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 یونادنمونه انتخاب شدند تاا ناوپ پعنوانبه ،اندیرفتهپذ آناز  یادیشهر بابل که در ارتباط با شهر تحوالت ز یرامونپ یاهاروست ،پژوهش یندر ا هدف:

  گردد. یابیارز یکپارچه ةشبک یکردبودن در رویکارگانیرغ یا رگانیکحوزه با توجه به ا یندر ا یشهر -روستا
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 Tهاای آزماون شده با اساتفاده ازیآورجمع یهادادهشوراهای روستاهای موردمطالعه اختصاص یافت. سپس،  شدند و پرسشنامة روستا به دهیاران و

  یدند.گرد یلو تحل یه، تجزSPSS دو دربرای دو گروه وابسته، فریدمن وکای Tای، نمونهتک

های هزینه و درآمدهای روستایی، عرضه و تقاضای روستا از شهر، ترین نتایج تحقیق نشان داده است که در حوزة اقتصادی، در مؤلفه: برجستههایافته

ها و باورهای اجتماعی، رابطة شاهر معامالت مرتبط با خرید و فروش زمین، تنوپ اشتغال، گردشگری روستایی و در حوزة اجتماعی، در تغییرات ارزش

 بابل و روستاهای موردمطالعه غیرارگانیک بوده است.

برای تحقق ایجاد الگوی متعادل و ارگانیک، انجام تحقیقاتی درزمینة  تعامل و پیوندهایی فضایی نظیر جریان افراد، کاالهاا، دها: ها/ راهبرمحدودیت

های موجود در روابط شاهر بابال و روساتاهای نگری بیشتر برای شناخت مسائل و شکافطور جداگانه و با هدف ژرفپول، سرمایه، اطالعات و مواد به
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 دهد. رویکردی بهینه در روابط شهر و روستا است، موردتوجه قرار می
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 ه. مقدم1

 . طرح مسئله1. 1
تند و حیاات نیسا ستا جدا از یکدیگر قادر به اداماةشهر و رو ،امروزه    

 هااارتباط صحیح و متناسب بین آن ها مبتنی بر وجودرشد و تکامل آن

نگر سونگر، آیندهنگر، همهی اجتماعی، کلدانشعنوان جغرافیا به .باشدمی

 ؛هاای تولیادیز ناحیاه و مکاانا تواند شهر را تنها و جدایبی نمیترکو 

. شهر و روستا در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر ، روستاها مطالعه نمایدیعنی

اندازهای صحیح ها در ایجاد چشمارتباط درست و متعادل آن .قرار دارند

از عمران نواحی نباید عمران شهر و روستا را جدا  عالوه،تأثیر نیست. بهبی

و  اها در ارتبااط هساتندشهرها با روساتون، های گوناگبه شیوه. دانست

هاا و خانوارهاای روساتایی شهری نزد افراد، گاروه -پیوندهای روستایی

رود شامار مایعملکردی باه-فضایی و زیستی -بخشی از واقعیت مکانی

ها موزون، دوسویه و وابط میان سکونتگاهکه رهنگامی. (3383 )سعیدی،

انون برتار و کا ساویةثر از جریان یاکدیگر، متأعبارتبهشد و بامکمل ن

جهت و شدت جریانات فضایی و مناافع حاصال از مسلط شهری باشد، 

فضایی  -وجود روابط نابرابر مکانی خواهد بود. در سایةمتوجه شهرها  ،آن

مستمر با انباشت امکانات، ثاروت و  صورتدر گسترة سرزمین، شهرها به

هاای هلفاروستاها از وجاود نیارو و مؤ ،مقابلو در هستند ة مواجهسرمای

 آیناد،)مهندساین مشااور شار  شاوندمحرک رشد و توسعه تهی مای

ثر ، در کشور ما نیز شاهرها از روساتاها متاأهای گذشتهدر دهه (.3383

       شاکل پیامادهای متفااوتی از این روابط، در فضاهای شاهری و  اندشده

متعدد اقتصاادی، اجتمااعی و محیطای شاهرها بار  اثرات اند؛ اماگرفته

ت. تجلای تری برخاوردار اساتاهای کشور از عمق و پیچیدگی بیشروس

ارگانیاک تفسایر ا عناوین پیامدهای ارگانیک و غیرکه گاه ب چنین اثراتی

بخشای تعامال شاهر و روساتا در ابعااد گانة اثر، مبین نقش دودنشومی

تصاادی، باا آثاار متبات اق ای است. روابط ارگانیاک کاه عمادتاًمنطقه

گیری شکلنیز در شکوفایی و رونق و  ،اجتماعی و محیطی همراه هستند

 ندهسات ثرهای شهری و روستایی مؤروز آشفتگیروابط غیرارگانیک در ب

پیراماون  روساتاهای واقاع در(. 3383 ،نجفای)اکبرپور سراساکانرود و 

، کالبادی باا شاهر -کی مکانی و وابساتگی فضااییدلیل نزدیشهرها به

که در دیگر  های متعددی دارندالشها و چها، فرصتامکانات، محدودیت

در  روساتاها وجود نادارد. اساتقرار ور این چنین وضعیتیروستاهای کش

شبکة ارتبااطی مناساب، اساتفاده از  ازها آنمندی پیرامون شهر و بهره

های اقتصادی، فرهنگی ه در زمینهویژبه راها و خدمات شهری ساختزیر

هاای کناد. فرصاتپذیر مایگونه از روستاها امکانبرای اینو اجتماعی، 

 ندر بخش خدمات، زمینة تأمین درآمد و کار را برای ساکنا شغلی عمدتاً

که گروهی از ایگونهاند؛ بهفراهم آورده روستاهای واقع در پیرامون شهرها

-روندهای مهااجرت نتیجةدر .اندردی خوابگاهی یافتهاین روستاها، کارک

ها، هنجارها، رفتارها و پندارها، نگرش ،روستاهای پیرامون شهرها پذیری

ند. شاوالگوهای متعدد و متفاوت همراه با مهاجران وارد این روستاها می

 تحاول در سااختار اجتمااعی و ساپس، تبعاات ،یندییند چنین فرابرآ

سکونت و زندگی در روساتاها  آن تحول در شیوةتقیم و غیرمستقیم مس

باشد. تغییر در ساختار اقتصادی روساتا از دیگار مساائل روساتاهای می

یندهای اقتصادی شاهر، فرا ثیرتأکه تحتایگونه؛ بهستا پیرامون شهرها

و باه  گیاردتادریج فاصاله مایبخاش کشااورزی باهاقتصاد روساتا از 

، سوداگری یندکند. در این فراا میزی گرایش پیدهای غیرکشاورفعالیت

بازی زمین، تغییر در الگوهای مصرف، کاهش مالکیت روستاییان و بورس

ویاژه زماین(، کااهش تولیاد و  محیطی آنان نسبت به منابع )باهو حق

، از بارداری کشااورزی و الگوهاای کشاتهای بهرهروستا، تغییر در نظام

و ارزیاابی الگاوی موجاود در  مطالعه ،بنابراین روندهای معمول هستند؛

مشاکالت و ، اخت مساائلشن ، با هدفروابط شهر و روستاهای پیرامون

ل و ای متعاادرابطاه توساعةبرقاراری و  های مناسب برایحلراه یافتن

 رساد؛نظار مایهای شهر و روستا ضروری بهارگانیک متناسب با ویژگی

، مطالعه قارار نشاود طور دقیقات شهر و روستا بهکه مناسبزمانیتا زیرا،

، بناابراین منطقی شهرها و روستاها بپردازیم؛ نخواهیم توانست به هدایت

تواند در هدایت میشده در روابط شهر و روستا های مطرحشناخت نظریه

، توجه به رویکرد شبکة ترتیباینهب این روابط نقش بنیادی داشته باشد؛

های مختلف کاال، بر جریان ای در روابط شهر و روستا کهمنطقه یکپارچة

، نیروی انسانی، خدمات و منابع مالی و اطالعات در روابط شهر و روساتا

گشای مناسبی برای ارزیابی تواند راهمی ،کندکید میتأ بر الگویی ارگانیک

الگوی موجود در روابط شهر و روستاهای پیراماون باشاد و باا شاناخت 

ة منطقای شاهر و روساتا را توسع های موجود، موجباتل و شکافمسائ

شهر  ،مهم اساس، برای بررسی این نکتة؛ برایننمایدراستای هم فراهم در

تغییرات ثیر تأرامون خود را تحتتاهای پیروس ،های اخیربابل که در سال

عنوان نموناه انتخااب شاده ، بهاجتماعی قرار داده و و تحوالت اقتصادی

ف کاال، نیروی انسانی، خدمات های مختلجریان شناخت نحوة باتا  است

باه تشاخیص  عات بین شهر و روستاهای پیراماون،و منابع مالی و اطال

هاا در باودن ایان جریاناات و شناساایی شاکافارگانیک و غیرارگانیک

 باه باا توجاه ،نتیجه؛ دربپردازیم جریانات غیرارگانیک و ارائة پیشنهادها

، ضرورت انجام تحقیاق ود در روستاهای پیرامون شهر بابل مسائل موجو

شود که الگوی حاکم بر روابط اقتصادی و اجتماعی ال مطرح میاین سؤ

های جریان با توجه به ،در روستاهای پیرامون شهر بابل یشهر -ییروستا
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در رویکارد  مختلف کاال، نیروی انسانی، خدمات و منابع مالی و اطالعات

