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  *3مریم قاسمی ،2حمید شایان، 1همایون اکبري
 ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد. ارشد جغرافیا و برنامه شناسکار1

 دانشگاه فردوسی مشهدریزي روستایی،  استاد جغرافیا و برنامه2
 دانشگاه فردوسی مشهدریزي روستایی،  استادیار جغرافیا و برنامه3

  25/7/96؛ تاریخ پذیرش:  23/12/93تاریخ دریافت: 
  چکیده

 گستره و عمـق روابـطزیرا  ؛دارددر سطوح ملی، منطقه اي و محلی  توسعه ریزي برنامه در ايویژه هجایگا شهر و روستا روابط
با هدف تحلیل روابـط این پژوهش مختلف جغرافیایی بسیار موثر است.  فضاهاي تحوالت بر پیرامون روستاهاي با کوچک شهرهاي

 روابـط از منظـور است. انجام پذیرفتههرسین و کرمانشاه ري شه نقطۀبخش مرکزي شهرستان هرسین با دو  روستائیان عملکرديِ
 روشاسـت.  شده بررسی گوناگون هاي زمینه در که است روستا به شهر و شهر به روستا هايجریان بر حاکم پیوندهاي عملکردي:

بخش مرکزي شهرسـتان در  روستا14 خانوار روستایی در 229 تحلیل واحد ،با رویکرد تطبیقی استو   تحلیلی-توصیفی ،تحقیق
 عـدبُ 4 تفکیـک بـه کرمانشاه و هرسین شهر باروستایی  هايخانوار ملکرديروابط عدر این پژوهش  .هرسین استان کرمانشاه است

آلفـاي کرونبـاخ . گردیـد یکمّ در طیف لیکرت شاخص 41  با متغیر 26 ذیل ايفرهنگی و مبادله و خدماتی، اجتماعی، اقتصادي
دهـد کـه تفـاوت نشـان مـی Paird Sample T testنتـایج حاصـل از آزمـون . است ابزار تحقیق مطلوبی نسبتاً بیانگر پایای 0,86

اجتمـاعی و ، کـه روابـط اقتصـاديین و کرمانشاه وجود دارد به طوريبین روابط عملکردي روستائیان با دو شهر هرس چشمگیري
 1,50و  2,41، 1,62بیشتر از کرمانشاه به ترتیب با  2,38و  2,68، 2,34ترتیب با بهبا شهر هرسین اي روستائیان فرهنگی و مبادله

روابط عملکردي  ،است. در مجموع 1,86بیشتر از شهر هرسین با  1,89عد خدماتی روابط روستائیان با شهر کرمانشاه با است. در بُ
 در واقـع اسـت، 1,86میـانگین کرمانشـاه بـا  تر از روابط روسـتائیان بـا شـهرگسترده 2,37 میانگین یان با شهر هرسین باروستائ

تري نسـبت بـه روابط گسترده درمانی-جز خدمات بهداشتیبههاي مورد بررسی ا شهر کوچک هرسین در تمامی زمینهروستائیان ب
  شهر کرمانشاه دارند.

  
  روابط عملکردي هرسین،شهر شهر کرمانشاه،  شهرستان هرسین، بخش مرکزي، ییروستاسکونتگاههاي : کلیدي هاي واژه

  
 مقدمه
انباشـتگی  ،هتوسـع جهـان درحـال در: مسـئله طرح 

چـون هممشکالت بسیاري در شهرهاي بـزرگ شهري 
ــــب  تراکم جمعیــــت، بیکــــاري، مهــــاجرت و تخری
 امــروزه اغلــباســت.  ایجــاد نمــوده و ... زیســت محیط
 توسعۀتوجه خود را به  ،اي گران شهري و منطقهتحلیل

 اسـتراتژي الزمعنـوان   بـهکوچـک شهرهاي متوسط و 
شـهرهاي  توسـعۀبراي غلبه بر عـدم تعـادل ناشـی از 

ــزرگ  ــتهمعطــوف ب ــدداش  ,.Mahdibeigi et al( ان

                                                             
 :نویسنده مسئولmagh30@um.ac.ir   

 عنوان حـافظ تعـادل شهرهاي کوچک بـه ).2010:160
 همکـاران، (نـوري و اي) محیطی روستا (ثبـات منطقـه

 بـه مراکـز روسـتایی هتوسـعن انتشـار کانو ،)6: 1388
 ۀبازار مناسب براي ارائـ، )5: 1389 اقري،(روستایی و ب

 :1390کـانیکی و سـجادي،م( مختلفخدمات در ابعاد 
نقش عدالت اجتماعی و رفاه عمـومی،  ةایفاکنند ،)656

 و رشـنوي، پـورجمعـه( یشغلهاي  فرصت ةایجادکنند
 یصـنعتخـدمات حمـایتی و  ةکنند ) عرضه31: 1390

ــی،( ــاي خدمات )، مکان33: 1388 فن ــانی ه ــر  رس برت
 ,Shamsoddini( اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی

عامل رشد اقتصـادي بـازار کشـاورزي، ، )2011:57-93
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ــود ــد بهب ــراي نهاده ةدهن ــا ب ــی بازاره ــاي  دسترس ه
اي و  ونقـل درون منطقـه حمل ةدهند کشاورزي، بهبود

 یدورانــوآمــدها و مهــاجرت  کننــده بــه رفت کمک
) و... مـورد 154-155: 1391، زاده و همکـاران ابراهیم(

 در گـروکوچک  نقاط شهري مطلوب عملکرداند.  توجه
 روستاهاي در نفوذ و قدرت و دولت گذاريرشد سرمایه

 تجـاري، اقتصـادي، گونـاگون هاي در زمینـه پیرامونی
. اســت ماننــد اینهــا و خــدمات و فرهنگــی -اجتمــاعی

را بـا شـهر روسـتائیان حاضر روابط عملکردي  پژوهش
کـه  کرمانشـاه (مرکـز اسـتان)ن و شهر کوچک هرسی

بـا روسـتاهاي  متأثر از شدت و وسعت روابـط و پیونـد
مـورد بررسـی هاي روستایی است، پیرامونی و پسکرانه

   دهد.قرار می
نظــام شــهري اســتان  دهــدهــا نشــان مــیبررســی

در شهر کرمانشـاه ، است مواجهکرمانشاه با عدم تعادل 
 لکردي قويعم ةحوزاین استان به دلیل برخورداري از 

عنوان شهر مسلط (نخست شـهر) موجبـات  به و متنوع
اسـت. فراهم آوردهنظام شهري استان  دررا  ناهماهنگی

شهر متوسـط کرمانشاه حالی است که در استان این در
 ۀو همـ وجـود نـدارد، مطابق با تعاریف علمـی(میانی) 

جز شهر کرمانشاه کـه مرکـز اسـتان  شهرهاي استان به
شـکاف گیرنـد.  هرهاي کوچک قرار میش ةدر رد ،است

وچـک اسـتان زیاد بین شـهر کرمانشـاه و شـهرهاي ک
از نواحی روستایی و برخی گیري مهاجرت  موجب شکل

هر کرمانشـاه بسـیار کوچـک بـه شـشهري هاي  کانون
توزیـع فضـایی جمعیـت در  ةگردیده اسـت. ایـن نحـو

عــدم تعـــادل  ةدهند مراتب شــهري، نشــان سلســله
ــهري در ســکونتگاهی و حاک ــت الگــوي نخســت ش می

نظام  یابی بــهدســتجهــت نظران  اســتان اســت. صــاحب
ــه ــایی بهین ــهري و فض ــرد ، ش ــش و عملک ــت نق تقوی

هـاي واسـط و اولیـه عنوان حلقه شهرهاي کوچک را به
ناپـذیر  بین جوامع شهري و روستایی ضـرورتی اجتناب

غفاري  ؛9: 1392 فر،یغفوري و لطفی( ندینما می عنوان
ـــده و  ـــاران،گیالن ـــایج بر .)1: 1391 همک ـــاس نت اس
شهرســـتان هرســـین در اســـتان  1390سرشـــماري 

داراي دو نفــر  86342کرمانشــاه بــا جمعیتــی معــادل 
و » هرسـین«شـهري  بخش و چهار دهستان و دونقطه

. شـهر هرسـین بـا جمعیتـی معـادل اسـت» بیستون«
ــر 49967 ــد 57,9( نف ــتان) در  درص ــت شهرس جمعی
ــله  ــهر ک 47فاص ــومتري ش ــرار داردکیل ــاه ق  و رمانش

در شـهر اسـتان  نیپنجمـعنوان یک شـهر کوچـک  به
استان کرمانشاه محسـوب  يمراتب شهر ساختار سلسله

 .)35: 1390(سالنامه آماري استان کرمانشـاه،  شود می
حاضر با توجه بـه مرکزیـت شـهر کرمانشـاه در درحال
 متمرکـزشـهر این جمعیت در  ، منابع وامکانات ،استان
هاي شـهري بـا ضـعف سـاختاري و یر کانونو سا است

مهـاجرت  ،یند ایـن مسـالهآبر عملکردي مواجه هستند
مرکز استان به روستائیان جویاي کار و روستائیان مرفه 

 و تـرین مهم ازاسـت. تهران و کـرج  ای(شهر کرمانشاه) 
 و توجهـات در ایـن زمینـه عطـف هـاتـالش مؤثرترین
 هـــب توجـه و شـهري کوچـک هايکانون بر مطالعات

کـه با توجه به ایناست.  1روستایی ۀآنها با پسکران روابط
هـاي زنـدگی متی از واقعیتشهر قس-پیوندهاي روستا

 نــواحی روســتایی اســتدر ســاکن  هــايخانوارروزانــه 
مطالعه و بررسـی ، )83: 1383(طاهرخانی و افتخاري، 

مسائل شـهرگرایی  روابط شهر و روستا به منظور درك
هاي مناسب جهت برقراري یک روند حل و پیدایش راه

بـه نظـر متعـادل شـهري و روسـتایی ضـروري  توسعۀ
ــدگاه اگر )؛24: 1382(رضــوانی،  رســد مــی چــه در دی

سـتا از طریـق موضوع روابط متقابـل شـهر و رو ،سنتی
فضایی  توسعۀعنوان عامل موثر  نفوذ شهرهاي بزرگ به

است، اما شهرهاي کوچـک و متوسـط بـه شناخته شده
شهر و روستا محسوب  حلقۀ مهم و مکمل رابطۀوان عن

ــی ــوندم ــور ).Tacoli, 1998:142( ش ــط از منظ  رواب
ــردي ــه عملک ــن مطالع ــدهاي ،در ای ــاکم پیون ــر ح  ب

 در کـه است روستا به شهر و شهر به روستا هاي جریان
 -اجتمـاعی مبـادالتی، اقتصـادي، گونـاگون هاي زمینه

 بـا. اسـت تـهگرف قرار بررسی مورد خدماتی و فرهنگی
تحقیـق بـه  اصـلی پرسشتوجه به مطالب مطرح شده 

عملکرد شـهر هرسـین در : گردد این صورت مطرح می
 ،ياقتصـاد ابعـادرفع نیازهـاي مختلـف روسـتائیان در 

ی در مقایسـه بـا و خـدمات يتجار ،یو فرهنگ یاجتماع
  چگونه است؟کرمانشاه شهر 

                                                             
1. Rural hinterland 
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   پیشینۀ نظري تحقیق
لعـات گسـترده و مطا» شهرهاي کوچک«پیرامون 

گوناگونی در سطوح بین المللی، ملی و محلـی صـورت 
 ،دهـدبررسی پیشینه پـژوهش نشـان مـیگرفته است. 

