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 شهری در شهرستان آستارا -ثیرگذار در پیوندهای روستاییأتحلیل عوامل ت

 ایرانرشت،  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، ریزی روستایی،جغرافیا و برنامه دکتریدانش آموخته  -1اسفندیاررخسارزاده
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 چکیده

       شهری  -آید. پیوندهای روستاییهای مختلف میان روستاها و شهر به وجود میشهری به سبب جریان -اییهای روستپیوند

از شهر به مثابه موتور توسعه روستایی  که طوریه ب ثیر بسزایی در توسعه روستایی محدوده موردمطالعه داشته باشد.أتوانند تمی

شهری قبل  -اقتصادی میان روستاها با شهر آستارا پیوندهای مثبت روستایی -اعیهای مختلف اجتمیاد شده است. با وجود جریان

که به توسعه روستایی کمک کرده باشند شکل نگرفته بود. ولی بعد از برقراری رابطه ایران با جمهوری آذربایجان از 1370ازسال 

عملکرد دوسویه تحول وارتقاء یافته است. تحقیق  شهری با -مرز آستارا روابط ساده و سنتی شهر و روستا به پیوندهای روستایی

ای و اسنادی نامه و مصاحبه( و کتابخانه)پرسش های میدانیحلیلی بر مبنای دادهت -حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی

درصد  38یا  روستا 24آبادی بوده است. حجم نمونه  62 استوار است. جامعه آماری کل روستاهای شهرستان آستارا به تعداد

های تحقیق نشان دهنده کاهش مهاجرت از روستاها به نقطه شهری آستارا در دو دهه اخیر بوده . یافتهروستاهای آستارا است

است و همچنین رابطه ایران از مرز زمینی آستارا باعث گسترده شدن رفت وآمد افراد روستایی به نقطه شهری، افزایش ارتباطات 

شهری آستارا شده است و در بعد اقتصادی هم باعث بهبود وضعیت درآمد، ایجاد  متقابل ساکنین روستایی وتلفنی، باالرفتن درک 

عواملی ازجمله تجارت  های مرزی شده است و نیزشکل گیری بازارچه های تجاری وخدماتی واشتغال جدید و رونق گرفتن فعالیت

ایجاد  شهری و -اقتصاد شهری باعث شکل گیری پیوندهای روستایی زنان روستایی در ؛مشارکت روستاییان از جمله چمدانی و

های دوم ش میل به خرید زمین و احداث خانههای اقتصادی و رونق بازار درنقطه شهری و رونق گردشگری روستایی و افزایشبکه

 و مهاجرت معکوس درنقاط روستایی آستارا گردیده است.

 اشهری، شهرستان آستار -ای روستایی عوامل تاثیرگذار، پیونده واژگان کلیدی:

 

                                                
  Email:es.Rokhsarzadeh@gmail.com                                                                                                              ول:        ئنویسندة مس .1
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 مقدمه

هزای شزهری و روسزتایی    ریززی شهری و روابط شهر و روستا یکی از مباحث مهم در برنامه - های روستاییمطالعه پیوند  
توان یک راه حل مناسب جهت برقراری یک روند توسزعه متعزادل شزهری و روسزتایی و متناسزب بزا       است. با این کار می

ای، کشوری و راه حلی برای جلوگیری از مهزاجرت روسزتاییان بزه شزهرها پیزدا کزرد و هازنزین از        جود ناحیهامکانات مو
: 1389 )رضزوانی،  اختالف شدید مزایای اقتصادی، اجتااعی شهر و روستا که در حال حاضر رو به افزایش اسزت،کاهش داد 

فروپاشزی   کشاورزی و دامزداری سزنتی اسزتوار بزود. امزا بزا      اقتصاد شهرستان بر پایه   70(. با توجه به اینکه قبل از سال 2
بزدنبال   و گیری کشور جدید جاهوری آذربایجان روابط ایران از طریق آستارا گسترش چشزاگیری پیزداکرد  شوروی و شکل

ه آن در نوع مناسبات و روابط مردم شهر و روستا تغییرات اساسی بوجود آمد. به طوری که روابط سزنتی مزردم کزه بزر پایز     
اضافه تولید محصوالت کشاورزی و دامپروری در جریان بود ولی بعد از آن دامنه مناسبات بسیار وسیع تر شزد، بزه طزوری    

شهری جایگزین روابط ساده مردم در شهر و روستا شد. و میززان حوزور مزردم روسزتا در      -که پیوندهای مکال روستایی 
اما آنزه باعث شزد کزه نگارنزده ایزن موضزوع را       افزایش پیدا کرد.های اقتصادی طه شهری بخاطر مشارکت در فعا لیتنق

اقتصزادی   -های مختلف اجتااعیشد که با وجود جریان برای تحقیق رساله خود انتخاب کنند با طرح اولیه این مسئله آغاز
روستایی باشند، شزکل   شهری یا در واقع پیوندهایی که با هدف توسعه -ها با شهر آستارا پیوندهای مثبت روستامیان روستا

شهری و جریان هزای   - تشکیل نشده است. از این رو مطالعه پیوندهای روستا «ایشبکه منطقه»و در نهایت نگرفته است 
رسد و نیز ضزرورت انجزام چنزین تحقیقزی     های خاص هر منطقه ضروری به نظر میها، با توجه به ویژگیبوجود آورنده آن

هزای مهازی در جهزت دسزتیابی بزه      شهری بتوان گزام  - ثر در پیوندهای روستاییؤمل مبدین خاطراست که با تحلیل عوا
های توسعه روستایی در رسیدن بزه اهزداف   ها و تئوریتوسعه روستایی در شهرستان آستارا برداشت، لذا بهره گیری از مدل

رک مسزالل شزهرگرایی و   شزهری بزه منظزور د    -ضروری والزم است. از طرف دیگر بررسی و تحلیل پیوندهای روسزتایی 
شزهری الزم   -های مناسب برای برقراری روند توسعه متعادل شهری و روستایی و حل مسئله مهاجرت روستایافتن راه حل

شزهری در   - ثر در پیونزدهای روسزتایی  ؤدر این تحقیق تالش براین است تا عالوه بر تحلیزل عوامزل مز    رسد.به نظر می
برقراری تعادل در مناسبات مردم در جامعه شهری و روسزتایی آسزتارا یافتزه تزا هزر دو        شهرستان آستارا راهکارهایی برای

قیزق شزناخت   بتوانند درکنار یکدیگر و  بدور از سلطه یکی بر دیگری به حیات خود ادامزه دهنزد. بنزابراین هزدف کلزی تح     
شزود را  در شهرسزتان آسزتارا مزی    شهری با عالکرد مثبت و دو سویه -گیری پیوندهای روستاییعواملی که منجر به شکل

 توان نام برد.می
سزرمایه، منزابع و   ها از جاله جریان افزراد، فنزاوری،   ای از جریانشهری در واقع به واسطه مجاوعه -پیوندهای روستایی   

هزای موزاع ی هسزتند کزه بزه  زورت       ها و اثزر گزذاری  ها دارای جنبهگردد. هر یک از این جریاناطالعات مشخص می
 ثرؤمهاترین عوامزل مز   به عنوان یکی از (. و72: 1382یابند )سعیدی، فوایی و زمانی بروز می -ت مکانی وندهای مت اوپی
امزروزه شزهرها ضزان شزکل      .(172: 1376 )مکزانیکی،  ای برخزودار اسزت  اهایت ویژه تحوالت فواهای جغرافیایی از بر

 )نظریزان،  هزای اطزراف خزود مزی پردازنزد     شی روستاها و بخشدهی وسازمان بخپذیری از ناحیه جغرافیایی خود، به شکل
لیزد  وستاها موفق بزه کسزب مزازادی از تو   اند که رافتادهو به راه توسعه به لحاظ تاریخی شهرها زمانی پدید  .(269: 1365
به طور کلی شزهر   (.127: 1369اند؛ مازادی که امکان تأمین آذوقه مورد نیاز شهرها را فراهم آورده است )دول وس، گردیده

هزای  طوری که کارکردهای شهری، به نسزبت زیزادی فعالیزت   ه باشند. بفوای جغرافیایی یک کل منسجم می روستا در و
سزازد. در  زیع و مصرف در شزهرها را متزأثر مزی   روستایی را تحت تأثیر قرار داده و از سویی نیز چگونگی فعالیت و تولید، تو

