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توسعه يافتگي روستاهاي ميزان در روابط متقابل شهر و روستا ل حليت
 شهرستان هرسينحومه،  دهستان

 
  ****آئيژ عزمي/  ***قليچي يئمحمد موال/ **بهرنگ كالنتري/ *فرزاد ميرزايي قلعه      

  03/08/1391                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  12/09/1391                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
و همچنـين   سكونتگاههاي روسـتايي  پذيري، رشد و توسعههاي گوناگون بر شكلصورتنحوه و دامنه روابط موجود ميان شهر و روستا به

با توجه به نقش اين روابط در فرايند تحوالت و توسعه  كانونهاي شهري و روستايي، عـالوه  . گذاردها اثر ميبر روابط دروني و بيروني آن
كالبدي بر شهر و روستا و تالش بـراي   –فرهنگي و فضايي  –بر بررسي انواع و علل روابط، شناخت آثار و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي 

ابتدا  مقالهدر اين . ها، زمينه ساز توسعه  پايدار نواحي روستايي و شهري خواهد بودكاهش اثرات منفي اين روابط در راستاي ساماندهي آن
عوامل  مؤثر بر آن در ايران و در نهايت انواع مدلهايي كه روابط شهر و روستا را با آن ها مورد  بحثي در مورد روابط شهر و روستا ، سپس

اين تحقيق به مطالعه موردي در زمينه  عملكرد روابط متقابل و پيوندهاي فضايي بـين نقطـه شـهري     . گرددمطرح ميدهند رسي قرار ميبر
همبسـتگي، و  ( spssهاي آمـاري در نـرم افـزار    هرسين در  دهستان حومه واقع در بخش مركزي اين شهرستان پرداخته و در آن از تحليل

روسـتا بـر تغييـرات اجتمـاعي، اقتصـادي و كالبـدي        -دهد كه چگونه روابط متقابل شهر اين مقاله نشان مي. است استفاده شده) رگرسيون
دست آمد كـه   اين نتيجه به. باشد مي) نامه پرسش(و مطالعات ميداني ) اي كتابخانه(روش بررسي در اين مقاله اسنادي . گذارد روستاها اثر مي

ثر ؤاند و بيشتر در تغييرات اجتماعي، اقتصـادي و فرهنگـي مـ   چنداني بر توسعه نواحي روستايي نگذاشته ثيرأروابط متقابل شهر و روستا ت
  .شهر بي بهره بوده است –بوده است و محدوده جغرافيايي مطالعه شده از آثار و پيامدهاي كالبدي روابط روستا 

  
  .يافتگي فضايي و كالبدي ، پيامدهاي فضايي، هرسين هروستا، توسع -سكونتگاه روستايي، روابط متقابل شهر :واژگان كليدي

  

  
  
  

  .ريزي روستايي دانشگاه تربيت معلمدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه  *

  .شهيد بهشتي ريزي شهري دانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه **
   .پژوهشگر دكترا، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ***

   aeizhazmi@gmail.com .استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه رازي كرمانشاه ****
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   مقدمه 
متقابل و پيوند ميان شـهرها و نـواحي روسـتايي     روابط

عنوان عامل اصلي در فراينـد تغييـرات    به ايطور گسترهبه
اين واقعيت، باوجود . باشدمطرح مياجتماعي و فرهنگي 

هاي اجرايي بـه دوگـانگي   رويههاي توسعه و بيشتر نظريه
كيـد  أهاي نواحي شـهري و روسـتايي ت  جمعيت و فعاليت

  .دارند
هـاي زنـدگي   شهر قسمتي از واقعيت -پيوندهاي روستا

از ايـن  . روزانه يك خانوار ساكن نواحي روستايي اسـت 
ــتايي   ــدهاي روس ــان    –رو پيون ــيم و بي ــهري در تنظ ش

ـ     سياست ت از هاي توسعه با هـدف كـاهش فقـر و حماي
ه نـواحي روسـتايي   نقش مثبت مراكـز شـهري در توسـع   

  .كيد كارشناسان توسعه قرار داردپيراموني مورد تأ
منظـور درك  مطالعه و بررسي روابط شهر و روسـتا بـه  

هاي مناسـب جهـت   مسائل شهرگرايي و پيدايش راه حل
برقراري يك رونـد توسـعه متعـادل شـهري و روسـتايي      

گيـري  دايش و شـكل در پيـ . ضروري به نظـر مـي رسـد   
طور عام و ايران به طـور  شهرهاي شرقي در خاورميانه به

خاص عوامل متعددي ماننـد عوامـل سياسـي، اقتصـادي،     
فرهنگي و اجتماعي با اتكاي بـه شـرايط مسـاعد محـيط     

روسـتاها   هـاي نفـوذ شـهري كـه عمـدتاً     طبيعي و حوزه
  ).   24، 1382رضواني، (هستند، نقش مؤثري داشته است 

ــان شــهر و روســتا  نحــو ــط موجــود مي ــه رواب   ه و دامن
پذيري، رشـد و توسـعه    صورت هاي گوناگون بر شكلبه

سكونتگاههاي روستايي و همچنين بـر روابـط درونـي و    
  . گذاردها اثر ميبيروني آن

ويژه بين شهر و هروابط و مناسبات بين سكونتگاهها و ب
ت، هـاي جمعيـ  به شكل جريـان  روستا كه خود را عمدتاً

دهـد،  كاال، سرمايه، عقايد، اطالعات، و نوآوري نشان مـي 
مكاني و جغرافيـايي بـوده و شـناخت،     -اي فضاييپديده

هـاي كلـي حـاكم بـر آن، در     تبيين و كشـف قانونمنـدي  

گيـرد،  چارچوب روابط متقابل انسان و محيط صورت مي
اي برخـوردار اسـت   و از اهميت نظري و كاربردي ويـژه 

  ). 42، 1373شاريه، (
همچنين با توجه به نقش اين روابط در فرايند تحوالت 
و توسعه كانونهاي شهري و روستايي، عالوه بـر بررسـي   
انواع و علل روابط، شناخت آثار و پيامـدهاي اقتصـادي،   

كالبـدي بـر شـهر و      –فرهنگي، و فضـايي    –اجتماعي 
روستا و تالش براي كاهش اثرات منفـي ايـن روابـط در    

ها، زمينه ساز توسعه  پايدار نـواحي  اندهي آنراستاي سام
  .روستايي و شهري خواهد بود

هاي مربوط به روابـط شـهر و روسـتا    در غالب بررسي
  تعيـين كننـده در نظـر گرفتـه      وعنوان جـز معموال شهر به

