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 ده:یچك
ساسی نظام برنامه ریزی فضای سرزمینی و بویژه فضاهای          یکی از چالش های ا

منطقه ای در ایران، ازهم گسیختگی عملکردی سکونتگاههای شهری و      _محلی
ی  کارکردی نظام سکونتگاهی است.یک  _روستایی و درپی آن نابسامانی ساختاری    

گوی  منظور ال از رویکردهای کارآمد در تعدیل ازهم گسیختگی و تعادل بخشی به  
ست. در این ارتباط برخی از نظام های       شبکه منطقه ای ا متوازن و پایدار، الگوی 
شی از          سیب های نا شکل گیری و برخی دچار آ سکونتگاهی در مراحل آغازین 
تحوالت در گذار از نظام شببببکه نامتوازن به شببببکه متوازن می باشبببند. نظام            

رحله آغازین شببکل گیری نظام  چاراویماق در م -سببکونتگاهی ناحیه هشببترود  
ساختاری     ست. در این پژوهش با بهره    _شبکه منطقه ای دچار موانع  کارکردی ا

گیری از روش های تحقیق اسبببتقرایی و بکارگیری الگوهای تحقیق کمی و در     
پاره ای از موارد کیفی عوامل و نیروهای اثرگذار در شکل گیری شبکه منطقه ای    

،  Nodexlت. درتحلیل کمی  ازروش تحلیل شبببکه مورد آزمون قرار گرفته اسبب
ستم اطالعات جغرافیایی     شه بندی در روش    AHPو مدل های  GISسی و خو

کیفی نیز با انجام مصبباحبه های منظم با بهره برداران و نینفعان چگونگی جریان  
های کاال، اطالعات و سببرمایه مورد بازشببناسببی قرارگرفته و یافته های تحقیق   

ان های فضببایی اثرگذار برای شببکل گیری شبببکه منطقه ای     نشببان داد جری 
درنخستین فعالیت های اقتصادی در بستر نظام کالبدی سکونتگاههای روستایی،        
اغلب ناقص و یا از الکوی یکسببویه تبعیت می نماید. بمنظور تعدیل محدودیتهای  

  – ساختاری و تقویت نظام کارکردی در سکونتگاههای روستایی در ناحیه هشترود
چاراویماق بایسببتی با بهره گیری از سببیاسببت های حمایتی و سببرمایه گذاری     
سط بهره       شارکت هم افزا، بنیان های تولیدی تو نهادهای دولتی مرتبط در کنار م
سایر        برداران روستایی، پایه ریزی شود که درپی آن شبکه منطقه ای در تعامل با 

 .شبکه های فرامنطقه ای و ملی قابل دستبابی است
 

، کارکردی_شبکه منطقه ای، پویش ساختاری  :یدیكل یهاواژه
 .فضایی ، هشترود، چاراویماق_جریان های فضایی، کالبدی 

 

 

Abstract: 

One of the main challenges of the territorial space 

planning system, especially local-regional spaces in Iran, 

is the functional disruption of urban and rural settlements, 

followed by structural-functional disorientations of the 

settlement system. One of the effective approaches in 

balancing disruption and balance adjustment toward a 

balanced and sustainable pattern is the regional network 

pattern. Regarding this issue, some settlement systems are 

in the early stages of formation and some suffer from the 

damage caused by the changes in the transition from 

unbalanced network to a balanced one. The settlement 

system of Hashtroud-Charoymagh district is faced the 

structural - functional barriers in the early stages of the 

formation of a regional network system. In the present 

study, an inductive research method along with a 

combination of quantitative and qualitative techniques is 

applied to test the factors and forces influencing the 

formation of regional network. For quantitative analysis, 

we have used the Nodexl network analysis, GIS, AHP 

model, and clustering techniques. In qualitative method, 

regular interviews with stakeholders were conducted to 

recognize the flow of goods, information and capital in 

the region. Research findings showed that the spatial 

flows of primary economic activities which affect the 

formation of a regional network were incomplete in rural 

settlement’s physical system, or were following a one-

way pattern. In order to modify the structural constraints 

and strengthen the functional system of rural settlements 

in the Hashtroud-Charoymagh area, the following 

attempts need to be done: applying supportive policies 

and investment of related government institutions, 

increasing the rate of rural participation, and creating 

productive foundations by rural stakeholders. Such 

attempts might lead to form a regional network that would 

be in interaction with other transnational and national 

networks. 
 
Keywords: Regional Network; Structural-Functional 
Schema; Spatial Currents; Network Analysis; Hashtroud; 
Charoymagh. 
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 مقدمه 

ستا  و شهر  توسعه  هایریزی برنامه و هابرنامه انگاری جدا   و رو

  بخشی هاینگرش مدت طوالنی حاکمیت و هم از متضاد گاهی

و مشببکالت متعددی را در انسببجام و   مسببایل رشببد، قطب و

 روسببتایی فراهم آورده و شببهری از اعم سببکونتگاهها پایداری

برای تعدیل مسائل و ازهم گسیختگی فضایی و عملکردی .است

ستا،      شهرو رو سبات   برای ای منطقه بکهش  راهبرد روابط و منا

شببناخت و چگونگی پیوند روسببتا شببهری در دهه های اخیر از  

های          ته اسبببت. یکی از الگو جه قرار گرف فاوت مورد تو عادمت اب

قه ای پویش        که منط مد ادراکی برای تبیین راهبرد شبببب کارآ

 رد فضایی  های کارکردی است. براین اساس جریان  _ساختاری 

ستر  در و ای منطقه شبکه  قالب   و املتع بر مبتنی تارهاساخ  ب

 شببکل می گیرد. بدین ترتیب انوا  شببهری-روسببتایی روابط

 اطالعات سرمایه،  و پول کاال، افراد، تولید، مختلف های جریان

 قابل شبببهری مراکز و روسبببتایی های کانون بین نوآوری و

سی  ست  تفکیک و برر سی . ا  شسنج  جهت مذکور جریانات برر

 از عما سکونتگاهها  نظاموار توسعه  تحقق برای ای منطقه شبکه 

ستا  و شهر  ست  ضروری  رو ستلز  ای شبکه  چنین تحقق و ا  مم

انوا   .اسببت کارکردی-سبباختاری الزم بسببترهای آمدن فراهم

ساختارها )ساختار محیطی، ساختار اجتماعی، ساختار اقتصادی و      

...( و کارکردهای)کارکرد محیطی، کارکرد اجتماعی و ...( متناظر 

می                     هم  فرا تنببم را  نگببا ت گی  ت مبسببب ه تببباط و  برآن ار

(. با این بیان جریان های فضببایی 66: 6930سببازد.)سببعیدی، 

ضا        ساختار ف ست.  ضایی ا ساختارهای ف شامل ابعاد   6یینیازمند 

سبات اجتماعی      ساز روابط و منا ستر ست که می    -ب صادی ا اقت

ها در نظر                حاکم بر آن ها و روابط  یت  عال لب ف قا به  ثا به م ند  توا

سترها را دربر می        سته از ب ضایی دو د ساختارهای ف شود.  گرفته 

ادی.  اقتصبب-اکولوژیک و بسببتر اجتماعی-گیرند: بسببتر محیطی

ساخت    سته  ستم(، روابطی   البته بین این دو د سی  ار در قالب نظام)

 1تنگاتنم برقرار اسبببت. در مقابل، کارکرد یا عملکرد فضبببایی

شود که به     شامل می  مجموعه فعالیتها و روابط حاکم بر آنها را 

 6930واسببطه سبباختارهای موجود امکان تحقق یابند.)سببعیدی،

:61) 

ند         موردناحیه    عه در مدت زمان طوالنی و در یک رو مطال

به بعد، دچار نابسببامانی فضببایی  00خصببوًببا  از دهه  تدریجی،

گشته است و بر همین اساس بسیاری از سکونتگاههای کوچک      

                                                      
6. Spatial Structure  

ستایی بزرگ تبدیل به       سکونتگاههای رو ست داده،  خود را از د

شهرهای کوچک فاقد عملکردهای شهری شده و همچنان غلبه 

ر دبا  نظام بهره برداری مبتنی بر شببیوه بهره برداری سببنتی و  

بسیاری از قسمت های ناحیه روابط سلطه جویانه شهری حاکم      

اسبببت و غالب روسبببتائیان و بهره برداران تنها به پرورش چند 

ند. فراهم نبودن         فای می کن ند اکت عدادی گوسبببف گاو و ت راس 

سبباختارهای الزم و ناکارآمدی کارکردی، تحقق شبببکه منطقه  

 احیه مورد مطالعه بهای فعالیت ها را به تاخیر انداخته است. در ن 

دلیل ضببعف در اسببتقرار زیرسبباخت های خدماتی فعالیت ها و  

ًنایع پشتیبانی کننده از فعالیتهای موجود، کمبودهای ارتباطی،   

رواج نظامهای اقتصبببادی مبتنی بر شبببیوه های بهره برداری     

ساختاری و مدیریتی، بیگانگی     سنتی، دخالتها و دگرگونی های 

ی با فعالیت بهره برداران روستایی، رواج  استقرار واحدهای ًنعت  

دوره گردی و پایایی داللی در مناسبات اقتصادی، دوری از نقاط  

سویه،      ساختاری در برقراری روابط دو شهری مهم و ... با موانع 

مکمل و پیوند بین سببکونتگاهی مواجه اسببت. لذا ناکارآمدی در 

وسویه ط دشهری و عدم عینیت یافتن رواب -برقراری پیوند روستا 

و مکمل متاثر از ضبببعف سببباختارها و ناکارآمدی عملکردی و         

جریانات منفی بوضببوق قابل ارزیابی اسببت. بنابراین شببناسببایی 

مد در        کارآ به عنوان راهبردی  که منطقه ای  موانع تحقق شبببب

ستا با        ستا و رو ستا با رو سکونتگاهی اعم از رو تبیین روابط بین 

نات فضبببایی محد       یا با بررسبببی جر نده و موانع  شبببهر،  ود کن

ستایی      -ساختاری  سعه رو سنجش پایداری تو کارکردی  جهت 

 ضرورت می یابد. 

