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  شهري  –تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی
   پیرامونی مرودشت و روستاهاي: مطالعه ي موردي

  25/1/90  :تاریخ پذیرش مقاله                    15/12/89  :تاریخ دریافت مقاله
  

  )ریزي روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، ایرانمربی جغرافیا و برنامه( ∗الدینیعلی شمس
  )مرودشت، ایرانریزي روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار جغرافیا و برنامه( علی شکور 

  )ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه( محمدرضا رضایی 
 )ریزي روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، ایراناستادیار جغرافیا و برنامه( لیال پناهی 

  
  چکیده 

هاست، ضمن شهرها و روستاهاي پیرامون آناز  که متشکل سیستم جغرافیایی یک يمنزله به ناحیه
هاي قسمت و باالدست، عناصر سکونتگاهی نواحی با مذهبی -سیاسی و اجتماعی –جریانات اقتصادي داشتن

. باشـند بستان، ارتباط و پیوندهاي متقابل با یکـدیگر مـی  مختلف آن ناحیه به شکلی نظاموار داراي بده
ناحیه موجبات  درون هر روستاهاي کارکرد شهرها و تکیه بر نقش وبا  روستایی –جریانات شهري گونهاین

این پژوهش بر آن است که به . است ها را فراهم نمودهسکونتگاه کلیه ابعاد فضایی تأثیرگذاري بر تحول و
تحلیلی ارتباطات متقابل بین شهر مرودشت و روستاهاي پیرامون آن را مورد بررسی و  –توصیفی روش

عنوان نمونه موردي مرکزي ناحیه؛ به از بخش مجدآباد و آبادکناره، فتح روستاهاي .قرار دهد تحلیل تجزیه و
اي و میدانی از جمله تکمیل کتابخانه بر مطالعات اطالعات مبتنی آوريجمع روش. اندشده تحقیق برگزیده

: دهد کهیج تحقیق نشان مینتا. هاستروستاها و از جمله نظایر این مصاحبه با اهالی ، مشاهده،پرسشنامه
انسانی در منطقه  و نیروي تجمع امکانات، سرمایه قطبی بزرگ به لحاظ و یک شهر میانی عنوانهمرودشت ب

. باشـد ضمن تسلط و برتري نسبی بر ناحیه داراي ارتباطی دو سویه با نقاط روستایی پیرامون خود می
رفاهی مورد نیاز روستاهاي حوزه نفوذ  -معیشتیعبارت دیگر مرودشت با ارائه خدمات و تسهیالت هب

نمودن شـرایط رشـد و پویـایی روسـتاها     خود و نیز خرید محصوالت تولیدي روستائیان؛ ضمن فراهم
روستاهاي مورد  دیگر ساکنین از سوي. را سبب شده است فضایی در آنها -کالبدي موجب ایجاد تغییرات
گذاري در هاي تجاري و سرمایهبستانفرهنگی، بده -اجتماعی و جریانات اقتصادي مطالعه نیز با برقراري

هاي پویایی اقتصاد و رشد شهر مرودشت و نیز تغییر و هاي تولیدي، بازار و مسکن شهري زمینهبخش
  . اندبه طور نسبی فراهم نموده» وابستگی به شهر«توسعه در روستاي خود را ضمن 

  واژه هاي  کلیدي
  روابط متقابل شهر و روستا، شهر مرودشتناحیه، ارتباط فضایی، 
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  مقدمه -1
 بیان مسأله -1-1

 این نیست، بلکه گوناگون هايسکونتگاه از کارکردي سیستم یک تنها ناحیه، یک جغرافیا علم در

 و گیردمی نیرو نیز کنش متقابل با طبیعی و اقتصادي اجتماعی، هايشبکه گیريشکل از اي،ناحیه سیستم
 روسـتاها،  .شـود مـی  انجـام  این سکونتگاهها روابط طریق از متقابل، کنش روند .پذیردمی تاثیر آن از

 خـدمات،  متقابـل،  سـتد  و داد اجتمـاعی،  شبکۀ تعامل یک در مادرشهرها و شهرها کوچک، شهرهاي

   .)267: 1379شـکوئی،  (رسـند  مـی  هـم  بـه  عقایـد  عرضـۀ  و کشاورزي هايفرآورده تولیدات، کاالها،
دیگر در نواحی مختلف، سازمان فضایی، حاصل تعامل درازمدت جوامع انسـانی و سـاختار   عبارت هب

از همین رو، پویایی یک . دهندطبیعی نواحی است که روستاها و شهرها عناصر اصلی آن را تشکیل می
سازمان فضایی، متأثر از نقش و کارکردهـاي سـکونتگاههاي شـهري و روسـتایی و همچنـین روابـط،       

باشد، که به وسیله جریان افراد، کاالها، پول، اطالعـات  پیوندهاي بین شهرها و روستاها می مناسبات و
      ). Lynch, 2005: 2و  81- 84: 1382سعیدي، (پذیرد و الگوهاي متنوع شغلی انجام می

 هم پیوسته از روابطهاي بارتباط نیست، بلکه شبکهیک نظام پراکنده و بی» ناحیه«بنابراین      
اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی است که از طریق روابط بین نقاط روستایی و شبکۀ شهري درون آن 

 –بر این اساس میان مراکز جمعیتی ناحیه روابط متقابل و جریاناتی از مناسبات اقتصادي. گیردشکل می
احیه از پویایی و مابین حیات نهاي تجاري برقرار است که بدون این پیوندهاي فیبستاناجتماعی و بده

بودن همچنین عدم ارتباط و یا یکسویه . را بپیماید متوازن رشد و توسعه تواند مسیرنمی بازمانده و حرکت
این جریانات به سود جامعه شهري و یا روستایی در گذر زمان نیز به مرگ تدریجی ناحیه و یا یکی از 

 .هاي سکونتگاهی درون ناحیه خواهد انجامیدکانون
-ها و شکلعنوان مراکز اصلی تجمع انسانهبر پایه مباحث مطرح شده؛ شهرها و روستاها ب     

هاي باشند؛ که داراي روابط خاص با تکیه بر ویژگیهاي جغرافیایی یک ناحیه میدهندة اصلی بنیان
ه هاي سکونتگاهی که در گذر تاریخ و باین کانون. اجتماعی و فضایی با یکدیگر هستند –اقتصادي

. اندو کارکرد خود بوده هاي اساسی در ساختارناحیه شاهد دگرگونی زمانی آن تبعیت از شرایط مکانی و
به دنبال تغییر در فضاي محیطی اینگونه جوامع؛ روابط، پیوندها و نوع مناسبات میان این دو عرصۀ 

به عبارت ). 47: 1389توانا و همکاران، ضیاء(جمعیتی نیز دستخوش تحوالت بنیادین گردیده است 
دیگر وجود انواعی از رابطه و پیوند فضایی میان شهر و روستا در کشورهاي مختلف به ویژه در 
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مابین مؤید نقش و جایگاه جوامع درحال توسعه با ظرایف و دامنه حداکثري و حداقلی از جریانات فی
  .ي جغرافیایی نواحی مختلف استدهی به فضاهاگونه ارتباطات متقابل در نظماین

در این پژوهش که با رویکردي کاربردي و با هدف شناسایی و بررسی جریانات و روابط متقابـل       
عنوان یک کانون بزرگ در منطقه با روستاهاي پیرامون آن انجام گرفته اسـت، تـالش   هشهر مرودشت ب

اي و میـدانی رونـد   ر و اطالعات کتابخانهآوري آماتوصیفی و با تکیه بر جمع –است با روش تحلیلی
اجتماعی، ادراي و کالبدي میان شهر مرودشت و سکونتگاههاي روستایی  –جریانات و روابط اقتصادي

از  پیرامون این ناحیه را با موردشناسی سه روستاي کناره، فتح آباد و مجدآباد به عنوان مراکـز دهسـتان  
بدین منظور سـؤال و فرضـیه   . و تجزیه و تحلیل قرار دهیمتوابع بخش مرکزي شهرستان مورد بررسی 

