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چکیده
در راستای توسعۀ مناطق شهری و روستایي ،برنامه های اجرایي مختلفي توسط نهادهای متولي اجرا مي شود .درصوورتيکوه برناموههوای
مذکور متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعي جامعه میزبانِ برنامه ها نباشد ،مشکالت عدیده ای را برای آنها بهوجود ميآورد .این مهو
بهویژه در سکونتگاه های انساني که منبع تأمین معیشت آن ها یک یا دو منبع اقتصادی باشد ،نمود بیشتری ميیابد .روششناسي پژوهش
کاربردی حاضر ،کمّي است که با روش پیمایشي و با هدف بررسي اثرات احداث کمربندی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعي و محیطي ساکنان
روستا-شهرِ شاهو از دیدگاه شهروندان انجام گرفته است .کل سرپرستان خانوار روستا-شهرِ شاهو ( 9262نفر) جامعوۀ آمواری پوژوهش
بودند و با توجه به محدودیت های مالي و زماني ،محققان با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 600 ،نفر از سرپرستان خانوار را بهعنووان
جامعۀ نمونه درنظر گرفتند و در ادامه پرسشنامهها بهصورتِ کامالً تصادفي در میان سرپرستان خانوار توزیع شود .ابوزار اصولي پوژوهش
پرسشنامۀ محقق ساخته ای بود که روایي و پایایي آن با رعایت اصول پژوهش های میداني و با انجام اصالحات الزم به تأیید رسیده اسوت.
نتایج پژوهش نشان داد ،میزان رضایتمندی حدود  30درصد سواکنان روسوتا-شوهرِ شواهو از احوداث کمربنودی در سوطوف ضوعی

و

بسیارضعیفي قرار گرفته و میانگین محاسبهشده  7/61بوده است .نتایج بررسي میزان رضوایتمندی شوهروندانِ روسوتا-شوهرِ شواهو از
سکونت در شهر در قبل و بعد از احداث کمربندی نشان داد ،میانگین رتبهای میزان رضایتمندی شهروندان بهصورت معنواداری از 32/21
به  23/2کاهش یافته است .همچنین نتایج نشان داد کاهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیکاری ،کواهش ارزش اموالو و دارایويهوا،
انزوای جغرافیایي ،مهاجرفرستي و ناهنجاری های اجتماعي ،توق

رشد و توسعۀ شهر و تخریب محیط زیست ،مه تورین اثورات احوداث

کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو هستند که توانستهاند حدود  17درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کنند.
کلید واژگان :توسعۀ پایدار ،نهادهای متولي ،کمربندی ،روستا-شهر ،شاهو.
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مقدمه


درمجمااوع عبااور شاابکههاااي ارتباااطي از مجاااورت

روستا اولين شکل از حيات اجتماعي انساا در يا
عرصۀ طبيعي است كه از ويژگيهاي متعدد محيطاي،
اقتصاادي ،اجتمااعي-فرهنگاي ،تاارييي و كالبادي
برخوردار اسات .تحاو و دگرگاوني در فعالياتهاا و
ويژگايهااي اجتمااعي و اقتصاادي ساکونتگا هااي
روستايي ،بهعنوا ي پديدۀ پويا ،ازطريا گساتر
فيزيکي و كالبدي روستا ،افزايش كاركردها و افازايش
جمعيت در سکونتگا مشيص مايشاود كاه در ايان
ميا تعدادي از سکونتگا هاي روستايي باا تقويات و
افزايش كاركرد خود ،ساير سکونتگا هاي اطراف را باه
خود وابسته ميكنند و از رشد و گستر قابل توجهي
برخوردار ميشوند (جميني .)44 :9111،تقويت روستا
در زمينههاي فوق شکلگيري و تبديل نقاط روستايي
به سکونتگا شهري را درپي خواهد داشت .بهعباارتي
ديگار شاکلگياري و تقويات نهااد هااي اقتصاادي،
اجتمااعي و افازايش جمعيات در يا ساکونتگا
روستايي و قرارگرفتن در مركاز مبااد ت و ماراودات
اجتماعي و اقتصادي در ي بستر جغرافيايي آ را به
ي ا كااانو يااا نقط اۀ شااهري تبااديل ماايكنااد
(رحمانيفضلي و پريشا  .)909-901 :9131 ،در ميا
عوامل مؤثر بر توسعۀ نقاط روستايي و تبديل آ هاا باه
نقاط شهري ،قرار گرفتن آ ها در مسير را ها و خطوط
حمل و نقال ،اهميات و نقاش وياژ اي دارد .ساهولت
دسترسي به را هاي ارتباطي و گارر را هاا از مجااورت
سکونتگا هاي انساني كه داراي ي يا دو نقاش عمادۀ
اقتصادي هستند ،بهوضوح قابل مشااهد اسات .رونا
كسب و كاار در كناار جاادۀ ارتبااطي ،افازايش تعاداد
مشاغل ،عرضۀ مساتقي محصاو ت و توليادات باومي،
افزايش درآمد و ،...از مزاياي عبور محورهاي ارتباطي از
ي ا مکااا جغرافيااايي هسااتند (فردوسااي و شااکري
فيروزجا  .)92 :9111 ،با اين وجاود ،احاداث را هااي
جديد ازجمله احداث كمربندي بدو توجه به موقعيت
اينگونه مکا هاي جغرافياايي ،ممکان اسات موجاب
ركاود اقتصااادي آ هاا شااود (جعفاارياسااکندري و
مظفري44 :9114،؛ تقيزاد و همکارا .)2-4 :9119 ،

