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 دهیچک

است که بر حسب شرایط و عوامل  مستحکم و پایداری ایصخصاز میان شهر و روستا  روابط متقابل   

و تحول شکل پذیری این بین . در نیست و در نواحی گوناگون جغرافیایی همساندرگیر با آن شکل گرفته 

 های عرصهبوده که متاثر از تعامل و ارتباط ی یمجموعه عوامل و نیروهامبتنی بر  ،پیراشهریگاههای سکونت

 -تاثیر گذار بر تحوالت مکانی هایعاملبررسی  ، باحاضر بنابراین پژوهش .دنقش آفرین با یکدیکر می باش

 نگاه آنکاربردی و پژوهش ماهیت کند.  هدف خود را دنبال می ،پیرامونیه های روستایی فضایی سکونتگا

اطالعات مورد نیاز در این پژوهش، به دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری . استتحلیلی  -توصیفی

تایج پژوهش نشان ن .استفاده شده است SPSSآزمونهای آماری نرم افزار  برای تجزیه و تحلیل از .استشده 

کارکرد تغییر سبب  است وابسته به روند جهانی شدن اقتصادکه  ایتنیدهمدرعوامل متعدد و  دهد کهمی

شبه مدرن  . قطبی شدن و نظام بوروکراتیکگردیدهتحوالت فضای پیراشهری  ههای روستایی وسکونتگا

انی و حرکات مک ادغام اقتصادی، فناوری بهداشتی و رشد جمعیت، اصالحات ارضی مدیریت توسعه،

 سنتی ، صنعتی شدن و عدم رقابت بخشتنزل مقام کشاورزی ، عمده شدن مازاد اقتصادی نفت وجمعیت

 در سطحر مؤث هایرین عاملاز مهمت مهمترین این عوامل هستند. سترش تکنولوژی و ارتباطات، گکشاورزی

پایین بودن قیمت زمین در پیرامون و های مسکن وام، در شهرسرازیر شدن درآمد نفتی  بهتوان میملی 

، افزایش ساخت در بعد دسترسی روستاها به فضای شهری فاصله نزدیک ،در بخش اجتماعیمرکز نسبت به 

 21/4با اقتصادی  در رتبه بندی عامل ها، بعد همچنین قابل ذکر است .اشاره کرد ها در بعد کالبدیو ساز

 است. بیشترین نقش را داشتهدرصد 

 .شهر ابهرپیراشهری،  روابط شهری،-فضایی، تعامالت روستایی-مکانی عوامل: واژگان دیکل 
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 مقدمه

میان شهر و روستا از دیرباز روابط متقابلی وجود داشته که بر حسب شرایط گونا گون جغرافیایی،       

هایی را چه از   زمان های گوناگون تفاوت     تاریخی، اقتصاااادی، اجتماعی و فرهنگی در مکان ها و     

نظر شااکل و چه از نظر محتوا نشااان داده اساات. آشااکار اساات که در شااکل پذیری و تحول     

اما  سااکونتگاههای روسااتایی مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت و متنوعی نقش آفرین هسااتند،  

ست.         سان نبوده و نی سرزمین یک صه های مختلف  جوامع میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در عر

ستای  ضعف در ارتباط و تعامل با    رو صر و عوامل داخلی بوده اند و به علت  ی در ابتدا متاثر از عنا

سکونتگاهها  ستایی،     دیگر  شهری و رو ضای عواعم از  ستاها   امل خارجی نقش کمتری را در ف رو

که از ابتدای قرن جاری در سکونتگاه های روستایی و شهری     هایی پدیده با این حال، داشته است.  

سته بوقوع  سعه ناهمگن    پیو سرزمین منجر به روند تو ، به همراه تنوعات فراوان در نظام جغرافیایی 

ست.      در توزیع جمعیت، شده ا ستایی  شهری و رو در کشور ما   فعالیت و امکانات میان حوزه های 

سال های اخیر و متعاقب آن، تغییر و           شینی در  شهرن شتابان  شد  صادی، اجتماعی،  ر تحوالت اقت

شکل گیری و گسترش جابجایی های جمعیتی و به ویژه مهاجرت ها  فرهنگی به  ستا همراه  -ی رو

ستاها و           ساختاری و شهری، موجب تغییر   سانی اعم از رو ضاهای ان سیع در ف ضایی و کالبدی ف

پایی  امروزه شاااناخت و نحوه بر   (.10: 1389 اران،)منشااای زاده و همک شاااهرها گردیده اسااات.  

و کنش متقابل گروههای انسانی و خصوصیات معین محیطی    سکونتگاههای انسانی، حاصل تعامل    

که پیوسته در حال تغییر است. این تغییر و تحوالت در ابعاد مختلف در بستر مکان و در گذر     بوده

یت مکانی نه تنها     زمان شاااکل می گیرد. عالوه بر این، هر فضاااای جغرافیا یی به عنوان یک واقع      

تاثیر نیرو    حت  مل درونی    ت مل بیر       ها و عوا ها و عوا نا از نیرو که ضااام تاثر می  بل ونی نیز م

 (. 4: 1377شود)سعیدی،

طی دهه های اخیر، ساااکونتگاههای شاااهری در ایران، هم به لحات جمعیتی و هم تعداد، متاثر از      

روندهای ادغام در نظام سرمایه داری جهانی، اقتصاد متکی بر منابع نفتی، سیاستهای تمرکز گرایانه     

ار رشد و افزایش شدند. این رشد نه بر اساس تقسیم کار متناسب میان شهر و روستا     دولتی و... دچ
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و تکمیل عملکردی بلکه مبتنی بر جداگزینی و سااایطره بی چون و چرای شاااهرها بر روساااتاها       

های روستایی نیز درگذر زمان و به تبعیت از فرآیندهای  (. به دنبال آن عرصه 5: 1388 عیدی،شد)س  

