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 جمعيت جابجايي از جلوگيري براي مناسب سياستي شهر -روستا
 شهرهاي موردي مطالعه( كلانشهرها و بزرگ شهرهاي سوي به

  )ايلام استان كوچك
  ١دكتر پاكزاد آزادخاني

  ٢٥/٠٥/١٣٩٦تاريخ پذيرش:      ٢٠/١٢/١٣٩٥ تاريخ دريافت:

  چكيده
 روسـتاها حتي و شهرها در را اي عديده مشكلات بزرگ شهرهاي به روستاييان مهاجرت كنترل عدم

 كـه روستاها، شدن سكنه از خالي و شهرها در فرهنگي اقتصادي مشكلات جمله از است شده موجب
 بـه صحيح هاي سياستگذاري اعمال بنابراين بود. نخواهد مفيد كشور در توليد و اشتغال توسعه براي
 روسـتاييان مهـاجرت از جلوگيري براي مناسب راهكاري شهري-روستا سياست صحيح عملكرد ويژه

 انجـام تحليلـي-توصـيفي روش بـه راسـتا اين در حاضر پژوهش. رسد مي نظر به بزرگ شهرهاي به
 از نفـر ٣٦٦ تعداد كه باشد مي ايلام استان شهرهاي-روستا خانوارهاي آن، آماري جامعه. است گرفته

 آنهـا بـين و انتخـاب اي چندمرحلـه اي خوشه گيري نمونه روش و كوكران فرمول از استفاده با آنها
 افـزار نـرم و شـانون آنتروپـي مـدل از اسـتفاده بـا هـا داده تحليل و تجزيه. شد توزيع ها پرسشنامه

LISREL ١٣٩٠ سرشـماري دورة در شـانون يآنتروپـ مـدل بررسـي از حاصـل نتـايج. شـد انجام  
 سياست و. باشد مي ايلام استان  درسطح بيشتر تعادل سوي به شهرها فضايي توزيع حركت نمايانگر

 بـه شـهري رشـد و جمعيتـي تـراكم نظر از و بوده مثبت ايلام استان در آنها عملكرد و شهر -روستا
 كـه اسـت آن از حـاكي اي پرسشـنامه هـاي¬داده تحليـل همچنـين. است حركت در تعادل سوي

 در شـهري-روسـتا كـاركرد حفـظ و معيارهـا و اصـول رعايـت با ايلام استان شهردر -روستا سياست
 و مثبـت تـأثير كلانشـهرها و بـزرگ شـهرهاي سـوي به جمعيت جابجايي و مهاجرت ميزان كاهش
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  قدمهم -١
هايي كه در يك مكان جايي جمعيتي نشانگر پويايي و تلاش انسان است. انسانمهاجرت و جابه
كنند. انسان داراي دانند، به مهاجرت اقدام ميي تلاش را براي خود محدود ميجغرافيايي زمينه

هاي ا مهارتهطلبد تا انسانهاي متنوع فضاهاي گوناگوني را ميهاي متنوعي است. مهارتمهارت
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خود را نشان دهند. در اين صورت مهاجرت كارساز خواهد بود؛ اما اگر اين فرآيند حركتي، بدون 
). ١١٦: ١٣٩٢پوشي و شايان، ها صورت گيرد، مخرب و منفي خواهد بود (كهنهتوجه به مهارت

 علاوه تواند مي خود ماهيت دليل به ، بوده جمعيت تحول و تغيير اصلي عامل چهار از يكي مهاجرت

كند  ايجاد جمعيت ساختار و در تعداد نيز مدت كوتاه و سريع آثاري طولاني، و درازمدت تغييرات بر
 در كشورهاي در هم و يافته توسعه كشورهاي در هم مهاجرت ).پديده١٤٥: ١٣٨٨سياني، قاسمي (

هاي مهاجرت وردم در جز .است متفاوت هامهاجرت اين ماهيت و نوع ليكن دارد؛ توسعه وجود حال
) در اين ١٩٩٦ گيرد (اسكلدون،مي صورت طبيعي حوادث يا سياسي مسائل اثر در كه اجباري

راستا، مهاجرت در نيم قرن اخير، در كشورهاي صنعتي مهار شده است تا جايي كه به عنوان يك 
را حل  مشكل مطرح نيست؛ اما در كشورهاي جهان سوم نه تنها نتوانستند با تدابير لازم مشكل

: ١٣٩٢پوشي و شايان، اند(كهنهها بين مناطق، آن را نيز تشديد كردهكنند، بلكه با ايجاد نابرابري
 در ويژه به جهان، در شهرنشيني افزايش به رو روند و بزرگ شهرهاي فزاينده مشكلات امروزه ).١١٦

 چنين رود. درمي شمار به توسعه هاياستراتژي بازدارنده عوامل از توسعه، رو به كشورهاي

- چاره مشكلات و پيامدها شهرها، گسيخته لگام گسترش و جمعيت شهرنشين، رشد كشورهايي،

) و دگرگوني ١٨: ١٣٩٢پور و همكاران، محيطي (سميعيزيست و اجتماعي اقتصادي، ناپذير
نوذري،  هاي روستايي و گذار يا تبديل آنها به شهر را نيز به دنبال داشته است (ايزدي وسكونتگاه

). ضعف ساختاري مناطق روستايي سبب گرديده تا روستاييان براي به دست آوردن ٧٨: ١٣٩٢
هاي بهتر به مناطق شهري مهاجرت كنند. گريزناپذيري مهاجرت به ويژه در ميان اقشار دانش فرصت

ه آموخته به عنوان فرار مغزهاي روستايي تعبير شده است؛ لذا مهاجرت براي كسب موفقيت نتيج
-بدين ترتيب به نظر مي» شما بازنده خواهيد بود اگر روستا را ترك نكنيد«منطقي اين شعار شد: 

پيرايگي در مقايسه با هاي سنتي اجتماعات كوچك روستايي با منطق سادگي و بيرسد ارزش
قاسمي يابد (بازد و مهاجرت به عنوان يكي از پيامدهاي آن تظاهر ميفرهنگ شهري رنگ مي

 را خود توجه اي،منطقه و شهري مسائل گرانتحليل مشكلات، اين نتيجه در ).١٤٥: ١٣٨٨ سياني،

 از ناشي تعادل عدم با براي مقابله لازم استراتژي يك عنوان به متوسط، و كوچك شهرهاي توسعه به

 هنگامي تا چرا كه،). ١٥٨: ٢٠١٠بيگي و همكاران، (مهدياند كرده معطوف بزرگ، شهرهاي توسعه

روند  تمديد و تشديد به بيشتري گرايش باشد، محدود بزرگ شهر چند به صرفاً شهري رشد هك
پور و تر (سميعيرشد در اين مراكز خواهد بود تا انتقال تدريجي آنها به مراكز شهري كوچك

پايداري جمعيت شهري و روستايي در جهان در حال توسعه به عنوان  ).١٨: ١٣٩٢همكاران، 
طرح اين موضوع از اين منظر ). ٣: ٢٠٠٥، ١(لينچ شناخته شده است ٢١لش قرن ترين چاكليدي

-هاي جمعيتي از روستا به شهر به عنوان يكي از ابعاد مهم مناسبات روستااهميت دارد كه جريان
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شود و توسعه روستاها و شهرها و برقراري ترين بعد آن تلقي ميترين و ملموسشهر و عيني
تواند به تثبيت و پايداري جمعيت هر يك كمك نمايد (معيدفر و ابل ميمناسبات سودمند متق

در كشور ما نيز توسعه شهرهاي كوچك از طريق اجراي سياست ارتقاي  ).٧٦: ١٣٨٦اكبري، 
ترين اقداماتي بوده كه با هدف بهبود كيفيت و روستاهاي بزرگ و مستعد به شهر شدن، يكي از مهم

ي روستايي، كاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جذب مهاجراندر استانداردهاي زندگي در نواح
شهرهاي بزرگ و جذب مهاجران در شهرهاي كوچك انجام گرفته است. برخي مطالعات مويد 

اي تبديل مراكز روستايي به شهر است؛ زيرا شهرهاي كوچك با كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسعه
دمات مورد نياز ساكنان در كاهش مهاجرت روستاييان هاي شغلي غير زراعي و ارائه خايجاد فرصت

ي توزيع متعادل جمعيت، امكانات و سرمايه كنند و زمينهتر نقش موثري ايفا ميبه شهرهاي بزرگ
ي گذشته ). هم سو با اين سياست طي چند دهه١٨: ١٣٩٢آورند(زياري و رمضان زاده، را فراهم مي

، ١٣٣٥- ٤٥هاي اند. طي سالبه نقاط شهري تبديل شده تعدا زيادي از نقاط روستايي در كشور
هاي روستا به شهر ارتقا يافتند. افزايش تعداد شهرها از طريق ارتقاي روستاها طي سال ٧٨تعداد 

شهر بوده است، و اين تعداد در  ١١٦و  ١٢٣، ٩٦به ترتيب  ١٣٦٥- ٧٥و  ١٣٥٥- ٦٥، ١٣٤٥-٥٥
 ١٣٣٥رسد. به عبارت ديگر، از سال شهر مي ٤٠٦ با رشدي چشمگير به ١٣٧٥-٨٥هاي فاصله سال

نقطه، شهرهاي  ٢٥از اين تعداد  .شهر به شهرهاي كشور افزوده شده است ٨١٧، تعداد ١٣٨٥تا 
ها ايجاد جديد و نوبنيادي بوده كه در اطراف كلان شهرها با هدف جذب جمعيت مازاد و سرريز آن

