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 های کلیدی:واژه

 نیروابط متقابل ب

شهر و روستا، 

نامطلوب،  هایامدیپ

 یراشهریپ ینواح

کالنشهر رشت، 

 .ن خمامشهرستا

ساختار و  بر نیو همچن ییروستا هایسکونتگاه یرپذیگوناگون بر شکل هایشهر و روستا به صورت انیروابط م

 ،ییو روستا یهرش هایتحوالت و توسعه کانون ندیروابط در فرا نیاثرگذار است. با توجه به نقش ا هاآنکارکرد 

 یر راستادروابط متقابل شهر و روستا  یمنفهش اثرات کا یروابط و تالش برا نینامطلوب ا هایامدیشناخت پ
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 مقدمه 
ای ریزی فضایی و منطقههای ساختاری و روابط متقابل شهر و روستا یکی از مسائلی است که باید در برنامهبررسی تفاوت

و  ریزی فضایی(. استراتژی و سناریوی برنامه49، 1392، رفیعیان و همکاران ، 2، 1374قرار گیرد )آسایش،  موردتوجه

 ,Conrad et alقرار گیرد ) موردتوجهها زمان با تغییرات جمعیتی سکونتگاهچگونگی برقراری این ارتباط باید هم

-پذیری و فرصتسه اصل مکمل بودن، انتقال ریتأث(. ادوارد اولمن، کنش فضایی میان نقاط جمعیتی را تحت 13 ,2015

ها و ادغام ها و شهر(. ارتباط متقابل بین روستا135، 1392ران، کننده مطرح نموده است )علیزاده و همکاهای مداخله

رویی و ادغام ها قرار دارد و پتانسیل پراکندههایی که در نزدیکی شهردر روستا خصوصبه هاآنساختاری و عملکردی 

 (.Kumar Jat et al, 2008, 28ها را دارد، بسیار باال است )به شهر

. در آن دوران گرددیبرمآن در دگرگونی نواحی روستایی به دوران باستان  راتیتأثوستا و سابقه بررسی روابط شهر و ر

(. در ایران 25، 1367زاده، تعادل بین شهر و روستا برقرار بوده است )سلطان حالنیدرعنوعی روابط متقابل و دوسویه و 

داشته و تسلط خاص کارکردی بین این دو ساختار  ه. ش نسبی متعادل 1330رابطه و تعامل بین شهر و روستا تا اوایل دهه 

شدن دچار نوعی دهه، ساختار روابط بین شهر و روستا همزمان با پدیده جهانی نیازاپسجمعیتی وجود نداشته است. 

های ، فرایندستیزطیمح( که بازتاب آن در عملکرد شهر و روستا، 38، 1389نیا و همکاران، شود )حافظدگرگونی می

به بعد، دیگر شبکه شهری  1340از دهه  مروربه(. 443، 1375است )فرید،  مشاهدهقابلو روابط پسایندی آن حاکم 

ها افزایش ها و روستاشکاف درآمدی بین شهر مرورزمانبههمگون که میراث ساختاری گذشته بوده است از بین رفته و 

ها، ریشه در نحوه توزیع منابع دارند )شیخی شکاف بین سکونتگاههای ایجاد الگوی نامتوازن و پیدا نمود. بسیاری از زمینه

های موجود در نواحی شهری و روستایی در جمعیت و همچنین فعالیت جادشدهیا(. دوگانگی 21، 1391و شاهیوندی، 

ها بین شهر منطقیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و کالبدی زیادی را سبب شد. به عبارتی، رابطه معقول و بالطبع، پیامد

زمان با رشد ای همرابطه غیرمعقول و انگلی شده است. پدیدار شدن چنین رابطه ینوعبههای گذشته تبدیل در سده

و در  یآگاههای بازار، باال رفتن سطح سواد و ها، عدم تطبیق الگوی کشت با نیازجمعیت، ناکافی بودن درآمد روستا

ها، کاهش وابستگی مکانی و سست شدن مفهوم روح توقعات خانواده پس آیند آن، رشد تصاعدی و چند برابری

های اجتماعی، سبب ایجاد نوعی های تله ارتباطی و شبکهسیستم ژهیوبهو  ونقلحملهای فضایی روستا، توسعه سیستم

شات گرفته از (. این جریان در کشور ایران ن1396ها شده است )صحنه و همکاران، ها به شهرجریان جمعیتی از روستا

 درگذررسید، اما است. ماهیت این نوع حرکت در ابتدا، فرایندی مثبت به نظر می یرسانخدماتها در ضعف دولت

کاسته شده است )پاپلی زمان و در بستر مکان و با بروز بحران و دگرگونی در روابط شهر و روستا از شدت و حدت آن 

های نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا و هدایت آن پیامد جانبههمهرسی (. بر این اساس، بر153، 1381و ابراهیمی، 

-های کشاورزی و بازارتردید در کاهش فقر روستایی، ایجاد پیوند فضایی میان فعالیتدر بستری هدفمند و آگاهانه بی