دی، اجتماعی، اداری، و ساایاساای، دچار تحوالت متعددی شاادند که بر حسااب و روندهای اقتصااا

شهری،         شی از این تحوالت در پی افزایش جمعیت  شدت آن متفاوت بود. بخ شرایط ناحیه ای، 

رشد شهر نشینی سریع، گسترش فیزیکی شهرها و کارکردهای نوین شهری ایجاد گردید و بخشی          

ستاهای پی    شرایط و موقعیت رو ضعف این تحوالت      دیگر با  شدت و  شت که بر  رامون ارتباط دا

کمک می کرد. بر این اسااااس، نیرو های درونی و بیرونی تاثیر گذار بر روساااتاها به نقش آفرینی 

سیر      ستایی در م سکونتگاهی رو سیر واحدهای  شکل امروزین خود را  « شدن »پرداختند و در این م

ستقیم بر شدت تحوالت مکانی  یافتند. البته رخدادها و حوادث به وقوع پیوسته   فضایی   -به طور م

تاثیر گذاشاات، مهمترین آنها پیروزی انقالا اسااالمی ایران بود که طی سااه دهه اخیر با تاکید بر   

شدت               سوی نهادها مختلف بر  شور از  ستایی ک سعه رو ستراتژی تو ستایی به عنوان ا عمران رو

 .(3 :1388ت افزود)احمدی، تحوال

شهری از جمله روندهایی است که در چهارچوا مناسبات جدید  -وستاییمهاجرت های بی رویه ر

مناسبی شکل گرفته است. چون، شهرها نمی توانند برای همه جمعیت افزوده شده فضای حیاتی 

فراهم کنند، بخشی از جمعیت شهر به پیرامون آن رانده می شوند. در این مورد سکونتگاههای 

چنین جمعیتی است. در واقع مهاجرت به شهر امکان استفاده  روستایی نزدیک به شهر، کانون جذا

از خدمات موجود شهر را به ویژه در زمینه های اقتصادی برای ساکنان این گونه روستاها امکان 

نیز به دلیل پایین  در نتیجه، بسیاری از مهاجران به شهر و حتی ساکنان قبلی شهر پذیر می سازد.

صا هزینه های تامین زمین و مسکن در روستاهای پیرامونی نسبت بودن هزینه های زندگی و مخصو

، بسیاری از این روستاها پس از یندیدر چنین فرآ به اینگونه روستاها مهاجرت می کنند. به شهر،

خوابگاهی پیدا می کنند، یعنی بیشتر ساکنان آنها روزها دز مشاغل مختلف  -مدتی کارکرد سکونتی

به این ترتیب، اقتصاد روستا  روستاهای پیرامونی شهر به سر می برند. شهر مشغول کار و شب ها در

غالبا تحت تاثیر همجواری با شهر به تدریج تغییر پیدا می کند و از مکانی تولیدی با محتوایی 
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در نتیجه ساختار اقتصادی روستا تابع  کشاورزی، به کانون مصرف کننده منابع شهر تبدیل می گردد.

  (.135-119 ،1388: قادرمرزی و ادی شهر می شود)ضیاء توانااقتص فرآیند های

بر این اساس به تبعیت از روندها و نیروهای حاکم بر نواحی مختلف کشور ظهور پدیده نخست 

اداری، -شهری در شهر ابهر طی سالهای گذشته موجب تمرکز امکانات، خدمات)اقتصادی، سیاسی

الها، سرمایه ها و نیروی انسانی از سکونتگاههای حوزه فرهنگی(، تشدید جریان منابع، کا-اجتماعی

نفوذ و پیرامون به شهر ابهر شده است.. تغییر ساختار معیشت روستایی از کشاورزی به فعالیت های 

غیر کشاورزی، تغییر الگوی مصرف، تغییرات قیمت اراضی، کاهش محصوالت تولیدی و سطح زیر 

رفتار ها، الگوهای تحرک اجتماعی و مشارکت را می توان  کشت، تغییر در طرز نگرش ها، هنجارها،

در دهه های اخیر دانست.  فضایی روستاهای پیراشهری ابهر -انی تنها برخی از ابعاد تحوالت مک

آن می توانند تحوالت شهرها بر پیرامون فضایی  توسعه فضایی با آگاهی از روندها و اثرات مسئوالن

تعامالت در  ییفضا-یمکان یهامسئله که چه عامل نیبه ا دنیرس نیبنابرا خود را هدایت کنند.

 پژوهش خواهد بود. یگذار است؟ سوال اصل ریتاث یراشهریپ یروستاها

 

 ینظر یمبان

، الگوی سکونت 1300نیزاسیون از سال راجتماعی کشور بر اساس دیدگاه مد-توسعه اقتصادی

تبعیت از نظریه های نئوکالسیک و راهبرد قطب خاصی را به ارمغان آورده است. الگوی مزبور به 

رشد، فضای روستایی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نظریه قطب رشد بر سرمایه گذاری کالن 

توانند انگیزه های رشد اقتصادی ها میدر صنایع، در بزرگترین شهرها تاکید دارد. در این نظریه، دولت

-ر خارج از مرکز شهری انتشار می یابد و باعث توسعه اجتماعیرا فراهم آورند. این رشد اقتصادی د

گردد. این نظریه، بر عملکرد نیروهای بازار آزاد که تاثیرات جانبی آن، محرک اقتصادی ناحیه ای می

اقتصادی در سراسر یک ناحیه است تکیه دارد. در نظریه قطب رشد به شهرها -توسعه اجتماعی

: بهرامی اصلاقتصادی شهرها باعث توسعه روستاها گردد)-اجتماعی اولویت داده می شود تا توسعه

های بین مراکز )قطبهای  رشد( و پیرامون )روستاها و شهرهای (. بدینسان که نابرابری51، ص1388
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با توجه به کوچک(، همچنین بین حوزه های شهری و روستایی به سرعت افزایش یافته است. 