  چگونه است؟ای شبکة یکپارچة منطقه

  نة نظری تحقیق. پیشی2. 1
بط شهر و مورد ارزیابی روا، درهاسازمان ها ودر برخی از دانشگاه    

شهری و شناسایی مسائل موجود در روستاهای  -روستا، پیوندهای روستا

موضوعات  حدودی برخی ازاند که تایرامون شهرها تحقیقاتی انجام شدهپ

رزیابی الگوی روابط مورد اند؛ اما درگیرمیبر را در مربوط به این پژوهش

        ای ی پیرامون، با توجه به رویکرد شبکة یکپارچة منطقهشهر و روستاها

( ارائه 3)موضوعات مرتبط در جدول  اند.های زیادی انجام نشدهتحقیق

وستاها را در تر مسائل مطرح در رشده، بیشاند. تحقیقات انجامگردیده

فاوت تحقیق حاضر با دیگر ت .ندامطالعه قرار دادهارتباط با شهر مورد

ط شهر با روستاهای پیرامون را شده این است که روابهای انجامپژوهش

ای که رویکردی مناسب و منطقه ازطریق رویکرد شبکة یکپارچة

های موجود تا شکافکند ،  ارزیابی میستا ارگانیک بین شهر و روستا

 د.نشناسایی شومطالعه شهری در محدودة مورد -ییدر روابط روستا

 مرتبط با موضوع تحقیق شدةمطالعات انجام -1جدول 

 3333های پژوهش، یافته مأخذ:
 تحقیقآمده از دستنتایج به تحقیقعنوان  )ها( نام محقق

 نظری
(1311) 

کید ، با تأهای روستاییگسترش فیزیکی کالبدی سکونتگاه
 بر افزایش جمعیت و تغییر کاربری اراضی

به  ،این نکته اشاره دارد که روند شتابان شهرنشینی و پیامدهای مختلف آن این پژوهش به
 شده است.منجر گسترش فیزیکی شهرها و بلعیدن اراضی زراعی پیرامون 

و  شایان، خانی،طاهر
 مردی زرنقی

(1332) 

روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در تغییرات  مطالعة
شهرستان  تاییاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نواحی روس

 هریس

 های اقتصادی،ای در شاخصعمده تغییرات که در روابط شهر و روستا، دادنتایج این تحقیق نشان 
 اند.وجود آمدهبه اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی

 پورعزیزسعیدی و 
(1333) 

های کید بر پیوندای و توسعة محلی با تأهای ناحیهشبکه
ردی: شبکة تولید شیر در ناحیة )نمونة موشهری  -روستایی

 مازندران( آمل/لیتکوه 

های این تحقیق نشان داد که اتخاذ راهبردهای متکی بر نگرش هماهنگ به تمامی یافته
های ساز رشد عرضه موردنیاز و افزایش درآمد در محیطتواند زمینههای توسعه روستایی میجنبه

 روستایی باشد.

 افشاری قادرمرزی و
(1331) 

یند تعامالت کالبدی روستاهای پیراشهری در فرا حوالتت
آباد و نایسر : روستاهای حسنموردی )نمونة شهری -روستا

 (سنندج

ای، فاصلة کم روستاها با شهر، نبود مدیریت زیع خدمات در بعد منطقهمدیریت صحیح در تونبود 
در شهر  زمین و مسکن ویژههای زندگی بهوسازها در روستا، باالبودن هزینهو کنترل ساخت
 هستند. بر تحوالت کالبدی روستاهای ذکرشده ثیرگذارترین عوامل تأسنندج، مهم

 (1993داگالس )
تقویت پیوندهای  منظورای بهجاد شبکة منطقهاستراتژی ای

های دستور کاری برای پژوهش :میان شهر و روستا
 گذاری با اشاره به کشور اندونزیسیاست

مناطق روستایی  شهرها و مراکز رشدیافته در توسعة نقش واقعی ده درزمینةشانجامتحقیقات 
با  با تکیه بر گسترش رشد شهریتنها  ،مناطق روستایی ند که تالش برای توسعةدهنشان می

 های بسیاری مواجه است.محدودیت
 تاکولی

(1993) 

 

 شهری یک راهنمایی در ادبیات-روستاییروابط 
صاد شهری و بازار ثیر در اقت، تأدر سطح کالنقابل قوی بین شهر و روستا یج تنتادر این تحقیق، 
ختالف طبقاتی و افزایش فقر تأکید بر تعمیق ا ،و در سطح سیاسی و اجتماعی کار بیان شده است

 است. گردیده

 شناسی تحقیقروش. 2
.

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
روستاهای پیرامون  ا ازروست 33مطالعه در این پژوهش محدودة مورد    

در دهستان واقع محله ترک شامل روستایکه  شهر بابل هستند

کالمحله، هریکنده، میرودپشت، آباد، سیاهروشنروستاهای  اسبوکال،

 آباد،گرجیروستاهای  افروز،دهستان گنج درواقع پشت هتکه علمدار و

تان در دهسواقع رمنت  طاهر، آغوزبن، منصورکنده وحمدم سلطان

کال واقع در دهستان گتاب شمالی و روستاهای حاجیروستای  فیضیه،

 باشند.پی میدهستان کاریآباد واقع در کال و محمودخردون برسمنان،

ابل نشان مطالعه در اطراف شهر ب( موقعیت روستاهای مورد3در شکل )

  داده است:

 
 موقعیت روستاهای نمونه  -1 شکل

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته
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دران به مرکزیت شهرستان استان مازن 34شهرستان بابل یکی از      

ثانیه  22دقیقه و  55درجه و  42 این شهرستان در طول شهر بابل است.

ثانیه قرار گرفته است. این  32دقیقه و  35درجه و  33  و در عرض

در شمال ارتفاعات  ،کیلومترمربع 3/3488شهرستان با وسعتی حدود 

هوای مناطق ووهوای شهرستان بابل به دو نوپ آبآب .البرز واقع است

های شهرستان بابل از . ناهمواریشودای تقسیم میجلگه کوهستانی و

طرف  ستان ازاین شهر. اندکوهستانی تشکیل شده ای ودوبخش جلگه

کوه، از طرف شمال به جویبار و سواد ،شهرهای قائمشر  به شهرستان

از جنوب به استان شهرستان بابلسر، از طرف غرب به شهرستان آمل و 

شهرستان  ،3384سال در شود. براساس سرشماری تهران محدود می

خوش ، گلوگاه، گتاب، زرگرمحله، کالامیر، بابلشهر  8 بابل متشکل از

است. دهستان  33بخش و  3شامل و باشد می مرزیکالو  رودپی

خود جای داده ستایی را درسکونتگاه رو 343درمجموپ، این شهرستان 

 534582 جمعیت شهرستان بابل ،3333در سرشماری براساس  است.

 ؛ یعنی،%43 ،از این میزان جمعیت خانوار بوده است. 353333نفر و 

 233833معادل  ؛ یعنی،%58ساکن نقاط شهری و  نفر 233833عادل م

 اند.ساکن نقاط روستایی بوده نفر

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلی  -نوپ کاربردی و روش انجام آن، توصیفیحاضر، از پژوهش     

ال تحقیق، به دو سؤ گویی بهاست. روش گردآوری اطالعات برای پاسخ

 استفاده در روش پیمایشی،و ابزار مورد و پیمایشیصورت اسنادی 

پیرامون شهر  روستا در 32آماری شامل  ةنامه بوده است. جامعپرسش

یکی در سطح  ،نامه، با استفاده از دو پرسشروستابابل بود که از این تعداد 

ترین بیشروستا که  33 سان و دیگری در سطح مدیران روستا،کارشنا

روستاهای نمونه انتخاب شدند؛ عنوان به ،را با شهر بابل داشتندارتباط 

های مرتبط شاخص ،کارشناسان نامةابتدا با استفاده از پرسشکه طوریبه

شامل تهیة مایحتاج، تأمین  نفوذ تاهای حوزةو مؤثر در تعیین روس

، جریان های اقتصادی شهریگذاری در فعالیتخدمات شهری، سرمایه

های ذاری شهرنشینان در روستا و جاذبهگاطالعات اقتصادی، سرمایه

، سپس .نددهی شدوزن گردشگری روستایی در ارتباط شهر با روستا

شوراها و دهیاران روستایی امل مدیران روستا که ش نامةطریق پرسشاز

روستاها با شهر با  برای تعیین میزان ارتباط روستا نامةپرسش ،شدمی

 .تکمیل شد کارشناسان شده در پرسشنامةهای مطرحتوجه به شاخص

ی انتخاب برا هاداده  تحلیلوتجزیه ،با استفاده از روش تاپسیس ،سپس

انجام شد و  ،ندترین ارتباط با شهر بودروستاهایی که دارای بیش

یکی  ،دیگر ، دو پرسشنامةاز آن پس. انتخاب گردیدندروستاهای نمونه 

برای شناسایی وضعیت  ،در سطح روستا و دیگری در سطح خانوار

. برای تعیین حجم ندروستاهای حریم شهر در ارتباط با شهر طراحی شد

-ردهبنامخانوار در روستاهای  8288از کل  ،خانوار ه در پرسشنامةنمون

جمعیت نمونه  عنوانخانوار به 854، براساس فرمول کوکران شده،

دهیاران و شوراهای به برای تکمیل  روستا انتخاب شدند و پرسشنامة

های ، از پرسشهاطراحی گویه برای .رائه شدمطالعه اروستاهای مورد

کم، از بسیار موافقم  زیاد تا خیلی های خیلیقالب طیفای درچندگزینه

ای درقالب بلی و های دو گزینه، از پرسشمخالفم و همچنین امالًتا ک

در  االت توصیفی برای دریافت اطالعات توصیفی استفاده شد.خیر و سؤ

صوری یا محتوایی و روش  ، برای افزایش روایی از دو روشاین پژوهش

با  ،روش محتوایی یا صوری ازحیث تحلیل عاملی استفاده شده است.

