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چکیده
همواره بین شهروروستاهای پیرامون آن ،روابط متقابلی برقراربوده است که درهرنظام یا صوور بنویی اجتموایی– اقتصوادی ،ایون
روابط متقابل ،شکل خاصی پییا میکنی .مطالعه و بررسی روابط شهروروسوتا ازمهمتورین مباحو

دربرناموهریوییهوای فضوایی و

منطقهای میباشی .لذا تحقیق حاضربه تحلیل برهم کنش روستاشهری بوه منظوور تعیوین حووزه نفوو شوهرای م در سوطه شهرسوتان
پرداخته است .روش تحقیق درمقاله حاضرتوصیفی ،تحلیلی وروش گردآوری اط یوا کتابخانوهای و میویانی و تحلیول و تجییوه
اط یا پرسشنامه ازآزمون های  ،T-testهمبستگی پیرسون وکروسکال والیس استفاده شیه است .یافتوههوای پوووهش بیوانگرآن
است با توجه به آزمون  T-testکه متغیرهای جریانهوای اقتصوادی بوا میوانگین  ،2/9191جریوانهوای مهواجرتی بوا  2/9995پوایین
ترازحیمبنا وجریان های اجتمایی -فرهنگی با میوانگین  ،3/9755جریوانهوای کالبویی -فضوایی بوا  3/3291وجریوان هوای اداری-
سیاسی  3/5335باالتر از حی مبنا میباشی .همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگراین است کوه بوین میویان فاصوله
ازشهرو متغیرهای تحقیق (جریان های اقتصادی ،اجتمایی -فرهنگی ،مهواجرتی ،کالبویی-فضوایی و سیاسوی -اداری) بوه ترتیوب بوا
ضریب ( -0/995 ،-0/795 ،-0/920 ،-0/771و  )-0/955رابطه معکوو

وجوود دارد .یعنوی بوا افویایش فاصوله توث یر جریوان هوای

مختلف شهر بر روستاها کاهش مییابی .در خاتمه نتایج آزمون کروسکال والیس نیی تثییی کننیه همبستگی پیرسوون مویباشوی و بوا
افیایش فاصله از میانگین رتبه کاسته می شود که نشان دهنیه کاهش نفو شهر ای م با افیایش فاصله است

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

 -9این 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.
( -2نویسنده 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 آمدهاندد .بدا وجدود
تشابه متعدد در حوزههای شهری و روستایی که با عناصر فضایی چون فعالیتها ،انسان و پدیدههای انسدان سداخت
همراه میشوند ،اما کارکردهای فضایی شهر و روستا از تفاوتهای معناداری برخدوردار هسدتند کده حاصدل ماهیدت
مکان و روح حاکم بر فضای آنهاست .ژان پاستیه تنوع و تضاد را دو عنصراساسی حاکم بر تفاوتهای فضایی میدان
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 ایدن زمدان روابدط بدین
شهرها و روستاها تقریباً متعادل و دو طرفه بوده ،روستا از نظر خدمات و سرمایه وابسته به شهر بدوده و شدهر هدم از
لحاظ مواد اولیه و منابع غذایی به روستا نیاز داشته است ) ،(Saraami, 2005: 101ارتباط روسدتایی و شدهری بدرای
کاهش فقر و توسعه پایدار روستایی و شهرنشینی مهم است .ارتباط قوی مدی تواندد شدرایط زنددگی و فرصدت هدای
شغلی از هر دو جمعیت شهری و روستایی را بهبود بخشد .تجارت داخلدی و کفایدت و کدارآیی زیرسداخت سدتون
فقرات روابط سودمند متقابل شهر و روستا و از موفقیت رابطه بین مناطق شهری و روسدتایی اسدت1998( .؛،Tacoli
2003؛  .)Tacoliاما ریشههای ابهام در تفکیک شهر و روستا را باید در انقالب صدنعتی جسدتجو کدرد ( Fasharaki,

 .)1996: 47صنعتی شدن باعث وابستگی بسیار شهر به روستا برای غذا ،مواد خام و نیروی انسانی است در حالی که
روستا بر عکس برای کلیه نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی چشم امید بده شدهر دوختده اسدت .امدا بعدد از انقدالب
صنعتی کم کم به مرور زمان کفه ترازو به سمت شهرها سنگینی کرد به طوری که امروزه این شهرها هستند که بخش
مهمی از غذای مصرفی روستاها را تأمین میکنند .به عالوه شهرها مواد خام اولیه صنایع دستی و صدنایع روسدتایی را
تأمین می نمایند .یعنی برعکس گذشته عمدتاً روستاها متکی به قدرت و امکانات شهری گردیدهاند و رابطده شدهر و
روستا یک رابطه یک طرفه یعنی به نفع شهرها شده است ).(Saraami, 2005: 107
آنچه در چنین تبیین فضایی به عنوان یک اصل کلی و پذیرفتنی مهم می باشدد ،نقدش آفریندی شدهر در نظدم بخشدی
سلسله مراتب سکونت گاههای روستایی از یک سو و تأثیر آن درکداهش ندابرابریهدا و بهبدود شدرایط اجتمداعی –
اقتصادی روستاها از سوی دیگر است .گر چه در این میان ادامه حیات و بقای یک شهر زنده و پویا به برکت سداز و
کار ارتباطات ،تغییر ساختار و کارکردها و بالطبع جریانات بین شهر و حوزه نفوذ آن می باشد؛ ولی باز هم نمدی تدوان
نقش پررنگ و برجستهی شهر را در توسعهی روستایی از طریق نحوهی پیوندها و مناسبات شهری-روسدتایی نادیدده
گرفت . (Zia Tavana and Shamsi-al-Dini, 2010: 46).به عبارت دیگر وجود انواعی از رابطه و پیوندهای فضدایی
میان شهر و روستا در کشورهای مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه با ظرایف و دامنه حداکثری و حدداقلی از
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 کده برخدی
از مسائل مانند تغییر سیستمهای کشاورزی ،جهانی هستند ،جنبههای دیگری از فرآیند خاص به برخی کشدورها و یدا
مناطق هستند .در دهههای گذشته ،در کشور ما نیز شهرها از روستاها متدأثر شددهاندد و از ایدن روابدط ،در فضداهای
شهری پیامدهای متفاوتی شکل گرفتهاند؛ اما اثرات متعدد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شهرها بر روسدتاهای کشدور