حال توسعه در مقایسه با دیگر مناطق یک ی بزرگ کشورهای دراسی فضا، شهرهادیدگاه اقتصاد سی

کشور از امکانات بیشتری برخوردارند و بخش اعظم منابع و قدرت را در خود جمع کرده اند. از 

طرفی هم در اینگونه کشورها، غالبا قدرت سیاسی و اقتصادی با هم در آمیخته و در مناطق نسبتا 

دید نابرابری در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی می شوند به پیشرو متمرکز شده است و باعث تش

عبارتی قطبهای قدرت سیاسی، قطبهای سرمایه و قدرت اقتصادی نیز هستند که محل آن بزرگترین 

و واکنش دولت در برابر بازار  عوامل اقتصادی مانند نیروهای بازاری ،شهر ناحیه و کشور می باشد

یکی از پیامدهای گسترش  (.,Street 2007: 133شهرها است)عوامل موثر در گسترش فیزیکی  از

است که به معنی گسترش شهرها در  "خزش شهری"شتابان مادرشهر ها به ویژه طی نیم قرن اخیر

 (. Audrey، 1985: 435نواحی پیرامونی است که اغلب بار منفی به همراه دارد)

 

 .مدل مفهومی تحقیق: 1شکل

 

 .1398 منبع: نگارندگان         
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 قیتحق نهیشیپ

بیانکا  :ذیل بیان میگرددبه شرح  موضوع تحقیق حاضرگرفته در زمینه  صورتهای  سوابق پژوهش

(، در پژوهشاای با عنوان خزش شااهری و تغییر کاربری اراضاای در نواحی کالن 2012)و همکاران

انجام شده است؛    2006تا  1990شهری رومانی در پیرامون کالن شهر بوخارست در بین سال های     

یافته های تحقیق نشااان داد؛ تغییرات کاربری اراضاای شاادیدی در نواحی پیرامونی کالن شااهر بو  

همترین تبدیل و تغییر کاربری ها در زمینه اراضی کشاورزی بوده است. در    خارست رخ داده، که م 

سازهای             ساخت و  شاورزی را تبدیل به  ضی ک ست ارا شهر بو خار شهری کالن این رابطه، خرش 

شااهری، صاانعتی و تجاری به ویژه در مجاور کانون های شااهری و در امتداد جاده های اصاالی در 

ست.    شهری کرده ا ستفاده در میان    درون منطقه کالن  همچنین، اراضی کشاورزی زیادی نیز بدون ا

کیادا و   (.Bianca & et al, 2012: 35-45)فضااااهای سااااخته شاااده رها گردیده اسااات      

سیاسیت      2002)ناتاوات شتیبانی و  (، در مطالعه خود در پیرامون شهر بانکوک نتیجه می گیرند که پ

ع شهری شده است. همچنین، رشد نا     های سرمایه گذاری در نواحی مختلف موجب گسترش سری   

محدود کالن شااهر بانکوک بر مشااکالت متعدد در حومه های مجاور افزوده و مخصااوصااا روی  

ترافیک، جمعیت، فقدان تسااهیالت و هزینه های اجتماعی، کاربری نامناسااب و چگونگی افزایش  

شاورزی و ناپایداری فع        ضی ک شدید کاربری ارا ستاها در اثر تغییر  شاورزی در  فقر در رو الیت ک

ست)  سعه  2000)هاتابارات (.kiada & et al, 2002: 11-23حومه ها بوده ا (، ویژگی های تو

سعه ی         سه کرده: و نتیجه می گیرد، تو شهری مانیل و بانکوک مقای سعه  شهر جاکارتا را با تو کالن 

همراه  شااهری در جاکارتا، با رشااد سااریع جمعیت و مهاجرت های روسااتایی . کارگران غیر ماهر

بوده است. در اثر بهبودی دسترسی و فراهم آمدن دسترسی های آسان از طریق بزرگراه ها، توسعه        

سر          شهر را می ضی ارزان دورتر از مرکز کالن  سمی( بر روی ارا سکونتگاههای غیر ر شیه ها) ی حا

( پدیده شهری شدن در اروپای غربی را 2000)آنتروپ (.hutabarta, 2000: 5-16) کرده است

نیز عاملی موثر در تغییر کالبدی، اقتصادی و اجتماعی چشم اندازهای روستایی به حساا می آورد     

شینی را در زمینه           شهرن شهری، رشد و گسترش  شه های طراحان  سبت به اندی و با دیدی انتقادی ن
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ساااز دگرگونیهای نامطلوا در ساااختهای اکولوژیک و تغییرات نامناسااب ساااختاری در الگوهای 

 (.Antrop, 2000: 265-270زمین بر می شمارد ) کاربری

الحاق شهری سگونتگاه های روستایی پیرامون "( در مقاله ای با عنوان 1392) سعیدی و همکارانش

، که هدفشان پرداختن به ابعاد مختلف پدیده ادغام "شهر زنجان؛ مورد: روستاهای سایان و گاوازنگ

، پدیده های خزش و خورندگی شهری را با نگاهی به یا الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن

رشد بی رویه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاه های پیرامونی آن بوده است، و به این نتیجه 

رسیدند که الحاق سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان، نه تنها موجب حل مسایل و مشکالت 

تعددی نظیر افزایش جمعیت و تغییر کاربری اراضی پیشین این روستاها نشده بلکه پیامدهای م

کشاورزی به مسکونی و خدماتی، آلودگی و مسائل زیست محیطی سکونتگاههای ملحق شده به و... 

