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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1390 زمستان، 31دوره جديد، سال نهم، شماره 

  

  ق روستايي در تبديل نقاط روستايي به شهر ق روستايي در تبديل نقاط روستايي به شهر رضايتمندي ساكنان مناطرضايتمندي ساكنان مناط    بررسيبررسي
 

  3الهي ، مهندس محمود سيف2، دكتريوسف قنبري1حميد برقي دكتر
 

 چكيده 
ـتاها بـه شـهر و       از اوايل دهة هفتاد با تغيير قوانين و معيارهاي شناخت شهر و روستا در تقسيمات كشـوري، تبـديل روس

در ساير كشورها به عنوان يك اقـدام بـراي توسـعه     1970ز دهة گيري مراكز شهري كوچك در مناطق روستايي كه ا شكل

حال با عنايت به اين موضوع و كاركردهـاي شـهرهاي كوچـك ايـن     . مناطق روستايي شروع شده بود نمود بيشتري يافت

سوال مطرح است كه پيامدهاي اين اقدام بر جمعيت اين مناطق و خانوارهاي ساكن در آن جيسـت؟ لـذا ايـن تحقيـق بـا      

دف بررسي روند جمعيت و نظرات ساكنان روستاهاي ارتقا يافته به شهر و نقاط  پيرامون آن، از تبديل روستاها بـه شـهر   ه

ـتاهاي حـوزه      . انجام شده است روش تحقيق اسنادي و پيمايشي و جامعه آماري خانوارهاي سـاكن در شـهر اژيـه و روس

خـانوار   190حجـم نمونـه   . ل روستاي اژيه شكل گرفتـه اسـت  از تبدي 1375نفوذ آن در استان اصفهان است كه در سال 

اي از شـهر اژيـه و    گيري سهميه ساكن در شهر اژيه و روستاهاي حوزه نفوذ آن بوده كه به صورت تصادفي و روش نمونه

) بـه شـهر  تبديل روستا (درصد از پاسخگويان از اين اقدام  5/73براساس نتايج تحقيق، . اند شدهروستاهاي پيرامون انتخاب 

ـبت بـه قبـل از      2/52ابراز رضايت نموده و ميزان رضايت از محل سكونت در  درصد خانوارهاي ساكن در شهر اژيـه، نس

تعداد زيادي از ساكنان شـهر بـه بهبـود شـرايط زنـدگي در آينـده اميـدوار شـده و كمتـرين          . شهر شدن بيشتر شده است

ـبت بـه    . ود دارداميدواري در روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر وج در خصوص ارائه خدمات به ساكنان در شـهر نس

ولي در خصوص محل تأمين انواع نيازها قبـل و بعـد از ايـن اقـدام، تفـاوت      . خورد قبل از شهر شدن بهبود  به چشم مي

يش بنابراين تبديل نقاط روستايي به شهر، بـا افـزايش ميـزان رضـايت از محـل سـكونت، افـزا       . چنداني ايجاد نشده است

اميدواري به بهبود شرايط زندگي در آينده و افزايش ارائه خدمات به ساكنان، باعث تثبيـت جمعيـت و كـاهش مهـاجرت     

تواند اقدامي مناسـب در خصـوص تثبيـت جمعيـت در ايـن منـاطق بـراي جلـوگيري از ايجـاد           لذا اين كار مي. شود مي

هاي اين شـهرها   گذاري در زيرساخت دولت با سرمايه بدين جهت الزم است. تر باشد مشكالت بيشتر در شهرهاي بزرگ

گـذاري بخـش خصوصـي در     هاي مناسب را براي مشاركت مردم و سـرمايه  به تقويت بنيه اقتصادي آنها بپردازد و مشوق

 .هاي توليدي و خدماتي آنها فراهم نمايد فعاليت

   .يل روستا به شهرشهرهاي كوچك شهر اژيه، تبد توسعه روستايي، روستا، شهر،: كليدواژگان

                                                 
 استاديار دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان.  1

  استاديار دانشكده علوم جغرافيايي دانشگاه اصفهان.  2

  بيعي استان اصفهانكارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع ط.  3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             216  

 

 

  مقدمه

هـاي مختلـف    مراكز علمي و دانشگاهي، متخصصان علوم مختلف، مردم عادي و حتي دستگاه
جغرافيـدانان،   .كنند اجرايي و سياستگذاري به موجب نياز خود تعريف خاصي از شهر ارائه مي

زنـدگي   اننـد كـه  د مـي ها و بناهايي  ها، دستگاه ساختمان ها، خيابان اي مصنوعي از شهر را منظره
كننـد و از نظـر    مي مورخان شهر را با توجه به قدمت آن تعريف .سازد پذير مي شهري را امكان

. نباشد كشاورزي بر پايه شود كه معيشت غالب ساكنان آن مياقتصاددانان، شهر به جايي اطالق 
بنـابراين   .داننـد  ميشناسان نيز تعداد جمعيت يك نقطه را، مالك شهري بودن آن نقطه  جمعيت

افـراد، فضـاهاي سـبز، طبيعـت و مـواد       هـا،  روحيه ها، شهر فقط ساختمان نيست بلكه از شكل
شـناختي، اجتمـاعي، فرهنگـي و     ريخـت  هـاي جسـماني،   طبيعي تشكيل شده و داراي ساخت

قـانون تعـاريف و ضـوابط     4براسـاس مـاده    ايراندر  )3: 1381رباني،(. اخالقي متفاوتي است
شهر محلي اسـت بـا حـدود قـانوني كـه در محـدوده       « 1362تقسيمات كشوري مصوب سال 

سـيمائي  جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و سـاير عوامـل، داراي   
كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشـاغل كسـب، تجـارت،     طوريه هاي خاص بوده ب با ويژگي

هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خـدمات شـهري از    صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت
خودكفائي نسبي برخوردار و كانون مبادالت اجتماعي، اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي حـوزه     