ريزان شهري با تمركز بر گروههاي شـهري  برنامه .شودمي
گيري بـه  تريزي با جهتوجه اندكي به كشاورزي و برنامه

ريزان برنامهكه در حالي . اندسمت نواحي روستايي داشته
كيد بر روستا و اراضي كشاورزي أتوسعه روستايي نيز با ت

ـ    ثير آن در توسـعه روسـتايي   أكمتر به فضـاي شـهري و ت
بـه همـين دليـل اسـت كـه مفـاهيمي چـون         .اندپرداخته

شـود تـا   شهرنشيني، حاشيه نشيني شهري بيشتر مطرح مي
 ستانشيني، اشتغال روسـتايي و واپسـماندگي روسـتايي   رو
با توجـه بـه مطالـب گفتـه شـده      ). 105، 1381سعيدي، (

  :سؤاالت تحقيق به شرح زير هستند
نقش روابط شهر و روستا در توسعه دهستان حومه  .1

  شهرستان هرسين چيست؟
نوع تأثير رابطه شهر و روستا بر توسـعه  دهسـتان     .2

  است؟ حومه شهرستان هرسين چگونه
چه عواملي در رابطه بين شهر و روسـتا در توسـعه    .3

 ثرند؟ؤدهستان حومه شهرستان هرسين م
  

  تحقيق  پيشينه
مطالعات مربوط بـه روابـط شـهر و روسـتا در سـطح       

جهان مربوط به قرن اخير اسـت كـه توسـط دانشـمنداني     
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همچون هانس بوبك، كريستالر، انگليش، بناين، اهلـرس،  
 .ويرث و ديگران انجام شده اسـت  فريدمن، مارسل بازن،

  ولي در ايران مطالعه روابط متقابل شهر و روستا سابقه 
  

  
  

 بـا  مـرتبط  منـابع  عمـده تـرين   از برخـي . كمتري دارد
  .است آمده )1 (ج  در پژوهش موضوع

  
  

  
  

 )اثر علمي(توضيحات )فعاليت علمي(عنوان  نويسندگان/نويسنده

ــديني و   ــي شــمس ال عل
  )1389(همكاران 

ــل     ــات متقاب ــر جريان ــايي ب ــي جغرافي تحليل
مرودشت : مطالعه موردي(شهري  –روستايي 

  )و روستاهاي پيراموني

نتايج نشان داد كه مرودشت با ارائه خدمات بـه روسـتاهاي حـوزه نفـوذ ضـمن فـراهم       
فضايي در آن هـا شـده    -نمودن شرايط و پويايي روستاها موجب ايجاد تغييرات كالبدي

گر ساكنين روستاها هم زمينه هاي پويايي و رشد مرودشـت را فـراهم   از سوي دي. است
  .نموده اند

ــوم و   ــديري معصــ قــ
  )1386(همكاران 

 روسـتاهاي  بـا  گلبهـار  نوشـهر  رابطـه  تحليل

  پيراموني

 بـه  چنـد  هـر  مشـهد  سـرريز  جمعيـت  جذب بر نتايج اين مقاله نشان داد گلبهار عالوه

 گيـري  شـكل  به تأثير كه اين داشته طرافا روستاهاي در مختلفي اثرات ناقص، صورت

  .انجاميد روستايي نفوذ و جذب  حوزه
ــار  ــاني و همكـ طاهرخـ

)1382(  
تحليل نقش روابط متقابـل شـهر و روسـتا در    

  تحول نواحي روستايي استان قزوين
دهد كه روابط متقابل روستا و شهر، بيشـتر در بـروز تغييـرات    هاي تحقيق نشان مييافته

  .اندر مراكز روستايي استان قزوين مؤثر بودهغير ارگانيك د

طــاهر خــاني و ديگــران 
)1382(  

مطالعه روابط متقابل شهر و روستا و نقـش آن  
در تغييــرات اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي 

شهرسـتان  : نمونـه مـوردي  (نواحي روسـتايي  
  )هريس

دهـد كـه در   يدست آمده، نشان منتايج اين تحقيق كه از طريق تجزيه و تحليل آماري به
اي در شاخص هاي اقتصادي، اجتمـاعي و  ارتباط با روابط شهر و روستا، تغييرات عمده

  .وجود آمده استفرهنگي نواحي روستايي به

ــواني   ــا رضـ محمدرضـ
)1381(  

تحليل الگوهـاي روابـط و مناسـبات شـهر و     
  روستا در نواحي روستايي اطراف تهران

فرهنگـي و فضـايي    -ز تحوالت اقتصادي، اجتماعيدليل برونتايج تحقيق نشان داد كه به
ورت صـ گيري كاركردهاي جديد در نواحي روستايي اطراف تهران بـه  كالبدي و شكل–

خودجوش بوده است، آثار و پيامدهاي نامطلوبي هم بر شـهر تهـران و هـم بـر نـواحي      
  .اطراف آن بر جاي گذاشته است

  )1380(حسن افراخته 
مطالعـه مـوردي   (ا روابط متقابل شهر و روسـت 

  )ايرانشهر

مـورد   "ارتباطـات فضـايي  " هاي جمع آوري شده را بـر اسـاس تحليـل    قاله ، دادهاين م
زنـدگي  مـورد مطالعـه   در ايـن ناحيـه    :گيرد كه دهد و نتيجه مي تجزيه و تحليل قرار مي

روستايي مبتني بر توليد كشاورزي، قدمت و پويـايي الزم را نـدارد، در آمـد حاصـله از     
  .گذاري نشده است اي ناحيه، در آنجا سرمايه دليل موقعيت حاشيههرات نفت بصاد

  )1373(حسين رحيمي 
تحليل روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه 

  ريزي ناحيه اي در بردسكن

پيرامون بـا شـدت هـر چـه تمـام در       -دهد كه رابطه مركزنتايج كلي تحقيقات نشان مي
روابـط اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در ايـن      . ان استمحدوده مورد مطالعه در جري

اي نابرابر به نفع شهر و بـه ضـرر مراكـز روسـتايي     ناحيه در يك حلقه وابستگي و رابطه
  .مشاهده مي شود

  كرمانشاه، شهر دور از پايتخت ايراني  )1969(جي اي كالرك 

 :ه كه عبارتند ازشد به اهداف اصلي اين طرح مطالعاتي اشاره (preface) در پيشگفتار

 ناشي از رشد و مدرنيزاسيون شهر  بررسي مورفولوژي و تكامل شهر و مشكالت. 1

پراكنـدگي كاركردهـا در سـطح شـهر و       نمايش چگـونگي  بررسي كاركردهاي شهر،. 2
 ها تغييرات آن

