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واند به عنوان تشهري در کشورهاي در حال توسعه گسترش یافته است. ارتباطات روستایی و شهري می -هاي گذشته، تعامالت روستاییدر دهه: چکیده

ر مستقیم بر یها در محیط روستایی و شهري تعریف شود. این ارتباط به طور غروابط ساختاري اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی بین افراد و گروه

 -باشد و با استفاده از روش پژوهش توصیفیگذارد. این پژوهش، از نظر نوع کاربردي میهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی تأثیر میشاخص

رکزي شهرستان نفر در دهستان سررود جنوبی، بخش م 500ي آماري این پژوهش، شامل روستاهاي داراي جمعیت بیش از تحلیلی انجام شده است. جامعه

 AHPگیري از مدل آوري شده با استفاده از نظرات نخبگان استخراج شد و با بهرههاي جمعباشد. در این پژوهش اطالعات مورد نیاز از دادهبویراحمد می

، بررسی هدف این پژوهش شد.بابندي دقیق میمورد سنجش قرار گرفت که یکی از نقاط قوت این روش، استفاده از مقیاس دوگانه مقایسه جهت اولویت

پژوهش را در  هاي اینریزان و مدیران دولتی بتوانند یافتهباشد، تا برنامهروستا، مورد مطالعه دهستان سررود جنوبی و شهر یاسوج می-دقیق روابط شهر

و همکاري در مراسم و فعالیت مذهبی داراي  اي بکار برند. با توجه به نتایج بدست آمده، نحوه مصرف و خرید داراي باالترینجهت اقدامات توسعه

اجتماعی به  -باشد. همچنین مطابق نتایج بدست آمده شاخص زیست محیطی نسبت به شاخص اقتصاديروستا می -کمترین میزان اثرپذیري از روابط شهر

اجتماعی در  -هاي اقتصاديداد که از نظر شاخصنشان  AHPبندي نتایج حاصل از مدل روستا تأثیر پذیرفته است. جمع -میزان کمتري از روابط شهر

سرو داراي بیشترین خمحیطی روستاي تلکه از نظر شاخص زیستروستاي سرابتاوه داراي بیشترین اثرپذیري از روابط متقابل شهر و روستا است. در حالی

 باشند.اثرپذیري می
  

  AHPد، روستا، دهستان سررود جنوبی، بویراحم -روابط شهر کلمات کلیدي:
  

Analysis of Urban- Rural Interaction, the Case of: South Sarroud 
Districts, Central District of Boyer- Ahmad County and Yasouj City  

 

Farshad Rokni*, PhD student at Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, farshad.rokni@gmail.com 
Hossein Soleimany, Assistant professor of Islamic Azad University, Najaf Abad Branch, 
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Abstract: Rural-urban linkages can be defined as the structural economic, social and environmental 
relationships maintained between individuals and groups in rural and urban environment. This linkage 
indirectly affected the economic, social and environmental indexes. This research is an applied study which is 
carried out using a descriptive analytical research method. The statistical population of this study was 
composed of all the villages with the population of more than 500 people in the South Sarroud Districts, Central 
District of Boyer-Ahmad County. In this research, the required information was extracted from data collected 
using the experts’ opinions and utilized by the analytic hierarchy process (AHP) methodology that it is one of 
the strengths method that used of pairwise comparisons to drive accurate ratio scale priorities. The purpose of 
this research is to carefully analysis of urban-rural interaction, the case of South Sarroud Districts and Yasouj 
City. So that government planners and managers can apply this research results for developmental measures. 
Based on the results, consumption instruction and procurement has the highest and cooperation at the ceremony 
and religious activity has the lowest degree of effectiveness in the urban-rural interaction. Also, according to 
the results, the environmental index has been influenced less than urban-rural interactions relative to the socio-
economic index summarizes the Results obtained from the AHP model, showed that in terms of socio-
economic indicators in the Sarabtaveh village has the highest effectiveness of the urban-rural interaction. While 
in terms of the environmental index of the Talkhosrow has the most effectiveness. 
Keywords: Urban- rural interaction, South Sarroud Districts, Boyer-Ahmad County, AHP 
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  مقدمه

ناپذیر رشد و پیشرفت و مسائلی چون توجه به ضرورت اجتناب

ز اي مقوله توسعه را به یکی افقرا، محیط زیست، مناطق حاشیه

ر در کشورهاي د ویژهفراگیرترین موضوعات جوامع بشري به

: 1396راد و کاظمیان، حال توسعه مبدل نموده است (فرجی

 شرایط آن چندبعدي، که در ). توسعه فرآیندي است156

فقر  از امعهج و گشته تبدیل مطلوب شرایط به نامطلوب زندگی،

اه سوى رف به و یابدمی رهایى هاي مختلفحوزه ماندگیو عقب

). 132: 1391ي و همکاران، گذارد (بختیارقدم می پیشرفت و

نوعی  2آمایش سرزمین را مدیریت کشور و هنري 1فیلیپ المور

ریزي بلندمدت براي توزیع متوازن امکانات، جمعیت و برنامه

هایی با هدف ارتقاء رفاه، آسایش و هماهنگی جامعه فعالیت

منظور از آمایش سرزمین،  کلی، تعریف یک در. نمایدعنوان می

قابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی به منظور تنظیم کنش مت

دادهاي گیري بهینه از استعایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره

). تجارب بسیاري از 66: 1392محیطی و انسانی است (سلطانی، 

ریزي فضایی کشورهاي پیشرو در آمایش سرزمین و برنامه

عد، ها، قواحاکی از وجوه اشتراکی چون داشتن مسئولیت

تکنیک و ابزارهاي معین براي تحقق این امر است. لیکن نقطه 

هاي جدي در اشتراك گام نهادن در این مسیر، وجود چالش

جمله  از ا،بریتانی کشور در مثال براي است. سرزمین آمایش تحقق

ه توان بریزي آمایش در مقیاس ملی، میها بر سر برنامهچالش

یت متمایز سیاسی هر منطقه اي و هوهاي متفاوت منطقهفرهنگ

یزي راشاره نمود که موجب تشدید گرایش این کشور به برنامه

اي شده است. یا در کشور فرانسه، این موانع شامل تمرکز منطقه

سیاسی شدید در پاریس، در کشور هلند، کمبود زمین و تهدید 

ازدحام جمعیت، در آمریکا عدم وجود ارتباط منطقی میان 

اي هدر کشور ژاپن محدودیت، ایالتی هايدولت و دولت فدرال

طبیعی، سالخوردگی جمعیت، فقدان سرزندگی در نواحی 

برابر سوانح و بالیاي  در پذیريروستایی و شهري و آسیب

).کشور ایران با چند 66-67: 1392طبیعی بوده است (سلطانی، 

ل ریزي در خالریزي عمرانی و برنامهدهه سابقه رسمی در برنامه

اي روبرو هایی در مسیر توازن منطقهین مدت همراه با چالشا

بوده است. بررسی سیر تحوالت آمایش سرزمین حاکی از آن 

هاي ترین دغدغهاي از مهماست که موضوع عدم توازن منطقه

: 1388ریزان کشور است (صالحی و پوراصغر سنگاچین، برنامه

 "وستاییر"یا  "شهري"توسعه بر مسائل  هايتئوري ). بیشتر149

تمرکز کرده اند و توجه کمی به رابطه بین این دو صورت گرفته 

). سرآغاز مباحث جدي پیرامون 149: 1998، 3است (تاکولی

گردد. از اولین میالدي بازمی 1940ي روستا به دهه -روابط شهر

ن توان به پژوهش جانسواي میي منطقهمطالعات پیرامون توسعه

 توسط کوچک شهرهاي عملکردهاي و نقش اب رابطه در )1970(

) در مورد مراکز توسعه 1976) و پژوهش فانل (1970جانسون (

). تعادل توسعه 88: 2009، 4روستایی اشاره نمود (بارسکاي

شهري  -بردن ساختار دوگانه روستایی بین از و شهري -روستایی

یدار شهري براي توسعه پا -و از بین بردن ساختار دوگانه روستا

). 2011، 5ناپذیر است (ژائولیناي امري اجتناباقتصادي منطقه

-هریزان، به مفهوم برناماخیر، سیاستگذاران و برنامه در چند دهه

عنوان ابزاري به منظور پیشبرد ي روستایی بهریزي توسعه

اجتماعی در کشورهاي جهان سوم توجه  -ي اقتصاديتوسعه

). مطالعه و تحقیق 100: 1392اند (عنابستانی و همکاران، نموده

هایی در رابطه با روابط شهر و روستا به منظور دستیابی به راه حل

که موجب توسعه یکپارچه کشور گردد، از اهمیت خاصی 

برخوردار است. توجه به مطالعات روستایی در رابطه با شهرها 

به دنبال انقالب صنعتی اروپا در قرن هیجدهم و همزمان با 

ینی آغاز شد. روابط ناعادالنه بین جوامع شهري گسترش شهرنش

ندیشی او روستایی در ابتدا موجب شد تا محققین به فکر چاره

ین اي عادالنه بهایی را براي دستیابی به رابطهافتند و روش

  جوامع شهري و روستایی بیازمایند. 

شهرها و روستاهاي ایران نیز طی سالیان دراز با چنین تحوالتی 

 ند. ودهروبرو ب

1. Philippe Lamoure 
2. Henry 
3. Tacoli 
4. Baresky 
5. Zhao-lin 
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-اي را در چشماثرات ناشی از انقالب صنعتی تغییرات عمده