وزارت (» .ن خــود بــوده و حــداقل داراي ده هــزار نفرجمعيــت باشــدجــذب و نفــوذ پيرامــو
روستاهاي « 1371همچنين براساس تبصره الحاقي به اين ماده در سال  )168: 1362دادگستري،

قـانون    4مركز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط منـدرج در مـاده  
راكم كم داراي چهار هزار نفـر و در تـراكم   چنانچه در تتعاريف و ضوابط تقيسمات كشوري، 

 وزارت( ».توانند به عنوان شهر شـناخته شـوند   متوسط داراي شش هزار نفر جمعيت باشند مي
هـاي   بنابراين يافتن تعريفي واحد براي شـهر بـه نحـوي كـه نيازهـاي پـژوهش       )1385 كشور،

ا و جوامع گونـاگون مناسـب   ه تجربي متنوع و متعدد را برآورد و براي همه انواع شهر در زمان
هـايي كـه براسـاس آن     ولـي يكـي از مـالك   ) 43: 1368پيـران،  ( .گردد، غيرممكن است تلقي

 تـا حـدودي   ،جمعيـت خـود  تعداد  گردند، جمعيت است و ميها از يكديگر متمايز  سكونتگاه
 .بـود خواهد  آن نيز و حيطه نفوذ و وسعت سكونتگاههاي حاكم بر فعاليت بيانگر تنوع و تعداد
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هـاي توسـعه    در اين تحقيق شهرهاي كوچك از آن جهـت كـه بـه عنـوان يكـي از اسـتراتژي      
با تبديل تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر در ايران اهميت هفتاد  دهةروستايي مطرح و از 

توافق كلـي   شهرهاي كوچك نيز تعريف سطح جمعيتي در .مورد بررسي قرار گرفته استيافته 
در بين محققين در معيار و دامنـه جمعيتـي پذيرفتـه شـده آن اختالفـاتي ديـده        و وجود ندارد

نفـر را روسـتا شـهر و     25000اي كه كارشناسان سـازمان ملـل، شـهرهاي زيـر      شود، بگونه مي
در ايـران  ) 54: 1376حبيب، فـرخ،  ( .اند نفر را شهر كوچك ناميده 50000تا  25000شهرهاي 

هـاي روسـتايي و يـا     هزار نفر بـه عنـوان شـهرك    25تا  5رهاي نيز در برنامه پنجم عمراني شه
در طـرح   هزار نفر به عنـوان شـهرهاي كوچـك،    100هزار نفر تا  25روستا شهرها و شهرهاي 
هزار نفر به عنوان شهر كوچك و در طرح كالبدي ملـي   25هزار تا  5آمايش سرزمين شهرهاي 

ــر  ــد   50شــهرهاي زي ــوان شــهر كوچــك قلم ــه عن ــر ب ــزار نف ــدهه ــزدي ( .اســت اد گردي اي
  )140:1380خرامه،

  

  هدف تحقيق

هدف تحقيق بررسي ميزان رضايت ساكنان مناطق روستايي از تبديل نقاط روستايي به شـهر و  
كه براي اينكار خانوارهـاي   استاثرات اين اقدام بر روند جمعيت اين روستاها و پيرامون آنها 

استان اصـفهان انتخـاب و مـوارد زيـر بررسـي      ساكن در شهر اژيه و روستاهاي حوزه نفوذ در 
  :شده است

نقاط روستايي و پيرامون آن با تبديل اين  ميزان رضايت ساكنان از سكونت دربررسي  −
 نقاط به شهر

پس از تبديل شرايط زندگي بررسي نظر ساكنان نقاط روستايي و پيرامون آن در خصوص  −
  اين نقاط به شهر

ساكنان نقاط روستايي و پيرامون آن پس از تبديل اين  بررسي ميزان خدمات ارائه شده به −
  نقاط به شهر 

 اثر تبديل نقاط روستايي به شهر بر روند تعداد جمعيت اين نقاط و روستاهاي پيرامون آن −
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  مباني تئوريك تحقيق

 شهرهاي ايجاد كه مي شود مطرح كاركردهاي راهبرد قالب نيزدر تبديل نقاط روستايي به شهر

 اين دهد، مي قرار محور روستايي هاي حوزه روستايي با توسعة در شهري پيوند در را كوچك

 همچون پايين به باال هاي نظام بر مبتني هاي جاي مدل به اي منطقه شبكه رويكرد به معطوف سياست

مقياس  در توسعة شهري با روستايي توسعة ادغام و سازي هماهنگ بر و است شهري رشد قطب
در ايالت متحده ) 84:  1384،سعيدي. (است استوار محلي و اي ناحيه كوچك شهرهاي توسعه

 رو حاصلخيز هاي زمين خصوص در مالي راهبردهاي به كوچك از شهرهاي آمريكا بسياري

 توسعه اثرات و بپردازند شده فراموش تقريباً هاي ن مكا اين بهسازي و توسعه دوباره به تا اند آورده

استراتژي  (Bartsch .C & W. Barbara. 2006). نمايند هدايت ها انمك اين را به بزرگتر جوامع
استراتژي با ارايه  اين. كند يوفرد، تبديل روستا به شهر را به عنوان يك راهكار توسعه مطرح مي

ها در  گذاري را در توزيع سرمايه آنان ،ريزان گذاران و برنامه به سياست قيمتي اطالعات فراوان و ذي
 ،برمبناي اين استراتژي. دهد ياري مي) فيزيكي اقتصادي و(گوي متعادل جغرافيايي راستاي يك ال
ها بين شهرهاي بزرگ و روستاها و يا تبديل روستاهايي كه ظرفيت الزم را دارا  وجود شهرك

 از آلنسو).252: 1382متوسلي،( حل اساسي توسعه روستايي است هستند به شهرهاي كوچك راه

 اما قائل نيست، مازاد جمعيت جذب در كوچك شهرهاي براي چنداني نقش كه است جمله افرادي

 ي ها زيستگاه بين برقراري تعادل در مناسب مفصلي ايجاد و اسكان شبكه تكميل در را آنها وجود
 است، معتقد اندازه و تعداد لحاظ شهرها از توزيع مورد در تيسدل .داند مي الزامي روستايي و شهري

