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 دهیچك
های مکانی ـ فضایی، همـواره حتـت حـر یر     روستایی به عنوان نظام هایسکونتگاه

حتـوتحی در سـااتارها و راررردهـای اـود      نیروها و عوامل درونی و بیرونی دچار
هـای  اند. در این میان روستاهای در حال گذار به دلیل براـورداری از ویگگـی  شده

پویاحر بوده و حتوتت بیشتری نسـتت   ،شونداود ره نه روستا و نه شهر قلمداد می
رنند. بنابراین، پگوهش حاضـر در پـی   های روستایی را حجربه میبه سایر سکونتگاه

های روستایی در حال گذار شهرسـتان  شناسایی عوامل مو ر بر حتوتت سکونتگاه
-. این پـگوهش از حیـه هـد ،    صورت گرفته است در استان ایالم، ایران() وانیا

آوری حتلیلــی همینــین جمــ  -رــاربردی و از حیــه ماهیــت و روي، حوصــی ی
اطالعات به دو روي اسنادی و میدانی بوده است. در روي اسـنادی، اطالعـات و   

هـای منقهـه مـورد مقال ـه، پیشـینه موضـوا و متـانی        های آماری سکونتگاهداده
و مقال ه شد. در روي میدانی، داده ها و اطالعـات دسـت    نظری مرحتط گردآوری

پرسشنامه( و سارنین نهـا    66ح داد شورا )های دهیار، اول با بکارگیری پرسشنامه
پرسشنامه( در حال گذار به دست آمـده اسـت. حجـا جام ـه      684ح داد ) ییروستا

 3848ن ـر جم یـت و    61786روستای دارای سکنه با مجموا  55آماری پگوهش 
روسـتای دارای سـکنه بـا اسـت اده از چهـار       66اانوار در شهرستان ایـوان اسـت.   

شااص جم یت، مررزیت، فاصله حا مررز شهرسـتان و ح ـداد نهادهـای دولتـی و     
ی مـذرور  هـا شااص)جهت وزن دهی به  AHPی هافنغیردولتی با است اده از 

روسـتاهای  )جهـت وزن دهـی بـه     TOPSIS ( واز طریق رارشناسان این حوزه
روستاهای در حال گـذار و نمونـه    عنوانبه( الذررفوقی هاشااصنمونه بر متنای 

ای صـورت  حـ  نمونـه   Tبا بکـارگیری آزمـون    هاانتخاب شده است. حتلیل داده
رالتدی با میـانگین واق ـی    مؤل هدهد ره نشان میهای پگوهش یافتهگرفته است. 

در رحتـه دوم و   88/7اقتصـادی بـا میـانگین واق ـی      مؤل ـه در رحته نخست،  11/7
در رحته سوم قرار گرفتـه اسـتب بـدین     24/7فضایی با مهدار میانگین واق ی  مؤل ه

م نی ره به حرحیب اب اد رالتدی، اقتصادی و فضایی بـه عنـوان عوامـل بیرونـی و     
ان را در حتوتت روستاهای در حـال گـذار شهرسـتان ایـو     راتیحر درونی بیشترین 
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رـاررردی، روسـتاهای در حـال     -: حتـول سـااتاری   هاي کلیديواژه
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Abstract 
Rural settlements, as spatial systems, have always been 

affected by internal and external forces and changes in 

their structures and functions. Transitional villages are 

more dynamic and experience more developments than 

other rural settlements because of their features that are 

considered neither rural nor urban. The present study 

seeks to identify the factors affecting the changes occurred 

in transitional rural settlements of Aivan county (Illam 

province, Iran). This research is applied in terms of 

purpose and descriptive-analytical in nature and method. 

Data collection was done by two methods: documentary 

and field. In documentary method, statistical information 

and data of the settlements of the study area, literature, 

and related theoretical bases were collected and studied. 

In the field method, first-hand data and information were 

obtained using the Dehyar, Shura (11 questionnaires) and 

rural residents in transitional villages (184 questionnaires). 

The statistical population of the study is 55 inhabited 

villages with a total population of 16281 and 3848 

households in Aivan county. Eleven populated villages 

were selected as transitional and sample villages using 

four indices of population, centrality, distance to city 

center and number of governmental and nongovernmental 

institutions. AHP and TOPSIS methods were applied to 

weight the aforementioned indicators by experts and to 

weight the sample villages, respectively. Data were 

analyzed using one-sample T-test. Findings of the study 

show that the physical component with a real average of 

2.99 is in the first place, the economic component with a 

real average of 2.88 and the spatial component with a real 

average of 2.74 is in the third place. This means that the 

physical, economic and spatial dimensions as external and 

internal factors have had the most impact on the 

transitional villages of Aivan county, respectively. 

 

Keywords: Structural-Functional Transformation, 

Transitional Villages, Rurban, Aivan County. 
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 مقدمه

هـای اـود، بـه دلیـل وجـود عوامـل و       روستا با حمام ویگگـی 
اسـت.   ریپـذ حتول، نظامی پویا و بر آننیروهای مختلف مؤ ر 

اجتماعی، فرهنگی  ازجملهحواند در اب اد مختلف حتولی ره می
و اقتصادی صورت گرفته و فضای رالتدی و متیط روسـتا را  

ـ ازادگرگون نماید.   عنـوان بـه ، جوامـ  روسـتایی رشـور    رونی
ــایی متشــکل از مجموعــه اجــزا و عناصــر   فضــاهایی جارافی

ها، همـواره  سااتاری اود به دلیل ارحتا  متهابل و پویایی آن
انـدب  ل حیـات حکـاملی اـود حتـوتت عمیهـی داشـته      در طو
حـرین  قـرن حاضـر در م ـرم عمیـق    ای رـه در نـیا  گونـه به

ضــیاوحوانا، انــد )هــا و حتــوتت فضــایی قرارگرفتــهدگرگــونی
4:6318.) 

حنهـا از عوامـل و   عنوان فضای اجتمـاعی، نـه  روستا به
گیرد، بلکـه  ارولوژی  و فرهنگی حر یر می -نیروهای متیقی

های اود، بـر ایـن مجموعـه    وجه به اصوصیات و قابلیتبا ح
این حاییـر و حتـوتت در    دیگر،بیانی  عناصر ا رگذار است. به

و هر  گیرداب اد مختلف در بستر مکان و درگذر زمان شکل می
حنهـا حتـت   عنوان ی  واق یت مکانی نـه فضای جارافیایی به

وهـا و عوامـل   حر یر نیروها و عوامل درونی بلکه ضـمنا  از نیر 
رو، (. ازایـن 4-6322:3شـود )سـ یدی،   بیرونی نیز متر ر مـی 

هایی در م رم دگرگونی ونااواهاواههای روستایی سکونتگاه
هـای  قرار دارند ره اغلب منشر بیرونی دارد و بیرون از عرصـه 

ها های گوناگون این دگرگونیگیرد و جلوهروستایی شکل می
های های مختلف و در زمینهتهای روستایی به صوردر عرصه

رنـد. ا ـرات ایـن حتـوتت در عرصـه      متنوا ظهور پیـدا مـی  
ظاهری موردحوجه بوده ـرالتدی حتت عنوان حتوتت فیزیکی

های درونی و حتی حتـوتت  نوبه اود موجب دگرگونی ره به
هـای  متیط زیستی سـکونتگاه اجتماعی، اقتصادی، رالتدی و 

 (.45: 6388 شوند )س یدی،روستایی می
های اجتماعی ها و ویگگیحتول و دگرگونی در ف الیت

ای پویـا از  عنوان پدیدههای روستایی بهو اقتصادی سکونتگاه
طریق گستري فیزیکی و رالتدی روستا، افزایش راررردها و 

شـود رـه در ایـن    افزایش جم یت در سکونتگاه مشخص مـی 
افزایش رارررد اود، ها با حهویت و میان ح دادی از سکونتگاه

رننـد و از رشـد و   ها را بـه اـود وابسـته مـی    سایر سکونتگاه
شـوند. حهویـت روسـتا در    حوجهی براـوردار مـی  گستري قابل

