
   

  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا 

  1392 زمستان، 39شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

 
 

  بر روابط شهر و روستابر روابط شهر و روستا  تأكيدتأكيداي،  با اي،  با توسعه متعادل منطقهتوسعه متعادل منطقه  الگويالگويبررسي بررسي 

  11منطقه قزوينمنطقه قزوين: : موردمورد  

    

  6فرجي مالئي و امين 5،  دكتر محمد سليماني4اله زياري ، دكتر كرامت3اله فرهودي ، دكتر رحمت2دكتر احمد پوراحمد

  

  چكيده

عنوان يك سيستم كه  بر اين اساس منطقه به. ها در فضاي جغرافيايي استعنوان دانش مطالعه سيستم جغرافيا به

اي مورد بايست با نگاه شبكه بايست تعادل و تعالي در تعامالت زندگي باشد؛ ميمحصول و برون داد آن مي

اي و تنها راهكار ريزي منطقهعنوان نقطه آغازين برنامه ر و روستا بهلذا توجه به شه. بررسي و مطالعه قرار گيرد

اي از منظر سلسله مراتب در اين مقاله به بررسي شبكه توسعه متعادل منطقه. براي دستيابي به توسعه پايدار است

ه بررسي تحليلي ب -از اين رو، به روش توصيفي. روابط شهري و روستايي در منطقه قزوين پرداخته شده است

در اين مقاله سعي بر آن شده است تا با بررسي منابع معتبر و . اسناد و منابع مرتبط در اين زمينه پرداخته شده است

واكاوي شده و ) هر چند به طور خالصه(علمي در اين زمينه در وحله نخست مباني نظري موضوع مورد مطالعه 

روستايي در منطقه قزوين بر اساس متغير مقدار بار حمل  در گام بعدي سيمايي از سلسله مراتب روابط شهري و

هاي صورت گرفته در منطقه قزوين روابط شهرها با روستاهاي بر اساس بررسي. ارائه شود) بر حسب تن(شده 

هايي چون ساختار تمركز خدماتي استان، تغيير تأثير مكانيزم استان بسيار محدود بوده و اين مسأله تحت

  .و روستايي و ساير موارد بوده است كاركردهاي شهري

  .شهري، قزوين - اي، شبكه، روابط روستاتوسعه متعادل منطقه: كليدواژگان

                                                
به راهنمائي “ )مورد منطقه قزوين( ايه توسعه متعادل منطقهتبيين شبك”اين مقاله بر گرفته از رساله دكتري آقاي امين فرجي مالئي با عنوان . 1

اله زياري و دكتر محمد سليماني در دانشكده جغرافيا دانشگاه  اله فرهودي و نيز مشاوران محترم دكتر كرامت دكتر احمد پوراحمد و دكتر رحمت

  .تهران در حال انجام است

  دانشگاه تهران -استاد دانشكده جغرافيا. 2

 دانشگاه تهران - ديار دانشكده جغرافيااستا. 3

 دانشگاه تهران -استاد دانشكده جغرافيا. 4

 دانشگاه خوارزمي -دانشيار دانشكده علوم جغرافيايي. 5

 )09124821505: مكاتبات، تلفن سئولنويسنده م( دانشگاه تهران -دانشكده جغرافيا -ريزي شهريدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه. 6
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  مقدمه

هاي توسعه ترين تئورييكي از مطرح عنوان بهمطالعه و تحقيق در ارتباط با روابط شهر و روستا 

در جهان به  1950هاي ههبسياري از مطالعات و تحقيقات در د. گرددريزي محسوب مي و برنامه

در توسعه نواحي روستايي  1طرح اين موضوع پرداخته بودند كه آيا نواحي شهري نقش انگلي

در مطالعات گذشته فرض بر اين بود كه نيروهاي مولد مدرنيزاسيون مرتبط با . 2دارند يا مولد

در ). Singer 1964( شهرنشيني در توسعه روستايي وزن بيشتري نسبت به نقش انگلي آن دارد

اي مطرح واقعيتي انكارناپذير در توسعه منطقه عنوان بهتوان تعامل شهر و روستا را  مياين راستا 

، رسيدن به توسعه اقتصادي را منوط به انتقال مازاد 3اما در مدل توسعه اقتصادي لوئيس. كرد

ر اين نظريه د). Fei and Ranis 1964( داردكشاورزي از روستا به صنعت شهري اعالم مي

  . جايگاه تعامل دو طرفه شهر و روستا تنها به صورت انتقال مازاد كشاورزي بوده است

هاي ديگر اقتصادي مرتبط با نظريه لوئيس و نيز مدل ةهاي مستخرج از نظريدر نتيجه سياست

 4محور -او، رشد صنايع شهري تسريع داده شد و حركت جديدي براي دستيابي به جامع شهري

در بسياري از كشورهاي آسيايي منجر به رشد سريع شهرنشيني در دهه  مسألهاين . شد شروع

و از . ي داشتنداين در حالي بود كه اين كشورها تا پيش از اين رشد شهرنشيني كم ،گرديد 1970

به دنبال . شهري را ايجاد كرد -و زمينه مهاجرت روستا شدبود كه فقر روستايي نمودار  اين رو

روستايي و انباشت جمعيت در شهرها مسائل جديدي در نتيجه فقدان الگوي صحيح مهاجرت 

در ديدگاه سنتي . شدتوسعه كه بيشتر برمبناي رشد خدمات كم بازده و صنايع مونتاژ بود، ظاهر 

هاي نمونه توسعه صنايع شهري است كه به دستيابي به رشد سريع، تنها در سايه ايجاد الگوي

  ).Douglass, 2006( سعه روستايي بودنحو بارزي مانع تو

ـ  عنوان مركز اي تحتريزي منطقه رويكرد جديدي در ارتباط با برنامه1950در اواخر دهه

پرداخت كه در بيشتر و مدل قطبي شدن فضايي نمود يافت كه به طرح اين موضوع مي 5پيرامون

آوري در يك منطقه  كشورهاي در حال توسعه منافع حاصل از رشد اقتصادي به طور سرسام

                                                
1. parasitic 
2.  generative 
3.  The Lewis model of economic development 
4.  urban-based society 
5.  core-periphery 
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شالوده اين مدل بر اين مفهوم استوار است كه منافع شكل گرفته در مركز . شهري متمركز است

 تأمينشهرها نواحي روستايي را براي . است) نقاط روستايي( برابر با هزينه آوري براي پيرامون

ه جريان نابرابر دهي كرده در نتيجه اين فرايند منجر ب خدمات مورد نياز نواحي شهري سازمان

هاي در اين راستا پتانسيل شود ميسرمايه خالص، حركت متخصصين به مركز و ساير منابع 

با توجه به چنين نقش انگلي در رابطه شهر و روستا، فقر و در . يابدتوسعه روستايي كاهش مي

يشگيري يابد كه حل و يا پشهري به موازات منزوي كردن روستا نمود مي-نتيجه مهاجرت روستا

  .روستايي قابل تحقق است - تنها در سايه روابط متقابل شهري مسألهاز اين 

براي  2و تك محصولي 1در رويكرد ديگر نواحي روستايي به نواحي بيش از حد تخصصي شده

است كه در آن به  3مترادف با تئوري وابستگي مسألهمنابع شهرمحور تبديل شده كه اين  تأمين

و نواحي ) توسعه يافته( كشورهاي شمال) مادرشهري( ل نواحي متروپليتنبحث در رابطه با تعام

شهري بخشي از زنجيره جهاني قدرت و  - لذا روابط روستا. پردازد مي) توسعه نيافته( جنوب

  ).Ibid( بخشد ميكنترل است كه شرايط فقر روستايي و توسعه نيافتگي را تداوم 

اي از انباشت هستند كه بيشتر نقش كنترلي در  حنهبر اساس يك ديدگاه سنتي شهرها به مثابه ص