سازی انمندهای دولتی و خصوصی، تومیان بخش مشارکتارائه خدمات و ایجاد  ی ظرفیتهای مصرف، توسعه

 عنوانبهباشد. بدین معنی روابط درست متقابل شهر و روستا روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان بسیار ضروری می

تخصیص بیشتر به  طریقابزاری برای کاهش فقر روستایی، کاهش ضایعات محیطی و حفظ محیط اکولوژیکی از 

، پویایی و تحرک بازار کار، سرمایه و مردم و .... است )امانپور ایهای یکپارچه منطقههای عمومی، ایجاد شبکههزینه

 (. 1396و نواسری، 
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است، به عبارتی  شدهواقعخمام بر سر ارتباطی دو شهر بزرگ و توریستی استان گیالن یعنی رشت و بندر انزلی  شهرستان

کشور یعنی بندر انزلی، از شهر خمام  بندر شمال نیتربزرگالمللی و ترانزینی مرکز استان گیالن به سمت مسیر بین

(، ، فرشکی و اشکیککته سر، چاپارخانههای )های دهستانگذرد و همین امر همواره در ارتباط متقابل شهر و روستامی

همواره ارتباط قوی اقتصادی و اجتماعی و.... زیادی  موردمطالعههای های دهستان، و از طرف دیگر روستاباشدمی مؤثر

ایجاد کرده است.  موردمطالعههای های نامطلوبی را برای دهستانتان خمام دارد، که این ارتباطات همواره پیامدبا شهرس

های نامطلوب آن در نواحی پیراشهری در این راستا، هدف پژوهش حاضر تحلیل روابط متقابل بین شهر و روستا و پیامد

ها در جهت کاهش مطالعات، سیاست دستنیازاگیری با بهرهامید است که باشد. میکالنشهر رشت و شهرستان خمام 

 ازجملهگیری شود، امری که امروزه ایران و های عمیق میان شرایط اقتصادی و اجتماعی و ... شهر و روستا جهتنابرابری

بال بررسی و بر این اساس، پژوهش حاضر به دن شهرستان خمام بیش از هر زمان دیگر بدان نیازمند هستند.  یهادهستان

 باشد:ذیل می سؤاالتکنکاش 

از  متأثر، فرشکی و اشکیک( و شهرستان خمام کته سر، چاپارخانههای )های دهستانرابطه متقابل بین روستا -

 باشد؟های نامطلوبی میچه پیامد

 ؟های نامطلوب را به خود اختصاص داده استبیشترین میزان پیامد موردمطالعه هایاز دهستان کیکدام -

موضوع گزینشی آن  ٔ  نهیدرزمهایی است که تاکنون هدف بررسی ادبیات تحقیق، کمک به محقق در آشنایی به کار

( و اینکه محقق به مسائل و مشکالتی که محققان دیگر ضمن انجام 59، 1386است )مارکزیک و دیگران،  شدهانجام

مطالعه روابط شهر و روستا در ایران، مطالعاتی  ٔ  نهیرزمد(. 290، 1383اند پی ببرند )مجدفر، تحقیق با آن روبرو بوده

توان به پژوهش پل وارد انگلیش )کرمان، می هاآن ازجملهتوسط محققین ایرانی و خارجی صورت گرفته است که 

(، اکارت اهلرز )طبس و دزفول، 1977(، مارسل بازن )قم، 1976(، کوپ )ساری، 1975(، مایکل بناین )یزد 1966

(، 1984(، سعیدی )اسدآباد 1983(، توانا )زابل 1983( اویگن ویرث )اصفهان 1978صطفی مومنی )تفت (، م1977

 است: شدهمطرحکه تعدادی از آن در ادامه  شدهانجاماشاره داشت. در سالیان اخیر نیز مطالعاتی نیز 

یافتگی و روستا در میزان توسعه (، در پژوهشی تحت عنوان، تحلیل روابط متقابل شهر1391میرزایی قلعه و همکاران )

چندان بر توسعه  ریتأثهای دهستان حومه، شهرستان هرسین به این نتایج دست یافتند، روابط متقابل شهر و روستا روستا

بوده است و محدوده جغرافیایی  مؤثراند و بیشتر در تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نواحی روستایی نگذاشته

(، در پژوهشی 1392بهره بوده است. علیزاده و همکاران )های کالبدی روابط شهر و روستا بیآثار و پیامد مطالعه شده از

آباد با شهر نیشابور، به این نتایج دست های دهستان عشقتحت عنوان، بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستا

است. کیفیت  قرارگرفتهه و تسلط مرکز )شهر نیشابور( آباد از جوانب مختلف تحت سیطریافتند، پیرامون دهستان عشق

: عدم وجود امکانات کافی در مرکز ازجملهاست که تسلط شهر نیشابور به دالیل مختلف  یاگونهبهو شدت رابطه 