گیری و حتدیل بـه سـکونتگاه   هایی ره اشاره شد، شکلزمینه
گیـری و  دیگر، شـکل بیانی  بهب شهری را در پی اواهد داشت

تماعی در ی  بستر جارافیایی حهویت نهادهای اقتصادی و اج
نمایـد )گلـی و   آن را به ی  رانون یا نهقه شهری حتدیل می

 (.643:6385عسگری، 
ای بندیاساس طتهه های انسانی بردر ایران سکونتگاه

-غیر من قف و غیر پویا به دو دسته شهر و روستا حهسیا مـی 

هایی وجود دارند ره میـان ایـن دو   سکونتگاه آنکهحال شوند.
آن  بگویندها روستاهای در حال گذار مینوا هستند ره به آن

ـ زدسته از روستاهایی ره به دلیل مهاجرپذیری وارد مرحله   ری
ب روستاهای در حال گـذر هسـتند. در ادبیـات    شوندیمی شهر

ـ پدحتـت عنـوان    عموماًنظری موجود این روستاها  ی هـا دهی
ــتا» ــتاییشــهر گرا»و  6«شــهر-روس ــی روس ــه 7«ی  موردحوج

 (.71: 6313طلب و همکاران، )شادی اندقرارگرفته
روستاهای در حال گذار جزئی از نظام فضایی هستند ره  

بدون ایجاد بسترهای مناسب در اب ـاد اجتمـاعی، اقتصـادی،    
ی بخش عمـومی  هانهیهز شیبرافزارالتدی، زیربنایی عالوه 

 ، ستبهانهیهز نیحرمبه دلیل عدم حوانایی سارنان در رم  و 
در  هـا سـکونتگاه افزایش سقح حوق  و انتظـار سـارنان ایـن    

ی مـالی و  هـا تیـ حماجـذب   منظـور بهحتدیل روستا به شهر، 
. بنـابراین،  شـود یمـ اعتتاری بـرای حوسـ ه و عمـران روسـتا     

ی نتـوه حاییـر و   نـ یبشیپـ ی مسـت د ،  هاسکونتگاهشناسایی 
ی بسترسـاز و انجـام اقـدامات تزم در اصـو      هاآنحتول 

ی اجتمـاعی، اقتصـادی،   هـا نـه یزمی ریـ گشکلمناسب برای 
بـه   هـا سکونتگاهاین  شدنلیحتد منظوربهرالتدی و زیربنایی 

را از میـان برداشـته،    ادشدهی مشکالت یهانهیزم حنهانهشهر 
ی بخش اصوصی را نیز فراها گذارهیسرمابلکه امکان جذب 
نظـام  ی نظـامی پویـا و متتـول از    ریـ گشـکل آورده و ستب 

سکونتگاهی اواهد شد ره از پویایی اقتصادی براوردار بـوده  
و قادر به حوس ه و دستیابی به سقوح باتحر نظام سکونتگاهی 

ی بخش عمومی اواهد بود )گلـی و  گذارهیسرمابدون نیاز به 
 (.631: 6383همکاران، 

ی روسـتایی  هاسکونتگاهشناات  رهنیا، با آگاهی به رونیازا
در حال گذار در شهرستان ایوان اهمیت بسـیاری دارد و ایـن   

نیز متصول فرآیندهای اجتماعی ـ اقتصـادی و     هاسکونتگاه
استب این پگوهش درصدد  هاعرصهبه عتارحی عملکردی این 

ــر حتــوتت ســااتاری ـ رــاررردی     مــؤ رحتیــین عوامــل  ب
ن اسـت.  ی روستایی در حال گذار شهرستان ایـوا هاسکونتگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Agro polis 

7. Rurbanisation 
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در طی دو دهـه گذشـته بـا حاییـر و حتـول       هاسکونتگاهاین 
جم یــت و اــدمات در مســیر   افــزایش ماننــدی حــوجهقابــل
بــه شــهر، حاییــر ســااتار م یشــت روســتایی از  شــدنلیحتــد

رشاورزی به غیر رشاورزی، حاییر الگـوی مصـر ، حاییـرات    
قیمت زمین، راهش حولید رشاورزی و سقح زیر رشت، حاییر 

، هنجارهـا، رفتارهـا و   هـا نگـري گوی رشت، حاییر در طرز ال
. ارنون در اندبودهالگوهای حترک اجتماعی و مشاررت روبرو 

 سـؤال این راستا پگوهش حاضر به دنتال پاسخگویی بـه ایـن   
 -اساسی است ره ردام عوامل و نیروها در حتوتت سااتاری

ی روســتایی شهرســتان ایــوان   هــاســکونتگاهرــاررردی 
 ؟گذارندریحر 

 رـه م هـوم  دهـد  یمواراوی مناب  علمی مرحتط نشان 
ی و روسـتایی  شـهر نیبگذار به دلیل متدودیت در دوگانگی 

هـای بسـیاری نارسـایی بـودن ایـن      پدید آمده است. پگوهش
انــد، حتــی براــی، دوگانــه انگــاری ســاده را شناســایی رــرده

دوام ای رـه بیشـتر   اند ره سااتار دوگانهی دلیل آوردهروشنبه
متضمن م ید بودن در بیان ح ـاوت اساسـی بـین     ،است آورده

 Iaquinta and)درجه روسـتایی و شـهری بـودن نیسـت     

Drescher, 2000 :2).  حوس هدرحالدر بسیاری از نواحی 
و  ، مرز بین شـهر ردیگیبرمجهان ره رشورهای زیادی را در 

 روستا نامشخص است، درنتیجه، برگرفته از ح ـاریف موجـود،  
)روستای در حـال گـذار( یـا     6عنوان پیشاشهریموجودیتی به

 Adell, 1999) شـود میشهری( مقرح  -روستاییواسط )

رـه حرریتـی از    . ماهیت و پیییدگی این قلمرو از جام ـه (6:
ادبیـات  ی در اـوب بـه اسـت   «شـهری » و «روستایی» عناصر

روسـتای   های حرریتی مانند روستای پیشاشـهر، مربو  با واژه
، 4، روستاشـهر 3سـیمای شـهر   ، روستای با7روبه شهری شدن
شـده  گرفتهبه رار  2و حتی حومه 1شهری، نیمه5حاشیه شهری

اگرچـه   .(Iaquinta and Drescher, 2000 :4)است 
هـای شـهری و   ها همانندی )حرریتی حوأم از ویگگـی این واژه

یی نیز بـا یکـدیگر دارنـد رـه در     هاح اوتروستایی( دارند اما، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Peri urban 

7. exurban 
3. Urban tract 

4. Rurban 
5. Fringe urban 
1. Semi - urban 
2. suburban 

 شود.اشاره می هاآن ینجا به صورت مختصر بها

امروزه انواا مختل ی از مناطق گذار بین شهر و نواحی 
 طـور بـه  آنیهی شهری است و روشنبهبین آنیه ره  -8حومه

دهد یمفرضی روستایی است وجود دارد. واراوی متون نشان 
ــات انگلیســی   ــذار در ادبی ــاطق گ ــه من ــهر ــوانب ــواحی  عن ن

رــه در وســ ت و طتی ــت مت ــاوت هســتند،    پیشاشههیری
است و در م رم حاییر سـری  بـا افـزایش فشـار      شدهشنااته

 بافاصـله شهری هسـتند. بسـیاری از  ایـن نـواحی روسـتایی      
، جذب مهاجر، رشد و حاییـر  اندداشتهی از شهر قرار جهحوقابل

های اقتصـادی را حجربـه   ساات جم یت، راربری زمین و پایه
-های مشخصطور رلی ، نزدیکی به شهر ویگگی بهاند. ررده

حری( از گذار از روستایی به شهری را با اـود بـه   حری )مسلا
ـ   یـت، ایـن سـکونتگاه   درنهاهمراه دارد.  واحی هـا بخشـی از ن

ای یییدهپحرریب  رندهیبرگشوند ره در یمشهری  شدهسااته
ی روستایی و هاآلون ی موقت یا هااانهی رسمی، هااانهاز 

ی مسـکونی هسـتند. اگرچـه ایـن نـواحی      هـا مکـان یا دیگر 
مسکونی ممکن است در آینده با ست  شهری بازسازی شوند 

ای یلـه قتاغلب هویـت متمـایز اـود را حتـی بـا سـااتار        ،اما
 McGregor, Simon, and)رنند یم)ردادایی( ح ظ 

Thompson, 2005 :4-5). حال، آنیه در ح ریـف  ینباا
 عنوان متایـر راهتـردی حلهـی رـرد،    را به پیشاشهری نتاید آن

را ها نتاید رنار  است. هرچند این واق یت «نزدیکی به شهر»
پیشاشـهری بـه شـهر     «هـای مکـان » گذاشت ره بسیاری از

اند. درواق ، نزدیکی بـه شـهر جزئـی از درک عناصـر     ی نزد
دهنـده  نشـان  «نزدیکـی بـه شـهر   »اصلی پیشاشهری اسـت.  

