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  :چکیده

هاي همجوار ها یا حوالی شهرهاي زندگی روزانه یک خانوار ساکن روستاشهري قسمتی از واقعیت-ییهاي روستاپیوند

شهر از همه لحاظ چه اقتصادي یا اجتماعی یا فرهنگی در  روستا و بینهاي پیوند این روابط و، این رواز. هاستنآ

حمایت از نقش مثبت مراکز شهري در توسعه نواحی روستایی  هاي توسعه با هدف کاهش فقر وبیان سیاست تنظیم و

ل شهر نورآباد و دهد که چگونه روابط متقاباین پژوهش نشان می.پیرامونی مورد تاکید کارشناسان توسعه قرار دارد

روش بررسی در  . گذاردها اثر میکالبدي روستا فرهنگی و اقتصادي و رات اجتماعی ویهاي توابع آن بر تغیروستا

هاي همه جانبه به مطالعه موردي در مورد عملکرد بررسیاین در. مطالعات میدانی است اي ومقاله حاضر کتابخانه

 آوريبراي جمع . نوع تحلیلی توصیفی است این تحقیق که ازدر. پرداخته استهاي توابع آن شهر نورآباد بر روستا

 مصاحبه با مردم و ها پرسشنامه وروش گردآوري دادهاست. میدانی استفاده شده  اي واطالعات از مطالعات کتابخانه

-نفر جمعیت در بر می 8550ماري ما دهستان فهلیان را با آاین تحقیق جامعه در. مسولین مرتبط صورت گرفته است

براي محاسبه حجم نمونه از روش کوکران استفاده . استفاده شده است GISنرم افزار  و ,spssگیرد که از نرم افزار 

ن روابط همه ایدهستان فهلیان وجود داشته و نورآباد و که یک تعامل جدي بین شهر این تحقیق نشان داد.شده است

این تحقیق توجه به کند. همچنیناقتصادي از آن تبعیت می یري اجتماعی فرهنگی وهمواره تأثیر پذ جانبه بوده و

هاي هایی را براي کاهش نابرابريهادپیشن روستایی و هاي اساسی ساکنین ناحیه مورد مطالعه اعم از شهري ونیاز

  ه داده است.ئدهستان فهلیان را ارا فرهنگی میان شهر نورآباد و اجتماعی و

  هاي توسعه روستایی، اقتصاد، نورآباد.: روابط شهر و روستا ، شاخصهااژهو کلید
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  مقدمه 1

خاصی برخوردار است  یتهاي از اولویت و اهممنطق یزيرتوجه به پدیده روستا در قالب برنامه

ها آننواقص  ناسب براي رفع مشکالت وهاي مها توجه داشت و به ادامه راهتوان به شهرنمی دیگریعبارتبه

نفوذي متقابل بین شهر و روستا توجه داشته باشد  يهاپرداخت بدون آنکه به محیط اطرافشان و حوزه

کمبود آن در روستا  ها وطرف شهر به دلیل وجود امکانات رفاهی در شهرجذب جمعیت روستایی به

 در جوامع شهري مشکالت مربوط به کشاورزي ونیروي کار  یاجها و احتامکان یافتن کار در شهر

بودن سطح درامد عدم تخصص مهارت فنی کشاورزي در  یینو کمبود آب وداع آفات و پا يپروردام

 هاي ارتباطی کافی وهات نبودن راهها و فقدان اندر ددر شهر یدرمانی و ها وجود امکانات آموزشروستا

ها به مراکز شهري که داراي امکانات مختلف اري از روستاکارآمد در مناطق روستایی دور بودن بسی

ها ها صورت گرفته است مهاجرت از سوي روستاهستند  تنوع مشاغل و مانند آن ياجتماعی و اقتصاد

مشکالت   يپروردام هاي بزرگ باعث پایین رفتن سطح تولید کشاورزي وها خواسته شهرطرف شهربه

ها عدم تکاپوي ها مشکالت مربوط به مسکن توسعه ناموزون شهردر شهر هاافزایش جمعیت  و تراکم آن

ها شده روستایی بازندگی شهري و مانند آن ییوآمد وعدم آشناشهري  مشکالت ترافیک رفت یساتتأس

ها نیاز متقابل و ممکن میان شهر و روستا طی صد یرانسنتی در ا ینیاست همچنین در نظام شهرنش

عامل اصلی برقراري رابطه متعادل میان شهر و حوزه نفوذ آن  و ملیهاي محلی منطقسال در یک اقتصاد 

  بوده است 

مواد غذایی  دکنندهیها تول... رابطه شهر و روستا در یک تعامل دوطرفه بوده است. روستاامیاالمیاز قد

و سیاسی کشور صورت  ها بوده بانفوذ اسالم در ایران و دگرگونی عمیق در نظام اجتماعی و اقتصاديشهر

ها توسعه یافت و و صنایع شهري در شهر، گرفت باعث رونق روابط تجاري در داخل و خارج کشور شد

شد. درواقع یک نوع روابط دوجانبه بین مناطق شهري و روستایی   آغاز   ها مهاجرت روستاییان به شهر

بخشیدند. مذهب آن را تحکیم می لهیوسها شد. که بهحاکم شد که منجر به فرهنگ مشترك بین آن
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ها و گسترش هاي ارتباطی باعث افزایش دسترسیهاي قدیم در گسترش راهشده در زماناقدامات انجام

روابط خارجی سبب تحکیم روابط شهر و روستا شد. اما  در دوره پهلوي و حکومت رضاخان روابط روستا 

محصوالت سنتی و  يجاوالت تخصصی بهیعنی جایگزینی محص ينکار يصورت رونق نقدشهري به

هاي ارتباطی و برقراري امنیت سیاسی که در کشور گسترش زیرساخت لییابد و به دلمعیشتی بازتاب می

حاکم بود یک نوع وابستگی بین حیات روستایی و رونق شهري به وجود آمد. در این دوره رونق تجاري 

بود. لذا این دوره باعث تحکیم روابط سنتی و کهن تولیدي  ازنظر اقتصادي وابسته به مازاد اقتصادي روستا

هاي اشتغال در ) و گسترش روابط پولی و مبادالتی و بعضاً تحول ساختينکار يروستا (به شکل نقد

