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 چکیده
 و اجتماعي، اقتصادي، يطيهاي محريزيبرنامه در بين بخشها زماني -فضايي منطقي يكجانگري به ارتباط مفهوم به يكپارچه توسعه

اثرگذار  تعامل به الزم توجه، ورزد. افزون بر اينتاكيد مي ايواحد ناحيه مديريت و مردمي فعال قاعدتا بر مشاركت كه است كالبدي

 راكزنفع م به نه، افتد اتفاق آنچه، زيرا در غير اين صورت، شهري در اين چارچوب پيوسته مورد تاكيد است و روستايي هايعرصه

ي به دليل فقدان ناهماهنگ، هاي برجستهبا وجود قابليت، بود. نظام فضايي ناحيه سروآباد خواهد شهري كانونهاي ياور نه و روستايي

انده شهري دور م -از اهداف توسعة مطلوب و يكپارچة روستايي، ريزي مناسب و يكجانگركاركردي اقتصادي و برنامه -ساختاري

 است. 

تخت و روستاهاي ناحيه( با توجه به رويكرد توسعة ارتباط با ناحية سروآباد )شامل دو شهر سروآباد و اورامانمقاله حاضر در 

ليل به دنبال شناخت و تح، جانبهبر اساس پژوهشي همه، شهري و با تكيه بر مطالعات ميداني و پيمايشي -يكپارچه روستايي

رهنگي ف -هاي اجتماعيگرچه بين شاخص، دهداست. نتايج حاصله نشان مي شهري اين ناحيه بوده -محدوديتهاي توسعة روستايي

بترتيب ، لوژيكاكو -توليدي و طبيعي -اقتصادي، متغييرهاي ايمني، شودمالحظه مي معناداري ارتباط مستقيم و، فضايي -و كالبدي

توسعة  ،باطي متوسط برخوردار است؛ در نتيجهاز ارت، هاي توسعة يكپارچهاز كمترين ارتباط و متغيير جريانهاي فضايي با نشانه

 تحقق نيافته است. ، رودآنطور كه انتظار مي، شهري -يكپارچه روستايي

 . ناحيه سروآباد، نظام فضايي، شهري -توسعه يكپارچه روستايي، محدوديتهاي توسعه: يديكلمات كل

  

                                                           
 ریزي روستایی، گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی . دانشجوي دكتري جغرافیا و برنامه 1

 . استاد گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی )نویسندة مسئول(  2

 نشگاه شهید بهشتی . دانشیار گروه جغرافیاي انسانی و آمایش، دا 3
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 و طرح مساله مقدمه

 خدمات و وامع محليج روستايي اقتصاد اي و پيشبردناحيه و محلي ابي به توسعه يكپارچه و تبيين نابرابريهايدستي براي

 چيزانمك ويژهبه، آحاد جامعه كه شود بسترسازي نحوي به كه كنند ايجاد را ايهمگاني تازه فضاي بايد دولتها، همگاني

 خالتد عمومي/ همگاني نظارت فعاليتهاي و مديريت، امور اداره، هانامهبر اجراي، ريزيدر برنامه بيشتر هرچه را روستايي

همان نظامهاي فضايي هستند كه در قالبهاي مختلف  "هاي يكپارچهپديده"، (. در اين ارتباط12الف: 1333، دهند )سعيدي

 ،كانوني مطالعات جغرافيايي موضوع، گردند. به سخن كوتاهملي و جهاني نمودار مي، ايمنطقه، ايناحيه، محلي، اينقطه

 (.12: 1334، وارسي و شناخت نظامهاي فضايي است )همو

 جريان پويايي تعديل و فهم براي، معتقدند بسياري بدانجاست كه تا روستا و شهر مناسبات به توجه اهميت، افزون بر اين

وسعه تأكيد بر ت قالب در تنها، رنددا قرار شتابان شهرنشيني معرض در كه توسعه حال در كشورهاي در ويژهبه، فقر

 بر. است جوييچاره و فهم قابل شهري و روستايي هايعرصه ميان تعامل و متقابل روابط دامنة و نحوه بر يكپارچه و

 -ساختاري يرتغي براي كوشش به تواندمي شهري و روستايي محيطهاي محدوديتها و قابليتهاي صحيح شناخت، مبنا اين

 سلمام، مهم اين به توجهيبي رساند. ياري مناسب پيوندهاي برقراري، نتيجه در و موجود مناسبات و روابط عملكردي

 يكپارچگي بر دتأكي كه است آشكار انجاميد. خواهد روستايي محيطهاي و شهري كانونهاي ميان نابرابريها بيشتر تعميق به

 بلكه، نيست شهر و روستا وضعيت دو شمردن سانيك معناي به، پژوهش اين در شهر و روستا مقولة به توأمان نگرش

 هرگونه در  آنها ميان متصور پيوندهاي و روستا و شهر تعامل فضايي هاي عرصه در كه است واقعيت اين بر پافشاري

 (.331: 1337، همو) شود انگاشته ناديده نبايد و تواندنمي فضايي ريزيبرنامه و ارزيابي

 عليرغم- صوالًا و است بوده استوار ملي بخشي ريزيبرنامه اساس بر پيوسته كشور در يريزبرنامه كه است اين واقعيت

 يريزبرنامه، ديگر سوي از. است شده توجه كمتر محلي و ايناحيه ريزيبرنامه به -گوناگون نظرات و بحثها همه

 مراتبي سلسله ريزيبرنامه قالب در صورت بهترين به، سكونتگاهي نظام يكپارچه ريزيبرنامه از جزئي عنوان به روستايي

 در حليم و ايناحيه نگرشهاي اعمال دليلي هر به اگر، اساس اين بر. است پيگيري قابل ملي و ايناحيه، محلي سطح در

 ريزيبرنامه( الاقل) توانمي، رسندنمي نظر به تعديل قابل موجود شرايط در كه است همراه موانعي با ملي ريزيبرنامه

 نهزمي اين در موجود هاينارسايي طريق اين از تا داشت نظر در ملي هايريزيبرنامه مكمل عنوان به را ايناحيه و محلي

 (.131: 1333، همو) پذيرند تسكين و تعديلي حدي تا

 هاي برجسته به دليل فقدان اجزاياكولوژيك و اجتماعي نظام فضايي ناحيه سروآباد با وجود قابليت -اجزاي محيطي

يه ناحشهري دور مانده است.  -از توسعه يكپارچه روستايي، ريزي مناسبساختاري و كاركردي اقتصادي و برنامه

 هيسرما نايو جر اين محدوده يبه روستاها اين شهركاال از  انيجرسروآباد به دليل نزديكي به شهر مريوان و بالطبع با 