دهـد حـا میـان انـواا     مـا اجـازه مـی   ره به  هایی استویگگی
ــهری» ــابراین،   «پیشاش ــویا، بن ــل ش ــایز قائ ــف  حم در ح ری

پیشاشهری نتاید حنها بر فاصله از شهر و حمررـز بـر موق یـت    
عنوان م یـاری بنیـادین بسـنده رـرد زیـرا درک      جارافیایی به

عنوان طی ی پویا، ح املی و روشن از طیف روستایی شهری به
 Iaquinta and)رنــد ف مــیحاییــر را حضــ ی قابــل

Drescher, 2000 :3). 
بدین حرحیب برابر با متون، پنج طتهه از م یار و اولویت 
نهادی ره از زنجیره پیییده گذار از روستایی به شهری ناشی 

بـه   اند. هر ی  از این طتهـات نهـادی  شدهییشناساشود، می
های ناشی از فرضیهی  نوا پیشاشهری اا  مرحتط است و 
شود ره به آن اشاره میی  فرآیند اا  جم یتی شهرنشینی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. countryside 
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 آیند.می وجود به)در پرانتزها( 

)اقامت موقتی/  -: شتکه ناشی از 6روستای پیشاشهری
 گردي/ مهاجرت(

ــه 7روســتای پیشاشــهری پرارنــده )مهــاجرت  -: آمیخت
 پرارنده(

ــتای ــره روس ــهری زنجی ــازی3اییپیشاش ــده : بازس  -ش
 ای()مهاجرت زنجیره

ــی    ــان طتی  ــهری در مک ــتای پیشاش ــنتی 4روس  -: س
 )شهرنشینی در متل طتی ی(

گرایـی  )سنت -: باقیمانده5شدهروستای پیشاشهری جذب
 (.4-5ی/جایگزینی( )همان منت : با حوال

بـرای ح ریـف    امروزه، واژه روستای رو به شهری شـدن 
انـداز حررـت جم یتـی و اقامـت و رـار و حـرارا       چشـا  فراینـد 

نـواحی روسـتایی اطـرا      جم یتی پیوسته بین حوس ه شهری و
شود. در این ح ریف با شااص قرار دادن حرارا شهر است اده می

 روستای رو به شهری شدن با حرارا پـایین مسـکن، بـا حـدود    
 چشا انـداز حتـت سـلقه    اانه در هر ریلومترمرب  در ی  751

ــی  ــی مشــخص م ــود پوشــش طتی   Shrestha and)ش

Conway 2011 :171) شیر "حوان واژه و م هوم ره می

 را برای آن به رار گرفت. "یزیگر
ــی. فاورــت ــه 1ســی. ب ــات اــود، ناحی هــای در مقال 

هـایی چـون   ی را با رـاربری شهر یستزدر فضای  شدهاشاال
هـا، بنـدرگاه،   هـا و دیگـر سـااتمان   مسارن پیوسته، راراانـه 

هریـ    ره، آنهای بازی شهری و مانند ، زمینپارک ،اسکله
 عنـوان بـه انـدب  های روستایی جدا نشدهوسیله زمینها بهاز آن

ـ   بر ابرد. افزون یمنام  سیمای شیری ه یـن، در چنـین ناحی
 رـه ااتیـار زمـین روسـتایی اسـت      در شهری، حـریا غالـب،  

حـوان  یمین ابرابنب همینان رشاورزی است هاآنهای یراربر
حاشیه یه سکونتی شهر بین ناحیه سیمای شهری و ناحگ ت، 

 (Dickinson, 2013: 237)است  شیری -روستایی
انگلیســی  دو واژه از شــدهبیــحرر روستاشههیرواژه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Village PU 

2. Diffuse PU 

3. Chain PU 

4. In-place PU 

5. Absorbed PU 

6. C,.B. Favcket 

rural  روستایی( و(urban به )هـایی عرصـه  م نای )شهری 

 نـه  صـورت به و آیندمی شهرها پدید حاشیه در بیشتر است ره

 و شـهری  زنـدگی  هـای از نشـانه  حل یهـی  روستا، نه و - شهر
 مه مـدیریت شـهری و روسـتایی،   دانشنا)دارند  باهاروستایی را 

روستا شهر بسته به موق یـت و وضـ یت، بـه دو     ب(311: 6382
 :گیرندصورت رلی شکل می

: منــاطهی رــه در طــول زمــان و بــا روستاشــهر داالــی
ــهر    ــل ش ــهر، در داا ــای ش ــتري مرزه ــهگس ــدقرارگرفت و  ان

هـای شـهری دارنـد، امـا بـه شـکل       راررردهایی ماننـد هسـته  
صـ ت ویـگه ایـن منـاطق      یت هستند.رؤابلقروستایی -شهری

 وجود دارند. شدهسااتهفضاهای باز است ره بین مناطق 
: در رنار و یا حومه ی در رنار مرزهای شهرروستاشهرها

فرم )شکل( شتیه ی  روسـتا   ازنظرو بیشتر اند شدهواق شهرها 
ب دارند به همراههستند اما بسیاری از راررردهای شهر را با اود 

و فرم( روسـتایی و رـارررد    ظاهر )شکلحوان گ ت راین میبناب
 ,Karimzadeh).هاسـت مناطق ص ت ویگه آن شهری این

Khosravani, and Zadehbagheri 2011:701) 

دهنـده  روستایی( نشـان  -شهری) حاشیهم هوم و واژه 

 ی  وض یت گذار ره بین ست  زندگی شهری و روستایی است
و دتلت بر آن دارد رـه در حاشـیه و اطـرا  منـاطق شـهری      

 Yadav)و از مناطق روستایی متمـایز هسـتند.    اندقرارگرفته

1987 :2-3). 
انـدازی  متیقـی، چشـا  انـداز زیسـت  در ی  بستر چشا

شده شناسایی شنااته شیرینیمه عنوان ی  منقههحواند بهمی
هـای  باشد ره پوشش زمین آن درجه باتیی از رـاربری زمـین  

 Meeus and)طور عمده شهری( را دارا باشـد )به شدهسااته

Gulinck 2008,23). 
گونـه ح ریـف رـرده    را این حومه شیر ،2آنتونی داونز

شـهر در پیرامـون شـهرهای     هـای مـادر  همه بخـش »است: 
ریزی، در دانشنامه برنامه«. شودمررزی حومه شهر نامیده می

هـای  هـا، بخـش  حومـه »اسـت:   شدهفیح رحومه شهر چنین 
یافته و روبه گستري پیرامون شهر مررزی در ناحیـه  گستري
ها از شهر مررزی، از راه همگنی این بخش« شهر هستند مادر

اجتمـاعی و فیزیکـی، متمـایز     –های اقتصـادی  بیشتر ویگگی
های حومه شهر گوناگونی شوند: هرچند ره در درون بخشمی

ای بـین شـهر و   شـده جدارننـده  گونه مرز پذیرفتههست. هیچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Antoneih Davenze 
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ــدســیف)حومــه آن در دســت نیســت  . از (737: 6321 ینی،ال
ح ریـف روسـتاهای    حـوان گ ـت، در  شنااتی میدیدگاه جام ه

 قـرارداد ای را موردحوجـه  گذار ضرورت دارد ی  مدل زنجیره
 ره در آن طیف حاییر از روستایی به شهری ناپیوسته، ناصـا  

