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 08/90/1393تاریخ تصویب:          75-88صص     10/80/3139تاریخ دریافت: 

 چکيده

هایی از عملکرد و قدرت است که قسمتی از آن را به نسببت معکبوف فاصبله در مرکز یا کانون هر فعاليت، دارای توانمندی هدف:

 باشد.یافتگی روستایی با توجه به فاصله و اندازه شهرها میحاضر، تحليل توسعهکند. هدف مقالة پيرامون شهرها توزیع می

، 5این پژوهش، روستاهای واقع در حاشيه  تحليل در است. واحد فازی رویکرد بر و مبتنی  تطبيقی متن، این پژوهش روشروش: 

 .اسبت 1390سياسبی در سبال  -سمات اداریکيلومتری شهرهای مراکز شهرستانی استان آذربایجان غربی براساف تقي 15 و 10

 بندی تاپسيس استفاده شده است. شاخص و مدل رتبه 79یافتگی روستاها، از برای تعيين توسعه

اسبت. ببر  836/0بين فاصلة جغرافيایی روستا تا شهر و توسعة روستایی برابر با  سازگاری دهد که شاخصنتایج نشان می ها:یافته

کنند که فاصلة روستا تا شهر، شرط الزم برای توسعة روستایی به وستاهای مورد مطالعه، این ادعا را تایيد میدرصد ر 84این مبنا، 

تبا شبهر، ببه انبدازه  مجموعبة شبرط الزم و علّبی فاصبله روسبتا ببا توسعة روستایی فازی مجموعة رود. همچنين، رابطةشمار می

 است. 521/0مجموعة شرط علّی اندازه شهر  با یتوسعة روستای است. مقدار رابطة فازی مجموعة582/0

 ها/ راهبردها: محدویت

 .تقویت شهرهای کوچک در مناطق مختلف جغرافيای در جهت ایجاد فرصت برای روستاهای دور از مرکز شهرستان 

 .توسعه فرصتهای اقتصادی و اجتماعی در نقاط روستایی دور از مراکز شهری 

 راهکارهاي عملي:

  دادن پراکنش فضایی روستاها در ایجاد شهرها و تبدیل روستاها به شهر.اولویت قرار 

  پرهيز از جمعيت بعنوان معيار اصلی در ایجاد و استقرار خدمات شهری و توجه ببه محروميبت نبواحی و موقعيبت جغرافيبایی

 سکونتگاهها.

ریزی منطقه ای و ایجباد عبدالت اجتمباعی و تحقيق از جمله تحقيقات کامال جغرافيایی است و در جهت برنامه  اصالت و ارزش:

 فضایی کاربرد بسيار دارد. 

 توسعه روستایی، اندازه شهر، فاصله روستا تا شهر، آذربایجان غربی. ها:کليد واژه

                                                           
                                                                 :a.taghilo@gmail.com Email نویسندة مسؤول:  .*
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 مقدمه .1

 طرح مسئله  .1.1
بطورکلی، اعتقاد بر این است که مقيباف و ماهيبت تعامبل 

روند تنوع درآمبدی شهر و روستا، متفاوت از الگوهای مهاجرت، 

حاصل از توليدات روستایی و بازار شهری و نيزبه همان ميبزان، 

متفاوت از عوامل تاریخی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست 

بحث مرکز پيرامون . (8 .، ص2002، 1تاکولی)باشد محيطی می

 از همبواره در مطالعبات جغرافيبایی مطبرد ببوده اسبت. یکبی

ایبن  پویبایی و پبيیری تطبور انسبانی هایسکونتگاه هایویژگی

 ببه مبدد زمانی هایطی دوره فضا، در پویایی این هاست .مکان

 کبه پبيیردمبی صورت وانتقاالت  نقل و هاشکل تغيير تبادالت،

 انرژی، کاال، جمعيت، جریان جاییجابه صورت به را خود همواره

 (. 71 .، ص1370لفوف، و)ددهد می نشان سرمایه و اطالعات

 یراهبردهبا توجه به تغييبر بامرکز بر تعامل شهر و روستا ت

محبل  ببهدالیل اساسی این تغييرات ممکن اسبت  که معيشت،

-وابسته باشد، انجبام مبی سکونت، ثروت، جنس، نسل و قوميت

 دسترسبیهمچنين، بررسی روابط شهر و روستا به جهت . گيرد

ز قبيبل شبامل منبابع طبيعبی ا که هادارایی بخشی از نفوذ به و

انسبانی  ةاهداف کشاورزی، نيروی کار و سرمای زمين و آب برای

 ،هبای مبالی از جملبهسبرمایه ،هبا و بهداشبت()آموزش، مهارت

 کشباورزیونقل و بازار برای ها، حملجاده ،هازیرساخت اعتبار و

شبوند و از اهميبت بسبزایی مبس های غيبر کشباورزیفعاليت و

 . (2. ص ،2002تاکولی، ) دپيیرصورت می  برخوردار هستند،

اجببزاو و عناصببر  ة،سببازمان فضببایی هببر منطقببه دربردارنببد

ميبانی،  لمرکز یا منطقبمختلفی است که سه عنصر اساسی آن 

 ها یا کنش متقاببل اسبتآن ةپيرامونی و رابط ةحاشيه یا منطق

(. مرکز یا کبانون هبر فعاليبت، دارای 100 ، ص.1384)صرامی، 

رد و قدرت اسبت کبه قسبمتی از آن ببه هایی از عملکتوانمندی

 دیگبر، به عبارتیشود. مینسبت عکس فاصله در پيرامون توزیع 

ایبن  ثيرگبياریأميبزان ت ،بيشتر باشبد جغرافيایی هر چه فاصله

روسبتاهای  ةچبه فاصبل کمتبر و هبر مراکز بر تحوالت روستایی

. خواهبد ببود بيشتر ميزان این تأثيرگياری ،پيرامون کمتر باشد

ببه سبطو و  ،جغرافيایی ثيرگياری عالوه بر فاصلهأه ميزان تالبت

. توزیع فضایی و مکانی جمعيبت و بستگی داردشهرها نيز  ةانداز

دهد که بين ایران نشان میکشور مراکز زیستی در نظام شهری 

ی و کيفبی، عملکبردی، و کوچبک، از نظبر کمّببزرگ شهرهای 

 وجبود دارد یارای، تفاوت بسبيکارکردهای منطقه نفوذ و ةحوز

 ها،شببهرانببدازة بببر عببالوه (. 86 .، ص1377، ببباقریو  )شببکویی

در توسبعه و رواببط نزدیبک  نيز پيرامون به مراکز شهری ةفاصل

زیرا هر مرکز ببا پيرامبون خبود در سبه  ،ثيرگيار استأتشهرها 

حبوزه جيب)فاصبله کبم( حبوزه  ایجاد مبی کنبد  سطو تسلط

، 1384فاصله زیاد( )صرامی، )فاصله متوسط( و حوزه تاثير )ذنفو

مرکببز  17 داشببتن اسببتان آذربایجببان غربببی بببا (.102 ص،

شهرستان با تنوع قومی، اقليمی و موقعيت استراتژیک منحصبر 

 ،کهطوریهب باشد،میای دارای نظام سکونتگاهی پيچيده ،به فرد

ببا داشبتن  یعنبی شبهر اروميبه ،ترین مرکبز شهرسبتانیبزرگ

 ترین مرکبز شهرسبتانکوچکسبت به ، ننفر 667499جمعيت 

 ، داراینفبر 9963 جمعيبت شبهر پلدشبت ببا این استان یعنی

ایبن  که قطعباًباشد میهزار نفری  660حدود اختالف جمعيتی 

ببر پيرامبون خبود )زایا، انگلی( ی ثيرات متفاوتأتواند تفاصله می

ن آتحقيبق حاضبر ببر  ،براساف مبانی فکری فبو  داشته باشد.

