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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
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  .اي در نواحی مرزيمنطقه کهشب و ي فضاییهاجریان ی برتحلیل
  استان گلستان مرزي نواحی: موردي مطالعه

  
  4نیا، جمیله توکلی3رهاد عزیزپور، ف2، عباس سعیدي*1زهره جوانبخت قهفرخی

  دانشگاه شهید بهشتی ،استاد گروه جغرافیا2، دانشگاه شهید بهشتی، دکتري جغرافیا1 
  دانشگاه شهید بهشتی ،انشیار گروه جغرافیاد4، دانشگاه خوارزمی ،استادیار گروه جغرافیا3

  9/11/96 تاریخ پذیرش:  31/5/96: تاریخ دریافت
  چکیده

-اجتمـاعی  جغرافیایی، شرایط به فقر،  کاهش و اقتصادي ۀتوسع  هدف با شهري روستایی ـ پیوندهاي تقویت
هاي روسـتایی  هاي موجود که بین سکونتگاهاندارد و جری شدید بستگی ايو منطقه محلی اکولوژیکی و اقتصادي

 -هاي روسـتایی تواننـد موجـد همبسـتگی و پیونـد    اي منتج از آن در شرایط مناسب میمنطقه ۀشهري و شبک -
ی را نیـز  هـاي اجتمـاع  گیري شبکهفضایی منتهی گردیده، بلکه زمینۀ شکل هايشبکه شهري و نه تنها به برپایی
راسـتا  ایـن  شهري فراهم آورد. در -ستاییرو واند بستر مناسبی را جهت توسعۀ یکپارچۀتمهیا نمایند.این خود می

م روستاي مرزي به عنوان حجـ  20توصیفی و انتخاب  -یدر چارچوب منطقی قیاسی و روشی تحلیل این پژوهش
هـا مـابین   ي جریانالمللی به عنوان یک واقعیت فضایی، در پی تجزیه و تحلیل فضانمونه بادرنظرداشتن مرز بین

ایی نواحی مرزي استان گلستان است، تا از این طریـق امکـان   هاي روستایی و شهري در انزواي جغرافیسکونتگاه
د بررسی قرار گیرد. نتـایج  روستایی ـ شهري مور یکپارچۀ اي مبتنی بر پیوندها و توسعۀمنطقه هگیري شبکشکل

یافتگی سـکونتگاههاي  ها و سطح توسعهمستقیمی مابین جریانآن است که همبستگی  دهندةآمده نشاندستبه
هاي شـهري و روسـتایی   جریان موجود مابین سکونتگاه و اي وجود داردگیري شبکۀ منطقهروستایی جهت شکل

اي، در برگیرندة سه شـبکۀ محلـی اسـت. در کرانـۀ غربـی      در منطقۀ مورد مطالعه در چارچوب یک شبکۀ منطقه
شـهر و روسـتاهاي   شهر سیمین - تپه به عنوان یک شهر کوچک میانی و روستارد مطالعه، شهر گمیشمو منطقۀ

اي شهر) و در کرانۀ شرقی منطقۀ مادرشهر ناحیـه مینپیرامونی یک شبکۀ محلی (مبتنی بر منظومۀ روستایی سی
رون) و نواحی میـانی شـهر   روستایی اینچه ب محلی (مبتنی بر منظومۀ ون یک شبکۀبرگنبد و روستا ـ شهر اینچه 

انبارالوم و روستاهاي مرتبط شبکۀ محلی دیگـري (مبتنـی بـر منظومـۀ روسـتایی       قال و روستا ـ شهر متوسط آق
ی منطقه مورد مطالعه شامل شـهر گنبـد و   الیه نواحی غرباند و یک شبکۀ محلی در منتهیکل دادهانبارالوم) را ش

  گیري است.اشلی برون) در حال شکلروستایی د روستاهاي پیرامونی (منظومۀ
  

   شهري -روستایی ، منظومۀ روستایی، ترکمن صحرا، توسعۀشبکۀ محلیاي، منطقه شبکه کلیدي: هايواژه
  

  1مقدمه
هاي ســو ســکونتگاه، از یــکجغرافیــاي معاصــر در

شـهرهاي  شهري در مقیاسی بزرگ تحت عنـوان کـالن  
اي هبرآورنــد و در دیگــر ســو، ســکونتگاه جهــانی ســر

تحـوالت تکنولـوژیکی و ارتبـاطی    ثیر روستایی تحت تأ
رتی هاي تازه ایفا کرده و ضـرو چهرة دیگر یافته و نقش

                                                             
    t@gmail.comzohreh.javanbakh: نویسنده مسئول*

ــکل ــردي من را در ش ــدگاه و رویک ــري دی ــقگی ــا  طب ب
و  2(پاسـارگانیس  کشـند ي امروزي پیش مـی هاواقعیت

 اي زیســتن رامفهــوم ســیاره) و 703:2013 همکــاران،
اي جهانی بیش از همیشـه عینیـت   تحت عنوان دهکده

کــارکرد مکــان در  .)15:1390 (ســهامی، بخشــندمــی
رشـد  (جهانی تا محلـی) منـتج از    هاي مختلفمقیاس

                                                             
2. Pasakarnis & other 



 203- 226/ صفحات:  98و سوم/ پاییز  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                   204

 نولـوژیکی (کاسـتلز،  هاي تکشتابان و تاثیرگذار نوآوري
ــه همــراه گســت61:1380 رش نئولیبرالیســم تحــت ) ب

تحــوالتی )، 10:1386 (هــاروي، ســازيعنــوان جهــانی
کـه   دادهشهري شـکل  -ییبنیادین در پیوندهاي روستا

هـاي عملکـردي تبلـور    / مکان و مقیاس به نسبت فضا
ثیرپـذیري از  یابند. در مواردي هم به نسبت تأیعینی م

، مکانی -وان یک واقعیت فضاییبه عن متغیري محیطی
 نشان از تجلی روابط اجتماعی یـا اجتمـاعی اقتصـادي   

یعنـی سـاختاري مـادي و     -داشته که در شـکل فضـا   
تـوان بـه مـرز و    از جملـه مـی   گردد.پدیدار می -عینی

نواحی مرزي یـک فضـاي سـرزمینی اشـاره نمـود کـه       
ي اري را بر نظام فضایی و سـکونتگاهها رگذاري بسییتاث

یـک   فضایی، بایستۀ .این تبلوردهندانسانی بر جاي می
کـه   نظام (نظام فضایی) و برخودار از پویشی ذاتی بوده

ــت (   ــونی اس ــرض دگرگ ــته در مع ــعیديپیوس ــفس  ،ال
، ر واقــع، روابــط تعــاملی از نــوع دیگــر    د). 5:1391

ي شــهري را  در هــاهاي روســتایی و کــانونسـکونتگاه 
شهرها بـه طـرق    وده نواحی مرزي به یکدیگر پیوند دا

گوناگون با روسـتاها در ارتبـاط و پیونـد قـرار دارنـد و      
هــا و هشــهري نــزد افــراد ، گرو -پیونــدهاي روســتایی

یی فضـا  -خانوارهاي روستایی بخشی از واقعیت مکانی 
ــه شــمار مــی -و زیســتی  ــور،رود (عملکــردي ب  عزیزپ
15:1385.(  

ی بـر  از این منظر مرز به عنوان یک واقعیـت فضـای  
شهري تأثیرگـذار اسـت و ایـن     -هاي روستایی جریان

یامدهاي مثبت / منفی بـر جـاي   تواند پثیرگذاري میتأ
جانبـه و  شـناخت همـه  کـه جهـت    نهد و ضرورت دارد

ها و روندهاي حـاکم و  هاي مختلف پدیدهتوأمان جنبه
هاي روستایی و شـهري در نـواحی   در سکونتگاه جاري
 وب رویکردي شبکۀدر چارچ» هافضاي جریان« مرزي،
بتوان بـه  اي مورد واکاوي و بررسی قرار گیرد تا منطقه

 -هـاي مـاهوي مکـانی   شناخت دقیق ماهیت و ویژگـی 
 روسـتایی  پیوندهاي تقویت کهچرا ؛فضایی دست یافت

 بـه  فقـر،   کـاهش  و اقتصـادي  توسعۀ هدف با شهري -
 اکولـوژیکی  و اقتصـادي  -اجتمـاعی  جغرافیایی، شرایط
 ،1(تـاکولی  دارد شـدید  بسـتگی  ايو منطقـه  محلـی 

                                                             
1. Tacoli 

هاي هاي موجود که بـین سـکونتگاه  و جریان )2:2005
اي منـتج از آن  وستایی ـ شهري و وجود شبکۀ منطقه ر

ــی ــد موجــد همبســتگی و  در شــرایط مناســب م توانن
پیوندهاي روستایی ـ شـهري باشـند و همانگونـه کـه       

 يهـا شـبکه  سعیدي بیان نموده، نـه تنهـا بـه برپـایی    
ــده، بلکــه زمینــۀ شــکل  فضــایی ــري منتهــی گردی گی

 نماینـد (سـعیدي،  هاي اجتماعی را نیز مهیا مـی شبکه
را جهـت   تواند بسـتر مناسـبی  . این خود می)4: 1389
  شهري فراهم آورد. -یکپارچه روستایی  توسعۀ

المللی ایـران  شده، مرز بینبر مبناي مباحث مطرح
واقعیت ستان به عنوان یک در استان گل 2و ترکمنستان

هاي روسـتایی و شـهري   فضایی تأثیرگذار در سکونتگاه
 بـه  توجـه  با سطح اثرگذاري متفاوتی را  پیرامون خود،

داده  اقتصـادي شـکل   - اجتماعی و  جغرافیایی شرایط
است. وضعیت نواحی مرزي در استان گلسـتان تفـاوت   
فاحشی با دیگر نواحی مرزي کشور دارد سـطح پـایین   

ابین سـاکنان نـواحی مـرزي دو    مبادالت مرزي حتی م
طرف، عدم تمایل به همگرایـی مـرزي، فقـدان تفـاوت     

همبسـتگی و  و همچنـین  فاحش میـان دوسـوي مـرز    
بـا   ساکنان نواحی مرزيهاي قومی و مذهبی پیوستگی

کشور ترکمنستان و کششی که در این رابطه نسبت به 
مـرزي را   ۀت آن طرف مرز وجود دارد این منطقجمعی

ایـن وضـعیت در    .اصـی قـرار داده اسـت   در وضعیت خ
ناحیـه آب و هـوایی    تلفیق با عوامل دیگـري همچـون  

، فقـدان  و اقتصاديطبیعی  ةناتوانی بالقو ،نسبتا خشک
اشتغال، پایین بـودن درآمـد و دسترسـی نداشـتن بـه      

ن خشکسـالی و کمبـود آب   عالوه بـر آ  و نیازهاي اولیه
اي هـ تبلـور عینـی واقعیـت   هـاي اخیـر،   شرب در سال

که ریشـه در شـرایط جغرافیـایی نـواحی      فضایی است
  مرزي مورد مطالعه دارد.

