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چکیده

اندازهایشهریدرچارچوبمفهومخزششهرییکیازعواملاصلیتغییرچشمگسترشکالبدیسکونتگاه

هایبسیاریبرایتوسعةپایداروآید؛اینپدیدهپیامدهاوچالششمارمیجغرافیایشهریدرجهانمعاصربه

نشدهوپذیرینواحیشهریدرپیدارد.دراغلبمواردخزشبهمفهومگسترشفیزیکیورشدکنترلزیست

میسکونتگاهبرنامةبی شناخته پیراشهری فضاهای قلمرو در شهری بررسیهای پژوهش، این هدفِ شود.

چارچوبروشخزشاثراتازشهروندانادراکات در توابعاستانتهراناست. از دماوند شناسیشهریدر

 از توصیفیپیمایشی، رویکرد بهعنوان580کمّیبا یکپرسشنفر از استفاده با استانداردحجمنمونه نامه

کاررفت.پسازبههادادهعملآمد.آزمونکلموگروفاسمیرنوفبرایبررسیوضعیتنرمالیتیپرسشگریبه

کاررفت.پایاییهریکازایبرایتجزیهوتحلیلآماریبهنمونهآزمونتیتک،هابودندادهاطمینانازنرمال

دهدکههایپژوهشنشانمی.یافتهکرونباخبررسیشدهازضریبآلفایموردبررسی،بااستفادةابعادپنجگان

شدهباالترازازحدمتوسطاست.دراینازدیدگاهشهرونداناثراتمنفیخزششهریدرهمهابعادبررسی

مهم عبارتمیان، شهروندان دیدگاه از دماوند در خزششهری منفی اثرات اترین از: غیراصولیتغییر"ند

"کشاورزیهایزمینکاربری "افزاشآلودگیهوا"، هایاحیایطبیعتوحفاظتازمحیطافزایشهزینه"،

"زیست "شهراقتصادیواجتماعیامنیتونظمدراختالل"، برنامه،بیطوربهشهرفیزیکیرشد"،

یافته"نشدهکنترلوخودجوش برنامه. نتایجکاربردیبراینهادهایمرتبطبا ریزیهایپژوهشدربردارنده
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 مقدمه

روند توسعه فضایی و نظام  رخ دهد، برنامه بی و به طور کنترل نشده اگر که است مداوم و پویا فرآیند شهری خزش و رشد

 محیطی زیست و اقتصادی ابعاد اجتماعی، در مشکالت بسیاری را کند و همچنین کاربری زمین شهری را دچار اختالل می

انواع  که آورد را پدید می آشفته شهری فضایی،-توسعه کالبدی از شکلی چنین آورد. می پدید شهر و ساکنان آن برای

فرایندهای  به دادن  سامان لذا است. تضاد در توسعة پایدار کند و با اصول را تجربه می  نظمی و نابسامانی پذیری، بی آسیب

 رویه بی رشد .است ضروری و مهم ای مسئله شهرها به فضای پیرامونی افقی حاکم بر خزش شهری یا رشد و گسترش

 ی در زمینه را ناشی از خزش شهری مسائل به توجه هرچه بیشتر لزوم مداوم جمعیت شهرنشین افزایش و شهرنشینی

 این .(121-125: 1931است )مودت و همکاران،  ساخته آشکار ای )شهری و روستایی( منطقه ریزی، مدیریت و توسعه برنامه

 (.12: 1931شود )علوی و همکاران،  می شامل یزن را و کوچک میانی شهرهای بلکه نبوده بزرگ شهرهای مختص پدیده

 خود به پایدار جوامع گذاران سیاست و محققان توسط را بیشتری توجه فیزیکی شهری که توسعه الگوی از نوع یک 

ریزی و  برنامه بدون رشد عنوان توسعه فیزیکی کم تراکم، به کلی طور به خزش .شود می نامیده خزش است، کرده جلب

معتقدند که  ( 5412)5 بهات و همکاران .(5419، 1شود )برودی شناخته می شهری مراکز از خارج سمت نامنظم به بصورت

بنابراین، افزایش سریع هم در توسعه  .شود شده محسوب می  ای برای حفظ مناطق حفاظت رشد هوشمند به عنوان وسیله

کاربری و پوشش زمین، و درنتیجه منجر به کاهش شدید در گیر در  سازی منجر به تغییرات چشم شهر و هم در ساختمان

 یک وجود دارد، شهری خزش نظرات متفاوتی در تعاریف که حالی در .شود های بایر می وسعت کشاورزی، و ایجاد زمین

 در است. مرتبط عمومی بهداشت و محیطی  زیست اجتماعی، عوامل از تعدادی شهرها با گسترش که هست کلی توافق

 دارد مطالعات زیادی وجود .است مورد توجه پژوهشگران بوده شهریِ مهم مسائل از همواره یکی شهرها گسترش ،نتیجه

شهری،  خزش به مربوط مشکالت ترین مهم از یکی. سازند آشکار می را رویه   شهرنشینی بی منفی پیامدهای که

شهری  خزش فشرده، توسعه با مقایسه در .است آن محیطی )در ابعاد محیط طبیعی و محیط انسانی( منفی پیامدهای

 رفتن بین از باعث رو این از و بلعد. های اطراف شهر را در خود می و زمین گسترش یافته بیشتر در فضاهای پیرامونی

 .کند اکوسیستم پیراشهری را دچار چالش می و شود های کشاورزی می های روستایی و کاربری بسیاری از سکونتگاه

 ی مصرف فزاینده هوا، آلودگی سطحی، رواناب مشکالتی چون افزایش با برنامه و خودجوش شهری بی خزش همچنین

 و نقل و افزایش میزان حمل اثر در مدی، و جزر اثرات تشدید و ای گلخانه گازهای افزایش انتشار و است همراه انرژی

 درک برای. شود پارکینگ می و ها از ساخت جادهناشی  نفوذ قابل غیر سطوح باعث افزایش نیز و شود، می شهری ترافیک

 های مناسب در ارتباط با آن، حل  راه دستیابی به و شهری خزش از ناشی محیطی  زیست و اجتماعی منفی آثار کامل

 تغییر زمان چگونه در گذر و دهد، می رخ خزش خزش شهری است، یعنی در کجاها های ویژگی شناخت نخستین گام

توان به دوستة  ها را می شاخص این. است به کار رفته شهری خزش مطالعة برای های بسیاری شاخص تا کنون. کند می

 استفاده جمعیت تراکم ویژه  به تراکم، برای مطالعة بعدی بیشتر های تک . شاخص کرد بعدی تقسیم چند یک بعدی و

 .شود  می

تهیه  زمین پوشش بندی طبقه های نقشه اساس بر که لغزش  زمین های شاخص و موران شاخص مانند هایی شاخص 

    یک گیری اندازه بزرگ مزایای از شود. یکی می استفاده تعیین کمیت خزش شهری برای ای گسترده طور  به نیز شوند می

 .شود استفاده ای مقایسه مطالعات برای تواند می بنابراین و است، دسترس های در داده از آسانی استفاده بعدی خزش شهری
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 از تری جامع و تر کامل ابعاد است، چندبعدی ه پدید یک شهری ناشی از خزش پراکندگی درک اینکه با محققان از برخی

 در همیشه که دارند نیاز جامعی های داده به طور معمول  به گونه مطالعات این اما .کنند مطالعه می را شهری فضای گسترش

ی  ترین عامل تاثیرگذار بر مسئله هرگرایی و افزایش جمعیت شهرنشین مهمش .(5: 5413نیست )ژائو و همکاران،  دسترس

تواند  ریزی و مدیریت توسعه شهری می نگر در حوزه برنامه های اثربخش و آینده شود. سیاست خزش شهری شناخته می

ر این صورت وقوع اثرات منفی خزش شهری در ابعاد محیط زیستی، اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی را تعدیل کند، در غی

 تواند به ایجاد اثرات منفی در ابعاد یاد شده بیانجآمد. برنامه می  طور خودجوش و بی  خزش شهری به

 دقیق طور  و به تنهایی  به شهروندان ذهنیت و ادراکات چند نکته مهم و قابل توجه در این تحقیق این است که، هر 

شهری در دماوند و دیگر نواحی شهری مشابه تلقی شود، و در کنار مطالعه  خزش موضوع ی ابعاد کننده  تبیین تواند نمی

های عینی نیز در جای خود ضروری و الزم است؛ اما از آنجایی که ساکنان  بُعد ذهنی مطالعه و سنجش بر اساس سنجه

ها از این  نگرش آنآیند و شناخت ادراکات و  شمار می  نفعان توسعه در این ناحیه به ترین ذی شهری به عنوان اصلی

  تواند نقش مهمی در جلب مشارکت شهروندی برای کنترل ابعاد ناموزون و اثرات منفی خزش شهری لجام موضوع می

تری از ابعاد اثرات خزش شهری داشته باشند انتظار  که هر چه شهروندان ادراکات عمیق  طور  گسیخته داشته باشد. به

 ریزان و مدیران جهت کنترل اثرات منفی این پدیده داشته باشند.  با برنامهرود مشارکت موثرتری در همراهی   می

تا آخرین سرشماری رسمی در سال  1992در ایران، از نخستین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 

ین طی همین دوره جمعیت شهرنش شهر افزایش یافته است؛ 1502به  مورد 541های شهری از  تعداد سکونتگاه 1932