  : شودزیر در راستاي پژوهش مطرح می
مکانیزم حاصله از روابط میان شهر مرودشت و روستاهاي پیرامون آن چگونه اسـت؟ و ایـن    -

  روابط چه تأثیري در ابعاد فضایی شهر و روستاها داشته است؟  
باشند، که این روابط با تسـلط  ه با شهر مرودشت میروستاهاي ناحیه داراي ارتباطی دو سوی - 

و گسترش شهر بر ناحیه پیرامونی و همچنین برخورداري نسبی جوامع روسـتایی از برخـی   
  .خدمات همراه بوده است

 

  اهداف -1-2
با پذیرش این مطلب که شهرها و روستاها دو جزء الینفک و به هم وابسته در درون یک       

کارکردي ارتباط و جریانات  –شوند، میان این دو عنصر ساختاريناحیه محسوب مینظام سکونتگاهی 
رو پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل روابـط متقابـل   ازاین. یک، دو و یا چند جانبه وجود دارد
 . فضایی شهر مرودشت با روستاهاي پیرامون انجام گرفته است –اقتصادي، اجتماعی، اداري و کالبدي

 
  قش تحقیرو -1-3

تحلیلی مبتنی بر بررسی ارتباطات فضایی  -رو توصیفیروش تحقیق در پژوهش پیش      
در این راستا جریانات اقتصادي شامل تولیدات، پول، . باشدمیان شهر مرودشت و روستاهاي ناحیه می

شهري و هاي رایج میان مراکز فرهنگی و اداري به عنوان جریان –کاالها، خدمات و ابعاد اجتماعی
  . تحلیل قرار گرفته استشهر موردمرکزروستا باارتباط هرشده و میزانسنجشصورت ترتیبیروستایی به

در جهت تبیین ) ايکتابخانه(هاي تحقیق، مطالعات اسنادي آوري دادهگاه اساسی و شیوه جمعتکیه     
بخشی سطوح ناحیه ایجاد در تعادل نظریه روابط متقابل شهر و روستا و جایگاهی که اینگونه جریانات
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جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی و خدماتی شهر مرودشت و روستاهاي آمارهاياستفاده از  نیز کنند، ومی
 مشاهده، همچون هاییشیوه ها به صورت میدانی ازهمچنین در بخش تهیه داده. باشدمورد مطالعه می

مجموعه روستاي .است شده استفادهمورد مطالعهونتگاهینقاط سک در پرسشنامه و حضورانجامومصاحبه
روستا  40هاي کناره، رودبال و مجدآباد از توابع بخش مرکزي شهرستان مرودشت که شامل دهستان

با توجه به حجم باالي جامعه آماري . انداست، به عنوان محدوده مورد بررسی این تحقیق برگزیده شده
 –ترتیب و با توجه به عواملی همچون تابعیت سیاسیبدین. روستاها شده استبرداري از اقدام به نمونه

ناره، فتح آباد و مجدآباد به اداري، فاصله از شهر، جمعیت و میزان ارتباطات متقابل، سه روستاي ک
عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق ها که داراي بیشترین ارتباط با شهر هستند؛ بهعنوان مراکز دهستان

سرپرست خانوارهاي روستاهاي مورد مطالعه، جامعه آماري مورد پرسشگري این . خاب گردیدانت
خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب  120تر تعداد به منظور تحلیل دقیق. پژوهش را تشکیل داده است

اي اي سهم خانوار هر روستا به نسبت تعداد خانوارهاي سه روستگیري سهمیهکه از طریق نمونه. شد
  . گیري تصادفی ساده به امر پرسشگري مبادرت گردیدنمونه تعیین و نهایتاً از طریق نمونه

    

  قلمرو پژوهش -1-4
 26عنوان مرکز شهرستان مرودشت یکی از هناحیه مورد مطالعه متشکل از شهر مرودشت ب      

و در ارتباط با محور  کیلومتري شمال شرقی شیراز 48باشد؛ که در فاصلۀ شهرستان استان فارس می
همچنین نواحی روستایی پیرامون این شهر در محدوده . اصفهان قرار گرفته است -اصلی شیراز

ناره، رودبال و مجدآباد از توابع بخش مرکزي مورد مطالعه قرار میدهستان 1نقشه ( گیردهاي ک.(  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 1388مطالعه،  موقعیت جغرافیایی ناحیه مرودشت و روستاهاي مورد-1نقشه 
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هاي موجود، حاکی از تالطم و تغییرات تحوالت جمعیتی شهر مرودشت در مقاطع سرشماري   
به طوریکه جمعیت این شهر از . رشد شهر به تبعیت از شرایط اقتصادي و اجتماعی منطقه بوده است

وجود نرخ بر اساس اطالعات م. رسیده است 1385نفر در سال  124350به  1335نفر در سال  8797
). 1335-1385مرکز آمار ایران، (بوده است  45/5) 1335-85(سال اخیر  50طی در رشد شهر مرودشت

مهاجرپذیري طوالنی مدت در این شهر است که در مقایسه با مراکز و نواحی سکونتگاهی  علت این امر
زاده و همکاران، ابراهیم(شهرستان جاذبۀ فراوانی را جهت جذب مهاجرین روستایی کسب نموده است 

رفاهی در شهر مرودشت در کنار  -به عبارت دیگر تجمع امکانات و تسهیالت معیشتی). 54: 1388
اي از روستاهاي تولیدي و رفاهی در پاره -محرومیت نسبی و کمبود خدمات و امکانات زیستی

به مرودشت و  هاي کوچک و با فاصله از مرکز، موجبات مهاجرت روستاییانشهرستان به ویژه آبادي
  ). 107: 1389 بذرافشان و همکاران،(هاي اخیر شده است فضایی این شهر طی دهه گسترش

 7075هاي کناره باهاي کناره، رودبال و مجدآباد به نامروستاهاي موردمطالعه شامل مراکز دهستان    
خش مرکزي شهرستان نفر سکنه از توابع ب 4500نفر و مجدآباد با  4828آباد با نفر جمعیت، فتح

  ).1جدول (باشد مرودشت می
  

  میزان جمعیت و فاصله روستاهاي مورد مطالعه از شهر مرودشت- 1جدول 

  دهستان
تعداد 
  آبادي

  جمعیت دهستان
روستاي مورد 
  مطالعه

جمعیت 
  روستا

 تعداد خانوار 
بعد 
  خانوار

  3/4  1635  7075  کناره  17000  17  کناره

  4  1219  4828  آبادفتح  14000  12  رودبال
  2/5  850  4500  مجدآباد  11000  11  مجدآباد

  1389بخشداري مرکزي شهرستان مرودشت، : مأخذ
  

  نظري ادبیات و مبانی -2
  ستاشهر و رو 1ارتباطات فضایی -2-1

انداز فرهنگی حاصل از اگر مجموعه سکونتگاههاي انسانی را در یک بستر فضائی به عنوان چشم      
یـک کلیـت یکپارچـه عوامـل و فراینـدهاي طبیعـی،       «تعامل بین انسان و محیط در نظـر بگیـریم، در   
ایدئولوژیک به صورت متغیرهاي مختلف بر یکدیگر  -اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی

                                                
1   . Spatial Interaction   
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وار و مـنظم بـه تأسـی از    نـدام ، که این تأثیر و تأثرات به صورت ا)11: 1364صرافی، (» انداثر گذاشته
به منظور خلق فضاهاي زیستی مناسـب و دسـتیابی بـه پیشـرفت و بهبـود وضـعیت       (بشري  ياندیشه
هـاي مختلـف سـرزمینی    سبب پیدایش و استقرار سـکونتگاهاي شـهري و روسـتایی در پهنـه    ) زندگی