، در اين )Armstrong and McGee, 1985( دهنده توسعه نواحي روستايي دارند تا نقش پروش

 ).Williamson, 1965( پيونددتوسعه تنها در مراحل اوليه توسعه بوقوع مي 4ديدگاه اثرات موجي

طور طبيعي در سطح  هاي توسعه به انگيزه يابد ميدر واقع همچنان كه سيستم فضايي توسعه 

هاي تمركزگرا مسلط بر جريان) پخشايشي( هاي برگشتيجغرافيايي پراكنده شده و جريان

  .دشو مي

در ) جريان برگشتي(عليرغم مطالعات انجام شده در اين رابطه، هيچ سند محكمي بر وقوع اين فرايند 

وقوع چنين فرايندي تنها در چارچوب . )Douglass,1990(كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد 

اين رويكرد . تواند افزايش شهرنشيني در پيرامون باشد مداخالت حكومتي به صورت يك الگو مي

در واقع بر  ).Friedmann, 1968(اي است منطقه  هاي رشد و يا مراكز رشد توسعه عنوان قطب تحت

                                                
1. overly-specialized 
2. single-crop 
3. dependency theory 
4. backwash 
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اي تواند راهكارهايي از رشد تك هستهرامون مياساس اين ديدگاه تنها افزايش تعداد شهرها در پي

در اين رويكرد جايگاه مشخصي براي نواحي روستايي تعريف نشده است و همچنان توسعه . باشد

در واقع فقدان جايگاه نواحي روستايي در توسعه . نواحي روستايي تابعي از توسعه شهري است

  ).Friedmann and Weaver, 1979(اي بسيار برجسته است منطقه

چنين عنوان شد كه  1با طرح موضوعاتي مانند تعصب شهري در توسعه روستايي 1970در دهه 

تداوم نيروهاي  تأثير تحت ،آفريني آنها از يك سو عدم توسعه نواحي روستايي و عدم نقش

اي ريزان توسعه منطقهو غفلت برنامه) Lipton, 1977( سياسي، اجتماعي و اقتصادي در شهرها

با توجه به شكست ). Chambers, 1985( ار گذاشتن نواحي روستايي از سوي ديگر استو كن

اي انديشمندان به نظرياتي روي آوردند كه بسياري از نظريات شهرمحور در توسعه متعادل منطقه

  .شداي نگريسته ميطور يكسان در توسعه متعادل منطقه در آنها به نواحي روستايي و شهري به

ريزي  هاي نخستين تا به امروز به نحوي برنامهريزي از دهه ز روند و الگوي برنامهدر ايران ني

چنانكه افزايش تعداد شهرها در نتيجه تبديل نقاط . شهرمحور را به نمايش گذاشته است

شهري نمود عيني اين -روستايي به شهر و انباشتگي جمعيت در شهرها در نتيجه مهاجرت روستا

هاي منطقه يكي از بخش عنوان بهدر اين ميان منطقه قزوين . استريزي  سبك از برنامه

البرزجنوبي به جهت همسايگي با پايتخت امروزه درگير مسائل و مشكالتي است كه در اين 

بر روابط بين  تأكيداي با مقاله به بخشي از آن در چارچوب بررسي شبكه توسعه متعادل منطقه

  .استنواحي شهري و روستايي پرداخته شده 

 
  طرح مسأله

 ،در يك سو. ريزي استريزي حاصل دو نگاه متفاوت در برنامهجدايي شهر و روستا در برنامه

ريزان شهري در تالش براي توسعه روستايي از طريق نواحي شهري بودند اين در حالي برنامه

 عنوان بهاست كه اطاعات كمي در رابطه با توسعه روستايي داشته و توجه كمي به كشاورزي 

در . اي تنها بر پايه شهرنشيني استوار بودبراي اين گروه همبستگي منطقه. كردنداهرم توسعه مي

ريزان توسعه روستايي بودند كه به نواحي شهري به صورت انگل و طرف ديگر گروه برنامه

                                                
1. “urban bias” in rural development 
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ا به انداز توسعه روستايي تنه اين گروه در ترسيم چشم. نگريستند ميبيگانه با عاليق روستايي 

باالترين واحد در  عنوان بههاي كشاورزي كرده و به روستا و زمين تأكيدسطوح كشاورزي 

اين دو گروه تنها بر اساس تعصب صرف شهري و يا روستايي . پرداختندتوسعه روستايي مي

انداز زندگي شامل هر  حال آنكه براي ساكنين روستايي چشم .اي بودندنگر منطقه فاقد نگاه جامع

شهري بخشي از واقعيت محلي  - روابط متقابل روستايي. نصر روستايي و شهري استدو ع

است كه مشاغل متنوعي از توليد را برعهده دارند و افرادي است كه در روستاها  ساكنانيبراي 

نيازهاي خود مانند خريد، فروش كاالها، كار و نيز خدمات تخصصي  تأمينزندگي كرده و براي 

اي روستايي در واقع فائق آمدن بر تفكيك ريزي منطقهچالش برنامه. كنندبه شهر مراجعه مي

هاي سياستي براي توسعه برابر شهر و روستا نواحي شهري و روستايي و نيز شناسايي سنجه

  .است

ها و  يك منطقه صنعتي امروزه درگير مسائل مرتبط با عدم تعادل عنوان بهمنطقه قزوين 

هاي  استان قزوين با قرار گرفتن در محل تالقي رشته كوه. ي استاهاي درون منطقه نابرابري

غربي فالت مركزي ايران واقع  كيلومترمربع در حاشيه شمال 15820البرز و زاگرس و با مساحت 

 شهرستان 5اين منطقه از  1385بر اساس سرشماري نفوس و مسكن در سال . شده است

يكي از نواحي  عنوان بهقزوين  منطقه. ده استروستا تشكيل ش 900نقطه شهري و  24، )ناحيه(

هاي فضايي است براي اولين بار در  مستعد كشور كه داراي استعدادهاي بالقوه محيطي و جنبه

توان وقوع  سوم مورد توجه مسئوالن كشور قرار گرفت و سبب اصلي اين توجه را مي  برنامه

هاي فراوان و بهم خوردن  جر به خرابيدر اين ناحيه دانست كه من 1341زلزله شهريور ماه سال 

ناپذير  ريزي براي اين ناحيه را ضروري و اجتناب نظام اقتصادي اين ناحيه گرديد و لزوم برنامه

اي جهت نوسازي و بازسازي روستاهاي اين ناحيه سعي گرديد كه  ضمن تهيه برنامه. نمود

دف كلي آن را بهبود وضعيت توان ه كه مي شودطرحي براي عمران اين ناحيه از كشور تهيه 

  .كشاورزي و دامداري و صنايع وابسته به كشاورزي دانست

تهيه طرح عمران دشت قزوين را به مهندسين  1341سازمان برنامه در دي ماه سال  ،از اين رو

مشاور واگذار نمود و سازمان عمران قزوين كه ابتدا سازمان عمران مستقل قزوين و سپس به 

  . ت قزوين تغيير نام يافت در اين راستا شكل گرفتسازمان عمران دش

ها كه در جهت شناسايي ناحيه از حيث منابع و امكانات  سال از اولين بررسي 50بعد از گذشت 
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گذرد اما امروزه  هايي جهت شكوفا شدن استعدادهاي نهفته اين منطقه مي توسعه و تجويز طرح

موقعيت خاص . فضايي جمعيت و فعاليت هستيم هايي در توزيع شاهد عدم تعادل ها و نابرابري

 عنوان بهطور برجسته آشكار شده و  هجغرافيايي و فضايي اين منطقه كه طي اين دوره زماني، ب

است ضرورت طرح بررسي شبكه  شدههاي كشاورزي و صنعتي كشور مطرح  يكي از قطب

اي ه در توسعه متعادل منطقهيكي از مسائل مورد توج. سازد اي را آشكار مي توسعه متعادل منطقه

