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  چکیده
زمینـه ایجـاد    ،فضا در ییایپو نیا آن است. ییایپو و يریتطورپذ یانسان يها گاه سکونت يها یژگیو از یکی

هاي ونـد یپایـن   مـی سـازد،   میسـر شـهري   -ي روستاییها پیوندقالب  در را روستا و ي فضایی بین شهرها جریان
است کـه   يا ناحیهعرصه  در يکانون شهر و ییروستا يها اهگ سکونت هیسو حاصل تعامالت دو يشهر -ییروستا

ي فضـایی  هـا  گسترش این جریان شکل گیري و .دیآ یم دیاطالعات پدو  ها افراد،کاال انیجر يها انیبه سبب جر
 بر تحلیلی. هدف این تحقیق انجامدسازمان فضایی می به ایجاد )اي منطقه اي و ناحیه محلی،مختلف (درسطوح 

 الگـوي  بـر  مبتنـی  کتـول  آبـاد زرین گل شهرستان علی - محمدآباد ناحیه گردشگري يها مقصد فضایی تتعامال
 جامعـه . است تحلیلی -توصیفی روشمبتنی بر  و کمی تحقیق شناسی روش .استاي شبکه فضایی یابی سازمان
 روسـتایی  دشـگري گر گاهی روستایی که همگی بـه عنـوان مقصـد    نقطه سکونت 20 شامل مطالعه، مورد آماري

 يهـا  شـیوه  بـه  اطالعـات  گـردآوريِ  براي .هستند آبادکتولعلی شهرستان در واقع گل زرین -محمدآباد درناحیه
اسـتفاده شـد. البتـه،     نامه پرسش گري و ابزار فن پرسش از میدانی، روش در .است شده عمل میدانی و اسنادي

یی مانند فرمانداري، میراث ها و سازمانمانند مرکز آمار ایران مراکز اطالع رسانی  به ثانویهي ها براي برخی از داده
تحلیـل شـبکه   با توجه به ماهیـت مسـاله از   . شد مراجعهآباد فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی شهرستان علی

استفاده شده اسـت. در ایـن روش سـه دسـته شـاخص وجـود دارنـد کـه در ایـن پـژوهش از            )SNA( اجتماعی
اسـتفاده شـده اسـت. همچنـین، در ایـن روش       )ازه شبکه، تراکم شبکه و مرکزیت شـبکه ي کالن (اندها شاخص

، تحقیـق  يهـا  با توجـه بـه یافتـه    .ندگرفت تحلیل قرار تجزیه و مورد Nodexl افزار نرم وسیله بهي جریانی ها داده
  :آمد دسته ب نتایج زیر

ي بخـش کشـاورزي   هـا  مبتنی بر فعالیتتعامالت فضایی در سطح ناحیه اگرچه مبتنی بر ساختارهاي محیطی  -
انداز چشم،  اقتصادي و امکان محیطی -ولی در دهه اخیر به علت تحول در بسترهاي اجتماعی شکل گرفته است

و تنـوع   از تعـدد  (با فعالیت گردشـگري)  بومی مرتبط يها گذاري و سرمایهطبیعی) مبتنی بر فعالیت گردشگري 
  بیشتري برخوردار شده است.

ت فضایی نوین نه تنها زمینه افزایش تعامالت درون قلمروي را فراهم نموده است. بلکـه زمینـه افـزایش    تعامال -
نیز افزایش یافته است. مبتنی بر بنیان نظري تحلیل شبکه، این نوع از تعامالت بسترسـاز  تعامالت برون قلمرویی 

  (یا نظام سکونتگاهی) خواهد شد. پایداري شبکه
بـا   هـا  از تعدد و تنوع برخوردار شده و سطح تعامالت هم ارتقا یافته است. ولی ساختار جریـان  ها اگرچه، جریان -

سـویه برخـوردار اسـت.     سویه و مکمل، از ماهیتی یک جاي ماهیت دوه ببزرگ ي ها نقش پذیري شهرها و روستا
 گاهی شکل نگیرید. تا پیوند بین سکونتاست این ویژگی سبب شده 

ناحیـه   ،سـازمان فضـایی  ، شـهري  -روسـتایی ي هـا  پیوند هاي فضایی، تعامالت فضایی،ریانج :ي کلیديها واژه
  1زرین گل. ،محمدآباد

                                                             
 mazidi.hajar@gmail.com نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
 محـیط  هـاي پدیـده  چـه  جغرافیـایی،  هـاي پدیـده 

ــی ــه و طبیع ــده چ ــايپدی ــاعی ه ــادي، -اجتم  اقتص
ــون ــر همچــ ــدة هــ ــی، پدیــ ــه عینــ ــا نــ  از تنهــ
 نشــــات نیروهــــا و عوامــــل از یـیــــها همجموعــــ

 قــرار دگرگــونی معــرض در دایمــا بلکــه ند،رـگیــ مــی
ــد ــن. دارن ــیت ای ــانگر خصوص ــۀ دو نش ــی جنب  اساس

 از برآمـده  اجزایـی  از هـا پدیـده  کـه  این نخست: است
ــل ــاي و عوام ــاگون نیروه ــکیل گون ــده تش  و انــدش
 دارد وجــود جــوهري پیونــدي اجــزا ایــن بــین دیگــر،

 مــرتبط هــم بــه افــزاهــم تــاثیر قالــب در را آنــان کــه
ــی ــازدم ــن .س ــزا ای ــا اج ــا طبع ــدیگر ب ــل در یک  تعام

ــی ــتند دائم ــت و هس ــرف در نهای ــده، مع ــم پدی  از ه
ــاظ ــکل لح ــم و ش ــوا، ه ــه محت ــمار ب ــی ش ــدم  رون

  ).107: 1377 سعیدي،(
ــابراین ــده بنـ ــا پدیـ ــایی، يهـ ــم جغرافیـ  از اعـ

ــا و اکولوژیـــک -طبیعـــی ــاعی یـ ــادي -اجتمـ  اقتصـ
ــلت داراي ــدي خص ــام قانونمن ــا نظ ــتم( ه ــا سیس ) ه

