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Extended Abstract 

Introduction 

In recent decades, the rapid urbanization and uneven growth of inefficient urban centers, 

especially, on the one hand, and the underdevelopment of rural areas on the other, as well as the 

complex interplay of rural-urban areas, have emerged.  

Therefore, particular attention to inter-settlement relations, with an emphasis on settlement 

integration and striving for constructive relations, eventually establishing rural-urban links. 

Although scholarly studies of urban-rural relations in Iran rely primarily on the studies of Hans 

Bobek (1938 and 1948) and Eckart Ehlers (1975a, 1975b, 1976a, 1976b), the global history of 

the debate about the obligation to integrate the human settlements, based on settlement networks 

should be further searched in the discussions of Walter Christaller (1933). 

 

Methodology 

The main research method is deductive method, based on the framework of the spatial 

arrangement approach with emphasis on the characteristics of the regional networks. In this 

regard, the collection of the necessary information and data was based on two methods: 

documentation-library data collections and field methods, based on interviews and use of 

questionnaires, in particular to identify different spatial flows in the area and their impacts on 

rural and urban linkages. Similarly, in the analysis and presentation of the findings, GIS and 

SPSS software have been used. 

 

Results and Discussion 

In recent years, at the level of developing countries, the emphasis on the need to improve these 

relations and the establishment of rural-urban links in the form of regional networks, refers 

mainly to the studies of Douglas (1998) and in Iran, it goes back to the first study in this regard 

(Saidi, 2003) and the subsequent studies (Ibid, 2011 and 1999). 

The study area after the Islamic Revolution (1979), especially in the last decades, was like many 

other areas, under the influence of various socio-cultural, economic and political factors and 
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forces, and thus witnessing the physical-spatial transformation of rural settlements and therefore 

changes in their longstanding relationships with urban centers, especially the central cities.  

The result of such developments has been manifested in the form of various social, economic 

and population flows. So, the main issue of this research is the extent to which these 

developments have been able to pave the way for positive physical-spatial developments in the 

area and, as a result, to complement complementary Reciprocal rural-urban relations and links. 

Thus, the main research questions are how rural-urban relations have affected the physical-

spatial development of rural settlements and how can these existing relations be transformed 

into complementary relations and Reciprocal rural-urban links? 

 

Conclusion 

The results show that due to some structural problems, e.g. irreconcilable administrative-

political divisions and some structural weaknesses of villages in the periphery of the main city, 

despite the physical-spatial changes of rural and urban settlements, the necessary conditions for 

the actualization the necessary spatial functions could not develop to more coherently and 

complementary form, emerging reciprocal relations and links between rural and urban 

settlements. What has contributed to this situation has been the lack of spatial planning in line 

with the physical and socio-economic conditions of the area. 

 

Keywords: Rural-urban Relations; Spatial Flows; Physico-spatial Changes; Peripheral Villages 
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 چکیده

ی یت بسیارز اهمه نگری مطالعات شهری و روستایی اتعامالت روستایی و شهری در برنامه ریزی و آیند
ار طوح ساختدر س برخوردار است. به گونه ای که کوچكترین خلل در این روند منجر به برهم خوردن نظم

 واملع تأثیر تحت یاسالم انقالب از بعد خصوص به اخیر دهه چند در فضایی می شود. محدودة مورد مطالعه
 ارتباطات و شهری اییروست های پیوند و ها جریان و نیروها جمله از اجتماعی و اقتصادی مختلف نیروهای و

 متغیر سنجش برای نظر مورد پژوهش در. است شده فضایی کالبدی تحوالت دچار اهواز شهر با زیاد و عمیق
 ایه خانوار از هک پرسشنامه از( فضایی-کالبدی تحوالت) وابسته متغیر و (شهر و روستا رواب ) مستقل
 هر که گیرد می كلش مختلف های جریان از شهر و روستا رواب . است گردیده استفاده است شده پر روستایی
 فضایی -کالبدی گویال دگرگونی بر آنها نقش سپس. اند آمده بدست مختلف های گویه با پرسشنامه در کدام
 .است آمده بدست ریگزا أثیرت میزان رگرسیون آزمون و امده بدست های داده از استفاده با سنجیم می را

 دالیل به که. ستا بوده شهر به روستا از ساکنین جایی جابه و جمعیت جریان به مربوط جریان، بیشترین
 اب. دارد قرار نیز شكیپز و بهداشت مسائل به مربوط تعامالت آن از بعد باشد و گرفته شكل تواند می مختلف
 می اهواز شهر به مراجعه برای مناسبی دلیل بهداشتی و وییدار و پزشكی خدمات کمبود مشاهدات به توجه
 جهباتو. است اختمانیس و فنی و توزیعی خدمات تغذیه، و خوراکی خدمات جریان، خدمات کمترین. باشد تواند
 عدم و هریش سكونتگاههای سمت به بودن سویه ین شهر، و روستا بین مختلف جریانات گیری شكل به

 و ازاهو کالنشهر پژوهش نظر مورد ناحیه در خصوص به شهری – ستاییرو پیوندهای گیری شكل
 برنامه در ریشه و روستایی تعامالت.است شده گیری شكل تحوالت آن دنبال به و پیرامونی روستاهای
  برخوردار بسیاری اهمیت از روستایی و شهری مطالعات نگری آینده و ریزی
 

ـ  شهری، -روستایی رواب  واژگان کلیدی:  سـتاهای رو فضـایی،  -کالبـدی  تحـوالت  فضـایی،  یان هـا جری

 .اهواز شهر پیرامونی

                                                           
 .  باشد.می هیدبهشتیدانشگاه شاین مقاله مستخرج از رساله دکتری خانم شرفی به راهنمایی نویسندة دوم و مشاورة نویسندة سوم در 
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 مقدمه
عه، از ین حال توس های درهای اخیر، روند شتابان شهرگرایی و رشد ناموزون شهرهای ناکارآمد بویژه در کشوردر دهه

ساز مینهستایی، زری و روشه هایهای روستایی، از سوی دیگر، در کنار تعامل پیچیدة عرصهنیافتگی عرصهسو و توسعه

ب  سازنده و راری روادر راه برق شهری و تالش -توجه ویژه به رواب  بیناسكونتگاهی، با تاکید بر یكپارچگی روستایی

سعه، در حال تو در واقع، در سطح جهانی، بویژه در کشورهایهری شده است. ش -نهایتا، برپایی پیوندهای روستایی

رایش بر گوع از ندر حال گسترش روزافزون است. شهرگرایی و تحمیل این  و روستایی پیوستگی بین نواحی شهری

ة وجه ویژه به پدیدرتباط، تمین ادهد و در هنواحی روستایی، ضرورت توجه ویژه به این گونه روندها را مورد تاکید قرار می

ن: ناز جمله است ) می مطرح ساختههای شهری، پیراشهری و روستایی را به نحوی الزاپیوندهای محتمل بین حوزه

اهی نه گاهمیت این پدیده تا بدانجا ست که (. 2016؛ ضمنا نن: مایر و همكاران، 22-21، 2014سیچیپینگ و همكاران، 

شهری مربوط  -یوستایرتنها توسعۀ روستایی، بلكه توسعۀ پایدار سكونتگاه های شهری را نیز به ترغیب پیوندهای 

شهری  -ندهای روستاییآوری شهری را به برقراری و استحكام پیو( و حتی تاب2014همكاران، دانسته )سیچیپینگ و 

 (.  2014اند )نن: سریواستاوا و شاو، نسبت داده

بر  شهری، معموال -اییبر این اساس، پژوهشگران مختلف در تبیین اهمیت عناصر دخیل در تعامل و کنش متقابل روست

یوستگی را در پنج مقولۀ جابجایی پ( این 1975در حالی که پرستون ) اند.یكسانی تاکید ورزیده های مختلف، اما تقریباجنبه

هد، دیگران، از درار میبحث ق خدماتی مورد -افراد، جابجایی کاالها، جابجایی سرمایه، تعامل اجتماعی و موقعیت اداری