یبافتگی روسبتاهای پيرامبون شبهرها در ان توسبعهاست که ميز

 هبا ببا شبهرها وجغرافيبایی ایبن سبکونتگاه ةثير فاصبلأبستر تب

مبورد خود را  شهرها بر پيراموناندازة ثير عملکردی أت همچنين

شبناخت سبطو هدف تحقيق حاضبر بنابراین، بررسی قرار دهد. 

کيلببومتری  15و  10، 5روسببتاهای واقببع در پيرامببون  ةتوسببع

 باشد.میشهرها اندازة راکز شهرستانی در ارتباط با م

 . پيشينۀ نظري1.2
در ارتباط با روابط شهر و روستا نظریات مختلفی ارائه شبده 

ها از بعد خاصی ارتباط شبهر و روسبتا را است که هر یک از آن

از نظر ماهيت را  تاند. این نظریامورد ارزیابی و بررسی قرار داده

: دسبتة اول شبامل دو دسبته تقسبيم نمبوده ببتبوان میروابط 

را زایبا  جغرافياییپدیدة روابط این دو »شوند که هایی میتئوری

ثيرات مثببت أت دارای دانند و معتقدند که شهرها همو انگلی می

)شکویی،  «روستاهای پيرامون دارندبر روی منفی  اتثيرأو هم ت

و روسبتا، پردازان رواببط انگلبی شبهر نظریه(. 313. ، ص1373

سياسبی مبورد -روابط شهر و روسبتا را در چبارچوب اقتصبادی

هبای دهند و بر این اعتقادند که شهرها بر حبوزهبررسی قرار می

 پيرامون خود از ابعاد مختلف اقتصادی و مدیریتی تسبلط دارنبد

 در 2بوبک هانس»(. 175 ، ص.1382ابراهيمی،  و )پاپلی یزدی

 مناسباتی بر این ادعاست که  د،خو بریبهره داریسرمایه نظریه

 در صبنعتی ماقبل و جوامع سنتی در و شهرها روستاها بين که

 ببر رواببط مبتنی دارد، وجود خاورميانه ویژهه ب و یاسالم شر 

 آن از کشبیبهره و استثمار بر و مبتنی روستا با شهر آميزسلطه

 الانتق به نسبت هم با ،ائتالف تکيه بر با ،حاکميت و شهر است.
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 شبهر نماینبد. مبی اقبدام روسبتایی ةاز جامعب اقتصبادی مازاد

 اینکبه ببدون نمایبد، مبی دریافبت را  نواحی روستایی توليدات

 خود نواحی پيرامون زالو روستاهای همانند و بدهد آن به چيزی

 ببزرگ اسبتقرار محبل کبه ایبن ةواسبطه ب ها رشه .مکدمی  را

-مبی جبيب را هاروسبتا توليبدیافبزودة  هستند، ارزش مالکان

)اکببری و معيبد فبر،  «کننبدمبی غصب را آن واقع، در و نمایند

توليدات روستایی و درآمدهای  ،به این ترتيب .(84 ، ص.1384

اقتصبادی  ةتوانبد در تبراکم سبرمایه و توسبعروستایی کبه مبی

ببا ایبن روش از هبم پاشبيده و روسبتاها را  ،باشدمؤثر روستاها 

، 1377)رضوانی،  دهند–قرار میبيش از پيش در تسلط شهرها 

 (. 157 ص.

رواببط زایبا قبرار دارد.  ،در مقابل ارتباط انگلی شهر و روستا

-پردازان این طيف فکری اعتقاد دارند که شهر مبیبرخی نظریه

و مثبتبی داشبته باشبد.  هروستایی نقش سازند ةتواند در توسعه

قتبد اسبت. رانبدینلی مع 3یکی از این نظریات، تئوری رانبدینلی

روستایی جبدا از مسبائل شبهری نيسبت، زیبرا  ةاست که توسع

بازارهای اصلی برای دریافت مازاد توليدات روسبتایی در مراکبز 

خدمات مبورد نيباز جامعبه  ،شهری قرار دارد و در مقابل شهرها

روستایی از قبيل خدمات آموزشی، بهداشبتی، اداری و غيبره را 

این امر از طریق  و دهندمیدر اختيار روستاها و روستائيان قرار 

فضایی و استقرار شبهرهای کوچبک و ميبانی در فضبای  ةتوسع

 پيیر است.جغرافيایی امکان

 مناسببات بررسبی ببه کبه توسبعه نظرانصاحب و محققان

 مبورد را هبابين آن ایتوسعه آثار پردازند،می شهرها روستاها و

-مبی ککوچ شهرهای ویژهه ب شهرها و که نحوی به ،دارند نظر

 خبود تحبت نفبوذ نواحی به توسعه انتشار و گسترش در توانند

 ، ص.1385اکببری،  و )معيد فر نمایند ایفا مؤثری و مفيد نقش

هببای فرصببت ،بببا اسببتقرار خببدمات گونبباگون اقتصببادی .(93

شبهرها منجبر ببه توسبعه پيرامبون و  اقتصادی و اجتمباعی در

در قالب تئوری شود که هاگراستراند آن را روستاهای اطراف می

 ، ص.1384)صبرامی،  توضيو داده است  پخش یا انتشار فضایی

طبق نظریبه پخبش فضبایی، توسبعه روسبتاها در گبروه . (105

قدرت عملکردی شهرهاست. هر چقدر شهرها از نظر عملکبردی 

تر باشند، به همبان ميبزان های توسعه، قوی و با قدرتو فرصت

تبر تبر و گسبتردهز وسبيعهبا آن نيبشعاع و دامنة انتشار فرصت

خواهد بود. عامل فاصله در مدل هاگراستراند از اهميت بسبزایی 

برخوردار است، زیرا دوری و نزدیکی نقش مهمی در تأثيرپيیری 

گبياری ببه مجباورت و دوری گبياری دارد. ميبزان تباثيرو تاثير

جغرافيایی وابسته است. در صبورتی کبه، انبدازة کبانون پخبش 

اند این مجباورت و فاصبله را ببه دایبرة نسببيت توها  میفرصت

بکشاند، زیرا شهرهای ببزرگ بخبش وسبيعی از حومبة خبود را 

، 1382)پباپلی یبزدی و ابراهيمبی،  دهنبدتحت پوشش قرار می

 (71ص. 

دارد جبود شهر و روستا و ةسی رابطرسومی نيز در بر ةنظری 

این این نظریه بر  شهری متمرکز است. ةبر روی توسع که عمدتاً

 نظبام و تکبوین اقتصاد شدن نفتی دو عاملاساف استوار است 

توسببعه  در (27-17: 1373)رهنمببایی،  دیوانسبباالری جدیببد

شهری بدون ارتبباط ببا  ةرشد و توسعشهری دخيل می باشند. 