. کننــد مــی  عمــل  وار نظــام  رو، ایــن  از و هســتند 
ــابراین، ــم بن ــا عل ــز جغرافی ــل، در نی ــام عم ــا نظ  يه
 در فضـایی  نظـام  هـر  و کنـد مـی  بررسی را جغرافیایی
ــا ــکل جغرافیـ ــه از متشـ ــاختارها از اي مجموعـ  و سـ
ــارکرد ــتها کــ ــعیدي،( ســ  در). 12-13: 1392 ســ

 محیطــی  هــاي توانمنــدي جغرافیــایی،  يهــا  فضــا
 سـکون  اسـتقرار  يهـا  الگـو  بسـتر  ،)انسـانی  و طبیعی(

 از کـه  حـالی  . درآوردمـی  فـراهم  را انسـانی  يهـا  تگاه
 رویکــرد گیــريشــکل و مــیالدي 1960 دهــه اخــر او

ــتمی، ــا سیس ــف ب ــه تعری ــهرها از اي مجموع ــه ش  ب
 روابـــط بـــه زیـــادي توجـــه سیســـتم، یـــک مثابـــه

ــین متقابــل  یــک ســطح در هــاآن توســعه و شــهرها ب
ــه ــد منطق ــتگی و ش ــاتا و پیوس ــل رتباط ــین متقاب  ب

 توجـه  مـورد  فضـایی  سـاختارهاي  مطالعـه  در ها مکان
 و .)2808: 2010،همکـــاران و1تیلـــور( گرفـــت قـــرار

 کـنش  تجلـی  فضـایی  سـاختار این بدان معناست کـه  
 فیزیکـــی محــیط  و انســانی  جامعـــه بــین  متقابــل 

                                                             
1. Taylor et al. 

 یکـــی). 253: 2010 ،2کـــائنس( اســـت آن پیرامــون 
ــاد از ــاختاري ابعـ ــام سـ ــایی نظـ ــاختار جغرافیـ  سـ

ــه[اقتصــادي -اجتمــاعی ــدي صــورت ب ــه قی ] یکپارچ
 و هــا زیرســاخت بــه بخشــیدن مادیــت باشــد، نیزمــی

ــا ــاد ی ــا بنی ــبات يه ــاعی مناس ــه اجتم ــود ک  در را خ
 يهـا  فعالیـت  جملـه  از مختلـف،  يهـا  فعالیـت  و رفتار

ــادي، ــاخته پنهــان اقتص ــی کــه س  و رنــگ آن تجل
ــویی ــادي ب ــن .دارد م ــالی در ای ــه اســت ح ــط ک  رواب

 بــه  و نیســتند مــادي  جــنس از اساســاً  تمــاعیاج
. آینــد شــمار بــه "فضــایی"تواننــدنمــی خــود خــودي

 بـه  اجتمـاعی  روابـط  تجلـیِ  کـه،  معناسـت  بـدان  این
ــورت ــط ص ــاعی رواب ــادي -اجتم ــت اقتص ــه اس  در ک

 پدیــدار عینــی و مــادي ســاختاري یعنــی فضــا شــکل
 نظـام ( نظـام  یـک  صـورت  بـه  کـه  فضا این و گرددمی

 رخوردارـبــ ذاتـی  پویشــی از کنـد، مــی عمـل ) فضـایی 
ــته و ــت پیوس ــه اس ــاً ک ــرض در دائم ــونی مع  دگرگ

 تعامـل  حاصـل  هـا  سـکونتگاه  فضـایی  سازمان. هستند
 نــواحی طبیعــی ســاختار و انســانی جوامــع درازمــدت

ــت ــه اس ــتا ک ــا روس ــهرها و ه ــر ش ــلی عناص  آن اص
 رــــمتأث فضــایی ســازمان پویــایی رو، ایــن از .هســتند

 و شـهري  يهـا  گـاه  سـکونت  يهـا  کارکرد و ها نقش از
 يهـا  پیونـد  و مناسـبات  روابـط،  همچنـین  و روسـتایی 

ــین ــهرها ب ــتا و ش ــا روس ــنچ( اســت ه  ).2: 2005، 3لی
ــاه ســکونت ــا گ ــتایی يه ــا فضــا روس ــاییِ يه  جغرافی

 چشـم  يهـا  نیـرو  و عوامـل  مجموعـه  برآینـد  از حاصل
 مـــل عـــوا از و هســتند  فرهنگـــی و طبیعـــی انــداز 

 آینـد مـی  شـمار  بـه  اي ناحیـه  يهـا  روند در تأثیرگذار
 فــرا يهــا کــانون بــا هــا گــاه ســکونت ایــن تعــامالت و

 افراختـه ( اسـت  تحـول  و تغییـر  حـال  در دائمـاً  ناحیه
   ).36: 1395 همکاران، و

ــن در ــتا را ای ــش س ــذیري نق ــد پ ــوع و جدی  تن
ــارکردي ــی در ک ــانون برخ ــا ک ــه  ،ه ــژهب ــهرها، وی  ش

ــأثر ــا جــویی صــرفه از مت ــا از ناشــی يه ــوده سمقی  ب
 جریــانی مرکزیــت يزمینــه امکانــات، تجمــع و اســت

 از برخـی  رو، ایـن  از. اسـت  کـرده  فـراهم  آنهـا  براي را

                                                             
2. Catanese 
3. Lynch 
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ــ هــا گــاه ســکونت ــژهه ب  الشــعاع تحــت هــا روســتا وی
ــارکرد ــا ک ــا يه ــرار آنه ــی ق ــدم ــن در. گیرن ــد، ای  رون
 کــاال، مــردم، جریــان بــر مبتنــی( تعــامالت از برخــی

ــدمات، ــول، خ ــرمایه پ ــات و س ــاهیتی )اطالع ــک م  ی
  بـا  فضـایی  سـازمان  گیـري شـکل  بسـتر  و یافتـه  سویه

 نماینـد  مـی  فـراهم  را) 1مرکـزي  تـک ( قطبی ساختار
ــر برخــی و ــاهیتی دیگ ــه مکمــل و ســویه دو م  و یافت