تحلیل برهم کنش روستاشهری به 701 ...

از عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار است .تجلی چنین اثراتی که گاه با عناوین پیامدهای ارگانیدک و غیرارگانیدک
تفسیر میشوند ،مبین نقش دوگانه اثربخشی تعامل شهر و روستا در ابعاد منطقهای است .روابط ارگانیک که عمدتاً بدا
اثار مثبت اقتصادی ،اجتماعی و محیطی همراه هستند ،در شکوفایی و رونق و نیز در شکلگیری روابط غیر ارگانیدک
در بددروز آشددفتگیهددای شددهری و روسددتایی مددرثر هسددتند (Akbar Pour Sarvakanrood and Najafi, 2010).

سیاستهای عمومی و برنامههای شهری و منطقهای میتواند کمک به حمایت از رشد اقتصادی در حالی که حفاظدت
کاربری طبیعی و کشاورزی .متاسفانه ،بسیاری از سیاست همچنان به تمرکز به طور انحصداری در منداطق شدهری یدا
روستایی و موفق به رسیدگی به ارتباط بین این دو نشدهاند .در این راستا میتدوان تعامدل بدین شدهر و روسدتا را بده
عنوان واقعیتی انکار ناپدذیر در توسدعه منطقدهای مطدرح کدرد(Pourahmad et al., 2013: 54). .بندابراین مطالعده و
ارزیابی الگوی موجود در روابط شهر و روستای پیرامون ،با هدف شناخت مسائل ،مشدکالت و یدافتن راه حدلهدای
مناسب برای برقراری و توسعه رابطهای متعادل متناسب با ویژگیهای شهر و روستا ضروری به نظر میرسد؛ زیرا تدا
زمانی که روابط شهر و روستا و بررسی تاثیرات شهر بر روی وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،اداری و کالبدی_فضدایی
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 ایدالم بدا مسداحت
 2912کیلومتر مربع از شهرستانها ی استان ایالم است .این شهرستان در شمال غربی استان قرار گرفتده اسدت .قطدب
جمعیتی این شهرستان ،شهر ایالم میباشد که در سالهای اخیر روستاهای پیرامون خدود را تحدت تدأثیر تغییدرات و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی قرار داده بنابراین سعی شده تا بدا شدناخت نحدوه جریدانهدای مختلدف کداال ،نیدروی
انسانی ،خدمات و منابع مالی و اطالعات بین شهر و روسدتاهای پیرامدون بده تشدخین ایدن جریاندات و شناسدایی
شکافها در جریانات بپردازیم؛
تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -تحلیلی بدا راهبدرد پیمایشدی مدیباشدد .روش-
شناسی تحقیق حاضر ترکیبی بدوده و روشهدای کمدی و کیفدی را در فرآینددی چندد مرحلدهای (از طدرح گویده و
گردآوری داده گرفته تا تفسیر نتایج) با هم به کار میگیرد .در این نوع روششناسی دادههای میددانی از طریدق ابدزار
مناسب مانند پرسشنامه گردآوری میشوند و به گونهای کدگذاری و وارد میشوند کده بتدوان آزمدونهدای آمداری و
تحلیلهای کمی در محیط  SPSSبر روی آنها انجام داد .همچنین در تحقیق حاضدر دادههدای پرسشدنامه مخصدوص
مردم عامه به گونهای جمع آوری شدهاند تدا بتدوان از طریدق آزمدونهدای آمداری  ،Tهمبسدتگی پیرسدون و آزمدون
کروسکال والیس به آزمون فرضیات پرداخت .جامعه آماری تحقیق ،خانوارهای ساکن در روستاهای ایالم مدیباشدند
که بر اساس فاصله به چهار گروه تقسیم شدهاند و از هر گروه  2روستا انتخاب شده اسدت .در واقدع جامعد آمداری
شامل همه گروههای مردم ساکن در این  1روستا میباشند که تعداد جامعه آماری  2224خانوار مدیباشدد .همچندین
حجم نمونه براساس دو روش کوکران و جدول مورگان حجم جامعه نمونه برابر است با  941خانوار از خانوارهدای
ساکن در روستاهای شهر ایالم می باشد در نهایت بدرای پایدایی پرسشدنامه در ایدن تحقیدق از روش آلفدای کرونبدا
استفاده شده است .با توجه به مسائل موجود در روستاهای پیرامون شهر ایالم و ضرورت انجدام تحقیدق ،ایدن سدرال
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مطرح می شود که ساختار حاصله از روابط میان شهر ایالم و روستاهای پیرامون آن چگونه است؟ و ایدن روابدط چده
تاثیری در ابعاد فضایی شهر و روستا داشته است؟
مبانی نظری
پیوندهای روستایی  -شهری حاصل تعامل دوسویه سکونتگاههای روستایی و کانونهای شدهری در عرصده منطقده ای
هستند .این پیوندها ،بر خالف روابط سنتی شهر و روستا که عمدتاً گویای نوعی روابط سلطه است ،به واسطه تعامدل
دو سویه و مجموعه ای از جریانهای مکمل تبیین می شوند .بر این مبنا ،پیوندهای روستایی  -شهری را میتدوان از دو
منظر یا سطح مورد بررسی قرار داد :پیوندها در عرصه فضا؛ و دوم تعامل در سطح بخشها شامل فعالیتهدای روسدتایی
که در نواحی شهری به انجام می رسند یا فعالیتهایی که اغلب بده عندوان شدهری طبقده بنددی مدی شدوند (صدنعت و
خدمات) ،اما در نواحی روستایی جریان دارند . (Saeedi, 2008: 216).بررسی شدت ،کثرت ،سداز و کدار ،کیفیدت و
نوع روابط و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و فضایی این روابط در شدهر ،روسدتا و فضداهای بدین ایدن دو ،موضدوع
جغرافیایی رابطه شهر و روستا هستند .انواع روابط ما بین شهر و روستا را محققان مختلف به شیوه های متفاوت مورد
بررسی قرار دادهاند مثل :شهر در ارتباط با جمع آوری تولیدات ناحیه ،رابطه جمعتدی ،رابطده خددماتی ،عملکردهدای
اداری شهر ،نشر تکنیک و خدمات گوناگون ،محورهای ارتباطی شدهر – ناحیده ( Fried, 1989: 461-445).نظریدات
متعددی در زمینه توسعه سکونتگاههای انسانی (شهر و روسدتا) توسدط محققدین مختلدف در کشدورهای و مکاتدب
فکری گوناگون ارائه شده است که در این میان با بیان مرتبط ترین نظریات با فرآیند تحلیل شدبکه اجتمداعی در بدین
سکونتگاهها و شناخت سکونتگاههای کلیدی ،میتوان نظریات زیر را مهمترین و مرتبطترین نظریات بدا چهدارچوب
تحقیق حاضر برشمرد:
-9نظریه مکان مرکزی که والتر کریستالر ( )9119-9111آنرا در سال  9199در کتاب خود به نام «مکانهدای مرکدزی»
در بخش جنوبی آلمان منتشر کرد ( .)BAran Pour,2012: 36این نظریه سعی در تفسیر و تبیین جغرافیای چگدونگی
رابطه توزیع جمعیت با نظام خددمات رسدانی و خددماتگیدری در منداطق مختلدف دارد ( Ghadiri and Asayesh,

