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چکیده

ت بندییی اجتماعییی– اقتصا ید  ، ،ایننن
همواره بین شهروروستاهای پیرامون آن ،روابط متقابلی برقراربوده است که درهرنظام یا ص رو ت ت

یو
یهاییی فضایی ی
ن مباحثثث دربرنامهههریزی ی
روابط متقابل ،شکل خاصی پیدا میکند .مطالعه و بررسی روابط شهروروستاا ازمهمت یر ن ن

الم در س حط
ن ح زو هه نف یارهش ذو الال الال
منطقهای میباشد .لذا تحقیق حاضربه تحلیل برهم کنش روستاشهری بههه منظوررر تعیین ن

تسرهش ان   

ی و تحلی ییل و تجزیههه
پرداخته است .روش تحقیق درمقاله حاضرتوصیفی ،تحلیلی وروش گردآوری اطالعاتتت کتابخانهههای و می ناد ی ی

ش بی ییانگرآن
اطالعات پرسشنامه ازآزمون های  ،T-testهمبستگی پیرسون وکروسکال والیس استفاده شده است .یافتههههاییی پ هوژ ش ش

ن  ،2/1959جریانننها اب یترجاهم ی      2/5518پا ایین
است با توجه به آزمون  T-testکه متغیرهای جریانها اب یداصتقا ی     میا یگن ن ن
ی-
ترازحدمبنا وجریان های اجتماعی -فرهنگی با میا یگن ننن  ،3/5677جریانننها دبلاک ی یی ییی -فضایی اب      3/3259وجریا دا یاه ن ار یی یی

سیاسی  3/8337باالتر از حد مبنا میباشد .همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگراین است کههه ب ببین می لصاف ناز هه ههه
ی و سیاسییی -اداری) بههه ترتیببب با ا
ازشهرو متغیرهای تحقیق (جریانهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،مها رج تتی ،کالبدییی-فضایی ی
ش فاصلههه تأثثیر جریانننهاییی
ضریب ( -0/518 ،-0/658 ،-0/520 ،-0/669و  )-0/577رابطه معکو سسس وجوددد دارد .یعنییی با ا اف یاز ش ش
مختلف شهر بر روستاها کاهش مییابد .در خاتمه نتایج آزمون کروسکال والیس نیز تأیید کننده همبستگی پیرس نو

م ممیباش اب و د   

افزایش فاصله از میانگین رتبه کاسته میشود که نشان دهنده کاهش نفوذ شهر ایالم با افزایش فاصله است

واژگان کلیدی :برهم کنش روستا-شهری ،حوزه نفوذ ،شهر ایالم

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای عظیم علی شائی با عنوان" تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ شهر ایالم "با
راهنمایی آقای دکتر احمدعلی خرم بخت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان است.

( -2نويسنده مسئول) ahmadali.kho@gmail.com
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مقدمه
شهر و روستا به عنوان یک فضای جغرافیایی ،از درهم تنیدگی عناصر کالبدی و فضای به وجود آمدهان جو اب .د و ددد دددد
تشابه متعدد در حوزههای شهری و روستایی که با عناصر فضایی چون فعالیتها ،انسان و پدیدههای انس تخاس نا   
همراه میشوند ،اما کارکردهای فضایی شهر و روستا از تفاوتهای معناداری برخو دنتسه رادر    ک ککه حاص ام ل هههی ییت
مکان و روح حاکم بر فضای آنهاست .ژان پاستیه تنوع و تضاد را دو عنصراساسی حاکم بر تفاوتهای فضایی می ییان
شهر و روستا میدانست و معتقد بود فضای شهری جایگاه تنوع و تضادها است ()Ashrafi,1998:14
مساله روابط شهر و روستا از دوران باستان مطرح بوده است ( .)Soltanzadeh,1988: 25در ای نیب طباور نامز ن     
شهرها و روستاها تقریبًاًا متعادل و دو طرفه بوده ،روستا از نظر خدمات و سرمایه وابسته به شهر بو زا مه رهش و هد   
ی
ی ب ار ی ی
ی و ش ره ی ی
لحاظ مواد اولیه و منابع غذایی به روستا نیاز داشته است ) ،(Saraami, 2005: 101ارتباط روس یات ی ی
ی و فرصتتتهاای
ط زن گد ی ی
کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی و شهرنشینی مهم است .ارتباط قوی م ممیتوانددد ش یار ط ط
ت س وت ننن
ی زیرس خا ت ت
ت و ک یآرا ی ی
ی و کفایت ت
شغلی از هر دو جمعیت شهری و روستایی را بهبود بخشد .تجارت داخلی ی
ی است ت
فقرات روابط سودمند متقابل شهر و روستا و از موفقیت رابطه بین مناطق شهری و روس یات ی ی
ت1998( .؛،Tacoli
و ک  در ( ( Fasharaki,
ی جس جت و و
2003؛  .)Tacoliاما ریشههای ابهام در تفکیک شهر و روستا را باید در انقالب ص تعن ی ی

 .)1996: 47صنعتی شدن باعث وابستگی بسیار شهر به روستا براي غذا ،مواد خام و نیروي انسانی است در حالی که
ب
روستا بر عکس براي کلیه نیازمنديهاي اقتصادي و اجتماعی چشم امید بههه شهررر دوختههه استتت .ام عب ا دد ددد از انقالب ب
صنعتی کم کم به مرور زمان کفه ترازو به سمت شهرها سنگینی کرد به طوري که امروزه این شهرها هستند که بخش
ی را
ع روس یات ی ی
مهمی از غذاي مصرفی روستاها را تأمین میکنند .به عالوه شهرها مواد خام اولیه صنایع دستی و ص یان ع ع
تأمین مینمایند .یعنی برعکس گذشته عمدتًاًا روستاها متکی به قدرت و امکانات شهري گردیدهاند و رابطههه شهررر و
روستا یک رابطه یک طرفه یعنی به نفع شهرها شده است ).(Saraami, 2005: 107
آنچه در چنين تب يي ن فضا يي به عنوان كي