 دولبتتوسبط  گياری درآمدهای نفتیسرمایهاز طریق  هاروستا

 ةتوسبع همچنبين .(274: 1382یبزدی،پباپلی) گيبردانجام مبی

بدون نقش شهری انجام شده و دولت در آن نقبش  نيز روستایی

بر اساف ایبن تئبوری شبهر و روسبتا  اصلی را ایفاه نموده است

در در دولبت . نقبشبدون ارتباط با همبدیگر توسبعه مبی یابنبد

از  بسبياری تبأمين و کالببدی هایساختزیر ةتوسع روستاها در

 امبر ایبن که چرا ،تاس اهميت حائز روستایيان اساسی نيازهای

 مانبدگاری ببه ،روسبتایيان زندگی شرایط کيفی بهبود بر عالوه

 کمبک ،روسبتاهای ببزرگ ویژه به ،روستایی هایعرصه در آنان

  .(67 ، ص.1375)آسایش،  است کرده

 روسبتا و شبهر مطالعبة شبناخت و زمينة در ،نيز ایران در  

  ارجیخب و داخلبی محققان توسط ایگسترده مطالعات تاکنون

رواببط شبهر و روسبتا در  ،در این مطالعباتصورت گرفته است 

تسببلط بببر مالکيببت اراضببی ، تببباط بببا متغيرهببایی همچببونرا

کشاورزی، بافت و توليد فرش در نواحی روستایی و نيز براساف 

قراردادهایی در زمينه پرواربندی دام ببا روسبتایيان، منبابع  عقد

هبای روسبتایی، پبيش نمالکانبه از زمبي ةبهرروستایی، دریافت 

نفبوذ تجباری ، خرید توليدات روستایی و رواببط تجباری نبابرابر

داران شبهری در بافبت گياری سبرمایهگسترده به همراه سرمایه

مبورد بررسبی ، سویه درآمد از روستا به شبهر ان یکجری ،فرش

(. 21، ص. 1390، ، پورقيبومی و زارعبی)ضرابیقرار گرفته است

شبهر و روسبتا را در چبارچوب نظریبات مطالعات مناسبات این 

جملگبی حباکی از رواببط و  تعریف می نمایبدروابط انگلی/ زایا 

نابرابر شهر و روستا و جریبان انتقبال کباال از روسبتا ببه مراکبز 

 هستند. شهری

ون نارتبباط شبهر و روسبتا را در کبا همچنين این مطالعات،

در ریات دیگر نظاز برخی و نيز  به اند های خود قرار دادهبررسی

-چگونگی ارتباط شهر و روستا در ابعاد فضایی پرداختهارتباط با
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که شهر و روستا چگونه در بستر فضا بر توسعه و تکبوین اند. این

مورد بررسبی قبرار ها در این تئوری گيارند نيز،میثير أتیکدیگر 

-فن مرکزی مکان نظریة به توانمی جملهآن  از کهگرفته است، 

در  فبر  اصبلیکرد. . اشاره  7لش و 6کریستالر ،5پينگال ،4تانن

بر  چگونگی دسترسی روستاها به خبدمات  تمامی این مطالعات

مرکبز  هبای هنظریهای مرکزی قرار دارد. شهری از طریق مکان

ببر  اسبتور, فرانسوا پبرو، دراندنيلی، قطب رش فریدمن، پيرامون

ه پيرامبون انتشار تدریجی نتبایج توسبعه از مرکبز بب فر  ةپای

 96 .، ص1972، 9  فریدمن62 .، ص1986، 8و مولر )ویلرهستند

نيببز بببر  نظریببات مکببان مرکببزی . (9 .، ص2000، 10و کببالر 

چگونگی دسترسی ببه خبدمات مختلبف اجتمباعی و اقتصبادی 

 روستائيان متمرکز است.

 روش شناسي تحقيق .2

 . قلمرو جغرافيایي تحقيق2.1
عيبت روسبتاهای پيرامبون نحوة پراکنبدگی و تحبوالت جم

ها در جدول زیر آمده است. براساف نتایج شهرهای مراکز استان

کيلبومتری در  5جدول، تغييرات جمعيت روسبتاهای واقبع در 

هببا، رونببد مثبتببی داشببته اسببت، بببه اسببتثناو اکثببر شهرسببتان

کيلومتری پيرامون تکاب، مهابباد، نقبده و  5روستاهای با فاصلة 

اند. بيشترین نرخ رشد مثبت منفی بوده سردشت که دارای روند

را در این گروه از روستاها، روستاهای اطراف شهر بوکان به خود 

 درصد بوده است. 11اند که این نرخ حدود اختصاص داده

 1390تعداد وجمعيت روستاهاي واقع در حاشيه شهرهاي مراکز شهرستاني آذربایجان غربي -1جدول 
 1393های پژوهش، مأخي: یافته

 شهرستان
جمعيت 

 شهرها

 کيلومتری15روستاهای واقع در کيلومتری 10روستاهای واقع در  کيلومتری 5روستاهای واقع در 
 نرخ رشد

 فراوانی
 جمعيت

 فراوانی
 جمعيت

 فراوانی
 جمعيت

1390 1385 1390 1385 1390 1385 5km 10km 15km 

 -3.7 1.5 6 29275 24150 98 43287 46620 72 23621 31741 20 667499 اورميه

 -1.32 -0.80 1.40 9606 8988 22 8811 8463 22 7832 8397 21 32723 اشنویه

 -0.86 1.63 11.06 6406 6135 21 7937 8605 16 3903 6595 5 170600 بوکان

 -1.66 -0.72 7.46 7172 6595 24 9157 8833 26 7828 11217 14 69049 پيرانشهر

 -0.44 -0.99 3.56 7667 7501 20 2300 2188 9 1820 2168 2 9963 پلدشت

 -4.03 -3.43 -5.56 6556 5338 20 5758 4837 15 583 438 3 44040 تکاب

 -1.02 2.74 0.16 4767 4528 27 4866 5570 27 1773 1787 6 15786 چالدران

 0.00 0.40 3.36 3186 3186 28 10850 11071 20 3992 4710 10 23769 چایپاره

 -6.00 1.63 4.06 27569 20231 27 20934 22699 32 11354 13851 6 200958 خوی

 1.52 1.85 4.27 15094 16274 21 21099 23128 25 11594 14290 6 42167 سلماف

 -0.80 -0.20 -0.37 15454 14842 46 12573 12446 72 3151 3093 23 88196 سردشت

 -1.82 -0.97 4.26 8135 7422 33 8805 8387 19 1124 1385 4 38396 شاهين دژ

 2.06 5.69 1.86 8148 9024 25 10223 13484 14 2729 2993 8 21047 شوط

 0.72 2.80 5.19 3512 3641 16 5557 6380 19 3463 4459 7 42751 ماکو

 2.32 -2.16 -13.57 15478 17360 35 10561 9467 22 141 68 2 147268 مهاباد

 0.97 1.07 1.00 29348 30794 48 32312 34076 36 8509 8944 6 123081 مياندآب

 -1.86 -1.69 -5.70 7341 6683 18 12612 11582 35 6466 4822 15 75550 نقده

             1812843 کل
 

پراکندگی روستاهای مرکبزی و شبهرهای مرکبز شهرسبتان در 

 استان آذربایجان غربی در نقشه زیر ارائه گردیده است.