  اش بررسي روابط شهر و ناحيه. 3

.برخي از عمده ترين منابع مرتبط با تحليل روابط شهر و روستا. 1ج  
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شود كه فقط در با توجه به سوابق ذكر شده مشاهده مي
ايـن   توسط آقاي كالرك مطالعـه اجمـالي در   1969 سال

زمينه در شهرستان كرمانشاه صورت گرفته كـه بـه علـت    
گذشت فاصله زماني زياد ضرورت يك تحقيـق ديگـر و   

شود كه اين مقالـه در راسـتاي ايـن    تر احساس ميموردي
  . ضرورت پيش آمده اقدام كرده است

  
  مباني نظري تحقيق

  
  وابط شهر و روستا در ايرانثير گذار بر رأعوامل ت

عنوان يك فضاي جغرافيايي، از در هـم   ر و روستا بهشه
بـا  . وجـود آمـده انـد    تنيدگي عناصر كالبدي و فضايي بـه 

هاي شهري و روستايي كه با  وجود تشابه متعدد در حوزه
هـاي   هـا و پديـده   هـا، انسـان   عناصر فضايي چون فعاليت

ردهاي فضايي شهر شوند، اما كارك انسان ساخت همراه مي
هاي معنـاداري برخـوردار هسـتند كـه      و روستا از تفاوت

. هاسـت  حاصل ماهيت مكان و روح حاكم بـر فضـاي آن  
ژان باستيه تنوع و تضاد را دو عنصـر اساسـي حـاكم بـر     

هاي فضايي ميان شهر و روستا مي دانست و معتقد  تفاوت
اشـرفي،  . (ها استبود فضاي شهري جايگاه تنوع و تضاد

1377 ،14.(  
روابط متقابل بين شهر و نواحي روسـتا در كشـورهاي   
درحال توسعه از نظـر كيفـي بـا روابـط شـهر و نـواحي       

در . روستايي در كشورهاي توسـعه يافتـه متفـاوت اسـت    
كشورهاي فقير جهان، وابستگي بيشتري به فعاليـت هـاي   
ــدن و    ــاورزي، مع ــه  كش ــال در زمين ــراي مث ــتايي ب روس

ت و شغل وجـود دارد، در مقابـل در   ماهيگيري براي ثرو
كشورهاي توسعه يافته بيشـتر ثـروت در نـواحي شـهري     

در ايران به عنـوان يـك   ). 49، 1386لينچ، (شود ايجاد مي
كشور در حال توسعه روابط متقابل شهر و روسـتا بيشـتر   

  :از عوامل زير تأثير گرفته

اصالحات ارضي از طريق تقسيم اراضـي و حـذف    -
  ك از روستا؛قدرت سياسي مال

گذاري كشـاورزي  ايجاد و توسعه واحدهاي سرمايه -
 در مناطق مختلف از جمله گرگان و گنبد؛

گسترش شبكه ارتباطي از طريـق ايجـاد و توسـعه      -
 راههاي روستايي؛

 توسعه  پوشش راديو و تلويزيون؛ -
هاي نـوين كشـاورزي در   نفوذ ماشين آالت و شيوه -

 روستاها؛
روستايي و وجود بازار  ورود روابط پولي در جامعه -

 روستا؛ كار براي نيروي كار در
هـاي  ايجاد واحدهاي كشـت و صـنعت و شـركت    -

 هاي تجاري؛سهامي زراعي و توسعه كشت
  .)15، 1381رضواني، ( سسات آموزشيؤتوسعه م -

يـا  ) مسـتقيم (كليه اين عوامل در نقش متغيرهاي عامل 
ر بـر دامنـه روابـط شـهر و روسـتا د     ) غير مستقيم(واسط 

اند؛ به نحوي كه امروزه جوامع روستايي راه كشور افزوده
  .كنندادغام در جامعه كلي را طي مي

  

  شهرگرايي روستاها
توانـد موجـب شـهرگرايي در    روابط شهر و روستا مـي 

نواحي روستايي شود و در روند تحـوالت جمعيتـي ايـن    
در ايـن راسـتا شـناخت    . نواحي ايجـاد دگرگـوني نمايـد   

ــود ــاي موج ــي دارد  الگوه ــاي بررس ــه ج ــن زمين . در اي
ها و نواحي روسـتايي فراينـد اجتمـاعي    شهرگرايي حومه

هاي زندگي شهري ها و شيوهاست كه شامل گسترش ايده
  .باشددر نواحي روستايي مي

كـه سـاكنين شـهري و روسـتايي از تفاوتهـاي      در حالي
عنــوان راهبــردي بــراي تقويــت روســتايي بــه –شــهري 

كنند، تدوين اسـتراتژي  ود استفاده ميالگوهاي معيشتي خ
اي غالب در كشورهاي در حـال توسـعه   بلند مدت، شيوه

ــدها و فرصــت  ــه تهدي ــراي اســت ك   هــاي بيشــتري را ب
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بـه ايـن   . كنـد هاي شهري و روستايي فـراهم مـي  خانواده
شهرنشـيني اغلــب بــا تغييــر  . فراينـد، شهرنشــيني گوينــد 

رنشيني يـا  ساختارهاي جمعيتي، مهاجرت، رشد سريع شه
همچنـين شهرنشـيني   . توسعه فيزيكي شهرها همراه است

عنوان عامل اشاعه  شـهر بـه سـوي نـواحي روسـتايي      به
اين روند نه تنها با تبديل نقاطي از كشور به . مطرح است

  گيــرد، بلكــه شــهر از طريــق ســاخت و ســاز شــكل مــي
ها و نفوذ شهر را نيز در نواحي روستايي گسترش فعاليت

گيـرد بـه   آنچه در نواحي روسـتايي شـكل مـي    دهد ومي
كـه پيامـد   . دهدثير نيازهاي شهري قرار ميأشدت تحت ت

اصلي آن تغيير در روابط و مناسبات در طي زمان و تحت 
  ).95، 1358هاروي، (ثير عوامل مختلف است أت

ــرات و دگرگونيهــايي در   ــادي موجــب تغيي عوامــل زي
  :جامعه  روستايي شده است

  
از نسل هـاي مختلـف در    يافرادود وجدر گذشته  -

يكسـان و يكنواخـت بـوده    بـه صـورت   جامعه روستايي 
است، تحول همزمان با شروع ارتبـاط ده بـا سـاير نقـاط     

