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Land as a source of rural production requires wise management and protection. One of the physical
phenomena in rural settlements around urban areas is rural sprawling phenomenon that results in land
use changes in agricultural and horticultural areas in favor of other usages. Various factors affect this phenomenon, of which institutional and organizational factors and forces are the most important ones. This
study aimed to recognize rural sprawling phenomenon and analysis of effective land management interventions and effective networks and their interactions or conflicts in rural areas around the city. Study
area comprised 24 rural settlements around the city of Hamedan. The results showed that more than
half of the institutional authorities have 5 types of conflicts with other institutions. One third of network
links are controlled by state authorities and the main key agencies and policymakers and other institutions have passive, marginal and facilitating role in land use change. Investment opportunities around
the cities, shortage of land in the city boundaries, employment opportunities and providing income, and
massive demand for single-family units have accelerated the trend of land use changes. Attending to the
urban areas of Hamedan and rural-urban relations and interactive policies with emphasis on the protection of residential areas can contribute to wise management of land.

Extended Abstract

1. Introduction

O

ne of the physical phenomena in rural
settlements around urban areas is rural
sprawling that results in land use changes from agricultural and horticultural
lands to other usages. Various factors affect this phenomenon, that institutional and organizational factors are the most important ones. This study aimed
to research rural sprawling phenomenon and analyze ef-

fective land management interventions and networks and
their interactions or conflicts in rural areas around the city.
The results showed that more than half of institutional authorities have 5 types of conflicts with other institutions.
One third of network links are in control of authorities
and the main key agencies and policymakers, but other
institutions have passive, minor and facilitating role in
land use change.
The mechanisms underlying activities and civic relations are effective not only on its immediate borders,
but also on the whole area of the city is located by far-

* Corresponding Author:
Mohammad Mahdi Zia Noushin, PhD Candidate
Address: Department of Geography and Rural Planning, South Branch, Payam-e Noor University, Tehran, Iran.
Tel: +98 (912) 3275839
E-mail: abbsaidi@gmail.com

454

Autumn 2017. Vol 8. Num 3

reaching and long-term outcomes associated with (Saidi,
2011:132). Meanwhile the villages located in the effective urban centers, especially villages located in the immediate hinterland of large cities and metropolitan areas
with the highest physical and operational transformation
(Saidi, 2010:336).
One of these developments in such constant situations is
rural sprawl and rural land use change around the city. Rural sprawl has come in land use literature in 1970s (Engle,
2010:1). This phenomenon recently occurs in rural areas
around the cities and away from urban areas. The most
commonly quantitative definition of rural sprawl happens
when population density decreases over time (Theobald,
2003:2). In other words, rural and urban areas sprawl occur where conversion of land to non-agricultural or abnormal uses is more than population growth rate. Volker
Radeloff study shows that the number of housing units
in West Asia (including Michigan, Minnesota, Missouri,
Wisconsin, Illinois, Indiana, Iowa) have grown 146% between 1940 and 2000 and about one third of this growth
occurred in non-urban areas (Engle, 2010:1-7).
Although the role of transportation improvement (Radeloff, Hammer, & Stewart, 2005), political and institutional factors (Daniels, 1999), retirees return to rural areas
(Rural Policy Research Institute, 2003), rural population
growth (Daniels, 1999), around cities worthy becoming, counter urbanization and environmental attractiveness and residential preferences (Gallent Juntti, Kidd,
& Shaw, 2006) are effective in the occurrence of rural
sprawl, with a bigger picture in prespective, all these factors take place in institutional and organizational context
and under stakeholder theory.

2. Methodology
Research area comprised 24 rural settlements around
the city of Hamedan. This area has agricultural use (agriculture and horticulture) and a variety of mountainous
and plain villages. In this study, spatial analysis method is
used to determine the amount and type of effective institutional and organizational interventions on rural sprawl
and agricultural and horticultural land use changes.

3. Results
Institutional rules and regulations related to the conservation or land use changes around the city and rural settlements are numerous. By reviewing maps during the last
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20 years in the periphery of the city and adjacent rural
settlements and interviews with experts, it was found that
Infrastructure Special Working Group has crucial role in
institutional-organizational land use changes and different
people are members of this working group. One of the responsibilities of this working group is examining requests
for agricultural and garden land use change. Most agricultural and horticultural land use change requests are related
to Jihad Agriculture, Industries and Mines Organization,
municipalities and cultural heritage and tourism. It should
be noted that the majority of requests for land use change
relate to areas around the city of Hamadan. According to
the survey, more than 60% to 70% of the requests comes
from residential and construction of villa and garden wall
fence and garden house. The results show that responsible
institutions and organizations have middle level involvement of land use change and construction files, request
and demands. Reciprocity bond index is more than 66%
which is more than average and towards the top. Centralization index shows that almost two-thirds of network
links are controlled by authorities and key agencies and
policy makers. According to findings, organizations are
divided into three categories; key decision-making institutions (policymakers), major facilitators institutions (developing- preservation) and minor institutions.

4. Discussion
The survey of physical-spatial changes from 1995 to
2016 indicate that sprawl in the suburban settlements of
Hamedan has occurred at two levels: inside the authorized area of villages (rural buildings or the area of Rural
Conduct Plans) and outside the authorized area of the village (outside the area of rural Conduct plans). All rural
settlements around Hamedan have experienced sprawl
change over the past 20 years. The villages of Ali-Abad,
Poshtshahr, Qasem-Abad and Yekaneh have experienced
a double expansion of the physical structure of the villages. Mehdi Abad and Hassan Abad Shorin and Cheshin
(Keshin) villages have faced a three-fold increase in the
size of the rural physical structure over the past 20 years.
Other villages have expanded 20% to 90%, during this
time. Outside the rural physical structure, there is a huge
amount of diverse and conflicting uses that have disfigured these settlements and lands.