آباد سایه و.... بر دهستان عشق موردمطالعهدهستان، نزدیکی فاصله، اختالف فاحش سطح خدمات در دو مرکز جمعیتی 

(، در پژوهشی تحت عنوان، اثرات روابط اقتصادی شهر و روستا بر 1393ده است. مطیعی لنگرودی و همکاران )افکن

های روستایی در دهستان چهل چای در شهرستان مینودشت، به این نتایج دست وضعیت اجتماعی و اقتصادی سکونتگاه

بوده است، این روابط رو به رشد باعث شده تا در  رگذاریتأثاقتصادی شهر و روستا بسیار مهم و  طیافتند، نقش رواب
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ناقص و  هرچندهایی، تعامل و پیوند ینوعبهتر شود و روستایی کمرنگ یبر نواحمواردی حالت سلطه اقتصادی شهر 

این است که بین روابط اقتصادی شهر و روستا و وضعیت اقتصادی و  دیمؤها بیشتر به نفع شهر پدید آید. همچنین یافته

توان گفت که روابط اقتصادی شهر و روستا داری و جود دارد و بدین ترتیب میرابطه معنی موردمطالعهتماعی ناحیه اج

(، در پژوهشی تحت 1396در وضعیت اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی دارد. صحنه و همکاران ) یمؤثرنقش 

های شهرستان آزادشهر، به این نتایج دست روستا عنوان، اثرات روابط شهر و روستا بر تحوالت اقتصادی و اجتماعی

شدن اراضی  قطعهقطعهای در قیمت زمین و مساکن روستایی، کاهش مالکیت بومی اراضی، یافتند، تغییرات عمده

های سنتی، اساسی در پوشش تغییرات ،هش انسجام اجتماعی، اختالط اقوامکشاورزی، انحراف از مشاغل کشاورزی، کا

(، در 1396محیط زیستی است. امانپور و نواسری ) راتیتأثی در نما و معماری مساکن روستایی و افزایش تغییرات اساس

های دهستان موران و شهر اهواز، به این نتایج دست پژوهشی تحت عنوان، بررسی روابط متقابل شهر و روستا در روستا

شهر اهواز به دهستان،  کدالیل تمرکز امکانات، نزدی از بهیافتند، پیرامون دهستان موران تحت سیطره و تسلط شهر اهو

های دهستان بر روستا موردمطالعهی تهای شهرستان، اختالف زیاد سطح خدمات در دو مرکز جمعینسبت به دیگر شهر

 صورتبههای کوچک (، در پژوهشی تحت عنوان، شهر2007موران سایه افکنده است. کورتنی و همکاران )

عه روستایی انگلیس، بررسی ارتباطات شهر و روستا با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی زیرمجموعه در توس

زیرمجموعه در توسعه اقتصاد محلی است که برای  عنوانبهبه این نتایج دست یافتند که ارزش بالقوه شهر  ،ایزیرمنطقه

 عنوانبههای کشاورزی رسد فعالیتنظر میدهد. به پسکرانه خود شرایط اقتصادی و خدمات بانکی و مالی ارائه می

ها دارد. توسعه روستایی اطراف این شهر درباشد و هنوز هم نقش مهمی پیوند اقتصادی شهر و روستا همچنان پابرجا می

های کلیدی ایالت لیائونییگ مرکزی ستانای با عنوان توسعه یکپارچه شهر(، پروژه2010همچنین بانک توسعه آسیا )

را رهبری و به اجرا گذاشته است. اهداف این پروژه ترویج و توسعه شهرنشینی پایدار و متعادل، کاهش شکاف  در چین

حمایت از توسعه یکپارچه پنج شهرستان کلیدی  لهیوسبهاقتصادی بین نواحی شهری و روستایی و بهبود شرایط زندگی 

 در این ایالت بوده است. 

ایی و شهری اهمیت تمایز و تفکیک بین شهر و روستا را کاهش داده است. ساکنان امروزه تعامل فزاینده مناطق روست

ها، صنایع به و آمد هستند. در برخی کشور دررفتاند و بین روستا و شهر زندگی شهری خو گرفته هها با شبکروستا

خش مهم در نواحی کند و کشاورزی به دلیل اقتصادی و محیطی، در حال تبدیل به یک بها حرکت میسمت روستا

 ,Sheng, 2002ای به هم تنیده شده است )فزاینده طوربه هاآن؛ اقتصاد تبعبهشهری است. مناطق شهری و روستایی و 

که ارتباطات و جریانات بین شهر و روستا منجر به تغییرات فراوانی هم در مناطق روستایی و هم در مناطق  یاگونهبه(. 3

تعامالت فضایی مشتمل  دودستهتوان به (. امروزه تعامالت شهر و روستا را میDavoudi, 2001, 1شهری شده است )

(. Tocoli, 2003, 3بندی نمود )بر جریان افراد، کاال، اطالعات و تعامالت بخشی مشتمل بر صنعت و خدمات تقسیم