همانگونه کـه از سـوي بسـیاري از محققـان مـورد      
نـواحی مـرزي   شـرایط جغرافیـایی   اشاره قـرار گرفتـه،   

در شـرق دریـاي    اي اسـت کـه  به گونه استان گلستان
                                                             

کیلـومتر شـامل حـدود     1205طول مرز ایران و ترکمنستان حـدود   -2
اي) کیلومتر مرز آبـی (رودخانـه   407کیلومتر مرز خشکی و حدود  798

کیلومتر مرز مشترك ایران و  38/271است. از این مق دار مرز در حدود 
برآن استان گلستان ع شده است. عالوهترکمنستان در استان گلستان واق

  کیلومتر مرز آبی با ترکمنستان دارد. 19/82
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توان یک سـاخت جغرافیـایی کـامالً متمـایز و     خزر می
هاي منطقه را مـرز بنـدي کـرد. اگـر     یژگیمتفاوت از و

ان گنبـدکاووس و از آنجـا   به شهرست گمیشانخطی از 
آیـد  دسـت مـی  هاي ببرون رسم گردد، محدودهبه اینچه

الـذکر، شـمال   ه حد جنوبی و شرقی آن، در خط فوقک
آن ترکمنستان و غرب آن دریاي خزر خواهد بود. ایـن  

ایـن   ه اسـت. در مقابل منطقـ یکتاگونگی فضایی قلمرو 
هاي جغرافیایی شکل محدوده ۀموقعیت بر بستر مقایس

 گزینـی و انـزوا  نشـینی و عزلـت  گیرد و مبین گوشهیم
عمـل   ۀقعیت در فرایندي طوالنی بـر پهنـ  ست. این موا

عوامل گونـاگون طبیعـی، اجتمـاعی تظـاهر کـرد کـه       
 ، موانع و تنگناهاي طبیعی، عقـب جغرافیاییمختصات 

لیدي و حاکمیت شـکلی خـاص از   ماندگی نیروهاي تو
ــان ــل اجتمــاعی، فرهنگــی و  جری ــاي فضــایی وعوام ه
هاي مختلف تعامل و مبادلۀ جریاننده از ربازدا تاریخی

ــوده  ، ــؤثر ب ــت آن م ــددر ایجــاد و تثبی ــین  ان (مهندس
 ؛1394 ؛ صـادقی و ربیعـی،  1388 مون یـک، هـا مشاور

؛ خواجــه شــاهکویی و 1395 میــرزا خــانی، خوشــفر و
 ؛1396 و همکـاران،  شـاهی مریـدي   ؛1393 همکـاران، 

  .  )1396 میرکتولی و معمري،
از نظــر هــاي موجــود در ایــن محــدوده ســکونتگاه

 پراکندگی جغرافیـایی از یـک پـراکنش نسـبتا مـنظم     
 هــاســکونتگاه، ایــن از نظــر مورفولــوژيو برخوردارنــد 

همچنین به دلیـل   ؛صورت مجتمع و متمرکز هستندبه
هــاي ، فعالیـت مورفولـوژیکی هـاي ژئو نبـود محـدودیت  

در آنهـا  خصوص دامداري و زراعـت دیـم)  هب(کشاورزي 
طبیعت منـزوي و  وجود بااین. خوردبیشتر به چشم می

خصـوص در  وستاهاي مناطق مـرزي بـه  غیرحاصلخیز ر
دلیل فقدان رفـاه و نبـود   بههاي بیابانی، پیوسته عرصه
و اقتصـادي، اجتمـاعی   ساز مشکالت الزم، زمینه ةانگیز

در ایـن راسـتا ایـن پـژوهش در پـی      . اندبوده فرهنگی
هــاي فضــایی مـــابین   شــناخت و واکــاوي جریـــان  

یـایی  هاي روستایی و شهري در انزواي جغرافسکونتگاه
تأثیرگذاري مرز این طریق محدودة ذکر شده بوده تا از 

عیـت فضـایی در ایـن    المللی را بـه عنـوان یـک واق   بین
داده و رد بررسـی قـرار   هاي مربوطه مونواحی بر جریان

توانسـته   هـاي فضـایی موجـود   کـه آیـا جریـان    دریابد

شهري را به نسبت سبب گردد و  -پیوندهاي روستایی 
ــن پ  ــر ای ــی ب ــدهامبتن ــد محــدودیون ــبکه  ة، هرچن ش

تواند بستري را بـراي توسـعۀ   گرفته میشکل ايمنطقه
شـهري بـا رویکـردي بـر توسـعۀ       -سـتایی  رو هیکپارچ

  مورد مطالعه فراهم آورد؟ دةپایدار در محدو
  

  مبانی نظري
هاي توسـعه، بـدون   که بسیاري از تئوريجاییازآن

شـهري و   هـاي وجه به وجود تعامل میـان سـکونتگاه  ت
ر روي شــهر و یــا روســتا، متمرکــز بــ روســتایی، فقــط

 عمـدة وجود  این با ).1:2015 ،1(یانگ و ام.وو شوندمی
 توسـعۀ  و رشـد  و محـور بـوده   شـهر  هانظریه گونه این

 و )1:1998 داگـالس، ( انـد  دادهمـی  قرار مبنا را شهري
 و رشـد  ایـن  زمان گذر با که گردیده استدالل گونه این

 به رابطه این در و کرده نشت تر ح پایینسطو به توسعه
این در  .کرد خواهند رشد نیز روستاها شهرها، رشد تبع

 توسـعۀ  بـدون  شهري توسعۀ حالی است که از یک سو،
 دو ایـن  بـین  موجود تعامل زیرا ، نیس ستایی ممکنرو

خواهـد شـد    تنهایی به یک هر در توسعه تحقق از مانع
 بــه عنایــت بــا از ســوي دیگــر ).21:1382 (ســعیدي،

 روسـتایی  هايسـکونتگاه  کـارکردي -سرشت ساختاري
 را آنهـا  روابـط  و هـا فعالیت تواننمی )1388 (سعیدي،

و بـا   ظـر گرفـت  شـهري در ن  هايکانون به بدون توجه
توجه به وابستگی درونـی بـین فضـاها و عملکردهـاي     
شهري و روستایی، حرکـت از تمرکـز بـر روي جـدایی     

نگري در توسعۀ فضایی آنهـا  شهر و روستا، به سوي هم
تر است. این امر به معناي توجه بـه دیـدگاهی   شایسته

ت جداگانه؛ بلکه به است که شهر و روستا را نه به صور
ــکونتگ  ــکل س ــرد   اهش ــده، بنگ ــام ش ــم ادغ هایی در ه

ــاران، 2(ســیچیپینگ ــر چرا  ).6:2015 و همک ــه اکث ک
 مراکز شهري به تقاضاهاي موجود در مناطق روسـتایی 

بخـش دوم و   توسـعۀ  خدمات به منظـور  براي کاالهاي
ــی هســتند  ــوم متک ــاکولی، س ــن ).69:2010(ت رو از ای

هـاي جـامع   هاي روستا ـ شهري نیازمند بررسی جریان
 هـا نظور فهم تغییر در ماهیت و شدت این جریـان به م

                                                             
1. Yang & M.Wu 
2. Siechiping 
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کـه   چـرا  )6:2007 ،1(کائور در طول زمان و مکان بوده
سـازي و  ظرفیـت  از طریق» متعادل سرزمینی توسعۀ«

توانمندسازي مردم در سطح محلّی و پیوند بین نواحی 
شهري و روسـتایی بـه دسـت خواهـد آمـد (تـالبوت و       

ــه  )1:2013 ،2کــورتنی ــوجهی ب ــی ت ــل، و ب ــن عوام ای
تواند موجب ایجاد تفاوت درآمدزایی، میـان نـواحی   می

 ،3شــهري و روســتایی شــود (شــااووي وجینرونــگ    
5:2014.(  

ریـزي  عد فضایی برنامـه بنابراین ضرورت توجه به ب
هـا و  سـازي در این نکتۀ مهم نهفته اسـت کـه تصـمیم   

فضـایی و بـا توجـه بـه      -ها در چارچوبی مکـانی برنامه
هـا در  اختاري ـ کارکردي سـکونتگاه  ختلف سسطوح م
اي و محلی انتظام اي، ناحیههاي مختلف منطقهمقیاس

از  )80:1389 ،ببیابد و بـه سـرانجام برسـند (سـعیدي    
نـه   عنصر فضـایی،  دو به عنوان روستا و شهر این منظر

بلکه  ،است  کارکردي و ساختاري پیوندهاي داراي تنها
شـکل   بـه  منجر که هستند فضایی هايوابستگی داراي
گـردد  مـی  دو آن میـان  متقابل و کنش هاجریان گیري

 ح پیونـدهاي متقابـل فضـایی و تعامـل    که در دو سـط 
در  ).149 :1998 (تـاکولی،  بخشی قابل مشاهده اسـت 

کار خالقانۀ داگالس 1990همین زمینه، در اواخر دهۀ 
 -اي، با تأکید بر پیوندهاي روسـتا منطقه بر روي شبکۀ
رورت وجود یک استراتژي رشـد متعـادل   شهري، به ض

تایی و فضایی و جایگزینی دیدگاه عمدتاً ماشینی روسـ 
 -یی تـر تعـامالت روسـتا   شهري با یک دیدگاه متفاوت
 نظـر  از ).138 : 2012 ،4شهري اشاره کـرد (اندرسـون  

 تمرکـز  توسـعۀ  فرآیندهاي و فضایی هايداگالس مدل
 احینـو  و انـد داشـته  شـهري  هـاي گـره  روي بیشـتري 
 امـر  ایـن  واقعیت در اما.اندقرار گرفته سایه در روستایی

 توسعه و رشد مواهب از روستاها تنها و نه نیافته تحقق
 نسـبی  رشـدي  به صرفا نیز شهرها که نشدند، برخوردار

 توسـعۀ  سـو، است که از یک این در حالی یافتند. دست
 تعامل زیرا ؛نیست روستایی ممکن توسعۀ بدون شهري
 بـه  یـک  هر در توسعه تحقق از مانع دو این ینب موجود

                                                             
1. Kaur 
2. Talbot & Courtney 
3. Shaowei & Jinrong 
4. Andersson 

 دیگر از سوي ).21:1382 خواهد شد (سعیدي، تنهایی
 هايگاهسکونت کارکردي -سرشت ساختاري به عنایت با

 و هـا فعالیـت  تـوان نمـی   )1388 (سـعیدي،  روسـتایی 
شـهري در نظـر    هايکانون به بدون توجه را آنها روابط
ا پیونـدهاي درونـی   هاي فضایی یکه جریانچرا ؛گرفت

ادي در سـطح خـانوار و اقتصـاد    اقتصـ  يهـا بین بخش
محلی وجود دارند که پیوندهاي پیشین و پسـین بـین   

هـا و  ماننـد تولیـد نهـاده    کشاورزي، صنعت و خـدمات 
 .  شوندفرآوري مواد خام کشاورزي را شامل می

) به تبیین دیدگاه خود 1390بر این مبنا سعیدي (
کارکردي پرداخته و بیـان   -ري اپویش ساخت در زمینۀ

 اسـت،  مرتبط اجزاي از متشکل فضا که آنجا ازدارد؛ می
 چـون  و آورد به شمار )(سیستم نظام یک را آن توانمی
 آن از تـوان مـی  اسـت  فضایی -مکانی واقعیتی نظام این
تمـام اجـزا و   . کـرد  یـاد  فضـایی  -نظام مکانی عنوانبه

کـارکردي،  یـا   عناصر چنین نظامی، اعـم از سـاختاري  
و پایداري دهد که براي قوام کلیتی واحد را تشکیل می

پیوستگی و هماهنگی این اجـزا  ، بهمخود، به سازگاري
، پویشـی در  ترتیبوابسته نیازمند است. بدین و عناصر