5. Conclusion
The results of network analysis and interviews show
that a few powerful and policymaking institutions in the
field of land use changes are major driving forces and actors. Although a larger number of institutional authorities
intervene in any land use change or construction, work-
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shops and the like, but the majority of requests are for
some major institutions which are main key institutions
and policymakers. Second, this index represents an organizational administrative practices and procedures and
other institutions in working group sessions have decision-making and facilitator role to the most serious opposition and insisting on non-land use changes. It seems
that inefficient structures cause lack of coordination and
coherence between authorities. However, if such thing
happens, other needs and preferences including the possibility of attracting additional funds, investors and the
private sector protection, providing employment and so
on may lead to land use change and workshops and buildings and sheds and other constructions.
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کلیدواژهها:

خزش روستايی ،تحليل
شبكه ،دستاندركاران
نهادي ،سکونتگاههای
پيرامون شهری ،همدان

زمين به عنوان يكي از منابع توليد روستايي نيازمند مديريت خردمندانه و حفاظت است .يكي از پديدههاي کالبدی در سكونتگاههاي
پيرامون فضاهای شهری ،پديده خزش روستايي است كه منجر به تغييرکاربری زمينهاي كشاورزي و باغي به نفع ديگر كاربريها ميشود.
عوامل مختلفي در بروز اين پديده تأثيرگذارند؛ يكي از مهمترين آنها عوامل و نیروهای سازماني است .اين پژوهش به دنبال شناخت
پديده خزش روستايي و تحليل ميزان مداخالت نقشآفرينان مديريت زمين و شبكههاي تأثیرگذار بر آنها در عرصههاي روستايي و
پيرامون شهري است .محدوده پژوهش  24سكونتگاه روستايي پيرامون شهر همدان است .براي شناسايي نظام شبكه موجود و روابط ميان
سازمانها و ارگانهاي تأثیرگذار بر فرايند تغيير كاربري زمين از روش تحليل شبکه استفاده شد .نتايج نشان داد نيمي از دستاندركاران
نهادي بيش از  5نوع تضاد با ديگر نهادها دارند .يكسوم از پيوندهاي شبكه در اختيار دستاندركاران مركزي و نهادهاي كليدي و
سياستگذارهای اصلي قرار دارد و بقيه نهادها در جريان تغيير كاربري ،نقش منفعالنه ،حاشيهاي و تسهيلكننده دارند .جذب سرمايهها و
سرمايهگذاري در پيرامون شهر ،كمبود زمين در محدوده شهر ،تالش برای ايجاد شغل و زمينههاي كسب درآمد و تقاضای گسترده برای
ایجاد واحدهای تکخانواری روند تغيير کاربری را شدت بخشيده است .لزوم توجه به منطقه شهري همدان و پيوندهای روستايی شهری
و اتخاذ سياستهاي تعاملي با تأكيد بر صيانت از عرصههاي سكونتگاهي ميتواند به مديريت خردمندانه اراضي منجر شود.

مقدمه
پژوهش و برنامهریزی شهر و روستادر محیط پیرامون شهرهای
بزرگ و مشكالت و فرصتهای ناشی از این رویارویی بهدستور كار
مهم بسیاری از كشورهای جهان درآمده است؛ بهویژه كشورهای
كمتر توسعهیافته كه با پیشروی شهرها به سوی نواحی پیرامون
روبهرو هستند .نیروها و روندهایی كه فعالیت و روابط شهری را
تشكیل میدهند ،بر مرزهای بالفصل و تمام منطقهای كه شهردر
آن قرار دارد اثرگذار و با پیامدهای پردامنه و درازمدت همراه است
) .(Saidi, 2011در این بین روستاهای واقع در حوزه اثربخشی مراکز
شهری ،بهویژه روستاهای واقع در حوزه نفوذ بالفصل شهرهای
بزرگ و کالنشهرها با بیشترین میزان دگردیسی کالبدی و نیز
عملکردی همراه هستند ).(Saidi, 2010
یكی از تحوالت در چنین فضاهای دائماً در حال تغییر ،پدیده
خزش روستایی 1و تغییر كاربری اراضی روستایی و زمینهای

پیرامون شهر است .خزش روستایی از دهه  1970وارد ادبیات
کاربری زمین شد ) .(Engle, 2010یکی از جنبههای نگرانکننده
خزش ،عدم توافق بر سر تعریف آن است ) .(Johnson, 2001اصطالح
خزش روستایی تعریف ثابتی ندارد اما میتوان این اصطالح را
با مشخصات فیزیکی شامل توسعه کمتراکم در فضاهای باز و
زمینهای کشاورزی و با ویژگیهایی نظیر واحدهای مسکونی
تکخانواری و ساختمانهای دورافتاده و مجزا با فاصلههای زیاد
قلمداد کرد ) .(Lopez & Hynes, 2003این پدیده اخیراً در نواحی
روستایی پیرامون شهرها و مناطق دور از شهر اتفاق میافتد.
کمی از خزش روستایی زمانی اتفاق میافتد
متداولترین تعریف ّ
که تراکم جمعیت در طول زمان کاهش یابد ).(Theobald, 2003
بنابراین در خزش صرفاً افزایش زمینهای ساختهشده مدنظر
نیست ،بلکه میزان افزایش نسبت به رشد جمعیت در نظر گرفته
میشود .به عبارتی دیگر ،خزش پیرامون شهری و روستایی زمانی
رخ میدهد که در آن میزان تبدیل زمین به مصارف غیرکشاورزی

1. Rural sprawl
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و یا غیرطبیعی به بیش از نرخ رشد جمعیت برسد .دانیلز 2خزش
روستایی را توسعه مسکونی پراکنده و با تراکم پایین در خارج
از حومهها و شهرها تعریف میکند .خزش روستایی با توسعه
واحدهای مسکونی در محیطهای روستایی و پیرامون شهری و
تعریف میشود ).(Theobald, 2003
ولكر رادِلوف 3در پژوهشی نشان داد در سالهای  1940تا 2000
تعداد واحدهای مسکونیدر غرب میانه (شامل میشیگان ،مینهسوتا،
میسوری ،ویسکانسین ،ایلینوی ،ایندیانا و آیووا)  146درصد رشد
کردهاند كه حدود یکسوم از این رشد در نواحی غیرشهری
اتفاق افتاده است ) .(Engle, 2010پیامد این خزش روستایی ،تغییر
كاربری اراضی زراعی و باغی و ازدسترفتن زمینهای كشاورزی
است .اگرچه عواملی نظیر بهبود حملونقل & (Radeloff, Hammer,
) ،Stewart, 2005عوامل سیاسی و نهادی ) ،(Daniels, 1999بازگشت
بازنشستگان به روستاها )،(Rural Policy Research Institute, 2003
رشد جمعیت روستایی ) ،(Daniels, 1999باارزش شدن فضاهای
پیرامون شهری ،شهرگریزی و جذابیتهای محیطی و ترجیحات
سكونتی ) (Gallent, Juntti, Kidd, & Shaw, 2008در بروز پدیده خزش
روستایی تأثیرگذار هستند ،اما در یك نگاه ساختاری و كالن همه
این عوامل در بستر نهادی سازمانی و تحت نظریه كنشگر شبكه و
تئوری كنشگران 4اتفاق میافتد.
در واقعدستاندركاران سازمانی با تصمیمگیریها و برنامهریزیها
و قوانین و مقررات میتوانند زمینه خزش روستایی را تسریع بخشند
یا ُكند كنند .بر این اساس شناخت و تحلیل میزان مداخالت
نقشآفرینان مدیریت زمین و شبكههای مرتبط و نحوه تعامل
یا تضاد آنها برای صیانت و حفاظت از عرصههای روستایی در
منطقه مطالعهشده ضروری به نظر میرسد .هدف از این پژوهش
شناسایی شبكه روابط میان سازمانها ،ارگانهای مداخلهكننده در
فرایند تغییر كاربری اراضی زراعی و باغیدر سكونتگاههای روستایی
پیرامون شهر همدان و فضاهای بالفصل آنهاست.

