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 ،پاپی بخش

 .راشهریپ

در توازن و توسعه  یهمم ارینقش بس ،یشهر -ییروستا یوندهایبه شکل پ یراشهریپ هیشهر و ناح نیب ییفضا یهاانیجر

و  یزیردر نظام برنامه تواندیم یحاکم در سطح نواح یهاانیجر یدارند. آشکارساز ایهیناح کپارچهی

فضایی  یهانایو روستایی نقش بسزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل جر یتوسعه شهر یهایگذاراستیس

آباد است. پژوهش شهرستان خرم یفضایی حاکم بر شهر روستا در بخش پاپ منظور تبیین نظامبه یراشهریپ یدر نواح

 یاشبکه کردیبا رو ییفضا یهاانیمقاله جر نیاست. در ا یلیتحل -یفیو ازنظر روش، توص یحاضر ازنظر هدف، کاربرد

و افراد  ارانیده یارو نمونه آم  یبخش پاپ ییروستا یهاموردمطالعه همه سکونتگاه ی. جامعه آمارتاس شدهلیتحل

است،  شدهیآورو با ابزار پرسشنامه جمع یدانیبا استفاده از روش م ازیها و اطالعات موردنمطلع به روستا هستند. داده

مورد   NodeXLافزارنرم قیشبکه و از طر لیلتح فنو با  یاشبکه میها و اطالعات در چارچوب پاراداسپس داده

نتوانسته در سطح  شتددیبیانگر آن است که شهر سپ هاانیقرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل جر لیوتحلهیتجز

 دورود و آبادشهر خرم کند و در مقابل فایا یخوبرا به یشهررا به خود جذب کند و نقش  یراشهریپ یهاانیجر یمحل

 انییه تا روستاارتباطات موجب شد نینسبت به شهر سپیددشت دارند و ا یشتریب تینقش مرکز یبا بخش پاپ ارتباط در

و  اینظام شبکه نیاشوند. بنابر یشتریو زمان ب نهیمتحمل هز گذاریهیسرما نیو همچن یخدمات، بازاررسان نیتأم یبرا

 .ستیبرقرار ن یمحکم شهر و روستا در بخش پاپ وندیپ

                                                           
1  E- Mail: ardalan.hs@gmail.com 
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 (حسینی و همکاران ...)حاکم بر شهر ییفضا یهاانیجر ییواکاو

 

 مقدمه
؛ (2: 1374آسایش،)ای و روستایی است های ناحیهریزیترین مباحث در برنامهمطالعه روابط شهر و روستا از مهم

توان بالقوه موجود در محل میهای جانبه از یک ناحیه و با کشف استعدادها و تواناییزیرا بامطالعه و شناخت کلی و همه

ای و خصوصـاً تضادهای آشکار بین شهرها و روستاها پیدا ناحیه های اختالفهای مناسبی برای رفع تناقضات و حلراه

روستا که خود را عمدتاً به شکل  وشناخت روابط و مناسبات بین شهر .(52: 1383، افتخاریطاهرخانی و )کرد 

ای مکانی جغرافیایی بوده و از سازد، پدیدهات و نوآوری نمایان میالعسرمایه، عقاید، اط، الهای جمعیتی، کاجریان

روابط متقابل بین شهر و روستا با  (.83: 1393دولتی و همکاران،)ای برخوردار است اهمیت نظری و کاربردی ویژه

های متقابل و تأثیرگذار که دارای کنش ؛(36: 1386لینچ،)شود های مکمل بین دو ناحیه آغاز میها و جنبهسی تفاوتربر

یکی از عوامل مؤثر در  نیز جنبه اقتصادی و هستند همدیگر بر... و فضایی –های مختلف اجتماعی، کالبدی از جنبه

دستیابی به شبکه منظم و سلسله مراتبی از (. 120 :1391، قریشی خوبفکر برآبادی و) برقراری روابط شهر و روستا است

های است که رشد و های روستایی و حفظ آن، بدون تردید منوط به عینیت یافتن الزامات و زمینهسکونتگاهواحدهای 

(.  روابط بین شهر Hoseini and Saaedi  hasel  ,2008 :11رود)ها به شمار میاقتصادی از اولین آن -توسعه اجتماعی

گیری ( و باعث شکلInstitute Metreix ,2008) ایی بودهروست-ای شهریتواند فراتر از حوزه نفوذ ناحیهو روستا می

و انتقال تولید، درآمد، اشتغال و ثروت و جریان فضایی شامل جریان مردم، کاالها، پول، فناوری، دانش، اطالعات  و 

ت التوان به دودسته تعامت شهر و روستا را میالامروزه تعامدر واقع . (Akkoyunlu:2015:20)شود مواد زائد می

 بندی نمودت بخشی مشتمل بر صنعت و خدمات تقسیمالعات و تعامال، اطالفضایی مشتمل بر جریان افراد، کا

(Tocoli,2003:3) .( استدالل شده است، نادیده گرفتن ارتباط  2006طور که توسط بانک جهانی )در همین راستا همان

وتحلیل ارتباط بین مناطق شود؛ بنابراین تجزیهده رشد میشهری منجر به ناکار آیی و باعث نابرابری بازدارن-روستایی

که طوری(. بهUN-Habitat,2012:57پیوسته مهم است )همشهری و روستایی به دلیل معیشت روستایی و شهری به

هرگونه اختالل در چنین پیوندهایی ممکن است تهدیدی جدی برای هر دو خانواده شهری و روستایی 

 یهامدلای شناخت و تحلیل روابط شهر و روستا با رویکرد توسعه منطقه ٔ  درزمینه .(Akkoyunlu:2015:24)باشد

دل روستو (، م1957)مدل دومار (، 1948)مدل رشد هارود  (.4: 1388ضرابی و موسوی،)شده است زیادی مطرح

که ،ددارندیتأکای منطقه اغلب بر رشد نامتعادل و ناموزون هستند که  این مدل هاازجمله ( 1958)و هیرشمن  (1956)

جان فریدمن در جهت رفع نواقص و (. 103: 1381عظیمی،)نماید صورت یک رابطه استعماری و انگلی بروز میبه

که  اجراقابلمعایب راهبرد و تئوری قطب رشد، مدل مرکز و پیرامون را ارائه کرد. وی کوشید یک نظریه یکپارچه و 

:  DHV،1371 مهندسین مشاور(ریزی مورداستفاده قرار گیرد، ارائه کند ر کار برنامهعنوان ابزار سودمندی دبتواند به

-عبارتبه. اجتماعی و سیاسی فضاهاست -مدل مرکز و پیرامون مبتنی بر اصل تضاد در عرصه تحوالت اقتصادی(. 48

 1389زیزپور، محسن زاده، ع)گرایی روستایی تأکید دارد صنعتی و سنت -دیگر، این مدل بر تضاد میان نوآوری شهری

:36) . 