در ارتباط با موضوع تحقیـق را  هاي انجام شدهپژوهش
ختلفـی قـرار داد. تعـدادي از هـاي مهتوان در دسـتمی

هاي انجام شده شهرهاي کوچک را در ارتبـاط پژوهش
مـورد بررسـی قـرار » اياي و ناحیـههمنطقـ توسعۀ«با 

 انـدام میانه شهرهاي عملکرد بررسی« جملهاند منداده
 شـهر: موردي مطالعه( اي ناحیه پایدار توسعه فرایند در

ــان ــاران (» )بوک ــري و همک ــی«)، 1394از آهنگ  بررس
 مطالعـه ايمنطقـه توسعۀ در کوچک شهرهاي عملکرد
سـتایی و رواز  »رزن شهرسـتان مرکزي بخش: موردي

 رویکـردي کوچـک شـهرهاي« کتـاب )،1389( يباقر
ــر ــعۀ در دیگ ــه توس ــی »ايمنطق ــش « ،)1388( فن نق

اي مطالعـه مـوردي:  ناحیـه توسعۀشهرهاي کوچک در 
بررسـی «، )1389( برزگـر و افراختـهاز  »شهر زیـرآب

دهی نظــم  تـأثیر نقــش شــهرهاي کوچـک در ســازمان
 ،)1388( نصـیري »فضایی مطالعه موردي: شهر بومهن

 و فضـایی دهی سـازمان در کوچـک شـهرهاي جایگاه«
 ،)1375( نظریـان »زنجـان: موردي مطالعه ملی توسعۀ

بخشــی توزیــع جایگــاه شــهرهاي کوچــک در تعــادل«
، )1388( تقوایی و رضاییاز  »فضایی مورد استان ایالم

 مطالعـه ايمنطقـه توسـعۀ در کوچک شهرهاي نقش«
بـاقري و از  »رزن) شهرسـتان مرکـزي بخـش: موردي

هاي مـذکور لیه پژوهشک ... که در) و1388همکاران (
اي منطقه توسعۀبر تاثیرات مثبت شهرهاي کوچک در 

آفرینـی شود دلیل ایـن امـر نقـشاي تاکید میو ناحیه
هــاي مختلــف و تــراوش شــهرهاي کوچــک در زمینــه

مناسب  کل منطقه و به تبع آن توزیع فضایی به  توسعه
هـاي مـذکور توصـیه اغلب پـژوهشجمعیت است. در 

 شـهري نظـام به  بخشی تعادل هايستسیا شود درمی
  .شود بیشتر توجه کوچک شهرهاي به باید ایران
 هـاي انجـام شـده شـهرهايپژوهشاز دسته دیگر      

مورد بررسی  »روستایی توسعۀ«را در ارتباط با  کوچک
کـارکرد شـهرهاي کوچـک در «انـد از قبیـل: قرار داده

از  »نـواحی روسـتایی مطالعـه مـوردي: اشـنویه عۀتوس

بررسی و تحلیـل اثـرات «)، 1390کانیکی و سجادي (م
 توسـعۀشهرها و شـهرهاي کوچـک در  -روستا توسعۀ

ــه ــتان منطق ــوردي: شهرس ــه م ــتایی مطالع اي و روس
تحلیلی « )،1392همکاران (بوزرجمهري و از  »نیشابور

ــهرهاي کوچــک در  ــش ش ــر نق ــعۀب  –اقتصــادي توس
جتماعی روستاهاي پیرامونی منطقه مطالعـه مـوردي: ا

همکــاران آبادي و  حسـیناز  »شهرسـتان قیـر کـازرون
تحلیل کارکردي از نقش اقتصادي شهرهاي «)، 1391(

روستایی مطالعه مـوردي: زاهدشـهر  توسعۀکوچک در 
)، 1391زاده و همکـاران ( ابـراهیماز  »بخش شیبکوفسا

 توسـعۀکوچک در  تحلیل و ارزیابی کارکرد شهرهاي«
ــرابله  ــهر س ــوردي: ش ــه م ــون مطالع ــتایی پیرام روس

سرشـت و همکـاران  نیک »شهرستان شیروان وچرداول
 توسـعۀنقش و عملکرد شهرهاي کوچک در «)، 1391(

ــورد  ــبکه م ــل ش ــتفاده از روش تحلی ــا اس روســتایی ب
رضوانی و همکاران  »دهستان رونیز شهرستان استهبان

ــه«)، 1386( ــاي ش ــش کارکرده ــک در نق رهاي کوچ
از  »روستایی مورد مطالعه: حمیدیـه خوزسـتان توسعۀ

نقش شـهرهاي میـانی و «)، 1378( و سعیدي شیرازي
فیلـد و همکـاران از مـی »روسـتایی توسعۀکوچک در 

هاي مـذکور کـارکرد کلیه پژوهش و ... که در )2005(
واحی روستایی مـورد بررسـی ن توسعۀشهر کوچک در 

هاي انجام شده همگی بر توانایی گیرد. پژوهشقرار می
ــی،  غیرقابل ــات جمعیت انکــار شــهرهاي کوچــک در ثب
و نوآوري به نـواحی روسـتایی پیرامـونی،  توسعۀانتقال 

اي  بازاریابی فرآورده، هاي شغلی غیرزراعیایجاد فرصت
هاي روسـتایی و رسانی به پسکرانه کشاورزي و خدمات

و ... تاکیـد  ،انجام مبادالت اقتصادي، تجاري، فرهنگـی
  شود.می

رسـی هاي انجام شـده بـه برپژوهشاز دیگر  ۀدست     
ــهرهاي« ــدهاي ش ــط و پیون ــک رواب ــواحی  کوچ ــا ن ب

روابط متقابـل شـهر و «جمله:  از اند پرداخته» روستایی
 )،1380افراختـه (از  »روستا مطالعه موردي: ایرانشـهر

اي آن مطالعـه توسـعۀمناسبات روستا با شهر و اثرات «
معیــدفر و اکبــري از » وردي: شهرســتان ســاوجبالغمــ
ی روابط شـهر و روسـتا بـا یابی فضایسازمان«)، 1386(

تحلیـل «)، 1391زاده ( ابـراهیماز  »سیسـتانتأکید بر 



 97زمستان  / ام سیشماره مسلسل  / هشتمل مجله آمایش جغرافیایی فضا /سا                                                                                     178

ــونی ــتاهاي پیرام ــا روس ــار ب ــهر گلبه ــه نوش از » رابط
ـــدیري ـــاران ( ق ـــوم و همک ـــی «)، 1386معص تحلیل

شهري مطالعه -جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی
از » مـــوردي مرودشــــت و روســــتاهاي پیرامــــونی

بررســی روابــط «)، 1390الــدینی و همکــاران ( شــمس
 نمونه موردي اقتصاد شهر و روستا در شهرهاي متوسط

) و ... کـه 1390) ضرابی و همکاران (شهرستان کازرون
هرهاي کوچـک و به بررسی روابط و مناسبات بـین شـ

ایـن روابـط عمـدتاً در  پردازنـد.پسکرانه روستایی مـی
رابطـه شـهر و ، روابط جمعیتی شهر و ناحیـهچارچوب 

آوري، توزیع و بازرگانی تولیدات  ناحیه در رابطه با جمع
نقـش شـهر ، رابطـه خـدماتی شـهر و ناحیـه، روستاها

و ... مـورد بررسـی  عنوان مرکزیـت اداري و سیاسـی به
گرفتـه در هاي صـورتاست. بررسی پژوهشقرار گرفته

پـن، آمریکـاي چـین، ژاجهان (یران و سایر کشورهاي ا
 دهد کـه تقویـت روابـط شـهرهايالتین و...) نشان می

هاي روستایی راهبردي جهت انتقال کوچک با پسکرانه
  شود.هاي روستایی محسوب میتوسعه به حوزه

مطالعاتی محـدود در دهد بررسی پیشینه نشان می
ــهرهاي ک ــا ش ــاط ب ــتان کرماارتب ــک در اس ــاه وچ نش

بررسـی «تـوان بـه است. در ایـن زمینـه مـیشده انجام
ــله ــام سلس ــک در نظ ــهرهاي کوچ ــاه ش مراتبی  جایگ

یغفـوري و از  »کرمانشاه مطالعه موردي: شـهر روانسـر
تحلیل روابط متقابل شهر و روسـتا «، )1392فر (لطفی

یافتگی روسـتاهاي دهسـتان حومـه،  توسـعۀدر میزان 
ــین ــتان هرس ــ» شهرس ــه و ی از میرزای ــاران قلع همک

دهــد در هــا نشــان مــی) اشــاره نمــود. بررســی1392(
با موضوع بررسـی روابـط  ايشهرستان هرسین مطالعه

عملکردي شهرهاي کوچـک بـا پسـکرانه روسـتایی بـا 
 رویکرد تطبیقی مشاهده نگردید. 