شهري را  - طور كلي، پيوندهاي روستايي به .مبادالت و روابط بين شهر و روستا در منطقه است

  :توان در دو سطح تفكيك نمود و مورد بررسي قرار دادمي

ها در  نظير جريان افراد، كاال، پول، اطالعات و موارد زائد، پويايي پديده: پيوندهاي فضايي. الف

گيرد كه به صورت جريان هايي صورت ميها و نقل و انتقالا به بركت مبادالت و تغيير شكلفض

  .دهدها خود را نشان مي مواد خام، انرژي، حركات جمعيت، اموال و سرمايه

هاي روستايي كه در نواحي شهري جريان دارد مانند كه شامل فعاليت :پيوندهاي بخشي. ب

شوند نظير صنعت و  ميبندي  شهري طبقه عنوان بهي كه اغلب هاي كشاورزي شهري يا فعاليت

بر اساس مطالعات ). 87: 1382 سعيدي،( شود مييابند،  ميخدمات اما در نواحي روستايي جريان 

شهري در واقع به معني جريان دو طرفه روابط بين  - پيوند در تعامالت روستا) 1384(سعيدي

  .روستا و شهر است

اي در اين مقاله به روش تحليل اكتشافي در توسعه متعادل منطقه مسألهن با توجه به ضرورت اي

  .به بررسي روابط و پيوندهاي فضايي شهر و روستا در منطقه قزوين پرداخته شده است

  

  شناسي روش

و  1اين مقاله از انواع مطالعات كاربردي. روش تحقيق اين مقاله توصيفي و تحليلي است

شهري در منطقه  ـن شناسايي و بررسي سلسله مراتب روابط روستاكه هدف آ است 2ي ا توسعه

                                                
. بر دانش موجود، حاصل از تحقيقات و يا تجربيات كه به منظور توليد مواد هر گونه فعاليت منظم مبتنيتحقيقات كاربردي . 1

  ).1390دالور، (گيرد، در چارچوب مطالعات كاربردي است  هاي جديد و يا بهبود آنها صورت مي ها، ابزار، فرآيندها و روش فرآورده

دانش علمي و فني جديد است كه براي آن  هر نوع كاوش اصيل به منظور كسباي است كه اين تحقيق شامل  تحقيق توسعه. 2

  ).همان(اي در نظر گرفته شود  كاربرد ويژه
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در اين مقاله براي گردآوري داده ها و . قزوين به واسطه مقادير كاال و بار حمل شده است

اطالعات از روش اسنادي بهره گرفته شده است و در اين راستا مهمترين منابع مرتبط با توسعه 

و روستايي مورد مطالعه قرار گرفته است در عين اسناد مرتبط بر روابط شهري  تأكيداي با منطقه

  .با تحوالت و روابط شهر و روستا در منطقه قزوين مورد تحليل و بررسي واقع شده است

هاي گردآوري شده از روش هاي آماري مانند فراواني تجمعي و فرواني  براي تحليل داده

  .استهاي بصري بهره گرفته شده  تجمعي درصدي و تكنيك

جا شده بين نواحي  جابه) بر حسب تن(در بررسي روابط روستا شهري در اين مقاله از متغير مقدار بار 

از آنجايي كه يكي از پارامترهاي پويايي نواحي شهري و . شهري و روستايي استان استفاده شده است

ساس تئوري بخشي روستايي از منظر اقتصادي مقدار صادرات و واردات مواد توليدي است لذا بر ا

  .آورداي را در كل منطقه فراهم مي، توسعه صادرات زمينه توسعه منطقه)عنوان تئوري پايه اين مقاله به(

  

  مباني نظري

  روستايي و وابستگي دورنيـ  روابط شهري

و  1970شهري به منظور ارتقاء توسعه روستايي در دهه  - ترسيم چارچوب جامع توسعه روستايي

ها مانند عملكرد شهري در توسعه روستايي برخي از اين تالش. ه قرار گرفتمورد توج 1980

)UFRD(1توان نام  رويكرد ديگري كه مي. ، نمونه بارز تعصب شهري در توسعه روستايي است

شود در واقع تالشي براي توسعه ياد مي IRD(2(عنوان توسعه تركيبي روستايي برد از آن تحت

اين در حالي است كه توسعه روستايي تنها در . عناصر شهري است روستايي بدون در نظر گرفتن

اما توسعه تركيبي . سايه در نظر گرفتن عناصر كشاورزي در كنار عناصر غيركشاورزي است

 ;Cohen 1980(ريزي بخشي در مكان خاص بود  ريزي در سايه برنامه روستايي تنها توسعه برنامه

Birgegård 1988 .(  

ا رويكردي كه صراحتاً توسعه روستايي با شهري را تركيب كرده، رويكرد در اين ميان، تنه

 ;Friedmann and Douglass 1978; Friedmann and Weaver 1979(بود  3اگروپليتن

                                                
1. “urban functions in rural development” 

2.  “integrated rural development” 

3. “agropolitan” 
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Douglass, 1981 .(توانند در  اين رويكرد بر اين موضوع تأكيد داشت كه نواحي روستايي مي

در نظر گرفتن فرايند توسعه اگروپليتن . ي توسعه يابندتعامل سازنده با نواحي شهري در سطح محل

  :در عمل نيازمند توجه به سه موضوع حياتي است

 هاي كشاورزي و آب؛دسترسي به زمين −

 تحول در نظام سياسي و مسوولين محلي؛ −

 .هاي توسعه ملي در حمايت از توليدات كشاورزيتغيير سياست −

-عملكرد سياسي عنوان بهروستاي غيركشاورزي  نظر به اينكه روستا شهرها مكان اصلي براي

كند در بسياري از  ميهاي رشد صنعتي لذا رويكرد اگروپليتن پيشنهاد اجرايي هستند تا قطب

به اندازه كافي كوچك  ،ترين واحد توسعه است چرا كه از يك سو كشورها مقياس بخش مناسب

سازد و نيز روستائيان فراهم مي است كه امكان دسترسي پيوسته به عملكردهاي شهري را براي

  .به اندازه كافي بزرگ است كه تا قادر به دستيابي به رشد اقتصادي باشد ،از سوي ديگر

كار كرفته شده است منجر به  از زماني كه رويكرد اگروپليتن تا حدودي در كشورهاي آسيايي به

در واقع آنچه . يزي شده استر موضوع حياتي در برنامه عنوان بهتمركززدايي و دموكراتيزه شدن 

دهد در اصل نحوه مشاركت دادن ظرفيت محلي و مشاركت كه رويكرد اگروپليتن ارائه مي

  .در برنامه منافع مشترك روستايي شهري در راستاي توسعه ملي است  ميعمو

  

  اي ريزي منطقه روابط متقابل شهر و روستا در برنامه

و  2و كاركردهاي شهري در توسعه روستايي 1كز رشدهاي رويكردهاي مرابا توجه به محدوديت

آيد كه اي و روستايي اين سوال پيش ميضرورت بازنگري در نقش شهرها در توسعه منطقه

در فرايند  دو عنصر و بازيگر مكمل عنوان بههاي توسعه شهري و روستايي چگونه بايد توانمندي

است كه  مسألهال شناخت اين ؤبررسي اين س نقطه آغازين. ريزي در كنار هم قرار گيرندبرنامه

هاي هاي ايفا شده از سوي شهرها در بيشتر نواحي روستايي پيامدهاي وابستگيكاركردها و نقش

، روابط عالوه بر اين. روستايي استـ  متقابلي است كه فاقد علت و معلول يك طرفه شهري

                                                
1. growth centers 
2. urban functions in rural development 
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اين روابط در . به درنظر گرفته شودكننده دوجانتقويت نوان عواملع شهري و روستايي بايد به