مروری بر ادبیات موضوع
كالنشهرها و كانونهای پیرامونی همچون نظام فضایی مرتبط
عمل میكنند .بازیگران اصلی این نظام كه به عنوان نیروهای
فضاساز در محیط این نظام نقشی تعیینكننده بر عهده دارند،
گروههای مختلف اجتماعی با تقاضاها و نیازهای خاص خود
هستند .در صورت نبود برنامههای منسجم و قابل اجرا ،توسعه
نامتوازن و بافت و كالبد عرصههای زیستی درهمریخته میشوند
) .(Saidi, 2011زمین به عنوان بستر اصلی توسعه شهر به دلیل
ایجاد منافع گوناگون و تبدیلشدن به منبع قدرت در فرایند
توسعه ،از منابع و ابزار اصلی اعمال قدرت در سطح شهری و
2. Daniels
3. Volker Radeloff

منطقهای محسوب میشود
).Shamsabadi, 2013

(Sheykhi, Shahsavarian, Fazli

اراضی داخل محدوده شهرها نسبت به اراضی زراعی و باغی
حاشیه شهرها و كالنشهرها قیمت بیشتری دارد .تفاوت قیمت
میتواند انگیزهای برای تغییر كاربری اراضی حاشیهای باشد.
اعمال قدرت و نفوذ از سوی مالكان و ساختوسازكنندگان و
تقاضای روزافزون متقاضیان مسكن موجب تملك یا تصرف اراضی
حاشیهای میشود.
در تغییر فضا و نوع برنامهریزی در سطوح محلی و منطقهای
همواره عواملی تأثیرگذارند كه تحت عنوان عوامل ذینفوذ و
ذینفع طبقهبندی میشوند .این عوامل شامل بخش عمومی
(دولتهای مرکزی و محلی یا شهرداریها) و بخش خصوصی
(شركتهایی كه با امور برنامهریزی شهری در ارتباط هستند)
میشود .محیط حاشیه شهری با مشكل خاصی تحت عنوان
«پراكندگی سازمانی» مواجه است كه حاصل نبود هماهنگی و
تغییردر مؤسساتدولتی محلی است كه یا هنوز روستایی هستند
و یا اینكه اخیراً به مؤسسات شهری تغییر یافتهاند .این سازمانها
برای مدیریت حاشیه شهری كاركرد مناسبی ندارند ).(Allen, 2003
به علت وجود انواع مختلفی از پدیدههای رقابتكننده در
حاشیه شهرها ،ساختار سازمانی بسیار ناپایدار و معموالً در ایجاد
توازن بین این پدیدهها ناتوان است ) .(Lynch, 2007در این بین
یکی از عواملی که میتواند به تشدید خزش روستایی بینجامد،
اقتصاد سیاسی فضا بهویژه در مصرف زمین است .نقشآفرینی
و ارادهبخشی از گروههای شهری و روستایی در تملک و تغییر
كاربری اراضی پیرامون شهر منجر به تسریع فرایند خزش
روستایی و حاشیه شهری روستایی شده است.
پیامدهای خزش روستایی در سكونتگاههای مجاور شهرها از
ابعاد مختلف زیستمحیطی ،كالبدی ،مدیریتی و اقتصادی قابل
بررسی است .از بعد محیطی ،تخریب محیط زیست به عنوان
اولین و شناختهشدهترین تأثیر خزش روستایی بر عرصههای زمین
محسوب میشود .رشد خانهسازی و اثرات زیستمحیطی آن به
اصلیترین چالش زیستمحیطی در فضاهای پیرامون شهری در
دنیا تبدیل شده است .از بعد فضایی ،رشد خانهسازی بهویژه در
نواحی حاشیه کالنشهرها (خزش حومه شهری) و در نواحی غیر
از کالنشهرها (خزش روستایی) بیشتردر مناظر طبیعی همچون
دریاچهها و جنگلها اتفاق افتاده است ).(Radeloff et al., 2005
گسترش خزش روستایی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی
تأثیراتی دارد .هنگامی که قیمت زمین افزایش مییابد ،کشاورزان
و مزرعهداران برای فروش زمین و مسکن و ساختوساز تمایل پیدا
میکنند .این امر بهنوبهخود عامل متالشیشدن و قطعهقطعه شدن
5
زمین میشود ) .(Daniels, 1999تازهواردان به فضاهای روستایی

4. Stakeholder theory
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اغلب درک کمی از کسبوکار کشاورزی یا جنگلداری دارند.
یكی دیگر از پیامدهای خزش روستایی ،تأثیرات کالبدی است.
روستاهایی که در معرض خزش و گسترش ناپیوسته فیزیکی قرار
دارند ،دائماً در معرض تغییر و تحوالت کالبدی هستند (Radeloff
) .et al., 2005افزایش ساختوسازهای منفصل ،تغییر شکل و فرم
خانهها ،گسترش راههای درونروستایی و تغییر در شبکه معابر
برخی از مهمترین پیامدهای خزش در سکونتگاههای پیرامون
شهرهاست .حدود  80درصد از توسعه سكونتی جدید در ایاالت
متحده بین سالهای  1994تا  1997خارج از نواحی شهری قرار
داشته است .به همین ترتیب در بخشهای روستایی انگلستان،
ساخت خانههای جدید در مناطق روستایی و بهویژه در شهرهای
كوچك توسعه چشمگیری داشته است ).(Woods, 2010
درنهایت یكی از مهمترین ابعاد خزش روستایی ،مسئله مدیریتی
و نهادی است .تعامل میان عوامل مختلف مدیریت پایدار زمین تا
حد زیادی پیچیده است ) .(Mylott, 2009خزش روستایی میتواند
نتیجه ضعفهای مدیریتی و نهادی باشد .نتیجه تقاضای زیاد
برای واحدهای مسکونی باعث شکلگیری بلوکهایی در اراضی
کشاورزی میشود .الگوی بلوکی و توسعه واحدهای مسکونی با
ضعف مدیریت محلی و منطقهبندی و کنترل نداشتن نهادهای
محلی میتواند تشدید شود ).(Daniels, 1999
یکی از رویکردهای اساسی در این باب رویکرد کنشگر شبکه
و تحلیل شبکه اجتماعی 6است .تحلیل شبکهای رهیافتی برای
مطالعه ساختارهای اجتماعیای است که خاستگاه اصلی آن
حوزههای علوم اجتماعی ،علوم سیاسی ،مردمشناسی و تئوری
گرافهاست .بهطوركلی شبكههای اجتماعی را میتوان متشكل
از تعدادی كنشگر و روابط اجتماعی تعریف كرد كه این كنشگران
را به یكدیگر پیوند داده است .الگوی تحلیل شبكههای اجتماعی
به بررسی روابط عوامل (افراد یا نهادها) تمركز دارد و به تحلیل
و ارزیابی ساختارهای این روابط میپردازد .تحلیل شبكههای
اجتماعی ،روشهای مختلفی را برای مطالعه جریان اطالعات،
كاالها ،منابع ،خدمات و درنهایت هر عاملی معرفی میكند كه
كنشگران متمایز را به یكدیگر مرتبط میسازد .رویكرد شبكهای
بر آن است تا به منظور شناخت ماهیت پدیدهها و كنشهای
اجتماعی ،آنها را در چارچوب روابط و مناسبات شبكهای بررسی
کند .مناسبات شبكهای در واقع نشان میدهد هر جزء و عنصر
چه نقشی در كل نظام بازی میكند و چگونه به انسجام آن نظام
كمك میكند ).(Fakhraei, 1995
در جامعه ،سازمانها نقش نسبتاً غالب یا حداقل نقشی بسیار
برجسته دارند و زندگی ما را شکل میدهند ).(Mitchel, 1982
سازمانها و نهادهای عمومی یا دولتی با اثرگذاری مستقیم و
غیرمستقیم بر برنامهها ،به علت دسترسی به ابزارهای رسمی