جر که مناندازهاي شهري و روستایی ایران بر جاي نهاده بطوري

ویه رهاي روستایی و گسترش بیبه افزایش روند اختالط اقوام

ي متقابل رو ضروري است روند توسعهنشهرها گردید. از ای

ها از آن ي یکیفراهم آید تا توسعه ايگونهبراي شهر و روستا به

: 1389به بهاي رکود و افول دیگري آن تمام نشود (رضوانی، 

دهد که ارتباط میان مراکز مطالعات تجربی نشان می ).197

شهري و روستاها نقش مهمی در روند تغییرات روستایی و 

 گوناگونی ). پیوندهاي149: 1998کند (تاکولی، ري ایفا میشه

 وستاهار بین اجتماعی و اقتصادي بسترهاي و شرایط حسب بر

 و اياثرات توسعه تواندمی پیوندها این که است برقرار و شهرها

روستایی  یا و شهري از فضاهاي براي هرکدام نیافتگی توسعه یا

 ). شواهد75: 1386اکبري،  باشد (معیدفر و داشته دنبال به را

 هب نسبت توسعه حال در کشورهاي در شهرها که دهدمی نشان

 هستند، یخودمتک پیرامون بر زیاد یافته بسیارکشورهاي توسعه

اها در روست کشورها هنوز این جمعیت اکثریت اینکه بویژه

 این از پیرامون روستاهاي و شهرها بین مناسبات هستند. ساکن

 همم تولیدات زیرا بسیار مهم است، است، متقابل که حیث

 ریقط عمدتا از شود،می گرفته نظر در صادرات براي که روستاها

 مالی، مهم منابع شهرها اینکه شوند. ضمنشهرها صادر می

 سازند و امورمی فراهم اطالعات را براي روستاها و خدمات

 هاينهاده از بعضی و صنعتی کاالهاي واردات به مربوط

). 1392دهند (علیزاده و همکاران، می انجام رزي راکشاو

 حال در جهان در و روستایی شهري جمعیت همچنین پایداري

 این است. طرح 21قرن  چالش ترینکلیدي عنوان به توسعه

 هاي جمعیتی روستاجریان که دارد اهمیت این منظر از موضوع

 و شهر– روستا مناسبات مهم ابعاد از یکی عنوان به شهر به

 روستاها توسعه و شودمی آن تلقی بعد ترینو ملموس ترینعینی

 تثبیت به تواندمتقابل می سودمند برقراري مناسبات و شهرها و

: 1386 اکبري، و (معیدفر نماید کمک یک هر جمعیت پایداري و

 بازار و نواحی روستایی بین پیوند برقراري ). بنابراین شهرها76

 واندتهم می به پیوندهاي وابسته د. ایننمایمی فراهم را جهانی

بط مطالعه روا. دهد شکل متقابل را مثبت کنش چرخه هايپایه

 و ياهاي ناحیهریزيترین مباحث در برنامهشهر و روستا از مهم

 -). پیوندهاي روستا1392، همکاران و (علیزاده است روستایی

ن اکهاي زندگی روزانه یک خانوار سشهر قسمتی از واقعیت

ي در شهر-نواحی روستایی است. از این رو پیوندهاي روستایی

هاي توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت تنظیم و بیان سیاست

از نقش مثبت مراکز شهري در توسعه نواحی روستایی پیرامونی 

مورد تأکید کارشناسان توسعه قرار دارد (میرزایی قلعه و 

اي کشورهاي در ههاي ناحی). در بررسی90: 1392همکاران، 

 عنوان به روستا و شهر بین متقابل روابط انواع وجود به توسعه حال

ا، در کند. بر این مبندهنده ناحیه اشاره میتشکیل اصلی عناصر

هاي اجتماعی و اقتصادي موجود بین دو ها، تفاوتاین پژوهش

شتر هاي بیشود. تفاوتواحد مزبور مبین نوع روابط تلقی می

برداري شهر از روستاهاي ي جریان یک طرفه و بهرههدهندنشان

متبادر ساخته و  پیرامون است که مفهوم شهرهاي انگلی را

وسعه، ت مثبت هاي کمتر در صورت وجود روندبرعکس تفاوت

 راستا این در است. خالق شهرهاي وجود و گسترش بیانگر

ي هايریزعناوین انگلی و خالق در برنامه تحت شهرها شناسایی

 شود. اول اینکه شهرهاي انگلیتوسعه به دو استراتژي منجر می

عامل زهکشی روستا و مسبب توسعه نیافتگی آن است. بنابراین 

. دوم شهر شودنوعی شهرستیزي و بازگشت به روستا توصیه می

ذاري گسرمایه باید و است نواحی توسعه محرك موتور که خالق

). روابط و مناسبات 1380در شهر متمرکز گردد (افراخته، 

ها و به ویژه بین شهر و روستا، خود موجود در میان سکونتگاه

، عقاید ،سرمایه، هاي جمعیتی، مبادله کاالرا غالباً به شکل جریان

 مکانی و -نوآوري نشان داده، که جریانی فضایی و اطالعات،

جغرافیایی بوده و شناخت، تبیین و کشف قوانین کلی حاکم بر 

رد گیارچوب روابط متقابل انسان و محیط صورت میآن، در چ

اي برخوردار است (میرزایی و از اهمیت نظري و کاربردي ویژه

 مناسبات به نظري رویکردهاي. )89 -90: 1391، همکاران قلعه و

نگر تمثب و نگرمنفی کلی دسته دو به توانمی را شهر – روستا

 وستار بین ناسباتم نگرمنفی رویکردهاي نمود. در بنديتقسیم

 اعتقاد و دداننمی روستا ضرر به و نفع شهر به و طرفهیک را شهر با

مالی، اختالط اقوام و غیره  اقتصادي، هايجریان کلیه که دارند
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 اروست مناسبات زمینه در پوتر .است روستا زیان به و شهر نفع به