ه از فرآیندهای اساسی اجتمـاعی  ـر تـو چندب دی مقرح اس
 ,Iaquinta and Drescher)شود می تصادی ناشیاق -

2000 :2). 
 وشـود در ح ـاریف همـه   یمـ رـه مشـاهده    طـور همان

های ذاحی، در ی  ویگگـی  ح اوت باوجودشاره شده، اهای واژه
شهر و روستا است رـه   وهای دوگانههستند و آن ویگگی مانند

بنابراین، با ح اری ی ره گذشت ب ها وجود دارددر این سکونتگاه
آن دسـته از روسـتاهایی   »حوان روستای در حـال گـذار را   می

پـذیری و موق یـت   شرایط زیست حوانمندی و برا ردانست ره 
گیـری  جارافیایی در چارچوب حهسیا فضایی سرزمین با شکل

جملـه مهاجرپـذیری، وارد مرحلـه    رـارررد جدیـد از   رسـالت و 
: 6313طلـب و همکـاران،   شـادی )« شـوند رارررد شهری می

دیگر، همسو با گلـی و همکـارانش در ح ریـف     به سخن (.71
یـافتگی و  حوان به سـقح حوسـ ه  یمروستاهای در حال گذار، 

. ازاین رو، روستاهای در حال گذار اشاره رردعامل جم یت نیز 
ای دانسـت رـه   یافتـه روسـتایی حوسـ ه  حوان، سکونتگاه را می

یافتگی رشور دارد و نوا آن در ارحتا  مستهیا با سقح حوس ه
ای مت اوت استب اندازه آن نیز وابسـته بـه   هر رشور یا جام ه
رـه  حـرین شـااص   یـافتگی اسـتب امـا، عمـده    سقح حوسـ ه 

حشخیص است، عامل جم یت است ره در رنار ی قابلسادگبه
یی اقتصادی، حرریب اشتاال، حرارا نستی و عواملی چون رارا

بیولوژی  جم یت، سـقح فیزیکـی و گسـتردگی سـکونتگاه،     
درآمد و هزینه سرانه، امکانات و حرسیسات زیربنایی به حمـایز  

گلـی و  شـود ) ها منجـر مـی  این سکونتگاه از دیگر سکونتگاه
 (.652: 6383همکاران، 

یش رویکرد نظری حارا بر پگوهش حاضر رویکرد پـو 
سااتاری و راررردی است. در رویکـرد پـویش سـااتاری ـ      

های ها، روندها و ف الیتای از سااتراررردی، نظام مجموعه
-مرحتط و ها پیوند است ره با حشکیل رلیتی یکپارچه، دسته

 6316سازد )س یدی،پذیر میای از روابط و راررردها را امکان
ـ ارولوژیـ  و یـا     های جارافیایی، اعا از طتی ی(. پدیده67:

هـایی  اجتماعی ـ اقتصادی دربردارنـده اصـلت و قانونمنـدی    
رنند. بنابراین، علا وار عمل میرو، نظامها هستند و ازایننظام

هـا حرریـد دارد،   جارافیا ره به بررسی و شناات اینگونه پدیده

هـای  نظام"یا به بیانی دیگر،  "های جارافیایینظام" در عمل
(. 6313ب 6316ورد حوجه و بررسی دارد )س یدی،را م "فضایی

در نظام ارحتا  و وابستگی اجزا امـری اجتنـاب ناپـذیر اسـت.     
همینین، از مهمترین عناصر حشکیل دهنده هر نظام، سااتار 

(. سـااتار  1: 6317و رارررد آن اسـت )سـ یدی و همکـاران،   
روابط و مناسـتات اجتمـاعی ـ      بسترسازاب اد "فضایی شامل 

هـا و  مجموعه ف الیت"و رارررد فضایی نیز شامل  "دیاقتصا
. سااتارها و راررردهای هـر نظـام   "هاستآنروابط حارا بر 
ـ ذهنی است )س یدی، ها و راررردهای عینینیز شامل ساات

فضـایی نتـوه   ــ  های مکـانی (. در نظام6317و  6316ب6313
افراد ها به روابط و مناستات اجتماعی و فرهنگی ادراک ساات

گیری از آنها نیـز بـه دامنـه شـ وری و     ها و نتوه بهرهو گروه
آگاهی آنها بستگی دارد. بر ایـن اسـاس فضـاهای گونـاگونی     

ها، ازجملـه  آیند. از آنجا ره اصلت بنیادین همه نظامپدید می
هاست، بـین  نظام فضایی، پیوستگی درونی اجزای مختلف آن

ن هـر نظـام، نـوعی    سااتارهای مختلف و راررردهای گوناگو
(. درواق  5: 6313ها پیوندی و همنوایی برقرار است )س یدی،

هر جز سااتاری، جز راررردی اود و روابط حـارا بـر آن را   
(. 1:6313سـازد و بـال ک) )سـ یدی،   پذیر یا پدیدار میامکان

هـا و راررردهـای یـ  نظـام     التته باید اشاره نمود ره ساات
 الیت نمی پردازند بلکه همـواره  مکانی ـ فضایی در االو به ف 

هـای  های دیگر در ح امل هستند. بدین حرحیـب، نظـام  با نظام
مکانی ـ فضـایی متـر ر از دو دسـته نیـرو هسـتند عوامـل و        

(. 6شــکل ) یرونــیبنیروهــای درونــی و عوامــل و نیروهــای 
هـای  انسجام و استتکام سااتاری و حوانمندی راررردی نظام

ین گستره متیط آنها نهش بنیـادی بـر   فضایی در ح یـ مکانی
عهده دارد. همینین رلیت نظام فضایی، در متـیط اـود، در   

بـین اجـزای گونـاگون     "ح املی چندب دی و بسـیار پیییـده  "
اقتصادی قـرار دارد رـه در    -ارولوژی  و اجتماعی -متیقی

رنــد نتیجــآ آن، بــا نــوعی پویــایی درگــذر زمــان حاییــر مــی
 (. 6316 ب 6313)س یدی،
پویش سااتاری ـ رـاررردی، بـین بسـترهای      دگاهیداز 

ی و حتهـق روابـط   ریپذ تیف العینی ی  پدیده )سااتار آن( و 
وچرا برقـرار اسـتب بنـابراین، بـدون     چون)رارررد( آن پیوند بی

 حوانینمفضایی،  ـهای سااتاری نظامی مکانیحوجه به ویگگی
ین رو برای ایجـاد  انتظار هرگونه راررردی دلخواه را داشت. از ا
فضـای، اعـا از   ـ دگرگونی مثتت )حوس ه( در رلیت نظام مکانی

ـ   رــاررردی الزامــی اســت شــهر و روســتا، حتــول ســااتاری 



 حتلیل حتوتت سااتاری ـ راررردی روستاهای در حال گذار شهرستان ایوان و همکاران:کاظمی چمسورک           08

 
 (.64: 6313)س یدی،

 "رـاررردی  -پویش سـااتاری "گیری از رویکرد با بهره
حوان پیوند حنگاحنگ میان سااتارها و راررردهای روستاهای می

در شهرستان ایوان و میان سااتارها و راررردهای در حال گذار 
ها با شهرها و روستاهای پیرامون متصور شد رـه  این سکونتگاه
ــاً  ــهمجموع ــوانب ــی در   عن ــی و بیرون ــل درون ــا و عوام نیروه
رنند. شناات این مجموعـه  آفرینی مینهش هاآنپذیری حتول

 حوانـد در هـا مـی  رـنش و وارـنش آن   نتـوه نیروها و عوامل و 

ها ابزاری شناات و حتلیل روندهای حتوتت فضایی سکونتگاه
 رارآمد باشد.

عوامل و نیروهای زیرسـااتی، رالتـدی و   در این ارحتا  
هـای بیرونـی و سـااتارهای    از نیروهـا و سیاسـت   متر رفضائی 

عوامـل و   عنـوان بـه شنااتی و سـااتار جم یـت   متیقی ـ بوم 
ر حال گذار شهرسـتان  نیروهای درونی در حتوتت روستاهای د

 هستند. مؤ رایوان 

 

 
 مدل ادراری رویکرد پویش سااتاری ـ راررردی .3شکل 

 .1 :6313 منت : برگرفته از س یدی،                                                  

 کار و روش هاداده
راربردی و از حیه ماهیت و روي این پگوهش از حیه هد  

آوری اطالعات به دو روي حتلیلی و همینین جم  -حوصی ی
اســنادی،  روي دراسـنادی و میـدانی صــورت گرفتـه اسـت.     

