مجله توسعه فضاهای پیراشهری

DOR: 20.1001.1.26764164.1399.2.2.9.8

سال دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،1399پیاپی 4
شاپای چاپی  2676 -4164شاپای الکترونیکی 2676-4172
www.jpusd.ir

نقش روابط متقابل شهر و روستا در توسعه سکونتگاههای پیرامون کالنشهر رشت
مورد :ناحیه پیراشهر خمام
پذیرش نهایی1399/10/16 :

دریافت مقاله1399/07/22 :
صفحات143-156:

نقی ناظمیشادباش؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیا ،واحد آستارا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران.
حسین اصغری ؛ 1استادیار گروه جغرافیا ،واحد آستارا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران.
علیرضا پورشیخیان؛ استادیار گروه جغرافیا ،واحد آستارا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،آستارا ،ایران.
تیمور آمار؛ دانشیار گروه جغرافیا ،واحد رشت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.

چکیده

روابط میان شهر و روستا به صورتهای گوناگون بر شکلپذیری سکونتگاههای روستایی و همچنین بر ساختار و
کارکرد آنها اثرگذار است .با توجه به نقش این روابط در فرایند تحوالت و توسعه کانونهای شهری و روستایی،
شناخت پیامدهای نامطلوب این روابط و تالش برای کاهش اثرات منفی روابط متقابل شهر و روستا در راستای
ساماندهی آنها ،زمینهساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود .پژوهش حاضر باهدف تحلیل روابط

واژههای کلیدی:

متقابل بین شهر و روستا و پیامدهای نامطلوب در نواحی پیراشهری کالنشهر رشت خواهد بود .روش تحقیق توصیفی
و تحلیلی و جامعه آماری آن را ساکنین روستاهای چهار دهستان موردمطالعه و متخصصان تشکیل میدهد .بهمنظور

روابط متقابل بین

بررسی و رتبهبندی مهمترین پیامدهای نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا در نواحی پیراشهری خمام ،از دیدگاه

شهر و روستا،

متخصصین ،از نرمافزار  Expert Choiceاستفادهشده است ،نتایج نشان داد ،از بین پیامدهای نامطلوب روابط

پیامدهای نامطلوب،

متقابل بین شهر و روستا ،پیامد کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با وزن

نواحی پیراشهری
کالنشهر رشت،
شهرستان خمام.
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مقدمه

بررسی تفاوتهای ساختاری و روابط متقابل شهر و روستا یکی از مسائلی است که باید در برنامهریزی فضایی و منطقهای
موردتوجه قرار گیرد (آسایش ،2 ،1374 ،رفیعیان و همکاران  .)49 ،1392 ،استراتژی و سناریوی برنامهریزی فضایی و
چگونگی برقراری این ارتباط باید همزمان با تغییرات جمعیتی سکونتگاهها موردتوجه قرار گیرد ( Conrad et al,