ها شد. همین باعث ثبات نسبی جمعیت در نواحی روستایی و ثبات شیوه تولید سنتی در روستا و شهر

در مناسبات شهر  میختوان دوره خوشرا می 1320ی شد. تا این دوره تا سال ماندگاري نیروي کار روستای

و  يدارهیبه بعد با گسترش روابط تجارت خارجی و ادامه روند سرما 1320حساب آورد. از سال و روستا به

توسعه اقتصادي کشور بر پایه مدرنیزاسیون باعث فروپاشی روابط تولید سنتی در روستا و افزایش 

هاي خارجی و در هم جایگزین شدن صادرات نفت و وامها شد. و علت آنت روستاییان به شهرمهاجر

حاشیه قرار گرفتن کشاورزي است. که باعث به هم خوردن رابطه ارگانیک و روابط شهر و روستا شده 

در حاشیه صورت عنوان صادرکننده نفت در حقیقت ازنظر فضایی بههاي جهانی بهایران در بازار جهیدرنت

منجر به گسیختگی شبکه روابط شهر و روستا متجلی  تیقرار گرفتن روستا و بخش کشاورزي و درنها

انجامد که درواقع می 1340به اصالحات ارضی سال  تییابد. و فروپاشی روابط سنتی در روستا درنهامی

باشد. ها میاییان به شهربیانگر در حاشیه قرار گرفتن کشاورزي در اقتصاد ایران و مهاجرت عظیم روست

اي از روابط علت و معلولی صورت حلقهبدین ترتیب تأثیرات متقابل روابط روستا شهري در این دوره به

هاي داخلی در این دوره شده است. که مشابه دوره پیش از شهرنشینی و مهاجرت دیدرامد و باعث تشد

و کاهش  ینیتر شده است و باعث رونق شهرنشهاصالحات ارضی است با این تفاوت که ابعاد آن گسترد

،  و همکاران حسامیان( اهمیت و فروپاشی روابط سنتی در روستا و تشدید مهاجرت روستاییان است

داد در درصد جمعیت را تشکیل می 70نسبت جمعیت روستایی که زمانی بیش از  جیتدر. و به)1363

با فروپاشی نظام  سونیبه ا 40رسد از دهه به نظر میدرصد رسیده است. لذا  38حال حاضر به کمتر از 

به نفع  هیسوکیها تعامل دوجانبه مراکز شهري و روستایی عمدتاً به سمت حرکت سنتی حاکم بر روستا

را  سونیبه ا 1320توان از سال مراکز شهري تغییر جهت داده و هنوز هم تا حال حاضر ادامه دارد و می

 يها و روستاهار روابط روستا شهري نام برد.که روابط میان شهر نورآباد با شهركدوره بدخیم اقتصادي د

  شهري است.–هاي روستایی اي تغیر جهتهاي بارزي ازجوار آن نشانههم
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  تبیین مسئله پژوهشی و اهمیت آن  -1-1  

ها سال در یک  سنتی در ایران، نیاز متقابل و ممکن میان شهر و روستا، طی صد ینیدر نظام شهرنش

، محلی و ملی  عامل اصلی برقراري رابطه متعادل میان شهر و حوزه نفوذ آن بوده اسـت.  يااقتصاد منطقه

از اوایل قرن چهاردهم هجري قمري در پی رویکرد جامعه ایرانی به فرهنگ  و تمـدن غربـی و پـذیرش و    

، نظـم کهـن حـاکم  بـر اقتصـاد      ياردهیتعمیم الگوي توسعه اقتصادي و اجتماعی متـأثر از نظـام  سـرما   

روابـط   جهیاي و نظام شهر و شهرنشینی و ازجمله روابط میان شهر و روستا، دگرگون گشت و درنتمنطقه

صورت تقابل و رقابت میان دو جامعه شهري و روستایی به جیتدرپایدار و متعادل میان شهر و روستا نیز به

هاي قدرت اقتصـادي و  جامعه ایران به قطب یوابستگی عمومدرآمد و در سه دهه اخیر، تحت تأثیر روند 

تحـوالت   نیترو شگرف نیترصورت وابستگی جامعه روستایی به شهر ظاهر گردید و مهمسیاسی جهان به

هاي متعدد مثبت و منفی در جامعه ایرانی به وقـوع پیوسـت (سـلیمانی،    فضایی تاریخ این کشور با پیامد

1367:17 .(  

سـاکنین شـهري در    يایمـ یهاي ایـران منشـأ روسـتایی داشـته و بخـش عظ     ر شهردرگذشته بیشت

هاي کارکردي از ویژگی يپروراشتغال به کشاورزي و دام حالنیاند، بااهاي کشاورزي مشغول بودهفعالیت

). 170: 1374ها بودند (رضوانی، از خصوصیات عملکردي شهر یدستعیروستا و پرداختن به تجارت و صنا

هاي ایران منشأ روستایی نداشته، بلکه برخی اوقـات بـا اتکـاء بـه منـابع بـالقوه و       همیشه شهر وجودنیباا

هاي جدیدي به وجود آمدند که موجـب  صنایع استخراجی، شهر يریگهاي محیطی و معدنی و شکلتوان

سبب رشد و توسـعه  ها اند و نیاز خدماتی این شهرها بدان جا شدههاي انسانی متعدد از روستاجذب گروه

واسطه نقـش ارتبـاطی بـه وجـود آمـد، شـهر       هاي ایران که بهمدت بوده است. ازجمله شهرها در کوتاهآن

نورآباد بود. این شهر در زمان کوتاهی با جذب امکانات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و بهداشـتی درمـانی   

هـاي شـغلی وسـیع،    ت تـأثیر جاذبـه  هاي عمیق در حوزه نفوذ خود گردیـد، تحـ  دهی نابرابريسبب شکل

هـاي شـغلی،   هـاي پیرامـونی آن و محـدودیت   ، اختالف درآمد میان شهر و روسـتا 1341اصالحات ارضی 

ها تشدید و منجر به مهاجرت وسیع روسـتائیان بـه ایـن    آموزشی، بهداشتی مناطق روستایی این نابرابري

