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  چكيده 

شهرها از طريق اجراي سياست ارتقاي روستاهاي بزرگ و مستعد به  - در كشور ايران ايجاد روستا
بهبود كيفيت زندگي در نواحي روستايي و حل شهرها  - هدف از ايجاد روستا. شهر صورت گرفته است

هاي روستايي هستند كه به شهرها سكونتگاه - به طور كلي روستا. باشدمشكالت شهري و روستايي مي
      كنند، ها، مركزيت بخش و يا داليل ديگر معيار شهر شدن را پيدا ميعلت تمركز جمعيت در آن

گيري از در اين پژوهش با بهره. هستندمشغول  اورزيها به كشولي هنوز اكثريت جمعيت شاغل آن
شهري در استان فارس  - هاي اسنادي و پيمايشي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي توسعه روستاروش

هاي وسيله ضريب آلفاي كرونباخ براي شاخص پايايي پرسشنامه تحقيق به . گيردمي مورد بررسي قرار
       جامعه آماري تحقيق كليه ساكنين . بدست آمد 832/0 و 866/0اقتصادي و اجتماعي به ترتيب 

ها با استفاده از فرمول كوكران به نفر از آن 200كه تعداد ، )=2072N(باشد  آباد ميشهر حسن -روستا 
هاي بدست آمده با استفاده از داده. اندعنوان نمونه تعيين شده و به روش تصادفي ساده انتخاب شده

آباد به نتايج نشان داد كه تبديل حسن. اي و ويلكاكسون مورد تحليل قرار گرفتنمونه تك t هاي آزمون
بهبود درآمد، اشتغال، كاهش وابستگي به  به ساكنين موفق بوده است، اما دررساني  شهر در خدمات

  .جلب رضايت ساكنين تأثير چنداني نداشته استن، تثبيت جمعيت، توسعه مشاركت و مركز شهرستا
 .آبادتوسعه، روستا ـ شهر، حسن اي، هاي منطقه پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي، نابرابري :ها واژهكليد 
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   مقدمه -1

ضمن اينكه بعد فضا را به ابعاد اجتماعي و اقتصادي توسعه  1ايريزي توسعه منطقهبرنامه
نگرش : اينكه اول. كندگيري فرآيند مناسب توسعه كمك ميكند، از دو لحاظ به شكلاضافه مي

كند و دوم هاي فضايي و مكاني كمك مياي به توسعه، به تعادل فضايي و كاهش نابرابريمنطقه
گيري روند متناسب شكل هاي فضايي، بهو توجه به قابليت نگاه آمايشي به سرزمين: اينكه

ي حاصل نگرش فوق، دستيابي به الگوي متناسب توسعه سرزمين .شودتوسعه سرزمين منجر مي
اين . است كه اين تناسب و تعادل به پويايي جريان توسعه و تداوم آن كمك خواهد كرد

اي باعث شده است كه در حال حاضر نگرش مذكور، در ريزي منطقههاي بارز برنامهويژگي
تجربيات جهاني بيانگر اين ). 6:1388پور،  جمعه( هاي توسعه ضروري تلقي شودريزيبرنامه

مسائل نواحي محروم روستايي، تحقق اهداف سياست تعادل در توزيع  واقعيت است كه حل
اين گروه از . فضايي جمعيت و نوسعه مناطق، منوط به حمايت جدي از شهرهاي كوچك است

شهرها، نواحي مطلوبي به لحاظ تمركز زدايي اداري، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي از سطح 
حرك توسعه روستايي، متعادل كننده نظام شوند و ممنطقه و شهرهاي بزرگ آن محسوب مي

تقوايي و (هاي تحقق توسعه پايدارند اسكان جمعيت و باالخره فراهم كننده زمينه
ها نيز مويد كاركردهاي بالقوه و بالفعل تبديل مراكز روستايي برخي پژوهش ).2:1387:رضايي

هاي كوچك ه شهردهند كهاي مذكور نشان مينتايج پژوهش. به شهر براي توسعه هستند
هاي شغلي غيرزراعي و ارائه خدمات مورد نياز، در كاهش مهاجرت روستايي با ايجاد فرصت

كنند و زمينه توزيع متعادل جمعيت، تر نقش موثري ايفا ميروستاييان به شهرهاي بزرگ
در اكنون چنين رويكردي ). 1390،3پور و رشنودي،جمعه(آورند امكانات و سرمايه را فراهم مي

شود كه ايجاد شهرهاي بيان مي (UFRD)2قالب راهبرد كاركردهاي شهري در توسعه روستايي 
دهد تا تنوع اقتصادي، صنعتي كردن، هاي، اصل قرار ميكوچك را در پيوند عملكردي با حوزه

ندهي و مديريت توسعه عرضه خدمات پشتيباني، تجاري كردن كشاورزي و سرانجام سازما
 ).1377،130ي،صراف(تحقق يابد 

هاي توسعه بر اساس تأكيد بر پويايي شهرهاي كوچك مورد ريزيهاي اخير، برنامهدر سال
اند، زيرا به دليل وجود امكانات شغلي، تعليم و تربيت و ساير امكانات اساسي، توجه قرار گرفته

 .شهرهاي بزرگ مقصد نهايي بيشتر مهاجران از نواحي روستايي و شهرهاي كوچك هستند
طرفداران نظريه نقش شهرهاي كوچك در امر توسعه معتقدند كه در صورت تأمين نيازهاي 

جاي شهرهاي بزرگ، مقصد نهايي مذكور در شهرهاي كوچك، مسير مهاجرتي تغيير يافته و به
جذب مهاجران در شهرهاي كوچك، مانع . مهاجران روستايي، شهرهاي كوچك خواهند بود

                                           
1 Regional developing planning 
2 Urban function in rural development 
3 Rurban  
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. كندشود و مسائل اين قبيل شهرها را تعديل ميهاي بزرگ ميافزايش شديد جمعيت در شهر
از طرفي تأمين امكانات الزم در شهرهاي كوچك، سيستم سكونتگاهي كشورهاي در حال 

اجتماعي ملي، نقش  - كند و اين سيستم در توسعه اقتصاديتوسعه را متعادل و متوازن مي
يابد و ها گسترش ميتوسعه همه سكونتگاهاساسي دارد؛ در نتيجه روابط شهر و روستا در مسير 