های ه ترتیب به جریانبحی شهری و روستایی را (، دامنۀ کنش متقابل بین نوا1998( و تاکولی )1998جمله داگالس )

کشاورزی، عالیتی )فختلف مفضایی )از جمله جریان افراد، جریان کاالها، جریانهای مالی، جریان اطالعات( و بخشهای 

 دهند. صنعت و خدمات( نسبت می

ن دیگر ه و سرزمیبه منطقوستایی و مسایل مرتب  با آن، از ین منطقه و سرزمین ر -آشكار است که کنش متقابل شهری

ال توسعه با حنیای در دا در ربا تفاوتهایی همراه است. از این رو، برخی پژوهشگران رواب  ببن نواحی شهری و روستایی 

(. با این وجود، با 114-113 :آورند )همانیافتۀ صنعتی کامال متفاوت بحساب میاین گونه مسایل در کشورهای توسعه

. است فزونا روز شدن تریچیدهپ حال نیز همپا با شهرها، در روستایی ب  و مناسبات اجتماعی، جوامعتوجه به پیچیدگی روا

 ریانج افزون روز حجم در ،کلی طور به و خانوارها و افراد جابجایی و فعالیت الگوهای تنوع در هاگونه پیچیدگی این

-شبكه اییبرپ تواند بهمی نهات نه فرایند این که است رآشكا. است ردیابی قابل خوبی به .. و نوآوری سرمایه، اطالعات،

 . (8: 1385یدی، منجر گردد )صدوق و سع اجتماعی هایشبكه سازتواند زمینهمی بلكه فضایی بیانجامد، های

ررسی بگر مورد ز یكدیاهای مختلف شهری و روستایی، بصورتی منفن  با این همه، در بسیاری از مطالعات، سكونتگاه

-( می94، 2007اکولی )نلنكه تچگیرند؛ نكتۀ مهم در ارتباط با  تقابل قراردادن سكونتگاههای روستایی و شهری، میقرار 

واب  و سانی و رههای انهای مرتب  با سكونتگاساز گمراهی شناختی شده، بلكه واقعیتنویسد، نه تنها اغلب زمینه

ویژه در قالب بروستا،  اب  شهر ونمایند. در همین ارتباط، بررسی روارائه می «انگارانهساده»پیوستگی آنها را به نحوی 

 كه در سطحاه است؛ چنانهمر «پیوندها»و  «رواب »گرفتن یكسانانگاری و ای، پیوسته با نوعی سهلهای منطقهشبكه

 ن دو مقولۀ، تفاوتی بین ای«وستایی در جهان سومر -کنش متقابل شهری»( در کتاب 2005المللی، کنث لینچ )بین

 د. های دانشگاهی با این نقیصه همراه هستنگذارد و در سطح ملی نیز اغلب نوشتهمتفاوت نمی



 3                                                                            ....... کالبدی تحول در شهری -روستایی رواب  جایگاهشرفی و همکاران/ 

حدودة مفضایی در  کالبدی تحوالت هری برش -روستایی مناسبات و رواب  تاثیر تحلیل و بررسی منظور به حاضر پژوهش

د از ه عبارتنشده ک ن حول دو پرسش اصلی تدوینمساله اصلی آبخش مرکزی شهرستان اهواز به انجام رسیده است و 

-طریقی می اند و از چهضایی روستاهای ناحیه اثرگذار بودهف -الت کالبدیشهری بر تحو -اینكه چگونه رواب  روستایی

   مود؟نشهری تبدیل  -توان این رواب  موجود در سطح ناحیه را به رواب  مكمل و پیوندهای روستایی

 1938وبن )بای هانس ررسیهبمرتب  با مقولۀ رواب  و مناسبات شهر و روستا در اینران عمدتا به  هرچند مطالعات علمی

تگاههای نگری به سكونرچهگردد، اما سابقۀ جهانی بحث از الزام یكپا( باز می1976؛ 1975( و اکارت اهلرس )1948و 

رد. در سالهای اخیر، در سطح ک( به بعد جستجو 1933ها را بیشتر باید در مباحث والتر کریستالر )انسانی در قالب شبكه

وسعۀ ت بشهری در قال -کشورهای در حال توسعه، تاکید بر ضرورت اصالح این رواب  و برقراری پیوندهای روستایی

ر ایران، بطور جدی، به گردد. این گونه مطالعات د( باز می1998ای، عمدتا به مطالعات داگالس )های منطقهشبكه

( و سرآغاز آن در 1388)سعیدی،  1369های روستایی در بنیاد مسكن از سال  بندی سكونتگاهمرتب  با سطح مطالعات

( 1382ی، باره )سعید ای، در اصل، به نخستین بررسی در اینهای منطقههری در قالب شبكهش -قالب پیوندهای روستایی

 (. 1999و  1390گردد )همو، و مطالعات پس از آن باز می

های خاصی از امكان نبهجبه انجام رسید که هر ین  1390و  1380نبال این مطالعات، چند رسالۀ تحصیلی در دهۀ به د

ون رسی و آزمواحی مختلف سرزمین مورد برنشهری را در  -ای و برقراری پیوندهای روستاییهای منطقهتحقق شبكه

ن ر چارچوب آدبرخی بررسیها  واخیر نیز مورد توجه بوده  (. این گونه مطالعات در سالهای1390قرار دادند )نن: سعیدی، 

ه حسینی ور؛ صدیقد عزیزپزاده، قرهاهای تحصیلی فاطمه تقیتوان به رسالهبه انجام رسیده است که از آن میان، می

  ا(.ت )همانجده اسشحاصل و ناصر شفیعی ثابت در دورة دکتری اشاره نمود که حاصل آنها بصورت مقاالتی منتشر 

ب  شهر و روستا ختلف روابعاد مها و اتوان از مقاالت منتشره در سال های اخیر که هر ین بعضی جنبهافزون بر اینها، می

 اند یاد کرد که برخی از آنها عبارتند از: را بررسی نموده

 اصفهان؛  شهرستان مرکزی بخش در روستا و شهر رواب  ،(1384) صرامی -

موردی:  پیرامون مطالعه ایروستاه فضایی -کالبدی تحوالت و کالنشهری (. پیوندهای1394)افراخته و همكااران -

 کرج؛ محمدآباد دهستان

ان مناطق شهری به عنو -های روستایی(، امكانات و محدودیت های کارآمدی منظومه1398)محمودی و همكاران  -

 د )قزوین(؛ آبامورد: منظومۀ ضیاء -کارکردی

های ای مورد: سكونتگاهتحلیل شبكه تولید شیر با بهره گیری از رویكرد تحلیل شبكه(، 1398طالشی و حیدری ) -

 . روستایی نواحی هشترود و چاراویماق

 در ایمنطقه شبكه رویكرد .(.2007ی، ؛ تاکول1998)داگالس، دیدگاه حاکم بر این تحقیق رویكرد شبكه منطقه ای است 

 است که شهری -یكپارچه روستایی توسعۀ راستای در فضایی انتظام راهبردهای از فضایی، یكی ریزیبرنامه چارچوب

 روستایی پیوندهای بر تكیه ای، بامنطقه توسعۀ واحد ین در استوار است که حضور شهرها و روستاها باور این بر قاعدتا

اجتماعی اقتصادی و توانمندی های مكمل موجود بین مراکز متنوع  فعالیت های از تنوع یكسو، از واندتمی شهری، 

این  در .گردد مندهبهر آن بالفصلنفوذ  سكونتگاهی و حوزة مرکز هر بین فعالیتها سكونتگاهی و از دیگرسو، از این

امكان تحقق (. البته، 1382خواهد بود )سعیدی،  افقی، مكمل و دوسویه بیشتر سكونتگاهی بین مراکز رواب  چارچوب،

فضایی مبتنی بر  -پذیر نبوده و تنها در بسترهای کالبدیجا، به آسانی امكانای همیشه و همههای کارآمد منطقهشبكه
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یافتن این (. نكته مهم در این ارتباط، راه1399ریزی فضایی ممكن است )سعیدی، پذیری و برنامهرعایت اصول نظم

 -های روستاییهای توسعۀ سرزمین است که طی آن، یكپارچگی سكونتگاهی در قالب منظومهویكرد نظری به برنامهر

شهری بود که توس  بنیاد مسكن انقالب اسالمی به برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ کشور وارد گردید )نن: سعیدی، 

1392 .) 