ش آفرين ييي شهررر در نظممم بخشي
اصل كلي و پذيرفتني مهم میباشد ،،نقش ش

سلسله مراتب سكونت گاههاي روستا يي از كي

ط اجتم عا ييي –
ش ن رباربا ييي هاا و بهبودد ش يار ط ط
سو و تأثير آن در هاك ش ش

اقتصادي روستاها از سوي ديگر است .گر چه در اين ميان ادامه حيات و بقاي كي

شهر زنده و پويا به بركت س و زا

كار ارتباطات ،تغ يي ر ساختار و كاركردها و بالطبع جريانات بين شهر و حوزه نفوذ آن میباشد؛ ولي باز هم نم ممیتواننن
نقش پررنگ و برجستهي شهر را در توسعهي روستا يي از طر قي نحوهي پيوندها و مناسبات شهري-روس يات ييي ناد دي هه
گرفت . (Zia Tavana and Shamsi-al-Dini, 2010: 46).به عبارت دیگر وجود انواعی از رابطه و پیوندهای فض یا ی
میان شهر و روستا در کشورهای مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه با ظرایف و دامنه حداکثری و ح زا یلقاد
جریانات فی ما بین موید نقش و جایگاه اینگونه ارتباطات متقابل در نظم دهی به فضاهای جغرافیایی نواحی مختلف
است .رابطه بین مناطق شهری و روستایی در حال تغییر است از کشورها در سراسر جهان است .در حالی کههه برخی ی
ی
از مسائل مانند تغییر سیستمهای کشاورزی ،جهانی هستند ،جنبههای دیگری از فرآیند خاص به برخی کشو هر اا و یاا
مناطق هستند .در دهههای گذشته ،در کشور ما نیز شهرها از روستاها مت ثأ ررر شدههانددد و از ای یاهاضف رد ،طباور ن    
شهری پیامدهای متفاوتی شکل گرفتهاند؛ اما اثرات متعدد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهرها بر روس روشک یاهات   
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از عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار است .تجلی چنین اثراتی که گاه با عناوین پیامدهای ارگانی کیناگراریغ و ک   
تفسیر میشوند ،مبین نقش دوگانه اثربخشی تعامل شهر و روستا در ابعاد منطقهای است .روابط ارگانیک که عمدتًاًا با
اثار مثبت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی همراه هستند ،در شکوفایی و رونق و نیز در شکلگیری روابط غیر ارگانیک
در بروز    آش تف گگ گیه ییاتسور و یرهش یا       

م ثؤ رر ر هس دنت    (Akbar Pour Sarvakanrood and Najafi, 2010).

سیاستهای عمومی و برنامههای شهری و منطقهای میتواند کمک به حمایت از رشد اقتصادی در حالی که حفاظت ت
ت
ی یاا
ی در من طا ققق ش ره ی ی
کاربری طبیعی و کشاورزی .متاسفانه ،بسیاری از سیاست همچنان به تمرکز به طور انحص را ی ی
روستایی و موفق به رسیدگی به ارتباط بین این دو نشدهاند .در این راستا میتو  رهش نیب لماعت نا و ر هب ار اتسو       
عنوان واقعیتی انکار ناپ هعسوت رد ریذ    منطقهههای مط .درک حر    (Pourahmad et al., 2013: 54).بن نیاربا

مطالع و ه

لهاای
ارزیابی الگوی موجود در روابط شهر و روستای پیرامون ،با هدف شناخت مسائل ،مش هار نتفای و تالک    حل ل
مناسب برای برقراری و توسعه رابطهای متعادل متناسب با ویژگیهای شهر و روستا ضروری به نظر میرسد؛ زیرا تا
زمانی که روابط شهر و روستا و بررسی تاثیرات شهر بر روی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و کالبدی_فض یا ی

روستاهای پیرامون و کنش متقابل آن به طور دقیق مورد مطالعه قرار نگیرد نخواهیم توانست به هدایت منطقی شهر و
روستا بپردازیم .برای بررسی این نکته مهم شهر ایالم به عنوان نمونه انتخاب شده است شهرستان ای م اب مال سس س سسسساحت
 2165کیلومتر مربع از شهرستانهای استان ایالم است .این شهرستان در شمال غربی استان قرار گرفت بطق .تسا ه    
جمعیتی این شهرستان ،شهر ایالم میباشد که در سالهای اخیر روستاهای پیرامون خو تحت ار د   

تأثثیر تغیی و تار

تحوالت اقتصادی و اجتماعی قرار داده بنابراین سعی شده تا ب هوحن تخانش ا     جریانننه ورین ،الاک فلتخم یا ی     
انسانی ،خدمات و منابع مالی و اطالعات بین شهر و روس ا صیخشت هب نوماریپ یاهات ین ییاسانش و تانایرج        
شکافها در جریانات بپردازیم؛

تحق قي حاضر از نظر نوع و هدف كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي -تحلیلی باا راهبردد پيمايش  ي مم مممیباشددد .روش-
شه و یمک یا
شناسی تحقیق حاضر ترکیبی بو ور و هد ش ش

فیک ی ار 

رد فر دنیآ ی دنچ 

لحرم هههههه هههههههای (از ط و هیوگ حر

گردآوری داده گرفته تا تفسیر نتایج) با هم به کار میگیرد .در این نوع روششناسی دادههای می رازبا قیرط زا یناد    
مناسب مانند پرسشنامه گردآوری میشوند و به گونهای کدگذاری و وارد میشوند ک ومزآ ناوتب ه ننن ننننه و یرامآ یا
تحلیلهای کمی در محیط  SPSSبر روی آنها انجام داد .همچنین در تحقیق حا داد رض ههه وصخم همانشسرپ یا ص    
مردم عامه به گونهای جمع آوری شدهاند ت ومزآ قیرط زا ناوتب ا نننن نننننه یرامآ یا     ،Tهمبس و نوسریپ یگت

