تفریحی ورزشی

0/696دسترسی به امکانات آموزشی

0/769تولید محصوالت کشاورزی

0/761انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی

0/561تولید محصوالت لبنی

0/498تمایل به پرورش دام و طیور

0/787دسترسی به برق

0/762دسترسی به آب لوله کشی

0/701دسترسی به گاز لوله کشی

0/772کیفیت معابر درون و پیرامون روستا

0/702پاکیزگی و زیبایی محیط روستا

0/499کیفیت مسکن

0/871قیمت زمین

0/860قیمت مسکن

0/719تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی

0/547وضعیت ساخت و ساز

0/523میزان مالکیت مسکن

0/712وضعیت اشتغال ساکنان

0/593وضعیت درآمد ساکنان

0/850اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر

0/558احساس امنیت

2/3401/9201/8181/7591/7161/5391/3441/263مقدار ویژه

12/63510/72810/2649/9949/8018/9978/1086/742 درصد واریانس

77/269مجموع واریانس تبیین شده ) درصد(

منبع: نگارندگان تحقیق.
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با عنوان وضعیت کالبدی روستا نام  گذاری کرد. این عامل حدود 
10 درصد از کل واریانس موجود در داده  ها را تبیین می  کند.

عامل پنجم: معرف  های قیمت زمین و قیمت مسکن دارای 
بیشترین هم بستگی با عامل پنجم هستند؛ بنابراین می  توان این 
عامل را به عنوان ارزش زمین و مسکن نام  گذاری کرد. عامل پنجم 

حدود 9.8 درصد واریانس داده  ها را تبیین می  کند.

عامل ششم: این عامل دارای بیشترین بارهای عاملی با معرف-
وضعیت  مسکونی،  به  کشاورزی  از  زمین  کاربری  تغییر   های 
ساخت و ساز و میزان مالکیت مسکن است؛ بنابراین می  توان این 
عامل را با نام وضعیت کّمی و کیفی مسکن تفسیر کرد. این عامل 

بیش از 8/9 درصد واریانس موجود در داده  ها را تبیین می  کند.

با  عاملی  بارهای  بیشترین  دارای  عامل  این  هفتم:  عامل 
اشتغال ساکنان و وضعیت درآمد ساکنان  معرف های وضعیت 
اقتصادی  وضعیت  عنوان  تحت  را  آن  می  توان  از این رو  است؛ 
ساکنان نام  گذاری کرد. این عامل حدود 8 درصد واریانس موجود 

در داده  ها را شامل می  شود.

عامل هشتم: این عامل به عنوان آخرین عامل استخراج شده از 
تحلیل عاملی، دارای بیشترین بارهای عاملی با معرف  های اعتماد 
اهالی محل نسبت به یکدیگر و احساس امنیت در محیط روستا 
است؛ بنابراین می  توان این عامل را با عنوان اعتماد و امنیت نام گذاری 
کرد. این عامل بیش از 6/7 درصد از واریانس داده  ها را شامل می  شود.

مدل علّی اثرات الحاق روستا به شهر

روستا  الحاق  اثرات  ذهنی  ابعاد  مهم  ترین  تعیین  منظور  به 
را  به شهر  الحاق روستا  از  واریانس میزان رضایت  به شهر که 
در محدوده مطالعه شده تبیین می  کنند، از رگرسیون گام به گام 
استفاده شد. رضایت از اثرات کلی الحاق روستا به شهر به عنوان 

از تحلیل عاملی  وابسته و قلمروهای هشت  گانه حاصل  متغیر 
شامل دسترسی به امکانات، میزان تولید و انگیزه فعالیت در بخش 
کشاورزی و دامداری، دسترسی به تأسیسات زیربنایی، وضعیت 
ارزش زمین و مسکن، وضعیت کّمی و کیفی  کالبدی روستا، 
مسکن، وضعیت اقتصادی ساکنان و اعتماد و امنیت به عنوان 
پیش  بینی کننده  ها استفاده شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل 

رگرسیون در جدول شماره 5 ارائه شده است.

نشان  گام به گام  روش  به  رگرسیون  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
می دهد که عامل  های هشت  گانه استخراج شده از تحلیل عاملی 
در مجموع حدود 90 درصد واریانس رضایت از اثرات الحاق روستا 
به شهر را در محدوده مطالعه شده تبیین می  کنند. در گام نخست، 
عامل وضعیت کالبدی روستا؛ در گام دوم، عامل میزان تولید و 
انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری؛ در گام سوم، عامل 
دسترسی به امکانات؛ در گام چهارم، عامل دسترسی به تأسیسات 
زیربنایی؛ در گام پنجم، عامل اعتماد و امنیت؛ در گام ششم، عامل 
وضعیت کّمی و کیفی مسکن؛ در گام هفتم، عامل ارزش زمین و 
مسکن و در نهایت در گام هشتم، عامل وضعیت اقتصادی ساکنان 
وارد مدل می شوند و در مجموع حدود 90 درصد واریانس رضایت 

از الحاق روستا به شهر را تبیین می  کنند.

