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ست ایران در چکیده: ست، بنابراین نبوده آمیز موفقیت ملی و ای منطقه شهری، توسعه نظر از ی جدید شهرها سیا  ا

شهرهای سبی حل راه تواند می آنها، برای و برنامه ریزی مدیریت و کوچك عملكرد  سعه سوی به منا   شهری پایدار تو

شد. امروزه با تحوالت سترده با صادی گ   ارتباطی، های راه و نقل و حمل زمینه در جمله از تكنولوژیك و اجتماعی - اقت

 و جمعیت تراکم بزرگ، شهرهای رشد از ناشی مشكالت است. وجود شده متنوع و گسترده بسیار و روستا شهر روابط

.  دگردی کوچك شهرهای رشد و تقویت به ریزان برنامه تاکید و توجه موجب این شهرها به روستائیان مهاجرت همچنین

سیر توان می کوچك شهرهای تقویت با که وجود دارد اعتقاد این ستائیان های مهاجرت م  را تر بزرگ شهرهای به رو

سیاری و تغییر داده  اکزبه مر روستائیان مناسب دسترسی عدم از ناشی که را روستایی نواحی در موجود مشكالت از ب

  دو رد ویژه به نقاط روستایی از بسیاری شهر، به روستاها تبدیل سیاست اجرای با ایران در. نمود برطرف است خدماتی

 همقال این شهرهاست. هدف این یكی از شهرستان فیروزکوه در ارجمند کنونی شهر .اند ه شد تبدیل شهر به اخیر دهۀ

 ظور،من بدین. است آن پیرامون روستایی نواحی توسعه در کوچك کانون شهری یك عنوان به ارجمند شهر نقش بررسی

سی شبكه روش تحلیل از گیری بهره با متغیر 94 درقالب عملكرد7 ستان سطح در موجود روابط و جریانات و برر   ده

سه ارجمند شدن شهر از بعد و قبل مقطع دو در مطالعه، مورد سی و مقای ست شده برر صل های داده. ا  تحلیل از حا

شان جریانات ستایی نقاط فیروزکوه، شهر در اکثر خدمات تمرکز به توجه با اول دوره در که دهد می ن ستان رو  ده

 ارجمند از شتتهر در خدمات نوع تمرکز این با دوم دوره در اما داشتتته، شتتهر این به را وابستتتگی بیشتتترین قزقانچای

 از عدب عملكردها از یك هر تراکم درصد است، همچنین شده کاسته فیروزکوه شهر به دهستان های سكونتگاه وابستگی

  نقاط رد خدمات نوع این پراکندگی و آن استقرار دلیل که یافته بهبود حدودی تا قبل دوره به نسبت ارجمند شدن شهر

 .باشد می دهستان روستایی

 کانون جمعیتی، توسعه روستایی، شهر ارجمند، شهرهای کوچك، روستا شهرهاواژگان کلیدی: 

 
nj.mahsasadeghi@gmail.com مسئول مكاتبات:*

 مقدمه -1

 اختارس بر شتابان شهرگرایی فرآیند اثرات یكی از

 از شهرها، تعداد فزاینده رشد کشور، جمعیتی و فضایی

 می کوچك شهرهای به روستایی مراکز تبدیل طریق

 در طی چند دهه گذشته راهبردهای متعددی .باشد

 این از یكی است، شده مطرح روستایی توسعه برای

 ایجاد و راهبرد است، فضایی رویكرد دارای که راهبردها

 به. شهرهاست -روستا و کوچك شهرهای تقویت
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 طریق از روستایی درتوسعه شهرها نقش طورکلی

. دیاب می تحقق شهری -روستایی و مناسبات پیوندها

 در را ها جریان و شبكه ها توسعه، جدید های پارادایم

 احینو بین پیوندهای و ها جریان چرا که گیرند، می نظر

 و ها جریان از برخی. است مهم شهری و روستایی

 از یك هر برای تواند شهری می –روستایی پیوندهای

 منافع که داشت توجه باید ولی باشد، مساعد نواحی

مختلف جریان یابد و در  های شیوه به تواند می خالص

نتیجه با گذشت زمان از یك مكان به مكان دیگر تغییر 

 نواحی توسعه (. بهLynch, 2005: 5می کند )