نومزآ    

کروسکال والیس به آزمون فرضیات پرداخت .جامعه آماری تحقیق ،خانوارهای ساکن در روستاهای ایالم م ممیباش دن
که بر اساس فاصله به چهار گروه تقسیم شدهاند و از هر گروه  2روستا انتخاب شده اس عماج عقاو رد .ت ةةة ةةةة آم يرا
یباش نینچمه .د   
شامل همه گروههای مردم ساکن در این  8روستا میباشند که تعداد جامعه آماری  5024خانوار می ی
حجم نمونه براساس دو روش کوکران و جدول مورگان حجم جامعه نمونه برابر است با  346خانوار از خانواره یا
ساکن در روستاهای شهر ایالم میباشد در نهایت ب رد همانشسرپ ییایاپ یار رک یافلآ شور زا قيقحت نيا و خابن        
استفاده شده است .با توجه به مسائل موجود در روستاهای پیرامون شهر ایالم و ضرورت انج ،قیقحت ما

نیا     س اؤ للل
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مطرح میشود که ساختار حاصله از روابط میان شهر ایالم و روستاهای پیرامون آن چگونه است؟ و ای هچ طباور ن    
تاثیری در ابعاد فضایی شهر و روستا داشته است؟
مبانی نظری
ی در عرصههه منطقهههای
پیوندهای روستایی  -شهری حاصل تعامل دوسویه سکونتگاههای روستایی و کانونهای ش ره ی ی
ل
هستند .این پیوندها ،بر خالف روابط سنتی شهر و روستا که عمدتًاًا گویای نوعی روابط سلطه است ،به واسطه تعامل ل
دو سویه و مجموعهای از جریانهای مکمل تبیین میشوند .بر این مبنا ،پیوندهای روستایی  -شهری را میتواننن از دو
ی
منظر یا سطح مورد بررسی قرار داد :پیوندها در عرصه فضا؛ و دوم تعامل در سطح بخشها شامل فعالیته ههای روس یات ی ی
تو
که در نواحی شهری به انجام میرسند یا فعالیتهایی که اغلب بههه عنواننن ش ره ییی طبقههه بندییی م ممیشونددد (ص عن ت ت
تو
خدمات) ،اما در نواحی روستایی جریان دارند . (Saeedi, 2008: 216).بررسی شدت ،کثرت ،ساززز و ک را  ،،کیفیت ت
ن ایننن دو ،موضوععع
ی بین ن
نوع روابط و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و فضایی این روابط در ش ره  ،،روستاا و فض اها ی ی
جغرافیایی رابطه شهر و روستا هستند .انواع روابط ما بین شهر و روستا را محققان مختلف به شیوههای متفاوت مورد
ی
بررسی قرار دادهاند مثل :شهر در ارتباط با جمع آوری تولیدات ناحیه ،رابطه جمعتی ،،رابطههه خدددماتی ،عملکردهای ی

اداری شهر ،نشر تکنیک و خدمات گوناگون ،محورهای ارتباطی شهررر – ناحیههه ( Fried, 1989: 461-445).نظریات ت
ت
ب
ف در کشو اهر ييي و مکاتب ب
ن مختلف ف
متعددي در زمینه توسعه سکونتگاههاي انسانی (شهر و روستاا) توسططط محققین ن
فکري گوناگون ارائه شده است که در این میان با بیان مرتبطترین نظریات با فرآیند تحلیل ش کب ههه اجتم عا ییی در بیننن
ب
سکونتگاهها و شناخت سکونتگاههاي کلیدي ،میتوان نظریات زیر را مهمترین و مرتبطترین نظریات باا چه وچرا ب ب
تحقیق حاضر برشمرد:
ی»
ی مرکزی ی
-1نظریه مکان مرکزی که والتر کریستالر ( )1969-1893آنرا در سال  1933در کتاب خود به نام «مکانهای ی

در بخش جنوبی آلمان منتشر کرد ( .)BAran Pour,2012: 36این نظریه سعی در تفسیر و تبیین جغرافیای چگو گن ی ی
ی
تگی یر
ی و خ امد ت ت
ت رس نا ی ی
رابطه توزیع جمعیت با نظام خ امد ت ت

در من طا ققق مختلف ف
ف دارد ( Ghadiri and Asayesh,

)2009, 43
ی و توسعههه از ایجادد مراکززز
 -2قطب رشد که توسط پرو مطرح شد این نظریه با توجه به همبستگی میان شهر گرایی ی

ص در سطططح
اصلی منطقه¬ای در نقاط مختلف برای رشد جانبداری می¬کند و بر رشد محدود تنها چند شهری خاص ص
مناطق تاکید دارد. (Rezvani, 2011: 7)..
ی جهاننن سوممم اس اوت ررر
 -3رویکرد مرکز  -پیرامون اساسًاًا بر نظریات پربیش ( )1959درباره توسعه نیافتگی کشو اهر ی ی
ی
است و به عنوان مدلی برای بررسی نحوه سازمان¬پذیری فضایی فعالیت انسانی مبتنی بر توزیع نامتعادل و ن رباربا ی ی

قدرت اقتصادی و اجتماعی در مقیاس¬های دیگر (محلی و ناحیه¬ای ،منطقه¬ای) نیز قابل بررسی اس  ت ( ( Saeedi,