قدرت ،حائز اهمیت هستند .برای استفاده و بهرهبرداری از منابع،
کنشگران و ذینفعان مختلفی حضور دارند که در بهرهبرداری از
این منابع با یکدیگر رقابت دارند .استفاده بیش از حد از این منابع
توسط کنشگران مختلف سبب تخریب و ازبینرفتن منابع آب
و خاك خواهد شد .شناسایی شبكه فعلی روابط میان سازمانها،
ارگانها و گروههای مداخلهكننده در پیرامون شهر بسیار مهم
است؛ چراكه مشخص میكند كدام یك از كنشگران بیشترین اثر
را بر مدیریت اراضی پیرامون شهر دارند و چگونه میتوان روابط
میان این كنشگران را به سوی همكاری و هماهنگی سوق داد.
بر اساس رویکرد کنشگر شبکه دریافتی از قدرت و بازی ،قدرت
7
را فراهم میسازد که امکان میدهد همزمان هم تأثیر کنشگران
بر پیدایش سیاستها و تصمیمسازیهای برنامهریزی شناخته
شود و هم تأثیر زمینههای ساختاری که زمینه عمل کنشگران
را تشکیل میدهد .این نظریه اسباب مفیدی را برای تفکر در این
زمینه به دست میدهد که چگونه مناسبات مکانی درون شبکهای
پیچیده گره میخورند .تجزیهوتحلیل شبکهها کمک میکند که
معلوم شود اصوالً طرح موضوع در سیاستگذاریها چگونه شکل
میگیرد ،چه کسانی و چگونه در تصمیمگیریهای مربوط به
خطمشی دخیل هستند و چگونه سیاستها نمود عملی مییابند.
اینگونه تجزیهوتحلیلها به ما کمک میکند تا نیروهای پویایی
روابط قدرت را درک کنیم و دریابیم که چگونه برخی از افراد و
گروهها ممکن است نفوذ و سلطهشان را در نتایج برنامهریزی اعمال
کنند ) .(Murdoch, 1998بحث درباره فرایندهای برنامهریزی محلی
بدون در نظر گرفتن ساختارها و راهبردهای قدرتی که در شالوده
آن نهفته است ،بحث کاملی نیست .دوراندیشی کاری الزم است،
زیرا تصمیمسازی در برنامهریزی ،حرکت بر سطحی هموار نیست،
بلکه فرایندی پرمصیبت و غالباً مناقشهبرانگیز است ).(Hillier, 2009
طبق تئوری کنشگران ،8کنشگران به عنوان گروههایی که
بدون حمایت آنها سازمان از ادامه حیات باز میماند تعریف
9
شده است ) .(Donaldson & Preston, 1995به اعتقاد فریمن
( )1984واژه کنشگر برای عمومیتبخشی به مفهوم سهامدار
به عنوان تنها گروهی که الزم است مدیریت به آنها پاسخگو
باشد ،عنوان شده است .از نظر او سازمانهای مدرن تحت تأثیر
نیروهای متعدد است که در قالب کنشگران اولیه (سهامداران،
مشتریان ،کارمندان ،مدیریت) و ثانویه (اجتماع محلی ،رسانهها،
دادگاهها ،دولت ،گروههای عالقمندی خاص ،عموم و جامعه)
طبقهبندی میشوند ) .(Berman, Wicks, Kotha, & Jones, 1999در
این مفهوم کشنگران هر گروه یا فردی که میتواند از دستیابی
سازمان به اهداف خود تأثیر پذیرد یا بر آن تأثیرگذار باشد تعریف
شدهاند .مهمترین ویژگی رویکرد شبکهای این است که مطالعه
7. Stakeholder
8. Stakeholders theory

6. Social network analysis
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و تجزیهوتحلیل مستقل و جزئی پدیدهها را به تحلیل بر حسب
روابط کنشگران تبدیل کرده و کانون توجه را از افراد ،سازمانها
و نهادها به صورت منفرد به گروههای نهادی و سازمانی و روابط
میان و درون آنها تغییر داده است (Mohammadi Kangarani,
).Shamekhi, & Hosseinzadeh, 2011

روششناسی تحقیق
منطقه مطالعهشده  24سکونتگاه روستایی و فضاهای پیرامون
شهر همدان است (تصویر شماره  .)1این ناحیه از گذشته تاکنون
با اقتصاد مبتنی بر كشاورزی (زراعت و باغداری) و با تنوعی از
روستاهای كوهستانی ،كوهپایهای و دشتی کارکرد کشاورزی داشته
است .دامنه فعالیتها و عملكردهای این سکونتگاههای بزرگ از
زراعت آبی و دیم تا تنوعی از اقتصاد باغداری را شامل میشود.