 توسعه که درحالی است، شده کمتری توجه روستایی

 شهری و رشد اقتصاد توسعه در را اساسی نقش روستایی

 ,Long & Zou & Liuمنطقه ای ایفا می کند )

 - اقتصادی گسترده (. امروزه با تحوالت2009:454

 و نقل و حمل زمینه در جمله از تكنولوژیك و اجتماعی

 و گسترده بسیار و روستا شهر روابط ارتباطی، های راه

 جریان شكل به را خود روابط این. است شده متنوع

 نشان نوآوری اطالعات و سرمایه، عقاید، کاال، جمعیت،

 تغییرات و تحوالت از بسیاری دلیل همین به. دهد می

کیف روابط بین  و کم از ناشی روستاها و شهرها در

آنهاست. بنابراین الزم است روابط شهری روستایی در 

 Clayton.etروند برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد )

al, 2003:186شهری مسائل گران تحلیل نتیجه (. در 

 و کوچك شهرهای توسعه به را خود توجه ای، منطقه و

 با مقابله برای ضروری حل یك راه عنوان به متوسط

 کرده معطوف شهرها نخست توسعه از ناشی توازن عدم

 دمحدو بزرگ شهر چند صرفا به رشد که هنگامی تا. اند

 در درش روند تمدید و تشدید به بیشتری گرایش شود،

 روند از کوچكتر مراکز شهری و بود خواهد مراکز این

. باشند می برخوردار کمتری رشد و تدریجی انتقال

 عوامل از قابل توجهی سهم پذیرش با کوچك شهرهای

 جمعیت و انسانی نیروی و ها گذاری سرمایه تولید،

 سرزمین، همچون وسعت با متناسب فواصلی در کشور،

 عمل مرکز جاذبه و کشش حوزه از دور به هایی وزنه

برای  الزم عوامل مجموعه تثبیت به قادر و کرده

:  3131شوند )امكچی،  می سرزمین مناطق شكوفایی

311-361.) 

 تحقیق اهداف و سوال -2

 ،شهر به بزرگ روستاهای تبدیل اهداف به باتوجه

 در ارجمند شهر کارکرد بررسی با هدف حاضر مقاله

 هب پاسخ یافتن راستای در و پیرامون روستاهای توسعه

 یك عنوان به ارجمند شهر آیا گردید که طرح سوال این

 خدمات در کلیدی نقش است توانسته کوچك شهر

 و نماید ایفا خود روستایی پیرامون نواحی به رسانی

 شهرستان مرکز به نواحی این وابستگی کاهش موجب

 شود؟

 و شبكه تحلیل روش از استفاده با راستا دراین

 تامین در ارجمن شهر نقش بعد، و قبل ای مقایسه روش

 مورد قزقانچای دهستان روستاهای نیازهای خدماتی

 .است گرفته قرار وتحلیل تجزیه

  

 مبانی نظری -3

 ییشهرگرا فرایند اثرات از یكی اخیر، قرن نیم طی

 زایندهف رشد کشور، جمعیتی و فضایی ساختار بر شتابان

 به روستایی مراکز تبدیل طریق از تعداد شهرها،

 از برخی دیگر، سوی از. باشد می کوچك شهرهای

 تبدیل شهری، تقویت عملكردهای نظران صاحب

 حوزه به بهتر رسانی خدمات موجب شهرها، به روستاها

 (. 317 : 3136 ضیاءتوانا،)دانند  می روستایی های

 راهبردی با آشكارا شهری روستا توسعه ، 41 دهه درآغاز

 دادوستد مراکز و و متوسط کوچك شهرهای بررشد که

 شهرهای شیوه. است شده جایگزین است، متمرکز

 منحنی بخش سوم که است آن بر متوسط و کوچك

 اهاروست میان شكاف و داده توسعه را شهری اندازه توزیع

 : 3137یزدی،  پاپلی)پرنماید را دوم رده شهرهای و

 در می توانند کوچك های شهر که جایی آن از(.  636

 نقش خود، نفوذ تحت نواحی به توسعه انتشار و گسترش

. هستند ارزش و اهمیت حائز نمایند، ایفا وموثری مفید



 

 نقش شهرهای ... ارزیابی، نجارصادقی و همکاران

 