 ايشــبکه فضــایی ســازمان گیــريشــکل ســاز زمینــه
ــانونی ــد( ک ــزي چن ــا و) 2مرک ــبکه ی ــوتی اي ش  عنکب

 یـک  هـر  بـا  ،)حـی  نـوا  سـطح  در( هـا  روستا. شوندمی
 اي توســـعه رونـــدهاي فضـــایی، يهـــا الگـــو ایـــن از

ــدمــی طــی را متفــاوتی ــور داداش( کنن ــار پ ، انو همک
1395 :17.(  

گـــل شهرســـتان زریـــن -ناحیـــه محمـــدآباد در     
مـل سـکونت    اوتـرین عـ   مهـم  یکـی از  آبـادکتول، علی

ــتایی)  ــواحی روســ ــابع آب   گزینی(نــ ــود منــ وجــ
ــه ــا رودخان ــدآباده ــن و ي محم ــل زری ــین  وگ همچن

ــل  ــی حاص ــاورزي در اراض ــوده   خیزکش ــراف آن ب اط
ــی   ــه ویژگـ ــالی کـ ــت. درحـ ــا اسـ ــاختاري هـ ي سـ

گـل  زریـن  -ناحیـه محمـدآباد  ي هـا  وکارکردي روسـتا 
 همجـواري بـا   تعـدد،  نظیـر آبـادکتول  شهرسـتان علـی  

ــدیگر،کوچکی، ــاورزي  یکـ ــی برکشـ ــت مبتنـ  ، فعالیـ
ــداري و ــردي   دام ــط عملک ــه رواب ــر ، دامن ــاي  ب مبن

شـکل   خیـز  اراضـی حاصـل   منـابع آب و  دسترسی بـه 
ــه درســال .به طــوريگرفتــه اســت ــرهــا ک ــه  ي اخی ب

 میـان  تعـاملی  رابطـه  وجـود  ضـعف  و توازن علت عدم
 نامتعــــادل توزیــــع مقاصدگردشــــگري، و نــــواحی

 یـــک نبــود  گردشــگري،  توســـعه يهــا  زیرســاخت 
ــازمان ــایی س ــب فض ــت مناس ــعه جه ــافی ،توس  ناک

ــابع بـــودن ــه و اشـــتغال، درجهـــت تولیـــدي منـ  بـ
 و هـا  ظرفیـت  گـرفتن  نادیـده  و تـوجهی  کـم  طورکلی
  شـده  باعـث  روسـتایی  نـواحی  در موجـود  يها توانایی

 اقتصـــادي -اجتمـــاعی توســـعه و پایـــداري مســـائل
ــواحی ــتایی ن ــهرا روس ــ در ک ــورد قهـمنط ــه م  مطالع

ــع ــد شــده  واق ــا ان ــه مشــکل ب ــد مواج ــروزه .کنن  از ام

                                                             
1. Monocetric  
2. Polycentric 

ــگري ــه گردش ــوان ب ــزرگ عن ــرین ب ــم و ت ــرین  مه ت
ــان اقتصــادي تصــنع ــام جه ــرده ن ــی ب ــن. شــود م  ای

 اجتمــاعی - اقتصــادي توســعه در بــه قــدري صــنعت
برنامــه  و مــدیران کــه اســت اهمیــت یافتــه کشــورها
 بــراي  همــواره ملــی و اي منطقــه  محلــی، ریــزان

ــزي ــه ری ــابی و فضــایی برنام ــد آن بازاری ــته  تأکی داش
ــد ــر( ان ــان امی ــی، و فخری ــود ).207:  1396 معین  وج

ــزبرنامــه ــب فضــایی يری ــابیســازمان درقال  فضــایی ی
گردشــگري  مقصــدهاي فضــایی تعــامالت مبتنــی بــر

 از خـدمات و....  ، سـرمایه  ، بـه جریـان مـردم    توجـه  با
ــعیت ــود وض ــد مــی آن موج ــوري بــه. باش  کــه ط

 يهـا  سـتا  ي گردشـگري رو هـا  تعامالت فضایی مقصـد 
زریــن  -(ناحیــه محمــدآباد آبــادکتولعلــی شهرســتان

 برخــــوردار مطلــــوب اییفضــــ ازســــازمان گــــل)
ــی ــد نمـ ــن کهباشـ ــاي ایـ ــم گویـ ــوجهی کـ ــه تـ  بـ

ــت ــا ظرفی ــده يه ــرو در پراکن ــتان، قلم ــدم شهرس  ع
ــادل ــا و تع ــ ن ــامانیه ب ــرد در س ــا عملک ــایی يه  فض

ــامالت فضــایی مقصــد  ــی برتع ــا مبتن ــگري ه ي گردش
ــدین. اســت  ي آن،هــا پیامــد ایــن تحــوالت و ســان، ب

ــترش و  ــث گسـ ــر باعـ ــامالت در تغییـ ــایی تعـ  فضـ
ــان ــردم، (جری ــرمایه، م ــدمات، س ــب  و و...) خ متعاق

 .داده اســت قــرار تحــت تــاثیر ســازمان فضــایی را آن،
ي روزانـه  هـا  ي اخیـر حرکـت  هـا  سـال  به نحوي که در

 از نــواحی روســتایی بــه ســمت شــهرها مهــاجرت از و
 افـزایش چشـم   آبـاد علـی  و آبـاد شهرهاي فاضلجمله 

 تحلیلــی حاضـر  پـژوهش  هــدف گیـري داشـته اسـت.   
 ناحیــه گردشــگري يهــا مقصــد فضــایی التتعــام بــر

 در کتــول آبــادعلــی شهرســتان گــلزریــن-محمــدآباد
کــه عــاملی اي اســت  چـارچوب اصــول الگــوي شـبکه  

ــم و ــده در  مه ــین کنن ــکل تعی ــذیري و ش ــول پ  تح
 ،باشــدمــی ي گردشــگريهــا مقصــد فضــاییتعــامالت 