جدای از فعالیتهای بخش کشاورزی ،فعالیتهای کارگاهی،
خدمات و اشتغال در شهر و فعالیتهای گردشگری و استراحتگاهی
نیز در دو دهه اخیر گسترش یافته است (جدول شماره .)1
در این پژوهش به منظور تشخیص میزان و نوع مداخلههای
نهادها و سازمانهای تأثیرگذار در خزش روستایی و تغییر کاربری
اراضی زراعی و باغی از روش تحلیل شبکه اجتماعی 10استفاده شده
است .مبنا و معیار مفهوم شبكه و روابط شبكهای بین سازمانهای
مسئول ،موضوع موافقت یا عدم موافقت در تغییر كاربری اراضی و
احداث بنا و ساختوساز است .واحد تحلیل وجود رابطه و سطح
تحلیل  18نهاد و سازمان تأثیرگذار در امر خزش روستایی و تغییر
کاربری اراضیدر سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر همدان است.
10. Social Network Analysis

تصویر  .1موقعيت مكاني سكونتگاههاي روستايي پيرامون شهر همدان از سال 1374تا 1395
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تصویر  .2خزش روستايي ابرو طي دوره  20ساله

تصویر  .3خزش روستايي گراچقا طي دوره  20ساله

برای این كار ابتدا بر اساس روشهای پیمایشی ازجمله مشاهده
مستقیم و مصاحبه سازمانیافته و مصاحبه نیمهساختاریافته و بر
اساس لیست نهادهایی ( 18نهاد) كه در كارگروه تخصصی امور
زیربناییدر خصوص موافقت یا عدم موافقت تصمیمگیری میكنند،
دستاندرکاران نهادی مرتبط با تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی
و احداث بنا و ساختوسازها در محدوده پیرامون شهر همدان
مشخص شدند .سپس فهرستی از نهادها تهیه و دادههای الزم
برای تحلیل شبکه از طریق پرسشنامه و مصاحبه نیمهساختاریافته
جمعآوری شد .این پرسشنامه (پرسشنامه نهادی) بین  18نهاد
در سطح شهرستان همدان توزیع شد .در هر نهاد از یک کارشناس
خبره به روابط برونسازمانی درباره روابط با دیگر نهادها ،میزان
تبادل اطالعات ،تفاهمنامههای همکاری ،هماهنگی و همافزایی،
نشستهای مشترک ،اجرای پروژههای مشترک ،مبادالت مالی

سازمان و نهاد بادیگر سازمانهای مرتبط با تغییر کاربری و موافقت
با احداث بنا و کارگاه در قالب مصاحبه نیمهساختاریافته پرسش
شد .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  Ucinetنسخه
 6تحلیل شد که یکی از پرکاربردترین نرمافزارها برای تحلیل
دادههای شبکه اجتماعی است.

تصویر  .4خزش روستايي محور آبشينه  -سنگستان طي دوره  20ساله،

یافتهها
قوانین و مقررات و ضوابط نهادی مرتبط با حفظ یا تغییر کاربری
اراضی در پیرامون شهر و سكونتگاههای روستایی پیرامون شهری
متعدد و گسترده است .از مهمترین این قوانین و ضوابط میتوان به
موارد زیر اشاره کرد .1 :قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب  1374/3/31و اصالحیه ( 1385/8/1تبصره  1ماده)1؛
 .2ضوابط احداث اتاق كارگری و نگهبانی؛  .3ضوابط مربوط به

تصویر  .5خزش روستايي دهپياز ،انصاراالمام و يكن آباد طي دوره  20ساله
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جدول  .1تحوالت جمعيتي و كاركردي سکونتگاههای روستايی پيرامون همدان
سكونتگاه روستايي

فاصله از شهر
به کیلومتر

1375

1385

1390

1394

تعداد
خانوار

نرخ رشد ساالنه جمعيت
(درصد) ()1375-1394

گراچقا

1/5

2233

2252

2354

2700

680

+1/02

ده پياز

4

3881

4078

4614

4700

1251

+1/05

عليآباد پشتشهر

الحاق

2598

4453

6540

7500

1987

+9/4

قاسمآباد

الحاق

2933

5661

8382

10000

2394

+12/04

حسنآباد شورين

الحاق

386

1600

4428

5500

864

+66/2

يكنآباد

5/5

2573

2824

3267

3600

620

+2

مهديآباد

4

400

1303

1908

2400

526

+25

سوالن

6/5

3025

3118

3281

3450

1030

+0/7

سنگستان

2/5

1227

1127

1193

1450

381

+0/92

شورين

1

3800

4021

4445

4700

1255

+1/2

توئيجين

8/5

1437

1496

1617

1700

465

+0/93

موييجين

7/5

1646

1759

1802

1930

503

+0/88

برفجين (وفرجين)

10/5

1410

1445

1622

1750

436

+1/2

آبشينه

6

1537

1506

1425

1300

417

-0/7

كنجينه

8

845

760

750

770

238

-0/4

حيدره باالي شهر

2

1551

1232

1145

1150

355

-1/29

چشين

3

1366

1447

1662

1950

502

+2/1

يکانه

10

584

427

342

450

108

-1/1

انصاراالمام

3/5

2753

2742

2799

3100

846

+0/65

خاكو

5

698

448

415

450

118

-1/7

سيلوار

الحاق

467

373

367

400

117

-0/7

چشمه ملك

1/5

242

252

268

270

78

+0/5

ابرو

8

3479

3486

3783

4000

1034

+0/74

تفريجان

5/5

2404

2134

2149

2146

691

-0/5

43475

49944

60558

67616

16896

مجموع
منبع :شناسنامه آباديها و آمارنامه استان همدان

دیواركشی باغها؛  .4ماده  14قانون زمین شهری (شهرسازی و
معماری)؛  .5قانون تملك و واگذاری زمینهای روستایی؛  .6قانون
جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب
فنی و اقتصادی؛  .7كمیسیون ماده 13؛ و  .8كمیسیون ماده .99
بر اساس مقایسه نقشههای  20ساله اخیر در محدوده پیرامون
شهر (تصویر شماره  ،4 ،3 ،2 ،1و  )5و مجاورت سكونتگاههای
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روستایی و انجام مصاحبه با خبرگان نهادها مشخص شد كه
كارگروه تخصصی امور زیربنایی در موافقت با تغییر کاربری
اراضی نقش نهادی و سازمانی تعیینكننده داشته است و در
این كارگروه دستاندرکاران مختلفی حضور دارند .این كارگروه
جزء كارگروههای تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه به شمار
میرود كه در استانداریها تشكیل میشود.
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جدول  .2سياستها و وظايف هر يک از دستاندرکاران مديريتي و سازمانی در تغيير کاربري اراضي سکونتگاههاي روستايي پيرامون شهري (خزش پيرامون
شهريروستايي)

نهادها و سازمانها

خالصه سياست در ارتباط با تغيير كاربري اراضي ،ايجاد باغ مسكوني ،خانههاي دوم ،ويال،
احداث بنا و واحد كارگاهي ،صنعتي و غیره در پيرامون شهر و سكونتگاههاي روستايي پيرامون
شهري