روایی پژوهش در وضعیت مناسبی  اوری اساتید دانشگاهقضاوت، نظر و د

در روش تحلیل عاملی  شدهعالوه، با استفاده از نتایج حاصلباشد. بهمی

-به ؛نیز مشخص شد که روایی پژوهش در وضعیت مناسبی قرار دارد

برای . را داشتند عامل 33به  شدنتقسیم        قابلیت  هاکه گویهطوری

تر آن دلیل عمومیت بیشوش آلفای کرونباخ بهپایایی از ر سنجش

این روش برای سازگاری درونی سؤاالت پرسشنامه  استفاده شده است.

 833/2برابر با  Sigمیزان  ،رود. براساس روش آلفای کرونباخکار میبه

 تحلیلوتجزیه برای این پژوهش دارای پایایی بهینه است. ،نتیجه؛ درشد

ای، نمونهتک Tرای دو گروه وابسته، آزمون ب Tنیز از آزمون اطالعات 

 استفاده شد. SPSS در ،متغیرهی تکدوآزمون فریدمن و آزمون کای

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
وضاعیت مساکن چون  یهایمؤلفهاقتصادی  در حوزة ،در این تحقیق    

ن عرضاه و تقاضاای بایین هزینه و درآمد روستا، تعاادل ب، تعادل روستا

معاامالت مارتبط باا خریاد و  های اقتصادی، تعادل درتبط با فعالیتمر

شدن روساتا، تناوپ وضعیت گردشگری روستایی، صنعتی، فروش زمین

مشارکت روستاییان  های، مؤلفهاجتماعی ارزیابی شدند و در حوزة شغلی

ارزیاابی موردتغییر ارزش و باورهاای اجتمااعی  و های روستاییدر پروژه

 .ندقرار گرفت

 . مبانی نظری تحقیق3
 روابط شهر و روستا. 1. 3
 ای، مباحث مربوط به مطالعةدر تحقیقات جغرافیایی و توسعة منطقه     

های بلکه در دوران جدیدی نیستند؛ روابط متقابل شهر و روستا موضوپ

 مختلف تاریخی همواره عملکرد متقابلی بین شهر و روستا حاکم بوده

عنوان به اند. نواحی روستایی عمدتاًثیر پذیرفتهر تأاست و این دو از یکدیگ

نوان بازارهای مرکزی، عدگان محصوالت کشاورزی و شهرها بهتولیدکنن

 اما درطول چند دهة اند؛ویژه به نواحی روستایی بوده خدمات دهندةارائه

اطالعات، تغییر در  افزایش قابلیت تحرک، تشدید مبادلة ،اخیر

افزایش حضور بخش خصوصی، شهرنشینی سریع، فرایندهای تولیدی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%BE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7
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ا و تضادها میان جوامع هچالش فزونیر رژیم غذایی و افزایش روبهتغیی

 منجر به ظهور مباحث جدیدی در ،شدنانسانی متأثر از فرایند جهانی

های متفاوت، محققان مختلف به شیوه .اندروابط شهر و روستا گردیده

( در 3384نظر فرید )اند. بهبررسی کردهرا بین شهر و روستا انواپ روابط 

های پیوند شهر با روستاهای ناحیه از راه ،جغرافیا و شهرشناسیکتاب 

 شود:گوناگون زیر برقرار می

 آوری و بازرگانی تولیدات روستاها؛شهر در ارتباط با جمع. 3

استخدام کارگر روزانه و جذب  رابطة جمعیتی شهر و روستا درزمینة. 2

 ت روستاهای اطراف؛جمعی

 -های تفریحیهای اراضی، مالکیتطریق مالکیترابطة شهر و روستا از. 3

 در مناطق روستایی؛ و استفاده از سکونتگاه دوم شهریانییالقی یا تملک 

شهر در مقیاس وسیع به روستاهای  شهر و روستا؛ خدماتی رابطة. 5

 کند؛اطراف خود خدمات عرضه می

 مایة تولیدات صنعتی و کار جامعة شهری در ناحیةتأمین و توزیع سر. 4

 روستایی اطراف؛

 دهی شهر به روستا به پیروی از خواستة شهریان؛جهت. 3

 اداری شهرستان یا بخش؛ عملکرد اداری شهر دربرابر محدودة. 8

سطوح گسترده توسط شهر،  نشر فنون جدید و خدمات گوناگون در .8

 روستایی؛ به ناحیة

ط شهر بر روستا و گسترش نفوذ و تسل -رتباطی شهرمحورهای ا. 3

 .روستاها

فضایی شهر و های روابط و وابستگی (3383، شکویی )همچنین    

-رکتح تکنولوژیک، ارتباط فیزیکی، اقتصادی، روستا را به هفت طبقة

بندی سیاسی و اداری تقسیم خدماتی، تعامل اجتماعی،های جمعیتی، 

بار در ولین( برای ا3383نقل از شکویی، به، 3384کرده است. پرستون )

)تعامل( متقابل شهر و ثیرات زبان، مسئلة تأبین کشورهای انگلیسی

 کرد:بندی پنج گروه طبقه روستا را به

 تحرک مردم؛ .3

 جریان کاال؛ .2

 جریان سرمایه؛ .3

 تعامالت اجتماعی؛ .5

  .مین خدمات و روابط اداریتأ .4

جغرافیای در کتابی با عنوان  3332در سال  ترآنوین و پو ،سپس      
به تحلیل  ،توسعهتقابل شهر و روستا در کشورهای درحالروابط م

وابستگی  روستایی در چارچوب عمومی نظریة -تعامالت شهری

های شهری و روستایی چهار نوپ بین مکان ،پرداختند. از دیدگاه آنان

ود دارد و این تعامالت تعامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و عقیدتی وج

 دنگیرمیشوند، در برها ناشی میآن های دیگر را که ازبسیاری از جریان

مورد ویژه دربه امروزه (.3383نقل از شکویی، ، به3332، پوترآنوین و )

های بین شهر و ت جریانروستاهای پیرامون شهرها، با توجه به شد

زمینه،  وستایی است. دراینر -بیشتر بحث دربارة پیوندهای شهری ،روستا

عنوان دو عنصر روستا بهاین باور است که شهر و  بر (3338) تاکولی

باشند، بلکه تنها دارای پیوندهای ساختاری و کارکردی میفضایی، نه

ها و گیری جریانکه منجر به شکل ضایی هستندهای فدارای وابستگی

ان مراکز شهری و گردد. وی تعامالت میکنش متقابل میان آن دو می

 کند:ها را به دو دسته تقسیم میهای روستایی پیرامون آنحوزه

های جمعیت، کاال، پول، شامل جریان پیوندهای متقابل فضایی که .3

ثر از ر تعامالت فضایی که متأباشد. از مظاه... می اطالعات، زباله و

گیری خانوارهای ت جمعیت روستایی به شهرها است، شکلمهاجر

روستایی بخشی از سال را در  که یک خانوادةایگونهندفضایی است؛ بهچ

 برد. یا تعدادی از اعضای خانوادةسر میدیگر را در شهر به روستا و بخشی

توانند ی مستقر در شهر میاعضا کنند.روستایی در شهر زندگی و کار می

د. حساب آینستقر در روستا بهمنبع درآمد مهمی برای سایر اعضای م

رسانی به قالب وجهها قسمتی از درآمد خود را درآنممکن است 

 ی خود ارسال نمایند؛روستا

 یهایشامل فعالیت بخشی( کهها )تعاملتعامل در سطح بخش .2

شهری  هایعکس فعالیتشهری و بر باشد که در نواحیروستایی می

 زیکشاور(. 3338)تاکولی،  گیرنداست که در نواحی روستایی شکل می

های عنوان مشاغل شهری نظیر فعالیتهایی که اغلب با شهری و فعالیت

 گیرندشود، در این طبقه جای مینام برده می هاصنعتی و خدماتی از آن

. 

 ارگانیکر. الگوی ارگانیک و غی2. 3
جغرافیایی یک کل منسجم  شهر و روستا در فضای ،کلیطوربه    

های زیادی فعالیتی شهری، به نسبت که کارکردهاایگونهباشند؛ بهمی

چگونگی فعالیت و تولید  دهند و همچنین،تأثیر قرار میروستایی را تحت

 دنسازثر میید، توزیع و مصرف در شهرها را متأدر روستا، ساختارهای تول

 ،که شهر و روستا در ارتباط متعادل باشندزمانی (.3383)لینچ، 

توان ، مینتیجهند؛ درشوی منفی در این ارتباط مشاهده نمیهاپیامد

و  که این رابطه متعادل نباشد؛ ولی درصورتیگفت رابطه ارگانیک است

پیامدهای منفی در این ارتباط  ،کشی کندیکی از دو مرکز از دیگری بهره

شود. پیامدهای می ارگانیک منجر ند که به رابطة غیرشومیمشاهده 

منبعث از جریان مردم، کاالها،  ابل شهر و روستا که عمدتاًروابط متق

، های شهری و روستایی است... میان عرصه سرمایه، اطالعات، تولیدات و

 شوند:عمده تقسیم می هبه سه دست

 اثرات  متقابل شهر و روستا بر یکدیگر؛ .3

 ثیر روابط شهر و روستا بر فرد؛تأ .2
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 .(32. ص ،3388 )قادرمرزی، محیطثیر روابط شهر و روستا بر تأ .3

د متبت و منفی باشد که طبق ماهیت روابط نتوانثیرات میاین تأ    

ثیر عملکردی شهر بر نواحی ، تأارگانیک و غیرارگانیک روستا و شهر

 روستایی نیز متفاوت است.