ري، گسترش مشـاغل خـدماتی کـاذب در شـهر،     صورت افزایش تعداد بیکاران شهشهر شد. که آثار آن به

هـا از نیـروي جـوان فعـال،     هاي اجتماعی، تخلیـه روسـتا  توسعه ناموزون شهر نورآباد و افزایش ناهنجاري

مناسـب   يهـا حلها و پیدایش راهمنظور درك این نابرابريهکاهش تولیدات کشاورزي نمایان گردید. لذا ب



۵٢ 
 

شهري و روستایی به بررسی روابط میان شـهر نورآبـاد و دهسـتان     توسعه متعادل روندکیجهت برقراري 

  شود.فهلیان پرداخته می

  

  ضرورت و اهمیت تحقیق 1-1

 يهـا حـل مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظـور درك مسـائل شـهر گرایـی و پیـدایش راه     

مـالی و امکانـات    توسعه متعادل شهري و روستایی و متناسب با امکانـات  روندکیمناسب جهت برقراري 

رسـد. انجـام   ها ضروري به نظـر مـی  ، کشوري و حل مسائل مهاجرت روستائیان به شهريهاهیموجود ناح

هاي در این زمینه چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستایی ما را براي  فهم پدیـده واقعـی   پژوهش

یاي اقتصادي و اجتمـاعی شـهر و   که امروزه با آن مواجه هستیم کمک خواهد کرد و از اختالف شدید مزا

  ).2: 1374رضوانی، ( روستا که در حال حاضر رو به افزایش است، خواهد کاست

هـاي روسـتایی   ها با زمینها وجود داشته و اطراف شهرها و روستاهمواره یک تعامل جدي بین شهر

تـد و ایـن حرکـت    افها اتفـاق مـی  ها و روستاهاي وسیع جمعیت که بین شهرمحصورشده است و حرکت

هـا  هـا و روسـتا  تواند باشـد. در شـهر  ها میها و هم در روستاپاندولی منشأ بسیاري از تأثیرات هم در شهر

هـا مـا را در   توانند یکدیگر را تکمیل کننـد شـناخت ایـن مزیـت    ها میهایی وجود دارد و این مزیتمزیت

  ).1: 1381طاهر خانی، ( رسانندشناخت تعامل شهر روستا یاري می

شهر نورآباد و دهسـتان فهلیـان بپـردازد     نیمابیآنچه نگارنده را مصمم ساخت تا به بررسی روابط ف

نزدیکی نقاط روستایی این دهستان به شهر نورآباد، زمینه به وجود آمدن  دالیلی به شرح ذیل بوده است.

عنـوان  است. دشت فهلیـان بـه  نموده  ریپذهاي شهرستان امکانروابط بیشتري را نسبت به سایر دهستان

هاي شهرستان نقش یک پسکرانه زراعی توانمند را در جهت تأمین محصوالت یکی از حاصلخیزترین دشت

هـاي شـغلی   کند. دسترسی جماعت روستایی ایـن دهسـتان بـه فرصـت    می يشهرباز ازیکشاورزي موردن

روزانه بیشتري را نسبت به سـایر   هايکشاورزي و موقعیت ارتباطی مناسب و سایر ادارات زمینه مسافرت

 ها ایجاد نموده است.دهستان

 

  تحقیق نهیشیپ  1-2

رفتـه  اند در سیماي شهر و روسـتا رفتـه  ها در مسیر صنعتی شدن قرارگرفتهدر دوران جدید که شهر

حاصل کرده است. وجوه تمایز بین شهر و روستا، گوناگونی و تنوع بیشتري را موجب شده است.  یراتییتغ
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محققین غربی شـده اسـت کـه     ژهیونظران بهده این پدیده تاریخی سبب پیدایش نظریه بین صاحبمشاه

هـا امـري طبیعـی اسـت. در تبـین نظـام       شهر و روستا موجودیتی مستقل دارند و روابط متقابل بـین آن 

ارد که اقتصادي، اجتماعی حاکم برگذشته ایران و توجیه روابط و مناسبات شهر و روستا نظریاتی وجود د

هانس بوبک از مسائل مورد بحث بین جغرافیـدانان اسـت. بـه    داري بهره بريها نظریه سرمایهدر میان آن

دهـد کـه داراي   اي از تکامل اجتماعی و اقتصادي را نشـان مـی  داري بهره بري مرحلهعقیده بوبک سرمایه

  هاي معین و مشخص به شرح زیر است.ویژگی

  حکومت و شهر   نیبکیالف: ادامه وابستگی نزد

اي از هـاي عمـده  ب: استثمار کنندگان محصوالت کشاورزي و پیشه وران از طریق اختصـاص بخـش  

  بهره که در اینجا منظور از آن بهره حاصل از فروش محصوالت کشاورزي است.

  ناچیز مالکین در نقاط روستایی يگذارهیمولد یا حتی االمکآن سرما يگذارهیج:فقدان سرما

  تکامل ابزار تولید و ثابت ماندن نسبی خصوصیات کلی جوامع روستایید: عدم 

شـده اسـت   هاي قبل از اصالحات ارضی در حوزه جغرافیاي آلمان بکـار گرفتـه  این نظریه که تا سال

براي توجیه اقتصادي شهري در خاور نزدیک و خاورمیانه مخصوصاً ایران موردتوجه بوده است. طبق ایـن  

هاست ها اساساً ناشی از حوزه نفوذ آني روستا روساختی بوده است و موجودیت آنهاي شهرنظریه نقش

هاي اجتمـاعی  و این حوزه است که قسمت اعظم نیروي محرکه براي رشد و توسعه اقتصادي و نیز ویژگی

هـا سـکونت دارنـد و ازآنجـا     که در شهر یداراننی. زم)1380حسینی ابري، ( دهدو سیاسی را به شهر می

 اردارنـد یمت اعظم نواحی روستایی را تحت نظارت و کنترل خوددارند تولیدات روستایی را کـه در اخت قس

  ). 178: 1374کنند (رضوانی، مستقالً به مراکز شهري سرازیر می

باشد که گرفته درباره روابط شهر و روستا توسط پروفسور اکارت اهلرز مییکی دیگر از مطالعات انجام