 

 روش پژوه 

اکید بر تضایی با ظام فسی شیوة قیاسی، مبتنی بر چارچوب رویكرد انتمطابق با رویكرد نظری تحقیق، روش اصلی برر

 -اسنادی ر دو روشبها و اطالعات های گردآوری دادهای بوده است. در این راستا، شیوهخصوصیات شبكۀ منطقه

تلف مخ های ناخت جریاگیری از پرسشنامه به منظور شنهای میدانی مبتنی بر پرسشگری و بهره ای و روشکتابخانه

رفته شده ی بكار گاخص هابا توجه به ش سی و تبیین موضوع پژوهشدر واقع، برای بررفضایی در سطح ناحیه بوده است. 

میت هبا توجه به ا.د است. استفاده ش های ساختارمنددر روستاهای مورد مطالعه، از روش پیمایشی مشاهده و پرسشنامه

اری  مورد های آمدلمها و ها و اطالعات بدست آمده با روشج پژوهش، دادهتجزیه و تحلیل اطالعات و نشان دادن نتای

ها و ترسیم ین متغیرواب  برها و سنجش الزم به ذکر است که، در تجزیه و تحلیل دادهتجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 حقیق بیان شد، مدلتری بر اساس آن چه در ادبیات نظاستفاده شده است.  SPSSو  GISها، از نرم افزارهای نقشه

 رایه شده است. ( ا1)شكلمفهومی تحقیق بصورت 

 
 تحقیق تحلیلی مدل. 1 شکل

 ترسیم نگارندگان(منبع: )
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 محدودۀ مورد مطالعه

بخش تابعه  یكی از سه ( عبارت است از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهواز،2محدوده مورد مطالعه )شكل

جاده  وفیه شكر سیر تصدر دو م( و شهر اهواز، به نام های الهایی و المی) دو دهستانشهرستان اهواز و مشتمل بر 

تا در دهستان الهایی روس 48روستا در دهستان المی و 13روستا، شامل  61این محدوده مجموعا  هواز.ا - اندیمشن

ل و ثیر عوامحت تاصوص تمحدودة مورد مطالعه از چند دهۀ اخیر به اینسو، همچون بسیاری مناطق دیگر، بخ است.

گاههای روستایی و فضایی سكونت -تحول کالبدی سیاسی، شاهد -تصادیفرهنگی و اق -نیروهای مختلف اجتماعی

ت بصورت نه تحوالین گودگرگونی رواب  دیرینۀ آنها با کانونهای شهری، بویژه شهرهای مرکزی بوده است. برآیند ا

نسته در ه حد تواچت تا جایی جمعیتی بروز یافته است. اینكه این تحوالجریان های مختلف اجتماعی، اقتصادی و جاب

 -تاییندهای روستیجه، اصالح رواب  مكمل دوسویه و پیونفضایی و در  -سطح ناحیه، بسترساز تحوالت مثبت کالبدی

ر ابعاد ددی، ارکری و کشهری گردد. واقعیت این است که روستاهای پیرامونی شهر اهواز، با مشكالت فراوان ساختار

بن تغییر س سكن ومختلف محیطی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است. یكی از این مسایل، عدم سازگاری م

از و شهر اهو یگر ومعیشت خانوارهای روستایی است. افزون بر این، مهاجرت روستاییان به روستاهای پرجمعیت د

دیدة ایی که پ؛ تا جپیرامونی، به این مشكالت افزوده استگسترش کالبدی شهر اهواز به سمت روستاهای مجاور و 

ی اخیر، هار سالود، دخورندگی شهری موجب شده است، تا برخی روستاهای مجاور شهر اهواز با توجه به فاصله کم خ

 نشینی شهری شود. جزو محدوده شهری به حساب آمده و عمال موجب رشد حاشیه

 

 
 العهموقعیت روستاهای مورد مط. 2 شکل

 (1401منبع: )مرکز آمار ایران، 

 

 هابحث و یافته

 معناداری به منظور میزان رگرسیون آزمون از سوال پژوهش به پاسخ فرضیه و سنجش برای شد گفته که آنچه اساس بر

ه نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد ک است شده سنجیده فضایی کالبدی تحوالت بر رواب  این اثر شدت و اثر تبیین و

 که است شده سنجیده فضایی کالبدی تحوالت بر ،شهری-روستایی رواب  اثر شدت و اثر تبیین و معناداری میزان
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 بوده موثر فضایی– کالبدی تحوالت روستایی، بر–فضایی شكل دهنده این رواب  شهری  جریانات تمامی شده مشخص

 .است

غالب د.بوده ان رخورداریشتری نسبت به دیگر شاخص ها باز شدت اثر ب فن آوری و خدمات ،سرمایه ،جریان های جمعیت

 شهری به– وستاییرهای شهری و عدم شكل گیری پیوندهای  بودن این جریانات و ین سویه بودن به سمت سكونتگاه

ده به شكل گیری الت شخصوص در ناحیه مورد نظر پژوهش کالنشهر اهواز و روستاهای پیرامونی  و به دنبال آن تحو

ی برا كالتیبخش کالبدی و اجتماعی به خصوص در نظام مسن، منجر به شكل گیری مسایل و مش خصوص در

ان تعادل بت می توه و مثکه با شناخت صحیح این جریانات و تبدیل رواب  به پیوندهای سازندساکنین روستا شده است 

 منطقه ای را برقرار کرد.

 شهری تاییروس ندهایپیونی شود که رواب  فضایی روستاهای پیرامودر ارتباط با تعامل روستا وشهر در اهواز دیده می 

 شهری عرصه نفع هب روستا های فضایی از جریان گردیده سببکالنشهر اهواز  جویانه سلطه رواب  و گسسته پیشین

 جبران بعاتت مجاور روستاهای شهری در خزش مخرب و ناگوار پیامدهای توجهی به کم .شود آورده چنگ فرا

 با اهواز شهر پذیری قشن سو ین بوده است از نظر مورد بررسی تحت مناطق در که اند آنچه نموده تجربه ری راناپذی

 در که اداری، امور انجام هب نیاز بهداشت، به نیاز آموزش، به نیاز همچون روستاهای پیرامون، نیازهای مردم به توجه

 در سه که ضاییف – کالبدی تحوالت بررسی دیگر سوی از و .شد مطرح فضایی جریانات عنوان تحت زمره متغیری

 وجود به می تواند هوازا شهر با پیرامون مردم روستاهای ی رابطه اثر در اراضی، کاربری و معابر شبكه مسكن، بخش

 قرار بررسی مورد ه وشد انتخاب ای منطقه ای شبكه رویكرد به توجه با مطالعه این در ها شاخص و ها متغیر .آید

 به سمت حرکتی و یمردم فضایی، جریان نوعی بررسی مورد روستاهای خدماتی و آموزشی امكانات کمبود.اند تهگرف

-ماهیت چندبخشی که آنجا از و شده روستا در کالبدی تحوالت و تغییر ایجاد موجب خود که کند می ایجاد شهر

 در متقابل و مرتب  ایفعالیت ه از زیادی دتعدا برای محلی سازی ظرفیت نیازمند فضایی، های حوزه مفهوم کارکردی

 مفهومباشد.  داشته بقتمطا ریزی کامأل برنامه مرزهای با ناحیه مرزهای که صورتی به هاست، از سكونتگاه کدام هر

 زیادی تأکید ، این برنا. بداند می را ضروری شهری کانونهای همانند روستایی زیرساختهای گسترش ای، منطقه شبكه