)2009, 43
 -2قطب رشد که توسط پرو مطرح شد این نظریه با توجه به همبستگی میان شهر گرایدی و توسدعه از ایجداد مراکدز
اصلی منطقه¬ای در نقاط مختلف برای رشد جانبداری می¬کند و بر رشد محدود تنها چند شهری خداص در سدطح
مناطق تاکید دارد. (Rezvani, 2011: 7)..
 -9رویکرد مرکز  -پیرامون اساساً بر نظریات پربیش ( )9121درباره توسعه نیافتگی کشدورهای جهدان سدوم اسدتوار
است و به عنوان مدلی برای بررسی نحوه سازمان¬پذیری فضایی فعالیت انسانی مبتنی بر توزیع نامتعادل و ندابرابری
قدرت اقتصادی و اجتماعی در مقیاس¬های دیگر (محلی و ناحیه¬ای ،منطقه¬ای) نیز قابل بررسی اسدت ( Saeedi,

.2006: 144).
-4کارکردهای شهری در توسعه روستایی توسط راندینلی در امر توسعه مطرح شد ،وی نظریه خود را بر مبنای عددم
تمرکز سرمایه گذاریها در سکونتگاه انسانی با تاکید بر استراتژی توسعه بر محدور شدهری در تدأمین حدداقل شدرایط
برای مردم روستایی قرار می دهد که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسدعه اجتمداعی -اقتصدادی
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برسانند .وی در نظریه خود بر مفهوم برخورد وابستیگیها نیز اهمیت می دهد و این وابسدتیگیهدا را بدین حدوزههدای
روستایی با شهرهای کوچک و بین شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ الزم می داند و این تعادل فضایی ،اجتماعی ،و
اقتصادی را پایگاه اصلی در امر توسعه میشناسد .)Shokouti, 2004, 315).
-2نظریه شبکه ها معتقد است اصوالً تحول در یک یا چند محل آغاز می گردد و از آنجا ،از طریق مجاری حرکتدی ،از
طریق گرهها ،در طول سطوح و به سمت سطوح پایینی سلسله مراتب ،به سایر محدلهدا تسدری مدییابدد ،بدینسدان،
روندهای تحولی در طول مکان و زمان موجب پراکنش فضایی میشوند .)Soltani Moghadas, 2007, 58).
 -1رویکرد شبکه منطقه ای 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 توجده بده
اهمیت موضوع تاکنون پژوهشهای متعددی در این زمینه صورت گرفته که در ادامه به تعددادی از آنهدا اشداره شدده
است.
 اوبیک و ترلین ( ) 2221در گزارشی درباره روابدط متقابدل شدهر و روسدتا در اروپدا بده بررسدی ایدن روابدط درکشورهای فنالند ،مجارستان ،هلند و اسپانیا به منظور طراحی مدلی از روابط با هددف بهبدود روابدط شدهر و روسدتا
پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که برای جلوگیری از ناپایداری در چشم اندازهای روسدتایی الزم اسدت
طرحهای جامع روابط متقابل پایدار شهر و روستا ،آمایش سرزمین بر مبنای توانهای ناحیهای و ایجاد ساز و کارهدای
تأمین منابع مالی به منظور مدیریت منابع طبیعی و کشاورزی تدوین گردد.
 کورتنی و همکاران ( )2221در مقالهای باعنوان «شهرهای کوچک بده صدورت زیدر قطدب در توسدعه روسدتاییانگلیس :بررسی ارتباطات شهر و روستا با استفاده از مداتریس حسدابداری اجتمداعی زیدر منطقدهای» ،بدا اسدتفاده از
اطالعات اقتصادی -فضایی حاصل از چهار شهر کوچک در انگلیس به اندازهگیری قددرت ادغدام اقتصدادی شدهر و
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 کده چگونده بدرای پسدکرانه خدود شدرایط اشدتغال و