بايست در  ميدهد براي هر نقش شهر، شوند كه نشان ميطور خالصه بيان مي هب )1( جدول

  .نقشي مكمل ايفا شود) نواحي روستايي(مناطق داخلي

  

  ايمنطقه هاي دورنروابط شهر و روستا و وابستگي: 1جدول

  نواحي روستايي    نواحي شهري

اورزي و يا مركز تبادالت، تجارت محصوالت كش

  جابجايي و فروش محصوالت

��  
��  

  توليد محصوالت كشاورزي

  هاي كشاورزيارائه خدمات به فعاليت

 .هاي كشاورزينهاده −

 تعمير تجهيزات و خدمات مرتبط −

  هاي نوين كشاورزيارائه روش −

  
��  
��  

  هاي كشاورزي ازدياد توليدات و فعاليت

 هاي روستاييزيرساخت −

 توليد هايمحرك −

  هاگيري از نوآوريآموزش و بهره −

  هاي غيركشاورزي يا بازار مشتريانفعاليت

 .فراوري توليدات كشاورزي −

 .خدمات شخصي −

  ...)مانند آموزش، بهداشت و (خدمات عمومي −

  
��  
��  

درآمد روستايي و تقاضا براي خدمات و كاالهاي 

  غيركشاورزي

  ��  صنايع كشاورزي محور
��  

  عتي و تنوع كشاورزيتوليد محصوالت صن

  ��  اشتغال غير كشاورزي
��  

  موارد باال تمامي

  

عنوان مراكز بازاري سطح باال  هدهد، شهرها در مناطق روستايي بهمانطور كه اين جدول نشان مي

اي عمل اي و فرامنطقهبراي توليدات كشاورزي و كاالهاي روستايي براي فروش و توزيع منطقه

اركردهاي بازاريابي شهرمحور بدون وجود مازاد محصول قابل بازاريابي از آنجا كه ك. كنندمي

 توان اذعان نمود كه شهر و حومه شهرتوليد شده در نواحي روستايي وجود ندارد، لذا مي

براي توسعه توليد، توليدكنندگان  .هم مرتبط و وابسته هستند طور دوجانبه به هب) نواحي روستايي(

ها و سيستم شهري هستند؛ اما اي بازاريابي ايجاد شده توسط شهركهروستايي نيازمند شبكه

توان انتظار داشت هاي كشاورزي و فراوري مبتني بر كشاورزي، نميبدون توسعه مستمر فعاليت
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ها در عين حال، تشديد فعاليت كشاورزي نيازمند ظهور كارگاه. رشد كنند 1هاي روستاييشهرك

تاسيسات مورد نياز روستائيان و تعميرات است كه از  تأمين ها و نواحي شهري برايدر شهرك

يابد و از طرف ديگر به لحاظ اقتصادي ايجاد  ميطور فزاينده افزايش  يك طرف اين نيازها به

  .هايي در نواحي روستايي به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيستچنين مكان

هاي روستايي، تقاضاي فزاينده رك، منبع اصلي رشد شه)1(در ادامه فهرست روابط در جدول

بر اساس تحقيقات . براي محصوالت غيركشاورزي براي مصارف خانوارهاي روستايي است

عنوان تنها عامل بسيار با اهميت براي رشد شهركهاي روستايي شناسايي  هانجام گرفته اين گزينه ب

ئه خدمات متقابل ها در اراعملكرد بهينه نواحي شهري و شهرك). Gibb, 1984( شده است

فقط براي تعداد معدودي از  منجر به افزايش شكوفايي روستايي و افزايش درآمدهاي واقعي نه

  ).Douglass, 2006(است كشاورزان بلكه براي اكثريت خانوارهاي روستايي 

هاي مختلف اقتصادي براي توان بر حسب بخش مينوع پيوند اقتصادي را  3از نظر سينجر 

  :روستايي تعريف كرد نواحي شهري و

كه در واقع  :پيوندهاي توليديشود؛ ا براي كاالي نهايي خالصه ميدر تقاض :پيوندهاي مصرفي

 :پيوندهاي ماليتوليد انواع كاالها و خدمات است؛  همان توليدهاي پسين و پيشين موجود براي

 يابدنمود مي. .ات مالي شهرها و سكه به صور مختلف مانند پرداخت اجاره، ارتباط با موس

  ).1382شكويي، (

  

  عنوان چارچوب فضايي براي توسعه روستايي اي بهشبكه منطقه

هاي رايج و دهد كه نظريهتجارب و مطالعات صورت گرفته در كشورهاي مختلف نشان مي

اي روستايي دست ها يا توانمندي الزم براي توسعه منطقههاي مورد استفاده به واقعيت مدل

اي منطقه نياز براي الگوي جديد توسعه فضايي براي ساختار موجود توسعه ،رو از اين. يابند نمي

ريزي به بندي دوتايي برنامهچنين الگويي بايد بر تعدادي از موانعي چون تقسيم. وجود دارد

ريزي روستايي و شهري غلبه نمايد كه در واقع بيش از اينكه همكاري و هاي برنامه بخش

دهند و شهرها را از مناطق مديريتي و اداري را ارتقا دهند رقابت را افزايش ميهاي بندي تقسيم

                                                
1. rural towns 
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هاي عالوه بر اين، مدل. كندريزي و مديريت در سطوح محلي تفكيك ميداخلي آن در برنامه

 تأكيدشهري ) هايگره( ماشيني فرايندهاي فضايي و توسعه، كه بخش اعظم آن بر روي نقاط

جاي آن اقداماتي كه تغييرات محلي در  هبايست كنار گذاشته شده و بي، ميدارد تا مناطق روستاي

المللي در بر  هاي سيستم فضاي كشوري و بينلفهؤروستايي را در ارتباط با مـ  پيوندهاي شهري

  . گيرد، در نظر گرفته شودمي

يابي شهري قابل دست -اي متعادل در سطح محلي و روابط روستاتوان گفت توسعه منطقهمي

مفهوم قطب  )1( و شكل )2( بر اساس مطالعات داگالس و مفهوم قطب رشد پرو جدول. است

دربرگيرنده  )1(كند، شكل شماره اي به صورت گزينشي مقايسه ميرشد را با مفهوم شبكه منطقه

 )2( جدول. روستايي است -هاي شهرياي با پيوندها و جريانساختارهاي روستايي و دهكده

طور انحصاري در توليد مبتني بر شهر  ههاي رشد بدهد كه درحالي كه قطبنشان ميدر ابتدا 

اي ماهيت اي متمركز بوده است رويكرد شبكه منطقهعنوان بخش برتر براي توسعه منطقه هب

اين رويكرد نقش منابع . دهدچندبخشي توسعه سطح محلي را در منطقه روستايي تشخيص مي

آندازها براي هاي موجود را نسبت به محدود ساختن چشموانمنديها و تاي، فعاليتمنطقه

ايجاد . كندو تصديق مي تأييدتوسعه محلي در چارچوب تمركززدايي صنايع از مناطق محوري 

و صرفاً  كردهگيري از انواع منابع رشد اقتصادي را فراهم  اي توسعه امكان بهرههاي منطقهشبكه

تواند نقش  ميمحور  -راوري محصوالت و صنايع كشاورزيف. مبتني بر رشد شهرمحور نيست

هاي كشاورزي اي داشته باشند در صورتي اين مراكز در نزديكي زمينهثرتري در توسعه منطقهؤم

ونقل اصلي باشند نقش بيشتري در توسعه منطقه داشته و مزارع بوده و يا مجاور مسيرهاي حمل

  .ها باشندتا اينكه در شهرها يا شهرك

هاي قطب رشد مبتني بر ديدگاه سلسله مراتبي و باال به پايين و بر اين اصل ماً، بيشتر سياستدو