دلايلي مانند: تقاضا و پيگيري مردم محلي، موقعيت  اند كه بهاند، ولي بقيه روستاهايي بودهشده
مناسب يا خاص جغرافيايي، موقعيت خاص سياسي (مركزيت بخش) در تقسيمات كشوري، جمعيت 
نسبتاً زياد، پيگيري نماينده شهرستان در مجلس، و در نهايت با موافقت مسئولان در سطح بخش، 

در اين  .انددفاعي دولت به شهر ارتقا يافته شهرستان، استان، وزارت كشور و كميسيون سياسي و
قانون تقسيمات كشوري نقش موثري در تشديد روند تبديل نقاط روستايي به  ٤زمينه تبصره ماده 

مراكز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد «شهر داشته است. طبق اين تبصره 
يمات كشوري) چنانچه در تراكم كم داراي قانون تعاريف و ضوابط تقس ٤شرايط (مندرج در ماده 

توانند به عنوان شهر شناخته نفر جمعيت باشند مي ٦٠٠٠نفر و در تراكم متوسط بالغ بر  ٤٠٠٠
 ٣١ از ايران در شهرنشيني نسبت گذشته، سال ٥٥ طي ).١٣٨٥(دفتر تقسيمات كشوري، » شوند

 رشد موازات به است. يافته افزايش ١٣٩٠ سال در درصد ٧١ از بيش به ،١٣٣٥ در سال درصد

 سال در شهر ١١٣٩ به ١٣٣٥ سال در شهر ١٩٩ از نيز تعداد شهرها شهرنشيني، ميزان شتابان

در واقع تبديل روستا به شهر از اقداماتي است كه  ).١٣٩٠ايران، آمار (مركز است رسيده ١٣٩٠
مند شدن ت زندگي و بهرهوزارت كشور با توجه به تقاضاهاي گسترده مردم براي بهبود وضع و كيفي

) و همچنين به منظور بهينه سازي نظام ٣٥: ١٣٨٩از امكانات و خدمات بهتر (رضواني و همكاران، 
سياسي و از ميان بردن فاصله اجتماعي و اقتصادي بين شهر و روستا انجام داده است (ايزدي، 
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هرها به واسطه تبديل نقاط استان ايلام نيز وضعيت كلي كشور را دارد؛ و در آن تعداد ش ).١٣٩١
به تعداد ١٣٩٣تا  ١٣٨٥هاي اي كه طي سالروستايي به شهر بسيار افزايش يافته است، به گونه

 شهر افزايش يافته است ٢٥شهر ديگر افزوده شده و جمع كل شهرهاي استان به  ٦شهرهاي استان 
هاي ناامن و ه عنوان كانون). با توجه به اينكه روستاها معمولاً ب١٣٩٣(دفتر تقسيمات كشوري، 

هاي مهاجرتي در روستاييان را، به شوند، بروز انگيزهمحروم از نظر اقتصادي و اجتماعي تلقي مي
شود. در اينجا، عملكرد قانوني و درست اميد برخورداري از حداقل امكانات در شهرها منجر مي

تواند معيشتي مي - اشتي و رفاهيبهد -هاي شغلي و تسهيلات آموزشيشهرها در ايجاد فرصت-روستا
توجه ساكنان را به خود جلب كند و مانع از مهاجرت به شهرهاي بزرگتر شود. بنابراين عملكرد 

شهرهاي استان ايلام، يعني توسعه مناطق روستايي به شهر ضمن حفظ كاركرد -قانوني روستا
تواند راهكار مناسبي براي ميهاي اقتصادي و معيشتي در بين روستاييان روستايي و ايجاد انگيزه

است كه پژوهش اين اساسي اين  هايحال پرسشحفظ جمعيت در شهرهاي كوچك استان باشد. 
شهرها يا همان شهرهاي كوچك در استان ايلام تا چه حد در جلوگيري از مهاجرت و -روستا

ال بعدي اين و سوشهرها به سوي شهرهاي بزرگتر تأثيرگذار بوده است؟  -جابجايي جمعيت روستا
شهرها يعني ضمن تبديل روستا به شهر،  كاركرد روستايي آن حفظ -است كه عملكرد قانوني روستا

شهرها به سوي شهرهاي بزرگتر  -تا چه حد در جلوگيري از مهاجرت و جابجايي جمعيت روستاشود 
  دهد.پاسخ ها در واقع هدف اين مقاله اين است كه به اين پرسش خواهد بود؟ تأثيرگذار 

  
  مفاهيم، مباني نظري و پيشينه تحقيق -٢

 شهرنشيني و شهر مفهوم تعريف مشكل قدمت به كوچك شهرهاي تعريف مشكل و مسأله شايد

 حداقل كشورها اكثر كه علّت اين هست. به نيز تر مشكل كوچك شهرهاي تعريف مسأله حتّي. باشد

 هيچ كه، حالي در .دارند هاكشهر يا شهري مراكز براي هاييتعريف رسمي، اداري و لحاظ به

: ٢٠٠٥، ١(ئوسو ندارد وجود بزرگ و متوسط كوچك، شهري چون مراكز هم مواردي براي تعريفي
هاي اخير براي توصيف بسياري از شهرهاي كشورهاي جهان شهري در سال –اصطلاح روستا ) ٢١

(شهري) به  Urban(روستايي) و  Ruralسوم مطرح شده است. اين اصطلاح از دو صفت انگليسي 
ساخته شده و عبارت است از تركيب و ادغام ساختارهاي اجتماعي شهري و  Rurbanصورت 

شهر يا شهر كشاورزي؛ روستاهاي  -). روستا١٢٥: ١٣٧٦روستايي در حاشيه مراكز شهري (سعيدي، 
ها ناندازهاي روستايي در آاندازهاي شهري نيز همراه با چشمبزرگ و پرجمعيتي هستند كه چشم

شود. فعاليت غالب اقتصادي اين روستاها ممكن است كشاورزي باشد، ولي فعاليت خدماتي ديده مي
ها رواج دارد. همچنين ساختار اجتماعي، فرهنگي و فيزيكي اين روستاها و گاهي صنعتي نيز در آن
  ).٢٠: ١٣٩٢(زياري و رمضان زاده،  نيز به شهرها شباهت دارد
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 به دارد، عهده به كدام هر كه نقشي و آنها توصيف كه مؤثّرند شهر يك هانداز در متعددي عوامل

ملاك به صرفاً شهرها اندازه بنديدسته در نيز متّحد كند. سازمان مللمي كمك شهر اندازه تعريف
 در كوچك شهرهاي تعريف عّلت، همين به ).٧: ١٣٨٣(زبردست؛  دارد تكيه جمعيتي هاي

 و تعريف داراي خود خاص و شرايط ها ويژگي به توجه با كدام هر و بوده متفاوت مختلف كشورهاي
 شهرهاي جمعيتي دامنه كه است شده سبب موضوع هستند. همين مشخصي جمعيتي اندازه

معيار ارائه شده  ).٢٣: ١٣٩٢پور و همكاران، (سميعي باشد متفاوت ديگر كشور به كشوري از كوچك
-هزار نفري و كمتر از آن است. در سياست ١٠٠كوچك توسط سازمان ملل براي تشخيص شهرهاي 

هزار نفر و  ٥٠-١٠٠هاي كلي طرح آمايش سرزمين ايران شهرهاي متوسط كوچك با جمعيت 
برخي منابع حد استاندارد  .شوندهزار نفر شناخته مي ٥٠شهرهاي كوچك با جمعيت كمتر از 

 و مكاني مقتضيات و به شرايط توجه با ايران، دردانند. هزار نفر مي ٢٠-٥٠شهرهاي كوچك را 
 و شناسايي شهرهاي كوچك عنوان به نفر هزار ٥٠ تا ٢٠ بين شهري نقاط مناطق، و ها استان خاص

 آورند(فني؛مي شهرها روستا يا كوچك بسيار شهرهاي زمره در را آن از كمتر و است شده پذيرفته

٧: ١٣٨٨.(  
يگر در چند دهه گذشته با افزايش گسترده كشور ايران هم به مانند بسياري از كشورهاي د

نمايد: افزايش طبيعي شهرنشيني مواجه شده است. اين رشد شهرنشيني به سه طريق رخ مي
جمعيت در شهرها؛ مهاجرت روستاييان به مناطق شهري؛ و تبديل نقاط روستايي به شهر (ايزدي و 

  ).٧٨: ١٣٩٢نوذري، 
  

  هاي روستا شهرنظريه - 
 نگرمثبت و نگركلي منفي دسته دو به توان مي را شهر – روستا مناسبات هب نظري رويكردهاي

 و شهر نفع به و طرفه يك را شهر با بين روستا مناسبات نگرمنفي هايرويكرد در نمود. بنديتقسيم
 به ... اقتصادي، مالي، مردم (مهاجرت)، و هايجريان كليه دارند كه اعتقاد و دانندمي روستا ضرر به

  هاي مختلف بيان شده است:) نظريات و ديدگاه١جدول ( .است زيان روستا به و شهر نفع
  شهر- ): رويكردها و نظريات مناسبات روستا١جدول (

  نظريه  پردازنظريه  رويكرد

في
 من

رد
ويك

ر
 -

گر
ن

  

 و كشور يك مجموعه آن در كه كندمي ياد ٢استعماري اقتصاد فضاي نام به الگويي از  ١پوتر
شود مي هماهنگ و متشكل استعمارگر قدرت به خام مواد نمودن صادر براي سرزمين

   ).١٧: ٢٠٠٥، ٣(لينچ
 تحميل بر پيوسته و صنعتي عمدتا غير دنياي در روستا با شهر ميان روابط تحليل در  ٤بوبك هانس

