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 شهر-روستاها و تشكيل  كالبدي و معماري روستارگوني در ساختاربررسي دگ

پرندكآالرد و:مورد

 دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران-مهدي قرخلو

، دانشگاه تهرانمه ريزي شهريدانشجوي دوره دكتري جغرافيا و برنا-آبادحسين كالنتري خليل

دانشگاه تهرانريزي شهري، دانشجوي دكتري جغرافيا وبرنامه- ∗محمد اسكندري نوده

30/8/1387:    تاييد نهايي17/8/1385: پذيرش مقاله

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

. . . . مهاجرت هاي روستا شهري به عنوان يكي از پديده هاي رايج در اكثر كشورهاي جهان شناخته شده استمهاجرت هاي روستا شهري به عنوان يكي از پديده هاي رايج در اكثر كشورهاي جهان شناخته شده استمهاجرت هاي روستا شهري به عنوان يكي از پديده هاي رايج در اكثر كشورهاي جهان شناخته شده استمهاجرت هاي روستا شهري به عنوان يكي از پديده هاي رايج در اكثر كشورهاي جهان شناخته شده است

شهر آالرد و پرندك نيز شهر آالرد و پرندك نيز شهر آالرد و پرندك نيز شهر آالرد و پرندك نيز . . . . از مهاجرت در ايران علت تبديل بسياري از روستاها به شهر بوده استاز مهاجرت در ايران علت تبديل بسياري از روستاها به شهر بوده استاز مهاجرت در ايران علت تبديل بسياري از روستاها به شهر بوده استاز مهاجرت در ايران علت تبديل بسياري از روستاها به شهر بوده استاين شكل اين شكل اين شكل اين شكل 

از جمله شهرهايي است كه سابقه اي روستايي دارد و با توجه به گذشته نه چندان دور روستايي خود از از جمله شهرهايي است كه سابقه اي روستايي دارد و با توجه به گذشته نه چندان دور روستايي خود از از جمله شهرهايي است كه سابقه اي روستايي دارد و با توجه به گذشته نه چندان دور روستايي خود از از جمله شهرهايي است كه سابقه اي روستايي دارد و با توجه به گذشته نه چندان دور روستايي خود از 

هاي هاي هاي هاي  از كاربري از كاربري از كاربري از كاربريستستستست ا ا ا اار رفته در تحقيق عبارتار رفته در تحقيق عبارتار رفته در تحقيق عبارتار رفته در تحقيق عبارتككككهههههاي بهاي بهاي بهاي بدادهدادهدادهداده....اي كالبدي خاصي برخوردار مي باشداي كالبدي خاصي برخوردار مي باشداي كالبدي خاصي برخوردار مي باشداي كالبدي خاصي برخوردار مي باشدويژگي هويژگي هويژگي هويژگي ه

هاي ميداني براي هاي ميداني براي هاي ميداني براي هاي ميداني براي در اين تحقيق از روشدر اين تحقيق از روشدر اين تحقيق از روشدر اين تحقيق از روش. . . . هاي معماري و مراحل توسعه ناحيههاي معماري و مراحل توسعه ناحيههاي معماري و مراحل توسعه ناحيههاي معماري و مراحل توسعه ناحيهابنيه، ويژگيابنيه، ويژگيابنيه، ويژگيابنيه، ويژگيموجود، كيفيتموجود، كيفيتموجود، كيفيتموجود، كيفيت

 تبييني و توصيفي براي تحليل نتايج و از روش سيستمي براي تلفيق و ارائه  تبييني و توصيفي براي تحليل نتايج و از روش سيستمي براي تلفيق و ارائه  تبييني و توصيفي براي تحليل نتايج و از روش سيستمي براي تلفيق و ارائه  تبييني و توصيفي براي تحليل نتايج و از روش سيستمي براي تلفيق و ارائه آوري اطالعات، از روشآوري اطالعات، از روشآوري اطالعات، از روشآوري اطالعات، از روشجمعجمعجمعجمع

اقتصادي، شرايط جغرافيايي، تيپ مساكن اقتصادي، شرايط جغرافيايي، تيپ مساكن اقتصادي، شرايط جغرافيايي، تيپ مساكن اقتصادي، شرايط جغرافيايي، تيپ مساكن هايهايهايهايسازوكارسازوكارسازوكارسازوكارهدف اين تحقيق توجه به هدف اين تحقيق توجه به هدف اين تحقيق توجه به هدف اين تحقيق توجه به . . . . استاستاستاستنتايج استفاده شدهنتايج استفاده شدهنتايج استفاده شدهنتايج استفاده شده

از اين رو به ترتيب به مطالعه مراحل توسعه، از اين رو به ترتيب به مطالعه مراحل توسعه، از اين رو به ترتيب به مطالعه مراحل توسعه، از اين رو به ترتيب به مطالعه مراحل توسعه، . . . .  ويژگي هاي كالبدي انعكاس يافته از چنين رشدي است ويژگي هاي كالبدي انعكاس يافته از چنين رشدي است ويژگي هاي كالبدي انعكاس يافته از چنين رشدي است ويژگي هاي كالبدي انعكاس يافته از چنين رشدي استوووو

. . . . صيات معماري بافت شهري مي پردازدصيات معماري بافت شهري مي پردازدصيات معماري بافت شهري مي پردازدصيات معماري بافت شهري مي پردازدمساكن و ساير خصومساكن و ساير خصومساكن و ساير خصومساكن و ساير خصووضع كاربري هاي موجود، كيفيت ابنيه ووضع كاربري هاي موجود، كيفيت ابنيه ووضع كاربري هاي موجود، كيفيت ابنيه ووضع كاربري هاي موجود، كيفيت ابنيه و

راكندگي ساختمان هاي يك طبقه با مصالح كم دوام در نقاطي راكندگي ساختمان هاي يك طبقه با مصالح كم دوام در نقاطي راكندگي ساختمان هاي يك طبقه با مصالح كم دوام در نقاطي راكندگي ساختمان هاي يك طبقه با مصالح كم دوام در نقاطي بيشترين پبيشترين پبيشترين پبيشترين پنتايج بررسي بيانگر آن است كه نتايج بررسي بيانگر آن است كه نتايج بررسي بيانگر آن است كه نتايج بررسي بيانگر آن است كه 

هاي فيزيكي و كالبدي دو هاي فيزيكي و كالبدي دو هاي فيزيكي و كالبدي دو هاي فيزيكي و كالبدي دو اند و به عبارتي بنياناند و به عبارتي بنياناند و به عبارتي بنياناند و به عبارتي بنيانهاي اوليه و روستايي بودههاي اوليه و روستايي بودههاي اوليه و روستايي بودههاي اوليه و روستايي بوده هسته هسته هسته هستهووووشوند كه جزشوند كه جزشوند كه جزشوند كه جزمشاهده ميمشاهده ميمشاهده ميمشاهده مي

....دهنددهنددهنددهندروستاي آالرد و پرندك را شكل ميروستاي آالرد و پرندك را شكل ميروستاي آالرد و پرندك را شكل ميروستاي آالرد و پرندك را شكل مي

هاي كالبدي، ژگي شهري، وي-يي استان تهران، آالرد وپرندك، مهاجرت روستا:::: كليدي كليدي كليدي كليديهايهايهايهايههههواژواژواژواژ

خصوصيات معماري و مسكن

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ليكن مهاجرت انبوه و مداوم روستا به  مهاجرت در طول تاريخ اجتماعي بشر همواره وجود داشتهاگرچه پديده

 و به 1350 نيز از اوايل دهة كشور مادر . اي است كه تنها در فرآيند صنعتي شدن كشورها ظاهر شدشهر پديده

 تمدن تجربة تمام كشورهايي كه به عرصه. ، مهاجرت روستا به شهر اوج بيشتري گرفت1360دهة ويژه از اوايل 

دارد كه روستا ديگر براي زندگي و فعاليت اقتصادي انسان جاذبه  بيان مي از ـ جمله ايران ـ،اندصنعتي گام گذاشته