 79                                         ... با تأکيد بر روستا تحليلی بر تعامالت فضایی شهر و                               م        چهار سال           

 

 
 پراکندگي روستاهاي مرکزي و شهرهاي مرکزي استان -1ل شک

1393های پژوهش، مأخي: یافته

 . روش تحقيق2. 2
 رویکبرد ببر مبتنبی تطبيقبی و پژوهش حاضر از نوع روش

 موجود برای هر یک از مفاهيم فازی، منطق است. براساف فازی

 فبازی عضبویت تبابع مجموعبه، یک مثابة به نظری در دستگاه

فبازی،  عضبویت ميزان بر مبنای در مرحلة داوری و تعریف شده

 ایبن تحليبل در اسبت. واحبد گرفتبه انجبام فبازی علّی تحليل

کيلببومتری   15و 10، 5پببژوهش، روسببتاهای واقببع درحاشببيه 

شهرهای مرکبز شهرسبتانی اسبتان آذربایجبان غرببی براسباف 

باشد. ببرای تعيبين می 1390سياسی در سال -تقيسمات اداری

( ومبدل رتببه 3)جبدول شباخص  79گی روستاها از یافتتوسعه

( 362، ص. 1390 موسببوی، و )حکمببت نيببا تاپسببيسبنببدی 

داده هبای  تحليل فازی بين و پردازش ای استفاده شده است. بر

 نبرم از تا شبهر وانبدازه شبهر ببا توسبعه یبافتگیفاصله روستا 

 است.  شده استفاده Excel, SPSS, fs/QC افزارهای

هبر یبک از روسبتاهابر حسبب  متيبازاتمحاسببه ا از پبس

 توزیبع فراوانبی، کمينبة و بيشبينه هباییبافتگی ارزشتوسبعه

 سه تعيين برای و سپس  است شده تعيين نظر مورد متغيرهای

 عضویت عدم آستانة کامل، آستانة عضویت یعنی گسست، نقطة

اسبت.  شبده گرفته بهره  "راگين"تقاطع، از روش و نقطة کامل

 9 فبازی مجموعبة یبک ابتبدا خود، يشنهادیپ روش راگين در

 یک هر برای سپس، .کندمی مطرد زبانی هایبرچسب با ارزشی

دهد. پس تخصيص  می فازی عضویت از درجه ها،یکاز برچسب

تبدیل کرده و به  "ميزان بخت"از آن، واحد سنجش فازی را به 

های بخت تبدیل به مقيباف لگباریتمی برپایبه دنبال آن، ميزان

ای و تبدیل آن به نپرین می کند. و سنجش شاخص فاصله عدد

 )چلببی،های فازی از طریق روابط زیر صورت مبی گيبرد ارزش

 (:28-6 ، صص.1388
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1) -D=I-C 

I>c 
I=c اگببر                                                                    

                                   

2)-    

I<C 
L=S*D-3) 

4)- M=  

C=  نقطه تقاطع D=  انحبراف از نقطبه تقباطع F=  آسبتانه

لگباریتم  =L ارزش واحد شباخص فاصبله ای  =I عضویت کامل 

آسبتانه عبدم  =N ميزان ارزش عضویت فازی  =M ميزان بخت 

 اسکالر)عددمدرج(. =S عضویت کامل 

 گسست، نقطة سه ينتعي در روش راگين، ميزان بخت برای

عضبویت  عدم تقاطع و آستانة کامل، نقطة عضویت آستانة یعنی

 سه تعيين پس از ادامه، است. در -3، صفر و 3کامل به ترتيب 

 ببا فبازی هبایارزش ببه کمّبی فازی هایارزش گسست، نقطة

 تبابع سباختن ببرای . انبدشده تبدیل زبانی معين هایبرچسب

-ریاضی برچسب تبدیل ساختن عملی منظور به و فازی عضویت

 تعریف زبانی هایبرچسب با ارزشی مجموعة نه یک زبانی، های

 شبده داده اختصباص یبک درجةعضبویت برچسبب هبر ببه و

  است. 

 ارزش هاي فازي -2جدول

 1393های پژوهش، مأخي: یافته
 

 برچسب زبانی
درجه 

 عضویت

 971/0 عضویت کامل

 953/0 آستانه عضویت کامل

 881/0 ون مجموعهبيشتر در

 731/0 بيشتر درون تابيرون مجموعه

 50/0 نقطه گيار

 270/0 بيشتربيرون تادرون مجموعه

 119/0 بيشتر بيرون مجموعه

 047/0 آستانه عدم عضویت کامل

 029/0 عدم عضویت کامل

 یبک در فازی، گزارة زیرمجموعة یک صد  فازی، روش در

شبرط  ارزیابی برای ن روش،.در ای.شودمی فر  یک تا صفر بازة

 تأکيبد زیرمجموعبه اصبل براساف ها،مجموعه رابطة برای علّی

 ببر فازی مبتنبی هایمجموعة گزاره در عضویت درجة شود.می

صباد ،  کبامالً زبانی هایارزش یک است. و صفر بين هایارزش

 نسببت هایارزش عنوان به غيرصاد  کامالً هایوارزش بينابين

 و صبد  بنبابراین، شوند.تعبير می یک و صفر زةبا در شده داده

 اسبت همبراه قطعيبت عبدم از درجاتی با همواره هاگزاره کيب

 یبا صبد  درجة بر مبتنی فرضيات در باب فازی تجربی داوری.

 ،، ایبازی و مصبطفوی)سباعیمجموعبه اسبت  در عضویت کيب

 (.13 ، ص.1390

 تحقيق هایفرضيه قانونی، قياسی منطق بر مبنای اینجا در

 به این صورت قابل طرد هستند:

فاصلة نزدیک روسبتا ببه شبهر، شبرط علبی الزم ببرای  -1

 توسعة روستایی است.

هر چبه درجبة عضبویت روسبتاها در مجموعبة فاصبله  -2

 مجموعبة در عضبویت نزدیک روستا به شهر بيشتر باشد، درجة

 بود. با توسعة روستایی باال نيز بيشتر خواهد روستاهای

ط علّبی الزم ببرای توسبعة روسبتاهای اندازة شبهر شبر -3

 پيرامون شهر است.

هر چه درجة عضویت روستاها در مجموعبة روسبتاهای  -4

 در عضبویت پيرامون شهرهای پرجمعيت بيشبتر باشبد، درجبة

 بود. با توسعة روستایی باال نيز بيشتر خواهد روستاهای مجموعة

 تحقيق هايشاخص. 2.3
روستاها در قالب  یافتگیهای ارزیابی سنجش توسعهشاخص

های آموزشی، ارتباطبات، تأسيسبات، تجهيبزات، خبدمات مؤلفه

سياسببی،  –درمببانی، زیببر بنببایی، اداری  -عمببومی، بهداشببتی



 81                                         ... با تأکيد بر روستا تحليلی بر تعامالت فضایی شهر و                               م        چهار سال           

ميهبی، فرهنگی و ورزشی، بصورت جبدول زیبر ارائبه گردیبده 

گبر سبطو توسبعة روسبتاها، فاصبله از های تبييناست. شاخص

 مراکز شهر و اندازة شهر است.