.2006: 144).
-4کارکردهای شهری در توسعه روستایی توسط راندینلی در امر توسعه مطرح شد ،وی نظریه خود را بر مبنای عدممم
ل ش یار ططط
ی در تأممین ح قاد ل ل
تمرکز سرمایه گذاریها در سکونتگاه انسانی با تاکید بر استراتژی توسعه بر محوررر ش ره ی ی
ی
برای مردم روستایی قرار میدهد که آنها را قادر میسازد تا جوامع روستایی خود را به توسعههه اجتم عا ییی -اقتص دا ی ی
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یهاا را بیننن حوزهههاای
برسانند .وی در نظریه خود بر مفهوم برخورد وابستیگیها نیز اهمیت میدهد و این وابس گیت ی ی
روستایی با شهرهای کوچک و بین شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ الزم میداند و این تعادل فضایی ،اجتماعی ،و
اقتصادی را پایگاه اصلی در امر توسعه میشناسد .)Shokouti, 2004, 315).
-5نظریه شبکهها معتقد است اصو ًالًال تحول در یک یا چند محل آغاز میگردد و از آنجا ،از طریق مجاری حرکتی ،،از
لها تسرییی م ممییابد ،،بدینس نا ،،
طریق گرهها ،در طول سطوح و به سمت سطوح پایینی سلسله مراتب ،به سایر محل ل
روندهای تحولی در طول مکان و زمان موجب پراکنش فضایی میشوند .)Soltani Moghadas, 2007, 58).
 -6رویکرد شبکه منطقهای توسط مایک داگالس مطرح شد وی معتقد بود تغییرات در پیوندهای روستایی  -شهری
در سطح منطقه متأثر از تغییرات در دو بعد روابط اجتماعی  -اقتصادی و سکونتگاهها و اسکان میباشد .با توج هب ه   
اهمیت موضوع تاکنون پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته که در ادامه به تع زا یداد آنهاا اش هدش هرا   
است.
 اوبیک و ترلین ( )2006در گزارشی درباره رواب ر و رهش لباقتم ط و پورا رد اتس ا یسررب هب  ور نیا اا اااااا اااااااااب رد طکشورهای فنالند ،مجارستان ،هلند و اسپانیا به منظور طراحی مدلی از روابط با ه فد

 طباور دوبهب ششش ش شششششهر و روستاا

پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که برای جلوگیری از ناپایداری در چشم اندازهای روس یات ی ا مزال  سس سسست
طرحهای جامع روابط متقابل پایدار شهر و روستا ،آمایش سرزمین بر مبنای توانهای ناحیهای و ایجاد ساز و کاره یا
تأمین منابع مالی به منظور مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی تدوین گردد.
ب در توس تسور هع اا ااایی
 کورتنی و همکاران ( )2007در مقالهای باعنوان «شهرهای کوچک ب طق ریز تروص ه بببب ببببانگلیس :بررسی ارتباطات شهر و روستا با استفاده از م ز یعامتجا یرادباسح سیرتا یر      منطقهههای» ،ب ا هدافتسا ا زز ززز
اطالعات اقتصادی -فضایی حاصل از چهار شهر کوچک در انگلیس به اندازهگیری ق ماغدا ترد    اقتص و رهش یدا
پسکرانه آن و ارزیابی اثرات نشت آن به این پسکرانه های روستایی پرداخته است .نتایج بدست آمده حاکی از ارزش
بالقوه شهر به عنوان «زیر قطب در توسعه اقتصاد محلی» است ک دوخ هنارکسپ یارب هنوگچ ه

شا طیارش تتتتتتت تتتتتتتتغال و

خدمات بانکی و مالی ارائه میدهد .ولی به نظر میرسد فعالیتهای کشاورزی به عنوان پیوند اقتصادی ش تسور و ره اا ااا
همچنان پابرجا میباشند و هنوز هم نقش مهمی در توسعه روستایی اطراف این شهرها دارند.
 یولید و همکارنش ( )2010در گزارشی روایتهای روستا شهری و روندهای فضایی در اروپا به مطالعه و تحلیلروابط شهر و روستا پرداختهاند .هدف این مطالعه آنالیز مفاهیم روستایی و شهری است؛ به صورتی ک علاطم رد ه اا ااات
علمی و کلیدی و اسناد سیاست گذاری اروپایی تعریف شدهاند .خروجی این مطالعه موارد زیر میباشد:
 سنتزی جامع از همه مطالعات صورت گرفته در دهههای اخیر در رابطه با مفاهیم شهری و روستایی ،در محتواای
روندهای فضایی معاصر در اروپا
 تعریف گرایشها و روندهای کلیدی در مورد پویایی شهری و روستایی دراروپا
 اعتبار سنجی این روندها به وسیله متخصصان اروپایی ،شامل نویسندگان اصلی درگیر با کارهای علم ممی اخی ییر در
زمینه روابط شهر و روستا
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 معیدفر و اکبری ( )2007در مقالهای به مطالعه مناسبات شهر و روستا و اثرات توسعهای آن در شهرس اس ات و غالبج   پرداخته است که یافتههای پژوهش نشان داده که روس هات اایی ک آ تفاسم ه

نن نننه  تابسانم ،تسا رتمک رهش زا ا و    

پیوندهای بیشتری با شهر داشته و از سطح توسعه ی ییافتگی بیشتررری برخوردارن ک روط هب و .د للل ل لللللی روس هات اایی که
مناسبات بیشتری با شهر دارند سطح توسعه یافتگی آنها بیشتر است.
 شمش الدینی و همکاران ( )2010در مقالهای با عنوان تحلیلی بر جریانات متقابل روستایی -شهری به مطالعه ش رهن
مرودشت و روستاهای پیرامون پرداختند که نتایج تحقیقشان نشان داد با ارائه خدمات روستاهای حوزهه نفوذ ذ مض ن ن
فراهم نمودن شرایط و پویایی روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی-فضایی در آنها شدهه استتت .از س سسوی دیگررر
ساکنین روستاها هم زمینههای پویایی و رشد مرودشت را فراهم نمودهاند.