تر از آن یار متنوع، پیچیده و کلیهای اجتماعی تابعه آن، بسها و نظامالبته شایان توجه است که در حال حاضر روستا

مدرنیسم و اهداف  ازجملههایی (. فرایندKennedy et al, 2001, 82چیزی است که در قرون گذشته وجود داشته است )

 ,Center of Economic Research, 2013گردد )ریزی آن سبب تسریع و همچنین اختالط این نوع ارتباط میبرنامه

های متناسب بین سکونتگاه طوربهمنابع اکولوژیک و اقتصادی  ،ای همگون، توزیع ثروته(. در یک شبکه ناحی52

 صورتبه( و در پی آن نوع ارتباط نیز Xue, 2014, 131پذیرد )های متمادی صورت میمختلف و همچنین بین نسل
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ای نظریات زیادی ه منطقهشناخت و تحلیل روابط شهر و روستا با رویکرد توسع ینهیدرزمکند.  انگلی جلوه نمی

بر پایه رشد اقتصادی استوار بوده است  توسعهدرحالهای در کشور خصوصبهها است. اکثر این نظریه شدهمطرح

: مدل رشد هارود، مدل روستو، مدل دومار، مدل رودان روسنتین، مدل ازجملههایی (. مدل4، 1388)ضرابی و موسوی، 

ای با محوریت مناطق ها بر رشد نامتعادل و ناموزون منطقهباشند. اغلب این مدلاسکیتوسکی، نورکوس، هیرشمن می

داند. در ساز رشد و توسعه مناطق پیرامونی میداشته و رشد حداکثری و تصاعدی مناطق مرکزی را زمینه دیتأکشهری 

ل اقتصادی، این تغییرات شگرفت عوام راتیتأث، با عنایت به توسعهدرحالهای کشور خصوصبهها بسیاری از کشور

 (. Meyer et al, 2014, 42باشد )های روستایی میبه نفع کاربری شهری و به ضرر کاربری غالباً

 

 یشناسروش
باشد، با توجه به هدف تحقیق، در گام نخست جهت تدوین مبانی نظری این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می

اسنادی استفاده شد، سپس در ادامه کار جهت دستیابی به -ایکتابخانه از مطالعات گرفتهتحقیق و مطالعات صورت 

گیری از افراد باشد که پس از نمونهشد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه می گرفتهشیپاهداف تحقیق مطالعه میدانی در 

آماری در پژوهش  است، جامعه ذکرقابلتکمیل شد.  هاآنتوزیع و توسط  هاآندر بین  موردنظرروستایی و متخصصان 

، اشکیک چاپارخانه، کته سر خمامهای )های دهستانباشد. بخش اول مربوط به ساکنین روستاحاضر شامل دو بخش می

باشد. باشد و بخش دوم نیز افراد متخصص و خبرگان محلی و افراد مطلع و آگاه در زمینه پژوهش میمی( و فرشکی

با توجه  گیری تصادفی از فرمول کوکران استفاده گردید. لذافاده از نمونهجهت تعیین حجم نمونه در بخش اول با است

و  با استفاده از فرمول کوکران  1395در سرشماری سال  موردمطالعههای های دهستانروستاسرپرست خانوار  به جمعیت

هدفمند صورت گرفت،  در بخش دوم نیز بر اساس گیرینمونه حجم نمونه تعیین شد. عنوانبه( سرپرست خانوار 370)

جامعه نمونه در این بخش انتخاب  عنوانبهنفر از افراد متخصص و خبرگان محلی و افراد مطلع و آگاه  20لذا تعداد 

 WASPASو مدل   Expert Choiseو  SPSS یافزارهانرمهای پرسشنامه نیز از داده لیوتحلهیتجزگردید.  برای 

 است.  شدهاستفاده

است. پایایی ابزار  دشدهییتأبا استفاده از تحقیقات قبلی و مصاحبه با کارشناسان روایی ابزار تحقیق،  روایی تحقیق نیز

ها در ابعاد دهنده پایایی ابزار تحقیق است. شاخصمحاسبه شد که نشان 90/0تحقیق نیز از طریق آزمون آلفا کرونباخ 

کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی که شامل )است،  شدهنیتدو یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی، کالبدی و 

فزایش قیمت ا و توسعه سبک معماری شهری، کاهش میزان تولید محصوالت زراعی، متنوع شدن کاربری اراضی،

وری، نابرابری توزیع ثروت، شدن اراضی و کاهش بهره قطعهقطعهزمین و مسکن، تغییرات گسترده فرهنگی در روستا، 

 (. 1392)میرزایی قلعه و همکاران،  باشندها(، میرت، نابرابری توزیع درآمد، نابرابری فرصتنابرابری توزیع قد

درجه  37دقیقه طول جغرافیایی شرقی و  44درجه و  49دقیقه تا  33درجه و  49خمام در موقعیت جغرافیایی  شهرستان

. این است شدهواقعت از استان گیالن دقیقه عرض جغرافیایی شمالی در شهرستان رش 27درجه و  37دقیقه تا  19و 