توسعه  زنجیره انتهای کوچك، شهرهای چون واقع در

 نواحی به متصل و شهری نقاط سازی مدرن و یافتگی

 تدق و توجه مورد باید می باشند، مانده عقب روستایی

نظر قرار گیرند تا این توسعه یافتگی به آن نواحی انتقال 

(. امروزه بسیاری از Mc Gee,1983:49نماید )

 محوریت با کوچك شهرهای توسعه کشورها سیاست

 نای که اند گرفته درپیش را اطراف روستاهای از حمایت

 حاد مشكالت از ماندن مصون برای و رویكرد هدف

) گردید اتخاذ ابرشهرها و بزرگ در شهرهای زندگی

 محلی تنگناهای و معضالت (.7 :3136 اف، حسین

 جمعیت، نامتعادل فضایی توزیع نظیر ه ایمنطق

ه ب شهری به گیری روستایی جهت با بی رویه مهاجرت

 درتوزیع تعادل عدم و میانی؛ بزرگ شهرهای خصوص

 منطقه در سطح اقتصاد نیروهای و فرصت ها امكانات،

 گرایش و منطقه شهر مادر برای مثبت گرایش با ای،

 بر شهرهای تمرکز ضرورت کوچك شهرهای برای منفی

 امهبرن در آنها نقش ارزیابی و تعیین و میانی و کوچك

 3133 فنی،)کند می تشدید را ای منطقه توسعه ریزی

 های هسته اولین شهری کوچك های ن (. کانو31: 

 عنوان به و روستایی نواحی و نقاط بالفاصل و شهری

 قلمداد بزرگتر شهرهای با روستایی نواحی اتصال حلقه

 می اظهار(  3443)  تیتوس و هیندردینك. شوند می

 شهرهای نقش ، شهری -روستایی مناسبات در که دارند

 می گرفته نادیده عمدتا   ولی است مهم بسیار کوچك

 این ای توسعه نقش(  3431)  راندینلی ویژه به. شود

 حوزه برای خدمات از ای دامنه تامین در را شهرها

 Hinderdink)  دهد می قرار تأکید مورد نفوذشان

and Titus, 1998 .) 

 توسعه های ی ریز برنامه فرآیند در مبنا این بر

 توان نمی را کوچك شهرهای رشد و تقویت روستایی،

 به را خدماتی و امكانات ها کانون زیرا این. گرفت نادیده

 نقش توانند می و دهند می ارائه خود روستایی نواحی

 در .باشند داشتهروستایی  نواحی توسعه در سزایی به

 مراکزی عنوان به را کوچك شهرهای توان می مجموع

 های محرک تقویت در سزایی به نقش که نمود قلمداد

ر د .دارند خود نفوذ حوزه روستایی نواحی توسعه و رشد

 تبدیل سیاست اجرای با گذشته دهه چند طی ایران

 هب روستایی نقاط از بسیاری شهر، به بزرگ روستاهای

 تعداد امروزه دلیل همین به و است شده تبدیلشهر 

 یافته افزایش نقطه 3111 از بیش به کشور شهرهای

در استان تهران نیز تعداد  (. 96 : 3136رضوانی، )است

نقطه  99به  3143شهرها در تقسیمات کشوری سال 

شهری افزایش یافته است، که اکثر آنها نقاط روستایی 

(، شهر ارجمند )مرکز 3149بوده اند )مرکز آمار ایران، 

دهستان قزقانچای( از جمله این نقاط روستایی می باشد 

به عنوان دومین نقطه شهری در  3131که در سال 

  شهرستان فیروزکوه تبدیل شده است.

 روش تحقیق -4

 براساس و کاربردی هدف براساس تحقیق روش

 نوع از( غیرآزمایشی)توصیفی ها، داده گردآوری

 روش ها داده و اطالعات گردآوری شیوه .است پیمایشی

 است،( برپرسشنامه مبتنی)میدانی و ای کتابخانه

 عمقط دو در دهستان از روستاهای یك هر برای بنابراین

 تهیه شهر ارجمند پرسشنامه شدن شهر از بعد و قبل

 مقطع دو در و جریانات روابط بررسی جهت. است شده

 تحلیل روش از پژوهش، اهداف به دستیابی و شده ذکر

رفه دوط رابطه این روش در. است گردیده استفاده شبكه

 دو بین رابطه وجود عدم یا و وجود معنای (، به3-1)