بحث و نتیجه  گیری

مقاله حاضر در پی بررسی و شناسایی اثرات عینی و ذهنی 
الحاق روستا به شهر در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی 
و کالبدی در شهر نورآباد دلفان و روستاهای پیرامون آن است. با 
شروع تحوالت جمعیتی در یک ناحیه، بیشتر شهر اصلی مقصد 
نهایی مهاجرت  های روستا شهری است. در این مرحله، نرخ رشد 
جمعیت شهر اصلی در مقایسه با دیگر سکونتگاه  های پیرامونی 
بسیار بیشتر است. نتایج به دست آمده از تحلیل  های جمعیتی در 

جدول 5. پیش  بینی کننده  های رضایت از الحاق روستا به شهر

سطح معناداریR2Betat تعدیل یافتهR2پیش بینی کننده ها

0/4820/2290/48215/100/00گام نخست: وضعیت کالبدی روستا

0/6160/3730/38412/010/00گام دوم: میزان تولید و انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری

0/7130/5010/36011/260/00گام سوم: دسترسی به امکانات

0/7850/6090/32810/260/00گام چهارم: دسترسی به تأسیسات زیربنایی

0/8340/6870/2808/780/00گام پنجم: اعتماد و امنیت

0/8740/7570/2648/260/00گام ششم: وضعیت کّمی و کیفی مسکن

0/8900/7840/1655/180/00گام هفتم: ارزش زمین و مسکن

0/8970/7970/1163/620/00گاه هشتم: وضعیت اقتصادی ساکنان

منبع: نگارندگان تحقیق.
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محدوده مطالعه شده نشان می  دهد که در فاصله سال  های 1345 
تا 1355 و 1355 تا 1360 نرخ رشد ساالنه جمعیت در شهر 
بوده است،  برابر 14/5 درصد و 12/8 درصد  به ترتیب  نورآباد 
در حالی که متوسط نرخ رشد جمعیت در سکونتگاه  های روستایی 
پیرامون حدود 3/5 درصد است. با تداوم رشد جمعیتی و فیزیکی 
شهر و براساس اصل صرفه  های ناشی از تجمع، پس از مدتی رشد 
شهر اصلی ُکند یا متوقف شده و روستاهای پیرامونی به عنوان 

مقصد جدید مهاجرت  های روستا شهری ظاهر می  شوند. 

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که از اوایل دهه 
پیرامون  نرخ رشد جمعیت در سکونتگاه  های روستایی   1380
به یک باره روند صعودی شتابانی یافته است؛ برای مثال نرخ رشد 
تا  زمانی 1375  فاصله  در  کاظم  آباد  روستای  جمعیت  ساالنه 
1385 به 9/8 درصد در سال افزایش یافته و در بازه زمانی 1385 
تا 1390 نیز نرخ رشد ساالنه جمعیت در روستاهای کرم آباد، 
کاظم  آباد و چشمه خانی به ترتیب برابر 23/5 درصد، 21/4 درصد 
و 12/5 درصد بوده است. عالوه بر این، بررسی ویژگی  های فردی 
پاسخ گویان نشان داد که حدود 59 درصد افراد مطالعه شده در 
روستاهای دیگری متولد شده  اند. شواهد به دست آمده، افزایش 
نقش و اهمیت روستاهای پیرامونی را در تغییر جهت مهاجرت  های 
روستا شهری نشان داد. قیمت ارزان تِر زمین و مسکن در مقایسه 
با مناطق شهری از مهم  ترین عوامل جذب جمعیت به روستاهای 

پیرامونی محسوب می  شود.

نتایج مطالعه ظاهری و رحیمی  پور )2014( در شهر تبریز نشان 
به  درون کوچان  از  درصد  مهاجرت حدود60  دلیل  که  می  دهد 
روستاهای پیرامونی، تأمین زمین و مسکن ارزان بوده است. در این 
مرحله، دست  اندازی به اراضی کشاورزی روستاهای پیرامون شهر 
توسط بورس  بازان شهری آغاز می  شود؛ به طوری که قیمت زمین 
روندی صعودی در پیش می  گیرد. بررسی  های میدانی در محدوده 
صورت  به  )عمدتاً  خصوصی  بخش  که  داد  نشان  مطالعه شده 
خریداران منفرد( و بخش دولتی در قالب تعاونی های مسکن در 
این مرحله اقدام به خریداری زمین برای ساخت مسکن کرده  اند. 
عالوه بر این، برون  فکنی برخی فعالیت  های زمین  بر و آالینده از 
قبیل کارگاه  های بلوک  زنی، انبار جمع  آوری ضایعات و تفکیک زباله 

از شهر به روستاهای پیرامون در این مرحله مشاهده می  شود.