هـاي  باشد. اهلرز کاربرد نظریه سرمایه داري بهره بري بوبک را بـه شـهر  حوزه نفوذ آن میدرباره دزفول و 

ها پاي گرفته و تأثیر نداشته و عناصر جدید غربی در داد وسـتد و خـدمات   سنتی ایران که صنعت در آن

بنـاي  هـارات خـود را بـر م   کند. به همین سـبب، نظـرات و اظ  ها نفوذ چندانی نکرده است، محدود میآن

کند. به نظر او سه عامل یـا واقعیـت مهـم    ها محدود میهاي کوچک و متوسط قرار داده و هم به اینشهر

 -1باشد.کننده ماهیت و مناسبات و روابط بین این شهر سنتی و حوزه نفوذ آن میتعین کننده و مشخص

زیـر سـاخت    -3 نظـام پـیش فروشـی تولیـدات کشـاورزي      -2روابط سنتی مالکیت در نواحی روسـتایی  

  اجتماعی نواحی روستایی. 
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دهد که رابطه سنتی شهر و روستا نه تنها با عنوان یک نمونه نشان میشهر دزفول و حوزه نفوذ آن به

گردد، بلکـه مناسـبات نامتعـادل شهرنشـینان و روستانشـینان      هاي مالکیتی مشخص و متمایز میویژگی

  ).34: 1355هاي نفوذ روستایی است (سعیدي، و ضرر حوزهمنحصراً نمایانگر جزئی به نفع مراکز شهري 

عنوان نمونه مورد توجه از دیگر موضوعاتی که اکارت اهلرز در زمینه روابط شهر وروستا در ایران به

باشد. در بیان بعضی از نتایج مقدماتی تحقیقات انجام شده در طبس اول از همه قرار داده شهر طبس می

کند. در طبس نیز فرضیه تجارت نتایج مربوط به مطالعه دزفول در اینجا صدق مییکند که تمامتأکید می

هاي روستایی صحت پیدا نمود بدین تولیدات روستایی و تهیه نیازمنديو صنعت شهري در مورد تمامی

معنی که قدرت خرید ساکنین شهري از طریق جریان یافتن سهم چشمگیري از تولید روستایی مالکین 

ت تأثیر قرار گرفته است. از آنجا که نتایج حاصل از مطالعه چیزي جزء تکرار مطالب بدست شهري تح

ها هاي متقابل آنآمده در دزفول نیست. روي جنبه دیگري از ارتباطات روستایی و شهري و وابستگی

یت و عنوان یک مرکز فعالکند. این تأکید متوجه این مسئله است که آیا نقش عملی شهر بهتأکید می

منافع باید به جیب ساکنان شهر برود و یا اینکه ساکنان سازمانده مؤید این واقعیت نیز هست که تمامی

مناطق روستایی باید استفاده کنندگان مستقیم این منافع باشند. براي پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست 

نین بنظر میرسد که: الف: از رابطه بین شهر و منطقه نفوذي آنست و نقش قالی بافی و تجارت آن چ

منطقه نفوذ شهر طبس تنها تولید کننده مواد اولیه و فراهم کننده نیروي انسانی است. ب: شهر طبس 

هاي ماشینی را فراهم و ارزش افزوده شده را بدست هاي دستی، و مشهد و تهران نیازمندينیازمندي

هاي فنی سازمان بخشیده و ن مواد اولیه و دادهآورند. ج: شهر تنها صنعت قالی را از طریق فراهم آوردمی

آورد د: شهر حمل و نقل و فروش نهایی را تا حدود ارزش کار تولید شده توسط کارگران را بدست می

ها، عمده فروشان و خرده فروشان به تولید کنندگان سود بخشد. در این مرحله فقط واسطهسازمان می

دهد که در ه میان شهر طبس و منطقه نفوذ آن برقرار است نشان میاي کبرند. تجزیه و تحلیل رابطهمی

کنار نظام سنتی اجاره داري که از مشخصات آن وجود مالکان شهري و مکآنیسم گردشی پول بطرف 

عمده فروشان و خرده فروشان شهري رفته رفته نوعی وابستگی جدید در حال تکوین است که نشان 

هاي سنتی کند که فزاینده وابستگیهري است و این خود ثابت میدهنده شخصیت پیشرفته اقتصاد ش

باشد این روابط تاکنون غلبه اقتصادي شهر و رشد شدید اقتصادي و میان شهر و منطقه نفوذ آن می

  .اجتماعی آنرا به ضرر مناطق تحت نفوذ آن نشان داده است

تـألیف پـل وارد انگلـیش    » در ایران شهر و ده«از جمله تحقیقات مشهور در این باره کتاب ارزشمند 

)p0w0ENGLISH در آستانه اصالحات ارضی منطقه کرمان را پوئیده،  1940) است. وي که در آغاز دهه
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« گویـد  اي یافته است. او در این باره مـی هاي این ناحیه را اجزاي نظام منطقی و همبستهها و روستاشهر

هستند که از منطقه کرمـان بدسـت   ریان انداختن مواد خامیهالی کرمان سرگرم گردآوري و به جبیشتر ا

کنند، حتی در قرن نوزدهم، هنگامیکه کرمـان  ها و خدمات را در این منطقه وسیع توزیع میآید و کارمی

مرکز مهم تجارت در شاهراه هند بود ثروت آن مبتنی بر تولید خشکبار محلی، ادویه، شال و قالی بودند نه 

هاي روستایی در منطقه کرمان از نظر مشاغل و ساخت نگلیش معتقد است که سکونتگاهتجارت عبوري. ا

ها از نظر پیچیدگی ساختمان اجتماعی و اقتصادي از مراکـز فرعـی   اجتماعی همگون نیستنند. این روستا

شوند که با یکدیگر متفاوت هسـتند. ایـن محقـق پـس از طـرح      می منطقه تا یک قصبه کوچک را شامل

یاد شده به رابطه شهر و ده در منطقه کرمان پرداخته و سه تیـپ رابطـه در اقتصـاد سـنتی بـین      مسائل 

هاي اراضی سنتی، نفوذ اقتصادي و ارشادي شهر کند. به نظر وي مالکیتکرمان و حوزه نفوذش عنوان می