 ایة منطقهیکپارچ رویکرد شبکة. 3. 3
ای یا مدل کهاست که مدل شب ، راهبردیایطقهمن راهبرد شبکة    

 های جان فریدمن )نظریةساس اندیشهبرا .شودمیای نیز نامیده خوشه

 ،یعنی ؛3332 ، توسط مایکل داگالس در اواخر دهةپیرامون(-مرکز

تن )که به شهر کوچک اگروپولی متجاوز از دو دهه پس از طرح توسعة

های غیرکشاورزی یگاه اصلی فعالیتجا عنوانیی بهروستا واقع در منطقة

قطب رشد(  عنوان؛ نه بهشوداداری نگریسته می -و وظایف سیاسی

مرکب از  مراتبیجای نظام سلسله، بهمطرح شد. در چارچوب این راهبرد

، مراکز جمعیتی واقع در سطوح مختلف و براساس کارکرد آن مراکز

وجود ای را بهشبکهای، صورت خوشهسطح، بهای از مراکز هممجموعه

هستند های کلیدی در ارتباط آورند که با سایر مراکز براساس فعالیتمی

)سعیدی و  د بودنمعرض کنش و واکنش متقابل و دوسویه خواهو در

شهری و  -های روستاییای، پیوندمنطقه راهبرد شبکة(. 3385 ،زادهتقی

گذاری سیاستآمیزد و چارچوب میها را در همهای بین آنوابستگی

 ،کند. براساس این راهبردریزی ارائه میواحدی برای توسعه و برنامه

ها، مرگ فاصله تقسیم نقاط به شهری و روستایی در دنیای ارتباطات و

های مختلف کاال، نیروی انسانی، جریان ،بلکه معنی روشنی ندارد؛

ی فضا ای بهشبکه صورتع مالی و اطالعات است که بهخدمات، مناب

فضایی که تنها فضای کارکردی یا فضای  دهد؛ها شکل میزندگی انسان

ثیرگذار در فرایند توسعه در عصر ؛ بلکه عاملی تأمفعول نیست

ص.  ،3388 زاده و صرافی،)تقی آیدشمار میمکان به -شدن زمانفشرده

فقر در مناطق بردن ای که برای ازبین(. استراتژی شبکة منطقه88

محلی در دنبال تجهیز و تقویت اقتصادهای است، به ه شدهروستایی ارائ

، توسعة ملی است؛ نهایتای و درپیوند و همگرایی با توسعة منطقه

ریزی را برای برنامهمتمرکز ای، نظام غیراساس، راهبرد شبکة منطقهبراین

کند. این شهری توصیه می-عمل پیوندهای روستایی شناسایی نحوة

های های مبتنی بر نظامهای مرتبط با مدلبرداشترویکرد بسیاری از 

یزی شهری را به رهای متعارف برنامهریزی از باال به پایین و نظامبرنامه

مصنوپ،  این رویکرد حاوی نگرش نسبتاً  ،روطلبد؛ ازاینرویارویی می

سازی و که بر هماهنگ ای استمنطقه نگر به توسعةجامع منعطف و

ای و محلی شهری در مقیاس ناحیه توسعةی با روستای ادغام توسعة

ای ای بر مجموعهمنطقه ترتیب، راهبرد شبکةاینهب ؛استوار شده است

ورزد که از صرار میسیاسی ا هاینامتمرکز و خردمندانه از دخالت

ای، تقسیم کار بین برخورداری از منابع ناحیه تنوعات موجود ازحیث

وسعة محلی های تها و توانمندیهای شهری و روستایی و نیازبخش

، با توجه بنابراین (؛33. ص ،3385 زاده،یدی و تقی)سع کنندحمایت می

 نماید:( تبعیت می2) شکلمدل تحلیلی این مقاله از  ،شدهبه مطالب بیان

 
 مدل تحلیلی تحقیق -2 شکل

 3333، های پژوهشیافتهمأخذ: 

 قیقهای تح. یافته4
 اقتصادی حوزة. 1. 4
و  هایی چون وضعیت مسکن، تعادل در هزینه، شاخصدر این بخش    

ها و عرضه به شهر، وضعیت معامالت درآمد، تعادل در میزان دریافت

یت گردشگری مرتبط با خرید و فروش زمین، وضعیت تنوپ شغلی، وضع

های ات درآمد در روستاشدن روستا و تغییرروستایی، وضعیت صنعتی

 .نمونه ارزیابی شدند

 وضعیت مسکن. 1. 1. 4
های استنباطی در حوزة اقتصادی ررسی یافتهب(، 2با توجه به جدول )    

، در شاخص تعداد اتا که دهد نشان میوضعیت مسکن  درزمینة

تعلق داشته است. اگر اتا   3-5 به گزینة %32بیشترین فراوانی با 

اتا   3با توجه به بعد خانوار طقه را متوسط تعداد اتا  در روستاهای من

 مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردارم، روستاهای موردنظر گیریدر

که میزان سطح یآنجای، ازدهددو نیز نشان میهستند. نتایج آزمون کای
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ناداری بین تفاوت مع ،است 24/2 یاز آلفا شده کمترمعناداری محاسبه

این  رسد باوجود رابطةنظر می، بهترتیباینهب تعداد اتا  وجود دارد؛

ی مسکونی با تعدد اتا  همراه است واحدها وز غلبةهن ،روستاها با شهر

ویژه در مناطق های مهم جامعة روستایی کشور بهکه یکی از ویژگی

در شاخص نوپ مصالح مسکن، بیشترین  .باشدای میدشتی و جلگه

 باشد؛جر، سنگ و آهن میمسکن با آ نوپ متعلق به گزینة %83فراوانی با 

عنوان مصالح دارای کیفیت باال را به اگر آجر، سنگ و آهن ،ترتیباینهب

مطالعه از وضعیت مناسبی در نوپ مصالح گیریم، روستاهای موردبنظر در

، دهددو نیز نشان میهستند. نتایج آزمون کای مسکن برخوردار

 24/2 یتر از آلفاکشده کوچکه میزان سطح معناداری محاسبهیآنجایاز

داری بین استفاده از نوپ مصالح مسکن در ارتباط با ، رابطة معنیاست

ثیرات موجود روستاها از توان تأمی ،اساسوجود دارد؛ براین شهر بابل

 شهر را ارگانیک ارزیابی نمود. 

 دو برای ارزیابی وضعیت مسکن نتایج آزمون کای -2جدول 

 3333،های پژوهشیافته مأخذ:

 

 لفهمؤ

 

 ترین فراوانیبیش
سطح 

 معناداری
 نتایج

وضعیت 

 مسکن

 ارگانیک 2/ 222 اتا  3-5 تعداد اتا 

نوپ مصالح 

 مسکن
 ارگانیک 2/ 222 آهن سنگ، آجر،

 عمر مسکن
تر و سال و بیش 22

 سال 3 -4 ،سپس
 ارگانیک 2/ 222

سال و  22 عمر ، بیشترین فراوانی به گزینةدر شاخص عمر مسکن    

سال تعلق داشته است. نتایج آزمون  3-4 ، به گزینةآن تر و بعد ازیشب

تر داری کوچککه میزان سطح معنییآنجای، ازدهددو نیز نشان میکای

داری بین عمر مسکن در ارتباط با شهر معنی رابطة ،است 24/2 یاز آلفا

 سال 22حدهای مسکونی با عمر درصد وا ، ترتیباینهب وجود دارد؛ بابل

توان روند می اند؛ اماخود اختصاص دادهتوجهی را به، میزان قابلترو بیش

مطالعه را خوب تشخیص داد و سازی مسکن در روستاهای موردنو

زمینه مسکونی دراین ارزیابی نسبتا ارگانیک از توسعه را برای واحدهای

 ارائه نمود.