هزای مثبزت   الوده چرخزه تواند شز کنند که این روابط میو بازارهای جهانی پیوند ایجاد میواقع شهرها بین نواحی روستایی 
شزهری راتزابع عوامزل     - هزای روسزتایی  پیونزد  (1998) (. تاکولی در سزال 33: 1386روابط متقابل را تشکیل دهد )لینچ، 
شهری دو مقوله فوا  -تعامل روستا یی او در ت سیر داند،اکولوژیکی می فرهنگی و - اقتصادی، تاریخی، سیاسی، اجتااعی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 3                                                           رخسارزاده و  همکاران                       -شهری...   -روستایی رگذار در پیوندهایثیأتحلیل عوامل ت 

شهری را شامل جریان کزاال، جریزان    -ها را مورد بررسی قرار داده است. به سخن دیگر تا کولی نیز پیوند روستاییفعالیتو
  .(58: 1388 حرکت مردم، جریان اطالعات و جریان پول دانسته است )آذرباد،

شزود.  جتااعی شهر بر روستا به وسیله مالکان بزرگ ساکن شهر اعاال میهانس بوبک عقیده دارد که تسلط اقتصادی و ا  
هاست و از ایزن  ها اساساً ناشی از حوزه ن وذ آنهای شهری چیزی جز روساخت نبوده و موجودیت آنطبق این نظریه نقش

اسی خاص خزود را  یحوزه ن وذ است که شهر، قسات اعظم نیروی محرک برای رشد و توسعه اقتصادی و نیز اجتااعی و س
آنجا هانس بوبک نظریه خود را اساساً بر پایزه مطالعزاتش    (. از265: 1389دارد )پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، میدریافت 

درباره کشور ایران عر ه کرده است، معتقد است که شهرها مرکز سکونت زمینزدارا ن بززرگ اسزت و حزوزه ن زوذ زراعزی       
سزازد؛ بزه ایزن    هزا را فزراهم مزی   خود، اساس تغذیه جاعیت شهری و مبادالت تجزاری آن  روستایی با اراله اضافه تولیدات

(. 134: 1381یابند )سزعیدی،  ها دوام میکنند و به واسطه وجود آنترتیب، شهرها از حوزه روستایی پیرامون خود ارتزاق می
کند کزه در آن مجاوعزه یزک    اد میی "استعااریاقتصاد فوای "پوتر نیز در زمینه مناسبات روستا با شهر از الگویی به نام 

شزود. در چنزین فوزایی شزهرها     کشور و سرزمین برای  ادر ناودن مواد خام به قدرت استعاارگر متشکل و هااهنگ می
ها نیزز وجزود دارد.   بطه استعااری بین شهرها با روستادهند و این راچگونگی ارتباط بین روستاها و بازار جهانی را شکل می

ها در سطح ملی برای حاایت و تقویت روابط استعااری بین شهر و روستا گسترش و توسزعه  عتقاد پوتر اغلب زیرساختبه ا
هانس بوبک در تحلیل روابط میان شهر با روستا در دنیای غیر نعتی عادتاٌ و پیوسزته بزر   . (79: 1385)معیدی فر،  یابدمی

کیزد دارد. بوبزک در   أهزای روسزتایی ت  ازسوی شهرها بر محیط "ستثااریا" با ماهیت "روابط سلطه"ای ازتحایل نوع ویژه
ایران این گونه روابزط  های پیرامونی درکشورهای شرق اسالمی، بویژه های پیشتاز خود در زمینه روابط شهرها وحوزهنوشته

آنزدره گونزدر فرانزک     .(76: 1382 و روابط انگلی مطرح ساخته است )سزعیدی،  "بریداری بهرهسرمایه" قالب سلطه را در
 احب نظر مکتب وابستگی نیز از طریق ارایه الگویی از رابطه میان متروپل و قار سعی ناوده است، ساز و کارهزا و نحزوه   

قازر را بایزد در دوران اسزتثاار     -عالکرد توسعه نیافتگی قار را توضیح دهد. وی معتقد است خاستگاه روابط میان متروپل
عنوان یکی از  احبنظران مثبت نگر بر نقش توسعه ای شهرها و بویژه شزهرهای میزانی در فزراهم     جست. راندینلی نیز به

پزرو، هریشزان و هانسزن نیزز از جالزه       .(303: 1380)شزکولی،  کیزد دارد أای از خدمات برای نواحی پیرامون تکردن دامنه
شزوند و  ای پیرامونی خود قطب محسوب می احبنظران نظریه قطب رشد هستند، که اعتقاد دارند شهرها نسبت به روستاه

یزا رخنزه بزه پزایین،      "انتشارتدریجی"و اثر  "اثر قطبی شدن"سازند، این افراد با بهره گیری از توسعه پیرامون را فراهم می
و گولزد نیزز بزه اثزر     . (246: 1380) زبا  کرمزانی،   کننزد ثیر شهرها بر روستاها و نواحی پیرامونی را بیان مزی أساز و کار ت

کند و متعقد است. اشزاعه نوسزازی   پیامدهای مثبت  مناسبات شهر و روستا اعتقاد دارد. وی توسعه را با نوسازی تعریف می
از مرکز شهر آغاز و به طرف سلسله مراتب پایین تر شهری و نهایت نواحی روستایی جریان پیدا کرد. در نظزر  زاحبنظران   

 توسعه یافته و روستا نااد و شزاخص سزنتی و توسزعه نیافتزه اسزت      مدرن ومکتب نوسازی، شهر به عنوان نااد و شاخص 
هزا و شزهرها، توجزه    یجاد شبکه محلزی از روسزتاها، شزهرک   ( اعتقاد دارد با ا1999داگالس ) .(126-127: 1378 )قادری،

هزا،  زهکزش یکسانی به مسالل اجتااعی و اقتصادی )سرمایه( می گردد. تدارک آب لوله کشزی، بزرق، سیسزتم فاضزالب،     
خدمات آموزشی و گسترش خدمات بهداشتی  رفاً یک مساله رفاهی نیست بلکه عامل مهای بزرای ارتقزاس سزطح کی زی     

ثر ؤای است که به هاان اندازه برای رشد پایدار اقتصادی ضروری است. لیپتون نیز با دیدگاه تأثیرات ن زوذ مز  زندگی منطقه
تواننزد منزابع عازده یزک     ت. به نظر او قدرت مردم شهری به حدی است که میشهر بر روستا را مورد تحلیل قرار داده اس

کشور را جهت سودیابی خود به شهرها اختصاص دهند و منافع تخصزیص منزابع را دور از جاعیزت روسزتایی نگزه دارنزد،       
 1959  هزانس بوبزک در سزال    (.LiPton, 1982: 66-81)شزود  های روستایی میایی در داخل حوزههموجب نابرابری
بری را در مناسبات شهر و روستا مطرح معتقد است که شهرهای شرق اسالمی نسبت بزه پیرامزون   داری بهرهنظریه سرمایه

بوبک سه ویژگی را برای توسعه شهری خاورمیانه و بزر اسزاس    (BObek,1959)بهره کشی دارد   -خود خصلت انگلی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1395، تابستان 35های انسانی، سال یازدهم، شماره سکونتگاه ریزیمطالعات برنامه                                                                                                                                4

 

بارتند از؛ پیوند تنگاتنگ حاکایت و شهر، تجاری کردن عوایزد حا زل از   دارد که عبری عنوان میداری بهرهنظریه سر مایه
والتر کریسزتالر مایزه حیزات     .(160-164: 1370گذاری تولیدی )اهلرس، بهره و باالخره آمادگی ناچیز مالکان برای سرمایه

مناطق ن وذ یا حوزه های ن زوذ   کنند ومین میأها قرارگرفته است، تشهری را در نواحی روستایی که در حوزه ن وذ آن مراکز
شزوند  هزا مزی  شهری هستند که با امکانات موجود خزود بزه مراکزز شزهری تحکزیم بخشزیده و موجزب دوام و بقزای آن        

ها و عالکردهای روستا و شهر اراله کرد و خزاطر  داگالس نیز مناسبات شهر و روستا را در قالب نقش .(78: 1381)رضوانی،
 ی کززه شزهرها دارد، نقشززی ضززروری برعهزده نقززاط روسززتایی حزوزه پیرامززونی اسززت   نشزان سززاخت کززه بزرای هرنقشزز  

.(Douglass.Mikh,1998:10) 
 باشد:های زیر مطرح میسوالدر این پژوهش 

 شهری درمحدوده مورد مطالعه موثربوده است؟ -چه عواملی درشکل گیری وتقویت پیوندهای روستایی -
ر جاعیتزی و رونزد مهزاجرت و مشزارکت روسزتاییان در اقتصزاد شزهری چزه         شهری از نظ - ایجاد پیوندهای روستایی -