(در 1388) احمدی همچنین شهر زنجان قرار داده است.را فرا روی روستاهای سایان و گاوازنگ و 

 "فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامون شهر زنجان–تحوالت کالبدی "رساله دکترای خود با عنوان

پرداخته  1388-68فضایی روستاهای پیرامون شهر زنجان در رده زمانی  -به بررسی تحوالت کالبدی

و به این نتیجه رسیده است میان روستاهای پیرامون و شهر زنجان ارتباط وجود دارد اما نتیجه آن 

وستا نبوده است. شهر زنجان از گذشته به عنوان تنها پیوستگی کارکردی/عملکردی میان شهر و ر

سیاسی، اجتماعی و... بوده است. هر  -مرکز برتر استان، از نظر شاخص های متعدد اقتصادی، اداری

چند با روستاهای اطراف ارتباط دو سویه داشته اما این ارتباط اغلب به ارتباط مسلط و تک سویه 

ه هایی همچون خزش، خورندگی، الحاق/ ادغام و سیاستهای تبدیل شده که نتیجه آن وقوع پدید

 اتخاذ شده بر اراضی کشاورزی روستاها است.

 

 قیروش تحق

بر اقتصاد  جهانی، اتکاادغام در سیاست های اقتصاد  به علتشهرهای ایران  اکثردر سال های اخیر 

رشد سریع شهر نشینی و.... تحت تاثیرات عوامل فوق قرار گرفته و  فروشی منابع(، غیر مولد )خام

و  کاربردیهدف  حاضر بر اساسمطالعه  تجربه کرده، در روستاهای پیراشهری تحوالت وسیعی را
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باشد که مبتنی بر ارتباطات تحلیلی می-ها از نوع توصیفیوه گردآوری دادهروش تحقیق بر مبنای نح

شکل گرفته است. جمع آوری  شهرهای میانی و بزرگ یرامونی بااهای پمکانی میان روست -فضایی

 90و  80، 70به صورت مرجع است و سه دهه ) استای و میدانی کتابخانهطریق  اطالعات به

شنامه اول)سواالت پرس دو نوع پرسشنامه طراحی گردید،بدین سبب . شمسی( را شامل شده است

فضایی روستاهای -موثر بر تحوالت مکانی کالن و ملیهای سطح مربوط به عامل (چند طیفی

پیراشهری، و پرسشنامه دوم) سواالت چند طیفی( مربوط به عامل های سطح خرد )مدیریتی، 

امکانات الزم بررسی ها در سطح کالن، به جهت عدم وجود  .استموثر  (...و اقتصادی، اجتماعی

ی قابلیت تعمیم عمومی خواهد داشت، از اینرو ناحیه ابهر مورد مطالعه قرار گرفته است که تا حد

دقیقه  13درجه و  49در مختصات جغرافیایی تعیین گردید که شهرستان ابهر  جامعه مورد مطالعه

 . (2)شکل کیلومتری زنجان قرار گرفته است 90دقیقه عرض شمالی در فاصله  9درجه و  36شرقی و 

 

 جغرافیای منطقه.: نقشه 2شکل

 

 .1398نگارندگان و بر مبنای تقسیمات وزارت کشورمنبع: 
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شهرستان خدابنده و از غرا به  هرستان از شمال به شهرستان طارم، از جنوا به استان همدان،این ش

 یطبق سرشمار جمعیت این شهرستان رق به شهر تاکستان محدود می شود،از ش شهرستان زنجان و

و دارای یک  شهر ابهر مرکز این شهرستان است نفر بوده است. 169116برابر با  ،1390سال 

دره  -حومه -ابهررود( و پنج دهستان)هیدج -صائین قلعه -ابهربخش)بخش مرکزی ابهر( و سه شهر)

شیوه نمونه گیری در این پژوهش در دو سطح به انجام  (می باشد.صائین قلعه -دولت آباد -سجین

در سطح نخست، بر پایه بررسی های  .روستایی رسیده است: در سطح روستاها و در سطح خانوارهای

مقدماتی و این پیش فرض که فاصله از شهر در دامنه ارتباطات و بروز دگرگونی ها نقش اثر گذار ی 

دارد، با استفاده از نمونه گیری ناحیه ای، به مثابه نمونه های سطح نخست انتخاا شدند. بدین ترتیب، 

 18ند، برگزیده شدند؛ از نظر اداری سیاسی، قرار دارروستا  24، بهرروستای پیرامونی شهر ا 35یان از م

دیگر  روستای 6روستا منتخب به بخش مرکزی شهر ابهر)دهستان های حومه، درسجین، ابهر رود( و 

نحوه تحلیل اطالعات تحقیق نیز با آزمون دهستان خرمدره(  تعلق دارد. به بخش مرکزی شهر خرمدره )

با  نوارهای ساکن در روستاهای نمونه،نمونه گیری از خاانجام شده است.  SPSSهای آماری نرم افزار 

 خانوار بعنوان نمونه انتخاا شد؛242خانوار  15357استفاده از فرمول کوکران که از بین 

p 80/0 درصد= احتمال وجود صفت به 

q 20/0= احتمال عدم وجود صفت به درصد 

d(05/0گیری یا سطح احتمالی مورد نظر درجه اطمینان )= خطای نمونه 

t درصد در نظر گرفته شده است 95= درصد احتمال صحت گفتار که برابر با. 

اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، دسترسی ( موثر بر پرسشنامه های عامل های سطح خرد)مدیریتی، 

ونه توزیع و تکمیل گردیده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده میان روستاهای نم تحوالت

روستای نمونه در دوره های زمانی سه دهه اخیر مورد بررسی بوده اند که  24است. بر این اساس 

ن فاصله هر یک از روستاها با شهر، د نصاا و میزابه نسبت تعداد جمعیت و تعداد خانوار و ح

 های تأثیر گذار مورد تبیین قرار دارند. عامل

)1
)(

(
1

1

)(

2

2

2

2
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 یافته های تحقیق

فضایی -تعامالت مکانیدر : فضایی روستاهای مورد مطالعه-انیموثر در بروز تحوالت مک عامل های

نجام گرفته پژوهش های اروستاهای پیراشهری عوامل و نیروهای مختلفی اثرگذار هستند. بررسی 

اقتصادی و کالبدی و سیاسی تاکید دارند. در این مقاله سعی بر  مدیریتی، در این زمینه برخی عوامل

د مطالعه داشته است را بیان آن است که  کدام عامل بیشترین تاثیر را در تحوالت روستاهای مور

را نشان می  ها)عبارت های اصلی( عامل هاولفه مقوله های کالن و فرعی، ابعاد و م .(1جدولکنیم)

   دهد.
 .فضایی روستاهای پیراشهری-موثر بر تحوالت مکانی عامل هایابعاد،  و مقوله های کالن و فرعی :1جدول

 مقوله ها کالن و خرد ابعاد عامل های موثر

  اصالحات ارضی
 

 ملی

 
 
 

 کالن

 

 فناوری بهداشتی و درمان 

 مقایسه با سایر بخش های اقتصادی تنزل مقام کشاورزی در

 نقش و جایگاه نقاط شهری و روستایی در طرح های فرا دست

 انباشت سرمایه و قدرت در شهر

 سرازیر شدن درآمد نفتی به شهرها

  تصرف زمینهای اطراف شهر ابهر توسط مهاجران

 

 مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرد

 

 

 

 

 توان بدون بروکراسی مسکن ساخت.در روستاهای پیرامون شهر ابهر می 

 کاربری اراضی روستاها )به صورت غیر قانونی( به راحتی قابل تغییر است. 

 زمین توسط منابع طبیعی و ارگانهای دیگر به افراد خاصی واگذار می شود.)مدیریت دولتی(

 دولت به ساخت و سازهای غیر مجاز حاشیه شهر ها  امکانات زیر ساختی و رفاهی می دهد. 

 گرفتن وام مسکن روستایی از بنیاد مسکن  

 سیاستگذاری های دولتی)برنامه ریزی ها(  

  پایین بودن قیمت زمین در روستاهای پیرامون نسبت به شهر)تفاوت قیمت و صرفه اقتصادی(

 

 

 

 اقتصادی

 پایین بودن قیمت اجاره مسکن در روستاهای پیرامون نسبت به شهر

 پایین بودن ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی 

 عدم رقابت بخش کشاورزی با رانت زمین 

 درآمد ناشی از فروش زمین های کشاورزی 

 فزایش قیمت محصوالت کشاورزیا

 کمبود زمین کشاورزی قابل کشت 

 عدم صرفه اقتصادی کار کشاورزی 

 شغل بهتر و درآمد بیشتر در شهر ابهر 

 ارث و میراث مسائل  

 درآمد کم دامداری 

 اجتماعی میزان بیگانگی با فضای شهری

 نزدیک بودن روستا به شهر موجب سهولت دسترسی شده است. 
 دسترسی

 قیمت حمل و نقل عمومی مناسب است.  

 کالبدی افزایش ساخت وساز درروستاهای پیرامونی

 .1398منبع: نگارندگان 
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با توجه به معناداری آزمون فریدمن و اینکه مقدار  ،(2شماره  جدول)در ی سطح کالن هاعامل تبیین

sig 00/0 پیدا کرد و  نتایج آزمون نشان درصد به آن اطمینان  1/0توان با سطح خطای است می

( و عامل انباشت سرمایه و قدرت درصد 33/5با ) سرازیر شدن درآمد نفتی به شهرهادهد عامل می

ر شناخته شده است و همچنین سطح کالن تاثیر گذا به عنوان مهمترین عامل (درصد 03/5با ) در شهر

 کمترین اهمیت را داشته است. (درصد 88/1با ) عامل فناوری بهداشتی و درمان

 

 کالن یعامل ها دمنیآزمون فر جی(: نتا2جدول شماره)

 آزمون فریدمن

میانگین 

 رتبه

 ردیف های کالن عامل

 1 اصالحات ارضی 23/3

Test Statisticsa 88/1 2 فناوری بهداشتی و درمان 

N 20 30/3 3 تنزل مقام کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی 

Chi-

Square 

 4 روستایی در طرح های فرا دست. نقش و جایگاه نقاط شهری و 25/2 441/62

Df 5 03/5 5 انباشت سرمایه و قدرت در شهر 

Asymp. 

Sig. 
 6 به شهرها یشدن درآمد نفت ریسراز  33/5 000/0

 .1398منبع: نگارندگان 

 

استفاده شد، علت استفاده از  یتک نمونه ا Tاز آزمون  سطح کالن، یعامل ها ریدر تفس نیهمچن

آنها مشخص  ی)حد وسط( برانیانگیم نییعامل ها با تع یگذار ریتاث زانیم نکهیا یآزمون، برا نیا

آن عامل به صورت مثبت و  ریثکمتر از حد وسط بوده باشد تا ای شتریعامل ها ب نیانگیشود ،اگر م

 نیانگیحد وسط سه در نظر گرفته شده که م یتک نمونه ا tشود. در آزمون  یمشخص م یمنف

در سه عامل سوم، چهارم  sigاز عدد سه بوده است. مقدار  شتریپنجم و ششم ب اول, سوم، یعامل ها

 سه عامل دارا هستند. نیعامل ها ا نیرا در ب ریتاث نیشتریب بیترت نیبوده که بد 05/0و پنجم کمتر از 
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 تک نمونه ای گویه های عامل های کالن Tنتیجه فروانی آزمون  (:3جدول شماره)
One-Sample Statistics های کالن عامل 

 

 ردیف

Std. 