تعــامالت  نــیم علــل تغییــر در بتــوا ایــن طریــق از تــا
ــایی ــردم فض ــان م ــرمایه، ،(جری ــدمات، س ــه  خ و...)ک

روســتا  و یافتــه شــهررابطــه ســازمان نقـش مهمــی در 
ــد ــد  و دارنـ ــین پیونـ ــا همچنـ ــین  هـ ــایی بـ ي فضـ
ــت ــا فعالی ــامالت فضــایی  يه ــه تع ــوط ب ــان(مرب  جری
 نقشـــی کـــه بـــر و ...)و خـــدمات، ســـرمایه، مـــردم،
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ــگري و ــازار گردش ــدف و ب ــه   ه ــت ارائ ــعه ظرفی توس
ــدمات ــتا  ، خ ــدي روس ــا توانمن  محــدوده در را و... ه

ــن  بــراي بهبــود و همــورد مطالعــه شناســایی نمــود ای
  عوامل تالش نمود. 

  
  نظريمبانی 

 و روابــط از مختلفــی نظــري وتعــاریف هــا دیــدگاه
 اســت گرفتـه  صــورت روسـتایی  و شــهري يهـا  پیونـد 
 -شــهر توســعه تحلیــل و تبیــین در توانســته کــه

 از یکـی  راسـتا  همـین  در. شـود  واقـع  مثمرثمر روستا
ــی ــرین اساس ــوري ت ــا تئ ــانی يه ــت مک ــین جه  تبی
ــارکرد و ســاختار ــت فضــایی ک ــا فعالی  اقتصــادي، يه
ــژوهش ــا پ ــون فــن ارزش ب  اســت،) 1783 – 1850( ت

 حاصـل  کـه  بزرگـی  دشـت  بـا  شـهر  اسـت  معتقد وي
 شـهر  ایـن  .شـود  مـی  احاطـه  دارد، یکنـواختی  خیزي

ــتایی محــدوده ــود روس ــر از را خ ــاال نظ ــدمات و ک  خ
ــامین ــراي و کنــدمــی ت  تولیــدات مــازاد رضــهع ب

ــازار روســتایی، نــواحی کشــاورزي  ســازدمــی فــراهم ب
ــکویی،(  از یکــی راســتا، همــین در ).277: 1375 ش

ــه اساســی يهــا تئــوري  از بســیاري علمــی مبنــاي ک
 سیســتم بــین روابــط و مکــانی فضــایی، يهــا تحلیــل

 نظریــه  گرفــت، قــرار موردتوجــه گــاهی ســکونت
ــان ــا مک ــزي يه ــتالر مرک ــت) 1933( والترکریس . اس

ــن ــه ای ــد نظری ــادي تاکی ــر زی ــط ب ــک رواب ــه ی  طرف
 سلســله الگــوي بـا  مرکــزي يهــا مکـان  بــین عمـودي 
 اســت معنــی بــدان طرفــه، یــک روابــط. دارد مراتبــی

 تــر پــایین مرکـز  بــه بــاالتر مرکـز  یــک از کاالهــا کـه 
 .دهـد نمـی  رخ آن عکـس  فرآینـد  و شـوند مـی  منتقل

 هــا  گــاه ســکونت بــین افقــی روابــط دیگــر؛ عبــارته بــ
 )مرکــزي يهــا مکــان( آنهــا همــه زیــرا، .نــدارد معنـی 

ــا ــدمات و کاالهـ ــابهی خـ ــ مشـ ــی ولیدـتـ ــدمـ  کننـ
ــرز( ــه). 247: 2007 ، 1میجـ ــان نظریـ ــزي مکـ  مرکـ

ــه در کریســتالر ــژو توســط ادام  همچــون هشــگرانی پ
             داده گســترش  )1958( 3هیرشــمن  و) 1954( 2پــرو

 سـله سل رویکـرد  قالـب  در جدیـدي  يهـا  نظریـه  و شد
                                                             
1. Meijers 
2. Peru 
3. Hirschman 

) متـوازن  نـا  رشـد  ، رشـد  قطـب  شـامل ( فضـا  مراتبی
ــن در حقیقــت در. شــد مطــرح ــارادایم، ای  و صــفات پ
 و انــدازه همچــون( هــا گــره بــه منتســب هــايویژگــی

 در آنهــا مرتبــه و بنــدي درجــه مــالك...)  ، جمعیــت
ــاختار ــایی س ــه فض ــرزمین و منطق ــرار س ــت ق  گرف

ــورداداش( ــاران، و پـ ــا).147 :1393  همکـ ــین بـ  چنـ
ــین ــان گرش ــدمن ج ــت در) 1966( فری ــحیح جه  تص

 ي،دیـز  پـاپلی ( رشـد  قطـب  نظریـه  يهـا  کاستی و کم
 ســـاختار درك بـــراي و .)207: 1389  ســـناجردي،

ــاطق فضــایی ــیش و من ــیپ ــرات، بین  و تحــوالت تغیی
ــد ــعه، رونــ ــت( توســ  .)27- 26: 4،1370هیلهورســ
 خــود تحقیقــات براســاس را پیرامــون – مرکــز نظریــه

 کــرد مطــرح) شــیلی و ونــزوئال( جنــوبی مریکــايآ در
ــرافی،( ــرش از دوري بــا او). 119: 1379  ص  يهــا نگ

 نـوعی  بـر  ،)رشـد  قطـب  بـر  عمـدتا  و( اقتصادي صرفا
ــه ــارچگی نظریـ ــه یکپـ ــد اي  منطقـ ــت تاکیـ  داشـ

) م 1970( دهـــه اواســـط در ).19: 1392 ســـعیدي،(
 ایـــده) 1975( 5داگـــالس مایـــک و فریـــدمن جــان 
 بـا  شـهري  – روسـتا  توسـعه  زمینـه  در را خود متضاد