جمعیت، سرمایه، اقتصاد  هاي انسانی شهر و روستا عالوه بر اینکه محل تجمعاین کانون. گردیده است
و فرهنگ با تکیه بر تحرك و پویایی درونی هستند؛ به صورت ارگانیک در قالب یک سیستم هماهنگ 

رشـد  «رو از این. باشندهاي جمعیتی دور و نزدیک خود داراي ارتباط و پیوند متقابل میبا دیگر کانون
دهقانان خرد به ویژه درجوامـع درحـال    هاي نزولی کشاورزي برايجمعیت، شهرگرایی شتابان و بازده

شـهري در اقتصـاد محلـی و نحـوه معیشـت       -توسعه نشانگر آن است که تعامل و پیوندهاي روستایی
  ). 84: 1381سعیدي، (» نمایدتعداد کثیري از مردم، نقشی مهم و رو به گسترش ایفا می

بخشـی بـه   ات تأثیرگذار در شـکل ترین جریانشهري که از مهم -این روابط و مناسبات روستایی      
 در شیوه معیشت افراد، شدن و تحولاي است در گذر زمان و به تبعیت از فرایند عقالنیفضاهاي ناحیه

بذل توجه  ها دراجتماعی دولت -هاي اقتصاديها و سیاستتکنولوژي، برنامه رشد جمعیت و استفاده از
 هاي اساسـی شـده  یتی دستخوش تغییرات و دگرگونیهاي جمعهر یک از این کانون و یا عدم توجه به

به طوریکه بر پایه مطالعات و تحقیقات اندیشمندان خارجی و داخلی روند روابـط و مناسـبات   . است
شهر یا مرکز ناحیه فراینـدي از کلیـه   «در گذشته : اي بوده کهروستایی در کشور ایران به گونه -شهري

تـر  بوده که به صورت یک جامعه انسانی با افزایش جمعیت بیش ها و نیازهاي ناحیهتحوالت، خواسته
ـ ). 210: 1388نظریـان،  (» رساندهاي نسبی خود را به صورت انتزاعی به ثبت میو یکسري برتري -هب

عبارت دیگر تحقیقات به انجام رسیده در زمینه درك علل و پیامدهاي حاصله از روابط شهر و روسـتا  
گونه روابط عمدتاً و طور پیوسته بر تحمیل نوعی ویـژه  این: شده است کهمیاغلب به این نکته منتهی 

هاي روسـتایی پیرامـون اسـتوار بـوده     از سوي شهرها بر محیط» استثماري«با ماهیت » روابط سلطه«از 
  ). 51-52: 1380افراخته، (است 
ر درون مرزهاي ناحیه و در د 1»پیرامون -مرکز«ها در قالب نوعی تفکر قریب به اتفاق این تحلیل      

کـه   1»دولت و شهرنشینی«و  3»روابط انگلی«، 2»بريداري بهرهسرمایه«راستاي تبیین نظریاتی همچون 

                                                
1. Theory Core - Periphery 
2  .  Rent – Capitalism 
3. Ascendency Interaction  
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اجتماعی روزافزون شهرهاي ایـران نسـبت بـه روسـتاهاي      -همه بازگوکننده برتري و تسلط اقتصادي
عمدتاً در  روستاهاي ایران در گذشته ابط شهر ونهایتاً رو. درآمده است پیرامونی آنها بوده، به رشته تحریر

گـذاري  مالکیت در نواحی روستایی، نظام پیش فروش محصوالت زراعی و سـرمایه  روابط سنتی«قالب 
  ). 253: 1380اهلرز، (» گرفته استداران شهري در تولید صنایع دستی روستاها صورت میسرمایه
 اجتمـاعی کشـور بـه نظـام     –سیستم سیاسـی و اقتصـادي   شدنهاي اخیر و به دنبال وصلدر دهه      
ترین منبع مازاد اقتصادي در سـطح ملـی و   داري جهانی، اصالحات ارضی و تبدیل نفت به مهمسرمایه

رابطـه   خـوردن  برهم باعث وضعیت همچنین کاهش نقش کشاورزي در تولید داخلی و صادرات، این
ـ ). 49 -50: 1385همکاران، حسامیان و (شد روستا در کشور و شهر متعادل کـه رونـد رو بـه    نحـوي هب

هاي مرکـزي یـا شـهرهاي    اي از مکانافزایش جمعیت شهرها؛ باعث به وجود آمدن نقاط ثقل و شبکه
یزدي پاپلی(در سطوح مختلف نواحی گردید کوچک با تجمعی از امکانات، تسهیالت و سرمایهبزرگ و

. تر شدله زندگی شهري از حیات روستایی در تمام ابعاد بیشمنوال فاصبدین). 232: 1382و همکاران، 
  افتـادگی هـا و بـالطبع عقـب   فضـایی در ایـن کـانون    -هاي مکانیاین موضوع موجب تشدید نابرابري

این جـدا اُفتـادگی و عـدم    ). 94: 1378حاصل، حسینی(هایی بسیاري از نواحی سرزمین گردید بخش 
جویانه شـهر و وابسـتگی روزافزونـی روسـتاها بـه      ب برتري سلطهتوازن میان سکونتگاههاي ناحیه سب

هـا،  گـذاري، مصـرف و رفـع نیازمنـدي    فرهنگی، تجارت، بـازار و سـرمایه   -شهرها به لحاظ اجتماعی
هـاي تغییـر   هاي شهري توانستند به واسطه مکـانیزم بنابراین کانون. خدمات زیربنایی و معیشتی گردید

اجتماعی که در اختیار داشتند، همچون گذشته نقـاط روسـتایی    -تصاديیافتۀ قدرت سیاسی و اق شکل
  :همچوناطراف خود را در قالب اشکال نوین 

  روابط مالکیت سنتی و قدیمی با شکل تغییر یافته آن بعد از اصالحات ارضی؛ -1
  تسلط تجاري روزافزون شهرها با تکیه بر افزایش درآمد ملی؛ -2
  نیروي انسانی روستاها در شهر؛برداري وسیع و متمرکز از بهره -3
. قرار بدهند خودسیطره تحت نفوذ و)144: 1374نظریان، (»شهرهاتزایدبهرو خدماتیوادارينقش -4 

هاي عرصه :نوشت توانروستا می شهر و رابطهچگونگیشده پیرامون مطرح منفی نکات همه از جدا
و کالبدي فضاییعناصرتنیدگیاز درهمجغرافیایی کهعنصردوعنوانروستایی به و شهري سکونتگاهی

                                                                                                                        
باشد که دکتر محمدتقی رهنمایی با بسط و شرح کامل؛ آن این تئوري برگرفته از نظریات اندیشمندان آلمانی همچون هانس بوبِک می . 1

و توسعه شهرهاي ایران به ویژه از بعد انقالب مشروطیت  اي علمی در ارتباط با نقش مسلط دولتها در گسترشرا به صورت نظریه
  ).1389و  1382، 1373رهنمایی، : (ك. ر. تاکنون ارائه داده است
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و کنش هاجریانگیريبوده که منجر به شکلهاي متقابل فضاییوابستگیدارايتنهااند نهآمدهوجودبه
روابط و پیوندها در یک راهبرد توسعۀ ، بلکه این)45: 1385قادرمرزي، (گردد میمیان آن دومتقابل

هـاي  عنوان ابزاري براي کاهش فقر روستایی، ایجاد پیوند فضایی میان فعالیتاي بهمنطقهیکپارچه
هـاي  کشاورزي و بازارهاي مصرف، توسعه ظرفیت ارائه خدمات و ایجاد مشـارکت میـان بخـش   

تواند موجبات میخدماتوصنعتهايبخشکشاورزي دربخشمازادجذب نیرويخصوصی،ودولتی
 Overbeek and( لوگیري از مهاجرت آنان به شهرها را فراهم بیاوردتوانمندسازي روستاییان و ج

et, 2005 Tomas, 2005; .(شهرگرایی در نواحی روستایی«اینگونه روابط متقابل موجب  همچنین «
هـاي  هـا و شـیوه  به واسطه حرکت جمعیت و افراد از شهرها به روستاها، گسترش و پخش ایـده 