روستايياني كـه سـاليان دراز فرهنـگ و آداب و    . آغاز شد
رسوم خود  را از زادگاه و محيط خود به ارث برده بودند 

آموختــه بودنــد و فرهنــگ خــود را در طــي ســاليان دراز 
شروع به تقليد از فرهنگ خارج از محيط روسـتاي خـود   

تردد روستاييان به شهر، ورود شهريان بـه روسـتا،    . كردند
جملگي در بينش و تصور روستايي . . . راديو، روزنامه و 

تأثير گذاشتند و به اين ترتيـب هـم آهنگـي و يكنـواختي     
 . زندگي روستايي به هم خورد

 

ه، شـيوه هـاي ارتبـاطي و خـارج     تحت تأثير توسع -
شدن روستا از حالـت انـزواي نسـبي، روابـط انسـاني و      

. اي يافـت و از تنـوع برخـوردار شـد    اجتماعي، ابعاد تازه
وجود رابطه شديد بين شـهر و روسـتا موجـب سـلطه و     

در ايـن دوره شـرايطي   . نفوذ شهر در روستاها شده است

بـه شـهروندان   خواهند پيش آمده كه روستاييان نه تنها مي
هــاي شــبيه باشــند بلكــه ميــل شــديدي در تقليــد شــيوه

الگوهـاي زنـدگي   . گـردد ها مالحظه ميشهرنشيني در آن
هـا را  شهري عميقا در روستاها رسوخ كرده و زنـدگي آن 

 . تحت تأثير قرار داده است كامالً
از موارد ديگر دگرگوني روسـتايي، كـاهش ميـزان     -

در محـدوده روسـتا يـا     خود اتكايي و استقالل اقتصـادي 
 .منطقه است

به دليل وجود تغيير و تحوالت ذكر شـده، نظـارت    -
ــ ثير ســابق أخودجــوش اجتمــاعي در ده داراي قــدرت ت

نيست، زيرا معيـار و ميـزان قضـاوت افـراد در رابطـه بـا       
وضــعيت مختلفــي كــه در روســتا پديــد آمــده اســت، از 

 ). 68، 1373شاريه، (يكساني كمتري برخوردار است 
همچنين شهرگرايي باعث دگرگوني در روند تحـوالت  

طبق مدل شهر گرايي لويس و . شود جمعيتي روستاها مي
تعــادل جمعيــت و  مونــد، ســه مرحلــه جمعيــت زدايــي،

جمعيت پـذيري در ايـن تحـوالت قابـل بررسـي اسـت       
چنانچــه ورود نــواحي روســتايي از ) 1989،78.ا گيلــگ،(

از طريـق شـهر    والًمعم مرحله اول به مرحله دوم و سوم،
تفريحـي و   گرايي و گسترش كـاركرد هـاي خوابگـاهي،   

 رضـواني، ( يابـد صنعتي در نواحي روسـتايي تحقـق مـي   
1381، 86 .(  

  
  هاي بررسي روابط شهر و روستامدل

به علت دخالـت عوامـل مختلـف محيطـي، اجتمـاعي،      
اقتصادي و فرهنگي و سياسـي اداري  در روابـط شـهر و    

توان بسيار متنوع بوده و به سادگي نميروستا، اين روابط 
ها را در چارچوب الگوهـاي نظـري و ذهنـي از پـيش     آن

  تعيين شده بررسي كـرد؛ ولـي از آنجـا كـه ايـن الگوهـا       
هـا كمـك   توانند به فعال سازي و ذهن و درك بهتر آنمي

ها را با توجـه بـه شـرايط خـاص مـورد      توان آنكنند، مي
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ر يك از اين الگوها محاسن و همچنين ه. استفاده قرار داد
طلبنـد؛  معايبي داشته و شرايط ويـژه مكـاني خاصـي مـي    

ترين الگوها در اين زمينه شامل الگوهاي بازمانـدگي،  مهم
وابســتگي، دوگــانگي، پيوســتگي و كــاركردي اســت     

ــعيدي، ( ــدل  ).132، 1377س ــن م ــه اي ــرح داده ك ــا ش   ه
  .   شوندمي

    
و روسـتا بـر    در خصوص شـهر : مدل وابستگي -الف
كيـد دارد  أواگراي عرصه هاي شهري و روستايي ت توسعه

ــوع عرصــه  ســاختاري  ــل  –و دون ــاركردي را در مقاب ك
ــرار مــي ــده : دهــد يكــديگر ق و ســاده و ) شــهري(پيچي

هـاي شـهري در فضــاي   فعاليــت). روسـتايي (يكنواخـت  
شود و در يك نقطـه تمركـز دارد، حـال    محدود انجام مي

زيـادي   ايي بـه فضـاي نسـبتاَ   ـروستـ  ت هـاي ـآنكه فعالي
  .       نيازمند است

هاي متمادي تفكيك فضاي شهر و روسـتا  در طول سال
هاي توسـعه، يـك سـنت غالـب در ميـان      ريزيدر برنامه

. ريزان شهري و روستايي بـوده اسـت  متخصصان و برنامه
اي ترويج يافت كه بر اسـاس آن  انگاره. م 1970در دهه  

  . ثر واقع شوندؤدر توسعه روستايي مشهرها توانستند 
هـاي مكـان مركـزي    اين نظريه كه بيشتر ريشه در بنيان

وسيله  جانسون در كشور هندوستان بـه مرحلـه    داشت به
بـر اسـاس الگوهـاي مكـان مركـزي،      . اجرا گذاشته شـد 

هاي روستايي در هندوستان قادر بودند شكاف بين شهرك
هـاي  ردن فعاليـت شهرها و روستا را از طريق تجـاري كـ  

  .كشاورزي پر كنند
  

همزمان با جانسون، دنيس راندينلي بـا ارائـه  رويكـرد    
)UFRD(      عملكردهاي شـهري در توسـعه روسـتايي بـر

. نقش كاركردهاي شهري در توسعه روستايي تأكيـد كـرد  
  :بر اين مبنا شهرها قادر بودند

يان و كاالهاي مصرفي مورد نيـاز روسـتاي  تسهيالت  .1
 نند؛را تأمين بك

خدمات عمومي و خصوصي را براي روستانشـينان   .2
 تدارك بينند؛

وجود زمينه را براي فراوري مواد اوليه كشاورزي به .3
 آورند؛

بازارهـاي   زمينه را براي پيوند نواحي روسـتايي بـا   .4
 ملي فراهم آورند؛

عنوان مراكز حمايت كننده از توليدات روسـتايي  به .5
 به ايفاي نقش بپردازند؛

 يان مهيا كنند؛يكشاورزي را براي روستااشتغال غير  .6
ي و بستر الزم را براي ارتقاي سطح دانـش و آگـاه   .7