 که کندیم یاد "استعماري فضاي نام اقتصاد به الگویی از شهر با

 نمودن مواد صادر براي سرزمین و کشور یک مجموعه آن در

 تقاداع شود. بهمی هماهنگ و استعمارگر متشکل قدرت به خام

ت تقوی و حمایت براي ملی سطح در هازیرساخت اغلب پوتر

. یابدیم توسعه و گسترش روستا و شهر بین روابط استعماري

نگرند، یم مثبت از منظر شهر با روستا مناسبات به که کسانی

 .است مثبت تحول و خالقیت مکان نوآوري، شهر دارند، اعتقاد

و  گرددمی ترقی محسوب و توسعه شهر کانون مجموع در

بب س روستایی و شهري فضاهاي میان پیوند و ارتباط برقراري

 روستا به شهر از ايخصایص توسعه و هاویژگی اشاعه و انتقال

 نگراز صاحبنظران مثبت یکی نوانع به نیز 1راندینلی .گرددمی

 کردن فراهم در شهرهاي میانی بویژه و شهرها ايتوسعه نقش بر

دارد (معیدفر و  تأکید پیرامون براي نواحی از خدمات ايدامنه

). در این میان، روستاهاي شهرستان بویراحمد 76: 1386اکبري، 

 استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از لحاظ ساختار اجتماعی،

باشند و فرهنگی و اقتصادي داراي شرایط مطلوبی نمی

اد جهت ایج در بندي روستاهاي این نواحی، گامی اساسیسطح

ود. رشمار میتعادل فضایی و کاهش محرومیت و نابرابري، به

توابع شهرستان  از جنوبی سررود دهستان مطالعه منطقه مورد

  بویراحمد، بخش مرکزي است. 
  

  پیشینه پژوهش

اي با عنوان ) در مطالعه1388و پوراصغر سنگاچین ( صالحی

تحلیلی بر موانع فراروي آمایش سرزمین در ایران مواردي چون 

شرایط طبیعی کشور مانند کوهستانی بودن و همچنین قرار 

گرفتن در کمربند خشک، محدودیت آب، جوابگو نبودن 

ه ها بها و سوق دادن آنقوانین و مقررات تمرکززدایی فعالیت

ي ایافته، اعمال نکردن شرایط خاص منطقهمناطق کمتر توسعه

در ضوابط و استانداردهاي خروجی از کارخانجات و 

هاي صنعتی، فقدان مدل مناسب براي آمایش سرزمین کارگاه

هاي ها و پروژهدر ایران،فشارهاي سیاسی جهت اجراي طرح

ه قفاقد توجیهات اقتصادي و فنی، عدم تعریف مناسب از منط

در کشور، موقعیت قرارگیري ایران در جغرافیاي خاورمیانه و 

زا، عدم وجود منظومه ملی اطالعات تأثیرات متغیرهاي برون

مکانی براي به اشتراك گذاشتن داده هاي مکاندار را از جمله 

ترین تنگناهاي فراروي آمایش کشور عنوان نمود. سلطانی مهم

رهنکی، جغرافیایی و ) موانع اقتصادي، اجتماعی و ف1392(

سرزمینی، مطالعاتی و پژوهشی، سیاسی و امنیتی و اداري و 

هاي آمایش سرزمین ساختاري را به عنوان موانع فراروي طرح

ها حاکی از آن بود که در هر دو در ایران مطرح نمودند. یافته

بخش موانع اصلی و فرعی، موانع اداري و ساختاري در بین 

میان راد و کاظباشد. فرجین اهمیت میشش مانع داراي بیشتری

) به تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و 1396(

اي در استان خراسان شمالی مانع آمایش و توسعۀ منطقه

استان  هاي مختلفپرداختند. بر اساس نتایج، پژوهش، شهرستان

هاي هاي اجتماعی و فرهنگی، داراي وضعیتاز نظر شاخص

ان، باشند. در سطح کالن استبت به یکدیگر میمتفاوتی نس

ترین عامل پیشران آمایش فضایی منطقه عامل فرهنگ کار مهم

(مانند محوریت کار در زندگی و ارزش کار)، سرمایه اجتماعی 

ترین موانع اجتماعی و (مانند اعتماد و صداقت) عنوان شد. مهم

ر، افرهنگی نیز شامل مواردي چون تنزل منزلت اجتماعی ک

مختلف در سطح استان (مانند تعارض جنسیتی،  تعارضات وجود

تعارض قومیتی در سطح محدود، تعارض و نابرابري اجتماعی، 

باور به وجود تبعیض در جامعه، وجود اختالف و چند دستگی، 

باور به وجود و افزایش فاصله طبقاتی، غلبه هویت و تعلق محلی 

هاي لوب بیشتر شاخصبر هویت و تعلق استانی و وضعیت نامط

هاي سلبی سرمایه اجتماعی در سطح استان (باال بودن آسیب

  باشد. اجتماعی مانند طالق، بیکاري، اعتیاد و سرقت) می

به طور سنتی همیشه ارتباطی بین توسعه مناطق روستایی و 

شهري ایجاد شده است، زیرا شهر و روستا محصوالت و 

گذارد (مودزنگرر، می خدمات خود را با یکدیگر به اشتراك

2015 :1 .(  

) به بررسی علل، روند و تأثیرات تغییر روابط 2015مودزنگرر (

شهري روستایی و چگونگی تأثیر آن بر رشد شهرها در 

  کشورهاي در حال توسعه پرداخت.
  