  

  نظري  مبانی و هایدگاهد مفاهیم،
 توسـعۀهـاي اغلـب تئـوري بروز ناکـامی و ضـعفِ

باال به پایین (قطب  توسعۀستایی با دیدگاه شهري و رو
ریـزان و مرکز پیرامون و ...) سبب شد تـا برنامـه رشد،
توسعه و ایجـاد شـهرهاي ، راهبرد توسعهپردازان  نظریه

پـایین بـه  توسـعۀشهرها را با دیدگاه -کوچک و روستا
ــر  ــرار دهنــد. چــارچوب مفهــومی آن ب ــاال مــدنظر ق ب

 -س یکپـارچگی فضـاییاي بـر اسـاریزي منطقه برنامه
ــردي ــه2عملک ــت و ب ــتوار اس ــواع  ، اس ــل ان عنوان مکم

ها تحـت تـأثیر  اي و نه جایگزین آنریزي منطقه برنامه
) و 1970جانسـون (نظریات مکـان مرکـزي، نظریـات 

) 1976) و بـري (1966تاحدودي مطالعـات فریـدمن (
). در ایـن 405: 1390همکـاران،  طاهري و( شدمطرح 

اکز انتقال نوآوري به نواحی روسـتایی رویکرد شهرها مر
 توســعۀهــاي شــوند و اســتراتژي اطــراف محســوب می

و تقویـت ایـن روابـط یعنـی  توسـعهفضایی به سـمت 
روابط شهرهاي کوچک بـا روسـتاهاي پیرامـونی خـود 

  کنند. حرکت می
ماهیـت روابـط روسـتا و  ۀبحث و بررسی در زمینـ

 هتوسـعزي ری اي در نظریـه و برنامـهشهر جایگاه ویـژه
). 83: 1388داگـالس، ( دارداي و محلی) ملی، منطقه(

هـاي پیرامـون در واقع روابط شهرهاي کوچک با روستا
هـاي ترین عوامـل مـؤثر بـر تحـوالت فضـا یکی از مهم
کـه  طوري ). به31: 1391زاده، ابـراهیم( استجغرافیایی 

اي مـورد ریـزي منطقـهترین مبحثی که در برنامـه مهم
بررسی بوده روابط بین شهر و منطقه، روابـط  ارزیابی و

قسـمتی و ( استشهر و روستا) مناطق (و اختالف بین 
مربوط بـه روابـط شـهر و  ۀ) مطالع5: 1379 همکاران،

روستا در سطح جهان مربوط به قـرن اخیـر اسـت کـه 
توسط دانشمندانی همچـون هـانس بوبـک، کریسـتالر، 

زن، ویـرث و اانگلیش، بناین، اهلرس، فریدمن، مارسل ب
ی قلعـه و همکـاران، (میرزایـ اسـت  دیگران انجام شده

). در این زمینه نظریات زیادي مطرح شـد 143: 1392
شهرهاي زایا و انگلی بی. اف. هـوزلیتز،  ۀاز جمله نظری

تیلـور و اسـتور،  ۀلیپتون، نظریـ ۀراندینلی، نظری ۀنظری
ــ ــوده ۀنظری ــر ت ــل فق ــاپلی تسلس ــا و ... (پ ــزدي و ه ی
رویکردهــاي  ،). در مجمــوع175: 1381براهیمـی، امیرا

تـوان در دو ا را مـینظري بـه مناسـبات شـهر و روسـت
بنـدي نمـود. در نگـر تقسـیمنگـر و مثبـتدسته منفی

نگر مناسبات بـین روسـتا بـا شـهر را رویکردهاي منفی
داننـد و به نفع شهر و بـه ضـرر روسـتا مـی یک طرفه

بط میان شهر با طوري که هانس بوبک در تحلیل روا به
روستا در دنیاي غیرصنعتی عمدتاً و پیوسته بر تحمیل 
نوع ویژه اي از روابـط سـلطه بـا ماهیـت اسـتثماري از 
سوي شهرها بـر محـیط روسـتایی تاکیـد دارد. او ایـن 
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داري سـرمایه«لطه در ایـران را در قالـب گونه روابط س
). 76: 1382(سـعیدي،  اسـت مطرح ساخته» وريبهره

نظر مکتب وابسـتگی معتقـد گوندر فرانک صاحبآندره 
بـه اقمـار  طـور کـه شـهرهاي بـزرگ ملـیاست همان

اند، خود ایـن اقمـار نیـز بـه متروپل غرب تبدیل گشته
ي کـوچکتر، یـک متروپـل نوبه خود نسبت به شـهرها

رونـد و خـود آن شـهرها نیـز در شمار میاستعماري به
محلـی هـاي اف خود داراي اقماري به شکل شهركاطر

ــ ــز در نظری ــون نی ــل لیپت ــتند. مایک ــتاها هس  ۀو روس
-رد نفوذ موثر شهر بـر حـوزهسوگیري شهري اعتقاد دا

-تنها مردم فقیر را در فقـر نگـه مـیهاي روستایی نه 
هـاي هـایی در داخـل حـوزهدارد، بلکه موجب نابرابري

شـهر بـا شـود. در مجمـوع وي مناسـبات روستایی می
. )Tacoli, 1998:150( دانـدروستا را به ضرر روستا می

نگـر در مـورد شـکل و رسد نظریـات منفـیبه نظر می
در اغلـب  19و  18قرن  ماهیت روابط شهر و روستا در

ن جمله ایـران قابـل تبیـیمن هتوسعحال کشورهاي در
شـکل کـه  کشی بـدانهستند و امروزه استثمار و بهره

  نگر است وجود ندارد.مورد نظر صاحبنظران منفی
شـهر از منظـر  که به مناسـبات روسـتا بـه کسانی
نگرند، اعتقاد دارند که شـهر مکـان نـوآوري، مثبت می

خالقیت و تحول مثبت است و برقراري ارتباط و پیونـد 
 ۀوستایی سبب انتقال و اشـاعمیان فضاهاي شهري و ر

اي از روســتا بــه شــهر توســعههــا و خصــایص ویژگــی
حبنظران بـه عنــوان یکــی از صــا گــردد. رانــدینلی مـی

کـردن فـراهماي شـهرها در توسـعهنگر بر نقـش مثبت
اي از خدمات براي نـواحی پیرامـون تاکیـد دارد. دامنه
معتقدند شهرها نسـبت بـه شمن و هانسن نیز یرپرو، ه

روستاهاي پیرامون خود قطب رشد محسوب می شوند 
دن و شـگیري از اثـر قطبـیپیرامون را با بهره توسعۀو 

ـــدری ـــر انتشـــار ت ـــیاث ـــراهم م ـــباغ جی ف سازند(ص
شناسـی و پـردازان جامعـه). نظریه246: 1380،کرمانی

ــد، اقتصــادي مکتــب نوســازي ماننــد اس ملســر، ردفیل
، یافتـهتوسعهلس، هوزلیتز، ایزنشتاد در کشورهاي اینگ

دهنـده و موتـور شهر را عامـل ایجادکننـده، گسـترش
 داننـد مـیروستاهاي حوزه نفـوذ خـود  توسعۀمحرك 
). در تحقیـق حاضـر 79-83: 1386و اکبري،  (معیدفر

و  شـدهدنبال  ماهیت روابط شهر و روستا با دید مثبت
 ،اعتقاد بر این است از طریـق مناسـبات شـهر و روسـتا

اثـرات مثبـت تواننـد از  مـیاین دو فضاي سکونتگاهی 
هاي متقابال شهرها نیز در زمینه مند شوند.بهره یکدیگر

تایی وابسته هسـتند. بـه روس مختلف به سکونتگاههاي
 را غــذایی مــواد تقاضــاي شــهري رشــد"عنــوان مثــال

 و رابطـه روسـتا در این زمینه تقویـت، دهدمی افزایش
اجتناب ناپذیر است؛  گرسنگی به دادن پایان براي شهر

 و روسـتایی تولیـد براي هاییفرصت تواندهمچنین می
 "نمایــد ایجــاد روســتائیانبــراي  معیشــت بهبــود

)Graziano da Silva & Fan, 2017: 14نــیس ) د
دارد تحلیل روابط شهر و روسـتا بیـان مـیراندینلی در 

یافتـه، انـواع روابـط بـه شـرح توسعهکه در یک ناحیه 
هــاي بــین مراکــز شــهري کوچــک و حــوزه 1جــدول 

 درنظرگـرفتن بـا آیـد.روستایی پیرامونی به وجود مـی
 هـاي وابسـتگی نمـودن لحـاظ بـا و شـده ذکر مطالب

 شـرح بـه تحقیـق نظـري مدل راندینلی نظر از ضاییف
  :گردد می ارائه 1شکل 

 

نظر دنیس راندینلی هاي مهم فضایی ازوابستگی :1جدول   
  عوامل  انواع وابستگی
  آهن، ارتباط اکولوژیکی هاي راهاي، شبکهونقل رودخانه هاي حملها، شبکهشبکه راه  ارتباط فیزیکی
  ايیدي، نحوه مصرف، جریان درآمد، جریان کاالي بین ناحیهارتباط تول  ارتباط اقتصادي

  هاي موقعت و دائم، آمدوشد براي کارمهاجرت  هاي جمعیتیتحرك
  هاي مذهبی، روابط متقابل اجتماعینحوه دیدار، نحوه خویشاوندي، مراسم و فعالیت  تعامل اجتماعی

هـاي توزیـع خـدمات درمـانی، عرضـه خـدمات ام، ارتباط آموزشی و تعلیماتی، سیستمجریان انرژي، شبکه مالی و و  روابط در زمینه توزیع خدمات
  ونقل هاي حملتخصصی، تجاري و فنی، سیستم

  ارتباط متقابل ساختاري، جریان بودجه دولتی، وابستگی متقابل سازمانی و وابستگی اداري و سیاسی  اداري -روابط سیاسی 
  .204: 1388مأخذ: قنبري و برقی، 
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  روابط عملکردي شهرها با حوزه نفوذ پیرامونی -: مدل تحقیق1شکل 
  