هـاي سـنتی   هاي اطراف در زمینه بافت و تولید فرش و تأمین خدمات ضروري و قـرارداد کرمان بر روستا

محلی در زمینه پرورش دام بین شهروندان و روستائیان از عواملی هسـتند کـه در رابطـه شـهر کرمـان و      

هاي اطراف آن تعین کننده بوده اند وي در مطالعات خود به این نکته اساسـی پرداختـه اسـت کـه     روستا

یز ناپذیري در یک سازمان اقتصادي هاي ایرانی اعم از اینکه زارع باشند یا قالیباف یا شبان، بطور گرروستا

  ).  60: 1376اي تحت سلطه شهر درگیر است و احتماالٌ نیز چنین بوده است (سلیمانی، منطقه

) نقش تولید و توزیع قالی را در همبستگی 1352( 1973مارسل بازن جغرافیدان فرانسوي در سال  

ه قـرار داد وي ضـمن بررسـی تـاریخی     اقتصادي و اجتماعی میان شهر و ده در منطقه قـم مـورد مطالعـ   

پیدایش و روند توسعه قالی بافی در منطقه قم، سازمان فنی تولید وبا کیفیت محصول و سازمان اقتصادي 

اي ایـن شـهر   عنوان بارزترین کارکرد منطقهآنرا بررسی کرده و سلطه شهر قم را در رابطه با تولید قالی به

ورد تأکید قرار داده است. وي در پایان به این نتیجه رسیده اسـت  (بویژه پس از اجراي اصالحات ارضی) م

هاي سنتی مالکیـت زمـین را   که وقتی مرحله اول و دوم اصالحات ارضی در این منطقه روابط و وابستگی

عنـوان  تحت تأثیر قرار داده و یا تقریباٌ از میان برده است، سازمان اقتصادي تولید قالی در منطقـه قـم بـه   

آید. و در تحقیق خود رابطه این شهر را بـا  اي شهر قم به حساب میجلوه آشکار کارکرد منطقهمهمترین 

حوزه نفوذي اش را بسیار پیچیده توصیف نموده و روابط شهر با مناطق روستایی پیرامـون آنـرا تـابعی از    

توزیـع فـرش و   نفوذ گسترده تجاري شهر قم و سرمایه گذاري سرمایه داران شهرنشین در زمینه تولید و 

مرکزیت اداري و نقش سیاسی شهر قم در جذب روستائیان و تولید مناطق روستایی به داخل ایـن شـهر   

  ). 66تا  64توصیف نموده است (همان منبع، 
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مایکل ادوارد بناین در پایان نامه دکتري خود تحت عنوان یزد و حـوزه کشـش آن موضـوع سلسـله     

مورد مطالعه قرار داد. وي در بخـش اول کتـاب خـود     1971تا  1970مراتب سکونتگاهی یزد را از ژانویه 

هـاي طبیعـی   ضمن بررسی وضعیت طبیعی و تاریخی یزد قدرت نظام سکونت پس از اسـالم، محـدودیت  

هاي امکآن پذیر است که قـبالٌ  ها، تنها در مکانبویژه مسئله کم آبی مؤثر بوده و پیدایش سکونتگاهاقلیمی

ه باشد. از سوي دیگر چون تأمین آب از طریق حفر قنات مستلزم هزینه سنگین توسط قنات مشروب شد

هاي دولتی و یـا افـراد صـاحب نفـوذ و     ها، مقامهاي این استان توسط حکومتبوده است تعدادي از آبادي

هـا را در اسـتان یـزد مـورد     ثروتمند ایجاد شده اند. وي در بخش دوم کتاب خود سلسله مراتب سکونتگاه

ی قرار داده است. او با توسل با شیوه مطالعات مکآن مرکزي، حوزه یا قلمرو اقتصـادي شـهر یـزد را    بررس

آبـادي بـا جمعیتـی     156تعین کرده است و برتري آنرا بر کل استان مشخص نمود. در این مطالعه تعداد 

ها و نه بر کارکرد فونکسیون بودند انتخاب شدند و بر اساس 2تا  1نفر که حداقل داراي  3352تا  29بین 

سـطح تقسـیم بنـدي کـرد کـه       چهـار روستا را به  156پایه جمعیت طبقه بندي شدند. به این ترتیب او 

آبـادي درجـه اول)    15هـاي عمـده یـا اصـلی (    ها را به: آبـادي ها، آنترتیب اهمیت و دارا بودن کارکردبه

آبـادي   19دي درجه سوم) و دهکـده ( آبا 60هاي کوچک (آبادي درجه دوم) آبادي 62هاي بزرگ (آبادي

  هارم) مرتبه بندي و نام گذاري نمود.درجه چ

هـاي  بجز مطالعاتی که در اینجا به اجمال معرفی شدند در زمینـه شـهر و روابـط آن بـا سـکونتگاه      

هـاي محیطـی در   کنیم. علیتها اکتفا میپیرامون، مطالعات دیگري نیز وجود دارد که تنها به ذکر نام آن

اي از روابـط شـهر و روسـتا در    )، تحلیلـی منطقـه  1382ابط شهر و روستا (رساله دکتر حسین صـرامی رو

 1963)، شیراز (DARWENTتوسط  1966)، مشهد (1379سیستان (رساله دکتري عیسی ابراهیم زاده 

)، تبریز و حوزه نفوذ آن (رساله دکتري سیروس CLARKEتوسط  1969)، کرمانشاه (CLARKEتوسط 

  ). BOBEKتوسط  1985)، تهران (1965 شفقی

   هاي) پژوهش:سؤال (سؤال

آیا روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی آن باعث ارتقا شاخص هاي اقتصـادي آن شـده   -1

  است؟

آیا روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی آن باعث ارتقا شاخص هاي اجتماعی و فرهنگی -2

  آن شده است؟

یا روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی آن باعث ارتقا شاخص هاي زیرسـاختی آن هـا   آ-3

  شده است؟
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   فرضیه (فرضیه هاي) پژوهش:

روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی آن باعث ارتقا شـاخص هـاي اقتصـادي آن شـده      -1

  است

آن باعث ارتقا شاخص هاي اجتمـاعی و فرهنگـی   روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی  -2