 ).413- 414، 1373شكوئي، (شود كشاورزي در ناحيه تقويت ميبا اين دگرگوني پايگاه بخش 

 كه مشكالت شودمي موجب :ًاوال شهرها - روستا ايجاد و روستايي نقاط شدن شهر به توجه
 كاهش شهرها در كالن شهري خدمات تامين و محيطي زيست هاي آلودگي نقل، و حمل مسكن،

 رساني خدمات زمينه و دهندمي كاهش را اي ناحيه هاي نابرابري شهرها ا-روست :ثانياً. يابد
           .سازدمي فراهم را بيشتر شهري ميان و شهري هاي حوزه در بهينه مديريت و تر سريع
 و تعادل نهايت در كاهند وبزرگ مي شهرهاي در سياسي اداري ـ تمركز از شهرها - روستا :ثالثًا

مالئي و همكاران،  فرجي(سازند مي ملي فراهم و اي منطقه سطح در را اجتماعي و اقتصادي توازن
1390،2 .(  
 از آن گذار در كه روستايي نواحي و شهر هايويژگي از متاثر است مكاني شهر -روستا
شهرها  - روستا .(Stohr and Taylor,1981,541)باشد مي محسوس شدن شهر به بودن روستايي

توانند دامنه وسيعي از خدمات فرهنگي ـ اجتماعي را جهت هاي مركزي ميبه عنوان مكان
توانند براي اكثريت اين نواحي مي. دگرگوني شرايط اقتصادي اكثر روستائيان ايجاد نمايند

ي ـ آموزشي را فراهم ساكنان دسترسي به خدمات اساسي و امكاناتي همچون امكانات رفاه
  ).2، 1390آبادي و همكاران،  خاتون(سازند 

اده چهارم  قانون تقسيمات كشوري آباد يكي از مناطقي است كه طبق تبصره پنجم م حسن
با توجه به مسايل مطرح شده . به شهر تبديل شده است 1388به علت مركزيت بخش در سال 

   من ايجاد زيرساختهاي رفاهي مطلوب در نظر گرفتن يك فضاي شهري مناسب ميتواند ض
           اي و جلرگيري از تمركز بيش از حد در هاي منطقهبراي ساكنين، كاهش نابرابري

        اجتماعي اين مناطق و همچنين بهبود سطح رفاه ساكنين از طريق  –توسعه اقتصاي 
       ايجاد فرصتهاي شغلي بهتر و درامدزايي مناسب اقدام نمايد مطالعه حاضر درصد است تا 
در اين دو بعد كلي، توسعه زيرساختهاي مناسب و توسعه سطح رفاه ساكنين پيامدهاي تبديل 

    پژوهش حاضر با تكيه بر مطالعه در  لذا. شهر را مورد بررسي قرار دهد - روستا به روستا 
شهر، به اين  آباد در پي آن است كه ضمن ارزيابي سياست ارتقاي روستا بهشهرحسن -  روستا

تبديل نقاط بزرگ روستايي به شهر تا چه حد در بهبود زندگي ساكنين «سؤال پاسخ دهد كه 
  » باشد؟ در ابعاد  اقتصادي و اجتماعي مؤثر مي
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  مباني نظري و پيشينه تحقيق 1-1

توان گفت كه كشورهاي آنگلوساكسون شهرها مي - رشد روستا گيري تاريخي جريان رهبا
شهري دست  -رس به نخستين ثمرات روستا پيش از آغاز جنگ جهاني دوم، به نحوي پيش

هاي شهري در فرانسه با اندكي تأخير، آثار خود را از سال - در مقابل جريان روستا . يافتند
نه تنها غالب ) فرانسه( 1968تا  1962هاي لدر فاصله سا. سازدآشكار مي 1960ابتدايي دهه 

هاي روستايي، مناطق اند، بلكه جمعيت كمونالعاده مواجهفوق  هاي شهري با رشديكانون
 ).1373،120سهامي،(جمعيتي صنعتي و شهري نيز عموماً رو به افزايش داشته است 

اي در حال كشوره فقر روستايي معمول دراند كه تأكيد نموده 1دنيس راندينلي و راددل
پراكنده و كوچك با ارائه امكانات اساسي و خدماتي به نواحي روستايي  هايتوسعه در سكونتگاه

      لذا توسعه كشاورزي به همراه صنعتي كردن در مقياس كوچك و . شودبرطرف مي
را در ها تواند سطوح مياني ضعيف سكونتگاهشهرها مي- ها در روستاگذاريهاي سرمايهزيرساخت
هاي فضايي اين كشورها تقويت كرده و بدون گسترش كنش متقابل در روستاها، مجموعه

شهري، جوامع توانايي نيل به توسعه متوازن را بازارشهرها و شهرهاي متوسط و نواحي كالن
 ).1390،2طاهري و همكاران، (نخواهند داشت 

شهرها را  - روستا  "كنندهشهرهاي تعديل "اي تحت عنوان ، در مقاله)1981(فريدمن 
هاي شغلي، افزايش سطح تعديل كننده شهرنشيني و راهبرد مناسبي براي افزايش فرصت

زندگي در نواحي روستايي و كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها و مشاركت مردم محلي در 
رهاي هاي اجتماعي توسعه شهتوانند هزينهشهرها مي - داند و معتقد است كه روستا توسعه مي

 داندوي اين راهبرد را راهبرد مناسبي در برابر نظريه قطب رشد مي. پايه را كاهش دهند

  ).1363،11كياوند،(
 شهرها –روستا  با شهرهاي كوچك و ارتباط در كه است محققاني جمله ، از)1980( 2هانسن

اين  آمده، دست هب مطالعات اين بررسي از كه وي اوليه هاينظريه و داده انجام مطالعات متعددي
 شهرها، - تا روستا  است ضروري رشد و عدالت به دستيابي سوم براي جهان كشورهاي است كه
 با را عمومي رفاه و عدالت اقتصادي، رشد و نمايند ايفا نقش را اين و مياني كوچك شهرهاي
 ).93، 1381محمدزاده تيتكانلو،(بزنند  پيوند يكديگر

تعامالت شهر "با نام  سيايي، آفريقايي و آمريكاي التينكشورهاي آاي در در مطالعه 3تاكولي
هاي توسعه بر  ها و تكنيك امروزه اكثر تئوري: دارد كهبيان مي "راهنمايي براي موضوع: و روستا