توانسته و شاخصها ن قابليتها نياما ا ، استدر روابط  يكپارچگي ينوعي ايگو، ة نخستاگر چه در وهل، از روستا به شهر

 در ناحيه منجر گردد.  كپارچهيتوسعه به ، شهري -در قالبي روستايي، است آنطور كه بايد و شايد

، رسوم و آداب و فرهنگ به توانمي سروآباد شهرستان مرزي ناحيه در شهري -روستايي يكپارچه توسعه قابليتهاي از

 اطراتمخ از ايمني، دستي صنايع، مناسب اقليم، گردشگري هاي جاذبه، سواد سطح، آب منابع، مناسب گياهي پوشش

 قعيتمو، مناسب پراكنش با جمعيت، محيطي زيست هاي-آلودگي عدم، سياسي و اداري خدمات به دسترسي، محيطي

 .كرد اشاره ناحيه زبان و فرهنگ در يكپارچگي و، مواصالتي و استراتژيك

به دنبال  ،شهري و با تكيه بر مطالعات ميداني و پيمايشي -قاله حاضر با توجه به رويكرد توسعه يكپارچه روستاييم

 شهري و در قالب برنامه ريزي فضايي در ناحيه -شناخت و تحليل محدوديتها و قابليتهاي توسعه يكپارچه روستايي

تهاي ناحيه سروآباد از چه قابلي "اين پرسش ها بوده كه:  باشد. در نتيجه پژوهش حاضر در پي پاسخگوييسروآباد مي

 "و  محدوديت هاي توسعه يكپارچه در ناحيه كدامند؟ "باشد؟براي توسعه يكپارچه برخوردار مي



  13         ن(سروآباد )کردستا ةيناح يشهر -يیروستا کپارچةيتوسعة  هايتيمحدود

 مباني نظري

 هايهدور در، بودن اپوي علت به روستا و شهر بنابراين. يابدمي تغيير آنها هايويژگي تاثير تحت روستا و شهر يكپارچگي

 نوع فكيكت با زمينه اين در صحيح و جامع تحليل. اندگذاشته سر پشت را متنوعي و پيچيده روابط تاريخي مختلف

-پاپلي) است پذيرامكان محيط اجتماعي و اقتصادي ساختارهاي تجديد مبناي بر مجموع در و هاسياستگذاري، حكومت

 به تواندمي شهري و روستايي محيطهاي ميان جاري ابطرو صحيح شناخت (.245: 1331، سناجرديرجبي و يزدي

 رساند اريي مناسب پيوندهاي برقراري، نتيجه در و موجود مناسبات و روابط عملكردي -ساختاري تغيير براي كوشش

 نجاميدا خواهد روستايي محيطهاي و شهري كانونهاي ميان نابرابريها بيشتر تعميق به مسلما، مهم اين به توجهيبي

 (.331: 1337، عيديس)

، واملع مؤثر؛ هايسياست و مديريت با ضروريست، مسائل حل شهري و -منظور ايجاد توسعه يكپارچه روستايي به

 در شهري هايهسته و مراكز بر تمركز تنها شود. در نتيجه درك شهرگرايي و شهرنشيني پردهپشت فرايندهاي و محركها

 بين ابلمتق هايوابستگي و جريان و شهري عملكردي مناطق كه است ياتيبلكه ح، كندنمي كفايت شهري ناحيه يك

در نتيجه  (.Totzer, 2008: 2) شود مالحظه شهري -در راستاي توسعه يكپارچه روستايي شهري -روستايي هايناحيه

 هايمهاجرت و روند رو به رشد يشهر -ييروستا يها يو نابرابر رياخ يهادر دهه ينيشهر نش عيرشد سراينها و با 

ات شهر و مناسبيكپارچگي را بر آن داشت تا در باب  دانانيو جغراف ياز صاحب نظران علوم اجتماع ياريبس ييروستا

 (. 74: 1332، يديبپردازند )سع ايدهيو روستا به مطالعات منظم و سنج

 هيسرما، االهاك، اتديتول، افراد نايپنج نوع جر شهري به -و در نتيجه اين مطالعات در راستاي توسعه يكپارچه روستايي

در  .گردننديم يشهر - ييروستا هيمكمل و دوسو ونديباعث پ رسند كهمابين شهر و روستاهاي ناحيه مي و اطالعات

زيست محيطي  ودولت و نخبگان محلي را براي بهبود بخشي به توسعه اقتصادي ، شهري -پيوندهاي روستايينهايت اين 

مطالعات  .(Soliman :2224)ساخت خواهد كاهش فقر متقائد  و شهري -ستاي يكپارچگي روستاييدر درون منطقه در را

 -تايييافته كه عدم وجود توسعه يكپارچه روسكمسيون اروپايي مديريت كيفيت زندگي روستايي به اين نتيجه دست

هاي اساسي در جاد دگرگونياي باعث فشارهاي شهري بر روي نواحي روستايي و ايهاي شبكهريزيشهري و برنامه

  (.Hoggart, 2005انساني نواحي روستايي شده است) -بافت و نظام محيطي

 تحقيق اساس اين بر. است فضايي پارادايم قالب در يكپارچه نگرشي مستلزم، روستايي توسعة روند در پايداري هرگونه

 تراتژيكاس و فضايي رويكردي عنوان به را هريش و روستايي قابليتهاي نواحي كه محدوديتها و است آن صدد در حاضر

 شاركتم، زدايي تمركز بر فضايي قرار دهد. رويكرد بررسي و مطالعه، معرفي مورد سكونتگاهي ريزي برنامه نظام در

 توسعه يهاپتانسيل و واقعيتها گرفتن نظر در با كه كشاورزي توليدات سازي متنوع از حمايت، مردمي نظارت، مردمي

 نجامسرآ به اجتماعي و اكولوژيكي هاي محدوديت گنجاندن با و سياسي فرايند يك در شهري -روستايي يكپارچه

 .رسيد خواهد

 در ادسروآب شهر همچون) ويژه شهري مركز محلي يك شبكه قالب و در شهري -روستايي يكپارچه توسعه رويكرد در

، ايفا كند سويه دو رابطه يك و با پيراموني روستايي يهاعرصه براي اجتماعي -اقتصادي نقش يك تواندمي( مقاله اين

 مناسبات و پيوند زمينه ادامه در و ، باشند داشته را مكمل نقش شهري مراكز براي تواندمي نيز روستايي ناحيه كه حالي در

  .گردد فراهم دورتر فواصل در شهري مراكز با روستايي نواحي مستقيم
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 روش تحقيق