  آن شده است

روابط میان شهر نورآباد با روستاهاي پیرامونی آن باعث ارتقا شاخص هاي زیرساختی آن ها شده  -3

  است

  :هدف (اهداف) پژوهش

  شناسایی وضعیت تعامل بین کانونهاي سکونتی شهر نورآباد و دهستان فهلیان.  - 1   

  یهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی میان شهر نوراباد و دهستان فهلیان.کاهش نابرابر -2 

  توجه به نیازهاي اساسی ساکنان ناحیه مورد مطالعه اعم از شهري و روستایی . -3 

  ایجاد اشتغال وافزایش درآمد و باال بردن کیفیت زندگی در نقاط روستایی دهستان. - 4
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  دوم:فصل  2

  مبانی پژوهش
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  و مفاهیم ریفتعا 2-1

  تعریف شهر 1-1- 2

هـا بـه   باشد مشکل اشت، چرا کـه شـهر   جهانهاي تعریف جامعی از شهر که بتواند شامل کلیه شهر

ها وجود ندارد تا مبنـایی  هاي اقتصادي و اجتماعی همسان وابسته نبوده و نکات مشترکی بین آنسیستم

ر یک بنا بر عقیده و نظر خویش تعریفـی از  ها باشد. بنابراین جغرافیدانان هبراي تعریف عام و شمول شهر

اي جغرافیایی براي پدیـده عنوان یک مکان سکونتگاهی، شهر مفهومی). به3: 1368شهر کرده اند (فرید،  

گذارد. بـا ایـن   در محیط است که آخرین شکل تکاملی سکونتگاهی تمدن بشر را در جهان به نمایش می

). در 17:1382م شناخته شـده خـود را دارد (کـاظمی، بـدري،     بیان شهر در هر جامعه و سرزمینی مفهو

کشور ما در مقاطعی معیار جمعیت پنج هزار نفر و ده هزار نفر براي تبدیل یک سکونتگاه به شـهر وجـود   

  داشته است.

  تعریف روستا 1-2- 2

  تعریف متعددي از روستا شده است که چند نمونه از آن در زیر ذکر شده است.

همگن طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و کالبدي است که از یک مرکز  روستا عمدتاً یک واحد

جمعیت و محل کار و سکونت (اعم از متمرکز و پیوسته و یا پراکنده) یا حوزه و قلمرو معین ثبتی و یا 

آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به یکی شود و اکثریت ساکنان شاغل دائمیعرفی مستقل تشکیل می

ها هاي اصلی زراعی، دامداري، باغداري، صیادي، صنایع روستایی و یا ترکیبی از این فعالیتیتاز فعال

نمایند و پیوند فرهنگی و اجتماعی عمیقی مابین اعضاء جامعه آن برقرار . و از آن ارتزاق میدارنداشتغال 

  ).4: 1369شود (ضیاء توانا، یایتاً روستا یا ده شناخته منهاست و در عرف به آن آبادي، دهکده، قریه و یا 

نقطه روستایی به مجموعه یک یا چند مکآن و اراضی به هم پیوسته اعم از کشاورزي و غیرکشاورزي 

ها واقع شده و داراي محدوده ثبتی یا ارضی مستقل باشد شود که خارج از محدوده شهرگفته می

  ).4: 1375(سرشماري نفوس مسکن، 

واحد برنامه ریزي است که معیشت اکثر سکنه آن از داد ستد متقابل بین  اي جغرافیایی وروستا پهنه
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شود و داراي نقش اصلی کشاورزي، دامداري، عوامل تجدیدپذیر طبیعی و رفتار انسان حاصل می

هاي کوچک بزرگ همگن واقع در آن دامپروري، باغداري و نیز صنایع و خدمات وابسته است و سکونتگاه

باشد دهنده خاص خود را دارا مینقشی جداگانه داشته که جایی مشخص و نقش تکاملپهنه هر یک نام و 

  ).11: 1380(حسینی ابري، 

  منطقه  1-3- 2

منطقه جزو آن دسته اصطالحاتی است که اتفاق نظر واحد در مورد آن بین پژوهشگران برنامه ریزي  

م خاصی از منطقه استنباط به فراخور نیاز خود، مفهو اي وجود ندارد و متخصصان هر علمیمنطقه

را بوجود آورده تا جائی که تشخیص مرز ناحیه و منطقه مشکل شده است.  ابهاماتیکنند این افتراق می

اي و ریزي ناحیهشود ولی برنامهاطالق می (Areaو براي ناحیه (  (Regionدر زبان انگلیسی براي منطقه (

  ).22: 1379هستند (دشتی برنجه،  (Regional Planningاي هر دو معادل (برنامه ریزي منطقه

اي گیرد معموال در برنامه ریزي توسعه منطقههایی صورت میتعیین محدوده یک منطقه با روش

ها و عموماً منطقه، محدوده جغرافیایی بزرگ تر از مراکز زیست وفعالیت (شهر و روستا) و پیرامون آن

ا منطقه به اجزایی نظیر کالن منطقه (محدوده بیشتر از یک هاي ملی است و بر این مبنکوچک تر از مرز

). 23همان، ( استان)، میان منطقه (یک استان) و خرد منطقه (محدوده یک شهرستان) قابل تقسیم است

هاي جغرافیایی است که به وسیله یک خصیصه جغرافیایی از مناطق دیگر منطقه بخشی از محدوده

. منطقه از ناحیه وسیع تر بوده و ممکن است چند ناحیه یک منطقه )1376سلیمانی، ( گرددمتمایز می

  ).55: 1377جغرافیایی را بوجود آورند (مومنی، 

  ناحیه 1-4- 2

به خود گرفت و از نظر وي  ناحیه براي اولین بار از جانب جغرافیدان انگلیسی هربرتسن مفهوم علمی

ها و اقلیم بیش از هر مان زمین، ناهمواريهاست و به ساختعامل افتراق نواحی مختلف، شرایط طبیعی آن

). در مورد ناحیه جغرافیدانان و دیگر کارشناسان 16: 1380داد (حسین زاده دلیر، عاملی اعتبار می