 هاي سكونتگاه در جمعيت توزيع بهينه ايجاد نظام به قادر بازار طبيعي نيروهاي اينكه به توجه با

 مقياس كوچك شهرهاي رشد به توجه نقاط، از برخي تمركز در از براي پيشگيري نيستند، سرزمين

 امكچي،(. گيرد قرار تأكيد مورد اسكان نظام گذاري سياست در راهي به عنوان بايد ن مقياس ميا و

شهرنشيني اشاعه يافته از  ملي، توسعه در كوچك شهرهاي نقش بيان در هنسن نيل )50: 1383
 توسعه در جهت عاملي دربردارد، را مياني و كوچك شهرهاي توسعة كه را  پايين از سياست( پايين

و  گذاران سياست اغلب اندك نيازهاي رفع به كمك آن هدف كه داند مي توسعه حال در كشورهاي
 بر اي، منطقه ريزان با اينحال برنامه ))85:  1375 ،باقري( .است آنان زندگي ورتمجا در روستايي

 طريق از روستايي نواحي توسعة در اي خدماتي منطقه مراكز عنوان به كوچك شهرهاي اساسي نقش
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 وجود آنها، نظر به .ورزند مي تأكيد پايين به رخنه و پيامدهاي توزيع نيز و توليد مستقيم پيوندهاي

 .رشد است به رو كشورهاي اي اغلب منطقه و روستايي توسعه، پيش نياز كوچك، هايشهر
  )1383:25زبردست، (

هاي موجود درخصوص نقش و كاركرد شهرهاي كوچك به ديـدگاه انگلـي بـودن،     در مجموع ديدگاه
هاي طرفداران ديدگاه انگلي بودن شهرهاي كوچك، نقـش شـهر  . شود بينانه تقسيم مي پويا بودن و واقع

ايـن افـراد   ) L. O. Omaja 1987:82. (داننـد  كوچك را در حوزه نفوذ خود يك نقش اسـتثماري مـي  
گذاري به مراكز  تواند براي ساكنان روستايي مفيد واقع شود براي سرمايه معتقدند اين اقدام منابعي كه مي

گروه ماهيت استثماري همچنين از ديد اين ) D.A.Rondinelli ,1983 :391. (كند كالن شهرها منتقل مي
روابط توليدي بوسيله اين مراكز افزايش يافته و به تضعيف نواحي روستايي و حمايت از مراكز شـهري  

توانند بـه   طرفداران ديدگاه پويا بودن معتقدند اين شهرها مي) L. O. Omaja 1987 :83. (كند كمك مي
 .G. (شود عمـل نماينـد   تايي توليد ميعنوان مراكز تجارت براي كاالهاي كشاورزي كه در نواحي روس

Gaile, 1992:131 (هاي كشـاورزي در ايـن شـهرها مـي توانـد       تمركز خدمات و توزيع اعتبار و نهاده
اي  ترين سطح عرضه كند و مسيرهاي حمل و نقل را با كاهش فاصله ي كشاورزي را در پايينها نوآوري

بينانـه نقـش و كـاركرد     اما از نظر ديدگاه واقـع ) B. N. Bajracharya, 1995:27. (و زماني مواجه نمايد
ـ  شهرهاي كوچك در همه نواحي يكسان نيست و به موقعيت شـهر در منطقـه و وضـعيت اقتصـادي     

براساس نظر اين گروه شهرهاي كوچك در نـواحي  ) 182: 1380خرامه، ايزدي. (اجتماعي وابسته است 
محصـول، سـاخت مجـدد الگوهـاي بازاريـابي و       هاي فرآوري توانند به گسترش فعاليت روستايي مي

همچنـين  ) D. A. Rondinelli,1983:2(. تر به خدمات عمومي و اجتماعي كمك نماينـد  دسترسي راحت
المللي بر قابليت شهرهاي كوچـك و متوسـط بـراي     ريزان در سطح ملي و بين گذاران و برنامه سياست

  )UNFPA, 2007. (تأكيد دارند ها بهبود كيفيت زندگي انسان
 متناسب و سكونتگاهي نظام ايجاد منظور به ميالدي1970 دهه از كوچك شهرهاي توسعه بنابراين

 كشورها هاي ريزي برنامه و ها گذاري سياست اجتماعي در و اقتصادي تر عادالنه الگوي و پارچه يك

 آغاز از ردراهب اين ) ,Lin.Gcs 1993:33. (گرفت قرار توسعه، مدنظر حال در كشورهاي به ويژه

المللي جمعيت و آينده مناطق شهري  هاي بين شد و كنفرانس واقع بيشتري توجه مورد 1980 دهه
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هاي  و دومين كنفرانس سازمان ملل راجع به سكونتگاه) 1366:26جعفرزاده راستين، (در شهر رم 
 ).,UNCHS 1996:5. (نيز آن را مورد تأكيد قرار داد) 1هابيت دو(انساني 

 دهةاوايل ( در كشور مورد توجه قرار گرفته) تبديل روستا به شهر( كه اين رويكرداز زماني 
 جمله آن از كه است گرفته صورت روستايي بر مناطق آن تأثيرات درخصوص تحقيقاتي) هفتاد

و  )1382(، فني )1380( خرامه ايزدي ،)1378(طاهرخاني ، )1375( باقريبه تحقيقات  توان مي
ثيرات تبديل روستاها به شهر بر كيفيت تأولي درخصوص  .ره نموداشا) 1383( قادرمزي

نتايج تحقيقات  .زندگي ساكنان اين روستاها و مناطق پيرامون كمتر تحقيقاتي انجام شده است
شهرهاي حاصل از تبديل نقاط روستايي داراي كاركردهاي بالقوه و دهد  ميانجام شده نشان 