 میرزایی قلعه وهمکاران ( )2011در مقالهای به مطالعه تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میزززان توس یگتفای هع   ی
ی بررر توسعههه نو حا ی ی
روستاهای دهستان هرسین پرداختند که نتایج این تحقیق بیان میکند که این روابط تأثیر چن ناد ی ی
ی
روستایی نگداشته اند و بیشتر بر تغییرات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مؤثر بوده است و این مح دود هه از پیام اهد ی ی
کالبدی روابط روستاشهری بهره بر بوده است.
 علیزاده و همکاران ( )2013در مقالهای به بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای دهستان عشق اب دابآ    شهر نیشابور پرداختند که یافتههای بدست آمده تاییدی بر روابط جهانی مرکز -پیرامون در مقیاس ناحیهههای اس و ت
نشان میدهد که پیرامون (دهستان عشق آباد) از جوانب مختلف تحت سیطره و تس طل

مرک  ز ( (ش وباشین ره رر ررر) ق رار

گرفته است .کیفیت و شدت رابطه به گونهای است که تسلط شهر نیشابور به دالیل مختل  :هلمج زا ف عع ع ععععدم وجود
امکانات کافی در مرکز دهستان ،نزدیکی فاصله ،اختالف فاحش سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی مو م در طططالع و ه
دهستان عشق آباد سایه افکنده است.
جدول  .1خالصه پژوهش صورت گرفته در رابطه با روابط شهر و روستا
نویسندگان

سال و منطقه مورد مطالعه

Obick and Trilin

یافتهها

( )2006کشورهای فنالند ،مجارستان ،هلند و اسپانیا

یافتهها نشان میدهد که برای جلوگیری از ناپایداری در چشم اندازهای روستایی الزم است

حهاای
ط رح ح

جامع روابط متقابل پایدار شهر و روستا ،آمایش سرزمین بر مبنای توانهای ناحیهای و ایجاد ساز و کارهای
تأمین منابع مالی به منظور مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی تدوین گردد.

ب در
)«(2007شهرهای کوچ طق ریز تروص هب ک ببببب ببببب
Courtenay et al

توسعه روستایی انگلیس :بررسی ارتباطات شهر و روستا
با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی زیر منطقهای»،

and
et

Moyedfar
Akbari
Shamshaddini
al

Mirza'iCastleand
colleagues

نتایج حاکی از ارزش بالقوه شهر به عنوان «زیر قطب در توسعه اقتصاد محلی» اس هنوگچ هک ت     ب ببرای
پسکرانه خود شرایط اشتغال و خدمات بانکی و مالی ارائه میدهد.

)(2008مناسبات شهر و روستا و اثرات توسعهای آن در

یافتههای پژوهش نشان داده که روستاهایی که مسافت آنها از شهر کمتر اس و تابسانم ،ت

شهرستا ساوجبالغ

بیشتری با شهر داشته و از سطح توسعه یافتگی بیشتری برخوردارند.

)(2010تحلیلی بر جریانات متقابل روستایی -شهری به

ی
ط و پوی یا ی ی
نتایج تحقیقشان نشان داد با ارائه خدمات روستاهای حوزه نفوذ ضمن ف هار ممم نمودننن ش یار ط ط

مطالعه شهر مرودشت و روستاهای پیرامون

روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی-فضایی در آنها شده است

)(2011تحلیل روابط متقابل ش نازیم رد اتسور و ره    
توسعه یافتگی روستاهای دهستان هرسین

پپ پپپیون هد اای

نتایج این تحقیق بیان میکند که این روابط تأثیر چندانی بر توسعه نواحی روستایی نگداشته اند و بیشتررر
ی کالبدییی روابط ط
ط
ن مح دود ه ه از پیام اهد ی ی
بر تغییرات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مؤثر بوده است و این ن
روستاشهری بهره بر بوده است.
یافتههای بدست آمده تاییدی بر روابط جهانی مرکز -پیرامون در مقیاس ناحیهای است و نشان میدهد که

Alizadeh et al.

ط متقاب و رهش ل
)(2014روابط ط

رد اتسور یاهاتسور      

دهستان عشق آباد با شهر نیشابور پرداختند

پیرامون (دهستان عشق آباد) از جوانب مختلف تحت سیطره و تسلط مرکز (شهر نیش وبا ررر) ق گ رار رررفته
است .کیفیت و شدت رابطه به گونهای است که تسلط شهر نیشابور ب فلتخم لیالد ه    

از جمل  :ه عع عععدم

وجود امکانات کافی در مرکز دهستان ،نزدیکی فاص  تامدخ حطس شحاف فالتخا ،هل د زکرم ود ر      
جمعیتی مورد مطالعه و دهستان عشق آباد سایه افکنده است.
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قلمرو پژوهش
شهرستان ايالم با  2165يك لومترمربع  10/75درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است .از نظر موقع تي
جغرافيا يي بين  45درجه و  45دقيقه تا  47درجه و  45دقيقه طول شرقي و  33درجه و  15دقيقه تا  34درج و ه 15
دقيقه عرض شمالي واقع شده است .اين شهرستان از شمال به شهرستانهاي ش و لوادرچ ناوري

زا ،ناويا  قرش و   

جنوب به شهرستانهای دره شهر و مهران و از سمت غرب به كشور ع دحم قار ود م  ييييييي شو تاميسقت ظاحل زا .د    
سياسي داراي  3بخش 2 ،شهر و  6دهستان ميباشد.
جدول :2-تقسيمات سياسي و تعداد آباديهاي شهرستان ايالم در سال 1395
نام شهرستان

ايالم

تعداد آبادي

نام بخش

نام شهر

نام دهستان

چوار

چوار

ارکوازی

28

بولی

14

مركزي

ایالم

ده پا يي ن

5

6

کشوری

5

3

سیوان

----

میش خاص

15

4

19

علیشیروانی

7

4

11

دارای سکنه

خالی از سکنه

جمع

15

43

13

27
11
8

Source:, https://www.amar.org.ir 2018

شکل :1-موقعیت شهرستان ایالم در تقسیمات سیاسی استان
Source: Writers, 2018
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شکل  :2موقعیت محدوده مورد مطالعه
Source: Writers, 2018