 جمعیت درصدکل 20درصد به  0/91میلیون نفر و همچنین درصد شهرنشینی از  12/21میلیون نفر به  3/2کشور ازحدود 

پذیری و رشد جمعیت شهری قرار  است. طی این مدت استان تهران همواره در کانون اصلی جمعیت  کشورافزایش یافته

 20/1نرخ رشد جمعیت استان تهران برابر با  1932در سال که براساس آخرین سرشماری کشور   طوری  داشته است. به

درصد از جمعیت کل کشور  51/11، است؛ 50/1برآورد شده و این میزان بیشتر از متوسط رشد جمعیت کل کشور، معادل 

، که این نفر )در کیلومتر مربع( برآورد شده 5/313در استان تهران سکونت دارند؛ تراکم جمعیت در استان تهران برابر با 

درصد جمعیت استان تهران در  30( است. همچنین حدود 1/03برابر متوسط تراکم جمعیت در کل کشور ) 54رقم حدود 

 (. 1932نواحی شهری سکونت دارند )مرکز آمار ایران، 

های  هکه طی ده  طوری  شدت متاثر از شرایط یاد شده بوده، به  شهر تهران نیز به شهر دماوند در شمال شرقی کالن

های طبیعی و روستایی پیرامون خود گسترش یافته است. مشکالت ناشی  طور فزاینده از مرکز به سوی حومه  اخیر به

آفرینی مطلوب در کنترل شرایط حاکم بر رشد و توسعه فیزیکی دماوند، سبب  های مدیریت شهری، برای نقش ازضعف

های شمالی و جنوبی، شده  ایی پیرامون آن، بویژه در بخشی شهر به سوی فضاهای طبیعی و روست نشده  رشد مدیریت

پردازد. با توجه به  است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف اثرات منفی خزش شهری در شهر دماوند می

از  های احتمالی ناشی ها و بحران شرایط کنونی، کنترل فرایندهای حاکم بر رشد و گسترش کالبدی و پیشگیری از چالش

رود نتایج حاصل از پژوهش،  سازد. انتظار می  نشده ضرورت چنین مطالعاتی را آشکار می  برنامه و مدیریت خزش شهری بی

ریزان و  گذارن، برنامه عالوه بر کمک به رشد ادبیات علمی در این حوزه مطالعاتی، دستاوردهای کاربردی برای سیاست

 پذیر شهری در بر داشته باشد.   عة پایدار و زیستمدیران شهری برای بکارگیری در زمینی توس

مبانینظری
و  مستقل) مسکن از خاصی نوع به شهروندان تمایل. است فضایی های  ویژگی دارای شهری خزش پژوهشگران معتقدند 
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 همراه با زمین کاربری و فروش اجاره، با رابطه در سنتی های سیاست غیرمستقیم همراه با های فعالیت ، (قیمت  ارازن

   سازمان گسترده عمومی نقل و حمل سیستم بر متمرکز محوری های ویژگی شهری،  تحمل قابل غیر خزش کم، تراکم

محسوب  جغرافیاییهای  مشخصه این موارد ذکر شده به نوعی .است مرتبطهای  نگرانی دیگر و ایمنی با که است یافته

 میالدی 14 دهه دوم نیمه در "خزش" (. اصطالح5412، 5و همکاران (، )ناواموئل5412، 1شود )کوبیناهاب و آبواگی می

تغییرشهری به  و توسعه عجیب پدیده این اثرات و کننده  تعیین اشکال، عوامل که گرفت. زمانی شکل شمالی آمریکای در

 مربوط دبیاتا ها تبدیل شده است. اکثریت و دولت گران یک موضوع جذاب برای تجزیه وتحلیل این پدیده برای پژوهش

 و اجتماعی  اقتصادی و شناختی  جمعیت جغرافیایی، شرایط که دارد تمرکز متحده ایاالت شهری مناطق در خزش به

 (.915: 5414و همکاران،  9کنند )تراویسی می  تجربه را  هستند اروپا از متفاوت طور عمیق  به که  را دولتیهای  سیاست

 تا توسعه شناسی  منظرزیبایی از مختلفیهای  درسبک خزش را پدیده(1: 5413و همکاران،  0( و )ژائو5419)برودی،  

 بر در را ادبیات که دارد وجود متعددی مشترکهای  ند ویژگی ها اعتقاد دار است. آن  نموده توصیف محلی خیابانی الگوهای

 تراکم ،  کم های خانه-1این موارد شامل:  .بپردازد آن گیری  اندازه حتی و درک در پژوهشگران را تواند  می که گیرد می

الگوی -0 شهری؛ مراکز از خارج در خزش وجود رشد -9کوتاه؛  سفرهای برای حتی خودرو به وابستگی-5؛ 2خانواده  تک

روستایی. و شهری مناطق بین نشده  تعریف مرزهای -1کشیدگی رشد شهری؛ -2خزنده رشد؛ 

خانوادهتکتراکم،کمهایخانه-0

 توسعه( های رشد با توجه به زمینه هکتار 2 تا 1طور معمول   به) زیاد تعداد فراوانی خزش شامل بارزهای  ویژگی غالب

بودند گسترش  محصول کننده تولید که از قبل متروکه یا یهای زمین در این موارد خزش، در است مسکونیهای  خانه

 حدفاصل یا و محله هر در مسکونی واحدهای تعداد اندازه حدفاصل تواند  یم معناهست که، این به یافته است. تراکم،

 (.1: 5413؛ ژائو و همکاران، 5440، 1دهد )سونگ و ناپ  نشان خانواده را  تک واحدهای زمین بستر فضای

کوتاهسفرهایبرایحتیخودروبهوابستگی-2

 کنند،  می ایجاد را مختلف های کاربری زمین و مسکونی واحدهای بین زیادی فاصله خزش، توسعه الگوهای آنجایی که از

 تنگ خیابانی الگوهای همچنین .شوند  می نقل عمومی مجبور و حمل شخصی به جای نقلیه وسایل استفاده از به ساکنان

 و روی  پیاده برای مانعی عنوان به و شوند  می ها  اتصال با دیگر محله کمبود ها،باعث  محله این در غالب و باریک

 باعث نیز خودرو به اتکا .(5440شوند)سونگ و ناپ،  محسوب می  کار به محل نزدیکهای  مقصد به سواری  دوچرخه

 .(21333همکاران،  و هست)بنفیلد زمین های کاربری از فاقدترکیبی که شود  می همگنهای  محدوده گسترش ایجاد

شهریمراکزازخارجدرخزش-5

 بسیارمتراکم شهریهای  هسته از گسترش حال در سرعت  کم،به تراکم با توسعه مناطق  عنوان به همچنین خزش

 متحده، ایاالت در شده  ساخته  تازههای  مسکن برای استفاده موردهای  زمین از درصد 14 تقریباً .شود  می محسوب

است)هیملیخ و  تر بزرگ یا هکتار 1 مقدار درصد( در30) ها  زمین مساحت تقریباً. است شهری مناطق از خارج

 (.1،5441اندرسون

                                                                                                                                                                   
1. Cobbinahab & Aboagye 

2. Navamuel 

3.Travisi  

4. Zhou & Et al 

5  . Low-density, single family dwellings. 

6. Song &Knaap 

7. Benfield  

8. Heimlich & Anderson 
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الگویخزندهرشد-0

شهر یعنی  حومه از خارج یهای مکان در رشد که است، رشدپراکنش خزش، شده  شناختههای  ویژگی از دیگر یکی

 کند  می ایجاد تصادفی رشد الگوی ،یک خزنده حرکت.  است شده واقع یافته رشدهای  قسمت تا مجاور بایر های زمین

 (.1،5444شود)تورنس و آلبرتی  ها می  از زمین زیادی مقدار رفتن  تحلیل باعث که

کشیدگیرشدشهری-3

 شهری مراکز از خارج کنارجاده در خطی صورت ب یامراکزتجاری ها  سکونتگاه خاص طور ب آن در که ، "رشد نواری"

 امتداد مستقردرهای  حاضرخانه حال در.است خزش از برجستههای  ویژگی از دیگر یکی واقع در شود  می ایجاد

های  فود  فست نواری شامل مراکزتجاری گیرند؛  می بر در را ترافیک ایمنی به مربوط خطرات روستاییهای  بزرگراه

 اختیار در وسیعی های پارکینگ با اغلب و خودروها به دسترسی برای بزرگ فروشی  خرده های فروشگاه و ای  زنجیره

 (.5،5442دارند)تی سای

 روستاییوشهریمناطقبیننشدهتعریفمرزهای-5

روستایی می  و شهریهای  حوزه بین تقسیمات نامشخص به منجر شهری، مراکز از خارج در موجود مسکونی خزش رشد

 (.5441اندرسون،است)هیملیخ و  همراه کشاورزیهای  زمین و باز فضای به(غصب)تجاوز با رشداغلب الگوی این. شود 

 حال، این با. است مرتبط فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی نیروهای از پیچیده مجموعه یک نتیجه خزش :علل خزش

 می رخ درجایی خزش رسد  می نظر  به .شود  می گرفته نظر رشددر الگوهای اصلی محرک  عنوان به اغلب زمین، ارزش

 که زمین ارزش در گذار اثر اساسی نیروی سه اقتصاددانان .است تر  پایین شهری مراکز محدوده در ملک ارزش که دهد 