                                                           
1 . Potter 
2 . Colonial space economies 
3 . lynch 
4 . Hans Bobek 
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 روستايي هايمحيط بر شهرها سوي استثماري از ماهيت با سلطه روابط از اي ويژه نوعي

شرق  كشورهاي در پيراموني (روستايي) هايحوزه و شهرها روابط زمينه در رد.دا تاكيد
 روابط و ١بريبهره داريقالب سرمايه در را سلطه روابط گونه اين ايران بويژه اسلامي،

  )٨٠: ١٣٨٦است (معيدفر و اكبري،  ساخته انگلي مطرح
 گوندر آندره

  ٢فرانك
 سطوح در طورهمين بلكه شود،نمي محدود الملليسطح بين به قمر –متروپل  رابطه

 بزرگ شهرهاي كه طورهمان ترتيبدارد. بدين جريان نيز جهان سوم داخلي و ايمنطقه

 به نسبت خود نوبه به نيز اقمار اين خود اند،گشته تبديل غرب اقمار متروپل به ملي

 در نيز هاشهر آن خود و روندمي شمار به استعماري متروپل يك تر، شهرهاي كوچك

: ١٣٧٨هستند (سو،  روستاها و محلي هايشهرك شكل به اقماري داراي اطراف خود
  ).١٨: ٢٠٠٥لينچ، و  ٧٩: ١٣٨٤، پاتر و ايونز، ١٢٤

 تنها نه روستايي، هايحوزه بر شهر نفوذ مؤثر دارد، اعتقاد خود شهري سوگيري نظريه در  ٣ليپتون مايكل

 روستايي هايحوزه داخل در هايينابرابري بلكه موجب ،داردمي نگه فقر در را فقير مردم

 (ليپتون داندمي روستا زيان و ضرر به را روستا با شهر وي مناسبات مجموع در شود.مي

  ).١٥٠: ١٩٩٨، ٤، تاكولي٣١٣: ١٣٨٣از شكويي،  نقل به

ت
مثب

رد 
يك

رو
گر

ن
  

اي از خدمات راهم كردن دامنهويژه شهرهاي مياني در فاي شهرها و بهبر نقش توسعه  ٥راندينلي
: ١٣٨٠، راندينلي به نقل از شكويي، ١٨:  ٢٠٠٥لينچ، براي نواحي پيرامون تأكيد دارد (

٣٠٣(  
پرو، هريشمن و 

  ٦هانسن
 دارند اعتقاد كه هستند، رشد قطب نظريه به عبارتي يا و الگو از جمله صاحبنظران

 پيرامون توسعه و شوندمي سوبمح رشد قطب خود روستاهاي پيرامون به نسبت شهرها

» ٨اثر انتشار تدريجي«و » ٧اثر قطبي شدن«از  گيري بهره با افراد اين .سازندمي فراهم را
كنند يا رخنه به پايين، سازوكار تأثير شهرها بر روستاها و نواحي پيرامون را بيان مي

  ).٨٢: ١٣٨٦(معيدفر و اكبري، 
 به و آغاز شهر از مركز نوسازي اشاعه است، معتقد و كنديم تعريف ١٠نوسازي با را توسعه  ٩گولد

 شواهد اين كرد. پيدا جريان روستايي نواحي نهايتاً و شهري ترپايين مراتب سلسله طرف

باشد  رشد قطب نظريه پايين رخنه به يا و تدريجي انتشار اثر همان تواند مي احتمالا
  ).٢٢: ٢٠٠٥(لينچ، 

ردفيلد  اسملسر،
 ،اينكلس،

 توسعه كشورهاي در روستايي اجتماعات بر آن غلبه و جامعه شهري گسترش به توجه با

 اجتماعات تمركز و شهرگرايي را نوسازي و توسعه اساسي از معيارهاي يكي يافته،

                                                           
1 . Rent-Capitalism  
2 . Andre Gunder Frank 
3 . Michal lipton 
4 . Tacoli 
5 .Rondineli 
6 .Perroux, Hirschman, Hansen 
7 .Polarization Effect 
8 . Trickling Down effect 
9 . Gould 
10 . Modenaizaton 
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 هوزليتز و

   ١ايزنشتاد
  ).٢٠- ٢١: ١٣٧٤دانند (سبزيان، مي شهرها در توسعه در حال كشورهاي

ان مركزي تلاش كرد تا اندازه و فاصله مكانهاي مركزي و منطقه تجارت آنها را تئوري مك  والتر كريستالر
هاي اصلي اين نظريه از فرضيكي بر حسب اندازه شان مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. 

آن است كه هر مركزي بايستي از سطح پتانسيل بالايي برخوردار باشد تا بتواند ناحيه 
رار دهد. بنابراين بايد سيستمي از روستاهاي مركزي در وسيعي را تحت تأثير نفوذ خود ق

هاي مختلف وجود داشته باشند تا بتوانند نواحي پيراموني خود را تحت پوشش مقياس
  .)٢٧٦: ١٣٩١(مظفري و دوستي،  قرار دهند

جان فريدمن و 
  مايك داگلاس

نظريه  پيرامون، خطوط –هاي موجود در نظريات قطب رشد و مركز با توجه به ضعف
اند كه تجسم شهري مطرح كرده-جديدي را تحت عنوان سياست آمايشي توسعه روستا

اي از عناصر كليدي شهرهايي كه پاره-ي كشتزارهاست؛ يعني روستاايجاد شهرها در پهنه
شهرگرايي را در نواحي كوچك و پرتراكم روستايي داراست (پاپلي يزدي و رجبي 

  ).٢١٢: ١٣٨٢سناجردي، 
  يسندهمنبع:نو

 

  شهر - معيارهاي روستا - 
شهرها مطرح و مورد -ها و تجربيات موجود، اصول و معيارهايي بسياري براي روستابراساس نظريه

هاي زيربنايي و توان به شاخصتجزيه و تحليل قرار گرفته است كه از جمله اين اصول و معيارها مي
هاي بهداشتي و فرهنگي و شاخص هاي اجتماعيهاي كالبدي و تسهيلاتي، شاخصارتباطي، شاخص

  و درماني اشاره كرد.
هاي زيربنايي و ارتباطي: در اين شاخص عواملي چون وجود تأسيسات زيربنايي مورد الف) شاخص

كشي، برق و تلفن و عوامل ارتباطي مانند: وجود شهر مانند: جاده آسفالت، آب لوله-نياز يك روستا
، ٢دمات ارتباطي، دسترسي به روزنامه و نشريات (گانزحمل و نقل عمومي، نمايندگي پست و خ

  ) مدنظر قرار گرفته است.١٩٦٢
هاي كالبدي و تسهيلاتي: تجهيزات روبنايي موردنياز مانند: مركز خدمات، شركت تعاوني، ب)شاخص

-) و عناصر كالبدي و كاربري١٣٦٨نت، مدارس ابتدايي (فريد، پاسگاه انتظامي، پايگاه بسيج، كافي

نفر كاركن و بيشتر،  ١٠هاي صنعتي هاي ورزشي، كارگاهشهرها همچون سالن- موكد روستا هاي
) مورد ١٣٨٧تعداد مسكن دائمي، درصد كاربري فضاي سبز و درصد كاربري مختلط (ويليامز، 

  گيرد.بررسي قرار مي
مانند: هاي اجتماعي و فرهنگي هاي اجتماعي و فرهنگي: در اين شاخص علاوه بر شاخصج) شاخص

)، تعداد باسوادان، تعداد شاغلان، تعداد افراد در حال تحصيل براي ١٩٨٣ميزان جمعيت (راندنيلي، 

                                                           
1 .Rdfild, Inkeles, Hoselitz, Eisenstadt 
2 . Gans 
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) و براي بررسي ١٩٩٦، ١وارد كردن بعد مشاركت مردم از درصد مشاركت در انتخابات شورا (هيلي
شهرها -تاميزان امنيت از معكوس نسبت جرم و جناست در سال كه به عنوان عوامل اصلي در روس

  )، استفاده شده است.١٣٨٧گردند (مفيدي، عنوان مي
شهرها به آن توجه -هاي بهداشتي و درماني: يكي ديگر از عواملي كه بايستي در روستاد)شاخص

تواند نقش مؤثري در سلامت جسمي و به تبع آن رواني شود عوامل بهداشتي و درماني است كه مي
  ).١٣٨٧، مردم هر منطقه داشته باشد (احمدي

  
  شهرها در جلوگيري از مهاجرت-نقش روستا - 

هايي براي دامنه وسيعي از خدمات فرهنگي و اجتماعي مؤثر بر شهرهاي كوچك همچون كانون
توانند دسترسي به كنند. اين شهرها ميدگرگوني شرايط اقتصادي بيشتر روستاييان عمل مي

اي از ساكنان روستاها فراهم سازند عمده خدمات اساسي و امكانات رفاهي و آموزشي را براي بخش
  ).٨١: ١٣٩٢(ايزدي و نوذري، 

، ٢شهري باشند (گيل- توانند ابزار موثر و كارا براي بهبود پيوندهاي روستاييشهرهاي كوچك مي
توانند به عنوان حلقه واسط بين نواحي روستايي و سطوح بالاتر ). از طرف ديگر، آنها مي١٣١: ١٩٩٢

). توسعه شهرهاي كوچك براي توسعه ٧٩: ١٩٩٥، ٣هري عمل كنند (پدرسونسلسله مراتب ش
افزايش توليدات كشاورزي و همچنين مبادله كالاها بين شهر و حومه و مشاركت اقتصادي بين شهر 

اي براي بهبود و و حومه، سودمند است؛ آن هم بدين خاطر كه اين شهرها نقاط تعيين كننده
، ٤ن كارگران و روستاييان و بين شهر و حومه هستند (دين و زونگفنافزايش همكاري دو جانبه بي