 راستا، این در .اردد ناحیه در شهری و عمده روستایی مراکز بین نقل و حمل پیوندهای و محلی های راه گسترش بر

 عمده هد  عنوان به دنبای روستاها برای بهداشتی بهبود خدمات و مدارس فاضالب برق، کشی، لوله آب نمودن فراهم

 رشد پایداری در ندگیز کیفیت ارتقای برای یفیزیك ایجاد ساختارهای چند هرگیرد،  قرار نظر مد ریزی برنامه در

 (.11:  1998)داگالس، دارد  توسعه در ای ویژه نقش کارکردها و گسترش تقویت ولی است الزامی اقتصادی

 

 شهری روستاهای پیرامونی شهر اهواز  -رواب  روستایی

ای پیرامونی خود ارتباطاتی داشته است. با روستاه عنوان یكی از کالنشهرهای ایران در منطقه مورد نظر شهر اهواز ، به

نواع این جریان ها در روستاهای المی و الهایی در بخش مرکزی اهواز ، با توجه به مطالعات پیشین و انجام مشاهدات ا

، از چند جریان بین شهری است-مستقل که رواب  روستایی. با توجه به مدل مفهومی پژوهش، متغیر بدست آمده است

سنجش جریان های مورد نظر که شاخص های متغیر مستقل را تشكیل می دهند، از  شكل می گیردبرایروستا و شهر 

گویه های مختلفی استفاده شده است که در زیل هر جریان جزییات آن مشخص گردیده است . که در پرسشنامه هر 

رواب  تمام روستاها و درصد گیری گویه با طیف لیكرت استفاده شده است. که سهم هر جریان با استفاده از مجموع کل 
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برای محاسبه درصد شاخص از تمامی جریانات رواب  روستایی شهری بدست آمده است. که نتایج آن قابل مشاهده است.

فضایی( است با استفاده از داده -و متغیر وابسته )تحوالت کالبدی های هر متغیر که متغیر مستقل )جریان های فضایی (

دستور  و spssیف لیكرت و ترکیب گویه های مورد نظر در پرسشنامه و ترکیب گویه ها در های پرسشنامه در ط

و گرفتن جمع و بدست آوردن مجموع کل تمام شاخص های مورد نظر مربوط به هر متغیر اقدام به درصد کامپیوت 

آمده است.  دیده می گیری برای هر شاخص شده است که درصد هر شاخص چه در متغیر مستقل و چه در وابسته بدست 

و جابه جایی  ساکنین  از روستا به شهر بوده است.که به امالت، مربوط به جریان جمعیت شود که بخش بیشتر این تع

دالیل مختلف می تواند شكل گرفته باشد. و بعد از آن تعامالت مربوط به مسائل بهداشت و پزشكی نیز قرار دارد.  با 

مورد نظر و کمبود خدمات پزشكی و دارویی و بهداشتی دلیل مناسبی برای مراجعه به توجه به مشاهدات در روستاهای 

ه دلیل ارائه خدمات جهاد ب ربوط به خدمات کشاورزی بوده است،شهر اهواز می تواند باشد.کمترین جریان شكل گرفته م

آزمون نرمال سازی داده ها به   ، آموزش های الزم به کشاورزان و در اختیار داشتن نهاده های کشاورزی است.کشاورزی

از احتمال خطای   sigروش کولموگرو  انجام شده است .که با توجه به نتایج بدست آمده با توجه به بزرگتر بودن مقدار 

   فرض صفر که معتبر بودن توزیع نرمال برای داده ها است رد نمی شود.      05/0

 

 . نتایج آزمون کولموگروف1جدول      

 فن اوری پیامدها کشاورزی خدمات سرمایه بهداشت جمعیت  

درصد 

جریان 

 فضایی

038/23 35/18 34/16 9/16 14/8 
 

14/17 

. Sig.  
 

.60.d  301d . .200d,e  600d     900d  800. 

 (1400منبع: )یافته های پژوهش، 

  

 فضایی شکل گرفته در روستاهای پیرامونی شهر اهواز -تحوالت کالبدی
اند.  بسیاری یافته والتتح زمان طول در بیرونی و درونی کارهای و ساز و عوامل به توجه با روستایی های سكونتگاه

 تحوالت گونه گیری این شكل اصلی عوامل زا شهری -روستایی  پیوندهای گسترش و فضایی جریانات گیری شكل

افراخته و ) اند دهتأثیرگذار بو اییروست های سكونتگاه بر مختلفی کارهای و ساز با که است بوده روستاها در

 فراوانی تأثیرات اناتجری این که دهد می نشان بررسی مورد منطقه در فضایی جریانات بررسی (.117: 1394زیزپور،ع

 فرهنگی، اجتماعی، لفمخت های زمینه در بررسی مورد روستاهای که طوری به است. گذاشته روستایی کالبد و فضا بر

منظور  است. به گردیده متحول مختلف جهات از روستایی زندگی و اند یافته وسیعی تحوالت کالبدی و اقتصادی

ده در بدست آم اوانیتحلیل و بررسی تحوالت صورت گرفته در سه بخش کالبدی، اجتماعی و اقتصادی با توجه به فر

ام خش در تمبر هر دگرفته تحوالت و گویه های مختلف برای هر دسته از روستاهای مورد نظر میزان تحوالت صورت 

 روستاهای هر دسته جمع شده و درصد گرفته شده است. 
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 تحوالت کالبدی 

کیفیت راه  تایی،، سبن معماری مسكن روسی، نظام محله بندی، تسهیالت مسكندر تحوالت کالبدی، کاربری اراض

ییر مكان یطی و تغست محی و مسائل زیهای روستایی معابر درون روستا ، ساخت و ساز خارج از بافت روستا منابع آب

ربوط به ست که  متی اهای عمومی در پرسشنامه از ساکنین روستا پرسیده شده است. تحوالت کالبدی ،تغییر و تحوال

است. به  ادی بودهات زیبافت کالبدی روستاست. که در پرسشنامه، تنوع کاربری اراضی در سالیان اخیر ستخوش تغییر

ثل کاربری مری هایی د کاربالباجی و جیسانیه بزرگ کاربری ها در گذشته به اندازه حاضر نبوده انطوریكه در روستای 

شان اضافه یر مساحتای اخهاجتماعی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی و ورزشی از جمله کابری هایی بوده اند که در سال 

 شده اند. 

 
 . داده های توصیفی تحوالت کالبدی2جدول 

 گویه 
 مقیاس 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 تنوع کاربری اراضی روستا
 32 28 35 76 113 فراوانی 

 26/11 85/9 32/12 76/26 7/39 درصد

 تغییر نظام محله بندی 
 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 901/16 71/19 54/41 درصد

 تغییر تسهیالت مسکن
 21 18 72 63 110 فراوانی 

 39/7 33/6 35/25 18/22 73/38 درصد

تغییر سبک معماری مسکن 

 روستایی

 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 90/16 71/19 54/41 درصد

 تمایل به ساخت مسکن شهری 
 17 3 12 75 184 فراوانی 

 98/5 05/1 22/4 408/26 23/63 درصد

تغییر کیفیت راه های ارتباطی 

 روستایی

 26 32 54 37 121 فراوانی 

 15/9 26/11 01/19 02/33 81/44 درصد

 تغییر معابر درون روستا
 23 18 38 59 194 فراوانی 

 09/8 33/6 38/13 77/20 43/58 درصد

شاخت و ساز خارج از بافت 

 روستا

 17 3 12 75 184 فراوانی 

 98/5 05/1 22/4 408/26 23/62 درصد

تغییر وضعیت زیست محیطی و 

 ی زباله جمع آور

 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 901/16 71/19 41/54 درصد

 تغییر مساحت زراعی
 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 06/11 90/16 71/19 54/41 درصد