عنوان شاخص اصلي براي شناسايي شهر اصلي يك  هتوان بكند كه ابعاد شهر را ميمي تأكيد

. دعالوه اينكه شهرهاي يك اندازه از كاركردهاي مشابه برخوردار خواهند بو هكار برد و ب همنطقه ب

تنها اندازه شهر دهد كه نهدر مقابل، مفهوم شبكه بر اساس تحقيقات انجام شده در آسيا نشان مي

يك شاخص ناكافي براي توان رشد يا پيوندهاي محلي است بلكه همچنين شهرهاي يك اندازه 

). Cohen et al. 1980( اي متفاوت برخوردارنداز كاركردهاي بسيار متفاوت و نماهاي توسعه

اي بزرگ، مفهوم شبكه مبتني اي سعي براي تبديل يك شهر بزرگ به مركز اصلي براي منطقهبج
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اي هاي اسكان متعدد است كه هر يك داراي روابط داخلي در مقياس منطقهبندي محلبر خوشه

ها در نواحي مختلف يك شهرك ،رو از اين. و محلي و نيز روابط تخصصي مختص بخود هستند

تواند نزديك مراكز كليدي بازاريابي براي محصوالت منطقه باشد؛ شهر ديگر ميتواند منطقه مي

كار  هعنوان مركز اداري براي منطقه ب هتواند بمركز فرهنگي با اهميت بوده و يا شهر ديگري مي

  ).Douglass, 2006( رود

كه توسعه گيرد هايي در نظر ميعنوان بخش سومي، رويكردهاي قطب رشد، نواحي روستايي را به

رويكرد شبكه ديدگاه با اذعان به اين مسأله كه . آنها وابسته به فرايند پخش و رخنه به پايين است

تواند به سطوح باالتر درآمد سرانه در اين بخش منتهي هاي متناسب در كشاورزي ميگذاريسرمايه

منبع براي رشد  تواند يكشده و در عين حال شكوفايي نواحي روستايي با محوريت كشاورزي مي

هاي گزينشي در كاركردهاي خدماتي در شهرها گذاريدر عين حال، سرمايه. شهري در مناطق باشد

  ).Ibid(كار رود  تواند به افزايش توانمندي رشد اقتصادي شهرك و حومه شهرها بهمي
  

  ايمقايسه قطب رشد و مدل شبكه منطقه: 2جدول

  ايقهمدل شبكه و يا خوشه منط  قطب رشد  عناصر

  بخش پايه

؛ تمركز بر روي صنايع بزرگ مقياس و كارخانجات شهر محور

محرك توسعه و نيز واحدهاي توليدي چند مليتي كه خارج از 

  .شوندمنطقه هدايت مي

؛ ها، وابسته به شرايط و امكانات محليتمامي بخش

  .هاي كوچك مقياس محليها و شركتتأكيد بر بنگاه

سيستم 

  شهري

؛ در يك مركز مسلط متمركز شده و معموالً با ميزان بيسلسله مرات

شود از طرفي نيز با فرض تئوري مكان جمعيت مشخص مي

  .مركزي مطابقت دارد

؛ از تعدادي مراكز با پسكرانه خاص خودشان افقي

تشكيل شده است كه هر يك مزيت رقابتي خاص خود 

  .را دارد

روابط 

- روستا

  شهري

سلسله مراتب شهري و حركت به  ترسيم فرايند پخش توسعه از

در . ها به روستاهاي پيرامونشانسمت بيرون از شهرها و شهرك

عنوان ذينفعان منفعل در فرايند رخنه به پايين رشد  اينجا روستاها به

  .شهري هستند

هاي پيچيده شهري و روستايي، ترسيم مجموعه فعاليت

نواحي همراه با فرايند رشد فزاينده كه مشتركاً متاثر از 

روستايي و شهري است كه در چارچوب كريدورهاي 

  .شوداي تشديد ميحمل و نقلي منطقه

-سبك برنامه

  ريزي

مناطق داراي مرزهاي . ريزي بخشيريزي باال به پايين و برنامهمعموالً برنامه

  .كندنامشخصي بوده و مرز مناطق را تعامالت اقتصادي تعيين مي

ز و تركيب چند بخشي و ريزي غيرمتمركسيستم برنامه

  .فعاليت روستايي و شهري در سطح محلي

هاي سياست

  كالن

هاي بخشودگي مالياتي، دارايي: هاي تمركززدايي صنعتيمحرك

  .ونقل مليهاي حملصنعتي، راه

تنوع كشاورزي، صنايع كشاورزي محور، كارخانجات 

منبع محور، خدمات شهري، آموزش نيروي انساني، 

  .محلي درون سكونتگاهي ونقلشبكه حمل

    Douglass, 2006 
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. ريزي استهاي برنامهاي در سبكچهارم، تفاوت عمده بين قطب رشد و مفاهيم شبكه منطقه

اي مبهم هاي منطقهمحدوده. در قطب رشد، نقاط شهري يك بازيگر فضايي كامالً با اهميت است

). منابع آنها بوده و مرز مشخصي ندارديعني منطقه وابسته به مناطق ديگر و ( و نامشخص است

 بندي به نياز به ظرفيت داخلي براي هماهنگي بخشدر مقابل، ماهيت چند بخشي مفهوم خوشه

در اين رويكرد . هاي كه از درون وابسته و مرتبط است؛ اشاره داردتوجهي از فعاليتقابل

عنوان سطحي كه در اساس آن  هود باي موجهاي استاني و منطقهها با استفاده از محدودهمحدوده

بندي تبديل دهد به جنبه با اهميتي از رويكرد خوشهريزي رخ ميهماهنگي و يكپارچگي برنامه

  ).Ibid( شودمي

  

  
  شهري -هاي روابط روستاسلسله مراتب پخش شهري به روستايي در مقابل شبكه: 1شكل
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  مدل مفهومي روابط شهري و روستايي

بايست به اصول و  مييك سيستم در نظر بگيريم  عنوان بهصورتي كه هر منطقه را طور كلي در  به

در اينجا سيستم . قواعد هر سيستم پايبند باشيم تا سيستم در جهت تعادلي و پويايي حركت كند

كه امروزه با تسلط  استالمللي  زير سيستم دو سيستم كالن ملي و بين عنوان بهيعني همان منطقه 

توان حرفي  ميي شدن و بروز و ظهور نمودهاي آن در كشورهاي در حال توسعه، نفرايند جهان

. از تعييرات و تحوالت فضايي در مطالعات جغرافيايي آورد و سيستم جهاني را در نظر نگرفت

زير ارائه شده است در درجه اول وجود يك نظام   مياز اين رو بر اساس آنچه كه در مدل مفهو

الملل است كه دقيقاً مطابق با خواست توسعه در سطح منطقه باشد در  اقتصادي در سطح بين

گذاري به نحو احسن صورت  ها كاالها و مواد مناسب بوده و در عين جذب سرمايهواقع قيمت

  .پذيرد

اي هاي منطقهها و خدمات پايه و نيز حمايت از صنايع و فعاليتدر سطح ملي، ايجاد زيرساخت

اي دو در سطح منطقه. اي استطبقه از روابط سيستماتيك توسعه منطقه دومين عنوان بهو محلي 

توان گفت نواحي شهري و روستايي و  ميدر واقع . هستنداي بازيگر اصلي محور تحوالت منطقه

تعامالت آنها بر اساس مباني نظام جهاني و سطح ملي، نقش موثري در شبكه توسعه متعادل 

  .اي دارندمنطقه
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  مدل مفهومي روابط متقابل شهر و روستا: 2شكل

  

  شهري - اي در روابط روستارويكرد شبكه

بر اساس اين . اي داگالس استاي برگرفته از نظريه شبكه منطقهاي در توسعه منطقهرويكرد شبكه

ارد كه بقاي هاي روستايي و شهري وجود دها و پيوندهاي مختلفي فيمابين كانوننظريه جريان