٢٥: ١٩٨٢.(  
بندي كرد: فيزيكي توان پيوندهاي بين شهر و روستا را در اين شش گروه طبقهبه طور كلي مي

هاي جاييها)؛ اقتصادي (پيوندهاي توليدي رفت و برگشتي و جز اينها)؛ جابهها، انرژي، آبراه(جاده
(تمام اشكال مهاجرت، شامل رفت و آمدهاي روزانه)؛ خدمات (بخش دولتي و خصوصي)؛ جمعيتي 

: ٢٠٠٣، ٥ها (كاميرشبكه و سازمان سياسي و اجتماعي؛ و جاري شدن اطلاعات و پراكنش نوآوري
١٠.(  

اند كه نتايج اجراي سياست تقويت و توسعه شهرهاي كوچك هاي اغلب كشورها حاكي از آنبررسي
بت و سازنده است و موارد منفي آن بسيار ناچيز است و در تمامي كشورها عموميت ندارد. عمدتًا مث

تر و جذب مهاجران در از جمله نتايج مثبت اين سياست، كندشدن روند مهاجرت به شهرهاي بزرگ
ها در درون كشورها، بهبود نظام تر جمعيت و امكانات و فعاليتتر، توزيع متعادلشهرهاي كوچك

                                                           
1 . Healy 
2 . Gaile 
3 . Pederson 
4 . Deyin & Zongfen 
5 . Kammeier 
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مراتب سكونتگاهي شهري، افزايش تعداد شهرهاي كوچك، تأثيرگذاري شهرهاي كوچك بر  سلسله
توسعه نواحي روستايي تحت پوشش خود، تقويت پيوندهاي شهري روستايي و نظاير اينها (ايزدي 

هاي ). در ايران نيز به مانند بسياري از كشورهاي ديگر، در دو دهه گذشته پژوهش١٣٨٠خرامه، 
- ينه روابط شهر روستا و همچنين نقش شهرهاي كوچك در توسعه روستايي و منطقهمختلفي در زم

گونه شهرها در اين زمينه از طريق بهبود و اي انجام گرفته كه در بيشتر آنها به نقش مثبت اين
هاي شغلي براي روستاييان و تثبيت جمعيت و كاهش تأمين انكانات و خدمات و ايجاد فرصت

  ه شهر اشاره شده است.هاي روستا بمهاجرت
  

  پيشينه پژوهش -٣
 مورد را روستايي زندگي توسعه در كوچك شهرهاي نقش ايمقاله در )٢٠٠١( نديگرا و ١آبرها

 نقش همچنين و ايمنطقه يتوسعه در كوچك شهرهاي نقش )٢٠٠٨و (وسئاند. هداد قرار مطالعه

 در )٢٠٠٨( ليون و جونتايون اند.نموده بررسي را غنا كشور در فقر كاهش در را شهرها اين

 توسعه از هدف سه،  ؟يابند توسعه بايد چين كوچك هايشهرك و شهرها آيا عنوان با گزارشي

 از كشاورزي؛ و هاروستاييان، حومه مشكلات حل: كنندمي بيان چنين اين را چين كوچك شهرهاي

 شهرها يتوسعه كليد كه دهدمي ننشا پژوهش اين نتايج اجتماعي، تعادل ايجاد و هازاغه بردن بين

 و محلي دولت ساختار اصلاح روستايي، هايزمين مالكيت اصلاح چين، در كوچك هايشهرك و
- ، ميشونديم اداره خودفرمان صورت به كه هاييدهكده و هاشهرستان بين ارتباط كردن متعادل

 با مرتبط نظري مباني و چككو شهرهاي تعريف به پژوهشي ايمقاله در )٢٠٠٩(٢جاين و بل باشد.

) ٢٠١٤( ٣ژانگاند. كرده تحليل را آن به راجع منفي و مثبت ديدگاههاي و اندپرداخته موضوع اين
در پژوهش خود مباحث هويتي و تعلق داشتن زنان روستايي در مهاجرت به شهر و اشتغال در آن 

وهش، زنان روستايي مهاجر به در چين امروز مورد بررسي قرار داده است. طبق يافته هاي اين پژ
خواست خود از هويت روستايي فاصله گرفته، هويت اصلي خود را انكار مي كنند و در همان حال در 
موقعيت هاي مختلف مرزهايي را براي ساير مهاجران روستايي تعيين مي كنند. اين مرزها بر خلاف 

يشتر بين زنان مهاجر روستايي و صدمه آنچه كه انتظار مي رود در واقع در راستاي ايجاد فاصله ي ب
) در مقاله ي خود دريافتند كه از ٢٠١٥( ٤زدن به وحدت بين آنها عمل مي كنند. كايي و همكاران

اي در هاي مالياتي و جريمهتوانند معيار مناسبي را براي اعمال سياستمحاسبه ي برون رفت مي
لاوه بر اين، گسترش فضاي برون رفت نيز شهري در اختيار قرار دهند. ع - تبديل زمين روستايي

آيند.  فرمانكي ويز و مرجع خوبي براي راهبردهاي كمربند سبز و منطقه بندي به شمار مي
                                                           
1 abraha  

Bell & jayne ٢  

3 .zhang 
4 . Cai and et al. 
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هاي اتحاديه ي اروپا را بر ) تأثير سياست هاي توسعه روستايي و سياست گذاري٢٠١٦( ١همكاران
قرار دادند. نتايج پژوهش ايشان  توسعه ي بخش خصوصي در مناطق روستايي لهستان مورد بررسي

نشان داد كه مشاركت فعالانه ي بخش خصوصي در برنامه هاي توسعه تأثيري مثبت بر مشاركت و 
ي بومي و همكاري اين بخش با ساكنين بومي در فعاليت هايي نظير ارائه ي راهبردهاي توسعه

 –ملي براي مهاجرت روستايي اي مدل مبتني بر عا) در مقاله٢٠١٦( ٢محلي دارد. چن و همكاران
اي نقش ) در مقاله١٣٩٠پور و همكاران (اند. جمعهشهري بر اساس پژوهش هاي گذشته ارائه داده

شهرهاي كوچك در توسعه مناطق روستايي را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه دست يافتند 
 توسعه براي مركز و الگو يك نبعنوا فيروزآباد كوچك شهر در اقتصادي و اجتماعي هاي شاخصكه 

 فيروزآباد شهر همچنين .است برخوردار روستايي نقاط ساير با مقايسه در بالاتري ازسطح روستايي

بيگي و مهدي است شده پيرامون روستاهاي در مسكن و كار وضعيت ثروت، و درآمد بهبود موجب
اي شهر وحيديه ي ناحيهاي نقش روستاشهرها را در تعادل بخش) در مقاله١٣٩٠حاجيلويي (

شهرستان شهريار را مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش ايشان براساس مدلهاي آماري ضريب 
 –پذيري، شاخص توسعه يافتگي موريس و مدل تحليل تغييرات سهمي آنتروپي، ضريب كشش

ني نقش بخشي حاكي از آن داشت كه تبديل شدن شهر وحيديه در روند توسعه روستاهاي پيرامو
اي به بررسي عوامل موثر بر مهاجرت ) در مقاله١٣٩٠مؤثري ايفا نكرده است. پناهي و پيشرو (

جوانان روستايي به شهر روستاهاي بخش مركزي شهرستان مرودشت پرداختند. نتايج نشان داد كه 
مل عوامل اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي در مهاجرت جوانان روستايي داشته است. هرچند كه عوا

اي فرآيند درآمدزايي و ) در مقاله١٣٩٠تاثير نبوده است. عنابستاني و عنابستاني (اقتصادي نيز بي
شهر به سبزوار را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج پژوهش ايشان  –نقش آن را در مهاجرت روستا 

به سبزوار حاكي از آن داشت كه بيشتر مهاجران در سنين فعاليت و همراه افراد خانواده خود 
اند. از نظر موقعيت شغلي قبل از مهاجرت داراي مشاغلي از قبيل كارگري، كشاورزي مهاجرت نموده

يابد. در زمينه هاي كارگري افزايش ميو غيره هستند كه بعد از مهاجرت ضريب اهميت فعاليت
ده و سطح درآمد هاي مهاجر مشاهاي در بين خانوادههاي مهاجرين نيز افزايش قابل ملاحظهدارايي

هاي ) در پژوهشي علل مهاجرت١٣٩٢پوشي و شايان (يابد. كهنهنيز پس از مهاجرت افزايش مي
شهري در بخش خاو و اميرآباد شهرستان مريوان را مورد ارزيابي قرار دادند و با توجه به نتايج -روستا

ت اصلي مهاجرت مشخص شد كه كمبود اشتغال و وجود بيكاري و پس از آن كمبود درآمد، عل
شود. روستاييان بخش حاو و اميرآباد به شهر و در نهايت، تخليه روستاهايشان محسوب مي

شهرها و شهرهاي كوچك را در توسعه -اي اثرات روستا) در مقاله١٣٩٢بوذرجمهري و همكاران (
-جاد روستاروستايي شهرستان نيشابور مورد بررسي قرار دادند. نتايج پژوهش ايشان نشان داد كه اي

                                                           
1 . Furmankiewicz 
2 .chen and et al 
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اي شده و با جمعيتي در ابعاد ناحيه –هاي آماري موجب تعادل فضايي شهرها به استناد تحليل
درصد رفت  ٦٠اجتماعي و رفاهي در اين نواحي، از حدود  –استقرار خدمات متنوع اداري، اقتصادي 