 1390شهرهاي مراکز شهرستاني درسالشاخص هاي توسعه روستایي روستاهاي واقع در حاشيه  -3جدول

 1390مأخي: مرکز آمار ایران، 
 هاشاخص هامؤلفه

 آموزشی

دبيرستان کاردانش -4دبيرستان کاردانش دخترانه   -3ای پسرانه  هنرستان فنی و حرفه-2ای دخترانه  هنرستان فنی و حرفه -1

دبيرستان شبانه روزی -8دبيرستان شبانه روزی دخترانه  -7دبيرستان نظری پسرانه  -6دبيرستان نظری دخترانه  -5پسرانه  

مدرسه راهنمایی شبانه -12مدرسه راهنمایی پسرانه  -11مدرسه راهنمایی دخترانه   -10مدرسه راهنمایی مختلط  -9پسرانه  

 مهد روستا. -15دبستان  -14انه مدرسه راهنمایی شبانه روزی پسر-13روزی دخترانه  

 ارتباطاعات
دفتر -5دفتر مخابرات  -4دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات  -3دسترسی عمومی به اینترنت   -2دسترسی به روزنامه و مجله  -1

 دسترسی به وسيله نقليه عمومی. -8آهن  دسترسی به ایستگاه راه -7صندو  پست  -6پست  

 تاسيسات وتجهيزات
نمایندگی پخش سيلندر گاز  -4آالت کشاورزی  تعميرگاه ماشين-3آالت غير کشاورزی  تعميرگاه ماشين-2ایگاه سوخت  ج-1

 نشانی.پایگاه آتش-6نمایندگی پخش نفت سفيد  -5

 غسالخانه.-7 سامانه جمع آوری زباله  -6فروشگاه تعاونی   -5بقالی  -4نانوایی   -3گوشت فروشی  -2خانه  قهوه -1 خدمات عمومی

 بهداشتی ودرمانی

دندانپزشک تجربی یا -6بهيار یا مامای روستایی  -5بهورز  -4دامپزشک   -3تکنسين دامپزشکی  -2آزمایشگاه و رادیولوژی  -1

پایگاه -11مرکز تسهيالت زایمان  -10پزشک خانواده  -9پزشک   -8دندانپزشک یا بهداشت کار دهان و دندان  -7دندانساز 

 حمام عمومی.-15مرکز بهداشتی درمانی  -14داروخانه  -13خانه بهداشت  -12روستایی   بهداشت

 بر  شبکه سراسری.-6موتور بر  دیزلی   -5انرژی نو  -4کشی  گاز لوله -3کشی آب لوله-2سامانه تصفيه آب  -1 زیربنایی

 اداری وسياسی
پاسگاه نيروی -5مرکز خدمات جهاد کشاورزی  -4رزی  مروج کشاو-3شورای حل اختالف  -2شرکت تعاونی روستایی  -1

 بانک. -8شورای اسالمی روستا  -7دهيار  -6انتظامی  

 مسجد. -6زاده  امام-5سایر اماکن ميهبی مسلمانان  -4اماکن ميهبی سایر ادیان  -3امام جماعت راتب  -2خانه عالم  -1 ميهبی

 بوستان روستایی.-4کتابخانه عمومی  -3 زمين ورزشی  -2سالن ورزشی  -1 فرهنگی و ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيقمدل تحليلي   -2شکل
1393های پژوهش، مأخي: یافته

 مذهبی

 آموزشی، فرهنگی

 ورزشی

 كالبدی

 بازرگانی و خدمات

 سیاسی و اداری

 زیربنایی

 بهداشتی و درمانی

 مخابرات و ارتباطات

هاي توسعه روستا

 شهر پیرامون

 

 اندازه شهر

 

فاصله روستا تا 

 شهر
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 تحقيق فته هايیا .3
سطح بندگي توسععه یعافت ي روسعتاهاي حاشعيه . 3.1

 شهرهاي آذربایجان غربي
راکبز بنبدی توسبعة روسبتاهای پيرامبون شبهرهای مسطو

طيف فازی راگين انجبام شبد و براسباف آن،  9ها در شهرستان

دهبد بندی شدند. نتایج نشان مبیها سطوروستاها در این طيف

کيلومتری پيرامون شبهرها، یبک  5روستای واقع در 159که از 

یافتگی کامل با ضریب توسعة بسيار نزدیک ببه روستا در توسعه

بنبدی امبل در سبطوروستا در آستانة عضبویت ک 26یک است. 

روستا در درون مجموعبة توسبعه یبافتگی  27توسعه قرار دارند،

یافتگی کامل روستا نيز در لبه و خط مرزی توسعه 30هستند و 

درصبد روسبتا از سبطو  50.3حدود  84باشند. در مجموع، می

گبيار از روستا هم نقطبه 24یافتگی مطلوب برخوردارند و توسعه

توسعة باال قرار دارند. توزیع سبطو  سطو توسعة پایين به سمت

یافتگی روستاها ببه تفکيبک روسبتاهای پيرامبون مراکبز توسعه

 آمده است.   4ها در طيف راگين در جدول شهرستان
 

 مراکز شهرهاي کيلومتري5 سطح بندي سطوح توسعه روستاهاي حاشيه -4جدول 

 1390آذربایجان غربي شهرستاني 

 1393پژوهش،  هایمأخي: یافته

نام شهرهای 

مراکز 

 شهرستانی

 سطو بندگی توسعه یافتگی روستاهای حاشيه شهرهای آذربایجان غربی براساف برچسب زبانی مدل فازی
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 20 0 0 0 2 2 6 4 5 1 اروميه

 21  1 3 5 5 2 4 1  اشنویه

 5     1 2 1 1  بوکان

 15   1 2 3 2 3 3  پيرانشهر

 2      1 1   پلدشت

 3      1 1 1  تکاب

 6    1 1 2  2  سيه چشمه

 10   1 1 2 1 3 2  قره ضياوالدین

 6    1 1 2  2  خوی

 23  1 3 5 6 3 4 1  سردشت

 6    1 1 2 1 1  سلماف

 4     1 1 2   شاهين دژ

 8   1 1 2 1 2 1  شوط

 7    1 1 2 2 1  ماکو

 2 1       1  مهاباد

 6     1 2 1 2  مياندواب

 15  1 1 2 3 3 2 3  نقده

 159 1 2 7 17 24 30 27 26 1 کل

پيرامبون  10در بندی توسبعة روسبتاهای واقبع نتایج سطو

روسبتا،  481دهبد کبه از ها نشان میشهرهای مراکز شهرستان

بنبدی درصد( در آستانة عضویت کامبل در سبطو 8روستا ) 38

درصبد( در درون  12.7روسبتا )حبدود  61توسعه قرار دارنبد و 

 13.5روسبتا کبه  65یافتگی هستند. همچنبين مجموعة توسعه

ومتری در لببه و خبط کيلب 10درصد از کل روستاهای واقع در 
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روسبتا  164یبافتگی کامبل هسبتند. در مجمبوع، مرزی توسعه

یافتگی مطلوب برخوردارنبد و درصد( از سطو توسعه 34)حدود 

روستا هم در مرحلة گيار از سطو توسعة پایين ببه توسبعة  24

یافتگی روسبتاها ببه تفکيبک باال قرار دارند. توزیع سطو توسعه

هبا در طيبف ومتری مراکز شهرستانکيل 10روستاهای پيرامون 

 آمده است.   5راگين در جدول 
 

 کيلومتري شهرهاي مراکز 10سطح بندي سطوح توسعه روستاهاي حاشيه  -5جدول 

 1390شهرستاني آذربایجان غربي

 1393های پژوهش، مأخي: یافته

نام شهرهای 

 مراکز شهرستانی

 ذربایجان غربی براساف برچسب زبانی مدل فازیسطو بندگی توسعه یافتگی روستاهای حاشيه شهرهای آ
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 72  4 10 11 20 11 10 6  اروميه