(، مدل 1957(، مدل دومار )1948)مدل رشد هارود ) ها و راهبردهای توسعه روستاییها، روشبررسی دیدگاه

ویژه تا دهه ها و بهها و روشدهد که در اغلب دیدگاهدر طی چند دهه نشان می (،(1958) رشمنی( و ه1956روستو )

نگرش جزئی، انتزاعی و موضوعی و فقدان نگرش سیستمی و یکپارچه به مقوله توسعه و نادیده گرفتن نقش مردم  1980
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و غیرمشارکتی بودن از عوامل اصلی عدم موفقیت راهبردهای توسعه روستایی بوده است. چنانکه نتیجه بسیاری از این 

ا یا کشاورزی و صنعت و قرار گرفتن توسعه روستایی در مقابل توسعه راهبردها افزایش دوگانگی بین شهر و روست

 شد؛ اقتصادی –های اجتماعی محیطی و نابرابریهای زیستهایی همچون بحرانشهری بوده است و نیز باعث چالش

پایین به »سعه از به تو «محورحکومت»و  «به پایین البا»گذاران توسعه از که زمینه را برای توجه و تغییر رویکرد سیاست

های کالسیک، های ناشی ازنظریات و مدلدر پاسخ به ناکامی (.70: 1394علیائی،)هم آوردافر «محوراجتماع»و  «البا

ای، شامل رویکرد اکولوژیکی، رویکرد شبکه منطقه( روابط شهر و روستا) ریزی فضاییهای جدید برنامهرهیافت

کرد تعاملی، رویکرد راهبردی فضایی، رویکرد نهادگرایی جدید و حکمروایی رویکرد مشارکتی، رویکرد ارتباطی، روی

سیک الخوب و عدالت فضایی در مقاطع زمانی مختلف مطرح گردیدند. رویکردهای جدید برعکس رویکردهای ک

هماهنگ محور، مشارکتی مشترک هستند و توسعه روستایی را ، انسانالهایی چون غیرمتمرکز، از پایین به بادر ویژگی

معموالً رابطه شهر و روستا  (عنوان نمونه قطب رشدبه)طورکلی برخی ازنظریات ذکرشده خواهند. بهبا توسعه شهری می

 .دانند که توسعه شهری محقق شودمحقق می یرازمانو بسود شهر هست. درواقع توسعه روستایی  طرفهصورت یکبه

سازی توسعه روستایی گونه نظریات بر هماهنگ. این(ایبکه منطقهش)شوددر برخی نظریات روابط دوسویه مشاهده می

شهر و روستا  روابط ٔ  ای و محلی استوار هستند. داشتن یک الگو نظری واحد درزمینهبا توسعه شهری در مقیاس ناحیه

 (.82: 1392علیزاده و همکاران،) کندت و مسائل جلوگیری میالاز بسیاری از مشک

 ای هستبرای روابط شهر و روستا، مدل شبکه منطقه های نوینلگوا یکی ازشده، بر اساس مطالعات انجام

Douglass,1998)،  شبکهپایدار داشت. راهبرد  توسعهتا با توجه به ساختارهای شهری و روستایی، از این مناطق بتوان 

 )نظریههای جان فریدمن شود. بر اساس اندیشهامیده میای نیز نای یا مدل خوشهای، راهبردی است که مدل شبکهمنطقه

 اگروپولیتن توسعه طرح از پس دهه دو از متجاوز ،یعنی، 1990 دهه اواخر در داگالس مایکل توسط پیرامون(،-مرکز

اداری  -های غیر کشاورزی و وظایف سیاسیجایگاه اصلی فعالیت عنوانبه روستایی منطقه در کوچک واقع شهر به )که

 مراتبی مرکب از جای نظام سلسلهدر چارچوب این راهبرد، به د.مطرح ش (عنوان قطب رشدشود؛ نه بهنگریسته می

-صورت خوشهسطح، بهای از مراکز هممراکز جمعیتی واقع در سطوح مختلف و بر اساس کارکرد آن مراکز، مجموعه

های کلیدی در ارتباط هستند و در معرض کنش آورند که با سایر مراکز بر اساس فعالیتای را به وجود میای، شبکه

 -روستایی پیوندهای ای،منطقه شبکهراهبرد (. 38: 1384زاده، یسعیدی و تق)و واکنش متقابل و دوسویه خواهند بود

ریزی ارائه گذاری واحدی برای توسعه و برنامهچارچوب سیاست و آمیزدمی هم در را هاآن بین هایوابستگی و شهری

ها، معنی روشنی ندارد؛ کند. بر اساس این راهبرد، تقسیم نقاط به شهری و روستایی در دنیای ارتباطات و مرگ فاصلهمی

ای به فضای صورت شبکه، نیروی انسانی، خدمات، منابع مالی و اطالعات است که بهاالهای مختلف کبلکه، جریان

دهد؛ فضایی که تنها فضای کارکردی یا فضای مفعول نیست؛ بلکه عاملی تأثیرگذار در فرایند ها شکل میزندگی انسان

ت گسترده الامروزه با تحو(. 78: 1387زاده و صرافی،تقی)آیدمکان به شمار می -توسعه در عصر فشرده شدن زمان

شهر و روستا بسیار گسترده  روابط ارتباطی، هایراه و ونقلحمل  زمینهدر ازجمله تکنولوژیک و اجتماعی –اقتصادی 

هد. دعات و نوآوری نشان میال، جمعیت، عقاید، سرمایه، اطالو متنوع شده است. این روابط خود را به شکل جریان کا

 Liu et)ها است روستاها ناشی از کم و کیف روابط آن ت و تغییرات در شهرها والبه همین دلیل بسیاری از تحو

al,2014:7)توان مشاهده نمود. تر میصورت واضحت برای شهرهای کوچک کمی متفاوت است و بهالین تحو.ا
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 ٔ  های زیست و مراکز فعالیت بوده و نقش خود را درزمینهشهرهای کوچک مکان مناسبی برای تشکیل و توسعه کانون

نقش شهرهای کوچک بیشتر جهت جذب  درگذشته(. 12: 1385پور،الله و کنند)سرورمی ایفا چنیناین روستایی توسعه

-یکپارچه جهت برنامه صورتبهمهاجران روستایی مطرح بوده، اما امروزه شناخت پیوندهای شبکه شهری و روستای 

شهرهای  روابط (.  بنابراین141: 1400ریزان شهری و روستایی است)بهرامی، برنامه موردتوجهریزی توسعه پایدار، 

های مختلف خدماتی، اقتصادی، کند که این روابط از جنبهکوچک و روستاهای منطقه پیرامون اهمیت دوچندان پیدا می

 .تحلیل استمحیطی قابلاجتماعی و زیست

ی توسعه شهری ریزهای اصلی برنامهبررسی و ارزیابی وضعیت عملکرد شهرهای کوچک در ایران یکی از ضرورت

آباد شت، مرکز بخش پاپی در شهرستان خرمدو روستایی است. یکی از شهرهای کوچک در استان لرستان، شهر سپید

 خانوار است.  3نقطه روستایی باالی  124است. این بخش دارای 

 –این بخش دارای یک نقطه شهری به نام سپیددشت است که  به دلیل قرارگیری در مسیر ارتباطی سپیددشت 

اکثر  باشد.ی میخرمشهر( دارای موقعیت ارتباطی ویژه -) تهرانجنوب –آهن تهران قرار گرفتن بر مسیر راهآباد و خرم

مجبور به برقراری روابط  سپیددشتمناسب بازار کار در  به دلیل نداشتن شرایطسپیددشت مردم روستاهای پیرامون شهر 

و دیگر جاها دارند و روابط روستاهای پیرامون با  بروجرد، آبادخرماقتصادی و اجتماعی زیادی با دیگر شهرها ازجمله 