 پیامدهایی در شهرستان آستارا داشته است؟
 عبارتند از: های این پژوهشفرضیه مطرح شده، هایباتوجه به سوال

 شده است. شهری باعث کاهش مهاجرت روستاییان به شهرآستارا -پیوندهای روستایی -
نی ایران با جاهوری آذربایجان از طریق آستارا روابزط سزنتی شزهر و روسزتا در شهرسزتان تحزول       با برقراری رابطه زمی -

 یافته است.
 سویه شده است. شهری باعالکردهای دو -موجب تقویت پیوندهای روستایی رونق تجارت چادانی درآستارا -
 هزای ر اقتصاد شهری و ایجزاد شزبکه  تحول روابط سنتی شهرو روستا موجب افزایش عالکرد اقتصادی ساکنان روستا د -

 ای شده است.منطقه
 

 پژوهشروش 
ای  های میزدانی و اسزنادی و کتابخانزه   تحلیلی بر مبنای داده -تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی آن تو ی ی  

 7715دارای  آبزادی و  62جامعه آماری تحقیق، کل روستاهای دارای سکنه شهرستان شهرسزتان آسزتارا بزه تعزداد      است.
شود. انتخاب روستاهای ناونه با در نظر گرفتن توپوگرافی منطقه با بهره گیزری از  ن ر جاعیت را شامل می 32440خانوار و

در زد روسزتاهای منطقزه      38 روستا و بیش از 24طبقه بندی شده بوده است. بر این اساس  -تصادفی  گیریروش ناونه
گزردآوری اطالعزات از   بزرای  حاضزر   پژوهشدر وکران جهت مطالعه انتخاب گردید. بعنوان حجم ناونه بر اساس فرمول ک

هزای آمزاری و بزرای پزردازش     اطالعزات از طریزق روش  میدانی است اده شده است. تجزیه و تحلیل  های اسنادی وروش
 است اده شده است.  SPSSاطالعات از نرم افزار 

ی الیه شاالغربی استان گیالن درکنار دریای خزر واقزع شزده و از سزات    محدوده مورد مطالعه شهرستان آستارا در منته   
شاال با جاهوری آذربایجان و از سات غرب با استان اردبیل و از شزرق بزا دریزای خززر وازجنزوب بزا شهرسزتان تزالش         

کزه موضزوع    روستای دارای سکنه می باشد. اما مقطزع زمزانی   62هاسایه میباشد. دارای دو بخش )مرکزی و لوندویل( با 
و به دنبال آن استقالل جاهوری آذربایجزان و   1990تحقیق را در بر می گیرد از زمان فروپاشی شوروی سابق در آغاز دهه

می باشد. در این  تحقیق سعی شده، عوامل مزوثر در   1370آغاز مجدد روابط ایران با این جاهوری از طریق آستارا درسال 
 مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. 1392تا سال  1370تان آستارا از سال شهری در شهرس -پیوندهای روستایی 
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 . موقعیت جغرافیایی آستارا در ایران و گیالن 1شکل 

 

 و بحث هایافته

 های توصیفیافتهی
 آستارا  شهری در -پیوندهای روستایی وطرح خروج دام از جنگل  -
های شاال کشور به مرحله اجراس مد در شهرستان آستارا نیز از نگلطور گسترده در جه طرح خروج دام از جنگل که ب  

ثیر نبوده است. در این طرح أمردم در شهر و روستا بی ت عالی شده و اجرای این طرح در روابط و مناسبات 1371سال
بال دریافت برای خروج دامداران جنگل نشین از شیوه های مختل ی است اده شده است، از جاله برخی داوطلبانه در ق

ای دیگر تا حدودی مقاومت های پایکوهی این طرح را پذیرفتند عدهقیات دام و مرتع و هازنین دریافت زمین در قسات
ها را جهت چرا در آن مرتع رها سازند ادامه شان که اجازه نداشتند دامکرده و پس از قرق مراتع اطراف منازل مسکونی

های های بومی بی معنی شده و ناچاراً به اجرای این طرح تن داده و در شهرکاممنظور نگهداری ده زندگی روستایی ب
های است که در شهرستان آستارا  به اسکان دامدارانی که از پایکوهی ساکن شدند.  شهرک هجرت یک ناونه از شهرک

اس جنگل در بلند مدت اند اختصاص یافته است. طرح خروج دام از جنگل اگر چه ماکن است باعث احیجنگل خارج شده
شهری  -در شهرستان آستارا شود ولی در کوتاه مدت باعث کاهش اشتغال در نواحی روستایی و افزایش مهاجرت روستا 

و تشدید بیکاری شده است و این طرح بزرگترین عامل حرکت و جابجایی جاعیت در دو دهه  اخیر از مناطق کوهستانی 
ستارا بوده و در افزایش مناسبات مردم مناطق روستایی و شکل گیری پیوندهای ای در شهرستان آبه مناطق کوهپایه

 .ثر بوده استؤشهری م  -روستایی

 شهری در آستارا  -نقش احداث خانه های دوم در پیوندهای روستایی -

گذران اوقات  باشد، که غالباٌ با هدفهای دوم به عنوان یکی از ناودهای توجه گردشگران به روستاها میساخت خانه  
شوند. شرایط جدید اقتصادی باعث بهبودی وضعیت درآمدی مردم در نقطه شهری می فراغت در نواحی روستایی بنا

آستارا شده است و در نتیجه میل به بهره گیری از فواهای بکر و طبیعی برای گذران اوقات فراغت در دو دهه اخیر برای 
های بازرگانی و هری افزایش پیدا کرده است و بسیاری از  احبان شرکترهایی از زندگی یکنواخت و خسته کننده ش
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های اند اکثراً در روستاهای اطراف اقدام به خرید زمین و احداث خانههای مرزی  احب سرمایه شدهبازارچه افرادی که در
زهای زیبای کوهستانی و که در دو دهه اخیر فقط در دهستان حیران به دلیل وجود چشم اندا طوریه اند. بدوم کرده

ها در نقطه شهری زندگی خانه دوم ساخته شده است که اکثر  احبان این خانه 442ها و مراتع سرسبز، تعداد جنگل
کند. این امر دالای دارند و در روزهای آخر ه ته و ایام تعطیالت جهت بهره مندی از مواهب طبیعت به آنجا مراجعه می

 ثیرگذار است.أشهری درآستارا ت -تاییدر شکل گیری پیوندهای روس

 شهری در آستارا  -پیوندهای روستایی وها تجهیز زیر ساخت -

های اخیر در مناطق روستایی آستارا در مناسبات مردم منطقه و شکل گیری پیوندهای استقرار امکانات رفاهی در سال  
ل در نزدیکی و قرابت مردم در نقاط شهری و که وجود این عوام طوریه شهری نقش بسزایی داشته است ب -روستایی

ثر بوده است. از جاله خدمات زیربنایی و روبنایی که در دو دهه اخیر در مناطق روستایی آستارا توسعه ؤروستایی بسیار م
باشد و یروستای آستارا دارای برق م 52توان اشاره کرد: از لحاظ امکانات زیر بنایی و روبنایی یافته است به موارد زیر می

مند هستند. و نیز از مجاوع کل نعات لوله کشی گاز بهره روستای شهرستان از 22روستا دارای آب لوله کشی بوده و  36
 2مرکز درمانی و  5روستا دارای خدمات پست بوده است. از لحاظ امکانات بهداشتی  10روستاهای شهرستان آستارا تعداد 

خانه بهداشت در مناطق روستایی به مردم خدمات و نیز  28را وجود دارد و تعداد داروخانه در روستاهای شهرستان آستا
 باشندبهورز در مناطق روستایی مشغول خدمت می 15بهداشتیار و  4بهیار و  6پزشک 10
روسزتا   2 روسزتا دارای مدرسزه راهنازایی، و   18روستا دارای دبسزتان،   44 تعداد روستای شهرستان آستارا 62 از مجاوع  
از انقالب یعنی بعزد   در د واحدهای مسکونی در مناطق روستایی آستارا بعد 64باشد. از لحاظ مسکن ارای دبیرستان مید

در د واحدهای مسکونی در مناطق روستایی آستارا کرسی بلنزد هسزتند در منزاطقی     77 ساخته شده است و1357از سال 
تزری برخودارنزد و بزرعکس در منزاطق فاقزد      وندهای مسزتحکم های بیشتری هستند از مناسبات و پیکه دارای زیر ساخت

باشند و از طرف دیگر عامزل  شهری بسیار کم و بی اثر می -امکانات زیربنایی و روبنایی درجه و میزان پیوندهای روستایی
ندهای سزازنده  که روستاهای نزدیک به نقطه شهری آستارا از پیو طوریه ثیرگذار میباشد بأفا له در این زمینه هم بسیار ت

و مکالی با نقطه شهری آستارا دارد و برعکس روستای دور از نقطه شهری و فاقد تجهیزات رفاهی از پیونزدهای ضزعی ی   
   بین مناطق شهری و روستایی برخودارند.