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري

رئيس كارگروه (جلسه) ،مسئوليت هماهنگي بين بخشها و نهادهاي مديريتي و جمعبنديکننده جلسات

مديركل دفتر فني استانداري همدان

زيرمجموعه معاونت عمراني استانداري ،اظهارنظر در زمینه فروش اراضي پيرامون شهرها ،نظارت بر ضوابط فني
احداث و تفكيك اراضي

سازمان مديريت و برنامهريزي كشور

نظرات در خصوص بحث بودجه و اعتبارات و بار مالي و اعتباري تأمين زيرساختها

راهوترابري استان همدان

رعايت حريم راه و ساختوسازها نسبت به جادههاي اصلي و فرعي و پاسخ به استعالمهاي مربوطه

شركت مخابرات استان همدان

موافقت با تغيير كاربري و پاسخ به استعالمهاي مربوطه

سازمان مسكنوشهرسازي استان همدان

دبير كارگروه ،ديدگاه سازمان فضايي و نظرات در خصوص هماهنگي بين طرحهاي توسعه و عمران شهرستان،
طرحهاي ناحيهاي و غیره

بنياد مسكن انقالب اسالمي استان همدان

فاقد اختيارات در خارج از محدوده روستاها ،ارائه نظرات در خصوص تطابق يا عدم تطابق تغيير کاربري با طرحهاي
ساماندهي كالبدي يك بخش و دهستان ،مسئوليت تغيير کاربري و ساختوسازها در فضاهاي روستايي داخل محدوده
به همراه دهياريها ،توافقات و تفاهمنامه با منابع طبيعي در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي واقع در محدوده و
حريم روستاها و تفکيک و قطعهبندي آن

شركت توزيع نيروي برق استان همدان

رعايت حريم كارگاه و بنا نسبت به پست و دكلهاي برق ،برآورد نياز برق کاربريها و اظهارنظر در خصوص تأمين يا
عدم تأمين برق

حفاظت محيط زيست استان همدان

يکي از اعضاي کميسيون ماده  1تبصره  1و عضو مستقيم در خصوص ارائه نظرات در پروندههاي تغيير کاربري؛ اظهار
نظر در خصوص آاليندگي كارگاهها و تأثیر آن بر محيط زيست و ديگر كاربريهاي مجاور ،سكونتگاهها ،آلودگيهاي
زيستمحيطي ،آب و غیره

يكي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان

اين نهاد برای آگاهي از ساختوسازها در حريم و پيرامون شهرها و صدور جواز تأسيس و پروانه ساخت و بهرهبرداري
است .در واقع تأثیرات اين ساختوسازها بر گسترش شهر و نظرات مربوط به حريم شهر توسط اين نهاد مطرح
ميشود.

سازمان جهاد کشاورزي استان همدان (اداره
امور اراضي)

عضو کميسيون ماده  1تبصره  1و اعالم نظر در خصوص پروندههاي تغيير کاربري؛ پيشنهاد بخش عمدهاي از تقاضاها
و درخواستهاي تغيير كاربري از سوي اين نهاد؛ مسئول اصلي اظهارنظر در خصوص موافقت اصولي يا عدم موافقت
براي تغيير كاربري اراضي

سازمان صنايع و معادن استان

پيشنهاد بخش عمدهاي از تقاضاها و درخواستها براي تغيير كاربري از سوي اين سازمان ،اظهارنظر در خصوص
استقرار نوع و مکان صنايع

شركت آب منطقهاي استان همدان

اظهار نظر درباره امكان يا عدم امكان تأمين آب و پاسخ به استعالمهاي مربوطه

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري استان

ارائه بخشي از درخواستهاي تغيير كاربري (كمپهاي اقامتي و تفريحي و گردشگري ،رستورانها) ،نظرات درباره
رعايت حريم آثار باستاني و تاريخي

منابع طبيعي استان

توافقنامه با بنياد مسکن براي در اختيار گذاشتن اراضي ملي و طبيعي در روستاها ،اظهارنظر در خصوص استقرار يا
عدم استقرار کارگاه و تغيير کاربريها در اراضي ملي و منابع طبيعي

شركت ملي گاز استان

رعايت حريم مربوط به لولههاي گاز و ايمني و انشعابات و غیره (برآورد مصرف گاز كاربري)

اداره ثبت اسناد و امالک استان همدان

اظهارنظر در خصوص وقفيبودن يا نبودن و مسائل مربوط به سند زمينها و حقوق ثبتي

نماينده دیگر دستگاههاي اجرايي استان حسب
مورد با حق رأي با تشخيص معاون امور عمراني
استاندار

عضو غيرثابت به فراخور درخواستها و تغيير کاربريها و موضوع جلسات کارگروه؛ شامل نهادهاي رسمي و افراد
حقيقي بدون حق رأي

منبع :يافتههاي حاصل از مصاحبهها و پرسشنامه تحلیل شبکهای1395 ،
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جدول  .3اندازه شاخصها در سطح کالن شبکه دستاندرکاران نهادي شهرستان همدان با موضوع تغيير كاربري اراضي
نوع پيوند

تعداد نهادها

كل پيوندهاي مورد انتظار

تبادل اطالعات

18

306

تراكم (درصد) اندازه شبكه دوسويگي پيوند (درصد) انتقاليافتگي پيوندها (درصد)

54/2

166

47/2

66

جدول  .4ميزان شاخص تمرکز شبکه (مركزيت) بر اساس پيوندهاي دروني و بيروني در شبکه دستاندرکاران نهادي
تمرکز شبکه بر اساس پيوندهاي دروني (درصد)

تمرکز شبکه بر اساس پيوندهاي بيروني (درصد)