 به يا، هاتئوري يعني، علمي هايشالوده بر تكيه بدون عمراني اقدامات و هابرنامه، آموزدمي ما به قياس ةشيو از گيريبهره

 اهداف به يدستياب در درستي-به توانندنمي قاعدتاً، دانشي ورزيهايانديشه از برآمده قانونمنديهاي و هايافته، ديگر سخن

فرض بر اين است كه با استنتاج درخور از مقوالت مطرح در مباحث  ،ياري آيند. ازاينرو به توسعه و عمران متصور

 و تبرداش گام، فضا در اثرگذار هايمؤلفه شناخت راه در توانفضايي و توسعه يكپارچه مي ريزيمرتبط با برنامه

 (.5: 1333ب، يديعس) داد تعميم شهرها هم و روستاها در هم عمراني اقدامات و هاتصميمسازي در را آن هايدستيافته

فاده با استروستاي داراي سكنه و دو شهر سروآباد و آورامان تخت در شهرستان سروآباد است.  73جامعه آماري پژوهش 

به  بتنس، هيو با توجه به پراكنش در كل ناح GISانتخاب روستاها با استفاده از نرم افزار   يبرا ياز روش خوشه بند

فاصله  ،فاصله آنها در ارتباط با مرز، (يكوهيپا، ايدره، يروستاها )كوهستان يعيطب تيموقع، و اورامان يدو بخش مركز

روستا به عنوان نمونه  12 يو فرهنگ محل شينوع گو، تيمهاجرت و جمع زانيم، يدسترس تيوضع، با مركز شهرستان

 سروآباد و اورامان تخت انتخاب شدند.  يعني هيو هر دو شهر ناح

هاي مورد نياز و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه مورد بررسي قرار داده، سوابق آماري، ناديبا استفاده از روش اس

گرفت و در روش ميداني براي اخذ اطالعات از فن مصاحبه و فن پرسشگري و ابزار پرسشنامه بهره گيري شد. براي 

ت د. در نهايت داده ها و اطالعات بدساز نظر متخصصين اين حوزه استفاده ش، بررسي سطح روايي و پايايي پرسشنامه

 آمده با استفاده از نرم افزارهاي آماري تبيين و تحليل گرديد. 

ناحيه مورد مطالعه از دو عرصه پايكوهي و كوهستاني تشكيل شده است. با توجه به نحوه استقرار سكونتگاههاي روستايي 

اي و درصد در قسمت دامنه 13هاي عميق و دره -نيها در قسمت كوهستادرصد اين سكونتگاه 32شهرستان سروآباد 

اشد. بدشتي واقع شده اند. اين ناحيه به لحاظ تاريخي و سابقه سكونت مخصوصا بخش اورامان  داراي قدمت طوالني مي

 22157، درصد در بخش صنعت 11117، درصد در بخش كشاورزي 3312، 1332شهرستان سروآباد طبق سرشماري 

درصد در فعاليت هاي نامشخص و اظهار نشده شاغل هستند. از مجموع اراضي  22121ات و درصد در بخش خدم

درصد  1311هكتار معادل  1777درصد زراعي و  3214معادل ، هكتار 7233ميزان ، هكتار( 3271كشاورزي در شهرستان )

درصد به اراضي ديم  51عادل هكتار م 5231درصد آبي و  44معادل ، هكتار 3335باشد. از اين ميزان اراضي باغي مي

 اداري كشور -(. شهرستان سروآباد بر اساس اخرين تقسيمات سياسي1332، اختصاص يافته است )استانداري كردستان

داراي دو بخش مركزي و اورامان و دو شهر به نامهاي سروآباد و آورامان تخت و هشت دهستان و  1335تا پايان سال 

 ت.آبادي داراي سكنه بوده اس 73
 : وضعيت و پراكنش فضايي سكونتگاههاي نمونه5شكل 

 



  11         ن(سروآباد )کردستا ةيناح يشهر -يیروستا کپارچةيتوسعة  هايتيمحدود

 هاي تحقيقيافته

 محيطي محدوديت مرزي و و توانها تحليل

 و تخت اورامان و سروآباد - كامياران و، عراق كشور مرز، مريوان، پاوه، سنندج مواصالتي راههاي سر بر قرارگيري

 است هكرد ايجادناحيه براي را استراتژيكي خاص موقعيت يك  اگذرگاهه و هابازارچه  تاسيس امكان و مرز به نزديكي

 شهرهاي تموقعي به نزديكي همچنين. كند ايفا را سزايي به نقش مرزي فضايي جريانات راستاي در تواندمي خاصتا كه

 جارتت و منطقه يتوسعه جهت در را خاصي ظرفيت منطقه مرزي گذرگاههاي و حلبجه و بياره نظير عراق مبادالتي مهم

 توانندمي خود نوع در و دارد مرزي نقاط ساكنان زندگي بهبود در پراهميتي نقش مرزي هاي بازارچه احداث. باشدمي

 بهبود رهباالخ و مرزنشين منطقه در ثبات و صلح ايجاد، محلي بازارهاي گسترش، اقتصادي متقابل همكاريهاي توسعه

 شود. موجب را مرزنشين مناطق در امنيت

 لمشغو راستاي فعاليتهاي مرزي در را افرادي محدود تخت اورامان شهر تنها مطالعه نمونه نقاط بين در حاضر الح در

. هستند مشغول باري ماشينهاي و( قاطر و االغ) ياريوالغ، بريكول با آنجا در كه. است پاوه مرزهاي در هم آن كه كرده

 و پاوه مقصد به اغلب و كشور داخل به هلبجه و خورمال، بياره شهرهاي از را پارچه و چاي همچون كاالهاي اغلب و

 .كنندمي حمل كرمانشاه

 متنوعي مرتعي و گياهي، جنگلي پوشش، ناحيه اين در كه شده باعث شهرستان توپوگرافي و ميكروكليما و اقليمي شرايط

 آب زا مندي بهره و زاگرس داخلي يكوهها پيش ابتداي در گيري قرار، خاص كليماي ميكرو بر عالوه. باشيم شاهد را

 131222 مساحت از.  است بخشيده شهرستان اين به گياهي پوشش نظر از اي ويژه خصوصيات اي مديترانه هواي و

 عموماً  داراي شهرستان اين وكوهستانهاي كوهپايه. باشد مي جنگلي مناطق آن هكتار 32111 مقدار شهرستان هكتاري

 ايه ارزش داراي اقتصادي ارزش بر عالوه جنگل. است آورده وجود به را زيبايي مناظر كه باشدمي جنگل از پوشيده