خدمات بانکی و مالی ارائه میدهد .ولی به نظر میرسد فعالیتهای کشاورزی به عنوان پیوند اقتصادی شدهر و روسدتا
همچنان پابرجا میباشند و هنوز هم نقش مهمی در توسعه روستایی اطراف این شهرها دارند.
 یولید و همکارنش ( )2292در گزارشی روایتهای روستا شهری و روندهای فضایی در اروپا به مطالعه و تحلیدلروابط شهر و روستا پرداختهاند .هدف این مطالعه آنالیز مفاهیم روستایی و شهری است؛ به صورتی کده در مطالعدات
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 محتدوای
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 علمدی اخیدر در
زمینه روابط شهر و روستا
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 معیدفر و اکبری ( )2221در مقالهای به مطالعه مناسبات شهر و روستا و اثرات توسعهای آن در شهرسدتا سداوجبالپرداخته است که یافتههای پژوهش نشان داده که روسدتاهایی کده مسدافت آنهدا از شدهر کمتدر اسدت ،مناسدبات و
پیوندهای بیشتری با شهر داشته و از سطح توسعه یدافتگی بیشدتری برخوردارندد .و بده طدور کلدی روسدتاهایی کده
مناسبات بیشتری با شهر دارند سطح توسعه یافتگی آنها بیشتر است.
 شمش الدینی و همکاران ( )2292در مقالهای با عنوان تحلیلی بر جریانات متقابل روستایی -شهری به مطالعه شدهرمرودشت و روستاهای پیرامون پرداختند که نتایج تحقیقشان نشان داد با ارائه خدمات روستاهای حدوزه نفدوذ ضدمن
فراهم نمودن شرایط و پویایی روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی-فضایی در آنهدا شدده اسدت .از سدوی دیگدر
ساکنین روستاها هم زمینههای پویایی و رشد مرودشت را فراهم نمودهاند.

 میرزایی قلعه وهمکاران ( )2299در مقالهای به مطالعه تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میدزان توسدعه یدافتگیروستاهای دهستان هرسین پرداختند که نتایج این تحقیق بیان میکند که این روابط تأثیر چنددانی بدر توسدعه ندواحی
روستایی نگداشته اند و بیشتر بر تغییرات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مرثر بوده است و این محددوده از پیامددهای
کالبدی روابط روستاشهری بهره بر بوده است.
 علیزاده و همکاران ( )2299در مقالهای به بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای دهستان عشدق آبداد بداشهر نیشابور پرداختند که یافته های بدست آمده تاییدی بر روابط جهانی مرکز -پیرامون در مقیاس ناحیدهای اسدت و
نشان می دهد که پیرامون (دهستان عشق آباد) از جوانب مختلف تحت سیطره و تسدلط مرکدز (شدهر نیشدابور) قدرار
گرفته است .کیفیت و شدت رابطه به گونهای است که تسلط شهر نیشابور به دالیل مختلدف از جملده :عددم وجدود
امکانات کافی در مرکز دهستان ،نزدیکی فاصله ،اختالف فاحش سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی مدورد مطالعده و
دهستان عشق آباد سایه افکنده است.
جدول  .1خالصه پژوهش صورت گرفته در رابطه با روابط شهر و روستا
سال و منطقه مورد مطالعه

نویسندگان

یافتهها
یافتهها نشان می دهد که برای جلوگیری از ناپایداری در چشم اندازهای روستایی الزم اسدت طدرحهدای

Obick and Trilin

( )2006کشورهای فنالند ،مجارستان ،هلند و اسپانیا

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.