د و در روند تحوالت جمعیتی این نواحی ایجاد دگرگـونی  زندگی شهري در نواحی روستایی شو
تـأثیر   بـین آنهـا   تعـامالت نحـوة  روابط شهر و روسـتا و  بنابراین ). 85-86: 1381رضوانی، ( نماید

مهـاجرت، رشـد   یـا کـاهش  افـزایش و جملـه جمعیتی ازـ اقتصادي واجتماعی غییراتبسزایی در ت
تر از همه برقراري تعادل و یا مهمو فرهنگی ساختارتغییر در فقر، اشتغال، یا کثرت رفع وجمعیت، 

رو از این. موجود در درون ناحیه دارد) طبیعی -انسانی(هاي عدم تعادل میان اجزا و خرده سیستم
ضمن تالش به منظور برقراري و محلی اياعم از ملی، منطقه ریزيدر تمام سطوح برنامهالزم است

یکپارچه به شـهر و روسـتا،   هاي محیطی در بین کلیه اجزا درونی و بیرونی ناحیه، با نگرشیتعادل
جهت دستیابی سیستماتیک درروابط و پیوندهاي فضایی میان این دو کانون سکونتگاهی به صورت

  ).1شکل . (رسی قرار بگیردمورد مطالعه و بر به یکپارچگی کارکردي و توسعه پایدار ناحیه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ايساختار روابط سالم و متعادل شهر و روستا در راستاي توسعه پایدار ناحیه-1شکل 
  . 46: 1387الدینی، با اضافات و تخلیص از شمس: مأخذ



 ...شهري-حلیل جغرافیایی بر جریانات متقابل روستاییت            87                                                                              

  
 

  هاي پژوهشیافته -3
  روابط متقابل روستاهاي مورد مطالعه  با شهر مرودشت -3-1
  روابط اقتصادي  -3-1-1

به : مسکونی در روستاهاي مورد مطالعه –هاي مربوط به قیمت اراضی زراعیبا توجه به داده      
ها دچار دامنه حداقلی و تناسب تعداد جمعیت و فاصله روستاها از شهر مرودشت میانگین قیمت

ناره میبطویکه باالترین قیمت اراضی زراعی و مسکونی متعلق به رو. شودحداکثري می باشد ستاي ک
هاي زراعی و باغی در دو روستاي مورد مطالعه هر چند زمین. که در حاشیه مرودشت واقع شده است

باشند؛ ولی عامل نزدیکی تر از روستاي کناره میدیگر به لحاظ بازدهی و میزان تولید محصول مرغوب
اراضی در این روستا نسبت به دو فاصله به شهر به عنوان فاکتوري تأثیرگذار سبب افزایش قیمت 

هاي مورد روستادر ن سطح درآمد خانوار یانگیم در این راستا؛ نتایج بررسی. روستاي دیگر شده است
مطالعه گواه از افزایش و کاهش محسوس سطح درآمدها با توجه به میزان افزایش و یا کاهش رابطه 

ترین ارتباط متقابل و ییان کناره که داراي بیشطوریکه روستاهب. مابین و فاصله از مرودشت داردفی
هاي تجاري، مالی و خدماتی با شهر هستند؛ باالترین سطح درآمد را نسبت به دو روستاي بستانبده

  ).2جدول . (دیگر دارند
مسکونی، متوسط درآمد و تعداد وسائط حمل نقل  -زارعی میانگین قیمت اراضی - 2جدول 

 1388تکیه بر عامل فاصله از شهر مرودشت در سال  روستاهاي مورد مطالعه با
  شرح  کناره  فتح آباد  مجدآباد
  فاصله به متر تا مرودشت  5000  7000  12000

  ارزش زمین زراعی در هکتار به میلیون تومان   000/000/30/-  000/000/20/-  000/000/14/-
میانگین قیمت هر متر زمین مسکونی به هزار    000/100/-  000/60/-  000/40/-

  تومان 
  متوسط درآمد خانوار روستایی   000/450/-  000/400/-  000/350/-

  تعداد وسایل ارتباطی روستا با مرودشت   35  16  12
  1388مطالعات میدانی، : مأخذ

هاي اندازي بخشو راهس یهاي تأسنهیدر زممرودشت ن شهر یساکنبه لحاظ اقتصادي       
نیز تأسیس منزل مسکونی و احداث ، و مدارس خصوصی ی، داروخانهینانواخدماتی همچون ساخت 

. اندنموده هاي مختصريگذاريهیسرماهاي مورد مطالعه در روستاصنعتی هاي صنعتی و نیمهگاوداري
آباد ره و فتحها به ترتیب مربوط به روستاهاي کناگذاريترین بخش از سرمایهدراین بین باز هم بیش

چرا که این . بوده است که داراي بیشترین جمعیت، مصرف و بالطبع ارتباط متقابل با مرودشت هستند



                                                                                                                                           88                                  12، شماره محیط فصل نامه جغرافیایی آمایش

 

هاي تجاري بین ساکنین این دو روستا با شهر خود موجب جلب اعتماد بازاریان و تجار بده بستان
 –هاي تولیديو ایجاد کارگاه اندازيگذاران به روستاها به منظور راهشهري و به تبع جذب این سرمایه

- درصد از افراد سرمایه 80البته ناگفته نماند قریب به . خدماتی در این فضاهاي سکونتگاهی شده است

هاي بازار، گذاري خود را از روستاها خارج نموده و در بخشگذار سود و درآمد حاصله از سرمایه
بنابراین در عین . اندگذاري نمودهو سرمایه اندازمجدداً پس) مرودشت و شیراز(زمین و مسکن شهري 

ها از اي از خروج سود و حتی اصل سرمایهها به این روستاها در طی زمان با چرخهورود سرمایه
  ).3جدول . (گذاران شهري روبرو هستیمروستاها توسط سرمایه

 
  مطالعهگذاري ساکنین شهر مرودشت در روستاهاي مورد میزان و تعداد سرمایه - 3جدول 

ایه
سرم

ري
شه

ین 
اکن
ي س

ذار
گ

 

  هاي اقتصاديمعرف

  تعداد سرمایه گذار  میزان

  مکان مورد بررسی  مکان مورد بررسی

  مجدآباد  آبادفتح  کناره  مجدآباد  آبادفتح  کناره

  5  14  11  کم  زیاد  تاحدودي  خرید و فروش زمین زراعی

  -  3  -  خیلی کم  کم  خیلی کم  خرید و فروش باغها
  1  17  126  خیلی کم  تاحدودي  خیلی زیاد  خرید و فروش مسکن

  3  1  18  تاحدودي  کم  زیاد  گذاري در گاوداريسرمایه
  -  -  -  خیلی کم  خیلی کم  خیلی کم  گذاري در مرغداريسرمایه
گذاري در صنایع سرمایه

  کارگاهی
  -  1  2  خیلی کم  خیلی کم  کم

گذاري در صنایع سرمایه
  دستی

  -  -  -  خیلی کم  کمخیلی   خیلی کم

 000/000/2  هاي وارد شده میزان سرمایه
  تومان

000/800  
  تومان

000/200  
  -  -  -  تومان

  1388مطالعات میدانی، : مأخذ
  

روستاي  مطالعه باألخص روستاهاي موردن یساکن از درصد 74 شهري؛-روستا ارتباط متقابل در این       
 شهركسهام در  خریدو مسکن شهري، مغازه در شهر،  نیزم هیو تهفروش د یخر هاينهیدر زم »کناره«

در صنعتی مهیهاي ندامداري تأسیسن و یسنگ آالتنیماش دیخر ،شهر اتییلبن کارخانه مهدیه،ره، یانج صنعتی
همچنین ساکنین . اندهاي نسبتاً فراوانی را انجام دادهگذاريو روستاهاي پیرامون سرمایه کنارهروستاي 