سکونتگا هااي شاهري و روساتايي مايتواناد تايثيرات
قابلتوجهي بر وضعيت اشتغا  ،درآمد ،مباد ت ،توسعۀ
فيزيکي و كالبدي و درمجموع شاخصهاي رفا جواما
برجاي گرارد.
شهر شاهو ازجمله مکا هاي جغرافيايي واق در اساتا
كرمانشا و شهرستا روانسر است كاه در ساا 9133
از ادغام دو روستاي قشالق و منصورآقايي بهوجود آمد.
با وجود اينکاه يکاي از ماال هااي تشاييص شاهر از
روستا ،اشتغا اكثر شهروندا به مشاغل غيركشااورزي
اساات ،بررسااي وضااعيت اشااتغا در اياان شااهر نشااا
ميدهد كه حدود  40درصد آ ها در بيش كشااورزي،
 19درصااد در بيااش خاادمات و  3درصااد در بيااش
صنعت مشغو به فعاليت بود اند .با توجاه باه تعريا
اصطالح روستاشاهر ،شاهرهايي كاه اكثار سااكنا آ
ازطري ا مشاااغل كشاااورزي اماارار معااا ماايكننااد
(كااايمي و باادري ،)14 :9131 ،عنااوا روسااتا-شااهر
اصطالح مناسبي براي شهر شااهو اسات و باا معيشات
آ ها سازگاري بيشتري دارد.
تااا اواياال سااا ( 9111سااا بهاار باارداري از جااادۀ
كمربندي در روستا-شهر شاهو) ،بهواسطۀ گارر محاور
ارتباطي اصلي روانسر-پاو از مركز روستا-شاهر شااهو،
اين سکونتگا شهري -روساتايي باهلحاا جمعيتاي و
فيزيکي داراي رشد قابلتاوجهي باود اسات .در بياا
اهميت موقعيت ارتباطي اين مکا جغرافيايي ،ذكر اين
نکته كافي است كه روستا-شهر شاهو ،تنها پل ارتباطي
منتهي باه شاهرهاي پااو  ،نوساود ،نودشاه ،باناهور و
درمجموع همۀ شهرها ،بازاراچههاي مرزي و روستاهاي
شهرستا پاو بود است .با وجود اهميات گارر محاور
ارتباطي از مركز روستا-شهر شاهو و پيوند عمي مياا
معيشت ساكنا و را ارتباطي مركور ،نهادهاي متاولي
شهرستا روانسر و استا كرمانشاا  ،بادو توجاه باه
اهميت و اثرگاراري مساير ارتبااطي بار هماۀ جواناب
زندگي شهروندا روساتا-شاهر شااهو ،در اوايال ساا
 9111با احداث جادۀ كمربندي اقدام به تغييار مساير
ارتباطي اين سکونتگا انساني كردند و ايان مها از آ
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زما تااكنو باهعناوا مسائلۀ چاالشبرانگياز باراي
ساكنا روستا-شهر شاهو مطرح شد است .با توجه باه
مطالب فوق و اهميت عبور شبکۀ ارتبااطي از مجااورت
روستا-شهر شااهو بار هماۀ شااخصهااي اجتمااعي و
اقتصادي شهروندا  ،محققا در پژوهش حاضر بهدنبا
پاساايگويي بااه س اؤا ت زياار هسااتند :وضااعيت كلااي
رضااايتمندي شااهروندا روسااتا-شااهر شاااهو از طاارح
احااداث كمربناادي بااه چااه صااورت اساات مياازا
رضايتمندي شهروندا از سکونت در روستا-شهر شاهو
قبل و بعد از احداث كمربندي چه تغييري كرد است
مه ترين اثرات احداث كمربندي بار سااكنا روساتا-
شهر شاهو چيست
پیشینۀ تحقیق
مروري بر تارييچۀ موضوع مورد بررسي نشا ميدهاد
كه در ارتباط باا اثارات احاداث محورهااي ارتبااطي و
كمربنديها بر جواما شاهري و روساتايي باهوياژ در
كشورما  ،تحقيقات اندكي انجاام گرفتاه اسات كاه در
ادامه به نتايج چند مطالعۀ مه اشار مايشاود .نتاايج
پژوهش احتشامي ( )9131با عنوا «بازگشايي نااقص
باند دوم كمربندي شااهرود و زياا چناد ميليااردي
كسبه» كه با رو توصيفي انجام گرفتاه اسات ،نشاا
داد احااداث كمربناادي جديااد در  1كيلااومتري شااهر
شاهرود ،بهواسطۀ تغيير مسير مسافرا و گردشگرا از
مسير قبلي خاود ،فرصاتهااي اشاتغا زاياي و كساب
درآمد شهروندا اين شهر را با چالشهاي جدي مواجه
ساخته است .نتايج پژوهش كريمي و پاشازاد ()9119
با عنوا «حملونقل روستايي بساتري اشاتغا زا باراي
جوام روستايي» كه با رو توصيفي -تحليلاي انجاام
شااد اساات ،نشااا داد كااه محااور ارتباااطي ساانند -
ديواناادر در ارتقاااي شاااخصهاااي اشااتغا و درآمااد
روستاييا اثرات مثبتي داشته است و اين اثر مثبات و
روستاييا و مسئو مورد تييياد قارار گرفتاه اسات.
پژوهشگرا متعددي (پورطااهري و همکاارا 9119 ،؛
رضواني و همکارا 9119 ،؛ كريماي و پاشاازاد 9119
و )...باار اثاارات مي ارّب اناازواي جغرافيااايي و فاصااله از
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محورهاي ارتباطي بر روند توساعۀ جواما روساتايي و
شهري تيكيد كرد اند و درمجموع از انزواي جغرافياايي
بهعنوا يکي از علال اصالي عادم رشاد و توساعه يااد
كاارد انااد .همچنااين ،رضااواني و همکااارا ( )9119در
پژوهشي با عنوا «ارزيابي تيثير حملونقل بار توساعۀ
اجتماعي نواحي روستايي كه با رو توصيفي -تحليلي
انجام گرفته بود ،بر تيثير مثبت محورهاي ارتبااطي بار
ارتقاي شاخصهاي اشتغا و درآمد ،امنيت اجتمااعي،
آموزشااي ،سااالمت ،خاادمات اجتماااعي و مشاااركت
اجتماعي روستاييا اذعا كرد اند .نتايج يا گازار
در كشور آمريکا كه توسط كري )9009( 9و باا عناوا
«احداث كمربندي و اثر آ بار ارز اماال در شاهر
فونيکس ،واق در ايالت آريزونا» كه با رو كيفي انجام
گرفته باود ،نشاا داد كاه كمربنادي جدياد مزاياايي
زيادي ازجملاه صارفهجاويي در زماا سافر ،افازايش
دسترسي به مکا هاي دورافتااد  ،كااهش هزيناههااي
مربوطبه حملونقل ازجملاه ساوخت و كااهش تعاداد
تصادفات ،افزايش قيمت اماال مساکوني و تجااري را
بهدنبا داشته است و درمقابل آ ها افزايش ترافي در
9
منطقۀ مجاور كمربندي را بههمرا داشته است .آكياي
( )9004در پژوهشي با عنوا «تحليال اثارات احاداث
كمربندي بر ساكنا همجوار آ در جمهاوري پاا و»
كه با رو توصيفي انجام گرفته بود ،بر تايثير احاداث
جادۀ جديد (جاد اي كه در جمهوري پا و روساتاها را
به نواحي شهري پيوناد مايزد) بار افازايش اشاتغا و
سااطد دسااتمزد ،كاااهش تعااداد مهاااجرا و كاااهش
نابرابري ميا مناط اذعا كرد است .نتاايج پاژوهش
ماچيل و بايدرمن )9091( 1با عناوا «بررساي اثارات
احااداث كمربناادي سااا وپا ولو باار قيماات زمااينهاااي
مسکوني اطراف آ كه با رو كيفي انجام شاد باود،
نشا داد اثرات احداث كمربند تايثير قابالتاوجهي بار
افزايش قيمت زمينهاي مجاور آ داشته اسات .نتاايج
پااژوهشهاااي ليااو و همکااارا ( )9094و گاريگااا و
همکارا ( )9091نشا ميدهد ،احداث را ها و خطوط
1- Carey
2- Akee
3- Maciel and Biderman
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ارتباطي جديد در بهوجود آمد مسا ل زيستمحيطاي
تيثير بسزايي دارد.
بررسي اجمالي متو فوق نشا ميدهد ،درمجموع
احداث كمربندي در بسياري فضااهاي شاهري تاا حاد
قابلتاوجهي موفا باود اسات و مسايرهاي ارتبااطي
جديد نيز براي سااكنا مجااور آ مزاياايي زياادي را
بهدنبا داشته اسات؛ زيارا احاداث كمربنادي در ايان
شهرها برحساب نيااز باود و در ايان شاهرها احاداث
كمربندي معضالت تردد و ترافي را از قلاب شاهر دور
كاارد و در محاال جديااد موجااب توسااعه بسااياري از
شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي شد است .باا وجاود
اين ،جامعۀ هدف ما در پژوهش حاضر شهرهاي بزرگي
مانند سا وپا ولو و ياا فاوينيکس و حتاي شاهر كاشاا
نميباشد و روستا-شاهر كوچا شااهو باا  1294نفار
جمعيت ،هدف اصلي مطالعه بود كه در آ بساياري از
پارامترهااايي كااه از علاال اصاالي احااداث كمربناادي در
شهرها هستند (ترافي  ،آلودگي هاوا ،آلاودگي صاوتي،
ازدحام ،شلوغي و )...وجود نداشته است .همچنين اغلب
شهرهاي بزرگ بهنوعي چند نقشي هستند در حاليكاه
روستا-شهر شااهو داراي دو نقاش اصالي كشااورزي و
خدماتي است و باهلحاا معيشاتي سااكنا آ داراي
وابستگي زيادي به مسير ارتباطي هستند.
مباني نظری
مروري بر مباني و متو مربوطبه توسعۀ سکونتگا هاي
انسااني در كشاورما نشاا مايدهاد ،صارفنظار از
سکونتگا هايي كه از بدو تيسيس بهصورت شهر شکل
ميگيرند ،بسياري ازسکونتگا هااي روساتايي كاه باا
جريا اساکا جمعيات مهااجر در آ هاا و افازايش
كاركردها مواجه ميشوند ،پس از طي ي دورۀ انتقالي
و يهور كاركردهاي اقتصادي ،سياسي و شاکلگياري
چهارۀ شاهري از بُعاد كالبادي و خادمات زيربناايي،
درنهايت با تيييد قانو (وزارت كشور) باهعناوا شاهر
شناخته ميشوند (رحمااني فضالي و پريشاا :9131 ،
901؛ محمدييگانه و حسينزاد 24 :9119 ،؛ محمدي
و همکارا )30-39 :9119 ،؛ اما با توجه به مال هااي
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اصلي تعيين شاهر از روساتا (وساعت ،وضاعيت و ناوع