 مناطق بیرونی گسترش به جمعیت رشد اوالً،.کردند شناسایی را شود  شهری می فضایی خزش یا گسترش به منجر

 درآمد، افزایش دوم، (.باشد خزش در پیشرو عامل یک تواند  می نیز جمعیت کاهش اوقات گاهی) شود  می منجر شهری

تر هستند را انتخاب   ی که ارزانهای مکان ساکنان این.شوند تر بزرگ زندگی فضای خرید در به قادر شودساکنین باعث می 

  سرمایه از ناشی آمد و  رفتهای  سوم،هزینه .اند  شده واقع حومه مادرشهر یا شهر حومه ها معموالًدر  کنند،این مکان می 

یابد )کاروثرس  رشد، کاهش می  گسترش از در مناطق خارج سوخت و نقل و حملهای  زیرساخت در گذشتههای  گذاری

 مسکونی مناطق رشد برای ضروری کالبد یک عنوان به شهرها دررشد زیرساختیهای  (. محرک9،5445و اولفارسون

 در بیشتر که هستند ها  زیرساخت در پیشرفت خواستار آن از پس ساکنین مکان، جدید توسعه از بعد .شود  می محسوب

های  قیمت و ارائه نقل و حملهای  زیرساخت بهبود طریق از که گسترده، دسترسی .اند نموده  رشد شهری حاشیه طول

 به نژاد .کنند استفاده شهر مرکز از خارج در قیمت  ارزانهای  زمین از تا دهد  می اجازه دهندگان  توسعه به ، ارزان نسبتاً

 شهرها مراکز در نژادپرستانه اختالفات. است محسوب شده حومه خزش و شهر اجتماعیهای  شاخص از دیگر یکی  عنوان

 .است شده شهری حاشیه به باالتر و متوسط سفیدپوستان مهاجرت به منجر دیترویت و آنجلس  لس مانند

0کوچ سفید" نام به ساکنین، از مکان نقل این
 ارزش کاهش و شهر مادر مناطق در گسترش به منجر تواند  می "

 و خزش تر  جوانهای  خانواده خاص، طور  به .است رشد فضایی الگوی تعیین در مهم عوامل از یکی نیز سن .شود امالک

 .کنند  می ترویج شهر، حاشیه در قیمت  ارزانهای  خانههای  گزینه جو جست طریق از را آن به وابسطههای   الگوی

 دهند  می ترجیح شدت  به مردم باشد، رشد ناپایدار شکل یک پنداشت که خزش اگر حتی که گرفت نادیده نباید سرانجام،

                                                                                                                                                                   
1. Torrens & Alberti  

2. Tsai  

3. Carruthers & Ulfarsson  

4. white-flight 
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 محله در بزرگ حیاط یک ًشامل معموال خانه درمالکیت آمریکایی رویای .کنند زندگی حومه جوامع در تر بزرگ جاهای در

.(5419هست)برودی، تراکم  کم و جدیدتر

 که است آن پیرامون در شهر اجزای نامنظم گسترش و پراکندگی واقع در شهری توان گفت خزش سرانجام می

( غیرشهری های زمین) روی بر شهر رشد ی نشده  کنترل برشمرد: پراکنش چنین توان را می آن های ترین ویژگی مهم

های  فعالیتآشفتگی فضایی مکان  اتومبیل و از استفاده رشد با همراه پایین به نسبت جمعیتی روستایی؛ تراکم های زمین

فضای  به شهر ی رویه بی روستایی؛ گسترش و کشاورزی های زمین غیراصولی و شتابان کاربری اقتصادی؛ تغییر

های روستایی پیرامونی به شهر )علوی  سکونتگاه پیوستن نامنظم؛ و برنامه بدون خودجوش، جغرافیایی پیرامونی؛ گسترش

 (.24: 1931و همکاران، 

 

هایخزششهرینظریه

( از اعضای دپارتمان جغرافیا در دانشگاه کواالالمپور با برررسی ادبیات نظری خزش شهری 5413) 1اسین و همکارانی

؛ فرایند 9مرکزی مکان ؛ نظریه5مگالوپیس بندی کرد، شامل: نظریهتوان ذیل پنج عنوان دسته ها را می این نظریه معتقدند 

 . 1؛ و. نظریه شکل غالب زندگی شهری2فضای شهری و نقل و حمل بین ارتباط ؛ نظریه0نظم بازار

و فرانک  دان از دانشگاه پاریس( )جغرافی 2ی دیدگاه افرادی چون ژان گوتمان نخست، نظریه مگالوپلیس بر پایه

 «دشتیپهن شهر»)معمار و شهرساز آمریکایی مکتب شیکاگو( قرار دارد، که بر توسعه فیزیکی و افقی شهر یا  1لویدرایت

اندازهای سبز و  های پیرامونی با تراکم اندک و برخوردار از چشم ی حومه د داشتند، و خزش افقی شهر در عرصهاعتقا

ای عامل پیوند دهنده و کلید انسجام  های حمل نقل جاده ها و انواع شبکه فضاهای باز را مطرح کردند. توسعه بزرگراه

 فضایی در شهر گسترده یا مگالوپلیس است. 

 عنوان با او کتاب در بار اولین براى که است آلمانى دان جغرافی کریستالر، والتر ابداعات از مرکزى مکان دوم، نظریه

 که شود  مى گفته مکانى به مرکزى مکان یا نقطه. است شده طرح ،1399در سال  «آلمان جنوب در مرکزى هایمکان»

تامین  منبع و دارد مرکزیت متعددى مناطق براى نظر این از و دهد   مى قرار در اختیار نواحی پیرامون خود را خدمات و کاال

 نظام شهرها و فضایى توزیع علت به یى پاسخگو جهت در نظریه این واقع در. آید  مى حساب  به ها آن خدمات و مایحتاج

 مکان آن به دهى سرویس کاهش و افزایش با مکان یک مرکزیت و است شده ریزى  طرح ها آن بین مراتب  سلسله

بر اساس این نظریه خزش شهری پیرامون یک مکان  .(12: 1912نژاد و دارابخانی،  یابد )حاتمی    مى کاهش و افزایش

 گیرد.  مرکزی شکل می

( است، مکانیسم گسترش سطحی یا 1319) 3فانسلر  و در نظریه نظم بازار، که اساس آن بر دیدگاه بروکنر سوم،

ای در  کننده  نقش تعیین بازار نظم که فرآیند  طوری  شود. به حاکم بر بازار زمین تعیین می خزش شهری بر اساس قواعد

های شهری، روستایی و کشاورزی دارد. درآمد جمعیت شهری، نرخ قیمت و اجازه زمین، و  اختصاص زمین به کاربری

 شهری جمعیت فانسلر معتقد بودند افزایش و هستند. بروکنر  یی یا حمل و نقل از متغیرهای اصلی این نظریه هزینه جابجا

                                                                                                                                                                   
1. Yasin 
2. Theory of megolopis 

3. central-place theory 

4. orderly market process 

5. relationship between transport and urban 
6. dominant form of city living 
7. Jean Gottmann (1915–1994) 
8. Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

9. Brueckner and Fansler 
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 و تر بزرگ های خانه در پی مردم بیشتر زیرا دهد و خزش شهری را در پی دارد، می افزایش را شهر لبه تا فاصله وضوح  به

 .هستند  مصرف برای بیشتر فضای

 تقسیم زمین یا افزایشی کاربری  شدن فزاینده  شهری، بر تخصصی فضای و نقل و حمل بین ارتباط چهارم، نظریه

های مسکونی، تجاری،   گزینی انواع کاربری  کار در عرصه فضای جغرافیایی تاکید دارد؛ این وضعیت سبب جدایی مکانی

یی هر چه بیشتر جمعیت در  شده و ضرورت توسعه فیزیکی مداوم و جابجا خدماتی، صنعتی و کشاورزی و غیره از یکدیگر 

 را در پی دارد.  شبکه حمل و نقل منطقه شهری

( استوار است و بر تاثیر متغیر افزایش 5449) 1زندگی شهری بر اساس مطالعات گلیزر و خان غالب شکل پنجم، نظریه

طور تاریخی تا قرن نوزدهم کمبود   سرانه استفاده از خودروی شخصی بر خزش شهری تاکید دارد. بر اساس این نظریه به

فضاهای متراکم شهری برای سهولت دسترسی از طریق پیاده و همچنین استفاده از امکانات حمل و نقل ضرورت ایجاد 

ی استفاده از اتومبیل در بین شهروندان میل به  کرد. از قرن بیستم همگام با رشد فزاینده حمل و نقل عمومی را ایجاب می

بیرونی و نامتراکم را پدید آورده تمرکززدایی و تحرّک فضایی هرچه بیشتر جمعیت از فضاهای متراکم شهری به فضاهای 

 های پیرامونی شده است. ها به زمین است و این وضعیت سبب گسترش فضایی شهرها و خزش آن

پیشینهتحقیق
 بندی نمود که عبارتنداز:  توان در سه بخش تقسیم گرفته در مورد خزش شهری را می  های انجام پژوهش

 

 الگویرشدخزششهری

( نشان داد، برخی شهرهای از نظر الگوی رشد خزش شهری به دو دسته قابل 5412تحقیقات کوبیناهاب و آبواگیا )