 .)2015, 13ادوارد اولمن ،کنش فضایی میان نقاط جمعیتی را تحت تأثیر سه اصل مکمل بودن ،انتقالپذیری و فرصت-
های مداخلهکننده مطرح نموده است (علیزاده و همکاران .)135 ،1392 ،ارتباط متقابل بین روستاها و شهرها و ادغام
ساختاری و عملکردی آنها بهخصوص در روستاهایی که در نزدیکی شهرها قرار دارد و پتانسیل پراکندهرویی و ادغام
به شهرها را دارد ،بسیار باال است (.)Kumar Jat et al, 2008, 28
سابقه بررسی روابط شهر و روستا و تأثیرات آن در دگرگونی نواحی روستایی به دوران باستان برمیگردد .در آن دوران
نوعی روابط متقابل و دوسویه و درعینحال تعادل بین شهر و روستا برقرار بوده است (سلطانزاده .)25 ،1367 ،در ایران
رابطه و تعامل بین شهر و روستا تا اوایل دهه  1330ه .ش نسبی متعادل داشته و تسلط خاص کارکردی بین این دو ساختار
جمعیتی وجود نداشته است .پسازاین دهه ،ساختار روابط بین شهر و روستا همزمان با پدیده جهانیشدن دچار نوعی
دگرگونی میشود (حافظنیا و همکاران )38 ،1389 ،که بازتاب آن در عملکرد شهر و روستا ،محیطزیست ،فرایندهای
حاکم و روابط پسایندی آن قابلمشاهده است (فرید .)443 ،1375 ،بهمرور از دهه  1340به بعد ،دیگر شبکه شهری
همگون که میراث ساختاری گذشته بوده است از بین رفته و بهمرورزمان شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها افزایش
پیدا نمود .بسیاری از زمینههای ایجاد الگوی نامتوازن و شکاف بین سکونتگاهها ،ریشه در نحوه توزیع منابع دارند (شیخی
و شاهیوندی .)21 ،1391 ،دوگانگی ایجادشده در جمعیت و همچنین فعالیتهای موجود در نواحی شهری و روستایی
بالطبع ،پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و کالبدی زیادی را سبب شد .به عبارتی ،رابطه معقول و منطقی بین شهرها
در سدههای گذشته تبدیل بهنوعی رابطه غیرمعقول و انگلی شده است .پدیدار شدن چنین رابطهای همزمان با رشد
جمعیت ،ناکافی بودن درآمد روستاها ،عدم تطبیق الگوی کشت با نیازهای بازار ،باال رفتن سطح سواد و آگاهی و در
پس آیند آن ،رشد تصاعدی و چند برابری توقعات خانوادهها ،کاهش وابستگی مکانی و سست شدن مفهوم روح
فضایی روستا ،توسعه سیستمهای حملونقل و بهویژه سیستمهای تله ارتباطی و شبکههای اجتماعی ،سبب ایجاد نوعی
جریان جمعیتی از روستاها به شهرها شده است (صحنه و همکاران .)1396 ،این جریان در کشور ایران نشات گرفته از
ضعف دولتها در خدماترسانی است .ماهیت این نوع حرکت در ابتدا ،فرایندی مثبت به نظر میرسید ،اما درگذر
زمان و در بستر مکان و با بروز بحران و دگرگونی در روابط شهر و روستا از شدت و حدت آن کاسته شده است (پاپلی
و ابراهیمی .)153 ،1381 ،بر این اساس ،بررسی همهجانبه پیامدهای نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا و هدایت آن
در بستری هدفمند و آگاهانه بیتردید در کاهش فقر روستایی ،ایجاد پیوند فضایی میان فعالیتهای کشاورزی و بازار-
های مصرف ،توسعهی ظرفیت ارائه خدمات و ایجاد مشارکت میان بخشهای دولتی و خصوصی ،توانمندسازی
روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان بسیار ضروری میباشد .بدین معنی روابط درست متقابل شهر و روستا بهعنوان
ابزاری برای کاهش فقر روستایی ،کاهش ضایعات محیطی و حفظ محیط اکولوژیکی از طریق تخصیص بیشتر به
هزینههای عمومی ،ایجاد شبکههای یکپارچه منطقهای  ،پویایی و تحرک بازار کار ،سرمایه و مردم و  ....است (امانپور
و نواسری.)1396 ،
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شهرستان خمام بر سر ارتباطی دو شهر بزرگ و توریستی استان گیالن یعنی رشت و بندر انزلی واقعشده است ،به عبارتی
مسیر بینالمللی و ترانزینی مرکز استان گیالن به سمت بزرگترین بندر شمال کشور یعنی بندر انزلی ،از شهر خمام
میگذرد و همین امر همواره در ارتباط متقابل شهر و روستاهای دهستانهای (چاپارخانه ،کته سر ،فرشکی و اشکیک)،
مؤثر میباشد ،و از طرف دیگر روستاهای دهستانهای موردمطالعه همواره ارتباط قوی اقتصادی و اجتماعی و ....زیادی
با شهرستان خمام دارد ،که این ارتباطات همواره پیامدهای نامطلوبی را برای دهستانهای موردمطالعه ایجاد کرده است.
در این راستا ،هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط متقابل بین شهر و روستا و پیامدهای نامطلوب آن در نواحی پیراشهری
کالنشهر رشت و شهرستان خمام میباشد .امید است که با بهرهگیری ازایندست مطالعات ،سیاستها در جهت کاهش
نابرابریهای عمیق میان شرایط اقتصادی و اجتماعی و  ...شهر و روستا جهتگیری شود ،امری که امروزه ایران و ازجمله
دهستانهای شهرستان خمام بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمند هستند .بر این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال بررسی و
کنکاش سؤاالت ذیل میباشد:
-

رابطه متقابل بین روستاهای دهستانهای (چاپارخانه ،کته سر ،فرشکی و اشکیک) و شهرستان خمام متأثر از
چه پیامدهای نامطلوبی میباشد؟

-

کدامیک از دهستانهای موردمطالعه بیشترین میزان پیامدهای نامطلوب را به خود اختصاص داده است؟