اند و توجه كمي به روابط متقابل بين شهر و روستا  موضوعات شهري و روستايي تمركز كرده
هاي مناطق شهري و روستايي به تركيبي از منابع  ي از خانوادهعالوه بر اين بسيار. دارند

                                           
1 Dennis Rondinelli and ruddle  
2 Hansen 
3 

Tacoli 
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موضوع اصلي اين مقاله . كنند درآمدي كشاورزي و غيركشاورزي براي امرار معاششان تكيه مي
عنوان شهر يا روستا و يا  هايي كه به ها و فعاليت ظاهر شدن تعامالت شهر و روستا در جمعيت

 ).1998،1تاكولي،(باشد  مي شوند، توصيف مي) شهر- روستا(دو  هر

در كشور  "شهري - وي توسعه مشاركتي روستا الگ"در مطالعه اي با نام  1اپستين و جوزف
پذيري اثربخشي هزينه، به وسيله جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ و  هند بر امكان

و  هاي كسب درآمد در مناطق روستايي افزايش شهرنشيني زندگي روستايي با ايجاد فرصت
همچنين بر افزايش . كنندها اشاره مي ها و شرايط اقتصادي و زيرساخت بوجود آوردن جذابيت

هاي ايجاد مراكز  وري كشاورزي، تأسيس صنايع مرتبط با كشاورزي و دنبال كردن سياست بهره
هاي روستايي و شهري ايجاد  شهري تأكيد دارند و معتقدند اين مراكز براي جمعيت -روستا

براي  2025بيني وحشتناك افزايش شهرنشيني در سال  توانند از پيش نند و ميك سود مي
 ).1، 2001اپستين و جوزف، (كشورهاي آسيايي و آفريقايي جلوگيري كنند 

آذرخش و همكاران در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند كه تبديل چرام به شهر در 
ي پيراموني نقش مؤثري داشته است؛ به هاافزايش و بهبود كاركردهاي خدماتي ـ رفاهي آبادي

ها در قبل و بعد از طوري كه مقايسه به عمل آمده بين تعداد انواع امكانات و خدمات اين آبادي
ها بعد از شهر شدن تبديل چرام به شهر بياتگر تفاوت آشكار و افزايش تعداد انواع خدمات آن

تر و تثبيت جمعيت در نواحي بزرگ ولي در كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي. است
روستايي مورد مطالعه نقش چنداني نداشته و اين مركز كوچك شهري توانايي تثبيت جمعيت 

 ).1389،15 آذرخش و همكاران،(هاي اطراف نداشته است را در آبادي

الهي و همكاران در شهر اژيه استان اصفهان مهمترين مزاياي تبديل بر اساس بررسي سيف
افزايش عالقه ساكنان به ماندن در محل سكونت فعلي و در نتيجه : شهر عبارتند ازروستا به 

تثبيت جمعيت اين گونه روستاها، كاهش مهاجرت اين گونه روستاها، بهبود شرايط جذب 
التحصيالن در بخش نيروي جوان در بخش كشاورزي اين مناطق، بهبود شرايط جذب فارغ

هاي سنتي به نوين در بخش كشاورزي اين تبديل فعاليت كشاورزي اين مناطق و ايجاد شرايط
: افزايش سهم جمعيت شهري: اند ازهمچنين معايب تبديل روستا به شهر  عبارت. مناطق

پرورش دام و طيور در اين گونه روستاها و تغيير كاربري اراضي كشاورزي به مسكوني و ساير 
 ).1387،18اللهي و همكاران،  سيف(مراكز ارتباطي و خدماتي 

ارتقاي روستا به شهر و نقش آن در بهبود "و همكاران در پژوهشي تحت عنوان رضواني 
 ساكنان زندگي كيفيت بهبود در شهر را به روستاها ارتقاي نقش "كيفيت زندگي ساكنان محلي

كه  دهد مي نشان مطالعه اين نتايج  قرار دادند بررسي مورد و صاحب فيروزآباد شهر - دو روستا 
 و شهر فيروزآباد ساكنان زندگي كيفيت در چشمگيري بهبود است توانسته شهر به روستا تقايار

                                           
1 Epestein and jezeph  
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 .كند ايجاد ساكنان شهر صاحب زندگي كيفيت در نسبي بهبودي

شهر در شهرستان نيشابور بيان  - تحقيق خود با مطالعه سه روستا  طاهري و همكاران در
       ها حدود اقتصادي، اجتماعي و رفاهي در آندارند كه با استقرار خدمات متنوع اداري، مي
هاي پرهزينه روستاييان منطقه به مركز شهرستان جلوگيري شده و درصد از رفت و آمد 50

همچنين با ايجاد مشاغل جديد باعث افزايش درآمد روستائيان منطقه شده موجبات رضايت 
بر اساس مطالعات فوق ) 1(جدول در). 1390،1طاهري و همكاران، (آنان را فراهم نموده است 

  . شهري از ديدگاه پژوهشگران آورده شده است -هاي توسعه الگوي روستا مؤلفه
  

 شهري از ديدگاه پژوهشگران- هاي توسعه روستامؤلفه - )1(جدول 

 تحقيقمحقق و سال   شهري - هاي توسعه روستا مؤلفه

Rondinelli and Ruddle  هازيرساختتوسعه كشاورزي، صنعتي كردن در مقياس كوچك، ايجاد 
(1970) 

هاي شغلي، افزايش سطح زندگي در كاهش شهرنشيني، افزايش فرصت
هاي نواحي روستايي و كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها، كاهش هزينه

 اجتماعي توسعه شهرهاي پايه، مشاركت مردم در توسعه
Friedman(1981) 

 Hansen(1980)  رفاه عموميرشد اقتصادي، عدالت اجتماعي، 
 Tacoli (1998)  پيوند شهر و روستا، ايجاد منابع درآمدي كشاورزي و غيركشاورزي

هاي كسب درآمد در مناطق روستايي، جلوگيري از مهاجرت ايجاد فرصت
وري ها، افزايش بهرهروستايي، كاهش شهرنشيني، ايجاد زيرساخت

  كشاورزي، ايجاد صنايع مرتبط با كشاورزي
Epestein and jezeph 

(2001) 

تثبيت جمعيت و جذب جمعيت روستاهاي پيرامون، ، افزايش انگيزه ماندن 
در محل، جذب جمعيت با سواد به بخش كشاورزي، افزايش ميانگين سواد 