 تواندعنوان یکی از شهرهای کوچک میبه سپیددشتشهر  وجودنیباارسد محدود باشد. به نظر می سپیددشتشهر 

ت روستاهای خود، تأمین نیازهای ضروری الهایی همچون جذب جمعیت روستایی، بازار مناسب برای محصوتمام نقش

عنوان شهری کوچک این به سپیددشتاین شهر  بر وهالروستاییان، متنوع سازی اقتصاد روستایی و غیره را ایفا کند. ع

توانند ازلحاظ اقتصادی در که نمی ییهارساختیز و های خدمات، امکاناتآورد که خوشهامکان را فراهم می

تواند در خود کند، می دسترسی کمکروستاهای کوچک واقع شوند تا به یک جمعیت پراکنده از یک مرکز قابل

تواند نقش مثبتی در رود، مینوسازی به سمت جمعیت روستایی می ازآن نوآوری وعنوان مرکزی کهجای دهند و به

در منطقه و تحت تأثیر بودن  سپیددشتتایی داشته باشد. با توجه به موارد ذکرشده و اهمیت شهر توسعه مناطق روس

کند؛ محیطی اهمیت پیدا میروستاهای پیرامونی آن از این شهر، بررسی روابط مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست

های دیگر با روستاهای پیرامون را تحت چراکه این شهر کوچک با حکمروایی و تسلط خود، برخی از روابط و زمینه

و خدمات هرچند محدود تحت تأثیر این شهر قرار دارد. از سوی  التأثیر قرار داده است یا خواهد داد. امروز جریان کا

دهد. همین روابط های مختلف اقتصادی و اجتماعی روستاها را نیز این شهر مدیریت و تحت تأثیر قرار میدیگر فعالیت

است. با توجه به وضعیت روستاهای  منطقه پیراشهریو  سپیددشتنگر وجود تعامالت و پیوندهایی بین شهر خود نشا

روستاهای  بر شهر این تأثیرات تواند بسیاری از موضوعات گنگ را درزمینهرسد بررسی این روابط میپیرامون به نظر می

-جهت توسعه این روابط، فرآوری مدیریت و برنامه هایی راظرفیت و بسترها و نماید مشخص برعکس یا و پیراشهری

ریزی قرار دهد. در حقیقت بخشی از توسعه منطقه وابسته به نحوه و میزان روابط بین شهر و روستاهای پیرامون است 

های فضایی در نواحی تحلیل جریانشود. هدف پژوهش حاضر که با شناخت جامع این روابط، زمینه بهتری فراهم می

. تحقیق آباد استمنظور تبیین نظام فضایی حاکم بر شهر و ناحیه پیراشهری در بخش پاپی شهرستان خرمهی بهسکونتگا

ترین روابط کند و عمدهبر این فرضیه استوار است که شهر سپیددشت نقش تأثیرگذاری در پیرامون خود ایفا نمی

 روستاهای بخش پاپی با شهرهای پیرامونی است. 
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است.  گرفتهمانجاای در داخل و خارج از کشور روستایی، تحقیقاتی گسترده–ها و روابط شهریدر زمینه جریان

های از پژوهش یارمجموعهیزهای مختلف با رویکردهای گوناگون نگاشته شده است. در جدول این تحقیقات در زمان

 است.  شدهارائهمرتبط با موضوع پژوهش حاضر به تفکیک داخلی و خارجی 

 . پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش نویسندگاننویسنده/ سال انتشار پژوهش

 داخلی

1398 

 ی،طالش یمصطف

 ،زپوریفرهاد عز

 یغالم دولت

در  ییفضا اناتیاثر جر لیتحل

 ییضاف -تحوالت کالبدی 

 روستاهای

)مطالعه موردی:  راشهرییپ

 مونرایپ ییهای روستاسکونتگاه

 شهر کرج،کالن

 (یتنکمان شمال دهستان

ها جریان سرمایه بیشتر از سایر جریان

نقش داشته است و در چارچوب 

 روستاها در داریمناسبات شبه سرمایه

شهر کرج  .است یافته فضایی عینیت

فضایی فاصله کمی دارد اما  ازنظراگرچه 

تأثیرات کمتری بر روستاهای پیرامون 

 گذاشته است.

1398 
زهره هادیانی و 

 دادکانیمنیره 

های فضایی ای جریانتحلیل شبکه

 شهر خاش و روستاهای پیرامون

صورت روابط ها بهالگوی جریان

سویه است و پیوندهای مکمل، یک

 افزا شکل نگرفته است.مدوسویه و ه

1400 

 ناصر ی،رحمان ژنیب

،  ثابت یعشفی

 یمزارزه عقوبی

 یشهر ییهای روستانقش جریان

های سکونتگاه ییدر تحوالت فضا

 - ییروستا

 ی: روستاهایمطالعه مورد)

 (شهر زاهدان یرامونیپ

 وندیپ یو عملکرد یتارخسا لالیبه د

 یشهر زاهدان و روستاها نیناقص ب

م عد باعث است که گرفتهشکل یرامونیپ

 تحقق توسعه در سطح منطقه شده است.

1400 

 ، اجاق لیعق

 یعبدالرضا رحمان

رحمت اله  ی،فضل

 زادهیمنش

 یهرش - ییروستا یوندهاینقش پ

و کاهش  یدر تحوالت اقتصاد

)مطالعه  رانیا ییروستا یفقر نواح

 سنقر( هی: ناحیمورد

 کردیادبیات موجود در تحقیق بر رو

 نقش بر وای استوار است، ای منطقهشبکه

 –ییو مکمل پیوندهای روستا مثبت

است، که با واقعیت  داشته شهری تأکید 

 روستاهای ح ناحیه وموجود در سط

  یهمخوان بخش مرکزی شهرستان سنقر

 است. داشته

1400 

عباس سعیدی، بیژن 

رحمانی، بهرام 

 فتحی

در سطح  ییفضا انیجر لیتحل

 یوستگیبا تأکید بر پ هیناح

 یشهر -ییروستا

داالهو،  هی: ناحیمطالعه مورد)

 (استان کرمانشاه

 -یطیمح یمجموع ساختارها

موجب  ساختانسانی و کیاکولوژ

 فضایی شده است. نابرابری گیریشکل
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 خارجی

 1داگالس 1998
ای برای راهبرد شبکه منطقه

 هریش-پیوندهای متقابل روستایی

های فضایی با تشکیل شبکه در جریان

گیری روابط سطح منطقه باعث شکل

 گرددمکمل بین شهر و روستا می

 2قیورکا و همکاران 2012
بین شهر و روستا بررسی روابط 

 ازنظر توسعه پایدار

گرفته بین شهر و روستا با مشارکت شکل

رعایت اصول توسعه پایدار منجر به 

 حالنیدرعافزایش رفاه شهرها و 

 گرددحفاظت از منابع روستا می

 3براون 2014

روابط و پیوندهای میان شهر و 

روستا و عدم تمرکز خدمات و 

 امکانات در شهرها

روستایی و شهری نیازمند توجه ارتباطات 

مناسب  سیاسی بیشتر و ساختار سازمانی

است. با تشخیص انواع مختلف 

های پویا که بین فضاهای روستایی جریان

پیوندهای  تواند، میو شهری وجود دارد

 جادیقوی میان مناطق شهری و روستایی ا

 .کند

 4اکویونلو 2015
 -پتانسیل پیوندهای روستایی

 پایداری و تجارتشهری برای 

روستایی و شهری در  ایخوشهنواحی 

ای ممکن ریزی منطقهواحدهای برنامه

زمی برای الاست محیط توانمند 

های تجاری گسترده شده و تبادل شبکه

 .دانش بین شهر و روستا ایجاد نماید

 5وانگ و همکاران 2016

نقش مناسبات فضایی، زمانی در 

 در شهری -روستایی نواحی عهتوس

 1990 سال از پس چین

باید توجه بیشتری به مناطق روستایی و 

مانده در مرکز و غرب چین مناطق عقب

شود که شود؛ این در صورتی محقق می

دامنه روابط شهر و روستا وارد فصل 

 ها شودجدیدی از بازنگری

های فضایی بین یانپیوندها و جردهد که بیشتر مطالعات بر اهمیت و ضرورت ارزیابی منابع پژوهشی پیشین نشان می