 دگرگـونی  ، کارآمـدي و دامنـۀ  است که موجودیتکار 
را در دسـت دارد و آن را در گـذر زمـان،    چنین نظامی 

قتصـادي اجتمـاع   ا -اي  روابط نظاموار اجتمـاعی بر مبن
 ، اساس نظریۀراند. چنین رویکردي، به پیش میذیربط
دهد (سعیدي ساختاري کارکردي را تشکیل میپویش 

ــران ــارچو ).11: 1390 ،و دیگ ــویش  در چ ــه پ ب نظری
اي، اجـزاي  کـارکردي، در مقیـاس منطقـه    -ساختاري 

هرها  و کلی عبارتنــد از شــطــورعینــی یــک نظــام، بــه
سیسات متعلق به آنهـا،  روستاهاي بزرگ و کوچک و تأ

، ارتباطـاتی اسـت   روابط موجود میان این اجزاي عینی
 ايدیگر  پیوند داده و یک نظام منطقهکه آنها  را به یک
دهـد کـه در چـارچوب راهبـرد شـبکۀ      را تشکیل مـی 

  اي قابل مطالعه و بررسی است.منطقه
 ریـزي  برنامـه  چوبچار در ايمنطقه شبکۀ رویکرد
 راسـتاي  در فضـایی  انتظـام  راهبردهـاي  از فضایی یکی

 بـاور  این بر  که است شهري -روستایی یکپارچۀ توسعۀ
 واحـد  یـک  در روستاها و شهرها حضور است که استوار

 -روسـتایی  پیونـدهاي  بـر  تکیـه  بـا ، ايتوسعۀ منطقـه 
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 يهـا فعالیـت  از تنـوع  یکسـو،  از توانـد مـی  شـهري، 
 موجـود  هـاي مکمـل  وتوانمندي قتصادي)(اجتماعی و ا

 از ایـن  دیگرسـو،  از و سـکونتگاهی  متنـوع  مراکـز  بـین 
نفـوذ  حـوزة   و سـکونتگاهی  مرکـز  هـر  بـین  هافعالیت
بین  روابط چارچوب، این در .گردد مندبهره آن بالفصل

 خواهد دوسویه و مکمل افقی، بیشتر سکونتگاهی مراکز
 ۀشـبک  ویکـرد از این منظر ر ).13:1392 (سعیدي، بود

 هايوابستگی و شهري ـ  پیوندهاي روستایی اي،منطقه
ذاري چارچوب سیاسـتگ  و آمیزدمی درهم را آنها مابین

ــعه و   ــراي توس ــدي ب ــه مــی   برنامــه واح ــزي ارائ ری
تقسـیم نقـاط بـه شـهري و      رویکـرد دهد.براساس این 

هـا معنـی   ی در دنیاي ارتباطات و مرگ فاصـله روستای
نیـروي   ،هـاي مختلـف کـاال   یانبلکه جر روشنی ندارد.

و مانند آن اسـت کـه بـه    خدمات ، منابع مالی  انسانی،
شـکل   هـا اي بـه فضـاي زنـدگی انسـان    صورتی شـبکه 

دهد. فضایی که تنهـا فضـاي کـارکردي یـا فضـاي      می
بلکه عاملی مهم در فرآینـد توسـعه بـه     .مفعول نیست

 تغییـر  بـر  داگـالس، . در ایـن چـارچوب   شمار می آیـد 
 ایفـاي  از گرفتـه  روسـتایی تـأثیر  توسـعۀ   و سـاختاري 

 ایجــاد طریــق از شــهري عملکردهــاي و هــانقــش
 تأکیـد  شـهري  و ي روسـتایی هـا ن جریا از ايهمجموع

 سـرمایه  کاال، تولید، مردم، جریان نوع پنج وي .کندمی
 هاجریان این است معتقد و کرد را شناسایی اطالعات و

 و شهري اییروست مراکزدوسویۀ  و مکمل پیوند موجب
، بـــدین ترتیـــب ).30:1999 (داگـــالس، شـــوندمــی 
بـه   شـهري  -هاي روسـتایی فعالیت ةي پیچیدهازمینه

منشأ شـهري و   هو محرك رشد منطق آیدتصویر در می
روستایی دارد. به نواحی روسـتایی بـه صـورت نقـاطی     

ش به پایین رشد شهري نگریسـته  منفعل و منتظر تراو
حمـل و   وع رشد امکاناتبه دلیل همین موض، شودنمی

مورد توجه خـاص قـرار    ۀهاي منطقنقل بین سکونتگاه
ویکــرد شــبکه هــاي رویژگــی 1. در جــدول گیــردمــی

  اي بیان شده است.منطقه

  

  ايمنطقههاي شبکه ویژگی :1جدول 
  ویژگی  اجزا

ها و اي است که کنشیههاي محلی و ناحوابسته به ساختارهاي محلی است تأکید بر وابستهها همۀ بخش  بخش پایه
  دهند.ها را شکل میجریان

  ش که هریک ي پیرامونهامراکز دهستان، مرکز منظومه و یک شهر کوچک ، افقی  سیستم شهري
  ت رقابتی خاص خود را داردمزی

  هاياي میان سکونتگاهو شهري و گسترش کریدورهاي ناحیهروستایی  هاي رشد نواحیبا زمینه  پیوند روستایی ـ شهري
  بخشی در سطح محلیوستایی و چندي شهري و رهاا با همبستگی و پیوستگی فعالیتنامتمرکز و تمرکز ز  سیستم برنامه ریز

گذاري نواحی سیاست
  عمده

  ع پایه کشاورزي، خدمات شهري، شبکۀ مراکز مختل کشاورزي، مراکز صنعتی مبتنی بر مناب
  هادر سطح محلیحمل و نقل بین سکونتگاه

  )Douglass,1998:10-14س از (اقتبا
  

ذکــر گردیــده شــبکه  1همانگونــه کــه در جــدول 
اي در ارتباط بـا  بنیان کنش درون منظومه اي برمنطقه
ها اهـم از کـاال،   گیرد که این جریانها شکل میجریان

هـاي  ها، وابسته به ویژگـی خدمات، سرمایه و نظیر این
 اسـت فرهنگی و اقتصادي منظومه  -محیطی، اجتماعی

). شبکه محلی تبلور عینـی کـارکرد   2:1388 (عزیزپور،
اقتصادي منظومه روستایی به عنوان زیرساخت و ابعـاد  

ــی -محیطــی ــدي، فرهنگ ــه -کالب ــاعی ب ــوان اجتم عن
). 35:1394 (ســعیدي ورمضــانی، باشــدروســاخت مــی

 در برگیرنـدة  ايمنطقـه سیستم شهري در این شـبکه  
هـاي  ز دهسـتان چک با پیرامونی از  مراکـ یک شهر کو

تابعه بوده که بر بنیان مزیت نسبی در فرایندي رقابتی 
شـماي   1با یکدیگر قرار دارند. بـا ایـن تفصـیل شـکل     

  دهد.  را نشان می مدل مفهومی تحقیق
 شـکل  در فضـایی  يهـا جریان از از آنجاکه هریک

 و پـوتر بوده ( مؤثر و روستاها شهرها میان روابط گیري
(در شـکل   جه به مدل مفهومیبا تو )24:1989 ،آنوین

) مبتنی بر دیدگاه پویش ساختاري و کارکرد با هدف 1
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هاي متفـاوتی  شهري جریان -توسعه یکپارچه روستایی
هـا مـابین   توان مشـاهده نمـود کـه ایـن جریـان     را می

گیـرد  منظومۀ روستایی شکل مـی  هاي درونسکونتگاه
افراد  هاي تولیدي، کاال، سرمایه،که در برگیرندة جریان

 بـا  هـا سـکونتگاه  هـا، و اطالعات است. مبتنی بر جریان
هـا  دارنـد. هـر یـک از جریـان     متقابـل  ارتبـاط  یکدیگر

ي روسـتایی و شـهري در   هـا متقابل مـابین سـکونتگاه  
چارچوب تعامالت درونی به ایفاي نقش می پردازنـد و  

شـهري سـه گانـه     -گیـري پیونـدهاي روسـتایی    شکل
گی و ارتباطی تسهیل نموده فرهن -اقتصادي، اجتماعی

اي ها و پیونـدها در درون شـبکه منطقـه   که این جریان
  یابند.تبلور عینی می

هـا کـارکرد   هرچند هنوز هریک از ایـن سـکونتگاه  
 اصــلی منحصــر بــه خــود را دارا هســتند ولــی درهــم 
تنیدگی پیوندهاي روستا ـ شهري شماي تازه یافته که  

 کــه ادل اســتاي تعــگــر گونــهبــیش از همــه تــداعی
 سـطح  در را مختلـف  روسـتایی ـ شـهري     هـاي جریان
 صـورتی  کرده به ارائه بخشی ـ فضایی ارتباط در محلی

 شهري در -یکپارچه روستایی توسعه از نوینی قالب که
اي کـه در  گیرد. بـه گونـه   قرار نظر مد گذاري-سیاست

 پیونـدهاي  و روسـتا  و شـهر  تعامـل  فضـایی  هايعرصه
 فضـایی  ریـزي  و برنامـه  ارزیابی گونه هر در آنها مابین

  ).16: 1392 (سعیدي، شود انگاشته نادیده نبایستی

  
  مدل مفهومی تحقیق: 1شکل 

  نگارندگان) (ماخذ:
  روش تحقیق

-این مقاله در چـارچوب نظریـه پـویش سـاختاري    
ــارکردي  ــه ک ــبکه منطق ــرد ش ــی  و رویک ــه بررس اي ب
ــکونتگاه ــان  س ــهري ، جری ــتایی و ش ــاي روس ــاه  يه

 پـردازد. مورد مطالعه می محدودةشهري در  -ستاییرو
و از نظــر روش  هــدف کــاربردياز نظــر  ایـن پــژوهش 

 بـه  اطالعـات،  گردآوري تحلیلی ـ توصیفی است. روش
 در اسـتفاده  مـورد  ابزار و پیمایشی و اسنادي دوصورت

جامعـۀ آمـاري    .است بوده نامهپیمایشی، پرسش  روش
اقع در محدودة مرزي و يروستا 43شامل  این پژوهش

 بوده کـه  قال و گنیدکاووسگمیشان، آق هايشهرستان
، مبتنی بر فاصله از مرز و شدهبنديگیري طبقهنمونهبا 

بـه   روسـتا  20همچنین مرزهاي آبی و خشکی، حدود 
که روستاهاي  به سهم و درصد  انتخاب گردیداي گونه

کیلــومتر  50تــا  10بنــدي فاصــله از مــرز بــین طبقــه
  ).2(جدول  باشندمتناسب 

  
  

  روستاهاي نمونه جهت مطالعه :2جدول 
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  تعداد روستا  نوع مرز  تعداد روستا  طبقه بندي فاصله
  4  20تا  10  17  خشکی  4  10تا  0
  4  30تا  20

  4  40تا  30  3  آبی
  4  50تا  40

  
 از استفاده با ها و اطالعاتدر  جهت گردآوري داده

 در دیگـري  و کارشناسانسطح  در یکی نامه،پرسش دو
 از اسـتفاده  با کهطوريبه .اقدام گردید هاسطح دهیاري

ریزي روستایی، متخصص برنامه کارشناسان نامۀپرسش
 هـاي شـاخص  ،ریـزي شـهري  برنامهروستایی و  توسعۀ

شهري شامل  -هاي روستایی جریانمؤثر در   مرتبط و
سـپس،   ).3جـدول  ( پنج جریان اصلی مشخص گردید

ت بررسـی  محقـق سـاخت جهـ    نامـۀ  پرسـش  قازطری
شـهري و  -هـاي روسـتایی  متغیرهاي مرتبط با جریـان 

ها و ، دادهروستایی دهیاران و شوراهاتکمیل آن توسط 
 -هـاي روسـتایی  جریـان  متغیرهـاي اطالعات مرتبط با 

شــهري بــراي هــر روســتا و همچنــین میــزان ارتبــاط  
الزم بـه ذکـر اسـت     روستاها و شهرها کسـب گردیـد.  