هاي  كاهش مهاجرت هاي شغلي، در افزايش فرصتتوانند  اي بوده و مي بالفعل توسعه
افتخاري و ايزدي (. نقش موثري ايفا نمايند...نامطلوب و تأمين خدمات موردنياز روستائيان و

 در توانند مي مساعد، شرايط آوردن فراهم و سازي زمينه كوچك با شهرهاي) 172: 1380خرامه، 

 و تقويت با. باشند موفق كاركرد و تجمعي حيث از مراتبي منطقي سلسله نظام يك برقراري
 راه سر بر قرارگرفتن سبب به و يابد مي افزايش آنها جمعيت پذيرش ظرفيت شهرها، اين توسعه

 هدايت شهري، كوچك نقاط ديگر و خود سوي به را مهاجرتي جريان مهاجرهاي روستايي،

 و شغلي تنوع اقتصادي، رونق و درآمد همچنين اين اقدام در افزايش )45: 1382فني،(. كنند مي
 و سواد سطح افزايش صنعتي، هاي فعاليت و صنعت تقويت رونق، اشتغال، هاي فرصت افزايش
و دگرگوني ) 155: 1383 قادرمزي،( نفوذ حوزه و شده ايجاد شهرهاي در اجتماعي سرمايه

ه بر اين شهرها عالو)  1376وزارت كشور، ( .است مؤثراي و كالبدي روستاها  موقعيت منطقه
هاي شغلي و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگتر، ممكن است  افزايش فرصت

 .گردند هاي كشاورزي از چرخه توليد نيز باعث رواج سوداگراي زمين وخارج شدن زمين
 و در درازمدت عوامل الزم را براي شكوفايي مناطق پيراموني و يا) 18 :1378طاهرخاني، (

  )11: 1375باقري، ( . فراهم سازندكاهش فقر 

  

   

                                                 
1. Habitat  
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   شناسي روش

شامل ميزان رضايت از محل زندگي، روش انجام تحقيق توصيفي ـ تحليلي و متغيرهاي تحقيق 
ايجاد انگيزه براي ماندن در محل، تعداد جمعيت، وضعيت مهاجرفرستي و مهاجر پذيري، ميزان 

براي تأمين احتياجات و  اميدواري به بهبود شرايط زندگي در آينده، محل مراجعات خانوارها
كميت مراكز و خدمات ارائه شده در محدوده مورد مطالعه قبل و بعد از شهرشدن روستاي اژيه 

مواردي مانند تعداد جمعيت،  سنجش عيني براي هاي در اين تحقيق از روش شاخص .است
كه  ذهني هاي و روش شاخص... وضعيت مهاجرفرستي و مهاجرپذيري، تعداد مراكز خدماتي و 

براي مواردي ) Costanza et al 2006:268. (شوند مي ناميده ذهني هاي زيستي شاخص اصطالحاً
مانند ميزان رضايت از محل زندگي، انگيزه ماندن در محل، ميزان اميدواري به بهبود شرايط زندگي 

 رسمي رهايآما و ها گزارش از استفاده هاي روش اول با شاخص .استفاده به عمل آمد... در آينده و 

 در شان ادراكات از افراد شخصي گزارش بر مبتني ها شاخص دوم كه روش در بررسي شدند و

 عيني وضعيت از را افراد هاي ارزشيابي و و ادراكات است زندگي هاي مختلف جنبه مورد

خانوارهاي ساكن در محدوده مطالعاتي انجام  از نظرسنجي وسيله بهدهد  نمايش مي شان زندگي
  .شد
از تبديل روستاي اژيه  1375كه در سال  استمعه آماري تحقيق شهر اژيه و حوزه نفوذ آن جا

كيلومترمربع در شهرستان اصفهان واقع  182اين محدوده با مساحت . شكل گرفته است
 روستاهاي .استسكنه و تعدادي آبادي خالي از سكنه  روستاي 8گرديده و شامل شهر اژيه، 

اي از پيرامون شهر  گستره( در حوزه نفوذ مستقيم شهر يشي و رنگيندهسيان، قلعه باالسيان، گ
كه ساكنين آن براي دسترسي به انواع خدمات با شهر ارتباطي زنده،  پايدار، مستمر و ضروري 

اي از پيرامون شهر كه ساكنين آن براي  گستره(مابقي در حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر و ) دارند
 .قرار دارند) كنند در شهر بصورت مستمر يا موردي مراجعه ميدسترسي به بخشي از خدمات 

حجم  .اند آماري تحقيق خانوارهاي ساكن در شهر اژيه و روستاهاي حوزه نفوذ آن بوده واحد
انتخاب  اي سهميه برآورد و به روش كوكرانخانوار بوده كه از روش آماري 195نمونه حدود 

  )138، ص 1382حافظ نيا، (. است شده
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آوري اطالعات پيمايشي و اسنادي بوده كه در روش اسنادي از آمار و گزارشات  جمعروش 
وري آگرد ابزار .موجود و در روش ميداني از پرسشنامه خانوار بهره گرفته شده است

 پنج مقياسي ليكرت طيف در با پاسخهاي بسته سؤاالت از عمدتاً كه بود اي پرسشنامه اطالعات،
 از ها، دروني پرسشنامه اعتبار سنجش منظور به .تهيه شده بود  )1=كم خيلي  تا ،5=زياد خيلي(

در نهايت اطالعات . شد استفاده كرونباخ آلفاي از آن پايايي سنجش و براي محتوا تباراع روش
هاي توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و گزارش آن  آوري شده با آماره جمع

   .تدوين گرديد
  

  تحقيق  هاي يافته

اند كه اين رقم در  خانوار سكونت داشته 859بالغ بر  1345 در شهر اژيه و حوزه ِ نفوذ آن در سال
و  1643، 1176درصد افزايش به  27و  40، 37به ترتيب با  65- 75و  55- 65، 45- 55ي ها دهه