 رد مجموعه سكونتگاهی، یك در سكونتگاه دو یا و عامل

 روابط و جریانات بررسی جهت .است شده گرفته نظر

 مقطع6 آن در پیرامونی روستاهای و ارجمند شهر بین

 دارای که عملكردهایی شدن، شهر از بعد و قبل زمانی

ند، ا بوده منطقه و دهستان سطح در کاربرد بیشترین

 عملكرد7 منظور این برای اند، قرارگرفته استفاده مورد

 -آموزشی(6 درمانی و مراکز وابسته -بهداشتی(3

فناوری  –مخابرات  -ارتباطات(1اجتماعی – فرهنگی

 تجاری - خدماتی(1 دامپروری -کشاورزی (9اطالعات 

 94 قالب در زیربنایی -( خدماتی 7سیاسی  – اداری(6
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 (3است. ) جدول  گرفته قرار ارزیابیمورد  د،ان داشته منطقه در را کارایی بیشترین که متغیر

 . عملکرد و متغییر های مورد بررسی در تحقیق1جدول 

 متغییرها عملكردها

فروشگاه مصالح  خانگی، لوازم فروشگاه تعاونی، فروشگاه تجاری –خدماتی 

ساختمانی، فروشگاه لوازم التحریر، فروشگاه مواد غذایی، بانك، 

 شرکت حمل و نقل و باربری، فروشگاه لوازم الكترونیكی

اسالمی روستا، پایگاه نیروی انتظامی، شرکت تعاونی شورای  سیاسی -اداری 

 روستا

 یا مامایی بهیار پزشك، بهداشت، خانه درمانی، بهداشتی مرکز درمانی و مراکز وابسته –بهداشتی 

داروخانه، کلینیك  دندانپزشك، بهداشتیار، بهورز، روستایی،

 تخصصی، مراکز خدماتی وابسته، مراکز مشاوره

 کشاورزی، ادوات فروشگاه کشاورزی، آالت ماشین گاه تعمیر دامپروریکشاورزی و 

 کشاورزی، دامپزشكی محصوالت مازاد مرکز خرید

 ، رانهپس راهنمایی، دبیرستان مدرسه دبستان، دبستانی، پیش اجتماعی –فرهنگی  –آموزشی 

کتابخانه عمومی، مسجد، حسینه، مزاکز  دخترانه، دبیرستان

تربیتی(، سرای محله، آموزشگاه های تربیتی)کانون های 

 تخصصی، آموزشگاه های عمومی، مهدکودک

 یلهوس به دسترسی مخابرات، دفتر پست، دفتر پست، صندوق فن آوری اطالعات –مخابرات  –ارتباطات 

مجله، دسترسی به فضای  و روزنامه به عمومی، دسترسی نقلیه

 مجازی )اینترنت(

 (، پمپ بنزین، خدمات پیشخوان دولتCNGپمپ گاز ) زیربنایی –خدماتی 

 ش های رو از یكی اجتماعی شبكه تحلیل روش

 برای توسعه سند ارائه و موجود وضع بررسی و آنالیز

 پایه بر آماری های مدل. است تحت مطالعه منطقه

 است سال 61 تقریباٌ محققین ی وسیله به شبكه تحلیل

 لها مد این از هدف .گرفته است قرار استفاده مورد که

 عاملین بین اجتماعی روابط خواص از کمی آزمایش یك

 عیاجتما شبكه تحلیل .می باشد مخصوص شبكه یك

 های تكنیك ی دهنده تعمیم عنوان به توان می را

 آورد، این حساب به عملی آماری های داده تحلیلی

 آنها مشخصات و واحدها مشاهدات روی بر معموالٌ روش

ن همچنی باید اجتماعی شبكه تحلیل یك. دارد تكیه

 اساس. بگیرد نظر در واحد یك بند بند روی بر را ها داده

 تحلیلی ه های داد چهارچوب پایه بر شبكه تحلیل

. اشدب می وابسته فرضیات یا اطالعات به که استوار است

 داده شامل مثال طور به توانند می شده یاد های داده

 طرز یا مردم بین انفعال و فعل روابط خانوادگی، های

 و اصلی عامل توان می. باشد گروهی و شخصی برخورد

 انمی که هایی وابستگی و براساس جریانات را کلیدی
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 این به. نمود شناسایی دارد وجود مجموعه یك عناصر