48/44

29/76

یكی از وظایف و اختیارات این كارگروه در استان همدان
بررسی درخواستهای تغییرات كاربری اراضی زراعی و باغی
است .بیشترین درخواستهای تغییر كاربری اراضی زراعی و
باغی در پیرامون شهر و حریم شهر و مجاورت روستاهای پیرامون
شهری مربوط به پروندههای سازمان جهاد كشاورزی ،سازمان
صنایع و معادن ،شهرداریها و سازمان پایانهها و میراث فرهنگی
و گردشگری است .جدول شماره  2نقش و میزان تأثیرگذاری و
وظایف هریک از دستگاهها و نهادها در خزش روستایی و تغییر
کاربری اراضی محدوده پیرامون شهر همدان را نشان میدهد.
واقعیت این است كه مدیریت پیرامون كالنشهرها
پیچیدگیهای بسیاری دارد و نهادها و سیاستها و مداخالت
گوناگون و گاهی متضاد مانع مدیریت و سیاستگذاری كارآمد
مدیریتی و سیاسی میشود .اندازه شاخصها در سطح كل
شبكه در جدول شماره  4آورده شده است .نتایج حاكی از
آن است كه در بین نهادهای مطالعهشده در منطقه همدان،
تراكم 11پیوند انتقال اطالعات  54/2است .این شاخص به
صورت نسبت تعداد پیوند موجود بر تعداد پیوند ممكن در
شبكه تعریف میشود .میزان باالی شاخص تراكم در شبكه
دستاندركاران سازمانی نشاندهنده انسجام سازمانی باال در
بین سازمانهای مختلف است كه این میزان تراكم شبكه
نهادی ،انسجام نهادی متوسط را نشان میدهد .بدیهی است
كه هر چقدر میزان انسجام نهادی باالتر و به  100نزدیك باشد،
برای مدیریت و سیاستگذاری مناسبتر و برای جلوگیری از
تغییر كاربری اراضی و مدیریت ساختوسازها و احداث بنا و
غیره کارسازتر است.
نتایج نشان میدهد از  306پیوند مورد انتظار 166 ،پیوند بین
نهادهای بررسیشده محقق شده است (اندازه شبكه .)12تعداد زیاد
پیوندهای سازمانی در شبكه سبب افزایش فعالیتهای شراكتی
میشود .بدیهی است كه هرچه تعداد پیوند در شبكه افزایش یابد،
تراكم و انسجام نهادی و همكاریهای بین نهادی افزایش مییابد

و درنتیجه مدیریت فضاهای پیرامون شهری با فرض ثابتبودن
عوامل و نیروهای دیگر تقویت میشود.
بر اساس جدول شماره  3میزان انتقالیافتگی (انتقالپذیری)13
پیوندها  47/2و در حد متوسط است .نتایج نشان میدهد نهادها و
سازمانهای مسئول در سطح متوسطی از درگیربودن و در جریان
قرارگرفتندر پروندهها ودرخواستها و تقاضاهای تغییر كاربری و
احداث بنا و غیره قرار دارند .شاخص دوسویگی پیوندها 14نیز 66
درصد است كه این میزان بیش از متوسط و متمایل به باالست.
این شاخص تعداد پیوندهای یكطرفه و نامتقابل را برای هر
كنشگر در شبكه مشخص میكند .مشخص میشود كه یكسوم
از پیوندها در سطح  18كنشگر نامتقارن و یكطرفه است و این
نهادها اساساً در جریان پروندهها و درخواستهای تغییر كاربری
آنگونه كه باید قرار نمیگیرند.
بر اساس شاخص تمركز( 15مركزیت) میتوان بستگی شبكه را
مشخص كرد .بستگی یعنی میزان محصورشدن روابط در اختیار
چند نهاد كلیدی در شبكه است .این شاخص نشاندهنده میزان
مشاركت سازمانهادر تصمیمگیری برای امر تغییر كاربری اراضی
است .هر چه میزان تمركز در شبكه بیشتر باشد ،میزان مشاركت
و مداخله نهادها كاهش مییابد و نهادهای محدود تصمیمگیر
اصلی میشوند .باتوجه به جدول شماره  ،4میزان شاخص تمركز
و مركزیت در سطح كل شبكه بر اساس پیوندهای دریافتی و
خروجی هر دستاندركار  39/1درصد است كه نشان میدهد
تقریباً بیش از دوسوم پیوندهای شبكه در اختیار دستاندركاران
مركزی و نهادهای كلیدی و سیاستگذاران اصلی قرار دارد.
باتوجه به میزان كم تمركز در كل شبكه ،نهادهای بیشتری در
تصمیمگیریهای اصلی دخالت دارند .بر اساس شاخص میانگین
فاصله ژئودزیك ،طول مسیر پیوندهای بررسیشده بین دو كنشگر
 1/43و سرعت متوسط گردش پیوندهای بررسیشده با 74/2
درصد میزان باالی انسجام فاصلهای و سرعت باالی گردش
13. Transitivity
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جدول  .5شاخص فاصله ژئودزيک
شاخص فاصله ژئودزيک
Average distance

1/433

انسجام فاصلهاي

74/2

جدول  .6نهادهاي مركزي و پيراموني
نهادهاي مركزي تسهيلكننده (توسعهاي  -صيانتي)

نهادهاي مركزي تصميمگير (سياستگذار)

نهادهاي پيراموني

مدير کل دفتر فني استانداري

معاون هماهنگي امور عمراني

شرکت مخابرات استان همدان

سازمان مديريت و برنامهريزي استان همدان

سازمان مسکن و شهرسازي استان همدان

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

راهوترابري استان همدان

سازمان جهاد کشاورزي استان همدان

شرکت ملي گاز استان

بنياد مسکن انقالب اسالمي همدان

سازمان صنايع و معادن استان

نماينده دیگر دستگاههاي اجرايي استان

حفاظت محيط زيست استان همدان

يکي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان

شرکت آب منطقهاي استان همدان

سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و غیره

منابع طبيعي استان
اداره ثبت اسناد و امالک استان همدان
منبع :يافتههاي تحقيق1395 ،

پیوندها در سطح شبكه را نشان میدهد.
در شاخص مربوط به مركز و پیرامون 16شناخت كنشگران و
دستاندركاران مركزی و كنشگران و نهادهای پیرامون شبكه
تعیین میشود .بر اساس یافتهها ،نهادها به سه دسته تقسیم
میشوند (جدول شماره  .)5نهادهای مركزی تصمیمگیر
(سیاستگذار) ،نهادهای مركزی تسهیلكننده (توسعهایصیانتی)
و نهادهای پیرامونی .دسته كنشگران مركزی سیاستگذار با هم
16. Core and Periphery

ارتباط زیادی دارند و در نتیجه تراكم شبكه آنها نیز باالست،
اما در دسته كنشگران پیرامونی روابط و تراكم شبكه كم است.
این شاخص ما را در درك بهتر قدرتهای نهادی و نهادهای با
قدرت بیشتر در شبكه یاری میرساند و به منظور كاستن از قدرت
تمركز یا واردكردن نهادهای پیرامونی در ساختار تصمیمگیریها
به كار میآید (جدول شماره .)6
باید توجه داشت كه اگرچه نها دهای مركزی بیشتری در
مداخالت مربوط به تغییر كاربری اراضی سهیم هستند ،اما همین
نهادهای مركزی در شبكه خود به دو دسته نهادهای توسعهای