 موردمقال ههای منقهه های آماری سکونتگاهاطالعات و داده
 )از مررز آمار ایران، جهـاد رشـاورزی شهرسـتان، فرمانـداری    

ها(، پیشـینه موضـوا و متـانی نظـری     شهرستان و بخشداری
هـا و  مرحتط گردآوری و مقال ـه شـد. در روي میـدانی، داده   

هـای اترگـان،   اطالعات دست اول با بکـارگیری پرسشـنامه  
ــداد    ــورا )ح  ــار و اعضــای ش ــد دهی ــی مانن ــدیران متل  66م

پرسشنامه(  684ح داد )با  ییروستاپرسشنامه( و سارنین نها  
های اترگان و سـارنان  پرسشنامه حال گذار به دست آمد. در

های بسـته و پرسشـنامه دهیـار و شـورا بـا      روستاها با پرسش
های بـاز و بسـته طراحـی شـد. همینـین،      حرریتی از پرسش

ها در پنج بُ ـد متیقـی ـ     بر حتوتت سکونتگاه مؤ رعوامل 
 مـورد شـنااتی، اجتمـاعی، اقتصـادی، فضـائی و رالتـدی      بوم
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هـا از اعتتـار   ی قرار گرفت. برای اعتتارسنجی پرسشنامهرسبر
هـای آن بـا   ها و گویـه صوری و روایی است اده شد و شااص

و نیز متخصصین این رشته حهیه شد و پـ)   داناتمشورت اس
ها حذ  و یـا اصـالح شـدند. بـرای     از بررسی، برای از گویه

اسـت اده  اعتتار پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آل ای ررونتـا   
های استاندارد شـده  شده است ره میانگین آن بر متنای گویه

 است. 2/3برابر با 
روسـتای دارای سـکنه بـا     55جام ه آماری ایـن پـگوهش   

اانوار در شهرستان ایـوان   3848ن ر جم یت و  61786مجموا 
است. شناسایی و انتخاب روستاهای در حـال گـذار بـر متنـای     

فاصـله حـا مررـز شهرسـتان و     چهار شااص جم یت، مررزیت، 
ح داد نهادهای دولتی و غیردولتـی صـورت گرفـت )برگرفتـه از     

 ادبیات روستاهای در حال گذار(.

 AHPاز روي  دهــی بــه چهــار شــااصمنظــور وزن بــه
ای طراحـی و حوسـط   است اده شده است. بدین منظور پرسشنامه

ـ ربرنامهده رارشناس این حوزه )  ی روسـتایی( حکمیـل و وزن  زی
ح یـین شـد    Expert Choiceافـزار  ها در نرمنهایی شااص

 (.6)جدول 

 
 از  ی هر یبراشده گرفتهبه رار  یهاوزن. 3جدول 

 هاشااص

وزن 

 جم یت

وزن 

 مررزیت

وزن فاصله 

ــهر  ــا شـ حـ

 مررزی

ــداد  وزن ح ــــ

نهادهای دولتی 

 یردولتیغو 

 مجموا

35/3 7/3 7/3 75/3 6 

 6312، های پگوهشیافتهمنت : 
 

 با است اده از مدل حاپسی) به وزن دهی روستاهای سپ)
روسـتا   66و  ناحیه ایوان بر متنای چهار شااص پردااته شده

ره دارای وزن بیشتری برای انتخاب روستاهای در حال گـذار  
 ،نهر اان علیـا  -6ب روستاهای ـه حرحیـبودند، انتخاب شد. ب

 ،ردـگـ پلن -5 ،ران علیـا ـدوبیـ -4 ،النـر -3 ،هـار ملـچه -7
 ،ر ـانه سـ ـماژین میـ  -8 ،اـی علیـاتنیـچ -2 ،ورانـا -1
شهرک اندیشـه، جـزو    ـ  66 ،ساحیان ـ  63 ،شهرک نتوت -1

 روستاهای نمونه هستند.
ح یین حجا نمونه از طریق فرمول رورران انجام شده ره 

( در اـانوار  684) 6اانوار( و بـا ح ـدیل   384در مجموا ح داد )
ایوان مورد پرسشـگری قـرار گرفتنـد.    شهرستان  یازده آبادی

ای ح  نمونه Tها در این پگوهش از آزمون برای حتلیل داده
 است اده شده است.

غربی استان ایالم قرار دارد. این شهرستان ایوان در شمال
شهرسـتان   شهرستان از شمال به استان ررمانشاه از شرق بـه 

ور عراق شیروان، از جنوب به شهرستان ایالم و درغرب به رش
ــوان اســت متــدود مــی . بررســی شــود و مررــز آن شــهر ای

فضـایی،   -هـای متیقـی ـ بـوم شـنااتی، رالتـدی        ویگگی
دهـد رـه دو   جم یتی و اقتصادی شهرستان ایوان نشـان مـی  

عنصر حوپوگرافی و عتور روداانه رنگیـر از میـان شهرسـتان    
)سااتار طتی ی( حـا یر قابـل حـوجهی را بـر سـااتار فضـایی       

ها ن بر جای گذاشته است، به صورحی ره وجود بلندیشهرستا
در شمال و جنـوب شهرسـتان موجـب شـده اسـت رـه حنهـا        

درصد( شهرستان و پهنه  55هایی از پهنه حپه ماهوری )قسمت
درصد( برای استهرار جم یت مناسب باشـد. عتـور    61دشتی )

روداانه رنگیر نیز از وسط پهنه دشتی و حپه ماهوری موجـب  
(. 6حمام جم یت ناحیه در این پهنه شده است )شـکل   استهرار

با حوجه به شیب زیاد در حوپوگرافی ناحیه و سـقح رـا بـرای    
 درصد 4/54زراعت، راربری چراگاه بیشترین سقح ناحیه را با 

به اود ااتصا  داده است. به دنتال بات بودن سقح راربری 
أس دام ر 41381بردار در سقح ناحیـه بـا   بهره 111چراگاه ، 

ی مشاول هستند. این ح ـداد دام سـت    پروردامست  به رار 
دهد. متدودیت ی را در شهرستان حشکیل میحوجهقابلنستت 

زمین برای رشت آبی در سقح ناحیه رـه در حـال حاضـر در    
اطرا  روداانه رنگیر در دشـت ایـوان شـکل گرفتـه اسـت،      

هـای زراعـی بـه    از سـقح زمـین   درصد 7/25موجب شد ره 
ت دیا ااتصا  یابد. با حوجه به متدودیت مناب  ااک و رش

آب برای استهرار جم یت در نهـا  روسـتایی ناحیـه، جم یـت     
 6385-13در پـنج سـال    -33/6روستاهای ناحیه نـر  رشـد   

 داشته است.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های روستاهای نمونـه و بنـابر موضـوا پـگوهش رـه      به دلیل همانندی . 6

 این ح داد پرسشنامه وجود ندارد.ضرورحی برای پر رردن 
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 نهشه موق یت سیاسی شهرستان ایوان و روستاهای نمونه .8شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
بـر   مـؤ ر م یارهای مورد نظر برای حتلیل عوامـل و نیروهـای   

فضایی روستاهای در حال گذار در پـنج بُ ـد    –حتوتت مکانی 
شنااتی، اجتماعی، اقتصادی، فضـایی و رالتـدی   بوم –متیقی 

حتلیـل  هـای  ی قرار گرفت. در ایـن قسـمت، یافتـه   بررس مورد

 شود.ها به ح کی  هر ی  از اب اد بررسی میپرسشنامه
 شناختیه بعد محیطی ه بوم

ای برای م یارهای متیقی ح  نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

درصد و سقح  11ـ بوم شنااتی بیانگر این است ره با اطمینان 

داری بین دو میانگین واق ی ح اوت آماری م نی درصد 6اقای 

م یــار سیســتا دفــ   ایــن م یارهــا وجــود دارد. و م ــروم در

از  25/7فاضالب، زباله و فضـوتت دامـی بـا میـانگین واق ـی      

باتحر است. در واقـ  ایـن ح ـاوت     5/7مهدار میانگین م روم 

شنااتی نهـش  ره این م یار در ب د متیقی ـ بوم  دهدیمنشان 

رد و مهمی را در حتوتت روستاهای در حال گذار ناحیه ایوان دا

حرین نهش را همینین، سابهه و میزان وقوا سوانح طتی ی پایین

 حتوتت این روستاها داشته است.