قیق تح در شببناخت ادبیات نظری پژوهش با ردیابی درپیشببینه 

گاه            ید قه ای از د که منط های نظری شبببب بایسبببتی رویکرد

روابط،مناسببببات و پیوندهای نظام سبببکونتگاههای شبببهری و 

در مفهوم شببناسببی به شبببکه   روسببتایی مورد توجه قرار گیرد.

 راهبرد" عنوان به  خود مقاله   در( 6338) منطقه ای، داگالس 

 ایی،روست  -شهری  پیوندهای تقویت منظور به ای منطقه شبکه 

 شور ک به اشاره  با سیاستگذاری   های پژوهش برای کاری دستور 

 خشب به و پرداخته ای منطقه شبکه راهبرد معرفی به "اندونزی

ستا  و شهر  جدایی همچون هایی  پیوندهای ریزی، برنامه در رو

ستا  ستگی  و شهری – رو ستا،  و شهر  میان متقابل های واب  رو

سعه  در شهرها  نقش ستا،  تو سعه  در شهرها  واقعی نقش رو  تو

ستا،  ستایی  انداز چشم  رو ستگی  شهرها،  نقش در رو  و شهر  واب

1. Spatial Function  



 609                      6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

ستا  سعه  اثرات ای، منطقه ریزی برنامه در رو  هشبک  شهری،  تو

 ایی،روست توسعه برای فضایی چارچوبی مانند به ای منطقه های

ستا  و شهر  روابط در ای منطقه تغییرات  ادابع اندونزی، مورد رو

  و معاًر  اندونزی در شهر  و روستا  روابط ای، منطقه روابط تنو 

 پردازد. می پژوهشی سیاست برای کاری برنامه گرایش

همکبباران             عیببدی و  یر سببب خ پژوهش هببای ا درادامببه 

یونببدهببای      6(6930،6936،6930،6988،6984،6989) پ حوزه  در

ابل این نتایج ق ای، منطقه های شبکه قالب در شهری-روستایی

 میان موجود جریانهای براسبباس  ها توجه اسببت که شبببکه  

ستایی  سکونتگاههای    وند.ش  می تعریف شهری  کانونهای و رو

  اطالعات، کاال، سبببرمایه، افراد، جریان شبببامل جریانات این

 می مناسببب شببرایط در که اسببت آن مانند و فنآوری نوآوری،

ا ر شببهری-روسببتایی پیوندهای و موجبات همبسببتگی توانند

سازد   چارچوب در پیوندها گونه این شرایطی،  چنین در. فراهم 

سویه  شکلی  تعاملی، ستای  متقابل روابط و یابند می دو  – یرو

 . به گونه ای مطلوب سازمان می یابد شهری

در این پژوهش ، دیدگاه حاکم بر تحقیق براسبباس اًببول  

نات فضبببایی           نظریه شببببکه منطقه ای مایک داگالس )جریا

اس کارکردی عب-تولیدات و فعالیتها(و رویکرد پویش سبباختاری

ست. مایک      شده ا سعیدی )تبیین موانع و ویژگی ها( پایه ریزی 

(، در قالب رویکرد شببببکه منطقه ای رشبببد و  6333) داگالس

سببعه هماهنم را از طریق روابط مکمل و پیوندهای سببازمان تو

شهری  ًیه می کند؛      -یافته بین  سطح مناطق تو ستایی در  رو

ای را در سه عرًه اًلی    خصوًیات پارادایم شبکه منطقه   وی 

ست      ساخته ا ضوعی مطرق  ستایی در پیوند -الف: مو –های رو

ست  زیاد چنان آن تنو  شهری   کی نفون حوزه تا آن دامنه که ا

ًلی  شهر   بنابراین، و چارچوب همین در یابد؛می ادامه معین ا

 هتوسع ای ناحیه واحد یک در روستاها  وها شهر  انباشتن  و تجمع

ند می مل      و همچنین توان تنو  از توا نده )مک یل کن  های تکم

و حوزه نفون  زکرهای( موجود بین مراکز مختلف و بین هر م 

 این قالب، روابطبالفصببل آن در یک ناحیه معین بهره گیرد. در

ن ای-ب؛ بین مراکز بیشببتر افقی، مکمل و دوسببویه خواهد بود 

ها در عمل )در همه جا( وجود دارند حتی اگر به        گونه شببببکه  

ان به توهایی را میشببکلی سبباده و ابتدایی باشببد. چنین شبببکه

ستفاده از      عنوان نمونه اولیه و ابت ساس نحوه ا شبکه(، برا دایی )

ها های موجود کاالها و مردم در بین سکونتگاه )برقراری( جریان

                                                      
سلطانی ، عزیز پور و       .6 سعیدی با تقی زاده،  شود به: مقاالت  از جمله نگاه 

سکونتگ    -تبیین و تفکیک نمود؛ و نهایتا  ج شبکه از  اههای یک 

د بهتر توانروستایی و شهری کامال  مرتبط و به شدت تعاملی می   

ع تجم از یک قطب )کانون( رشد، با فراهم ساختن یک سطح از   

)انباشببت( و تنو  اقتصببادی به عنوان یک قطب بدیل به جای  

ای عمل کند. کاهش گسبببترش نواحی کالن شبببهری هسبببته

ن های نویهای زمانی بین سببکونتگاهها از طریق شبببکهفاًببله

قل،      باطات و حمل و ن این امکان را فراهم آورده اسبببت که    ارت

یگر پیوند شبببهرها و روسبببتاهای پراکنده و دور افتاده را به یکد

داده، طیف موثری از تعببامببل را فراهم آورد، بببه نحوی کببه 

. مدآیم نظر به ناممکن پیش دهه دو–این امر حتی تا یکیتصور

 (18 - 16: 6983)عزیزپور و محسن زاده ، 

ای که توسبببط داگالس ترسبببیم منطقه توسبببعهدر فرآیند 

ستایی با نقش       سعه رو ساختاری و تو ست بر تغییر  و ها گردیده ا

–ای از جریانات روستایی عملکردهای شهری از طریق مجموعه 

 تبیین ضببمن فرآیند نایدر وی. اسببت شببده تاکید شببهری

پنج نو  جریان مردم،  ،شهریو  روستاییهای نقش و عملکردها

قاد نماید که اعتها، سرمایه و اطالعات را شناسایی میتولید، کاال

ستایی   سویه رو ند. گردمی شهری – دارد باعث پیوند مکمل و دو

شبببهری و به عبارت دیگر تحقق -تقویت پیوندهای روسبببتایی

به شبببکل    هدف آن؛ یعنی توسبببعه اقتصبببادی و کاهش فقر،   

 ولوژیاک و اقتصادی –، اجتماعیای به شرایط جغرافیایی گسترده 

ستگی ای منطقه/محلی طق با ارتباطات و حمل و نقل منا. دارد ب

دسببترسببی به منابع آب و تراکم ، ، توزیع متعادل زمینمناسببب

  توسعه ریشه–نشانگر پیوندهای روستایی جمعیتی باال به خوبی

ه شببهری ب-باشببند. تا زمانی که پیوندهای روسببتایی می یافته

ًببورت جزی اًببلی نظام فضببایی و در ارتباط منظم و سببازمان 

ای این نظام قرار نگیرد، توسعه متعادل منطقه یافته با سایر اجزای 

ست،        که در  ستا شهر و رو سعه توأمان و همزمان  بر گیرنده تو

تحقق نخواهد یافت، چرا که از یک سببو، توسببعه نتیجه فرآیند  

درهم تنیده پیوندهای گوناگون و از دیگر سببو، توسببعه نیافتگی 

 معلول گسبببسبببت در برقراری پیوندهاسبببت. )سبببعیدی و تقی

 .(41: 6984زاده،

-ری(، در پویش سببباختا 6930)سبببعیدی از سبببوی دیگر

 اکولوژیک-طبیعی از اعم جغرافیایی، هایپدیده کارکردی، همۀ

صادی، -اجتماعی یا و صلت  اقت نظامها  قانونمندیهای و حاوی خ

ستمها(   سی  نظام کنند. هرمی عمل نظاموار ن رو،ایاز و هستند  )