  پژوهش قلمرو و محدوده
 14داراي  1390اســــتان کرمانشــــاه در ســــال 

نقطه شـهري بـوده اسـت. شهرسـتان  31شهرستان با 
 12درجـه و  47هرسین در شرق استان کرمانشاه بین 

 34یقـه عـرض شـمالی و دق 42درجـه و  47دقیقه تا 
دقیقـه طـول  34درجـه و  34دقیقـه تـا  0,4درجه و 
) 9: 1390(سـالنامه آمـاري اسـتان کرمانشــاه،  شـرقی

شده است که از شمال به شهرسـتان صـحنه و از  واقع
جنوب و شرق به استان لرستان و از غرب به شهرستان 

 بندي تقسـیم بـه توجـه باشـد. بـاکرمانشاه محدود می
ــر و ملــل ســازمان  اريــــــسرشم رینــــآخ اســاس ب
در شهرسـتان هرسـین  هرسین شهر) 1390( کشوري

 قـرار کوچـک شـهرهاي نفر در ردة 49967 جمعیت با

 سـرزمین آمـایش طـرح به توجه با گیرد؛ همچنینمی
 شـهرهاي( 6 سـطح شـهرهاي این شهر جزو رانــستی

 دارد. قـرار) فرـــن هزار 50 از کمتر جمعیت با کوچک
رد مطالعه بخش مرکزي شهرستان هرسین محدوده مو

 63025با دو دهستان حومه و چشمه کبود و جمعیت 
درصـد سـاکن در شـهر هرسـین و  79,2نفر است که 

درصــد) ســاکن در نــواحی 20,7نفــر (معــادل  13058
باشند. با توجه به مجاورت ایـن روستایی این بخش می

کیلـومتري شـهر  47بخش با شهر کرمانشـاه و فاصـله 
 45ن با شهر کرمانشاه (با فاصـله زمـانی حـدود هرسی

ــط  دقیقــه) مطالعــه حاضــر بــه بررســی تطبیقــی رواب
  پردازد. عملکردي روستائیان با این دو شهر می

   

 ونقل حمل وسایل به دسترسی میزان
 عمومی
 مواد توزیع جایگاه به ترسیدس میزان

 سوختی
 ارتباطی خدمات از استفاده میزان
 بهداشتی خدمات از استفاده میزان

 درمانی
 استفاده از خدمات آموزشی میزان
 -اعتباري دسترسی به تسهیالت میزان
 مالی

 روزانه سفرهاي تعداد
 هفتگی سفرهاي تعداد
 مهاجرت به تمایل میزان

 رهنگیف میزان دسترسی به محصوالت
  کتاب و ...) (

 شهر ساکنان با فردي روابط میزان

 بازار به دسترسی در سهولت میزان
 بازار از خرید حجم
 بازار به شده عرضه محصوالت حجم
  کشاورزي نهادهاي تهیه میزان

 کشاورزي نهادهاي به میزان دسترسی
 ها فروشی خرده با ارتباط سطح
  بار تره میادین با ارتباط سطح

 اساسی خوراکی مایحتاج مینتا میزان
 غیرخوراکی اساسی مایحتاج تامین میزان
 غیراساسی مایحتاج تامین میزان
 کشاورزي ادوات خرید میزان
 زراعی محصوالت فروش
 باغی محصوالت فروش
 دامی محصوالت فروش
 زنده دام فروش

روابط عملکردي شهر 
هرسین و کرمانشاه با 

 پسکرانه روستایی

روابط 
اجتماعی 

هنگیفر  

روابط 
 اقتصادي

روابط 
 مبادالتی

روابط 
 خدماتی
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  موقعیت جغرافیایی روستاهاي نمونه و تقسیمات سیاسی محدوده پژوهش.: 2 شکل

  
  سیندر بخش مرکزي شهرستان هر : جامعه نمونه مورد مطالعه2جدول 

 تعداد نمونه
 (خانوار)

نمونه روستاهاي فاصله تا شهر تعداد خانوار جمعیت  هرسین کرمانشاه 1385 1390 1385 1390 دهستان 
 پریوه علیا 5 42 23 19 110 78 12

 حومه

 حسن بقعه 5,5 47 35 30 153 109 20
 مله ولی 15 50 14 20 69 76 8
 سر آباد علیا 17 55 23 22 112 85 12
 قیسوند 6 35 98 119 433 422 20
 الیاسوند سفلی 9 38 53 61 299 270 36
 کلکوشوند سفلی 15 30 31 28 155 111 13
 سرانجیرك 22,5 45 36 35 162 162 17
 پاسار 30,5 55 113 116 512 465 20

 چشمه کبود

 بابا علی 40,5 60 34 32 152 146 14
ه وندسرخ 42,5 65 33 36 152 145 18  
 چم کبود 35 2 12 14 70 74 7
 کماسی سفلی 50 70 35 23 152 100 20
 بالندره سفلی 55 72,5 23 27 129 119 12
 جمع - - 536 582 2587 2392 229

  هاي تحقیق.و یافته 1385- 1390منبع: مرکز آمار سرشماري 
  

  روش تحقیق
بـا رویکـرد تحلیلـی -روش انجام پژوهش توصیفی

روســتاي  62جامعـه آمــاري پـژوهش  اســت. تطبیقـی
داراي سکنه بخش مرکزي شهرستان هرسین است کـه 

روسـتا تقلیـل  58نفـر بـه  10روستاي زیر  4با حذف 
 14تعـداد نمونـه یافت. مطابق فرمـول تعیـین حجـم 

درصد جامعه به صورت تصـادفی بـه  24معادل  روستا
  عنوان نمونه انتخاب شد.
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n= =  = 14  

 2392با توجه به حجم خـانوار در روسـتاهاي نمونـه (
 229خانوار) در فرمول کـوکران حجـم نمونـه معـادل 

خانوار تعیین گردید که بـر اسـاس قاعـده تسـهیم بـه 
نسبت، تعداد خانوارهاي نمونه در هر یک از روستاهاي 

  ).2(جدول  مورد بررسی تعیین گردید

229
)1

)062.0/0(
5/05/0)96/1((

2392
11

)062.0/0(
25/0)96/1(

2

2

2

2









n  

  
 و میـدانی هاي از روش ترکیبی اطالعات ريآو جمع
 اطالعـات و آمار ازي اسناد روش در .استبوده اسنادي

ــردآور ــدهي گ ــداري،  از ش ــزفرمان ــار مرک ــا آم  و رانی
هاي آماري کشور و اسـتان کرمانشـاه و منـابع سالنامه

هـاي مـرتبط بـا موضـوع  (مقاالت و کتـاباي کتابخانه
در ...) استفاده شد. وشهرها -وابط شهر و روستا، روستار

ــین و  ــا شــهر هرس ــط روســتائیان ب ــه رواب ــن مطالع ای
کرمانشاه پس از مطالعات گسترده اسنادي شناسایی و 
سپس به کمک دهیاران و اساتید دانشگاه مورد حک و 

لیکرت نامه در طیف اصالح قرار گرفت. سواالت پرسش
زیاد) تنظـیم شـد. کم، کم، متوسط، زیاد، خیلیخیلی(

بـه دسـت آمـد کـه  0,86نامـه کرونباخ پرسـش آلفاي
باشـد. در نامـه مـیبیانگر پایایی نسبتاً مطلوب پرسـش

اعضــاي نمونــه در هــر روســتا بــه روش  روش میــدانی
تخصیص به نسـبت تعیـین گردیـد. همچنـین در هـر 

تصادفی انتخاب و در صورت  روش به روستا روستائیان
 .اشـتنددنامه مشـارکت  در تکمیل پرسـش ،ابراز تمایل

 1393زمان انجام مطالعات میـدانی تحقیـق تابسـتان 
  بوده است.

ــه  ــات در ادام ــه اطالع ــده در مرحل ــردآوري ش گ
 مـرتبطافزاري  هاي نرمبه کمک بسته مطالعات میدانی

)Exell, GIS, SPSS( مطـابق  .گردیـدو تحلیل  تجزیه
روسـتاي 14طح ارتباطـات روسـتائیان در سـ 3 جدول

هرسین و کرمانشاه به تفکیک  مورد بررسی با شهرهاي
 -اجتمـاعی و فرهنگـی  -خـدماتی -عد (اقتصـاديبُ 4

در ارتبـاط بـا دو  شاخص 41با  متغیر 26ذیل تجاري) 
کمی اي رتبه با مقیاس عمدتاًشهر هرسین و کرمانشاه 

  گردید.

   
 .روابط شهر و روستابررسی در تحقیق  هاي شاخص، مولفه ها و ابعاد :3جدول

تعداد   شاخص  ابعاد
  گویه

 اسیمق
  سنجش

 جهت
  متغیر

دي
صا

 اقت
اي رتبه 1 میزان سهولت در دسترسی به بازار  

اي رتبه 1  حجم خرید از بازار مثبت  

اي رتبه 1  شده به بازار حجم محصوالت عرضه  

اي رتبه 1  کشاورزي (بذر، سم، کود و.)میزان تهیه نهادهاي   
 مثبت

اي هرتب 1  دسترسی به نهادهاي کشاورزي  

اي رتبه 1 ها فروشی سطح ارتباط با خرده  
 مثبت

اي رتبه 1  بار سطح ارتباط با میادین تره  

تی
دال

مبا
ط 

رواب
  

اي رتبه 1  (نان، برنج، روغن و...)میزان تأمین مایحتاج اساسی خوراکی   

 مثبت
اي رتبه 1 )...میزان تامین مایحتاج اساسی غیرخوراکی(کفش، پوشاك و   

  امین مایحتاج غیراساسیمیزان ت
  کننده، لوازم منزل و ...) (کامپیوتر، مبلمان، مواد پاك

اي رتبه 1  

اي رتبه 1  میزان خرید ادوات و لوازم کشاورزي  

اي رتبه 1 فروش محصوالت زراعی  

 مثبت
اي رتبه 1  فروش محصوالت باغی  

اي رتبه 1  فروش محصوالت دامی  

اي رتبه 1 فروش دام زنده  

ط 
رواب

عی
تما

اج
- 

گی
رهن

ف
  

 نسبی 1 تعداد سفرهاي روزانه
 مثبت

 نسبی 1  هفتگیتعداد سفرهاي 
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اي رتبه 1 تمایل به مهاجرتمیزان   منفی 
اي رتبه 1 و...) کتاب، مجلهفرهنگی (تهیه محصوالت   