 شنااتیای م یارهای متیقی ـ بومح  نمونه Tآزمون برازي آزمون . 8جدول 

 
 اقای م یار استاندارد انترا  م یار میانگین ح داد م یارها

 .33 .68 13/6 684 سابهه/ میزان وقوا سوانح طتی ی

 .32 .31 73/7 684 هاندهیآت

 .32 .31 25/7 684 سیستا دف  فاضالب، زباله و فضوتت دامی

 .66 .13 67/7 684 میزان است اده از انواا مناب  آب

 .6312های پگوهش،منت : یافته            
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 شنااتیای م یارهای متیقی ـ بومح  نمونه Tآزمون  .0 جدول

 

 5/7   =میانگین م روم

 ح اوت میانگین داریسقح م نی درجه آزادی Tمهدار 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 حد بات حد پایین

سابهه/ میزان وقوا سوانح 
 طتی ی

311/75- 683 333/ 81135/- 1437/- 2121/- 

 -/6647 -/4765 -/71281 /336 683 -521/3 هاآتینده

سیستا دف  فاضالب، زباله و 
 فضوتت دامی

321/3 683 337/ 75333/ 3187/ 4368/ 

 /6467 -/1388 -/32533 /333 683 -717/3 میزان است اده از انواا مناب  آب

 .6312های پگوهش ،منت : یافته
 

 ه بعد  اجتماعی

ای برای م یارهای جم یتی ح  نمونه Tنتایج حاصل از آزمون  
درصـد و سـقح    11و اجتماعی  بیانگر این است ره با اطمینان 

داری بین دو میانگین واق ـی  ح اوت آماری م نی درصد6اقای 
هـای  یافتـه و م روم در این م یارهـا وجـود دارد. بـر اسـاس     

م یار حتوتت جم یتـی )حاییـر جم یـت، ب ـد اـانوار،      پگوهش 
نستت جنسی، ح داد شاغلین، رشد جم یت، سواد ( بـا میـانگین   

 tو مهدار   5/7و باتحر بودن از میانگین م روم   25/7واق ی 
ی داشـته اسـت. در ایـن    مؤ ردر حتوتت روستاها نهش  35/4

رمترین نهـش   35/6واق ی  میان، حتوتت فرهنگی با میانگین
 را در حتوتت روستاهای در حال گذار ناحیه ایوان دارد.

 
 جم یتی و اجتماعی ای م یارهایح  نمونه Tآزمون برازي آزمون  .3جدول 

 اقای م یار استاندارد انترا  م یار میانگین ح داد م یارها

 /35231 /33318 25/7 684 حتوتت جم یتی

 /37121 /65241 35/6 684 حتوتت فرهنگی

 /38218 /41318 17/7 684 حاییرات مدیریتی روستا

 /38172 /45157 17/6 684 ی مهاجرحیهایگگیو

 .6312های پگوهش منت : یافته                    
 

 ای م یارهای جم یتی و اجتماعیح  نمونه Tآزمون . 3جدول 

 

 5/7 =م روممیانگین 

 ح اوت میانگین داریسقح م نی درجه آزادی Tمهدار 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 حد بات حد پایین

 /3128 /6377 /75333 /333 683 351/4 حتوتت جم یتی

 -3854/6 -5325/6 -44143/6 /333 683 -133/48 حتوتت فرهنگی

حاییرات مدیریتی 

 روستا
471/6 683 333/ 67533/ 3541/ 3341/ 

 -/4361 -/2551 -/52852 /333 683 -231/1 های مهاجرحیویگگی

 .6312های پگوهش،منت : یافته       
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 اقتصادی و خدماتی ه بعد

م یارهــای ای بــرای حــ  نمونــه Tنتــایج حاصــل از آزمــون 

درصـد   11بیانگر این است ره با اطمینان  اقتصادی و ادماحی

داری بـین دو  ح ـاوت آمـاری م نـی    درصـد  6و سقح اقای 

میانگین واق ی و م روم در این م یارها وجود دارد. بر متنای 

)حاییـر در براـورداری    هـا رسـاات یزم یار  های پگوهشیافته

ن، آب آشامیدنی سـالا  رشی، حل روستاییان از ادمات گاز لوله

با میانگین  حوجهقابلو ااتال   58/3و برق( با میانگین واق ی 

ــدار  5/7م ــروم  ــار  t 712/75و مه ــه نخســت و م ی در رحت

حاییر در ح داد افراد شـاغل، نـوا شـال    اشتاال و میزان حولید )

بردار از اراضی دیـا و آبـی، ح ـداد افـراد     افراد، ح داد افراد بهره

از دام روچـ  و بـزر ، میـزان حولیـد متصـوتت       برداربهره

زراعی، میزان حولیـد متصـوتت بـاغی، ح ـداد دام روچـ  و      

 و مهدار 73/3( با میانگین واق ی بزر  و میزان حولیدات دامی

t 661/8  هـای  و م یار حاییـر و حتـوتت زمـین    در رحته دوم

 قرارگرفتـه در رحتـه سـوم    61/3رشاورزی با میـانگین واق ـی   

ی را در حـوجه قابـل ، این سه م یـار نهـش   گریدعتارتبهاست. 

 اند.حتوتت روستاهای در حال گذار ایوان داشته

 

 اقتصادی و ادماحی ای م یارهایح  نمونه Tآزمون برازي آزمون  .3جدول 

 اقای م یار استاندارد انترا  م یار میانگین ح داد 

 /38366 /43121 61/3 684 باغی( –های رشاورزی )زراعی حتوتت زمین حاییر و

 /63837 /23334 61/7 684 ی ادماحی و صن تیهاتیف الحاییرات 

 /34331 /77281 58/3 684 هازیرساات

 /31362 /42261 73/3 684 اشتاال و میزان حولید

 /67126 /12342 62/7 684 بهااجارهقیمت زمین و 

 6312های پگوهش،منت : یافته    

 ای م یارهای اقتصادی و ادماحیح  نمونه Tآزمون  . 7جدول 

 5/7 =میانگین م روم 

 ح اوت میانگین داریسقح م نی درجه آزادی Tمهدار 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 حد بات حد پایین

های حاییر و حتوتت زمین

 باغی( –رشاورزی )زراعی 
376/8 683 333/ 11112/ 4116/ 8327/ 

ی ادماحی و هاتیف الحاییرات 

 صن تی
458/7- 683 376/ 33171/- 1775/- 3516/- 

 6221/6 3331/6 38171/6 /333 683 712/75 هازیرساات

 /1627 /5426 /23764 /333 683 661/8 اشتاال و میزان حولید

 -/3181 -/5881 -/37852 /365 683 -513/7 بهااجارهقیمت زمین و 

 6312های پگوهش،منت : یافته

 

 فضایی ه بعد
 ای برای م یارهای رالتدیح  نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

 6درصد و سقح اقای  11بیانگر این است ره با اطمینان 
 ن واق ـی و ـانگیـن دو میـداری بیاری م نیـاوت آمـح  درصـد

 
 
روم در این م یارها وجود دارد. م یار میزان دسترسی و ـم 

از  T 31/3و مهدار  24/7مراج ات / ارحتاطات با میانگین واق ی 
 بیشتر است. 5/7مهدار میانگین م روم 
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 م یارها فضاییای ح  نمونه Tآزمون برازي آزمون . 2جدول 

 اقای م یار استاندارد انترا  م یار میانگین ح داد م یار

 /32633 /32242 24/7 684 و مراج ات / ارحتاطات هایدسترسمیزان 

  .6312های پگوهش،منت : یافته            

 یم یار فضای ایح  نمونه Tآزمون  .2جدول 

 