   .(6930) شهری در ایران ، نشر مینو _وپیوندهای روستاییبویژه کتاب روابط 
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 و سببباختارها    از ای مرتبطمجموعه  از متشبببکل  فضبببایی

سعیدی،    کارکردهای ست.) سی    فرض .ب(6966گوناگون ا سا  ا

 است  استوار  واقعیت نایبر "کارکردی-ساختاری  پویش"نظریه 

یان اجزای  که  تاری   م مام  کارکردی  و سببباخ یده   ت  های پد

یایی،  ظام  نجا ایدر جغراف  همچون شبببهرها،  فضبببایی، یها ن

 قابل غیر و تنگاتنم پیوند نوعی نواحی، و مناطق روسببتاها،

 مجموعه که است  برقرار افقی، و هم عمودی وجه به هم انکار،

پذیر  تحقق و نمایندگی را نظام آن قابلیتهای آن از حاًبببل

بدی،   سببباختارهای    چارچوب،  نایدر .سبببازدمی  از اعم کال

سان  یا و طبیعی یهاساخت   با تنگاتنم درارتباطی ساخت،  ان

صادی  -اجتماعی ساختهای  ترتیب،  همین به گیرند؛می قرار اقت

 اکولوژیک- محیطی کارکردهای چه نظام، مختلف کارکردهای

 عنوان به هریک نیز اقتصببادی- اجتماعی کارکردهای چه و

تمام   نهایت،   در دارند.  معنادار  تعامل   یکدیگر  با  فرعی،نظامی 

 و ساختاری  فرعی اجزای و نظامها از اعم هم، فرعی نظامهای

 کنند. بدینسببان،می عمل ارتباط متقابل و تعامل در کارکردی،

در  خود، محیط در فضببایی، نظام کلیات که دریافت توانمی

 محیطی گوناگون اجزای بین پیچیده بسیار  و چند بعدی تعاملی

 با آن، نتیجۀ در که دارد قرار اقتصادی - اجتماعی و اکولوژیک-

 .قرار دارد تغییر معرض در پیوسببته زمان گذر در پویایی نوعی

ستوار  باور نایبر کارکردی- ساختاری  پویش ست  ا  دخالت که ا

شی  در شهای  عنایت بدون کالبدی، ساختار  از بخ  دیگر به بخ

کارکردها   به توجهبی و اکولوژیک( -محیطی کالبدی )سبباختار

 یعنی متناسبببب(، اشبببتغال جمله از جاری، و روابطها )فعالیت

 که تواند آنطورنمی سببکونتگاهها، نظاموار پویش به مهریبی

اگر یک نظام به  .دیاب دست خود متصور  اهداف به رودمی انتظار

های محیط خود همسببباز        با تغییرات و دگرگون ند  یل نتوا هر دل

ست       شود، کارکردهای خود را از د شود، از اهداف خود دور می 

ستد.     سان از پویایی و حتی ادامه حیات باز می ای می دهد و بدین

 (66: 6918)سعیدی، 

ساختاری   شبکه منطقه ای  -شناخت موانع  کارکردیِ تحقق 

شبببهری(،در این پژوهش از -اری پیوندهای روسبببتایی   )دربرقر

کارکردی قابل توجه     -طریق چارچوب نظری پویش سببباختاری  

کببارکردی بر -اسببببت. بببدین ترتیببب، پویش سبببباختبباری 

هایی زیر استوار است: بین بسترهای عینی یک پدیده قانونمندی

کارکرد( آن          پذیری و تحقق روابط ) یت  عال تار آن( و ف )سببباخ

های چرا برقرار اسببت؛ بدون عنایت به ویژگی چون وپیوندی بی

 توان انتظار هرگونهفضببایی، نمی-سبباختارهای یک نظام مکانی

ایجاد دگرگونی مثبت )توسعه( کارکردی دلخواه را داشت؛ و برای

فضببایی، اعم از شببهر و روسببتا، تحول   -در کلیت نظام مکانی

ساختاری   کارکردی الزامی -ساختاری  ست. پویش  کارکردی   -ا

یده      رب پد که اجزای  باور اسبببت  قل از هم عمل     این  ها مسبببت

ثال، نمی    نمی به عنوان م ند.  یک         کن بدی  کال فت  با توان در 

ه توجه بود. بسببکونتگاه دخالت کرد و به دامنه کارکردی آن بی

توان در یک سبببرزمین انتظار برخورداری از   همین ترتیب، نمی 

سعه ی         ستاهای تو شت، بدون وجود رو سالم دا افته و شهرهای 

توان شاهد شکوفایی کشاورزی بود، بدون حضور    بالعکس، یا می

سعیدی،     ًنعت و خدمات) (.بدین ترتیب فرض 04: 6930فعال 

شبکه منطقه ای و        ست که الزمه تحقق  سی پژوهش این ا سا ا

ه شهری، منوط ب -برقراری پیوندهای دوسویه و مکمل روستایی  

 کارکردی است.-تحول ساختاری

 

 كار داده ها و روش 

های ناحیه مورد مطالعه بر اساس شرایط طبیعی و متاثر از ویژگی

سبتا  همگنی را به       -اجتماعی سال، ناحیه ن اقتصادی طی ًدها 

سایر ویژگیهای نظام       ست، این ویژگی بهمراه  شته ا نمایش گذا

عه           طال حدوده مورد م خاب م نای انت گاهی مب در این  سبببکونت

 پژوهش است.

 
 چاراویماق-ناحیه هشترود ییجغرافیاموقعیت  .1شکل

شمالغرب کشور در جنوب و    -ناحیه هشترود   چاراویماق در 

ستانهای        ست و با ا شرقی واقع ا ستان آنربایجان  شرقی ا جنوب 

باشببد. سببلسببله ارتفاعات  و زنجان همجوار میآنربایجان غربی

تخت سلیمان در جنوب، مجموعه ارتفاعات کوه سهند در شمال    

شر      شمال شمالغرب و  شرق مورد  و  ق و ارتفاعات قافالنکوه در 



 600                      6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

ای یکدسببت و همگن را بوجود آورده که توانسببته مطالعه، ناحیه

های خود را به عنوان یک ناحیه حفظ طی ادوار گذشببته ویژگی

 نماید.

ه تحقیق، با توجه ب شیوه پژوهش بصورت استقرایی و روش   

یلی تحل –ماهیت و اهداف موضو  ترکیبی از روشهای توًیفی    

-کیفی اسببت. بررسببی ویژگی ها و موانع سبباختاری   -کمی و

کارکردی و تبیین اجزای و جریانات شببببکه تولیدات و فعالیتهای  

ست. سپس در مرحله     مورد مطالعه از روش توًیفی بهره برده ا

ست. مرحله اول      شده ا ستفاده  تجزیه و تحلیل از روش تحلیلی ا

عیارها    تعریف م تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق، تعیین ابعاد،   

شد، که این موارد       سنجش آنها می با شاخص های  و همچنین 

شده توسط محققان و منابع معتبر    مبتنی بر پژوهش های انجام 

ردی کارک-است. مرحله بعدی تبیین ویژگی ها و موانع ساختاری

عاد محیطی        عه در اب طال یه مورد م ماعی   -ناح یک، اجت -اکولوژ

صادی و کالبدی  ضایی -فرهنگی، اقت ست. درپی آن جریانات  ف  ا

فضببایی فعالیت های ناحیه براسبباس رویکرد شبببکه منطقه ای 

های پژوهش          گام  یب  بدین ترت یل قرار می گیرد.  مورد تحل

بترتیب شامل بررسی پیشینه تحقیق؛ جمع آوری داده های مورد 

نیاز با بررسببی های اسببنادی، مطالعات اولیه میدانی و شببناخت 

س     سکونتگاههای رو سبی از  شنامه     ن س سپس با طراحی پر تایی، 

هایی به همراه شبببیوه های میدانی جمع آوری اطالعات و داده 

های پایه در نمونه های منتخب در سبببطح کالن و خرد ناحیه         

ست. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها     شده ا مورد مطالعه انجام 

ستم اطالعات جغرافیایی     سی ، نرم افزار GISبه کمک نرم افزار 

ًورت    AHPو مدل Spss، نرم افزار Nodexlکه تحلیل شب 

 پذیرفته است. 

در بازشببناسببی به ناحیه پژوهش،سببکونتگاههای روسببتایی 

استقرار یافته در ناحیه روستایی هشترود و چاراویماق با حاکمیت 

اقتصاد روستایی مبتنی بر دامداری و تولید شیر است. این ناحیه     

شترود  و           ستان های ه شهر شامل  ستایی   986چاراویماق، رو

سبببکونتگاه روسبببتایی دارای سبببکنه با تنوعی از روسبببتاهای 

 کوهستانی، پایکوهی و در مواردی دشتی استقرار یافته است.