تحلیل یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان میدهد که  22نفر ( 6.4درصد) کمتر از  20سال سن 314 ،نف  ر ( ( 90.8درص )د
 20تا  45سال سن و  10نفر ( 2.9درصد)  45تا  65سال سن داشتهاند (جدول.)4-
جدول :3-توزیع فراوانی سن پاسخگویان
میزان سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کمتر از  20سال

22

6/4

6/4

6/4

 45-20سال

314

90/8

90/8

97/1

 65-45سال

10

2/9

2/9

100/0

جمع کل

346

100/0

100/0

Source: Research findings, 2018

توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان نشان میدهد که  110نفر ( 31/8درصد) کمتر از دیپللم تحص ،تالی

 155نفر

( 44/8درصد) دیپلم و فوق دیپلم 68 ،نفر ( 19/7درصد) کارشناسی و  13نفر ( 3/8درصد) کارشناسی ارشد و ب رتالا
تحصیالت داشتهاند (جدول.)5-
جدول :4-وضعیت سواد پاسخگویان
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فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

سواد
زیر دیپلم

110

31/8

31/8

31/8

دیپلم و فوق دیپلم

155

44/8

44/8

76/6

کارشناسی

68

19/7

19/7

96/2

کارشناسی ارشد و باالتر

13

3/8

3/8

100/0

جمع کل

346

100/0

100/0

Source: Research findings, 2018

وضعیت محل تولد جامعه نمونه
توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان نشان میدهد که  276نفر ( 79/8درصد) روستای محل سکونت 57 ،نفر (16/5
درصد) روستاهای اطراف و  13نفر ( 3/8درصد) شهر ایالم و  13نفر ( 3/8درصد) میباشد( .جدول.)6-
جدول  :5-وضعیت محل تولد پاسخگویان
محل تولد

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

روستا محل سکونت

276

79/8

79/8

79.8

روستاهای اطراف

57

16/5

16/5

96/2

شهر ایالم

13

3/8

3/8

100/0

جمع کل

346

100/0

100/0

Source: Research findings, 2018

نتایج استنباطی حاصل از آزمون تی تست تک نمونهای
برای تعییین وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است که گویهههه تم ره یا غغ غغغی مه اب ر    
ترکیب شده و بوسیله آزمون  Tتک نمونهای تحلیل شده است .نتایج حاصل نشان دهنده آن اس  اب هک ت تتت تتتتوج هب ه   
ن  ،2/1959جریانننه یا
اینکه حد متوسط ( )3میباشد از  5متغیر پژوهش ،متغیرهای جریانهای اقتصادی با می یگنا ن ن
مهاجرتی با میانگین  2/5518میباشد که نسبت به حد مبنا و استاندارد پایین میباشد .این اختالف میانگین در سطححح
یباش  د ( ( .)Sig=0.000همچنیننن جریانننه یا
ی معن ادا ررر بودهه و موردد اطمیناننن می ی
بیش از  95درصد به لحاظ آم را ی ی
اجتماعی -فرهنگی با میانگین  ،3/5677جریانهای کالبدی -فضایی با میانگین  3/3259و جریانهای اداری-سیاسی
 3/8337میباشد نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با توجه به اینکه حد متوسط ( )3میباشد .ل هس ظاحل هب اذ
متغیر فوق از ارتباط قوی برخوردار میباشند .این اختالف می زا شیب حطس رد نیگنا

   

    95درص یرامآ ظاحل هب د     

معنادار بوده و مورد اطمینان میباشد( .جدول.)7-
جدول  :6نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای مربوط به متغیر روابط اقتصادی
متغیر

= 3Test Value
میانگین

T

درجه ازادی

معناداری

تفاوت میانگین

One-Sample Test

 95%سطح اطمینان
پایینتر

باالتر

روابط اقتصادی

2/1959

18/535-

345

0/000

-0/80406

-0/8894

-0/7187

روابط اجتماعی -فرهنگی

3/5677

35/474

345

0/000

0/56766

0/5362

0/5991

روابط مهاجرتی

2/5518

16/034-

345

0/000

-0/44818

0/5031

-0/3932

روابط کالبدی -فضایی

3/3259

11/670

345

0/000

0/32586

0/2709

0/3808

روابط سیاسی -اداری

3/8337

38/953

345

0/000

0/83372

0/7916

0/8758

Source: Research findings, 2018

نتایج استنباطی حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین میزان فاصله و متغیرهای پژوهش
نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که ب ازیم نی نن ننن فاص و رهش زا هل

قیقحت یاهریغتم    

ی -اداری) ب  بیترت ه با     ضررریب
ی-فض یا ی سایس و  یی یی
(جریانهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگ دبلاک ،یترجاهم ،ی ییی ییی
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( -0/518 ،-0/658 ،-0/520 ،-0/669و  )-0/577رابطه معکوس وجود دارد .یعنی با افزایش فاصله تأثیر جریانهای
زا         0.05بو حطس زا نومزآ ،هد    

مختلف شهر بر روستاها کاهش مییابد .با توج رتمک یرادانعم حطس هکنیا هب ه

معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )8-آورده شده است.
جدول :7-میزان همبستگی پیرسون بین میزان فاصله و جریانهای اقتصادی
مؤلفه
میزان فاصله

متغیر

میزان رابطه

سطح معناداری

جریانهای اقتصادی

-0/669

0/000

جریانهای اجتماعی و فرهنگی

-0/520

0/000

جریانهای مهاجرتی

-0/658

0/000

جریانهای کالبدی -فضایی

-0/518

0/000

جریانهای سیاسی -اداری

-0/577

Source: Research findings, 2018

0/000

نتایج استنباطی حاصل از آزمون ویلکاکسون مربوط به رابطه بین میزان فاصله و متغیرهای پژوهش اقتصادی:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر با گویه های اقتصادی رابطه وجود
دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )320/09بیشترین تأثیر پذیرفتهاند و رو ب هک رتشیب هلصاف ا

رد

  