Error 

Mean 

Std.Deviation Mean N 

 1 اصالحات ارضی 20 3500/3 18210/1 26433/0

 2 فناوری بهداشتی و درمان 20 4500/2 19097/1 26631/0

تنزل مقام کشاورزی در مقایسه با سایر بخش  20 5500/4 82558/0 18460/0

 های اقتصادی

3 

ط شهری و روستایی در طرح نقش و جایگاه نقا 20 1500/2 13671/1 25418/0

 دست.های فرا

4 

 5 انباشت سرمایه و قدرت در شهر 20 8000/4 52315/0 11698/0

 6 به شهرها یشدن درآمد نفت ریسراز  20 3500/3 81273/0 18173/0

 .1398منبع: نگارندگان 

 

One-Samplتک نمونه ای گویه های عامل های کالن  T(:نتیجه آزمون 4جدول شماره) e Test )) 

Test Value = 3  

 های کالن عامل

 

ف
ردی

 95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

Mean 

Differenc

e 

 

 

Sig. (2-

tailed) 

 

Df 

 

T 

 
Upper Lower 

 1 اصالحات ارضی 324/1 19 201/0 35000/0 -2032/0 9032/0

 2 فناوری بهداشتی و درمان -065/2 19 053/0 -55000/0 -1074/1 0074/0

 3 تنزل مقام کشاورزی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی 396/8 19 000/0 55000/1 1636/1 9364/1

 4   ط شهری و روستایی در طرح های فرادستنقش و جایگاه نقا -344/3 19 003/0 -85000/0 -3820/1 -3180/0

 5 انباشت سرمایه و قدرت در شهر 387/15 19 000/0 80000/1 5552/1 0448/2

 6 به شهرها یشدن درآمد نفت ریسراز  926/1 19 069/0 35000/0 -0304/0 7304/0

 .1398منبع: نگارندگان 

 

دمن تصمیم گیری( با استفاده از آزمون فری -عامل های )بخش مدیریتی ،(5جدول شماره )با توجه به 

بیشترین  درصد( 18/5با ) وام مسکن روستایی از بنیاد مسکن گرفتنمورد تحلیل قرار گرفت و عامل 

 تاثیر را داشته است.
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 نتیجه آزمون فریدمن گویه های (:5جدول شماره)

میانگین  آزمون فریدمن

 رتبه بندی
 ردیف عامل ها

 1 تصرف زمینهای اطراف شهر ابهر توسط مهاجران 03/3

aTest Statistics 82/4 .2 در روستاهای پیرامون شهر ابهر می توان بدون بروکراسی مسکن ساخت 

N 17 47/4 .3 کاربری اراضی روستاها )به صورت غیر قانونی( به راحتی قابل تغییر است 

Chi-Square 332/27 41/2  4 شود.)مدیریت دولتی(زمین توسط منابع طبیعی و ارگانهای دیگر به افراد خاصی واگذار می 

Df 6 50/3 .5 دولت به ساخت و سازهای غیر مجاز حاشیه شهر ها  امکانات زیر ساختی و رفاهی می دهد 

Asymp. Sig. 000/0 18/5 6 گرفتن وام مسکن روستایی از بنیاد مسکن 

a. Friedman Test 59/4 )7 سیاستگذاری های دولتی)برنامه ریزی ها 

 .1398منبع: نگارندگان 

 نیی( نشان داد که عامل پا6است )جدول شماره  sig 001/0آزمون که مقدار  یباتوجه به معنادار

رتبه را داشته و  نیدرصد( باالتر 59/7نسبت به شهر )با  رامونیپ یدر روستاها نیزم متیبودن ق

 را داشته است. ریتاث نیدرصد( کمتر 32/2)با  راثیعامل مسائل ارث و م

 

 (:نتیجه آزمون فریدمن گویه های اقتصادی6جدول شماره)

میانگین رتبه  آزمون فریدمن

 بندی

 ردیف عامل ها

aTest Statistics 59/7 )1 پایین بودن قیمت زمین در روستاهای پیرامون نسبت به شهر)تفاوت قیمت و صرفه اقتصادی 

N 17 62/6  2 شهرپایین بودن قیمت اجاره مسکن در روستاهای پیرامون نسبت به 

 3 پایین بودن ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی 59/5

Chi-Square 621/15 59/6  4 عدم رقابت بخش کشاورزی با رانت زمین 

 5 درآمد ناشی از فروش زمین های کشاورزی 38/6

Df 10 15/4 6 افزایش قیمت محصوالت کشاورزی 

 7 کمبود زمین کشاورزی قابل کشت 12/5

Asymp. Sig. 001/0 91/5 8 عدم صرفه اقتصادی کار کشاورزی 

 9 شغل بهتر و درآمد بیشتر در شهر ابهر 56/6

a. Friedman Test 
 

 10 ارث و میراث مسائل 32/2

  درآمد کم دامداری 18/3

 .1398منبع: نگارندگان 
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 یآوردن به روستاها یو رو یشهر یبا فضا یگانگیب زانیکه مولفه م یاجتماع یدر بخش عامل ها

 2/41کم )با  یلیخ نهیبه گز انیشهر ابهر که مورد پرسش قرار گرفت، با پاسخ پاسخگو یرامونیپ

 یدسترس زانیمربوط به بعد م یاست. عامل ها افتهیعامل اختصاص  نیبه ا  یفراوان نیشتریدرصد( ب

بودن روستا به شهر با  کیبه مولفه نزد انیقرار گرفت و پاسخگو لیمورد تحل یبه شهر با فراوان

 یحمل ونقل عموم متیعامل ق نینظر را داشته اند. همچن نیشتریدرصد( ب 7/64)با  ادیز فیط

 یرا دارا بوده است. در بررس یسهم درصد فراون نیشتریمتوسط، از ب فیط یبا فراوان زیمناسب ن

را داشته.  یصد فراواندر نیشتریب یرامونیپ یساخت وساز درروستاها شیافزا ،یعامل بعد کالبد

 نکهیا صیبه جهت تشخ یو دسترس یکالبد ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیریمد یبعدها نیدر ب نیهمچن

مورد مطالعه داشته، از آزمون  یراشهریپ یرا در روستاها ییفضا-یمکان ریتاث نیشتریکدام بعد ب

 sig(، که مقدار 7قرار گرفتند که باتوجه به جدول شماره) یاستفاده و ابعاد مورد رتبه بند دمنیفر

 برابر بوده است. 00/0

 (:نتیجه آزمون فریدمن عامل ها7جدول شماره)

 آزمون فریدمن میانگین رتبه ها عامل ها ردیف

 aTest Statistics 03/3 مدیریتی 1

 N 17 21/4 اقتصادی 2

Chi 864/29 56/1 اجتماعی 3 -Square 

 Df 4 74/3 دسترسی 4

Asymp. Si 000/0 47/2 کالبدی 5 g. 