فعاليت اقتصادي ،درجۀ اشتغا و قشربندي اجتمااعي،
درجۀ پيچيدگي روابط و مناسبات ،چگونگي بهر گيري
از نهادهاي اجتمااعي ،فرهنگاي ،اقتصاادي ،سياساي و
ميزا و تركيب جمعيت كه از موارد ديگر رايجتر باود
و معمو ً معياري تعيينكنند اسات) (ساعيدي:9112،
 ،)93بعضي از سکونتگا هاي انساني كه امروز از آ هاا
بهعنوا شهر ياد ميشود ،درواق روستا-شهر 9هساتند.
در ي تعريا سااد روساتا-شاهر مکااني اسات كاه
دگرگاااوني در كيفيااات و كميااات شااايوۀ زنااادگي از
روستانشيني بهساوي شهرنشايني را مادنظر دارد و در
عين حا به برخي از سنن روستايي نياز وفاادار ماناد
است (استور و تيلور241 :9139 ،9؛ به نقل از قرخلاو و
همکااارا  .)24 :9131،درمجمااوع ،سااه حالاات اصاالي
پيدايش روستا-شهر را ميتوا در موارد زيار جساتجو
كرد:
ال ) سکونتگا روستايي كاه باهعلات تمركاز و تاراك
جمعيت در آ  ،ازنظر جمعيتي معيار شهرشد را پيادا
ميكند؛ ولي هنوز اكثريات جمعيات ،در فعالياتهااي
كشاورزي شاغل هستند .اين نوع روستا-شهرها معماو ً
خودكفا هستند.
ب) نوع ديگر روستا-شاهر درنتيجاۀ توساعۀ شاهري و
قاارارگاارفتن روسااتاهاي نزدي ا و پيرامااوني شااهر در
محدودۀ خدمات شهري بهوجود ميآيناد .درواقا ايان
روستاها در شهر جرب ميشوند .در ايان وضاعيت ايان
بيش از شهر ازنظر ويژگيهااي اجتمااعي ،فرهنگاي و
اقتصادي هنوز خصوصيات روستايي را دارد.
) در سومين نوع ،در بيش مسکوني از شهر (اغلب در
مركز يا پيرامو شهر) كه محل جارب و تجما افاراد
مهاجر با خصوصيات فرهنگي ،نژادي و قومي مشاابه در
شهر است ،توجه به سنتهاي روستايي و قومي ،شاکل
متفاوت با ديگر مناط شهر را بهوجود ميآورد كاه باه
اين بيش روستا-شهر ميگويند (موسيكايمي و بادر،
.)14 :9110
1 - Rurban
2 - Stohr and Taylor
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در هر صورت ،بررسيها حاكياز آ است كه باا وجاود
عدمموفقيت اين سياستها (سياست تبديل روساتا باه
شهر) ،توسعۀ شهرهاي كوچا  ،كاه در بعضاي ماوارد
روسااتا-شااهر هسااتند ،همااوار بااهعنااوا يکااي از
سياستهاي عمد در امر برنامهريزي كشورهاي درحا
توسعه مدنظر بود است .يکي از اهداف اصلي دولت در
پيگيري ايان سياسات ،حضاور و نفاوذ گساترد تار در
روستاهاست (ضياء تواناا و اميرانتياابي.)901 :9134 ،
يکي از مه ترين جلو هاي حضاور دولات در شاهرهاي
جديد ،حضور نهادها و سازما هاي متعددي است كه با
اهداف و عملکردهااي ميتلفاي در ايان شاهرها شاکل
ميگيرند و در ي عباارت كلاي مايتاوا آ هاا را در
عبارت «نهادهاي متاولي اماور شاهري» خالصاه كارد
(شاامسالااديني و جمينااي .)14-11 :9112 ،يکااي از
مهاا تاارين نمادهاااي حضااور نهادهاااي متااولي در
سکونتگا هاي شاهري ،اقادامات عمراناي اسات كاه در
فضاي فيزيکي داخل و خار از شهر عينيات مايياباد.
اقدامات عمراني بادو پشاتوانۀ فکاري و برناماهريازي
منساااج در شاااهرها ،در اكثااار اوقاااات ،مشاااکالت
جبرا ناپريري براي شهرها و شهروندا باهدنباا دارد
(پرهيزكار و فيروزبيت.)44 :9110 ،
در اين ميا فعاليتهاي عمراني كه به ايجاد تغييار در
منب اصالي تايمين معيشات و درآماد شاهرهايي ،كاه
معيشت آ ها براساس يا ياا دو منبا اصالي باشاد،
منجر شوند؛ اثرات روشنتر و آشاکارتري دارناد و ايان
آثار بهوضوح قابل مشاهد هساتند .ايان وضاعيت نياز
براي شهرهايي صادق است كه مها تارين عامال رشاد
اقتصادي آ ها موقعيت و مسير ارتباطي است .موقعيت
اياان شااهرها (شااهرهايي كااه اقتصاااد آ هااا باار پاي اۀ
مسيرهاي ارتباطي است) تعيينكنندۀ اقتصاد آ هاست
و تغيير در اين عامل اساسي ممکان اسات باه توساعه،
ثبات و يا ويراني آ ها منجر شود (فردوساي و شاکري
فيروزجا  .)92-94 :9111 ،درمجموع احداث را هااي
جديد بدو توجه به موقعيت اينگونه شهرها ،ممکان
است موجب ركاود اقتصاادي آ هاا شاود و مشاکالت
زيسااتمحيطااي متعااددي را بااهوجااود آورد (جعفااري