فاصله  30کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )128/26کمترین تأثیر را از جریانهای اقتصادی شهر پذیرفتهههان اب د   
توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان اس .ت
نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )9-آورده شده است.
جدول  :8نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جریانهای اقتصادی

جریانهای اقتصادی

نتیجه آزمون000 :

میزان فاصله

تعداد

Ranks
میانگین رتبه

کمتر از  5کیلومتر

109

320/09

 5تا  15کیلومتر

123

165/82

 15تا  30کیلومتر

76

152/70

 30کیلومتر بیشتر

38

128/26

جمع کل

346

کا ی د و
176/792

Source: Research findings, 2018

اجتماعی -فرهنگی
ی-
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر با جریانه عامتجا یا یی یی
ن ( )254/99بیش نیرت
فرهنگی رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به ش اب مالیا ره     می یگنا ن ن

تأثثیر پذیرفتهههان و د

ن ( )127/23کمترررین تأثثیر را از
روستاهای با فاصله بیشتر که در فاصله  30کیلو د رارق الاب هب رتم ارند اب         می یگنا ن ن
جریانهای اجتماعی -فرهنگی شهر پذیرفتهاند با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمو حطس زا ن   
معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )10 -آورده شده است.
جدول  :9-نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جریانهای اجتماعی -فرهنگی
Ranks

جریانهای اجتماعی -فرهنگی

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

کای دو

ک م ت ر ا ز  5ک یل و م ت ر

109

254/99

89/048

 5تا  15کیلومتر

123

215/67
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نتیجه آزمون000 :

 15تا  30کیلومتر

76

 30کیلومتر بیشتر

38

جمع کل

346

167/77
127/23

Source: Research findings, 2018

جریانهای مهاجرتی:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر باا جریانننه یترجاهم یا   
رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )321/44بیشترین تأثیر پذیرفتهان هاتسور و د ا اب ی    
فاصله بیشتر که در فاصله  30کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )141/11کمترین تأثیر را از جریانهای مه یترجا
پذیرفتهاند .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباش لباق و .د   
اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )11-آورده شده است.
جدول  :10نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جریانهای مهاجرتی

Ranks
مت غی ر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

جریانن نه عامتجا یا یییی ی-

ک م ت ر ا ز  5ک یل و م ت ر

109

321/44

فرهنگی

 5تا  15کیلومتر

123

164/61

 15تا  30کیلومتر

76

113/43

 30کیلومتر بیشتر

38

جمع کل

346

نتیجه آزمون000 :

کای دو

183/268

141/11

Source: Research findings, 2018

متغیر کالبدی -فضایی:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر با متغیر کالبدی رابط  دوجو ه دا رر رررد.
و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )271/01بیشترین تأثیر پذیرفتهاند و روستاهای با فاصله بیش د هک رت رر ررر
فاصله  30کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )133/08کمترین تأثیر را از متغیر کالبدی شهر پذیرفتهاند با توجه به
اینکه سطح معناداری کمتر از  0/05بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قاب جیاتن .تسا نانیمطا ل     
مربوط به این آزمون در (جدول )12-آورده شده است.
جدول  :11-نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و متغیر کالبدی -فضایی

Ranks
مت غی ر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

کالبدی -فضایی

ک م ت ر ا ز  5ک یل و م ت ر

109

271/01

 5تا  15کیلومتر

123

204/77

 15تا  30کیلومتر

76

144/76

 30کیلومتر بیشتر

38

جمع کل

346

نتیجه آزمون000 :

جریانهای سیاسی –اداری:

کای دو
103/289

133/08

Source: Research findings, 2018

نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان میدهد که بین می زا هلصاف نازیم نیگنا ب رهش ااااا اااااا جریانننه یا
سیاسی اداری رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )289/31بیشترین تأثثیر پذیرفتهههان و د
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ن ( )129/03کمت نیر
روستاهای با فاصله بیشتر که در فاصله  30کیلو د رارق الاب هب رتم ارند اب         می یگنا ن ن

تأثثیر را از

جریانهای سیاسی -اداری شهر پذیرفتهاند .با توجه به اینکه س دانعم حط ا زا رتمک یر     0/05بو حطس زا نومزآ ،هد    
معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )13-آورده شده است.
جدول :12-نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جریانهای سیاسی -اداری

Ranks
مت غی ر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

جریانهای سیاسی -اداری

ک م ت ر ا ز  5ک یل و م ت ر

109

289/31

 5تا  15کیلومتر

123

193/40

 15تا  30کیلومتر

76

149/46

 30کیلومتر بیشتر

38

جمع کل

346

نتیجه آزمون000 :

کای دو
124/627

129/03

Source: Research findings, 2018

نتیجهگیری
هر نظام فضا يي  ،از جمله سكونتگاههاي روستا يي  ،نه تنها تحت تأثیر نيروها و روندهاي دروني جاري در محيط خود
ل نيروه يا
ن گونههه تعامل ل
است ،بلكه ضمنًاًا از نيروها و روندهاي بيروني هم به شیوههای مختلف تأثير میپ ریذ د د .اين ن
ن چ بوچرا  ،،همههه نظامممهاای
دروني و بيروني از قانونمنديهاي حاكم بر تمامي انواع نظامها به شمار م ممیرود .در اين ن
جامعه بشري ،اعم از نظام محيطي ،نظام اقتصادي ،نظام اجتماعي و مانند آن با كي ديگر در ارتباط متقابل ق ار ررر دارنددد.
بر هم کنش روستا شهری برای تعیین حوزه نفوذ شهری با روابط و مناسبات بین س هاگتنوک هاا و بو ژی هه بیننن شهررر و
روستا که خود را عمدتًاًا به شکل جریانهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،مهاجرتی ،کالبدی و سیاسی -اداری نشاننن
ل انساننن و محیططط
ب -روابططط متقابل ل
میدهد ،شناخت ،تبیین و کشف قانونمندیهای کلی ح کا ممم بررر آن ،در چه وچرا ب ب
موضوعی جغرافیایی بوده و از اهمیت نظری و کاربردی ویژهای برخودار است .بنابراین نقاط روستایی برای خ ور ج ج
ج
از انزوای جغرافیایی و دستیابی به خدمات الزم ،ضرورت دارد که با سکونتگاههای باالدستی خود در ارتب نشاب طا دد ددد.
س
این جریانها و پیوندهای فضایی امروزه با توجه به افزایش نیازهای ساکنین روستایی ،هم به لحاظ تعداد ،هممم مقیاس س
و شدت پیچیدهتر شده است .لذا برای بررسی موضوع و اهداف تحقیق از  41گویه در قالب پنج شاخص (اقتص ،یدا
اجتماعی-فرهنگی ،مهاجرتی ،کالبدی -فضایی و سیاسی-اداری در چهار گ هور فاصلهههای و  8روس هدش هدافتسا ات    
است .برای دست یافتن به یک پاسخ مناسب از آزمونهاای مختلفی مانن  د ( (آزمو کت یت ن    