 اهميت دوم درجه در شمال هاي جنگل از بعد كشور غرب هاي جنگل كل در. است توريستي و فرهنگي و اجتماعي

 گيرد قرار يطبيع گلهايجن پوشش زير شهرستان از ايعمده بخش شده باعث ميكروكليمايي و اقليمي شرايط. دارند قرار

 ستهپ، دار مازو شامل بلوط هاي جنگل. گرددمي تر متراكم غرب به شرق از جوي ريزشهاي از تبعيت به جنگلها اين و

 تانشهرس جنگلي هاي گونه مهمترين. باشد مي سقز و گنجشك زبان، وحشي بادام، زالزالك، وحشي گالبي، وحشي

 .باشد مي سماق و سنجد، انار، چنار، (بناوچ)گنجشك زبان، بيد، (ون)وحشي پسته، گالبي، بلوط: شامل

 هايجنگل كاهش باعث كه عواملي مهمترين. دارد گوناگوني عوامل كه باشدمي كاهش حال در ساالنه ها جنگل اين سطح

 چوب زا استفاده آن؛ بردن كشت زير به و كشاورزي اراضي به جنگلي زمينهاي تبديل: از عبارتند شودمي شهرستان

 شآت  است؛ يافته كاهش امر اين اخير سالهاي در كه روستايي نواحي در مصرفي سوخت عنوان به جنگلي درختان

 ي يمهن در آن بيشتر جنگلي مراتع. است يافته افزايش اخير سالهاي در و دهد مي رخ گوناگوني داليل به كه سوزي

 در اما دروي مي آن در كوهستاني گياهان انواع از علوفه ديزيا مقدار بهار فصل در فقط و گرفته قرار شهرستان شمالي

 از فراواني مقدار يزپاي و تابستان، بهار فصل در دشتي و كوهستاني مرتفع مراتع. شوند مي خشك و رفته بين از تابستان

 يم گسيل مراتع اين به چرا براي را خود ي دامها مناسب فصول در دامداران. است سبز مراتع اين مخصوص ي علوفه

 ليفتع براي ها آن از و كرده انباشته انبارها در كردن خشك از پس و چيده را اضافي ي علوفه امكان حد سر تا و دارند

 . نمايند مي استفاده خود دامهاي

 يايگو ہشد انجام مطالعات. دارند فرهنگي اندازهاي چشم گيري شكل در اساسي نقش جانوري حيات و گياهي پوشش

 - حيطيم بستر واقع در. است كرده ايجاد را محدوديتهايي و فرصتها توسعه و رشد براي طبيعي شرايط كه است اين

 دگرگوني و تغيير دچار اخير دهه چند در شهري - روستايي هاي عرصه فعاليتهاي و معيشت بستر عنوان به اكولوژيكي
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 ديتولي مناسبات خوردن هم بر در روندها اين كوهستاني موقعيت از ناشي محدوديتهاي. است گشته شهرها نفع به

 .است داشته اساسي نقش آن ديرپايي عليرغم

 راه شبكه و محدوديت دسترسي و توانها تحليل

 زير زمينه در يدولت گذاريهاي سرمايه عليرغم آن توپوگرافي به توجه با، ناحيه روستايي سكونتگاههاي پراكنده استقرار

 ضعيتو بدترين شاليار و ژريژه دهستان روستاهاي. دهدمي نشان را كمتري يشرفتپ مواصالتي مسير جمله از ساختها

 در عامل اين. ندهست مناسب ارتباطي مسير فاقد كوساالن و پايگالن، بيساران دهستانهاي و باشندمي دارا را ارتباطي مسير

 ريگي شكل عدم سبب دهدمي نشان را سازي دگرگون روند اخير دهه دو در كه اقتصادي - اجتماعي عواملي ساير كنار

 . است شده ناحيه مركز با روستاها مراتبي سلسله پيوندهاي
 

 سروآباد شهرستان آباديهاي وضعيت و راهها: 9شكل 

 
 5325، ماخذ: مركز آمار ايران و اداره كل راه و شهرسازي استان كردستان

 ارتباطي رمسي از سروآباد شهر به( كرآباد و دگاگاه، آباد ترخان، دورود) نزديك و اصلي ارتباطي مسير در واقع روستاهاي

 بيشترين روستاها اين التيمواص مسير تبع به. هستند برخوردار ناحيه مركز با بيشتري و پايدارتر روابط بالطبع و ترپيشرفته

 با مقايسه در كه باشديم آسفالت ناحيه ارتباطي راههاي درصد 42 كل در. اندداشته سروآباد شهر با را فضايي جريانات

 هايويهر وضعيت. دارد قرار هشتم جايگاه در استان شهرستان ده ميان در و است پايين هاشهرستان و استان ميانگين

 ارتباطي سيرم. دارند تعريض و روكش، تعمير به نياز و باشندنمي برخوردار مناسبي وضعيت از نيز ناحيه كل آسفالتي

 برف اثر رب زمستان فصل اغلب و بوده كوهستاني كندمي وصل كرمانشاه و پاوه به را مريوان كه اورامانات – آبادحسين

 ره و، باشدمي مواجه جدي ارتباطي مشكل با سال سرد ماه شش در آورامان بخش نتيجه در باشد؛مي مسدود بهمن و

 ارشناسانك گفته طبق كه است حالي در اين .آيدمي فراهم ناحيه اين سكونتگاههاي براي جاني و مالي زياد خسارات ساله

 زمان در و شده كاسته خسارات و مسائل اين از بسياري ارتباطي راه اين بر تونل يك تاسيس با محيطي مخاطرات و راه

 . آيدمي حاصل زيادي هايصرفه هزينه و

 سروآباد شهرستان ارتباطي شبكه وضعيت: 3شكل 

 
  5326، كردستان تاناس شهرسازي و راه كل اداره: ماخذ

 فرهنگي –اجتماعي  هايتحليل قابليتها و محدوديت

 اطالعات و، از جمله جريان افراد، همراه با گسترش دامنه روابط شهر و روستا وهاي گوناگون برقراري جريان اخيرا با

فعاليت  (.3: 1332، هاي روستايي پديدار شده است )سعيديهاي دامنه داري در سطح سكونتگاهنواوري دگرگوني
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  17         ن(سروآباد )کردستا ةيناح يشهر -يیروستا کپارچةيتوسعة  هايتيمحدود

كه ، دهديم شكل ي راروابط اجتماعو شهرها بخشي از  انيروستائ نيب ارك عيو توز ديتول يهاوهيش، اجتماعي -اقتصادي

با  سهيقادر م وستهيپ فيمفهوم و تعر درمنطبق است. روستا  شتيمع يهاو روش ديتول يهاوهيروابط با ش نيمعموالً ا

كه در آن با توجه به تراكم نسبي ناچيز  است فضايي اجتماعي سكونتگاه روستايي .دهنديقرار م يشهر مورد بررس

هاي بخش فعاليت، عمدتاً فعاليتهاي كشاورزي غلبه دارد. در اين نوع اجتماع -نوع خاصي از فعاليتهاي اقتصادي، جمعيت

 صنعت و به خصوص بخش خدمات و بازرگاني محدود است.