  ).   115، 1382رضواني، (يان فراهم آورند روستاي
گيري پيوندهاي مصـرف توليـد و   بدين ترتيب با شكل 

گيـري  روابط مـالي ميـان شـهرها و روسـتا و نيـز شـكل      
اطالعات، مردم، هاي متنوع از كاالها، خدمات پول، جريان

فناوري و توليد ميان شهرها و روسـتاها، روابـط فضـايي    
  اي مــورد تأكيــد هــا در يــك الگــوي يكپارچــه  ناحيــهآن

  .ريزان قرار گرفتبرنامه
در عصر گذشـته روابـط متعـادلي بـين شـهر و روسـتا       
وجود داشته است، شهرها از نظر منابع غذايي و مواد خام 

روستاها نيز از نظـر سـرمايه و    وابسته به روستاها بودند و
در اين رابطه هم شـهر  . اندخدمات وابسته به شهرها بوده

و هم روستا سود مي برده اند، هر چند كه در مجمـوع از  
  . نظر اقتصادي كفه  شهر سنگين تر بوده است

  
در ايـن مـدل، روسـتا جـايي     : الگوي بازماندگي -ب

بـا آن  صـورت شـهر در نيامـده اسـت و     است كه هنوز به
در اين مدل، به واپـس مانـدگي   . هاي اساسي دارد تفاوت

شـود و  كلي زندگي در روستاها اهميت چنداني داده نمي
اجرايي مورد – حتي گاهي روستا عمداً از لحاظ سياسي 

94 



 
 

 
ره 

شما
14

3
 ♦ 

ييز
پا

 
92 ♦

   

گيرد، تا رونـد شـهري شـدن تسـريع     بي توجهي قرار مي
هـاي  ها و مـدل توان با نظريهمدل بازماندگي را مي. گردد
ن سازي انجام يافته و يا جاري در كشـورهاي جهـان   مدر

 اند، مقايسه كـرد سوم كه دچار رشد ناموزون بخشي شده
  ؛)1390صادقي،(

 
اين مدل اساساً بر تضادهاي بنيادي  :مدل دوگانگي -ج

ميان شهر و روستا و دوگـانگي جـوهري جـوهري رشـد     
مطـابق ايـن روش، نحـوه    . كيـد دارد أشهري و روستايي ت

ادغام روستا با شهر وابسته به تفاوتهـاي بنيـادي    انطباق و
ـ    كـارگيري فنـون و سـطح    هاقتصادي، تفـاوت از لحـاظ ب

برخورداري از دانـش فنـي و نـابرابري از لحـاظ تقسـيم      
: 1386 :سـعيدي ( قانوني است -قدرت و جايگاه حقوقي

  ؛)127
  
طبق اين الگو شهر و روستا نه تنها  :مدل كاركردي -د

با . دارند، بلكه به يكديگر وابسته هستند با يكديگر ارتباط
ــين    ــي ب ــاي تكميل ــدل كاركرده ــه اصــل اول م ــه ب توج

جهـت برقـرار يـك    ) از جمله شهر و روستا( هاسكونتگاه
جريان ضروري است و ايـن ارتبـاط نيازهـاي طـرفين را     

اصـل  (گرهاي مداخلهالبته وجود فرصت. برطرف مي كند
و كيف اين ارتبـاط   كم) اصل سوم( و قابليت انتقال) دوم

  ؛ )81-94: 1381:رضواني( دهدثير قرار ميأرا تحت ت
  
طرفداران اين مدل معتقدند كه ميان  :مدل پيوستگي -ه

ها شهر و روستا تفاوت هاي اساسي وجود ندارد، بلكه آن
مطابق ايـن مـدل،   . گيرند عنوان دو قطب در نظر ميرا به

ـ  نابرابري عنـوان تضـاد   ههاي موجود ميان شهر و روسـتا ب
عنـوان  شود، بلكه بهميان دو واحد سكونتگاهي مطرح نمي

مراحل و سطوح مختلف و تدريجي يـك رونـد تكـاملي    
مـدل پيوسـتگي بـر نظريـات     . گيردمورد بررسي قرار مي

لوئيز ويـرت اسـتوار اسـت و از دو جنبـه داراي اهميـت      

نخست از نظر رده بندي و تفكيك سكونتگاهها و : است 
 لحاظ بررسي روند دگرگوني و تحـول اجتمـاعي   ديگر از

  ).  1390صادقي،(
  

  هامواد و روش
باشد، با توجه  تحليلي مي -اين پژوهش از نوع توصيفي

به هدف تحقيق، در گـام نخسـت جهـت تـدوين مبـاني      
نظــري تحقيــق و مطالعــات صــورت گرفتــه از مطالعــات 

كـار    اسنادي اسـتفاده شـد، سـپس در ادامـه     -اي كتابخانه
ميـداني در پـيش     جهت دستيابي به اهداف تحقيق مطالعه

باشد كه پس از  ابزار پژوهش نيز پرسشنامه مي. گرفته شد
هـا  گيري از افـراد روسـتايي مـورد نظـر در بـين آن      نمونه

ها تكميل شد، بـراي تجزيـه و تحليـل    توزيع و توسط آن
و آزمــون   SPSSهـاي پرسشــنامه نيــز از نـرم افــزار    داده

دست ههاي بكردن نمره computeلكاكسون و با آماري وي
ـ ـآم تفاده ـمـزدوج اسـ   t-testون ـرسشنامه از آزمـ ـده از پ

  .شده است
روايي تحقيق با استفاده از تحقيقات قبلي و مصاحبه بـا  

  .                        ييد شده استأكارشناسان روايي ابزار تحقيق،  ت
 ون آلفـا كرونبـاخ  پايايي ابزار تحقيق نيز از طريـق آزمـ  

ـ ـان دهنـ ـاسبه شـد كـه نشـ   ـمحـ  90/0 ـ ـده پاياي زار ـي اب
  .ق استـتحقي
هـاي مـورد نيـاز در    منظور گردآوري اطالعات و دادهبه

  .اين پژوهش از روشهاي ذيل استفاده شده است
  
 در بخـش مطالعـات   : اي و اسناديمطالعات كتابخانه

جملـه   اي و اسنادي از منابع و مـدارك علمـي از  كتابخانه
ها و جزوات مـرتبط بـا تحقيـق    نامه كتابها، مقاالت، پايان
در اين بخش همچنين آمار و ارقـام از   .استفاده شده است