 ).99-1384،103عظيمي، (اند شدههاي جذب جمعيت و فعاليت انسان تبديل در مقابل شهرها به كانون.ندارد
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138754اييز پ، 65 شمارهي انساني،هاي جغرافياپژوهش

داري كه تمدن نوين از ظهور آن شكل گرفته و براي دستيابي به حداكثر سود، در واقع نه تنها سرمايه

هاي صنعتي و از جمله تجربه تمدن يابي فضا را در تمركز جمعيت و فعاليت ديده است بلكه تمام تمدنسازمان

كند كه اساساً اي از قرن بيستم و نيمي از جهان تجربه شده، تأييد مي سوسياليستي نيز در بخش عمده-صنعتي

و فعاليت كند و مدام به تمركز جمعيت تمدن نوين صرف نظر از شيوة توليد، پراكندگي جمعيت را تحمل نمي

يب  دو كشور آلمان و انگلستان به ترت، مطالعات انجام شدهطبق به عنوان مثال....(UPDP,2000:31)آوردروي مي

1965-19980 درصد جمعيت روستايي، بيشترين جريان مهاجرت روستا به شهر را در دورة -7/0و -4/1با رشد 

طي دورة چهل ساله .  از اوايل قرن حاضر تقريباً تجربة مشابهي را داشته استنيزايران كشور . اندتجربه كرده

كه در همين دوره نرخ  در حالي،ده است درصد رشد كر9/2 كل جمعيت ايران با نرخ رشد متوسط 1375-1335

رغم الگوي كندتر رشد هبنابراين ب.  درصد بوده است7/4 درصد و شهري 4/1متوسط رشد جمعيت روستايي 

 برابر رشد جمعيت كشور و بيش از 6/1طبيعي جمعيت در شهرها، رشد جمعيت شهري طي دورة مذكور بيش از 

ترين الگوي رايج.)هاي مختلف سرشماريركز آمار ايران، دورهم(سه برابر رشد جمعيت روستايي بوده است

دليل شرايط خاص هاي اتفاق افتاده است، چنانكه جمعيت مهاجر بهاي پلّه در ايران به شكل، مهاجرت نيزمهاجرتي

اطق و اقتصادي و ضعف بنية مالي، قادر به تأمين مسكن و اشتغال مناسب در شهرهاي بزرگ نبوده و به اجبار در من

با افزايش . شوندشهر برتر ساكن مي تحت نفوذ مادر،بزرگ منطقة شهرينقاط شهري كوچك و روستايي 

مهاجرت و تكرار روية مذكور، شهرهاي كوچك منطقه شهري، به شهرهاي مياني و نسبتاً بزرگ تغيير هويت داده 

،در مدت زماني كوتاهشوند وي كوچك منطقه با جذب جمعيت به آستانة تعريف شهر نزديك ميهاو روستا

 ).1381،57عظيمي، (آورندشهرهاي نوظهور با گذشتة و سابقة روستايي سربرمي

شهرها و روستاهاي . امروزه شهرنشيني غالب اوقات بر سازماندهي روستاهاي روزي بخش پيشي گرفته است

يكي از اشكال اين تغيير كه . شده اندبزرگ با جذب انبوه مهاجران روستايي، دستخوش دگرگوني و تغيير فراوان 

هايي است كه از يك شهر-روستابه ها شدن آنرشد و توسعه و تبديل نحوه ، البد روستاها صورت گرفتهدر ك

طرف بر سنن روستايي خود وفادار مانده اند و از سويي ديگر بسياري از شئونات زندگي شهري را در خود پذيرا 

.گشته اند

مكاني كه دگرگوني در كيفيت و كميت شيوه زندگي از «ست از  اهر عبارت ش-كلي روستاطوربه

 Stohr)»و در عين حال به برخي از سنن روستايي نيز وفادار استروستانشيني به سوي شهرنشيني را مد نظردارد

& Taylor, 1981:543).گيري در حوزه هاي روستايي را كاهش داده و سبب توسعه اين فضاي جديد تصميم

.شودهرمحوري بر پايه حفظ برخي از سنن گذشته ميش

آيند، شمار ميهاهيت شهر هستند و چه بسا علت اوليه برپايي آن بهاي گوناگوني كه مبين ميان ويژگياز م

-روستا. سازدوجود حوزه زراعي پيراموني است كه از طريق اضافه توليد خود اساس تغذيه شهري را فراهم مي

امروزه، قسمت هاي وسيعي .  از حوزه زراعي در رسته چنين شهرهايي قرار مي گيرنديخوردارشهرها به لحاظ بر

 اقتصادي متعلق به دوران ماقبل -هاي شهري آن داراي فضاي اجتماعيهايي از سكونتگاهاز ايران و نيز بخش

ه تنها به كاركردهاي هاي شهري در ايران، علت وجودي و نيز پايداري خود را نيعني سكونتگاه.  هستندصنعتي



)آالرد و پرندك: مورد(بررسي دگرگوني در ساختار كالبدي و معماري روستاها و تشكيل روستاشهر 55

-  تجاري متكي بر نواحي روستا-خود به عنوان محل اقامت مالك اراضي روستايي بلكه به خصوصيات صنعتي

).1380،225سعيدي، (شهري مديون هستند

شهرها، آنچه بيش از همه مشخص و بارز است، وضعيت كالبدي و -ميان تمام ويژگي هاي مختلف روستااز

شهرها را نقاط -با توجه به اينكه هسته اوليه روستا. آيد به نظر بسيار مختلط ميست كه اهامعماري اين تيپ شهر

هاي اوليه هستند، از بافت كهن تر كه منطبق بر هستهرود كه محالت قديميروستايي تشكيل داده اند، احتمال مي

محالت جديد كه به نوعي در اثر و سنتي و در عين حال روستايي با عمارت هاي تك طبقه اي برخوردار باشند و 

.هاي جديد و در عين حال مرتفع برخوردارند از ساختمان،اندشهر شكل گرفته-توسعه روستاها و تبديل به روستا

 روستاهاي وليهبا ساكنين ا) چه شهري و چه روستايي( مشكالت كالبدي ناشي از اختالط مهاجرينرسدمينظر هب

يابد، قابل تمركز و توجه است و  ياد شده انعكاس مي شهر-روستا نماي ظاهري كه در) آالرد و پرندك(گانهدو

. خواهد پرداخت شهر-روستا تحقيق به شناسايي تيپولوژي مسكن ناشي از اين شكل اختالط در اين ناي

لبدي چيست؟ معماري دوگانه و گيري چنين كاكه علت اصلي شكلتحقيق اين است ال بنابراين سؤ

شهر به شهري و -گيرند؟ آيا مهاجرت هاي روستالف شهري و روستايي چگونه در كنار هم قرار ميهاي مختبافت

از ارزش بااليي برخوردار است سبب محدوده آن در حاشيه مادرشهرهايي چون تهران كه زمين در داخل شهر

مكان به اماكني است ها به لحاظ ظاهري شبيه ترين گيري اسكان در اقمارشهرهايي مي شود كه اكثريت آنشكل

شود؟شهر ناميده مي- روستا،كه با تعاريف گذشته

گير شهرها شده نيز برخوردي مناسب يگري كه با اين شكل از اسكان گريباناز طرف ديگر بايد به مسئله د

علت اين شكل . فراوان يافت مي شودشهرها- شهري امروزه در روستاظواهرفرهنگ روستايي آميخته با . داشت

 كالبد روستا ،شده و تبديلي به نقاط شهريتحول مدر روستاهاي عالوه بر اين،  شهري چيست؟ فرهنگ شبهاز

).1382،16دنز، يگ(دشوافزوده مي) اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي(گونة شهر، بر مسائل موجود

شده و يا اصالً در ايران به ويژه پس از سه دهه مهاجرت شتابان روستايي كه تاكنون به آن توجهي اندك 

نشده است، روستايي شدن شهرها به عنوان فرايندي كه جغرافياي جمعيتي نويني در فضاي شهر و پيرامون آن خلق 