نمونهههای ،همبس یگت

پیرسون و ویلکاکسون) در محیط نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده که نتایج حاصل از تی تک نمونهای نش هدنهد نا   
ن
آن است که با توجه به اینکه حد متوسط ( )3میباشد از  5متغیر پژوهش ،متغیرهای جریانهای اقتصادی با می یگنا ن ن
یباشددد .ایننن
ن می ی
 ،2/1959جریانهای مهاجرتی با میانگین  2/5518میباشد که نسبت به حد مبناا و اس رادنات دد پ یا ین ن
اختالف میانگین در سطح بیش از  95درصد به لحاظ آماری معنادار بوده و موردد اطمیناننن می ی
یباشد (.)Sig=0.000
ی -فض یا ی یگنایم اب  ن      3/3259و
ن  ،3/5677جریانننه دبلاک یا یی یی
همچنین جریانهای اجتماعی -فرهنگی با می یگنا ن ن
جریانهای اداری-سیاسی  3/8337میباشد نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با توجه به اینک  طسوتم دح ه ((( (((()3
میباشد .لذا به لحاظ سه متغیر فوق از ارتباط قوی برخوردار میباشند .و نتایج حاصل از آزمو یگتسبمه بیرض ن    
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ی -فرهنگ ،ی
پیرسون نشان میدهد که بین میزان فاصله از شهر و متغیرهای تحقیق (جریانننه عامتجا ،یداصتقا یا ییی ییی
مهاجرتی ،کالبدی-فضایی و سیاسی -اداری) به ترتیب با ضررریب ( -0/518 ،-0/658 ،-0/520 ،-0/669و )-0/577
رابطه معکوس وجود دارد .که نشان دهنده این است که با افزایش فاصله میزان ارتباط کاهش مییابد .همچنین ب یار
اطمینان از نتیجه از آزمون ویلکاکسون نیز استفاده شد که نتایج این آزمون نیز تأیید کننده نتیج نوسریپ یگتسبمه ه    
بود و با افزایش فاصله از میانگین رتبه گروهها کاسته شده است .نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد
که بین میانگین فاصله از شهر با پنج شاخص تحقیق رابطه وجود دارد به طوری که  -1روس ش هب کیدزن یاهات هر     
ایالم با میانگین ( )320/09بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )128/26کمترررین
ن ( )254/99بیش نیرت
تأثیر را از جریانهای اقتصادی شهر پذیرفتهاند  -2روستاهای نزدیک به ش اب مالیا ره     می یگنا ن ن
ی-
تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )127/23کمترین تأثثیر را از جریانننه عامتجا یا یی یی
فرهنگی شهر پذیرفتهاند -3 .همچن هاتسور نی ا هب کیدزن ی

رهش

ن ( )321/44بیش نیرت
مالیا اب         می یگنا ن ن

تأثثیر و

روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )141/11کمترین تأثیر را از جریانهای مهاجرتی پذیرفتهان .د
 -4روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )271/01بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر ای مال
دارند با میانگین ( )133/08کمترین تأثیر را از متغیر کالبدی شهر پذیرفتهاند -5 .در نهایت روستاهای نزدیک به ش ره
ایالم با میانگین ( )289/31بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )129/03کمت نیر
تأثیر را از جریانهای سیاسی -اداری شهر ایالم پذیرفتهاند .در نهایت با توجه به نتیجه تحقیق میتوان گفت که ش ره
ایالم نقش قطبی در سطح شهرستان دارد اما با افزایش فاصله سطح نفوذ این شهر نیز کاهش پیدا میکند.
همانطور که بررسیها نشان داده است تغییرات و تحوالتی که در روستاهای مورد مطالعه اتفاق افتاده است ،بیشتر بر
اساس فاصله روستا نسبت به شهر میباشد .به منظور جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی روند جاری ب هاتسور ر ای   
مورد مطالعه پیشنهادات زیر بر اساس دیدگاه واقع گرایانه که مبتنی بر نتایج تحقیق در ارائه میشود:
 برنامهریزیهای جاری پاسخگوی نیازهای روستائیان نمیباشد ،پیشنهاد میگردد که به جای برنامهریزی به ش لکمنزوی برای تک تک روستاهای استان از برنامهریزی فضایی استفاده کرده و روستاها با همدیگر در نظر گرفته شود.
 -نحوه مدیریت کنونی برای اینگونه از روستاها که در حال تغییرات و تحوالت زیاد هستند امکان پذیر نیست .زیرا

نبود قدرت اجرایی کافی منجر به افزایش و گسترش ساخت و سازها در زمینهای زراعی – باغی روستاها میگ در د.
پیشنهاد میشود که روستاهای نمونه توسط چند نفر در غالب مدیریت مجموع دا ییاتسور ه ا ات ددرگ هر ظن ا  تر و    
کنترل دقیقتری هم بر ساخت وسازهای درون بافت روستاو هم خارج آنها زا داشته باشند.
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