نامـه  هاي مـورد نیـاز کـه از طریـق پرسـش     خی دادهبر
خصــوص هحاصــل نشــد از طریــق اســناد و مــدارك بــ

)، گزارشـات  1394آمـاري اسـتان گلسـتان (    نامـۀ سال
ــتان   ــتان گلس ــرزمین اس ــایش س ــایج  )،1395( آم نت

ها و نظیر این 1395و  1390سرشماري نفوس مسکن 
  تهیه گردید.

هاي تحقیق ت تجزیه و تحلیل اطالعات و یافتهجه
هـاي  اقدام شده است در سـطح اول یافتـه   در دو سطح

هاي روستایی ـ شـهري در چـارچوب     مرتبط با جریان
پنج جریان اصلی مورد بررسی قرار گرفتـه و در سـطح   

ــتفاده از دوم  ــا اس ــدل  ب ــاخص توســعه«م ــافتگی ش ی
، روستاهاي مـورد مطالعـه را از نظـر توسـعه     »موریس

رفته و از مقایسه دو سـطح  یافتگی مورد بررسی قرار گ
شـهري و   -ي روسـتایی هـا یاد شده به تحلیـل جریـان  

شبکه منطقه اي در محـدوده مـورد مطالعـه پرداختـه     
  شده است.

  
  ها، متغیرها و ماخذهاي استنادي تحقیقجریان :3جدول 

  ماخذ استنادي  متغیرها  نوع جریان
، ، سرانه زمین، سرانه دامسطح زیر کشت، تعداد دام  تولیدي

  میزان صیذ ماهی، تعداد تعاونی صیادي پره،
؛ 1989، مونت ؛1989 داگالس،
 ؛1390سعیدي، ؛1392 سعیدي،
 ؛1391؛ سعیدي،1388 عزیزپور،
 ؛ اندرسون،1395 همکاران، افراخته و
؛ 2014 مگاسا و همکاران، ؛2012

؛ 2015 سیچیپینگ و همکاران،
 صدوق و همکاران،، 1395 عزیزپور،

1385  

نوسازي و بهسازي  انداز بانکی،جعات بانکی، پسمرا  سرمایه
مسکن، کسب و کار شهري، ابزار و نهادهاي کشاورزي 

  ي جاريهاو هزینه
خرید نیازهاي روزانه، کیف و کفش، پوشاك، داروخانه   کاال

  و خرده فروشی
  مهاجرت، آموزش و بهداشت  افراد

  تلفن ثابت، همراه، اینترنت  اطالعات
  

  توصیفیهاي یافته
در رابطه با متغیرهاي توصیفی مـرتبط بـا تکمیـل    

 % 92آن است که حدود  دهندةنامه نتایج نشانپرسش
زن بـوده و از ایـن    % 8شـوندگان مـرد و تنهـا     پرسش

با حدود  پرسش شوندگان ترین طبقه سنیتعداد عمده

سـال و بعـد از آن    65تـا   51در طبقه سـنی    % 6/58
ر د % 3/11ســال،  50تــا  36ســنی  در طبقــه % 4/26

همچنـین از نظـر   سالمی باشـد؛   35تا  20طبقه سنی 
، دانشـجو و  بقی مابین بیکارشاغل و ما % 4/63اشتغال 

 % 7/89دار بوده و جالب توجه است کـه بـیش از   خانه
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و تنها حـدود   اشتغال غیردولتی و بیشتر کشاورز بودند
ه از نظـر طایفـ  نـد.  شاغاالن داراي شغل دولتی دار % 7

 % 8/20طایفـه کـر و    %24هـاي  نیز بزرگتـرین طایفـه  
شـوندگان از قـوم   طایفه کلتـه بـوده و تمـامی پرسـش    

هـا بیشـتر   ترکمن هستند. در رابطه با سهم شهرسـتان 
، % 5/62د با حدود نامه در شهرستان گنبتعداد پرسش

قـال  و شهرسـتان آق  % 28با حدود  شهرستان گمیشان
نیز مـدت   % 93آن حدود ربعالوه. است % 5/9با حدود 

  اند.در روستا از بدو تولد اعالم کردهاقامت خود را 
روش مـوریس از  : یـافتگی مـوریس  شاخص توسعه

هـاي برنامـه ریـزي    تـرین روش -جدیدترین و کاربردي
روش تر بـودن  رود که ضمن سادهاي به شمار میناحیه

هاي اسـکالوگرام  هاي مدلکار با آن، بسیاري از کارآیی
، بـا بـه   یز به همراه دارد. در این روشاکسونومی را نو ت

ــاد   ــاي اقتص ــواع متغیره ــارگیري ان ــاعی و ک ي، اجتم
 بنـدي و سـپس  تـوان بـه درجـه   مکـانی، مـی  -کالبدئی

را  هاي مرکـزي پرداخت، مکان هابندي سکونتگاهطبقه
یافتگی هر واحد را در مشخص کرد و نیز جایگاه توسعه

ایـن   ود. در ایـن راسـتا  میان واحدهاي دیگر تعیین نمـ 
عات در دسترس براي جایگاه شاخص با استفاده از اطال

از روستاها، برحسب هـر یـک از   یافتگی هر یک توسعه
شـاخص  «هـاي انتخـابی بـا اسـتفاده از مـدل      شـاخص 

ــوریس  ــاموزون م ــۀ   »ن ــانگین مجموع ــت می و در نهای
ــا اســتفاده شــاخص شــاخص «روش تحلیــل  ازهــا را ب

درخور توجـه تعیـین و    ساده، لیکناي به گونه» توسعه
  پردازد.بندي سکونتگاهها میسپس به رتبه

  

Min*100  )1فرمول (
j
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ijij

ij XX
XX
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   شاخص 

 ناموزون موریس
  
ijy  شاخص ناموزون براي متغیر =I  ام در واحدj ام؛  
ijX  متغیر =I  ام در واحدj ام؛  
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ام متغیرها را در قالب شده، تمجهت نیل به شاخص یاد
گیریم و در نهایـت براي پیدا فرمول یادشده به کار می

کردن شاخص اصلی توسعه موردنظر براي هر واحـد از  
  :رابطه
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ــی   ــتفاده م ــه،  اس ــن رابط ــود. در ای ــل   nش ــداد ک تع

» هایی توسعهاخص نش« D.Iمتغیرهاي مورد مطالعه و 
سطحی بـودن   6با توجه به  رود.هر روستا به شمار می

از درجه یک مورد مبتنی  درجۀ توسعه، وزن هر  روستا
  .محور زیر محاسبه شده است

  

  
هاي مورد بررسی در این مدل بـه  شاخص در این راستا

  شرح زیر است:
 تعداد واحدهاي خدماتی موجود در هر سکونتگاه  
 ات به هر واحد سکونتگاهی جهت تعداد مراجع

 دریافت خدمات

 دهی به خدمات، شاخص مرکزیت که با وزن
 اهمیـت یک سکونتگاه را بیان می کند.

 دهی به خدمات با شاخص ویژگی که عالوه بر وزن
 کید بر خدمات مکمل در یک سکونتگاه نیز دارد.تأ
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  مورد مطالعه محدودة معرفی
ز نظـر تقسـیمات   ا محدودة مورد بررسی این پژوهش

قـال و  شـان، آق سـه شهرسـتان گمی   سیاسی در برگیرنـدة 
ه ایـن سـه شهرسـتان منطبـق     چرا کـ  گنبدکاووس است؛

المللـی  که بخشی از مرز بین جغرافیایی هستند با محدودة
 2در شـکل   ایران و ترکمنستان در آن واقع گردیده است.

هـاي روسـتایی و شـهري را در    سکونتگاهپراکندگی  نقشۀ
  دهد.  دودة مورد مطالعه نشان میمح

  

 
  ي روستایی و شهري مورد مطالعه هاسکونتگاه نقشه: 2شکل 

  

دلیـل وجـود   ، بـه هاي محیط طبیعیاز نظر ویژگی
ــیم نیمــه   اراضــی شــور، محــدودیت آب و خــاك و اقل

بـرداري  چون بهرهها و شنزارها) ( وجود استپخشـک 
 اورهامون(مهندسـین مشـ   از منابع بسیار اندك اســت 

ــه و  1388 ،یــک ـــدانی اســتقرار نیافت )، جمعیـــت چن
بخش شـرقی  ها بسیار کم و پراکنده است. تعداد آبادي

از دشـت آبرفتـی و    حوزة اترك در نـواحی مـرزي کـه   
هـاي  بیابــان تشـکیل شـده داراي کـاربري     بـادرفتی و 

ــت.    ــکونی اس ــی و مس ــی، زراع ــعت  مرتع ــامی وس تم
اي ي اراضی جلگـه ان را در نواحی مرزشهرستان گمیش

شهرستان آق قال نیز در  .پست ساحلی فرا گرفته است
ان در نـواحی مـرزي  و   قلمرو شرقی شهرستان گمیشـ 

هرســتان بنــدرترکمن، در مجــاورت ش نیمــۀ غربــی آن
اي پست ساحلی واقع شده اسـت. اینگونـه   اراضی جلگه
تـا شهرسـتان گنبـد در     ،اي نسبتأ همـوار اراضی جلگه

ی مــرزي اســتان گلســتان ادامــه واحقلمــرو شــمالی نــ
گرگان در  حـدود ایـن اراضی از حوزة رودخانۀ .یابدمی

 جنوب تا رودخانه اترك در شمال (مـرز ترکمنســتان)  
نشــان  هــاي میــدانیبررســی .)3(جــدول  ادامـــه دارد

اکولوژیـک حـاکم بـر منـاطق     هـاي  دهد محدودیتمی
و فشار بیش از ظرفیـت و تـوان اکولوژیـک     مورد بحث

هـاي  وسیلۀ جوامع بومی، در سـال هن مناطق به آن، بای
اخیر شرایط زیست مناسب و درخور را از اهـالی بـومی   

  سلب کرده است. 
  