 يعني منطقة حوزة نفوذ و ،در بحث موجود، تأكيد بر فضاهاي نوين پيرامون شهر. شودكند، محسوب ميمي

البته . هستند به شهر نر حال تحول و تبديل شددت كهي اسلذا توجه اساسي بر روستاهاي. هاي آن استويژگي

قبل از پرداختن به چگونگي تبديل روستاها به شهر الزم است كه شرايط ساختاري و اجتماعي اقتصاد ناموزون و 

ابتدا زمينه  در اين .گيرده علّت اصلي اين فرم توسعه شهري است، مورد بررسي قرار كرشد ناموزون اقتصادي 

.شوندميمعرفي ثر در اين رشد ؤ اجتماعي م– ساختاري و اقتصادي فرايندهاي

گونه و چگونگي انباشت بر شكل و . است شهرنشيني شديدتري را پديد آوردهانباشت شديد سرمايه،

واقعيت اين است كه پيونددادن شهرنشيني معاصر با اصل و . استچگونگي شهرنشيني تأثير ساختاري گذارده

يابد تا پيوند دادن آن با تري را براي قانونمندي روند شهرنشيني ميهاي منطقيداري پاسخهكلّيت نظام سرماي

واضح است كه آن .  به شهرها و تمركز شهري نياز دارد اما فرايند تقسيم كار سرمايه دارانه، .فرايندهاي صنعتي

را در ماهيت و » مازاد نفتي«ني بر داري كه تقسيم كار ويژة خدماتي و سوداگرانه يا مثالً مبتبخش از سرمايه
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تهران . كنداي را نيز براي شهرها و نقاط شهري و روستايي تحميل ميسرشت خود دارد، تمركز و تقسيم كار ويژه

گذارد و اين در حالي است كه طبقة كارگر صنعتي نيز در اين شهر نمونة بارزي از اين وضعيت را به نمايش مي

اي ناموزون در منطقة شهري تهران گونههايند نيمه صنعتي يا شبه صنعتي شدن كشور بحضور جدي دارد، زيرا فر

داري، از توان حكم كرد كه ناموزوني شهر تهران از ناكامل بودن رشد سرمايهبه نوعي مي. تمركز يافته است

توان گفت ديگر مي از سوي ).230-1381،231رئيس دانا، (انفعالي بودن و از وابسته بودن آن شكل گرفته است

 ارتباطي آن، زمينه - همچنين شرايط جغرافيايي وشرايط جغرافيايي و سياسي تهران و تأثير آن بر حوزة نفوذ خود

).231،همان(براي رشد ناموزون فراهم آورده است را 

ية بيشتر تحت تأثير سرماكه  اقتصادي -توان گفت كه توسعة ناموزون در كل نظام اجتماعيطور ميهمين

اي و اقدامات پايه. گشته استجهاني است، رشد ناموزون شهري در كشور و منطقة شهري تهران را سبب 

چارچوبها در يك عمل آمده است اما از آنجا كه مجموعه اقدامه نيز در جهت تعديل رشد ناموزون بايپايهغير

آنجا كه تمركز خدمات تجاري و خدمات از . آوردگيرد، ثمري نيز به بار نمي صورت نمييكپارچهمند ونظام

به توان تر مي شود، لذا ميالمللي و سوداگري كالن مقياس و خرد مقياس در منطقة شهري تهران دائماً قويبين

هاي مقطعي، ارتباط رشد ناموزون تهران را با عملكرد اقتصاد جهاني كماكان  كلي و صرفنظر از گستگيطور

....)232،انهم(قدرتمند و اصلي تلقي كرد

عالوه بر مسائل نظري مطرح شده، در عمل نيز شاهد تغييرات ساختاري و عملكردي وسيعي در منطقة 

 صنعتي در -شود امروز عملكردهاي اساسي اقتصاديشهري تهران هستيم؛ چنانچه از مطالعات موجود مشخص مي

به تبع . گيري استدر حال شكل قزوين - هشتگرد- كرج-حول محور صنعتي تهراناكثراً منطقه شهري تهران، 

هاي روستايي و شهري كوچك و بزرگ اطراف اين داالن صنعتي نيز تحت تأثير قرار گرفته چنين رشدي، منظومه

 چنان رشدي كه بسياري از صاحبنظران پيوستگي ؛ رو به شهري شدن مدرن دارد،پذيري شگفتيو با جمعيت

).90-1384،110قرخلو و اسكندري، (انديندة ايران تشبيه نمودهشهرها در اين محور صنعتي را به مگاالپليس آ

گيرد و با اي به شهرهاي اطراف تهران صورت ميهاي ملّي به صورت پلهدر قالب چنين رشدي، مهاجرت

اين . شوندرشد بيشتر در يك چرخش ساختاري و عملكردي به شهرهاي جديد با هستة روستايي تبديل مي

خود نيز از اين ظ كالبدي به هسته اولية خويش يعني هستة روستايي وفادار مانده و در توسعة شهرهاي جديد به لحا

 فرهنگي نيز -كه كالبدي روستايي دارند و به لحاظ اجتماعيشوندايجاد مي در نتيجه شهرهايي .مسئله جدا نيستند

.در اين قلمرو با مسائل و مشكالتي مواجه خواهند بود

ساكسون  آنگلوكشورهاي كشورهاي توسعه يافته غربي و پيش از همه در شهرها در-تاروسبه لحاظ پيشينه، 

از توسعه زود هنگام  عبارتنداين كشورهاها در  شهر-روستااز جمله داليل ظهور . اندبه داليل مختلف پديد آمده

 تجهيزات و عناصر حمل ونقل، دلبستگي مفرط به دارا بودن سكونتگاه شخصي، ارتقاي سطح زندگي افراد، ايجاد

).  كامالَ متفاوت استايرانبا شرايط كه البته (ايي، كاهش ساعات كار روزانه و مانند آنويژه رفاه در محيط روست

ها وابسته به ميزان استفاده از اتومبيل بوده چراكه ساكنين اين تيپ شهرها اغلب در  شهر-روستااما بيشترين توسعه 

با اين حال اتومبيل . حول آن سازمان يافته اند مشغول به كار و فعاليت هستندشهرهاي بزرگ و مادرشهرهايي كه 
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تر و با استفاده از تاهدر كشورهاي فقير، مهاجرت هاي روزانه در شعاعي كو. ها نيست شهر-روستا توسعه عاملتنها 

ن تمامي ياموفق به ايجاد ارتباط مماشين در جاهاي ديگر، حتي اگر . گيرد صورت ميونقلوسايل حمل

لندن نقشي عمده داشته و چنين نقشي را  اطراف شهرينقاط در توسعه حريم 1960ها نشود، باز تا سالسكونتگاه

Warrier)ست ارشد هنوز دارايافته و كم توسعهكشورهايدر نواحي پيراموني  & Mc Alpine, 1992:59).

 كشورهاي انگلوساكسون پيش از آغاز ها مي توان گفت كه شهر-روستاگيري تاريخي جريان رشد هبا ر

- روستاي دست يافتند، در مقابل جريان  شهر-روستاجنگ جهاني دوم، به نحوي پيش رس به نخستين ثمرات 

ي هاسالدر فاصله .  آشكار مي سازد1960ي ابتدايي دهه هاسالي در فرانسه با اندكي تاخير، آثار خود را از شهر

هاي ا غالب كانون هاي شهري با رشدي فوق العاده مواجه اند، بلكه جمعيت كموننه تنه) فرانسه (1968 تا 1962

).1373،120برنارشاريه، (روستايي، مناطق جمعيتي صنعتي و شهري نيز عموماَ روبه افزايش داشته است

كشورها ست مي يابند؛ از جمله اين ها به اعتباري درخور توجه د شهر-روستادر ممالك كم رشد نيز 

ديگر كشورهاي اروپاي غربي، ).Pannell,1990:153(جنوبي، مكزيك و برزيل اشاره نمود كرهوان به چين،تمي

اندك زماني پس از فرانسه، تحولي تقريباَ مشابه را پشت سر نهاده اند كه فشار آن در كشورهاي بنلوكس، در 