 های روستاییعرضه-هادرآمدها و دریافت-. هزینه2. 1. 4
 مقایسة ،ها و درآمدهای روستاییبرای ارزیابی تعادل در هزینه     

درزمینة هزینة  هاییکه شامل گویه هاتطبیقی آمار توصیفی هزینه

فروشی، خدمات بهداشتی، روستاییان در تأمین خدمات تجاری خرده

باری، خدمات اجتماعی و فرهنگی، خدمات آموزشی، خدمات مالی و اعت

کنندگان، خدمات تعمیراتی و موردنیاز برای تولید تأمین مواد اولیة

های کشاورزی و نیز وضعیت درآمد روستاهای نگهداری و خرید نهاده

روش محصوالت زراعی، دامی و هایی چون فگویهپیرامون از شهر با 

طریق میانگین ، ازسپس .دستی مورد سنجش قرار گرفته استصنایع

موردسنجش قرار وابسته  tآزمون  طریقکل تفاوت هزینه و درآمد آنان از

نتایج این آزمون اختالف میانگین  ،(3است. با توجه به جدول ) گرفته

-معنی 24/2 یاین اختالف در سطح آلفادهد. نشان می را 45/2معادل 

ها بر توان پذیرفت که میانگین هزینهمی دار برآورد شده است؛ بنابراین،

دلیل روستاهای نمونه به .ار استتوجهی برخورددرآمدها از برتری قابل

بهداشتی،  دسترسی کافی به خدمات آموزشی، مالی و اعتباری، نداشتن

مین این ، به تأفروشی و ... و نزدیکی به شهر بابلخدمات تجاری خرده

های ها و عرضهازحیث تعادل در دریافت. اندخدمات از شهر اقدام کرده

شهر  از ای روستاهای پیرامونهدرزمینة دریافت هایی، گویهروستایی

صورت سنتی، دهندة دام در روستا بهشامل تعداد خانوارهای پرورش

ت های صنعتی، متوسط قیمهای صنعتی، تعداد کارگاهتعداد مرغداری

ورزی، متوسط مربع زمین کشامسکن روستا، متوسط قیمت هر متر

روستا،  واحد مسکونی یبهافروشی، متوسط اجارههای خردهقیمت مغازه

های کشاورزی دادن زمینهای روستا، اجارهمغازه یبهامتوسط اجاره

ها و گذاری مردم روستا در بانکروستا به افراد غیربومی، میزان سرمایه

گذاری مردم همستقر در شهر، میزان سرمای الحسنةهای قرضصندو 

مغازه در شهر و میزان خرید عمومی  و مسکنروستا در خرید زمین، 

با  ،روستاهای پیرامونی به شهر دم روستا از شهر و نیز وضعیت عرضةرم

 محصوالت زراعی و باغی، میزان عرضة عرضة هایی شامل میزانگویه

محصوالت  میزان عرضةدستی و کارگاهی(، )صنایع محصوالت صنعتی

های صنعتی روستا و گذاری شهرنشینان در فعالیتدامی، میزان سرمایه

های خدماتی روستا در فعالیتذاری شهرنشینان گمیزان سرمایه

، تفاوت میانگین کل ، ازطریق محاسبةسپس اند.سنجش قرار گرفتهمورد

تطبیقی آمار  مقایسة است.وابسته سنجیده شده  tطریق آزمون آنان از

( اختالف 3) های روستایی با توجه به جدولها و عرضهتوصیفی دریافت

 24/2این اختالف در سطح آلفا دهد. مینشان را  53/3میانگین معادل 

توان پذیرفت که میانگین می ؛ بنابراین،دار برآورد شده استمعنی

 ،بنابراین توجهی است؛ها دارای برتری قابلنده بر عرضهها یا ستادریافت

ی شهر بابل و روستاهای نمونه، غیرارگانیک است و تعادل تعامل رابطة

 مراتب بیشتر از عرضة، بههای روستا از شهردریافت ،زمینهندارد. دراین

یل نزدیکی به شهر و دلشهر بوده است. روستاهای نمونه بهآنان به 

، برای نظر اقتصادیبودن ازصرفهبهالگوپذیری در تولید و نیز مقرون

ریزی و مدیریت کارآمد درزمینة داران شهری، نبود برنامهسرمایه

های صنعتی، های صنعتی، کارگاههای چون افزایش دامداریدریافت

گذاری همسکن و مغازه، سرمای های صنعتی، قیمت و اجارةمرغداری
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از شهر بابل های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، شهرنشینان در فعالیت

توان استنباط نمود که در این دو می ،بنابراین ؛اندبسیار تأثیر پذیرفته

به نسبت تری جامعة شهری با برهمراه عاملی اندک ت ، نوپ رابطةبخش

 روستایی بوده است. جامعة

 -روه وابسته درزمینة هزینه برای دو گ Tنتایج آزمون  -3جدول 

 های روستاییها و عرضهدرآمد و دریافت

 3333های پژوهش،مأخذ: یافته

 میانگین لفهمؤ
اختالف 

 میانگین

T 
محاسبه       

 شده

سطح 

معنی         

 داری

 نتایج

 338/3 هزینه
4343/2 344/3 222/2 

غیر 

 4822/2 درآمد ارگانیک

دریافت 

 روستا
3382/2 

5825/3 3382/23 222/2 
غیر 

 عرضة ارگانیک

 روستا
3338/3 

 

 معامالت مرتبط با خرید و فروش زمین. 3. 1. 4
( درزمینة معامالت مرتبط با خرید و فروش 5با توجه به جدول )    

ج آزمون فریدمن مبین آن است که با توجه به نتایهای روستا، زمین

های روستا و داری بین خرید زمینرابطة معنی ،24/2 یمقدار آلفا

نتایج این شده، با توجه به میانگین محاسبهمتقاضیان شهری وجود دارد. 

در داخل  ترین متقاضیان خرید زمیندهد که بیشنشان میآزمون 

خرید  ، در گزینةهمچنین ودند وداران شهری بسرمایه ،روستا محدودة

، بیشترین متقاضیان روستا از محدودةهای زراعی و باغی خارج زمین

-که بهطوریبه داران شهری بودند؛، سرمایهسپس ساکنان فعلی وخرید 

بودن قیمت زمین در این روستاها نسبت تردلیل نزدیکی به شهر و پایین

های گذاری در زمینسرمایه داران شهری اقدام بهبه شهر بابل، سرمایه

بری ها به کارزراعی روستاهای نمونه و تبدیل آنمسکونی، باغی و 

به زمین اند؛ از مالکیت روستاییان مسکونی، تجاری و صنعتی نموده

ایجاد موجب  ،بومیشدن افراد غیربا ساکنو  شده است روستا کاسته

-تراکم کاربری های اجتماعی و فرهنگی وازنظر ویژگی در جمعیت تغییر

توان استنباط می بنابراین، ؛اندههای صنعتی و مسکونی در روستاها شد

که نوپ رابطة تعاملی، برتری جامعة شهری نسبت به جامعة نمود 

 روستایی است.

 

معامالت مرتبط با خرید و  زمینةنتایج آزمون فریدمن در -4جدول 

 فروش زمین 

 3333های پژوهش،أخذ: یافتهم

 لفهمؤ
ترین بیش

 متقاضیان

میانگین 

محاسبه 

 شده

سطح 

-معنی

 داری

 نتایج

خرید زمین در 

 محدودة

 روستا

داران سرمایه

 شهری
33/5 

222/2 

غیر 

 ارگانیک

 23/5 ساکنان فعلی

-خرید زمین

های زراعی و 

از باغی خارج 

 محدوده

 43/5 ساکنان فعلی

222/2 
اران دسرمایه

 شهری
58/5 

 در روستا تنوع شغلی. 4. 1. 4
هایی ای، گویهنمونهتک Tدرزمینة تنوپ شغلی، با استفاده از آزمون     

و  نشغل در روستا، افزایش تعداد شاغالمانند وضعیت امکان تغییر 

رای تغییر شغل، داشتن ل الزم بکاهش تعداد بیکاران، وجود وسائ

ایش در روستا و افز بودنشغلیاز کشاورزی، افزایش چند غیرفعالیتی به

( 4که در جدول )گونههمان .سنجش قرار گرفته استمورداشتغال زنان 

، این آزمون در سطح 24/2 یبا توجه به سطح آلفا ،نشان داده شده است

شده در این آزمون مبین آن است دارد. میانگین محاسبهداری قرار معنی

 ؛استتر از حد استاندارد پایینکه در روستاهای موردمطالعه، تنوپ شغلی 

های صنعتی و تجاری از روستا باوجود ایجاد فعالیتکه در برخی طوریبه

نشینان، نیروی کار روستا برای اشتغال در این فعالیت توسط شهر

بودن فعالیت کشاورزی، نبودن اند. وجود نیروی بیکار، غالباستفاده نشده

تنوپ  نبود دهندةونه نشاندر روستاهای نم ،... امکانات برای تغییر شغل و

، نوپ توان استنباط نمود که در این بخشمی بنابراین، اند؛در اشتغال بوده

 عاملی شهر و روستا با برتری جامعة شهری نسبت به جامعةت رابطة

  .روستایی همراه بوده است
 نمونه ای در تنوع شغلیتک tنتایج آزمون  -5 جدول

 3333های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

 حد

 استاندارد

 tمقدار 

محاسبه 

 شده

سطح 

-معنی 

 داری

 نتایج

تنوع 

 شغلی
3383/23 25 335/23- 222/2 

 غیر

 ارگانیک

 تغییرات درآمد. 5. 1. 4
تأمین  هایی چون وضعیت درآمد برای، گویهتغییرات درآمددرزمینة      

حصوالت زراعی، دامی و در فروش م نیازهای اساسی خانواده، سهولت

به  آمدوهای رفتر و تغییر در کاهش هزینهلبنی با دسترسی به شه



 33                                            ... ارزیابی الگوی روابط ارگانیک و غیرارگانیک روستایی                              سال سوم                        

 .اندای موردسنجش قرار گرفتهنمونهتک Tبا استفاده از آزمون  ،شهر

داری ، با توجه به سطح معنیدهد( نشان می3) که جدولهمانطور

شده در هسبداری برخوردار است. میانگین محا، این آزمون از معنی24/2

نزدیکی به شهر و گسترش . از حد استاندارد است این آزمون بیشتر

های ش محصوالت کشاورزی، ایجاد کارگاهفرو نقلیه در سهولتوسیلة

، فروشی توسط روستانشینان و همچنینهای خردهصنعتی، مغازه

توان می بنابراین، گذاری روستاییان در شهر مؤثر بوده است؛سرمایه

تعاملی بین شهر و روستا از  ، نوپ رابطةکه در این بخش نموداستنباط 

 نوپ ارگانیک و با افزایش درآمد همراه بوده است.