از منظري ديگري با توجه به نظريه .ها و پيوندها استهاي كوچكتر وابسته به اين جريانكانون

اي هنوز تأثيرات ويژه داري بوبك نقش و كاركردهاي شهرها در كشورهاي در حال توسعه سرمايه

آورد بلكه  ميهاي خاص را به وجود بر اين پيوندها دارد كه نه تنها نظام سكونتگاهي با ويژگي

 سطح بين الملل

 سطح ملي

 تحوالت جهاني  -                   نظام روابط سياسي -

                  اقتصادي نظام روابط -

 رويكردهاي اقتصادي -هاي كالن توسعه                     سياست -

 پارامترهاي طبيعي -قوانين سياسي و رويكردهاي حاكم          -

  ايسطح منطقه

 
  مراكز شهري                                                                 مراكز روستايي

  

  

                      

    

  

 

عناصر                          عناصر فضايي

 شهري -روابط متقابل روستا 

 زيرساختها

نظام  نظام فعاليتي و

 سكونتگاهي

عناصر جغرافيايي و 

 نظام ارتباطات محيطي

 

عناصر اقتصادي 

 و توليدي

 فرهنگيعناصر 

 

 سياسيعناصر 
 اجتماعيعناصر 
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در چارچوب اين . كند ها و پيوندهاي نوين را نيز به سمت و سوي منفي هدايت مي گونه جريان اين

. آيد هاي شهري بزرگ به صورت جرياني يكسويه در ميفضايي، جريان سرمايه به نفع كانون  نظام

هاي  جرياناي داگالس، در كشورهاي در حال توسعه، بنابراين بر خالف نظريه شبكه منطقه

بسياري از . اي استشود كه مخالف و متباين با نظام شبكه منطقه شعاعي فضايي ايجاد مي

فضايي ايجاد شده است كه سبب انتقال  - تنگناهاي نواحي روستايي در قالب اين نظام شعاعي

بنابراين . شود زا است به كانون هاي شهري مي هاي بومي و محلي كه عامل توسعه درون سرمايه

. دهند هاي روستايي و شهري را به يكديگر پيوند مياي، سكونتگاهها در قالب شبكه ناحيه ريانج

دهند كه در نواحي مختلف وابسته به پايه و  هاي متفاوتي را نشان ميعوامل اصلي تأثيرگذاري

  .بازاري است - مبناي نظام اداري

ريزان توسعه  گيرد كه برنامه ميه ريزان توسعه روستايي اينگونه خرد البته داگالس به برنامه

ريزان توسعه  برنامه. انگل و بيگانه منافع روستايي دارند عنوان بهروستايي تمايل به مشاهده شهر 

انداز روستايي قرار داده بلكه  روستايي با حذر بودن از شهرها، به ندرت خودشان را در چشم

هاي كشاورزي، روستاها و مناطق ل قطعهدهند به جاي آن مناطق روستايي را تنها شام ميترجيح 

 ).Douglass, 2006( با منابع كشاورزي تعريف كنند
  

  منطقه قزوين: روستاييـ  شبكه روابط شهري

  وضع موجود: بخش نخست

يكي از پارامترهاي مهم در روابط بين نواحي شهري و روستايي، بارهاي حمل شده فيمابين اين 

انواع روابطي كه همواره در نواحي شهري و روستايي در  توان فارغ ازلذا مي. نواحي است

اهميت اين . ترين نوع روابط ذكر كرديكي از عيني عنوان بهجريان است، بارهاي حمل شده را 

دهنده پويايي روابط و ميزان روابط بوده و در  موضوع در اين است كه مقدار بار حمل شده نشان

  .كند ميايفا  ميتوسعه متعادل نقش مه

تن بار حمل شده از روستاهاي استان به مقصد مراكز  3/62689هاي صورت گرفته بر اساس بررسي

آباد، نيارك، حصار آباد، كمالدرصد از روستاهاي شريف 54/94شهري استان بوده كه در اين ميان 

اند شدهآباد حمل  وليعصر، فارسجين، كوندج، مهدي آباد بزرگ، شهيدآباد، آقابابا، ناصرآباد و عصمت

  .زهرا و آبيك بوده است درصد از بار مذكور شهرهاي قزوين، تاكستان، بوئين 85/99كه مقصد 
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  1385از مبدا روستاهاي استان به مقصد مراكز شهري در سال ) بر حسب تن(بار حمل شده : 3جدول

  شهر

  آبادي
  جمع تجمعي  محمديه  اقباليه  آوج  آبيك  زهرا بوئين  تاكستان  قزوين

درصد 

  تجمعي

  87/24  1/15591  -   -   -   58/197  627/99  049/4681  84/10612  شريف آباد

  93/41  34/26287  -   -   -   -   -   561/1907  681/8788  كمال آباد

  78/50  49/31836  -   -   -   195/64  -   096/2553  86/2931  نيارك

  41/59  48/37246  -   -   -   475/49  39/82  173/4594  95/683  حصار وليعصر

  27/67  04/42173  -   -   -   7  807/35  205/4727  553/156  فارسجين

  48/73  78/46061  -   -   -   -   -   792/676  947/3211  كوندج

مهدي آباد 

  بزرگ
876/725  871/3143   -   -   -   -   -  53/49931  65/79  

  20/84  93/52784  -   -   -   -   89/57  348/1589  166/1206  شهيد آباد

  10/88  1/55229  -   -   -   -   -   962/529  207/1914  آقا بابا

  91/91  4/57620  -   -   -   -   -   58/156  714/2234  آبادناصر

  54/94  32/59268  -   -   -   -   -   722/1357  202/290  آباد عصمت

  29/96  02/60362  -   -   -   151  67  5/294  2/581  شهر صنعتي البرز

  33/97  02/61016  -   -   -   -   614  -   40  شهرك مدرس

  13/98  55/61517  -   -   -   -   -   535/501  -   اك

  67/98  48/61852  -   -   -   -   -   924/334  -   داغالن

  13/99  48/62144  12  23  21  -   -   -   236  آباد حسين

  48/99  6/62362  -   -   -   -   -   -   119/218  زياران

  72/99  6/62511  -   -   -   -   132  -   17  قلعه هاشم

  88/99  6/62616  -   -   -   -   -   105  -   زوارك

  95/99  6/62656  -   -   40  -   -   -   -   قاقازان

  99/99  3/62685  -   -   -   -   -   7/8  20  رجايي دشت

  100  3/62689  -   -   -   -   -   -   4  آراسنج

  -   -   3/62689  3/62677  3/62654  3/62593  05/62124  33/61035  32/33873  جمع تجمعي

  -   -   100  98/99  94/99  85/99  10/99  36/97  03/54  درصد تجمعي

  1385مركز آمار : منبع     
  

 54/95ان به مقصد روستاهاي استان نيز تن بار حمل شده از مراكز شهري است 44/17211از مجموع 

درصد  24/95اند كه مقصد درصد از شهرهاي قزوين، تاكستان، بوئين زهرا، شال و آبگرم حمل شده

دشت،  آباد، رجايي هاي شهر صنعتي البرز، زياران، صادقاز بار مذكور به ترتيب روستاها و آبادي

آباد  آباد، آقابابا، شهيد آباد، مهدي كوندج، شريف آباد خرمدشت، آراسنج، آباد، رحيم فارسجين، عصمت
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الزم به ذكر است كه شهر . آباد، پيريوسفيان، كورانه، آبترش و كهك بوده است بزرگ، نيكويه حسين

  .شود صنعتي البرز از لحاظ تقسيمات كشوري آبادي محسوب مي
  

  

  1385د روستاهاي استان در سال از مبدا مراكز شهري استان به مقص) بر حسب تن(بار حمل شده : 4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1385مركز آمار : منبع                 
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  هري بر اساس بار حمل شده در منطقهـ ش سلسله مراتب روابط روستا: بخش دوم