اربري ب، كولبري، هاي مرزي همچونغربي كشور فعاليت غالب در ارتباط با فعاليتمخصوصا مرزهاي ، در نواحي مرزي

و امور تجارت و بازرگاني در اين راستا و همه بصورت ، انبارداري، حمل بار با وانت، قاطر و اسب(، با چهارپايان )االغ

هاي چه رسمي و غير رسمي فعاليت باشد. اما ناحيه سروآباد به دليل بسته بودن مرزها و معبررسمي و غير رسمي مي

يجه در نتو خاص  فرهنگي -روابط اجتماعيكه منجر به ، باشددامداري و زراعت مي، باغداري، عمده به ترتيب كارگري

  را ايجاد كرده است.مشتركي  فرهنگي -هويت اجتماعي و ناحيه ساكنان روستاييبراي 

هايي از روستاهاي اين محدوده را اي هوايي كه دامنه آن نيز بخشهبا شروع جنگ هشت ساله ايران و عراق و بمباران 

جي( مهاجرتهاي زيادي از شهر مريوان و كردستان عراق با توجه به گرفت مانند )روستاهاي دزلي و قلعهدر بر مي

ژگيهاي اين يواز  .داري گرديدگيري روابط فضايي دامنهكه سبب شكل، تشابهات فرهنگي متوجه روستاهاي ناحيه گرديد

 جاداي جنگي پناهندگان اسكان براي كه دزلي دربند، آباد بهرام در اردوگاههاي پذيري جمعيتاسكان به توانمي هدور

 .كرد اشاره بود شده

ن در آشهر مريوان و بازار شهري ، رامش به شهر مريوان و شروع فعاليتهاي عمرانيآبا پايان يافتن جنگ و بازگشت 

هايي ز رگهو هنوز ني .كندههاي روستاهايي محدوده مورد مطالعه به عنوان مركز شهرستان ايفاي نقش ميارتباط با سكونتگا

درصد آمار مهاجرت پذيري از ناحيه شهرستان سروآباد باالترين نسبت را دارا  51و با  ن در سطح ناحيه وجود داردآاز 

خدماتي  -در سطح محدودتري به ارائه خدمات اداري  در اين دوره شهر سروآباد همچنان مركز بخش بوده وباشد. مي

درصد بعد از روستاهاي مجاور كمترين درصد مهاجرپذيري  4و امروزه نيز با دارا بودن عنوان مركز شهرستان با  پردازد.مي

 باشند.دارا مي هاي دوم و سوم رادرصد بترتيب رتبه 13و  21دينار با باشد. و شهرهاي تهران و كانيرا از ناحيه دارا مي

آموزان و دانشجويان روستايي در حال تحصيل در روستاهاي مجاور يا مراكز درصد باسوادي و متعاقب آن درصد دانش

تواند هدايت كننده و يا عامل تسهيلگر توان به عنوان يك جريان فرهنگي به حساب آورد؛ جرياني كه ميشهري را مي

درصد مراجعات به  31 روستاهاي نمونه براي امور آموزشي حدود در كل كرد.در بهبود روابط شهر و روستا قلمداد 

ن كه از كمتري( دلو  نيآبادروستاهاي )در واقع اين مراجعات در بين ، اندداشتهدرصد به شهر مريوان  15و شهر سروآباد 

 ،از خدمات بااليي برخوردارند ( كهآباداند بيشترين و روستاهاي )دزلي و حسينخدمات آموزشي و غيره برخوردار بوده

كمترين بوده است. اغلب روستاهاي بخش اورامان و دهستان دزلي بيشترين مراجعات را به شهر مريوان و بقيه به شهر 

گيرد و يك نوع شهري با شهر سروآباد صورت مي -مراجعات آموزشي در سطح ادارات روستايي اند. داشته سروآباد

دزلي ، ادآبحسين، برخي از روستاها )ژريژه اي آموزشي روستاها با شهر سروآباد برقرار است.پيوند دو سويه بين نهاده

هي دو كرآباد( نيز با توجه به موقعيت ارتباطي خود با دارا بودن امكانات آموزشي و خدماتي بهتر توانسته اند در خدمات

 به روستاهاي مجاور با موفقيت عمل كنند.

 و مهم پاسداشت پايگاههاي از نيز و دستي صنايع و دامي عرصة در توليدي ه از توانمنديهايدر مجموع روستاهاي ناحي

حفظ و تشويق شوند. گر ميجلوه حتي در شهرهاي ناحيه هم كه روندمي شمار به تاريخي و ملي، فرهنگي سنتهاي تداوم

ا زايش غرور محلي و مكانهاي محلي رهايي كه موجب پيوستگي با گذشته و افآداب و رسوم و فعاليت، تنوع فرهنگي

 يشكبا ثروت و فرهنگ خود غالبا به بهره نانياگر شهرنشباشد. اهداف اصلي توسعه پايدار محلي مياز ، كندفراهم مي

را  ييروستا يفضاتوانند مي، در عوض شهرها، كننديدرجه دوم مبدل م يپردازند و آنان را به شهروندانيم انيياز روستا
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 يرا در آن فزون يكشاورز ريغ يامكانات اشتغال به كارها، كنند يبندو جوش و تحرك واداشته و ساختار به جنب

به آن وارد از طريق جريانات اطالعات و خدمات آموزشي و نوآوري خود را  يو فرهنگ ياقتصاد يهاافتهيبخشند و 

 شوند.و موجب تغييرات اجتماعي و فرهنگي مي، سازنديم

 اقتصادي هايليتها و محدوديتتحليل قاب

د يك توانيك مركز شهري ويژه مي شهري -توسعه يكپارچه در قالب شبكه محلي و پيوندهاي روستاييدر رويكرد 

حيه روستايي نا در حالي كه، هاي روستايي پيراموني در قالب يك رابطه دو سويه داشته باشندنقش اقتصادي براي عرصه

روستايي با  نواحيمناسبات مستقيم  و پيوندزمينه  و در ادامه، هري نقش مكمل را داشته باشندتواند براي مراكز شنيز مي

مراكز شهري در فواصل دورتر فراهم گردد. تعامالت اقتصادي تحت تأثير جريان كاال و سرمايه از شهر به روستا و 

، لاين مطلب است كه عموماً غيره مكمتعامالتي كه تحت تأثير تحوالت چند دهه اخير گوياي ، گيرندبرعكس شكل مي

 چند بعدي و از روستا به شهر بوده به طوري كه اين تعامالت نتوانسته است زمينه ساز پيوندهاي دوسويه شوند. 