رویکرد مناسب برای توسعه  عنوانبهای را و رویکرد توسعه شبکه منطقه ددارندیتأکشهری و روستایی  یهاسکونتگاه

های پیشین کمتر شناسی و مدل تحلیل در پژوهشروش نهیدرزمکنند. اما های پیراشهری پیشنهاد میشهری و سکونتگاه

 است.  شدهاستفادهتحلیل شبکه  یافزارهانرمهای ریاضی و از مدل

 

 شناسیروش
تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه همه  -پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی

ش میدانی ها و اطالعات اولیه موردنیاز با استفاده از روها) شهری و روستایی( در سطح بخش پاپی هستند. دادهسکونتگاه

                                                           
1 Douglass 

2 Ghiurcă1 et al 

3 Braun 

4 Akkoyunlu 

5 Wang et al 
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های فضایی با توجه ای در راستای بررسی جریانکه برای هر روستا پرسشنامهنحویو ابزار پرسشنامه) پرسشنامه روستا، به

ها و های ثانویه نیز با مراجعه به سازمانآوری شد. البته دادهها و تراکم تدوین شد( جمعبه حجم جریانی، نوع جریان

افزار ای، با فن تحلیل شبکه و از طریق نرمها و اطالعات در چارچوب پارادایم شبکهدادهنهادهای متولی به دست آمد. 

NodeXL شده است، شکلی از وتحلیل قرار گرفتند. روش تحلیل شبکه که در این پژوهش به کار گرفتهمورد تجزیه

ها برای نمایش نقاط، عوامل و خطوط نیز ها و خطوط است که در این راستا، دایرهنمایش گرافیکی متشکل از دایره

های دیگر د که هر عامل در یک سیستم چگونه با عاملدهننشان می هااگرامیدبرای نمایش ارتباط میان این نقاط هستند. 

ها خیلی زیاد نباشد، یک گراف، روش مناسبی برای نشان دادن این نکته در آن سیستم ارتباط دارد. اگر تعداد عامل

ها ایزوله و مجزا و کدام فرستنده و یک از آنیک از عوامل با عوامل دیگر در ارتباط هستند و کداماست که کدام

 .گیرنده هستند

نشانگر وجود رابطه  2که هر خططوریها است؛ بهای از رئوس و خطوط بین هر جفت از آنمجموعه 1یک گراف

(. خط، نوعی پیوند میان دو رأس در یک شبکه است و Nooy and others,2006: 6)بین دو رأس متصل به آن است 

 3دارتواند جهتشود. هر خط میشود توصیف مییگری ختم میها آغاز و به ددو رأسی که خط از یکی از آن لهیوسبه

باشد، در این حالت به آن  جهتکیشود که دارای تنها دار خوانده میباشد. هنگامی یک خط جهت 4جهتیا بی

 6جهت بوده و به آن یالکه یک خط دارای دو جهت باشد، در این حالت بیشود. همچنین هنگامینیز گفته می 5کمان

دار یا که یک خط )جهتکند. هنگامی، نوع خاصی از خط است که رأس را به خودش وصل می7شود. حلقهگفته می

شود. همچنین یک کمان دوطرفه، با یک گفته می 8، در این حالت به آن خط، مضاعفافتدیمجهت( دو  بار اتفاق بی

یک رأس برابر  9(.  درجه 2006and others,Nooy :6-7و   ,2003Newman :173) شودیال برابر در نظر گرفته می

یتعداد خطوطی است که با آن تالقی کرده هایی است که به آن یک رأس برابر تعداد کمان  10اند. درجه درون

. دو رأس با یکدیگر اندشدهخارجهایی است که از این رأس هر رأس برابر تعداد کمان 11و درجه بیرونی اندواردشده

دار باید یک شبکه جهت 12یک کمان به یکدیگر متصل باشند. برای قرینه کردن لهیوسبهه شرطی که اند، بهمسایه

 (.Nooy and others,2006: 7طرفه و دوطرفه را با یال جایگزین کنیم )های یکتمامی کمان

 

𝑰 =∑ 𝒂𝒊𝒋
𝒋

 

                                                           
1- Graph 

2- Line 

3 - Directed 

4 - Undirected 

5 - Arc 

6 - Edge 

7 - Loop 

8 - Multiple 

9 - Degree 

1 0- Indegree 

1 1- Outdegree 

1 2 - Symmetrize 
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 معرفی اجزای گراف . 1شکل

های افراد، کاال و خدمات، سرمایه و شده جریانساختارمند بوده است که در پرسشنامه تدوین صورتبهپرسشنامه 

گرفتن خدمات موردنظر مورد پرسش واقع شد.  قصدبهوآمد ساکنان روستا شده بود و میزان رفتمحصول مشخص

ند. پرسشنامه روابط خدماتی کدرواقع اعداد مربوطه تعداد سفرهای هفتگی به مقاصد درون و برون بخش را مشخص می

و ترددهای روزانه و مبدأ و مقاصد سفرهای روزانه و هفتگی )به مقاصد مختلف شهری و روستایی درون و برون بخش( 

(، کاالها یوادارفرهنگی، مالی، آموزشی  -ونقل، تعمیرات، تفریحیدرمانی، حمل–برای دریافت خدمات )بهداشتی 

خانگی، خدمات جشن و سوگ( مالی ، اطالعات و محصوالت را مورد یدکی، لوازملوازم)مواد غذایی، مصالح، 

پرسشگری قرارداد و پاسخگویان آن دهیاران و مطلعین کلیدی ساکن در بخش پاپی بودند. ازآنجاکه کلیه روستاها، 

تمام  صورتبهگیری نمونه ها در همه روستاها گردآوری شد،موردبررسی قرار گرفتند و اطالعات مربوط به همه جریان

روستا  124به اینکه تعداد  با توجهاست  شدهییشناساشماری دهیاران و از طریق روش گلوله برفی مطلعین روستا 

و یا مطلعین به چند روستا اشراف داشتند  اندبودهدهیار دو روستا  شوندگانپرسشاست برخی از  قرارگرفته موردمطالعه

صورت تخمینی توسط دهیار یا همکاری داشتند و همه اطالعات نیز به کار نیادر این انجام  نفر 81تعداد  جهیدرنتو 

های ها همه جریانها و انجام مصاحبهافراد مطلع در روستا گردآوری شد. سپس با پیمایش میدانی و تکمیل پرسشنامه