های خشکبیجار و کوچصفهان و از جنوب با بخش در شمال و شمال غرب با شهرستان انزلی، از شرق با بخش شهرستان

بخش  2شهرستان خمام دارای  .باشدیمبوده و دارای مرز ساحلی ) روستای جفرود ( نیز  مرزهممرکزی شهرستان رشت 
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ها شامل از بخش هرکدامه مرکزیت شهر خمام و بخش چوکام به مرکزیت شهر چوکام بوده و است که بخش مرکزی ب

باشد. بخش مرکزی شهرستان خمام دارای دو دهستان چاپارخانه و کته سرخمام و بخش چوکام دارای دو دهستان می

 روستا است.  44باشد، که در مجموع دارای دو دهستان اشکیک و فرشکی می
 

 
 در کشور و استان گیالن موردمطالعهشه موقعیت جغرافیایی محدوده . نق1شکل 

 

 های تحقیقیافته
و  موردمطالعههای های دهستانبین روستاهای نامطلوب روابط متقابل ترین پیامدبندی مهمبررسی و رتبه منظوربه

ت. پس از تشکیل ساختار سلسله اس شدهاستفاده Expert Choice افزارنرم، از دیدگاه متخصصین، از شهرستان خمام

ها، جهت پس از تکمیل پرسشنامهعناصر صورت گرفت.  دودوبهگیری، مقایسه تعیین وزن هر عنصر تصمیم مراتبی برای

کند، استفاده شد. بدین ترتیب که بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی عمل می Expert Choice افزارنرماز  هاآنتحلیل 

افزار ها وارد نرمدر هر سطح از مجموع نظرات کارشناسان، میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگین پیامدبرای هر 

Expert Choice را  شدهمطرحها بندی پیامدشد و یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویت

ان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود. تودر فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره می .دهددر همان سطح نشان می

 هایبندرتبهبوده و  قبولرقابلیغ هارتبهبیشتر باشد، سطح ناسازگاری مجموعه  1/0شاخص ناسازگاری از  کهیدرصورت

-، وزن نهایی هر گزینه را محاسبه میشدهاصالحهای افزار از روی قضاوت، نرمتیدرنهاتکرار گردند.  مجدداًبایستی 

ها، الزم دانسته شد به بررسی عالمت اختصاری هر یک از بندی هر یک از پیامددر ابتدا قبل از بررسی و رتبه کند.

 ها پرداخته شود. متغیر
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 هاعالمت اختصاری هر یک از پیامد. 1جدول 
کمرنگ شدن  پیامد

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 

 وریبهره

نابرابری 

توزیع 

 ثروت

نابرابری 

توزیع 

 قدرت

نابرابری 

توزیع 

 درآمد

نابرابری 

 هافرصت

عالمت 

 اختصاری
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 1399های تحقیق، همنبع: یافت

 

 هاوزن نهایی پیامد .2 جدول

 رتبه وزن نهایی پیامد

 1 187/0 کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری

 9 043/0 کاهش میزان تولید محصوالت زراعی

 10 028/0 متنوع شدن کاربری اراضی

 2 161/0 افزایش قیمت زمین و مسکن

 6 076/0 فرهنگی در روستاتغییرات گسترده 

 7 054/0 وریشدن اراضی و کاهش بهره قطعهقطعه

 3 156/0 نابرابری توزیع ثروت

 8 051/0 نابرابری توزیع قدرت

 5 098/0 نابرابری توزیع درآمد

 4 145/0 هانابرابری فرصت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 1399های تحقیق، افتهمنبع: یها، وزن نهایی پیامد . نمودار2شکل 

کمرنگ های های نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا، به ترتیب پیامد(، از بین پیامد1(، و نمودار )2مطابق جدول )

، افزایش قیمت 187/0 آمدهدستبهشدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با مقدار وزن 

، 145/0ها با وزن ، نابرابری فرصت156/0، نابرابری توزیع ثروت با وزن 161/0 هآمددستبهزمین و مسکن با وزن 

نابرابری توزیع قدرت با وزن ، 076/0تغییرات گسترده فرهنگی در روستا با وزن ، 098/0نابرابری توزیع درآمد با وزن 
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، باالترین و 028/0با وزن ، متنوع شدن کاربری اراضی 048/0، کاهش میزان تولید محصوالت زراعی با وزن 051/0

پدیده کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن ، آمدهدستبهبر اساس نتایج اند. ها را به خود اختصاص دادهترین رتبهپایین

های سنتی مساکن روستایی را از بین برده است، اما از روستایی و توسعه سبک معماری شهری، در عین اینکه جاذبه

 گفت دیبامثبتی داشته است. در رابطه با افزایش قیمت زمین و مسکن  راتیتأثن روستایی سوی دیگر در استحکام مساک

بوده است که  موردمطالعههای های دهستانروستاکه این پیامد به علت افزایش مهاجرت و ورود مهاجران جدید به 