ــام ــعه ن ــروپلیتن، توس ــه آگ ــوان ب ــدیلی عن ــراي ب  ب
ــرد ــا رویک ــب يه ــه غال ــزيبرنام ــه ری  آن در اي منطق
ــان، ــرح زم ــاختند مط ــه در. س ــیس ادام ــدینلی دن  ران
 بــــه فضــــایی و مکــــانی ابعــــاد افــــزودن بــــراي
ــه ــزي برنام ــا ری ــه يه ــایی و اي  منطق ــه فض ــوان ب  عن
ــل ــر مکم ــواع دیگ ــه ان ــزيبرنام ــه ری ــه و اي منطق  ن

 در شــهري يهــا کــارکرد رویکــرد آنهــا جــایگزین
 ،6رانـــدنیلی( ســـاخت مطـــرح را روســـتایی توســـعه

1984: 48.(  
ــه در     ــان نظریـ ــا مکـ ــزي يهـ ــتالر، مرکـ  کریسـ

ــت ــر موقعی ــهر ه ــله در ش ــب سلس ــهري مرات ــا ش  ب
 طـمرتبـــ شـــهري نظـــام در آن اقتصـــادي کـــارکرد

ــت، ــه اس ــوري ب ــه ط ــت ک ــانی مرکزی ــهرها مک  از ش
 دیگــر بــا نســبت در آنهــا قرارگیــري ســبین موقعیــت
ــهرها ــول در ش ــیرهاي ط ــل مس ــی و حم ــی نقل  ناش

ــی ــودم ــن. ش ــی ای ــک از ویژگ ــو ی ــه وســعت س  ناحی
                                                             
4. Hylourst 
5. Friedman and Douglas 
6. Rondinelli 
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ــا پیچیـــدگی دیگـــر ســـوي از و پیرامـــونی  و کاالهـ
 در و داده افـزایش  را آنهـا  توسـط  شـده  ارائـه  خدمات
 ريـــــشه جمعیــت  شــــ افزای بـــه منجــر  نهایــت 

ــی ــود مـ ــورداداش( شـ ــار و پـ  ).132: 1393 ،انهمکـ
ــه ــین نتیج ــاري، چن ــکل رفت ــريش ــبکه گی  از ايش
ــهرها ــا ش ــط ب ــی رواب ــر و افق ــله غی ـــم سلس  بیـرات

ــ ــه تـاس ــب در ک ــام قال ــت نظ ــانی مرکزی ــل مک  قاب
  .)315: 1995 ،1بتن( نیست توضیح

ــاگنی       ــالون و کامـــ ــره در ســـ ــین زمـــ  اولـــ
ــد پژوهشــگرانی ــه پاســخ در کــه بودن ــا کاســتی ب  يه

 ارائــه  بــه  مبنــا،  انــدازه مراتــب  سلســله  پــارادایم
ــردي ــد رویک ــراي جدی ــیح ب ــات توض ــایی واقعی  فض

ــام ــد اهتم ــاگنی(ورزیدن ــالون و کام  ).83:  1993 ،2س
ــا ــار آنه ــتند اظه ــه داش ــر ک ــرم اگ ــله ف ــب سلس  مرات

ــر توســط شــهري، ــل اث ــین متقاب ــرو ب ــر ییهــا نی  نظی
 تولیــد انــدازه حــداقل مقیــاس، از ناشــی يهــا صــرفه

ــراکم کارآمـــد، ــا تـ ــازارِ انـــدازه و تقاضـ ــیش از بـ  پـ
ــخص ــده مشـ ــهآن شـ ــه گونـ ــورد در کـ ــدل مـ  مـ

 يهـا  نیـرو  دازهانـ  همـان  بـه  اسـت،  مطـرح  رـکریستال
 و خـــرد اقتصـــاد مقیـــاس در کـــه دیگـــر، تولیــدي 

 بـه  توانـد مـی  دارد، عاملیـت  ،هـا  بنگـاه  محلـی  مقیاس
 جدیــد  پــارادایم برنــده پــیش يهــا نیــرو عنــوان

ــه نظــر در» شــبکه« ــود گرفت ــر. ش ــه ب ــدي پای  همانن
ــبکه ــا ش ــان يه ــرکت می ــا ش ــاگنی ،ه ــالون، و کام  س

ــبکه ــا شـ ــین يهـ ــهرها بـ ــز را شـ ــه نیـ ــوان بـ  عنـ
 مـاهوي  طـور  بـه  يهـا  جریـان  و روابـط  از »سیستمی«

 مراکـــز میـــان در مراتبـــی، سلســـله غیـــر و افقـــی
 خــارجی يهـا  صــرفه کننـده  فــراهم ، شـده  تخصصـی 

ــا و ــرفه ی ــا ص ــط/ شــدن تخصصــی از ناشــی يه  رواب
/ افزایــی هــم و کــار نیــروي فضــایی ســیمتق/ مکملــی

 و پـــورداداش( کردنـــد تعریـــف نـــوآوري/ همیـــاري
 بـه  اتکـا  بـا  میجـرز  آنهـا،  از پـس  .)17: 1395 ،همکار

ــارات ــود اظه ــون خ ــبکه پیرام ــا ش ــهري، يه ــه ش  ب
ــایی ــارادایم« شناس ــر پ ــا »تغیی ــتفاده ب ــدل« از اس  م

ــبکه ــایگزینی و »ش ــا آن ج ــه ب ــان نظری ــزي مک  مرک

                                                             
1. Batten 
2. Kamagni and Salon 

ــت ــن و پرداخـ ــت را دو ایـ ــه در درسـ ــل نقطـ  مقابـ
  ).246:  2007 ،3میجرز( قرارداد یکدیگر
ــاپینري        ــامن و کـ ــه از )1998( 4کـ ــژو جملـ  پـ

ــد هشــگرانی  يهــا شــبکه ظهــور و پیــدایش کــه بودن
ــهري ــا را ش ــاهیم ب ــادي مف ــرتبط اقتص ــته م  و دانس

 دسـته  تـارعنکبوتی  و کـانونی  نـوع  دو بـه  را هـا  شبکه
ــدي ــه بن ــته در کردندک ــت دس ــهرهاي نخس ــک ش  ی
 و هسـتند  مشـابهی  هـاي ویژگـی  داراي شـهري  شبکه