  مورد مطالعه محدودةهاي ساختار طبیعی برخی ویژگی :3جدول 

  جلگه  محدوده مورد مطالعه
  تپه ماهور  مواج درصد جلگه  درصد ساحلی 

  درصد
متوسط بارندگی 

  یم (دومارتن)اقل  ساالنه

  نیمه خشک  1/383  0  2/1  8/98  گمیشان
  نیمه خشک  7/300  0  35  65  آق قال

  نیمه خشک  5/461  3/0  7/67  2/4  گنبدکاووس
  )1387مون یک،هامهندسین مشاور( ماخذ
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در : هـاي روسـتایی و شـهري   سکونتگاهبررسی 
محـدودة مـورد مطالعـه، در    نسبت شهر بـه روسـتا در   

نزدیکـی گرگـان مرکـز اسـتان      قال که درشهرستان آق
نفر  45نفر شهر نشین حدود  1قرار داشته در ازاي هر 

بـه   1روستا نشین قرار داشته و این نسبت در گمیشان 
ت. همانگونـه کـه   اسـ  82به  1و در گنبدکاووس  110

ــۀ  ــه گمیشــان  مشــخص اســت در منطق ــورد مطالع  م
جمعیت روستانشین زیادتر بوده و تـراکم روسـتاها بـه    

 سرشماري نفوس و مسـکن، ( شودبد کمتر میطرف گن
مـورد   محـدودل شـده  با توجـه بـه ارقـام ذکر    ).1395

. در رابطـه بـا   عه داراي ساختاري روسـتایی اسـت  مطال
اي شهري، جز گنبد مـابقی سـکونتگاههاي   هسکونتگاه

ــۀ  ــهري منطق ــه،  ش ــورد مطالع ــاس م ــردي  مقی عملک
. برخــی شــهرهاي اي دارنــدمتناســبی در ابعــاد ناحیــه

برون در نقطـۀ مـرزي و انبـارالوم    ید  همچون اینچهجد
جهـت تعـادل   قال در واقع روستاهایی هستند که در آق

جــاد هــا در ایـن منطقـه ای  نظـام عملکـردي سـکونتگاه   
هاي سکونتگاههاي شهري و دهستان 4اند. جدول شده

 3داده و شـکل  مورد مطالعه نشان  مرتبط را در منطقۀ
  دهد.هري را نشان میي شهایع سکونتگاهتوز نحوة

  
 مورد مطالعه سکونتگاههاي شهري در منطقۀ: 4جدول 

  جمعیت  دهستان  سطح خدمات  نسبت  جمعیت نوع شهر  نام شهر شهرستان

میانی   گنبد گنبد
ناحیه اي   95/15  151910  متوسط

  1درجه 

  15244 اترك
  9443  کرند

  36886 آبادآق

جعفرباي   محلی  94/1  19191  کوچک  گمیش تپه  گمیشان
  6605  شرقی

  3741  نفتلیجه  محلی  71/1 17205  سیمین شهر

  قالآق
ناحیه اي   49/3  35116  میانی کوچک  آق قال

 2درجه 
    

  اینچه برون
 روستا ـ شهر

  روستایی  25/0  2494
  7681 مزرعه جنوبی

  روستایی  72/0 6540  انبارالوم
  )1395 ،سرشماري نفوس و مسکن(ماخذ: 

  
  : فاصلۀ نقطۀ جدایی گرگان از سکونتگاههاي شهري نواحی مرزي5ل جدو

  نقطه جدایی از سمت گرگان ( کیلومتر)  فاصله تا گرگان (کیلومتر)  جمعیت  شهرهاي محدوده مطالعه
  91/46  26/79  129167  گنبد
  53/41  13/19  27616  آق قال

  43/33  50/41  15952  گمیش تپه
  16/22  13/27  13640  سیمین شهر

  95/66  37/72  1941  ینچه برونا
  63/31  30/36  5874  انبارالوم

  
در این بین تـأثیر شـهر گرگـان مرکـز اسـتان بـر       

نـواحی مـرزي اسـتان  شـدید      گاههاي شـهري سکونت
که تقریباً حـوزة نفــوذ شـهر گرگـان و    طورياست، به

تقریبـاً تـا نزدیکـی اکثـر      ،مرکـز اسـتان   1جدایی نقطۀ
                                                             

فرمول رایلی ستفاده گردید جهت محاسبۀ نقطه جدایی از  -1
   )120:1380زاده دلیر،(حسین

ه با توجه بـه ارائل خدمات یده شده است کشهرها کش
جمعیتی باالتر شهر گرگان این امر قابـل   برتر و آستانۀ

  ).5(جدول  پیش بینی است



 213                                                                                                                                     و همکاران                قهفرخی جوانبخت زهره

ري همانگونه که در جدول مشخص است نقاط شـه 
به نسبت نزدیکی به مرز از حوزة نفـوذ گرگـان خـارج    

وان مرکـز اسـتان   که گرگان به عنـ شوند ولی از آنجامی
 ،کارکرد دارد 1حیه اي سطح شهر نابه عنوان یک مادر

هاي شهري به نسبت در پیوند با ایـن  گاهتمامی سکونت
  شهر قرار دارند.

با توجه بـه ضـرورت   : شهري -روستایی يهاجریان
و همچنین تاثیرگذاري این  ي فضاییهاشناخت جریان

ي هـا جریـان اي، منطقه گیري شبکۀها در شکلجریان
و مطالعـات   نامـه هـاي حاصـل از پرسـش   موجود یافته

مـورد مطالعـه،    ه در محدودةمیدانی در روستاهاي نمون
  :به شرح زیر است

ــان  ــديجری ــرزي تولی ــادالت م ــۀ : و مب در زمین
مــورد مطالعــه و  ي در محــدودةهــاي اقتصــادجریــان

المللی در ایـن جریـان، نتـایج    خصوص نقش مرز بینهب
آن است که تاثیرگذاري مـرز   دهندةآمده نشاندستبه

حدودة مـورد  هاي مان اقتصادي مابین سکونتگاهبر جری
ازارچـه مـرزي   اندك بـوده و بـه مبـادالت در ب   مطالعه 

) بـراي  بـرون پـل (اینچـه   شـود. اینچه برون محدود می
 ایـن  با .استمبادله و ترانزیت کاال فعال  تردد مسافر و

مرزي فاقد درآمـد مشـخص بـوده و     وجود این بازارچۀ
هیچ درآمدي از  1394 طبق آمار وزارت کشور در سال

ایـن در حـالی اسـت    2این بازارچه وصول نگردیده است
دوازده تعـاونی مرزنشـین بـا    که برابر آمـار ارائـه شـده    

هزار نفر در استان گلستان وجود  196جمعیت بیش از 
 ،سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلسـتان ( دارد

بـرون  با همۀ این تفاصیل بازارچه مرزي اینچه ).1395
در به عنوان بازار محلی توانسته اسـت هرچنـد انـدك    

خصــوص در هها بـ جریـان اقتصـادي مـابین سـکونتگاه    
دهستان اترك و روستاهاي مرزي واقع در آن محدوده 

هـاي اقتصـادي   رز جریـان عالوه بـر مـ   تاثیرگذار باشد.
هاي تولیدي در اینجا کشاورزي (شامل ناشی از فعالیت

ــب بــوده و   در ســاختار زراعــت و صــیادي) الگــوي قال
                                                             

درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات کشور در ارائۀ میزان   وزارت -2
هاي مشـترك مـرزي موضـوع    و اجازه استفاده از امکانات بازارچه

این قانون به حساب درآمـد عمـومی نـزد     140115ردیف شماره 
با عنایبت به غیرفعال بودن ، 1394در سال  داري کل کشورخزانه

 .وصول نشده است بازار مرزي استان گلستان، هیچگونه درآمدي

 را هاي موجـود اشتغال % 59تصادي منطقه در حدود اق
هـاي ناشـی از   به خود اختصـاص داده اسـت و جریـان   

زراعت و صـیادي عمـدة جریـان اقتصـادي موجـود در      
  .)3شکل ( استمطالعه  مورد محدودة

مبادالت مرزي همانگونه کـه در نمـودار مشـخص    
هـاي فضـایی را بـه خـود     است درصد کمـی از جریـان  

ترین آنها در روستاهاي نزدیک اختصاص داده که عمده
، بـرون ، فـدوي  تپـه، داشـلی  مرز همچون کلیجه، اوخی

هـاي صـیادي   کرند در شهرستان کاووس است. جریان
هــاي زراعــت در ه نفــس، جریــاندر چــارقلی و خواجــ

هــاي دامــداري در التــین ســقرتپه و تومــاچلر، جریــان
جیغ در شهرسـتان گمیشـان   تخماق، قلعه جیغ و قلعه

شـوند و جریـان   هاي تولیدي محسوب میعمده جریان
صنعت در چین سـولی و اقـدگش علیـا در شهرسـتان     

هاي تولیـدي را بـه خـود    قال درصد باالیی از جریانآق
وجــود مبــادالت مــرزي   انــد. بــااین داده اختصــاص

هاي فضایی در محـدودة  تأثیرگذاري چندانی در جریان
  مورد مطالعه ندارد.

دهد که بـیش  ها نشان مینتایج بررسی جریان افراد:
ــاجران     %72از  ــا مه ــرتبط ب ــه، م ــاجرت در منطق مه

مندي روستایی جابجا شده به نواحی شهري جهت بهره
خدمات سطوح باالتر بـوده بـه   هاي اشتغال و از فرصت

 هـاي شـکل گرفتـه حـدود    اي که از کل مهاجرتگونه
متعلــق بــه جمعیــت روســتاهاي بخــش مرکــزي  35%

شهرستان گمیشان  بوده که براي دستیابی به وضعیت 
شهر بـه  تپه و سیمینبهتر معیشتی به شهرهاي گمیش

بــه  %18همچنــین  انـد، صـورت دائــم مهـاجرت کــرده  
بـه   %6ترکمن و ستفروشی به بندرصورت موقت براي د

از  %41 حـدود همچنـین   قال در رفت و آمد هستند؛آق
بـه شـهر   معیت روستاهاي مـرزي شهرسـتان گنبـد    ج

برون ازایـن  به شهر اینچه %12، اندگنبد مهاجرت کرده
بـرون بـراي   صورت موقـت بـه بـازار انیچـه    به %8 میان

کننــد. فـروش محصــوالت و دستفروشـی مراجعــه مـی   
نمـودار   4س نتایج به دست آمده در شکل شماره براسا

جریــان مهــاجرت روســتایی شــهري را در روســتاهاي  
تـا   1385هـاي  نمونۀ محدودة مورد مطالعه بـین سـال  

  دهد.نشان می 1394
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  مورد مطالعهموجود روستاهاي نمونه در محدودة  تولیديهاي جریان نمودار: 3شکل 

  )1395 ي میدانی،ها(ماخذ: یافته
  

  
  1394تا  1385هاي در منطقۀ مورد مطالعه بین سال شهري -هاي روستایی: تعداد مهاجرت4شکل 

  )1395هاي میدانی، (ماخذ: یافته 
  

ــتاهاي کوچــک بــه      ــعیت مهــاجرت، از روس وض
 شهرهاي بافاصـلۀ انـدك یـا مراکـز شهرسـتان بـوده و      

جریـان روسـتاهاي   درصد بسیار پایینی از مهاجرت بـه  
اهاي بزرگتر  تعلق می گیرد، ایـن امـر   کوچک به روست

برداري بیشتر از خدمات رفـاهی و مراکـز   ناشی از بهره

دلیل تفاوت درآمدي در شهري برتر داخل شهرستان به
شهرها و روستاهاي منطقۀ مورد مطالعه دانست. با این 
تفاوت که این جابجـایی از الگـوي قـومی نیـز پیـروي      

، سـاکنان  ی مـرزي د. به عنـوان مثـال: در نـواح   کننمی
نواحی روستایی در شهرستان گمیشان، در وهلۀ اول به 
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قال و سرانجام به گنبـد کـه   تپه، بعد به آقشهر گمیش
اي ترکمن نشین اسـت، مهـاجرت   یک شهر مادر ناحیه

کنند. ایـن جایجـایی در فضـاي جغرافیـایی     پلکانی می
صحرا که از نظر فرهنگی و قومی همگنی باالیی ترکمن

ــیدارد صــ ــه آنورت م ــذیرد و ب ــن فضــاي  پ ســوي ای
  جغرافیایی یا حتی بیرون از اُستان بسیار کم است.