تصویر  .6جريان پيوندهاي دوسويه و يك سويه بين دستاندركاران نهادي در پيرامون شهر همدان (خطوط پررنگ نشاندهنده روابط تضادي در شبکه دستاندرکاران
نهادي است).
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تسهیلكننده و نهادهای اصلی تصمیمگیر و سیاستگذار تقسیم
میشوند .بر این اساس معاونت هماهنگی امور عمرانی ،جهاد
كشاورزی ،صنایع و معادن و مسكن و شهرسازی ،نهادهای
مركزی اصلی و تصمیمگیر به شمار میروند و درصد باالیی از
درخواستها و تقاضاهای تغییر كاربری اراضی و احداث بنا و
ساختوساز مربوط به این نهادهای مقتدر است.
همانگونه که در تصویر شماره  6مشخص است ،روابط تضادی
و تقابلی بین سازمانهای تأثیرگذار در تغییر کاربری اراضی زیاد
است .ادارههای راهوترابری ،مسکنوشهرسازی ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و جهاد کشاورزی  5نوع تضاد با دیگر سازمانها
و ادارات میراث فرهنگی و حفاظت محیط زیست نیز  6نوع تضاد
و تقابل با دیگر سازمانها دارند .سازمانهای شهرداری و صنایع
و معادن با  8و  9تضاد در حوزه تغییر کاربری اراضی به عنوان
نهادهایی با بیشترین موارد تضاد و تقابل در حوزه سیاستگذاری
و اجرا در بین  18سازمان به شمار میآیند.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش بروز پدیده خزش روستایی و تأثیرات آن در
سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر همدان و فضاهای بالفصل
آن و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در قالب رویکرد شبکه
اجتماعی تحلیل شد .در فرایند خزش روستایی نیروها و عوامل
مختلفی تأثیرگذارند .یکی از مهمترین آنها ،عوامل نهادی
و سازمانی ،رویکرد كنشگر شبكه و تئوری كنشگران و تحلیل
شبکه اجتماعی است .بررسیها نشانداددستاندرکاران سازمانی
در مدیریت زمینهای زراعی و باغی محدوده به درجات و در
سطوح مختلف تأثیرگذار هستند .اگرچه قوانین مختلفی برای
حفظ زمینهای کشاورزی وجود دارد ،اما به دلیل نبود اهرمهای
نظارتی و سیاستگذاریهای مختلف در پیرامون شهر از یک سو
و از سوی دیگر نبود فضا در سطح فضای شهری و هدایت این
کاربریها به این عرصهها ،دستاندرکاران نهادی را بهناچار به
موافقت در تغییر کاربریها سوق میدهد .بیشتر درخواستهای
تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی در پیرامون شهر و حریم شهر و
مجاورت روستاهای پیرامون شهری مربوط به پروندههای سازمان
جهاد كشاورزی ،سازمان صنایع و معادن ،شهرداریها و میراث
فرهنگی و گردشگری است.
طبق بررسیها بیش از  60تا  70درصد از این تقاضاها
مربوط به ساخت ویال و باغ مسكونی و دیواركشی و خانه باغی
(شخصی) بوده است که نظارت و پیگیری در این عرصههای
گسترده (در منطقه شهری همدان) را با توجه به بودجههای
اندک و کمبود نیروی انسانی ،تعداد تجهیزات و ماشینآالت
و وابستگی به درآمدهای تغییر کاربری دشوار میکند .نتایج
مربوط به تحلیل شبکه دستاندرکاران نهادی و مصاحبهها
نشان میدهد چند نهاد مقتدر و سیاستگذار در زمینه
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تحوالت كاربری اراضی نیروهای پیشران و نقشآفرین اصلی
هستند .اگرچه تعداد بیشتری از دستاندرکاران سازمانی در
هر نوع تغییر کاربری اراضی یا احداث بنا و کارگاه و غیره
مداخله دارند ،اما اوالً بیشترین درخواستها و تقاضاها برای
چند سازمان و نهاد اصلی است که تعیینکننده و نهادهای
كلیدی و سیاستگذار اصلی هستند ،ثانیاً این شاخص به
نوعی بیانگر رویهها و روالهای اداری و سازمانی است و
نهادهای دیگر در جلسات کارگروه برای تصمیمگیری بیشتر
نقش تسهیلکننده دارند تا نقش مخالف جدی و اصرار بر عدم
تغییر کاربری.
سازمانهای جهاد کشاورزی ،صنایع و معادن ،معاونت
هماهنگی امور عمرانی و مسكن و شهرسازی نهادهای کلیدی
و باقدرت و تصمیمگیر اصلی به شمار میروند و درصد زیادی
از درخواستها و تقاضاهای تغییر كاربری اراضی و احداث بنا
و ساختوساز مربوط به این سازمانهاست .مسئله رقابت بر
سر زمین و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه در سطح استان و
مرکز استان و سرمایهگذاری بیشتر در فضاهای خالی پیرامون
شهر و مسیرهای اصلی ارتباطی (همدان  -تهران ،همدان -
کرمانشاه ،همدان  -مالیر) نیز بسیار مهم است و منجر به
تحوالت کالبدی ناشی از خزش روستایی و پیرامون شهری در
این محدوده شده است .پیامدی که بههمریختگی و انفصال
و جداافتادگی کاربریها و مجاورت بافت کالبدی روستاها با
کاربریهای گاهاً متضاد را به دنبال داشته است .تداوم چنین
روندی باعث محدودشدن عرصههای تولید زراعی و باغی و
تکهتکه شدن و غیراقتصادیشدن اراضی و وجود فضاهای
کشاورزی و کاربریهای گوناگون متداخل خواهد شد.
بر اساس نتایج حاصلشده به نظر میرسد ساختارهای
ناکارآمد بخشینگر موجب میشود هماهنگی و انسجام بین
دستاندرکاران وجود نداشته باشد یا اگر به وجود آید ،ضرورتها
و ترجیحات دیگر همچون امکان جذب سرمایه بیشتر ،حمایت
از سرمایهگذاران و بخش خصوصی ،تأمین اشتغال و غیره ،به
تغییر کاربریها و ایجاد کارگاهها و بناها و سولهها منجر شود.
سكونتگاههای پیرامون شهر به دلیل جمعیت زیاد ،قابلیتهای
اقتصادی ،پایداری شهری و روستایی و وجود منابع آب و خاك
نیازمند توجه بیشتر برنامهریزان و سیاستگذاران در چارچوب
پیوندهای روستاییشهری و برنامهریزی فضایی و سیاستگذاری
مبتنی بر پیوند عملكردی نظام سكونتگاهی هستند.
در این بین مدیریت منابع آب و خاك و حفظ و تداوم
فعالیتهای زراعی و باغی در سطح منطقه از سوی كنشگران
مختلف و نهادهای زیربط به عنوان اصلی اساسی باید مدنظر قرار
گیرد؛ مدیریتی كه شهر و روستاهای پیرامون را به صورت یك
نظام سكونتگاهی ببینید و مسئله حریم روستاها و مداخلهها در
فضاهای پیرامون شهری را قاعدهمندتر و اصولیتر دنبال كند.
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