 22  1 2 2 8 3 4 2  اشنویه

 16  2 1 1 4 3 3 2  بوکان

 26 1 2 3 5 4 5 4 2  پيرانشهر

 9  1 1 1 2 2 1 1  پلدشت

 15  2 3 1 5 2 1 1  تکاب

 27 2 4 6 6 4 2 1 2  سيه چشمه

 20 1 3 3 4 4 2 2 1  قره ضياوالدین

 32 2 3 3 5 6 4 5 2 1 خوی

 72 1 4 11 15 18 10 8 5  سردشت

 25 1 3 4 5 5 3 2 2  سلماف

 19 1 2 3 4 3 2 2 2  شاهين دژ

 14 1 1 2 2 3 1 4 1  شوط

 19 1 2 3 3 4 2 2 2  ماکو

 22 1 3 2 5 5 3 2 1  مهاباد

 36 2 3 4 7 7 5 5 3  مياندواب

 35 2 3 5 6 6 5 5 3  نقده

 481 16 43 66 83 108 65 61 38  کل

 

پيرامبون  15بندی توسبعه روسبتاهای واقبع در نتایج سطو

هبا آمبده اسبت. یافتبه 6ها در جدول شهرهای مراکز شهرستان

-روستا، تنهبا یبک روسبتا در توسبعه 529دهد که از نشان می

 18یافتگی کامل با ضریب توسعة بسيار نزدیک ببه یبک اسبت، 

های ایبن گبروه در آسبتانة درصد از کل آبادی 3.4آبادی حدود 

روسبتا  33دارنبد، عضویت کامل در سبطو بنبدی توسبعه قبرار

 40یافتگی هستند، درصد( در درون مجموعه توسعه 6.2)حدود 

کيلومتری در 15درصد از کل روستاهای واقع در  7.5روستا که 

یافتگی قرار دارند و در مجموع لبه و خط مرزی مجموعة توسعه

درصد روستا از سطو توسبعه یبافتگی مطلبوب  13.6حدود  72

در مرحلة گبيار از سبطو توسبعه  روستا هم 107برخوردارند و 

 پایين به توسعه باال قرار دارند. 
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 1390کز شهرستاني آذربایجان غربيکيلومتري شهرهاي مرا15سطح بندي سطوح توسعه روستاهاي حاشيه  -6جدول 

 1393های پژوهش، مأخي: یافته

نام شهرهای مراکز 

 شهرستانی

 آذربایجان غربی براساف برچسب زبانی مدل فازی سطو بندگی توسعه یافتگی روستاهای حاشيه شهرهای
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 98 3 16 17 16 20 9 10 6 1 اروميه

 22 1 3 3 5 5 2 2 1  هاشنوی

 21 1 3 3 4 6 2 2   بوکان

 24 2 4 3 5 6 1 2 1  پيرانشهر

 20 1 3 3 5 5 1 2   پلدشت

 20 1 3 3 6 4 1 1 1  تکاب

 27 1 4 5 8 4 2 1 1  سيه چشمه

 28 1 4 6 9 4 2 2   قره ضياوالدین

 27  4 6 7 6 2 1 1  خوی

 21 1 3 3 5 5 2 2   سردشت

 46 1 6 13 12 7 4 2 1  سلماف

 33 1 7 10 6 5 3  1  شاهين دژ

 25 2 3 3 8 7  1 1  شوط

 16  2 5 3 3  1 1  ماکو

 35 1 7 10 5 6 4 1 1  مهاباد

 48 1 7 12 9 10 4 2 1  مياندواب

 18 1 1 4 5 4 1 1 1  نقده

 529 19 80 109 118 107 40 33 18 1 کل

 ي) به روش فازي(تحليل علّ. 3.2

ی الزم : فاصله نزدیک روستا به شهر شبرط علّبه اولفرضي

 برای توسعه روستایی است.

 الزم شرط مثابة به فرضية فاصله نزدیک روستا آزمون برای

هبای سبازگاری و پوشبش شباخص از توسبعة روسبتایی، ببرای

نتيجة  که است این بيانگر سازگاری استفاده شده است. شاخص

(yتا )الزم  مجموعبة شبرط در زانمي چه ( )فاصلة نزدیک روستا

(xو )مبنبای  است. ببر آن از خارج چه ميزان ( )توسعة روستایی

 زیرمجموعه اصل از کامل به طور تجربی سازگاری، شواهد اصل

 لحبا  ببه مصادیق نتيجه همة اصل، این کنند. طبقمی پيروی

 تشکيل را الزم شرط مصادیق مجموعه از ایزیرمجموعه نظری،

 نظری اهميت ميزان معرّف شاخص سازگاری ،واقع در دهند.می

 دو رابطة سنجش برای که دیگری شاخص هاست.مجموعه رابطة

باشبد.این پوشبش مبی اسبت، شباخص شبده مجموعه اسبتفاده

 ميزان بيانگر رود.وسازگاری به شمار می شاخص مکمل شاخص،

-نشبان کبم، پوشبش است. نتيجه وقوع برای الزم اهميت شرط

اسبت  )سباعی و  الزم شبرط بيهبوده ببودن اهميت وبی دهندة

 (.80، ص. 1390همکاران،
 هایداده دهد.می نشان را مجموعه دو این فازی ، رابطة7جدول 

توسبعة  و فاصبله تبا شبهر دو مجموعبة فبازی رابطبة بر ناظر تجربی

این دو مجموعه  بين سازگاری شاخص که دارد آن بر داللت روستایی

درصد روسبتاهای  84فقط  که دهدیم نشان ارزش است. این 836/0

کنند که فاصله تبا شهر،شبرط الزم مورد مطالعه این ادعا را تأیيد می

-درصد اطمينان می 95این اساف، با   برای توسعة روستایی است. بر

بببرای  "هميشببه الزم"تببوان گفببت فاصببلة روسببتا تببا شهر،شببرطی 

 63/0توسعةروستایی است. شاخص پوشش بين دو مجموعه، برابر ببا 

ببرای  است. این مقدار بيانگر اهميت تجرببی فاصبلة روسبتا تبا شبهر

 درصد 63 که دارد آن بر داللت موجود توسعة روستایی است. شواهد

 داده پوشبش فاصلة روستا تبا شبهر توسط فضای توسعة روستایی از

  از درصد 63 علّی فاصلة روستا تا شهر، شرط است. بدین ترتيب، شده
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 است. داده پوشش را نتيجه کل عضویت

توسعه  و فاصله روستا تاشهر دو روابط علّي تحليل -7جدول 

 الزم شرط برمبناي روستایي
 1393های پژوهش، مأخي: یافته

Analysis of Necessary Conditions 
Outcome variable: Rural Development 

Combined 

0.738804 

Coverage 
0.637293 

Consistency 

0.836808 

Conditions 

tested: 

Distance to 

City 

ببين درجبة عضبویت در مجموعبة فاصبلة نزدیبک : فرضيه دوم

روستا به شهر، با درجة عضویت در مجموعة توسبعة روسبتایی رابطبه 

وجود دارد  به این صورت که، هبر چبه درجبة عضبویت روسبتاها در 

 عضویت در مجموعة فاصلة نزدیک روستا به شهر بيشتر باشد، درجة

 با توسعة روستایی باال نيز بيشتر خواهد بود. روستاهای مجموعة

 شده گرفته بهره فازی برای آزمون این فرضيه، از رگرسيون

 دهد کبهنتایج به دست آمده از رگرسيون فازی نشان می .است

شبرط علّبی  مجموعبة ببا توسعه روسبتایی مجموعة فازی رابطة

  2R. ضبریب تبيبين است 582/0فاصله روستا تا شهر به اندازة 

( ببه BAبيانگر فصبل مشبتر  دو مجموعبة مبورد بررسبی )

، به این  معنبی 338/0با مقدار عددی  2R صورت عددی است. 