هدف بررسی ادبیات تحقیق ،کمک به محقق در آشنایی به کارهایی است که تاکنون درزمینهٔ موضوع گزینشی آن
انجامشده است (مارکزیک و دیگران ) 59 ،1386 ،و اینکه محقق به مسائل و مشکالتی که محققان دیگر ضمن انجام
تحقیق با آن روبرو بودهاند پی ببرند (مجدفر .)290 ،1383 ،درزمینهٔ مطالعه روابط شهر و روستا در ایران ،مطالعاتی
توسط محققین ایرانی و خارجی صورت گرفته است که ازجمله آنها میتوان به پژوهش پل وارد انگلیش (کرمان،
 ،)1966مایکل بناین (یزد  ،)1975کوپ (ساری ،)1976 ،مارسل بازن (قم ،)1977 ،اکارت اهلرز (طبس و دزفول،
 ،)1977مصطفی مومنی (تفت  )1978اویگن ویرث (اصفهان  ،)1983توانا (زابل  ،)1983سعیدی (اسدآباد ،)1984
اشاره داشت .در سالیان اخیر نیز مطالعاتی نیز انجامشده که تعدادی از آن در ادامه مطرحشده است:
میرزایی قلعه و همکاران ( ،)1391در پژوهشی تحت عنوان ،تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میزان توسعهیافتگی
روستا های دهستان حومه ،شهرستان هرسین به این نتایج دست یافتند ،روابط متقابل شهر و روستا تأثیر چندان بر توسعه
نواحی روستایی نگذاشتهاند و بیشتر در تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤثر بوده است و محدوده جغرافیایی
مطالعه شده از آثار و پیامدهای کالبدی روابط شهر و روستا بیبهره بوده است .علیزاده و همکاران ( ،)1392در پژوهشی
تحت عنوان ،بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای دهستان عشقآباد با شهر نیشابور ،به این نتایج دست
یافتند ،پیرامون دهستان عشقآباد از جوانب مختلف تحت سیطره و تسلط مرکز (شهر نیشابور) قرارگرفته است .کیفیت
و شدت رابطه بهگونهای است که تسلط شهر نیشابور به دالیل مختلف ازجمله :عدم وجود امکانات کافی در مرکز
دهستان ،نزدیکی فاصله ،اختالف فاحش سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی موردمطالعه و ....بر دهستان عشقآباد سایه
افکنده است .مطیعی لنگرودی و همکاران ( ،) 1393در پژوهشی تحت عنوان ،اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر
وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی در دهستان چهل چای در شهرستان مینودشت ،به این نتایج دست
یافتند ،نقش روابط اقتصادی شهر و روستا بسیار مهم و تأثیرگذار بوده است ،این روابط رو به رشد باعث شده تا در
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مواردی حالت سلطه اقتصادی شهر بر نواحی روستایی کمرنگتر شود و بهنوعی تعامل و پیوندهایی ،هرچند ناقص و
بیشتر به نفع شهر پدید آید .همچنین یافتهها مؤید این است که بین روابط اقتصادی شهر و روستا و وضعیت اقتصادی و
اجتماعی ناحیه موردمطالعه رابطه معنیداری و جود دارد و بدین ترتیب میتوان گفت که روابط اقتصادی شهر و روستا
نقش مؤثری در وضعیت اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی دارد .صحنه و همکاران ( ،)1396در پژوهشی تحت
عنوان ،اثرات روابط شهر و روستا بر تحوالت اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر ،به این نتایج دست
یافتند ،تغییرات عمده ای در قیمت زمین و مساکن روستایی ،کاهش مالکیت بومی اراضی ،قطعهقطعه شدن اراضی
کشاورزی ،انحراف از مشاغل کشاورزی ،کاهش انسجام اجتماعی ،اختالط اقوام ،تغییرات اساسی در پوششهای سنتی،
تغییرات اساسی در نما و معماری مساکن روستایی و افزایش تأثیرات محیط زیستی است .امانپور و نواسری ( ،)1396در
پژوهشی تحت عنوان ،بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستاهای دهستان موران و شهر اهواز ،به این نتایج دست
یافتند ،پیرامون دهستان موران تحت سیطره و تسلط شهر اهواز به دالیل تمرکز امکانات ،نزدیک شهر اهواز به دهستان،
نسبت به دیگر شهرهای شهرستان ،اختالف زیاد سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی موردمطالعه بر روستاهای دهستان
موران سایه افکنده است .کورتنی و همکاران ( ،)2007در پژوهشی تحت عنوان ،شهرهای کوچک بهصورت
زیرمجموعه در توس عه روستایی انگلیس ،بررسی ارتباطات شهر و روستا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
زیرمنطقهای ،به این نتایج دست یافتند که ارزش بالقوه شهر بهعنوان زیرمجموعه در توسعه اقتصاد محلی است که برای
پسکرانه خود شرایط اقتصادی و خدمات بانکی و مالی ارائه میدهد .به نظر میرسد فعالیتهای کشاورزی بهعنوان
پیوند اقتصادی شهر و روستا همچنان پابرجا میباشد و هنوز هم نقش مهمی در توسعه روستایی اطراف این شهرها دارد.
همچنین بانک توسعه آسیا ( ،)2010پروژهای با عنوان توسعه یکپارچه شهرستانهای کلیدی ایالت لیائونییگ مرکزی
در چین را رهبری و به اجرا گذاشته است .اهداف این پروژه ترویج و توسعه شهرنشینی پایدار و متعادل ،کاهش شکاف
اقتصادی بین نواحی شهری و روستایی و بهبود شرایط زندگی بهوسیله حمایت از توسعه یکپارچه پنج شهرستان کلیدی
در این ایالت بوده است.
امروزه تعامل فزاینده مناطق روست ایی و شهری اهمیت تمایز و تفکیک بین شهر و روستا را کاهش داده است .ساکنان
روستاها با شبکه زندگی شهری خو گرفتهاند و بین روستا و شهر دررفت و آمد هستند .در برخی کشورها ،صنایع به
سمت روستاها حرکت میکند و کشاورزی به دلیل اقتصادی و محیطی ،در حال تبدیل به یک بخش مهم در نواحی
شهری است .مناطق شهری و روستایی و بهتبع؛ اقتصاد آنها بهطور فزایندهای به هم تنیده شده است ( Sheng, 2002,