12

اسکندري و مظفري44 :9114 ،؛ تقايزاد و همکاارا ،
 .)2-4 :9119علاايرغ ا اثاارات مثباات عبااور خطااوط
ارتباطي از ي مکا جغرافيايي ،جريانات ناشي از عبور
خطوط حملونقل در منااط ميتلا اثارات منفاي را
ازطري بهوجود آورد آلودگيها و تيريب زيستگا هاا
بر حيات وحاش و محايطزيسات برجااي مايگارارد،
تاجااايي كااه در بعضااي از مااوارد بااه ازبااينباارد
زيستگا هاي حيات وحش منجر ميشود .در اين راساتا
تواف عمومي بر سر اين مسئله وجود دارد كاه تاا حاد
امکااا از احاادث جاااد هاااي جديااد خااودداري شااود
(گاريگا 9و همکارا  .)11-14 :9091 ،همچنين در اثار
احداث خطاوط حمالونقال جدياد و توساعۀ را هااي
ارتباااطي ،خااا زراعااي بسااياري از بااين ماايرود و
درمجموع موجب بهوجود آمد مسا ل زيستمحيطاي
بسااياري ماايشااود (ليااو 9و همکااارا 31 :9094 ،؛
وا رنترگ و بوتلدور  )901 :9094 ،1كه از بين بارد
آثار آ  ،يا امکا پارير نيسات و ياا جواما را متحمال
هزينههاي با يي مي كناد (ماولر 4و همکاارا :9090 ،
)1؛ درنتيجه درحا حاضر ،موضوع حملونقل شهري و
مسااا ل و چااالشهاااي آ از دغدغااههاااي اصاالي
سياستگرارا و برنامهريازا شاهري اسات (ناوروزي
آورگاااااني42 :9111 ،؛ نزناااادورف143 :9009 ،2؛
باااروگمن )12 :9004 ،4و درعاااينحاااا يکاااي از
پرهزينهترين برناماههااي اجراياي درخصاو توساعۀ
نواحي شهري است كاه اكثاراً درجهات ارتقااي ساطد
رفاهي شهروندا انجام مايگيارد (سالطاني و طاالبي،
903 :9119؛ عبدي و همکارا .)919-910 :9119 ،
برنامهريزي حملونقل ،كه قادر است مفهوم پايداري را
ارتقا بيشد ،بر ي برنامهريازي جاام و اساتراتژي
اشاار دارد كاه تايثيرات بلندمادت و غيرمساتقي
مؤلفههاي زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي را مورد
توجه قرار دهد و برنامهريزي پايداري را تقويات كناد
1 - Garriga
2 - Liu
3 - Van Renterghem and Botteldooren
4 - Müller
5 - Lanzendorf
6 - Bruegmann
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كاه باه جااي رشاد ،بار توساعه باهعناوا عامال
افزايشدهندۀ كيفيت ،تيكيد داشته باشد و محادوديت
مناب و خطراتي نظير كاهش سوختهااي فسايلي و
تغييرات اقليمي را درنظر گيرد (ليتمن.)4 :9091 ،9
از مها تاارين اقاادامات نهادهاااي متااولي امااور شااهري
درزمينۀ توسعۀ حملونقل ،احاداث كمربنادي 9اسات.
كمربندي در فرهنگ لغت كمبريج 1اينچناين تعريا
شااد اساات« :جااادۀ اصاالي كااه بااراي جلااوگيري از
بهوجودآمد ترافي در مركز شاهرها ،از اطاراف يا
شهر عبور ميكند (فرهنگ لغت كمباريج )9094 ،و در
فرهنگ لغت معين ،كمربندي اين چنين تعريا شاد
اساات« :جاااد اي كااه دور شااهر كشاايد ماايشااود تااا
خودروها مجبور باه گرشاتن از داخال شاهر نباشاند»
(فرهنگ لغت معين :9112 ،ذيل كمربنادي) .باهطاور
كلي فلسفۀ ايجااد كمربناد در هار شاهر و اساتا ،
جلوگير از ترافي  ،تسهيل عبور خودروهاا ،امنيات
بيشااتر شااهرها و ...اساات (فردوسااي و شااکري
فيروزجا .)91 :9111،
مروري بر مباني نظري و مطالعاات مارتبط باا موضاوع
پژوهش نشاا مايدهاد ،شابکههااي ارتبااطي داراي
تيثيرات قابلتوجهي بر هماۀ ابعااد زنادگي شاهروندا
بود و درمجموع ميتوا از را هاي ارتبااطي باهعناوا
يکي از عوامل اثرگرار بر توساعۀ جواما يااد كارد .باا
وجود اين ،مطالعۀ حاضر با ديادگاهي جاام باهدنباا
تبيين اثرات تغييار شابکۀ ارتبااطي بار هماۀ جواناب
زندگي شهروندا ساكن در روستا-شهر شااهو اسات و
بهنوعي اثارات تغييار محاور ارتبااطي را باا ديادگاهي
آسيبشناسانه مورد بررسي و تحليل قرار ميدهد.
معرفي محدودۀ مطالعاتي
روستا-شهر شاهو بهلحا موقعيت جغرافيايي در طاو
شرقي  11درجه 91 ،دقيقه و  49ثانيه و عرض شمالي
 14درجه 24 ،دقيقه و  99ثانيه قرار گرفته اسات و باا
ادغام دو روستاي قشالق و منصورآقايي در سا ،9133
1 - Litman
2 - Ring Road
3 - Cambridge Dictionary


بهوجود آمد .بررسي وضاعيت اشاتغا در ايان روساتا-

شهر نشا ميدهد كه حادود  11درصاد آ هاا بيکاار
بود اناد و در مياا شااغال آ  40 ،درصاد در بياش
كشاورزي 19 ،درصد در بيش خادمات و  3درصاد در
بيش صنعت مشغو به فعاليت هساتند .باا توجاه باه
حاكميت مشاغل كشاورزي بر اين مکاا جغرافياايي و
منبا اصاالي تاايمين معيشاات آ هااا ،ماايتااوا مکااا
جغرافيايي مركور را روستا-شاهر شااهو نامياد؛ چراكاه
شهر جايي است كه اكثر شاغال آ در بيش خادمات
مشغو به فعاليت باشند .بررسي روند تغيير و تحاو ت
جمعيتي در اين روستا-شهر نشاا ماي دهاد ،از ساا
 9142تا اواخر ساا  ،9119شاهر شااهو داراي رشاد
جمعيتي مثبتي بود است ،بهطوريكاه جمعيات ايان
شهر از  9990نفار در ساا  ،9142باه  1413نفار در
سا  9119افزايش يافته است؛ اما جمعيت ايان شاهر
در سا هاي اخيار داراي روناد نزولاي باود و درحاا
حاضر به  1294نفر كااهش يافتاه اسات .ايان كااهش
جمعيت درحالي است كاه كارشناساا باراسااس نار
رشد جمعيت بلندمدت شهر شااهو ( 9142تاا )9110
كه  9/4بود است ،پيشبيني كرد اناد در ساا 9112
جمعيت شهر شاهو به  4901نفر و در سا  ،9400باه
 2901نفر افزايش مي يابد (مهندساا مشااور پارويس
شهر غرب .)9110 ،زم به ذكر اسات ،شاهر شااهو تاا
اوايل سا ( 9111يعناي زمااني كاه كمربنادي شاهر
شاهو افتتاح نشد بود) ،نقش بينراهي بسيار مهماي را
در محور ارتباط روانسر -پاو ايفا مايكارد و باا افتتااح
كمربندي در قسمت شمالي شهر و تغيير مساير اصالي
ارتباطي ،نقش بينراهي و ارتباطي روست-شاهر شااهو
بهصورت قابلتوجهي رنگباخته است (شکل .)9
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شکل  .7مسیر قدیمي و جدید (کمربندی) محور ارتباطي روانسر-پاوه
(منب  :نگارندگا )9112 ،

روش تحقیق
رو شناسي پژوهش كاربردي حاضر ،كمّي است كه باا
رو پيمايشي انجام گرفته است كاه باهلحاا زمااني
ت مقطعي بود و در بازۀ زماني سه ماهه (اواخر خرداد
تا اواخر شهريور سا  )9112انجام گرفته است .جامعۀ
آماري پاژوهش را هماۀ سرپرساتا خاانوار سااكن در
روستا-شهر شاهو تشکيل ميدهد ( .)N=1294با توجه
به محدوديتهاي مالي ،زماني و عادمامکاا دسترساي
به همۀ سرپرستا خاانوار ،محققاا قاادر باه بررساي
نظرات سرپرستا خانوار نبود و با اساتناد باه جادو
بارتلاات 9و همکااارا ( ،)9009كااه يکااي از رو هاااي
متااداو باارآورد حجاا نمونااه اساات 900 ،نفاار از
سرپرسااتا خااانوار ساااكن در روسااتا-شااهر شاااهو را
بهعنوا نمونۀ آماري درنظر گرفتاهاناد كاه باهصاورت
كامالً تصادفي مورد پرسشاگري قارار گرفتاهاناد .ابازار
اصلي گردآوري داد ها ،پرسشنامۀ محق ساخته بود كه
روايي آ (روايي صوري) پس از اعما چنادين مرتباه
به تيييد نهايي رسيد .براي بررساي پاياايي پرسشانامه،
ي مطالعۀ راهنما با تعداد  10پرسشنامه انجام گرفات
و ضريب آلفاي كرونباا حاصالشاد نشاا داد ،ابازار
1 - Bartlett

مورد استفاد پايايي زم براي انجام پاژوهش را دارناد
(جدو  .)9پرسشنامۀ ماركور در پانج قسامت اصالي
طراحي شد .بيش او پرسشنامه ويژگيهاي شيصاي
پاساايگويا (ساان ،بعااد خااانوار ،شااغل و )...را شااامل
ميشد .بيش دوم پرسشنامه 9به وضعيت رضاايتمندي
شااهروندا روسااتا-شااهر شاااهو از احااداث كمربناادي
اختصا داشات .بياش ساوم پرسشانامه باه ميازا
رضايتمندي شهروندا روستا-شهر شاهو از سکونت در
آ در قبل از احداث كمربندي و بعاد از آ اختصاا
داشت .بيش چهارم پرسشنامه ،كه بيش اصالي ماورد
نظر محققا است ،به اثرات ناشي از احداث كمربنادي
بر ساكنا محادودۀ ماورد مطالعاه اختصاا داشات.
بيش پنج پرسشنامه در قالب ي سۀا بااز ،باا ايان
مضمو كه «مه ترين راهکارهاي پيشنهادي شما براي
كاهش اثرات منفي احداث كمربندي چيست » طراحي
شد بود .براي تجزيهوتحليل داد هاي گردآوريشد از
نرمافزار  SPSSاستفاد شد.