منظور بررسي سلسله مراتب بار حمل بار از روستاهاي استان به مقصد مراكز شهري و از  به

ري به مقصد روستاهاي استان، ماتريسي از روستاهايي كه مجموع بار حمل شده از مراكز شه

درصد كل  95مراكز شهري به مقصد آنها و بار حمل شده از آنها به مقصد مراكز شهري بيش از 

بار بوده است و شهرهايي نيز كه بار حمل شده از آنها به مقصد روستاهاي استان و بار حمل 

كه در  شدهدرصد كل بار بوده است تشكيل  95تان به مقصد آنها بيش از شده از روستاهاي اس

آن در هر سطر و در مقابل نام روستاي مورد نظر رتبه شهر مقصد از لحاظ حمل بار از آن 

روستا، به اعداد ترتيبي فارسي و رتبه روستاي مبداَ از لحاظ حمل بار از شهرهاي استان به 

زم به ذكر است درج اعداد و حروف مذكور تا جايي ادامه ال. حروف انگليسي درج شده است

پيدا كرده است كه جمع حمل بار از شهرهاي استان به مقصد روستاي مورد و يا بار حمل شده 

تن  30درصد بار صادره يا وارده به آن شهر يا بيش از  90از آن به مقصد شهرهاي استان بيش از 

  .باشد

  
  1385بين مراكز روستايي و مراكز شهري منطقه قزوين در سال ) بر حسب تن( بار ماتريس سلسله مراتب حمل: 5جدول
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شهر قزوين اولين مقصد حمل بار از نه روستاي استان و  5بر اساس اطالعات جدول شماره 

 دومين مقصد حمل بار براي پنج روستاي ديگر از بين روستاهاي داراي خصوصيات ذكر شده

همچنين شهر قزوين اولين مبدا حمل بار به مقصد . بوده است) تن به باال 30درصد يا  90(

سيزده روستا و دومين مبداً مقصد حمل بار براي شش روستاي ديگر، از بين روستاهاي داراي 

همچنين شهر تاكستان اولين مبداً حمل بار به مقصد شش . خصوصيات ذكر شده بوده است

  . ستا بوده استروستا و سومين مبداً حمل بار به مقصد يك رو

زهرا اولين مقصد بار از يك روستاي استان و  هاي صورت گرفته شهر بوئينبر اساس بررسي

شهر . اولين مبدا بار به مقصد يك روستا و دومين مبدا حمل بار به مقصد سه روستا بوده است

مبدا  اولين مبدا حمل بار به مقصد دو روستا و دومين عنوان به 5شال بر اساس جدول شماره 

در عين حال شهر آبيك نيز سومين مقصد حمل بار از . حمل بار به مقصد سه روستا بوده است

در نهايت . يك روستا استان و اولين مبدا حمل بار به مقصد هر كدام از دو روستا بوده است

  .شهر آبگرم نيز تنها اولين مبدا حمل بار به مقصد يك روستا بوده است

  

  هاي موثر در روابط شهري و روستايي در منطقه قزوينزمتبيين مكاني: بخش سوم

طور كلي توزيع جغرافيايي نقاط روستايي و شهري در پهنه سرزمين تابع قوانيني است كه در  به

در واقع بسته به سطح پيشرفت و توسعه . گيردچارچوب قواعد طبيعي و انساني قرار مي

بر اساس نظريات . ي متفاوت خواهد بودكشورهاي مختلف سهم و نقش عوامل طبيعي و انسان

تواند در زندگي و بزرگاني چون راتزل، سمپل و غيره، محيط طبيعي همواره مي 1جبر جغرافيايي

هاي طبيعي هاي انساني نقش ايفا نمايد جز آنكه انسان با توسعه تكنولوژيك بر محدوديتپديده

هاي كوهستاني تنها در دل كوير و پهنه چنانكه توسعه و ظهور شهرها و نقاط روستايي. فائق آيد

هاي توليدي و صنعتي نمونه اين فرايند ها و كانونبر پايه وابستگي به فضاهاي فعاليتي مانند شهرك

  .است

هايي دو بازيگر در ماتريس فضايي منطقه تابع مكانيزم عنوان بهدر اين راستا روابط شهر و روستا 

                                                
نوشته استاد فقيد دكتر ) جلد 3مجموعه(مطالعه در اين رابطه و نظريات محيطي به كتاب فلسفه جغرافيا به منظور  .1

  .حسين شكويي مراجعه شود
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شيب زمين، پوشش (پارامترهاي طبيعي. اي توزيعي نام بردهتوان آنها را مكانيزماست كه مي

 و پارامترهاي انساني...) زمين، شرايط اقليمي، كاربري زمين، منابع آب، معادن، جنس خاك و 

هاي فعاليتي، كاركردهاي شهري و هاي ارتباطي، كانونشبكه توزيع برق، تلفن، گاز، راه(

  .ده در روابط شهر و روستاها در هر منطقه هستندكنن دو عنصر اصلي و تعيين...) روستايي و 

تن بار حمل شده از روستاهاي  3/62689هاي صورت گرفته در اين مقاله بر اساس بررسي

آباد، درصد از روستاهاي شريف 54/94استان به مقصد مراكز شهري استان بوده كه در اين ميان 

آباد بزرگ، شهيدآباد، آقا بابا، ناصرآباد  ديآباد، نيارك، حصار وليعصر، فارسجين، كوندج، مهكمال

درصد از بار مذكور شهرهاي قزوين، تاكستان،  85/99اند كه مقصد آباد حمل شده و عصمت

تن بار حمل شده از مراكز  44/17211در عين حال از مجموع . زهرا و آبيك بوده است بوئين

هرهاي قزوين، تاكستان، بوئين درصد از ش 54/95شهري استان به مقصد روستاهاي استان نيز 

درصد از بار مذكور به ترتيب روستاها و  24/95اند كه مقصد زهرا، شال و آبگرم حمل شده

آباد  آباد، رحيم دشت، فارسجين، عصمت هاي شهر صنعتي البرز، زياران، صادق آباد، رجاييآبادي

آباد،  اد بزرگ، نيكويه حسينآب آباد، آقابابا، شهيدآباد، مهدي خرمدشت، آراسنج، كوندج، شريف

الزم به ذكر است كه شهر صنعتي البرز از لحاظ . پيريوسفيان، كورانه، آبترش و كهك بوده است

  .گرددتقسيمات كشوري آبادي محسوب مي

) درصد 25(شهر 6نقطه شهري در منطقه تنها  24هاي آماري موجود از مجموع با توجه به داده

كه . شهري قرار دارند- ، شال، آبيك و آبگرم در مركز تعامالت روستاقزوين، بوئين زهرا، تاكستان

عنوان مركز شهرستان بوده و پر واضح است كه اين  از اين شش نقطه شهري چهار مورد به

دهنده روابط شهري و  اي مركزيت پارامترهاي توسعهمركزيت سياسي خود به طور فزاينده

آبادي  900در عين حال از . ات را به همراه داردروستايي مانند شبكه ارتباطي و تمركز خدم

داراي تعامالت قابل توجه با نقاط شهري منطقه ) درصد 5/2(آبادي 23موجود در سطح منطقه تنها 

  .هستند

درصد از خدمات ارتباطي در شهر قزوين  37هاي آماري تمركز بيش از بر اساس بررسي

منجر به توسعه تعامالت اين شهر و با نواحي ) 1385برگرفته از مركز آمار، ( مركز استان عنوان به

روستايي و نيز شهري پيرامون خود شده است و به نحوي نوعي از توزيع ناموزون روابط 

شهر قزوين  1385در عين حال بر اساس سرشماري سال . شهري را شكل بخشيده است -روستا
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طوري  به. ود اختصاص داده استفروشي استان را به خ بخش قابل توجهي از بازار خرده و عمده