ت بسيار متراكم كه در آن شهرها به هم هايي با جمعيويژه در حوالي راين، سوئيس، ايتاليا، ناحيههآلمان و ب

ي جمعيتي وجود ندارد، هاكامل ريشه دوانده و خالءبه طورها ند و سنت صنعتي شدن روستاها و حومهانزديك

....)1373،124برنار شاريه،(استبيشتر بوده

د داشته اند ها تاكي شهر-روستابه لحاظ نظري نيز نظريه پردازان به اهميت شهرهاي كوچك و مياني از قبيل 

ها شده  شهر-روستاهاي حمايتي از  اعمال سياستبرايهاي كاربردي آن سبب تشويق برخي از دولت ها كه جنبه

 عملي نيست زيرا بازارهاي ، عنوان مي كند كه هدف توسعه روستايي جدا از شهرهابه عنوان مثال راندينلي. است

ها نيز به منزله  شهر-روستا شهري قرار گرفته اند و توسعه اصلي براي دريافت مازاد توليدات كشاورزي در مراكز

ر عوامل توليد از امكانات از طرفي بيشت.)Rondinelli, 1983:28(يك حلقه واسط نقش تسهيل كنندگي دارد

ن و آموزش و ماهاي شهري بهره مند مي شوند و خدمات مورد نياز جامعه روستايي، مانند بهداشت و درسازمان

.آيددست ميه، از مراكز شهري بشوده در حوزه هاي روستايي توزيع ميكمانند آن 

ها گذاريرا بر عدم تمركز سرمايهنظريه خود اساس سان مالحظه مي شود كه راندينلي در امر توسعه، بدين

روستايي در تامين حداقل شرايط براي مردم » توسعه بر محور شهرياستراتژي «كيد برأهاي انساني با تدر سكونتگاه

.دست يابندسازد تا جوامع روستايي به توسعه اقتصادي و اجتماعي ها را قادر ميكه آناي گونهبهقرار مي دهد 

هاي هد و اين وابستگي ها را بين حوزهراندينلي در نظريه خود به مفهوم برخورد وابستگي ها نيز اهميت مي د

داند و اين تعامل فضايي، رهاي بزرگ الزم ميهاي كوچك با شه و بين شهرروستايي با شهرهاي كوچك

عنوان حلقه بينابين هها ب شهر-روستادر اين ميان نقش .  اجتماعي را پايگاه اصلي در امر توسعه مي شناسد-اقتصادي

).1379،314شكويي، (در وابستگي و تعامل فضايي غيرقابل انكار مي باشد

ها از مشكالتي كه امر مسكن، حمل ونقل،  شهر-روستاالَ ها به اين دليل است كه او شهر-روستابرتاكيد 

امروزه اين مسائل در شهرهاي . كاهدند، مينآلودگي و تامين خدمات شهري در بزرگترين شهرها ايجاد مي ك
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را اي هاي ناحيهنابرابريها  شهر-روستابزرگ آسيا، آفريقا و آمريكاي التين به روشني مشاهده مي شود؛ ثانياَ 

 زيرا امكانات و خدمات عرضه شده در حوزه هاي مادرشهري، از شهرهاي مياني بيشتر است و هددميكاهش 

 و جمعيت بيشتري را در ناحيه از تعديلگسترش خدمات و امكانات در شهرهاي مياني، نابرابري هاي موجود را 

ند و كاهمياي بزرگ  تمركز اداري در شهره ازها شهر-روستاثالثاَ . كندمند مياين قبيل خدمات بهره

).316همان،(ها فقر را كاهش مي دهدگذاري در آنسرمايه

هاي  به بررسي ويژگي كتاب، مقاله يا طرحي كه مستقيماً از منظر مطالعات جغرافيايي،به لحاظ تحقيقي،

لفي به ها بپردازد، در دسترس نيست ليكن در حيطه شهرسازي و معماري افراد مخت شهر-روستاكالبدي و معماري 

اند ها پرداخته شهر-روستاالبدي از جمله افرادي كه به بيان ويژگي هاي ك. ويژگي ها پرداخته اندبررسي اين

طرح ساماندهي مجموعه آالرد و « آباد اشاره كرد كه در تحقيق تحت عنوانتوان به حسين كالنتري خليلمي

دانشگاهي واحد تهران نيز عاونت پژوهشي جهادم. 1به بررسي جامع كالبدي اين مجموعه پرداخته است» پرندك

اي از روستاهاي بزرگ استان سمنان به بررسي شرايط معماري و كالبدي اين روستاها پرداخته كه در طي مطالعه

).1384. جهاد دانشگاهي تهران( تبديل به شهر شده اندهاآندي از حال حاضر تعدا

 از جمله ،ها شهر-روستاگيري ايط جغرافيايي شكلگرفتن شر با درنظرشودسعي مي اين مقالهدر

گيري هاي محيطي و بحث در رابطه با تعادل و يا عدم تعادل هاي متصور در شكلهاي پلكاني و ظرفيتمهاجرت

.ارايه شودتحليل جغرافيايي  اين تيپ شهرها  و معماريها از بحث كالبدي شهر-روستا

هاهاهاهامواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

تبييني براي استتنتاج -تحليليهاي فعال ميداني و روشاي، روشهاي توصيفي و كتابخانهروشدر اين تحقيق از 

هاي شهري، دادههاي تحقيق را اطالعات جمعيتي آالرد و پرندك، اطالعات كاربريداده. استشدهبهره گرفته 

كار رفته در هساختماني ببرداشت شده در عمليات ميداني از قبيل تعداد طبقات، كيفيت ابنيه و نوع مصالح 

.شودها پرداخته ميدهد كه به تفصيل به تحليل آنوساز تشكيل ميساخت

هاي بلوك به بلوك و در مقياس واحد هاي فعال ميداني، برداشتالزم به ذكر است كه مراد از روش

البته در . رسيده استآوري پرسشنامه به انجام اي و جمعمسكوني است كه با بهره گيري از روش هاي مشاهده

مواردي كه از انباشت اطالعات برخوردار بوده و امكان احصاء ويژگي هاي يك به يك موارد مورد مطالعه ميسر 

.  شدسود جستهران يري تصادفي با بهره گيري از روش كوكگاز نمونه) همچون قدمت ابنيه، نوع مصالح(نبود،

برداري كشور براي ترسيم اد مسكن انقالب اسالمي و سازمان نقشه بني1: 4000 با مقياس هاي پايههمچنين نقشه

.ها و توليد نقشه استفاده شده استنقشه

.، استان تهران، بنياد مسكن انقالب اسالمي»طرح ساماندهي مجموعه آالرد و پرندك«. 1382. آباد، حسينكالنتري خليل-1
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مشخصات محدودة مورد مطالعهمشخصات محدودة مورد مطالعهمشخصات محدودة مورد مطالعهمشخصات محدودة مورد مطالعه

 پرندك از توابع بخش مركزي شهرستان - سياسي كشور، منطقة آالرد-بر اساس آخرين تقسيمات اداري

27 درجه و 35 دقيقه و عرض جغرافيايي 9 درجه و 51فيايي اين منطقه در طول جغرا. شودمحسوب ميكريم رباط

كريم، در اين منطقه به علت نزديكي به شهرستان رباط.  متر از سطح دريا قرار گرفته است1034دقيقه در ارتفاع 

 پرندك در يك كيلومتري شمال غربي شهرستان -مجموعة آالرد. كريم واقع شده استحريم شهرداري رباط

كريم، از شرق به رار دارد كه از شمال به حصار مهتر پادگان اميرالمؤمنين، از جنوب به شهر رباطكريم قرباط

فاصلة منطقه تا شهر . شود ساوه و از غرب هم به شهرك پرندك محدود مي-روستاهاي استرآباد، اتوبان تهران

گيري تا مراحل بعدي  اوليه شكلايهسالاين منطقه از .  كيلومتر است13 كيلومتر و تا شهر تهران 1كريم رباط