 -9بيش دوم ،سوم و چهارم پرسشنامه در قالب طي پنج قسمتي ليکرت
( =9بسيارك  =9 ،ك  =1 ،متوسط =4 ،زياد و  = 2بسيارزياد) طراحي شد بود.
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جدول  .7پایایي پرسشنامه و شاخصها و ابعاد آن
نماگرها

شاخص /بُعد
مورد بررسي

ضریب
آلفای
کرونباخ

رضایتمندی
شهروندان
شهر شاهو از
احداث
کمربندی

ميزا رضايت از اثرات اشتغالزايي احداث كمربندي؛ ميزا رضايت از كاهش ترافي در اثر احداث كمربندي؛ ميزا
رضايت از كاهش تصادفات در اثر احداث كمربندي؛ وضعيت مشاركت شهروندا با متوليا امور شهري در احداث
كمربندي؛ لحا كرد نظرات شهروندا توسط متوليا در احداث كمربندي؛ ميزا تيريب محيطزيست در اثر
احداث كمربندي؛ رضايت شهروندا از اثرات احداث كمربندي بر درآمد آ ها؛ رضايت شهروندا از اثرات احداث
كمربندي بر فرو توليدات و محصو ت محلي؛ رضايت شهروندا از اثرات احداث كمربندي بر كيفيت معابر و
خيابا هاي روستا ا شهر شاهو؛ رضايت شهروندا از اثرات احداث كمربندي بر پايداري جمعيت در روستا ا شهر
شاهو؛ رضايت از تيثير احداث كمربندي بر بافت فيزيکي روستا ا شهر شاهو؛ رضايت از تيثير احداث كمربندي بر
افزايش ارز

رضایتمندی
شهروندان
روستا-شهرِ
شاهو از
سکونت در
شهر قبل از
احداث

0/319

داراييهاي شهروندا .

رضايت از وضعيت شغلي قبل از احداث كمربندي؛ رضايت از وضعيت درآمدي قبل از احداث كمربندي؛ رضايت از
وضعيت دسترسي به وسايل نقليه قبل از احداث كمربندي؛ رضايت از وضعيت تنوع شغلي در روستاشهر شاهو قبل
از احداث كمربندي؛ ميزا توسعه فيزيکي تدريجي روستاشهر شاهو قبل از احداث كمربندي؛ افزايش قدرت
اقتصادي شهروندا قبل از احداث كمربندي؛ ميزا ارتباط شهروندا با ديگر سکونتگا هاي شهري و روستايي قبل
از احداث كمربندي؛ افزايش ميزا سرمايهگراري در روستاشهر شاهو قبل از احداث كمربندي؛ ميزا گرايش جوانا
به مصرف مواد ميدر و مشروبات الکلي قبل از احداث كمربندي؛ ميزا همکاري و همياري ميا شهروندا قبل از
احداث كمربندي

0/376

کمربندی
رضایتمندی
شهروندان
روستا-شهرِ
شاهو از
سکونت در
شهر بعد از
احداث

رضايت از وضعيت شغلي بعد از احداث كمربندي؛ رضايت از وضعيت درآمدي بعد از احداث كمربندي؛ رضايت از
وضعيت دسترسي به وسايل نقليه بعد از احداث كمربندي؛ رضايت از وضعيت تنوع شغلي در روستاشهر شاهو بعد از
احداث كمربندي؛ ميزا توسعه فيزيکي تدريجي روستاشهر شاهو بعد از احداث كمربندي؛ افزايش قدرت اقتصادي
شهروندا بعد از احداث كمربندي؛ ميزا ارتباط شهروندا با ديگر سکونتگا هاي شهري و روستايي بعد از احداث
كمربندي؛ افزايش ميزا سرمايه گراري در روستاشهر شاهو بعد از احداث كمربندي؛ ميزا گرايش جوانا به مصرف
مواد ميدر و مشروبات الکلي بعد از احداث كمربندي؛ ميزا همکاري و همياري ميا شهروندا بعد از احداث

0/331

كمربندي.

کمربندی

اثرات احداث
کمربندی بر
ساکنان
روستا-شهرِ
شاهو

مهاجرت نيروي كار به ويژ قشر جوا از شهر؛ توق كامل ساخت و سازها در شهر؛ كاهش جمعيت شهر؛ فرسود
شد محور ارتباطي قديمي شهر و امال تجاري مجاور آ ؛ از بين رفتن قسمتي زيادي از مرات به واسطه احداث
كمربندي؛ رهاكرد زباله در اطراف كمربندي؛ افزايش تدريجي ميزا سرقت در شهر؛ كاهش بازديد گرشگرا و
مسافرا از شهر؛ مهاجرت تدريجي صاحبا مشاغال خدماتي از شهر؛ كاهش شديد ميزا فرو مغاز دارا و
صاحبا سوپرماركتها؛ گرايش جوانا به مصرف مشروبات الکلي؛ بسته شد مغاز ها و فروشگا ها؛ كاهش قيمت
زمين هاي مسکوني؛ فاصله گرفتن شهر از محور ارتباطي؛ كاهش ارز ادوات موجود در تعميرگا ها ،سوپرماركتها
و ...؛ كاهش قيمت مسکن؛ بيکار شد فروشندگا و تعميركارا ؛ بسته شد تعميرگا ها و ديگر مراكز كسب درآمد؛
كاهش ارز باغات و خانه باغ ها؛ افزايش ميزا گرايش جوانا به مصرف مواد ميدر؛ انتقا تدريجي سرمايههاي
شهروندا از شهر؛ كاهش ميزا همکاري اقتصادي شهروندا ؛ خالي شد بعضي از مناز مسکوني؛ قط درختا
بلوط در كنار كمربندي؛ كاهش شديد قيمت امال تجاري؛ كاهش دسترسي شهروندا به وسايل نقليه؛ كاهش
قيمت زمين هاي زراعي اطراف شهر؛كاهش شديد ميزا سرمايهگراري در شهر؛ كاهش كيفيت معابر فعلي روستا ا
شهر شاهو؛ محو شد كامل شهر از ديد مسافرا و عابرا به واسطه احداث كمربندي؛ كاهش قابل توجه تنوع
شغلي؛ كاهش ميزا مراجعه مشتريا به شهروندا ؛
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یافتههای پژوهش

بررسي میزان رضوایتمندی شوهروندان روسوتا-

بررسي ویژگيهای شخصي پاسخگویان

شهرِ شاهو از احداث کمربندی

نتايج بررسي وضعيت سني پاسيگويا نشا داد ،سان
جوا ترين و مسنترين پاسيگو باهترتياب  99ساا و
 14سا بود و درمجموع مياانگين ساني پاسايگويا
حدود  43ساا باود اسات .بررساي وضاعيت شاغلي
پاسيگويا نشاا داد 12 ،درصاد از شاهروندا بيکاار
بااود و از ميااا شاااغال محاادودۀ مااورد مطالعااه23 ،
درصد در بيش كشاورزي 14 ،درصد در بيش خدمات
و  3درصد در بيش صنعت مشغو به فعاليت هساتند.
بررسي وضعيت سواد در روستا-شاهر شااهو نشاا داد
حدود  99درصد پاسيگويا بيساواد و در مياا قشار
باسواد محادودۀ ماركور 91 ،درصاد داراي تحصايالت
نهضاات و ابتاادايي 13 ،درصااد راهنمااايي 99 ،درصااد
متوسااطه و  91درصااد داراي تحصاايالت دانشااگاهي
بود اند .بررسي وضاعيت درآماد در مياا پاسايگويا
نشا داد ،مياانگين درآماد ماهياناه حادود  420هازار
توما باود و در ايان مياا بيشاينه و كميناه درآماد
ماهيانه بهترتيب حدود دو ميليو و پانصد هزار توماا
و دويساات و پنجااا هاازار تومااا در مااا بااود اساات.
همچنين نتايج نشا داد ،بُعد خاانوار در روساتا-شاهر
شاهو  4/2نفر بود و بيشترين و كمتارين بُعاد خاانوار
بهترتيب  3نفر و  9نفر بود است.