 نمونه ای در تغییر در درآمدتک T نتایج آزمون -6 جدول

   3333های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

 حد

اراستاند

 د

 مقدار
t  

ه بمحاس

 شده

سطح 

-نی مع

 داری

 نتایج

تغییرات 

 در درآمد
 ارگانیک 222/2 453/5 32 2333/32

 روستا شدن. صنعتی6. 1. 4
هایی چون افزایش در مشاغل لفهمؤ ،شدن روستادر وضعیت صنعتی    

های فعالیتهای صنعتی، گرایش جوانان روستا به مرتبط با فعالیت

شدن یای شهر در صنعتوحرفهدانش و فنیصنعتی، نقش مراکز کارو

با استفاده از  ،آالت صنعتیروستا و تهیة ابزار و لوازم موردنیاز ماشین

 آزمون در جدول نتیجة .ندسنجش قرار گرفتای موردنمونهتک Tآزمون 

-، دارای معنی24/2 یدهد که این وضعیت در سطح آلفا( نشان می8)

از حد استاندار  ن بیشترآمده در این آزمودستداری است. میانگین به

ای و ارائة لوازم وحرفهشهر بابل با ایجاد مراکز کارودانش، فنی. باشدمی

روستاییان  ، موجب افزایش انگیزةنیاز برای تولید محصوالت صنعتیمورد

توان ، مینتیجهدر های صنعتی شده است؛برای ایجاد و گسترش کارگاه

های عالیتف موجب توسعةاستنباط نمود که رابطة روستاها با شهر 

 صنعتی در مناطق روستایی پیرامون شده است.

 شدن روستادر صنعتی اینمونهتک tآزمون  نتایج -1 جدول

   3333های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

حد 

 استاندارد

 tمقدار 

محاسبه 

 شده

سطح 

معنی       

 داری

 نتایج

صنعتی 

 شدن
 ارگانیک 222/2 883/8 32 5355/32

 در روستا گردشگری. 1. 1. 4
چون تغییر در تعداد مساافران  یهایلفهمؤ ،وضعیت گردشگری روستا در    

 نادن اوقاات فراغات، ساود  گردشاگران بارایدر ایام تعطیالت برای گذرا

هاای اقتصاادی روساتا و آلاودگی ساکنان روستا، رونق اقتصاادی فعالیات

 Tو با استفاده از آزمون  ندشدآب، باغ و ... توسط گردشگران مطرح محیط، 

-ماینشاان  (8) که جدولطور. همانندسنجش قرار گرفتای موردنمونهتک

؛ اماا باشاددار نمایایان آزماون معنای 24/2ی با توجه به سطح آلفا دهد،

 ؛ بناابراین،شده در این آزمون کمتر از حد استاندارد اساتمیانگین محاسبه

ایی وجود ندارد گردشگری روست ن استنباط نمود که تعادل در توسعةتوایم

هاای بااوجود باودن قابلیات باشاند.رو مایو روستاها با نبود تعاادل روباه

گاذاری سارمایهگوناه هایچ ،گردشگری طبیعی و تاریخی در این روساتاها

و ، از منفعت نتیجه؛ درطرف شهرنشینان و ساکنان روستا انجام نشده استاز

-، چشمتوانست برای روستاهای نمونه داشته باشدسودی که این بخش می

، زمیناهپوشی شده است و رابطة شهر بابل و روستاهای موردمطالعه درایان

 ارگانیک بودهاست.غیر

 در وضعیت گردشگری روستا اینمونهتک tآزمون نتایج  -3 جدول

   3333های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

حد 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح           

معنی 

 داری

 نتایج

گردشگری 

 روستادر 
 غیرارگانیک 233/2 -234/3 32 4222/33

 اجتماعی حوزة. 2. 4
ها مشارکت روستایی و تغییر در ارزش یرهای، متغاجتماعی در حوزة    

 اند.شدهارزیابی رهای اجتماعی و باو

 مشارکت روستایی .1. 2. 4
هایی لفهمؤ وضعیت مشارکت روستایی ، درزمینةاجتماعی ر حوزةد    

های ایجاد راه روستا، گازرسانی چون میزان مشارکت روستاییان در پروژه

های بهداشتی، آموزشی، مخابراتی و رسانی به روستا، پروژهبه روستا، آب

-تک tاز آزمون و با استفاه شدند ایجاد شرکت تعاونی روستا مطرح 

نشان ( 3طورکه جدول ). همانندسنجش قرار گرفتای موردنمونه

دار بوده است. ، این آزمون معنی24/2 یبا توجه به سطح آلفا ،دهدمی

 بنابراین، زمون از حد استاندارد باالتر است؛شده در این آمیانگین محاسبه

در این بخش تعاملی بین شهر و روستا  ةرابطکه توان استنباط نمود می

برای مشارکت روستاییان  گیری متبت موجب تقویت روحیةبا جهت

 است.  شدههای روستایی شرکت در پروژه
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 tداری مشارکت روستایی با استفاده از آزمون وضعیت معنی -9 جدول

 اینمونهتک

 3333 های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

حد 

 تاندارداس

 Tمقدار

محاسبه 

 شده

سطح 

معنی 

 داری

 نتایج

مشارکت 

 روستایی

5384/

25 
 ارگانیک 222/2 283/3 23

 ارزش ها و باورهای اجتماعی. 2. 2. 4
که جدول گونه، همانها و باورهای اجتماعیارزش تغییر در درزمینة    

ه سطح ای با توجه بنمونهتک  Tبا استفاده از آزمون ،دهد( نشان می32)

-دار بوده است. میانگین به، این آزمون معنی24/2 یداری آلفامعنی

توان ، میبنابراین ؛تر از حد استاندار بودآمده در این آزمون پاییندست

تعادل در  استنباط نمود که رابطة شهر و روستا در این موضوپ به نبود

ای که نهگوبه شده است؛مطالعه منجر ستاهای موردباورهای اجتماعی رو

به روستا، استفاده از غذاهای شهر بابل در کاهش حس تعلق جوانان 

 بومی و به سبکهای پوشش غیرغیربومی و افزایش استفاده از مدل

 .ثر بوده استشهری و عالقه به سکونت در شهر مؤ
های در وضعیت باورها و ارزشای نمونهتک tنتایج آزمون  -11 جدول

 اجتماعی

 3333های پژوهش،مأخذ: یافته                     

 لفهمؤ

میانگین 

محاسبه 

 شده

حد 

 استاندارد
مقدار 

t 

سطح 

 معنی

 داری

 نتایج

باورها و 

 ارزش ها

5333/

35 
34 

222/3

- 
 غیرارگانیک 222/2

 گیری. بحث و نتیجه5
نیساتند و  حیات ستا جدای از یکدیگر قادر به ادامةشهر و رو ،امروزه     