 تعییر مساحت  مساکن 
 23 18 38 59 194 فراوانی 

 09/8 33/6 38/13 77/20 43/58 درصد

 محدودیت منابع آب
 23 18 38 45 181 انی فراو

 09/8 33/6 38/13 84/15 34/59 درصد

 تغییر مکان های عمومی روستا 
 67 11 41 65 131 فراوانی 

 59/23 87/3 436/14 88/22 58/41 درصد

تغییر فضاهای بهداشتی و رفاهی 

 روستا

 26 32 54 37 121 فراوانی 

 15/9 26/11 01/19 02/13 81/44 درصد

 (1400فته های پژوهش ، منبع: )یا  
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جسانیه، الباجی،  وین  گبیر روستاهای پذیرد، می اثر هادی طرح از مطالعه مورد روستاهای بافت اراضی کاربری

 روستایی تهیه دیها طرح برایشان اسالمی انقالب مسكن بنیاد توس  که هستند روستاهایی جزء خماسی، میبطیحه

 در که روستاهایی و کنند نمی تبعیت خاصی قانون از هستند هادی طرح قدفا که روستاهایی از دسته است. آن شده

ات به دست آمده، در با توجه به مشاهد کنند می تبعیت شهرداری از مستقیما گیرند می قرار منطقه شهرهای حریم

فضای سبزو  حفظهای  گویه روستاهایی که در هر دو دهستان جزیی از نمونه بوده اند، در زمینه با کاربری اراضی، با

ه است به فاوت بودبز متدرختان دیده می شود در روستاها ،فضای سبز کمتر شده است. میزان تغییر در مساحت فضای س

ان سرانه ند. کمترین میزدرصد این تغییرات را در سال های اخیر خیلی زیاد دانسته ا38نوعی که در روستای الباجی 

گی های ه به ویژا توجاز نظر تحوالت مسكن، ب ه کاربری رفاهی بوده است.کاربری نیز در روستاهای بخش، مربوط ب

است. به  سكن بودهظام من نظام مسكن بومی ، عمدتا تحوالت شكل گرفته در روستاهای مورد نظر از جنبه کالبدی ، در 

كی بیشتری که نزدی یاهاینوعی که دگرگونی زیادی در مسكن و اجزای آن را به وجود آورده است. به نوعی که در روست

ستند، همار هایی که در شهر اهواز کیلومتری ، به دلیل استفاده از مع 12تا8با شهر اهواز داشته اند ، روستاهای در فاصله 

رده کت زیادی غییراتدر طی زمان ، ویژگی های مسكن شهری را وارد نظام مسكن روستایی کرده اند و مساکن بومی 

 هر اهواز ، اطالعات زیرشمنزل مسكونی در روستاهای پیرامون  300نظام مسكن ، با بررسی در زمینه با تحوالت  است.

می بوده است. که خانه دارای نظام حیاط مرکزی و سبن معماری بو 76منزل مسكونی ،  300بدست آمده است. از 

رمه یا ز بتون آانه ها اخمام خانه دارای سبن معماری شهری بوده اند. امامی مصالح مورد استفاده در ت 224درمقابل 

مصالح در  تیابی بهای دسسنگ و آجر و آهن استفاده شده است. در روستاهایی که مغازه مصالح فروشی وجود ندارد، بر

میبطیحه یا  ،الباجی  وستایروستاهای دسته اول، به اهواز مراجعه داشته اند و روستاهای دیگر برای خرید مصالح به ر

تاهای دیگر قرار اجعه روسرد مرمیزان اجاره نشینی در سال های اخیردر روستاهایی که مو عه کرده اند.جیسانیه بزرگ مراج

شته است. اما فزایش دااها اگرفته اند نسبت به بقیه روستاها افزایش داشته است،هم اجاره هم خرید مسكن در این روست

ت مسكن به ش به ساخگرای . در روستاهای نزدین اهوازدر روستاهای نزدین اهواز برای اجاره مسكن به اهواز می روند

درصد زیاد تمایل  25درصد خیلی زیاد و  43سبن مسكن شهری بسیار زیاد بوده است به نوعی که در روستای خماسی 

سایل م ی اخیرال هاوستاها به خصوص در سبه ساخت مسكن به سبن شهری داسته اند. محدودیت منابع آب در تمام ر

ت شعاع طی را تحت محیستخوش تغییر قرار داده ایت. به نوعی که هم شغل و هم کشاورزی و هم مسایل زیسدیگر را د

 خود قرار داده است. 

 

 فرهنگی  –تحوالت اجتماعی 

فرهنگی، عواملی از قبیل تمایل به مهاجرت و زندگی در شهر ، ترکیب قومی زبانی، تحوالت –در تحوالت اجتماعی 

برهم خوردن قشر بندی های اجتماعی ، امكانات رفاهی و خدماتی و وابستگی های خانوادگی اجتماعی و جمعیتی، 

درصد خیلی  52کیلومتری،  12تا 8روستاهای مورد نظر، در روستاهای  رپرسیده شده است. تمایل به زندگی در شهر، د

از روستاهای نزدین و پیرامون اهواز  زیاد بوده است که در روستاهای دسته های دیگر این مقدار کمتر بوده است. هر چه

دور شویم بر میزان جمعیت روستاها افزایش می یابد. قشر بندی اجتماعی در دانش جامعه شناسی، برای توصیف نابرابری 

های اجتماعی به کار برده می شود. بامشاهده سلسله مراتب پایگاه اجتماعی، نظام قشربندی که بر پایه سن، جنس، 

، نظام آموزشی، مشاغل اجتماعی، اعتقادات دینی، دارایی ها و مالكیت شكل می گیرد. روستاهایی که در طبقات اجتماعی
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کیلومتری قرار دارند نسبت به روستاهای دسته اول از جمعیت بیشتری برخوردارند. روستاهایی که در  20تا 12فاصله 

اها با ساکنین شهر اهواز بیشتر بوده است. به نوعی که کیلومتری اهواز هستند، میزان ازدواج  در این روست 12تا8فاصله 

پیوندها و وابستگی های طایفه ای که به عنوان ویژگی بارز اجتماعی در این منطقه است در اثر ارتباط با اهواز کمتر شده 

اضر است. از نظر زبان و ویژگی های آن، تا چند سال گذشته زبان فارسی کمتر صحبت می شده است اما در حال ح

 استفاده از زبان فارسی در کنار زبان عربی افزایش پیدا کرده است.

 

 . تحوالت فرهتگی روستاهای پیرامونی شهر اهواز3جدول 

 گویه 
 مقیاس 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 تمایل به زندگی در شهر
 32 28 35 76 113 فراوانی 

 26/11 85/9 32/12 87/32 76/40 درصد

 رکیب قومی و زبانیتغییر ت
 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 90/16 71/19 98/43 درصد

 برهم خوردن قشر بندی اجتماعی 
 21 18 72 63 112 فراوانی 

 39/7 33/6 35/25 18/22 41/98 درصد

 مهاجرت ساکنین روستا به اهواز 
 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 901/16 71/19 54/41 درصد

تغییر پیوندهای وابستگی خانوادگی و 

 طایفه ای 

 17 3 12 75 184 فراوانی 

 98/5 05/1 22/4 408/26 23/63 درصد

 تمایل به ازدواج در شهر 
 17 3 12 75 184 فراوانی 

 98/5 05/1 22/4 408/26 23/63 درصد

تمایل به زندگی در کنار خانواده بعد 

 از ازدواج 

 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/11 26/11 901/16 71/19 54/41 درصد

 تمایل به ادامه تحصیل 
 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/11 26/11 901/16 71/19 54/41 درصد

تغییر تمایل زنان به کار در بیرون از 

 خانه

 23 18 38 59 194 فراوانی 

 098/8 33/6 38/13 77/20 43/58 درصد

 (1400، پژوهش منبع: )یافته های

 

 تحوالت اقتصادی

ست. در ده شده اسنجی عواملی مانند شیوه آبیاری مزارع ، فعالیت های خاص و کشت گروهی و فعالیت های اقتصادی 
ورد نظر ، موستاهای مام رتتحوالت و تغییراتی که در مباحث اقتصادی رخ داده است تغییر شغل و فعالیت اقتصادی، در 

 وجود داشته است.
 