قبل از پرداختن به موضوع اصلي پژوهش ،ابتادا ميازا
رضايتمندي شهروندا از پروژۀ احداث كمربندي ماورد
بررسي قرار گرفت (جدو  9و  .)1نتايج نشاا ميازا
رضايتمندي  31/2شهروندا در سطوح بسيارضاعي و
ضعي  3 ،درصد در سطد متوسط و  9/2درصد ميازا
رضايتمندي زياد و بسايارزياادي را احاداث كمربنادي
داشتهاند .همچناين نتاايج آزماو  tتا نموناهاي ،باا
درنظرگرفتن عادد  1باهعناوا عادد مبناا ،نشاا داد
ميانگين محاسبهشد  9/91بود و بهصورت معنااداري
كمتر از حد متوسط قرا دارد؛ بنابراين ميتاوا چناين
عنوا كرد كه ميزا رضايتمندي شهروندا شهر شاهو
از احداث كمربندي در وضاعيت نامناسابي قارار دارد و
بهعبارتي اغلاب شاهروندا از احاداث كمربنادي اباراز
نارضايتي كرد اند .د يل اباراز نارضاايتي شاهروندا از
احداث كمربندي را ميتوا در اثرات منفي قابل توجاه
احداث كمربندي بر شارايط كساب و كاار و اشاتغا و
درآمااد شااهروندا جسااتجو كاارد .اياان مبحاا در
بيشهاي بعدي به تفصيل بررسي خواهد شد.

جدول  .6بررسي وضعیت رضایتمندی شهروندان روستا-شهرِ شاهو از احداث کمربندی
سطح

کمربندی

رضایتمندی از احداث

فراواني

درصد

درصد فراواني تجمعي

بسيارضعي

39

40/2

40/2

ضعي

13

41

31/2

متوسط

94

3

11/2

زياد

4

9

11/2

بسيارزياد

9

0/2

900

900

900

-

كل
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جدول  .9بررسي وضعیت رضایتمندی شهروندان روستا-شهرِ شاهو از احداث کمربندی با استفاده از آزمون  tتکنمونهای
مبناي آزمو = 1

رضایتمندی از احداث کمربندی
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t

درجۀ آزادي

معنيداري

ميانگين

اختالف از ميانگين

-94/444

911

0/000

9/11

-9/91

فاصلۀ اطمينا در سطد  12درصد
حد پايين

حد با

-9/119

-9/941

900
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بررسي میزان رضایتمندی شهروندان از سوکونت


شناسایي اثرات احوداث کمربنودی بور سواکنان


در روستا-شهرِ شاهو در قبول و بعود از احوداث

روستا-شهرِ شاهو

کمربندی

در پژوهش حاضر به منظور شناسايي عمد ترين اثارات

نتايج بررسي ميزا رضايتمندي شهروندا روساتا-شاهر
شاااهو از سااکونت در شااهر در قباال و بعااد از احااداث
كمربناادي بااا اسااتفاد از آزمااو وياالكاكسااو نشااا
ميدهد (جدو  .)4مقدار آزماو  9Zدر ساطد خطااي
كوچاا تاار از  0/09معناايدار بااود و بااين مياازا
رضايتمندي شهروندا شهر شاهو از سکونت در شاهر در
قبل و بعد از احداث كمربندي تفااوت معنااداري وجاود
دارد .همچنين نتايج گوياي آ است كه ميزا مياانگين
رتبهاي محاسبهشدۀ رضايتمندي شاهروندا از ساکونت
در شهر شاهو بعد از احداث كمربنادي كمتار از مرحلاۀ
بعد از احداث كمربندي است؛ بنابراين مايتاوا چناين
عنوا كارد كاه احاداث كمربنادي در شاهر شااهو ،در
كاهش ميزا رضايتمندي آ هاا از ساکونت در روساتا-
شااهر مااؤثر بااود اساات .در بيااا علاال كاااهش مياازا
رضايتمندي شهروندا روستا-شهر شااهو از ساکونت در
اين شهر در قبل و بعد از احداث كمربندي ،ميتاوا باه
نتايج اثرات احداث كمربندي بار سااكنا روساتا-شاهر
شاهو در قسمت بعدي پژوهش توجه كرد؛ زيارا در ايان
بيااش بااه تفصاايل اثاارات احااداث كمربناادي در قالااب
عاملهاي مه  ،شناسايي شد و مورد بررسي قرار گرفته
است.

احداث كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شاهو در قالب
چند عامل مه و محادود ،از تحليال عااملي اكتشاافي
استفاد شد .مقدار  KMOمحاسبهشاد  0/109باود و
نشا دهندۀ مناسببود داد هاا باراي تحليال عااملي
بود و آمارۀ بارتلت نيز با مقدار  ،4294/441در ساطد
 11درصد اطمينا معنادار بود .در اين تحقي عاواملي
مورد پارير قارار گرفتاهاناد كاه مقادار وياژ آ هاا
بزرگتر از  9بود است .بر اين اساس تعداد شش عامل
بهعنوا عمد ترين اثرات احداث كمربندي بر سااكنا
روستا-شهر شاهو شناساايي شاد اناد .هماا طاور كاه
مشاهد ميشود (جادو  )2در مجماوع شاش عامال
شناساييشد توانستهاناد  19/941درصاد از وارياانس
اثرات احداث كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شااهو را
تبيااين كننااد .درصااد تبيااين واريااانس شااش عاماال
شناسااييشااد بااهترتياب عبااارت اساات از :عاماال او
 ،94/119عاماال دوم  ،94/139عاماال سااوم ،91/193
عاماال چهااارم  ،99/219عاماال پاانج  1/944و عاماال
شش .1/901

جدول  .1مقایسۀ میزان رضایتمندی شهروندان روستا-شهرِ
شاهو از سکونت در شهر در قبل و بعد از احداث کمربندی
متغیرها

ميزا
رضايتمندي
شهروندا

Z

-99/111

میانگین رتبهای
قبل از

بعد از

احداث

احداث

14/21

41/20

Sig

0/000
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 -9علت منفيشد مقدار  ،Zكمتربود ميانگين رتبهاي ميازا رضاايتمندي
شهروندا از سکونت در شهر شاهو بعد از احداث كمربنادي نسابتباه قبال از
احداث كمربندي بود است.

جدول  .2عاملهای استخراجشده درخصوصِ شناسایي اثرات
احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو
درصد واریانس

درصد تجمعي

عامل

مقدار ویژه

مقدار ویژه

واریانس
94/119

اول

4/122

94/119

دوم

4/494

94/139

19/114

سوم

1/103

91/193

42/909

چهارم

9/144

99/219

24/414

پنج

9/431

1/944

41/113

شش

9/194

1/901

19/941
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نامگذاری عاملهای شناسایيشده
زم به ذكر است كه در پژوهش حاضر باراي چارخش
عاملها از رو وريمايکس استفاد شد است .در اين
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مرحله متغيّرهايي كه بار عاملي آ ها بزرگتر از 0/20
بود است ،معنادار فرض شد اند (جدو .)4

گرفتهاند .با توجه به ارتباط مفهومي متغيّرهاي فوق باا
يکديگر ،اين عامل« ،انزواي جغرافيايي» نامگراري شد.

عامل اول :نتايج جدو ( )4نشا ميدهد ،متغيّرهااي

عاموول چهووارم :نتااايج جاادو ( )4نشااا ماايدهااد،

بارگراري در عامل او (كااهش شاديد ميازا فارو
مغاز دارا و صاحبا ساوپرماركتهاا؛ كااهش ميازا
مراجعۀ مشتريا به شهروندا ؛ بيکارشد فروشاندگا
و تعميركااارا ؛ بسااتهشااد مغاااز هااا و فروشااگا هااا؛
بستهشد تعميرگا ها و ديگار مراكاز كساب درآماد و
كاهش قابلتوجه تنوع شاغلي) توانساتهاناد حادود 91
درصد واريانس متغيّر وابستۀ پژوهش را تبيين كنند .با
توجه به بار معنايي و مفهومي متغيّرهااي فاوق ،عامال
او «كاهش مناب درآمدي و افزايش ميازا بيکااري»
نامگراري شد.