ين در و آمدهاي غيرضروري و پرهزينه روستاييان به مركز شهرستان جلوگيري نموده و همچن
نوع شغل  ٢٥افزتيش رضايت آنها و ايجاد ديدگاه مثبت نسبت به توسعه منطقه، ايجاد بيش از 

درصد مراكز خرد و فروش محصولات كشاورزي از نيشابور به  ٨٠تا  ٣٠جديد و تغيير مكان حدود 
 ) در پژوهشي تأثير ارتقاي روستا به شهر در تحول١٣٩٢اين شهرها شده است. ايزدي و نوذري (

ها حاكي از آن داشت كه با تبديل شدن شهري را مورد بررسي قرار دادند. يافته- هاي روستاييتعامل
بخش بيضاء به شهر، پيوندهاي عملكردي و انسجام روابط فضايي در محدوده مورد مطالعه افزايش 

اي ) در پژوهشي نقش روستاشهر در تعادل بخشي ناحيه١٣٩٢زاده (يافته است. زياري و رمضان
شهرستان بروجرد را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج نشان داد كه شهر كوچك اشترينان در تعديل 

هاي روابط ميان روستاها با شهر بروجرد در سطح شهرستان تا حدودي مؤثر بوده است و تحليل
تاشهر تواند با پذيرش نقش روسباشند كه روستاي جهان آباد ميانجام شده نشان دهنده اين امر مي

) در مقاله ١٣٩٢بخشي به شهرستان بروجرد مؤثر واقع گردد. محمدي يگانه و همكاران (در تعادل
شهرها در توسعه روستاهاي پيراموني شهر زرين رود شهرستان خدابنده  -اي نقش عملكردي روستا

در شهر -را مورد بررسي قرار دادند. نتيجه پژوهش ايشان نشان داد كه بيشترين اثرات روستا
شهر زرينه رود تعادل بخشي  -فرهنگي بوده و روستا -محدوده مورد مطالعه در بعد اجتماعي

  اي را در محدوده مورد مطالعه به همراه نداشته است.منطقه
اي و توسعه شهرها را در تعادل بخشي ناحيه -هايي كه در اينجا ذكر شد نقش روستاپژوهش

شهري را بررسي نمودند كه -هاي روستااينكه علل مهاجرت روستايي مورد ارزيابي قرار دادند و يا
هريك از اين مطالعات در جايگاه خود از اهميت بالايي برخوردار است اما در پژوهش حاضر سعي بر 

شهرهاي استان ايلام و ميزان تأثيرگذاري عملكرد قانوني آنها در متعادل -آن است تا وضعيت روستا
مورد بررسي قرار دهد.در ضمن براي اولين بار است در داخل  سازي جمعيت و كاهش مهاجرت را

استفاده  LISRELافزار كشور مقاله اي با اين موضوع براي آزمون فرضيات  از روش رگرسيون در نرم
  نموده است.

  

  روش تحقيق -٤
تحليلي انجام شده و از نوع كاربردي است. جامعه آماري آن شهرهاي –اين پژوهش به روش توصيفي

است. در اين پژوهش شهرهاي با  ١٣٩٠شهر كوچك طبق آمار سال  ١٩چك استان ايلام شامل كو
اند. اطلاعات هزار نفر به عنوان شهرهاي كوچك مورد ارزيابي قرار گرفته ٥٠جمعيت كمتر از 

هاي آماري اي و با استفاده از مدلاي و ميداني با تكنيك پرسشنامهموردنياز از منابع كتابخانه
اي اي چند مرحلهگردآوري شده است. جامعه نمونه به منظور توزيع پرسشنامه با روش خوشه
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هزار نفر   ٢٠ شهر كوچك استان شهرهاي با جمعيت كمتر از ١٩انتخاب شد. در مرحله اول از بين 
باغ، دلگشا، آباد، چوار، بدره، پهله، زرنه، موسيان، سرابشهر (آسمان ١٠را در نظر گرفته و تعداد 

آباد و توحيد) از بين آنها انتخاب شد. در مرحله دوم با توجه به اطلاعات جمعيتي و تعداد صالح
وكران، از مجموع خانوارهاي خانوارهاي هر يك از شهرهاي كوچك موردنظر با استفاده از فرمول ك

سرپرست خانوار روستا شهري به عنوان نمونه انتخاب  ٣٦٦خانوار)  ٧٩٦٨شهر نمونه (-روستا ١٠
شهرها مشخص -هاي هر يك از روستاشدند كه براساس روش تخصيص متناسب با حجم تعداد نمونه

 ها تكميل شدند.) و پرسشنامه١(جدول 

  
  يافته به شهرهاي موردنظر بر اساس تعداد خانوارهاي آنها هاي تخصيص ): پرسشنامه١جدول (

  تعداد پرسشنامه  )١٣٩٠تعداد خانوار (آمار سال   نام شهر  رديف
  ٥٨  ١٣٢٤  آسمان آباد  ١
  ٦٢  ١٣٣٣  چوار  ٢
  ٤٨  ١١٠٤  بدره  ٣
  ٤٥  ٩٥٤  پهله  ٤
  ٣٧  ٧٤٨  زرنه  ٥
  ٢٦  ٥٦٤  موسيان  ٦
  ٢٦  ٦٠٨  باغسراب  ٧
  ٢٦  ٥٥١  دلگشا  ٨
  ٢٠  ٤٠٧  بادصالح آ  ٩
  ٢٠  ٣٧٥  توحيد  ١٠

  ٣٦٦  ٧٩٦٨  جمع كل

  مأخذ: محاسبات نگارندگان.
  
شهرها از نظر اصول و معيارهاي - به منظور تدوين پرسشنامه سوالاتي در مورد وضعيت روستا 

زيربنايي و ارتباطي، كالبدي و تسهيلاتي، اجتماعي و فرهنگي و  بهداشتي و درماني براساس طيف 
- با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه، كارشناسان اداره جهاد كشاورزي، شهرداريليكرت مطرح شد. 

مورد تأييد قرار گرفت و به  ها و اعضاي شوراها، روايي و اعتبارسنجي صوري و محتوايي پرسشنامه
منظور سنجش ميزان پايايي ابزار پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. ميزان اين ضريب 

به دست آمد كه نشان دهنده قابليت اعتماد آن براي سنجش مقياس  ٨٦٢/٠شنامه مذكور براي پرس
انجام شد.  LISRELافزار باشد. آزمون فرضيات با استفاده از روش رگرسيون در نرماصلي پژوهش مي

شهرهاي استان ايلام از -همچنين براي سنجش ميزان يكنواخت بودن توزيع جمعيت در روستا
  استفاده شده است.  ضريب آنتروپي
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هاي جغرافيايي گيري درجه تمركز و پراكندگي فضايي پديدهتوان براي اندازهاز ضريب آنتروپي مي
). اين شاخص، يك معيار ناپارمتري براي نشان ١٣: ٢٠٠٧و همكاران، ١استفاده كرد(ونوس كومار

، توزيع به سمت بيشتر شود دادن تعادل يك سيستم در توزيع است و هرچه ميزان اين شاخص
توان به ميزان تعادل فضايي ). با كاربرد اين مدل مي٣٥:  ١٣٨٦تعادل در حركت است( زبردست، 

اي يا ملي پي برد. مطابق اصل تئوريك مدل، وقتي استقرار جمعيت در سطح شبكه شهري، منطقه
توازن فضايي كه انتروپي نسبي به سمت عدد يك و بالاتر از آن ميل كند نشانه وجود تعادل و 

دهد. فرمول هاي شبكه شهري است و كمتر از يك، عكس اين حالت را نشان ميجمعيت در كانون
  آنتروپي به شرح زير است:

 
                                                                                                        ١فرمول 

 

  
H فراواني نسبي در لگاريتم نپري، : مجموعPi ،فراواني نسبي :K ،تعداد طبقات :G ضريب آنتروپي :

  : لگاريتم نپري فراواني نسبيlnPiيا آنتروپي نسبي، 
 

  محدوده مورد مطالعه
 ٣٤ تا دقيقه ٥٨ و درجه ٣١ بين كشور غرب در كيلومترمربع ١٩٠٤٤ حدود مساحتي با ايلام استان

 طول دقيقه ١٠ و درجه ٤٨ تا دقيقه ٢٤ و درجه ٤٥ و استوا به نسبت شمالي دقيقه ١٥ و درجه

 ايلام استان ١٣٩٠سرشماري سال  نتايج اساس بر .دارد قرار گرينويچ النهارنصف به نسبت شرقي

 تعداد اين از است. داده اختصاص خود به را كشور كل جمعيت از درصد ٧/٠نفر، ٥٥٧٥٩٩با
 شهري، نقاط در استان جمعيت از نفر .٣٥٦٨٩٦ اندبوده زن نفر ٢٧٥١٣١ و مرد نفر  ٢٨٢٤٦٨

 اندشده سرشماري ساكن غير صورتبه نيز نفر ١٣٧٦ و بوده ساكن روستايي نقاط در نفر ١٩٩٣٢٧

، هاي آبدانانشهر به نام ٢١شهر ايلام داراي  ١٣٩٠براساس آمار سال  .)١٣٩٠(مركز آمار ايران،
، باغ سراب، زرنه، دهلران، دلگشا، شهر دره، چوار، توحيد، پهله، بدره، انايو، ايلام، آباد آسمان، اركواز
شهر جمعيتي  ١٦باشد. از اين شهرها ميمه ميو  موسيان، مورموري، مهران، لومار، آباد صالح، سرابله
هزار نفر دارا هستند كه براساس معيارهاي تقسيمات كشوري جزء شهرهاي بسيار  ٢٠تر از پايين

 شوند.شهر محسوب مي-ستاكوچك يا رو

 
  