واد م، سرمايه، پيوندهاي اقتصادي به واسطه جريان )كاالهاي توسعه يكپارچه در قالب روابط و امكانات و محدوديت

هاي روستايي را در همنوايي با فضايي عرصه پراكنشو  .گيرندو كاالهاي اساسي( شكل مي، اورزيهاي كشنهاده، خام

ه طرفه و غيره متوازن و اغلب ب كي بصورت يا برعكس آنو محلي و اي هاي تئوريكي شبكه منطقههم بر اساس پايه

 اند. شكل داده هاي شهريمحدوده نفع

دامنه ، وعتن و منطقه به دليل ها در مقياس ناحيهجهت شناخت و تبيين جرياند نواحي مرزي و خاصتا شهرستان سروآبا

ها را با مشكل رو به رو كرده است. ابعاد فضايي جرياناز جريانات درك همه جانبه روابط و شكل  پيچيدگيو در هم 

درصد  12حدود  دهد.مي را شكلشهري  -بخشي از مراجعات روستايي، تأمين كاالهاي اساسي مورد نياز زندگي روزمره

 اند.از روستاي محل زندگي خود خريداري نمودهدر روستاهاي نمونه كاالهاي اساسي مورد نياز خانوارهاي روستايي 

، نيگوشخاو روستاهاي )، ( از بيشترين خريد در روستاي محل زندگي خودآبادتخت و حسيناورامان) سكونتگاههاي

سلئن و ، ربلب، دلاند. روستاهاي )د را در زمينه كاالهاي اساسي از شهر سروآباد داشته( بيشترين خريد خونياباد و ژريژه

ي آباد و دزلو روستاهاي حسينو حسين آباد(  تختاورامان، تختاورامان، ژريژه( از روستاهاي مجاور به ترتيب )دزلي

 اند.داشتهرا از  شهر مريوان  بيشترين خريد

يجاد و ا هاي اقتصادي مولد چه توسط بخش خصوصي يا دولتيگذاريعلت نبود سرمايهبه  مورد مطالعه مرزي ناحيه

 و ،روستا به شهر برخوردار است ازبالطبع دامنه جريان اقتصادي محدودي ، مديريت بهينه در ارتباط با نواحي مرزي

ي ايي كه به فعاليتهاي كارگاهروستهاي مجموع خانوار و خالق شهري هستند. ازروستاها نيز فاقد جريان اقتصادي مولد 

دان اند. اين بروستا تأمين كرده ازمواد خام مورد نياز خود را نه از مراكز شهري بلكه  از آنها حدود نيمي، انداشتغال داشته

معنا نيست كه اين روستاها در زمينه تهيه مواد خام خودكفا و به شهر وابستگي ندارند بلكه جريان مواد خام همانگونه 

 گذارد. البته در كناراين جريان صحه مي در محلي هايواسطه نقش به گرديد ہدر بخش تعامالت و جريان كاال اشار كه

كه بخشي از مواد خام مورد نياز كاالهاي توليدي خود و يا فراتر از  سكونتگاهها نبايد از نقش يك يا چند اين واسطه

 تخت( غافل ماند.اورامانآباد و مانند )حسين، كنندتامين مي محدوده را

 به علت داشتن موقعيت مرزي با اقليم كردستان بخشي از مبادالت كااليي به صورتدر مقابل مريوان مرزي شهر اما 

هاي مورد نياز بر اساس غيره رسمي و بر مبناي يك عرضه و تقاضا دو طرفه را بر عهده دارد مانند تهيه گيوه رسمي و

صنايع يرد. گليمانيه كه فرآوري و تهيه اين كاال توسط روستاييان و به صورت سنتي انجام ميسفارشات و تقاضاي بازار س

تاها به و در ساير روسباالترين نسبت ( به صورت تخصصي تختبلبر و شهر اورامان، دل، مرزروستاهاي )دلهدستي در 

 . پذيردصورت فصلي و پراكنده و توسط نيروي كار زنان صورت مي



  11         ن(سروآباد )کردستا ةيناح يشهر -يیروستا کپارچةيتوسعة  هايتيمحدود

شهري ناحيه در قالب جريان محصول و از روستا به شهر پر دامنه تر و از ابعاد فضايي  -ضايي روستايي ف امكانات

هاي كشاورزي از شهر جريان نهاده، ها ملموس است. نقطه مقابلي اين جريانتري برخوردار بوده و نقش واسطهگسترده

و ادارات دولتي در شهر  هاسازمان، ت برپايي نهادهادهد و به موازابه روستا است كه دامنه محدودي تري را نشان مي

شهري و گستره  -باشد. در مقابل جريان محصوالت زراعي روستايي سروآباد بيشتر اين مراجعات متوجه اين شهر مي

هاي رسد و جريان نهادهشهري ناحيه محدود بوده و به مصرف خانوار مي -هاي دامي روستايي جريان نهاده، فضايي آن

 رد.آوتوان يك جريان سازنده و مكمل به شمار امي نيز از شهر به روستا را ميد

ذاري را گ -تواند جريان سرمايه در سطح سكونتگاههاي روستايي ارايه خدمات بانكي و سهولت در دسترسي به آن مي

جهت  خدمات نوين هاي توسعه روستايي و ارائهشهري را تقويت بخشد. ارتقاي شاخص -تسهيل و تعامالت روستايي

رهاي گردشگري و ايجاد و توسعه بازا خدمات، صنايع دستي، صنايع روستايي، حمايت از گسترش فعاليتهاي صنعتي

درصد مراجعات  11. حدود تواند مسير توسعه روستايي را هموار و ممكن سازدمحلي با اولويتبندي مراكز روستايي مي

ده است. گسترش فعاليتهاي بانكداري شهر سروآباد در چند سال اخير سبب بانكي روستاهاي نمونه به شهر سروآباد بو

ود امروزه با ور شده تا بخشي از مراجعات روستايي كه قبال با شهر مريوان صورت مي گرفت متوجه اين شهر گردد.