نظار اسات. از هادر ارتباط صحیح و متناسب بین آن هارشد و تکامل آن

 ؛ زیارا،خود شاهر نیسات ، مطالعة یک شهر منحصر به محدودةجغرافیا

با روستاهای اطراف و شهرهای دیگر ناحیه که در  شهر با پیرامون خود و

 یایی محکمی دارد و هر عاملی که باهپیوند جغراف ،آن تکوین یافته است

، بازتااب آن نجامدماعی نابرابر نواحی جغرافیایی بیاقتصادی و اجت توسعة

تاوان مایهاا اندازهای جغرافیایی شهرها و رشد ناهمگون آنرا در چشم

ی روابط شهر و روساتا های مختلفی برای بررس، نظریهاساسیافت؛ براین

 تعامل و پیوندهایوجود ها با توجه به این نظریه بیشتر اند کهمطرح شده

، کاالها، پول، سرمایه، اطالعات، مواد و ... به ارائة یان افرادنظیر جر ییفضا

اند؛ روابط شهر و روستا منجر نشده فضایی در الگوی ارگانیک و یکپارچة

که پیامدهای غیرارگانیک مانند نداشتن دسترسی باه خادمات طوریبه

اقتصاد کشاورزی، کشااورزی سانتی، تخریاب در بنایی، فقدان تنوپ زیر

، از شاواهد های محلیریب میراث فرهنگی و نبود همکاریتخمحیطی، 

هاا، ایان نظریاه مقابال. درارگانیک هساتندی غیرهااین الگوها و نظریه

       ، چارچوب این راهبرد. در شودای ارائه میرویکرد شبکة یکپارچة منطقه

مرکب از مراکاز جمعیتای واقاع در ساطوح  مراتبیجای نظام سلسلهبه

-سطح، باهای از مراکز هم، مجموعهاس کارکرد آن مراکزمختلف و براس

آورند که با سایر مراکز براسااس وجود میای را بهای شبکهصورت خوشه

معارض کانش و واکانش هساتند و درهای کلیدی در ارتبااط فعالیت

در رواباط شاهر و روساتا  ،د باود. ایان رویکاردنمتقابل و دوسویه خواه

ات و منابع مالی و اطالعات ی انسانی، خدمهای مختلف کاال، نیروجریان

، دهنادهاا شاکل مایای که به فضای زندگی انساانصورت شبکهرا به

هاای ی و جنباهظرفیات نهاادباه  ،چنیندهد و هممی توجه قرار مورد

های حاکم بار ، جریاناساس این راهبردبر. کندمیتوجه محیطی زیست

به تغییر ساختار  ،و متعادل ارگانیک روابط شهر و روستا درراستای رابطة

ساختار در و قابلیت دسترسی به خدمات زیربنایی، تنوپ اقتصادی، تغییر 

کشاورزی، حفظ میراث طبیعی و توسعه، حفظ میراث فرهنگی و اداره و 

روستاهای  ،ترتیباینهب ند شد؛همکاری محلی شهر و روستا منجر خواه

دارای  ،ستاهای دورتاره رودلیل نزدیکی به شهر نسبت بپیرامون شهر به

هایی ها و چالشا شهری هستند که ارتباطات به قوتتری بارتباطات بیش

صادی تبه ارزیابی الگوی روابط اق . با توجه به این مطلب،منجر شده است

پیرامون با توجه به جریان حااکم  شهر در روستاهای -و اجتماعی روستا

ای پرداخته شده یکپارچة منطقهبر این روابط و با تأکید بر رویکرد شبکة 

منطقی  های موجود، موجبات توسعةل و شکافاست تا با شناخت مسائ

روستاهای  ،منظورایندرراستای هم فراهم آید. به شهر و روستا در کشور

اجتماعی  اقتصادی و ابعاد اینکه تأثیر زیادی از دلیلپیرامون شهر بابل به

، باا اسااسانتخااب شادند؛ باراین عناوان نموناه، باهانادشهر پذیرفتاه

های مرتبط باا اجتماعی و طرح گویه های اقتصادی ودرنظرگرفتن حوزه

قتصاادی و تحقیاق باا ایان مضامون کاه الگاوی ا فرضیة ها،این حوزه

 شهر در روستاهای پیرامون -روابط روستا هایجریان اجتماعی حاکم بر 

مطرح شد.  ،ای استهیکپارچه منطق شهر بابل غیرارگانیک و فاقد شبکة

وضعیت  ة، در مؤلفاقتصادی در حوزة شرح است: به ایننتایج این فرضیه 

ای ر بابال و روساتاهای پیراماون رابطاهتعااملی شاه ، نوپ رابطةمسکن

 که ارتباط روستاهای نمونه با شاهر بارطوری؛ بهارگانیک و متعادل است

 کاررفتاه باا آجار،کیفیت مناسب نوپ مصالح باه اتا ، 3-5تعدد اتا  به 

ثیر متبات وساز و  افزایش در نوسازی مسکن تأدر ساخت سنگ و آهن

دلیل نزدیکی باه شاهر و داشته است؛ بنابراین، روستاهای موردمطالعه به

عرضاه در آسانی از مصالح صانعتی قابالل مناسب توانستند بهقنوحمل
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ده وساازهای خاود اساتفا، در ساختساز در شهروی ساختشهر و الگو

شهر تعاملی  ، نوپ رابطةهزینه و درآمد روستاهای نمونه نمایند. در مؤلفة

که طوری؛ بهارگانیک و نامتعادل بوده استبابل و روستاهای پیرامون غیر

شهر بوده اسات. تر از درآمدهای آنان از های روستاهای نمونه بیشهزینه

وزشای، دسترسی کافی به خادمات آم دلیل نداشتنروستاهای نمونه به

روشای، خادمات فداشاتی، خادمات تجااری خاردهمالی و اعتباری، به

و خادمات  نیااز بارای تولیاداجتماعی و فرهنگی، تأمین مواد اولیة مورد

آالت و نزدیکی به شهر بابل، این خادمات از ماشینداری تعمیراتی و نگه

 وساتاهای نموناه ازر اند. در مؤلفة دریافت و عرضةرا از شهر تأمین کرده

ی شاهر بابال و روساتاهای نموناه غیرارگانیاک و تعامل شهر بابل، رابطة

مراتب بیشتر از های روستا از شهر به، دریافتزمینهنامتعادل است. دراین

دلیل نزدیکی به شهر و شهر بوده است. روستاهای نمونه بهآنان به  عرضة

-هسارمای نظر اقتصادی برایبودن ازصرفهبهالگوپذیری در تولید و مقرون

ی هاایدریافت ، درزمینةریزی و مدیریت کارآمدداران شهری، نبود برنامه

هاای های صنعتی، مرغاداریهای صنعتی، کارگاهچون افزایش دامداری

گاذاری شهرنشاینان در صنعتی، قیمت و اجارة مسکن و مغازه، سارمایه

ثیر ، بسایار از شاهر بابال تاأهای کشاورزی، صنعتی و خادماتیفعالیت

ها به شهر بسیار کمتر است که میزان عرضة آن حالیاین در اند؛یرفتهپذ

معامالت مرتبط با خرید و فروش  ها از شهر بوده است. درزمینةاز دریافت

هر بابال و تعااملی شا ، رابطاةبااغی و زراعای( زمین )اعم از مساکونی،

طة ، نوپ رابواقعروستاهای پیرامون، غیرارگانیک و نامتعادل بوده است. در

تر زمینه، برتری جامعة شهری به جامعة روستایی است. بیشتعاملی دراین

داران شاهری ، سارمایهمتقاضیان خرید و فروش زمین روستاهای نمونه

بودن قیمت زماین تردلیل نزدیکی به شهر و پایینکه بهطوری؛ بهاندبوده

-سرمایهداران شهری اقدام به مایهدر این روستاها نسبت به شهر بابل، سر

زراعی روستاهای نمونه و تبادیل های مسکونی، باغی و گذاری در زمین

و از مالکیات  انادها به کاربری مساکونی، تجااری و صانعتی نماودهآن

ین امر موجاب تغییارات در ا .اندتاییان نسبت به زمین روستا کاستهروس

که با طوری؛ بهشده استاجتماعی و فرهنگی های جمعیت ازنظر ویژگی

         ، ساااکنان جدیاادی وارد روسااتا نشااینانسااازهای شهرویاان ساااختا

نظر خصوصیات اجتماعی و فرهنگای باا سااکنان روساتا که از شوندمی

هاای صانعتی و عاالوه، روساتاها باا تاراکم کااربریهستند. به متفاوت

تنوپ اشاتغال در سااکنان روساتاهای  اند. درزمینةمسکونی مواجه شده

تعاملی شاهر بابال و روساتاهای نموناه غیرارگانیاک و  ، نوپ رابطةنمونه

باعاث تناوپ در اشاتغال  و شاهر نتوانساته اسات نامتعادل باوده اسات

، باوجود ایجاد روستااز برخی که در طوریروستاهای موردمطالعه شود؛ به

نشینان، نیروی کار روستا برای های صنعتی و تجاری توسط شهرفعالیت

باودن اند و وجود نیروی بیکار، غالبفاده نشدهاشتغال در این فعالیت است

... در روساتاهای  فعالیت کشاورزی، نبودن امکانات برای تغییار شاغل و

در  درزمیناة تغییار اناد.باوده  در اشاتغالتنوپ دهندة نبود ، نشاننمونه

تعاملی شاهر بابال و روساتاهای پیراماون ارگانیاک و  ، نوپ رابطةدرآمد

ساتاهای ه شهر بابل موجب افازایش درآماد روکطوری؛ بهمتعادل است

نقلیاه در تساهیل  نمونه شده است و نزدیکی به شهر و گسترش وسیلة

هاای مغاازههاای صانعتی و ش محصوالت کشاورزی، ایجاد کارگااهفرو

گذاری روستاییان ، سرمایهفروشی توسط روستانشینان و همچنینخرده

تا باه افتتااح حسااب نان روسابرخی از سااکثر بوده است و در شهر مؤ

-خصوص مسکن در شهر اقدام نمودهگذاری و خرید مستغالت بهسرمایه

تعاملی شاهر بابال و روساتاهای  ، رابطةشدن روستااند. درزمینة صنعتی

که شاهر بابال باا ایجااد طوری؛ بهپیرامون ارگانیک و متعادل بوده است

نیاز برای تولید ل موردای و ارائة لوازم و وسائوحرفهانش، فنیو د مراکز کار

روساتاییان بارای ایجااد و  ، موجاب افازایش انگیازةمحصوالت صنعتی

هاای قیمات های صنعتی شده است. درزمینة شااخصگسترش کارگاه

گاذاری مساکن، تناوپ شاغلی، افازایش سارمایه زمین زراعای، قیمات

و درآماد خانوارهاای شهرنشینان در روستاها، صنایع کارگاهی و دستی 

خود به این نتیجه  ( در پژوهش3383) و همکاران طاهرخانی روستایی،

، در ایان رسیده بود که روستاهای دارای تعامال زیااد باا شاهر هاریس

درزمیناة گردشاگری . اناداز شهر پذیرفتاهتری تغییرات بیشها، شاخص

وجاود داری رابطاة معنایبین شهر بابل و روستاهای پیرامون روستایی، 

هاای گردشاگری طبیعای و بااوجود قابلیات کاهطوری؛ بهنداشته است

شهرنشاینان و  گذاری ازساویگونه سرمایه، هیچتاریخی در این روستاها

، از منفعت و ساودی کاه ایان نتیجه؛ درساکنان روستا انجام نشده است

پوشی شاده ، چشمتوانست برای روستاهای نمونه داشته باشدبخش می

تعاملی  ، نوپ رابطةوستاییانمشارکت ر ، درزمینةاجتماعی در حوزةاست. 