هاي نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي، ، ايجاد شرايط تبديل فعاليت
هاي كشاورزي،  فعاليت سنتي به نوين در بخش كشاورزي، محدوديت

  هاي دولتافزايش هزينه

همكاران    سيف الهي و
)1387(  

 رضواني و همكاران  بهبود چشمگير و نسبي در كيقيت زنگي ساكنين

)11388(  
 )1389(نيا و نوراشريفي  خدمات رساني به حوزه نفوذ،كاهش وابستگي به مركز شهرستان

درتثبيت جمعيت و جلوگيري از بهبود كاكردهاي خدماتي ـ رفاهي، ناموفق 
  مهاجرت روستاييان

 )1389(آذرخش و همكاران
  

تعادل فضايي ـ جمعيتي در ناحيه، ، جلب رضايت  افزايش درآمد روستاييان،
رساني به ساكنين،كاهش ساكنين، ايجاد مشاغل جديد، بهبود خدمات

 وابستگي به مركز شهرستان، كاهش رفت و آمد به مركز شهرستان، كاهش
  هاي حمل و نقلهزينه

  )1390(طاهري و همكاران 

  نتايج تحقيق: منبع
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  شناسي تحقيق روش -2
  :عبارتند از اين پژوهش فرضيات  پژوهش اهداف به توجه با و شده مطرح سوال اساس بر
بهبود درآمد، اشتغال (آباد به شهر در ايجاد پيامدهاي اقتصادي  رسد تبديل حسنبه نظر مي -1

  .مؤثربوده است) وابستگي به مركز شهرستانو كاهش 
تثبيت جمعيت، (آباد به شهر در ايجاد پيامدهاي اجتماعي  رسد تبديل حسنبه نظر مي -2

  .مؤثر بوده است) رساني و جلب رضايت ساكنينتوسعه مشاركت بين ساكنين، خدمات
پژوهش روش هاي مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين با توجه به ماهيت موضوع و مؤلفه

به منظور سنجش روايي پرسشنامه از روش اعتبار . پيمايشي با استفاده از ابزار پرسشنامه است
   جهت سنجش روايي بيروني تعدادي پرسشنامه در اختيار اساتيد و . محتوا استفاده شد

يا هاي ابهام آور و حذف آنها و  نظران دانشگاه قرار گرفت و با شناسايي سؤاالت و واژهصاحب
ها اقدام شد و براي  سازي مفهومي واژه به يكسانتر هاي شفافا با سؤاالت و واژههجايگزيني آن

سنجش روايي دروني، حضور تمام متغيرها در عنوان، هدف كلي، اهداف اختصاصي، فرضيات و 
.  ها، فرضيات و سؤاالت غير مرتبط حذف گرديد سؤاالت پرسشنامه كنترل گرديد و هدف

نمونه بدست آمده كه به جز  30ها ابتدا بر روي ن اين شاخصان روايي عاملي مياهمچين ميز
سپس با تغيير در برخي از . باشدها در حد قابل قبولي ميسازه در آمد، مقدار آن براي بقيه سازه

نمونه محاسبه شد و مقدار روايي عاملي براي  45هاي سازه درآمد روايي عاملي براي سؤال
براي تعيين پايايي پرسشنامه در اين . ا مناسب و در حد قابل قبولي بدست آمدهتمامي سازه

سپس پايايي هر دسته . پرسشنامه در جامعه مورد مطالعه تكميل گرديد 30پژوهش تعداد 
     اين مقدار براي. ونباخ محاسبه شدسؤاالت به صورت جداگانه توسط ضريب آلفاي كر

دهنده قابليت بدست آمد كه نشان832/0و براي سؤاالت اجتماعي 866/0هاي اقتصادي شاخص
   در اين پژوهش جامعه آماري، كليه ساكنين . باشداعتماد بسيار مناسب ابزار تحقيق مي

. لذا براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد. باشدآباد ميشهر حسن -روستا
نفر افزايش پيدا  200كه براي دقت بيشتر به  نفر بدست آمد 192حجم نمونه بدست آمده 

اين . بندي گرديدهاي پژوهش در ابعاد اقتصادي و اجتماعي دستهها و مؤلفهشاخص. كرد
هاي نظري داخل و خارج از كشور ها و متغيرها از طريق بررسي و مرور گسترده پژوهششاخص

با مردم محلي شناسايي و  در حيطه موضوع مورد پژوهش و نيز مشاهدات ميداني و مصاحبه
اي طيف دهي پنج درجهگيري هر يك از ابعاد، از مقياس نمرهبراي اندازه. استخراج شدند

طيف ليكرت از گرايش خيلي كم تا خيلي زياد تشكيل شده و به هر يك . ليكرت استفاده گرديد
با  1392سال سپس در اوايل . اختصاص داده شده است 5تا  1هايي از هاي آن نمرهاز قسمت

 و پردازش آوري گرديد و موردهاي الزم جمعگيري تصادفي ساده دادهاستفاده از روش نمونه
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شهري  - هاي استقرار الگوي روستادر مورد پيامدنگرش افراد  جهت سنجش .گرفت تحليل قرار
  .و ويلكاكسون استفاده شده است اي تك نمونه tاز آزمون 

  
  عهمعرفي جامعه مورد مطال -2-1

باشد كه در شمال شهرستان اقليد مي آباد درآباد، مركز بخش حسنشهر حسن - روستا 
آباد يكي از حسن. كيلومتري جنوب شرقي مركز شهرستان واقع شده است 75استان فارس و 

تبصره پنجم ماده چهارم قانون تقسيمات كشوري به علت مركزيت  مناطقي است كه طبق
تبديل شده است، ولي هنوز بافت روستايي خود را حفظ كرده به شهر  1388بخش در سال 

درجه  15دقيقه و عرض جغرافيايي  52درجه و  22آباد در موقعيت طول جغرافياييحسن. است
آباد بر پايه كشاوزي استوار است و اقتصاد حسن. دقيقه قرار دارد 37درجه و  30دقيقه تا  30و 

نفر را دارا   2072جمعيتي برابر با  1390ال بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن س
  ).1390آباد،حسن بخشداري و مركز بهداشت(باشد مي