)«(2007شهرهای کوچدک بده صدورت زیدر قطدب در
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» اسدت کده چگونده بدرای
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 اسدت ،مناسدبات و پیونددهای

شهرستا ساوجبال

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

)(2010تحلیلی بر جریانات متقابل روستایی -شهری به

نتایج تحقیقشان نشان داد با ارائه خدمات روستاهای حوزه نفوذ ضمن فدراهم نمدودن شدرایط و پویدایی

مطالعه شهر مرودشت و روستاهای پیرامون

روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی-فضایی در آنها شده است

)(2011تحلیل روابط متقابل شدهر و روسدتا در میدزان
توسعه یافتگی روستاهای دهستان هرسین

نتایج این تحقیق بیان می کند که این روابط تأثیر چندانی بر توسعه نواحی روستایی نگداشته اند و بیشدتر
بر تغییرات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مرثر بوده است و ایدن محددوده از پیامددهای کالبددی روابدط
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.

)(2014روابدط متقابدل شدهر و روسدتا در روسددتاهای
دهستان عشق آباد با شهر نیشابور پرداختند

پیرامون (دهستان عشق آباد) از جوانب مختلف تحت سیطره و تسلط مرکز (شهر نیشدابور) قدرار گرفتده
است .کیفیت و شدت رابطه به گونهای است که تسلط شهر نیشابور بده دالیدل مختلدف از جملده :عددم
وجود امکانات کافی در مرکز دهستان ،نزدیکی فاصدله ،اخدتالف فداحش سدطح خددمات در دو مرکدز
جمعیتی مورد مطالعه و دهستان عشق آباد سایه افکنده است.
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قلمرو پژوهش
شهرستان ایالم با  2912کیلومترمربع  92/12درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است .از نظر موقعیدت
جغرافیایی بین  42درجه و  42دقیقه تا  41درجه و  42دقیقه طول شرقی و  99درجه و  92دقیقه تدا  94درجده و 92
دقیقه عرض شمالی واقع شده است .این شهرستان از شمال به شهرستان های شدیروان چدرداول و ایدوان ،از شدر و
جنوب به شهرستانهای دره شهر و مهران و از سمت غرب به کشور عدرا محددود مدیشدود .از لحداظ تقسدیمات
سیاسی دارای  9بخش 2 ،شهر و  1دهستان میباشد.
جدول :2-تقسیمات سیاسی و تعداد آبادیهای شهرستان ايالم در سال 1931
نام شهرستان

ایالم

تعداد آبادی

نام بخش

نام شهر

نام دهستان

چوار

چوار

ارکوازی

21

بولی

94

مرکزی

ایالم

ده پایین

2

1

کشوری

2

9

سیوان

----

میش خاص

92

4

91

علیشیروانی

1

4

99

دارای سکنه

خالی از سکنه

جمع

92

49

99

21
99
1

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

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

تحلیل يافتههای تحقیق
يافتههای توصیفی
توزیع فراوانی سن پاسخگویان نشان میدهد که  22نفر ( 1.4درصد) کمتر از  22سال سن 994 ،نفدر ( 12.1درصدد)
 22تا  42سال سن و  92نفر ( 2.1درصد)  42تا  12سال سن داشتهاند (جدول.)4-
جدول :9-توزيع فراوانی سن پاسخگويان
میزان سن

فراوانی

درصد

درصدددددد
معتبر

درصد تجمعی

کمتر از  22سال

22

1/4

1/4

1/4

 42-22سال

994

12/1

12/1

11/9

 12-42سال

92

2/1

2/1

جمع کل

941

922/2

922/2

Source: Research findings, 2018

922/2
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توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان نشان میدهد که  992نفر ( 99/1درصد) کمتر از دیدپلم تحصدیالت 922 ،نفدر
( 44/1درصد) دیپلم و فو دیپلم 11 ،نفر ( 91/1درصد) کارشناسی و  99نفر ( 9/1درصد) کارشناسی ارشد و بداالتر
تحصیالت داشتهاند (جدول.)2-
جدول :4-وضعیت سواد پاسخگويان
سواد

فراوانی

درصد

درصدددددد

درصد تجمعی

معتبر

زیر دیپلم

992

99/1

99/1

99/1

دیپلم و فو دیپلم

922

44/1

44/1

11/1

11

91/1

91/1

11/2

کارشناسی
کارشناسدددی ارشدددد و
باالتر
جمع کل

99

9/1

9/1

941

922/2

922/2

922/2

Source: Research findings, 2018

وضعیت محل تولد جامعه نمونه
توزیع فراوانی محل تولد پاسخگویان نشان میدهد که  211نفر ( 11/1درصد) روستای محل سکونت 21 ،نفر (91/2
درصد) روستاهای اطراف و  99نفر ( 9/1درصد) شهر ایالم و  99نفر ( 9/1درصد) میباشد( .جدول.)1-
جدول  :1-وضعیت محل تولد پاسخگويان
محل تولد