براسبباس جامعه آماری سببکونتگاههای روسببتایی در ناحیه 

چاراویماق، برای انتخاب سببکونتگاههای روسببتایی  -هشببترود 

یت روسببتایی نمونه با لحاظ شبباخص های همچون میزان جمع

وسبببطوق ارتفاعی)برای رعایت انوا  گونه های سبببکونتگاهی، 

سبببکونتگاه   986کوهسبببتانی، کوهپایه ای و دشبببتی( از بین     

ستایی،   سطوق جمعیتی و       86رو ستایی با رعایت  سکونتگاه رو

(. تمامی تحلیل 6گونه های سکونتگاهی انتخاب شده اند)جدول 

شب       سی  شنا شیوه کمی برای باز که، اطالعات و های آماری به 

داده های رسبببمی و اطالعات جمع آوری در این جامعه نمونه       

عات کیفی        جام مطال مه برای ان مورد توجه قرار می گیرد. در ادا

ستایی ، جامعه نمونه     86نیاز به این بود که از بین  سکونتگاه رو

منتخب بر اسبباس اسببتقرار کارگاههای شببیرپزی و تعداد نمونه 

تایی   باط    بهره برداران روسببب  10نیز تعیین شبببود. در این ارت

خانوار  06سکونتگاه روستایی که واجد کارگاههای شیرپزی بوده،

 تعیین و انتخاب شد. 1بهره بردار برابر با توزیع مکانی در جدول

ماری در سبببطوق کالن )       نه آ عه نمو جام  86پس از تعیین 

تبیین موانع سببکونتگاه( برای  10سببکونتگاه روسببتایی(و خرد) 

عاد سببباختاری      شببببکه م  کارکردی و   -نطقه ایِ فعالیتها در اب

جریانات فضببایی براسبباس شبباخص های مختلف و محورهای  

ستفاده در      شاخص های مورد ا ًورت پذیرفته که  مبانی نظری 

اسببتخراج شبباخص ها و جریانات آورده شببده اسببت.  9جداول 

 -نفیتعاملی و م -فضایی فعالیتهای ناحیه اعم از جریانات مثبت

ه برپایه مدل مفهومی و به جهت سبببنجش دقیق تر       یکسبببوی 

وضعیت شبکه منطقه ای و انوا  جریانات به شرق مورد بررسی      

 قرار گرفتند. 

 

 تعیین جامعه  نمونه آماری بر اساس میزان جمعیت و سطوق ارتفاعی )گونه سکونتگاهی( .1جدول 

 جمعیت 

 ارتفا 
 درًد جمع متر 6306باالتر از  متر 6300تا  6106 متر 6100تا  6100

 10 66 60 0 1 نفر 6-33

 0050 40 11 10 9 نفر 600-433

 1950 63 3 8 1 نفر 000باالتر از 

 600 86 46 99 6 جمع

  600 0051 4056 856 درًد
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 تعیین جامعه نمونه آماری)خرد( سکونتگاههای روستایی به تفکیک میزان بهره بردار ان روستایی .2جدول 

 نمونه منتخب تعداد بهره بردار نام روستا ردیف نمونه منتخب تعداد بهره بردار روستانام  ردیف

 6 60 ایلخچی 64 1 10 گل ویران 6

 6 60 گوجه قمالق 60 1 16 آلقو 1

 6 60 حاجی آباد 61 1 66 گلوجه محمدخان 9

 6 40 شورجه 66 6 61 داشبالغ 4

 8 610 گوجه قلعه 68 6 1 مکتو 0

 6 1 ارقنه 63 6 4 یاربالغی 1

 9 90 خادم کندی 10 9 99 پیک 6

 4 00 آغ زیارت 16 0 00 اوشندل 8

 6 4 شهنواز علیا 11 6 1 شعبان 3

 6 10 قوشاالر 19 1 10 ایده لوی خلیفه 60

 1 14 ناکرکندی 14 6 66 طالب چمن 66

 1 66 سریک 10 6 6 کهل بالغ سهند 61

 06 083 - جمع 1 11 عزیزآباد 69

 

  شاخص های تحلیل موانع ساختاری در شکل گیری شبکه منطقه ای .3جدول 

 شاخص مؤلفه 

عوامل و نیروهای 

 تأثیرگذار در شبکه

 منطقه ای

 -محیطی

 اکواوژیک

سرمای دیرس و زود رس؛ توپوگرافی            سبت تعداد  سبت روزهای یخبندان؛ ن سالی و کفایت بارندگی؛ ن شک سبت خ ن

شیب، میزان     شامل وضعیت  شامل            ناحیه  سی  شنا ضخامت خاک و وضعیت ًعب العبور ناحیه؛ خصوًیات زمین 

ضعیت            شک؛ و سبت بادهای خ سازند قرمز فرقانی؛ جهت وزش بادهای ناحیه، ن سازند کنگلومرا و  سترش  سبت گ ن

ستایی و             ًه های رو سازی زباله در عر سبت رها  شوری آبهای زیرزمینی؛ ن سبت  شکل گیری آبهای زیرزمینی، ن

 ؛ نسبت دفع اًولی فاضالب خانگی؛ نسبت آلودگی رودخانه های محلی؛ و ...زیست محیطی

 -کالبدی

 فضایی

ستقرار     633تا  0تراکم نسبی روستاها و شهرها؛ نسبت روستاهای خالی از سکنه؛ نسبت روستاهای            نفر؛ وضعیت ا

ستاهای باالی      سبت رو ضایی مراکز جمعیتی؛ ن سبت      000ف ًلی؛ ن سبت راههای ا سفالته؛   نفر؛ ن ستایی آ راههای رو

سبت بازارهای              ستایی؛ ن سبت مراکز مهم رو سکونتگاههای ناحیه؛ ن ضایی  ستاها؛ درجه تحول ف سبت پایداری رو ن

 هفتگی فعال؛ و ...

 جمعیتی

نسبت مهاجرت معکوس، نسبت مهاجرت نیروی کار؛ نسبت مهاجرت دائمی وضعیت تحول جمعیت روستایی ناحیه      

عیت ساختار سنی؛ وضعیت ساختار جنسی؛ گروههای عمده سنی از نظر اقتصادی؛ نسبت            طی دهه های اخیر؛ وض 

 کارکنان )بهره برداران( مستقل؛ ؛ و ...

 اقتصادی

ساز ناحیه؛                 شبکه  سنگین؛ تعداد محصوالت  سبک به دام  سبت دام  ضی مرتعی؛ ن سبت ارا ضی زراعی؛ ن سبت ارا ن

سبت تولید محلی نهاده ها      سیون؛ ن ستقر با          ضریب مکانیزا ًنایع م سنجش انطباق  ستایی؛  سبت مروجین رو ؛ ن

شهری درون ناحیه ای به برون ناحیه ای؛ نقش خودروی   تولیدات ناحیه؛ فعالیت بازارهای هفتگی؛ تعداد مراکز بازار 

 تویوتا در جابجایی محصول و جمعیت؛ و ... .

 

 

 



 606                      6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

  شاخص های سنجش تخلیل جریانات فضایی .4جدول 

 شاخص ها جریانات فضایی متغیر اًلی

 شبکه منطقه ای

 محصول
ستایی؛ حجم کاالی       ستایی؛ مقدار گندم تولیدی در بهره برداریهای رو شیر تولیدی در بهره برداریهای رو حجم 

 «.تویوتا»جابجا شده به توسط دوره گردها در روستا؛ و حجم کاالی جابجا شده به توسط خودروی 

 سرمایه

سبت بهره برداران   ستایی        ن سبت جذب ارزش افزوده فعالیت های رو سرمایۀ آنها؛ ن ساکن و حجم  ساکن به غیر 

ناحیه در مسکن شهری؛ نسبت سهم دوره گردها در مبادله تولیدات روستایی؛ نسبت مبادله کاال به کاال به نقدی 

 دات روستایی.در فعالیت دوره گردها در روستاهای ناحیه؛ و نسبت سهم دوره گردها از حجم سرمایه تولی

 جمعیت

نسبت جابجایی جمعیت ناشی از رانندگان کمباین؛ نسبت جابجایی جمعیت ناشی از نیروی کار؛ نسبت جابجایی       

سطه فعالیت خودروی تویوتا؛      شده در جنوب ناحیه به وا شی از مهاجرت معکوس؛ تعداد جمعیت جابجا  جمعیت نا

 و نسبت جابجایی جمعیت ناشی از مهاجرت.

 فنآوری
نسبت دوره های برگزار شده و کالسهای ترویج؛ و نسبت بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی های نوین در زراعت،  

 باغبانی و دامداری.