  .بانك اطالعات مركز آمار تهيه شده است
 در اين پژوهش روش ميداني مبتني : مطالعات ميداني

منظــور در روش پرسشــنامه بــه. باشــدبــر پرسشــنامه مــي
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ثير روابط متقابل شهر وروستا در فرايند توسـعه  أارزيابي ت
زيست محيطي روستاهاي  و اقتصادي، اجتماعي و كالبدي

دهستان حومه بـين دهيـاران و مردمـان روسـتاهاي ايـن      
  .دهستان پرسشنامه تكميل گرديده است

اقتصادي ، اجتماعي ، «ها را در ابعاد لفهؤها و مشاخص
بــراي . كـرديم  دســته بنـدي » كالبـدي و زيسـت محيطـي   

گويـه   14گويه، بعد اجتماعي  12بررسي بعد اقتصادي از 
گويـه و در   19و براي بعـد كالبـدي و زيسـت محيطـي     

هـا،  گويه استفاده كرديم براساس اين شـاخص  45مجموع
  .تدوين گرديد  سؤاالت مربوط به پرسش نامه

مقاله دهستان حومـه  جامعه آماري مورد مطالعه در اين 
با توجـه بـه بررسـي     .اين اين دهستان استو روستاهاي 

 35سـاكن در خانوارهاي  عمل آمده، تعداد كلهمقدماتي ب
وسـيله  هنفر است كه ابتدا ب17816 دهستان حومه روستاي

نفـر   323اي برابـر گيري كوكران حجم نمونـه روش نمونه
) سـهم (برآورده گرديد و سپس براي هـر روسـتا نسـبت    

نسبت جمعيت هـر روسـتا بـه    جامعه نمونه را با توجه به 
  .دست آورده شدبهعداد خانوار تكل جامعه از نظر 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  محدوده مورد مطالعه
شهرستان هرسين يكي از شهرستانهاي استان كرمانشاه  

 .باشـد مـي  تونسـ است كه داراي دو بخـش مركـزي و بي  
نفـر   91300شهرستان هرسـين داراي جمعيتـي بـالغ بـر     

 ي ينفــر آن روســتا 37569و ننشــينفــرآن شهر 53731كــه

كه تقريبا دو سوم بافت جمعيتي آن را جمعيـت   باشندمي
  .دهدشهري تشكيل مي

كيلـومتر مربـع    816اين شهرستان داراي وسعتي حدود 
ي يعنوان سومين شهر استان كرمانشاه درطـول جغرافيـا  به

 16درجـه و  34ي يدقيقه وعرض جغرافيـا  35درجه و 47
  . متر است 1582سطح دريا  و ارتفاع آن از  دقيقه

 1اين شهرستان داراي چهار دهسـتان اسـت كـه در ت    
 .ها نمايش داده شده استموقعيت جغرافيايي آن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

طبـق   باشـد و روسـتا مـي   35دهستان حومه كـه داري  
باشد نفر مي 17816جمعيتي بالغ بر 1385سرشماري سال 

ن شهرستان از نظر و بعد از دهستان بيستون دومين دهستا
تعداد روستا وسومين دهستان شهرسـتان هرسـين از نظـر    
سطح توسعه يافتگي مي باشد و تنها نقطه شهري آن شهر 
هرسين است كـه در ايـن مقالـه رابطـه روسـتاهاي ايـن       

  .دهستان با اين شهر بررسي شده است 
روستاي اين منطقه نوعي تنوع اقليمي نيـز مشـاهده    در
اين منطقـه از لحـاظ طبيعـي در سـه      روستاهاي. شود مي

بيشـتر  .   گيرنـد  گروه دشت، كوهپايه و كوهستاني قرار مي
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باشند كـه كشـت    روستاهاي اين دهستان از نوع دشتي مي
تـرين فعاليـت روسـتاييان    گندم، باغداري و دامداري مهم

هـاي گذشـته برخـي از     در طي سـال . باشد اين منطقه مي
  . كنه شده استروستاهاي اين منطقه خالي از س

  نتيجه  
تحليل روابط متقابل شهر و روستا و پيامد آن در مناطق 
روستايي در دهستان حومه شهرستان هرسين به شرح زير 

  : باشد مي
تأثير معنادار آماري با رابطه مثبت ميـان متغيرهـاي    -

  : مستقل و وابسته
اي از متغيرهـا سـبب   ميزان رابطه شهر و روستا در پاره

رات عميــق اقتصــادي، اجتمــاعي، فرهنگــي و بــروز تغييــ
گيري همبستگي مثبت در منـاطق  فضايي با جهت -مكاني

دامنـه ضـريب همبسـتگي در ايـن     . روستايي شده اسـت 
. متغيـر اسـت   30/0تـا حـداقل    0/ 65متغيرها از حداكثر 

قيمـت مسـكن، تنـوع شـغلي،     : ترين تغييرات شـامل مهم
 گــرايش بــه ســاخت مســكن شــهري، جــذب مهــاجران 

دهند كه گسـترش رابطـه   تغييرات فوق نشان مي. باشد مي
شهر با روستا سبب افزايش قابل توجهي در قيمت مسكن 
شده است و تهيه مسكن براي بخش قابل توجهي از مردم 

همچنين ارتباط مزبـور سـبب افـزايش    . مشكل شده است
تنوع شغلي شده و درآمد هاي مردم به غير از كشـاورزي  

ديگري همچون كارهاي كارگري و كار در منابع درآمدي 
از نظـر ظـاهري بـا    . يدي و دستي بدان اضافه شده است

رو هستيم كه ديگر بافت سـنتي و روسـتايي   همساكني روب
صورت امروزي با استفاده از مصـالح  سابق را نداشته و به

  حتـي مشـاهدات ميـداني نشـان     . شهري تهيه شده اسـت 
بـه تزيينـي دارد در   دهند كه نماي سنگ و مرمر كه جنمي

همچنـين فراينـد   . ساختمان اين مساكن اضـافه شـده انـد   
مهاجرت نيز افزايش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت و نتـايح      
نشان مي دهند كـه حتـي در بـين افـرادي كـه موفـق بـه        

مهاجرت نشده اند، تمايل به زندگي شـهري و مهـاجرت   
 .به شهر وجود دارد

ي ميــان تــأثيرات معنــاداري آمــاري بــا رابطــه منفــ -
 : متغيرهاي مستقل و وابسته

 