 

                                                           
Vinoth Kumar ١ 
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  ١٣٩٠ سال مسكن و نفوس سرشماري اساس بر ايلام استان هايشهر جمعيت): ٢( جدول
 خانوار زن مرد جمعيت شهر

 ٥٥٣٦ ١١٢٩٦ ١١٦٠٥ ٢٢٩٠١ ابدانان

 ٣١١٦ ٦١٩٧ ٦١٦١ ١٢٣٥٨ اركواز

اباد اسمان  ١٤٨٠ ٣١٩٢ ٣٠٨٣ ٦٢٧٥ 

 ٤٢٦١٣ ٨٤٩٩٢ ٨٧٢٢١ ١٧٢٢١٣ ايلام

٩٤٠٠٢ ايوان  ٧٢٦٩ ١٤٧٤٧ ١٤٦٥٣ 

 ١١٣٦ ٢٢٤٨ ٢١٤٦ ٤٣٩٤ بدره

 ٩٥٤ ٢٠٩٢ ١٩٧٣ ٤٠٦٥ پهله

 ٣٧٥ ٧١٨ ٧٥٧ ١٤٧٥ توحيد

 ١٣٣٣ ٢٩٦٥ ٢٨١٠ ٥٧٧٥ چوار

شهر دره  ٥١٩٠ ١٠٢٩٥ ١٠٤١٧ ٢٠٧١٢ 

 ٥٥١ ١٠٩١ ١١٦٠٥ ٢٢٠١ دلگشا

 ٧٦٢٣ ١٥٢٣٦ ١٥٧٥٣ ٣٠٩٨٩ دهلران

 ٧٤٨ ١٥٥٩ ١٥٥٩ ٣١١٨ زرنه

باغ سراب  ٧١٢٨ ٢٥٥٧  ٦٠٨ ١٢٧٠ 

 ٢٧٦٢ ٥٣٦٩ ٥٥٩٨ ١٠٩٦٧ سرابله

آباد صالح  ٤٠٧ ٨٢٢ ٨٨٥ ١٧٠٧ 

 ٦٧٠ ١٣٢٠ ١٣٣٨ ٢٦٥٨ لومار

 ٣٧٤٥ ٧١٣٥ ٧٧٨٥ ١٤٩٢٠ مهران

 ٨٦٨ ١٧٧٣ ١٧٥٦ ٣٥٢٩ مورموري

 ٥٦٤ ١٢٥٦ ١٣٢١ ٢٥٧٧ موسيان

 ٦٦٤ ١٢٨٤ ١٣٥٢ ٢٦٣٦ ميمه

  ١٣٩٠منبع: مركز آمار ايران سرشماري

  
  هاي تحقيقيافته -٦

  ٢شانون آنتروپي مدل تحليل - 

شهرها به سوي شهرهاي -با توجه به اينكه  معمولا مهاجرت و جابجايي از شهرهاي كوچك و روستا 
شهرها  - بزرگ و مراكز استانها صورت مي گيرد بر اين اساس اثرات و تبعات منفي بر شهرها و روستا

د بر اين اساس از مدل آنتروپي شانون و نهايتا شهرهاي بزرگ از نظر فضايي و جمعيتي  بدنبال دار
شهرها در ايلام استفاده - جهت بررسي وضعيت فضايي و تراكم جمعيتي موجود شهرها و روستا

  :است زير شرح به مدل كلي ساختارنموديم. 
H=∑Pi ×ln(pi) 

                                                           
Entropy Shanonn's . ٢ 



  ٩١............شهرهاي. سوي به جمعيت جابجايي و مهاجرت از جلوگيري براي مناسب سياستي شهر -روستا
  

 )مسكوني كلي تراكم( شده ساخته مساحت نسبت iP :شانون، آنتروپي مقدار H :بالا فرمول در
 مناطق. تعداد مجموع :n  و مناطق مجموع شده ساخته مساحت كل به i منطقه

 خيلي فيزيكي توسعه بيانگر صفر مقدار است. Ln(n) تا صفر از شانون آنتروپي مقدار و ارزش

  است. شهري پراكنده فيزيكي توسعه بيانگر Ln(n) مقدار كه حالي در است )فشرده( متراكم

 )اسپرال ( شهري پراكنده رشد باشد بيشتر Ln(n) مقدار از اي و نزديك آنتروپي ارزش كه زماني
 است. افتاده اتفاق

Ln   همان لگاريتم طبيعي مي باشد كه با استفاده از نرم افزارهاي آماري مختلف و ماشين حساب
  قابل محاسبه است.

  
 ايلام استان ١٣٩٠ سال براي آنتروپي ضريب ميزان): ٣( جدول

pi.LnPi  Lnpi   درصد تعداد
 شهرها

نسبت تعداد شهرها 
pi 

تعداد شهر 
 ها

تعداد 
 جمعيت

 طبقات شهري

 ٢٤٩٩كمتر از  ٤٤٨٨٦ ٣ ١٦/٠ ١٥/٧٩ - ٨٣/١ - ٢٩/٠

٢٥٠٠-٤٩٩٩ ٢١٠٨١ ٦ ٣٢/٠ ٥٨/٣١ - ١٤/١ - ٣٦/٠ 

٥٠٠٠-٩٩٩٩ ٢١٢٨٠ ٣ ١٦/٠ ٧٩/١٥ - ٨٣/١ - ٢٩/٠ 

١٠٠٠٠- ٢٤٩٩٩ ٦٧٩٤٤ ٤ ٢١/٠ ٠٥/٢١ - ٥٦/١ - ٣٣/٠ 

٢٥٠٠٠-٤٩٩٩٩ ٥٦٢٠٣ ٢ ١١/٠ ٥٣/١٠ - ٢١/٢ - ٢٣/٠ 

٥٠٠٠٠- ٩٩٩٩٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢٤٩٩٩٩ ١٦٠٣٥٥ ١ ٠٥/٠ ٢٦/٥ -٣ - ١٦/٠ -
١٠٠٠٠٠ 

  مجموع ٣٣١٧٤٩  ١٩ ١ ١٠٠ - ٥٧/١١ -٦٦/١

 فضايي توزيع حركت نمايانگر كه رسيده ٨٥/٠ به ،١٣٩٠ دورةسرشماري در آنتروپي ضريب 

اين مسئله نماينگر سياست تا   اشد.ب مي ايلام استان در بيشتر تعادل سوي به ي كوچكشهرها
شهر و عملكرد مناسب آنها در سطح  استان ايلام  بوده و از نظر تراكم  -حدودي موفق  روستا

 جمعيتي و رشد شهري در سطح شهرها به سوي تعادل در حركت است.

  
هاي جمعيت شناختي نشان داد كه سن نتايج حاصل از بررسي دادهمشخصات نمونه آماري: 

سال سن است كه بيشترين فراواني را به خود اختصاص  ٤٠تا  ٣٠درصد از نمونه مورد بررسي  ٣/٤٢
درصد افراد  ٥١درصد زن هستند، همچنين  ٨/٢٠درصد از افراد نمونه مرد و  ٢/٧٩داده است. 

درصد ديپلم است كه بيشترين فراواني را به خود  ٧/٤٩درصد مجردند. تحصيلات  ٤٩متاهل و 
درصد از  ٣٨ه است. شغل بيشتر افراد نمونه مورد بررسي كشاورز و دامدار بوده و درآمد اختصاص داد

  افراد نمونه زياد بوده است.
  متغيرهاي پژوهش تحليل عاملي تائيدي  - 
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هاي مطرح شده در پرسشنامه پژوهش از تحليل عاملي تأييدي منظور تعيين روايي و پايايي سوالبه
محدوديت در صفحات مقاله نتايج تحليل عاملي مرحله دوم در جدول  بهره گرفته شد. اما به دليل

  ) آمده است.٤(
    

  شهر- روستا يارهاي): تحليل عاملي مرتبه دوم متغير مع٤جدول (
 نتيجه ضريب معناداري بار عاملي ابعاد  متغير

معيارهاي 
  شهر-روستا

 تأييد ٩٢/١٣ ٨٤/٠ زيربنايي و ارتباطي

 تأييد ٩٣/١٣ ٩٧/٠ زيرساختي-كالبدي

 تأييد ٦٨/٢٠ ٩٨/٠ فرهنگي-اجتماعي

  تأييد  ٣١/٨  ٨١/٠ بهداشتي و درماني

  
- دهد كه مدل اندازهشهر نشان مي- روستا يارهاينتايج تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم متغير مع

مناسب و كليه اعداد و پارامترهاي مدل براي كليه متغيرها جز متغير انتخاب شهردار گيري آن 
و  ييربنايادار است. همچنين نتايج حاكي از وجود روابط همبستگي مثبت و معناداري بين ابعاد زمعن

است.  شهر-معيارهاي روستا ي وو درمان يبهداشتي، فرهنگ-ياجتماعي، رساختيز- يكالبدي، ارتباط
اين توان گفت كه پس مي بودند ٥/٠ماندن و عدم مهاجرت بزرگتر از  هازهيهمه بارهاي عاملي انگ

جا مطابق با بارهاي عاملي به دست است. در اين هايش سنجيده شدهمتغير به خوبي توسط پرسش
توان گفت كه تحليل عاملي تائيدي در اين آمده، ميانگين و پايايي تركيبي هر يك از متغيرها مي

  مرحله تأييد شده است.
  