  
  هايافته -3

مرد و  پاسخگويان درصد از 61دهد كه در نمونه مورد مطالعه هاي تحقيق نشان مييافته
) سال 31 - 45(درصد، گروه سني  5/34) سال15- 30(در گروه سني . باشنددرصد زن مي 39
درصد از  7سال به باال  61درصد، و گروه سني  5/22) سال 46 - 60(درصد،گروه سني  36

از نظر نوع فعاليت . باشدمي 23/37سالدهند و ميانگين سني نمونه يل ميگويان را تشكپاسخ
درصد 5/15درصد كشاورز،  5/29درصد كارگر فصلي،  5/10: توان گفت كهشغلي نمونه مي

ر نمونه مورد مطالعه د. درصد در ساير مشاغل يا بيكار هستند 85/3رمند و درصد كا 6دار، مغازه
  درصد راهنمايي، 18درصد داراي تحصيالت ابتدايي،  19سواد، گويان بيپاسخ درصد از 5/6

. درصد داراي تحصيالت ليسانس و باالتر هستند 5/11درصد فوق ديپلم و  11درصد ديپلم،  34
درصد داراي زمين  5/75گويان بدون زمين كشاورزي و درصد از پاسخ 5/24همچنين 

  .كشاورزي هستند
در ابتدا . اي استفاده گرديدتك نمونه tهاي پژوهش ابتدا از آزمون براي بررسي گمانه

شهري محاسبه و آنگاه با مقدار ميانه مورد سنجش - هاي اقتصادي توسعه روستا ميانگين مؤلفه
، توسعه 03/9توسعه درآمد  هايميانگين بدست آمده براي مؤلفهنتايج نشان داد كه . قرار گرفت

باشد كه مقادير بدست آمده مي 11/ 24و كاهش وابستگي به مركز شهرستان 48/13اشتغال 
  . باشدها كمتر ميها از مقدار ميانه آنبراي تمامي مؤلفه

  
  



  19........................................................................بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تبديل روستا به شهر
 

 
 

     ايجاد پيامدهاي اقتصادي با جهت بررسي تأثير ارتقاء روستا به شهر در tنتايج آزمون  -)2(جدول 
  نمونه 200
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 درآمد توسعه

 
511/14 -  199  000./  03/9  97/2 -  12  38/3 -  57/2 -  

  - 98/3  - 06/5  18  - 52/4  48/13  /.000  199  -355/16 توسعه اشتغال

كاهش وابستگي به 
 مركز شهرستان

128/3 -  199  002./  24/11  76./ -  12  24/1 -  28./ -  

  نتايج تحقيق: منبع
  

داري در سطح دهد كه اختالف معنيآمده است، نتايج نشان مي) 2(طور كه در جدول همان
هاي اقتصادي دهندگان در مورد مؤلفه پاسخبين ميانگين بدست آمده براي نظرات % 99و % 95

هاي از مقدار  شهري با مقدار ميانه وجود داشته و از آنجاكه ميانگين اين مؤلفه - توسعه روستا 
      گويان استقرار الگوي توان نتيجه گرفت كه از نظر پاسخ باشد، لذا مي ها كمتر ميميانه
تغال و كاهش وابستگي به مركز شهرستان شهري در بهبود درآمد ساكنين، ايجاد اش-روستا

شهري و ايجاد - بنابراين فرضيه اول تحقيق مبتني بر استقرار الگوي روستا. مؤثر واقع نشده است
  .گرددهاي اقتصادي رد ميپيامد

هاي شهري در ايجاد پيامد - تر تأثير الگوي روستا  همچنين به منظور بررسي دقيق
هاي  ت قبل و بعد از تبديل روستا به شهر بررسي شد و دادهاقتصادي، نظرات آنها در دو حال

براي سنجش مؤلفه درآمد در قبل و . حاصل توسط آزمون ويلكاكسون مورد تحليل قرار گرفت
بعد از تبديل روستا به شهر از چهار شاخص ميزان درآمد، جذب گردشگر، خريد روستاهاي 

طبق نتايج بدست آمده براي . استهاي مالياتي استفاده شده اطراف از شهر و هزينه
هاي مثبت و منفي دار بين رتبههاي ميزان درآمد و جذب گردشگر ،كه تفاوت معني شاخص

رتبه منفي  9رتبه مثبت،  107شاخص خريد روستاهاي اطراف از شهر داري . شودمشاهده نمي
شود كه نشان از مشاهده مي% 99ها در سطح دار بين رتبهرتبه ثابت است و تفاوت معني 84و 

شهري در افزايش خريد روستاهاي پيرامون از شهر است و شاخص  - تأثير استقرار الگوي روستا 
   رتبه ثابت است كه تفاوت  43رتبه منفي و  7رتبه مثبت، 150هاي مالياتي داراي هزينه
تبديل  هاي مالياتي بعد ازشود كه حاكي از افزايش هزينهمشاهده مي% 99دار در سطح معني

تواند در تعديل اثر افزايش درآمد ذكر شده در شاخص سوم  روستا به شهر بوده كه خود مي
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توان  اي مي تك نمونه t لذا در تأييد آزمون. بسيار مؤثر باشد) خريد روستاهاي اطراف از شهر(

آمد ري در بهبود درشه - فرضيه تحقيق را رد نمود و بيان داشت كه تأثير استقرار الگوي روستا 
  ). 3(باشد جدول معني ميبي افراد ناچيز و

براي سنجش مؤلفه اشتغال در قبل و بعد از تبديل روستا به شهر از سه شاخص تنوع شغلي 
    طبق نظر . ساكنين، توسعه صنايع دستي و بهبود وضعيت كشاورزان استفاده شده است

. شودثبت و منفي مشاهده نميهاي مدار بين رتبهگويان براي هر سه شاخص تفاوت معنيپاسخ
توان گفت كه تبديل روستا به شهر در تنوع شغلي ساكنين، توسعه صنايع دستي و بنابراين مي

توان فرضيه  اي مي تك نمونه tلذا در تأييد آزمون . بهبود وضعيت كشاورزان ناموفق بوده است
توسعه اشتغال مؤثر نبوده  شهري در - تحقيق را رد نمود و بيان داشت كه استقرار الگوي روستا 

   ).3جدول(است 
براي سنجش وابستگي افراد به مركز شهرستان در قبل و بعد از ايجاد شهر از دو شاخص 

   طبق نظر . وابستگي به شهر اقليد و تأمين خدمات مورد نياز در محل استفاده شده است
   بنابراين  .شودهده نميها مشا داري بين رتبهدهندگان براي هر دو شاخص تفاوت معنيپاسخ