ه سال خانوار بوده كه نسبت ب 2668بالغ بر  1385اين رقم در سال . خانوار رسيده است 2088
اين تغييرات به تفكيك محل و سال نشان . دهد درصد افزايش را نشان مي 8/27نزديك به  1375

- 85دهه(، پس از تبديل به شهر شدن 55- 65دهد كه شهر اژيه بيشترين افزايش را بعد از دهه  مي
. اند هبا كمترين افزايش مواجه بود)  75- 85(ولي روستاهاي پيرامون در اين مدت . داشته است) 75

درصد  2/2به  65- 75درصد در دوره  4/1همچنين نرخ رشد ساالنه جمعيت در روستاي اژيه از 
رسيده است ولي روستاهاي پيرامون در اين مدت با افزايش ) 75- 85( پس از تبديل به شهر شدن 

   ).1جدول شماره ( اند درصد مواجه بوده 1كمتر از 
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  1385تا  1345ژيه و حوزه نفوذ آن از سال تعداد خانوار و جمعيت شهر ا:  1جدول

  1385  1375  1365  1355  1345  شرح

  تعداد

  خانوار

  949  761  632  424  320  شهر اژيه

  476  349  256  193  135  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  1243  978  755  559  404  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

 2668  2088  1643  1176  859  كل

  تعداد

  جمعيت

  3912  3212  2788  1958  1596  شهر اژيه

  1852  1676  1345  892  640  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  4459  4389  3886  2646  1784  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  10223  9277  8019  5496  4020  كل

  هاي ايران، مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي  وزارت جهاد كشاورزي، بانك اطالعات فرهنگ آبادي .1: مأخذ

  1385مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن  آبان ماه  .2        

  
 دهد كه نظرسنجي از خانوارهاي شهر اژيه در خصوص رضايت از محل زندگي نشان مي

هاي عمراني، دسترسي به خدمات بيشتر از  درصد خانوارها به علت افزايش فعاليت 4/63
 به وضعيت محل توسط مسئوالن دولتي كشي، بيمارستان و رسيدگي بهتر جمله گاز لوله

هاي ايجاد شده به  درصد به علت محدوديت 6/36از محل سكونت خود راضي و ) شهردار(
 .نيستندهاي دامداري و يا تغيير كاربري اراضي خود چندان راضي  خصوص در زمينه فعاليت

ني روستاهاي اين ارقام در مورد خانوارهاي ساكن در روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر يع
درصد و خانوارهاي ساكن در  8/27و  3/72باال سيان، گيشي و رنگينده به ترتيب  سيان، قلعه

روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر يعني روستاهاي فارفان، كفران، ابوالخير و طهمورثات 
اين تفاوت را بين پاسخگويان شهر ) خي دو(x² آزمون .درصد است 8/30و  3/67به ترتيب

  )2جدول شماره(. دهد يه و روستاهاي حوزه نفوذ معنادار نشان  مياژ
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  توزيع درصدي ميزان رضايت پاسخگويان از محل سكونت خود: 2جدول 

  شرح
  ميزان رضايت

  ميانگين
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  9/2  5/8  3/18  6/36  2/28  4/8  شهر اژيه

  33/3  8/27  8/27  7/16  6/5  2/22  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  85/2  5/11  7/7  1/48  2/19  4/13  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  003/0= سطح معناداري     24/26= مقدار محاسبه شده)   خي دو ( x²آزمون  

  پرسشنامه خانوار : مأخذ  

  

درصد از كل پاسخگويان از تبديل روستاي اژيه به شهر زياد تا  5/28بنابراين در مجموع 
كم تا  درصد 9/35درصد تا حدودي راضي بوده و  6/37براز رضايت نموده، خيلي زياد ا

تعداد افرادي كه در شهر اژيه از اينكار احساس رضايت . اند خيلي كم از اينكار رضايت داشته
 x²دارند نسبت به روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر بسيار بيشتر بوده و نتيجه آزمون 

  )3جدول شماره (. دهد نشان مي ها ري را بين آننيز تفاوت معنادا)  خي دو(

  

  توزيع درصدي ميزان رضايت پاسخگويان از تبديل اژيه به شهر: 3جدول 

  شرح
  ميزان رضايت

  ميانگين
  خيلي زياد-5  زياد-4  متوسط-3  كم-2  خيلي كم-1

  19/3  8/17  2/19  4/38  7/13  9/10  شهر اژيه

  7/2  0  30  35  10  25  حوزه نفوذ مستقيم 

  6/4  8/3  5/11  5/38  2/19  9/26  وزه نفوذ غيرمستقيم ح

  84/2  1/9  4/19  6/37  5/14  4/19  كل محدوده

   055/0= سطح معناداري      26/9= مقدار محاسبه شده)     خي دو( x²آزمون 

  پرسشنامه خانوار: مأخذ

  
ي ي نگهدارها ي ساخت و ساز، عوارض و محدوديتها پاسخگويان شهر اژيه افزايش هزينه

دام را از مهمترين داليل عدم رضايت خود از تبديل روستاي اژيه به شهر ذكر نموده، در 
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صورتيكه پاسخگويان روستاهاي پيرامون از جمله روستاهاي فارفان و كفران جذب اعتبارات 
توجهي مسئوالن به اين روستاها با شهر شدن اژيه و  عمراني منطقه توسط شهر اژيه، بي

به اين روستاها توسط شهر اژيه را از داليل عدم رضايت خود از تبديل ارائه خدمات  عدم
اي را بين ميزان  ضمناً ضريب همبستگي پيرسون رابطه. اند روستاي اژيه به شهر برشمرده

  . دهد رضايت و محل سكونت ساكنان در سطح يك درصد نشان نمي
ساكن در شهر اژيه درصد خانوارهاي  2/52همچنين ميزان رضايت از محل سكونت براي 

درصد خانوارها به  2/15براي . نسبت به قبل از اينكه اين روستا شهر شود بيشتر شده است
از جمله نگهداري دام و طيور و افزايش  ها ي انجام بعضي فعاليتها علت محدوديت