فراوانی

درصد

درصدددددد
معتبر

درصد تجمعی

روستا محل سکونت

211

11/1

11/1

11.1

روستاهای اطراف

21

91/2

91/2

11/2

شهر ايالم

99

9/1

9/1

922/2

جمع کل

941

922/2

922/2

Source: Research findings, 2018

نتايج استنباطی حاصل از آزمون تی تست تک نمونهای
برای تعییین وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است که گویدههدای هدر متغیدر بدا هدم
ترکیب شده و بوسیله آزمون  Tتک نمونهای تحلیل شده است .نتایج حاصل نشان دهنده آن اسدت کده بدا توجده بده
اینکه حد متوسط ( )9میباشد از  2متغیر پژوهش ،متغیرهای جریانهای اقتصادی بدا میدانگین  ،2/9121جریدانهدای
مهاجرتی با میانگین  2/2291میباشد که نسبت به حد مبنا و استاندارد پایین میباشد .این اختالف میانگین در سدطح
بیش از  12درصد به لحاظ آمداری معندادار بدوده و مدورد اطمیندان مدیباشدد ( .)Sig=0.000همچندین جریدانهدای
اجتماعی -فرهنگی با میانگین  ،9/2111جریانهای کالبدی -فضایی با میانگین  9/9221و جریانهای اداری-سیاسدی
 9/1991میباشد نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با توجه به اینکه حد متوسط ( )9میباشد .لدذا بده لحداظ سده
متغیر فو از ارتباط قوی برخوردار میباشند .این اختالف میدانگین در سدطح بدیش از  12درصدد بده لحداظ آمداری
معنادار بوده و مورد اطمینان میباشد( .جدول.)1-
جدول  :6نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونهای مربوط به متغیر روابط اقتصادی
One-Sample Test
متغیر

= 9Test Value
میانگین

T

درجه ازادی

معناداری

تفاوت میانگین

 12%سطح اطمینان
پایینتر

باالتر
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روابط اقتصادی

2/9121

91/292-

942

2/222

-2/12421

-2/1114

-2/1911

روابط اجتماعی -فرهنگی

9/2111

92/414

942

2/222

2/21111

2/2912

2/2119

روابط مهاجرتی

2/2291

91/294-

942

2/222

-2/44191

2/2299

-2/9192

روابط کالبدی -فضایی

9/9221

99/112

942

2/222

2/92211

2/2121

2/9121

روابط سیاسی -اداری

9/1991

91/129

942

2/222

2/19912

2/1191

2/1121

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 بدین میدزان فاصدله از شدهر و متغیرهدای تحقیدق
(جریانهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگدی ،مهداجرتی ،کالبددی-فضدایی و سیاسدی -اداری) بده ترتیدب بدا ضدریب
( -2/291 ،-2/121 ،-2/222 ،-2/111و  )-2/211رابطه معکوس وجود دارد .یعنی با افزایش فاصله تأثیر جریانهای
مختلف شهر بر روستاها کاهش مییابد .با توجده بده اینکده سدطح معنداداری کمتدر از  2.22بدوده ،آزمدون از سدطح
معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )1-آورده شده است.
جدول :7-میزان همبستگی پیرسون بین میزان فاصله و جريانهای اقتصادی
مرلفه
میزان فاصله

متغیر

میزان رابطه

سطح معناداری

جریانهای اقتصادی

-2/111

2/222

جریانهای اجتماعی و فرهنگی

-2/222

2/222

جریانهای مهاجرتی

-2/121

2/222

جریانهای کالبدی -فضایی

-2/291

2/222

جریانهای سیاسی -اداری

-2/211

2/222

Source: Research findings, 2018

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 وجدود
دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )922/21بیشترین تأثیر پذیرفتهاند و رو بدا فاصدله بیشدتر کده در
فاصله  92کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )921/21کمترین تأثیر را از جریانهای اقتصادی شهر پذیرفتدهاندد بدا
توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  2/22بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان اسدت.
نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )1-آورده شده است.
جدول  :8نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جريانهای اقتصادی
میزان فاصله

تعداد

Ranks
میانگین رتبه

جریدددددانهدددددای

کمتر از  2کیلومتر

921

922/21

اقتصادی

 2تا  92کیلومتر

929

912/12

 92تا  92کیلومتر

11

922/12

 92کیلومتر بیشتر

91

921/21

جمع کل

941

کای دو

911/112

نتیجه آزمون222 :
Source: Research findings, 2018

اجتماعی -فرهنگی
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان می دهد که بین میانگین فاصله از شهر با جریانهدای اجتمداعی-
فرهنگی رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به شدهر ایدالم بدا میدانگین ( )224/11بیشدترین تدأثیر پذیرفتدهاندد و
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روستاهای با فاصله بیشتر که در فاصله  92کیلدومتر بده بداال قدرار دارندد بدا میدانگین ( )921/29کمتدرین تدأثیر را از
جریانهای اجتماعی -فرهنگی شهر پذیرفته اند با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  2/22بوده ،آزمدون از سدطح
معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )92 -آورده شده است.
جدول  :3-نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جريانهای اجتماعی -فرهنگی
Ranks
جریانهای اجتماعی -فرهنگی