شود که در این زمینه  بندی هستند؛ یک دسته از الگوی خزش شهری، بصورت پراکنده و تصادفی ایجاد می  تقسیم

)صحنه و همکاران، قال   آق(، 1934)معصومی، هایی انجام شده در در شهرهایی همچون اردبیل  توان به پژوهش می

)علوی و همکاران، و بابل  (1932تهران )مشکینی و همکاران،  5منطقه  ،(1931گناباد )وارثی و همکاران، ، (1930

 از روستا چهارکه  انزلی بندر شهرتوان به  صورت الحاق روستا به شهر وجود دارد که می  دسته دیگر به ( اشاره کرد.1931

؛ خزش شهری در (1939نمود )مهدوی و برنجکار،  ادغام درخود را وکولیور شاهور نویر، سوسر، چون اطراف ستاهایرو

های کشاورزی روستایی  بیرجند که باعث شده رشد افقی شهر، روستاهای پیرامونی را در خود ادغام نموده و کاربری زمین

(؛ در نورآباد ممسنی خزش شهری برخی از 1935پور،  را به کاربری مسکونی شهری تبدیل شود )افراخته و حجی

 شهری الحاقو ( 1913زاده و صادقی،   روستاهای پیرامونی را د ر بافت کالبدی شهر ادغام نموده است )منشی

( نمونه دیگری از این نوع 1939)سعیدی و همکاران،  زنجان شهر گاوازنگ پیرامون و سایان روستایی های سکونتگاه

خزش شهری است.

 در آمد و پر رفت مناطق برای باال به رو تحرک و شهری خزش گسترش بین برخی پژوهشگران به بررسی رابطه

5همکاراناند. اوینگ و  گذاشته تاثیر تحرک روی بر خزش آن طریق از که را ای بالقوه مسیرهای. پرداختند متحده ایاالت

 روی بر خزش شهری را غیرمستقیم و مستقیم توانست اثرات تا نمود استفاده ساختاری معادالت سازی (، از مدل5411)

 از بیشتر توجهی قابل طور  متراکم بههای  مکان در باال به رو تحرک که ها دریافتند آن. آورد  بدست باال به رو تحرک

مطالعه قرار دادند. با  مورد کشور اراضی از استفاده نوع در کلیدی را الزاماتبرخی کشورها . یافته است خزش مناطق
                                                                                                                                                                   
1. Glaeser and Khan 
2. Ewing 
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 فضای مورد کاهش بر بطور ویژه ( انجام دادند مشخص شد که برخی کشورها5412)1 هایی که بوت و همکاران بررسی

 تا لهستان و اسپانیا هلند، سوئیس، آلمان، داد برخی کشورها مانند نشان ها ارزیابی. نیاز خود در کاربری زمین تمرکز دارند

 نیاز مهم نتایج یکی از اند. کرده پایداری توجه نیازهای به خود ریزی برنامه و زیست محیط قوانین تنظیم در اندازه چه

 دو کنون تنها با این وجود تا. است اهداف بسترسازی مناسب برای دستیابی به این و توسعه پایدار  اهداف تعیین کلیدی

 اند؛ یکی کشور آلمان است که را در زمینه کنترل خزش شهری دنبال کرده به طور مشخص و در عمل این اهدافکشور 

متمرکز کرده  حداکثر نقل و حملهای  زیرساخت و انسانیهای  سکونتگاه برای استفاده از زمین کاهش برای را خود هدف

 تعیین سرانه متری 044 در سقف مسکونی اهداف ایبر زمین استفاده کردن محدود بر که دیگری کشور سوئیس است و

بخشی برای تضمین هدایت خزش شهری در مسیر توسعه پایدار  وجود  هیچ نشانة اطمینان وجود، با این اما. است کرده

برای حصوص اطمینان در دستیابی به این گونه اهداف  رسمی ی ریز و برنامه یی پاسخگو نظارت یکپارچه، کنترل و. ندارد

 بینیم  می راستا، این در. نیز در این زمینه بسیار مهم است ای منطقه و فضایی ریزی اهمیت بسزایی دارد، و کارآیی برنامه

5زیست ) محیط رسمی ارزیابی و نظارتهای  سیستم کشورها همه که
EAو  ساخت و زمین از استفادههای  برنامه برای ( را 

 توجهی قابل میزان به "محیط زیست رسمی ارزیابی و طراحی نظام نظارت نحوه حال، این با. اند گذاری کرده ساز پایه

 اثربخشی الزم را ندارد. آن سازی پیاده موارد برخی در و است، متفاوت

 

 اجتماعی-اقتصادیتاثیرخزششهریبرمولفه

رشد و  اجتماعی-اقتصادی مختلف های بخش در ها نشان داده است که خزش شهری باعث تاثیرات منفی پژوهش

(؛ خزش شهری، منجر به تحول ساختار اقتصادی، اجتماعی، 1934شود )معصومی، نامطلوب شهری در همه ابعاد می

شود )افراخته و  فرهنگی، مدیریتی و خدماتی روستاهای پیرامونی و عدم هماهنگی تحوالت با توسعة پایدار روستایی می

؛ (1913زاده و صادقی،  در قیمت زمین و الگوی مسکن گزینی همراه است )منشی (؛ خزش شهر با تغییر1935پور،  حجی

نشینی را در   حاشیه فقیر رشد و روستایی مهاجران ورود واسطه  به خزش شهری که ناشی از رشد بی رویة جمعیت است،

سطح توسعه  ( آمده،5411ژانگ و همکاران ) های پژوهش طور که در یافته  (. همان1939 )سعیدی و همکاران، پی دارد

( در 5411)9های پیرامون خود ارتباط مثبت دارد. تحقیقات لیو و همکاران اقتصادی شهر با گسترش افقی شهر در زمین

ریزی شهری، سیاست ملی، الگوی رشد صنعت و سیستم مالی زمین در  چین، به عوامل توسعه سازمانی و اقتصادی، برنامه

تاکید دارند.ایجاد و گسترش خزش شهری 

( در پژوهش خود دریافتند که مصرف انرژی برق در مناطق کم تراکم که تحت تاثیر 5412ناواموئل و همکاران )

( با استفاده از مدلی چند 5411)0 خزش شهری توسعه یافته، بیشتر از مناطق شهری پرتراکم است. یونگ و همکاران

نقل به  و حملهای  هزینه و کشاورزی پیرامونیهای  زمین ارزش خانوار، درآمد متوسط جمعیت، بعدی شامل، میزان رشد

 موجب بنزین قیمت باالی پارکینگ و نتایج نشان داد که .های شهری کانادا پرداختند بررسی خزش شهری در دهکده

 یاروپای کشورهای سطح در خود پژوهش (، در5411،)2است. ارلیچ و همکاران شده در شهرها خزش میزان کاهش

 در زیرا دهد؛ می رخ کمتر درصد 94 تا 52 شهری خزش هستند، گرا تمرکز های سیاست دارای که کشورهایی دریافتند

 گونه در. رود می باال زمین مصرف و دهد می رخ کمتر تراکم با ساز ساخت متمرکز غیر های سیاست دارای کشورهای

                                                                                                                                                                   
1. Bovet 

2. Environmental Assessments 

3. Liu 

4. Young 
5. Ehrlich 
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( 5411شود. لیو و همکاران ) منجر شهری های حومه در بیشتر ساخت و ساخت به تواند می مالی های مشوق کشورها

 شود. که رقابت در خرید و فروش زمین می تواند منجر به تشدید خزش شهری می  اعتقاد دارد

 شهری سرینگر مرکز ترین بزرگ دهد که می نشان (5412، 1)ننگرو و همکاران شهری خزش تحلیل پدیده و تجزیه 

 توزیع به و این وضعیت منجر کرده شتابان رشد طور  به گذشته سال 04 طول در هیمالیا شکننده اکولوژی واقع در

 به یابی دست برای تهدیدی  عنوان به و اقتصادی، محیطی اجتماعی، و پیامدهای شهری، مختلف امکانات ناهمگن

( 5411)5طوسی باقری و پژوهش شده، نتایج  بررسیهای  تجربه از بسیاری خالف است. بر شده مطرح پایدار شهرنشینی

 متغیرهای از تر ارزان مسکن به دستیابی و خانوار، درآمد سطح شغلی، فرصت به دستیابی برای تالش که دهد می نشان

 توسعه امکان که است دیگری عامل نیز خودرو از استفاده سرانه افزایش هستند؛ شیراز در شهری خزش بر تاثیرگذار

 گسترش و بنیان دانش اقتصاد توسعه اما. است کرده تسهیل را ارزشمند بسیار روستایی و طبیعی مناطق سمت به شهری

(، 5411)9کمبریرا و همکاران-گاریدو .است داشته شهری خزش بر تاثیرمنفی ارتباطات و اطالعات فناوری های زیرساخت

 در افراد روانی دریافتند که سالمتاند و  پرداخته روان سالمت و شهری خزش بین پژوهش خود به بررسی ارتباط در

 .   دارد ها آن شغلی وضعیت با تنگاتنگی ارتباط یاقته خزش شهری مناطق



 محیطزیستتاثیرخزششهریبر

)مانند: صحنه و اند  های کشاورزی پرداخته برخی پژوهشگران به تاثیرات نامطلوب خزش شهری بر محیط زیست و زمین

بیگلو و   شیخ؛ 1931شفیعی ثابت و خاکسار،  ؛1939؛ سعیدی و همکاران، 1913ادقی، زاده و ص ؛ منشی1930همکاران، 