گذاري هیسرماهاي زمین، مسکن و بازار شهر مرودشت و مجدآباد نیز در بخش آبادتحروستاهاي ف
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منوال شاهد نوعی خروج سرمایه مادي به همراه نیروي انسانی متخصص از روستاها به بدین. اندنموده
البته بخش . باشیمآن در ناحیه و به نفع جامعه شهري مرودشت میانداز پس سمت شهر و تجمع و

مابین ساکنین شهر و روستاها به صورت گذاریها در جریان ارتباطات فیاز سود حاصل از سرمایهکمی 
و یا هزینه ) خودرو، طال، لوازم خانگی و گاهاً ادوات کشاورزي(خرید محصوالت تجملی و مصرفی 

  .شودروستایی؛ از شهر به سمت روستاها باز گردانده می و درمان خانواده تحصیل
هاي شرکتبستان تجاري متقابل در یک بده ؛دامی زراعی وو تولیدات اظ فروش محصوالت به لح      
هاي نهادها و سازمانندگی از یبه نما هاي مورد مطالعهدولتی و خصوصی موجود در روستا تعاونی

به قیمت ر را یشو گندم، ذرت  ئیان به ویژهدات عمده روستایتول دولتی و خصوصی مستقر در شهر
  و در مراکز مصرف شهر مرودشت و شیراز به فروش ندینماداري مییخرو یا توافقی  تضمینی

دي یر و گوشت تولیآوري شهاي تعاونی دامداري در جمعن راستا عملکرد شرکتیدر ا. رسانندمی 
هاي قصابی نیز و مرودشت و شیراز ر و گوشتیهاي شهو فروش آن به کارخان ستاییانرو دامداري

 .باشدبارزي از رابطه دوسویه شهر و روستاهاي مورد مطالعه مینمود مرودشت 

اهالی  نیاز مورد مصرفی مواد تهیه جهت مراجعه اولویت خصوص در شده انجام هايبررسی    
منجمله  روزانه روستائیان؛ر از اقالم مصرفی یبه غ: حاکی از آن است که هاي مورد مطالعهروستا

 90، اکثریت قریب به اتفاق روستاییان )درصد از افراد 40 ودآنهم در حد(ی یخواروبار و مواد غذا
مصرفی، پوشاك، البسه، لوازم خانگی و : خود همچون موارداز زندگی یات مورد نیضروردرصد از 

را از بازار  خود تزیینی –مصالح ساختمانی و حییتفر –حتاج رفاهییشی، و مایبهداشتی، نوشت افزار، آرا
 ؛گونه اجناس در شهرنیبودن انوعو مت ل ارزانیدل ن روند بهیکه در ا .کننده مییتهشیراز  ومرودشت  شهر

رو ضمن خروج پول از روستاها به طرف مرودشت ازاین. مواجه شده است فراوان روستائیانبا استقبال 
و بدون بازار تر روستاها به ویژه روستاي مجدآباد که داراي کمترین مغازه شاهد وابستگی هر چه بیش

  ). 4جدول (فروش است، به شهرها و بالطبع سلطه اقتصادي همه جانبه مرودشت بر روستاها هستیم 
به (گردد که تعداي از روستاییان با بعضی از کسبه و تجار شهري در این راستا گاهاً مشاهده می     

اقالم مورد نیاز خود  به صورت اعتمادي و طرف حساب اجناس و) ویژه صنف پوشاك و لوازم خانگی
این شکل از خرید در گذر زمان ضمن به زیر قرض بردن . نمایندرا به شیوه نسیه خریداري می

البته این شیوه از خرید و . آوردروستایی موجبات سلطه و نفوذ شهرنشینان بر روستائیان را فراهم می
اقالم  که نحوه معامله و فروشينحوهب. باشدتر رایج میفروش در روستاها به طور واضح و ملموس
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به صورت فروش درصد فراوانی  53به اهالی محل با  هاروستاموجود در هاي و فروشنده دارانمغازه
   .باشدمیو قرض  ايهینس

  مکانِ خرید وسایل و مایحتاج ساکنین روستاهاي مورد مطالعه  - 4جدول 
  کاالها

  لوازم خانگی  روستا
مواد غذایی 

  )خواروبار(
پوشاك و 
  البسه

 - لوازم آرایشی 
  بهداشتی

  کتاب و 
  نوشت افزار

مصالح 
  ساختمانی

/ کناره  مرودشت  کناره
  مرودشت

مرودشت
  شیراز/ 

/ کناره
/ مرودشت
  شیراز

/ مرودشت
  شیراز

/ کناره
  مرودشت

/ آبادفتح  مرودشت  فتح آباد
  مرودشت

مرودشت
  شیراز/ 

/ مرودشت
  شیراز

/ مرودشت
  شیراز

/  فتح آباد
/ کناره

  مرودشت

/ مجدآباد  مرودشت  مجد آباد
  مرودشت

مرودشت
  شیراز/ 

/ مرودشت
  شیراز

/ مرودشت
  مرودشت  شیراز

  1388مطالعات میدانی، سال : مأخذ

عنوان پیوند دهندة اصلی شهر و روستاهاي هتوان بدر نهایت از بازار شهر مرودشت می      
تکیه بر بازار مرکزي شهر عاملی مهم براي بوجود بنحویکه رابطۀ اقتصادي با . ناحیه به یکدیگر نام برد

اي که بازار آمدنِ روابطی سیستماتیک میان شهر مرودشت و روستاهاي پیرامونی آن شده است، به گونه
اجتماعی با دنیاي خارج از  –با گسترش و بسط سیستم پولی؛ روستاها را وارد چرخۀ تعامل اقتصادي

تر روستائیان به بازار و اعتبارات حاصله از دادوستد منتج از ریعمحیط روستا کرده؛ که این دسترسی س
ها به گرایی در روستاها و سوق دادن بسیاري از خانوادهقواعد بازار، ضمن افزایش تقاضا براي مصرف

هاي مبادالتی خود موجبات افزایش درآمد تعدادي از روستائیان گرایی؛ توانسته با مکانیزمسوي تجمل
وستاهاي داراي اقتصاد تولیدي پویا منجمله کناره را فرآهم آورده و به مرور با رشد و ایجاد ساکن در ر

باشد، وابستگی اي که در این بین مهم میاما نکته. یافتگی نسبی این روستاها گرددرفاه، سبب توسعه
راه قابل توجه روستاهاي کوچک و اقماريِ داراي نظام معیشتی ضعیف به شهر مرودشت، به هم

  . باشدهاي بزرگ جمعیتی میگونه کانونهاي آنان به سوي اینمهاجرت افراد و خروج سرمایه
  

   فرهنگی –روابط اجتماعی -3-1-2
هاي مورد مطالعه به ن روستایساکنو کنش متقابل ان رفت و آمد یجر به لحاظ اجتماعی       
می یش از نیکه بيبه طور .ار باال استیبسبه صورت نظاموار و مرودشت شهر  با »کناره«ویژه روستاي 

گذران اوقات و  ، تفریحدیروزانه براي انجام کارهاي اداري، آموزشی، بهداشتی، خر روستاییاناز 
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در این . شوندمیو حتی شیراز وارد شهر مرودشت و به ویژه دیدار از خویشاوندان خویش  فراغت
سمت ان حرکتی به ین جریشتریداراي ب) انیاآق به ویژه( هالکرده روستایقشر جوان و تحص راستا
از ) جوانان(فرهنگی روستاییان  –آنچه که در این بین مهم است؛ تأثیرپذیري اجتماعی .هستند هاشهر

توان در تغییرِ نحوه پوشش، که نمود بارز آن را می. باشدآداب، رسوم، هنجارها و فرهنگ شهر می
به طور . از آداب و رسوم موجود در روستاها مشاهده نمودرفتار و عدم پیروي بسیاري از روستائیان 