   توان فرضيه تحقيق را رد نمود و بيان نمود كه كاركرد  اي مي تك نمونه t در تأييد آزمون
آباد در كاهش وابستگي ساكنين به مركز شهرستان ناچيز بوده است شهر حسن - روستا 
  ).3(جدول

  

به شهر در ايجاد پيامدهاي نتايج آزمون ويلكاكسون جهت بررسي تاثيرارتقاء روستا  -)3(جدول 
  نمونه 200اقتصادي با 

  هاي تحقيقيافته: منبع
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  منفي  مثبت

  درآمد

  060/0  - 857/1  33/21  41/19  161 12 27 ميزان درآمد
  251/0  - 147/1  00/10  00/10  181 7 12 جذب گردشگر
خريد روستاهاي
  000/0  - 539/9  00/35  70/58  84  9  107 اطراف از شهر

  000/0  - 021/11  5/30  00/79  43 7 150 هاي مالياتيهزينه

  اشتغال
  132/0  - 508/1  70/22  83/20  158 15 27 تنوع شغلي

  409/0  -/.826  54/33  30/39  128 35 37 توسعه صنايع دستي
بهبود وضعيت
  233/0  - 193/1  99/44  81/40  116  34  50 كشاورزان

وابستگي 
به مركز 
  شهرستان

وابستگي به شهر
  076/0  - 772/1  55/47  58/41  111  51  38 اقليد

تأمين خدمات مورد
  090/0  - 694/1  88/59  52/64  76  54  70 در محل نياز
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ايجاد پيامدهاي اجتماعي در ابتدا ميانگين جهت بررسي تأثير ارتقاء روستا به شهر در 
شهري محاسبه و آنگاه با مقدار ميانه مورد سنجش قرار - هاي اجتماعي توسعه روستا مؤلفه
و مؤلفه رضايت از  63/15نتايج نشان داد كه ميانگين بدست آمده براي مؤلفه مشاركت . گرفت

دار  باشند و اختالف معني متر ميباشد از مقدار ميانه مورد نظر كمي 31/11خدمات شهرداري 
همچنين ميانگين . دهندگان با مقدار ميانه وجود دارد بين متوسط نظرات پاسخ% 99در سطح 

كمتر شد ) 12(از مقدار ميانه ) 27/11(بدست آمده براي شاخص تمايل به ماندگاري در محل 
. دار ميانه وجود دارددهندگان با مق بين متوسط نظرات پاسخ% 95دار در سطح  و اختالف معني

با توجه به مطالب فوق فرضيه تحقيق مبتني بر تاثير تبديل روستا به شهر در تثبيت جمعيت، 
  ).4(گردد جدول توسعه مشاركت بين ساكنين و جلب رضايت آنان رد مي

بدست آمده است كه باالتر از مقدار  67/18رساني مقدار ميانگين براي مؤلفه بهبود خدمات
است و بين ميانگين بدست آمده براي  672/2براي اين مؤلفه  tمقدارآماره . باشدمي) 18(ميانه 

با . شودمشاهده مي% 95دار در سطح دهندگان اختالف معني اين شاخص با ميانه نظرات پاسخ
     شهري در بهبود- استقرار الگوي روستا توان نتيجه گرفت كه توجه به مطالب فوق مي

بنابراين فرضيه تحقيق مبتني بر استقرار الگوي . كنين مؤثربوده استرساني به ساخدمات
  ).4(شود جدول رساني به ساكنين پذيرفته ميشهري و بهبود خدمات-روستا

  
  جهت بررسي تأثير ارتقاء روستا به شهر در ايجاد پيامدهاي اجتماعي tنتايج آزمون  -)4(جدول 

  نتايج تحقيق: منبع
  

نتايج آزمون ويلكاكسون در رابطه با مؤلفه تثبيت جمعيت و جلوگيري از مهاجرت در دو 
 33وستا به شهر تمايل به مهاجرت دهد كه با تبديل رحالت قبل و بعد از ايجاد شهر نشان مي

 zمقدار آماره . نفر ثابت باقي مانده است 125نفر كاهش پيدا كرده است و براي  42نفر افزايش، 
ها داري بين رتبهبدست آمده است و تفاوت معني - 432/1براي شاخص تمايل به مهاجرت 

 مؤلفه

ره 
آما

دار 
مق

t 

دي
 آزا

جه
در

  

ي 
معن

ح 
سط
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دا

  

ين
انگ

مي
  

ين
انگ

 مي
ت از

فاو
ت

  

T
es

t v
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ue
  

تفاوت با فاصله 
  %95اطمينان 

ين
 پاي

حد
باال 

حد 
  

  - 269/0  - 190/1  12  - 73/0  27/11 002/0 199 -128/3 تثبيت جمعيت
  - 76/1  - 98/2  18  - 370/2  63/15  000/0  199  - 610/7  مشاركت

-بهبود خدمات
  16/1  17/0  18  /.670  67/18  008/0  199  672/2 رساني

رضايت از خدمات
 شهرداري

924/11 -  199  000/0  31/11  685/3 -  15  08/3 -  29/4 -  
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شهري نتوانسته  - لگوي روستاتوان بيان نمود كه اگرچه استقار ا بنابراين مي. شودمشاهده نمي
توان بيان نمود كه از تمايل به  است تاثير بسزايي بر تثبيت جمعيت منطقه بگذارد ولي مي

   تواند يكي از نتايج مثبت استقرار الگوي مهاجرت افراد نيز كاسته شده كه اين مورد مي
گرفته شود شهري به عنوان استقرار و ايجاد شهركهاي كوچك و حدوسط در نطظر -روستا

دهد براي سنجش مشاركت در قبل و بعد از نشان مي) 5(طور كه جدول همان). 5(جدول 
محل و مشاركت  ص مشاركت مشورتي مشاركت در عمرانتبديل روستا به شهر از سه شاخ
كت مشورتي و مشاركت در طبق نتايج براي شاخص مشار. محلي ـ مذهبي استفاد شده است

توان رو ميشود، از اينهاي  مثبت و منفي مشاهده نمياري بين رتبهدتفاوت معني عمران محل
شهري در توسعه مشاركت مشورتي بين ساكنين مؤثر - نتيجه گرفت كه ايجاد الگوي روستا