ــه ــبب ب ــتیابی س ــه دس ــی ب ــواع از برخ ــداف ان ــا اه  ی
ــق ــترك عالی ــه مش ــدیگر ب ــق یک ــده ملح ــدش  در .ان
 قــرار تـارعنکبوتی  يهــا شـبکه  نخســت، دسـته  مقابـل 

 شـــهرهاي کـــانونی، نــوع  بـــرخالف آن در دارندکــه 
 عمــل متمــایز اقتصــادي يهــا نقــش الــبق در منفــرد

 ســکونتی يهــا محــیط ،هـا  فعالیــت ، امکانــات و ردهکـ 
ــغلی و ــاوتی ش ــانی را متف ــی میزب ــدم ــط و کنن  توس

 مسـیرهایی  طریـق  از مکمـل،  و متفـاوت  يهـا  فعالیت
 5کــاپلو ســپس .شــوندمـی  متصــل یکــدیگر بــه پیـاپی 

 عنصــر ســه شــامل اساســاً را شــهري شــبکه )2000(
 شـدن  اي شـبکه  از ناشـی  خـارجی  يهـا  صـرفه  شبکه،

 از رـمتأثــ  میجــرز  او، از پــس . دانســت  اريهمکــ و
 کــه  داد نشــان کــامن و کــاپینري يهــا دســتاورد

 اقتصــادي، يهــا نقــش در تفــاوت واســطه بــه شــهرها
ــی داراي ــل روابط ــه و مکم ــطه ب ــازمان واس ــی س  ده

 روابـط  داراي هـا  ارچوبهـ چ یـا  هـا  ظرفیـت  اي منطقه
ــم ــی ه ــاري و افزای ــه هســتند؛ همی ــه طــوري ب  در ک

 يهـا  درشـبکه  و افقـی  افزایـی  هـم  ونی،کان يها شبکه
ــارعنکبوتی ــم ، ت ــی ه ــودي افزای ــل عم ــتیابی قاب  دس

 کنــار  در).4: 1395،همکــار  و پــور  داداش( اســت
 بـه  متفـاوت  نگـاهی  اي شـبکه  پـارادایم  ،هـا  نظریه این

ــه ــان مقول . دارد فضــایی ســازمان و فضــایی يهــا جری
 کهشـب  ماننـد  هـا  گـاه  سـکونت  ، پـارادایم  این منظر از
 بـین  فضـایی،  يهـا  زیراجریـان  هسـتند؛  متصل هم به

 ، ناحیـه  در اي شـبکه  نظـام  یـک  شـهرها،  و هـا  روستا
ــاد ــی ایج ــدم ــه کنن ــل ک ــنش حاص ــا ک ــل يه  متقاب

ــکونت ــاهی س ــت گ ــبکه .اس ــه ش ــوم ب ــط مفه  و رواب
                                                             
3. Meijers 
4. Kapineri and Kamen 
5. Capello 
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 گرفتـه  نظـر  در شـهرها  و هـا  روسـتا  متقابـل  وابستگیِ
ــه شــبکه. اســت شــده  اتصــال نقــاط از ايمجموعــه ب

ــا ســتارو ــا شــهرها و ه ــره ی ــا گ ــه يه ــم ب  پیوســته ه
 ،1کاســـتلز( شـــودمـــی گفتـــه شـــهري - روســـتایی

ــد و هــا وابســتگی نظــام کــه). 544:  1384  يهــا پیون
 بــا را شــهرها و هــا روسـتا  خــارجی و داخلــی ارتبـاطی 
 کـه  اسـت  معتقـد  گـت ها پیتـر . دهـد می نشان یکدیگر

 بخـش  شـش  از منطقـه  و ناحیـه  هـر  فضـایی  سـاختار 
 انتشـار  مراحـل  ، سـطوح  ،هـا  گـره  ،هـا  بکهشـ  حرکات،

، 2کالپـــک( شـــودمـــی تشـــکیل مراتـــب سلســـله و
2010 :54.(    

ــر      ــین ب ــاس هم ــت در اس ــبکه رهیاف ــاختار اي ش  س
ــابیســازمان و فضــایی ــه هــا هگــا ســکونت ی ــه ن  شــکل ب
 بــه اي  شـبکه  سیســتم صـورت  بـه  بلکــه مراتبـی  سلسـله 

ـ  بـه  توجـه  بـا . گـردد می تعریف پیوسته مه  بیـان  بمطال
بـا توجـه بـه مسـاله      واي  شـبکه  پـارادایم  بر مبتنی شده

ــژوهش و ــت آن پـ ــارادایم   ، ماهیـ ــاس پـ ــی براسـ مبتنـ
 تــا اســت، گرفتــه قــرار توجــه مــورد اصــولی اي، شــبکه

تحلیــل برســیم  براســاس آن بتــوانیم بــه ایــن شــناخت و
 که جریـان فضـایی شـکل گرفتـه درسـطح ناحیـه مـورد       

گیـري سـازمان فضـایی    لبسترشـک چـه انـدازه    مطالعه تا
ــا ــ اي را الگــوي شــبکه ب ــراهم نم این اصــول وده اســت،ف

 :از اند کلیدي عبارت
 فضـــاي در مکــانی  فضــاي  جـــاي بــه  جریانــات،  -

  یابند.می تحقق جریانی
ــارچوب در ــرش چ ــا نگ ــوین، يه ــک از ن ــو ی ــه س  ب

ي هــا فنــاوري در پیوســته بــه وقــوع تحــوالت واســطه
 اثــرات  و جهــانی  اقتصــاد آن تبــع  بــه  و ارتبــاطی
جایگـاه   تنهـا  نـه  مکـان  شـدن،  جهـانی  سـاز  یکپارچه

 منطــق بلکــه داد، دســت از را خــود هســتی شناســانه
ــاي و ــی در آن معن ــد، متن ــی جدی ــاي  « در یعن فض