1. Rondinelli 
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نتایج نشان داد که ارتباطات روستایی و شهري با توسعه شهرها 

بطه مستقیمی دارد. بوالووئوآ و مناطق و مناطق روستایی را

اطراف آن کاال و خدمات را از طریق حرکت مردم مبادله 

کنند. بالیاي طبیعی و همچنین سیاست نقش مهمی در روابط می

شهري روستایی و شهري ایفا کرده است، زیرا این امر منجر به 

ویو، شود. گسترش شهر بوالجابجایی تعداد بیشتري از افراد می

زمین مناطق روستایی اطراف را تحت الشعاع قرار داد و منجر سر

به نزاع بر سر زمین شد که تا حدودي سبب ایجاد مناطق 

مسکونی با دسترسی محدود به خدمات شد. معیدفر و اکبري 

) در پژوهشی با عنوان مناسبات روستا با شهر و اثرات 1386(

یافتند  دستتوسعه اي آن در شهرستان ساوجبالغ به این نتیجه 

ود و شکه مناسبات عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می

نتایج بدست آمده نیزنشانگر این است که بین میزان مناسبات 

رد. یافتگی آن رابطه مثبت وجود داروستا با شهر و سطح توسعه

ها با شهر کمتر است همچنین روستاهایی که مسافت آن

گی آنها طح توسعه یافتمناسبات آنها با شهر بیشتر و همچنین س

) در پژوهشی با عنوان تحلیل 1381بیشتر است. رضوانی، (

الگوهاي روابط و مناسبات شهر و روستا در نواحی روستایی 

اطراف تهران به این نتیجه دست یافتند که به دلیل بروز تحوالت 

گیري کالبدي و شکل -فرهنگی و فضایی -اقتصادي، اجتماعی

احی روستایی اطراف تهران به صورت کارکردهاي جدید در نو

خودجوش بوده است، آثار و پیامدهاي نامطلوبی هم بر شهر 

تهران و هم بر نواحی اطراف آن بر جاي گذاشته است. نتایج 

) نشان داد که 1390الدینی و همکاران، (پژوهش علی شمس

مرودشت با ارائه خدمات به روستاهاي حوزه نفوذ ضمن فراهم 

 -موجب ایجاد تغییرات کالبدي روستاها پویایی نمودن شرایط و

ها شده است. از سوي دیگر ساکنین روستاها هم فضایی در آن

  اند. هاي پویایی و رشد مرودشت را فراهم نمودهزمینه

، به AHPجا که در این پژوهش از تحلیل سلسله مراتبی از آن

در ؛ روستا استفاده شده است -منظور بررسی روابط متقابل شهر

-هایی در این حیطه ذکر شده است. منصوريادامه پژوهش

و  AHP)، با استفاده از مدل موریس، 1394مرادیان (

TOPSISاز نظر زندگی کیفیت هايشاخص ، به سنجش 

 مدل دو هر تهران پرداختند. نتایج شهر گانه22مناطق  شهروندان

باالترین سطح  منطقه تهران داراي که است آن دهندهنشان

 در 3 و 2 مناطق و باشدمی ورداري از امکانات و خدماتبرخ

 و 22 منطقه TOPSIS مدل در اند.گرفته بعدي قرار هايرتبه

 سطح برخورداري داراي کمترین 11 منطقه MORIS در مدل

باشد. نتایج بدست آمده، حاکی از امکانات و خدمات می از

راوان اختالف و نابرابري ف وجود و زندگی کیفیت سطح پایین

باشد. امکانات می از نظربرخورداري از شهر تهران، در مناطق

گیري از مدل تلفیقی ) با بهره1396زاده (یاري و شریفعلی

موریس و تکنیک سلسله مراتبی به سنجش نابرابري خدمات در 

روستاهاي هدف گردشگري شهرستان فیروزآباد پرداختند. بر 

تیب ن و روزبدان به تراساس نتایج بدست آمده، روستاي موشکا

ي هاداراي بیشترین و کمترین میزان برخورداري از شاخص

توسعه هستند. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین و 

اداري و  -ترین نابرابري به ترتیب مربوط به شاخص سیاسیکم

)، با استفاده 1392خدمات زیربنایی است. مهدوي و برنجکار (

هاي بندي دهستان، به سطحAHPمراتبی از مدل تحلیل سلسله

شهرستان بندانزلی بر اساس تغییرات کاربري اراضی روستایی 

 پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که دهستان لیجارکی

ي اول میزان تغییرات قرار گرفته است. رود در رتبهحسن

اي هدست آمده، از بین تمامی شاخصهمچنین طبق نتایج به

، شاخص گردشگري با توجه به قدمت و عملکرد مورد بررسی

در  444/0تر بوده و با وزن نسبی ها فعالي شاخصنسبت به بقیه

اولویت اول از لحاظ تأثیرگذاري در تغییر کاربري اراضی 

)، 1393باشد. احمدي و همکاران (ها مینسبت به سایر شاخص

 میزان بندي، به سطحTopsisو  AHPبا استفاده از مدل 

و  ملح هايشاخص مبناي بر کشور هاياستان یافتگیوسعهت

 هایی مانند تهران،استان که داد نشان نقل پرداختند. نتایج

یافتگی قرار در سطح باالتري از توسعه خوزستان و اصفهان

 هکهکیلوی ایالم، بختیاري، و چهارمحال هاي قم،استان و دارند

ترین سطح یینپا در شمالی و خراسان البرز بویراحمد، و

 يدهندهاند. همچنین نتایج نشانیافتگی واقع شدهتوسعه

هاي ستانا میان در نابرابري وجود و یافتگیتوسعه فاحش اختالف
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 تسهیالت تأسیسات و از برخورداري لحاظ مورد بررسی از