   ردهــاال اعم از خُــــدر رابطه با جریان ک :کاالجریان 

فروشـی و همچنـین بـرآورد مایحتـاج     فروشی و عمـده 
زندگی خانوارهاي سکونتگاههاي محدودة مورد مطالعه 

ه از جریان کاال مـابین  آمددستنتایج به نمودار 5شکل 
سکونتگاههاي روسـتایی و شـهري را در منطقـۀ مـورد     

دهد که جریان کـاال(خرده فروشـی و   مطالعه نشان می
  .گیردمی عمده فروشی) را در بر

  
  مورد مطالعههاي روستایی و شهري در منطقۀ ن کاال مابین سکونتگاهجریا :5شکل 

  )1395 هاي میدانی،(ماخذ: یافته
  

وستایی بـه  هاي ردهد که سکونتگاهنشان می نتایج
فروشـی) و خریـد مایحتـاج    نسبت جریان کـاال (عمـده  

کننـد.  به شهرهاي متفاوتی مراجعه مـی  وشی)فررده(خُ
کاال مابین شهر گنبد و سکونتگاههاي  بیشترین جریان
قال و ترین سطح جریان مابین شهر آقروستایی و پائین

نوان مرکز استان ن به عروستاهاي پیرامونی است. گرگا
در این منطقه قرار  اي، در جریان کاالو مادرشهر ناحیه

دهد که گنید نقش هاي میدانی نشان میندارد. بررسی
تــرکمن صــحرا ایفــا  اي را در منطقــۀناحیــه مادرشــهر

  کند.یم

در رابطه با جریان سرمایه در بررسی ؛ جریان سرمایه
عـد،  در هفـت ب میدانی، ابعاد مختلـف جریـان سـرمایه    

سرمایه گذاري در خرید و فـروش زمـین، نوسـازي یـا     
انـداز  و کارهـاي شـهري، پـس   بهسازي مسکن، کسـب  

هـاي  ي و باالخره هزینههاي کشاورزبانکی، ابزار و نهاده
آمده دستهاي میدانی بهجاري مشخص گردید و یافته

 عـد یافتـه  ذاري در هریک از هفـت ب گاز درصد سرمایه
تـرکمن   مـور مـالی در منطقـۀ   رمایه و اُشده جریان سـ 

 6شـکل  صحرا مورد بررسی قرار گرفـت کـه نتـایج در    
  آمده است.  
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  مورد مطالعه لف در منطقۀجریان سرمایه در ابعاد مخت: 6شکل 

  )1395ي میدانی، هاماخذ: یافته(
  

رین جریــان ســرمایه مربــوط بــه در نمــودار بیشــت
ز افـزایش  د نشـان ا و ایـن خـو   هاي جاري اسـت هزینه

گـذاري  هاي زندگی داشته که سـرمایه روزافزون هزینه
بعد از  ها را با کاهش روبرو ساخته است.در دیگر بخش

هـاي  گذاري در ابـزار و نهـاده  هاي جاري، سرمایههزینه
رزي که اقتصاد غالب منطقه است جایگـاه دوم را  کشاو

هاي سـرمایه بـه خـود اختصـاص داده اسـت.      از جریان
هـاي بـا   سازي مساکن نیز از جمله جریانبهنوسازي و 

مورد مطالعه است. در مقابل  اهمیت سرمایه در منطقۀ
ي در کســب و کارهــاي شــهري در   ســرمایه گــذار 

سـرمایه قـرار دارنـد و بشـتر     ترین سطح جریـان  پائین
هاي روستایی گرفته در سکونتگاهگذاري صورتسرمایه

انـداز و  زمینـۀ پـس  نزدیک شهرها انجام شده است. در 
موانـع   ت بانکی مثل وام بافـت مـذهبی منطقـه   اعتبارا

فضایی موجـود  هاي جریان .بسیاري را شکل داده است
روستایی و شـهري در   هايدر محدودة مابین سکونتگاه

هاي تولیدي و مبادالت مرزي، جریـان  چارچوب جریان
افراد، جریان کاال و جریان سرمایه مـورد بررسـی قـرار    

 در غرب محدودة آن است که دهندةننتایج نشا گرفت.
رسـد  طالعه کـه مبـادالت مـرزي بـه صـفر مـی      مورد م

در صیادي ساکنان نواحی روستایی ایی اهمیت مرز دری
فـروش   تپه به عنوان بـازار شهر گمیش. دوچندان است

که بـا بنـدر   (درحالی3کندماهی، نقش مهمی را ایفا می
ـ شـهري    اي روستاییامیرآباد در رقابت است). پیونده

ــان ــون جری ــ پیرام ــف م ــاي مختل ــهر و ه ــن ش ابین ای
گیــرد کــه کــارکردي صــیادي روســتاهایی شــکل مــی

هاي وابسته به کشاورزي داشته و در حوزة نفوذ فعالیت
چـه فاصـله از سـاحل بیشـتر      هـر  سواحل قرار دارنـد. 

می یابد، روستاهاي مبـادالت   شود و زراعت اهمیتمی
 ن یـک روسـتا ـ شـهر     اي با سیمین شهر به عنواعمده

  دارند.   
-، شـهر آق ي محدودة مورد مطالعهدر نواحی مرکز

شهري همچون انبارآلوم قـرار داشـته کـه    -روستا قال و
بیشتر تاثیرگذاري آن قرار داشتن در حوزة نفوذ مرکـز  
اســتان، شــهر گرگــان اســت. ایــن خــود ســبب شــده  
روستاهایی که با فاصلۀ زیادتري از شـرق منطقـه قـرار    

                                                             
از در نواحی روسـتایی ایـن   هاي غیر مجمعضل صید و صیادي -3

شـدن صـید   به دلیل نزدیکی به ساحل کـه بـدلیل کـم    محدوده،
، اکثر جوانان و یا صیادان بـراي  داخلی دریاي خزر ماهی در حوزة

شده ایران نموده و امرار معاش اقدام به خروج از منطقه آبی تعین
هـاي  شوند که با دستگیري و زندانیمنستان میهاي ترکوارد آب
مدت و یا حتی بـه دلیـل اقـدام بـه تیرانـدازي مـامورین       طوالنی

شود؛ همچنین آمار دریایی ترکمنستان منجر به فوت صیادان می
 خورد.شدگی در دریا در ایام طوفانی نیز به چشم میباالي غرق
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هـا را متناسـب بـا ایـن     ترجیح مبادالت و جریاندارند 
عنـوان مثـال   بـه  قال شکل دهنـد، مزیت نسبی شهر آق

 40روستاي سـقرتپه و آلتـین تخمـاق کـه در فاصـلۀ      
کیلومتري با گمیش تپه قـرار دارد، از سـمت دیگـر در    

کیلومتري شهر آق قـال قـرار گرفتـه عمـده      25فاصلۀ 
یگر جریـان در  مراجعۀ ساکنان این روستا و همچنین د

قال (مرکز شهرسـتان مجـاور) و در   اولویت اول شهر آق
ــیش  ــهر گم ــت دوم ش ــز   اولوی ــوان مرک ــه عن ــه( ب تپ

آمــده دســتطــورکلی نتــایج بــهشهرســتان) اســت. بــه
هاي شماي کلی از جریان 9ها در شکل پیرامون جریان

شـهري را در   -موجود مابین سـکونتگاههاي روسـتایی  
  دهد.ن میمحدودة مورد مطالعه نشا

  

  
  مورد مطالعه هاي فضایی در محدوةجریان: 7شکل 

  
: اي در محدودة مورد مطالعهآزمون شبکه منطقه

ــبکه منطقــه  ــاختار ش اي کــارکرد شــبکه  -اي بــا س
فضایی خود و به مثابۀ یک نظـام   -ریزي کالبدي برنامه

اعم  -فضایی، متشکل از روابط و پیوندهاي سکونتگاهی
شهري است و بـر ایـن    -یی و روستاییروستا-از روستا 

هاي فضایی تبعیت مبنا، از قواعد عمومی حاکم بر نظام
در ایـن راسـتا جهـت     ).19:1392 کنند (سـعیدي، می

اي در محدودة مورد مطالعه سـطح  آزمون شبکه منطقه
یـافتگی هریـک از سـکونتگاههاي    برخورداري و توسعه

ــوریس   ــاموزون م ــاخص ن ــتفاده از ش ــا اس ــتایی ب  روس
هاي هریـک از  محاسبه گردید و همچنین تعداد جریان

سکونتگاهها نیز برآورد شده است که نتـایج حاصـل از   
به تفکیـک   7ها در جدول مدل موریس و تعداد جریان

  هاي مورد بررسی قید شده است.شاخص
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  مورد مطالعه محدودةهاي روستایی و شهري در جود مابین سکونتگاهجریان مو: 8شکل 

  )1395ي میدانی، ها: یافته(ماخذ
  

آمـده از شـاخص نـاموزون مـوریس     دسـت نتایج به
دهنـــدة آن اســـت تنهـــا روســـتاهاي کرنـــد، نشـــان
سـولی و خواجـه نفـس روسـتاهایی     برون، چـین داشلی

هســتند کــه از نظــر ســطح برخــوداري داراي توســعۀ  
مناسب هسـتند، مـابقی روسـتاها جـزو روسـتاهاي بـا       

متوسط، ضـعیف و توسـعه   سطح توسعۀ نسبتا مناسب، 
ها نیـز سـطح   باشند. به نسبت فضاي جریاننایافته می

یافتگی بسیار تأثیرگذار بـوده و چهـار روسـتاي     توسعه
هــاي بیشــتري نســت بــه دیگــر  ســطح اول از جریــان

ــی  ــر در  روســتاها برخــودار م ــین اگ ــن ب باشــند. در ای
ــتر      ــردازیم بیش ــایج بپ ــه نت ــتانی ب ــارچوب شهرس چ

ــتا  ــتاهاي شهرس ــورد  روس ــدودة م ــان در مح ن گمیش
نفـس روسـتاهایی هسـتند کـه از     مطالعه جزو خواجـه 

ــرعکس     ــتند ب ــودار نیس ــب برخ ــعۀ مناس ــطح توس س

خصوص روسـتاهایی کـه   روستاهاي شهرستان گنید به
به مـرز نزدیکتـر هسـتند بـه نسـبت از سـطح توسـعه        

به واسطۀ ساختار کشاورزي منطقـۀ   بهتري برخودارند.
ین بخـش بـه دریافـت خـدمات و     مورد مطالعه و نیاز ا

همچنــین وجــود مراکــز خــدماتی، معمــوال شــهرهاي  
منطقه بر اساس ارائۀ خدمات به مراکز پیرامونی شـکل  

که هر یک از شهرها؛ در قالـب شـهر   طورياند بهگرفته
قال و گمـیش تپـه) و سـایر    به معناي واقعی (گنبد، آق

شهر) بر اساس میـزان ارائـه کننـدگی     -(روستا شهرها
ــبکه  ــدمات و ش ــل بــه آن و    خ ــاطی متص ــاي ارتب ه

انـد.  ساختارهاي سنتی بازار، شـکل و سـاماندهی شـده   
هـــا و جهـــت بررســـی میـــزان همبســـتگی جریـــان

اي از یـافتگی در چـارچوب یـک شـبکه منطقـه     توسعه
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  آمده است. 8آن در جدول ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیـد کـه نتـایج    
  