واحد عمده فروشي و خرده فروشي در سطح استان  17348كه بر اساس آمارهاي رسمي از 

شهرهايي چون  ،و نه تنها بازار روستايي بلكه. استمورد در شهرستان قزوين متركز  12618

ميان، معلم كاليه و زهرا، اسفرورين، ضياء آباد، تاكستان، راز آوج، آبگرم، شال، دانسفهان، بوئين

بايست نظام سلسله مراتبي خدمات رساني در در حالي كه مي. ابيك را نيز تحت پوشش دارد

منطقه به شكل مركز شهرستان و سپس شهرهاي اصلي و روستاها باشد نوعي الگوي قطبي شده 

ها و در واقع نخستينگي زيرساخت. شود ميشهري مالحظه -در اين منطقه در روابط روستا

  .شهري در شهر قزوين شده است- پارامترهاي انساني در مركز منجر به نخستينگي روابط روستا

شهري را بر اساس سنت ديرين در ايران مختل  -از ديگر عواملي كه ساختار روابط روستا

در واقع بر خالف . ساخته است؛ تغيير در كاركرد و نقش نواحي شهري و روستايي است

برداري از مازاد محصوالت كشاورزي رگ حيات را در خود طه بهرهگذشته كه شهرها به واس

نمودند اما امروزه وابستگي از شهرها در كشور به طور عام و منطقه قزوين به جاري و ساري مي

اين مهم در راستاي بروز و ظهور تحوالت كاركردي . طور خاص به روستاها كاسته شده است

هاي هاي استان حركت خزشواري از فعاليتهرستاندر اكثر نقاط ش. در نواحي شهري است

درصد از شاغلين در بخش  42در استان قزوين نزديك به . شودكشاورزي به خدماتي ديده مي

درصد و بخش  24:درصد، بخش صنعت21: بخش كشاورزي( كنند خدمات فعاليت مي

تان نيز به هاي اسكاهش نقش كشاورزي استان به تفكيك در شهرستان). درصد12:ساختمان

 24:درصد، آبيك 37:درصد، تاكستان 43:شهرستان بوئين زهرا( وضوح قابل مشاهده است

چنانكه ( اين تغيير عملكردي روستاها در سطح منطقه). درصد 12درصدقزوين  7:درصد، البرز

منجر به وابستگي يكسو روستاها به شهرها از نظر خدماتي شده ) در جداول پيشين نيز ارائه شد

گيري از خدمات شهري به شهرها مهاجرت كرده و نقاط مراحل بعدي افراد براي بهره و در

اين امر دو محصول و يا . 1شوندروستايي به منظور بهرهمندي از مزاياي شهر به شهر تبديل مي

                                                
ايشان در . براي مطالعه بيشتر در رابطه با تبديل روستاها به شهر به نظريه دولت و شهرنشيني دكتر رهنمايي مراجعه شود .1

يش تعداد شهرها پرداخته و در اين رهگذر تبعيض امكانات روستايي با نقاط شهري و هاي خود به تبيين افزابررسي

  .داندحضور عامدانه دولت را سرمنشاء تبديل روستاها به شهرها و افزايش تعداد شهرها مي
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برون داد فضايي و غيرفضايي دارد؛ نخست اينكه منجر به تخليه روستاها شده و دوم اينكه بر 

  .شوداي تبديل شده به شهر افزوده ميتعداد روستاه

شهري تمركز خدمات در سطح يك واحد جغرافيايي  -اما موضع مهم در تحليل روابط روستا

از جمله اصول مورد نظر در نظريه مكان ( ريزيبر اساس اصل آستانه جمعيتي در برنامه. است

حداقل تقاضا براي آن  ايجاد خدمات در هر فضاي جغرافيايي منوط به وجود) مركزي كريستالر

از اين رو بر مبناي اين اصل، تمركز جمعيت زمينه تمركز خدمات بيشتر را فراهم . فعاليت است

شهري و روابط هر شهر با  -آورد و در نهايت تمركز خدمات منجر به توسعه روابط روستامي

منظور تحليل روابط  هاگر چه در اين مقاله تنها، متغير بار، ب). 3شكل شماره ( شودشهر ديگر مي

شهري مورد نظر بوده است اما بايد توجه داشت كه فرايند تعامالت هر نقطه جغرافيايي -روستا

با نقطه ديگر منوط به سطح توسعه آن نقطه است كه در ميان پارامترهاي توسعه تمركز خدمات 

  .ها استيكي از بارزترين شاخص عنوان به

  

  

  

  

  

  

  

  ت و روابط روستا شهريچرخه جمعيت، خدما:  3شكل

  

  جمع بندي

توان اذعان نمود كه روابط متقابل روستاها و شهرهاي هر هاي صورت گرفته ميبر اساس بررسي

اين عوامل در هر  تأثيرمنطقه تابع انواع مختلفي از پارامترهاي طبيعي و انساني است كه نقش و 

ما بايد توجه داشت كه تعامل و ا. باشدمنطقه بسته به ساختار و سطح توسعه آن متفاوت مي

آنچه كه . شهري در هر منطقه محصول وابستگي متقابل بين آنها است -روابط پوياي روستا

شهري  -امروزه در اكثر نقاط روستايي و شهري ايران اتفاق افتاده است در واقع جدايي روستايي

روابط 

 يكسويه

تمركز 

 خدمات

تمركز 

 جمعيت
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اين فرايند را در . است در نتيجه تغيير كاركردهاي شهري و نيز عدم وابستگي شهرها به روستا

المللي در تقسيم كار جهاني و در هاي بينتوان نتيجه سياستوحله نخست از ديدگاه كالن مي

در واقع انجام . نهايت انقالب سفيد پهلوي در قالب برنامه اصالحات ارضي ارزيابي نمود

ين اين عرصه اصالحات ارضي و از هم پاشيدن ساختار كشاورزي روستاها منجر به تحليل فعال

هاي شغلي براي شده و از طرف ديگر اقدامات مدرنيزاسيون پهلوي دوم و فراهم آمدن زمينه

  .شهري آغار شد - هاي گسترده روستاروستاييان، مهاجرت

اين مهم با تمركز خدمات بيشتر و تغيير تركيب جمعيتي كشور از روستايي به شهري اتفاق افتاده 

درصد در سال  38به ترتيب به  1335درصد در سال  7/31از چنانكه درصد شهرنشيني . است

،  1375درصد در سال  3/61، 1365درصد در سال  3/54، 1355درصد در سال  47، 1345

  .افزايش داشته است 1390درصد در سال  44/71و  1385درصد در سال  5/68

خدماتي و كاهش روند  منطقه قزوين نيز از اين قاعده مستثني نيوده و تمركز فعاليتي صنعتي و

 68افزايش شهرنشيني از ( فعاليت كشاورزي به موازات كاهش جمعيتي روستايي بوده است

  ).1390درصد در سال  73به  1385درصد در سال 

بايست مورد توجه قرار گيرد شهري در هر منطقه مي -موضوع يعدي كه در بررسي روابط روستا

اي مستلزم منطقه قع توسعه ارتباطات و تعامالت دورندر وا. ها استتمركز خدمات و زيرساخت

و كوچك  گذاري در شهرهاي متوسط از طرف ديگر افزايش سرمايه. استتوسعه زيرساخت ها 

شود و از اتصال يكباره روستاها منجر به توسعه حلقه ارتباطي اين شهرها با نواحي پيراموني مي

ل ايجاد روابط دو سويه در هر منطقه نيازمند در عين حا. كندبا شهر مركز استان ممانعت مي

هاي هاي روستايي و ايجاد فعاليتروستاهاي پويا و فعال است كه اين مهم تنها در رونق فعاليت

  .مكمل در اين نواحي است
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