باشد. نتایج پژوهش ژائولین اي در کشور مینقل جاده حمل و

دوگانه در نانینگ بود. در نتیجه  ي ساختاردهنده) نشان2011(

براي دستیابی به توسعه از بین بردن شکاف بین مناطق شهري و 

  د.باشروستایی و توسعه هماهنگ در تمام مناطق مورد نیاز می
  

  روش پژوهش

ست. تحلیلی استفاده شده ا -در این پژوهش از رویکرد توصیفی

العه قرار روستاي این دهستان مورد مط 9در این راستا تعداد 

 5اجتماعی و  -شاخص در عامل اقتصادي 13گرفته و تعداد 

اند. در این پژوهش، شاخص در عامل زیست محیطی واقع شده

 خسرو،روستاي چنارستان، کالوس، تل 9متغیر  20با استفاده از 

گاه، تنگ سرخ، خلف آباد، سرابتاوه و سروك وزك، نره

-از پرسشنامه و بهرهمورد بررسی قرار گرفتند. این اطالعات 

گیري از نظر خبرگان منقه مورد مطالعه حاصل شده است. 

 مورد عنوان همچنین در این پژوهش دهستان سررودجنوبی به

ررسی ب از و پس تهیه ايپرسشنامه و گردید انتخاب مطالعاتی

 همکاري با نیاز مورد اطالعات آن، مبهم رفع نکات و اولیه

دهیاران روستاهاي مورد  و اسالمی روستاها شوراي اعضاي

افزار بسته نرم وارد اطالعات گردید. آوريمطالعه جمع

Expert Choice  شده و با استفاده از مدلAHP  به بررسی

  روستا پرداخته شد. -روابط متقابل شهر

  )AHPمراتبی ( سلسله تحلیل فرآیند

ساعتی ، توسط توماس ال1980این روش اولین بار، در سال 

و  پذیرانعطاف ساده، است روشی، AHP روش. ردیدگ پیشنهاد

گیري در شرایطی که معیارهاي قوي که به منظور تصمیم

واجه ها را با مشکل مگیري متضاد، انتخاب بین گزینهتصمیم

  ).1393، همکاران و (نعمتی گیردمی قرار استفاده مورد، سازندمی

  

  

  

  

  

  هاي مورد مطالعه): شاخص1جدول (

 رپارامت شاخص

 -اقتصادي

  اجتماعی

نحوه مصرف و خرید، میزان تولیدات 

کشاورزي، اختالط اقوام، همکاري در 

مراسم و فعالیت مذهبی، ناهنجاري روستا، 

نابرابري، انسجام اجتماعی، خوابگاهی 

شدن، کمرنگ شدن آداب و سنن، ارزش 

مساکن، جریان مواد اولیه و کاال، مالکیت 

 اراضی، حس جدا بودن از مکان

- زیست

 محیطی

ارتقاء سیستم حمل و نقل، تخلیه زباله 

 شهري، آلودگی، تغییر کاربري اراضی

   

کمیتی ساعتی،  9ي در این فرآیند با استفاده از رویکرد مقایسه

هر سطر نسبت به عنصر مربوط به خود در سطر باالتر مقایسه 

هاي زوجی، ماتریس گیري از مقایسهگردد. سپس با بهرهمی

یاري و گردد (علیایجاد شده و اوزان حاصل می تناسب

هاي ). در ادامه با استفاده از شاخص32: 1396زاده، شریف

ا روست -، به بررسی روابط شهرAHPبا استفاده از مدل  2جدول 

اجتماعی و زیست محیطی در دهستان  -در دو بعد اقتصادي

ف مرحله به تعری این ). در1سررود جنوبی پرداخته شد (شکل 

 مراتبیصورت سلسله به گیريتصمیم از مسئله و ترسیم هدف

 ي درختوسیلهبه تصمیم دهندهعناصر تشکیل و عوامل از

بیانگر سلسله مراتب روابط  1شود. شکل می تصمیم پرداخته

  باشد.روستا در دهستان سررود جنوبی می -شهر

ورت صي مقایسات در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بهکلیه

گیرندگان از پذیرد. در این روش، تصمیمی صورت میزوج

ي هاي که در مقایسگونهگیرند. بههاي شفاهی بهره میقضاوت

 iنماید که اهمیت گیرنده عنوان می، تصمیمjبا عنصر  iعنصر 

رو، جهت ایجاد باشد. از اینمی 2، یکی از حاالت جدول jبر 

سبت هر عنصر نماتریس مقایسات زوجی و تعیین اهمیت نسبی 

  گردد.استفاده می 9تا  1به عنصر دیگر، از مقیاس 
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  روستا در دهستان سررود جنوبی -بندي روابط شهراولویت AHPساختار  ):1(شکل 