درصد تفاوتي  6/32 ي زندگي باعث كاهش ميزان رضايت از محل سكونت و برايها هزينه
تبديل روستاي اژيه به شهر در كاهش ميزان رضايت خانوارهاي ساكن در . نداشته است

درصد خانوارهاي ساكن  7/26روستاهاي پيرامون از محل سكونتشان تأثيري نداشته ولي براي 
باعث افزايش ميزان  درصد خانوارهاي ساير روستاها 9/10 در روستاهاي نزديك شهر و

خصوص نيز تفاوت  در اين) خي دو( x²ه آزمون نتيج. رضايت از محل سكونت گرديده است
  )4جدول شماره ( .دهد ميمعناداري بين نظرات ساكنان شهر و نقاط پيرامون آن نشان 

  
  توزيع درصدي تغيير ميزان رضايت ساكنان از محل سكونت آنها با شهر شدن اژيه : 4جدول

  ميانگين  كاهش -3  بدون تغيير -2  افزايش -1  شرح

  6/1  2/15  6/32  2/52  شهر اژيه

  7/1  0  3/73  7/26  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  9/1  0  1/89  9/10  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  8/1  7/5  9/63  3/30  كل محدوده

     000/0= سطح معنا داري       72/36= مقدار محاسبه شده        x²آزمون   

  پرسشنامه خانوار: مأخذ 

  
زندگي در آينده، در ساكنان شهر اژيـه بـه علـت     در خصوص ميزان اميدواري به بهبود شرايط

ايجاد امكانات درماني و عمرانـي بيشـترين اميـدواري و در سـاكنان روسـتاهاي حـوزه نفـوذ        
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غيرمستقيم شهر به علت عدم اقدامي در آنها كمترين اميـدواري وجـود داشـته و تفـاوت بـين      
  )5 هرجدول شما(. نظرات آنها معنادار بوده است

  
  يع درصدي ميزان اميدواري خانوارها به بهبود شرايط زندگي در آيندهتوز:  5جدول

  جمع  شرح
  ميزان اميدواري

  ميانگين
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  55/3  3/20  8/34  6/24  3/20  0  100  شهر اژيه

  50/3  30  15  40  5  10  100  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  55/2  1/9  2/18  3/27  1/9  4/36  100  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  25/3  7/19  9/24  5/29  8/15  1/11  100  كل محدوده

 000/0= سطح معناداري      88/15= مقدار محاسبه شده)   خي دو( x²آزمون    

  

ارتقا روستاي اژيه به شهر برانگيزه ماندن افراد در  تأثيرانجام شده درخصوص  هاي بررسي
درصد از پاسخگويان به مقدار زياد تا خيلي زياد،  4/33دهد اينكار براي  منطقه نيز  نشان مي

درصد به ميزان كم تا خيلي كم باعث افزايش  8/46درصد به ميزان متوسط و براي  8/20براي 
تفاوت )  خي دو( x²لذا با توجه به اينكه نتيجه آزمون . انگيزه ماندن در محل شده است

ضايت پاسخگويان شهر اژيه بيشتر از دهد و ميزان ر معناداري را بين اين ارقام نشان مي
توان گفت كه شهر شدن  مي. روستاها بخصوص روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر است

ي مجاور اژيه باعث افزايش ميزان عالقه به ماندگاري خانوارهاي ساكن در شهر و روستاها
  )6جدول شماره . (شده است

  

  محل سكونت با شهر شدن روستاي اژيه توزيع درصدي افزايش عالقه به ماندن در: 6جدول

  شرح
  ميزان افزايش عالقه به ماندن در محل 

  ميانگين
  خيلي زياد -5  زياد -4  متوسط -3  كم -2  هيچ -1

  9/2  7/22  1/9  4/36  4/11  5/20  شهر اژيه

  4/2  3/8  4/18  7/26  7/6  0/40  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  8/1  6/2  4/7  0/17  0/13  9/60  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  3/2  7/16  7/16  8/20  8/10  36  كل محدوده

  001/0= سطح معناداري       25/19= مقدار محاسبه شده)       خي دو( x²آزمون    
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درصد از  44ساكنان حدود  در زمينه اثر تبديل روستا به شهربر بهبود وضعيت زندگي
هر تأثيري در زندگي ساكنان پاسخگويان مورد بررسي معتقدند كه تبديل نقاط روستايي به ش

درصد اعتقاد به بدتر  9/18درصد اعتقاد به بهبود شرايط زندگي و  1/37كه  ندارد در صورتي
اين ارقام در پاسخگويان شهر اژيه، روستاهاي . زندگي دارند هاي هزينهشدن آن بعلت افزايش 

داري را نشان  نيحوزه نفوذ مستقيم شهر و روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهرتفاوت مع
و از آنجا كه روستاي اژيه دهسال قبل تبديل به شهر شده است و  )7جدول شماره ( است

توان گفت تبديل  مي استتعداد افرادي كه در آن معتقد به بهتر شدن زندگي هستند زيادتر 
  .روستاها به شهر باعث بهبود زندگي ساكنان خواهد شد

  
  تبديل روستا به شهر بر زندگي ساكنانديدگاه پاسخگويان درخصوص :  7جدول

  شرح
  نوع تاثير بر زندگي ساكنان

  ميانگين
  بهترشدن زندگي -3  بي تاثير -2  بدترشدن زندگي -1

  3/2  45  5/37  5/17  شهر اژيه

  8/1  8/11  8/58  4/29  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  3/2  50  1/38  9/11  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  2/2  1/37  44  9/18  كل محدوده

  007/0= سطح معنا داري        96/13= مقدار محاسبه شده )      خي دو( x²آزمون 

  
درصد از پاسخگويان ميزان منافع تبديل روستاها به شهر براي ساكنان  5/10با اينحال به نظر 

درصد  50درصد متوسط و بيش از  1/33 ،بعلت افزايش امكانات رفاهي زياد تا خيلي زياد
اين ارقام ) 8 جدول شماره(. استو مشكالت شهري كم تا خيلي كم  ها هزينهبعلت افزايش 