به شکل  کالنشهر رشتشهری سبب شده مردم بومی در تهیه مسکن دچار مشکل شوند. توزیع ثروت نیز در نواحی پیرا

های جدید برده و بیشتر افراد مرفه یا گذارینابرابری صورت گرفته است. مردم بومی منطقه کمترین نفع را از سرمایه

اند و این امر موجب شده تا قشر ها نقش داشتهشهری در اموری همچون مسکن و ایجاد مغازه و فروشگاه در روستا بعضاً

ها نیز شامل تحصیل، های روستا تفاوت دارد. نابرابری فرصتمالی با بقیه گروه ازنظرایجاد شود که ها جدیدی در روستا

و آمد بیشتری با شهر  دررفتآموزش، و.... بیشتر در اختیار افرادی است که ارتباط بهتری با محیط شهری دارند و 

 ینوعبهبرند. این مسئله این مزایا کمتر بهره میافرادی که ارتباط کمتری با محیط شهری دارند از  آنکهحالهستند، 

از ارتباط بین شهر و روستا شده است. در رابطه با نابرابری  آمدهدستبههای گیری از فرصتسبب ایجاد نابرابری در بهره

و  هاتوزیع درآمد نیز باید گفت، ایجاد مشاغل جدید همچون مسافرکشی بین روستا و شهر و تفاوت در قیمت زمین

های ای سبب شده تا درآمد افراد متنوع شده و قشرهای اجارهفروشی و خانهرونق برخی مشاغل خدماتی نظیر خرده

هایی از جامعه خود را از های متفاوت اقتصادی بهره ببرند. این مسئله خود سبب گردیده تا بخشمختلف از موقعیت

های دهستانین رفته است. تغییرات گسترده فرهنگی نیز در ها جدا بدانند و انسجام اجتماعی نیز از بدیگر بخش

ناشی از تنوع فرهنگی و قومیتی ناشی از ورود مهاجران جدید به منطقه بوده است و معضالت اجتماعی را ، موردمطالعه

ش شدن اراضی و کاه قطعهقطعهها، نیز به دنبال داشته است. همچنین به دنبال مهاجرت نیروی کار و فروش زمین

برای افراد و اعضای  ژهیوبهاست، ارتباطات موجود در شهر و روستا  ذکرقابلوری به وجود آمده است. همچنین بهره

ها در شهر سمتی دارند، منجر به ایجاد قشر قدرتمندی در روستا شده است. در شورای روستا و کسانی که بستگان آن

کنند که منافعی برایشان را نشان داده و افراد از کسانی حمایت می خود کامالًهای روستایی این موضوع انتخابات شورا

های جدید ثروتمند روستا از موقعیت خودشان در روستا گروه حالنیدرعدر صورت انتخاب شدن به همراه داشته باشد. 

عی باید مطرح نمود، اند. در رابطه با پیامد کاهش میزان تولید محصوالت زرابهره برده و جایگاه بهتری به دست آورده

های این شهرستان به کاهش کاربری اراضی در روستا جهیدرنتهای کشاورزی و تغییر کاربری زمین واسطهبهاین پیامد 

های مسکونی و ایجاد مراکز جدید پیامد متنوع شدن کاربری اراضی به دلیل ایجاد زمین تیدرنهاوجود آمده است، و 

 های مختلف به وجود آمده است. سازمانها و فرهنگی و اجتماعی و نهاد

است. نتایج حاصل  شدهاستفادهاز تحلیل واریانس  ،های خمامهای نامطلوب در دهستانتفاوت پیامد منظوربهدر ادامه نیز 

( کمتر است، 05/0دهد، با توجه به اینکه سطح معناداری از )(، نشان می3در جدول ) طرفهکیاز آزمون تحلیل واریانس 

تفاوت معناداری وجود دارد. این بدان معناست که  موردمطالعههای توان گفت که در میان دهستانمی 95/0اطمینان  با

با یکدیگر یکسان نیست. بیشترین  و شهر خمام های خمامدهستان هایمتقابل بین روستاهای نامطلوب روابط پیامد

 F، پیامد افزایش قیمت زمین و مسکن با مقدار آزمون لعهموردمطاهای اختالف میانگین از دیدگاه ساکنین دهستان

 باشد. می (، 45/12)
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های شهرستان خمام با  دهستان های نامطلوب روابط متقابلبررسی پیامد منظوربه طرفهکیآزمون تحلیل واریانس  .3جدول 

 موردمطالعه

درجه  آزمون واریانس گویه

 آزادی

اختالف 

 مربعات

آزمون 

F 

 

(Sig) 

 000/0 32/12 34/2 1 بین گروهی نگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهریکمر

 15/0 370 یگروهدرون

  1 جمع

 001/0 21/12 22/2 370 بین گروهی کاهش میزان تولید محصوالت زراعی

 13/0 1 یگروهدرون

  370 جمع

 000/0 33/12 12/2 1 بین گروهی متنوع شدن کاربری اراضی

 15/0 370 یگروهدرون

  1 جمع

 000/0 45/12 14/2 370 بین گروهی افزایش قیمت زمین و مسکن

 12/0 1 یگروهدرون

  370 جمع

 000/0 21/12 15/2 1 بین گروهی تغییرات گسترده فرهنگی در روستا

 13/0 370 یگروهدرون

  1 جمع

 000/0 44/12 12/2 370 بین گروهی وریو کاهش بهره شدن اراضی قطعهقطعه

 14/0 1 یگروهدرون

  370 جمع

 000/0 32/12 11/2 1 بین گروهی نابرابری توزیع ثروت

 15/0 370 یگروهدرون

  1 جمع

 000/0 21/12 11/2 370 بین گروهی نابرابری توزیع قدرت

 17/0 1 یگروهدرون

  370 جمع

 000/0 33/12 14/2 1 بین گروهی نابرابری توزیع درآمد

 15/0 370 یگروهدرون

  1 جمع

 000/0 16/12 11/2 370 بین گروهی هافرصتنابرابری 

 14/0 1 یگروهدرون

  370 جمع

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 ب از دیدگاه متخصصینهای نامطلوهای بخش خمام بر اساس پیامدتحلیل فضایی دهستان 

صمیم ستفاده از مدل ت سمت از پژوهش با ا ستان WASPASگیری در این ق ست تا رتبه هر یک از ده شده ا های سعی 

ساس پیامد ضیح  شدهمطرحهای بخش خمام را بر ا شدن مطالب از تو شود. در اینجا جهت پرهیز از طوالنی  سنجیده 

است، هر یک  ذکرقابلها به چند جدول آن اکتفا شده است. همچنین فرمول و نحوه محاسبه خودداری شده است و تن

 (.x) اندشدهانیبها بر اساس عالمت اختصاری از گویه
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 موردمطالعههای شهرستان خمام و دهستان های نامطلوب روابط متقابلماتریس مکانی پیامد .4جدول 

 پیامد دهستان

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 54/3 65/3 56/3 45/3 51/3 53/3 63/3 51/3 55/3 65/3 پارخانهدهستان چا

 21/3 10/3 19/3 23/3 21/3 16/3 21/3 15/3 12/3 11/3 دهستان کته سر

 14/2 12/2 12/2 13/2 16/2 15/2 15/2 21/2 13/2 10/2 دهستان اشکیک

 15/2 11/2 19/2 21/2 17/2 11/2 21/2 23/2 22/2  21/2 دهستان فرشکی

 1399های تحقیق، ع: یافتهمنب

 

 هانرمالیزه کردن داده .5جدول 

 دهستان

 

 پیامد

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

 81/0 75/0 81/0 72/0 79/0 84/0 83/0 87/0 85/0 76/0 دهستان چاپارخانه

 78/0 69/0 74/0 77/0 76/0 75/0 70/0 78/0 72/0 71/0 دهستان کته سر

 51/0 50/0 57/0 53/0 51/0 55/0 51/0 52/0 55/0 52/0 دهستان اشکیک

 52/0 57/0 51/0 53/0 59/0 56/0 55/0 51/0 56/0 58/0 دهستان فرشکی

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 ستان خمامشان با شهرهای نامطلوب روابط متقابلهای خمام بر اساس پیامدبندی دهستانرتبه. 6جدول 

 ها تانبندی دهسرتبه  Qi گزینه

 1 654/3 989/0 دهستان چاپارخانه

 2 532/3 989/0 دهستان کته سر

 4 321/3 989/0 دهستان اشکیک

 3 412/3  دهستان فرشکی

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 ستان خمامشان با شهرهای نامطلوب روابط متقابلهای خمام بر اساس پیامددهستان . نقشه تحلیل فضایی3شکل 

 

، دهستان کته سر 654/3(، به ترتیب دهستان  چاپارخانه با مقدار 2(، و نمودار )6در جدول ) آمدهدستبهاساس نتایج  بر

، باالترین و 321/3 آمدهدستبه، دهستان اشکیک با وزن 421/3، دهستان فرشکی با وزن 532/3 آمدهدستبهبا وزن 

، میزان روابط متقابل شهر و روستا در دهستان آمدهدستبهمطابق نتایج   اند.ها را به خود اختصاص دادهترین رتبهپایین

تغییرات  نیترمهم ها بوده است.بیش از سایر دهستانچاپارخانه در بروز تغییرات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ذب مهاجران در این دهستان، شامل: قیمت مسکن، تنوع شغلی و گرایش به ساخت مسکن شهری و ج شدهمشاهده

در قیمت مسکن در  یتوجهقابلبا شهرستان خمام سبب افزایش  موردمطالعهباشد. گسترش رابطه ساکنین دهستان می

 رازیغبههای مردم های این دهستان شده است. همچنین ارتباط مزبور سبب افزایش تنوع شغلی شده و درآمدروستا