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

  ي زوجی): مقادیر ترجیحات براي مقایسه2جدول (

  توضیح  هااولویت  ارزش

  .ندارند هم به نسبت ارجحیتی یا و دارد برابر همیتا jنسبت به  i  ترجیح یکسان  1

  ترکمی مهم jنسبت به  i  کمی مرجح  3

  تر است.مهم jنسبت به  i  خیلی مرجح  5

  دارد. jارجحیت خیلی بیشتري از   i  خیلی زیاد مرجح  7

  تر استمطلقا مهم jاز  i  کامال مرجح  9

  است. iبراي  9تر از و پایین 7اهمیتی زیادتر از  8هاي ترجیحی است. مثالً هاي بین ارزشدهنده ارزشنشان  ترجیحات بین فواصل فوق  8و  6و  4و  2

  )54: 1392کار، (منبع: مهدوي و برنج

  

  شاخص ناسازگاري:

ازي سشاخص ناسازگاري تصادفی از جدول  زیر بر مبناي شبیه

اج استخر n×nزوجی  هاي مقایسهتعداد زیادي از ماتریس

  گردد. می

  

  ): شاخص ناسازگاري3جدول (

8  7  6  5  4  3  2  1  N 

41/1  32/1  24/1  12/1  90/0  58/0  0  0  IRI 

  )57: 1392کار، (منبع: مهدوي و برنج
  

گردد که نرخ در صورتی محقق می AHPدهی در وزن

کار، گردد (مهدوي و برنج 1/0ناسازگاري کوچکتر مساوي 

1392 :57 .(  
  

  مراتبی سلسله لیلتح فرایند نتایج

 مقایسات و هاگزینه و زیرمعیارها معیارها، دهینمره از بعد

افزار نرم وارد گزینه تعیین بهترین منظور به آنها، نتایج زوجی

Expert choice امعیاره زوجی مقایسه از حاصل گردید. نتایج 

بت اجتماعی نس -که شاخص اقتصادي داد نشان هدف به نسبت

درصد در اولویت اول و  7/66طی با محیبه شاخص زیست

درصد در اولویت دوم قرار  3/33شاخص زیست محیطی با 

هاي مورد مطالعه در شاخص دارد. شکل زیر وضعیت شاخص

  دهد.نشان می AHPاجتماعی را با استفاده از روش  -اقتصادي
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  ها نسبت به معیارها)ي گزینه(مقایسه Expert Choice): خروجی 2شکل (

  
  

، مشخص AHPها با استفاده از مدل بندي شاخصدر اولویت

اجتماعی، سرابتاوه بیشترین و  -شد که شاخص اقتصادي

ر باشد. بنابراین دروستاي تنگ سرخ کمترین وزن را دارا می

اي روستا در این حیطه بیشترین اثر بر روست -روابط متقابل شهر

ي توسعه ریزي برايسرابتاوه بوده است. بنابراین به منظور برنامه

این بخش و تعدیل اثرات منفی متقابل، روستاي سرابتاوه در 

ز باشد. ااولویت اول و روستاي تنگ سرخ در اولویت آخر می

روستا،  -طرفی به منظور ارتقاء آثار مثبت ناشی از روابط شهر

  روستاي تنگ سرخ در اولویت اول قرار دارد. 

 ها نسبت به معیار شاخصزوجی گزینه مقایسه از حاصل نتایج

که روستاي سرابتاوه داراي  داد اجتماعی نشان -اقتصادي

د و روستاي باشروستا می -بیشترین اثرپذیري از نظر روابط شهر

ترین اثرپذیري قرار دارد. شکل زیر تنگ سرخ داراي کم

اجتماعی از لحاظ میزان  -هاي اقتصاديبندي شاخصاولویت

نشان  AHPروستا را با استفاده از مدل  -اثرپذیري از روابط شهر

  دهد.می

  

  اجتماعی)) -ي زیرمعیارها (معیار شاخص اقتصادي(مقایسه Expert Choice): خروجی 3شکل (

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

 -شاخص اقتصادي به زیرمعیارها نسبت زوجی مقایسات

ه، زیر معیارهاي مورد مطالع يمقایسه از که داد اجتماعی نشان

)، میزان تولیدات کشاورزي 174/0نحوه مصرف و خرید (

ي ) به ترتیب در رده119/0) و حس جدا بودن از مکان (151/0(

روستا قرار دارد  -اول تا سوم از لحاظ اثرپذیري از روابط شهر

ي آخر از لحاظ اثرپذیري از روابط ) در رده02/0و ناهنجاري (

 01/0اري در این قسمت روستا قرار دارند. ضریب ناسازگ -شهر

ا هاي زیست محیطی ربندي شاخصبوده است. شکل زیر سطح

  د.دههاي مورد مطالعه نشان میاز لحاظ شاخص
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  ها نسبت به معیار شاخص زیست محیطیي گزینهمقایسه Expert Choice): خروجی 17شکل (

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

ترین رده قرار درصد در پایین 048/0درصد در باالترین رده و روستاي تنگ سرخ با  205/0خسرو با بر اساس نتایج روستاي تل

  ترین اثرپذیري است.گرفته است. لذا روستاي تنگ سرخ داراي کم

  