 . دادهای توصیفی تحوالت اقتصادی روستاهای پیرامونی شهر اهواز4ول جد

 گویه 
 مقیاس 

 خیلی کم کم متوس  زیاد خیلی زیاد

 تغییر شیوه آبیاری مزارع 
 32 28 35 76 141 فراوانی 

 26/11 85/9 32/12 87/32 87/48 درصد

تغییر فعالیت زراعی و 
 کشت گروهی 

 30 32 48 56 122 فراوانی 

 56/10 26/11 09/16 71/19 89/44 درصد

تغییر فعالیت اقتصادی 
 در روستا

 21 18 72 63 112 فراوانی 

 39/7 33/6 35/25 18/22 98/41 درصد
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تغییر قیمت اجاره نشینی 
 در مسكن 

 30 32 48 56 118 فراوانی 

 56/10 26/11 901/16 71/19 54/41 درصد

 تمایل به تغییر شغل 
 17 3 12 75 184 فراوانی 

 98/5 05/1 22/4 408/26 23/63 درصد

 (1400، منبع: )یافته های پژوه 
 

 زمین های ستند. با فروشکیلومتری از اهواز هستند، بیشترین میزان تغییر شغل را دارا ه8روستاهایی که در فاصله 

ه خصوص در بای دیگر ستاهند. در روکشاورزی در پیرامون اهواز به مشاغل خدماتی در روستا یا در اهواز مشغول شده ا

ر روستاهای ده اند . رداختپروستاهای دهستان المی با وجود صنایع نیشكر، تغییر شغل از کشاورزی به کار در کارخانه 

ول نزدین اهواز ی دسته استاها، اهمیت فراوانی داشته است. در رویشتر با کمبود آب مواجه بوده انددهستان الهایی که ب

بیشتر بوده  اری جمعیه برده برداری جمعی کمتر و روستاهای دورتر از اهواز مانند الباجی، چبسه بزرگ ،بهرشیوه بهر

اعتی یا رداری جمهره باست. نظام بهره برداری کشاورزی و نظام های تولید کشاورزی که در گذشته به صورت نظام ب

اهای بخش در روست له ایه پیوندهای طایفه ای و قبیقبیله ای و طایفه ای با مالكیت قبیله بوده است. در گذشته ک

 مرکزی اهواز ، قوی تر بوده است. این شیوه بهره برداری بیشتر بوده است. 

 

 رامونی شهر اهوازشهری روستاهای پی -تحلیل یافته های مناسبات روستایی

 و پیوند از کشور در یافته توسعه اطقمن در که می توان فهمید شهر و روستا رواب  زمینه در گذشته مطالعات به باتوجه

 به ارتباط این یافته توسعه کمتر مناطق در مقابل در. اند بوده برخوردار روستایی و شهری نقاط بین مثبت متقابل ارتباط

 ضرورت شهری و روستایی نقاط بین تعامالت و رواب  با توسعه مفهوم پیوند به باتوجه. است بوده مخرب و منفی صورت

 با. است شده ذکر قبل صفحات در محاسبات و نتایج که. شود می دیده بررسی مورد نقاط در نسبی توسعه سطح بررسی

 یكی شهری و روستایی مراکز بین نقل و حمل شبكه وجود است ای منطقه شبكه که تحقیق نظر مورد رویكرد به توجه

 در فضایی جریانات های ویژگی توصیف و ررسیب به توجه با.است ای منطقه شبكه توسعه روند در موثر های شاخص از

عمدتا جاده . نیست برقرار روستاها از هیچكدام در تاکسی ایستگاه که است شده ،دیده مطالعه مورد روستاهای تمامی

تصفیه شكر در دهستان المی اهمیت اساسی در بخش مرکزی  –اهواز دردهستان الهایی و جاده اهواز  -اصلی اندیمشن

جاده اصلی که از شمال بخش مرکزی وارد اهواز شده و به عنوان شریان حیاتی ارتباطی به دو بخش دیگر داشته است. 

متصل می گردد. در رویكرد شبكه منطقه ای حمل ونقل و ارتباطات و راه های جاده ای به عنوان عاملی اساسی در نظر 

ر در زمینه جاده های اصلی در هر دو دهستان این گرفته می شوند. در محدوده مورد مطالعه با  توجه به اصالحات اخی

عامل نقش بسزایی در میزان ارتباطات روستاییان با شهر اهواز داشته است. به نحوی که طبق گفته ساکنین روستاها 

میزان روشنایی جاده و اصالحات اخیر در جاده )پهن تر کردن و دوبانده شدن جاده( نقش اساسی در ارتباط هر چه بیشتر 

 فاصله در که روستاهایی در خصوص به اهواز از فاصله و روستاها جغرافیایی موقعیت به توجه ا اهواز داشته است. باب

 مراکز بین مناسبی نسبتا ارتباط ین عبارتی به یا و داخلی شبكه ین که شود می دارند، دیده قرار اهواز شهر از دورتری

 خدماتی راستای در عمدتا. است گردیده ایجاد است الباجی روستای و زرگب جیسانیه روستای ، مقوله این در که روستایی

 کوچن میبطیحه، جیسانیه مانند کوچن همجوار روستاهای با کم فاصله و بار تره و میوه بازار مراکز آموزشی وجود مثل

 توسعه مناسب مدیریت با.آید می شمار به ای منطقه توسعه جهت در مثبت و مهم عوامل از کوچن و بزرگ ،چبسه

 در موجود، های یافته به توجه با اما .نمود تقویت شهری روستایی مراکز بین را آمده وجود به شبكه این توان می  متوازن
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 با مراکز این ارتباطی بین  شبكه این ( کیلومتری12تا8 روستاهای)دارند قرار اهواز شهر با فاصله کمتری که روستاهایی

 خود ارتباط نوع این. است پذیرفته صورت شهری مراکز از نقل با تاکسی و حمل عمدتا و نگرفته است شكل اهواز شهر

به نحوی که در روستاهای نزدین وابستگی شدیدی با اهواز  .است منطقه در توسعه نسبی سطوح کاهش جهت در عاملی

 های فعالیت تجمع المی، خصوص به الهایی و المی دهستان تا اهواز مسیر در ها، یافته احساس می گردد. براساس

 تجمع نوعی به که نیروگاه فوالد، صنایع نیشكر دهخدا نیشكر، صنعت و کشت شرکت مانند شود. می دیده صنعتی

اکثر ساکنان دارای اتومبیل شخصی  ،فاصله کمتری از اهواز قرار دارندروستاهایی که در  است. کرده ایجاد را صنعتی

دمات یا دستیابی به شغل یا درآمد به اهواز مراجعه می کنند. نكته جالب توجه ، در هستند و برای دستیابی به انواع خ

محدوده مورد مطالعه این است که با توجه به قیمت کم زمین در این روستاها و فاصله کم با اهواز بسیاری از ساکنین 

اهواز شاغل هستند و برای رفع نیاز های  شهر اهواز ، برای زندگی این روستاها را انتخاب می کنند. به نحوی که اکثرا در

روستاهایی الباجی، جیسانیه بزرگ و روستای بروایه که جز ی کنند.هر چه از اهواز دور شویم، خود به اهواز رفت و آمد م

 3روستاهای پر جمعیت هستند و به نوعی مرکزی برای دستیابی به خدمات برای روستاهای اطرا  خودشده اند. این 

ل مهم در آبادی بت به آبادی های دیگر بیشترین مراجعه از روستاهای دیگربه خود را دارا هستند.یكی از مسائروستا، نس

اهواز،  دامی و فرآورده های دامی است. روستاهای بخش مرکزی نوسان قیمت محصوالت کشاورزی، های مورد مطالعه

، ین روستازی و دامی هستند. شیر گاومیش در او روستاهای برتر تولیدات کشاورکشاورزی، دامی از نظر تولیدات 