 که اساسی عوامل یا جریانات باید می ابتدا منظور

 آنها میان از و شناسایی وجود دارد جامعهیك  درسطح

 و می باشند انتخاب بیشتری اهمیت حائز که عواملی

 یماتریس قالب در را آنها بین های وابستگی و جریانات

ارتباط  از نشان3 عدد)نمود مرتب بسته یك اعداد از

 1 عدد و مجموعه یك عناصر بین وابستگی و داشتن

 دست به اعداد چه هر (دارد وابستگی عدم از صفر نشان

 و کمتر(بیرونی درجه)ماتریس سطر یك در درون آمده

 زا نشان باشد بیشتر(درونی درجه)ستون یك درون در

 هر بالعكس و دارد عضو این با اعضا بیشتر سایر ارتباط

 درون در و بیشتر سطر یك درون در اعداد مجموع چه

 عنصر ینا شدید وابستگی از نشان کمتر باشد ستون یك

 یاساس رابطه دونوع شبكه درتحلیل. دارد اعضا سایر با

( وجود یا 1-3الف( رابطه ارزشیابی شده ) :دارد وجود

عدم وجود رابطه بین دو عامل و یا سكونتگاه در یك 

مجموعه سكونتگاهی است و رابطه ارزشی عالوه بر 

وجود یا عدم وجود رابطه به شدت و فراوانی آن نیز 

ه مستقیم و غیر مستقیم: یك رابطه توجه دارد. ب( رابط

مستقیم منشا و انتهای روشنی دارد. یك رابطه غیر 

مستقیم در رابطه با منشا و مبدا جریان روشن و واضح 

 ارائه کمان یك با معموال مستقیم غیر رابطه نیست. یك

 را آن پیكان که درگیر عوامل بین خط یك. شود می

 ار مستقیم رابطه کمان یك معموال. نمی کند مشخص

 در پیكان با است عوامل بین خطی که دهد می نشان

دانش آموزان را به  aاگر روستای  مثال برای. آن انتهای

است  bبه  aبفرستد جهت رابطه آموزش از  bروستای 

 منعكس می کند. bرا به  aکه وابستگی آموزشی 

 یافته های پژوهش -5

 ارجمند به شهر کارکردی نقش بررسی منظور به

 به رسانی خدمات در کوچك شهری کانون یك عنوان

 از گیری بابهره قزقانچای، دهستان نواحی روستایی

 اتیخدم روابط و جریانات بررسی به شبكه تحلیل روش

 هو منطق دهستان سطح در کاربرد دارای بیشترین که

 شهر ارجمند شدن شهر از و بعد قبل در دو دوره اند بوده

 اتجریان کلیه و تحلیل بندی جمع .است شده پرداخته

 مورد زمانی در دو دوره مطالعه مورد درناحیه و روابط

 دهند می نشان6 و3 های و شكل1 و6 درجداول مطالعه

 :که

شهر  شهر ارجمند به که اول دوره برخالف

 هداشت وابستگی مور دمطالعه فیروزکوه از نظر خدمات

 و است نداشته وابستگی این شهر هیچ به دوم در دوره

 ازنظر .است صفر بیرونی درجه شدن شهر از بعد

در هر دو  ارجمند شهر مطالعه مورد و روابط جریانات

 خدماتی گونه روستایی خود هیچ زمانی ازنقاط دوره

 اکثر تمرکز به باتوجه اول دوره در .کند نمی دریافت

 دهستان روستایی نقاط فیروزکوه، در شهر خدمات

 شهر نای را به وابستگی بیشتریندوره  این قزقانچای در

 و روستاهای اهنز و لزور عالوه بر شهر فیروزکوه داشته

 بادرجه)اند بوده وابسته نیز ارجمند کنونی شهر به

 خدمات نوع با تمرکز این دوم دوره در . اما(دو بیرونی

 هب دهستان های سكونتگاه وابستگی شهر ارجمند از در

 عبارت به(. 3 و6 شكل) است شده کاسته فیروزکوه شهر

 درونی شهر ارجمند درجه شدن از شهر دیگر قبل

 بوده 6 شهر ارجمند درونی و درجه 6 شهرفیروزکوه

 شود که می شهر ارجمند مشاهده شدن شهر با. است

شهر  درونی درجه اما 6 شهر فیروزکوه درونی درجه

 اول دردوره بیرونی درجه براساس .باشد می 1 ارجمند

شهر  به هم روستاهای اهنز و لزور که استثنای به

 درجه)اند  بوده ارجمند وابسته شهر به فیروزکوه و هم

است  بوده یكسان سكونتگاه ها بقیه وابستگی( دو بیرونی

 با ها سكونتگاه دوم دوره در اما (.یك بیرونی درجه)