ها شامل جابجایی درون بخش ن جریانخدمات، محصول، سرمایه و اطالعات موردبررسی قرار گرفت. ای کاال وافراد، 

ی جریان هاگراف رسمبهای و برون بخش ای افراد با وسایل نقلیه شخصی و عمومی یا از هر طریق دیگری است و 

های شود. تمامی انواع دادهانجامید. در ادامه به تحلیل جریان افراد ،کاال و خدمات، محصوالت و سرمایه، پرداخته می

شده است. با توجه به نوع انجام  NodeXLافزارهای های اجتماعی و با استفاده از نرمحلیل شبکهجریانی به روش ت

 اند.شدهدار ترسیم و تحلیلصورت جهتها بههای در دسترس، گرافداده

 هاآن. انواع جریان و نوع سنجش 2جدول

 یریگاندازهمعیار  مصادیق عنوان جریان

 دریافت خدمات
فرهنگی، مالی، آموزشی  -ونقل، تعمیرات، تفریحیدرمانی، حمل –بهداشتی 

 یوادار
 تعداد نفر در ماه

 کاال و محصوالت
خانگی، خدمات جشن و سوگ، تولیدات یدکی، لوازممواد غذایی، مصالح، لوازم

 زراعی و دامی
 ارزش ریالی  کاال

 مقدار ریالی سرمایه یاهیسرمابانکی، خرید امالک و کاالهای  یگذارهیسرماپول،  سرمایه
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آباد استان لرستان است، این بخش در موقعیت مطلق یا موقعیت ریاضی های شهرستان خرمبخش پاپی یکی از بخش

دقیقه و   55درجه،  32"طول شرقی و  "ثانیه 2دقیقه و  58درجه،  48"تا  "ثانیه 33دقیقه و   21درجه،  48"با مختصات

های اقلیمی و عرض شمالی قرار دارد. بخش مذکور به لحاظ ویژگی "ثانیه 50دقیقه و  23درجه،  33"تا  "ثانیه 50

هیدرومورفولوژیکی، دارای ساختار کوهستانی بوده و در بخش جنوب غرب زاگرس قرارگرفته. همین عامل موقعیت 

هستانی بارزی بوده، رغم اینکه بخش پاپی دارای ساختار کوریاضی یا موقعیت مطلق این بخش باعث شده است که علی

حال ساختار توپوگرافی و کوهستانی آن توانسته است نگین دمای ساالنه نسبتاً گرم باشد. بااینطورکلی به لحاظ میااما به

که این بخش دارای این ساختار توپوگرافیک نبود های دمایی بخش تأثیرگذار باشد زیرا درصورتیدر تعدیل ویژگی

 تر از قبیل دزفول و اندیمشک نداشت. یجنوبتوجهی با نواحی بلمیانگین دمای آن تفاوت قا

شده است که شامل این بخش از پنج دهستان ) تنگ هفت، چم سنگر، سپیددشت، تنگ هفت و گریت( تشکیل

نفر است که از این  11690. بر اساس آخرین سرشماری جمعیت این بخش باشدروستا و یک نقطه شهری می 124

 نفر در نقاط روستایی ساکن هستند. 8773در شهر سپیددشت و نفر  2917تعداد

 

 
 یپاپ بخش یاییجغراف یتموقعنقشه  .2 شکل

 
 

 های پژوهشیافته
 پاسخگویان یهایژگیو

 درصد از  80حدوداً  یزن هستند. به عبارت انینفر از پاسخگو 16مرد و  انینفر از پاسخگو  65، 3با توجه به جدول

و همچنین بیشترین درصد پاسخگویان  باشدیمتعلق به زنان م یدرصد از نمونه آمار  20متعلق به مردان و  یآمار نمونه

 10سال و باالتر با  45و گروه سنی  35تا  25درصد در گروه سنی  40قرار داشتند و   45-35درصد در گروه سنی  50با 
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درصد دارای  35رصد دارای مدرک کارشناسی ، د 60درصد کمترین تعداد بوده است. از نظر تحصیالت بیش از 

 .اندبودهکارشناسی ارشد و باالتر  التیتحصدرصد دارای  5مدرک دیپلم و 

 فردی پاسخگویان یهایژگیو. 3جدول
 سن تعداد درصد تحصیالت تعداد درصد جنسیت تعداد درصد

 35-25 32 40/0 دیپلم 28 35/0 مرد 65 80/0

 45-35 41 50/0 کارشناسی 49 60/0 زن 16 20/0

 به باال45 8 10/0 کارشناسی ارشد و باالتر 4 05/0 جمع 81 100

 جمع 81 100 جمع 81 100 - - -

 
  بخشدر  ییفضا یهاانیجر تیوضع

 کاال و خدمات،محصول، سرمایه، اطالعاتمردم، )های متعددی های شهری و روستایی همواره جریانبین سکونتگاه

های اقتصادی و های عمرانی، تقسیمات سیاسی، بحرانبرقرار است. عوامل گوناگونی ازجمله اجرای طرح( و غیره 

های سکونتگاهی به های اساسی را در روابط و جریاندگرگونی سیل، زلزله عوقو ژهیوهمچنین رخدادهای طبیعی به

در زیر چگونگی و  سازد.یمنطقه را نمایان م نداز کنونی و آیندهامها، چشاین جریان التآورد. بررسی تحووجود می

ی بندجمع. با موردبررسی قرارگرفته استبخش پاپی های شهری و روستایی سکونتگاه های بینساختار این جریان

هایی جریان افراد، محصوالت، خدمات و سرمایه بخش پاپی در قالب گراف NodeXLافزار ، با استفاده از نرمهاپاسخ

هاست. در و تعامل بیشتر بین سکونتگاه تریقوی ارتباط دهندهنشانبیشتر باشد  هاگرافضخامت  اندازههرحاصل شد. 

های بخش به داخل و  بیرون های فضایی موجود  از سکونتگاههای کالن مبین گراف جریانجدول شماره چهار شاخص

هر  هیدوسوهای دارای جریان ن نسبت یالدهد. شاخص نسبت رئوس جفت شده و همچنیاز آن و بالعکس را نشان می

ها بیشتر از نوع دهد ماهیت روابط بین سکونتگاه( برخوردارند که این امر نشان می0.1پایینی )کمتر از  نسبتاًدو از مقادیر 

 یسوبهسویه )از سمت سکونتگاه برخوردار ها یکهای نیازمند و برخوردار بوده و قالب جریانروابط بین سکونتگاه

 ؛مسئلهباشد که همین می 4برابر   هاگرافها در این باشد. بیشترین فاصله ژئودزی میان سکونتگاهسکونتگاه نیازمند( می

ها تمرکز شدید جریان در یک یا چند سکونتگاه دهندهنشانهای خرد تحلیل گراف؛ حتی پیش از وارد شدن به شاخص

  .باشدیمخاص 

 هاکالن جریان یهاشاخص. 4جدول

کینمودار متر هاکل جریان سرمایه خدمات محصوالت افراد   

نمودار نوع  مستقیم مستقیم مستقیم مستقیم مستقیم 

) یال(هاگره  127 132 128 130 128 

فردمنحصربه یهالبه  198 441 223 410 218 

یها با موارد تکرارلبه  0 0 0 4 0 

هالبه مجموع  198 441 223 414 218 

خود هایحلقه  0 0 0 0 0 

جفت رأس متقابل نسبت  0 0 0 0 0 

لبه متقابل نسبت  0 0 0 0 0 

متصل یاجزا  1 1 1 1 1 
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متصل تک رأس یاجزا  0 0 0 0 0 