گندم و برنج است. در محدوده مورد نظر، تنها ین مرکز جمع آوری و فروش گندم وجود دارد. که  تر دامیازتولیدات بر

 تعاونی روستایی تمهیدات الزم در ارتباط با خرید و فروش آن را انجام می دهد. اما در زمینه با دیگر تولیدات هیچگونه

، زمینه مشكالت فراوان دیگر  ایجاد خواهد کرد. اشتغال و خرید و فروش و یزی وجود نداشته است. همین مسالهبرنامه ر

، ردو دهستانوجود واسطه ها و نوسان قیمت از مسائل به وجود آمده در این زمینه است. جمعیت زیادی از روستاهای ه

ن راستا، این خود زمینه مراجعه به صورت روزانه را فراهم می کند. در ایمشغول به فعالیت اداری در شهر اهواز هستند که 

، دیده می اهای نزدین در پیرامون شهر اهواز، با توجه به وابستگی های شدیدی که بین روستدر محدوده مورد مطالعه

آموزشی، خدماتی، شود، کمبود مشاغل خدماتی و صنعتی و مهاجرت بسیار زیاد به صورت روزانه به اهواز به دالیل 

بهداشتی و اداری از دالیل این رفت و آمد ها به اهواز بوده است. که این وابستگی شدید، پیوستگی فضایی در ناحیه مورد 

کیلومتری در محدوده مورد  20مطالعه را به هم می زند. با این حال در روستاهای در فاصله دورتر به خصوص فاصله 

ه عنوان تنها شهر بزرگ در بخش مرکزی و تمرکز خدمات و امكانات مختلف به ین شكل مطالعه وجود کالنشهر اهواز ب

به عدم تعادل موجود و گسستگی فضایی و جذب نیروهای مازاد نقطه روستایی منطقه تسریع بخشیده و نزدیكی با 

دن قیمت ملن در کالنشهر به خصوص در روستاهای پیرامون، موجب خابگاهی شدن این روستاها شده است. پایین بو

این روستاها نسبت به شهر اهواز، باعث ایجاد پدیده ای به نام مهاجرت از شهر به روستا برای ساکن شدن و خرید خانه 

شده است. در صورتی که شغل اکثر افرادی که از شهر اهواز به روستا مهاجرت می کنند، در شهر واقع است. و رفت و امد 

جه به ساختار فضایی روستاها ین سری از روستاها به عنوان سكونتگاه برتر به دلیل دارا روزانه را شكل می دهد. با تو

بودن پاره ای از خدمات اهمیت یافته اند. سلسله مراتب و تعیین رواب  حوزه ای این سكونتگاه ها از طریق مدل های 

رتر شناخته می شوند ، که دارای های روستایی که به عنوان ب در تمامی بعضی سكونتگاهگرفته است.  مختلف صورت

جمعیت بیشتر و رتبه خدماتی باالتری هستند، از آن جهت اهمیت پیدا می کنند که در زمینه با رواب  عملكردی نقش 

مهمی ایفا می کنند. این روستاها خود به عنوان ین کانون در شبكه ارتباطی قرار گرفته اند. که روستاهای اطرا  خود را 
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ت و فرصت ها پوشش می دهد. بر اساس پاره ای از خدمات در سطوح مختلفی قرار می گیرند که این از نظر امكانا

، فرهنگی و اداری، بهداشتی و درمانی، ارتباطی و وذ مختلف کارکردی از قبیل آموزشیسطوح از برآیند حوزه های نف

 تجاری شكل می گیرد.

 

 سکونتگاه ها فضایی تبیین سازمان

 خدمات از پاره ای بودن رادا دلیل به برتر عنوان سكونتگاه به روستاها ازبعضی  روستاها، فضایی رساختا به توجه با

 نظام این تبیین.وی می کندپیر مراتبی سلسله مندی ین نظام از هها، سكونتگا از برخی یافته اند. موقعیت یابی اهمیت

 لها مد این در .ستا گرفته صورت لهایی مد یقاز طر هها، سكونتگا برای های حوز تعیین رواب  و مراتبی سلسله

 یهای هایا آباد حوز خدمات پاره ای از اساس بر .اهمیت می یابند عملكردی رواب  به جهت روستایی ههای سكونتگا

 مختلف نفوذ حوزه های برآیند از سطوح این قرارمی گیرند که مختلفی سطوح در بهره مندی ترتیب به شاخص

شدت در این تحقیق ، .دمی گیر شكل تجاری و ارتباطی درمانی، بهداشتی، اداری، وزشی، فرهنگی،آم قبیل از کارکردی

استاندارد استفاده شده  تكنین به صورت 4و برای  سطح بندی سكونتگاه های روستایی با استفاده از  spssجریان در 

مجموع  اساس یت سطح بندی براست و سپس برای جمع بندی تكنین ها هم جهت سازی انجام شده است و در نها

رکزی اهواز انجام مسطح عملكردی برای سكونتگاه های روستایی بخش  4مدل ها به کار رفته است. در این پژوهش 

 شده است. که به ترتیب زیر است: 

 

 . هم جهت شده مدل های سط  بندی روستاهای مورد مطالعه5جدول 
 رتبه مجموع ورویك تاپسسیس شدت جریان فضایی saw روستا ردیف

 11 25/2 32/0 40/0 2/0 87/1 ابوبقال 1

 2 31/6 02/1 53/0 98/1 78/2 جیسانیه بزرگ 2

 10 78/2 91/0 21/0 01/0 65/1 جیسانیه کوچن 3

 5 8/3 87/0 87/0 23/0 83/1 خماسی 4

 1 93/6 83/1 93/0 23/1 94/2 الباجی 5

 3 59/5 76/1 91/0 0.99 1.93 بروایه 6

 6 71/3 92/0 31/0 95/0 53/1 بزرگچبسه  7

 7 32/3 38/0 48/0 43/1 03/1 چبسه کوچن 8

 8 98/2 54/0 23/0 2.1 01/1 1میبطیحه 9

 9 8/2 61/0 44/0 43/0 32/1 2میبطیحه  10

 4 5 23/1 81/0 0.98 1.98 1گبیر 11

 (1400، بع: ) یافته های پژوه من        

 

 بیشترین یلدل همین هب. هستند دارا را جمعیت نیه بزرگ، بیشترین تعدادسطح اول: روستاهای الباجی و جیسا 

 و خدمات دادن جای یلدل به روستا دو این.  هستند دارا دهستان دو هر در را تسهیالت و خدمات و امكانات

 اروستاه از درصد 50 نزدیكی در روستا دو هر موقعیت و اند گرفته قرار اول سكونتگاه ها سطح در تسهیالت

 در و اند داشته دیصعو سیر آن ها حال، جمعیت به تا 95 سال از روستا دو این همچنین، و است شده واقع

 .دارند قرار دیگر روستاهای به نسبت اهواز از دورتری فاصله

 و دارند قرار سهیالتت و امكانات و خدمات از متوسطی سطح بروایه، در و 1 گبیر روستاهای شامل دوم: سطح 

 .یایندب در برتر سكونتگاه عنوان به نیز روستا این آینده های سال در که شود می بینی پیش
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 تسهیالت و ماتخد نظر از که روستاها هستند از سطح سومین بزرگ، چبسه و خماسی روستاهای: سوم سطح 

 اناتامك و خدمات اکثر رایب و. دارند قرار اهواز به نسبت نزدیكتری فاصله در ولی دارند. قرار متوس  سطح در

 .کنند می جعهمرا اهواز شهر به درنهایت و دارند مراجعه 2و1 سطح روستاهای به یا خود تسهیالت و

 ن،کوچ جیسانیه بقال،ابو دارند. روستاهای قرار سطح این در دهستان دو هر روستاهای بیشترین: چهارم سطح 

 باال سطوح های تگاهسكون با و اهواز با کم فاصله و کمتر جمعیت دلیل به که 2 و 1 میبطیحه کوچن، چبسه