علت عمده اين رشد را مي توان در تمركز .  داراي رشد قابل توجهي بوده است1382، تا 1300هايساليعني 

 موقعيت 1شكل.ون اقتصادي به لحاظ زيربنا دانستبنا و سازوكارهاي ناموزشهرنشيني توسط دولت به عنوان رو

.ش مي گذاردسياسي آالرد و پرندك را به نماي

 نقشه موقعيت سياسي آالرد و پرندك1111شكل شكل شكل شكل 

 گذشته هر كدام يك روستاي كوچك با جمعيت كم بودند و در اثر رشد هايسالشهر آالرد و پرندك در 

736آالرد ( نفر بوده است1017، جمعيت محدوده برابر 1345در سال .  در هم ادغام شدندبعدهايسالفزاينده در 

6/5 نفر و داراي نرخ رشد 9/4 و بعد خانوار هم 206، تعداد خانوار در اين سال برابر ) نفر281نفر و پرندك 

.درصد بوده است

در فاصلة زماني سال .  رسيد5 خانوار با بعد خانوار 291 نفر با تعداد 1462 جمعيت محدوده به 1355در سال 

 نفر 2107 جمعيت محدوده 1365طبق آمار سال . شد نفر به جمعيت محدوده افزوده 445 تنها تعداد 1355 تا 1345
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 تا 1355از سال . است نفر براي هر خانواده بوده9/4آن  خانوار بود كه بعد خانوار 424و تعداد خانوار آن نيز 

 خانوار به محدوده اضافه 133 نفر و645كه يبه طوررسد، ، افزايش جمعيت بيش از دهة قبل به نظر مي1365

1506 نفر و تعداد خانوار نيز 7319 پرندك - جمعيت محدوده آالرد1375نين طبق آمار سال همچ. استشده

توان گفت كه جمعيت محدوده رشد چشمگيري  مي1375 تا 1365در دهة .  نفر بوده است8/4خانوار و بعد آن 

، 1382ر حدود سال  و د1375پس از سال .  نفر به جمعيت محدوده اضافه شده است5212كه تعداد يطوربهداشته 

 نفر رسيد و اين دو مجموعة روستايي متصل پس از جذب جمعيت در اين 14600جمعيت اين مجموعه به بيش از 

هاي مركز آمار ايران، سرشماري دوره(كريم شدند پرندك در كنار شهر رباط-دوره تبديل به شهر آالرد

هاي آماري، با توجه به ئله است كه در طي دورهمطالعه جمعيتي شهر آالرد و پرندك گوياي اين مس.)مختلف

 اخير نيز هايسالكريم، شهر مهاجرپذير بوده و اين پديده تا نزديكي مجموعه به شهر تهران و اسالمشهر و رباط

.)1جدول(ادامه داشته است

1345-82هاي  پرندك طي دهه-تغيير و تحوالت جمعيتي آالرد1111جدولجدولجدولجدول

سالسالسالسال

عنوانعنوانعنوانعنوان
13451345134513451313131355555555136513651365136513751375137513751382138213821382

101714622107731914651جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

20629142415063027خانوارخانوارخانوارخانوار

9/459/48/48/4بعد خانواربعد خانواربعد خانواربعد خانوار

%13%9/2%9/2%8/2%8/2نرخ رشدنرخ رشدنرخ رشدنرخ رشد

12-25، صص  استان تهراني هايمركز آمار ايران، فرهنگ آباد: مأخذ

اي هستة اوليه به صورت قلعه. گردد سال پيش برمي200 بوده كه قدمت آن به»اردالن« در ابتدا »آالرد«نام 

تدريج زندگي از درون قلعه خارج شده و به اطراف گسترش پيدا كرده ه ب. كردندبود كه در درون آن زندگي مي

در علت نامگذاري آن به . كرددپرندك نيز بناي اوليه آن بصورت قلعه بوده و اهالي داخل آن زندگي مي.است

كه در گذشته اين محل ميدان تيراندازي بوده كه به آن ميدان پوكه پرندك دو نظر وجود دارد، يكي اين

حل در گذشته داراي باغات سرسبز و كه اين منظر ديگر اين. گفتند و به تدريج به پرندك تغيير نام داده استمي

تدريج رشد و هاين محل نيز ب. گفتندمي) محل پرندگان كوچك(داراي پرندگان كوچك بوده كه به آن پرندك

. آمده است2شكلمراحل رشد و توسعه آالرد و پرندك در . توسعه پيدا كرد
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 نقشه مراحل رشد و توسعه آالرد و پرندك2222شكل شكل شكل شكل 

ضي در آالرد و پرندكضي در آالرد و پرندكضي در آالرد و پرندكضي در آالرد و پرندكبررسي كاربري ارابررسي كاربري ارابررسي كاربري ارابررسي كاربري ارا

تحول و دگرگوني در . آيدشمار ميهيابي سازمان فضايي بكاربري اراضي در شهر، از مهمترين اركان در نظم

هاي در حال تحول و در مكان. شودهاي ارضي به عنوان يك مشخصة اصلي و مستمر انگاشته ميكاربري

كنند، بررسي و تحليل طرح كاربري تي جديد پيدا ميبي براي تبديل به مراكز سكونسمناهايي كه مجال عرصه

.نمايدهاي كالبدي مؤثر و در عين حال پنهان ياري مياراضي، محقق را در شناخت برخي از ويژگي

هاي نه چندان دور به عنوان روستا و مجموعة روستايي و نهايتاً شهر، از پرندك در گذشتهشهر آالرد و 

اين مجموعة مطالعة و بررسي طرح ساماندهي. هاي مختلف برخوردار بودكاربريجانمايي اي براي شرايط ويژه

هاي امروز اي كه اين محدوده كاركرد روستايي داشت، بسياري از كاربريست كه در دوره اروستايي بيانگر آن

و به با رشد و توسعه دو روستا و متصل شدن آن د. ود ب، تأسيسات انتظامي و اداريدرماني خدمات همچون

، مجموعة مذكور از بار 1365-75هايسالگيري مجموعة روستايي آالرد و پرندك در فاصلة يكديگر و شكل

دانيم، جمعيت بيشتر به عنوان يك فاكتور اساسي در جذب طور كه ميهمان. جمعيتي بسيار باالتري برخودار شد

 تسهيالت و براي دريافت مراكز سكونتگاهي تعريف شده برايعبارت ديگر آستانة ه ب.آيدشمار ميهخدمات ب

).1375،127آسايش، ( مؤلفة جمعيت پيوند تنگاتنگي دارد باتجهيزات

در اين دوره بسياري از خدمات .  نفر رسيد7319 جمعيت مجموعه آالرد و پرندك به حدود 1375در سال 

پس از اين و . دشهاي قبلي افزوده يآموزشي، بهداشتي و درماني براي اين مجموعه تعريف شد و به سطح كاربر

كريم، سبب  رشد و گسترش كالبدي ناشي از نزديكي به تهران و مركز شهري رباط1382 تا 1375ي هاسالدر 

).1382،43، كالنتري( نفر رسيد14651 ساله جمعيت شهر به 7د و در يك دورة شجذب جمعيت مهاجر بسيار 
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هاي خدماتي و  كاربري، شهر آالرد و پرندك و بنا به نياز جمعيتافقيبا رشد و گسترش جمعيت و توسعة 

 عملكردي در ، چنانكه هم اكنون به عنوان يك نقطة شهري كوچك،تر به شهر ارائه شدتأسيساتي جديد و كامل

هاي اداري، بازرگاني، انتظامي، تأسيسات و تجهيزات شهري با رشد شهر در اين دوره كاربري. خور توجه دارد

هاي موجود در عرصة سطوح، سرانه و درصد كاربري3 و شكل 2جدول .هاي سابق افزوده شدبه كاربري... و 

.دنده نشان مي1375-82شهري آالرد و پرندك را در سال 

هاي شهري آالرد و پرندك نقشه وضع موجود كاربري3333شكل شكل شكل شكل 

1375-82 آالرد و پرندك هاي موجود در عرصه شهريسطوح، سرانه و درصد كاربري2222جدول جدول جدول جدول 
سطح، سرانه و درصدسطح، سرانه و درصدسطح، سرانه و درصدسطح، سرانه و درصد