 آلودگی و نقل و حمل مشکالت تراکم، کم توسعه با شهری خزش (.5412ننگرو و همکاران، ؛ 1931اکبریان رونیزی، 

 توسعه آلودگی، مانند شهری خزش از ناشی ها نشان داده است که اثرات برخی پژوهش .بوده است همراه زیست محیط

گرفته است. به طور مثال،  صورت بهداشت و آب مانند پایه زیرساختی خدمات کنار نبود ترافیک در زمین و ناکارآمد

 تبدیل مسکونی مناطق به نروژ در کشاورزیهای  دهد بسیاری از زمین ( نشان می5412پژوهش کوبیناهاب و آبواگیا )

شهری،  خزش روند گرفتن نظر در با. شده است ها جنگل تخریب باعث شهری مناطق جمعیت، رشد به توجه با. اند شده

(. در 5411، 0اسکوج و استینس بوجود خواهد آمد )لین کشاورزیهای  زمین از از حفاظت برای بزرگیهای  چالش درآینده

حفاظت از فضاهای طبیعی،  ریزی توسعه شهری کنند در برنامه ( پیشنهاد می5411)2 این راستا، گاوریلیدیس و همکاران

یک   های شهری، به عنوان تنوع زیستی، مالحظات آب و هوا باید در کانون توجه قرار گیرد؛ با این رویکرد، جنگل

 شوند. فاسینی و همکاران اکوسیستم پویا یا ذخایر طبیعی محلی برای ارائه خدمات اکوسیستم در مناطق شهری حفظ می

2در حوضه آبریز رودخانه بیساگنو ا( خزش شهرجنوا ایتالی5411)1
اند که  را مطالعه کرده و در مجموع به این نتیجه رسیده 

( چند مورد پژوهش داخلی و خارجی در 1خزش شهری سبب افزایش خطر سیالب در این منطقه شده است. در جدول )

 ی اثرات خزش شهری آورده شده است. زمینه

 

                                                                                                                                                                   
1. Nengroo 

2  Bagheri & Tousi 

3. Garrido-Cumbrera 

4. Lien Skog & Steinnes 

5. Gavrilidis 

6. Faccini 

7. Bisagno 
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.مطالعاتاثراتخزششهری0جدول

 

 زیستی، اثرات در این پژوهش اثرات خزش شهری از دیدگاه ساکنان بومی یا دائمی شهر دماوند در ابعاد اثرات محیط

  کالبدی مورد بررسی قرار گرفته است. اجتماعی و اثرات اقتصادی، اثرات

شناسیروش
ها از نوع کمّی، و به  کاربردی، به لحاظ ماهیت و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهاین پژوهش به لحاظ هدف از نوع 

 محیط آژانس"نامه استاندارد  ها پرسش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده-های توصیفی لحاظ شیوه اجرا از نوع پژوهش

"اروپا زیست
نامه به لحاظ تجربی از پایایی  پرسشهمراه با مشاهدات میدانی است. زیرا این  "خزش شهری"با موضوع  0

(. این 5قابل قبولی در مطالعات مختلف برخوردار بوده است و این پایایی در پژوهش حاضر نیز به تایید رسید )جدول 

نفعان توسعه شهری طراحی شده است. بر این اساس  نامه در راستای ارزیابی اثرات خزش شهری از دیدگاه ذی پرسش

ای مبنای  گزینه  ی یا دائمی شهر دماوند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. طیف لیکرت پنجشهروندان ساکن بوم

کار رفت. ضریب   برای تعیین حجم نمونه به 42/4ها قرار گرفت. فرمول کوکران در سطح خطای  پاسخ به سوال

شهر دماوند آخرین سرشماری رسمی کشور کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار پژوهش استفاده شد. بر اساس جمعیت  آلفای

نفر برآورد شد. افراد نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب  910( و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 1932)

 بودن  کار رفت. سرانجام پس از اطمینان از نرمال  ها به اسمیرنوف برای بررسی نرمالیتی داده  شدند. آزمون کلموگروف

 کار رفت.   ها به برای تجزیه و تحلیل داده 2ای نمونه  ها آزمون استنباطی و پارامتریک، تی تک داده
                                                                                                                                                                   
1. Bhat 
2. Ridder 
3. Zhang 
4. European Environment Agency  
5. One-sample t test 

 (1939و همکاران ) سعیدی

 در دربند کاشانک تهران

و ساز انبوه بر روی گسل، گرانی زمین و مسکن، محددودیت شدبکه     رویه تراکم و ترافیک، ساخت : افزایش بیاثراتکالبدی

ساز، ایجاد تعارض فرهنگدی، اقتصدادی و اجتمداعی در بافدت شدهری، تخریدب         و  رویه ساخت  ها و دسترسی، و گسترش بی راه

های طبیعی،  ها و مسیل انداز طبیعی، از بین رفتن آبراهه : تخریب چشماثراتمحیطیاکولوژیکانداز فرهنگی.    یت چشمهو

شددن مندابع آب زیرزمیندی      ها، آلدوده  رویه از منابع طبیعی، تخریب منابع آب چشمه و قنات، تجاوز به حریم رودخانه برداشت بی

هدا و فضداهای سدبز.     محلی، تخریب پوشش گیاهی و زیستگاه حیوانات، تخریب باغ توسط فاضالب، کاهش کیفیت میکرواقلیم

گزینی طبقات اجتماعی، تضاد میان جامعه بومی با غیر بومی، تضدعیف   : نابرابری فضایی و جداییاقتصادی-اثراتاجتماعی

 کنترل و نظارت اجتماعی، محدودیت خدمات و امکانات.

بیگلو و اکبریان  شیخ

 ( شیراز1932)رونیزی 

 ایجداد  مسدکن،  قیمدت  افدزایش  و زمدین  بازی  بورس کشاورزی، های فعالیت کاهش زندگی، هزینه : افزایشاثراتاقتصادی

های فرهنگی اجتماعی، شلوغی و تدراکم جمعیدت، تغییدر شدتابان       : افزایش ناهنجاریاجتماعیاثراتسرمایه.  فرار وابستگی،

 کاربری غیراصولی تغییر ساز، و  ساخت رویه بی و نشده  کنترل : افزایشزیستیوکالبدیمحیط. سبک زندگی و تقلیدگرایی

 .کالبدی بافت ناموزون توسعه بومی، معماری رفتن بین از طبیعی، اندازهای چشم و زیستی تنوع تخریب اراضی،

( 5412و همکاران ) 1بهات

 هند در دهرادون

 منطقده  الگدوی  و سداختار  زمین شهری، تغییر نامطلوب رویه بر منابع فشار بی: تخریب اکوسیستم، اثراتکالبدیومحیطی

 طبیعی. های  ها و پارک  زندگی، و تخریب زیستگاه شهری، کاهش کیفیت

و همکاران  5ریدر دی

 ( در روهرآلمان5441)

 شدلوغی،  و ترافیک افزایش هوا، و آب کیفیت کاهش اشتغال، و کار الگوی و دگرگونی جمعیت : فزایش تراکماثراتمحیطی

 زیست. محیط آلودگی افزایش

( 5442و همکاران ) 9ژانگ

 چین در نانجینگ

هدای   دو کشاورزی به زیرساخت  یک و درجه  : رشد شتابان تغییر کاربری اراضی درجهاثراتبرمنابعمنابعطبیعیوخاک

 زیستی، کاهش کیفیت خاک. ناپایداری تنوعهای طبیعی،   شهرسازی و کاربری مسکونی و تجاری، تهدید اکوسیستم
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محدودهموردمطالعه
های جنوبی قله دماوند قرار دارد. .جمعیت شهر دماوند درسال  شهر تهران و در کوهپایه شهر دماوند در شمال شرقی کالن

نفر بوده  12،513و  31،429و  144،113به ترتیب  1922و  1912و  1934سال نفر بوده که در  152،014معادل  1932

(. شهرنشینی 1نفر بوده است )جدول  95،521و نقاط روستایی  39،541جمعیت نقاط شهری  1932است. در سال 

 درصد بوده 3/25معادل  1934درصد رسیده است. میزان شهرنشینی در سال 9/20به میزان  1932شهرستان درسال 

خوبی نشان   ، روند تحوالت را به1است. از نظر گسترش شهری )وسعت و زمان گسترش( در شهرستان دماوند، جدول 

 موقعیت شهر دماوند در استان تهران نمایش داده شده است. 1داده است. همچنین در نقشه شماره 

 

 
موقعیتجغرافیاییشهردماونددراستانتهران.0نقشه

تر شده و  برابر بزرگ11از نظر وسعت در حدود  1932تا سال  1912دست شهر دماوند از سال براساس تصاویر لن

محدوده جغرافیایی شهر دماوند بر اساس تصاویر  1برابر شده است. در شکل  2/1همین طور از نظر جمعیتی نیز در حدود 

 (. 1)تصویر ( ترسیم شده است 1932)اسفند  5413دریافتی از ماهواره لندست در مارچ سال 
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 (0597/2109دماوند) محدودهخزششهریلندستای.تصویرماهواره0تصویر

.تحوالتجمعیتیوگسترشمساحتشهردماوند2جدول

 