 5/7 =میانگین م روم

 ح اوت میانگین یداریم نسقح  درجه آزادی Tمهدار 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 حد بات حد پایین

ها و میزان دسترسی

 مراج ات / ارحتاطات
393/3 683 000/ 74731/ 3152/ 3884/ 

 .6312های پگوهش،منت : یافته       

 
 کالبدی ه بعد

 ای برای م یارهای رالتدیح  نمونه Tنتایج حاصل از آزمون 

 6درصد و سقح اقای  11بیانگر این است ره با اطمینان 

ی بین دو میانگین واق ی و داریم نح اوت آماری  درصد

های پگوهش، م روم در این م یارها وجود دارد. بر متنای یافته

حاییر ح داد مسارن موجود در ) حاییر و حتول مسکنم یار 

در واحدهای مسکونی،  شدهگرفتهروستا، حاییر در مصالح به رار 

های اصلی وساز در قسمتهای سااتحاییرات سااتمانی روي

بنا )سهف، پی و اسکلت(، حاییر در وس ت واحدهای مسکونی، 

ی دارای ارزي م ماری، حاییر در ح داد مسارن هیابنحاییر در 

 دوروستا، افزایش ح داد واحدهای مسکونی به بیش از نوساز در 

، حاییر در ح داد واحدهای مسکونی با ست  م ماری بومی، طتهه

حاییر در ح داد واحدهای مسکونی دارای فضای صرفاً زیستی، 

حاییر در ح داد واحدهای مسکونی دارای پروانه سااتمانی، حاییر 

وم(( با میانگین در ح داد واحدهای مسکونی ویالیی )اانه د

و  5/7با میانگین م روم  حوجهقابلو ااتال   6/3واق ی 

ی بافت روستا هایگگیودر رحته نخست و  t 371/63مهدار 

)حاییر در شکل و فرم بافت روستا، حاییر در جهت حوس ه بافت 

ی حارا بر روستا، حاییر متله بندرالتدی روستا، حاییر نظام 

سال  63در روستا طی  اجراشدههای مختلف ح داد پروژه

گذشته، حاییر راربری اراضی مررز روستا، حاییر اریداران 

های روستا های ورودی روستا، حاییر در سقح زمینراربری

وسازهای غیرمجاز، حاییر در حاییر در ح داد ساات منظا، بافرم

و  8/7پایین( با میانگین واق ی  تی یبارسقح اراضی مسکونی 

، گریدعتارتبهاست.  قرارگرفته در سقح دوم t 148/4 مهدار

ی در حوجهقابلحتوتت رالتدی واحدهای مسکونی نهش 

 حتوتت روستاهای در حال گذار ایوان داشته است.

 رالتدیای م یارهای ح  نمونه Tآزمون برازي آزمون  .33جدول 

 اقای م یار استاندارد انترا  م یار میانگین ح داد 

 /32146 /47362 8/7 684 های بافت روستاویگگی

 /31774 /37134 6/3 684 حاییر و حتول مسکن )ابنیه(

 6312های پگوهش،منت : یافته                  
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 ای م یارهای رالتدیح  نمونه Tآزمون  .33جدول 

 

 5/7 =میانگین م روم

 Tمهدار 
درجه 
 آزادی

 ح اوت میانگین داریسقح م نی

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 حد بات حد پایین

 /5373 /7316 /31135 /333 683 148/4 های بافت روستاویگگی

 /2231 /5657 /14781 /333 683 371/63 حاییر و حتول مسکن )ابنیه(

 .6312پگوهش، هایمنت : یافته    

 

 -شناختی، جمعیتی ه مجموع ابعاد محیطی ه بوم

 اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، فضائی و کالبدی

اب اد مـورد بررسـی در    درمجمواشود ره مشاهده می طورهمان
روستاهای در حال گذار شهرستان ایوان، بُ د رالتدی با میانگین 

 بُ ـد در رحتـه نخسـت،    717/2 برابر بـا  Tو مهدار  11/7واق ی 
  برابر با Tمهدار  و 88/7ادی و ادماحی با میانگین واق ی ـاقتص

 
فضایی بـا مهـدار میـانگین واق ـی      بُ ددر رحته دوم و  125/5
در رحته سوم قرار گرفته است.  313/3برابر با T مهدارو  24/7

در واق  همانقور ره در بات نیز مشاهده شد بـه حرحیـب اب ـاد    
را در حتـوتت   راتیحـر  رالتدی، اقتصادی و فضایی بیشترین 

 .اندداشتهروستاهای در حال گذار شهرستان ایوان را 

 

 شنااتی، اجتماعی، اقتصادی، ادماحی، فضائی و رالتدیمیانگین اب اد متیقی ـ بوم. 38جدول 

 واریان) انترا  م یار میانگین حدارثر حداقل ح داد هامؤل ه

 /368 /63 38/7 33/7 83/6 684 شنااتیمتیقی  ـ بوم

 /353 /77 34/7 81/7 7 684 جم یتی و اجتماعی

 /678 /35 88/7 12/3 33/7 684 اقتصادی و ادماحی

 /647 /32 24/7 5/3 62/7 684 فضایی

 /637 /31 11/7 15/3 53/7 684 رالتدی

      684 متایرهای م تتر

 

 ی پگوهشهامؤل های ح  نمونه T.  آزمون 30جدول 

 

 5/7 =میانگین م روم

 ح اوت میانگین داریسقح م نی درجه آزادی Tمهدار 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 حد بات حد پایین

 -/3122 -/4234 -/46135 /333 683 -233/61 یشنااتبوممتیقی ـ 

 -/3236 -/7414 -/65122 /336 683 -287/3 جم یتی و اجتماعی

 /5772 /7456 /38313 /333 683 125/5 اقتصادی و ادماحی

 /3884 /3152 /74731 /337 683 313/3 فضایی

 /1381 /3527 /41213 /333 683 717/2 رالتدی

 6312های پگوهش،منت : یافته    
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 گیریبحث و نتیجه
حتلیل نظام فضایی روستاهای در حـال گـذار ناحیـه ایـوان و     

بر حتوتت این نظام بیانگر آن است رـه حاییـر در    مؤ رعوامل 

ها )آب لوله رشـی، بـرق،   ورود زیرساات درواق ها و زیرساات
( و 58/3گاز و حل ن( به روستاهای در حـال گـذار )بـا میـانگین     

به عنوان نیرویی بیرونی رـه طـی چنـد دهـه      T 71/75مهدار 
های روستایی شده، آغازگر حتوتت بوده گذشته وارد سکونتگاه
های نوین رشاورزی )آبیـاری  گیری از روياست. افزایش بهره

حرارتور ( و وجود ح ـداد   13بارانی، جدول و رانال رشی و ح داد 
روسـتاها و   ن ر شـاغل در سـقح   13واحد رارگاهی با ح داد  61

درصـدی رـارگری از درآمـد     72درصدی رارمندی و  65سها 
اانوارهای روستایی موجب شده ره شـااص اشـتاال و میـزان    

جایگاه مناسـتی را در   T 67/8( با مهدار 73/3حولید )با میانگین 
حتوتت روستاهای در حال گـذار بـه دسـت آورد. التتـه وجـود      

مناسـب در روسـتاهای    مناب  آب )عتور روداانه رنگیر( و ااک
ناحیه به عنوان عناصر سااتار متیقی اود بر رارررد اقتصادی 

های رشاورزی بوده است. حاییر و حتوتت زمین رگذاریحر ناحیه 
ــر ســقح  ــز)حایی ــین  رشــت ری ــاربری زم ــر ر ــا و حایی ــا( )ب ه

 ی در حوجهقابلش ـز نهـ( نیT 37/8دار ـو مه 61/3نـانگیـمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روستاهای در حال گذار ناحیه بـازی داشـته اسـت. در     توتتح

روسـتاهای  هکتـار از اراضـی    45/11های گذشـته حـدوداً   سال

هـای  رفتن زمین رآبیزاند. به ناحیه حاییر راربری و وس ت داده

گیری از سد و نزدیکی به روداانـه  بهره منظوربهبرای روستاها 
های زراعی نزدی  این روداانـه  رنگیر ره منتج به حاییر زمین