 

 شرح و تفسیر نتایج 

شببکل گیری شبببکه منطقه ای، عینیت یافتن جریانات فضببایی 

سویه  شهر ب تعاملی و مکمل، تبدیل روابط اث-دو ه رگذار دیرپای 

روابط مکمل در روسببتاهای ناحیه و در نهایت توسببعه نظاموار  

ست.در این بین تبیین        ستایی ا شهری و رو سکونتگاهها اعم از 

کارکردی و تحلیل -موانع، بررسببی ابعاد و بسببترهای سبباختاری

شترود       سطح ناحیه ه ضایی فعالیتها در  اق چاراویم -جریانات ف

 یرد. مورد بررسی قرار می گ

شبکه منطقه ای در ابعاد      شکل گیری  نتایج ارزیابی موانع 

فضببایی، جمعیتی و اقتصببادی با  -اکولوژیک، کالبدی-محیطی

فاده روش   تایج میانگین وزنی و      AHPاسبببت انجام شبببده و ن

 آورده شده است. 0واریانس هریک از مولفه ها در جدول 

گیری  نقش مهمترین عوامل تأثیرگذار در موانع شکل .5جدول 

 شبکه منطقه ای

نیروی 

 تأثیرگذار

تعداد 

 عامل

جمع 

 وزنی

جمع وزن 

نهایی 

شاخص 

 ها

 واریانس میانگین

 -محیطی

 اکواوژیک
61 63 44 1596 05161 

 -کالبدی

 فضایی
66 10 19 6560 05616 

 0566 6501 6650 6650 8 جمعیتی

 0566 6516 18 19 61 اقتصادی

 0591 6500 66150 6950 46 جمع

 

براین اسبباس، شبببکه منطقه ای ناحیه مورد مطالعه در ابعاد 

با    -محیطی یک  با مجمو  وزن         61اکولوژ گذار و  تأثیر مل  عا

با بیشببترین مانع و بعد از آن به  44نهایی شبباخص ها به مقدار 

صادی با   عامل تأثیرگذار و با مجمو  وزن  61ترتیب در ابعاد اقت

عامل تأثیرگذار و با  66فضبببایی با  -، در ابعاد کالبدی18نهایی 

عامل    8و در نهایت در ابعاد جمعیتی با      19مجمو  وزن نهایی  

شمار می   6650و با مجمو  وزن نهایی  کمترین مانع تأثیرگذار ب

 رود.

بدین ترتیب دخالت و دگرگونی عوامل سببباختاری محیطی  

اکولوژیک سببکونتگاههای روسببتایی در کنار فروپاشببی نظام  _

مدیریتی منابع اقتصادی روستایی، بعنوان مهمترین موانع تحقق   

شبکه منطقه ای به حساب می آید. از سوی دیگر نتایج پیمایش 

ایی روست  های میدانی و انجام مطالعات کیفی در سکونتگاههای 

ناحیه نشبببانگر تغییر در سببباختار نظام سبببکونتگاهی از طریق 

تحوالت نظام کاربری زمین، اًببالق شبببکه معابر و دخالت در  

ستایی و     -بافت کالبدی ستاها با اجرای طرق هادی رو ضایی رو ف

تحول در نظام کارکردی از طریق تبدیل کاربری های تولیدی         

ها و     بار له پرورش دام، طیور، ان نم       )از جم پارکی غازه و  به م  ...

خودرو، الگوبرداری از مسکن شهری(به کاربریهای شهری است. 

تاری    ند تحول سببباخ های      _در این فرآی خالت کارکردی برخی د

پایداری نظام اقتصبببادی و          به تضبببعیف  نهادهای اجرایی نیز 

سرشت تولیدی روستا و تبدیل روستا به شهرهای کوچک بدون      

در نهایت نابودی کارکردهای   عملکردهای شببهری انجامیده که
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اقتصبببادی و اجزای سببباختارهای تولیدی روسبببتایی و از هم       

شته است.        گسیختگی نظام سکونتگاههای روستایی را در پی دا

ضی در       سطح ارا سی یافته های پژوهش مربوط به تغییرات  برر

روسببتای ناحیه نشببان می دهد، طی سببالهای اخیر سببطح   86

ای ناحیه با کاهش مواجه شده  درًد روستاه   66اراضی آبی در  

 64ولی برعکس سببطح اراضببی دیم ناشببی از تغییر کاربری در 

ست. اراضی آبی ناحیه       درًد از روستاهای ناحیه افزایش یافته ا

عمدتا  به کشببت یونجه و علوفه اختصبباش داشببته که کاهش  

ًنعتی و        شتر دام به خوراک  ستگی بی ضی واب سطح این نو  ارا

هزینه تولید دامی را در پی داشته است. با    خرید بیشتر و افزایش 

توجه به پیوسببتگی نظاموار پدیده های جغرافیایی و وابسببتگی  

کارکردها به اجزای ساختاری خود، نابودی اراضی آبی تولید کننده 

سایر اجزای فعالیت دردامداری     شی  علوفه و خوراک دام به فروپا

دامداری منجر شببده اسببت. البته مزیت اقتصببادی فعالیت های 

ناحیه ناشبببی از عوامل متعددی اسبببت که مهمترین آن تأمین  

خوراک محلی دام و استفاده از چراگاههای طبیعی است. کاهش   

شانه        ضی دیمی، ن ضی آبی و گرایش به افزایش ارا شمگیر ارا چ

یت های        ای مهم و جدی از تغییر و تحول سببباختاری در فعال

یت ه ای و نابودی فعالناحیه بوده و موجب از بین رفتن منابع نقط

یه ای و        ناح مام اجزای  های مرتبط و بویژه در بخش دام و ت

ساسی       ست که این موضو  یکی از محدودیتهای ا فراناحیه ای ا

سوی دیگر با       شمار می رود. از شبکه منطقه ای نیز ب در تحقق 

فروپاشببی نظام مدیریتی سببنتی، مدیریت نظاموار منابع روسببتا  

دریج سببکونتگاههای روسببتایی ناحیه بدون جایگزین شببده و بت

توان حفاظت از جمعیت نیز از دسبببت دادند. یافته های تحقیق        

نشبان می دهد، تا دو سبه دهه پیش در روسبتاهای ناحیه برای    

حفاظت از منابع آب و خاک بویژه درتامین منابع آبی با احداث          

سبببد های خاکی و کانال انتقال آب و برای حفاظت از اراضبببی 

ستمری را       مرتعی به  شارکت م سط بهره برداران م شیوه قرق تو

سنتی که      ستایی  شاهد بوده ایم در حالیکه با حذف مدیریت  رو

مدیر و تامین کننده هزینه و نیروی انسانی برای حفظ این منابع 

را برعهده داشت، سایر ابعاد ساختاری و سپس کارکردی خود را     

ضی زراعی ناح     ست. برای مثال ارا ست داده ا یه از نظر توان از د

قرار گرفته که اسببتعداد و  1کشبباورزی در کالس اراضببی درجه 

توان کشت مستمر را ندارند، بر همین اساس کشت زراعی طی      

سببالیان طوالنی بصببورت یک سببال در میان و با رعایت آیش  

انجام می گرفت. رعایت آیش و تناوب کشبببت در نظام بهره         

 یریتی و بهره کشببیبرداری نوین بتدریج رنم باخت، تحول مد

های سببودجویانه موجب تغییر سبباختاری در کیفیت و وسببعت  

شته     ضی و در نتیجه ناکارآمدی کارکردی آنها را نیز درپی نا ارا

شان داد از    ست. یافته های تحقیق ن سی    86ا ستای مورد برر رو

درًد روستاها کشت زراعی بدون رعایت آیش و در سایر  00در 

جام می شود. همین مسئله تهدید پایه روستاها چند سال یکبار ان

های بیولوژیک ناحیه یعنی آب، خاک و گیاه را در پی داشبببته         

است. بطور کلی با فروپاشی اجزای نظام فضایی فعالیتها، جریانات 

فضبببایی و شببببکه محلی آنها ناشبببی از این تغییرات نیز دچار 

سیختگی       ست. بدیت ترتیب با از هم گ شده ا ناپایداری فزاینده 

ظام اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی شکل گیری     ن

 شبکه منطقه ای را با محدودیت اساسی مواجه ساخته است.