  بررسي مدل ساختاري تحقيق - 
شود كه در آن با تحقيق هستيم. مدل فرضيات ارايه مي فرضيات بررسيدر اين قسمت به دنبال 

 گردند.توجه به اعداد معناداري فرضيات مورد پذيرش يا رد مي

 

 



  ٩٣............شهرهاي. سوي به جمعيت جابجايي و مهاجرت از جلوگيري براي مناسب سياستي شهر -روستا
  

  ): مدل ساختاري در حالت ضرايب معناداري٥تصوير (

  
آب و فراهم كردن مشاغل  نيتأم ،يكشاورز هايني(حفظ زم ييحفظ كاركرد روستا :١ هيفرض

مثبت و  ريبزرگ تأث يبه شهرها تجمعيدر كاهش مهاجرت  لامياستان ا ياشهره -) روستاييروستا
  دارد. يمعنادار

 
  ): نتايج حاصل از تحليل مدل معادلات ساختاري: فرضيه  اصلي٥جدول شماره (

 نتيجه آزمون  متغير وابسته متغير مستقل T-value ضريب استاندارد

 حفظ كاركرد روستايي ٤٧/٩ ٦٧/٠
مهاجرت و  زانيم

 H0 تاييد  تيجمع ييبجاجا

  
 ٦٧/٠برابر با  رابطه بين دو متغير مستقل و وابسته) ضريب استاندارد ٥بر اساس جدول شماره (

-مي تاييد H1و  رد H0باشد، لذا مي ٩٦/١از  بيشتر)  كه ٤٧/٩بدست آمده ( t است، و با توجه به

وچك استان ايلام در كاهش در شهرهاي كشهر  -روستاسياست  توان نتيجه گرفت كهگردد. پس مي
تأثير مثبت و معناداري جابجايي جمعيت به سوي شهرهاي بزرگ و كلانشهرها  ميزان مهاجرت و

  دارد.
 

هاي زيربنايي و ارتباطي، كالبدي و تسهيلاتي، شهر (شاخص-رعايت اصول و معيارها روستا :٢فرضيه 
ساكنان شهرهاي كوچك استان ايلام اجتماعي و فرهنگي و  بهداشتي و درماني) با ميزان مهاجرت 

  رابطه معناداري دارد.
  

  دوم): نتايج حاصل از تحليل مدل معادلات ساختاري: فرضيه ٦جدول شماره (
 نتيجه آزمون  متغير وابسته متغير مستقل T-value ضريب استاندارد

   زيربنايي و ارتباطي ٥٦/١٦ ٧٦/٠
  

  ميزان مهاجرت

 H0رد 

   ختيزيرسا-كالبدي  ٥٤/١٩  ٨٥/٠
   فرهنگي-اجتماعي  ٤٧/٢٠  ٨٨/٠
   بهداشتي و درماني  ٨٥/١٦  ٧٧/٠

 
است، و با  ٥/٠بالاتر از  شهري- همه معيارهاي روستا) ضريب استاندارد ٦بر اساس جدول شماره (

 H1رد و  H0باشد، لذا مي ٩٦/١كه بزرگتر از  براي هر يك از اين معيارها بدست آمده t توجه به
 هايشهر (شاخص-روستا ارهاياصول و مع تيتوان نتيجه گرفت كه رعاپس مي گردد.تأييد مي

 زاني) با ميو درمان يو  بهداشت يو فرهنگ ياجتماع ،يلاتيو تسه يكالبد ،يو ارتباط ييربنايز
اين معيارها با توجه به مقدار  دارد. يرابطه معنادار لاميكوچك استان ا يمهاجرت ساكنان شهرها
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-زيرساختي، بهداشتي-فرهنگي، كالبدي- نها به ترتيب اهميت آنها اجتماعيضريب معناداري آ
 ارتباطي هستند.-درماني و زيربنايي

  
  گيرينتيجهبحث و  -٨

 حركت مسير در قرارگيري به توجه با كه شوند مي قلمداد مراكزي عنوان به كوچك شهرهاي

 و نموده ايفا روستايي واحين توسعه در بسزايي نقش توانند مي بزرگتر شهرهاي به روستائيان

 بر نمايند. طرف بر را است، روستايي نواحي دامنگير امروزه كه را مشكلاتي و مسائل از بسياري

 به عنوان سياستي مناسب براي شهر - بررسي سياست روستا به پژوهش اين در مبنا همين
 و بزرگ رهايشه سوي به ايلام استان كوچك جمعيت شهرهاي جابجايي و مهاجرت از جلوگيري
   پرداخته شد. كلانشهرها

شهرها و -نشان داده كه روستا ٨٥/٠نتايج پژوهش در استان ايلام به استناد مقدار ضريب آنتروپي 
جمعيتي استان ايلام به سوي تعادل بيشتر در حركت  - شهرهاي كوچك، موجب شده نظام فضايي

- گفت كه سياست و عملكرد روستا تواناست. با توجه به مقدار ضريب آنتروپي محاسبه شده مي
شهرها در استان ايلام تأثيرگذار بوده و اين استان از نظر تراكم جمعيتي به سوي تعادل در حركت 

كند اما با پژوهش ) مطابقت مي١٣٩٢زاده (زياري و رمضان نتايج اين پژوهش با پژوهش است.
كند و ايشان ) مطابقت نمي١٣٩٢) و محمدي يگانه و همكاران (١٣٩٠بيگي و حاجيلويي (مهدي

نتيجه اي مبتني بر تأثير تبديل شدن روستا به شهر بر روند تعادل بخشي منطقه اي و توسعه 
به منظور دستيابي به نتايج واضح تر و ملموس از روش ميداني و روستاها دست نيافته اند. 

به  LISRELافزار ستفاده از نرمهاي گردآوري شده با ااي استفاده شد كه نتايج تحليل دادهپرسشنامه
  باشد:شرح ذيل مي

 نيتأم ،يكشاورز هايني(حفظ زم ييحفظ كاركرد روستابررسي فرضيه اول تحقيق نشان داد كه 
به  تيدر كاهش مهاجرت جمع لامياستان ا يشهرها - ) روستاييآب و فراهم كردن مشاغل روستا

اين فرضيه با نتايج پژوهش آبرها و ديگران . نتايج دارد يمثبت و معنادار ريبزرگ تأث يشهرها
)، هم راستا ١٣٩٢)، بوذرجمهري و همكاران (١٣٩٠)، جمعه پور و همكاران (٢٠٠٨)، اوسا (٢٠٠١(

ها و پژوهش حاضر شهرهاي كوچك و روستاشهرها را در توسعه و باشد، چرا كه اين پژوهشمي
ه دست آمده در پژوهش حاضر با نتايج اند. همچنين نتايج بتعادل بخشي روستاها مؤثر دانسته

كند به طوري كه در هر ) مطابقت مي١٣٩٢پوشي و شايان () و كهنه١٣٩٠پژوهش پناهي و پيشرو (
دو پژوهش عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مهاجرت روستاييان مؤثر عنوان شده اند. اما 

روستاها به شهر را در بعد اجتماعي و  ) بيشترين تأثير تبديل شدن١٣٩٢محمدي يگانه و همكاران (
) هم راستاست. ٢٠٠٨فرهنگي چشمگير دانستند. نتايج اين فرضيه با پژوهش هاي جون و لي (

هاي روستايي و شهرها را ايجاد تعادل اجتماعي، اصلاح مالكيت زمين- ايشان كليد توسعه روستا



  ٩٥............شهرهاي. سوي به جمعيت جابجايي و مهاجرت از جلوگيري براي مناسب سياستي شهر -روستا
  

قيق حاضر نيز حفظ كاركرد دانند كه در تحشهرها مي-اصلاح ساختار دولت محلي در روستا
هاي كشاورزي و حمايت مشاغل مرتبط با كشاورزي و دامداري و ... روستايي، يعني حفظ زمين

  باشد.عاملي موثر در كاهش مهاجرت روستاييان به سوي شهرهاي بزرگتر مي
-رعايت اصول و معيارهاي روستانتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي دوم حاكي از آن داشت كه 

جابجايي جمعيت به سوي  در شهرهاي كوچك استان ايلام در كاهش ميزان مهاجرت و ريشه
-ياجتماعتأثير مثبت و معناداري دارد. اين تأثير به ترتيب در ابعاد شهرهاي بزرگ و كلانشهرها 

بوده است. رعايت اصول و  يارتباط-ييربنايو ز يدرمان- يبهداشت ،يرساختيز-يكالبد ،يفرهنگ
شهرهاي استان ايلام اين - شهري در كاهش مهاجرت پذيري موثر است، در روستا-تامعيارهاي روس

مهم هر چه بهتر و به صورت قانوني و صحيح اعمال شود تأثير بيشتري را در كاهش مهاجرت 
)، پناهي و ١٣٩٠پور و همكاران (هاي جمعهروستاييان خواهد داشت. نتايج اين فرضيه با پژوهش

هاي اجتماعي و اقتصادي را در توسعه باشد چرا كه رعايت شاخصتا مي) هم راس١٣٩٠پيشرو (
) علت ١٣٩٢پوشي و شايان ()، كهنه١٣٩٠دانند. همچنين عنابستاني و عنابستاني (روستاها موثر مي

مهاجرت روستاييان را درآمدزايي بيشتر عنوان كردند كه در اين پژوهش به عنوان يكي از اصول و 
ري بايد در روستاشهرها به منظور جلوگيري از مهاجرت رعايت شود. نتايج شه- معيارهاي روستا

) با پژوهش حاضر هم راستاست و به استناد پژوهش حاضر ١٣٩٢پژوهش بوذرجمهري و همكاران (
شهرها، از -اجتماعي و رفاهي در روستا –و پژوهش ايشان با استقرار خدمات متنوع اداري، اقتصادي 