 شهری درآستارا-مهاجرت روستایی روند -

تازامی کشزورهای در حزال توسزعه قابزل       شهری پدیده ای است که تقریبا در -روند روبه رشد مهاجرت های روستایی  
مشاهده است که یکی از نخستین پیامدهای این روند، توزیع و انتقال فقر از محیطهای روستایی بزه حزوزه هزای شزهری     
است.در شهرستان مرزی آستارا بعد از برقراری رابطه ایران با جاهوری آذربایجان میزان مهاجران ورودی از سزایر شزهرها   

بویژه به نقطه شهری افزایش چشاگیری پیداکرده است. با بررسی نتایج ت صیلی سرشااری ن زوس  1370سالبه آستارا از 
از مرکزز بهداشزت شهرسزتان     1390و نیز میزان مهاجران ورودی ازروستاهای اطراف تا سال1385تا1365و مسکن ازسال

 آستارا، تعدادکل مهاجران ورودی بررسی و نتایج زیر بدست آمده است:
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 (1365-1390) میزان کل مهاجران ورودی به شهرستان آستارا .1 جدول

 های آماریدوره
 میزان مهاجران

 ورودی به شهرستان

کل مهاجران ورودی به 

 نقطه شهری

 کل مهاجران ورودی

 به روستاهای اطراف

(75-65) 6963 4589 2374 

 1/34 9/65 100 درصد

(85-75) 14024 9676 4348 

 31 69 100 درصد

(90-85) 5124 3840 1284 

 1/25 9/74 100 درصد

 1394، تحقیقهای منبع: یافته                         

در زد در نقطزه    9/65 بزه میززان   (65-75) ازکل مهاجران ورودی در طزی دوره آمزاری   (،1بر اساس اطالعات جدول )  
( 75-85) مهزاجران ورودی در دوره آمزاری  در د درنقطه روستایی اسکان گزیده است. در حالیکه میززان   1/34 شهری و
در زد وارد منزاطق روسزتایی     31ها وارد نقطه شزهری و در د آن 69که  طوریه برابر افزایش پیدا کرده است ب2بیش از 

        ( بزه نقطزه شزهری بزاز هزم رونزد افززایش را نشزان         85-90) اند. البته میزان مهاجران ورودی دردوره آمزاری آستارا شده
    سال اخیربزه شهرسزتان آسزتارا رونزد  زعودی را نشزان        25با توجه به این شرایط تعداد مهاجران ورودی درطی  .دهدمی
باشزد. در ایزن تحقیزق    دهد و میزان وارد شدگان به نقطه شهری بیش از دو برابرنقاط روستایی شهرسزتان آسزتارا مزی   می

دنبال این هستیم که چه میززان از ایزن مهزاجران ازروسزتاهای     عالوه بر آگاهی از میزان مهاجران ورودی به شهرستان به 
 (2) دهزد؟ جزدول  اطراف به نقطه شهری آستارا مهاجرت کرد ند آیا روندآن روبه کاهش است و یزا افززایش را نشزان مزی    
شزور  سزایرنقاط ک  میزان مهاجران ورودی رابه نقطه شهری آستارا در طی بیش از دو دهه اخیزر را از روسزتاهای اطزراف و   

 .دهدرانشان می

 (1365-90) میزان کل مهاجران ورودی به نقطه شهری آستارا .2جدول 

دوره 

 آماری

کل 

 مهاجران

 ازروستاهای

 اطراف آستارا

 سایر

 روستاهای

 گیالن

 سایر

 روستاهای

 کشور

 شهرهای

 گیالن

 سایر

 نقاط

 کشور

خارج 

 ازکشور

 افراد

 نامعلوم

75-65 4589 666 441 155 979 2294 18 36 

 8/0 4/0 50 3/21 4/3 6/9 5/14 100 درصد

85-75 9676 961 628 221 1637 6053 49 97 

 1 5/0 5/62 9/16 3/2 5/6 9/9 100 درصد

90-85 3840 280 214 110 850 2356 18 22 

 6/0 5/0 3/61 1/22 8/2 5/5 2/7 100 درصد

 1394، تحقیقهای منبع: یافته             

در زد مهزاجران از روسزتاهای    5/14 ( بزه میززان  65-75) این حقیقت است که در دوره آمزاری  ( نشان دهنده2) جدول  
در د کاهش پیدا کزرده   9/9( به 1375-1385که این میزان در دوره آماری ) اند. در حالیاطراف به آستارا مهاجرت ناوده

کرده اسزت. ایزن نشزان دهنزده رونزد       در د تنزل 2/7( این میزان به1385-1390است و حتی در دوره آماری پنج ساله )
باشد. لذا با توجه بزه اینکزه تحزوالت عظزیم     در شهرستان آستار می1370شهری در بعد از سال -نزولی مهاجرت روستایی

اجتااعی و اقتصادی بخاطر بازگشایی مرز زمینی و رابطه باجاهوری آذربایجان از طریق آسزتارا در دهزه اخیرهزای ات زاق     
شزهری و در نهایزت باعزث کزاهش      -امر باعث ارتقاس روابط ساده و سنتی مردم به پیوندهای روسزتایی  افتاده است و این
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که نظرخواهی کزه از سرپرسزتان خانوارهزا     طوریه مهاجرت مردم از روستاهای اطراف به نقطه شهری آستارا شده است. ب
نسزبت بزه   1370ها بعزد از سزال  که انگیزه آن گویان اذعان کردنددر د پاسخ 1/83 در روستاهای ناونه انجام گرفته است

شهری که میزان  -کاهش پیداکرده است که در این بین نوع روابط و مناسبات و پیوندهای روستایی مهاجرت  به شهرآستارا
هزای ناونزه  زورت گرفتزه     که نظر خواهی که از افراد در مکان طوریه ثر بوده است. بؤاین دو عرضه وجود دارد بسیار م

ها نسبت به پدیده مهزاجرت  ثیر مستقیم درکاهش انگیزه آنأشهری ت -در د نظر دادند که پیوندهای روستایی 2/35 است
شهری در کنار سایر عوامل ازجاله افزایش امکانزات رفزاهی    -در د نظر دادندکه پیوندهای روستایی 3/58داشته است و 

قلیزه عازومی و شخصزی در روسزتاها در کزاهش میززان       های روستایی و افززایش وسزایل ن  درمناطق روستایی، توسعه راه
 ثر بوده است. ؤمهاجرت افراد روستایی به نقطه شهری آستارا م

 بازگشایی مرزی از روستا بعد تحوالت ایجاد شده در مناسبات مردم شهر و -

روابط مردم در نقطه  کی از اثرات رابطه ایران با جاهوری آذربایجان در شهرستان آستارا ایجاد تحول در مناسبات وی  
شهری درشهرستان می باشد. باتوجه به اینکه  -شهری و روستایی است که نتیجه آن شکل گیری پیوندهای روستایی

یکی از فرضیات تحقیق این است که رابطه ایران با جاهوری آذربایجان از طریق آستارا باعث ایجاد تحول در روابط و 
تواند ما را در یی آستارا شده است برای اثبات درستی آن یکسری متغیرها میمناسبات مردم در نقاط شهری و روستا

بعد از شروع رابطه ایران با جاهوری آذربایجان  شود.در ادامه به تشریح آن پرداخته میرسیدن به اهداف یاری کنند. که 
کنند دو سوی نقطه مرزی زندگی میومتری کیل 45از طریق مرز آستارا با توافق دو کشور قرار شد افرادی که در محدوده 

توانند برای دیدن اقوام خود در آن سوی مرز و یا برای انجام فعالیت تجاری اقدام کنند و این امر باعث بار می 4سالی
های در د افراد مورد پرسش در مکان 6/84 که طوریه افزایش حوور روستاییان در نقطه شهری آستارا شده است ب

افزایش پیداکرده است. بنابراین افزایش  1370ها در نقطه شهری آستارا در بعد از سالکه حوور آن ناونه اعالم کردند
و نیز افزایش ارتباطات تل نی و الکترونیکی مردم  باشد.حوور فیزیکی روستاییان در نقطه شهری یکی از آثاراین رابطه می