 3/44، 2/8توسط پاسخگويان شهر اژيه كه دهسال از تبديل آن به شهر گذشته است به ترتيب 
درصد پاسخگويان روستاهاي حوزه نفوذ  80 در صورتيكه .درصد ذكر شده است5/17و 

كم  و مشكالت شهري، اينكار منافع كم تا خيلي ها ينهمستقيم شهر معتقدند به دليل افزايش هز
درصد از پاسخگويان روستاهاي حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر  3/26توسط . براي ساكنان  دارد

بخصوص روستاهاي كفران و فارفان كه درخواست تبديل به شهر را دارند نيز منافع اينكار 
  .تدرصد متوسط بيان شده اس 2/24زياد تا خيلي زياد و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             228  

 

 

  ديدگاه پاسخگويان در خصوص منافع تبديل روستا به شهر براي ساكنان: 8جدول 

  شرح
  ميزان منافع

  ميانگين
  خيلي زياد -5  زياد -4  متوسط -3  كم -2  خيلي كم - 1

  5/2  6/1  6/6  3/44  7/37  8/9  شهر اژيه

  8/1  0  0  0/20  0/40  0/40  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  6/2  1/6  2/18  2/24  3/30  2/21  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  4/2  4/2  1/18  1/33  3/36  2/20  كل محدوده

  001/0= سطح معناداري              99/17= مقدار محاسبه شده)        خي دو(  x²آزمون 
  

همچنين در خصوص ميزان  ارائه خدمات به ساكنان با تبديل روستاي اژيه به شهر، در زمينه 
تفاوت ايجاد شده ولي در زمينه ..) .كارگري و (مات عمومي فرهنگي و خد -تجاري، آموزشي

ميزان رضايت از اين . خورد ميخدمات اداري، كشاورزي و صنعتي تفاوت معناداري به چشم ن
علت اينكه شعاع عملكرد مراكز و امكانات موجود عمدتاً به حريم شهر ه خدمات در شهر ب

در مجموع اكثر پاسخگويان )9 ارهجدول شم(. استشود بيشتر از روستاها  ميمحدود 
بخصوص پاسخگويان ساكن روستاها به بهتر شدن كيفيت ارائه خدمات با شهر شدن روستاي 

تعدادي ديگري به عدم تفاوت در كيفيت اين خدمات قبل و بعد از شهر . اند اژيه اذعان كرده
درصد ساكنان   5/56كه  در صورتي .اند شدن اژيه و تعداد كمي نيز به بدتر شدن آن اشاره داشته

شود به ميزان  ميبعلت كافي نبودن ميزان خدمات از كيفيت خدماتي كه در حال حاضر ارائه 
 .هستنددرصد زياد تا خيلي زياد راضي  9/11درصد متوسط و تنها  5/31 ،كم تا خيلي كم

ادار بين دهنده تفاوت معن نشان) خي دو( x²با توجه به اينكه نتيجه آزمون ) 10جدول شماره (
و ميزان آن در شهر كمتر است، تبديل  استاين ارقام در ساكنان  شهر و روستاهاي پيرامون 

اژيه به شهر بعلت افزايش توقع نتوانسته ميزان رضايت ساكنان شهر اژيه از خدمات ارائه شده 
در حال حاضر شهرهاي اژيه، هرند، ورزنه، اصفهان و روستاهاي حوزه نفوذ  .كند تأمينرا 

خدمات موردنياز خانوارهاي مورد  تأمينآباد از مناطق اصلي  شهر اژيه به همراه روستاي اسالم
 - براي كارهاي اداري) 1375( اين خانوارها قبل از تبديل روستاي اژيه به شهر. استبررسي 

عمومي معموالً به اصفهان، هرند و كوهپايه و فروش توليدات كشاورزي به شهرهاي اصفهان، 
گردها و براي  روستاي اژيه، خريد مايحتاج به روستاهاي محل سكونت خود و دورههرند و 
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نتايج  .اند كرده مياصفهان و در مرحله بعد به شهر هرند مراجعه  تأمين ابزار كار عموماً به شهر
انواع  تأميندرخصوص مراجعه خانوارها براي  (Paired Samples Test) آزمون مقايسه زوجي

دهد كه بجز در مورد محل فروش  ميعد از شهر شدن روستاي اژيه نشان نيازها قبل و ب
  ) 11جدول شماره. (محصوالت كشاورزي تفاوتي ايجاد نشده است

  

توزيع ميزان رضايت پاسخگويان از خدمات ارائه شده در شهر اژيه كيفيت ارائه خدمات  : 9جدول 