  هاي بانكي و حتي دستگاههاي عابر بانك به برخي روستاهاي اين روابط كاهش يافته است.كارتخوان

اقليم كردستان بعد از حمله امريكا به عراق به  گيرد.مجاور صورت ميروستاهاي در ، درصد فعاليتهاي كارگري 4دود ح

درصد از فعاليتهاي كارگري ناحيه را  315عنوان مركزي براي فعاليتهاي اقتصادي و كارگري مطرح شده است. و حدود 

اخير در شهر سروآباد طيف متنوعي از پيوندهاي  هايي دولتي در سالبرپايي و استقرار نهادها و سازمانهاجذب كرده است. 

توان وجود اين نهادها را به عنوان يك جريان شهري را در سطح ناحيه شكل داده است. به طوري كه مي -روستايي

دامنه  زشهري قلمداد كرد به طوري كه ا -فضايي دوسويه سواي مكمل بودن يا نبودن آن در زمينه تعامالت روستايي 

ر شهري د -روستايي توسعه يكپارچهمراجعات در سطح ادارات و نهادها به شهر مريوان به شدت كاسته و زمينه ساز 

 سطح ناحيه شده است.

 ارتباطي هايتحليل قابليتها و محدوديت

يشترين ب عالوه بر تحليل، شهري –روستايي  هاي ارتباطي توسعه يكپارچهبهتر امكانات و محدوديتشناخت  براي

مورد در سطح ناحيه ، باشدرا كه حاصل جريانها ميساليانه و مراجعات روابط انواع طيف ديگري از ، روابط روزانه

تواند گستره فضايي را تبيين و چگونگي شكل گيري نظامهاي فضايي را كه شناخت اين روابط مي، بررسي قرار داديم

شهري را به خود اختصاص داده  -روستايي روزانه درصد مراجعات درصد باالترين 43 شهر مريوان با .تسهيل نمايد

در سطح روستاهاي نمونه  است. هشهري ناحيه برخوردار بود -درصد از كمترين روابط روستايي  11و سنندج با ، است

 دارد. درصد 3512شهر مريوان با كه اختالف ناچيزي با ، باشددرصد مي 3513با سروآباد بيشترين مراجعه مربوط به شهر 

رصد كمترين مراجعه را د 313با  روستاهاي مجاورد و نبعدي قرار دار احلدرصد در مر 113سنندج با و  1313تهران با 

 در مجموع طيفو ( بيشترين مراجعات اورامان و شاليار، )دزلي هايدهستان، داشته است. در سطح روستاهاي نمونه

 هاي شهري متوجه شهر مريوان بوده است. ساير سكونتگاه شهري نسبت به -وسيعي از مراجعات روستايي 

شهري  -بيشترين مراجعات روستايي در ارتباط با، شهري -روستايي توسعه يكپارچه ارتباطي هايامكانات و محدوديت

 نمود:نكات زير توجه توان به در سطح روستاهاي نمونه مي

 32ميانگين مراجعات به ، رتباط با خارج صورت گيردبا حذف مراجعات روزانه و مهاجرت كه الزاما بايستي ا 

 باشد.يابد كه نشان از ارتباطات كم بين سكونتگاهي در سطح ناحيه ميدرصد كاهش مي

 گيردبا توجه به مرزي بودن ناحيه به دليل فقدان مرز رسمي ارتباطات خارجي در خور توجهي صورت نمي. 
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  اما نتوانسته اند كه مراجعات ، از مركزيت مكاني در ناحيه برخوردارنددو شهر سروآباد و اورامان تخت با اين كه

و ارتباطات داخل ناحيه را به سمت خود جذب كنند. البته بايستي مراجعات خدماتي به شهر سروآباد را در اين 

 باره مستثني قائل شويم.

 هتري براي ناحيه به لحاظ شهر مريوان به دليل داشتن مرزهاي رسمي و غير رسمي توانسته است كه جاذب ب

-تاندهسروستاهاي و مركز خريد و فروش كاال و محصوالت باشد. در نتيجه ، مقصد مهاجران، اقتصادي و اشتغال

جم روابط منس، كه از فاصله برابري با شهرهاي مريوان و سروآباد برخوردار هستند، (اورامان و شاليار، )دزلي هاي

 اند.كردهبرقرار و پايداري با شهر مريوان 

  مقياس زا جريانها و بوده ترگسترده روابط شبكه داراي( ژريژه، سلئن، بلبر، گوشخاني) همچون روستاهايبرخي 

  .سنندج و تهران( برخوردار هستند، سروآباد، )مريوان شهري مراكز با ارتباط در دارتري دامنه

شكل و ، ساختار كه، اي و ملي برقرار استناحيه، روابط فضايي در سطح محلي، شهري –هاي روستايي ميان سكونتگاه

هاي رسمي فعاليت و به دليل فقدان بازارچه، اما آنچه كه در اين ميان آشكار استدهد. ميهاي متفاوتي را نشان دامنه

 شود. البته غير از روابط و مراجعات محدودمراجعات اقتصادي و اجتماعي در ارتباط با خارج مرز خيلي كم ديده مي

ستا رو -هاي روستا است كه اين خرده جريان ياين در حال و، باشدنيز بسيار محدود مي روستا –روابط روستا ، مرزي

 ترسيم ند.شهري داشته باش -روستايي  توسعه يكپارچهتوانند در سطح ناحيه نقش مؤثري به عنوان مكمل هستند كه مي

و  هريش - روستايي، روستا – روستا روابط از درست درك دونب ناحيه و توسعه يكپارچه و هماهنگ يك فضايي نظام

سد. بر اساس رها كاري عبث و بيهوده به نظر ميتعيين سلسله مراتبي عملكردي سكونتگاه در مرحله باالتر فرا مرزي و

ا از روستاهاي مراجعات به روستاهاز محدوده مطالعه قريب به اتفاق  (.1335، نتايج مصاحبه و )مطالعات ميداني نگارنده

 روستا در ناحيه دارد. -مجاور بوده كه حكايت از يك روابط و مناسبات قوي بين روستا 

به تبعيت از تشابهات فرهنگي و مسير ارتباطي بيشترين درصد روابط روستاهاي  ژريژه و دزلي، آبادحسيني هاروستا

مراجعات از شهر به روستا را شهر اورامان بيشترين  و بعد از آنشهر سروآباد  اند.رخوردار بودهبا آنها را بهمجوار 

اند ودهب افرادياغلب و بوده است.  هاي دهستان رزاب متوجه روستا، كه درصد باالي مراجعات شهري به روستا، اندداشته