 

 وزن و محاسبات آماری شاخص نهایی جریانات فعالیت در دامداری و زراعت گندم و حبوبات ناحیه .6جدول 

جریانات 

 فضایی

تعداد کل  یکسویه -جریانات منفی تعاملی-مثبتجریانات 

 جریان
 واریانس میانگین

 مجمو   وزن نهایی جمع وزنی تعداد مجمو   وزن نهایی جمع وزنی تعداد

 0514 1591 8 3 950 9 050 9 0 محصول

 05666 6519 0 9 9 1 0 950 9 جمعیت

 0583 1599 4 6050 450 4 0 0 0 فنآوری

 0561 651 1 6150 350 0 1 1 6 سرمایه

 05411 6560 19 90 1050 64 6150 850 3 جمع

 

تعاملی و اغلب یکسویه به عنوان  -جریانات فضایی دوسویه  

یکی دیگر از عوامل موثر در تبیین موانع شببکل گیری شبببکه  

منطقه ای قابل بررسببی اسببت. در این پژوهش چگونگی روابط 

بین جریانات فضببایی شبببکه منطقه ای شببامل جریان تولید،   

سعه نظام       سرمایه، جمعیت و فنآوری فعالیت ها با تو صول،  مح

سببکونتگاهی مورد بررسببی قرار اسببت. نتایج جریانات فضببایی  
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  فنآوری/  کاال،  محصبببول/ فعالیت های ناحیه شبببامل جریان       

ول مورد بررسبببی قرار پ مردم و سبببرمایه/ جمعیت/  اطالعات، 

 آورده شده است. 1گرفته و نتایج نهایی آن درجدول

شترین حجم وزنی جریانات منفی    ساس بی سو  -براین ا یه در یک

، 6150جریات سببرمایه، فنآروی، محصببول و جمعیت به ترتیب  

بوده و در جریان مثبت و تعاملی نیز بیشترین حجم  9و  3، 6050

سرمایه به ترتیب    وزنی در جریان م و  0، 050حصول، جمعیت و 

نات مثبت          1 بدسبببت آمد. بطور کلی مجمو  وزن نهایی جریا

و مجمو  وزن نهایی جریانات  6150چاراویماق  -ناحیه هشترود 

 بدست آمد. 90یکسویه  -منفی

 

 
 ون و برون ناحیه ایتحلیل الگوریتم جریانات فضایی شبکه منطقه ای فعالیت در سطح ناحیه با مراکز در .2شکل 

 

دوسبببویه و  -با بررسبببی های انجام گرفته در جریانات تعاملی        

، یافته های زیر قابل توجه  6یکسببویه و الگوریتم شبببکه -منفی

 است:

 یکسبببویه ناحیه نسببببت به جریانات  -حجم جریانات منفی

ضایی جریانات فتعاملی و دوسویه زیاد است و به عبارتی  -مثبت

محدود کننده تعامالت مکمل بین سببکونتگاهی غلبه بیشببتری 

 دارد؛

     سرمایه و فنآروی شترین جریانات منفی ناحیه در جریان  بی

ست آمده تأکید       شاهدات میدانی نیز بر داده های بد ست که م ا

شبکه منطقه ای فعالیتهای ناحیه    شکل گیری  دارد و به عبارتی 

 ع مواجه هست؛در جریانات فضایی با مان

  شیر،     19از شبکه   3جریان مورد بررسی فعالیتهای خارج از 

شدند. لذا جریانات     64مورد مثبت و  سایی  شنا مورد بعدی منفی 

 منفی در فعالیتها بیشتر است؛ و در نهایت

                                                      
در شناخت روابط و پیوندهای متصور یکی از روش ها استفاده از الگوریتم  .6

شبکه است. الگوریتم شبکه ،شبکه کاملی است که در آن تمام مؤلفه ها، گره 
ها و پیوندهای میان گره های به طور مساوی بر روی یک شبکه قرار داده 

         سویگی شان می دهد، دو شبکه ناحیه ن شناخت الگوریتم 

شهر       ستایی با  سکونتگاههای رو ضایی  ای هروابط و جریانات ف

درون ناحیه ای شامل هشترود، قره آغاج و نظرکهریزی ضعیف    

شبکه منطقه ای،     شهرها در تحقق  بوده و نقش عملکردی این 

ارائه خدمات و پشبببتیبانی از فعالیت های تولیدی ناحیه بسبببیار 

پائین و چنین نقش و روابطی با مراکز شبببهری برون ناحیه ای     

ه است. لذا جریانات شبک   شامل بستان آباد، تبریز و مراغه برقرار  

منطقه ای فعالیت های ناحیه مورد مطالعه عمدتا  برون ناحیه ای 

 است تا درون قلمروی است.

یکی دیگر از عوامل موثر در عدم تحقق شببببکه منطقه ای 

در ناحیه پژوهش محدودیت ها و دگرگونی جریانات فضبببایی         

ست. یافته های تحقیق          سی ا ستر شبکۀ د شی ازتراکم  ناحیه نا

نشان می دهد، نسبت راههای اًلی شامل آزاد راه، جاده اًلی      

سبت به کل راهها     سطح ناحیه ن ً  6653و جاده فرعی در  د در

ده است. جریانات فضایی به شکل خطوط/یال و حجم جریانات با استفاده ش
از ضخامت خطوط و گره ها/نقاط یا سکونتگاههای روستایی و مراکز شهری 
به شکل دایره و تعداد خانوارها با استفاده از اندازه دایره ها در سطح ناحیه 

  (.90: 6939)میرمحمد ًادقی،  مورد مطالعه مشخص شده اند
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که البته بخش های شببمالغرب، جنوب شببرق، شببرق و جنوب  

غرب ناحیه فاقد هر نو  راه اًبببلی اسبببت، که شبببکل گیری 

جریانات و روابط بین سکونتگاهی روستایی و با مراکز شهری و    

بازاری را تحت تأثیر قرار داده اسببت. نسبببت درًببد راههای   

شترود         سطح ناحیه ه سفالته در  ستایی آ  لچاراویماق و ک -رو

درًببد  01اسببت. به عبارتی  44و  9454، 0454ناحیه به ترتیب 

ستایی ناحیه با محدودیت ارتباطی مواجه بوده     شبکه راههای رو

و در ایام سرد و بارندگی سال ارتباطات بین سکونتگاهی مختل    

پاره ای از موارد قطع می شبببود. بطور کلی بیشبببترین    و در 

جنوب غرب، محدودیت های دسبببترسبببی به ترتیب در جنوب، 

شرق وجود دارد. همچنین دیگر یافته     شمالغرب و جنوب  غرب، 

عه             طال یه مورد م ناح که، در  حاکی از آن اسبببت  های تحقیق 

اقداماتی در راسبببتای تغییر سببباختاری در جریان اسبببت که در 

شبکه منطقه    ضعیت  ساختارهای  و ای موجود، جریانات و روابط، 

صادی، اجتماع  ضای -ی وکالبدیناحیه در ابعاد محیطی، اقت ی را ف

با تحول اساسی روبرو می سازد. از جمله پایآب سد سهند که در      

هکتار از اراضبببی دیم تبدیل به      61000فاز نهایی خود حداقل     

اراضی آبی شده و تکمیل پایآب سد سهند شبکه آب منطقه ای      

کارکردی          ظام  به تبع آن ن تاری و  موجود را از نظر سبببباخ

ستایی را د    چار تغییر خواهد کرد. تکمیل جاده سکونتگاههای رو

ضایی جنوب ناحیه   -قره آغاج -میانه میاندوآب نیز بر جریانات ف

هد داشبببت،        یادی خوا تأثیر ز که در انزوای محیطی قرار دارد 

هشبببترود جریانات فضبببایی و تحوالت  -تکمیل آزاد راه مراغه

ساختاری بخش های مرکزی ناحیه مورد مطالعه را دگرگون می 

با تکمیل سبببد کلقان و احداث پایآب آن در            کند و در  نهایت 

شببمال ناحیه نیز تحوالت اسبباسببی را بوجود خواهد آورد. بطور  

  -چاراویماق در معرض تحول کالبدی     -کلی ناحیه هشبببترود   

فضایی بنیادی قرار داشته و ًورتبندی های جدیدی از روابط و    

 پیوندها را در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود.

کی دیگر از موانع عدم شکل گیری نظام شبکه منطقه ای   ی

در ناحیه پژوهش انتقال سببرمایه ناشببی از مآزاد تولید به کالن  

شهرها در پیرامون ناحیه پژوهش است. در واقع با مقایسه نسبت 

سرمایه گذاری اقتصاد روستایی با ارزش افزده در        شی از  سود نا

 ری به سرمایه گذاری فضاهای شهری، بهره برداران تمایل بیشت   

در شهرهای بزرگ در سراسر ناحیه دارند. این موضو  به همراه     

پایایی نظام بهره برداری خرد، تداوم مناسبببات اقتصببادی مبتنی 

ًا  در جنوب و غرب        صو سلطه آمیز خ سطه گری و رابطه  بر وا

سویه و مکمل گشته       ضایی دو ناحیه مانع از گسترش جریانات ف

به عنوا     یه  عامل ایجاد جریانهای        اسبببت. سبببرما ن مهمترین 

شببهری به شببمار می رود، ولی -دگرگون سبباز روابط روسببتایی

خروج آن مانع گسبترش و تکامل فعالیتها و دنباله های خدماتی  

 و ًنایع مکمل و پشتیبان در سطح ناحیه شده است. 