شهر توانسته بود  شهر بابل با روستاهای پیرامون ارگانیک و متعادل است.

هاای در افزایش روحیة مشارکت روستاییان نمونه برای شرکت در پروژه

، ها و باورهای اجتماعیروستایی مؤثر واقع شود. درزمینة تغییر در ارزش

ارگانیک و نامتعادل بوده پیرامون غیرشهر بابل و روستاهای تعاملی  رابطة

باه روساتا، تعلاق جواناان  که شهر بابل در کاهش حسطوری؛ بهاست

هاای پوشاش استفاده از غذاهای غیربومی و افازایش اساتفاده از مادل

 ثر بوده اسات.شهری و عالقه به سکونت در شهر مؤ بومی و به سبکغیر

این نتیجه رسیده بود که به ( 3383) طاهرخانی و همکاران، زمینهدراین

ثر باوده اسات و شاهر و روساتا در تغییارات فرهنگای ماؤنقش روابط 

الگوهاای  اناد،ی تعامل زیادتر باا شاهر هاریس باودهکه دارا یروستاهای

شده و جدول هنگی رایج در شهر را پذیرفته اند. با توجه به مطالب ارائهفر

مد روستایی در شهر، درآ یرهای هزینه ور متغد ،اقتصادی ، در حوزة(33)

روستا از شهر، در معامالت مارتبط باا خریاد و فاروش  یعرضه و تقاضا



 هشتم شمارۀ                                                                   ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          02

، اجتمااعی گردشاگری روساتایی، در حاوزة اشاتغال ودر زمین، تناوپ 

شاهر بابال و  ، رابطاةهاا و باورهاای اجتمااعیتغییار در ارزش درزمینة

 ،شادهبا توجه به مطالب بیان. روستاهای پیرامون غیرارگانیک بوده است

های مختلف تولید، کااال، ، جریانروستاهای پیرامون و شهر بابل بر رابطة

بودن پیونادهای . حکمفرما هستند؛ اما تعامل و ارگانیک.. سرمایه، افراد و

 ، رابطاةواقعشهری رویکرد شبکة یکپارچه جایگاهی ندارد. در -روستایی

، باا اجتمااعیهای اقتصاادی و در حوزه شهر بابل با روستاهای پیرامون

-ماوردبهرهرو بوده است و روستا همچناان برتری و چربش شهری روبه

 گیرد. کشی شهر قرار می

شهر بابل و  ها و متغیرهای غیرارگانیک در رابطةمؤلفه -11 جدول

 پیرامون روستاهای

 3333های پژوهش،مأخذ: یافته

 رهامتغی هامؤلفه

 اقتصادی حوزة
روستا از  یر، عرضه و تقاضادرآمد روستایی در شه هزینه و

شهر، در معامالت مرتبط با خرید و فروش زمین، تنوپ 

 گردشگری روستایی اشتغال و

 ها و باورهای اجتماعیتغییر در ارزش اجتماعی حوزة

 

 

 

 کتابنامه
مجلاة شهر تهران(. رها )مطالعة موردی: کالنشههای روستایی حوزة کالن(. مفهوم توسعة پایدار در محیط3383اکبرپور سراسکانرود، م.، و نجفی، ا. ) .3

 .35-83(، 332)23، مسکن و محیط روستا

 .3-38. (3)3، های علوم زمینمجلة پژوهشای در کشور. ای؛ چارچوبی برای توسعة منطقه(. راهبرد شبکة منطقه3388زاده، ف.، و صرافی، م. )تقی .2

 .3-32(، 333)23، مسکن و محیط روستاشهری.  -توسعة یکپارچة روستایی (. محیط، فضا و توسعه بحتی در ضرورت3383سعیدی، پ. ) .3

جغرافیا  های باغملک و اردکان.ای: بررسی تطبیقی شهرستانشهری و توسعة منطقه -(. پیوندهای روستایی3385زاده، ف. )سعیدی، پ.، و تقی .5
 .33-58(، 8 و 3)3  پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران(، -)نشریة علمی

شهری )نمونة موردی: شبکة تولید شایر در  -های روستاییای و توسعة محلی با تأکید بر پیوندهای ناحیه(. شبکه3383، پ.، و عزیزپور، ف. )سعیدی .4

 33-54(، 2)3، پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران( -جغرافیا )نشریة علمیحیة لیتکوه آمل/ مازندران(. نا

 تهران: انتشارات سمت. (.3)جلد  غرافیای شهریای نو در جهدیدگاه(. 3383شکوئی، ح. ) .3

نواحی (. مطالعة روابط متقابل شهر و روستا و نقش آن در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 3383زرقی، م. )طاهرخانی، م.، شایان، س.، و مردی .8

 .3-3(، 38)33 رشد آموزش جغرافیا، مجلةروستایی شهرستان هریس. 

 تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز. .افیا و شهرشناسیجغر(. 3384، ی. )فرید .8

آبااد و شهری )نمونة موردی: روستاهای حسن -(. تحوالت کالبدی روستاهای پیراشهری در فرایند تعامالت روستا3388قادرمزی، ح.، و افشاری، م. ) .3

 .35-84(، 322)28، مسکن و محیط روستانایسر سنندج(. 

 مترجمان(. تهران: انتشارات پیام.شیخی،  ، و د.رضوانی )م. ر. هتوسعتقابل شهر و روستا در کشورهای درحالروابط م(. 3383، ک. )لینچ .32

 انقالب اسالمی.بنیاد مسکن تهران:  (.3)جلد کالبدی در روستاهای حریم شهرها  ریزیمطالعة الگوی طرح. (3383). آیندین مشاور شر مهندس .33

تحقیقاات  فصالنامةیات و تغییار کااربری اراضای. با تأکید بار افازایش جمع های روستایییکی کالبدی سکونتگاه(. گسترش فیز3388نظری. پ. )  .32
 .224-252(، 53-42)32، جغرافیایی

13. Douglass, M. (1998). A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: An agenda for policy 

research with reference to Indonesia. Third World Planning Review, 20(1), 1-33.  

14. Janvery d. A., & Sadoulet, E. (2007). Toward a teeritorial approach to rural development. Electronic 

Journal of Agricultural and Development Economics, Agricultural Development Economics Division (ESA) 

FAO, 4(1), 66-98. Retrieved March 3, 2011, from www.fao.org/es/eJADE 

15. Tacoli, C. (1998). Rural-urban interactions; a guide to the literature. Environment and Urbanization, 10(1), 

147-166. 

 

http://www.fao.org/es/eJADE


Journal of Research and Rural Planning Vol.3, No.8, Winter 2015 
 

Assessing Organic and Non-organic Model of Rural-urban Relations at 

Surrounding Villages 
(Case Study: Surrounding Villages of Babol City) 

 

 Mahdi Pourtaheri1 – Abdolreza Roknedin-Eftekhari2- Leila Mahdipour-Roshan 3 – Elahe Anzaei4  
 

1- Assistant prof., Geography and rural planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  
2- Associate prof., Geography and rural planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  

3-MSc. student, in Geography and rural planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

4- Ph.D. student, in Geography and rural planning, Payam Noor University, Tehran, Iran 
 

Received: 11 Aug 2013         Accepted: 23 Aug 2014 
 

Abstract 
Purpose: Today, the urban and rural areas cannot continue to exist apart from each other. According to 

geographical viewpoint, the study of a town is not limited to the city itself. Because a town with its 

surroundings, the surrounding villages and other neighbor towns has a strong geographical link. 
Methodology:  This study is applied and method descriptive-analytical. The study population 

consisted of 32 villages around the city of Babol. To determine the sample size in the household 

questionnaire, a total of 7,288 households in villages, according to the formula Cochran, 745 

households were selected as an example of the questionnaire village to village councils Dehyary and 

dedicated approach. Data collected by tests Chi-square, Friedman, Single-sample T, T dependent two 

group's testes of computer SPSS software. 

Finding:  This study is showed that the relationship between Babol and the surrounding villages have 

been non-organic in the economic domains variable rural cost and income in the town, rural supply and 

demand in the town, the transactions related to buying and sale of land, diversity in employment and 

rural tourism, in the social values and beliefs and access to services and in the field of environmental. 
Research limitation: To achieve a balanced and organic pattern, space research, such as the 

field of interaction and links people, goods, money, capital, information and materials separately, 

with the aim to identify problems and gaps in the relationship further deliberation and villages 

around the city of Babylon trying to provide a balanced and organic model is recommended. 

Practical implication: The relationship between Babol and the surrounding villages, planning 

field of urban tourism development in the villages around the of Babol city, the creation of 

additional industrial activities and processing of agricultural products, with the aim of increasing 

and diversifying employment, management of transactions related to the purchase and sale of 

land, with the aim of preventing optimal management and control land speculation and the influx 

of irregular field of population and housing officials are placed in villages surrounding the Babol 

city in the area studied is provided. 

Original/ value: The study of the social and economic dimensions of urban rural relations, the 

regional integrated network approach that the optimal approach in relations between the city and 

the village, is a concern. 

Keywords: Rural – urban relationship, organic, non-organic, rural settlement, Babol.  
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