نوع كاربرينوع كاربرينوع كاربرينوع كاربري
درصددرصددرصددرصد))))مترمربعمترمربعمترمربعمترمربع ( ( ( (سرانهسرانهسرانهسرانه))))مترمربعمترمربعمترمربعمترمربع((((سطح سطح سطح سطح 

3200148/216/31مسكونيمسكونيمسكونيمسكوني
128387/03/1جاريجاريجاريجاريتتتت

1365593/034/1آموزشيآموزشيآموزشيآموزشي
312002/03/0درمانيدرمانيدرمانيدرماني
185013/018/0بهداشتيبهداشتيبهداشتيبهداشتي
32402/003/0ادارياداريادارياداري
29172/028/0مذهبيمذهبيمذهبيمذهبي
1020769/01ورزشيورزشيورزشيورزشي

131109/012/0تأسيسات و تجهيزات شهريتأسيسات و تجهيزات شهريتأسيسات و تجهيزات شهريتأسيسات و تجهيزات شهري
56304/005/0انتظاميانتظاميانتظاميانتظامي

199213/019/0حمل ونقل و انبارحمل ونقل و انبارحمل ونقل و انبارحمل ونقل و انبار
541036/005/0هاهاهاهاصنايع و كارگاهصنايع و كارگاهصنايع و كارگاهصنايع و كارگاه
206714/020/0اراضي زراعياراضي زراعياراضي زراعياراضي زراعي
461001/35/4باغاتباغاتباغاتباغات
3693167/224/36بايربايربايرباير

2256084/153/22شبكه معابرشبكه معابرشبكه معابرشبكه معابر
100100100100------------1012430101243010124301012430جمع كلجمع كلجمع كلجمع كل

57، ص »وعه آالرد و پرندكطرح ساماندهي مجم«آباد كالنتري خليل: مأخذمأخذمأخذمأخذ
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كيفيت ابنيه در شهر آالرد و پرندككيفيت ابنيه در شهر آالرد و پرندككيفيت ابنيه در شهر آالرد و پرندككيفيت ابنيه در شهر آالرد و پرندك

كيفيت .  قطعة مسكوني است2874باشد كه شامل  واحد مي2601تعداد واحدهاي مسكوني شهر آالرد و پرندك 

.است3شرح جدوله هاي مسكوني روستا بقطعه

ت ابنيه شهر آالرد و پرندككيفي3333جدول جدول جدول جدول 

كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت

تعداد واحدهاتعداد واحدهاتعداد واحدهاتعداد واحدها
ععععجمجمجمجمهههه مخروب مخروب مخروب مخروبتخريبي وتخريبي وتخريبي وتخريبي ومرمتيمرمتيمرمتيمرمتيقابل نگهداريقابل نگهداريقابل نگهداريقابل نگهدارينوسازنوسازنوسازنوساز

116516802632874تعدادتعدادتعدادتعداد

5/405/589/010/0100درصددرصددرصددرصد

)گرانگو(گيري تصادفي آوري پرسشنامه به روش نمونهبرداشت از طريق مشاهده و جمع: مأخذمأخذمأخذمأخذ

، درصد بقيه1 درصد قابل نگهداري و 5/58 درصد نوساز، 5/40هاي مسكوني  قطعهمجموع كلي از به طور

).4جدول (مصالح عمده بكار رفته در ساخت و ساز اماكن شهر، آجر و آهن است. مرمتي و تخريبي است

نوع مصالح قطعات مسكوني4444جدول جدول جدول جدول 

مصالحمصالحمصالحمصالح

تعداد واحدهاتعداد واحدهاتعداد واحدهاتعداد واحدها
جمعجمعجمعجمعآجر وچوبآجر وچوبآجر وچوبآجر وچوبخشت و چوبخشت و چوبخشت و چوبخشت و چوبن و آجرن و آجرن و آجرن و آجرآهآهآهآه

28541192874تعداد

3/9938/031/0100درصد

)گوگران(گيري تصادفي آوري پرسشنامه به روش نمونهبرداشت از طريق مشاهده و جمع::::مأخذمأخذمأخذمأخذ

و وياليي ساخت  طبقه يكصورت ه  واحد دو طبقه و بقيه ب94 واحد سه طبقه، 8از كل واحدهاي شهري، 

 و وضعيت طبقات ساختمان هاي  نوع مصالح ساختمانيبه ترتيب كيفيت ابنيه،6 و 5، 4هاي در ذيل شكل. هستند

.دنمي ده نمايش  رامحدوده

 نقشه كيفيت ابنيه4444شكل شكل شكل شكل 

كيفيت ابنيه نقشه 4444شكل شكل شكل شكل 
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 نقشه نوع مصالح ساختماني5555شكل شكل شكل شكل 

نقشه طبقات ساختماني6666شكل شكل شكل شكل 

هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته

 سطوح كاربري ارضي در ي از ابتدا تحليل،هاي ميداني صورت گرفته در تحقيقاساس وضع موجود و برداشتبر 

شود و سپس به تحليل تيپولوژي مسكن در منطقه مذكور پرداخته خواهد شد و برآيند ه ميارايآالرد و پرندك 

.گرددها ارائه ميآن در بخش نهايي بحث شده، نتايج منطبق با يافته
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حليل سطوح كاربري اراضي آالرد و پرندكحليل سطوح كاربري اراضي آالرد و پرندكحليل سطوح كاربري اراضي آالرد و پرندكحليل سطوح كاربري اراضي آالرد و پرندكتتتت

 واحد مسكوني در اين شهر وجود 2601، مجموعاً 1382هاي انجام گرفته در سال بر اساس مطالعات و بررسي

سطح . گيرداز مساحت كل شهر را در برمي% 6/31 مترمربع است و 8/21سرانة مسكوني در وضع موجود . دارد

ميانگين خانوار در .  مترمربع است120ع و مساحت متوسط قطعات مسكوني  مترمرب320014كاربري مسكوني شهر 

اين اعداد نشانگر اين . باشد نفر مي6/5 خانوار و ميانگين نفر در هر واحد مسكوني نيز 16/1هر واحد مسكوني 

را » نيسعه فضاي مسكوتو« در نتيجه اين عامل نياز به .ست اواقعيت است كه تراكم نفر در واحد مسكوني باال

هاي  مستقيم در رشد و گسترش كالبدي نقاط و تبديل آن به شهر در اندازهبه طور عاملي كه عمدتاً، دهد؛نشان مي

.مختلف تأثير دارد

اين . اند سطوح قابل توجهي به خود اختصاص داده1382ر سال ها، دفروشيمشتمل بر خردهتجاري كاربري

 درصد از سطوح شهر را به خود اختصاص داده 3/1 مترمربع است كه 87/0ة  مترمربع با سران12843سطح برابر با 

سطوح كاربري آموزشي و درماني نيز روبه .  برابر افزايش پيدا كرده است3اين سطح در حال حاضر به . است

هاي عمده نيز در ساير كاربري. توان افزايش بيش از حد جمعيت شهر دانستافزايش است و علّت آن را مي

اي خدمات شود و همانطور كه قبالً اشاره شد عامل آستانهفراخور توسعه و گسترش شهر، افزايش سطح ديده مي

.آيدترين علّت اين افزايش به حساب مييعني جمعيت و افزايش گام به گام آن عمده

شناسي مسكن آالرد و پرندكشناسي مسكن آالرد و پرندكشناسي مسكن آالرد و پرندكشناسي مسكن آالرد و پرندك تيپولوژي يا گونه تيپولوژي يا گونه تيپولوژي يا گونه تيپولوژي يا گونه و تحليل و تحليل و تحليل و تحليلمطالعهمطالعهمطالعهمطالعه

ساكن هر منطقه بايد به تجزيه و تحليل مشناسي  و آگاهي از گونههري و دگرگوني آنساختار شبه منظور بررسي 