 يهــا کـارکرد  درآن کـه  شـود مـی  تفسـیر » هـا  جریـان 
 وجـود  بـه  هـا  محـل  دیگـر  بـا  ارتبـاط  نتیجه در محل،
 ؛126: 1391 ،همکـــاران و پـــور(داداش آیـــد مـــی
ــور داداش ــار و پـ ــن از ).2: 1395 ،همکـ ــذر ایـ  رهگـ

                                                             
1. Castells 
2. Klapka 

 روابـط  فضـایی  آرایـش  از متـأثر  شـهرها  یـابی  سازمان
ــان درفضــاي آنهــا ــا جری ــود خواهــد ه ــاق( ب ــور آف  و پ

  ).128: 1393 ،همکار
 جریـانی  مرکزیـت  براسـاس  هـا  گـاه  سـکونت  جایگاه -

  .شودمی تعیین
 فـــراهم را امکـــان ایـــن شـــهري شـــبکه نظـــام     
 منفــرد مراکــز در مســتقر يهــا کــارکرد کــه آورد مــی

ــاً اینکــه بــدون ــدازه بخواهنــد لزوم  خــود جمعیتــی ان
ــان ــاال را ش ــد، ب ــد ببرن ــی بتوانن ــت از برخ ــا مزی  يه
 جـایی  جابـه  مـدیریت  واسـطه  بـه  را تصور قابل بالقوه
 سـازمان  يهـا  نیـرو  هرچـه  اسـاس  این بر .کنند دنبال

 و مکــان از شــهري اقتصــاد يهــا فعالیــت دهنــده
 تفکــر یابنــد،مــی تغییــر مرکزیــت و شــبکه بــه دازهانــ

 نظـامی،  چنـین  در. یابـد مـی  تغییـر  نیـز  شـهري  رشد
 يهــا  مکــان  از ثــابتی  مراتــب  سلســله  در شــهرها 

 نشـده  اسـتوار  هـرم  راس در مسـلط  مراکـز  بـا  اي پایه
 اسـت  ثابـت  شـهرها  مکـانی  موقعیـت  گرچـه ا زیرا اند،

ــت ــایی موقعی ــا فض ــت و آنه ــان اهمی ــله در ش  سلس
: 3،2010(نیـــل اســـتتغییر حـــال در دائمـــا تـــبمرا

 بــر مبتنــی نــه مرکزیــت شــبکه، ایــن در .)2198
 شـهر  هـر  جایگـاه  بـا  نسـبت  در بلکـه  مکانی موقعیت

  .شود می تعریف ها جریان شبکه در
 ســویه دو ماهیــت و شــکل داراي فضــایی جریانــات -
ــل و ــتند مکم ــب در و هس ــد قال ــا پیون ــتایی( ه  -روس

  یابند.می معنا) شهري
ــب لســلهس ــه آن از بیشــتر مرات ــا ک ــهرها ب  در ش

ــه ــد، رابط ــا باش ــارکرد ب ــا ک ــاط در آنه . اســت ارتب
ــله ــب سلس ــارکرد در مرات ــا ک ــاوت ه ــله از متف  سلس
ــب ــهرها در مرات ــرخالف و ش ــتر آن، ب ــارن بیش  و متق

 موضـوع  ایـن  بـر  داللـت  کـه  اي نکتـه  .اسـت  سویه دو
ــه دارد ــط ک ــین رواب ــهرها ب ــن ش ــت ممک ــا اس  تنه

ــین کــه مکمــل روابــط نظیــر بلکــه هنبــود عمــودي  ب
 متفــاوت حتــی یــا و مشــابه يهــا انــدازه بــا شــهرهاي

    .باشد افقی ماهیت در تواند می یابد، می بروز
  
  

                                                             
3. Neal 
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  : مدل مفهومی تحقیق 1شکل 

  )38: 1395منبع: افراخته و همکاران، (
  

ایــن بــدان معناســت کــه جریانــات فضــایی داراي 
 ،1(میجــرز صـورت مکمــل اسـت   بــه سـویه و  شـکل دو 

2007 :251.(  
ــات -  ســاز زمینــه مکمــل، و ســویه دو فضــایی جریان

  شوند.می اي شبکه افزایی هم
 مشــابهی يهــا ویژگــی داراي شــهري شــبکه یــک
ــتند ــه و هس ــبب ب ــتیابی س ــه دس ــی ب ــواع از برخ  ان
مــی  ملحــق یکــدیگر بــه مشــترك ئــقعال یــا اهــداف
ــوند ــرا ،ش ــا زی ــتراك ا ب ــذاريش ــدف گ ــترك، ه  مش

 و مـــوازي  مصـــالح داراي خـــدمات یـــا فعالیـــت
 در منفــرد شــهرهاي. هســتند تــراکنش يهــا  زنجیــره
ــب ــش غال ــا نق ــایز اقتصــادي يه ــل متم ــرده عم  و ک

 شــغلی و ســکونتی يهـا  محــیط ،هـا  فعالیــت امکانـات، 
 يهـا  فعالیـت  توسـط  و کننـد مـی  میزبـانی  را متفاوتی

ــاوت ــل، و متف ــق از مکم ــیرهایی طری ــاپی مس ــه پی  ب
ــدیگر ــل یک ــی متص ــوندم ــهرها .ش ــه ش ـــواسط ب  هـ
 بطـــی روا داراي اقتصـــادي، يهـــا نقـــش در تفـــاوت
 اي منطقـــه دهـــی ســـازمان واســـطه بـــه و مکمـــل
 افزایـی  هـم  روابـط  داراي هـا  چـارچوب  یـا  هـا  ظرفیت
ــبکه : 2005 ،2(میجــرز هســتند یــاري هــم و اي ش

763.(    
 اي هـــ ناحی راـــ ف ياـهـ  پیونـد  البــــ ق در اتجریا -

ــاز، ــدي بسترسـ ــازم کارآمـ ــایی انسـ ــراهم را فضـ  فـ
  .سازند  می

                                                             
1. Meijers  
2. Meijers 

ــل ــبکه تحلیــ ــاعی شــ ــنش از اجتمــ  و داد کــ
 مراتــب هـسلسلــ از تــر پیچیــده بســیار ســتدگران