است، در  ذکرقابلاست. همچنین  شدهاضافهکارگری و ....بدان های کشاورزی در منابع درآمدی دیگری همچون کار

 صورتبهشویم که دیگر بافت روستایی و سنتی قبل را ندارند و های این دهستان با مساکنی روبرو میبدو ورود به روستا

دارند،  ینیتزئه جنبه . بسیاری از مساکن روستایی از نمای سنگ و مرمر کاندشدههیتهامروزی با استفاده از مصالح شهری 

باشد، که به دنبال ها در این دهستان بیشتر میاست. همچنین فرایند مهاجرت نیز نسبت به دیگر دهستان شدهاستفاده

های این دهستان نیز تغییر کرده است و سبب بروز اختالفات مهاجرت گسترده به این دهستان، بافت فرهنگی روستا

 ه است.    ای در منطقه شدفرهنگی گسترده

 

 گیرینتیجه
باید  هاآناقدامی برای  هرگونه چراکه، قرارداد یموردبررستوان جداگانه از یکدیگر ها را نمیها و روستاامروزه شهر

شهر بر روستا  یرگذاریتأث منظوربهریزی است که بررسی و برنامه شدهثابتدر رابطه با یکدیگر صورت گیرد. همواره 

داشت که ضمن برقراری  رابطه بین شهر و روستا، موجب توسعه  دیتأکالزم است که بر روی مواردی و روستا بر شهر،  
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ها است، های نامطلوب این روابط در روستااست، اهمیت پیامد ذکرقابلشود. آنچه  در این رابطه  هاآنهر یک از 

های حوزه ناپایدار نیروی انسانی و ... با روستا جاییها از طریق انتقال مازاد کشاورزی، جابهدر این شرایط شهر چراکه

های روستایی منجر به سیر قهقرایی حوزه برعکسکنند که ممکن است مفید و مثبت باشد یا نفوذ خود ارتباط برقرار می

 است. در این راستا، مشاهدهقابلگردد. در این صورت اثرات آن در قالب افزایش یا کاهش قیمت زمین و مسکن و ....

کمرنگ های های نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا، به ترتیب پیامدنتایج پژوهش حاضر نشان داد، از بین پیامد

، افزایش قیمت 187/0 آمدهدستبهشدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با مقدار وزن 

، 145/0ها با وزن ، نابرابری فرصت156/0ثروت با وزن  ، نابرابری توزیع161/0 آمدهدستبهزمین و مسکن با وزن 

نابرابری توزیع قدرت با وزن ، 076/0تغییرات گسترده فرهنگی در روستا با وزن ، 098/0نابرابری توزیع درآمد با وزن 

و ، باالترین 028/0، متنوع شدن کاربری اراضی با وزن 048/0، کاهش میزان تولید محصوالت زراعی با وزن 051/0

های خمام، از های نامطلوب در دهستانتفاوت پیامد منظوربهدر ادامه نیز  اند.ها را به خود اختصاص دادهترین رتبهپایین

نشان داد، با توجه به اینکه سطح  طرفهکیاست. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس  شدهاستفادهتحلیل واریانس 

های های خمام به لحاظ پیامدتوان گفت که در میان دهستانمی 95/0ینان ( کمتر است، با اطم05/0معناداری از )

های خمام با یکدیگر یکسان های نامطلوب در دهستاننامطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. این بدان معناست که پیامد

یمت زمین و مسکن با مقدار ، پیامد افزایش قموردمطالعههای نیست. بیشترین اختالف میانگین از دیدگاه ساکنین دهستان

سعی شده است تا رتبه هر یک از  WASPASگیری با استفاده از مدل تصمیم تیدرنها باشد.(، می45/12) Fآزمون 

دهستان  چاپارخانه با مقدار  بیترتبه سنجیده شود. نتایج نشان داد،  شدهمطرحهای های خمام را بر اساس پیامددهستان

، دهستان اشکیک با وزن 421/3، دهستان فرشکی با وزن 532/3 آمدهدستبها وزن ، دهستان کته سر ب654/3

وابسته  توان گفت،از مجموع نتایج می اند.ها را به خود اختصاص دادهترین رتبه، باالترین و پایین321/3 آمدهدستبه

تغییرات، شکل، الگو و حتی  گونهنیا دررونداست و  ریناپذاجتنابهای روستایی امری اندازبودن و تغییر در چشم

های روستایی به همان صورت و با همان تحوالت است و کوشش برای حفظ فضا شدهدگرگونماهیت فضای روستایی 

رسد. در این میان نکته حائز اهمیت آن است که تغییر و مصرف فضا اقتصادی و اجتماعی و کالبدی منطقی به نظر نمی

صورت پذیرد. این امر نیازمند نظامی است که بتواند به نحو منطقی تعیین نماید که چه  عقالیی صورتبهو  یدرستبه

 ای در محیط روستا سودمند و کارآمد است و چه نوع تغییراتی نامناسب و ناکارآمد خواهد بود.تغییراتی و با چه دامنه
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