مؤلفه متصل کیرئوس در  حداکثر  127 132 128 130 128 

جزء متصل کیها در لبه حداکثر  198 441 223 414 218 

)قطر( یکیفاصله ژئودز حداکثر  4 4 4 4 4 

یکیفاصله ژئودز نیانگیم  2/002604 1/985767 2/011597 1/970296 2/001587 

نمودار یچگال  0/012373453 0/025503123 0/013718012 0/02456768 0/013410433 

هاالجریان ی  -0/003405 0/122883 -0/316154 0/190124 -0/446469 

 

 ها. درجه تحلیل جریان5جدول 

 نام سکونتگاه جریاننوع 
 درجه

 کل جریان سرمایه خدمات محصوالت

 برون منظومه

 124 124 122 124 آبادخرم

 76 25 76 76 دورود

 122 0 0 122 بروجرد

 124 76 124 27 سپیددشت درون منظومه

 

روستا با بروجرد  122د و روستا با دورو 76، آبادخرمروستا با شهر  124توان گفت حدود با توجه به جدول فوق می 

متفاوت است. در جریان درون  برای هر روستا هاانیجردارند. حجم این  یاهیسرماروزانه جریان خدمات، کاال یا  طوربه

ی ، خدمات است. به این معنهاانیجرجریان دارند. بیشترین میزان  ددشتیسپسکونتگاه با شهر  124ای نیز حدود منظومه

لیل خرید یا د. کمترین میزان مراجعات به کنندیمروستا برای دریافت خدمات به شهر سپیددشت مراجعه  124حدود 

 یواداردارد. مرکزیت رسمی  یتوجهقابلدر مقایسه با سایر شهرها تفاوت   هاانیجرفروش محصول است که این نوع 

 ه به این شهر شده است. روزمر یهامسافرتسپیددشت در دهستان پاپی موجب افزایش 
 

 جریان محصوالت )تولید(

افزوده آن ارزش شده است که درنتیجه فعالیت سازنده یا تولیدکننده، مقداری، شیئی مصنوع یا ساخته«1محصول»

 باشد.خواهان داشته باشد یا نداشته  دهنده خود باال رفته باشد، خواه نیازی را رفع کند یا نکند،نسبت به مواد اولیه تشکیل

کرده است مانند افزوده تحصیلشده و ارزشدرواقع محصول حاصل فرایندی است که کار اضافی روی آن انجام

تولید  (. در بخش پاپی محصوالت کشاورزی زراعی، باغی و دامی1378تولیدات صنایع و کشاورزی )بلوریان تهرانی، 

های ناطق شمالی محصوالتی چون گندم و جو، میوهترین محصول این منطقه دام است.  اما در مشود که عمدهمی

زمینی، برنج و محصوالت باغی بیشتر شود. در دهستان گریت محصوالت کشاورزی ازجمله سیبسردرختی، تولید می

اند که این محصول به کاشت زعفران روی آورده راًیاخشود. در بعضی روستاها ازجمله نای انگیز و زالیاب تولید می

دامداری بیشتر متداول است. روستاهای دهستان  ترپرتراکموری باالتری دارد. در مناطق با پوشش صادی بهرهازنظر اقت

کشور از آن دست روستاها هستند. محل عرضه این محصول دارای جریانی از محل تولید تا محل فروش است که 

                                                           
1 - yield – production 
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صورت خام به معموالً محصوالت لبنی بهیابند. قسمتی از آن در درون بخش و بخشی دیگر در خارج بخش جریان می

 شود. های فراوری ارسال میها و کارخانهرسد و توسط عامل به کارگاهعامالن خرید شیر در روستا به فروش می

هایی که دارای بیشترین حجم جریان ها متفاوت است. سکونتگاهحجم ورودی و خروجی محصول بین سکونتگاه 

آباد و بروجرد. تراشان و... به مقصد خرماز: پسیل، ایستگاه بیشه، ایستگاه چم سنگر، سنگ اندعبارتمستقیم هستند 

کنند. مقصد بسیاری از این محصوالت به های بخش محصوالت خود را به خارج از بخش منتقل میبیشتر سکونتگاه

صد محصوالت باغی و زراعی و آباد و دورود مقآباد، بروجرد و دورود است. که شهرهای خرمترتیب  شهرهای خرم

نقش  ددشتیسپجریان محصوالت شهر  ٔ  نهیدرزمباشد. ویژه دام زنده میشهر بروجرد مقصد محصوالت دامی به

، البته این کنندیمکند و تنها چند روستای پیرامون آن محصوالت خود را به این شهر عرضه کمرنگی را ایفا می

کنند. الزم ز محصوالت خود را به سایر شهرهای خارج از بخش نیز ارسال میها عالوه بر سپیددشت بخشی اسکونتگاه

روند مجدداً از طریق دورود و بروجرد به سایر شهرهای کشور به ذکر است محصوالتی که در درون بخش فروش می

حجم  توان جریان فروش وکنترل و تشخیص نیست، نمیشود. اما ازآنجاکه حجم محصوالت مذکور قابلصادر می

 راحتی گزارش نمود.محصوالت تولیدشده در بخش را به
 

 جریان خدمات

ند، که شوای فیزیکی نباشد، بخش خدماتی محسوب میهای اقتصادی که خروجی آن، کاال یا سازهلیه فعالیتک

نند )مانند کصورت ناملموس خلق میهای مختلف بهافزوده را به شکلشده و ارزشمعموالً در همان زمان تولید مصرف

زمان خلق باشد که همدیگر خدمت، رویداد، اتفاق یا فرآیند ناملموسی میعبارتراحتی، سرگرمی، آسایش و ... (. به

تواند خدمات واقعی را پس از گیرد و مشتری نمیشود یا کمی پس از خلق شدن مورداستفاده قرار میو استفاده می

ی ثباتیباز:  نامحسوس بودن،  اندعبارتهای خدمات . ویژگینگهداری نمایدتواند خلق حفظ نماید اما اثر آن را می

 (.1384و کاتلر،  1384، پورلیاسماع) کنندهمصرفو  دکنندهیتولزمان ی و ارتباط همسازرهیذخکیفیت، عدم امکان 

ی، ریلی، هوایی، اجادهونقل )این جریان، با خدمات تأمین اجتماعی )بهداشتی و مامایی، بیمارستان و دارو(، حمل

تهیه سوخت(، تعمیر و نگهداری )ادوات کشاورزی، خودرو، لوازم برقی(، ارتباطی )پست، مخابرات، اینترنت(، 

، پارک، کتابخانه(، مالی )بانک، صرافی، بیمه( آموزشی و استخرتفریحی و فرهنگی )زمین ورزش، سالن  -ورزشی

انشگاه(، روزانه و خانوادگی )مواد غذایی، کاالهای خانوار و لوازم منزل، )دبستان، مدرسه، دبیرستان، حوزه علمیه، د

)حقوقی، امنیتی،  یواداریدکی، لوازم و خدمات جشن( پوشاک، آب و برق، مصالح ساختمانی، کود و سم و لوازم