 .)3بهگونهای که ارتباطات و جریانات بین شهر و روستا منجر به تغییرات فراوانی هم در مناطق روستایی و هم در مناطق
شهری شده است ( .)Davoudi, 2001, 1امروزه تعامالت شهر و روستا را میتوان به دودسته تعامالت فضایی مشتمل
بر جریان افراد ،کاال ،اطالعات و تعامالت بخشی مشتمل بر صنعت و خدمات تقسیمبندی نمود (.)Tocoli, 2003, 3
البته شایان توجه است که در حال حاضر روستاها و نظامهای اجتماعی تابعه آن ،بسیار متنوع ،پیچیده و کلیتر از آن
چیزی است که در قرون گذشته وجود داشته است ( .)Kennedy et al, 2001, 82فرایندهایی ازجمله مدرنیسم و اهداف
برنامه ریزی آن سبب تسریع و همچنین اختالط این نوع ارتباط میگردد ( Center of Economic Research, 2013,

 .)52در یک شبکه ناحیهای همگون ،توزیع ثروت ،منابع اکولوژیک و اقتصادی بهطور متناسب بین سکونتگاههای
مختلف و همچنین بین نسلهای متمادی صورت میپذیرد ( )Xue, 2014, 131و در پی آن نوع ارتباط نیز بهصورت
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انگلی جلوه نمیکند .درزمینهی شناخت و تحلیل روابط شهر و روستا با رویکرد توسعه منطقهای نظریات زیادی
مطرحشده است .اکثر این نظریهها بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه بر پایه رشد اقتصادی استوار بوده است
(ضرابی و موسوی .)4 ،1388 ،مدلهایی ازجمله :مدل رشد هارود ،مدل روستو ،مدل دومار ،مدل رودان روسنتین ،مدل
اسکیتوسکی ،نورکوس ،هیرشمن میباشند .اغلب این مدلها بر رشد نامتعادل و ناموزون منطقهای با محوریت مناطق
شهری تأکید داشته و رشد حداکثری و تصاعدی مناطق مرکزی را زمینهساز رشد و توسعه مناطق پیرامونی میداند .در
بسیاری از کشورها بهخصوص کشورهای درحالتوسعه ،با عنایت به تأثیرات شگرفت عوامل اقتصادی ،این تغییرات
غالباً به نفع کاربری شهری و به ضرر کاربریهای روستایی میباشد (.)Meyer et al, 2014, 42
روششناسی

این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد ،با توجه به هدف تحقیق ،در گام نخست جهت تدوین مبانی نظری
تحقیق و مطالعات صورت گرفته از مطالعات کتابخانهای-اسنادی استفاده شد ،سپس در ادامه کار جهت دستیابی به
اهداف تحقیق مطالعه میدانی در پیشگرفته شد .ابزار پژوهش نیز پرسشنامه میباشد که پس از نمونهگیری از افراد
روستایی و متخصصان موردنظر در بین آنها توزیع و توسط آنها تکمیل شد .قابلذکر است ،جامعه آماری در پژوهش
حاضر شامل دو بخش میباشد .بخش اول مربوط به ساکنین روستاهای دهستانهای (چاپارخانه ،کته سر خمام ،اشکیک
و فرشکی) می باشد و بخش دوم نیز افراد متخصص و خبرگان محلی و افراد مطلع و آگاه در زمینه پژوهش میباشد.
جهت تعیین حجم نمونه در بخش اول با استفاده از نمونهگیری تصادفی از فرمول کوکران استفاده گردید .لذا با توجه
به جمعیت سرپرست خانوار روستاهای دهستانهای موردمطالعه در سرشماری سال  1395و با استفاده از فرمول کوکران
( )370سرپرست خانوار بهعنوان حجم نمونه تعیین شد .نمونهگیری در بخش دوم نیز بر اساس هدفمند صورت گرفت،
لذا تعداد  20نفر از افراد متخصص و خبرگان محلی و افراد مطلع و آگاه بهعنوان جامعه نمونه در این بخش انتخاب
گردید .برای تجزیهوتحلیل دادههای پرسشنامه نیز از نرمافزارهای  SPSSو  Expert Choiseو مدل WASPAS