 -شده متأثر از روابط روسـتا  اي از متغيرهاي مطالعهپاره
شهر از تأثيرات معنادار آماري ولـي بـا همبسـتگي منفـي     

اين به آن معناست كه با افزايش رابطه مراكز . برخوردارند
روستايي با شهرها از شدت هر يك از متغيرهـاي مطالعـه   

در  -43/0تـا   -/. 27ضريب همبستگي . شده كاسته شده
تغيير در ميزان مالكيت اراضي زراعي، ميزان . نوسان است

ي زراعي در اين گروه  ها انسجام روستا، ميزان قيمت زمين
گروهي از متغيرهاي مطالعـه شـده متـأثر از    .   گيرد قرار مي

روابط شـهر و روسـتا از تـأثيرات غيرمعنـادار آمـاري بـا       
بـه بيـاني ديگـر پيامـدهاي     . وردارندهمبستگي منفي برخ

هاي روستايي با رابطه معكوس همراه بوده  ها در عرصه آن
ها دهند كه متوسط سطح زمينها نشان مياين يافته. است

كاهش قابل توجهي داشته اسـت كـه بـا وجـود افـزايش      
هاي كشـاورزي درآمـد آن هـا كـاهش يافتـه      قيمت زمين

تـوان بـه تغييـر كـاربري     البته از علل اين مسئله مي. است
هاي به زمين) بعضاً به شكل غير قانوني( هابعضي از زمين

  مسكوني اشاره كـرد كـه سـبب شـده تـا متوسـط سـطح        
از بعـد  ( همچنـين انسـجام روسـتا   . ها كـاهش يابـد  زمين

بـه عبـارتي   . نيز كاهش يافتـه اسـت  ) فرهنگي و اقتصادي
گســترش روابــط شــهر و روســتا ســبب شــده اســت تــا 

فات اقتصادي و اجتماعي مردم روستايي زياد شده و اختال
از مرفـه تـا   ( جامعه از نظر اقتصادي به طبقـات متعـددي  

همچنين مشكل ديگـر در ورود برخـي   . تقسيم شود) فقير
افراد جديد از شهر به روستا براي امرار معاش و تجـارت  
است كه سبب شده تا بافت يكسان فرهنگي منطقه تغييـر  

بـه  ) ترك و كـرد و لـر  ( قوميتي مختلف هاييابد و گروه
شكل مخلوط در كنار هم زندگي كنند كه با وجـودي كـه   
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توانـد باعـث ارتباطـات فرهنگـي     اهر ميأله در ظاين مس
مناسبي شود، اما در منطقه مزبور سبب شده تا اختالفـات  

ــترده  ــي گس ــواردي از   فرهنگ ــي م ــده و حت ــد آم اي پدي
  .هاي قوميتي ديده شوددرگيري
ــه   در نت ــه ب ــن منطق ــط شــهر و روســتا در اي يجــه رواب

  : پيامدهاي نامطلوب زير منجر شده است
كمرنگ شدن الگـوي سـنتي مسـكن روسـتايي و      -

اين پديـده در عـين اينكـه    : توسعه سبك معماري شهري
هاي سنتي مساكن روستايي را بر هم زده است، امـا  جاذبه

  و  منجر به اين شده كه استحكام مساكن مزبور بيشتر شده
  استانداردهاي زندگي بهتر شود؛

كاهش مالكيت اراضي كه به عللي همچون فروش  -
ها و تكه تكه شدن آن ها بوده است، در عـين  برخي زمين

هـا بـه علـت سـودآوري بخـش      حال تغيير كاربري زمين
 مسكن و ساخت و ساز از جمله علل مزبور بوده است؛

كاهش ميـزان توليـد محصـوالت زراعـي كـه بـه        -
هـاي كشـاورزي و در نتيجـه    تغيير كاربري زمـين واسطه 

 كاهش كاربري اراضي بوده است؛
متنوع شدن كـاربري اراضـي كـه بـه دليـل ايجـاد        -
هـاي مسـكوني و ايجـاد مراكـز جديـد فرهنگـي و       زمين

 اجتماعي و نهادها و سازمان هاي مختلف بوده است؛
افزايش قيمت زمين و مسكن كه به علت افـزايش   -

اجران جديد به منطقه بوده است كـه  مهاجرت و ورود مه
 سبب شده مردم بومي در تهيه مسكن دچار مشكل شوند؛

تغييرات گسترده فرهنگي در روستاها كه ناشـي از   -
تنوع فرهنگي و قوميتي ناشي از ورود مهاجران جديد بـه  
منطقه بوده است و معضالت اجتماعي فراوانـي همچـون   

ماني هـاي  ناهنجاري هـاي اجتمـاعي و اخالقـي و نابسـا    
 فرهنگي را پديد آورده است؛

وري كه ناشي  قطعه قطعه شدن اراضي و كاهش بهره -
 .از مهاجرت نيروي كار و فروش زمين ها بوده است

ثيرات صورت گرفته در روابط شهر و روستا أاز ديگر ت
مناسبات اجتماعي اقتصادي است كه پيامدهايي همچـون  

جتمـاعي را  ا -هـاي اقتصـادي و فرهنگـي   وقوع نـابرابري 
  :موجب گرديده است

توزيع ثروت در منطقه بـه شـكل نـابرابري صـورت      -
ــه اســت ــع را از  . گرفت ــرين نف ــه كمت ــومي منطق ــردم ب   م

گذاري هاي جديد برده و بيشتر افراد مرفه يا بعضاً سرمايه
ــازه و   ــوري همچــون مســكن و ايجــاد مغ شــهري در ام

ده اند و اين امر موجب شـ فروشگاه در روستا نقش داشته
تا قشر جديدي در روستاها ايجاد شود كه از نظر مالي بـا  

 بقيه گروه هاي روستا تفاوت دارد؛ 
 روسـتا   -ارتباطـات موجـود در شـهر    : توزيع قدرت -
ويژه براي افراد و اعضاي شوراي روستا و كسـاني كـه   به

بستگان آن ها در شهر سمتي دارند، منجر به ايجـاد قشـر   
در انتخابـات شـوراهاي   . قدرتمندي در روستا شده است

روستايي اين موضوع كامالً خود را نشـان داده و افـراد از   
كنند كه منـافعي برايشـان در صـورت    كساني حمايت مي

  در عــين حــال . انتخــاب شــدن بــه همــراه داشــته باشــد
هاي جديد ثروتمند روستا از موقعيـت خودشـان در   گروه