 مثبت
اي رتبه 1  میزان روابط فردي با ساکنان شهر  

تی
دما

ط خ
رواب

  

اي رتبه 1  ونقل عمومی یل حملمیزان دسترسی به وسا  

 مثبت

  میزان دسترسی به جایگاه توزیع مواد سوختی
  (در صورت داشتن وسیله نقلیه)

اي رتبه 1  

  خدمات ارتباطیمیزان استفاده از 
)نام اینترنتی، پرداخت قبوض ، ثبتاینترنت (تلفن،  

اي رتبه  4  

متوسطه، هنرستان، مراکز آموزش میزان استفاده از خدمات آموزشی(ابتدایی، راهنمایی، 
  عالی)

اي رتبه  5  

  درمانی –میزان استفاده از خدمات بهداشتی 
دامپزشک، اورژانس بیمارستانی، خدمات تخصصی پزشک،  ، دندان(پزشک، داروخانه

 بیمارستانی)
اي رتبه  6  

اب حس ،بیمه محصوالت کشاورزي ،الحسنه صندوق قرض ،خدمات بانکیمیزان استفاده از 
 بانکی

اي رتبه  4  

 1393هاي پژوهشیافته :منبع
  

  بحث اصلی 
میانگین سـنی هاي توصیفی تحقیق یافتهبر اساس 

بـوده سال  49 نمونهروستاي  14در  مورد مطالعهافراد 
پاسـخگویان درصد  9/41سطح تحصیالت  نظر از ،است

درصـد راهنمـایی،  3/15درصد ابتدایی،  9/31، سواد بی
 درصـد 4/0و دیپلم  فـوق درصد 3/1م، درصد دیپل 2/9

میانگین تعداد افـراد  .اندبوده لیسانسداراي تحصیالت 
 اسـت؛بـودهنفـر  81/4 مـورد بررسـیدر جامعه خانوار 

پاسـخگویان شـاغل در مشـاغل درصد  4/21همچنین 
جهت مقایسـه اند. بوده درصد کشاورز 6/77 و خدماتی

ارتبـاط بـا روابط عملکردي روستاهاي مورد مطالعه در 
با توجه بـه توزیـع نرمـال دو شهر هرسین و کرمانشاه 

منظــور  (بــه  تــی جفــت نمونــه اياز آزمــون متغیرهــا 
هر در بررســی روابــط) ســنجش ســطح اخــتالف دو شــ

تـوان زمـانی از ایـن آزمـون مـی اسـت. شـده استفاده 
 باشــندهــا بــه صــورت جفتــی اســتفاده کــرد کــه داده

ـــب ـــفري، (حبی ـــور و ص ـــی از و  )552: 1391پ یک
انگین مقـادیر مربـوط بـه دو مقایسه می آنکاربردهاي 

کـه در گیري در یک جامعه است. با توجه به ایـناندازه
این مطالعه از پاسخگویان سطح و میزان روابط در ابعاد 

ه تفکیـک شـهر هرسـین و کرمانشـاه مورد بررسـی بـ
فرض  گردید.از این آزمون استفاده  ،است شدهسنجش 

هاي جفت ایـن اسـت کـه اختالفـی دادهصفر در طرح 

هـا وجـود نـدارد و فـرض قادیر میـانگین جفـتبین م
  تحقیق نقطه مقابل آن است.

 -و اجتمــاعیروابـط اقتصــادي   مقایســه -الـف 
 :روستائیان با شهر هرسین و کرمانشـاه فرهنگی 

متغیـر  7در مـورد اي تـی جفـت نمونـهآزمـون نتایج 
و کرمانشـاه  نیارتبـاط بـا دو شـهر هرسـدر  اقتصادي

در تمامی متغیرها مطلب است که  نیا انگری) ب4 جدول(
 انیروسـتائ اقتصاديروابط  نیب ايمالحظه قابلتفاوت 

مطــابق  .وجــود داردو کرمانشــاه  نیشــهر هرســدو بــا 
و آمـاره  )Sig.≤0.05(با اسـتناد بـه به  استنادبا جدول 

 روابـط بـا ارتبـاط در متغیرهـا تمـامی میـانگین tهاي 
 شـهر« از بیشتر »هرسین شهر« با روستائیان ادياقتص

  .است »کرمانشاه
ـــا ـــه اســـتناد ب آزمـــون  ســـطح معنـــاداري در ب

)Sig.≤0.05 (هــايآمــاره و t ــین ــاداري ب ، تفــاوت معن
مورد استفاده جهـت سـنجش روابـط  متغیر 5 میانگین
و  نیدو شـهر هرسـفرهنگی روسـتائیان بـا  -اجتماعی

. مشــاهده )4 جــدول( شــودمشــاهده مــیکرمانشــاه 
میانگین تمامی متغیرهاي مورد بررسی در  گردد که می

شـهر «فرهنگی روستائیان با  -ارتباط با روابط اجتماعی
  است.» شهر کرمانشاه«بیشتر از » هرسین
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  اي نمونه جفت تیآزمون  به کمکروستائیان با شهر هرسین و کرمانشاه فرهنگی –و اجتماعیروابط اقتصادي  مقایسه :4جدول 

 میانگین نقاط شهري متغیر بعد
اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  آمارهT 
سطح 

  معناداري
(Sig) حداکثر حداقل 

دي
صا

 اقت
بط

روا
  

  بازار به دسترسی در سهولتمیزان 
 3,36 هرسین

0,07 1,072 1,373 16,03 0,00 
 2,14 کرمانشاه

 بازار از خرید
 3,35 هرسین

0,08 1,056 1,380 14,81 0,00  
 2,13 کرمانشاه

  بازار به شده عرضه  محصوالت میزان
 2,86 هرسین

0,07 0,562 0,870 9,16 0,00 
 2,14 کرمانشاه

 کشاورزي هاي نهاده تهیه میزان
 2,46 هرسین

0,07 0,988 1,274 15,61 0,00  
 1,33 کرمانشاه

 کشاورزي ادوات به دسترسیمیزان 
 1,17 هرسین

0,03 0,053 0,174 3,70 0,00 
 1,06 کرمانشاه

 ها فروشی خرده با ارتباط میزان
 3,20 هرسین

0,08 1,260 1,596 16,78 0,00  
 1,77 کرمانشاه

 بارتره  میادین با ارتباط سطح
 2,38 هرسین

0,08 0,594 0,925 9,05 0,00 
 1,62 اهکرمانش

عی
تما

 اج
بط

روا
-

گی
رهن

ف
  

 روزانه سفرهاي تعداد
 0,45 هرسین

0,04 0,181 0,369 5,74 0,00  
 0,18 کرمانشاه

 هفتگی سفرهاي تعداد
 3 هرسین

0,20 1,368 2,169 8,70 0,00 
 1,23 کرمانشاه

 مهاجرت به تمایل میزان
 4,43 هرسین

0,09 0,649 1,036 8,57 0,00  
 3,59 کرمانشاه

 فرهنگی محصوالت به دسترسی میزان
 1,43 هرسین

0,04 0,177 0,364 5,71 0,00 
 1,16 کرمانشاه

 شهري ساکنان با فردي روابط میزان
 4,03 هرسین

0,05 0,307 0,532 7,35 0,00  
 3,61 کرمانشاه

  1393هاي پژوهش منبع: یافته
  

و خـدماتی   /مبادله اياريروابط تج مقایسه -ب
 اسـتناد بـا :روستائیان با شهر هرسین و کرمانشاه

 8در مورد  t هاي آماره و) Sig.≤0.05( آزمون مقدار به
روابـط تجـاري مورد استفاده به منظور سـنجش  متغیر

 در) 5(جدول و کرمانشاه  نیدو شهر هرسروستائیان با 
 »غیراساسـی مایحتـاج تـأمین« جـز به متغیرها تمامی

 دو بـا روسـتائیان تجاري روابط بین توجه قابل یتفاوت
گـردد  مشاهده می ،دارد وجود کرمانشاه و هرسین شهر
فـروش «جز همورد نظر ب متغیرهايمیانگین تمامی  که

شـود که عمدتاً به کرمانشاه برده می» محصوالت باغی
بیشتر از » شهر هرسین«روستائیان با  متغیرهادر سایر 

  در ارتباط هستند.  » شهر کرمانشاه«
متغیـر  6در مورد  ايتی جفت نمونه آزمون یبررس

 منظور سنجش سـطح روابـط خـدماتی مورد بررسی به

) 5 جـدولو کرمانشـاه ( نیدو شهر هرسـ روستائیان با
 نیبـ ايقابل مالحظهمطلب است که تفاوت  نیا انگریب

و کرمانشـاه  نیبا شهر هرسـ انیروستائ یروابط خدمات
مطـابق جـدول  )Tهاي و آماره Sig.≤0.05( ردوجود دا

میـزان «جـز میانگین تمامی متغیرهاي مـورد نظـر بـه
ــدمات ــتفاده از خ ــتی اس ــان-بهداش ــا  »یدرم ــهر «ب ش

است. الزم به ذکـر » شهر کرمانشاه«بیشتر از » هرسین
است که نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشـان داد بـا 

مانی مناسـب در توجه به فقدان امکانات بهداشتی و در
هرسین روستائیان نیازهاي درمـانی خـود را عمـدتا از 

نماینـد، بـه همـین دلیــل شـهر کرمانشـاه تـامین مــی
شود که میانگین میزان استفاده از امکانات مالحظه می

بیشـتر از شـهر  2,78بهداشتی در شـهر کرمانشـاه بـا 
  است. 2,61هرسین با 
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  نمونه جفت تیآزمون  به وسیلهروستائیان با شهر هرسین و کرمانشاه  و خدماتی يا مبادله /روابط تجاري مقایسه :5جدول 