درصد واریانس فاصلة روستا تا شبهر و توسبعة  338/0است که 

بيشبتر متغيبر زببانی بيبرون R2 روستایی مشتر  است. مقدار 

تر، فاصلة روستا تا شبهر، قرود. به بيان دقيمجموعه به شمار می

معادلة رگرسبيون  .علّی است شرط مجموعة در غير عضو بيشتر

 (.8)جدول باشدفازی به شرد زیر می
Y=0/357+0/546X 

اگر معلول توسعة روستایی زیرمجموعة شرط علّی نباشبد، یعنبی 

اگر تأثير شرط علّی فاصلةروستا تا شهر کنترل شود، عبر  از مببداو 

فبازی  عضویت پایة خواهد بود. به بيان دیگر، 357/0 توسعه روستایی

فاصبلة  علّبی شرط ورود از روستاها در مجموعة توسعة روستایی، قبل

 باشد.می 357/0روستا تا شهر، برابر با 

رگرسيون فازي فاصله نزدیك روستا به شهر بر  -8جدول 

 توسعه روستایي
 1393های پژوهش، : یافتهمأخي

Reg  coefficients 
Beta B constant Sig. R2 R Model 

0.582 0.546 0.357 0.001 0.338 0.582 1 

( در مقيباف 5/0گبيار ) نقطبة فبازی درجة از ترپایين مقدار، این

برچسب  با را آن توانموردها، می کيفی بندیمقوله حيث فازی است. از

 تعریف کرد. این نکته بيانگر این واقعيت« تا حدی بيرون از مجموعه»

و  10، 5است که روستاهای مورد مطالعه )روستاهای واقع در حاشبيه 

کيلومتری شهرهای مراکز شهرستانی( بدون وارد کردن شرط علّی  15

فاصله روستا تا شهر در مجموعه روستاهای توسعه یافته بيشبتر از آن 

آیند. بنابراین، اگر فاصلة روستا تا که عضو باشند، غير عضو به شمار می

رد تحليل شود، داللت بر این دارد که به ازای هر واحبد تغييبر شهر وا

واحبد تغييبر  357/0مثبت در درجة شرط علّی فاصلة روستا تا شهر، 

مثبت در معلول )توسعه روستایی( قابل تخمين است. به عبارت دیگر، 

فاصله  مجموعة در روستاها عضویت درجة در افزایش واحد هر ازای به

واحد افزایش در درجة عضویت آن روسبتاها در  357/0روستا تا شهر، 

مجموعببة توسببعة روسببتایی ایجبباد خواهببد شببد. البتببه ارزش شببيب 

تا حدی »است که ارزش زبانی فازی آن معادل 357/0رگرسيون فازی 

های تحقيبق حاضبر نشبان باشد. در نهایت، یافتهمی« بيرون مجموعه

توان برآورد معادله، میدهد که با ورود عامل فاصلة روستا تا شهر به می

کرد که ارزش فازی مجموعة توسعة روستایی در درون مجموعه قبرار 

توان این گونه قضاوت نمود که فاصلة روسبتا تبا گيرد. بنابراین، میمی

درجه با گزارة 357/0شهر در بازة فازی صفر و یک، تنها با ضریب زاویة 

 نظری فرضية مورد بررسی، سازگار است.

اندازة شبهر، شبرط علّبی الزم ببرای توسبعة  :فرضيه سوم

 روستاهای پيرامون شهر است.

 هبایداده دهد.می نشان را مجموعه دو این فازی ، رابطة9جدول 

 توسعة روسبتایی و اندازه شهر فازی دو مجموعة رابطة بر ناظر تجربی

 77/0این دو مجموعه برابر  بين سازگاری شاخص که دارد آن بر داللت

درصد روستاهای مطالعبه  77فقط  که دهدمی نشان رزشا است. این

شرط الزم برای توسبعة  کنند که اندازة شهر،شده این ادعا را تأیيد می

درصبد  95این اساف، با  روستایی روستاهای پيرامون شهرها است. بر

ببرای  "هميشبه الزم"شبرطی  توان گفت که اندازة شهر،اطمينان می

ية شهرها است. شاخص پوشش ببين توسعة روستایی روستاهای حاش

است. این مقدار بيانگر اهميت تجربی اندازة  73/0دو مجموعه، برابر با 

 برای توسعة روستایی روستاهای پيرامون شهرها اسبت. شبواهد شهر

 از فضای توسعة روسبتایی توسبط 73بر آن دارد که % داللت موجود

علّبی انبدازة  شرط است. بدین ترتيب، شده اندازة شهرها پوشش داده

 است. داده پوشش را نتيجه از عضویت کل 73شهر، %

توسعه  و اندازه شهر مجموعۀ دو روابط علّي تحليل -9جدول 

 الزم شرط برمبناي روستایي
 .1393های پژوهش، مأخي: یافته

 ج

Analysis of Necessary Conditions 

Outcome variable: Rural Development 

Combined 

0.738582 

Coverage 
0.737267 

Consistency 

0.770510 

Conditions 

tested: 

Size of City 
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بين درجه عضویت در مجموعه روسبتاهای  فرضيه چهارم:

پيرامون شبهرهای پرجمعيبت ببا درجبة عضبویت در مجموعبة 

توسعة روستایی رابطه وجود دارد  به این صبورت کبه هبر چبه 

های پيرامون شهرهای درجة عضویت روستاها در مجموعة روستا

ببا  روستاهای مجموعة در عضویت پرجمعيت بيشتر باشد، درجة

 بود. توسعة روستایی باال نيز بيشتر خواهد

 دهبد، کبهنتایج به دست آمده از رگرسيون فازی نشان می

مجموعبة شبرط علّبی  ببا توسعة روسبتایی مجموعة فازی رابطة

بيبانگر  2R اسبت. ضبریب تبيبين 521/0اندازة شهر، به انبدازه 

( ببه صبورت BAفصل مشتر  دو مجموعبة مبورد بررسبی )

، بدین معنی است کبه 272/0با مقدار عددی  2R عددی است. 

درصد واریانس اندازة شهر و توسعة روسبتایی مشبتر   272/0

بيشتر متغير زبانی بيبرون مجموعبه اسبت. ببه  2Rاست. مقدار 

 در ر عضبوغيب انبدازة شبهر، بيشبتر تبوان گفبت،بيان دیگر می

مجموعة شرط علّی است. بر این اساف، معادلة رگرسيون فبازی 

 (.9به شرد زیر خواهد بود )جدول 
Y=0/361+0/511X 

اگر معلول توسعة روستایی زیر، مجموعة شرط علّی نباشد، به این 

معنی خواهد بود که تأثير شرط علّی، اندازة شهر کنترل شود عر  از 

فازی روستاها در  عضویت پایة . یعنیاست361/0مبدا توسعه روستایی

ورود شرط علّی اندازه شهر، برابر ببا  از مجموعة توسعة روستایی، قبل

 خواهد بود. 361/0

 (: رگرسيون فازي اندازه شهر بر توسعه روستایي8جدول شماره)