  کنیم:ها اشاره میاند که به چند نمونه ازآنتعاریف مختلفی را ارائه داده

بیعی، اقتصادي و اجتماعی آن را از ناحیه فضا یا قسمتی از کره زمین یاخاك یک کشورکه عوامل ط

  ).89: 1369محیط اطراف خود متمایز کرده است (شیعه، 

ناحیه وسعت زمینی است که در داخل آن ترکیب عوامل محیطی و جمعیتی، «براي ت.ج.وتر 

  ).32: 1379ساختار اقتصادي و اجتماعی همگنی را به وجود آورده است (آسایش، 
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ها ویا مکآن مرکزي موجود در روي کره ها ویا واحددانان ایران، به بخشاصطالح ناحیه به نظر جغرافی

تواند مبتنی بر عوامل گردد که داراي هماهنگی در یک یاچند خصوصیت مشترك که میزمین اطالق می

جغرافیاي طبیعی، زیستی و یا جغرافیاي انسانی تلقی شود، باشند (نواحی قطبی، حاره اي، کوهستانی 

هاي انسانی (فرهنگی، قومی، اجتماعی، اقتصادي و...) (بهفروز، حی تعیین شده بر اساس مالكنوا و و...)

1374 :22.(  

  فضا 1-5- 2

هایی است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و اي از تمام فعالیتفضا حجم مکآنی و زمانی مجموعه

اجتماعی که منعکس کننده  -دهد و به عبارت دیگر منظور فضایی است اقتصادي براي بقاء خود انجام می

  ).53: 1376اشکوري، تمام هستی جوامع انسانی است (معصومی

گیرد، به بیان را در برمی یها، محیط طبیعی و محیط مصنوعها، فعالیتاي از انسانفضا مجموعه

یستا و دیگر، فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشده وآنچه را که در خود دارد، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی، ا

  ).18: 1377شود (مؤمنی، پویا را شامل می

  فضاي جغرافیایی 1-6- 2

هاي طبیعی، اجتماعی، اقتصادي و یازمانی، همچنین تأثیرات فضاي جغرافیایی به تغییر و تبیین الگو

: 1372پردازد (شکویی، هاي اطراف و حوزه نفوذ مراکز شهري میهاي شهري و روستامتقابل سکونتگاه

باشد ها میها یا میدان تأثیر گیري و تأثیر بخشی متقابل پدیدهبده بستان پدیده). فضا محل 322

تلقی کرد در آن عناصري از قلمرو صورت نظامی). از دیدگاه جغرافیایی فضا را باید به51: 1378(صرامی، 

وه زندگی طبیعی مانند آب و هوا و پوشش گیاهی یا عناصر وابسته به قلمرو انسانی مانند جمعیت و شی

  ).14: 1369گیرند (دولفوس، ها در سطح سیاره زمین در ارتباط با هم قرار میآن

  برنامه ریزي فضایی 1-7- 2

ریزي فضایی روندي است که بهره رسانی و آرایش منطقی، حفظ تعادل، توازن و هماهنگی بین برنامه

اي کشور و جلو منطقه جمعیت و تأسیسات  اقتصادي و اجتماعی ایجاد شده توسط آن در فضاي اصلی و

: 1370اشکوري، هاي تخریبی و منفی در فضاي سرزمین (معصومیگیري از بروز عدم تعادل  و بازتاب

47.(  
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  مکآن مرکزي 1-8- 2

اي روستا و هر نوع مراکز هسته _هاي مرکزي (شهر تئوري مکآن مرکزي بر اساس موقع نسبی مکان

وقع نسبی هر مکآن مرکزي تحت تأثیر یک فضاي دیگر) نسبت به یکدیگر بنیاد شده است. در واقع م

: 1364هاي مرکزي ناحیه جغرافیایی قرار دارد (بهفروز، رقابتی،  اقتصادي و اجتماعی موجود در بین مکان

20(  

  حوزه نفوذ 1-9- 2

هاي آن اعم از خدمات و کاال به وسیله حوزه نفوذ عبارتست از: بخشی از نواحی اطراف شهر که نیاز

شود. وسعت و شعاع عملکرد آن را نقش شهر، مرتبه شهر در نظام سلسله مراتبی آن شهر تأمین می

کند. ها، عوامل جغرافیایی نظیر ناهمواري یا عوارض طبیعی و سرانجام سهولت دسترسی تعیین میشهر

تواند مؤثر باشد عالوه بر این فاصله نزدیکترین شهر بعدي نیز در تعیین حوزه نفوذ یک شهر می

  ).1382:60، (رهنمایی

اي اعم از اجتماعی و اقتصادي، حوزه نفوذ و ناحیه عملکردي ویژه خود دارد که در واقع به هر پدیده

- هاي شهر با هر اندازه و مقیاس نیز بهباشد.کانونمعنی شعاع و حیطه نفوذ و تأثیر گذاري آن پدیده می

طه عملکردي مشخصی دارند. براي هاي اقتصادي و اجتماعی براي خود، حوزه نفوذ و حیعنوان سیتم

نماید و آن حداکثر نمونه، بازار شهري براي خود حوزه نفوذي دارد که در آن اقدام به توزیع کاال می

اي است که یک مصرف کننده، تمایل به طی آن دارد تا کاال و اجناس مورد نیازش را با قیمتی فاصله

  ).24 :1382معین از آن مکآن (بازار) تهیه کند (فنی، 

   1پسکرانه _حوزه کشش 1-10- 2

توان با حوزه نفوذ آن یکسان دانست با این تفاوت که در شهر عبارتی میحوزه کشش یک شهر را به

دهند ها خدمات میها و موارد مورد نیاز خود را الزاماً از تمام نقاط روستایی که به آنمجبور نیستند کاال

توانند کاالي مورد نیاز خود را از حوزه تخاب وجود دارد که میها این حق انتأمین نمایند. اصوالً در شهر

ها و خدمات ها نیز تأمین کاالهاي پیرامون شهرنفوذ یا سایر نقاط تأمین نمایند، هر چند که بعضاً روستا

ها به طور کل وسیع تر و باز تر از معینی از این حق انتخاب و بهینه گزینی برخوردارند. حوزه کشش شهر