 گیرد.اداری( موردبررسی قرار می

سکونتگاه بخش برای  124ت است یعنی است که متعلق به شهر سپیددش 124در جریان خدمات، حداکثر درجه 

دریافت خدمات و برخی کاالهای موردنیاز به این شهر مراجعه دارند. با توجه به مرکزیت اداری شهر سپیددشت در 

دهد و جریانی های بخش خدمات ارائه میشهر سپیددشت به همه سکونتگاه است. تصورقابلبخش، این درجه برای آن 

شود که شامل اکثر خدمات مذکور در صفحات پیشین هست. از سوی دیگر گاهی مشاهده میی هر سکونتسوبهاز آن 

ها و روستاهای بزرگی همچون قلعه خانجان، ایستگاه بیشه، تنگ هفت، سنگتراشان و ... نقش مهمی در مراکز دهستان

 دارندبخشهای ارائه خدمات به سایر سکونتگاه
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آباد و حدود سکونتگاه  از شهر خرم 122به مراکز مشخص گردید تعداد  واردشدهدر مقایسه درجه وزنی خدمات 

ها در مقایسه با دریافت ی درجه وزنی آنبه عبارت، کنندیمسکونتگاه از شهر دورود بیشترین خدمات خود را دریافت  76

درجه وزنی شهر ی کلی از مقایسه بندجمعها بیشتر است. در یک خدمات  بعد از شهر سپیددشت از همه سکونتگاه

آباد و دورود در روابط درون و برون بخش، مشخص گردید که مرکز مسلط در جریان خدمات شهر سپیددشت، خرم

 باشد که یکی از دالیل اصلی آن مرکزیت اداری شهر سپیددشت استآباد میسپیددشت با فاصله کمی از شهر خرم

بخش، جهت انجام امورات اداری در مقایسه با سایر مراکز شهری سطح  هایسکونتگاهی که تعداد بیشتری از اگونهبه

 . شهردارندباالتری  بیشترین رابطه را با این 

 
 جریان سرمایه

طور های بانکی، همینمالی نظیر وجه نقد موجود در حساب یهاییهای مالی یا ارزش دارا اییدارهر نوع 

گذاری یعنی  سرمایه. شودهاست، سرمایه گفته میو تجهیزاتی که برای تولید در اختیار شرکت آالتنیها، ماشکارخانه

یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت آن افزایش خواهد یافت و یا درآمدی را ایجاد  داراییخرید یک 

شود اما در آینده فرد به گذاری یعنی خرید کاالیی که در حال حاضر مصرف نمیخواهد کرد. در علم اقتصاد، سرمایه

. جریان سرمایه از نقل و انتقاالت زمین و ملک برای او سودآور خواهد بود کاالآن نیاز پیدا خواهد کرد و آن 

در صنایع و ... از طریق ی گذارهیسرماآالت کشاورزی، )مستغالت( و خرید مستغالت، مکانیزاسیون و تهیه ماشین

ها غالباً به خرید اراضی گذاریمشارکتی روستائیان استخراج گردید. این سرمایه های دهیاران و مصاحبهپرسشنامه

 است.  افتهیاختصاصی صنعتی هاکارگاهی اندازراهی در بانک، گذارسپردهکشاورزی یا مکانیزاسیون زمین زراعی، 

ی سرمایه است و درجه بیرونی آن صفر بخشهای درون جاذب بسیاری از جریان 76شهر سپیددشت با درجه درونی 

ی و صنایع جذب کرده است گذارسپردهسکونتگاه را برای خرید مستغالت،  76های هست یعنی شهر سپیددشت سرمایه

 و به هیچ سکونتگاهی سرمایه نفرستاده است.

بخش  هایسکونتگاهکونتگاه بخش جریان سرمایه جذب کرده و با احتساب درجه درونی س 124آباد از شهر خرم

 شدهخارجهای کالن ی از سرمایهاعمدهکند که با رتبه نخست بخش عنوان مرکزی عمل میتوان گفت این شهر بهمی

دهد اما این ئه میعنوان پیرامون( را به خود جذب کرده است. اگرچه به بخش خدمات الزم را ارااز بخش )به

از روستاهای  شدهلیگسهای کاهد. سرمایهدر بخش می وکارکسبها و همچنین توسعه ی از گسترش آندهخدمات

ی در مقایسه با جریان درون بخشگیرد. جریان برون گذاری در بانک انجام میسرمایه باهدفآباد بخش به شهر خرم

گذاری ه است. بیشتر ساکنان روستاهای درون بخش تمایل به سرمایهی را به خود اختصاص دادتوجهقابلبخش سهم 

 آباد دارند. در شهر خرم

 بروجرد

http://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://modiremali.com/dictionary/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87/
http://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://modiremali.com/dictionary/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
http://modiremali.com/dictionary/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
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 جریان کل سرمایه جریان کل محصول

 

 
 جریان کل خدمات

 خدمات و  گراف جریان محصوالت، سرمایه.3شکل 

 

 شهری-ای روستاهای درون و برون منظومه. حجم جریان6جدول 

 بروجرد دورود آبادخرم سپیددشت نوع جریان

 0 6390 6837 6432 نفر( برحسبخدمات )سفر 

 9740 1715 11995 1495 کاال )ارزش پولی / میلیون تومان(

 0 50 1228 336 سرمایه )حجم پول / میلیون تومان(

 

دهدکه باتوجه به تفکیک خدمات، کاال و سرمایه را نشان می یامنظومهدرون و برون  یهاانیجرجدول فوق حجم 

نفر مربوط  برحسبسفر  6837مرکز استان بیشترین حجم سفر برای دریافت خدمات با  عنوانبه آبادخرمبه موقعیت شهر 

کاال به ارزش  11995با  آبادخرمکاال باز بیشترین جریان مربوط به شهر  یهاانیجرحجم  نهیدرزمبه این شهر است، 

 دورود آبادخرم آبادخرم
 دورود

 آبادخرم
 دورود
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آباد و در درجه دوم شهر خرم جریان سرمایه نیز بیشترین حجم جریان مربوط به شهر نهیدرزممیلیون تومان  است و 

  .سپیددشت است
 

 هاکل جریان

های مختلف دارای سکنه دائمی هستند و جریانهایی که های پاپی، آبادیهای سکونتگاهکل جریان درمجموع

، در نمودار گرفتهشکلهای داخل و خارج بخش ها با سکونتگاهای، محصول و... که در بین آنخدماتی، سرمایه

 ارتباط دارند. باهمسکونتگاه  128ها است. از مجموع سکونتگاه شدهپرداختهها به آن جریان

، زیرا عالوه بر وجود ارتباط میان دو رودیمبه شمار  دارجهتهای زمره گرافهای درون بخشی در گراف جریان

رأس  128سکونتگاه، جهت جریان جاری بین این دو سکونتگاه نیز موردمطالعه قرارگرفته است. این گراف مشتمل بر 

ل اســـت. بنابراین یا 280باشـــند. عالوه بر این، این گراف واجد باشـــد که نقاط ســـکونتی بخش می)گره، تارک( می

است )شکل  پرهدهد گراف حاصل نشانگر شبکه متمرکز و قطب و شاخص مرکزیت شبکه محاسبه شد که نشان می

شهر خرم4 ستاهای درون (. قطبی که  سپیددشت و بروجرد و برخی رو شهرهای دورود،  ست و   صلی آن ا آباد مرکز ا