  هر شدن اژيه تفاوت معنادارفرهنگي، عمومي و صنعتي قبل و بعد از ش  -تجاري، آموزشي

 ميزان رضايت نوع خدمات

 محل سكونت پاسخگويان

 سطح معناداري
 شهر اژيه

حوزه نفوذ مستقيم 

 شهر

حوزه نفوذ غير مستقيم 

 شهر
 كل

 5/56  1/54  5/78  6/47 كم تجاري

 8/34  5/37  0  2/49 متوسط )خريد و فروش( 000/0*

 39819.00  2/4  3/14  2/3 زياد 

 اداري

 2/43  0/50  0/50  4/38 كم

 4/40  5/37  7/35  1/43 متوسط 827/0

 39949.00  5/12  5/12  5/18 زياد

 فرهنگي - آموزشي

 3/36  5/54  8/53  1/23 كم

 5/34  1/9  8/30  6/44 متوسط 003/0*

 2/29  4/36  4/15  3/32 زياد

 ...)كارگري و(خدماتي

 9/68  7/66  8/81  9/60 كم

 39986.00  0/25  2/18  1/28 متوسط 039/0*

 39941.00  3/8  0  9/10 زياد

 كشاورزي

 8/38  7/35  0/60  1/30 كم

 39899.00  1/32  0/20  6/28 متوسط 079/0

 8/33  1/42  0/20  3/41 زياد

 صنعتي

 5/67  7/63  2/69  3/68 كم

 39869.00  3/27  8/30  2/22 متوسط 542/0

 39851.00  5/9  0  5/9 زياد

  ن رضايت پاسخگويان از كيفيت خدمات ارائه شده به ساكنانميزا: 10جدول

  شرح
  ميزان رضايت

  ميانگين
  خيلي زياد - 5  زياد - 4  متوسط - 3  كم - 2  خيلي كم- 1

    0  4/9  1/26  3/31  3/31  شهر اژيه

  8/2  4/15  7/7  5/38  1/23  4/15  حوزه نفوذ مستقيم شهر

  ½  9/5  0  4/29  4/32  4/32  حوزه نفوذ غيرمستقيم شهر

  2/2  5/6  4/5  5/31  3/29  2/27  كل محدوده

  001/0=ح معناداريطس     33/19=مقدار محاسبه شده)      خي دو( x²آزمون  
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  محل تامين مايحتاج خانوارها  (Paired Sample Test)آزمون مقايسه زوجي : 11جدول

  شرح
كارهاي 

  اداري
  خريد مايحتاج روزانهفروش توليدات   فروش دام

  خريد 

  سبزي ميوه و

خريد 

  گوشت
  خريد ابزار كار

  831/0  136/1  257/0  295/1  527/2  814/0  276/0  مقدارآزمون 

  408/0  259/0  798/0  198/0  013/0*  419/0  783/0  سطح معناداري

  پرسشنامه خانوار: مأخذ

  

   گيري نتيجه

پـس  يعنـي   75-85شهر اژيه و حوزه نفوذ آن بيشترين افزايش رشد خانوار و جمعيت را دهه 
درصد خانوارها از محل سكونت  64 در حال حاضر حدود .از تبديل شدن به شهر داشته است
درصد از تبديل روسـتاي اژيـه بـه شـهر ابـراز       5/73، هستندخود متوسط تا خيلي زياد راضي 

درصد خانوارهاي ساكن در شـهر   2/52رضايت نموده و ميزان رضايت از محل سكونت براي 
ايـن رقـم بـراي سـاكنان در     . اينكه اين روستا شهر شود بيشتر شده استاژيه نسبت به قبل از 

به علت دسترسي بـه خـدمات بيشـتر و    ) حوزه نفوذ مستقيم شهر(روستاهاي مجاور شهر اژيه 
هاي كشاورزي بخصوص دامداري، بيشتر از سـاكنان در شـهر    محدوديت كمتر درانجام فعاليت

روسـتاي  (ي به بهبود شرايط زندگي، در شـهر اژيـه   بيشترين اميدوار. و يا ساير روستاها است
در  .و كمترين آن در روستاهاي حوزه نفـوذ غيرمسـتقيم شـهر وجـود دارد    ) ارتقا يافته به شهر

پاسـخگويان   درصـد  1/37بر بهبود وضعيت زندگي ساكنان،  زمينه اثرات تبديل روستا به شهر
بـدتر شـدن آن بـه علـت افـزايش      درصـد اعتقـاد بـه     9/18اعتقاد به بهبود شـرايط زنـدگي و   

بين رضـايت پاسـخگويان سـاكن در شـهر اژيـه و       ،در اين خصوص .ي زندگي دارندها هزينه
، آموزشـي ـ   شـهر اژيـه در زمينـه تجـاري     روستاهاي مورد بررسي از خدمات ارائـه شـده در  

 به ساكنان شهر و روستاهاي مورد بررسي نسبت به..) .كارگري و (فرهنگي و خدمات عمومي 
 ،قبل از شهر شدن روسـتاي اژيـه، تفـاوت معنـاداري وجـود دارد و در زمينـه خـدمات اداري       

ميـزان رضـايت از ايـن خـدمات در شـهر      . كشاورزي و صنعتي تفاوت معناداري وجود ندارد
شود بيشتر  ميبعلت اينكه شعاع عملكرد مراكز و امكانات موجود عمدتاً به حريم شهر محدود 

در  نتـايج آزمـون مقايسـه زوجـي    . اسـت وسـتاهاي دورتـر از شـهر    به خصوص ر از روستاها
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انواع نيازها قبل و بعد از شهر شدن روسـتاي اژيـه نيـز     تأمينخصوص مراجعه خانوارها براي 
دهد كه بجز در مورد محل فروش محصوالت كشـاورزي تفـاوتي در ايـن خصـوص      مينشان 

 . ايجاد نشده است

 ،ايي به شهر با افزايش ميزان رضـايت از محـل سـكونت   بنابراين در مجموع تبديل نقاط روست
افزايش عالقه به ماندن در محل سكونت، افزايش اميدواري به بهبود شرايط زندگي در آينده و 

باعث تثبيت جمعيت و كـاهش مهـاجرت    ،افزايش رضايت ساكنان از ميزان خدمات ارائه شده
بيت جمعيت  نـواحي روسـتايي بـراي    تواند اقدامي در خصوص تث ميشود و  مياز اين مناطق 

همچنين الزم اسـت دولـت بـا    .جلوگيري از ايجاد مشكالت بيشتر در شهرهاي بزرگ تر باشد
زيربنايي و اقتصادي اين شهرها بپـردازد و شـرايط    به تقويت بنيةگذاري در زيرساختها  سرمايه

ي و خـدماتي  هـاي توليـد   گذاري بخش خصوصي در فعاليـت  را براي مشاركت مردم و سرمايه
ايجاد و تجهيز مراكز ارائه خدمات به ساكنان شهر و روسـتاهاي پيرامـون بـا    . آنها فراهم نمايد

  .استكمك مسئوالن شهر از ديگر اقدامات ضروري براي اين نقاط 
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  منابع 

ايران، ، دومين همايش دوساالنه اقتصاد )1380(الدين و حسن ايزدي خرامه  افتخاري عبدالرضا ركن .1
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