 میانگین نقاط شهري متغیر بعد
اختالف 
 میانگین

95% Confidence 
Interval of the 

Difference  آمارهT 
سطح 

  معناداري
)Sig..( حداکثر حداقل  

بط
روا

 
ري

ا
/

دله
مبا

 
  اي

 2,08 کرمانشاه 0,00 16,71 1,367 1,079 0,073 3,31 هرسین  وراکیخمیزان تأمین مایحتاج اساسی 

 غیرخوراکی اساسی مایحتاج تأمین میزان
 2,03 کرمانشاه 0,00 13,16 1,240 0,917 0,082 3,11 هرسین

 1,84 کرمانشاه 0,629 0,484 0,222 -0,134 0,090 1,89 هرسین  غیراساسی مایحتاج تأمین میزان

 2,15 کرمانشاه 0,001 -3,39 -0,111 -0,421 0,079 1,89 هرسین باغی محصوالت فروش میزان

 2,17 کرمانشاه 0,000 14,01 1,245 0,938 0,078 3,26 هرسین زراعی محصوالت فروش میزان

 1,11 رمانشاهک 0,000 6,67 0,368 0,2 0,043 1,40 هرسین  دامی محصوالت فروش میزان

 1,58 کرمانشاه 0,000 15,85 1,502 1,170 0,084 2,91 هرسین زنده دام فروش میزان

 1,21 کرمانشاه 0,002 3,11 0,285 0,064 0,056 1,38 هرسین کشاورزي لوازم و ادوات خرید میزان

بط
روا

 
تی

دما
خ

  

 عمومی ونقل حمل وسایل به دسترسی میزان
 2,14 کرمانشاه 0,00 11,39 0,861 0,607 0,064 2,87 هرسین

 سوختی مواد توزیع جایگاه به دسترسی میزان
 1,92 کرمانشاه 0,00 8,96 1,436 0,910 0,131 3,10 هرسین

ارتباطی خدمات از استفاده میزان  
  1,68 کرمانشاه 0,00 9,28 0,454 0,295 0,040 2,06 هرسین

 درمانی –میزان استفاده از خدمات بهداشتی
-0,356 0,091 2,61 هرسین  0,002 1,94-   2,78 کرمانشاه 0,05 

 1,09 کرمانشاه 0,00 10,6 0,298 0,204 0,024 1,34 هرسین تسهیالت اعتباري مالیمیزان استفاده از 

 1,13 کرمانشاه 0,00 10,69 1,01 0,695 0,080 1,98 هرسین میزان استفاده از امکانات آموزشی
  1393هاي پژوهش منبع: یافته

  
ئیان بـا دو  روسـتا عملکـردي  روابط  مقایسه -ج

پاسخگویی به سوال جهت : شهر هرسین و کرمانشاه
مطالعــه بـا دو شــهر  مـورد يروابـط روســتاهاتحقیـق 

تـی از آزمـون با استفاده عد بُ 4در و کرمانشاه  نیهرس
مـورد به شرح ذیل  هاي زوجیبراي مقایسه استیودنت
  . )6 جدول( مقایسه قرار گرفتبررسی و 

هاي و آماره )Sig.≤0.05( با استناد به مقدار آزمون
t ، يروابـط اقتصـادسطح  نیب ايمالحظه قابلتفاوت، 

دو بـا  انیروستائ خدماتی و فرهنگی-اجتماعی تجاري،

ي کـه طـور بـه. وجـود داردشهر هرسـین و کرمانشـاه 
ــا  »روابــط اقتصــادي« ــا شــهر هرســین ب روســتائیان ب

ــانگین  ــا  2,34می ــاه ب ــهر کرمانش ــتر از ش ، 1,62بیش
روستائیان با شهر هرسین با میـانگین  »روابط تجاري«

ــا  2,38 ــاه ب ــهر کرمانش ــتر از ش ــط«و  1,50بیش  رواب
روسـتائیان بـا شـهر هرسـین بـا  »یفرهنگـ -یاجتماع

 اسـت، 2,41نشاه بـا بیشتر از شهر کرما 2,69میانگین 
روسـتائیان بـا شـهر هرسـین بـا  »روابط خـدماتی«اما 

اسـت. 1,89کمتر از شهر کرمانشـاه بـا  1,86میانگین 
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  تی جفت نمونه ايمقایسه نهایی دو شهر هرسین و کرمانشاه برحسب آزمون : 6جدول 

ابعاد مورد بررسی در بررسی سطح روابط 
 روستائیان با دو شهر مورد بررسی

اي مورد شهره
 مقایسه

 میانگین
  اختالف 
 میانگین

95% Confidence Interval 
 of the Difference  آمارهT 

سطح 
 معناداري

)Sig..( حداکثر حداقل 

 روابط اقتصادي روستائیان با شهر
 2,34 هرسین

0,037 0,643 0,788 19,46 0,00 
  1,62 کرمانشاه

 با شهر انیروستائ تجاريروابط 
 2,38 سینهر

0,036 0,810 0,952 24,43 0,00 
 1,50 کرمانشاه

 فرهنگی روستائیان با شهر -روابط اجتماعی
 2,69 هرسین

0,045 0,190 0,368 6,20 0,00 
  2,41 کرمانشاه

 با شهر انیروستائ خدماتیروابط 
 1,86 هرسین

0,038 0,106- 0,044 0,81- 0,041 
  1,89 کرمانشاه

 با شهر انیروستائ ابط عملکرديرو
 2,37 هرسین

0,024 0,456 0,552 21,49 0,00 
 1,86 کرمانشاه

  1393پژوهش هاي منبع: یافته
  

  
  

  .1393: مقایسه روابط عملکردي روستائیان با دو شهر هرسین و کرمانشاه3شکل 
  

 عملکـرديروابـط  در موردآزمون نتایج با توجه به      
 10خـدماتی،  متغیـر 8 بیـ(که حاصل ترک انیروستائ
آموزشـی و  متغیر 6تجاري و  متغیر 8اقتصادي،  متغیر

چشـمگیري شود که تفاوت ی) مشاهده مفرهنگی است
و  نیبـا شـهر هرسـ انیروسـتائ عملکـرديروابـط  نیب

 وابـطرطوري کـه  به ).Sig.≤0.05( کرمانشاه وجود دارد
 2,37 نیانگیـبا م نیبا شهر هرس انیروستائ عملکردي

    است. 1,86از شهر کرمانشاه با  شتریب

تحلیل فضایی روابط عملکردي روستائیان در  -د
روستاهاي مورد بررسی بـا دو شـهر هرسـین و    

بدین منظور از آزمون تجزیه واریانس یـک  کرمانشاه:
نتـایج  براسـاس 7 جدول مطابقطرفه استفاده گردید. 

ــون ــا آزم ــه ب ــه توج ــاداري ســطح ب ) Sig=0.00( معن
روابــط عملکــردي روســتائیان در روســتاهاي  میــانگین

 مورد بررسی با شهر هرسین و کرمانشـاه برابـر نیسـت.
 بیشـترینشود مشاهده می 11طور که در جدول همان

روابط عملکردي در سطح روستاهاي مـورد بررسـی بـا 

روابط عملکردي شهر 
هرسین با پسکرانه 

 روستایی 

2.37 

روابط اجتماعی 
 فرهنگی

69/2  

 روابط اقتصادي
34/2  

روابط 
 مبادالتی

38/2  

 روابط خدماتی
86/1  

روابط عملکردي شهر 
کرمانشاه با پسکرانه 

 روستایی

86/1  

روابط اجتماعی 
هنگیفر  

2,41 

 روابط اقتصادي
1,62 

 روابط مبادالتی
50/1  

 روابط خدماتی
89/1  
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 میـانگین شهر هرسین مربوط به روستاي پریوه علیا بـا
سـفلی بـا  و کمترین مربوط به روسـتاي بالنـدره 68/2

ــانگین  ــین بیشــترین روابــط اســت.  93/1می همچن
عملکردي در سطح روستاهاي مـورد بررسـی بـا شـهر 

بـا  66/2کرمانشاه مربـوط بـه روسـتاي چـم کبـود بـا 
و کمترین مربوط به روستاي مله ولی با  68/2میانگین 

 در کلیـــه 4مطـــابق شـــکل اســـت.  54/1میـــانگین 
کبــود، روســتاهاي مــورد بررســی بجــز روســتاي چــم

میانگین روابط با شهر کرمانشاه پائینتر از شهر هرسین 
است. الزم بـه ذکـر اسـت کـه دلیـل بـاالبودن روابـط 

عملکردي روستائیان با شهر کرمانشاه فاصـله کـم ایـن 
نتایج نشـان  کیلومتر) است. 2روستا با شهر کرمانشاه (

ــ ــدام داد روســتائیان شهرســتان ب ــه ان ا شــهرهاي میان
به  توجه تري دارند. لذا(هرسین) روابط عملکردي قوي

 را تمرکزگرایــی رونــد توانـد می انــدام میانــه شـهرهاي
 نخســت مسـئله بـراي حلــی راه اــــت ردهـــک تعـدیل
 یـک درون در تواننـد می شـهرها ایـنلذا . باشد شهري

 سلسـله نظـام ایهـــپ بـر و وازنـــمت شـهري هــشبک
 پایدار توسعه فرایند در را انتظار مورد هاي نقش ،مراتب 

  .کنند ایفا خوبی به اي ناحیه
 

  شهر هرسین و کرمانشاهدو روستاهاي مورد بررسی با  بینآزمون مقایسه میانگین روابط عمکردي روستائیان : 7جدول 
 سطح معناداري Fآماره   میانگین مربعات  درجه آزادي  جمع مربعات Anovaآزمون 

 هرسینشهر 
 0,612 13 7,960 بین گروهی

 0,072 215 15,938 درون گروهی 0,00  8,260
  228 23,898 کل

 شهر کرمانشاه
 0,727 13 9,457 بین گروهی

 0,067 215 14,405 درون گروهی 0,00 10,858
  228 23,862 کل

  1393پژوهش هاي منبع: یافته
  

  نوارهاي روستایی با شهرهاي هرسین و کرمانشاه و ابعاد مورد بررسیمیانگین روابط عملکردي خا :8جدول 
  روابط عملکردي  مبادالتی  خدماتی  فرهنگی-اجتماعی  اقتصادي  نام روستا