شامل روستا های الودر و کهریز و  یك بیرونی درجه

جه بیرونی دو و روستای روستاهای اهنز و لزور با در

به شهر ارجمند وابسته بوده  1شادمهن با درجه بیرونی 

به  که شهر ارجمند استثنای به اول اند. دردوره

 سایر است نموده می ارائه خدمات روستاهای اهنز و لزور

 سكونتگاه به تنها نه دهستان مورد مطالعه روستاهای



 
 8931، بهار و تابستان 2، شمارۀ 2شهرسازی ایران، دورۀ 

 

نبودند  قادر حتی کردند، نمی دهی دیگرخدمات های

 درونی درجه)دهی نمایند خدمات هم خود اهالی به

  دنشهرش از و بعد قبل دوره دو در اینكه به باتوجه (.صفر

 مجموع)جداول و درونی بیرونی شهر ارجمند درجه

 باشد، نمی صفر تواما کدام هیچ( ها سطرها وستون

 مكان دو دوره هر در مورد مطالعه درناحیه بنابراین

 دهفرستن یا ها سكونتگاه واین وجود ندارد و مجزا ایزوله

 یگرد نقاط از اینكه و یا باشند می دیگر نقاط به خدمات

 .کنند می دریافت خدمات

 . جمع بندی و تحلیل کلیه جریانات و روابط در ناحیه مورد مطالعه قبل از شهر شدن ارجمند2جدول 

درجه  کهریز الودر ارجمند فیروزکوه لزور اهنز شادمهن سكونتگاه

 بیرونی

 3 1 1 1 3 1 1 1 شادمهن

 6 1 1 3 3 1 1 1 اهنز

 6 1 1 3 3 1 1 1 لزور

 1 1 1 1 1 1 1 1 فیروزکوه

 3 1 1 1 3 1 1 1 ارجمند

 3 1 1 1 3 1 1 1 الودر

 3 1 1 1 3 1 1 1 کهریز

 3 1 1 6 6 1 1 1 درجه درونی

 

. دیاگراف جریانات و ارتباطات در 1شکل 

 مورد مطالعه قبل از شهر شدن ارجمندناحیه 

 
 از شهر شدن ارجمندجمع بندی و تحلیل کلیه جریانات و روابط در ناحیه مورد مطالعه بعد  .3جدول 

درجه  کهریز الودر ارجمند فیروزکوه لزور اهنز شادمهن سكونتگاه

 بیرونی

 1 1 1 3 1 3 3 1 شادمهن

 6 1 1 3 3 1 1 1 اهنز

 6 1 1 3 3 1 1 1 لزور

 1 1 1 1 1 1 1 1 فیروزکوه

 1 1 1 1 1 1 1 1 ارجمند
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 3 1 1 3 1 1 1 1 الودر

 3 1 1 3 1 1 1 1 کهریز

درجه 

 درونی

1 3 3 6 1 1 1 4 

 

. دیاگراف جریانات و ارتباطات در 2شکل 

 ناحیه مورد مطالعه بعد از شهر شدن ارجمند

 
 

در دو  جریانات کلیه هریك تراکم درصد بررسی

 می شهر ارجمند نشان شدن شهر از و بعد قبل دوره

 دوم دوره ودر 9،47 اول دوره در تراکم جریانات که دهد

 ود هر در تراکم مقایسه بنابراین باشد، می درصد 6،76

 ینب روابط و افزایش جریانات تراکم بهبود از نشان دوره

(. 9دارد )جدول  مطالعه مورد ناحیه های سكونتگاه

 9جدول طبق عملكردها از هریك تراکم درصد بررسی

تراکم  شهر ارجمند شدن شهر از بعد دهدکه می نشان

 که هیافت بهبود حدودی تا قبل دوره به نسبت عملكردها

ط نقا در خدمات نوع این و پراکندگی استقرار آن دلیل

 بین روابط آن باشد و درپی می دهستان روستایی

 .تاس یافته افزایش قبل دوره به نسبت ها سكونتگاه

 