صد         ستایی به مق ًه های رو سرمایه در عر با انتقال مآزاد 

سط دو گروه    شهری تو از بهره برداران بومی و غیر بومی  مراکز 

شیر و    شامل تولید گندم، تولید و فرآوری  در زمینه های مختلف 

بهره بردار فعال در سطح ناحیه،  61068حبوبات فعال هستند. از 

بهره بردار غیر سببباکن  4116بهره بردار سببباکن و  66606

( سرمایه گذاری بهره  666: 6939هستند.)سرشماری کشاورزی،     

ن غیرساکن در شهرهای محل زندگی خودشان و در زمینه بردارا

بهبود زندگی جاری انجام می شببود. برای مثال مآزاد سببرمایه   

سال     ساکن در  معادل  6930تولید گندم برای بهره برداران غیر 

صد منتقل گردید.  اما     64 شهرهای مق میلیارد تومان بود که به 

سرمایه گذاری بهره بردارا   ساکن متفاوت  مقصد و زمینه های  ن 

بوده و بخشببی از ارزش افزوده در محل روسببتا سببرمایه گذاری 

شهرهای اطراف         شهرکها و  سمت  شده و بخش عمدۀ آن به 

کند. هر ساله به محض برداشت گندم، کالنشهرها سوق پیدا می

پایان پروار بندی دام و پایان برداشت تولید در روستاهای ناحیه،   

سا     ساخت و  سرمایه     شاهد رونق خرید و  صد  شهرهای مق ز در 

ستای تکانلو از بخش     ستیم. برای مثال اغلب اهالی رو گذاری ه

شهرک   شهر »نظرکهریزی، در  ستان مراغه با خرید    « گل شهر

زمین مسکونی به تعداد فرزندان خود و یا با مشارکت سایر افراد    

خانواده در طی چند سببال متوالی اقدام به سبباخت و سببازهای  

رده اند. البته برخی از یافته ها نشببان می مسببکونی چند طبقه ک

دهد اولویت سبببرمایه گذاری بهره برداران، روسبببتاها به مراکز   

شهری  خارج ناحیه در گام اول شهرهای همچون تهران شامل    

شببهرهای اسببالمشببهر، سببلطان آباد، اکبرآباد، نظرآباد، قرچک، 

ورامین، گلسببتان، رباط کریم، جاده سبباوه، نسببیم شببهر، جاده  

شهر های       خا شی از  سرمایه گذاری نیز در بخ ست. البته  وران ا

های اطراف آن شامل میکائل آباد، عشرت آباد،   مراغه و شهرک 

گلشببهر، شببهرک، پهرآباد و انزاب نیز رواج دارد . در گام بعدی  

سرمایه گذاری در شهرهای همچون  قم ،کرج، تبریز و نقدهنیز   

 است. توسط بهرهبرداران ناحیه نیز قابل توجه 

رواج واسبببطه گری از طریق الگوی دوره گردی در مبادله     

تولیدات روستایی ناحیه مورد مطالعه بعنوان یکی دیگر از عوامل  
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صورت        سکونتگاهی ب شبکه نطام  شکل گیری و تکامل  درعدم 

ستاهای      ست. زیرا محدودیتهای ارتباطی رو سبی قابل ارزیابی ا ن

در ناحیه مرتفع  ناحیه در دسببترسببی به مراکز بازاری خصببوًببا 

موجب گردید دوره گردها و واسببطه گران بصببورت انحصبباری  

عامل اًلی توزیع و تعیین قیمت محصوالت روستائیان و قیمت 

کاالهای مورد نیاز روستائیان باشند. در سطح ناحیه این دو گروه 

عمده، کار مبادله و مناسببببات اقتصبببادی روسبببتائیان با مراکز 

انجام می دهند و هر کدام از سازوکار  شهری و مراکز فرآوری را

و زمینه های متفاوتی برخوردارند. دوره گردها به مبادله تولیدات        

سطه گران       سطح خرد و برعکس دالالن و وا صوالت در  و مح

در سطح عمده مبادرت می نمایند، طوریکه متناسب با جایگاه و   

 وزن اقتصادی آنهاست. 

ه مورد مطالعه با وجود    زمینه فعالیت دوره گرده ها در ناحی       

سی به         930 ستر سکنه دائم و عدم د ستایی دارای  سکونتگاه رو

شبکه ای از فعالیت و بازار را     سته اند  بازار مهم مهیا بوده و توان

در  طول سببال شببکل دهند. گسببترش و بهبود شبببکه راههای 

دسترسی، پراکندگی روستاها، افزایش درآمد روستائیان از محل      

جب رونق فعالیت دوره گردها شببده اسببت. یافته یارانه نقدی مو

دوره گرد به هر روستا   1513ها نشان داد به طور متوسط روزانه   

 94درًببد از دوره گردها درون قلمروی و  11مراجعه می کنند. 

ستا      سط به ازای هر رو ًد هم برون ناحیه ای اند. به طور متو در

ارد که شغل  دوره گرد ساکن روستا وجود د   1561چوبدار و  6561

اول آنها محسببوب می شببود. فعالیت گسببترده دوره گردها در   

شته          شهری در گذ سط گران  شیوه وا سطح ناحیه، مبین تداوم 

اسبببت. یافته های پژوهش نشبببان می دهد که دوره گردی و       

ست. یافته های       سترش ا سطح ناحیه در حال گ سبات آن در  منا

س   ر طه گران پنیتحقیق حکایت از این دارد که سهم دالالن و وا

ناحیه مورد              گاههای شبببیرپزی  کار له فرآورده  باد مه در م خا و 

درًببد ارزش افزوده این  91مطالعه باالسببت؛ طوریکه سبباالنه 

میلیارد تومان نصببیب آنها می شببود. توزیع و   16بخش معادل 

کارگاه مورد    663کارگاه شبببیرپزی از    30مبادله فرآورده های    

ًورت می     سطه دالالن  سی به وا سودبری   برر گیرد. عالوه بر 

ًدور چک های بی محل و تاخیر در پرداخت بهای     سویه با  یک

پنیر و خامه و در مواردی عدم پرداخت، موجب بروز اختالل در       

سودآوری      شوند.  ن باالی ایشبکه منطقه ای در سطح ناحیه می 

محصببوالت و عدم آشببنایی سبباکنای بومی ناحیه موجب رونق  

شده    سطه گری و داللی  ست خرید     وا سیا ست. عالرغم اجرای  ا

تضبببمینی گندم، بخش زیادی از مبادله گندم بهره برداران خرد  

به توسبببط دالالن و واسبببطه گران گندم مبادله می شبببود. به 

عبارتی بهره برداریهای خرد از عوامل زمینه ساز داللی محسوب 

شان می دهد بیش      سوی دیکر یافته های تحقیق ن شود. از  می 

وراک ًببنعتی مورد نیاز واحدهای بهره برداری درًببد خ 96از 

سطه دالالن و      ًنعتی دام ناحیه به وا ًد   11سنتی و نیمه  در

به توسبببط      ید و فروش دام بهره برداران سبببنتی دام نیز  خر

شود. بطور کلی   فعالیت گسترده دوره گردها  چوبداران انجام می 

از  ی واز جریانات منفن و سازوکار اقتصادی ومبادله آنها   دالالو 

کل  قه   موانع شببب که منط ند بین  گیری شبببب ای و برقراری پیو

 .سکونتگاهی است

در ادامه چگونگی استقرار و نو  واحدهای ًنعتی با ظرفیت 

ها و فعالیتهای تولیدی ناحیه بعنوان یکی دیگر از موانع شبببکل 

شمار می آید.    شبکه منطقه ای و تکامل آن به  ی برقرار گیری 

و دوسببویه و مکمل از طریق اتصببال به روابط و جریانات مثبت 

سنتی و نیمه      شکل  ًنایع فرآروی و تبدیلی حتی به  فعالیتها و 

ًببنعتی که ماهیت شببهری دارند منجر به حفظ و تکامل اجزای 

ستایی    ش    -شبکه فعالیتها و برقراری پیوندهای رو کل شهری و 

گیری شبببکه منطقه ای می شببوند. یافته های تحقیق نشببانگر 

سببت که اسببتقرار ًببنایع در ناحیه سببنخیتی با  این موضببو  ا

فعالیتهای غالب در سطح روستاها و ناحیه نداشته و عالوه بر آن  

تهدیدی بر فعالیتهای غالب ناحیه با ایجاد آلودگیهای زیسبببت             

محیطی به شببمار می روند. درحالیکه شببکل گیری روابط بین  

 بهره برداران و واحدهای فرآوری و تکمیلی دوسبببویه و مکمل    

نبوده و برقراری پیوند و تحقق شببببکه منطقه ای با محدودیت       

روبرو اسببت. اسببتقرار ًببنایع تکمیل کننده فعالیتهای ناحیه،    

شببهرکهای ًببنعتی کوچک روسببتایی با فعالیت های همچون 

شکل         شاورزی )گندم (می تواند منجر به  صوالت ک شیر و مح

ر های شی گیری شبکه منطقه ای و اجزای آنها گردد. زیرا فرآورده

بعنوان یکی از تولیدات فراگیر ناحیه به شبببمار می رود که در        

ًورت رفع محدودیتهای ساختاری پیش رو و استقرار واحدهای    

جمع آوری و فرآوری می تواند منجر به روابط دوسببویه و پیوند 

شود.          ستا  شهر و رو سعه همزمان  سکونتگاهی و تحقق تو بین 

برداران سنتی آن در سطح   عرضه روزانه شیر و گستردگی بهره    

شد،        سازی باالیی برخوردار با شبکه  شده از قدرت  ناحیه باعث 

ولی عدم اسببتقرار ًببنایع مرتبط از جمله واحدهای جمع آوری  

شیر،       شبکه های انتقال  ساختارهای ارتباطی و  شیر، محدودیت 
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شده      شیر و بقیه اجزای مرتبط موجب  ًنعتی فرآروی  واحدهای 

تن شببیر در سببطح ناحیه هیح واحد    640ه عالرغم تولید روزان

ًببنعتی فرآوری شببیر فعالیت نداشببته باشببد و شببیر تولیدی در 

واحدهای سببنتی فرآروی شببوند.بدین ترتیب پراکندگی و تمرکز 

شیردهی این نو        سبک، حجم کم و محدودیت مدت  شیر دام 

دامها در ناحیه یکی دیگر از موانع تکامل شبکه منطقه ای است. 