 (.5بخش  قطب فرعی این گراف است )شکل 

 

 
 هاع الگوهای اتصال در شبکهانوا. 4شکل  

 

اما باید توجه داشت مراکز  دهستانی و روستاهای بزرگ که نسبت به روستاهای اطرافشان دارای مرکزیت خدماتی 

ای در دهند. این روستاها تا حدودی نقش کاهندهرا ارائه می ترکوچکهستند، برخی خدمات موردنیاز روستاهای 

. درواقع این مراکز روستایی اگرچه حوزه نفوذ کمتری دارند اما در کنار هم یک رادارندهجوم مردم روستاها به شهر 

 کند.دهند که تعدادی از افراد خدمات گیر روستاها را به خود جذب مینوار حائلی را به دور شهر سپیددشت تشکیل می
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 های کلیگراف جریان. 5شکل 

 

 گیرینتیجه
ها و فرایندهای فضایی جدیدی نیز در حال پدیدار اند و شکلجوامع دستخوش تحوالت ساختاری شده کهییازآنجا

شود که کاستلز آن را نامیده می« هاانیجرفضای »شدن هست، این شکل و فرایند فضایی جدید در عصر اطالعات 

 هاانیجرکند. عمل می هاانیرجساماندهی مادی عملکردهای اجتماعی دانست که دارای شرایط زمانی و از طریق 

ها شکل گذارند. جامعه اطالعاتی نیز پیرامون جریانهای مختلف را به نمایش میمدارهایی، پیوندهای مکان عنوانبه

مختلف سرمایه، افراد، اطالعات و... برقرار است. نمود  یهاانیجر( هامکانیک منطقه ) یهاسکونتگاهیافته است و بین 

یابند. یک شبکه متشکل از در مکان تجلی می معموالًای است که های شبکهو پیوندها در نقاطی از گره هااین جریان

شمارند. شبکه گیرند، در دنیا بیهایی که شکل شبکه را به خود میای از عناصر مرتبط با یکدیگر است. نظاممجموعه

ها و سازمان مؤسساتتباطات اجتماعی بین افراد، شبکه اجتماعی روابط دوستی و یا دیگر ار یهاشبکهجهانی اینترنت، 

توزیعی نظیر شبکه  یهاشبکهتولیدی، شبکه عصبی بدن انسان، شبکه غذایی،  یهابنگاهو یا ارتباطات تجاری میان 

 روند. از انواع شبکه به شمار می ییهانمونهزمینی، هوایی و آبی همگی  یهاراهخونی بدن، و یا شبکه 

ریزی با تعصب شهری و یا تعصب اند که امروزه برنامهریزان توسعه به این نتیجه رسیدههای اخیر، برنامهسالدر 

تواند جوابگوی نیازهای جوامع در فرایند چندگانه و چندبعدی توسعه باشد. بر این اساس تحقیق حاضر با روستایی نمی



 
 
 

 239 

 

  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

های حاکم بین ناحیه پیراشهری و شهری پرداخته و ا و جریانای و ارتباطی به بررسی و تحلیل پیوندهرویکردی شبکه

 ریزی سکونتگاهی موردبررسی قرار داده است. ضرورت آن را در برنامه

–سویه  از ساختار مرکزغالباً یک ها بیانگر آن است که روابطهای فضایی در هر یک از جریانتحلیل الگوی جریان

های کانونی و تارعنکبوتی، کنند. در این ساختار برخالف شبکهر قطبی تبعیت میدیگر، از ساختاعبارتیپیرامونی و به

کنند، های اقتصادی یا خدماتی متمایز از همدیگر عمل میصورت منفرد در قالب نقشهای موردمطالعه بهسکونتگاه

را فراهم سازند. اثرات تخصصی  ایافزایی شبکهها از نقش مکمل برخوردار نیستند تا زمینه همدیگر این کانونعبارتبه

های عمده در این شدن و تجمیع امکانات نقاط شهری باعث ایجاد فرایندهای تخصصی شدن، باز توزیع منابع و فعالیت

آباد و دورود با تجمیع امکانات و خدمات ها شده است. بر این مبنا شهرهای خرمها و نهایتاً مزیت نسبی باالی آنمکان

پیرامونی هستند. این مرکزیت  –اند که نمود عینی الگوی مرکز ها نوعی تمرکز فضایی را ایجاد کردههدر بین سکونتگا

های فضایی بیرون بخشی در بخش پاپی گیری جریانبه همراه ضعف امکانات و خدمات  شهر سپیددشت باعث شکل

بین شهر  گرفتهشکلهای فضایی انآباد است. تحلیل شبکه جریهای آن به سمت شهر خرمشده است که عمده جریان

سپیددشت و روستاهای پیرامونی آن بیانگر این است شهر سپیددشت دارای حوزه نفوذ باالی در سطح روستاهای ناحیه 

بازشناسی فضای حاکم بر  درواقع، کندیمناحیه را به خود جذب  یهاانیجراز  یتوجهقابلاست به صورتی که بخش 

روستایی نیازهای خدماتی با غالبیت خدمات اداری  یهاسکونتگاهپاپی، بیانگر این است که  های فضایی در بخشجریان

آورند ولی درزمینه جریان افراد، محصوالت و سرمایه با شهر را از شهر سپیددشت و روستاهای مرکزی به دست می

به دلیل مرکز  آبادخرمن گفت شهر تواتری دارند. میآباد، دورود و بروجرد نسبت به شهر سپیددشت ارتباط قویخرم

روستاهای پیرامونی شهر  یهاانیجراستان بودن و باال بودن حجم خدمات و امکانات و بازارها موجب شده است که در 

مشخص شد که فرضیه موردنظر پژوهش  ذکرشدهسپیددشت، جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.  با توجه به موارد 

 های فضایی بخش پاپی نقش کمرنگی دارد. یددشت در جریانتائید شده است و شهر سپ

شهری و افزایش نقش شهر سپیددشت در  -منظور تعمیق و گسترش نقش جریانات و پیوندهای اثرگذار روستاییبه

 :توان برشمردی بخش پاپی، راهبردهای را میتوسعه

 منظور اجتماعی، فرهنگی، اداری و خدماتی بههای شهر سپیددشت برای ایفای کارکردهای اقتصادی، تقویت قابلیت

 پیوسته و منظم به روستاهای اطراف خود؛ دهیسرویس

  تکمیلی در شهر سپیددشت؛ –توسعه و ایجاد مراکز فرآوری صنایع تبدیلی 

  به نقاط روستای  یرسانخدماتاستقرار خدمات تخصصی درمانی، آموزشی و صنعتی در شهر سپیددشت در جهت

 ؛(آبادخرملوگیری از مراجعه مستقیم به مرکز استان) پیرامون و ج

 ؛و بازاررسانی در شهر سپیددشت یآورجمع نظامبههای مربوط توسعه بازار و زیرساخت 

  ؛ وسکونتگاهی جهت روابطی متعادل و منطقی بین شهرسپیددشت و روستاها مراتبسلسلهاحیاء و ایجاد نظام  

  شهری و ایجاد روابط  -در جهت پیوندهای روستا هارساختیزو  ونقلحملبهبود  ارتباطی و یهاشبکهتوسعه و تجهیز

 ها.بهینه و سازنده بین آن
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