در د افراد نظر داده  8/80که  طوریه شته است بهای اخیر رشد چشاگیری دادر دو عر ه شهری و روستایی دردهه
ها با افراد شهری افزایش پیدا کرده که این امر سبب ارتقای روابط سنتی شهر و بودند که در دو دهه اخیر ارتباطات آن

مناسبات مردم گردیده و نیزمیزان تقلید روستاییان ازبرخی  تحول در ایجاد شهری و - روستا به پیوندهای روستایی
های اخیر الگوهای رایج شهری ازجاله نحوه پوشش لباس و نحوه آرایش واست اده ازبرخی لوازم خانگی لوکس در دهه

شهری در  -های روستاییارتقای آن به پیوند افزایش پیدا کرده است که نتیجه آن تحول در روابط سنتی شهر و روستا و
ها های ناونه اظهار کرده بودند که میزان تقلید آنمکانرسش دردر د افراد مورد پ 3/76 که طوریه باشد بشهرستان می

ارتباطات  باشدکه درشده است. انتقال رفتار نیز از جاله عواملی اجتااعی می بیشتر های اخیراز الگوی رایج شهری دردهه
های اجتااعی در اشرتبین جوامع روستایی و شهری ماکن است ات اق بی تد. انتقال برخی رفتارهای مثبت در روابط و مع

ای باعث تحول در مناسبات مردم درشهرستان آستارا شده و در سطح منطقه دهه اخیر روستایی دردو بین افرادشهری و
 3/76 که طوریه روابط افراد دوسوی مرزبه ارتقای فرهنگی کاک کرده است. ب نیز انتقال برخی رفتارهای مثبت در

اند که عواملی از جاله گسترده شدن رفت و آمدهای خانوادگی، برقراری نامه اظهارکردهگویان به پرسشدر د پاسخ
های اخیرباعث انتقال رفتار افراد شهری و روستایی و در نهایت منجر به تحول مناسبات پیوندهای خویشاوندی در دهه

تان آستارا تقویت اشتراکات ادبی و مردم شده است. ازآثار اجتااعی دیگر رابطه ایران با جاهوری آذربایجان درشهرس
توان اشاره کرد که نتایج تحوالت آنرا در مناطق روستایی هنری است که بدلیل قطع رابطه دوکشور ازهم دور بودند می

اند که رابطه دوکشور از طریق نامه اظهارکردهگویان به پرسشپاسخ در د 5/81که  طوریه توان مشاهده کرد. بمی
ی باعث تقویت اشتراکات فرهنگی و ادبی و تحول روابط مردم درشهرستان آستاراگردیده است. دربعد آستارا تا حدود
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 طوریه های خدماتی و واسطه گری افزایش پیداکرده است باقتصادی هم گرایش افراد بویژه جوانان روستایی به فعالیت
های خدماتی بیشتر شده که ها به فعالیتایش آندر د افراد اعالم کردند که در دو دهه اخیرگر 82 که در جامعه ناونه

( وضعیت درآمدی افراد مورد پرسش را در 3) شده است. جدول1370ها نسبت به قبل سالاین امرباعث افزایش درآمد آن
 دهد.نشان می 1370ی نسبت به قبل ازسالمناطق روستای

 1370سال افراد نسبت به قبل از وضعیت درآمد .3جدول

 جمع فرقی نکرده کمترشده است است بیشترشده شرح

 384 32 58 294 تعداد

 100 3/9 1/15 6/76 درصد

 1394های پژوهش، منبع: یافته                      

افزایش یافته  1370ها نسبت به قبل از سالافراد پرسش شونده اذعان کردندکه درآمد آن 6/76( 3با دقت در جدول )  
هه اخیر باعث نزدیکی افراد شهری و روستایی و تحول عظیای در مناسبات مردم که این عامل در دو د طوریه است ب

آن افزایش درآمد دربافت فیزیکی مساکن روستایی نیز آستارا ایجادکرده است. عالوه بر درنقاط شهری و روستایی
 دهد.ه نشان میهای ناون( میزان تغییرات ایجاد شده در بخش مسکن را در مکان4) تاثیرگذار بوده است که جدول

 (70سال از شده درمسکن روستایی )بعد میزان تغییرات ایجاد .4 جدول

 جمع فاقد مسکن احداث مسکن جدید اقامت درمسکن قبلی شرح

 384 15 235 134 تعداد

 100 9/3 2/61 9/34 درصد

 1394های پژوهش، منبع: یافته                      

ی و روستایی ناودهای زیادی درزندگی روستاییان شهرستان به هاراه داشت تحول مناسبات و روابط مردم درنقاط شهر  
بوده است که بر اساس  ها اقدام به احداث مسکن جدید در نقاط روستایی شهرستان دردو دهه اخیرکه یکی از آن
احداث مسکن  اقدام به 1370سال از بعد که در در د افراد در روستاهای ناونه اظهارکردند 2/61 (4) اطالعات جدول

ها باشد و تواند به نوعی بیانگر وضعیت اقتصادی خانوادهاند بنابراین مسکن یکی از پارامترهایی است که میجدید ناوده
هازنین از نظر مدیران روستا رابطه ایران با جاهوری آذربایجان از طریق آستارا باعث افزایش ارتباطات مردم در نقطه 

شهری  -ی پیوندهای روستاییگیرطات تل نی بشدت افزایش یافته است و منجر به شکلارتبا ،شهری و روستایی شده
توان مشاهده اجتااعی و فرهنگی در زندگی مردم می که بازتاب تحوالت ایجاد شده را در ابعاد اقتصادی، طوریه بشده 

 توان از دیدگاه مدیران اشاره کرد:ها میکرد که در ذیل به برخی از آن

 قتصادیابعاد ا -

 های اقتصادی  با مشارکت زنان و مردان روستایی.ایجاد اشتغال جدید در شهرستان و شکل گیری شبکه -
گیزری  های تجاری در شهرستان باعث بوجود آمدن بازارهای ساحلی و نزور در شهرسزتان و شزکل   رونق گرفتن فعالیت -

 های خدماتی جنبی شده است.برخی فعالیت
ارات جدید از جاله اداره استاندارد و تحقیقات  نعتی، تعزاونی مرزنشزینان و یزا تقویزت برخزی      گیری یک سری ادشکل -

 های مرزی باعث ایجاد تحوالت گسترده در ابعاد اقتصادی در شهرستان شده است.ادارات موجود از جاله گارک، پایانه
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 ابعاد اجتماعی و فرهنگی -

ی پیوندهای خویشاوندی، باال رفتن درک متقابل ساکنین شزهر و روسزتا   گسترده شدن رفت و آمدهای خانوادگی، برقرار-
 از یکدیگر در دو دهه اخیر.

های اجتااعی  در بین افراد شهر و روستا که به ارتقای فرهنگی مزردم  انتقال برخی رفتارهای مثبت در روابط و معاشرت -
 کند.منطقه کاک می

قبیل نحوه پوشش لباس و نحوه آرایش و مزواردی از   در نواحی روستایی ازتقلید ازبرخی الگوهای رایج اجتااعی شهری  -
 این قبیل.

 شهری -تأثیر چمدانی در پیوندهای روستایی -

نقطه شهری وروسزتایی آسزتارا فزراهم     باشدکه زمینه ارتباط افراد را درکی ازعواملی مییتجارت چادانی در دو دهه اخیر   
هرخانوار روستایی سالی چند بار به نقطه شهری آسزتارا جهزت انجزام کارهزای اداری      که بواسطه آن طوریه کرده است. ب

-کند. این ارتباط عالوه برسود مالی در تحکیم روابط، وتقویزت پیونزدهای روسزتایی   آن و س ر به آن سوی مرز مراجعه می
نزه اعزالم کزرده بودنزد سزالی      هزای ناو مکان در د افراد مورد پرسش در 2/94که  طوریه ثر بوده است. بؤشهری نیز م

های تجارت چادانی به نقطه شهری آستارا و س ر به آن سوی مرز مراجعزه  بار برای انجام فعالیت 4بار و حداکثر  1حداقل 
ثیر مثبزت  أهزا تز  کنند. تجارت چادانی عالوه بر ایجاد اشتغال برای برخی از جوانان روستایی، در میزان درآمد سالیانه آنمی

اند که انجزام تجزارت چازدانی در شزهر باعزث      های ناونه اظهار کردهدر د افراد در مکان 1/78که طوریه ب داشته است
بزا تجزار و بازاریزان، واسزطه      کند معاوالًها شده و نیز روستاییان که در شهر اقدام به تجارت چادانی میافزایش درآمد آن