  ي زیرمعیارها نسبت به هدف (معیار زیست محیطی))(مقایسه Expert Choice): خروجی 23شکل (

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

 معیارهاي شاخص زیست محیطی نشان زیر زوجی مقایسات

درصد در باالترین رده و تغییر سبک  305/0آلودگی با  که داد

ترین رده قرار گرفته است. لذا تالش در پایین 098/0معماري با 

در جهت بهبود وضعیت امکانات و خدمات در این روستا 

بوده  02/0ضریب ناسازگاري در این قسمت  باشد.ضروري می

  باشد.ت و قابل قبول میاس

  
  

  ها نسبت به معیار)ي گزینه(مقایسه Expert Choice): خروجی نهایی 24شکل (

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

درصد) در رده اول و  6/16اجتماعی روستاي سرابتاوه (با  -حاکی از آن است که در بخش اقتصادي AHPنتایج نهایی مدل 

  روستا است.  -ي آخر اثرپذیري روابط متقابل شهر) در ردهدرصد 6/4روستاي تنگ سرخ (با 
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  AHPمحیطی با استفاده از مدل اجتماعی و زیست -هاي اقتصاديروستا شاخص -ي وضعیت اثرپذیري از روابط شهر): مقایسه25شکل (

  
  مأخذ: مطالعات نگارندگان

  

 -هاي اقتصاديبندي نتایج نشان داد از نظر شاخصجمع

روستاي سرابتاوه و از نظر شاخص زیست محیطی اجتماعی 

  خسرو داراي بیشترین اثرپذیري است. روستاي تل

  

  نتایج

هاي نشان داد که از نظر شاخص AHPنتایج حاصل از مدل 

باد و آخسرو و خلفاجتماعی روستاي سرابتاوه، تل -اقتصادي

ه خسرو و سرابتاواز نظر شاخص زیست محیطی روستاهاي تل

باشند. ا میروست -شترین اثرپذیري از روابط متقابل شهرداراي بی

زیرا در روستاي سرابتاوه به دلیل برخوردي از امکانات و 

سکونت مهاجرین، جمعیت رشد سریعی داشته است. همچنین 

به علت مهاجرپذیر بودن روستا و تغییر کاربري زمین و بیکاري 

زان و میعمده میزان مالکیت اراضی زراعی تغییریافته است 

انسجام روستا کاهش یافته است. حس هویت و حس جدا بودن 

شود. چرا که زندگی از مکان در این روستا کمتر دیده می

جمعی در روستاي سرابتاوه به صورت کامل و یک دست در 

اورزي هاي کشکنار هم شکل نگرفته است. متوسط سطح زمین

د اهد رشهاي اخیر شکاهش قابل توجهی داشته است و طی سال

هاي کشاورزي این روستا ساخت و سازهاي غیرقانونی در زمین

ل غیر ها (بعضاً به شکباشیم. تغییر کاربري بعضی از زمینمی

هاي مسکونی و ساخت و سازهاي غیراصولی قانونی) به زمین

ها کاهش یابد. همچنین ورود سبب شده تا متوسط سطح زمین

هت امرار معاش و تجارت، برخی افراد جدید از شهر به روستا ج

سبب شده تا بافت یکسان فرهنگی منطقه تغییر یابد و اختالفات 

اي هاي پدید آید و حتی مواردي از درگیريفرهنگی گسترده

قومیتی دیده شود. همچنین الگوي سنتی مسکن روستایی 

کمرنگ شده و سبک معماري شهري توسعه یافته است، بدین 

ر مجاورت شهرك صنعتی با صورت که روستاي سرابتاوه د

ساخت و سازهاي بی رویه نماي نازیبایی به شهر یاسوج داده 

است. کاهش مالکیت اراضی در این روستا به عللی همچون 

 ها بوده است، در عینها و تکه تکه شدن آنفروش برخی زمین

ها به علت سودآوري بخش مسکن و حال تغییر کاربري زمین

ن روستایی در بخش خدمات و ساخت و ساز اشتغال ساکنا

کاهش میزان تولید محصوالت زراعی بوده است. افزایش 

قیمت زمین و مسکن به علت افزایش اختالط اقوام و ورود 

اي هباشد. همچنین به علت فعالیتمهاجران جدید به منطقه می

هاي شهر در مناطق روستایی صنعتی آلودگی هوا و آب زباله

. در بر اکوسیستم تأثیر گذاشته استشوند که مجاور تخلیه می

  شود:این راستا پیشنهاد می

بهبود هویت جمعی و تقویت حس مکان در بین ساکنان از  .1

هایی جهت مشارکت فعال و پویاي طریق در نظر گرفتن برنامه

 ساکنان در کنار یکدیگر جهت توسعه شهري و روستایی

ت الزیباسازي و سامان یافتگی مساکن روستایی و رفع مشک .2

ساخت و سازهاي غیراصولی و رعایت قوانین و ضوابط توسط 

  ساکنان محلی جهت معرفی به مسافران و گردشگران 

 ایجاد مراکز خدمات روستایی بیشتر به منظور ارائه خدمات .3

ارتقاء سیستم حمل و نقل بین مناطق روستایی و شهري به  .4

 منظور تقویت ارتباط این دو
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