استفادهشده است.
روایی تحقیق نیز با استفاده از تحقیقات قبلی و مصاحبه با کارشناسان روایی ابزار تحقیق ،تأییدشده است .پایایی ابزار
تحقیق نیز از طریق آزمون آلفا کرونباخ  0/90محاسبه شد که نشاندهنده پایایی ابزار تحقیق است .شاخصها در ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی تدوینشده است ،که شامل (کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی
و توسعه سبک معماری شهری ،کاهش میزان تولید محصوالت زراعی ،متنوع شدن کاربری اراضی ،افزایش قیمت
زمین و مسکن ،تغییرات گسترده فرهنگی در روستا ،قطعهقطعه شدن اراضی و کاهش بهرهوری ،نابرابری توزیع ثروت،
نابرابری توزیع قدرت ،نابرابری توزیع درآمد ،نابرابری فرصتها) ،میباشند (میرزایی قلعه و همکاران.)1392 ،
شهرستان خمام در موقعیت جغرافیایی  49درجه و  33دقیقه تا  49درجه و  44دقیقه طول جغرافیایی شرقی و  37درجه
و  19دقیقه تا  37درجه و  27دقیقه عرض جغرافیایی شمالی در شهرستان رشت از استان گیالن واقعشده است .این
شهرستان در شمال و شمال غرب با شهرستان انزلی ،از شرق با بخشهای خشکبیجار و کوچصفهان و از جنوب با بخش
مرکزی شهرستان رشت هممرز بوده و دارای مرز ساحلی ( روستای جفرود ) نیز میباشد .شهرستان خمام دارای  2بخش
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است که بخش مرکزی به مرکزیت شهر خمام و بخش چوکام به مرکزیت شهر چوکام بوده و هرکدام از بخشها شامل
دو دهستان می باشد .بخش مرکزی شهرستان خمام دارای دو دهستان چاپارخانه و کته سرخمام و بخش چوکام دارای
دو دهستان اشکیک و فرشکی میباشد ،که در مجموع دارای  44روستا است.

شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان گیالن

یافتههای تحقیق

بهمنظور بررسی و رتبهبندی مهمترین پیامدهای نامطلوب روابط متقابل بین روستاهای دهستانهای موردمطالعه و
شهرستان خمام ،از دیدگاه متخصصین ،از نرمافزار  Expert Choiceاستفادهشده است .پس از تشکیل ساختار سلسله
مراتبی برای تعیین وزن هر عنصر تصمیمگیری ،مقایسه دوبهدو عناصر صورت گرفت .پس از تکمیل پرسشنامهها ،جهت
تحلیل آنها از نرمافزار  Expert Choiceکه بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی عمل میکند ،استفاده شد .بدین ترتیب
برای هر پیامد در هر سطح از مجموع نظرات کارشناسان ،میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگینها وارد نرمافزار
 Expert Choiceشد و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویتبندی پیامدها مطرحشده را
در همان سطح نشان میدهد .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود.
درصورتیکه شاخص ناسازگاری از  0/1بیشتر باشد ،سطح ناسازگاری مجموعه رتبهها غیرقابلقبول بوده و رتبهبندیها
بایستی مجدداً تکرار گردند .درنهایت ،نرمافزار از روی قضاوتهای اصالحشده ،وزن نهایی هر گزینه را محاسبه می-
کند .در ابتدا قبل از بررسی و رتبهبندی هر یک از پیامدها ،الزم دانسته شد به بررسی عالمت اختصاری هر یک از
متغیرها پرداخته شود.
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جدول  .1عالمت اختصاری هر یک از پیامدها
پیامد

کمرنگ شدن

کاهش

متنوع شدن

افزایش قیمت

تغییرات

قطعهقطعه

نابرابری

نابرابری

نابرابری

نابرابری

الگوی سنتی

میزان تولید

کاربری

زمین و

گسترده

شدن اراضی

توزیع

توزیع

توزیع

فرصتها

مسکن روستایی

محصوالت

اراضی

مسکن

فرهنگی در

و کاهش

ثروت

قدرت

درآمد

روستا

بهرهوری

و توسعه سبک

زراعی

معماری شهری
عالمت
اختصاری

X1

X2

X4

X3

X5

X6

X7

X9

X8

X10

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول  .2وزن نهایی پیامدها
پیامد

وزن نهایی

رتبه

کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری

0/187

1

کاهش میزان تولید محصوالت زراعی

0/043

9

متنوع شدن کاربری اراضی

0/028

10

افزایش قیمت زمین و مسکن

0/161

2

تغییرات گسترده فرهنگی در روستا

0/076

6

قطعهقطعه شدن اراضی و کاهش بهرهوری

0/054

7

نابرابری توزیع ثروت

0/156

3

نابرابری توزیع قدرت

0/051

8

نابرابری توزیع درآمد

0/098

5

نابرابری فرصتها

0/145

4

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

شکل  .2نمودار وزن نهایی پیامدها ،منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