رتباط هستند.این برخوردها درنزدیکی افراد شهری و روسزتایی و در  گران و دالالن، برخی کارمندان ادارات دولتی درشهردرا
هزای ناونزه   در د افزراد در مکزان   5/88که  طوریه شهری بسیارموثربوده است. ب-بلندمدت درتقویت پیوندهای روستایی

  ها در شهر بیشتر شده است.اند که بواسطه تجارت چادانی دوستان وآشنایان آننظرداده
ادانی درشهرستان آستارا عالوه بر ایجاد تحکیم بین مردم در نقاط شهری وروستایی، ازلحزاظ اقتصزادی   رونق تجارت چ  
مند شوند. بنابراین داشزتن منزافع مشزترک در انجزام هزر      باعث شده افراد زیادی در نقطه شهری از سود مالی آن بهره نیز

ای هرمنطقزه  وجود چنین منافع اقتصادی مشزترک در  .شودها در هر جامعه میفعالیت اقتصادی باعث نزدیکی افراد و گروه
نیزعزدم مشزارکت روسزتاییان درتجزارت چازدانی       وشزده  شهری با عالکرد دو سویه  - باعث تقویت پیوندهای روستایی

جناس خزارجی بواسزطه تجزارت چازدانی از مزرز آذربایجزان توسزط         آورد چون اکثرابوجود می شهرآستارا بازار اختاللی در
تجارت چادانی در منطقه وجزود دارد   شود که یکنوع وابستگی بین رونق بازار باهای شهرآستارا میافراد وارد بازارچههاین 

شزود. و  در د اذعان کردندکه عدم مشارکت روستاییان باعث ایجاد اختالل در بازار شهری آسزتارا مزی   7/85که  طوریه ب
در د اظهزارکرده   2/74 که طوریه ثربوده بؤناطق روستایی شهرستان مهای تجارت چادانی در توسعه منیز انجام فعالیت

ثر بوده است. در نهایت با بررسی ؤها مهای تجارت چادانی در کنار سایر عوامل درتوسعه روستاهای آنبودند انجام فعالیت
دهزای دو سزویه را   شزهری  بزا عالکر   -پیونزدهای روسزتایی   هاه این متغیرها یک رابطه تنگاتنگ بین تجارت چادانی و

 شاهد هستیم.
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 نمایی از مشارکت روستاییان در تجارت چمدانی در گمرک آستارا .2شکل 

 شهری -نقش مشارکت روستاییان دراقتصاد شهری ورابطه آن باپیوندهای روستایی -
مباحث جغرافیای  مقوالت نوین در از یابند.ای بروز فوایی میقالب شبکه منطقه شهری که در -پیوندهای روستایی  

های های روستایی وکانونهای موجود میان سکونتگاهاین شبکه براساس جریان ای است.مطالعات منطقه امروزی و
های خدماتی و شود، در دو دهه اخیر مشارکت روستاییان بویژه زنان روستایی بدلیل افزایش فعالیتتعریف می شهری

نقطه شهری آستارا دارند  یش یافته است البته در روستاهایی که فا له زیادی باایجاد کارهای تجاری در شهر آستارا افزا
 توانند در نقطه شهری آستاراتانی بودن و مشغله زیاد دامی نایکند. چراکه به دلیل کوهسشرایط تا حدودی فرق می

ثیر أگیریم میزان تا له مینشان دهنده آن است که هر چه از نقطه شهری آستارا ف این امر چندانی داشته باشد حوور
 کند. و هازنین میزان مشارکت زنان و مردان روستایی درترددهای مرزی در مناسبات و روابط مردم کاهش پیدا می

جاهوری آذربایجان از طریق آستارا بدلیل افزایش  ادرات کاال  بعد از ارتباط زمینی ایران با شود.اقتصاد شهری کاتر می
درکشورهای  ا انواع مواد غذایی و سبزیجات و میوه جات با توجه به مشتریانی که در آن سوی مرزاز طریق گارک آستار

گوی مشتریان خود درآنسوی مرز باشند های  ادراتی بخاطر اینکه پاسخبرای این کاالها وجود دارد شرکت منطقه ق قاز
ازانتقال به مراکز کارگاهی و در آنجا توسط زنان و آوری و پس این کاالها را از روستاهای اطراف و سایر نقاط کشور جاع

 گردد.های  ادراتی به آن سوی ارسال میمردانی که اکثرا روستایی هستند دستزین و بسته بندی شده و توسط شرکت
شبکه دیگری که درسطح شهرستان بسیار فعال است شبکه ترخیص و ترانزیت کاالهای  ادراتی و وارداتی در گارک 

 در این  بخش فعالیت دارند و به مقصد آستارا ترک کرده و مردان و زنان روستا را افراد زیادی از روز ست که هرآستارا ا
در این  بخش  ن ر 320 مدیران گارک اذعان کردند نزدیک آوری کردیم وجاعمسئولین روستاها  که از طبق آماری

 .شوندشود براین افراد اضافه میرها بیشتر میفعالیت مستار دارند و تعدادی نیز در برخی ایام که حجم کا
محوطه  یت کاالهای  ادراتی و وارداتی درترانز های بازرگانی و رانندگان درترخیص واین افراد با  احبان شرکت  

هایی در شهرستان در دو دهه اخیر کند. ایجاد چنین شبکهگارک، و انبارهای عاومی و پایانه های مرزی هاکاری می
مناسبات مردم منطقه نیز  براین که باعث اشتغال و درآمد زایی برای برخی افراد روستایی و شهری شده است در عالوه

یا بعنوان  آستارا  احب مغازه و ثربوده است. عالوه براین دردو دهه اخیرافرادی زیادی از روستاها در بازارؤبسیار م
 کارگر رنزدیکی دارند و نیز در دو دهه اخیرتعداد شاغالن روستایی غیربا افراد شهری ارتباط بسیا فروشتده فعالیت دارند و

 ن ر از 232آوری شده از مسئولین روستاها و بررسی میدانی نگارنده طبق آمارهای جاع  بیشتر شده است و شهرآستارا در
ن ربرآورد  741رکارگر درشهر افراد روستایی در دو دهه اخیردر شهر آستارا  احب مغازه شدند و تعداد شاغالن روستایی غی
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توسعه  های خدماتی و اقتصادی در شهر عالوه برایجاد اشتغال و درآمد زایی درمشارکت روستاییان در فعالیت شده است.
که بواسطه این ارتباط بسیاری از افراد شهری در  روستاها اقدام به  طوریه ثر بوده است بؤروستاهای اطراف آستارا نیز م

اند. این ارتباطات در انعکاس مشکالت وکابودهای روستاییان به مسئولین و های دوم ناودهاحداث خانهخرید زمین و
ثر بوده است و نیز برخی افراد شهری گاهی با سرمایه شخصی خود اقدام به احداث مدارس و ؤمدیران شهری  واستانی م

افزایش مناسبات مردم در شهر و روستا در دو دهه اخیر در   اند. ونیزهای آس الته کردهها وایجاد جادهمساجد و توسعه راه
 . ثر بوده استؤبافت ظاهری اماکن مسکونی در روستاها م افزایش قیات زمین و میل به تغییر

 حلیلیهای تافتهی
 شهری باعث کاهش مهاجرت روستاییان به شهر آستارا شده است. -پیوندهای روستایی فرضیه اول:

هزای اخیزر بزه شهرسزتان آسزتارا      که میزان مهزاجران ورودی دردهزه   شودچنین استنباط می( 2و  1)  ولابا دقت در جد  
برابر مناطق روستایی است و نیزز در زد مهزاجران ورودی از     2البته میزان آن به نقطه شهری بیش از .افزایش یافته است

 -کاهش مهاجرت فقط پیونزدهای روسزتایی  روستاهای اطراف شهرستان به نقطه شهری آستارا کاهش یافته است و علت 
های روسزتایی  شهری نیست بلکه عوامل دیگری مثل افزایش امکانات آموزشی و  بهداشتی در مناطق روستایی، توسعه راه

شزهری   -و دسترسی آسان به نقطه شهری آستارا در این امر دخیل هستند. البته نباید نقش مناسبات و پیوندهای روستایی
)سزطح   Sig شهری در آستارا نادیده گرفت و لیکن با توجه به نتایج آزمون که میزان  -کاهش مهاجرت روستارا در زمینه 

شهری و کاهش مهاجرت ارتبزاط   -باشد. بنابراین بین پیوندهای روستایی( می05/0) داری( بزرگتر از آل ای مورد نظرمعنی
 ندارد. داری وجودمعنی