نتایج مطالعه نشان داد که به طور کلی میزان رضایت از اثرات 
الحاق روستا به شهر زیاد بوده و اثرات مثبت این فرایند از نظر 
ساکنان محلی بیش از اثرات منفی بوده است. بهبود دسترسی 
به خدمات عمومی، تأسیسات زیربنایی، ارتقای کیفیت کالبدی 
و محیطی روستا برخی از جنبه  های مثبت فرایند الحاق روستا به 
شهر بوده است؛ با این حال، نباید از اثرات منفی این فرایند نیز غافل 
بود. کاهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری، کاهش انگیزه 
فعالیت در این دو بخش، تغییر وسیع کاربری زمین از کشاورزی 
به مسکونی و تجاری برخی از مهم  ترین اثرات منفی فرایند الحاق 

روستا به شهر در محدوده مطالعه شده هستند؛ به طوری که تنها 
در 10 سال اخیر حدود 79 هکتار از اراضی کشاورزی در چهار 
روستای مطالعه شده به اراضی ساخته شده، تبدیل شده  اند. نتایج 
 ،)2012b( مطالعه در این بخش، یافته  های فیروزنیا و همکاران
و  )2013(، سرور  اصغری  زمانی   ،)2013( قاسمی  و  احمدیان 

دیگران )2012( و شفیعی ثابت )2014( را تأیید می  کند.

به  را  به شهر  روستا  الحاق  فرایند  مطالعه حاضر،  یافته  های 
عنوان پدیده  ای چندبعدی نشان می  دهد. نتایج تحلیل عاملی، 
هشت بعد ذهنی را برای اثرات الحاق روستا به شهر شناسایی 
کرد که در میان این هشت عامل، وضعیت کالبدی روستا، میزان 
تولید و انگیزه فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری، دسترسی 
به امکانات و تأسیسات زیربنایی به عنوان مهم  ترین عوامل مؤثر بر 

میزان رضایت از الحاق روستا به شهر شناسایی شدند.

به طور کلی باید گفت که فرایند الحاق روستا به شهر، فرایندی 
پیچیده، چندبعدی و چندمرحله  ای است که فراخور شرایط مکانی 
و زمانی در هر مرحله نیارمند برنامه  ها و اقدامات متناسب است. 
نگاه خطی و تک  بعدی به این فرایند پیچیده، نه تنها سکونتگاه  های 
روستایی را در معرض فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و محیطی قرار 
می  دهد، بلکه مشکالت آن در بلندمدت دامن گیر شهرهایی خواهد 
شد که تنها به عنوان »حیاط خلوت« به این روستاها نگریسته  اند.

تشکر و قدردانی

این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی کیومرثی در 
دانشگاه شهید چمران اهواز گرفته شده است.
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Journals are considered as one of the main forms of knowledge transfer in scientific research and in 
the international community have their own spotlights. According to the progress of scientific articles, 
scientific-research journals, as one of most attainable citation sources are always used by researchers 
and students. Content analysis method enables the researcher to obtain expression and critical evalu�
ation of research projects, regardless of their results. Journal of Rural Research is one of the scientific 
publications in the field of rural issues that started its career in 2010 aimed at disseminating basic and 
applied research in the field of rural studies with the innovative and high-quality interdisciplinary ap�
proach. All studies in the field of geographical sciences were the spatial nature allocated to a part of 
land as the study area. Accordingly, most studies specified a range from small to large scale divisions. 
Provincial scattering studies are on the map. Kermanshah province, Iran, with 29 articles is in the first 
place. Then Kurdistan (14), Isfahan, and Tehran (13) are in the follows, respectively. The provinces of 
Qom, Ardebil, with up to 2 papers had lowest benefited. The results of the current study showed that 
although the number of female writers in 6 periods had a rising trend, generally about one-third of the 
writers were female and other two-thirds were males. According to the provincial dispersions, Qom and 
Ardebil provinces had paid less attention to the need to achieve the status of villages in the areas and 
more studies should be done on them.

A B S T R A C T

Keywords: 
Content analysis, 
Articles, Journal 
of rural research, 
Rural studies, Iran 

Received: 08 Aug. 2016

Accepted: 19 Feb. 2017

Extended Abstract

1. Introduction

ournals are considered as one of the main forms 
of knowledge transfer in scientific research and 
in the international community have their own 
spotlights; therefore, inventions, discoveries, and 
new findings can be found in the framework of 

these specific avenues of information that are specialized as 
much as possible. According to the progress of scientific ar-
ticles, scientific-research journals, as one of most attainable 

citation sources, are always used by researchers and students. 
Therefore, they can be called as basic references of scientific 
topics. Given the importance of the role of scientific journals 
in the production and development of science, content anal-
ysis of journals can reveal clearly the status quo. Research 
questions include:

1. What are the trends of articles published in the Journal?

2. What is the gender ratio of the contribution of authors?

3. What is the distribution of disciplines and specialty of 
authors?
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