هایپژوهشیافته
نامه بیشتر  مورد پرسش 3های پژوهش تعداد  های مخدوش و فاقد اعتبار، در مرحله گردآوری داده بینی داده دلیل پیش  به

مورد  910شده   نامه توزیع پرسشمورد  939از حجم نمونه محاسبه شده میان جامعه آماری توزیع شد؛ سرانجام از مجموع 

 های آماری توصیفی و استنباطی پژوهش به شرح زیر تدوین شد. معتبر شناخته شد. بر این اساس گزارش یافته

پایایی ابعاد پنجگانه اثرات خزش شهری با استفاده از آزمون  های پژوهش، منظور بررسی قابلیت اطمینان از داده  به

ها در سطح قابل قبول، یعنی بیشتر از  آمده بیانگر پایایی داده   های بدست قرار گرفت. یافتهآلفای کرونباخ مورد سنجش 

ها از  ها بررسی وضعیت نرمالیتی داده منظور انتخاب آزمون مناسب برای تجزیه و تحلیل داده  است. در گام دوم به 2/4

ه به اینکه در هر پنج بُعد اثرات خزش شهری مقدار اسمیرنوف در دستور کار قرار گرفت. با توج  طریق آزمون کولموگروف

به  مشاهده نشد؛ د، دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال استمآ  بدست42/4از تر  آماره آزمون بزرگ

استنباطی های  توان از آزمون از وضعیت نرمال برخوردار است و بنابراین میها  توزیع داده اثبات شد که عبارت دیگر

 (.9پارامتریک استفاده کرد )جدول 

 

 جمعیتشهردماوند سال
 مساحتشهردماوند

 سالتصویربرداری/KM² )کیلومترمربع(

1932 152،014 55.29(1939)  

1912 31،429 3.25(1919)  

1922 15122 2.51(1929)  

1912 12،513 5.91(1919)  
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(N=384هادرابعادپنجگانهاثراتخزششهری).وضعیتنرمالیتیداده5جدول

سطحمعناداریمقدارآزمونتعدادگویهمتغیر
431/4 10 اثرات بر منابع طبیعی و محیط زیست  420/4  

145/4 1 زندگی شهروندان کیفیت و اثرات سالمت  413/4  
411/4 1 اقتصادی اثرات  421/4  
439/4 2 اجتماعی اثرات  415/4  
423/4 5 کالبدی اثرات  423/4  

هایپژوهشمنبع:یافته

یاناجتماعیپاسخگو-شناختیواقتصادیهایجمعیتویژگی

ساله است با  52-91اند. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  بندی شده به لحاظ سنی افراد نمونه به پنج گروه دسته

درصد است. به لحاظ جنسیتی نزدیک به دو  3/0بیشتر با  و ساله 22درصد، و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 1/91

گزینی دو سوم از   درصد( هستند. به لحاظ نوع مسکن 1/99سوم زن )  درصد( و حدود یک 0/19یان مرد ) سوم از پاسخگو

ای اسکان دارند. از نظر میزان   ها نیز در مساکن اجاره سوم از آن  درصد( و یک 0/11یان دارای مسکن شخصی ) پاسخگو

بندی شدند، در این میان بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط با افراد برخوردار از  تحصیالت افراد نمونه در چهار سطح دسته

گروه  2آمد ماهانه نیز افراد نمونه به درصد است. به لحاظ سطح در 2/99درصد و دیپلم با  1/04تحصیالت کارشناسی با 

میلیون ریال  94درصد در دو گروه درآمدی زیر  9/13یان برابر با  تقسیم شدند؛ بر این اساس اکثریت باالیی از پاسخگو

 (. 0هستند )جدول   میلیون ریال 94اند که دارای درآمد بیش از   ها اظهار کرده درصد از آن 2/14اند و تنها   بندی شده طبقه

(N=384یان)شناختیپاسخگوهایجمعیت.ویژگی0جدول
بندیمتغیرطبقه متغیر  درصد فراوانی)نفر( 

 سن

سال 51-11  21 2/11  
سال 91-52  101 1/91  
سال 01-92  142 1/52  
سال 21-02  91 1/3  

سال و بیشتر 22  54 3/0  

 جنسیت
1/19 500 مرد  
0/91 104 زن  

 نوع مسکن
0/11 522 شخصی  

ای  اجاره  153 1/99  

 تحصیالت

 12 22 زیر دیپلم
2/99 153 دیپلم  

1/04 121 کارشناسی  
3/14 05 کارشناسی ارشد و باالتر  

 سطح درآمد ماهانه

میلیون ریال 54کمتر از   123 0/01  

میلیون ریال 94-54  110 3/02  

میلیون ریال 04-91  52 1/2  

میلیون ریال 24-01  1 1/5  

میلیون ریال 24بیش از   1 2/1  

هایپژوهشمنبع:یافته

زیستمحیطوطبیعیاثراتخزششهریبرمنابع

کار رفت. محاسبه آلفای   گویه به 10در بررسی اثرات خزش شهری بر منابع طبیعی و محیط زیست پیراشهری دماوند 

ها نیز  ی آیتم ( برخوردار است. در همه12/4باالیی )های این بخش از پژوهش از پایایی  دهد که داده کرونباخ نشان می

آمده در همه موارد باالتر از حد قابل قبول    آمد. همچنین میانگین بدست  درصد معنادار بدست 32در سطح  tمقدار آزمون 
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آمده   ستبد 19/0گویه مورد بررسی برابر با  10ای( است. میانگین کل بدست از  گزینه  2در طیف لیکرت  9)میانگین 

یان خزش شهری تاثیر منفی بر منابع طبیعی و محیط زیست  دهد که از دیدگاه پاسخگو ها نشان می است. این یافته

  بی رشد "، 01/0با میانگین  "کشاورزی های زمین کاربری اصولی غیر تغییر"پیراشهری دماوند داشته است. در این میان 

رویه مصرف زمین و  افزایش بی"های  در باالترین سطح قرار دارند. گویه 91/0با میانگین  "آب منابع مصرف ی رویه

هر سه از میانگین برابر به مقدار  "های طبیعی تخریب زیستگاه "، "تخریب خاک و از دست رفتن کیفیت آن "، "خاک

منابع آب و  هایی که به تاثیر خزش شهری بر دهد که در مجموع گویه  (. این وضعیت نشان می2هستند )جدول  59/0

 پردازند، به میزان بیشتری مورد توجه شهروندان ساکن دماوند قرار دارد.   خاک می

(N=384دردماوند)زیستمحیطوطبیعیمنابعیانازاثراتخزششهریبر.ادراکاتپاسخگو3جدول


آلفای

کرونباخ
میانگین

انحراف

استاندارد
 t مقدار

سطح

معناداری

 و 
ی

بیع
 ط

بع
منا

ت
یس

ط ز
حی

م
 

 رویه مصرف زمین و خاک  افزایش بی-1

12/4  

59/0 10/4 52/12 44/4 

 44/4 51/12 12/4 43/0 رویه مصرف بتون و سایر مصالح ساختمانی  افزایش بی -5

 44/4 42/11 41/1 41/0 برداری از ذخایر طبیعی  گسترش بهره -9

 44/4 33/1 41/1 15/9 سطح منطقههای  افزایش برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه -0

 44/4 29/12 35/4 59/0 تخریب خاک و از دست رفتن کیفیت آن -2

 44/4 53/10 31/4 11/0 کاهش تنوع زیستی -1

44/4 11/11 11/4 55/0 های آبی تخریب اکوسیستم -2  

44/4 11/11 39/4 91/0 ی مصرف منابع آب رویه  رشد بی -1  

44/4 21/13 11/4 59/0 های طبیعی زیستگاهتخریب  -3  

44/4 13/51 23/4 01/0 های کشاورزی تغییر غیر اصولی کاربری زمین -14  

44/4 32/11 32/4 33/9 افزایش فرسایش خاک در حومه شهر -11  

44/4 23/15 49/1 14/0 افزایش استفاده از آب و کود و سموم شیمیایی -15  

44/4 31/15 12/4 32/9 فسیلی و رشد ترافیک حمل و نقل شهریرشد مصرف سوخت  -19  

44/4 04/11 12/4 11/0 رشد انتشار دی اکسد کربن -10  

05/0میانگینکل=  

 

زیست در منطقه  محیط و طبیعی منابع بر شهری خزش مشاهدات میدانی و شناخت موجود از ابعاد عینی اثرات

و سازهای غیرمجاز در محدوده اراضی   این بخش از پژوهش همخوانی دارد، ساخت های روشنی با یافته  شهری دماوند به

ویالهای منطقه برخی از   های غیر قانونی در باغ کشاورزی و منابع طبیعی، تغییر غیر قانونی کاربری اراضی، و حفر چاه

رسد  نظر می  ای موجود، به های رسانه رغم انتقادات کارشناسان و بازتاب علی آیند؛ که  شمار می  بارزترین این مسائل به

 مثال طور وجود نیامده است. به  هنوز اراده الزم برای کنترل و نظارت دایمی و برخورد قانونی و کیفری با این مسئله به

 از دور ای پدیده "اختصاصی عمیق چاه با ویال و زمین و باغ فروش" دماوند شهر حومه در امالک فروش های آگهی در