هاي ماوراي هاي بندري و زیمنزه نفوذ آن است. اصطالح پسکرانه که کاربرد آن بیشتر براي شهرحو

رود و به عقیده برخی همان نواحی  اطراف شهر اعم از حوزه نفوذ یا حوزه کشش است که ساحل بکار می

                                                
Hinter Land -١ 
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: 1372، شود (رهنماییدر مفهوم جغرافیایی با یک مرزبندي اقتصادي یا اجتماعی معینی مشخص می

54.(  

  رابطه 1-11- 2

ها، ها، کاالها و جریانات متقابل با یک ناحیه (انسانها، بده بستآنها، پیوستگیکلیه وابستگی

باشند ها میها نیازگیرند. سر منشأ رابطهاطالعات، سرمایه، انرژي و فرهنگ، تحت عنوان رابطه جدي می

گردد. رابطه ماهیتاً جنبه دوطرفه داشته و منظور دلیل عدم توزیع متقابل جمعیت و منابع مطرح میکه به

ها بین این دو سکونت گاه ها و پیوستگیاز رابطه شهر و روستا تمام اشکال ارتباط و کلیه وابستگی

شود لذا در ارتباط شهر و روستا باشند. در ذات لفظ رابطه ماهیتی طرفیتی و دو جانبه مطرح میمی

- توان رابطه شهر و روستا را تقسیمهات مختلف مییه دانست. از زوایا و جبایستی نگرش و انتظاري دوسو

بندي نمود که به مهمترین آن موارد عبارتند از: رابطه از نظر در مبدا و مقصد که سه وضعیت پیدا 

صورت متقابل، همچنین از نظر شکل کند. از روستا به شهر، از شهر به روستا و از سوي شهر و روستا بهمی

هان، پایدار و ناپایدار، یک سویه و دوسویه و از نظر محتوا به روابط فیزیکی، اقتصادي، روابط آشکار و پن به

فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، جمعیتی، اداري، سیاسی، بهداشتی و درمانی و خدماتی و از بعد زمانی به 

  ).English, 1968شود (قبل و بعد از اسالم و بعد از انقالب صنعتی تقسیم بندي می

  روستایی)–اي (شهري سیستم منطقه 1-12- 2

عنوان یک سیستم یا کل، مطرح است که خود اساس بخشی از مباحث از یک دیدگاه منطقه به

اي یا هاي ناحیهدهد. سیستماي را تشکیل میمنطقه -ریزان شهرينظري میان جغرافیدانان و برنامه

  شود.جریان انرژي،  ماده و اطالعات را شامل میهاي فضایی در وابستگی ساخت-اي پیوستگی منطقه

   

  :شودهایی به کار گرفته میاي (منطقه اي) معیارهاي ناحیهدر شناخت واحد

  نواحی تک خصیصه اي - 1

  اي نواحی چند خصیصه - 2

  کلیت نواحی - 3

گردند در سراسر خرده شوند به خرده نواحی داخلی تقسیم مینواحی که با چند ویژگی شناخته می

هاي کارکردي صورت واحدها بهخوریم که هر یک از آنی داخلی به یک نوع وحدت و تجانس بر مینواح

هاي برخورد و رسد این کانونکنند. اما از طریق شبکه ارتباطی در یک کانون اصلی به هم میعمل می



۶۴ 
 

اراي یک کانون ها دشوند. این سیستمهاي جغرافیایی مطرح میجاذب (کارکرد مرکزیت) با عنوان سیستم

هاي کوچک، ها، شهرصورت یکپارچه شامل مزارع، روستاهاي مرکزیت و سکونتگاهی و بهبرخورد با کارکرد

باشند. که از طریق جریان سازمان یافته مردم، ها میهاي پیرامونی آنهاي بزرگ و در نهایت حوزهشهر

  .)1371می، سها( دپیوندنها، امور مالی و اطالعات به هم میها، درآمدکاال

هاي مرکزیت را ، چند جغرافیدان، علل تأکید بر امتیازات کانون برخورد با کارکرد1972در سال 

  ).396:1373اي (منطقه اي) به شرح زیر بیان کردند (شکوئی، عنوان اساس یک واحد سیستم ناحیهبه

  رود. جهان ما به سوي یک یا چند کانون برخورد (مرکزیت) پیش می - 1

  شوند.هاي برخورد، به آسانی شناخته و روي نقشه ثبت میکانون- 2

ها تسهیل هاي مختلف جهان را بیش از یگانگی آننواحی کانونی، سنجش و مقایسه بخش - 3

  آورد. هاي نظام پذیر در سازمان فضایی فراهم میي مساعدي براي ارائه نظریهھاکند و زمینهمی

هاي مکانی، با رده بندي مناسب از یک اتب کارکردي، از واحدنواحی کانونی، یک سلسله مر - 4

  سازد. دهکده تا سطح جهان را مطرح می

کند             ناحیه یا منطقه بر دو سیستم تاکید می، ا. جی. ویلسون در ساخت عمومی1974درسال 

  ). 398(همان، 

هاي مهم دهنده ي، فعالیت شود و نشانها را شامل میسیستم جمعیت فضایی که زیر سیستم -

  جمعیت، سکونت، محل کار، بهره گیري از خدمات، استفاده از جریان حمل و نقل و نظایر آن است. 

شود و نشان دهنده اقتصاد ها تشکیل میها که از زیر سیستمسیستم اقتصادي یا سیستم سازمآن -

حمل و نقل و کاربري زمین تکمیل فضایی است و با جمعیت، خانه سازي، مشاغل، خدمات، امکانات، 

هاي مختلف طبقه شود.عناصر تشکیل دهنده سیستم در ارتباط متقابل با هم، ممکن است به شکلمی

  بندي شوند.

  

  هاي نظري در ارتباط با روابط شهر و روستا دیدگاه 2- 2

  2ننون تونظریه ف 2-1- 2

ها دات کشاورزي در بازار شهرنن اقتصاددان آلمانی درراستاي رابطه شهر وروستا برجریان تولیون توف

 عارضه واقع شده که اي هموار و بیهاي متفاوت در جلگهتوجه دارد و نظریه وي مبتنی بر استقرار کشت

                                                
2fon Thunen 
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