متغيّرهاااي مهاااجرت تاادريجي صاااحبا مشاااغال
خدماتي از شاهر؛ افازايش ميازا گارايش جواناا باه
مصاارف مااواد مياادر؛ خاااليشااد بعضااي از مناااز
مسااکوني؛ افاازايش تاادريجي مياازا ساارقت در شااهر؛
كاهش جمعيت شهر و مهاجرت نيروي كار بهويژ قشر
جااوا از شااهر بااا بارگااراريشااد در عاماال چهااارم،
توانستهاند  99/219درصاد از وارياانس اثارات احاداث
كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شاهو را تبيين كنناد.
دقت در مفهوم متغيّرهاي فوق ،بر كاهش مهااجرت باه
روسااتا-شااهر شاااهو و مهاااجرت از شااهر و افاازايش
ناهنجاااريهاااي اجتماااعي در محاادودۀ مااورد مطالعااه
د لت دارد؛ ازاينرو اين چهارمين عامل شناساييشاد
درخصو اثر احداث كمربندي بر ساكنا روستا-شهر
شاااهو« ،مهاجرفرسااتي و ناهنجاااريهاااي اجتماااعي»
نامگراري شد.

عامل دوم :هماا طاور كاه نتاايج جادو ( )4نشاا
ميدهاد ،شاش متغيّار كااهش شاديد قيمات اماال
تجاااري؛ كاااهش قيماات مسااکن؛ كاااهش ارز ادوات
موجااود در تعميرگااا هااا؛ سااوپرماركتهااا و...؛ كاااهش
قيمت زمينهاي زراعاي اطاراف شاهر؛ كااهش قيمات
زمينهاي مسکوني و كاهش ارز باغ ها و خانهبااغهاا
با تبيين حادود  92درصاد از وارياانس اثارات احاداث
كمربندي بر ساكنا روستا-شاهر شااهو در عامال دوم
بارگراري شد اناد .دقات در ماهيات متغيّرهااي فاوق،
تداعيكنندۀ كاهش ارز داراييها و امال شهروندا
محدودۀ مورد مطالعه بود اسات؛ ازايانرو ،عامال دوم،
«كاهش ارز امال و داراييها» نامگراري شد.

توق كامل سااختوساازها در شاهر و فرساود شاد
محور ارتباطي قديمي شهر و امال تجاري مجااور آ ،
با تبيين  1/944درصد از اثارات احاداث كمربنادي در
محاادودۀ مااورد مطالعااه ،در عاماال پاانج بارگااراري
شد اند .با توجه به مفهوم متغيّرهاي فاوق ،ايان عامال
«توق رشد و توسعۀ شهر» نامگراري شد.

عامل سوم :محوشد كامل شاهر از دياد مساافرا و

عامل شش  :نتايج نشا مايدهاد ،ساه متغيّار قطا

عابرا بهواسطۀ احاداث كمربنادي؛ كااهش دسترساي
شااهروندا بااه وسااايل نقليااه؛ كاااهش شااديد مياازا
سرمايهگراري در شاهر؛ فاصالهگارفتن شاهر از محاور
ارتباطي؛ انتقا تدريجي سرمايههاي شهروندا از شهر
و كاااهش بازديااد گردشااگرا و مسااافرا از شااهر،
متغيّرهاايي هساتند كاه باا تبياين  91/193درصاد از
واريانس متغيّار وابساتۀ پاژوهش در عامال ساوم قارار

درختا بلوط در كناار كمربنادي؛ رهااكرد زبالاه در
اطراف كمربندي و ازبينرفتن قسمت زياادي از مراتا
بهواسطۀ احداث كمربندي در عامل شش قرار گرفتهاند
و توانستهاند  1/901درصاد از وارياانس اثارات احاداث
كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شاهو را تبيين كنناد.
با توجه به مفهوم دروني متغيّرهااي بارگاراريشاد در
اين عامال ،ششامين عامال شناسااييشاد « ،تيرياب
محيطزيست» نامگراري شد.

عامل پنج  :نتايج جدو ( )4نشا ميدهد ،دو متغيّر

909

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931




جدول  .2نامگذاری عاملها ،ضرایب عاملي دوران یافتۀ اثرات احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو

عامل
کاهش منابع درآمدی و افزایش
میزان بیکاری

مؤلفهها
كاهش شديد ميزا فرو

بار عاملي

مغاز دارا و صاحبا سوپرماركتها

0/341

كاهش ميزا مراجعۀ مشتريا به شهروندا

0/111

بيکارشد فروشندگا و تعميركارا

0/141

بستهشد مغاز ها و فروشگا ها

0/111

بستهشد تعميرگا ها و ديگر مراكز كسب درآمد

0/394

كاهش قابلتوجه تنوع شغلي

0/313

كاهش شديد قيمت امال

کاهش ارزش امالو و دارایيها

تجاري

كاهش قيمت مسکن
كاهش ارز

0/112
0/111

ادوات موجود در تعميرگا ها ،سوپرماركتها و...

0/303

كاهش قيمت زمينهاي زراعي اطراف شهر

0/330

كاهش قيمت زمينهاي مسکوني

0/419

باغها و خانهباغها

0/140

كاهش ارز

محوشد كامل شهر از ديد مسافرا و عابرا بهواسطۀ احداث كمربندي

0/114

كاهش دسترسي شهروندا به وسايل نقليه

0/112

كاهش شديد ميزا سرمايهگراري در شهر

0/341

فاصلهگرفتن شهر از محور ارتباطي

0/121

انتقا تدريجي سرمايههاي شهروندا از شهر

0/414

كاهش بازديد گردشگرا و مسافرا از شهر

0/410

مهاجرفرستي و ناهنجاریهای

مهاجرت تدريجي صاحبا مشاغال خدماتي از شهر

0/109

اجتماعي

افزايش ميزا گرايش جوانا به مصرف مواد ميدر

0/314

خاليشد بعضي از مناز مسکوني

0/394

افزايش تدريجي ميزا سرقت در شهر

0/140

كاهش جمعيت شهر

0/312

مهاجرت نيروي كار بهويژ قشر جوا از شهر

0/324

توق كامل ساختوسازها در شهر

0/312

انزوای جغرافیایي

توق

رشد و توسعۀ شهر

فرسود شد محور ارتباطي قديمي شهر و امال
تخریب محیط زیست

تجاري مجاور آ

0/324

قط درختا بلوط در كنار كمربندي

0/291

رهاكرد زباله در اطراف كمربندي

0/302

ازبينرفتن قسمتي زيادي از مرات بهواسطۀ احداث كمربندي

0/149

(منب  :نگارندگا )9112 ،

درنهايت با توجه به نتاايج حاصالشاد  ،ماد تجرباي
شناسايي اثرات احداث كمربندي بار سااكنا روساتا-

شهر شاهو طراحي شد (شکل .)9
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شکل  .6مدل تجربي اثرات احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو
(منب  :نگارندگا )9112 ،

راهکارهای کاهش اثرات منفي احداث کمربندی
از دیدگاه شهروندان
نتايج بررسي راهکارهاي عمليااتي شاهروندا محادودۀ
ماورد مطالعاه درجهاات كااهش اثاارات منفاي احااداث
كمربندي بر ساكنا شهر شااهو نشاا داد (شاکل ،)1
بهساازي جاادۀ قادي و بساتن مساير كمربنادي و

بازگرداند مسير ارتباطي روانسر-پاو به مسير قبلاي،
عبور يکي از محورهاي رفت يا برگشت مسير ارتباطي
روانسر-پاو از مسير قبلي و صدور مجوز شروع فعاليت
در مجاورت كمربندي بهترتياب باا  949 ،931و 912
بار تکرار ،مه ترين راهکارهااي پيشانهادي شاهروندا
روستا-شهر شاهو بود اند.