ي و پرهزينه روستاييان به مركز شهر جلوگيري نموده و همچنين در رفت و آمدهاي غيرضرور
هاي جديد و ايجاد افزايش رضايت آنها و ايجاد ديدگاه مثبت نسبت به توسعه منطقه، ايجاد شغل

هاي اصلي و فرعي اول شود. هم راستا با بررسي فرضيهمراكز خريد و فروش محصولات كشاورزي مي
هاي ديگري در اين مقاله مورد شهرها در پژوهش- ركرد روستايي روستاتوان عنوان كرد حفظ كامي

 و بلشهرها را مطالعه نمودند از جمله - هاي ديگري از عملكرد روستابررسي قرار گرفت كه جنبه
 موضوع اين با مرتبط نظري مباني و كوچك شهرهاي تعريف به پژوهشي ايمقاله در )٢٠٠٩( جاين

) در پژوهش ٢٠١٤ژانگ (اند. كرده تحليل را آن به راجع منفي و مثبت هايديدگاه و اندپرداخته
خود مباحث هويتي و تعلق داشتن زنان روستايي در مهاجرت به شهر و اشتغال در آن در چين امروز 

ي برون رفت را براي ي خود محاسبه) در مقاله٢٠١٥مورد بررسي قرار داده است. كايي و همكاران (
شهري معيار مناسبي دانستند.  - اي در تبديل زمين روستاييمالياتي و جريمههاي اعمال سياست

ي هاي اتحاديههاي توسعه روستايي و سياست گذاري) تأثير سياست٢٠١٦ويز و همكاران (فرمانكي
ي بخش خصوصي در مناطق روستايي لهستان مورد بررسي قرار دادند. چن و اروپا را بر توسعه

شهري بر اساس  - اي مدل مبتني بر عاملي براي مهاجرت روستاييمقاله) در ٢٠١٦همكاران (
  اند. هاي گذشته ارائه دادهپژوهش
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شهري از جمله راندينلي به لحاظ نقش - نگر روستاپردازان رويكردهاي مثبتنتايج پژوهش با نظريه
سن به لحاظ شهرهاي كوچك در فراهم نمودن خدمات براي روستاهاي پيرامون، پرو، هريشمن و هان

نقش قطب رشد بودن شهرهاي كوچك نسبت به روستاهاي اطراف، گولد، اسملسر، ردفيلد، اينكس، 
هوزليتز و ايزنشتاد به لحاظ تبديل شدن روستاها به روستاشهر و شهرهاي كوچك، والتر كريستالر به 

ت و معيارهايي داگلاس به لحاظ امكانالحاظ توجه به معيارهاي روستاشهري و جان فريدمن و مايك
 كه روستاشهرها دارا هستند مطابقت دارد.

توان به اين هاي ديگران و همچنين نتايج حاصل از اين پژوهش ميبنابراين با توجه به نتايج پژوهش
شهرها، سياستي مناسب براي كاهش -نتيجه كلي دست يافت كه سياست و عملكرد قانوني روستا

رگ است البته به شرط رعايت اصول و قوانين استاندارد هاي روستاييان به شهرهاي بزمهاجرت
روستا شهري. لذا براساس نتايج حاصله به منظور تأثير بيشتر اين سياست و كاهش مهاجرت 

ريزان شهري و شود نكات زير مورد توجه مسئولان و برنامهروستاييان در استان ايلام پيشنهاد مي
  روستايي قرار گيرد:

اي به منظور تسهيل در رفت و آمد روستاييان به شهرهاي نايي و جادهبهبود امكانات زيرب -
 كوچك،

 كشي سالم، برق، گاز و تلفن،فراهم نمودن آب لوله -

 فراهم نمودن امكانات حمل و نقل بين روستايي و بين روستاها به شهرهاي كوچك -

ي، هاي تعاونهاي پست، خدمات ارتباطي، پاسگاه انتظامي، شركتايجاد نمايندگي -
هاي مكاني مناسب براي دسترسي هاي مواد غذايي و خريد، كافي نت در فاصلهفروشگاه

 شهرها و حتي روستاهاي اطراف- اهالي روستا

 هاي روستاها و ايجاد مشاغل مناسب در محل سكونت آنهاحمايت از تحصيل كرده -

هاي ناشي سارتحمايت مالي از روستاييان به ويژه كشاورزان و دامداران در مواقع ايجاد خ -
 از سيل، خشكسالي، بيماري و بلاياي طبيعي و ...

 ها تشويق روستاييان به بيمه نمودن محصولات كشاورزي و دام -

 ايجاد بازار فروش محصولات كشاورزان و دامداران روستاهاي اطراف -

  
  منابع 

، شماره جله آباديمشهر: شكل پايداري از توسعه شهري، - نگاهي به مفهوم روستا )١٣٨٧( احمدي، قادر -١
  ، انتشارات وزارت مسكن و شهرسازي، تهران.٦٠
، چاپ چهارم، تهران: انتشارات اي بر جامعه شناسي توسعه روستاييمقدمه )١٣٨٤( ازكيا، مصطفي -٢

  اطلاعات.
همايش ملي ها و پيامدها، سياست تبديل روستا به شهر در ايران؛ چالش )١٣٩١( ، حسنايزدي -٣

  ، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.ديجغرافياي سياسي كاربر
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 ،روستايي فقر كاهش در آن اثرات و شهر به روستائيان مهاجرت )١٩٩٦(، رونالد اسكلدون، -٤
 .شريف انديشگاه وجداني، حميدرضا ترجمه

مورد مطالعه:  تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستايي)،١٣٨٠( امه، حسنايزدي خر -٥
  رافيا و برنامه ريزي روستايي، تهران: دانشگاه تربيت مدرس.استان فارس، رساله دكتري جغ

-هاي روستاييارتقاي روستا به شهر و تأثير آن در تحول تعامل )،١٣٩٢(ايزدي، حسن و نوذري، معراج،  -٦
  .١٠٠-٧٧، ١، شماره ٤، سال هاي روستاييپژوهششهرستان سپيدان، -شهري مطالعه موردي: بخش بيضاء

بررسي و تحليل اثرات  )١٣٩٢( طاهري، علي و  خاكپور، براتعلي ؛يديان، حمشا ؛بوذرجمهري، خديجه -٧
مجله جغرافيا و شهرها و شهرهاي موچك در توسعه روستايي (نمونه موردي: شهرستان نيشابور)، -روستا

  .٢٧٥- ٢٩٩، ٢١، شماره ايتوسعه ناحيه
 انتشارات ،روستايي سعهتو هاي نظريه )،١٣٨١( ابراهيمي امير محمد و حسين محمد يزدي، پاپلي -٨

  تهران. سمت،
، انتشارات هاي شهر و پيراموننظريه )١٣٨٢( ، محمدحسين و رجبي سناجردي، حسينپاپلي يزدي -٩

 سمت.

دانشگاه ، دوره دكتري جامعه شناسي رساله ،هاي روستاييمهاجرت )١٣٧٤(سبزيان، سعيد  -١٠
 تربيت مدرس، به راهنمايي دكتر حسن سرايي.

  ، انتشارت سمت.مباني جغرافياي روستايي )١٣٧٦( سعيدي، عباس -١١
نگرشي تحليلي  )١٣٩٠، (الله، زنجيرچي، سيدمحمود، كرمي، محمدكمال، كبري، زياري، كرامتسرخ -١٢

، فصلنامه آمايش محيطاي مطالعه موردي: استان خراسان رضوي، بر نظريه قطب رشد در توسعه منطقه
  .١-٢٤، ١٧شماره 

 .سمت انتشارات ،اول جلد ،شهري جغرافياي در نو هايديدگاه )١٣٧٣( حسين شكويي، -١٣

بررسي عوامل موثر بر مهاجرت جوانان روستايي به شهر مطالعه  )١٣٩٠( پيشرو، حمداللهو  پناهي، ليلا -١٤
، ٢، شماره ١، سال ايريزي منطقهفصلنامه برنامهموردي: روستاهاي بخش مركزي شهرستان مرودشت، 

٤١-٥٠.  
  www.sci.org.ir )١٣٩٠(ن، پورتال مركز آمار ايرا -١٥
نقش شهرهاي كوچك در توسعه ، )١٣٩٠( اميري، رقيه، و رشنودي، بهزاد ؛ پور، محمودجمعه -١٦

(مورد مطالعه: دهستان فيروز آباد شهرستان  اجتماعي - مناطق روستايي با تأكيد بر عوامل اقتصادي
  جا.بي ،سلسله)

ضوابط و معيارهاي تبديل روستا به شهر در  )،١٣٨٥(، وزارت كشور ايران مات كشوريدفتر تقسي -١٧
 /http://www.moi.irكشور. 

 /http://www.moi.ir )١٣٩٣، (، وزارت كشورايران دفتر تقسيمات كشوري -١٨

 معماري و شهرسازي تحقيقات و مطالعات مركز انتشارات ،شهر اندازه )١٣٨٣( اسفنديار زبردست، -١٩

  .ايران
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اي روستا شهر و نقش آن در تعادل بخشي ناحيه )١٣٩٢، (زاده، رقيهرمضانو  اللهزياري، كرامت -٢٠
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١٧. 

 دانشگاه انتشارات ، ايمنطقه ريزيبرنامه مدلهاي و هانظريه ها،مكتب )،١٣٨٣( اله، كرامت ي،زيار -٢١

  يزد.
تبديل روستا به شهر و نقش آن در  )،١٣٩٢(پور، داود، زنگنه، يعقوب، حميديان، عليرضا، سميعي -٢٢

ت جغرافيايي مطالعااي و تحولات نظام شهري (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)، توسعه منطقه
  .١٧-٣٦، ١٣، شماره ٤سال  مناطق خشك،
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