ری آذربایجان از طریق آستارا باعث تحول در مناسبات مردم شهر و روستا فرضیه دوم: رابطه ایران با جمهو

 شده است.
برقراری رابطه ایران با جاهوری آذربایجان از طریق مرز زمینی آستارا منطقه را با یک تحول عظیم اقتصزادی، اجتازاعی     

ی پیونزدهای خویشزاوندی و باعزث    و فرهنگی روبرو ساخته است و نیز گسترده شدن رفت و آمدهای خزانوادگی و برقزرار  
ی آستارا شده است که این امر در ارتقای روابط سنتی و سزاده بزه شزکل گیزری     یانتقال رفتار افراد شهری در مناطق روستا

شهری کاک کرده و بازگشایی مرزی عالوه بر آن در زندگی مردم و میزان برخزورداری از امکانزات    -پیوندهای روستایی 
 70در د افراد اعالم کرده بودند که مسکن خزود را در بعزد از سزال     62جاد تحول شده است. از جاله رفاهی نیز باعث ای

اند و میزان برخورداری از وسالل زندگی از جاله اتومبیل شخصی، یخزال فریزر و مبلاان در دو دهزه اخیزر در   احداث کرده
اسزت. بزه    یشزهر  -ه ارتباطزات و پیونزدهای روسزتالی   یکی از عوامل آن نتیجز داشته که ی آستارا  افزایش یمناطق روستا

نامه اظهار کرده بودند که رابطه ایران با جاهوری آذربایجزان باعزث تحزول در    گویان به پرسشدر د پاسخ 85طوری که 
( اسزت.  05/0و کزوچکتر از آل زای مزورد نظزر)     000/0برابر sig ها شده است. با توجه به اینکه سطح معناداری زندگی آن

در زد  312/0شود. هازنزین میززان هابسزتگی    رد و رابطه بین دو متغیر و فرضیه پژوهش  تایید می  0H ابراین فرضبن
 دهد.( نتایج این آزمون رانشان می5) است که بیانگر میزان هابستگی قابل قبولی است. جدول

 شهری -. رابطه بازگشایی مرزی با تحول مناسبات روستا5 جدول

 آلفای مورد نظر سطح معناداری شدت همبستگی Nمونهتعداد ن نوع آزمون

 05/0 000/0 312/0 384 پیرسون

 1394های پژوهش، منبع: یافته                              
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نقاط شزهری و   وجود رابطه بین بازگشایی مرزی با تحول مناسبات مردم در بنابراین نتیجه حا ل از آزمون هابستگی از  
مناسبات مزردم در نقطزه    ارتقاس روابط و دهد. که در دو دهه اخیر این عامل در تغییر و تحول وروستایی آستارا را نشان می 

 ثیر گذاربوده است.أشهری و روستایی آستارا بسیار ت

عملکردهدای   شدهری بدا   -رونق تجارت چمدانی درآستارا موجب تقویت پیونددهای روسدتایی   فرضیه سوم:

 .دوسویه شده است

های  زادرات و  ترین روششود و یکی از سادهای ازکسب و کار مرزنشینان آستارا را شامل میتجارت چادانی بخش مه  
شهری با عالکزرد   -ی یواردات، و حال و نقل کاال به هاراه مسافر است که در دو دهه اخیر باعث تقویت پیوندهای روستا

شزود و هزم سرپرسزتان    و تجزار شزهری مزی   دو سویه در شهرستان آستارا شده است. چرا که سود آن هم عایزد بازاریزان   
ی  افززایش  یشوند. و به واسطه تجارت چادانی میزان ارتباط مردم شهری و روسزتا خانوارهای روستایی از آن بهره مند می

ثر بزوده اسزت.   ؤشزهری مز   -ی یپیدا کرده که این عامل عالوه بر سود مالی در تحکیم روابط و تقویزت پیونزدهای روسزتا   
 ر د افراد مورد پرسش اذعان داشتند که تجارت چازدانی باعزث رونزق و شزکوفایی بازارهزای مزرزی و      د 7/85بطوریکه 

ساحلی آستارا شده است. باتوجه به این که متغیرهای این فرضیه کای و نسبی است برای اثبزات آن از آزمزون هابسزتگی    
شزهری   - انی با تقویت پیوندهای روستاییپیرسون است اده شده است. نتایج حا ل بیانگر آن است بین رونق تجارت چاد

بنزابراین فرضزیه    ( است.263/0و این هابستگی مثبت بوده وشدت آن ) در د اطاینان هابستگی وجود دارد.95در سطح 
 است.05/0رد می شود و معناداری آن درسطح   0Hفرض  شود وتحقیق اثبات  می

 هریش -رابطه تجارت چمدانی با پیوندهای روستایی .6جدول 

 میزان ارتباط تجارت چمدانی با پیوندهای 

 شهری-روستایی 
 لفهؤم

263/0 

000/0 
384 

Pearson correlation 
Significance (2-tailed) N 

سطح تقویت پیوندهای 
 شهری-روستایی

 1394های پژوهش، منبع: یافته                                           

وجب  افزایش عملکرد اقتصادی ساکنان روسدتا دراقتصداد   تحول روابط سنتی شهر و روستا م فرضیه چهارم:

 شهری آستارا شده است.

در دو دهه اخیر بدنبال رابطه ایران با جاهوری آذربایجان از طریق مرز زمینی آستارا مشارکت روسزتاییان بزویژه زنزان در      
در د  75باشد. از دیدگاه د روستایی میاقتصاد شهری بیشترشده است. که نتیجه آن ایجاد اشتغال و  درآمد زایی برای افرا

های ناونه مشارکت روستاییان در اقتصاد شهری باعث توسعه روستاهای پیرامون آسزتارا شزده   افراد مورد پرسش در مکان
است. جهت آزمون این فرضیه باتوجه به کای بودن متغیرها از آزمون هابستگی پیرسون است اده شده است. نتایج حا زل  

در زد   99یانگر آن است که بین تحول مناسبات و میزان مشزارکت روسزتاییان در اقتصزاد شزهری در سزطح      از تحقیق ب
 sig با توجه بزه ایزن آزمزون،    تقریباً قوی است. (541/0) اطاینان هابستگی وجود دارد و این هابستگی مثبت و شدت آن

ییزد و  أباشزد. فرضزیه پزژوهش ت   ( مزی 01/0) نظزر و از آنجا که این رقم کوچک تر از آل ای مورد  000/0)سطح معناداری(
 شود.رد می 0Hفرض 
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 . رابطه تحول مناسبات با میزان مشارکت روستاییان دراقتصاد شهری7جدول 

 تعداد نمونه نوع آزمون

N 
Pearson 

correlation 

Sig 

(2-tailed) 

 آلفای مورد

 نظر

 01/0 000/0 541/0 384 پیرسون

 1394های پژوهش، منبع: یافته                                 

 

 نتیجه گیری

حزوزه ن زوذ آن خزارج ازمحزدوده      باشزد. در محدوده مورد مطالعه شهر آستارا بزرگترین  نقطه شهری در شهرسزتان مزی    
تارکز بیش ازحد انواع خدمات در این  شهر باعزث مراجعزت روز افززون     رسد.شهرستان به شهرهای چوبر و حویق نیز می

 کنند.روستاییان مکرراً برای انجام کارهای اداری به ادارات این شهر مراجعت می شود.می تاییان به این شهرروس
رسد که ازگذشته رابطه بین شهر و روستا در منطقه آستارا یک رابطه منطقی و پایدار نبوده است. زیرا روسزتاها  به نظر می  

کردند باعث رونق بازارتجاری کردند و با پولی که در شهر خرج میف میفقط درجنبه کشاورزی مایحتاج مردم شهر رابرطر
ها وابسته به شهرهستند که این هم مشکالتی برای روستانشینان و هزم بزرای   شهر آستارامی شدند. اما در بسیاری از زمینه

اهای کوهستانی اندکی مت زاوت  ای با شهر آستارا نسبت به روستشهرنشینان فراهم کرده است. البته رابطه روستاییان جلگه
رابطه روستاهای حومه شهر با شهر آستارا بسیار تنگاتنگ و نزدیک است اما رابطه روستاهای دور دسزت کوهسزتانی    است.