  کرمانشاه  هرسین  کرمانشاه  هرسین  کرمانشاه  هرسین  کرمانشاه  هرسین  کرمانشاه  هرسین
  1,97  2,68  2,13  2,16  2,57  2,47  2,27  2,8  1,44  2,07  پریوه علیا

  1,87  2,44  2,04  2,1  2,51  2,54  2,36  2,5  1,56  1,99  حسن بقغه
  1,54  2,52  1,34  2,24  1,76  2,26  2,19  2,45  1,39  2,02  مله ولی

  2,1  2,55  1,95  2,14  2,29  2,37  2,13  2,73  2,1  2,21  سرآباد علیا
  1,83  2,45  2,03  1,93  2,49  2,39  2,3  2,73  1,32  1,8  قیسوند

  1,74  2,23  1,76  1,64  2,31  2,09  2,51  2,82  1,3  1,91  الیاسوند سفلی
  1,92  2,43  1,95  1,88  2,27  2,32  2,38  2,54  1,48  2,07  کلکوشوند سفلی

  1,79  2,33  1,77  1,89  2,42  2,52  2,4  2,61  1,3  1,9  سرانجیرك
  2,09  2,54  2,1  1,9  2,7  2,34  2,55  2,65  1,88  2,07  پاسار

  1,8  2,25  1,75  1,78  2,42  2,4  2,67  2,71  1,29  1,85  سرخه وند
  1,7  2,29  1,58  1,67  2,29  2,29  2,36  2,81  1,29  1,93  کماسی سفلی

  1,95  2,59  2,13  2,05  2,77  2,59  2,38  2,94  1,64  2,14  باباعلی
  1,58  1,93  1,44  1,57  2,33  2,31  2,48  2,52  1,17  1,36  بالندره سفلی

  2,66  1,95  3,17  1,48  3,36  2,27  2,36  2,34  1,96  1,63  چم کبود
  1393پژوهش هاي منبع: یافته
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0
0.5
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پریوه علیا

حسن بقغه
مله ولی

سرآباد علیا

قیسوند

الیاسوند سفلی
کلکوشوند سفلی

سرانجیرك
پاسار

سرخه وند

کماسی سفلی

باباعلی

بالندره سفلی
چم کبود

ف آه ی ل ی  ئم ل ئ ف یغ ی ض ئم
   

  میانگین روابط عملکردي خانوارهاي روستایی با شهرهاي هرسین و کرمانشاه :4شکل 
  

 نیشهر هرسبا هرسین و کرمانشاه و نقطه جدایی روستاها با  : شدت روابط9جدول 
نقطه جدایی با 

 کرمانشاه
 نقطه جدایی با

)1390( تیجمع هرسین  
فاصله با شهر 

کیلومتر)کرمانشاه (  
فاصله با شهر 

کیلومتر)( نیهرس  نام روستا 

26/0  14/0  پریوه علیا 5 42 78 
35/0  18/0  حسن بقعه 5,5 47 109 
31/0  43/0  مله ولی 15 50 76 
36/0  51/0  علیا سرآباد 17 55 85 
51/0  39/0  قیسوند 6 35 422 
45/0  47/0  الیاسوند سفلی 9 38 270 
25/0  58/0  کلکوشوند سفلی 15 30 141 
41/0  93/0  سرانجیرك 22,5 45 162 
85/0  08/2  پاسار 30,5 55 465 
52/0  59/1  بابا علی 40,5 60 146 
56/0  67/1  سرخه وند 42,5 65 145 
01/0  02/1  چم کبود 35 2 78 
50/0  64/1  کماسی سفلی 50 70 100 
57/0  96/1  بالندره سفلی 55 72,5 119 

  1393 ،هاي پژوهشمنبع: یافته 
  

نفوذپـذیري روسـتاها از شـهر هرسـین و      -ـه
ــاه ( ــدایی) کرمانش ــه ج ــد: نقط ــانگر  11ول ج بی

مطالعـه از  جدایی روستاهاي مـورد نفوذپذیري یا نقطه
 بـر شـهر نفـوذ شهر هرسین و کرمانشاه اسـت. میـزان

 شـهر جمعیت میزان برحسب خود پیرامونی روستاهاي
 وهلـه در مطالعـه مـورد ايـــروستاه و اول هــوهل در

 داراي روسـتا هرچـه کـهطـوريه ب. است متفاوت دوم
 هـــک اسـت کمتـر شـهر نفـوذ باشد بیشتري جمعیت

 بـاالي اییــفض تحرکات توانمی را آن لــامـع عمدتاً
در  10مطـابق جـدول . دانسـت اـروستاه این جمعیتی

یشــترین تأثیرپــذیري میــان روســتاهاي موردمطالعــه ب
روستاها از شهر هرسین مربوط به روستاي پریـوه علیـا 
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ه روستاي پاسـار درصد و کمترین آن مربوط ب 14/0با 
همچنـین بیشـترین تأثیرپـذیري  درصد است؛ 08/2با 

 01/0کبـود بـا چمروستاها از شهر کرمانشاه مربوط به 
درصـد  85/0درصد و کمتـرین آن روسـتاي پاسـار بـا 

زم به ذکر است که هرچـه ایـن میـزان از یـک است. ال
کمتر باشد نشانه تسلط و نفوذ بیشتر شهر است. البتـه 

ــول  9در جــدول  ــرو فرم ــت شــهر هرســین  زی جمعی
نظـر گرفتـه درنفر  1879385نفر و کرمانشاه  86342

  شده است. 

  
B.P.D  دو شـهر = فاصله نقطه جدایی بـینd فاصـله =

= جمعیـت  pj،تـر گبزر= جمعیت شهر  pi دو شهربین 
  شهر کوچکتر

  
  گیري   نتیجه و بندي جمع

 روسـتایی تحلیـل توسـعۀملزومـات یکی از امروزه 
نـواحی روسـتایی  بـاروابط عملکردي شهرهاي کوچک 

 گیري دهـد جهـتها نشـان مـیبررسیپیرامونی است. 
ــران در شــهري شــبکه نظــام ــه تبــع آن اســتان  ای و ب

 فضایی ساختار یبررس. تمرکز دارد کرمانشاه گرایش به
 درســطح تعــادل عــدم دهنده نشــان کرمانشــاه اســتان
-90( اخیر سال 25 طول به طوري که در است منطقه
ــر) 1365 ــداد چــه اگ  کرمانشــاه اســتان شــهرهاي تع
ــه  15از اســت( شــده اضافه نقطــه  31نقطــه شــهري ب

بـا ) اسـتان مرکز( کرمانشاه شهر تنها اما )افزایش یافته
اسـتان  دیگـر شهرهاي بوده وروبه رو  جمعیت افزایش
 لـزوم امر این اند.بوده مواجه جمعیت با کاهش همواره
و در سلسله مراتـب شـهري  کوچک شهرهاي به توجه

 بـارزترهـاي روسـتایی را  نها با پسـکرانهآروابط تحلیل 
آن اسـت کـه روابـط از مطالعه حاضر حـاکی  .سازد می

 یـک جریـان اختیـاري وروستائیان با شـهر کرمانشـاه 
. اجباري از آن لحاظ که روستائیان استاجباري  گاهی

مجبورند به دلیـل کمبـود امکانـات و کـادر تخصصـی 
بـراي دریافـت خـدمات در شـهر هرسـین بیمارستانی 

در  ،بیمارستانی و اورژانس به کرمانشـاه مراجعـه کننـد
تائیان از شـهر روسـنسـبی فاصـله و دوري  این زمینـه

وستائیان براي مراجعـه و است مانع رکرمانشاه نتوانسته
  شود.درمانی دریافت خدمات 

) کـه اعـالم 1388( فنـیبا مطالعـه  قیتحق جینتا      
اي شـهرهاي کوچـک ایفـاگر دارد: از دیدگاه منطقهمی

هایی نظیر بازاریابی، عرضه و مرکزیـت خـدمات و  نقش
 يو سـجاد یکیکـانمهاي کشاورزي هسـتند و  فرآورده

بـا کوچـک اشـنویه شـهر  دنـکنیمـ انکه بی )1390(
بـر محصـوالت کشـاورزي،  یمبن ياقتصاد يکارکردها

ساکنان روسـتاها  یمبادله محصوالت محل يبرا يبازار
فـراهم  يو اقتصـاد یگـفرهن ،یو ارائه خدمات اجتماع

به حـوزه نفـوذ  یرسان نقش خود را در خدماتآورده و 
 )1390( فرجامو افراخته و  دنماییم فایخود ا ییروستا

دارنـد شـهر سردشـت اسـتان هرمزگـان بیـان مـی که
منـدي از ترین مقصد ساکنان روستایی بـراي بهـره مهم

اسـتثناي  خدمات است و خـدمات موجـود در شـهر به
پزشــک، دامپزشــک و تعمیــر ادوات کشــاورزي، تــأثیر 

همچنین با نتیجه  انی در رفع نیاز روستائیان دارند؛فراو
ــق  ــاران سرشــت کینتحقی ــه ) 1391( و همک ــهر ک ش

 رامـونیپ يروسـتاها يبـر رو یمیسرابله اثرات مسـتق
 ،یدرآمد، مشارکت جمعـ شیداشته است و موجب افزا

در  یبـه زنـدگ دیـام شیو افـزا يمانـدگار هاي زهیانگ
ها همسـویی نسـبی و سایر پژوهش روستاها شده است

و ها  وتحلیل داده نتایج حاصل از تجزیه با توجه به دارد.
، یفرهنگـ -اجتماعی، يتجار، يصاداقت گسترده روابط

تـوان نتیجـه ، مـینیبا شهر هرس انیروستائ یخدماتو 
گرفت که عملکرد شهر هرسین جز در زمینـه خـدمات 

در سـایر  ،درمانی چون خدمات بیمارستانی و اورژانـس
فرهنگی مثبت  -هاي اقتصادي، تجاري، اجتماعیزمینه

 جمعیـت یایسـتایلـذا بـا توجـه بـه رشـد ؛ بوده است
 يمرکـز) و روستاهاي بخش 67/0( ینهرسشهرستان 