 در يك معماري اصيل با در نظرگرفتن شرايط موجود، اساس كار . پرداخت،عواملي كه در اين امر دخيل هستند

كه تقليدهاي آندهند، بيتأمين آسايش و برآوردن نيازهاي افرادي است كه اين بنا را مورد استفاده قرار مي

 اگرچه تيپولوژي به عنوان يكي از نتايج بارز . عوامل نادرستي را در اين مجموعه وارد كند، ناسنجيده ورويهبي

هاي گيري تيپها و شهرهاي كوچك است، ليكن مطالعه در فرايند شكل شهر-روستاتبديل ساختاري روستاها يه 

 به هر حال عوامل چندي از قبيل عوامل فرهنگي، .شا باشدتواند راهگهاي مورد مطالعه ميخاص در عرصه

:اين عوامل عبارتند از. اجتماعي، اقليمي و معيشتي در شكل بخشيدن به معماري يك منطقه تأثير گذار است

ناچار از اجتماع تأثير بسياري هاي انساني است، ب از آنجا كه معماري پديده: اجتماعي-عوامل فرهنگي) الف

يكي . بيني افراد در معماري هر منطقه مؤثر است مسايل امنيتي و باالخره جهان ، اعتقادات،مذهب، سنت. پذيردمي

در خانوارهاي گسترده، پسران يا . باشدها دخيل است، بعد خانوار ميگيري خانهاز عواملي كه در تعيين شكل

ند و يا در قسمتي از هر خانه به هر كدام، كندختران خانواده پس از ازدواج نيز در كنار والدين خود زندگي مي

امروزه گرايش افراد به سوي . كننداي مجزا در مجاورت خانة پدري بنا ميشود و يا خانهيك يا چند اتاق داده مي

دليل مهاجرت و ههمچنين ب. شودتناسب نياز زن و شوهر و فرزندان ساخته ميخانه به. اي استهاي هستهخانواده

شكل گسترده به هم ريخته، و جوانان خانواده غالباً پس از ازدواج در ه تغال در شهرها بنيان خانوارها بامكانات اش

در شهر آالرد و پرندك نيز بنا بر داليل مختلف از جمله توان و بضاعت مالي و . كنندخانة مستقلي زندگي مي
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اري در يك واحد مسكوني سكونت  خانو3 يا 2هاي ساخت و ساز تعدادي از خانوارها به صورت محدوديت

.دارند

ر  دگرگوني چهره معماري شهرها در رابطه با تنوع اقليمي حاكي از مبارزه مستمر و پيگ:عوامل اقليمي) ب

همچنين جنس و درجه مقاومت و مقدار سختي و سستي خاكي، . معماران جوامع كوچك شهري با طبيعت است

.سزايي داردهه تأثير بل، طوفان و زلزله در معماري يك منطقفراواني و كمي آب و عوامل ديگري چون سي

ويژه در مناطق شهري اين همعماري در هر منطقه با اقتصاد آن جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد، ب:يشتعوامل معي) ج

در . در آالرد و پرندك هنوز هم عمده معيشت كشاورزي است. سازد را مطرح مييهايعوامل ناگزير محدوديت

. تيجه نياز به محلي براي نگهداري محصوالت زراعي و همچنين ابزار كار و كشاورزي غيرقابل اجتناب استن

هاي توليد در تركيب معماري شهر دارد، امكانات مالي افراد نيز در انتخاب نوع مصالح و عالوه بر تأثيري كه شيوه

.ها مؤثر استبزرگي و كوچكي خانه

 به شكلاي چنين تغيير بافت و معماري شهر آالرد و پرندك از بافت اوليه قلعهبا توجه به مطالب قبل و هم

ها و اين تغيير و تحوالت كه در رديفي از ساختمان. يك بافت نسبتاً منظم، نشان از سرعت تغيير و تحول شهر است

خت شهري قطاعي مساكن با شبكه معابر منظم نمود پيدا كرده، سرعت رشد و توسعه را به پيروي از الگوي سا

هاي كم درآمد، سبب شده كه هاي گروهامروزه بنابر تغيير و تحوالت اجتماعي و اقتصادي و مهاجرت. رساندمي

كريم و تهران و در از سويي نزديكي به شهرستان رباط. الگوهاي سنتي ساخت و ساز و معماري آن تغيير پيدا كند

غيير تكنولوژي ساخت و ساز و گرايش به استفاده از مصالح دسترس بودن مصالح ساختماني رايج در شهرها، ت

هايي كه در يكه در ساختمانبه طورصنعتي و نيمه صنعتي به تغيير شكل تيپ و معماري شهر كمك كرده، 

ها كاربرد دارد،  اخير ساخته شده عموماً از آجر و آهن و كالً مصالحي كه در شهرها در ساخت ساختمانهايسال

شود و يك  بين معماري و بافت شهر با مناطق شهري ديگر ديده نميافتراقيرو هيچ از اين.  استاستفاده شده

 مطالعهشهر مورد-روستاادي ساكنين پايگاه اجتماعي و اقتص. همگوني و تناسب تام با يك سكونتگاه شهري دارد

شكلي كه واحدهاي ه  ب؛ است از اقشار كارگري دارد، تغيير ساختار واحدهاي مسكوني را سبب شدهتكه حكاي

هاي كوچك تغيير اندازه داده و نوعي تراكم و فشردگي و مسكوني از شكل گسترده و بزرگ به معماري

.وجود آورده استهپيوستگي در بافت بهمهب

گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه

مورد نظر در هاي اشاره كوتاهي به شاخصضروري است كه قبل از پرداختن به مسئله و آزمون فرضيه تحقيق، 

عبارتها  شهر-روستاهاي شناسايي  مشخصهترينعمدهبنابر يافته هاي لينچ. صورت گيردها  شهر-روستاتشخيص 

، ها شهر-روستاوجود برخي صنايع تبديلي در ، حركت روزانه افراد به مادرشهرها جهت كار و فعاليتاست از 

دريافت خدمات برتر  و  كار و سكونتبرايزاني زمين ار، ويژگي خوابگاهي بودن در اثر مجاورت با مادرشهرها

.(Lynch.2005:31-33)از مادرشهر
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 واضح حركت پاندولي جمعيت، دريافت به طور آالرد و پرندك كالَ صادق است و  بادر رابطهموارد فوق 

شتارگاه، ك–خدمات برتر، خوابگاهي بودن، ارزاني زمين نسبت به مادرشهر و حضور برخي صنايع تبديلي در آن 

 مشاهده مي شود و با تكيه بر نظريه لينچ مي توان حكم كرد كه آالرد و -...انبار داري، صنايع تبديلي اتومبيل و 

. تهران جايگزين شده استشهر اقمارو شهر-روستاعنوان يك هپرندك ب

كه شهر شودمياي سبب تاثيرپذيري اداري، خدماتي و اقتصادي از تغييرات منطقهنفسهفياين جايگزيني 

هاي اقتصادي نظامعنوان ه كانون هاي شهري با هر اندازه و مقياس ب. اي دارد نقش تعيين كنندهزمينهتهران در اين 

 كه در اين مورد )1382،24فني، (و اجتماعي براي خود داراي حوزه نفوذ و حيطه عملكردي مشخصي هستند

 و براي حوزه نفوذ خود ر نفوذ شديد مادرشهر تهران است كلي تحت تاثيبه طور آالرد و پرندك  شهر-روستا

به طور گاهاَ  شهر-روستانقش يك مركز درجه چندم را بازي مي كند؛ چراكه حتي روستاهاي حوزه نفوذ اين 

.ارتباط و مراوده اقتصادي دارندمستقيم با مادرشهر 

 به دليل اختالظ اقوام با  شهر-روستاك گيري كالبد دوگانه در ي شكل، يعنيبا توجه به مسئله مورد مطالعه

ر نظر گرفتن ست از د ا عبارت هدف مطالعه كهمبتني برويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي مختلف و 

تحليل جغرافيايي از بحث كالبدي و معماري اين تيپ ارايه ها سعي در  شهر-روستاگيري شرايط جغرافيايي شكل