مطابق جدول ( ،)2و نمودار ( ،)1از بین پیامدهای نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا ،به ترتیب پیامدهای کمرنگ
شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با مقدار وزن بهدستآمده  ،0/187افزایش قیمت
زمین و مسکن با وزن بهدستآمده  ،0/161نابرابری توزیع ثروت با وزن  ،0/156نابرابری فرصتها با وزن ،0/145
نابرابری توزیع درآمد با وزن  ،0/098تغییرات گسترده فرهنگی در روستا با وزن  ،0/076نابرابری توزیع قدرت با وزن
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 ،0/051کاهش میزان تولید محصوالت زراعی با وزن  ،0/048متنوع شدن کاربری اراضی با وزن  ،0/028باالترین و
پایینترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .بر اساس نتایج بهدستآمده ،پدیده کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن
روستایی و توسعه سبک معماری شهری ،در عین اینکه جاذبه های سنتی مساکن روستایی را از بین برده است ،اما از
سوی دیگر در استحکام مساکن روستایی تأثیرات مثبتی داشته است .در رابطه با افزایش قیمت زمین و مسکن باید گفت
که این پیامد به علت افزایش مهاجرت و ورود مهاجران جدید به روستاهای دهستانهای موردمطالعه بوده است که
سبب شده مردم بومی در تهیه مسکن دچار مشکل شوند .توزیع ثروت نیز در نواحی پیراشهری کالنشهر رشت به شکل
نابرابری صورت گرفته است .مردم بومی منطقه کمترین نفع را از سرمایهگذاریهای جدید برده و بیشتر افراد مرفه یا
بعضاً شهری در اموری همچون مسکن و ایجاد مغازه و فروشگاه در روستاها نقش داشتهاند و این امر موجب شده تا قشر
جدیدی در روستاها ایجاد شود که ازنظر مالی با بقیه گروههای روستا تفاوت دارد .نابرابری فرصتها نیز شامل تحصیل،
آموزش ،و ....بیشتر در اختیار افرادی است که ارتباط بهتری با محیط شهری دارند و دررفت و آمد بیشتری با شهر
هستند ،حالآنکه افرادی که ارتباط کمتری با محیط شهری دارند از این مزایا کمتر بهره میبرند .این مسئله بهنوعی
سبب ایجاد نابرابری در بهرهگیری از فرصتهای بهدستآمده از ارتباط بین شهر و روستا شده است .در رابطه با نابرابری
توزیع درآمد نیز باید گفت ،ایجاد مشاغل جدید همچون مسافرکشی بین روستا و شهر و تفاوت در قیمت زمینها و
رونق برخی مشاغل خدماتی نظیر خردهفروشی و خانههای اجارهای سبب شده تا درآمد افراد متنوع شده و قشرهای
مختلف از موقعیتهای متفاوت اقتصادی بهره ببرند .این مسئله خود سبب گردیده تا بخشهایی از جامعه خود را از
دیگر بخشها جدا بدانند و انسجام اجتماعی نیز از بین رفته است .تغییرات گسترده فرهنگی نیز در دهستانهای
موردمطالعه ،ناشی از تنوع فرهنگی و قومیتی ناشی از ورود مهاجران جدید به منطقه بوده است و معضالت اجتماعی را
نیز به دنبال داشته است .همچنین به دنبال مهاجرت نیروی کار و فروش زمینها ،قطعهقطعه شدن اراضی و کاهش
بهرهوری به وجود آمده است .همچنین قابلذکر است ،ارتباطات موجود در شهر و روستا بهویژه برای افراد و اعضای
شورای روستا و کسانی که بستگان آنها در شهر سمتی دارند ،منجر به ایجاد قشر قدرتمندی در روستا شده است .در
انتخابات شوراهای روستایی این موضوع کامالً خود را نشان داده و افراد از کسانی حمایت میکنند که منافعی برایشان
در صورت انتخاب شدن به همراه داشته باشد .درعینحال گروههای جدید ثروتمند روستا از موقعیت خودشان در روستا
بهره برده و جایگاه بهتری به دست آوردهاند .در رابطه با پیامد کاهش میزان تولید محصوالت زراعی باید مطرح نمود،
این پیامد بهواسطه تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و درنتیجه کاهش کاربری اراضی در روستاهای این شهرستان به
وجود آمده است ،و درنهایت پیامد متنوع شدن کاربری اراضی به دلیل ایجاد زمینهای مسکونی و ایجاد مراکز جدید
فرهنگی و اجتماعی و نهادها و سازمانهای مختلف به وجود آمده است.
در ادامه نیز بهمنظور تفاوت پیامدهای نامطلوب در دهستانهای خمام ،از تحلیل واریانس استفادهشده است .نتایج حاصل
از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول ( ،)3نشان میدهد ،با توجه به اینکه سطح معناداری از ( )0/05کمتر است،
با اطمینان  0/95میتوان گفت که در میان دهستانهای موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد .این بدان معناست که
پیامدهای نامطلوب روابط متقابل بین روستاهای دهستانهای خمام و شهر خمام با یکدیگر یکسان نیست .بیشترین
اختالف میانگین از دیدگاه ساکنین دهستانهای موردمطالعه  ،پیامد افزایش قیمت زمین و مسکن با مقدار آزمون F
( ،)12/45میباشد.
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جدول  .3آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور بررسی پیامدهای نامطلوب روابط متقابل شهرستان خمام با دهستانهای
موردمطالعه
گویه