   هاي محلي ـ مذهبي اختالف شديد مراسماما در مورد شاخص مشاركت در . ستنبوده ا
رتبه  18رتبه مثبت،  90ري كه اين شاخص داراي شود، به طوها ديده ميداري بين رتبهمعني

توان نتيجه گرفت كه تبديل دهندگان ميبنابراين طبق نظر پاسخ. رتبه ثابت است 91منفي و 
هر مورد مطالعه ش - هاي محلي و مذهبي در روستا روستا به شهر در توسعه مشاركت در مراسم

هاي  وستايي مشاركت گسترده در مراسمبه دليل اينكه همواره در مناطق ر .تأثير داشته است
  .شود محلي و مذهبي ديده مي

  
نتايج آزمون ويلكاكسون بررسي تاثير ارتقاء روستا به شهر در ايجاد پيامدهاي اجتماعي با  - )5(جدول 

  نمونه 200
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  هاميانگين  رتبه
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  منفي  مثبت  ري

  152/0  - 432/1  14/40  27/35  125 42 33 تمايل به مهاجرت
  277/0  - 086/1  74/43  92/39  118  34  48  مشاركت مشورتي

مشاركت در عمران 
  128/0  - 524/1  13/30  07/26  146  19  35  محل

مشاركت محلي و
  000/0  - 451/5  66/66  54/52  91  19  90 مذهبي

  000/0  - 099/10  50/41  77/68  68 11 121 خدمات بهداشتي
  000/0  - 989/10  00/30  13/79  44 16 140 امكانات رفاهي
  000/0  - 334/9  50/32  96/60  81 14 105 خدمات انتظامي
  000/0  - 251/9  00/50  53/67  67 25 108 خدمات آموزشي
  000/0  -665/10  75/70  00/77  50 22 128 خدمات ارتباطي
  000/0  - 942/6  56/53  41/59  84 18 98 خدمات كشاورزي
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نتايج آزمون ويلكاكسون بررسي تاثير ارتقاء روستا به شهر در ايجاد پيامدهاي  - )5(جدول ادامه 
  نمونه 200اجتماعي با 
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  منفي  مثبت  
از زندگي در رضايت 

  143/0  - 463/1  81/40  07/34  128  26  46  محل

رضايت از خدمات
  246/0  - 159/1  18/65  97/46  94  38  68  رساني

رضايت از توجه مسؤلين
  157/0  - 415/1  02/31  45/35  134  29  37 شهر به مشكالت
رضايت از عملكرد

  000/0  - 093/6  75/56  13/51  118  75  34 مسؤلين

  نتايج تحقيق: منبع
  

        رساني به ساكنين در قبل و بعد از تبديل روستا سپس براي سنجش مؤلفه خدمات
     به شهر از شش شاخص خدمات بهداشتي، امكانات رفاهي، خدمات انتظامي، خدمات 

) 5(طور كه جدول  همان. آموزشي ـ فرهنگي، خدمات ارتباطي و خدمات كشاورزي استفاده شد
هاي منفي و تفاوت شديد  هاي مثبت بيشتر از رتبهها رتبه شاخصدهد براي تمامي  نشان مي

اي  تك نمونه tباتوجه به نتايج فوق در تأييد آزمون . شودها مشاهده مي دار بين رتبه معني
آباد به شهر در بهبود توان فرضيه تحقيق را پذيرفت نمود و بيان نمود كه تبديل حسن مي

  .داشته استرساني به ساكنين نقش مؤثري خدمات
براي سنجش رضايت افراد در قبل و بعد از تبديل روستا به شهر از چهار شاخص رضايت از 

رساني، رضايت از توجه مسؤلين شهر به مشكالت و رضايت زندگي در محل، رضايت از خدمات
طبق نتايج بدست آمده براي شاخص رضايت از . از عملكرد مسؤلين شهر استفاده شده است

رساني و رضايت از توجه مسؤلين شهر به مشكالت تفاوت حل، رضايت از خدماتزندگي در م
اما شاخص رضايت از عملكرد مسؤلين . شودنمي هاي بدست آمده مشاهدهداري بين رتبهمعني

ها نيز در داري بين رتبهرتبه ثابت است و معني 118رتبه منفي،  75رتبه مثبت،  34داراي 
ه اشاره به عدم رضايت از عملكرد مسؤلين شهر بعد از تبديل شود كمشاهده مي %99سطح 

توان فرضيه تحقيق را رد نمود و  اي مي تك نمونه tبنابراين در تأييد آزمون . روستا به شهر دارد
شهري در افزايش رضايت ساكنين تأثير خاصي نداشته - بيان داشت كه استقرار الگوي روستا

 از اباد حسن شهري -روستا الگوي استقرار حقيق پيامدهايبا توجه به نتايج ت). 5(است جدول 
  .ارائه نمود) 1(توان به صورت شكل شماره  ساكنين را مي ديدگاه
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  شهري حسن آباد از ديدگاه ساكنين -پيامدهاي استقرار الگوي روستا) 1(شكل 
  

  نتايج و پيشنهادات -4
توان در تأييد يا رد فرضيات اين تحقيق ها ميبا استفاده از نتايج بدست آمده از آزمون

  :  قضاوت نمود، به اين ترتيب كه
بهبود (آباد به شهر در ايجاد پيامدهاي اقتصادي  فرضيه اول مبني بر تأثير تبديل حسن - 1

در مورد شاخص افزايش خريد روستاهاي ) درآمد، اشتغال و كاهش وابستگي به مركز شهرستان
هاي مالياتي نيز همچنين از ديدگاه ساكنين در افزايش هزينه. دشواطراف از شهر پذيرفته مي

با . تاثير داشته لذا عامل افزايش درآمد ناشي از افزايش خريد و فروش را خنثي نموده است
شهري در بهبود درآمد ساكنين مؤثر واقع نشده  - توجه به نتايج تحقيق استقرار الگوي روستا 

، )2001(، اپستين و جوزف )1998(تاكولي  ،)1980(ن نتيجه با مطالعات هانس اين. است
در امور  گذاريتوان فقدان سرمايهتطابق ندارد، كه داليل آن را مي )1390(طاهري و همكاران 

هاي اي، عدم جذابيت براي حوزه نفوذ، عدم ايجاد مشاغل جديد، افزايش هزينهتوليدي و پايه
با توجه به . عنوان كرد) ن از جاده اصلي اقليد ـ شيرازدور بود(مالياتي و يا موقعيت جغرافيايي 