 اند؛دست آوردههروستا بهره برده و جايگاه بهتري ب
ــد   - ــع درآم ــون   : توزي ــد همچ ــاغل جدي ــاد مش ايج

هـا  مسافركشي بين روستا و شهر و تفاوت در قيمت زمين
و رونق برخي مشـاغل خـدماتي نظيـر خـرده فروشـي و      

اي سبب شده تا درآمد افراد متنوع شده و هاي اجارهخانه
قشرهاي مختلف از موقعيت هاي متفاوت اقتصادي بهـره  

هـايي از  سـبب گرديـده تـا بخـش    اين مسئله خود . ببرند
جامعه خود را از ديگر بخش ها مجـزا بداننـد و انسـجام    

 اجتماعي بر هم بخورد؛
تحصيل، آموزش، كسب امتيـاز  : هانابرابري فرصت -

ها در منطقه بيشـتر در اختيـار   ها و سازمانتأسيس شركت
افرادي است كه ارتباط بهتري با محيط شهري دارند و در 
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ي با شهر هستند، حال آنكه افرادي كـه  رفت و آمد بيشتر
ارتباط كمتري با محيط شهري دارند از ايـن مزايـا كمتـر    

اين مسئله به نوعي سبب ايجاد نـابرابري در  . برندبهره مي
دست آمده از ارتباط بين شهر ههاي بگيري از فرصتبهره

  .و روستا شده است
شهرها در كشـورهاي در حـال توسـعه بـه شـدت بـه       

ويـژه  ستايي پيراموني خود وابسـته هسـتند، بـه   نواحي رو
ها هنوز روستايي است و روابط اينكه اكثريت جمعيت آن

. ها بسيار مهم مي باشدمتقابل با نواحي روستايي براي آن
ماهيت و اهميت نسبي اين روابط هم در طول زمان و هم 
در فضاها پيوسته در حال تغيير است و بيشتر با جريان ها 

هـا و  يچيده جمعيت، كاالها، منابع مالي، ايـده و حركات پ
  . شونداطالعات مشخص مي

پايداري نواحي شهري و روستايي مـرتبط بـا يكـديگر    
است، اعم از اينكه پايداري محيطي يا اقتصادي جمعيـت  
روستايي و يا امنيت غذايي و نيازهاي جمعيت شهري در 

تايي بر پيوند دو نقطه  شهري و روسـ ... زمينه ي انرژي و
  .سازدرا الزامي مي

مناسبات شـهري و روسـتايي در زمينـه هـاي زيـر بـه       
  :صورت دو جريان متقابل جاري مي باشد 

 ايده. 5پول  .  4غذا  . 3مردم . 2جريان هاي طبيعي   .1
صـورت انتقـال مـواد    هاي طبيعي در منطقـه بـه  جريان 

هاي انتقال آلودگي. طبيعي بين شهر و روستا بوده است
ه روستاها از جمله معضالت موجود در نواحي شهري ب

در كنار اين موضـوع  . روستايي شهرستان هرسين است
به بحث جريان حركتي مردم در قالب مهاجرت روسـتا  

هاي معكوس اشاره نمود كـه فراينـد   شهري و مهاجرت
مهاجرت روستا به شـهر در سـطح گسـترده منجـر بـه      

 مهـاجرت . كاهش جمعيت فعال روسـتايي شـده اسـت   
معكوس نيز در قالب مهاجرت گردشـگران و همچنـين   
سرمايه گذاران روستايي است كه براي كسب پـول بـه   

آيند و حضور اين گروه سبب ايجـاد جريـان   منطقه مي
گـذاري  از يك طرف سـرمايه . پول و سرمايه شده است

در روستا افزايش يافته و ازطرف ديگـر فراينـد خريـد    
در منطقه منجـر  ) لوكس ويژه كاالهايبه( كاالهاي شهري

هاي روسـتايي بـه شـهر شـده     به انتقال بخشي از سرمايه
هـا و مـدهاي   در كنار اين موضوع انتقال نوآوري.  است

سـازي و  جديد شهري به روستايي اعـم از سـبك خانـه   
هـاي  كـه از ميـزان اسـتفاده از لبـاس    ( حتي پوشش مردم

سـبب شـده   ) محلي به شدت در منطقه كاسته شده است
در نهايـت  . از نظر فرهنگي منطقه دچـار تحـول شـود   تا 

انتقال سبزيجات و ميوه از روستا به شهر و خريـد آرد و  
رب گوجه فرنگي و نظاير آن از شهر سبب ايجاد جريان 

اي از مواد غذايي بين شهر و روستا شده است و دوسويه
موجــب گرديــده تــا روســتاها از حالــت خودكفــايي بــه 

 . اهيت دهندوضعيتي مصرفي تغيير م
طور كلي در شرايط طبيعي، شـهرها در حـوزه  نفـوذ    به

مستقيم خود، چهـار ارتبـاط مشـخص تكـرار شـونده بـا       
برخي از اين ارتباط ها . كنندروستاهاي پيرامون برقرار مي

  :اي دارند نقش برجسته
 انتقال مازاد كشاورزي از روستاها به شهر؛ 
 وستا به شهر؛جايي ناپايدار نيروي انساني از رجابه 
       عرضه كاالي مصـرفي و انـواع خـدمات از شـهر بـه

 روستا؛
 جايي محدود و ناپايدار نيروي كـار از شـهر بـه    جابه

  . روستا
تـوان در  اين روابط بسـيار متنـوع را بـه سـادگي نمـي     

چارچوب الگوهاي نظري و ذهنـي از پـيش تعيـين شـده     
تـرين الگوهـا در ايـن زمينـه شـامل      بررسي كرد اما مهـم 

گوي بازماندگي، الگوي دوگانگي، الگـوي پيوسـتگي و   ال
الگوي كاركردي و وابستگي استفاده شده كه با توجـه بـه   

و  هرسين ميان شهرو ارتباط پيوند ها، مشاهده شده كه آن
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عنوان عامل اصلي در بهدهستان و حومه نواحي روستايي 
باشـد و  مطـرح مـي  فرايند تغييرات اجتماعي و فرهنگـي  

بـراي شـهرگرايي    ي ، مكاني زمينـه را كـامالً  توسعه فضاي
فراهم سـاخته و توسـعه پايـدار روسـتايي را در معـرض      

همچنين سبب گرديده تا وضعيت . تهديد قرار داده است 
روستاها از حالتي خودكفا به وضعيتي مصرفي تغيير يافته 
و عناصر خدماتي به تدريج جايگاه قابل توجهي را نسبت 

  .ها پيدا كنندبه كشاورزي در روستا
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