کلی در طی سالیان اخیر و با بسط دامنه ارتباطات اجتماعی روستائیان با شهرهاي پیرامون باألخص 
درصد از دختران و زنان ساکن در روستاهاي مورد مطالعه پوشش محلی  80شیراز و مرودشت بیش از 

 .کنندهاي مرسوم در پوشش شهري استفاده میخود را کنار گذاشته و از لباس

از » مجدآباد«به ویژه روستا هر سه حی؛ چون یتفر –فرهنگیرفاهی و  وجود امکانات جنبهاز      
جذب مراکز ) جوانان( هاروستااین ن یساکندرصد از  65بیش از  ؛دنبرگونه خدمات رنج می نیا کمبود
ج سبب یتدر در گذر زمان و بهن خود یکه ا. شوندمیو حتی شیراز حی و فرهنگی شهر مرودشت یتفر
در این . گشته است اجتماعی روستاییان –فکري و فرهنگیر در نحوه رفتار، پوشش و عملکرد ییتغ

ژه یکه با شهر مرودشت و به وو افزایش ارتباط متقابلی ک یل فاصله نزدیبه دل »کناره«میان روستاي 
 –متأثر از فضاي اجتماعیو بیشتر از دو روستاي دیگر ري یچشمگبه نحو  ،دانشگاه آزاد اسالمی دارد

اجتماعی در نحوه رفتار و  –فرهنگیو دگرگونی ر ییشهر شده است و شاهد نوعی تغساکنین فرهنگی 
با  ناهمخوانهاي عرفهنجارها و غ یی و حتی تبلیگراد، مصرفیهاي تقلنهینگرش اهالی روستا در زم

به لحاظ وجود اماکن تاریخی و مذهبی نیز؛ روستاي کناره به سبب وجود . میروستا هستاین  فرهنگ
امامزاده همه ساله از روستاهاي اطراف و شهر مرودشت پذیراي زائرین فراوانی به ویژه در ماههاي 

این . باشد که این باعث ارتباط مستحکم مذهبی میان ساکنین شهر و روستا می شودمحرم و رمضان می
به چهره ضمن برقراري مراودات انسانی بین ساکنین روستا با زائرین شهري  و  برخوردهاي چهره

  .  روستاهاي ناحیه باعث ورود درآمد به سمت روستا گردیده است
 »کناره«روستاي  در یکدیگر متفاوت با هايفرهنگ با قومیت وها گروهو  افراد سکونت لیدلبههمچنین       
گر یروستاي د       دو به نسبت کمتري اجتماعی و مشارکتروستا از انسجام این ت؛ یجمعتعداد ز باالبودن یو ن

هاي جشن و فاتحه مراسماتا یو ) رمضانمحرم، ( مذهبی ایام مراسمات برگزاريدر  و فقط برخوردار است
و ساکنین این سکونتگاه ن اهالی یاجتماعی بهمبستگی فی از یان ضعیازدواج شاهد به وجود آمدن جر

فرهنگ  و همگن یا دو قومیت یک و داراي آباد و مجدآباد چونروستاهاي فتح ساکنین بالعکس. میهست
ها با یکدیگر ترین انسجام، تعامل و مشارکت اجتماعی در تمام زمینهداراي بیش هستند، مشترك اجتماعی
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، تجانس و )شوراي اسالمی و مجلس ي روستاشورا(در هنگام برگزاري انتخابات طوریکه هب. باشندمی
و بالطبع  حسِ مشارکت و سرمایه اجتماعی روستاییان روستا باعث افزایش اجتماعی در این دو هماهنگی

در . شهرستان شده است انتخابات در ناحیه و حاکم بر فضاي آنها از فرایند اقتصادي –سیاسی بردايبهره
همراه با  انیین روستایب اد و کشمکش نامحسوستض نوعیمقابل به هنگام انتخابات در روستاي کناره 

  ).5جدول . (یدآبه وجود میاجتماعی به نفع جریان سیاسی حاکم در شهر  سرمایه و اعتماد کاهش
  فرهنگی ساکنین روستاهاي مورد مطالعه با شهر مرودشت –میزان رابطه متقابل محورهاي اجتماعی - 5جدول 

  فرهنگی  - معرف هاي اجتماعی  روابط
  میزان

  مکان مورد بررسی
  مجد آباد  فتح آباد  کناره

الگوهاي 
  فرهنگی

  خیلی زیاد  خیلی زیاد  خیلی زیاد  گرایش به استفاده از کاالهاي بادوام
  زیاد  زیاد  خیلی زیاد  گرایش به استفاده از پوشاك شهري

  زیاد  زیاد  خیلی زیاد  گرایش به استفاده از غذاهاي غیر محلی
  خیلی زیاد  خیلی زیاد  خیلی زیاد  رفت و آمد زیاد به شهرگرایش به 

شاخص هاي 
  اجتماعی

  زیاد  زیاد  تاحدودي  انسجام اجتماعی در روستا
  تاحدودي  تاحدودي  کم  وجود مراکز خدمات اجتماعی

  کم  کم  کم  مهاجرت روستائیان
  1388مطالعات میدانی، : مأخذ

 ساکن در روستاي کناره شوندگانِدرصد از پرسش 40ش از یبهاي به دست آمده، بر اساس داده     
بودن نییل پایاند و به دلنداشته محل سکونت خودمستحکم به روستاي فرهنگی  –حس تعلق مکانی

ن یمرودشت در اشهر  و نیز دسترسی بهن روستا یدر امنجمله ارزان بودن زمین و مسکن نه زندگی یهز
 .باشندراز مییل به زندگی در مرودشت و شیورت مهاجرت مااند و در صدهیسکنی گزجمعیتی کانون 

آباد و مجدآباد داراي حس تعلق مکانی باالیی به خاك، زادبوم و بالعکس ساکنین روستاهاي فتح
و همواره این احساس . اي که با مرودشت دارند، هستندروستاي مادري خویش علیرغم ارتباط گسترده

را در جهت یکپارچگی روستا و دستیابی به اهداف عالیه توسعه  پذیريو روحیه انسجام و مشارکت
 شهر و روستاها میان مراجعات از بخشی به غیر از موارد ذکر شده. گیرندروستاي خویش به کار می

 که گفت چنین باید زمینه این در .است بوده ازدواج عامل به مربوط مورد مطالعه، منطقه مرودشت در

 از ازدواج عامل غیره، و رسوم و آداب زبان، چون مشابه و مشترك فرهنگی هايوجود آمیزه دلیل به

ها نشان بررسی. بوده است شهرستان شهري و روستایی مناطق بین ارتباط و پیوند ایجاد عوامل مهم
شهر مرودشت کناره وساکنین روستايپایه عامل ازدواج بینشده برروابط ایجادحال حاضردهد که درمی
   .تر بیش از دو روستاي دیگر بوده استدلیل نزدیکی فاصله و داشتن ارتباطات اجتماعی مستحکمبه 
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  فضایی – روابط کالبدي -3-1-3
رویه و نیز با افزایش جمعیت خود به طور که گفته شد مرودشت با گسترش سریع و بیهمان      

ر از نظر کالبدي در جهات مختلف هاي اخیواسطۀ جذب مهاجرین از کلیه نقاط شهرستان در طی دهه
رو به توسعه بوده است و در این فرایند گسترش فیزیکی، روستاهاي فراوانی را به درون فضاي درونی 

و » کوشک«، »حال؛ با توسعه فضاي شهر به سمت روستاهاي فیروزي. خود هضم و ادغام نموده است
-که روستاي کناره عمالً با واقعبه طوري. مرو هستیبا نوعی فرایند خزش شهري روبه» کناره«باألخص 

اقتصادي و نحوه ساخت وساز و  – شدن در حاشیه شهر مرودشت از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تولیدي
همچنین تعدادي از مهاجرین وارد شده به . شکل کالبدي مساکن با شهر  هم شکل گشته است