گذاري در تجهیـز  رسد که سـرمایهبه نظر می )-30/2(
ه خدمات اولیه و ضروري درمانی در ها بمراکز دهستان
ونقل موجود در منطقـه بـراي  ت حملیکنار ارتقاء کیف

تر روستائیان به مراکز خدمات درمـانی  دسترسی راحت
رفـت  برون همانشاه تنها راموجود در شهر هرسین و کر

 يپیشـنهادها ،در مجموع خدماتی باشد. ياز این تنگنا
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ــهر  ــط ش ــود رواب ــت بهب ــر جه ــطح زی ــتا در س و روس
  گردد:شهرستان ارائه می

شـده   ئـهکیفیت خدمات اراپیرامون پژوهش مستمر  -
  به روستائیان.هاي مختلف سازمان

 یـتو تقواحداث بازار شهرستان هرسین یابی و  مکان -
  بازارهاي هفتگی 

 خریــد محصــوالت( هــاکــردن دســت واســطهکوتــاه -
  )توسط دولت، باغی، دامی کشاورزان کشاورزي

کشــاورزي در هـاي صـنعتی و غیرگسـترش فعالیـت -
  روستاهاي بخش مرکزي 

ــات - ــات و تاسیس ــود امکان ــاختی  بهب ــون همزیرس چ
 ونقـل، اینترنـت هاي روسـتایی، حملآسفالت جاده

  و...،
ز و ارتقاء مراکز خـدمات کشـاورزي شهرسـتان تجهی -

هرســین در کنــار احــداث واحــدهاي خــدمات 
  دامپزشکی در سطح روستاها

و بخـش دهی بیمارستان  تجهیز و ارتقاء توان خدمات -
شهرســتان هرســین  يشــهدااورژانــس بیمارســتان 

  براي کاهش مراجعه به شهر کرمانشاه 
  

  بعمنا
یابی فضایی و روابط سازمان .1391 .زاده، عیسی ابراهیم .1

تهران، نشر چاپ اول،  .شهر و روستا با تأکید برسیستان
  مرند.

. شـفیعییوسـف طیبـی و نجمـه  .زاده، عیسـیابراهیم .2
از نقش اقتصـادي شـهرهاي  تحلیلی کارکردي .1391

کوچک در توسعۀ روستایی مطالعه مـوردي: زاهدشـهر 
 ،ریزي محیطـی مجله جغرافیا و برنامه .بخش شیبکوفسا

 .151-172اصفهان. . 2، شماره 23دوره 
روابـط متقابـل شـهر و روسـتا  .1380. حسنافراخته،  .3

مجله علوم اجتماعی و انسانی  .مطالعه موردي: ایرانشهر
  .49 -74، شیراز. 2، شماره 16یراز، دوره دانشگاه ش

نقـش شـهرهاي  .1389. برزگـرافراخته، حسن. صادق  .4
 .زیرآب شهر ي:اي مطالعه موردکوچک در توسعۀ ناحیه
، 3، شـماره 2انداز زاگرس، دوره  فصلنامه جغرافیا چشم

  .5-23بروجرد. 
ارزشیابی عملکرد  .1390. فرجامافراخته، حسن. رسول  .5

مراکز خـدماتی حاصـله از تصـمیمات دولتـی مطالعـه 

مجله جغرافیا و  .موردي: شهر سردشت استان هرمزگان
  .145-178 مشهد. ،17اي، شماره  ناحیه  توسعۀ

آهنگري، نوید. سـمیه محمـدي حمیـدي و فخرالـدین  .6
بررسـی عملکـرد شـهرهاي میانـه  .1394حسین زاده. 

اي (مطالعه مـوردي:  اندام در فرایند توسعه پایدار ناحیه
، 5مجلـه آمـایش جغرافیـایی فضـا، دوره  .شهر بوکان)

 .99-114 گرگان. .17شماره 
نقش شهرهاي کوچک در توسعۀ  .1388باقري، محمد.  .7

 .اي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان رزننطقهم
ــه پایان ــا و برنام ــد جغرافی ــی ارش ــه کارشناس ریزي  نام

اسـتاد راهنمـا: شـهریور روسـتایی و ابوالفضـل  .شهري
  ، گروه جغرافیا.زنجان دانشگاهمشکینی. 

الگوهــاي  . 1388انقــالب اســالمی.  مســکنبنیــاد  .8
یی. چاپ ، معاونت عمران روستارسانی روستایی خدمات

 اول، تهران.
خاکپور و براتعلی شایان، و  . حمیدبوزرجمهري، خدیجه .9

 -بررسی و تحلیـل اثـرات روسـتا. 1392. طاهريعلی 
مطالعـه ( ییروستاشهرها و شهرهاي کوچک در توسعۀ 

مجلـه جغرافیـا و توسـعۀ  .موردي: شهرستان نیشـابور)
  . 275 -299مشهد. ، 21، شماره 11اي، سال ناحیه

 . 1381. ابراهیمی. محمدامیر زدي، محمدحسینپاپلی ی .10
  انتشارات سمت.تهران.  .نظریه هاي توسعۀ روستایی

بررسی نقـش  .1390. رشنويپور، محمود. بهزاد جمعه .11
شهرهاي کوچک در توسعۀ مناطق روستایی پیرامون با 
تأکید بر کیفیت زندگی موردمطالعه دهستان فیروزآباد 

، دوره سـوم، لـیمحمجلـه توسـعۀ  .شهرستان سلسـله
  .45-64تهران. . 1شماره 

راهنمـاي جـامع  .1391صـفري، . رضا پور، کرم حبیب .12
هـاي (تحلیل داده در تحقیقات پیمایشی SPSSکاربرد 
  پنجم، تهران.چاپ  .موسسه راهبرد پیمایش ،کمی)

ــدي  حســین .13 اصــغر پورطــاهري و آبادي، مصــطفی. مه
تحلیلی بـر نقـش شـهرهاي  .1391. محیط سکه روانی

ــعۀک ــادي وچــک در توس ــتاهاي -اقتص ــاعی روس اجتم
مجلـه  کـازرون.قیر شهرستان پیرامون، مطالعه موردي:

 سال چهـارم، .ايهاي شهري منطقه مطالعات و پژوهش
  . 115 -126اصفهان. . 13 شماره

ــالس، مایــک .14 اســتراتژي ایجــاد شــبکه . 1388. داگ
روستا منظور تقویت پیوندهاي میان شهر و  اي به منطقه

گذاري با اشاره بـه  کاري براي پژوهش سیاست دستور(
جو، مجلـه کتـاب  کشور اندونزي)، ترجمه سوسن چـاره
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 -95 تهران. .20ماه علوم اجتماعی، دوره جدید شماره 
86 .  

جایگاه شـهرهاي  .1388. تقواییم. مسعود یمر رضایی، .15
کوچک در تعادل بخشی توزیـع فضـایی مـورد اسـتان 

  .1-18 تهران.  .67-68 ایالم. فصلنامه جمعیت، شماره
 تهران. رابطه شهر و روستا، .1382رضوانی، علی اصغر.  .16

  .نشر ماکان
اکبریـان  سعیدرضـا گلـی وعلـی  .رضوانی، محمدرضـا .17

نقش و عملکـرد شـهرهاي کوچـک در  .1386. رونیزي
توسعۀ روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مـورد 

ــتهبان ــتان اس ــز: شهرس ــتان رونی ــل .دهس ــه فص نام
ــران، دوره  پژوهش ــگاه ته ــایی دانش ــاي جغرافی ، 39ه
  .45-58تهران. ، 61شماره 

ــهریور .18 ــتایی، ش ــد  .روس ــاقريمحم ــی  .1389. ب بررس
اي، مطالعـه  عملکرد شهرهاي کوچک در توسعۀ منطقه
ــتان رزن ــزي شهرس ــش مرک ــوردي: بخ ــل. م نامه  فص

 .4انداز زاگــرس ســال دوم، شــماره  جغرافیــایی چشــم
  . 5-21 بروجرد.

. 1390ان مدیریت و برنامه ریزي استان کرمانشاه. سازم .19
  . کرمانشاه.کرمانشاهسالنامه آماري استان 

روابــط شــهر و روســتا و . 1382. ســعیدي، عبــاس .20
ــتایی شــهري ــدهاي روس ــی .پیون ــک بررســی ادراک  .ی

  .71-90 تهران. ، دوره جدید،1جغرافیا، شماره 
محمدرضـا رضـایی و  و شکورعلی  .الدینی، علیشمس .21

تحلیلـی جغرافیـایی بـر جریانـات  .1390. پنـاهی لیال
شهري مطالعـه مـوردي مرودشـت و  -متقابل روستایی

فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط،  .روستاهاي پیرامونی
  .79-99 مالیر. ،12شماره 

نقـــش کارکردهـــاي  .1378 .شـــیرازي، محمودرضـــا .22
 شــهرهاي کوچــک در توســعۀ روســتایی موردمطالعــه:

ارشد جغرافیاي  نامه کارشناسی انپای .خوزستان هیدیحم
دانشگاه شـهید استاد راهنما: عباس سعیدي.  روستایی،

  گروه جغرافیا. بهشتی.
چـاپ  .اقتصاد منطقـه اي .1380. صباغ کرمانی، مجید .23

  .تهران، انتشارات سمتاول. 
. 1390. زراعـی و یاسر پورقیومیحسین  .اصغر ضرابی، .24

بررسی روابط اقتصاد شهر و روستا در شهرهاي متوسط: 
ــه مــوردي: شهرســتان کــازرون رشــد آمــوزش  .)(نمون

   25تا  20 تهران. ،95شماره  ، جغرافیا
 .عبدالرضـا طاهرخانی، مهدي و رکن الـدین افتخـاري، .25

تحلیل نقش روابـط متقابـل شـهر و روسـتا در  .1383

تحول نواحی روستایی استان قزوین، فصـلنامه مـدرس 
  .79-111، 4، شماره 8علوم انسانی، دوره 

و و حمیـد شـایان  بـوزرجمهريخدیجه  .طاهري، علی .26
بررسی و تحلیل اثرات توسـعۀ  .1390. خاکپوربراتعلی 

اي و ر توسعۀ منطقهشهرها و شهرهاي کوچک د-روستا
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