  مورد مطالعه موریس و تعداد جریان در محدودة ل توسعۀها، نتایج مدشاخص :7جدول 

  جمعیت  
نهایی شاخص  ي موریسهاشاخص

تعداد   سطح توسعه  توسعه موریس
تعداد   هاجریان

  خدمات
شاخص 
  شاخص ویژگی  مرکزیت

  11  متوسط  6/22  5/4  61/0  13  1374 قعله جیغ
  9  متوسط  4/25  4/6  82/0  14  697  التین تخماق

  4  نایافتهتوسعه  2/9  0/2  31/0  9  383  قلمس
  6  نایافتهتوسعه  9/7  0/4  69/0  10  644  توماچلر
  5  ضعیف  0/13  4/2  39/0  10  1447  سقر تپه

  31  مناسب  5/91  2/76  2/3  26  5129  خواجه نفس
  6  مناسبنسبتا  6/36  5/19  79/1  13  2730  چارقلی

  12  مناسب  6/68  6/54  63/2  29  4254  چن سولی
  17  مناسبنسبتا  8/41  0/36  10/1  20  1280  اقدگش علیا

  7  ضعیف  3/13  9/2  31/0  14  487  کلیجه
  7  ضعیف  3/11  1/2  32/0  9  286  دانشمند
  19  مناسبنسبتا  4/48  3/32  47/1  28  2101  فدوي
  4  ضعیف  7/11  9/2  53/0  10  279  دماغ

  12  متوسط  4/18  1/5  79/0  13  316  ترشکلی
  38  مناسب  6/74  8/52  81/2  40  1451  داشلی برون

  10  ضعیف  9/10  9/1  31/0  9  430  قیزلر
  3  نایافتهتوسعه  0/3  6/0  18/0  5  174  خیرخواجه نجف

  خیرخواجه
  6  ضعیف  9/11  8/2  44/0  11  612  علیا و سفلی)(

  9  نایافتهتوسعه  9/7  6/1  30/0  8  371  اوخی تپه
  53  مناسب  6/98  8/89  9/3  47  5616  کرند

  )1396 (ماخذ: نگارندگان،
  

  ايها و توسعه در چارچوب شبکه منطقهنتایج ضریب همبستگی جریان: 8ل وجد
 موریس مدل هاجریان 

 ضریب همبستگی اسپرمن

 هاجریان
 561/0 1 ضریب همبستگی

 010/0 . معناداري
 20 20 تعداد

 موریس مدل
 1 561/0 ضریب همبستگی

 . 010/0 معناداري
 20 20 تعداد

  
روابـط فضـایی روسـتاهاي مـورد      منظور تحلیـل به

آمــاري از نــوع همبسـتگی میـان دو      ۀبطـ مطالعـه، را 
و ســطح   ي روسـتایی ـ شـهري    هاجریانمتغیر سطح 

شـاخص   ۀرداري آنـان از نظـر نماگرهـاي توسـع    برخـو

 05/0 محاسبه و برآورد شد. در سـطح خطـايموریس 
درصد چـون سـطح معنـاداري     95/0 سـطح اطمینـان

 تـوان اسـت، مـی   05/0 چکتر از آلفايشده کو محاسبه
 ۀاساس ضریب همبستگی اسپیرمن، رابطکه بر پذیرفت
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 و  شـهري  -هـاي روسـتایی  جریانمعناداري بین سطح 
میــزان  و میـزان تعامـل آنهـا بـه    ســطح برخــورداري   

 ؛وجـــود دارد ايروابـط درون شـبکه  قالــب  در  561/0
 نگـرفتن  تـوان استنباط کـرد کـه شـکل   بنـابراین مـی

ضـعیف توسـعه   ، سطح ايکاملی از شبکه منطقهالگوي 
ـــتاهاي  ــهرا در روسـ ــورد مطالعـ ـــزایش داده و  مـ افـ

-در جارچوب شبکه منطقه تعـامالت ۀبـرعکس توسـع
در این روستاها شـده   افزایش سطح توسعهموجـب  اي

گیـري  شـکل تـوان تحلیـل نمـود کـه     میرو ازاین.است
بـه   افزایش آنهاها و جریان شهري -پیوندهاي روستایی

سـطح محرومیـت و   یـافتگی و کـاهش    نسبت توسـعه 
برخوداري سکونتگاههاي روسـتایی در محـدودة مـورد    

 اي به توسعۀشبکه منطقه در چارچوبتواند مطالعه می
  شهري منتهی گردد. -یکپارچه روستایی 

  
  گیريبحث و نتیجه

وابســتگی  بــا توجــه بــه تغییــرات زیــاد در زمینــۀ
ي هـا اعی میان سکونتگاهها با مقیـاس اقتصادي و اجتم

اي در هـاي سـازمانی و شـبکه   مختلف، توجه به نگرش
 ).4،59:2014ها، رو به افزایش است (دکـس ریزيبرنامه

 کارکردي -سرشت ساختاريبه عنایت با از سوي دیگر
توجـه بـه    )1388 (سـعیدي،  روسـتایی  هايسکونتگاه

ي شـهري و پیونـدها  هاي متقابـل روسـتایی ـ     جریان
یکپارچـه داراي اهمیـت فـراوان     برآمده جهـت توسـعۀ  

هـاي موجـود در   ست. بدین جهت در این مقاله جریانا
بررسـی قـرار گرفـت و بـه     مورد مطالعه مورد  محدودة

هاي ها سطح توسعۀ هر یک از سـکونتگاه نسبت جریان
روستایی محاسبه شد تا از این طریق مشخص شود که 

رویکـرد شـبکه    ي فضـایی در چـارچوب  هـا آیا جریـان 
مـورد   با توسعه روستاهاي محدودةاي در نسبت منطقه

-ورد استناد قرار گیرنـد. نتـایج بـه   مطالعه می توانند م
ه به نسبت افزایش تعداد آمده روشن ساخت که بدست

بودن آنها و همچنین امکان ها، دوسویه و تعاملیجریان
گیري پیوندها روسـتایی ـ شـهري در چـارچوب      شکل

 محـدودة اي، سطح توسعه روستاهاي منطقه یک شبکه
طالعه افـزایش یافتـه و امکـان توسـعۀ مناسـب      مورد م

                                                             
4. Dax 

هاي سعیدي و یافته تطبیق با شود. این یافتهفراهم می
ــکل   ــع ش ــی موان ــه در بررس ــاران  دارد ک ــري همک گی

شــهري بــه مــوارد فــوق اشــاره  -پیونــدهاي روســتایی
چنـین  هم .)23:1391 (سـعیدي و همکـاران،   اندنموده
-ر زمینه نسبت مابین جریـان آمده ددستهاي بهیافته

ی و سطوح آنها در تطبیق روستای هاي فضایی و توسعۀ
هدایت و همکاران قرار گرفته که در تحلیـل   با مطالعۀ

تعامالت روستایی ـ شهري با توسعۀ روستایی بـه    نقش
 اند(هـــدایت و همکـــاران،ایـــن مهـــم دســـت یافتـــه

 روستایی ۀ یکپارچۀتوسـعبه  ). لزوم توجه 651:1394
قابلیـت  ، ايمنطقهه شبک رویکردبا تأکید بر  ـ شهري 

ــان  ــویه جری ــل دوس ــدي، دسترســی و تعام ــاي تولی ه
را در بسـتر محیطـی    سرمایه، افـراد، کـاال و اطالعـات    

تحــرك اقتصـادي و اجتمـاعی در    فراهم آورده که بـه  
 ).2001 ،رابینویچ( انجامداي میسطوح محلی و منطقه

ــدودة  ــر مح ــن منظ ــورد مطال از ای ــطح م ــه داراي س ع
-هاي یاد شده بوده و شبکه منطقـه متوسطی از جریان

هاي شـهري  نسبت دوري و نزدیکی به سکونتگاه اي به
ــ ــعۀ   هو ب ــت توس ــله در آن، جه ــش فاص ــوص نق  خص

  .کننده استشهري تعیین -ستاییرو
هاي فضایی و المللی در جریاندر این بین مرز بین

مـورد مطالعـه    ةشهري در محدود -هاي روستاییپیوند
ــدان ت ــعۀ   چن ــرعکس ســطح توس ــوده و ب ــذار نب اثیرگ

المللی کاهش سکونتگاهها به نسبت نزدیکی به مرز بین
محـدوده جـزو    از این یهایاي که بخشگونهیابد. بهمی

از چنین  5.نایافته ( مناطق محروم) است مناطق توسعه
ساختارهاي طبیعـی و   مورد مطالعه با منظري محدودة

انـزواي   از عـواملی همچـون  فرهنگی متـاثر   -ماعیاجت
-ي قومیتی درون منطقههاا و رقابتتضاده جغرافیایی،

المللی در ي بینهاي حاصل از مرزهااي به عالوه تقابل
اي منطقههاي درونتبلور فضایی از جریان سطوح ملی،

 ي روستایی و شـهري بـوده کـه هـر    هامابین سکونتگاه
ه و بیش از هر چیـزي  ثیر پذیرفتاز عوامل فوق تأکدام 

                                                             
ریت کشوري خحدمات مدی 68ماده  1طبق موضوع بند  -5

هاي از شهرستان تمامی محدودة مورد مطالعه به جز بخش
-یافته یا محروم محسوب میقال جزو مناطق کمتر توسعهآق

  شوند.
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ي کـه  ابه گونـه اند. نایافتگی سوق یافتهبه سمت توسعه
مـورد مطالعـه داراي    هروستاهاي محدود % 50بیش از 

نایافته بوده و اگـر سـطح   سطح توسعۀ ضعیف و توسعه
 % 70هـم اضـافه کنـیم نزدیـک بـه       را متوسط توسعه

متوسـط بـه پـایین هسـتند. در     روستاها داراي توسعه 
در محـدودة مـورد    6کنار آن، بـاال بـودن نـرخ بیکـاري    

ن بــه وضــعیت نامســاعد دادمطالعــه عــالوه بــر شــکل
آن اســت کــه مــرز نتوانســته  دهنــدةمعیشــتی، نشــان

آن برالوهع 7حداقل اشتغال را براي ساکنان ایجاد نماید.
و مقایسـه   8درصدي 40نتایج آزمون ورتهایم یا آزمون 

دهندة آن است کـه محـدودة   با میانگین کشوري نشان
کــه  از جمعیــت جــوانی برخــودار بــودهمـورد مطالعــه  

  ند.  نیازمنداشتغال و درآمد هست
هـاي  در چنین وضعیتی که نتیجۀ واکـاوي جریـان  

بخشـی از  عنـوان  فضایی در محدودة مورد مطالعـه بـه   
گـردد نگـاهی بـه    پرسش اصلی پژوهش مشـخص مـی  

 -ي روسـتایی هـا اهگانه مـابین سـکونتگ  هاي پنججریان
وب نقش کـارکردي و  چارچدهد که درشهري نشان می

مـورد مطالعـه و    اهمیت سکونتگاههاي شهري محدودة
هـاي  شدت، تاثیرگذاري و تعامالت جریانفاصله از آن، 

نقش شهر گنبد بـه   یابد.و یا کاهش میفضایی افزایش 
هر گرگـان  اي در رقابت با شـ شهر ناحیهعنوان یک مادر

ــ  ــه عنــوان مرکــز اس ــت ب ــوده و اهمی ــان ب تان در جری

                                                             
ـ برابر محاسبۀ آماري مستند به  سرشماري نفوس و مسکن در   6

، در 41/21،نرخ بیکاري در شهرستان گمیشـان   1395سال 
 %21/12قال ان آقو در شهرست 70/15شهرستان گنیدکاووس