مطالعه قبل و بعد از شهرشدن ارجمند. میزان تراکم عملکردها در ناحیه مورد 4جدول 

 تراکم)درصد( تعداد کل روابط مسكن جمع سطرها عملكردها

قبل از 

شهر شدن 

 ارجمند

بعد از 

شهر شدن 

 ارجمند

قبل از شهر 

شدن 

 ارجمند

بعد از شهر 

شدن 

 ارجمند

قبل از شهر 

 شدن ارجمند

بعد از شهر 

 شدن ارجمند

 –بهداشتی 

درمانی و مراکز 

 وابسته

31 63 316 316 6/31 96/63 

 9/61 66/33 316 316 61 33 سیاسی -اداری 

 –آموزشی 

 -فرهنگی 

 اجتماعی

31 61 316 316 6/31 96/61 

 -خدماتی 

 زیربنایی

1 31 316 316 3/1 66/31 

 19/37 69/36 316 316 37 36 -خدماتی 
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 تجاری

 -کشاورزی 

 دامپروری

6 36 316 316 36/6 69/36 

 96/61 69/36 316 316 61 36 تمام جریانات

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 مطرح روستایی توسعه برای راهبردهای متعددی

 رویكرد دارای که راهبردها این از یكی است، شده

 و کوچك شهرهای تقویت و ایجاد راهبرد است، فضایی

 درتوسعه شهرها نقش طورکلی به. شهرهاست -روستا

 هریش -روستایی و مناسبات پیوندها طریق از روستایی

و  نقش بررسی منظور به مقاله این در. یابد می تحقق

 با پیرامون روستاهای توسعه در ارجمند شهر عملكرد

و  اتجریان تحلیل به شبكه روش تحلیل از ه گیری بهر

 زمانی مقطع دو قزقانچای در در دهستان موجود روابط

 نتایج. شد اقدام شهر ارجمند شدن شهر از و بعد قبل

 تبدیل دهد می نشان ها بررسی و مطالعات از حاصله

 مطلوبی درخدمات اثر شهری نقطه شهر ارجمند به

 داشته قزقانچای دهستان روستایی نواحی به رسانی

نقاط  همه شهر ارجمند شدن شهر از قبل زیرا. است

 شهر ارجمند جمله از مطالعه مورد دهستان روستایی

فیروزکوه  شهر به خود نیاز مورد خدمات تامین جهت

 واقع شهر ارجمند این کیلومتری31 فاصله در که

 با اام اند داشته وابستگی شهر این به و مراجعه گردیده

 ارجمند شهر در امكانات و خدمات و استقرار شهر شدن

 شهر به روستایی نقاط وابستگی و مراجعات میزان از

 ینا به. است شده کاسته چشمگیری به طور فیروزکوه

 شهری نقطه به تبدیل شدن با شهر ارجمند ترتیب

( مرکزی مكان)کوچك  شهر یك عنوان به توانسته است

 روستایی نواحی به ت رسانی خدما در کلیدی نقش

 کاهش موجب آن تبع به که ایفا نماید خود پیرامون

 .است گردیده شهرستان مرکز به نواحی این مراجعات

 بطو روا جریانات تراکم و مقایسه میزان بررسی همچنین

 شهر از قبل میزان دهد این می نشان دهستان سطح در

شهر  شدن از شهر بعد و 69,36 شدن شهر ارجمند

 ارتباط دهنده نشان که باشد می درصد 96,61 ارجمند

 یدوم م مقطع در دهستان های سكونتگاه بین بیشتر

 کوچك شهر که کرد گیری نتیجه توان می لذا .باشد

 وابطر بیشترین مرکزی مكان عنوان به تواند می ارجمند

 ازدس برقرار خود نفوذ حوزه روستایی های با سكونتگاه را

 سكونتگاهی، نقش مراتب سلسله نظام در تقویت وبا

 و ناحیه ای توسعه برای کاتالیزور عنوان را به مهمی

 سوی به مهاجرت از مانع و نماید ایفا روستایی توسعه

 .تر گردد بزرگ شهرهای
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