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

کای دو

کمتر از  2کیلومتر

921

224/11

11/241

 2تا  92کیلومتر

929

292/11

 92تا  92کیلومتر

11

911/11

 92کیلومتر بیشتر

91

جمع کل

941

921/29

نتیجه آزمون222 :
Source: Research findings, 2018

جريانهای مهاجرتی:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر بدا جریدانهدای مهداجرتی
رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )929/44بیشترین تأثیر پذیرفتهاندد و روسدتاهای بدا
فاصله بیشتر که در فاصله  92کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )949/99کمترین تأثیر را از جریانهای مهداجرتی
پذیرفتهاند .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  2/22بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشدد .و قابدل
اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )99-آورده شده است.
جدول  :11نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جريانهای مهاجرتی
Ranks
متغیر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

جریددانهددای اجتمدداعی-

کمتر از  2کیلومتر

921

929/44

فرهنگی

 2تا  92کیلومتر

929

914/19

 92تا  92کیلومتر

11

999/49

 92کیلومتر بیشتر

91

جمع کل

941

کای دو

919/211

949/99

نتیجه آزمون222 :
Source: Research findings, 2018

متغیر کالبدی -فضايی:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین میانگین فاصله از شهر با متغیر کالبدی رابطده وجدود دارد.
و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )219/29بیشترین تأثیر پذیرفتهاند و روستاهای با فاصله بیشدتر کده در
فاصله  92کیلومتر به باال قرار دارند با میانگین ( )999/21کمترین تأثیر را از متغیر کالبدی شهر پذیرفتهاند با توجه بده
اینکه سطح معناداری کمتر از  2/22بوده ،آزمون از سطح معناداری برخوردار میباشد .و قابدل اطمیندان اسدت .نتدایج
مربوط به این آزمون در (جدول )92-آورده شده است.
جدول  :11-نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و متغیر کالبدی -فضايی
Ranks
متغیر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

کالبدی -فضایی

کمتر از  2کیلومتر

921

219/29

کای دو
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929

224/11

 2تا  92کیلومتر
 92تا  92کیلومتر

11

944/11

 92کیلومتر بیشتر

91

999/21

جمع کل

941

929/211

نتیجه آزمون222 :
Source: Research findings, 2018

جريانهای سیاسی –اداری:
نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس همچنان نشان میدهد که بین میدانگین میدزان فاصدله از شدهر بدا جریدانهدای
سیاسی اداری رابطه وجود دارد .و روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )211/99بیشترین تدأثیر پذیرفتدهاندد و
روستاهای با فاصله بیشتر که در فاصله  92کیلدومتر بده بداال قدرار دارندد بدا میدانگین ( )921/29کمتدرین تدأثیر را از
جریانهای سیاسی -اداری شهر پذیرفتهاند .با توجه به اینکه سدطح معنداداری کمتدر از  2/22بدوده ،آزمدون از سدطح
معناداری برخوردار میباشد .و قابل اطمینان است .نتایج مربوط به این آزمون در (جدول )99-آورده شده است.
جدول :12-نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به میزان فاصله و جريانهای سیاسی -اداری
Ranks
متغیر