بودن الیلی چون فاصله کم روستاها از شهر، پایینآباد به دروستاهاي موردمطالعه، به ویژه کناره و فتح
قیمت زمین و مسکن در این روستاها در قیاس با مرودشت و نیز سهولت دسترسی استفاده از خدمات 

  . اندآموزشی موجود در شهر به این روستاها مهاجرت و نقل مکان نموده – بهداشتی
یش دامنه ارتباط و تعامالت روستاییان با شهر و از منظر نوع مسکن، در این روستاها به دلیل افزا     

سازي و نیز دخالت نهادهاي دولتی همچون بنیاد مسکن ها و الگوهاي ساختماناطالع یافتن از سبک
هاي کالبدي روستاها با یک دگرگونی و تحول اساسی در فضاي هر سه در شکل مساکن و عرصه

و  1 عکس. (رو هستیمر مرودشت و حتی شیراز روبهروستا به تبعیت و تقلید از الگوهاي کالبدي شه
در این میان فرایند اجراي طرح هادي در روستاها خود مزیدي بر این تجانس و هماهنگی ). 2

فیزیکی عرصۀ روستاها با شهر مرودشت و میل به ایجاد افزایش روابط متقابل بین این  – کالبدي
  . ها شده استسکونتگاه

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  هاي شهري در روستاي فتح آبادتقلید و استفاده از شکل و نماي ساختمان -  1تصویر 
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 هاي شهري در روستاي کنارهتقلید و استفاده از شکل و نماي ساختمان-  2تصویر 
  
  اسیسی –روابط اداري -3-1-4

اند، و داشتهرسانی و جذب مهاجرین از نقاط پیرامون خود شهرها با توجه به نقشی که در خدمات    
-گزینی ادارات و سازماننیز میل به تمرکزگرایی شدید در بین مدیران کشور در طول تاریخ، با تجمع

سیاسی به عنوان  –توان از کارکردهاي اداريرو میاز این. هاي سیاسی در این نقاط همراه بوده است
مرودشت از زمان تأسیس در  در این راستا شهر. ترین ویژگی و عملکرد فضایی شهرها نام بردمشخص

ها و کلیۀ نهادهاي دولتی در خود به عنوان تنها گزینی ادارات، سازمانش تاکنون با تجمع.ه 1314سال 
ه ب. سیاسی مطرح بوده است –کانون و مرکز مراجعه روستائیان شهرستان براي انجام کارهاي اداري

 انجام مورد مطالعه در جهت تاییانروس از مراجعات بسیاري مرودشت مرجع حرکت که شهر طوري

 و آموزش به مربوط اداري امور تعویض شناسنامه، و دریافت عوارض، قبوض، پرداخت چون اموري
 به امور مربوط شکایات، به رسیدگی و انتظامی هاي بیمه و درمانی، پاسگاهها و شبکهدرمانگاه پرورش،

 قبیل موارد این از بسیاري و بخشداري کشاورزي، جهاد گاز، برق، ادارات به مراجعه و محضر اسناد،

از جمله دیگر اثرات قابل توجه؛ تجمع نهادهاي سیاسی در . روستاي مورد مطالعه بوده است سه هر از
هاي اشتغال و جذب بخشی از نیروي کار جویاي کار از مناطق مختلف شهر، فراهم شدن زمینه

که این امر موجبات شلوغی و تجمع جمعیت . بوده استشهرستان به ویژه نقاط روستایی مورد مطالعه 
عبارت دیگر کارکرد ه ب. شوددر شهر در ساعات اداري و نیز افزایش میل به مهاجرت به مرودشت می

اداري رو به تزاید مرودشت و همچنین جریان حرکتی روستاییان به سمت شهر در جهت رفع  –سیاسی
اط متقابل روستاهاي مورد مطالعه با شهر و بالطبع تسلط ها سبب افزایش ارتب گونه نیازمندي این

  .خدماتی بر روستاها شده است –روزافزونی مرودشت از جنبه اداري
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  گیرينتیجه -4
در این پژوهش که با رویکردي کاربردي در راستاي تحلیل ارتباطات فضایی شهر مرودشت با     

عنوان یک شهر ه مرودشت ب: دهد کهنشان مینتایج تحقیق . روستاهاي پیرامونی انجام گرفته است
میانی در استان و قطبی بزرگ به لحاظ تجمع امکانات، سرمایه و نیروي انسانی در منطقه ضمن تسلط 

بعبارت . باشدنسبی بر ناحیه داراي ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با نواحی روستاي پیرامون خود می
روستائیان ) دامی –زراعی(با خرید محصوالت تولیدي اجتماعی مرودشت  –دیگر و به لحاظ اقتصادي

به واسطۀ افراد، شرکتهاي واسطه دولتی و خصوصی و فروش آنها در بازار شهر و نیز تهیه و ارائه 
. معیشتی روستائیان تسلط و برتري خود را بر ناحیه پیرامون به اثبات رسانیده است –مایحتاج رفاهی

نمودن شرایط نسبی رشد هاي کارکردي خود توانسته ضمن فراهمانیزمدر کنار این وابستگی، شهر با مک
-فضایی این کانون -اجتماعی و کالبدي –هاي فرهنگیو پویایی روستاها موجبات تغییرات و دگرگونی

از سوي دیگر ساکنین روستاهاي مورد مطالعه نیز با رفت و آمد و . هاي سکونتگاهی را سبب گردد
گذاري در بخشهاي تولیدي، هاي تجاري و سرمایهبستانفرهنگی، بده -اعیبرقراري مراودتات اجتم

هاي پویایی اقتصاد شهر و توسعه روستاي خود را ضمن بازار و مسکن شهريِ مرودشت زمینه
  .اندبه طور نسبی فراهم نموده» وابستگی به شهر«

به دلیل تجمع ادارات، خدماتی؛ این شهر مرودشت است که –به لحاظ برقراري جریانات اداري    
اي یک سویه با روستاها برقرار بهداشتی شهرستان در خود رابطه –ترین فضاهاي آموزشینهادها و مهم
شهري در ناحیه، روستاهایی همچون  –البته در این روند وابستگی و ارتباطات روستایی. نموده است

ناره « اجتماعی به شهر  –د از منظر فرهنگیانکه داراي جمعیت بیشتر و در حاشیه شهر واقع شده«ک
بالعکس روستاهاي دور از مرکز شهر و کوچکتر . اندخدماتی بوده –هاي اقتصاديتر از جنبهوابسته

اند و به لحاظ اقتصادي برخوردار بوده -هاي خدماتیاز وابستگی بیشتري از جنبه» مجدآباد«همچو 
ي باال داراي انسجام، اعتماد و سرمایه اجتماعی و با داشتن روحیه مشارکت پذیر تراجتماعی همگن

  . اندتري نسبت به دیگر روستاهاي مورد مطالعه بودهافزون
  
 شنهادهاپی-5
ریزي شهري و روستایی بر اساس مکمل بودن سکونتگاههاي انسانی اي در برنامهاعمال نگرشی ناحیه-

 ؛و نه تلقی روستاها به عنوان راهبردي جهت رفع مشکالت شهري
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مراتب سکونتگاهی جهت روابطی متعادل و منطقی بین شهر و روستاها و احیاء و ایجاد نظام سلسله-
 پذیري کانونهاي مرکزي روستایی؛گرایانه، از طریق افزایش نقشنه رابطه سلطه

تقسیم کار مناسب جهت تعیین جایگاه هر روستا در رابطۀ شهر و روستا، با تکیه بر استعدادها و -
 هاي طبیعی و انسانی به ویژه فعالیتهاي کشاورزي و صنایع تبدیلی در روستاها؛ قابلیت

 اجتماعی و خدماتی – اقتصادي کارکردهاي ایفاي جهت مرودشت شهر تواناییهاي و قابلیتها تقویت-