 .1398منبع: نگارندگان                   

 

 تشکیل هیگو 28از درصد به آن اطمینان پیدا کرد که در بین عامل ها که  1/0می توان با سطح خطای 

درصد کمترین تاثیر را  56/1درصد بیشترین تاثیر و عامل دسترسی با  21/4شده، عامل اقتصادی با 

نامی عمومی است برای برخی از روش های آماری چند متغیره که هدف  :تحلیل عاملی داشته است.

 اصلی آن خالصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها

می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عامل های عمومی محدودی دسته بندی کرده و تبیین می 

عمل استخراج عامل ها با استفاده از محتویات ماتریس همبستگی بین  (.282: 1389 ند)کالنتری،ک



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

546 

 

شاخص ها به دست می آید. با استفاده از ماتریس عاملی، عوامل مشترک هر یک از شاخص ها به 

ست می آید. برای مشخص کردن معنا دار بودن عوامل انتخاا شده در این روش، از معیار مقدار د

ویژه استفاده می گردد. در تحلیل مولفه های اصلی تنها عاملهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک 

به عنوان عامل های معنی دار در نظر گرفته شده و کلیه عامل  (، 8با توجه به جدول شماره) باشد

وند)حکمت نیا و موسوی، هایی که مقدار ویژه آنها کمتر از یک است از تحلیل کنار گذاشته می ش

1385 :232.) 

 

 (: درصد واریانس و مقادیر ویژه عامل های مختلف8جدول شماره)
Total Variance Explained 

 مولفه

 استخراج مجموع ضرایب عوامل اولیه مقادیر ویژه

 مجموع
 واریانس

 )درصد(

 تجمعی

 )درصد(
 مجموع

 واریانس

 )درصد(

 تجمعی

 )درصد(

1 422/7 555/18 555/18 422/7 555/18 555/18 

2 544/5 860/13 415/32 544/5 860/13 415/32 

3 706/4 766/11 181/44 706/4 766/11 181/44 

4 395/3 488/8 669/52 395/3 488/8 669/52 

5 207/3 018/8 687/60 207/3 018/8 687/60 

6 862/2 155/7 843/67 862/2 155/7 843/67 

7 413/2 031/6 874/73 413/2 031/6 874/73 

8 197/2 493/5 367/79 197/2 493/5 367/79 

9 881/1 702/4 069/84 881/1 702/4 069/84 

10 628/1 071/4 140/88 628/1 071/4 140/88 

11 237/1 093/3 233/91 237/1 093/3 233/91 

12 994/0 485/2 718/93    

13 924/0 309/2 027/96    

14 682/0 704/1 731/97    
15 564/0 410/1 141/99    

16 343/0 859/0 000/100    

 .1398منبع: نگارندگان 
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استخراج گردید که همگی  گویه فوق 28از   ،عامل 11که؛ تعداد ( نشان می دهد 8جدول شماره)

درصد از واریانس را تبیین و تشکیل می دهند.  23/91دارای مقادیر ویژه باالی  یک بوده و جمعا 

ان می دهد اولین عدد مهمترین صها از طریق تحلیل مولفه های اصلی نشنتایج بررسی و تحلیل شاخ

. به دلیل درصد از واریانس را تشکیل می دهد 422/7عامل است در این تحلیل، این عامل به تنهایی 

اینکه مقدار ویژه مولفه های بعدی کمتر از یک است معنی دار نبوده و قابل استفاده در تحلیل های 

و به  گیکردن عامل ها نبود چون از قبل عامل ها تفک دایپ یعامل لیهدف ما از تحل بعدی نیست.

 2شمارهکل ششود.  یم نییکه چند درصد از عامل ها تب میبود نیدست آمده بود و ما به دنبال ا

 نمایش گرافیکی ارزش ویژه هر یک از عامل های استخراج شده را نشان می دهد.

 

 .گرافیکی ارزش ویژه هر یک از عامل های استخراج شده شی: نمودار نما3شکل 

 .1398منبع: نگارندگان 

 

( چرخش عامل هاست. به طور کلی دوران varimaxیکی از مفاهیم مهم در روش تحلیل عاملی،)

عامل ها به دو صورت متعامد و غیر متعامد)همبسته( صورت می گیرد. در اینجا از روش دوران 

متعامد استفاده شده است. در بسیاری از موارد، عامل های اولیه چرخش نیافته مناسب نیستند. دراین 

کرده ها در چندین عامل مختلف جلوگیری  متغیرموارد چرخش عاملها می تواند از ورود برخی 
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ساختار عاملی مناسب و قابل تفسیر تری ارائه دهد. بنابراین، دلیل اصلی چرخش عاملها دستیابی به 

ماتریس عاملی ساده و از نظر تئوری معنادار و قابل تفسیر است. حاصل عمل چرخش، ماتریسی از 

عامل، وزن متغیرهای مختلف مشخص بوده که بر اساس عوامل دوران یافته است که در آن برای هر 

آن هر عامل به متغیرهای خاص مرتبط می شود. بعد از دوران عامل ها، درصد واریانسی که توسط 

 ماند.ا درصد تجمعی کل واریانس ثابت میهر عامل تعیین می گردد تغییر می کند، ام

 