از شبببیر مهمترین محصبببولی اسبببت که از شببببکه  گندم بعد 

ای برخوردار بوده و اجزای شبببکه سببازی آن در اجزای  گسببترده

دارندگان خدمات نهادی، خدمات غیر نهادی و عوامل تولید به             

مرحله بلوغ رسببیده ولی در اسببتقرار ًببنایع پشببتیبان، فرآروی  

کننده و تکمیلی با محدودیتهای زیادی مواجه اسبببت. طی یک  

سترش      دهه  سرعت گ سیلوهای نگهداری گندم در ناحیه ب اخیر 

یافته و سببیلوهای مدرن، مجهز و با ظرفیت باال و یکی از اجزای 

گیری اسببت. ولی اًببلی شبببکه محصببول گندم در حال شببکل

ستقرار نیافته و کارخانه   های تابحال زنجیره تولید و شبکه گندم ا

یی خود قرار دارند. فرآوری گندم و تولید انوا  آرد در مراحل ابتدا 

ندم و وجود                ید گ یل تول به دل ته  گذشببب یه در  ناح ته این  الب

های آبی و یکی از محل اسبببتقرار آسبببیابهای دائمی، رودخانه

ًلی آرد مورد نیاز شهرهای دور و نزدیک بوده    توزیع کنندگان ا

 است.

 

 بحث و نتیجه گیری 

 گیریچارایماق با بهره  -پژوهش در ناحیه روسببتایی هشببترود 

کببارکردی،چگونگی نظببام اسبببتقرار          _ازرویکردسبببباختبباری    

سببکونتگاههای روسببتایی و روابط و مناسبببات سببکونتگاهی را 

شیر را مورد تجزیه و تحلیل     صاد تولید و بهره برداری  برپایه اقت

یه         ناح که  حاکی از آن اسبببت  تایج این پژوهش  قرار داده و ن

این  پژوهش درآغاز شببکل گیری شبببکه منطقه ای اسببت و در

ساختار از یک        سی در  سا شکالت ا فراز نیز با محدودیت ها و م

سبببو و عدم تحقق کارکردهای اسببباسبببی مکمل در برقراری      

تایی و بویژه             های روسببب گاه با سبببکونت یدی  بات تول ناسببب م

سببکونتگاههای شببهری از سببوی دیگر در سببطح ناحیه مواجه  

 است.

پژوهش انجام گرفته در مقایسببه با سببایر پژوهش های در 

ه تحلیل نظام شبکه منطقه ای ، بویژه در مقایسه با پژوهش حوز

عزیزپور در آمل نشان می دهد که اقتصاد پایه شیر بهمراه عدم    

سی توانایی برقراری پیوندهای عملکردی را      سا ساخت های ا زیر

در بین سببکونتگاههای روسببتایی و شببهرهای حوزه عملکردی 

آمل ، وجود خود را بدسببت نیاورده اسببت . در حالیکه پژوهش  

سبات و پیوند نظام       سازی منا ستر  شبکه منطقه ای ، با ب الکوی 

سعه یکپارچه متوازن را در       ستیابی به تو سکونتگاهی الزامات د

 ناحیه فراهم ساخته است.

از سبببوی دیگر مطالعات و پژوهش تقی زاده نیز درتحلیل     

روابط و مناسبببات شبببکه منطقه ای در اردکان ، فقدان راههای 

ی را بعنوان یکی از عوامل عدم شبببکل گیری بیان نموده ارتباط

چارایماق این موضو  نبز تایید می شود    -که در ناحیه هشترود  

ظام     _زیرا وجود شبببرایط محیطی  عدم تحقق ن یک و  اکولوژ

ارتباطی و تعامل عملکردی یکی از مهمترین موانع شکل گیری  

ایدار پشبکه منطقه ای است. از سوی دیگر نظام واسطه گری نا    

به منظور انتقال بخش از سببهم تولید شببیر از سببکونتگاههای   

روسبتایی به کانون های شبهری فرامنطقه ای نیز یکی دیگر از   

 مهمترین موانع شکل گیری نظام شبکه منطقه ای است.   

یت       ماه یب  های        تحققبدین ترت ند قه ای و پیو که منط شبببب

کارکردی  -متاثر از ابعاد مختلف سبباختاری شببهری-روسببتایی

-فرهنگی و کالبدی-اکولوژیک، اقتصببادی، اجتماعی-)محیطی

عاد     ته در این بین یکی از مهمترین اب فضببببایی( اسببببت. الب

کارکردی در تحقق شببببکه منطقه ای، سببباختار و -سببباختاری

فضایی شبکه دسترسی و مناسبات و پیوند نظام      -الگوی کالبدی

کانون های بازاری و ًبنعتی اسبت که در   سبکونتگاهی و وجود 

واقع ضببعف شبببکه ارتباطی، محدودیت عملکرد بازاری و عدم  

شبکه منطقه         شتیبان و مکمل از موانع تحقق  ًنایع پ ستقرار  ا

نات مثبت و دوسبببویه از طریق        ند؛ برقراری روابط و جریا ای ا

شکل      ًنایع فرآوری و تبدیلی )حتی به  صال به فعالیت ها و  ات

نیمه ًببنعتی( که ماهیت شببهری دارند منجر به حفظ سببنتی و 

اجزای شبببکه فعالیت ها می شببود؛ بین تغییر سبباختاری و از بین 

رفتن یکی از اجزای و فروپاشی سایر اجزای و محدودیت در تحقق 

-شبببکه منطقه ای رابطه وجود دارد؛ بررسببی ابعاد سبباختاری  

ات تولیدکارکردی و نمونه های آماری در قالب شبکه منطقه ای 

یت             عال ناحیه پژوهش بر اسببباس ف که در  یت از این دارد  حکا

محصوالت شبکه ساز جریانات دیگر مثل مردم، کاال، سرمایه و     

فنآوری درحال شببکل گیری اسببت. ولی شببرایط ناحیه به دلیل 

دوری از مراکز ًببنعتی، بازاری، ضببعف سبباختاری و ناکارآمدی  

ه ها از حالت عملکردی و برخی عوامل دیگر باعث شببده شبببک 

شند؛ نتایج         شته با سترش چندانی ندا ستین خود گ ابتدایی و نخ



 669                      6931 زمستان، 8)سری جدید(، پیاپی  4ریزی توسعه کالبدی، سال دوم، شماره پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

بررسی های کمی و کیفی نشان می دهد که ناحیه مورد مطالعه   

با موانع سبباختاری و در نتیجه ضببعف عملکردی مواجه بوده و  

لیکن شببدت موانع درقسببمت های مختلف ناحیه به یک میزان 

ا ای دسترسی و ارتباطی ب  نیست. سطوق مرتفع و دور از شبکه ه   

موانع بیشببتری مواجه هسببتند. در سببطح ناحیه با تغییر الگوی  

کشت، بهره کشی غیراًولی و نابودی اراضی مرتعی، علوفه ای   

ستیم که موجب فروریزی     سازی منابع نقطه ای مواجه ه و رها 

اجزای فعالیت های مختلف و نابودی عملکردهای آنها شده است. 

د عدم تحقق شببکل گیری شبببکه منطقه ای بدیت ترتیب فرآین

ناشببی از سبباختارهای حاکم بر ناحیه در ابعاد مختلف و ضببعف   

کارکردی ناشی از آن و غلبه جریانات یکسویه اثبات می شود؛ و 

با فعالیت بهره برداران         بیگانگی اسبببتقرار واحدهای ًبببنعتی 

روسببتایی، دخالت های مغایر با رویکرد نظاموار در عرًببه های 

ست  سازوکارهای مبادله   زی ستاها، پایایی داللی در  ی و فعالیتی رو

محصببوالت تولیدی و انتقال سببرمایه ناشببی از فعالیت تولیدی  

سببکونتگاههای روسببتایی ناحیه، بعنوان مهمترین موانع تحقق  

ست     سطح ناحیه مورد مطالعه قابل توجه ا ،شبکه منطقه ای در 
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