میزان فاصله

تعداد

میانگین رتبه

جریانهای سیاسی -اداری

کمتر از  2کیلومتر

921

211/99

 2تا  92کیلومتر

929

919/42

 92تا  92کیلومتر

11

941/41

 92کیلومتر بیشتر

91

921/29

جمع کل

941

کای دو

924/121

نتیجه آزمون222 :
Source: Research findings, 2018

نتیجهگیری
هر نظام فضایی ،از جمله سکونتگاههای روستایی ،نه تنها تحت تأثیر نیروها و روندهای درونی جاری در محیط خود
است ،بلکه ضمناً از نیروها و روندهای بیرونی هم به شیوه های مختلف تأثیر می پدذیرد .ایدن گونده تعامدل نیروهدای
درونی و بیرونی از قانونمندیهای حاکم بر تمامی انواع نظامها به شمار مدیرود .در ایدن چدارچوب ،همده نظدامهدای
جامعه بشری ،اعم از نظام محیطی ،نظام اقتصادی ،نظام اجتماعی و مانند آن با یکدیگر در ارتباط متقابل قدرار دارندد.
بر هم کنش روستا شهری برای تعیین حوزه نفوذ شهری با روابط و مناسبات بین سدکونتگاهها و بدویژه بدین شدهر و
روستا که خود را عمدتاً به شکل جریانهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،مهاجرتی ،کالبدی و سیاسی -اداری نشدان
می دهد ،شناخت ،تبیین و کشف قانونمندیهای کلی حداکم بدر آن ،در چهدارچوب -روابدط متقابدل انسدان و محدیط
موضوعی جغرافیایی بوده و از اهمیت نظری و کاربردی ویژهای برخودار است .بنابراین نقاط روستایی برای خدروج
از انزوای جغرافیایی و دستیابی به خدمات الزم ،ضرورت دارد که با سکونتگاههای باالدستی خود در ارتبداط باشدند.
این جریانها و پیوندهای فضایی امروزه با توجه به افزایش نیازهای ساکنین روستایی ،هم به لحاظ تعداد ،هدم مقیداس
و شدت پیچیدهتر شده است .لذا برای بررسی موضوع و اهداف تحقیق از  49گویه در قالب پنج شاخن (اقتصدادی،
اجتماعی-فرهنگی ،مهاجرتی ،کالبدی -فضایی و سیاسی-اداری در چهار گدروه فاصدلهای و  1روسدتا اسدتفاده شدده
است .برای دست یافتن به یک پاسخ مناسب از آزمونهدای مختلفدی مانندد (آزمدون تدی تدک نموندهای ،همبسدتگی
پیرسون و ویلکاکسون) در محیط نرم افزار  SPSSبهره گرفته شده که نتایج حاصل از تی تک نمونهای نشدان دهندده
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آن است که با توجه به اینکه حد متوسط ( )9میباشد از  2متغیر پژوهش ،متغیرهای جریانهای اقتصادی بدا میدانگین
 ،2/9121جریان های مهاجرتی با میانگین  2/2291میباشد که نسبت به حد مبندا و اسدتاندارد پدایین مدیباشدد .ایدن
اختالف میانگین در سطح بیش از  12درصد به لحاظ آماری معنادار بوده و مدورد اطمیندان مدیباشدد (.)Sig=0.000
همچنین جریانهای اجتماعی -فرهنگی با میدانگین  ،9/2111جریدانهدای کالبددی -فضدایی بدا میدانگین  9/9221و
جریانهای اداری-سیاسی  9/1991میباشد نتایج حاصل نشان دهنده آن است که با توجه به اینکده حدد متوسدط ()9
می باشد .لذا به لحاظ سه متغیر فو از ارتباط قوی برخوردار میباشند .و نتایج حاصل از آزمدون ضدریب همبسدتگی
پیرسون نشان میدهد که بین میزان فاصله از شهر و متغیرهای تحقیق (جریدانهدای اقتصدادی ،اجتمداعی -فرهنگدی،
مهاجرتی ،کالبدی-فضایی و سیاسی -اداری) به ترتیب با ضدریب ( -2/291 ،-2/121 ،-2/222 ،-2/111و )-2/211
رابطه معکوس وجود دارد .که نشان دهنده این است که با افزایش فاصله میزان ارتباط کاهش مییابد .همچنین بدرای
اطمینان از نتیجه از آزمون ویلکاکسون نیز استفاده شد که نتایج این آزمون نیز تأیید کننده نتیجده همبسدتگی پیرسدون
بود و با افزایش فاصله از میانگین رتبه گروهها کاسته شده است .نتایج حاصل آزمون کروسکال والیس نشان میدهدد
که بین میانگین فاصله از شهر با پنج شاخن تحقیق رابطه وجود دارد به طوری که  -9روسدتاهای نزدیدک بده شدهر
ایالم با میانگین ( )922/21بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )921/21کمتدرین
تأثیر را از جریانهای اقتصادی شهر پذیرفتهاند  -2روستاهای نزدیک به شدهر ایدالم بدا میدانگین ( )224/11بیشدترین
تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )921/29کمترین تدأثیر را از جریدانهدای اجتمداعی-
فرهنگی شهر پذیرفتهاند -9 .همچندین روسدتاهای نزدیدک بده شدهر ایدالم بدا میدانگین ( )929/44بیشدترین تدأثیر و
روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )949/99کمترین تأثیر را از جریانهای مهاجرتی پذیرفتهاندد.
 -4روستاهای نزدیک به شهر ایالم با میانگین ( )219/29بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر ایدالم
دارند با میانگین ( )999/21کمترین تأثیر را از متغیر کالبدی شهر پذیرفتهاند -2 .در نهایت روستاهای نزدیک به شدهر
ایالم با میانگین ( )211/99بیشترین تأثیر و روستاهایی که بیشترین فاصله با شهر دارند با میانگین ( )921/29کمتدرین
تأثیر را از جریانهای سیاسی -اداری شهر ایالم پذیرفتهاند .در نهایت با توجه به نتیجه تحقیق میتوان گفت که شدهر
ایالم نقش قطبی در سطح شهرستان دارد اما با افزایش فاصله سطح نفوذ این شهر نیز کاهش پیدا میکند.
همانطور که بررسی ها نشان داده است تغییرات و تحوالتی که در روستاهای مورد مطالعه اتفا افتاده است ،بیشتر بدر
اساس فاصله روستا نسبت به شهر می باشد .به منظور جلوگیری یا کاهش پیامدهای منفی روند جاری بدر روسدتاهای
مورد مطالعه پیشنهادات زیر بر اساس دیدگاه واقع گرایانه که مبتنی بر نتایج تحقیق در ارائه میشود:
 برنامهریزی های جاری پاسخگوی نیازهای روستائیان نمیباشد ،پیشنهاد میگردد که به جای برنامهریزی به شدکلمنزوی 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 .زیرانبود قدرت اجرایی کافی منجر به افزایش و گسترش ساخت و سازها در زمینهای زراعی – باغی روستاها میگدردد.
پیشنهاد میشود که روستاهای نمونه توسط چند نفر در غالب مدیریت مجموعده روسدتایی اداره گدردد تدا نظدارت و
کنترل دقیقتری هم بر ساخت وسازهای درون بافت روستاو هم خارج آنها زا داشته باشند.
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