شکل  .9اولویتبندی راهکارهای پیشنهادی شهروندان روستا-شهرِ شاهو برای کاهش اثرات منفي احداث کمربندی
(منب  :نگارندگا )9112 ،
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نتیجهگیری


در ارتباط با اثار احاداث كمربنادي بار شاهر شااهرود


شواهد نشا ميدهد با افزايش جمعيت سکونتگا هااي
روسااتايي در كشااورما  ،كااه ماايتوانااد ناشااي از علاال
ميتلفااي ازجملااه مهاااجرت ،افاازايش كاركردهاااي
اقتصااادي ،اجتماااعي ،اداري ،سياسااي و ...باشااد ،نقاااط
روستايي در كانو توجه نهادهاي متولي قرار ميگيرناد
و درنهايت با اتياذ تصميمات آ ها ،نقاط روساتايي باه
نقاط شهري تباديل مايشاوند؛ درحااليكاه معيشات،
فضاي كالبدي و شيوۀ زندگي اهالي اين روستاها بيشتر
نمايانگر يا جامعاۀ روساتايي پرتاراك و پرجمعيات
است .درمجموع چنين سکونتگا هاايي را مايتاوا در
گرو روستا-شاهرها قارار دارد .در هار صاورت اجاراي
برنامااههاااي توسااعهاي و عمرانااي ،داراي اثاارات قاب ال
توجهي بر جواما ميزباا اسات و درصاورتيكاه ايان
برنامهها فاقد پشتوانۀ تئوري و علمي مناسبي باشاند،
اثرات ميربي بر جامعۀ هدف وارد ميكنند .در راساتاي
مطالااب فااوق ،نتااايج پااژوهش نشااا ماايدهااد اغلااب
شااهروندا ساااكن در روسااتا-شااهر شاااهو از احااداث
كمربندي در قسمت شمالي آ بسيار ناراضي باود اناد.
دليل اين امر را ميتوا به پيوند عمي و چندين سااله
ميااا معيشاات ساااكنا روسااتا-شااهر شاااهو و جااادۀ
ارتباطي و همچنين بيتوجهي به نظر اهالي در احاداث
كمربندي نسبت داد .دليل ديگر نارضاايتي سااكنا را
ميتوا ازطري ارزيابي ميزا رضايت آ ها از ساکونت
در روستا-شهر شاهو در قبل و بعد از احداث كمربنادي
مشاااهد كاارد؛ چراكااه مياازا رضااايتمناادي اهااالي از
سکونت در روستا-شهر شاهو بعد از احاداث كمربنادي
نسبتبه قبل از احداث آ  ،بهصورت قابال مالحظاهاي
كاااهش يافتااه اساات .نتااايج بررسااي اثاارات احااداث
كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شاهو نشا داد ،شش
عامل «كاهش مناب درآمدي و افزايش ميزا بيکااري،
كاهش ارز امال و دارايايهاا ،انازواي جغرافياايي،
مهاجرفرستي و ناهنجاريهاي اجتماعي ،توق رشاد و
توسعۀ شهر و تيريب محيطزيست» مها تارين اثارات
احداث كمربندي بر ساكنا روستا-شهر شاهو بود اناد.
نتيجۀ حاصلشد با نتايج پاژوهش احتشاامي ()9131

همسو است .همچنين با توجه باه اينکاه پورطااهري و
همکاااارا ( ،)9119رضاااواني و همکاااارا ( )9119و
كريمي و پاشازاد ( )9119در مطالعات خود بار اثارات
منفي فاصله از شبکههاي ارتباطي و انزواي جغرافياايي
اذعااا كاارد انااد ،نتيجااۀ پااژوهش حاضاار بااا نتااايج
پژوهشهاي مركور همسو مايباشاد .همچناين نتاايج
پژوهش حاضر باا يافتاههااي پاژوهش كاري (،)9009
آكيااي ( ،)9004ماچياال و باياادرمن ( ،)9091ليااو و
همکارا ( )9094و گاريگا و همکارا ( ،)9091كاه در
مطالعات خود به اثرات مثبت احداث جاد هااي جدياد
بر توسعۀ شاخصهاي رفاهي شهروندا اشار كرد اناد،
در تضااااد اسااات .دقااات در ماهيااات شاااش عامااال
شناساييشد نشا ميدهد هماۀ آ هاا منفاي باود و
بهنوعي احداث كمربندي پيامدهاي منفاي متعاددي را
براي شهروندا روستا-شهر شاهو بهدنبا داشته است.
در هر صورت درحاا حاضار شاهروندا روساتا-شاهر
شاهو تنها كساني هستند كه بهصورت مستقي با اثرات
منفي احداث كمربندي دستوپنجاه نارم مايكنناد و
نيازمند توجه ويژ اي به مشکل تحميلشاد بار آ هاا
هستند.
با توجه به نتايج حاصلشد و عط باه اينکاه احاداث
كمربندي اثرات منفي متعاددي را باراي روساتا-شاهر
شاااهو و ساااكنا آ باار جاااي گراشااته اساات ،جهاات
كاهش اثرات احاداث كمربنادي ،باياد باه راهکارهااي
پيشاانهادي ساااكنا كااه مسااتقيماً بااا اياان مشااکالت
دستوپنجه نرم ميكنند توجه ويژ اي داشات .باا ايان
وجود شايد اجاراي راهکاار پيشانهادي او شاهروندا
«بهساازي جاادۀ قادي و بساتن مساير كمربنادي و
بازگرداند مسير ارتباطي روانسر-پاو به مسير قبلي»
در نگااا او غيرقاباال اجاارا بااهنظاار برسااد؛ امااا بااا
عريضكرد محور ارتباطي قديمي روانسر-پااو كاه از
قلب شهر ميگرشت و همچناين عقابنشايني اماال
تجاري و مسکوني اطراف آ  ،بهسهولت مايتاوا ايان
راهکار را عملياتي كرد و رون و شاادابي گرشاته را باه
روسااتا-شااهر شاااهو بازگردانااد .باارخالف راهکااار او

ارزيابي و سنجش اثرات احداث شبکۀ ارتباطي بر وضعيت اقتصادي ،اجتماعي و محيطي ...

شهروندا روستا-شاهر شااهو ،دو راهکاار ديگار آ هاا
«عباور يکاي از محورهااي رفات ياا برگشات مساير
ارتباطي روانسر-پاو از مسير قبلي» و «صادور مجاوز
شروع فعاليت در مجاورت كمربنادي» نياز ،منطقاي و
عملي بهنظر ميرسد .در صورت بيتاوجهي باه شارايط
بهوجود آمد در روساتا-شاهر شااهو ،ناهتنهاا رشاد و
توسااعۀ تاادريجي شااهر متوقاا خواهااد شااد؛ بلکااه
زمينااههاااي فقاار ،بيکاااري ،افاازايش ناهنجاااريهاااي
اجتماعي و بهويژ مهاجرت ساكنا به شهرهاي مجااور
بهويژ دو شهر پاو و جاوا رود كاه باهلحاا توساعۀ
فيزيکي با كمبود شديد زمين مسکوني مواجه هساتند،
روبااهرو خااواهي بااود و باارعکس بااا چااار جااويي و
عمليساختن راهکارهاي فوق ،ميتوا موجباات رونا
روسااتا-شااهر شاااهو را فااراه آورد و بااا توجااه بااه
محدوديتهاي فيزيکاي توساعۀ شاهرهاي مجااور ايان
شهر ،بهويژ شهرهاي پاو و جوا رود ،از روساتا-شاهر
شاهو بهعنوا گزينهاي قابال قباو باراي نگاهداشات
سرريز جمعيتي اين شهرها اساتفاد كارد و باهنظارات
اهالي و راهکارهاي آ ها جامۀ عمل پوشاند.
منابع
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جعفرياسکندري ،ميث ؛ مظفري ،عظيمه .)9114( .خوشهبندي و
پيشبيني تصادفهاي جااد اي .فصالنامۀ راهاور ،شامارۀ ،91
صص .41-13
جميني ،داود؛ جمشيدي ،عليرضا؛ كماساي ،حساين؛ آرياا پاور،
آزاد .)9111( .نگاااهي بااه توسااعهيااافتگي شهرسااتا روانساار.
تهرا  :انتشارات حافظين برترانديش.
رحمااانيفضاالي ،عبدالرضااا؛ پريشااا  ،مجيااد .)9131( .تحااو ت
ساختاري كاركردي پس از تبديل نقاط روستايي به شهر (مورد
مطالعه :شهر كاني سور شهرستا بانه) .نشريۀ علوم جغرافيايي،
شمارۀ  ،99صص .909-993
رضواني محمدرضا؛ قدريري معصوم ،مجتبي؛ كريمي ،سيد هادي.
( .)9119ارزيابي تيثير حملونقل بر توسعۀ اجتمااعي ناواحي
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