 یریگ جهینت

، به ویژه از لحات والت روسااتاهای پیراشااهری گوناگون در شااکل دهی تح بررساای نقش عوامل

عوامل متعدد و در  به شاامار می رود.  فضااایی، مقوله مهمی در مطالعات نوین جغرافیایی -مکانی

ستایی            سکونتگاه های رو سبب تغییر کارکردهای  صاد  شدن اقت سته  به روند جهانی  هم تنیده واب

توسعه که به   تیریمد یو ناکارا کینظام بورکراتد از: شده است که مهمترین آنها عبارتن   پیراشهری 

. و در صاااورت عدم خالء  شاااودیبر روند تحوالت نم  یجامع  تی ریمد  یموجب آن از نظر قانون  

 یم یرا خنث گریهمد  یها تی فعال  یتوانند با روش شااابه قانون   یافراد و ساااازمان ها م زین یقانون

 ییاجرا تیو قابل یامروز همخوان تیاقعگردد با و یاتخاذ م ییها اسااتیاساااس ساا نیکنند. بر هم

صعود       شد  شد. ر شته با شت و درمان که باعث افزا    تیجمع یندا سطح بهدا  شیبخاطر باال رفتن 

-مرکز جادیبه شهرها و ا  یشدن درامد نفت  ریسراز  ران،یشده است. عمده مشکل اقتصاد ا     تیجمع

سطه روش ها       رامونیپ ستاها بوا شهرها بر رو سلط  سترش افق  لهمختلف از جم یو ت شهرها و   یگ

گردد. انباشاات  یم رهیساااخت و ساااز ها و غ یبرا ییروسااتا یزراع یها نیبه زم یدساات انداز

صاد  یخاص اجتماع تیحاکم لیبه دل هیسرما  صل آن ا    یو اقت شده و حا  جادیباعث ظهور قدرت 

ساز زده و      یشود. جامعه غن  یم یدر برابر غن ریدو جامعه فق ساخت و  ست به   یم باعثو مرفه د

اسکان و   ییارتباطات امکان جدا یسپرده شوند. تکنولوژ   یجامعه به فراموش  گرید یشود گروه ها 

شهرها  هیحمل و نقل باعث شده است که افراد در حاش یها نهیاشتغال را فراهم آورده و کاهش هز

 داشته باشد. یو روزانه به محل کار رفت و آمد، دسترس یزندگ یرامونیپ یو روستاها
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در همجوار شهرها  یراشهریپ یروستاها تیریهمواره مد ،یمدار تیریقدرت و مد هیبر اساس نظر

 یلیبه دال یشهر تیریکرده و مد یدست انداز انییروستا یها نیبه زم یقرار گرفته و افراد شهر

 .ندینما تیریمشکل را مد نیتوانند ا یو استقالل نم یفن تیو اقتدار و صالح یستگیهمچون عدم شا

نقش را در تحوالت  نیشتریب انییوام مسکن به روستا التیبا تسه یمسکن انقالا اسالم ادیاداره بن

مهاجرت هاست اگرچه  زندهیعامل بر انگ نیمهمتر یداشته است. عوامل اقتصاد یراشهریپ یروستاها

 یکی یشهر -ییروستا هیرو یب یشوند. مهاجرت ها یموثر واقع م زین یو فرهنگ یعوامل اجتماع

 تیجمع شیشده و باعث افزا یراشهریپ یاوردن مهاجران به روستاها یکه باعث رو ییاز عامل ها

 یکه عامل یشهر یبا فضا یگانگیکه قصد مهاجرت به شهرها را دارد بخاطر ب یآنها  شده، افراد

 کشاند. یاطرف شهر م یهست که آنها را به سکونت در روستاها یدر بعد اجتماع یاصل

کند، به نحوی که اهالی کم  به نحوه بارزتری در روستاهای پیرامونی نقش ایفا می اقتصادی عامل

درآمد با تغییر کاربری زمین های زراعی و بایر سعی در بدست آوردن سود بیشتر هستند. ارزش 

زمین های کشاورزی پایین آمده و توان مقابله با رانت خواری زمین را نداشته است. همچنین افراد 

مهمترین  کم و نیروی جوان روستاها به بخش خدمات هدایت شده اند. شاغل در بخش کشاورزی

رویی ام هسته های روستایی درشهر، رویافضایی ادغ -عامل ظهور و آشکار سازی پیامدهای کالبدی

زان بودن قیمت زمین ار دو نظام سکونتگاهی شهر و روستا با ساختار و کارکردهای گوناگون است.

ا در افزایش ساخت و ساز های بدون برنامه و هدایت شده و در نتیجه آشفتگی کالبدی رباعث 

همچنین عامل کالبدی با وروود مصالح شهری به  داشته است. روستاهای پیراشهری به دنبال

 یدر دهه ها یبه طور کل شده است. و بافت جدید ف باعث متمایز شدن بافت قدیمروستاهای اطرا

شهرها  رامونیپ یروستاها ژهیبه و م،یکشور شاهد هست یرا در روستاها یمختلف یها یدگرگون ریاخ

 یشهر میمستق راتیبا تأث ینواح نیکه ا رایز شودیم تیدر آنها به وضوح رو راتییکه سرعت تغ

شهر بر روستا غلبه نموده  ششقدرت ک ایخود پنداشته اند و حوزه نفوذ  یروبرو بوده و آن را الگو

را در آن  یاسیس یو حت یطیمح ،ییفضا-یکالبد ،یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد ییبسزا یو دگرگون

گاها موجب  ایشده  یرامونیپ یروستاها یبرا یاریبس یایمزا یگاه دارا دهیپد نیبالطبع ا کندیم جادیا

 است.   رانیا ییروستا یها ونتگاهحال حاضر سک تیموضوع واقع نیو البته ا گرددینزول آن م
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