 .(5بود )تصویر  نخواهد انتظار



 587(دماوندشهر:مطالعهمورد)شهریخزشاثراتبهشهروندانبررسینگرش


وسازدرمحدودهمنابعطبیعیمنطقهدماوند.نماییازساخت2تصویر

زندگیشهروندانکیفیتواثراتخزششهریبرسالمت

گویه مورد سنجش قرار گرفت. در بررسی  1شهروندان دماوند با استفاده از  زندگی کیفیت و اثرات خزش شهری بر سالمت

آمد که بیانگر سطح اطمینان قابل قبولی   بدست 20/4های این بخش از پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برابر با  دادهپایایی 

ی  در هر شش مورد است. همچنین عدد میانگین در همه tای نیز بیانگر معنادار بودن مقدار  نمونه  است. نتایج آزمون تی تک

آمد. این وضعیت تاثیر معنادار خزش شهری بر ابعاد   حد میانه، بدست  ه عنوانب 9موارد بیشتر از حد قابل قبول، یعنی عدد 

ی مورد بررسی  دهد. میانگین کل شش گویه  شهروندان را نشان می زندگی کیفیت و شده در ارتباط با سالمت  مورد بررسی

نارسایی حمل و  "بیشترین، و بر  41/0با میانگین  "آلودگی هوا"آمد. در مقایسه، خزش شهری بر  بدست 35/9نیز برابر با 

دهد که در این بخش از تحقیق  ها نشان می (. در مجموع یافته1کمترین تاثیر را دارد )جدول  14/9با میانگین  "نقل عمومی

 یان قرار گرفته است.  های محیطی کیفیت زندگی بیشتر مورد توجه پاسخگو تاثیر خزش شهری بر جنبه

(N=384) شهرونداندردماوندزندگیکیفیتوسالمتیانازاثراتخزششهریبر.ادراکاتپاسخگو5جدول


آلفای

کرونباخ
میانگین

انحراف

استاندارد
 t مقدار

سطح

معناداری
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ت
یفی
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الم
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 معضالت سالمت ناشی از آلودگی هوا -1

20/4 

41/0 41/1 29/11 44/4  

44/4 14/11 49/1 30/9 صدا و آلودگی صوتیمعضالت سالمت ناشی از سر و  -5  

44/4 11/3 12/11 30/9 های محیط زیستی های ناشی از آلودگی افزایش بیماری -9  

44/4 93/1 11/1 10/9 پذیری در برابر بالیای طبیعی) سیل و زلزله و...(  افزایش آسیب -0  

44/4 05/3 41/1 14/9 دلیل گسترش مناطق شهری  نارسایی حمل و نقل عمومی به -2  

44/4 14/11 49/1 31/9 افزایش تراکم جمعیتی، ترافیک و شلوغی -1  

 92/5میانگینکل=

 

بر اساس مشاهدات میدانی پژوهش رشد واحدهای صنعتی و معدنی در قلمروهای خزش شهری دماوند، کاهش سطح 

رویه و غیرمجاز، روند رو به افزایش ترافیک و شلوغی بویژه در تعطیالت و  برداری بی دلیل بهره  های زیر زمینی به آب

ه محیط زیست منطقه، روند رو به رشد افزایش جمعیت، روزهای پایان هفته، ورود حجم باالیی از زباله و فاضالب ب

ترین عوامل ایحاد آلودگی، صوتی، آب، هوا، و خاک در  و سازهای ناپایدار از مهم  های غیر اصولی و ساخت یابی مکان

منطقه  بوم انسانی و سالمت زندگی شهری در  تواند به ایجاد مخاطره برای زیست شوند؛ برآیند این مساله می شناخته می 

 دماوند بیانجامد. 
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خزششهریاقتصادیاثرات

اثرات اقتصادی پدیده خزش شهری در دماوند با استفاده از شش گویه مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی پایایی این 

های  داده بدست آمد؛ این مقدار بیانگر پایایی و اعتبار باالی 19/4های پژوهش مقدار آلفای کرونباخ برابر با  بخش از داده

آمده باالتر از سطح قابل    ی موارد مقدار میانگین بدست آمده است. نتیجه اجرای آزمون تی نشان داد که در همه   بدست

های  افزایش هزینه"( در مورد 32/11( و باالترین مقدار تی )51/0قبول معنادار هستند. در این میان باالترین میانگین )

 21/10و مقدار تی برابر با  55/0با میانگین  "رشد مصرف انرژی"مشاهده شد.  "محیط زیستاحیای طبیعت و حفاظت از 

دهد که مسائل اقتصادی مرتبط  های این بخش از پژوهش نشان می طور کلی تحلیل یافته  در مرتبه دوم جای گرفت. به

های زندگی  افزایش هزینه یان قرار گرفته است. با محیط زیست و مصرف انرژی بیشتر در کانون توجه پاسخگو

شهرنشینی و باال رفتن هزینه مدیریت فاضالب و پسماندهای شهری دیگر مسائلی هستند که در مراتب بعدی جای دارند 

 (. 2)جدول 

   های بدست یان همخوانی نزدیکی با یافته دهد، دیدگاه پاسخگو های بُعد اقتصادی اثرات خزش شهری نشان می یافته

 محیط و طبیعت احیایهای  هزینه که افزایش  طوری  محیط زیستی و کیفیت زندگی شهروندان دارد. بهآمده در ابعاد 

دهد   مهترین تاثیر منفی خزش شهری در دماوند شناخته شده است. شواهد موجود در دماوند نشان می  زیست به عنوان

 برگرداندن و دوبارۀ احیای که یابد  می اختصاص سازهایی و  ساخت به کشاورزی و منابع طبیعی اراضی از بسیاری ساالنه

بر و در مواردی ناممکن است. طبیعی است که رشد شتابان جمعیت شهری دماوند  گذشته بسیار هزینه وضعیت به ها آن

های زندگی  همگام با تشدید خزش شهری تقاضا برای تهیه مسکن و خدمات شهری را باال برده و افزایش مجموع هزینه

 را در پی داشته است. شهروندان

(N=384یانازاثراتاقتصادیخزششهریدردماوند).ادراکاتپاسخگو7جدول
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 رشد مصرف انرژی -1

19/4 

55/0 11/4 21/10 44/4  

44/4 41/19 33/4 43/0 افزایش هزینه مسکن -5  

44/4 41/11 41/1 30/9 یی میان محل زندگی و محل کار افزایش هزینه جابجا -9  

44/4 11/19 30/4 43/0 ها و خدمات شهری بر مردم  تحمیل هزینه توسعه زیرساخت -0  

44/4 25/1 12/1 19/9 باال رفتن هزینه مدیریت فاضالب و پسماندهای شهری -2  

44/4 32/11 31/4 51/0 طبیعت و حفاظت از محیط زیستهای احیای   افزایش هزینه -1  

 

 اجتماعیخزششهریاثرات

اثرات اجتماعی ناشی از خزش شهری در دماوند با استفاده از پنج گویه مورد بررسی قرار گرفت. در گام نخست نتایج 

  آشکار ساخت. نتایج اجرای آزمون تی تک 22/4ها را به مقدار  آزمون آلفای کرونباخ پایایی قابل قبول این بخش از داده

حد قابل قبول محاسبه   به عنوان 9ها نیز باالتر از عدد  آمد و میانگین آن  ها معنادار بدست ی گویه ای نیز در همه نمونه

مهمترین تاثیر منفی خزش شهری در بُعد  "اختالل در نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی شهر"شد. بر اساس میانگین

های مرتبط با کاهش تعامل و انسجام اجتماعی، شلوغی و اختالل در نظم اجتماعی  شود. گویه تماعی شناخته میاج

 (. 1گیرند )جدول  های روستایی، و رشد فقر در بافت فرسوده شهری به ترتیب در مراتب بعدی جای می حومه
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(N=384)یانازاثراتاجتماعیخزششهریدردماوند.ادراکاتپاسخگو8جدول
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 افزایش شلوغی در حومه شهر و مناطق روستایی -1

22/4  

21/9 15/1 32/2 44/4  

44/4 14/11 40/1 45/0 اختالل در نظم و امنیت اجتماعی شهر -5  

44/4 34/14 41/1 39/9 اجتماعیتغییر بافت جمعیتی و کاهش انسجام  -9  

44/4 22/14 42/1 30/9 کاهش تعامالت اجتماعی میان مردم -0  

 
ویژه در بافت فرسوده  افزایش جمعیت فقیرنشین ب -2

 شهری
 11/9 19/1 11/3 44/4  

 

رسد بخشی از معضالت و مسائل اجتماعی دماوند تا حدودی بسیار زیادی  نظر می  بر اساس مشاهدات میدانی به

خوردن بافت قومی و ترکیب جمعیت شهر، حضور غیرقانونی مهاجران خارجی بویژه از کشور افغانستان،   تحت تاثیر بر هم

( بیش از نیمی از جمعیت 1930س گزارش شهرداری دماوند )طور مثال بر اسا  نشینی قرار گرفته است. به و رشد حاشیه

هستند و   شود. اغلب این مهاجران فاقد اقامت قانونی آموزی منطقه آبسرد دماوند از مهاجران افغانستانی تشکیل می دانش

عی های اجتما ای حاصل از خزش کنترل نشدۀ شهر اسکان دارند، که با سطح باالیی از آسیب های حاشیه در بافت

 اند.  مواجه

 

کالبدیخزششهریاثرات

به لحاظ ماهیتی خزش شهری خود نوعی توسعه فیزیکی و گسترش کالبدی به فضاهای پیرامونی شهر است. در این 