. انـد نمـوده عوامـل حاییـر وسـ ت عمـل      عنـوان بهبه باغ شده، 
ل بافـت نیـز در همـه روسـتاها بـا      همینین قیمت اراضی دااـ 

نیز نزدیکـی بـه    هاآنبوده است ره دلیل عمده  روروبهافزایش 
شــهر، اجــرای طــرح هــادی، افــزایش جم یــت، حهاضــا بــاتی 
وگردشگرپذیر بودن اسـت. م یارهـای رالتـدی شـامل حاییـر و      

( و T 3/63و مهـــدار  6/3حتـــوتت مســـکن )بـــا میـــانگین

( بـه  T 1/4و مهـدار   7/ 8انگین های بافت روستا )با میـ ویگگی
دلیل مدااالت بیرونی )حهیه طرح هادی برای همه روسـتاها و  

ــرای  ــازی  11اج درصــد از مســارن  7/15درصــدی آن و نوس
-روستاها و اعقای حسهیالت مسکن( به عنوان یکـی از عامـل  

های اصلی حتوتت در روستاهای در حال گذار شهرستان ایوان 
م رالتدی روستا به عنوان نظامی فرعـی از  اند. در واق ، نظابوده

های روسـتایی ناحیـه متـر ر از    نظام مکانی ـ فضایی سکونتگاه 
 نیروهای بیرونی بوده است ره اود بـه عنـوان عامـل اصـلی و    

 محیطی ه بوم شناختی

 اقتصادی و خدماتی

 راررردی روستاهای شهرستان ایوان -در حتوتت سااتاری رگذاریحر وض یت اب اد  .0شکل 

 6312های پگوهش،منت : یافته                
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نیروی پیشران در حتوتت سااتاری ـ راررردی روسـتاهای در   
صله حال گذار ناحیه ا رگذار بوده است. م یار فضایی )حاییر در فا

هـای  های ارحتـاطی، جریـان  زمانی، ح داد مراج ات، وض یت راه

 T 31/3و مهدار  24/7فضائی، دسترسی به اینترنت(با میانگین 
در حتـوتت روسـتاهای در حـال     رگذاریحر نیز از عناصر اصلی 

گذار ناحیه بوده است. حاییر و حتـوتت جم یتـی )بـا میـانگین     
در  6385-6381هـای  درصد طی سال 1/3( با نر  رشد  25/7

روستاهای در حال گذار و حاییر سیستا دفـ  فاضـالب، زبالـه و    

حرین جایگاه را نیز نهایتاً پایین  25/7فضوتت دامی با میانگین 
 اند. تت این روستاها در شهرستان ایوان به دست آوردهدر حتو

حـوان بیـان رـرد رـه حاییـر و حتـوتت       بر این اساس مـی 

هـای  از نیروهـا و سیاسـت   متـر ر زیرسااتی، رالتدی و فضـائی  

 واـاک آبشـنااتی )منـاب    بیرونی و سااتارهای متیقی ـ بوم 
 بسـتری درونـی از عوامـل    عنـوان بهمناسب( و سااتار جم یت 

اصلی حتوتت سااتاری ـ راررردی روسـتاهای در حـال گـذار    
 اند.  ناحیه ایوان بوده

پیشنهاد می شود با حوجه به اینکـه روسـتاهای در حـال گـذار     
های روسـتایی دارنـد،   های مت اوحی نستت به سایر سکونتگاهویگگی

هـا  تزم است ره در نتـوه مـدااالت رالتـدی در ایـن سـکونتگاه     
ت گیرد و همانند سایر سکونتگاه های روسـتایی  حجدید نظری صور

 طرحی همسان در بخش رالتدی و سایر اب اد ارائه نشود.   

 

 منابع
(. نگاهی روحاه به روستا و مکانیزم 6318ضیاو حوانا، سیدحسن) 

(، 74) 6، فصلنامه رشد آموزي جارافیاحتول آن در ایران. 
66-4. 

: حهران .روستاییمتانی جارافیای (. 6322) تاسع ،س یدی 
 .انتشارات سمت

 ریزی رالتدیم اهیا بنیادین در برنامه(. 6313تاس)ع ی،س ید 
 ،فضایی  -ریزی رالتدیبرنامه(. خش نخست)بضایف -
6(6،) 71 - 1. 
راررردی رویکردی  -پویش سااتاری(. 6313س یدی، عتاس ) 

 -فصلنامه علمی. فضایی-وار در مقال ات مکانینظام
 .61-2(، 71) 1 ،انجمن جارافیای ایرانوهشی گپ
: راررردی - سااتاری پویش(. 6316) عتاس س یدی، 

 اقتصاد فصلنامه. فضایی ریزیبرنامه در بدیل رویکردی
  .68-6 (،6)6 ،روستایی حوس ه و فضا

 

ریزی م اهیا بنیادین در برنامه(. 6317تاس )ع ی،س ید
  -ریزی رالتدیبرنامه(. بخش دوم)ضایی ف  -رالتدی

 . 66-74 (،3) 6 ،ضاییف
 .ها و الزامات: شالودهروس ه پایدا(. ح6313س یدی، عتاس ) 

ققب علمی حوس ه پایدار دانشگاه شهید  ،جارافیا و حوس ه
 .16-16، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،بهشتی

شهری در  ـ پیوستگی حوس آ روستا. (6313) تاسع ،س یدی 
های روستایی در راستای حوس ه متوازن و قالب منظومه

ای همایش ملی حوس ه پایدار و متوازن منقهه،.ایمنقهه
 .، حهرانوزارت رشور

جایگاه منظومه های روستایی در  (.6313) تاسع ،س یدی 
همایش برنامه  .برنامه ریزی حوس آ پایدار رالتدی ـ فضایی

 .اردبیل، یپایدار روستایریزی رالتدی فضایی حوس آ 
شالوده (. 6388) دیههص ،حاصلتاس و حسینی ع ،س یدی 

انتشارات بنیاد  ،یابی و استهرار روستاهای جدیمکان
 .حهران (،م اونت عمران روستایی)مسکن انهالب اسالمی 

دانشنامه مدیریت شهری و (. 6382س یدی، عتاس و دیگران ) 
 .رشور هاییاریو ده اهیسازمان شهردار. حهران: روستایی

 و  رهادف ،عزیزپورتدالرضا، ع ،رحمانی فضلیتاس، ع ،س یدی 
مسکن و پیوستگی سااتاری ـ (. 6317) متتی، علی ارتر 

مورد: )راررردی: بتثی در نظاموارگی فضای روستایی 
فصلنامه  .روستاهای بخش راز و جرگالن شهرستان بجنورد

 .2- 37(، 31) 66، ایران یانجمن جارافیای
نشریه . شهرها یا. گستري حومه(6321)  ، فران الدینییفس 

 .733-767 (،68) 5، جارافیایی هایپگوهش
، ایمانی جاجرمی، حسین و بیات، مجتتی ژاله طلب،شادی 

های روستاهای در شنااتی از ویگگی(. حتلیل جام ه6313)
مجله بررسی شهری حهران. حال گذار در منقهه رالن

 .77- 43(، 1و  5)7، ماعی ایرانمسائل اجت
افتخاری، عتدالرضا الدینگلی، علی، عسگری، علی و ررن 

(. حتیین الگوی فضایی روستاهای در حال گذار با 6383)
است اده از سیستا اطالعات جارافیایی: منقهه شمال غرب 

، دانشگاه حربیت مدرس، فصلنامه مدرس علوم انسانیایران. 
8 (4،) 624 -642  . 

راربرد منقق فازی در (. 6385گلی، علی و عسگری، علی ) 
فصلنامه . حتدیل روستا به شهر، نمونه موردی: استان حهران

 .  631- 651(، 7)63، مدرس علوم انسانی
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شهرستان (. 6385های رشور )فرهنگ آبادیمررز آمار ایران،  
 ایوان، حهران.

شهرستان  (.6313) های رشورفرهنگ آبادیمررز آمار ایران،  
 ایوان، حهران.
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