آزمون واریانس

کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری

بین گروهی

1

درونگروهی

370

جمع

1

بین گروهی

370

کاهش میزان تولید محصوالت زراعی

متنوع شدن کاربری اراضی

افزایش قیمت زمین و مسکن

تغییرات گسترده فرهنگی در روستا

قطعهقطعه شدن اراضی و کاهش بهرهوری

نابرابری توزیع ثروت

نابرابری توزیع قدرت

نابرابری توزیع درآمد

نابرابری فرصتها

درجه

اختالف

آزمون

آزادی

مربعات

F

()Sig

2/34

12/32

0/000

0/15
2/22

درونگروهی

1

جمع

370

بین گروهی

1

2/12

درونگروهی

370

0/15

جمع

1

بین گروهی

370

2/14

درونگروهی

1

0/12

12/21

0/001

0/13

جمع

370

بین گروهی

1

2/15

درونگروهی

370

0/13

جمع

1

بین گروهی

370

2/12

درونگروهی

1

0/14

جمع

370

بین گروهی

1

2/11

درونگروهی

370

0/15

جمع

1

بین گروهی

370

2/11

درونگروهی

1

0/17

جمع

370

بین گروهی

1

2/14

درونگروهی

370

0/15

جمع

1

بین گروهی

370

2/11

درونگروهی

1

0/14

جمع

370

12/33

12/45

12/21

12/44

12/32

12/21

12/33

12/16

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

تحلیل فضایی دهستانهای بخش خمام بر اساس پیامدهای نامطلوب از دیدگاه متخصصین

در این ق سمت از پژوهش با ا ستفاده از مدل تصمیمگیری  WASPASسعی شده است تا رتبه هر یک از ده ستانهای
بخش خمام را بر ا ساس پیامدهای مطرح شده سنجیده شود .در اینجا جهت پرهیز از طوالنی شدن مطالب از تو ضیح
فرمول و نحوه محاسبه خودداری شده است و تنها به چند جدول آن اکتفا شده است .همچنین قابلذکر است ،هر یک
از گویهها بر اساس عالمت اختصاری بیانشدهاند (.)x
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جدول  .4ماتریس مکانی پیامدهای نامطلوب روابط متقابل شهرستان خمام و دهستانهای موردمطالعه
پیامد

دهستان
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

دهستان چاپارخانه

3/65

3/55

3/51

3/63

3/53

3/51

3/45

3/56

3/65

3/54

دهستان کته سر

3/11

3/12

3/15

3/21

3/16

3/21

3/23

3/19

3/10

3/21

دهستان اشکیک

2/10

2/13

2/21

2/15

2/15

2/16

2/13

2/12

2/12

2/14

دهستان فرشکی

2/21

2/22

2/23

2/21

2/11

2/17

2/21

2/19

2/11

2/15

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول  .5نرمالیزه کردن دادهها
پیامد

دهستان
X1
0/76

X2
0/85

X3
0/87

X4
0/83

X5
0/84

X6
0/79

X7
0/72

X8
0/81

X9
0/75

X10
0/81

دهستان کته سر

0/71

0/72

0/78

0/70

0/75

0/76

0/77

0/74

0/69

0/78

دهستان اشکیک

0/52

0/55

0/52

0/51

0/55

0/51

0/53

0/57

0/50

0/51

دهستان فرشکی

0/58

0/56

0/51

0/55

0/56

0/59

0/53

0/51

0/57

0/52

دهستان چاپارخانه

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول  .6رتبهبندی دهستانهای خمام بر اساس پیامدهای نامطلوب روابط متقابلشان با شهرستان خمام
گزینه



Qi

رتبهبندی دهستانها

دهستان چاپارخانه

0/989

3/654

1

دهستان کته سر

0/989

3/532

2

دهستان اشکیک

0/989

3/321

4

3/412

3

دهستان فرشکی

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

152

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

دوره دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۹پیاپی 4

شکل  .3نقشه تحلیل فضایی دهستانهای خمام بر اساس پیامدهای نامطلوب روابط متقابلشان با شهرستان خمام