  است.
این نکته قابل ذکر است که به علت تفاوت ماهیتی مرز استان  -7

گلستان با دیگر مرزهـاي کشـور، حتـی زمینـۀ اشـتغال در      
مشاغل غیر رسمی همچون کوله بـري نیـز در اینجـا وجـود     

  ندارد.
ـ با استفاده از این آزمون که مالك سـنجش جـوانی جمعیـت      8

عیت جوان خواهند بود کـه نسـبت   است، مناطقی داراي جم
سال به کل جمعیت آنها برابـر یـا بیشـتر از     15جمعیت زیر 

درصد باشد. طبق تعریف سازمان ملل، ضریب سالمندي  40
اي درصد و بیشتر است. به این معنی زمانی کـه منطقـه   15

درصد گذشـت، آن  15ساله و باالترش از  65نسبت جمعیت 
 (ســاعی ارســی، کنــدجامعــه ســاختاري ســالمند پیــدا مــی

  ).157:1389؛ سمیعی نسب و ترابی،118:1388

ستان بیش از همه وابسـته بـه   یابی آن در شرق اتوسعه
طالعـات و سـرمایه   از افراد، کـاال، تولیـد، ا   یهایجریان

مورد مطالعه مابین شـهر گنبـد و    است که در محدودة
ه شـامل گمـیش تپـه،    دیگر نواحی شهري ایـن منطقـ  

ه بـه تبـع ایـن    در جریان است کـ قال بندرترکمن و آق
اي نـواحی  ي محلـی و منطقـه  هـا ها در مقیـاس جریان

. وجــود مــرز روســتایی و شــهري را در بــر مــی گیــرد
هاي بـین المللـی در   عنوان گذرگاه مبادالت و جریانبه

این شهر خود بر اهمیت شهر گنیـد فراتـر از خواسـت    
 برپایه نظام توزیع جمعیتی ساکن منطقه، افزوده است.

شده در اسـناد فرادسـتی(جدول   بینیهاي پیشفعالیت
اي برخـوردار  شهر گنبد از نقش برتر منطقـه  )،9شماره
ــی ــتان م ــوند و شهرس ــان ش ــاي گمیش ــال و ، آق9ه ق

ي اصـلی صـنایع برتـر    هـا بندرترکمن به عنـوان قطـب  
  اند.مدنظر قرار گرفته

  
اي و ملـی، در  هرچند برنامه تا اجرا در ابعاد منطقه

تا کنون، در  1380خصوص از دهۀ یان اخیر بهطی سال
 - محدودة مورد پژوهش به تقویت پیوندهاي روسـتایی 

شهري و توسعه یکپارچه آنها منتهـی نگردیـده و تنهـا    
ها منتفـع  سکونتگاههاي شهري از برخی از این فعالیت

-در این مورد اینجـه (اند. تبدیل روستا به شهر گردیده
شهر در حال حاضـر و داشـلی   برون، انبارالوم و سیمین 

برون در آینده) نیـز نتوانسـته اسـت تعـادل الزم را در     
ساختار ناکارآمد محدودة مورد مطالعه فراهم آورد، هـر  

خصوص جریان کاال، اطالعات و ها بهچند شدت جریان
افراد را تقویت نموده ولی جریان تولیدي و سرمایه بـه  

عیت نفـع سـکونتگاههاي شـهري اســت. ایـن امـر وضــ     
درآمدي و اشتغالی را سبب گردیـده کـه بـاالتر بـه آن     

خصـوص از  اشاره شده است، هرچند که ایـن امیـد بـه   
                                                             

شده در پرورش میگـو  هاي انجامگذاريـ به عنوان مثال سرمایه9
در شهرستان گمیشـان سـبب گردیـده کـه ایـن شهرسـتان       

آورده و تولیـدات  دسـت جایگاه با اهمیتی را در این بخش بـه 
مچنین خصوص تهران و هخود را به مناطق مختلف کشور به

اي که به گفتۀ مـدیرکل  خارج از کشور ارسال نماید. به گونه
درصـد   80، حـدود  1395شیالت استان گلسـتان در سـال   

میگوي تولی شده به خارج از کشور صـادر گردیـد و حـدود    
  میلیون دالر ارز حاصل گردید. 5/5
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شـود  هاي استانی تأکید مینویسسوي مدیران و برنامه
آهن و فرودگاه در بخـش  گسترش شبکۀ جاده و راهکه 

شرقی و شمال شرقی، این قسـمت را از انـزواي نسـبی    

شکوفایی توان بالقوه طبیعـی و  در خواهد آورد و باعث 
  .اقتصادي و اجتماعی آن خواهد شد

  
  هاي نواحی مرزي استان گلستاندر شهرستان شدهبینیي پیشهاتوزیع فضایی فعالیت: 9جدول 

  در نظر گرفته شده عملکرد فضایی آتی  عملکرد فضایی موجود  هاشهرستان

 ،شهرك صنعتی هزار هکتاري اترك ،معدنیبرداري ناحیه بهره  مرغداري، صنعتی ،زراعی  قالآق
  دمجتمع نورد فوال

  بازرگانی، معدنی  گمیشان
 پاالیشگاه گاز، ویژه تخصصی ۀمنطق ،برداري معدنیناحیه بهره

، گمرك ساحلی ،سیسات بندريأت ،برداري معدنیناحیه بهره، ونفت
  المللی گمیشان سایت قایقرانی تاالب بین، بارانداز

، صنعتی، دامداري، باغداري ،یزراع  گنبد کاووس
  بازرگانی، معدنی

درمانی  مرکزیت خدمات، ي فنیهاآموزش ۀمرکزیت توسع، قطب فرهنگی
بازارچه  و مرك، گبرداري معدنی ناحیه بهره، برتر خدمات برترآموزشی

- مجتمع پزشکی، مجتمع خدمات بازرگانی ، ايفروشگاه زنجیره ، مرزي 
  يورزشی سوارکاري گنبد، گردشگر

  )1395-1380 ،(اسناد و مطالعات مختلف توسعه استان گلستان ماخذ:
  

 هـاي موجـود در  بررسـی جریـان  با توجه به نتـایج  
از آنجـا کـه خصـلت بنیـادین      مورد مطالعه و محدودة

پیوسـتگی درونـی   ها، از جمله نظام فضـایی،  نظام ۀهم
بـین ســاختارهاي   بایـد مــی ،اجـزاي مختلـف آنهاسـت   

ــ  ــف و کارکرده ــوعی   مختل ــام، ن ــر نظ ــاگون ه اي گون
همـین همنـوایی    باشـد. همپیوندي و همنوایی برقـرار  

ــام     ــر نظ ــی در سرتاس ــویش درون ــوعی پ ــه ن اســت ک
 سازد کـه تـا  سکونتگاهی در سطح مورد نظر برقرار می

 اي از اتصاالت، بههمچون شبکه کوچکترین اجزاي آن،
ــی  ــرتبط م ــدیگر م ــدیک ــعیدي، گردن . )14:1392 (س

 سـه شـبکۀ  را مبتنـی بـر    ايمنطقه کۀتوان یک شبمی
مــورد  چهـار منظومـۀ روسـتایی در محـدودة    محلـی و  

  :که عبارتند از مدنظر قرار داد
 هاي شهري گمـیش تپـه، سـیمین شـهر    سکونتگاه )1

ــتا ــهر) و  -(روسـ ــتایی  شـ ــکونتگاههاي روسـ سـ
ــغ ــزرگ،جی ــین تخمــاق کوچــک و ب  ،قلمــس ،الت

ــاچالر ــس  ،توم ــه نف ــارقلی و خواج ــۀ چ  (منظوم
  سیمین شهر) روستایی

 -، انبــارآلوم (روســتاقــالسـکونتگاههاي شــهري آق  )2
 سولیچن تپه،و سکونتگاههاي روستایی سقر شهر)

  روستایی انبارآلوم) (منظومۀ اقدگش علیا و

 -(روسـتا  ، اینچه بـرون شهري گنبدهاي سکونتگاه )3
 ،فـدوي  ،دانشـمند  هاي روستاییو سکونتگاه شهر)

  چه برون)روستایی این (منظومۀکلیجه ،اوخی تپه
ــکونتگاه )4 ــکونتگاههاي   س ــد و س ــهري گنی ــاي ش ه

خیر خواجـه   برون، ترشکلی، دماغ،روستایی داشلی
ــد،  ــه نجــف، کرن ــا، خیرخواج ــر ســفلی و علی  قیزل

  روستایی، داشلی برون) (منظومۀ
 -بـرون بـه یـک روسـتا    یابی تبدیل داشلیبا امکان

 اي در محـدودة شـبکه منطقـه  شهر منظومه روسـتایی  
کامل می گردد. بااین وجـود سـه شـبکۀ     مورد مطالعه

 9محلــی موجــود در منطقــۀ مــورد مطالعــه در شــکل 
 -ي روسـتایی هـا تگاهترسیم شده که پیونـدهاي سـکون  

لعـه در سـه سـطح شـبکه     مـورد مطا  شهري در منطقۀ
  دهد. محلی نشان می

شهرهاي بندرترکمن و گمیش تپـه بـه    9در شکل 
هر شـ  -عنوان شـهرهاي متوسـط و کوچـک بـا روسـتا     

شهر در سطح دو در کرانۀ غربی نوار مرزي قرار سیمین
بـرون  اي گنید با روستاشهر اینچهدارند. مادرشهر ناحیه

 هایی از روستا شهرهاي انبـارآلوم و سـیمین  که جریان
کند در سطح یک در کرانـۀ  شهر هم به خود جذب می

شرقی نواحی مرزي استان گلستان قرار داشـته و شـهر   
وستا ـ شهر انبـارآلوم در جنـوب نـواحی     قال با یک رآق
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مرزي در سطح سه پیونـدهاي سـکونتگاههاي شـهري    
این نواحی قرار گرفته است. این نکته را نباید فرامـوش  
کرد که امکان ارتباط مستقیم شهر گرگـان بــا نقــاط    

هـاي پیرامون آن نیـز دلیلـی بـر    شـهري و شهرسـتان
غیره در مرکز امکان توسعۀ روابط اجتماعی، فرهنگی و 

اسـتان بـا کـل نقـاط پیونـد مراکـز شـهري اسـتان از     
ــت    ــراي تقوی ــی اســت. ب ــق شــبکۀ راههــاي زمین طری
پیوندهاي روستایی ـ شهري و شکل گیـري بسـترهاي    

توسـعۀ یکپارچــه در محــدودة مــورد مطالعــه، تقویــت  
ــدهاي ر ــادي     پیون ــاد اقتص ــهري در ابع ــتایی ـ ش وس

راي اولویـت بـوده و   ي تولیدي و سـرمایه) دا هاجریان(
خصوص، بـاز کـردن درب   بهتقویت پیوندهاي ارتباطی 

کشور در مرز ایران و ترکمنستان از طریق منـاطق آزاد  
نفس و نیز سایر برون و نیز اترك و خواجهتجاري اینچه

تواند در این خصوص بسیار کمک کننده ها میمحدوده
  باشد. 

  

  
  مورد مطالعه محدودةهاي محلی شهري شبکه -ستایی سطوح پیوندهاي سکونتگاههاي رو: 9شکل 

  )1395(ماخذ : بازدید میدانی، 
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  .تشارات پاپلیچاپ اول، مشهد، ان
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