پژوهش اثرات این بُعد از خزش شهری با استفاده از دو گویه مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. مقدار آزمون آلفای 

آمد که بیانگر میزان پایایی قابل قبول است.   بدست 22/4های این بخش از پژوهش برابر با  داده کرونباخ در ارتباط با

ها نیز در فراتر از حد قابل قبول محاسبه  نتایج اجرای آزمون تی در هر دو مورد معنادار مشاهده شد و مقدار میانگین آن

، و میانگین 11/0برابر با  "نشده  رنامه، خودجوش و کنترلب طور بی  رشد فیزیکی شهر به"که میانگین   طوری  گردید؛ به

  (. پدیده خزش شهری به3آمد )جدول  بدست 43/0 "های متراکم و اختالل در روند نوسازی و بهسازی شهر  ایجاد بافت"

ها و  استشود، و ظهور اثرات منفی ناشی از این پدیده با کمیّت و کیفیت سی ای منفی نگریسته نمی طور الزامی پدیده

رسد،  نظر می  های پژوهش به های توسعه شهری ارتباط تنگاتنگی دارد. بر اساس مشاهدات میدانی و همچنین یافته برنامه

ریزی و مدیریت شهری، در کنترل عوامل و شرایط حاکم بر توسعه  گیر برنامه ها و مسائل و مشکالت گریبان چالش

 فی و رشد و گسترش فیزیکی نامنظم شهر انجامیده است. شهری دماوند به پیدایش این گونه اثرات من

(N=384یانازاثراتکالبدیخزششهریدماوند).ادراکاتپاسخگو9جدول


آلفای

کرونباخ
میانگین

انحراف

استاندارد
 t مقدار

سطح

معناداری

اثرات 

 کالبدی

 نشده  برنامه، خودجوش و کنترل طور بی  رشد فیزیکی شهر به -1
22/4  

11/0 33/4 95/19 44/4  

44/4 33/11 31/4 43/0 های متراکم و اختالل در روند نوسازی و بهسازی شهر ایجاد بافت -5  

هایپژوهشمنبع:یافته

ای طبیعی   فضایی شهرها پدیده-همگام با رشد توسعه شهرنشینی خزش شهری در جهان معاصر توسعه کالبدی

های حاکم  آفرین است ضعف در آمایش فضای سرزمینی و کنترل ضعیف نیروها و جریان  است؛ آنچه در این زمینه مشکل
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وجود از شهر دماوند ناتوانی مجموعه نهادهای بر رشد و توسعه کالبدی فضایی شهری است. مشاهدات میدانی و شناخت م

ای در هدایت مطلوب عوامل تاثیرگذار بر خزش شهری را نشان می   ی و مدیریت شهری و منطقه مسوول در برنامه ریز

های غیر قانونی، تصرف و دخالت غیرقانونی در قلمروهای مکانی منابع طبیعی،  و ساز  که همچنان ساخت  طوری  دهد. به 

 آیند. شمار می  های آمایش فضا در این شهرستان به ترین چالش داگری زمین و مسکن از مهمو سو

 گیرینتیجه

 تخریب طبیعی، اندازهای چشم و فضاها تغییر شود، می کشاورزی مولد های زمین رفتن دست از به منجر شهری خزش

 آن کیفیت و کمیّت شناخت و شهری خزش مطالعة برای ضرورت باالیی امروز جهان در رو این را در پی دارد؛ از منابع

(. از آنجایی که پدیده خزش شهری در بسیاری از موارد بویژه در کشورهای در حال توسعه 219: 5412وجود دارد )بهات، 

دهد اثرات و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه و محیط  نشده رخ می  برنامه و کنترل  طور خودجوش، بی  همچون ایران، به

ری در شهر دماوند از دیدگاه شهروندان و در ابعاد منابع طبیعی و زیست در پی دارد. در این پژوهش اثرات خزش شه

طور که در   زیست، سالمت و کیفیت زندگی مردم، اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی مورد مطالعه قرار گرفت؛ همان محیط

 مشخص شده است، خزش شهر دماوند در جهت شمال غرب و جنوب رخ داده است. در جهت شرق بافت قدیمی 1شکل 

علت شرایط مورفولوژیکی و موقعیت کوهستانی، خزش شهر دماوند با محدودیت طبیعی مواجه شده   و تاریخی شهر به

تاسیس آویشن ختم شده و در این جهت نیز ادامه خزش شهری با   است. در جهت غرب به شهرک ویالیی و تازه

ای که به روستای مشا   ل غرب در امتداد درهمحدودیت طبیعی و کوهستانی روبرو شده است. اما در جهت شمال و شما

دلیل   طور خطی رخ داده است. این منطقه به  رود، خزش شهری به رسد و به سمت شهر توریستی آبعلی پیش می می

های  های دوم قرار گرفته است. مالکان این خانه موقعیت ییالقی و کوهستانی بیشتر تحت تاثیر ویالسازی و ساخت خانه

علت خروج از محدوده کوهستانی و ورود   شهروندان طبقه مرفه ساکن شهر تهران هستند. در سمت جنوب بهدوم بیشتر 

  های ویالیی امتداد جاده فیروز کوه مانند شهرک هشت طور سطحی در منطقه آبسرد و شهرک  به دشت، خزش شهری به

  ای از خزش پیوسته و نامنظم را به گونههای الگوی خزش شهری دماوند  بهشت گسترش یافته است. در مجموع ویژگی

 گذارد.  نمایش می

 دهد. تغییر ی ابعاد مورد مطالعه را نشان می های پژوهش اثرات منفی خزش شهری در همه برآیند کلی یافته

رویه منابع طبیعی، تخریب اکوسیستم، رشد انتشار گاز دی  منابع آب و خاک، مصرف بی زمین، تخریب کاربری غیراصولی

ترین اثرات منفی  کسید کربن در هوا، کاهش تنوع زیستی، رشد شتابان ساخت و ساز و مصرف مصالح ساختمانی، از مهما

دهد که تهدید سالمت  ها نشان می آیند. همچنین یافته شمار می  خزش شهر دماوند بر محیط زیست و منابع طبیعی به

طبیعی به دلیل دستکاری و  بالیای برابر در پذیری آسیب یششهروندان به دلیل رشد انواع آلودگی محیط زیستی، افزا

ترین اثرات منفی خزش شهری  رویه شلوغی و تراکم جمعیت در منطقه مهم  رویه در محیط طبیعی، رشد بی های بی دخالت

به  شود. اثرات منفی اقتصادی ناشی از خزش شهری در دماوند نیز ها شناخته می بر سالمت مردم و کیفیت زندگی آن

انرژی؛  مصرف و هزینه تامین های احیای طبیعت و حفاظت از محیط زیست؛ رشد اند از: افزایش هزینه ترتیب عبارت

یی و حمل  ها و خدمات شهری؛ افزایش هزینه جابجا تامین زمین و مسکن؛ افزایش هزینه توسعه زیرساخت هزینه افزایش

شهری. عالوه بر این، اختالل در نظم و امنیت اجتماعی شهر، و  یپسماندها و فاضالب مدیریت هزینه رفتن و نقل؛ باال

  ترین اثرات منفی خزش شهر در بُعد اجتماعی شناخته مهم  در جامعه محلی به عنوان اجتماعی انسجام و تعامل کاهش

 در اختالل و اکممتر های بافت نشده، و ایجاد  مدیریت و خودجوش برنامه،  بی طور  به شهر فیزیکی شدند. سرانجام، رشد
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دو اثر منفی خزش شهری بر روند توسعه کالبدی شهر دماوند مورد تایید قرار   شهر، به عنوان بهسازی و نوسازی روند

 گرفت. 

( در شیراز، شفیعی 1932بیگلو و اکبریان رونیزی )  هایی چون، شیخ هایی از نتایج پژوهش نتایج این پژوهش با بخش

شهر  ( در کالن1911حاصل ) ( در شهر یزد، سعیدی و حسینی1931همدان، مودت و همکاران )( در 1931ثابت و خاکسار )

( درشهر 1931( در شهرهای ارومیه و اصفهان، علوی و همکاران )1935تهران، مطالعه تطبیقی جاللیان و همکاران )

( در بندر 1939، مهدوی و برنجکار )( در سنندج1911( در گناباد، ضیاء توانا و قادرمزی )1931بابل، وارثی و همکاران )

( 1939( در شمال تهران، و خیرالدین و پیروزی )1939( در بیرجند، سعیدی و همکاران )1935پور )  انزلی، افراخته و حجی

 گردد؛   در شرق تهران همخوانی و در یک راستا قرار دارد. لذا برای کاهش اثرات منفی پدیده خزش شهری پیشنهاد می

بایست در کانون توجه قرار  آور می  محیطی الزام  های زیست شهری به همراه سیاست زمین های صحیح کاربری یابی مکان

ریزی  های موفق جهانی، پیروی از اصول آمایش فضایی در چارچوب برنامه استفاده از تجربه گیرد. برای این منظور،

ن و توسعه فضایی شهری برای کمک به تحقق اهداف ای، نظام کارآمد کنترل و نظارت قانونی بر کاربری زمی منطقه

  رسد.  مندی توسعه فیزیکی شهر ضروری به نظر می ریزی فضایی و تضمین ضابطه برنامه
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