. نتايج بدست آمده تبديل روستا به شهر در افزايش نرخ اشتغال روستائيان مؤثر واقع نشده است
) 1970(، راندينلي و راددل )2001(، اپستين و جوزف )1981(اين نتيجه با مطالعات فريدمن 

هاي شغلي غير زراعي، عدم ايجاد عدم ايجاد فرصتتوان در ميداليل آن را . تطابق ندارد
گذاري در بخش كشاورزي، صنايع مشاغل متناسب با نياز فارغ التحصيالن، عدم سرمايه

 .هاي گردشگري دانستروستايي و زيرساخت

تثبيت (آباد به شهر در ايجاد پيامدهاي اجتماعي  فرضيه دوم مبني بر تأثير تبديل حسن - 2
در مورد ) مهاجرت، توسعه مشاركت بين ساكنين و جلب رضايت ساكنين جمعيت و تمايل به

ضمن اينكه الگوي روستا شهري تنوانسته است از ميزان . شود مؤلفه مشاركت محلي پذيرفته مي
نشان داد تبديل روستا به شهر در تثبيت  نتايج. تاثير نمايد تمايل به مهاجرت را نيز كم و بي

آذرخش و هاي حاصل با مطالعات يافته .رت تاثير داشته استجمعيتو كاهش تمايل به مهاج
  ، )2001(اپستين و جوزف  ،)1981(فريدمن و با مطالعات تطابق دارد  )1389(همكاران 
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آباد به شهر در همچنين تبديل روستاي حسن. تطابق دارد) 1387(الهي و همكارانسيف
) 1981(فريدمن  اي حاصل با نتايجهيافته. افزايش مشاركت محلي ساكنين موثر بوده است

  .تطابق دارد
شهري - فرضيه سوم مبني بر توسعه زيرساخت و خدمات منطقه، استقرار الگوي روستا - 3

هاي بهداشتي، انتظامي، رفاهي، آموزشي، ارتباطي و كشاورزي  توانسته است در تمام زمينه
نتايج بدست آمده ايجاد الگوي  بهبا توجه . ساكنين ارائه نمايدخدمات مناسب و مطلوبي را براي 

نتيجه بدست آمده با . رساني به ساكنين موفق بوده استشهري در بهبود خدمات - روستا 
، آذرخش و )1981(نتايج فريدمن  ،)1980(، هانسن )1970(مطالعات راندينلي و راددل 

ي و همكاران ، رضوان)1390(، طاهري و همكار ان )1389(نيا و نورا ، شريفي)1389(همكاران 
توان به از عوامل مؤثر در تطابق نتيجه حاصل با نتايج ديگر محققان مي. تطابق دارد) 1388(

هاي بهداشت، آموزش، اطالعات و ارتباطات و امكانات رفاهي نسبت به قبل از بهبود در حوزه
  .   تبديل شدن روستا به شهر دانست

اين نتيجه با نتايج . كنين مؤثر واقع شودتبديل روستا به شهر نتوانسته در جلب رضايت سا
هاي درآمد، اشتغال،  آباد در حوزهناموفق بودن حسن. تطابق ندارد )1390(همكاران  ر طاهري و

توان از داليل اصلي كاهش وابستگي به مركز شهرستان، مشاركت و تثبيت جمعيت را مي
در پايان پيشنهاداتي جهت . شهري بر شمرد - نارضايتي ساكنين از استقرار الگوي روستا 

باشد، ذكر  رساني به تحقق اهداف پژوهش كه همان توسعه متوازن و پايدار شهري ميكمك
  :گرددمي

     هاي كشوركه به طور خاص مسائلتعريف نهاد قانوني مشخص در سازمان شهرداري - 
 .شهرها را پيگيري كند - روستا 

      توسعه جغرافيايي جهت ايجاد مراكزيابي مناسب  و مبتني بر نظم فضايي و مكان  - 
شهري به منظور افزايش كارايي اين مراكز و سازماندهي ساختار مناسب سلسله مراتب  - روستا 

 .سكونتگاهي

 فعاليتهاي در گذاريآباد، سرمايهشهر حسن - با توجه به موقعيت مكان مركزي روستا  - 
پيرامون و در  روستاهاي با شهر اين مؤثر زيربنايي جهت پيوند تأسيسات توليدي، خدماتي و

 .رسدنتيجه افزايش درآمد ساكنين ضروري به نظر   مي

هكتار اراضي  2000آباد سطح زيركشت نزديك به شهر حسن - كه روستا با وجود اين - 
لذا به . باشد، ولي در زمينه ايجاد اشتغال و تنوع شغلي ناموفق بوده استكشاورزي را دارا مي

شتغال وجلوگيري از مهاجرت ساكنين به شهرهاي بزرگ ايجاد مشاغل غير منظور ايجاد ا
زراعي، ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، توسعه صنايع كوچك و صنايع دستي پيشنهاد 

 .شودمي
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طور هاي طبيعي و مذهبي خوبي برخوردار است كه آنشهر مورد مطالعه از  جاذبه - روستا  - 

گيري از ظرفيت محيطي به لذا شناسايي و بهره. جه نشده استكه شايسته است به آن تو
زايي ساكنين كمك خواهد منظور رونق گردشگري روستايي در ناحيه مورد مطالعه به اشتغال

 . كرد

هاي عمراني، سهيم كردن مردم در اجراي طرح(شود با استفاده از تمهيداتي پيشنهاد مي - 
ساكنين ها فراهم شود تا  كت مردم در طرحينه مشارزم) استفاده از نظرات مردم در تصميمات

شهري - يافتگي محل از منافع اقتصادي و اجتماعي استقرار الگوي روستادر جريان توسعه
 .   برخوردار گردند

شهري باعث افزايش  -طبق نتايج بدست آمده و مطالعات ميداني استقرار الگوي روستا  - 
تواند عاملي جهت كاهش درآمد ساكنين ها مي هزينه اين افزايش. هاي مالياتي شده استهزينه

هاي مالياتي در  لذا عوارض و هزينه. و در نتيجه كاهش تمايل به ماندگاري افراد در محل باشد
 .آنان باشد، تا بتواند در تثبيت جمعيت شهر مؤثر واقع گردد  هر شهر بايد متناسب با اندازه
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