 .هستند امكانات و خدمات پایین دارای سطح

اقتصادی روستاها بوده است. در  -شهری در محدوده مورد مطالعه زمینه ساز تحول کالبدی و اجتماعی -رواب  روستایی

ستون اول،  یر مشخص است.استفاده شده است. که نتایج آن در ز spssتحلیل و بررسی فرضیه از آزمون رگرسیون در 

ضریب همبستگی مشخص شده، مقدار  R شماره مدل را براساس جدول پیشین مشخص کرده است. ستونی که با حر 

بینی متغیرها وابسته و مقدار پیشدهد. در حقیقت این ضریب، نشانگر همبستگی خطی بین مقدار را نشان می 1پیرسون

نزدیكتر باشد، مدل توانسته سهم بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را  1-و  1شده توس  مدل است. هر چه این ضریب به 

برسد، نشان  -1شود. اگر مقدار ضریب همبستگی به برای ما مقدار مطلوب تلقی می 1نشان دهد. البته مقدار نزدین به 

در جدول زیر  مشاهده شده برای متغیر وابسته دارد.بینی شده توس  مدل و مقدار دن رابطه بین مقدار پیشاز معكوس بو

  همبستگی خطی بین مقدار متغیر وابسته را نشان می دهد. است. و نشانه 1ارد که نزدین به وجود د  997/0aعدد 

 
 . خالصه نتایج آزمون رگرسیون6جدول

 .F Sig میانگین df مجموع مدل

  

 26.959 5 134.797 رگرسیون

159.821 b000. 5 0.843 باقی مانده 
0.169 

 10 135.636 جمع کل

 (1400: )یافته های پژوه  ، منبع      

 

شود. به صفر نزدیكتر می  Sig،بزرگتر باشد F نیز میزان بزرگی را مشخص کرده است. هر چه مقدار Sig ستون آخر یا

خطای نوع اول یا سطح همان  05/0 نشانگر ارائه مدل مناسب رگرسیون است. مقدارSig  برای 05/0مقدار کوچكتر از 

  .کمتر است و نشانگر ارائه مدل مناسب رگرسیون است05/0مربوطه از  sigکه در جدول .شوددر نظر گرفته می آزمون

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
                                                           
1. Pearson Coefficient of Correlation 
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 . نتایج ضرایب رگرسیون7جدول 

 ضرایب

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

  837.09 35.2   23.781 0 

 0.02 2.2 0.913 0.214 0.472 بهداشت

 0 0.644 0.845 0.125 0.081 سرمایه

 0.01 1.9 0.901 0.019 0.037 خدمات

 0 14.8- 0.918 0.046 0.684- کشاورزی

 0 22.454- 0.843- 0.405 9.1- فن آوری

 0 0.644 0.958 0.135 0.081 جمعیت

 متغیر وابسته: تغییرات

 (1400: ) یافته های پزوه ، منبع

 

 

 گیری نتیجه
رواب  پیامدها و جریانات فضایی برقرار بین سكونتگاه ها منجر به شكل گیری تعامالت و مناسباتی می گرددکه این 

فضایی شكل گرفته به دنبال جریانات -تحوالتی را به دنبال دارد که می تواند مثبت یا منفی باشد. تحوالت کالبدی

فضایی بین سكونتگاه ها )روستا وشهر( یكی از مسائل مهم امروزه برنامه ریزی روستایی را تشكیل می دهد. باتوجه به 

ا وشهر غالب بودن این جریانات و ین سویه بودن به سمت سكونتگاه های شكل گیری جریانات مختلف بین روست

شهری به خصوص در ناحیه مورد نظر پژوهش کالنشهر اهواز و  –شهری و عدم شكل گیری پیوندهای روستایی 

روستاهای پیرامونی  و به دنبال آن تحوالت شكل گیری شده به خصوص در بخش کالبدی و اجتماعی به خصوص در 

مسكن، منجر به شكل گیری مسایل و مشكالتی برای ساکنین روستا شده است. در پژوهش های پیشین صورت  نظام

گرفته تمامی شاخص ها به صورت یكپارچه و در ارتباط با هم صورت نگرفته است و تنها به ین جنبه از شاخص های 

ص های رواب  روستایی شهری به صورت مورد مطالعه پرداخته شده است اما در پژوهش فوق تالش شد که تمامی شاخ

همه جانبه در نظر گرفته شوند. در پژوهش صورت گرفته با توجه به سوال اصلی تحقیق و با توجه به یافته های مورد 

نظر دیده می شود که رواب  روستایی شهری در تحوالت کالبدی فضایی روستاهای مورد نظر نقش عمده ای داشته 

ی مثبت و گاهی منفی نیز هستند پیامدهایی را نیز برای روستاها به دنبال داشته است. از بین است. این تحوالت که گاه

تمامی جریانات فضایی شكل گرفته بین روستاهای پیرامونی شهر اهواز، جریان جمعیت نقش پر رنگ تری داشته است و 

ه است. با توجه به نتابج بدست آمده از تحوالت کالبدی از جمله تحوالت عمیق و محرز تحوالت فضایی در روستاها بود

فضایی( دیده می –شهری ( و متغیر وابسته )تحوالت کالبدی  -آزمون رگرسیون و سنجش متغیر مستقل )رواب  روستایی

شهری شكل گرفته در محدوده مورد نظر که شامل جریانات  -شود که شدت تاثیر این مقدار بدست آمده رواب  روستایی

شهری است، بیشترین شدت جریان مربوطه به کشاورزی، جمعیت و بهداشت است. عدم حضور  -مختلف روستایی

پزشن و ماما، دندانپزشن در مرکز و خانه بهداشت و دایر نبودن مرکز بهداشت و نبودن هیچ گونه خدمات کشاورزی در 

ه است. همچنین، فرصت های شغلی ارتباط با نهاده های کشاورزی در برخی روستاها از دالیل مراجعه به شهر اهواز بود

موجود در شهر اهواز و فرصت های آموزشی در ارتباط با دانشجویان از دالیل رفت و آمد روزانه به اهواز بوده است. با 

شهری همانطور که داده های توصیفی تحقیق مشاهده شده است، در زمینه با  -توجه به تاثیر گذاری رواب  روستایی
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تا در زمینه مسكن کاربری اراضی و محدودیت منابع آب بوده و سیستم جمع آوری زباله بوده است. تحوالت کالبدی، عمد

در ارتباط تحوالت اجتماعی، با توجه به اینكه اکثر ساکنین روستاها تمایل به زندگی در شهر را دارند، روستاهایی که در 

هر داشته اند و همچنین، پیوندهای طایفه ای کمرنگ تر فاصله کمتری از اهواز قرار دارند، تمایل بیشتری به زندگی درش

فضایی در نواحی روستایی  -شهری بر تحوالت کالبدی -شده است. به طور کلی در راستای تبیین تاثیر رواب  روستایی

ش تن پیرامون شهر اهواز  موثر دانستن تنها ین جریان مانند جمعیت، سرمایه و ..به تنهایی در این روند، منجر به نگر

فضایی می گردد. با همه جانبه دانستن تمامی جریان های فضایی شكل گرفته به  -بعدی به مساله و مشكالت کالبدی

شهری را به درستی تبیین کرد و در راستای اصالح و بهبود این رواب  و  -صورت توامان می توان نقش رواب  روستایی

ات شكل گرفته در بین روستاهای پیرامونی وشهر اهواز عمدتا فضایی مثبت کوشید. مناسب-شكل گیری تحوالت کالبدی

یكسویه به سمت شهر اهواز و غالبا با پیامدی منفی بوده اند. تحول کالبدی فضایی روستاهای پیرامونی شهر اهواز و خود 

نظام مسكن  شهر عینیت فضایی یافته است. کالنشهر امری گریزناپذیر است در چارچوب رواب  شكل گرفته بین روستا و

  به عنوان امری جدی و تاثیر پذیر از تحوالت کالبدی است که مسكن بومی را به ین مسكن شهری تبدیل کرده است. 
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