 خود؛ پیرامون روستاهاي منظم به دهی سرویس منظور به

ها و دهستانهاي شهرستان در جهت ایجاد رسانی امکانات در بخشساماندهی ساز و کار خدمات-
 مراتبی ناحیه؛معیشتی در همه سطوح سلسله –تعادل در توزیع منابع و امکانات رفاهی

اي، براي جلوگیري از خروج مازاد تولیدات و تشکیل و ایجاد بازارهایی با مقیاس محلی و ناحیه-
 سرمایه مادي از روستاهاي ناحیه؛

آموزشی در  –گذاري فرهنگیروستائیان با تکیه بر انجام سرمایه افزایش سطح دانش و فرهنگ-
  روستاهاي شهرستان؛

شهري و همچنین رساندن  –هاي ارتباطی جهت تقویت پیوندهاي روستابهبود و تقویت سیستم شبکه-
  .سریعتر محصوالت تولیدي روستائیان به بازار مصرف شهر



 ...شهري-حلیل جغرافیایی بر جریانات متقابل روستاییت            97                                                                              

  
 

  منابع و مآخذ
، مجلــه »مطالعــه مــوردي ایرانشــهر: روابــط متقابــل شــهر و روســتا«): 1380بهــار(افراختــه، حســن -

 . 49-73، صص 32، شیراز، شماره 16علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دور 

یـابی بهینـه جهـات گسـترش شـهري بـا       مکـان «): 1388پـاییز (زاده، عیسـی و قاسـم رفیعـی    ابراهیم-
ــا و »شــهر مرودشــت: رد، مــو)GIS(گیــري از سیســتم اطالعــات جغرافیــاییبهــره ، فصــلنامه جغرافی

  . 45-70، زاهدان، صص 15توسعه، شماره 
عبـاس سـعیدي، چـاپ اول، نشـر     : عشـایر، ترجمـه   -روسـتا  -ایـران، شـهر  ): 1380(ِهلرز، اکـارت  -

 .منشی، تهران 

ــتان مرودشــت  - ــزي شهرس ــداري مرک ــزي،   ): 1389(بخش ــتاهاي بخــش مرک ــاتی روس ــار اطالع آم
  . مرودشت

هـاي  تحلیلـی بـر عوامـل مـؤثر بـر مهـاجرت      «): 1389فـروردین (جواد و طـاهره بهمنـی    بذرافشان،-
ــتا  ــه  -روس ــالم، نمون ــان اس ــهري در جه ــوردي ش ــت: م ــتان مرودش ــره »شهرس ــاردهمین کنگ ، چه

  .دانان جهان اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، چکیده مقاالت، زاهدان المللی جغرافیبین
ــاپلی- ــزدي، محمدحســین و پ ــیی ــین رجب ــناجردي حس ــه): 1382(س ــون،  نظری ــهر و پیرام ــاي ش ه

  .انتشارات سمت، چاپ اول، تهران
ــی اعتمــاد  - ــرخ و گیت ــنجم،  ): 1385(حســامیان، ف ــاه، چــاپ پ ــران، انتشــارات آگ شهرنشــینی در ای

  .تهران
ــینی- ــدیقه  حس ــل، ص ــعه    «): 1378(حاص ــک در توس ــهرهاي کوچ ــردي ش ــش عملک ــاه و نق جایگ

هــاي علــم جغرافیــا در عرصــه  هــا و قابلیــت ، مجموعــه مقــاالت پــژوهش»)رزن: مــورد(روســتایی 
  .96 -109سازندگی، مؤسسه جغرافیا، تهران، صص 

ــط و مناســبات شــهر و روســتا در  «): 1381زمســتان(رضــوانی، محمدرضــا - ــل الگوهــاي رواب تحلی
 ، تهــران، صــص43هــاي جغرافیــایی، شــماره ، فصــلنامه پــژوهش»نــواحی روســتایی اطــراف تهــران

94 – 81 .  
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دولـت و شهرنشـینی، نقـدي بـر نظریـه عناصـر شـهري قـدیم         «): 1373بهـار (رهنمایی، محمـدتقی  -
ــکداري بهــرهو ســرمایه  26، صــص  32، فصــلنامه تحقیقــات جغرافیــایی، شــماره »بــري هــانس بوبِ

– 17 .  
مــروري بــر نقــش دولــت در «): 1382پــاییز و زمســتان (رهنمــایی، محمــدتقی و ســهراب امیریــان -

ــا، ســال اول، شــماره »گســترش و تمرکــز شهرنشــینی در ایــران ، تهــران، صــص 1، فصــلنامه جغرافی
40 – 19 . 

): 1389بهـــار(رهنمــایی، محمــدتقی، علــی اکبــري، اســـماعیل و محمــد فرجــی دارابخــانی        -
، فصـلنامه  »سـرابله : ساختارشناسی اقتصاد شـهري ایـران بـا تأکیـد بـر نقـش دولـت مطالعـه مـوردي         

  .  47-67، صص 24هشتم، شماره جغرافیا، سال 
ــاس  - ــعیدي، عب ــتان  (س ــاییز و زمس ــتایی   «): 1382پ ــدهاي روس ــتا و پیون ــهر و روس ــط ش  –رواب

 . 71 – 91، تهران، صص 1، فصلنامه جغرافیا، سال اول، شماره »یک بررسی ادراکی(شهري 

  .مبانی جغرافیاي روستایی، انتشارات سمت، چاپ سوم، تهران): 1381(سعیدي، عباس -

ــین  - ــکوئی، حس ــدگاه): 1379(ش ــنجم،     دی ــاپ پ ــد اول، چ ــهري، جل ــاي ش ــو در جغرافی ــاي ن ه
 . تهران

بخـش  : نقـش شـهر نورآبـاد در توسـعه روسـتاهاي پیرامـون، مـورد       «): 1387(الـدینی، علـی   شمس-
ــان»مرکــزي ــهنامــه کارشناســی، پای ــا و برنام ــزي روســتایی، دانشــگاه شهیدبهشــتی،  ارشــد جغرافی ری
  .تهران

ــایش   ): 1364(ی، مظفــر صــراف- ــه طــرح آم ــا نگــاهی ویــژه ب ســیري در مباحــث توســعه فضــائی ب
  . سرزمین، انتشارات سازمان برنامه و بودجه چاپ اول، تهران

کارکردهــاي شــهري در توســعه «): 1389تابســتان(الــدینی توانــا، محمدحســن و علــی شــمسضــیاء-
ــورد ــتایی، م ــون : روس ــتاهاي پیرام ــاد و روس ــاي، فصــلنامه»نورآب ــانی، ســالجغرافی ــماره2انس ، 3، ش
  . 45-61 گرمسار، صص
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ــن - ــدي، و عبدالرضــا رک ــدینطاهرخــانی، مه ــط «): 1383زمســتان (افتخــاري ال ــل نقــش رواب تحلی
ــزوین    ــتان ق ــتایی اس ــواحی روس ــول ن ــتا در تح ــهر و روس ــل ش ــدرس، دوره »متقاب ــلنامه م ، 8، فص

  . 79-111، تهران، صص 4شماره 
ــد - ــادرمزي، حام ــتانت(ق ــبکه«): 1385ابس ــهش ــاي منطق ــه  ه ــعه منطق ــه توس ــو ب ــی ن ، »اياي نگرش

  . 40 - 53، تهران، صص 114، شماره 25فصلنامه مسکن و انقالب، سال 
سرشــماري عمــومی نفــوس   «): 1385و  1375، 1365، 1355، 1345، 1335(مرکــز آمــار ایــران   -

  .هاي آماري ایران، تهرانو مسکن شهرستان مرودشت، پایگاه داده
، مجلـه دانشـکده ادبیـات    »روابـط شـهر و روسـتا در ایـران، پیونـد فضـائی      ): 1374(نظریان، اصغر -

  .، تهران11و  10، 9هاي و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره
  .پویایی نظام شهري در ایران، انتشارات مبتکران، چاپ اول، تهران): 1388(نظریان، اصغر -
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