 د روزانه هستند.آمرفت و با  و بيشتر كارمندي در روستاهاكه داراي مشاغل 

 گيرينتيجهو  جمع بندي

 تاهايروس يكپارچه توسعه امر در زيادي حد تا مواصالتي و، اجتماعي -فرهنگي، اكولوژيكي -طبيعي، مرزي محركهاي

 محصول نوع ،دسترسي و راهها وضعيت، آب منابع. اندكرده ايفا بسزايي نقش سروآباد شهر به نسبت كمتر حد تا و ناحيه

ال كارگري اشتغ .اندداده تغيير را يكپارچه توسعه سوي و سمت، تاثيرگذار نيروهاي و عوامل عنوان به كشت زير سطح و

ان شهرستكاالهاي عمده و اساسي  نقش عمده اي در تامين، و حتي اقليم كردستان و خدماتي در شهرهاي بزرگ كشور

 .توان از يكپارچگي اطالعاتي در ناحيه نام بردبه سبب ورود ماهواره و انترنت و شبكه هاي مجازي مي. كندايفا مي

خش و ب دزلي و ژهريژ، پايگالن، هاي بيسارانگوياي اين مطلب است كه روستاهاي دهستان مطالعات ميداني نگارنده

اد ساالن با شهر سروآبدهستان رزاب و كوه روستاهاي به نسبت كمتري جريانات فاصله عامل تأثير اورامانات تحت

 است. در اين ميان هستاهاي نمونه متوجه شهر مريوان بودرواند؛ ولي در مجموع گستره غالب جريانات فضايي داشته

تحت تاثير  ناحيه هم اقتصادي نظاممركز ناحيه دارند چشمگيرتر است.  با سهم روستاهايي كه فاصله فضايي بيشتري

  جريان سرمايه روند پويايي ندارد و همانگونه كه اشاره گرديد اغلب شكلي يكسويه با مراكز شهري دارد.

در ناحيه  يشهر -روستايي توسعه يكپارچه گيريشكل و نه تنها مستعد هناحيه بود ازفرهنگي فراتر  -تماعي نظام اج

هاي  قابليتها و محدوديت تحليلبراي  گيرد.بلكه تمام منطقه و آن سوي مرزهاي خارج كشور را نيز در بر مي، باشدمي



  39         ن(سروآباد )کردستا ةيناح يشهر -يیروستا کپارچةيتوسعة  هايتيمحدود

باط و با تاكيد به مدل شبكه محلي و ارت هاي تحقيقئلفهها و موبا توجه به شاخص، شهري -توسعه يكپارچه روستايي

 .دپيرسون بهره گرفته ش زمون همبستگيروستاهاي شهرستان با شهر سروآباد )مركز شهرستان( و شهر مريوان از آ

، گيفرهن -هاي اجتماعيمتغيرهمبستگي دهد با توجه به اين كه ميزان سطح معناداري نشان مي ( 4همانگونه كه جدول )

 وجود رابطه و بيانگر. بوده 25از  شهري كمتر -در ارتباط با توسعه يكپارچه روستايي، خدمات و امكانات، دسترسي

دهد كه ارتباط مستقيم قوي اي بين آنها وجود دارد؛ و متغير قابليتهاي ارتباطي با توسعه باشد و نشان ميمعنادار مي

 باشند.توليدي كمترين ارتباط را دارا مي -ادييكپارچه ارتباط مستقيم متوسط و متغييرهاي اقتص

تها و شود؛ يعني هر چه قابليبعالوه بيشترين همبستگي در ارتباط با امكانات و خدمات با ساير متغييرها مشاهده مي

، يباطفرهنگي و دسترسي بهبود يافته است. همچنين با بهبود قابليتهاي ارت -متغييرهاي اجتماعي، خدمات بيشتر شده باشد

اخصهاي ش، فرهنگي -فيزيكي نيز بهتر شده است. البته با افزايش شاخص اجتماعي -جريانها و وضعيت كالبدي

عه فيزيكي نيز افزايش يافته است. حال با اثبات همبستگي بين متغييرها و قابليتهاي توس -توليدي و كالبدي -اقتصادي

ر ناحيه مورد بررسي از وضعيت مطلوب و بااليي برخوردار ها داز آنجايي كه تمامي شاخص، شهري -يكپارچه روستايي

 شهري شده است. -در نتيجه منجر به عدم توسعه يكپارچه روستايي، نيستند

 پيرسون زمون همبستگيشهري با استفاده از آ -قابليتها و محدوديت هاي توسعه يكپارچه روستايي : تحليل4شكل 

 
 هاهمأخذ: بر اساس تحليل پرسش نامه و مصاحب

  

شاخص
ضریب همبستگی 

پیرسون
جریان

طبیعی-

اكولوژیكی

 اقتصادي - 

تولیدي

اجتماعی - 

فرهنگی

كالبدي - 

فیزیكی

سیاسی - 

مرزي
دسترسی

خدمات و 

امكانات
ایمنی

توسعه 

یكپارچه

0.390.060.58*10.040.270.440.630.4.661ضریب همبستگی

0.910.450.20.050.250.040.270.880.08سطح معناداري

0.150.41-0.220.32-0.0410.120.160.430.11ضریب همبستگی

0.910.740.670.210.760.530.370.670.24سطح معناداري

0.240.540.010.190.340.34*0.270.121.652ضریب همبستگی

0.450.740.040.510.10.970.60.340.33سطح معناداري

*0.13.707-*0.550.4.677*1.690*0.440.16.652ضریب همبستگی

0.20.670.040.030.10.250.030.710.02سطح معناداري

**0.03.957-**916.*10.52.688*0.630.430.24.690ضریب همبستگی

0.050.210.510.030.120.0300.930سطح معناداري

*0.48.689*0.40.110.540.550.5210.57.664ضریب همبستگی

0.250.760.10.10.120.090.040.160.03سطح معناداري

*0.17.697*0.571.717*0.220.010.4.688-*661.ضریب همبستگی

0.040.530.970.250.030.090.020.650.03سطح معناداري

**10.03.948*717.*664.**916.*0.390.320.19.677ضریب همبستگی

0.270.370.60.0300.040.020.940سطح معناداري

0.030.480.170.0310.05-0.13-0.150.34-0.06ضریب همبستگی

0.880.670.340.710.930.160.650.940.89سطح معناداري

0.051**948.*697.*689.**957.*0.580.410.34.707ضریب همبستگی

0.080.240.330.0200.030.0300.89سطح معناداري

خدمات و امكانات

ایمنی

توسعه یكپارچه

جریان

طبیعی-اكولوژیكی

 اقتصادي - 

تولیدي

اجتماعی - 

فرهنگی

كالبدي - فیزیكی

سیاسی - مرزي

دسترسی
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