هزا بزویژه   ای کاتر و دشوارتر است. بخصوص در فصل زمستان به دلیل  عب العبور بودن جزاده نسبت به روستاهای جلگه
هایی  ورت گیرد که رابطزه عادالنزه   شود. بنابراین باید تالشد وسایل نقلیه این وضع بدتر نیز میدر گردنه حیران و کابو

هزای پزژوهش   شود. نتایج و یافتزه و منطقی برقرار شود و این از طریق ایجاد انواع خدمات درسطح روستاها امکان پذیر می
شزهری بزا عالکردهزای     -سنتی به پیوندهای روسزتایی  ت مردم ازحالت روابط ساده ودهه اخیر مناسبا دودهد درنشان می

هزا و تجهیزز روسزتاها بزا امکانزات زیربنزایی و روبنزایی میززان         مثبت و دو سویه ارتقاس یافته است. بدلیل توسعه شبکه راه
ریزق  مهاجرت از روستاهای اطراف به نقطه شهری آستارا کاهش پیدا کرده است و رابطه ایران با جاهوری آذربایجزان از ط 

جه باعزث  افززایش قیازت زمزین و     های تجاری و در نتیآستارا از لحاظ اقتصادی باعث اشتغال جدید، رونق گرفتن فعالیت
های خدماتی جنبی شده است. و نیز باعث شکل گیری یک سری ادارات جدید و یا تقویت برخزی  گیری برخی فعالیتشکل

اعث بوجزود آمزدن اتحزاد فرهنگزی، گسزترده شزدن رفزت و آمزدهای         از لحاظ اجتااعی نیز ب از ادارات موجود شده است.
خانوادگی، برقراری پیوندهای خویشاوندی، باالرفتن درک متقابل ساکنین دو سوی مرز از هادیگر شده است. این امزور در  

قاط روسزتایی  که آثار آن را در زندگی مردم در ن طوریه ثر بوده بؤروستایی بسیار م تحول مناسبات مردم درنقطه شهری و
توان مشاهده کرد. هازنین رونق تجارت چازدانی زمینزه ارتبزاط بیشزتر مزردم را در نقزاط شزهری و        و شهری آستارا می

که در دو دهه اخیر عزالوه بزر ایجزاد اشزتغال و درآمزد زایزی بزرای برخزی افزراد در           طوریه روستایی فراهم کرده است ب
هزای  ی در آستارا شده است و نیز در دو دهه اخیر بخاطر توسعه فعالیزت شهر -شهرستان باعث تقویت پیوندهای روستایی

، ی بازرگزانی و  زادراتی  و وارداتزی   هزا الاللی کاال در شهرستان و گسزترش شزرکت  تجاری و ترانزیت و حال و نقل بین
 جازع آوری و  هزای ده است. که نتیجزه آن ایجزاد شزبکه   میزان مشارکت مردم روستایی دراقتصاد شهری  افزایش پیدا کر

)تجارت چادانی( از آنسوی مرز بزه داخزل کشزور و     بسته بندی سبزی و میوه و ی ی جات و شبکه انتقال اجناس بازاریان
ارا الاللی کاال که در دو دهه اخیر بین افزراد درنقزاط شزهری و روسزتایی آسزت     حال و نقل و ترخیص و ترانزیت بینشبکه 

ها از شزهر و یزا مراکزز    دهد، روستاهایی که مسافت آنهای پژوهش نشان میج و یافتهتوان اشاره کرد. نتایبوجود آمده می
دهستان کاتر است، مناسبات و پیوندهای بیشتری با شزهر آسزتارا داشزته از سزطح توسزعه یزافتگی بیشزتری برخودارنزد.         

   سزتارا مزوارد زیزر پیشزنهاد     شزهری در شهرسزتان آ   -بنابراین در شرایط کنونی جهت دستیابی به پیوندهای مثبت روستایی
 د:شومی
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 -ای روسزتایی کید پیوندهأای با تشهری )در چارچوب شبکه منطقه -ریزی یکپارچه روستا اتخاذ و تقویت سیاست برنامه -
اقتصادی روسزتاهای   -تواند تحول مثبتی را در نظام اجتااعیمیهای توسعه ها و طرحمند در برنامهشهری( با نگاهی نظام

  تان مرزی آستارا ایجاد کند.شهرس
تواننزد در  باتوجه به اینکه هم اکنون تعدادی از روستاها دارای راه ارتباطی مناسب نبزوده و سزاکنان آن بزه راحتزی نازی      -

 شود. راه وشبکه تل ن اقدام های ارتباطی مانندشود نسبت به بهبود زیر ساختز به شهر مراجعه کنند پیشنهاد میهنگام نیا
راسزتای   برق و امکانات آموزشی و بهداشتی در ها بویژه امکانات لوله کشی آب وگاز،د برخی از زیرساختشوهاد میپیشن -

 شهری در روستاهای دهستان حیران مهیا گردد. -کاهش مهاجرت روستا
زهای طبیعزی  د از تخریب چشم انزدا شوخاطر حوور گردشگران و افراد شهری در مناطق روستایی آستارا پیشنهاد میه ب -
 شهری خوداری شود. -بناهای تاریخی درراستای ایجادپیوندهای روستایی و
گیری از اینترنت، خدمات ارتبزاطی و پسزتی، در راسزتای ارتقزای مناسزبات      شود ازخدمات نوین ازجاله بهرهپیشنهاد می -

 شهری در شهرستان آستارا است اده شود. -مردم و پیوندهای روستایی
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 د.شومی شهرستان آستارا پیشنهاد
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 منابع 
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 .سات :تهران .چاپ چهارم .های شهر و پیراموننظریه (.1389 . )سناجرودی حسین، محاد حسین و پاپلی یزدی، .3
  .نیکا: مشهد .ی سیروس سهامیترجاه .فوای جغرافیایی (.1369. )اولیویه دل وس،. 4
 ماکان، : تهران .روستا رابطه شهر و (.1381. )رضوانی،علی ا غر-5
 پیام نور. تهران:. برایران()با تاکید  روابط متقابل شهر و روستا (.1389. )علی ا غر رضوانی، .6

 .مهرمینو تهران: .شهری در ایران-روابط و پیوندهای روستایی (.1390. )عباس سعیدی،. 7
، 1 ،1، (انجان جغرافیایی ایران) فیااجغر نشریه ،شهری یک بررسی ادراکی-روابط وپیوندهای روستایی (.1382. )عباس سعیدی،. 8

   . ص
 .سات :تهران، ی جغرافیای روستاییمبان (.1381. )سعیدی، عباس. 9

 .سات :تهرانجلد اول،  ،های نو درجغرافیای شهریدیدگاه (.1380. )شکویی، حسین. 10
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  .پیام
 و خرداد141-142. اقتصادی اطالعات -ماهنامه سیاسی ،توسعه و معول تبیین تغییر کتب نوسازی وم (.1378. )طاهره قادری،-12

 تیرماه.
 .سات :تهران، چاپ اول، ایاقتصاد منطقه(. 1380. ) با  کرمانی، مجید. 13
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  ص، 8. اجتااعی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1395، تابستان 35های انسانی، سال یازدهم، شماره سکونتگاه ریزیمطالعات برنامه                                                                                                                                16

 

 . نتایج سرشااری ن وس و مسکن شهرستان آستارا (. 1365. )ایران مرکزآمار. 15
 .نتایج سرشااری ن وس و مسکن شهرستان آستارا (. 1365. )ایران مرکزآمار. 16
 .نتایج سرشااری ن وس و مسکن شهرستان آستارا (. 13865. )ایران مرکزآمار. 17
ی علوم انسانی دانشگاه ، مجلهدشهرستان بیرجن ناونه: مناسبات اقتصادی و تولیدی شهر و روستا، (.1376. )جواد نیکی،مکا. 18

 بلوچستان. سیستان و
آستان قدس مشهد:  ،1شااره ،مجاوعه مقاالت ساینار جغرافیا ،ایران روستا در و تحول روابط شهر سیر(. 1365. )ا غر نظریان،. 19

 .رضوی
20.Bobek, H. (1959). Die Hauptstufen der Gesellschafts- und Wirtschafsentfaltung in 

geographischer Sicht. In: Die Erde, 90S. 259-298. 
21. Douglass, M. (1998). ARegional Network strategy for Reciprocal Rural-Urban 

linkages. in:TWPR,20(1),pp.1-33. 
22. Douglass, Mike. (1999). Rural-Urban Intergration and Regional Economic 

Resilience: Strategies for the Rural-Urban Transition in NortheastThailandm 

Department of Urban and Regional Planning- University of Hawaii. 
23. Lipton, m. (1982). why poor people stay poor, in Harriss(ed) Rural Development, 

pp.66-81.  
24.Tacoli,Cecilia. (2005). Rural-Urban Interaction In Sub-saharan Africa And Their 

Impact on livelihoods, l.l.E.D,Briefin paper series on Rural-urban Interaction, N6, 

London. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