بر اساس نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)6و نمودار ( ،)2به ترتیب دهستان چاپارخانه با مقدار  ،3/654دهستان کته سر
با وزن بهدستآمده  ،3/532دهستان فرشکی با وزن  ،3/421دهستان اشکیک با وزن بهدستآمده  ،3/321باالترین و
پایینترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .مطابق نتایج بهدستآمده ،میزان روابط متقابل شهر و روستا در دهستان
چاپارخانه در بروز تغییرات عمیق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بیش از سایر دهستانها بوده است .مهمترین تغییرات
مشاهدهشده در این دهستان ،شامل :قیمت مسکن ،تنوع شغلی و گرایش به ساخت مسکن شهری و جذب مهاجران
میباشد .گسترش رابطه ساکنین دهستان موردمطالعه با شهرستان خمام سبب افزایش قابلتوجهی در قیمت مسکن در
روستا های این دهستان شده است .همچنین ارتباط مزبور سبب افزایش تنوع شغلی شده و درآمدهای مردم بهغیراز
کشاورزی در منابع درآمدی دیگری همچون کارهای کارگری و ....بدان اضافهشده است .همچنین قابلذکر است ،در
بدو ورود به روستاهای این دهستان با مساکنی روبرو میشویم که دیگر بافت روستایی و سنتی قبل را ندارند و بهصورت
امروزی با استفاده از مصالح شهری تهیهشدهاند .بسیاری از مساکن روستایی از نمای سنگ و مرمر که جنبه تزئینی دارند،
استفادهشده است .همچنین فرایند مهاجرت نیز نسبت به دیگر دهستانها در این دهستان بیشتر میباشد ،که به دنبال
مهاجرت گسترده به این دهستان ،بافت فرهنگی روستاهای این دهستان نیز تغییر کرده است و سبب بروز اختالفات
فرهنگی گستردهای در منطقه شده است.
نتیجهگیری

امروزه شهرها و روستاها را نمیتوان جداگانه از یکدیگر موردبررسی قرارداد ،چراکه هرگونه اقدامی برای آنها باید
در رابطه با یکدیگر صورت گیرد .همواره ثابتشده است که بررسی و برنامهریزی بهمنظور تأثیرگذاری شهر بر روستا
و روستا بر شهر ،الزم است که بر روی مواردی تأکید داشت که ضمن برقراری رابطه بین شهر و روستا ،موجب توسعه
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هر یک از آنها شود .آنچه در این رابطه قابلذکر است ،اهمیت پیامدهای نامطلوب این روابط در روستاها است،
چراکه در این شرایط شهرها از طریق انتقال مازاد کشاورزی ،جابهجایی ناپایدار نیروی انسانی و  ...با روستاهای حوزه
نفوذ خود ارتباط برقرار میکنند که ممکن است مفید و مثبت باشد یا برعکس به سیر قهقرایی حوزههای روستایی منجر
گردد .در این صورت اثرات آن در قالب افزایش یا کاهش قیمت زمین و مسکن و ....قابلمشاهده است .در این راستا،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،از بین پیامدهای نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا ،به ترتیب پیامدهای کمرنگ
شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با مقدار وزن بهدستآمده  ،0/187افزایش قیمت
زمین و مسکن با وزن بهدستآمده  ،0/161نابرابری توزیع ثروت با وزن  ،0/156نابرابری فرصتها با وزن ،0/145
نابرابری توزیع درآمد با وزن  ،0/098تغییرات گسترده فرهنگی در روستا با وزن  ،0/076نابرابری توزیع قدرت با وزن
 ،0/051کاهش میزان تولید محصوالت زراعی با وزن  ،0/048متنوع شدن کاربری اراضی با وزن  ،0/028باالترین و
پایینترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .در ادامه نیز بهمنظور تفاوت پیامدهای نامطلوب در دهستانهای خمام ،از
تحلیل واریانس استفادهشده است .نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد ،با توجه به اینکه سطح
معناداری از ( )0/05کمتر است ،با اطمینان  0/95میتوان گفت که در میان دهستانهای خمام به لحاظ پیامدهای
نامطلوب تفاوت معناداری وجود دارد .این بدان معناست که پیامدهای نامطلوب در دهستانهای خمام با یکدیگر یکسان
نیست .بیشترین اختالف میانگین از دیدگاه ساکنین دهستانهای موردمطالعه ،پیامد افزایش قیمت زمین و مسکن با مقدار
آزمون  ،)12/45( Fمیباشد .درنهایت با استفاده از مدل تصمیمگیری  WASPASسعی شده است تا رتبه هر یک از
دهستانهای خمام را بر اساس پیامدهای مطرحشده سنجیده شود .نتایج نشان داد ،به ترتیب دهستان چاپارخانه با مقدار
 ،3/654دهستان کته سر با وزن بهدستآمده  ،3/532دهستان فرشکی با وزن  ،3/421دهستان اشکیک با وزن
بهدستآمده  ،3/321باالترین و پایینترین رتبهها را به خود اختصاص دادهاند .از مجموع نتایج میتوان گفت ،وابسته
بودن و تغییر در چشماندازهای روستایی امری اجتنابناپذیر است و درروند اینگونه تغییرات ،شکل ،الگو و حتی
ماهیت فضای روستایی دگرگونشده است و کوشش برای حفظ فضاهای روستایی به همان صورت و با همان تحوالت
اقتصادی و اجتماعی و کالبدی منطقی به نظر نمیرسد .در این میان نکته حائز اهمیت آن است که تغییر و مصرف فضا
بهدرستی و بهصورت عقالیی صورت پذیرد .این امر نیازمند نظامی است که بتواند به نحو منطقی تعیین نماید که چه
تغییراتی و با چه دامنهای در محیط روستا سودمند و کارآمد است و چه نوع تغییراتی نامناسب و ناکارآمد خواهد بود.
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