 و برخورداري تر بر هسته هاي اوليهمنطبق بودن محالت قديميمبني بر احتمال يق تحق فرض اوليه .شودميشهرها 

 محالت جديد كه مؤيد اين نكته است كهاي هاي تك طبقهي و در عين حال روستايي با عمارتبافت كهن و سنت

 و در عين حال نوسازهاي  از ساختمان، شكل گرفته اند شهر-روستابه نوعي در اثر توسعه روستاها و تبديل به 

و بررسي نقشه هاي مربوط،  با توجه به مطالعه صورت گرفته توان گفت كهميبنابراين. ند هستمرتفع برخوردار

م در هاي يك طبقه با مصالح كم دوا بيشترين پراكندگي ساختمانچراكهاين فرضيه كامالَ صادق و غالب باشد

هاي فيزيكي و كالبدي دوعبارتي بنياناند و بهوستايي بودههاي اوليه و رنقاطي مشاهده مي شوند كه جزو هسته

يافته كه اغلب به شكل در مقابل تمام محورهاي توسعه. نددهروستاي آالرد و پرندك را شكل مي

 بوده است از ساختمان هاي نو، مرتفع و با مصالح )همانطوركه در نقشه توسعه ادواري مشخص است(قطاعي

.دعاي اين تحقيق استؤيد ممپردوام ساخته شده كه 

تبديل نقاط روستايي اطراف شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك واقعيتي انكارناشدني در نهايت بايد گفت كه 

همانطور كه شرح آن گذشت، . هاي شهري هستيممروزه شاهد تعداد بسياري از اين قبيل سكونتگاهاست كه ا

هاي سنتي قبل ساكن و خانهمدر يك سو . ي متفاوت هستندهايي داراي دو گونه مسكن و معمارچنين سكونتگاه

در شناخت و تحليل . از شهر شدن سكونتگاه و از سوي ديگر بناهاي جديد با مصالح صنعتي و نيمه صنعتي مختلف

مسايل و مشكالت كالبدي شهر بايد گفت كه يكي از مهمترين مشكالت ناحيه كمبود مسكن و فضاي مسكوني 

هاي زيادي در زمينه توسعه فضاي مسكوني است ولي به جهت اينكه فاقد ر داراي قابليتهرچند كه شه. است

از سوي ديگر بايد به اين مسئله توجه داشت كه . اي از ابهام قرار داردطرح توسعه است، آيندة توسعه آن در هاله

دو روستا در اثر توسعه هم پيوستن همهمترين ويژگي توسعه شهري آالرد و پرندك اين است كه اين شهر از ب

هاي توان حكم نمود كه شهر مذكور از گوناگوني فرهنگي و خصيصهبا اين پشتوانه مي. كالبدي پديد آمده است
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با توجه به . گذارنددر محدودة مورد نظر تأثير ميهاي مسكن اجتماعي مختلف نيز برخوردار است كه بر ويژگي

 مطرح شهرهااين ماري سنتي و مدرن روبرو هستيم، بحث روستايي شدن اينكه در اين گونه شهرها با دو گونه مع

ساير كه قابل تحقيق و مشاهده است چنان، نه تنها شهر آالرد و پرندك از اين ويژگي برخودار است بلكه شودمي

شدن هستة روستايي در اثر توسعه به مرحلة شهر دارا بودن شهر تهران كه با كالنحوزة نفوذ واقع در شهرهاي 

در نهايت بايد گفت كه . اند اين ويژگي كالبدي و اجتماعي را در بطن خود حفظ و نگهداري كرده،اندرسيده

هتاند در برگيرنده چند نكديد آمدههاي زيستي جديد كه از تحول روستا به شهر پريزي و توجه به عرصهبرنامه

:استذيل كليدي و قابل بحث 

به نوعي شهر، -تيپولوژي و شكل مساكن در روستاهاي تبديل شده به شهر يا روستاهاي تحقيقبا توجه به يافته-

 برخورداري وانگهي،. گذاردتنيدگي مساكن سنتي و مدرن ساخته شده از مصالح مختلف را به نمايش ميدرهم

نوع آن هاي مذكور و ت متشكّل از مهاجرين شهرهاي ديگر نيز بر ويژگيوهاي مختلف اين ساختار از فرهنگ

در چنين اي و چند خانواري هستهگيري مساكن چند و شكلايجاد شاهد ،با توجه به ابعاد خانوار. افزايدمي

با توجه به نزديكي اين شهرها با مركز ثقل جمعيتي . هستيم كه بر تراكم موجود در سطح افزوده استهايي عرصه

 در فرايندي نه چندان دور ياقماري شهرهاش، رشد منطقه كالنشهري با تراكم جديد و پيداي)مادرشهر(

هاي ساختاري و كالبدي ريزي جهت برخورد صحيح با آن، شناسايي ويژگيخواهيم بود كه به منظور برنامهروبرو

.كارگشا و قابل توجه است

كلي باشد، تحوالت شبا توجه به اينكه رشد فيزيكي شهر بيشتر به شكل قطاعي و در جهت محدوده مادرشهر مي-

اي از موارد ها در پارهاست كه در ارتباط با دسترسيها را به شكل رديفي در كنار هم قرار دادهها، آندر ساختمان

در مطالعات كالبدي شهرهاي مذكور به اين دليل . باشدهاي شعاعي موجود در شهرهاي بزرگ مييادآور شبكه

الب شبكه گذرگاهي و شبكه عبوري از ا يكديگر در قنگي ارتباط اين دو بتوجه به بافت سنتي و مدرن و چگو

.آيدحساب ميههاي اساسي باولويت

از . دهندان شاغل در صنايع شهري تشكيل ميبايد توجه داشت كه عمده قشر جمعيتي اين شهرها را كارگر-

.داقدام صورت گيرريزي و ها، برنامه فرهنگي آن- منطبق با شرايط اجتماعيرو الزم استاين

گرچه رشد شهري سبب دگرگون شدن بافت و كالبد شهر مذكور شده و آن را مشابه شهرهاي امروزي كرده -

اي ويژه است كه نشانگر تاريخ و هاي باارزش قديم روستا مشخصهليكن به لحاظ اجتماعي و تاريخي بافت

.فرهنگ اجتماعي گذشته است

امكان ادغام اين )  كيلومترييكفاصلة (كريم  بزرگتر چون رباطبا توجه به نزديكي اين گونه شهرها به شهرهاي-

بخشي كه  از طرف ديگر با توجه به اين.قبيل شهرها در شهرهاي بزرگتر، در طول مسير ارتباطي قابل بحث است

جهت انجام و براي نيازهاي مختلف خود اشتغال دارندكشاورزي فعاليت از جمعيت آالرد و پرندك هنوز به 

ز ايجاد و ا كيلومتري يكشعاعشود كه در  پيشنهاد مي،احتياج دارندهايي به زمينهاي مكمل كشاورزي فعاليت

انبارها و سيلوهايي اختصاص داده شود كه هم احداث به ها اين قسمتو جلوگيري شده احداث بناهاي مسكوني 

.دمانع شو تهرانهرشكالبدي با كالن از رشد و ادغام هم و ساختهبرآورده را نياز كشاورزان 
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گونه شهرها تقويت صنايع تبديلي ي يكي از مهمترين موارد براي توسعه اين شهر-روستاهاي  با توجه به شاخص-

از صنايع تبديلي تاثير گذار در شكل مساكن و نهايتاَ كالبد شهري . و حفظ و تثبيت جمعيت در اين اماكن است

سازي در شهر كمك ، سنگ، تير و تيرچه بتوني است كه به مقاومهاي آجرسفاليها و كارگاهايجاد كارخانه

همچنين اين. ثر خواهد بودؤ نيز م احياي بافت هاي فرسوده با مساكن و مصالح روستايي دركند و در طي زمانمي

ييسزاهكاهد و در تثبيت جمعيت شهر مركزي تاثير بسوي مادرشهر ميهاي بصنايع از مهاجرت پلكاني و مرحله
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