 1393های پژوهش، مأخي: یافته
Reg  coefficients 

Beta B constant Sig. R2 R Model 

0.521 0.511 0.361 0.001 0.272 0.521 1 

 نتيجه گيريبحث و  .4

-های تحقيق حاضر نشان مبینتایج به دست آمده از فرضيه

دهد که دو متغيبر فاصبلة روسبتاها از شبهر و انبدازة جمعيتبی 

سان این امبر شهرها، بر توسعة روستایی تأثيرگيار هستند. بدین

حاشية شبهرهای  بيانگر این واقعيت است که روستاهای واقع در

بببرزگ، تأثيرپببيیری بيشببتری نسبببت بببه روسببتاهای واقببع در 

پيرامون شهرهای کوچک دارند. ببه عببارتی دیگبر، روسبتاهای 

پيرامون شهرها از نظر دسترسی به امکانبات و خبدمات رفباهی، 

های اقتصادی نسببت الگوهای اجتماعی و فرهنگی و نيز فرصت

ری برخوردار هسبتند. ببا تبه روستاهای دیگر، از شرایط مناسب

توجه به این کبه نظبام سبکونتگاهی کشبور مبتنبی ببر توسبعة 

شهرها و تمرکز جمعيت در آنهاسبت، ایبن امبر موجبب تمرکبز 

اقتصادی، سياسی، فرهنگی، اداری، خدماتی و غيبره در شبهرها 

های وسيعی در زمينبة گردیده است. این امر باعث ایجاد فرصت

ه شده است. در شهرها ببه دليبل اشتغال برای روستاهای حاشي

هبا و بازگشت سرمایه با سودهای کالن، افبزایش سبرمایهگياری

افتبد. ایبن سرازیر شدن جمعيت با شبدت بيشبتری اتفبا  مبی

هبای شرایط، زمينة توسعة امکانبات، خبدمات رفباهی و فرصبت

اقتصادی وسيعی را ببرای روسبتاهای واقبع در حاشبية شبهرها 

ری که هر چقدر شهرها بزرگتر باشند، فراهم نموده است، به طو

تر خواهد بود. نتایج مطالعات گيرمالحظه وچشماین فرصت قابل

( در منطقببة مرودشببت و 1390الببدینی و همکبباران )شببمس

دهنبد ( در هریس، نيز نشبان مبی2009طاهرخانی و همکاران )

که شهرها با ارائة خدمات به روستاهای حوزة نفوذ خود، ضبمن 

شرایط و پویایی روستاها، موجب ایجباد تغييبرات  فراهم نمودن

-ای در شباخصها شده و تغييرات عمدهفضایی در آن -کالبدی

های اقتصادی، اجتمباعی و فرهنگبی نبواحی روسبتایی بوجبود 

 اند.آورده

شهرها و روستاها دو پدیدة جغرافيایی هستند کبه تغييبرات 

ببه  هبا بسبتههبای سباختاری و کبارکردی آنو تحوالت عرصبه

موقعيت کارکردی یکدیگر ادارد. هر چبه موقعيبت کبارکردی و 

های تر باشد، به همان ميزان، تشعشع فرصتاندازة شهرها بزرگ

تبری پراکنبده های گستردهها در عرصهاقتصادی و اجتماعی آن

شده و بهرة آن به پيرامون دورتبری خواهبد رسبيد. نتبایج ایبن 

( 2006چبن و همکباران )تحقيق با مطالعات انجام یافته توسط 

-منطبق می باشد. بر این اساف، نتایج تحقيق حاضر نشان مبی

این فاصلة روستا تا شهر و توسعة  بين سازگاری شاخص دهد که

روسبتاهای  %84است. ببر ایبن مبنبا،   836/0روستایی برابر با 

کنند که فاصله تا شهر، شبرط مورد مطالعه این ادعا را تأیيد می

ایبن اسباف، ببا  رود. ببرة روستایی به شمار میالزم برای توسع

توان چنين ادعا کرد که فاصلة روستا تا شهر، می %95اطمينان  

باشببد. بببرای توسببعة روسببتایی مببی "هميشببه الزم"شببرطی 

 63/0همچنين، شاخص پوشش بين ایبن دو مجموعبه براببر ببا 

از ميزان توسبعة  %63 دارد که بر آن است. شواهد موجود داللت

شود. نتایج پوشش داده می ایی توسط فاصلة روستا تا شهرروست

 مجموعة فازی رابطة دهد کهحاصل از رگرسيون فازی نشان می

مجموعة شرط علّی فاصلةروستا تبا شبهر ببه  با توسعة روستایی

 338/0دهبد کبه %نشبان مبی 2R اسبت و مقبدار 582/0اندازة 

ر  است و واریانس فاصلة روستا تا شهر و توسعة روستایی مشت

این مسئله بيانگر آن است که اکثر متغير زبانی بيرون مجموعبه 
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 شبرط مجموعة در غير عضو فاصلة روستا تا شهر بيشتر است و

علّی است. آزمون مربوط به سنجش شرط علّی الزم اندازة شبهر 

دهبد کبه انبدازة برای توسعة روستاهای پيرامون شهر نشان می

توسعة روسبتایی روسبتاهای برای  "هميشه الزم"شهر، شرطی 

ایبن دو  ببين واقع در حاشية شهرها است، زیرا شاخصسبازگاری

-مبی  %95است. بر این اساف، با اطمينان  77/0مجموعه برابر 

هبا برقبرار اسبت، زیبرا شباخص توان گفت، این شبرط ببين آن

پوشش بدست آمده از این آزمبون، ببين دو مجموعبه، براببر ببا 

از فضبای توسبعة  73داللت دارد کبه %است و بر این امر  73/0

اسبت. ببدین  شبده اندازة شبهرها پوشبش داده روستایی توسط

 را نتيجبه از عضبویت کبل %73علّی اندازة شهر،  ترتيب، شرط

 است.  داده پوشش

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نيز گویای آن است کبه ببين 

درجببة عضببویت در مجموعببه روسببتاهای پيرامببون شببهرهای 

درجه عضویت در مجموعه توسعه روستایی رابطبه  پرجمعيت، با

 ببا توسبعه روسبتایی مجموعبة وجبود دارد، زیبرا رابطبه فبازی

اسبت و ضبریب  521/0مجموعة شرط علّی اندازة شهر به اندازة 

، بببدین معنببی اسببت کببه 272/0بببا مقببدار عببددی  2R تبيبين

واریانس اندازة شهر و توسعة روستایی مشبتر  اسبت.  %272/0

دیگر، هر چه درجبة عضبویت روسبتاها در مجموعبه  به عبارتی

 روستاهای پيرامون شبهرهای پرجمعيبت بيشبتر باشبد، درجبة

با توسعة روستایی باال نيز بيشتر  روستاهای مجموعة در عضویت

بود. نتایج مطالعات انجام یافته با برخی از سایر مطالعات  خواهد

د کبه ( به این نتيجه رسبي1388مرتبط متفاوت است. صرامی )

تمرکز جمعيت، امکانات، خدمات و کارکردهای متنوع در مرکبز 

جمعيبت نبواحی پيرامبونی  موجب شده است کبه ،یا مادر شهر

برای رفع نيازهبای خبویش ببه آنجبا سبفر کننبد. ایبن امبر ببر 

و همچنبين  افزایبدامتيازات، مرکزیت، قدرت و تسلط مرکبز می

هر در ناحيبه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگبی روسبتا و شب

بردسکن، در یک حلقة وابستگی و رابطةنابرابری به نفبع شبهر و 

 گيرند.به ضرر مراکز روستایی قرار می
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