 پیچیـدگی  زیـرا  ،آمـده اسـت   بـه وجـود   مرکزي مکان
 سلسـله  يهـا  مـدل  بـا  آسـانی  بـه  تواند نمی آنها رفتار

 ).5: 3،2000مــوراي( شــود بــرآورد آمــاري یــا مراتبــی
 مرکزیــت نظریــه مقابــل در جریــانی مرکزیــت نظریــه

ــف در تمــایز مکــانی، ــط تعری  را شــهرها خــارجی رواب
ــه ــازي نقط ــراي آغ ــا ب ــدن ن ــا می ــه آنه ــوان ب  دو عن

ــد ــایز فرآین ــی متم ــدم ــداز کهباش ــط. 1: عبارتن  رواب
 يهــا مکــان دهنــده پیونــد عمــودي، عمومــا خــارجی

 و محلـی  ابعـاد  بـر  نـاظر  و وذشانـنفـ  حوزه به شهري
  اســت؛ توضــیح قابــل نیمکــا مرکزیــت نظریــه تحــت

ــط. 2 ــین رواب ــه شــهري ب ــ ک ــیا عموم ــر و افق  از فرات
ــدوده ــایی مح ــوزه جغرافی ــوذ ح ــی روي نف ــدم  دهن

ــاظر ــر ن ــاد ب ــی ابع ــه تحــت و غیرمحل ــت نظری  مرکزی
 نکتـه  .اسـت  توضـیح  قابـل  اي شـبکه  مـدل  و جریانی

 يهـا  مکـان  عمـومی،  طـور  بـه  کـه  است این در اصلی
ــهري ــر، ش ــتر بزرگت ــت بیش ــأثیر تح ــد ت ــا فرآین  يه
ــط ــابر .هســتند شــهري خــارجی رواب ــن، بن  نظــر از ای
ــور ــه تیل ــل ب ــه دلی ــن اینک ــهرها ای ــکل ، ش  از متش
 یـک  در اـشهرهـ  همـه  هسـتند،  اي شـبکه  يهافرآیند

ــبکه ــه ش ــدیگر ب ــد یک ــوده نیازمن ــاعی در و ب  اجتم
 ،4و همکـاران  (تیلـور  کننـد  مـی  پیـدا  معنـا  اي، شـبکه 
2010 :2809.(

                                                             
3. Murray 
4. Taylor et al 
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  روش تحقیق
ــیشناروش ــق س ــی تحقی ــر روش  کم ــی ب  و مبتن
 مطالعـه،  مـورد  آمـاري  است. جامعه تحلیلی -توصیفی

گاهی روستایی که همگـی بـه    نقطه سکونت 20 شامل
 -محمدآباد ناحیه در روستایی گردشگري عنوان مقصد

 براي هستند. آبادکتولعلی شهرستان در واقع گلزرین
 عمل میدانی و اسنادي يها شیوه به اطالعات گردآوريِ

 گري و ابـزار  از فن پرسش میدانی، روش در .است شده
هاي استفاده شد. البته، براي برخی از داده نامه پرسش
رسانی مانند مرکـز آمـار ایـران و     مراکز اطالع به ثانویه

ــازمان ــا س ــی،  ه ــراث فرهنگ ــداري، می ــد فرمان یی مانن
 آباد مراجعـه گردشگري و صنایع دستی شهرستان علی

به ماهیت مسـاله از روش تحلیـل شـبکه     با توجه. شد
استفاده شـده اسـت. در ایـن روش     SNA(1( اجتماعی

سه دسته شاخص وجود دارند کـه در ایـن پـژوهش از    
هــاي کــالن (انــدازه شــبکه، تــراکم شــبکه و  شــاخص

مرکزیت شبکه) استفاده شده است. همچنـین، در ایـن   
 Nodexl افـزار نـرم  وسـیله  ي جریـانی بـه  ها روش داده

در اینجا به توضـیح   .گرفتند تحلیل قرار تجزیه و دمور
ي استفاده شـده در تحلیـل شـبکه    ها در مورد شاخص

  شود:پرداخته می
 ۀــ شبک در که یـی پیوندها کل تعداد :شبکه اندازه -
 که کندمی ناـبی اخصـش نـیا. دـندار دجوو نظر ردمو
ــد ادتعد از  کنشگرها ادتعد به توجه با که هاییپیونــــ
 هشد تشکیل ادتعد هــ چ د،وـش کیلـتش دارد لاـحتما
ــنی شبکه کماتر ،باشد باالتر شبکه ازةندا هرچه. ستا  زـ

 کترمشا با مستقیمی بطۀرا آن با همسو و ستا بیشتر
 هشد يگیرازهندا شبکه کل سطح در شاخص ینا. دارد

    ).234: 2011، 2(بودین و پرل ستا

                                                             
 سـازي  مـدل  و تحلیـل  و مطالعـه  ا بزارهاي ترین مهم از یکی امروزه -1

 تحلیـل  روش محلـی،  نفعان ذي بین  اقتصادي و جتماعیا ساختارهاي
و  شــبکه اعضــاي از اجتمــاعی شــبکه ســاختار. اســت اجتمــاعی شــبکۀ

 مـی  وصـل  هم هارا به گره یا افراد،کنش گران که ازپیوند ها ايمجموعه
 توانند می شبکه اعضاي عنوان به کنش گران این.است شده کند تشکیل

 باشـند  ....و هـا  و غیردولتی، سازمان تیدول محلی، نهادهاي برداران بهره
 .)631: 2011 و همکار، (شولز

3. Bodinand Prell 

 یمعنـ  بـه  اطالعـاتی  شبکۀ در تراکم: شبکه تراکم -
 بیشـترین  به شبکه در موجود اطالعاتی يها گره نسبت

 هـرکس  کـه  درصـورتی  البتـه  اسـت؛  ممکـن  يها گره
 راكـاشت به روهـــگ افراد سایر با را اطالعاتش درگروه،
 درصـد  100 تـا  صفر بین شبکه تراکم محدودة. بگذارد

 بـه  اجتمـاعی  يهـا  باال،زمینه تراکم با يها شبکه. است
 در هـدکـ ــدهن مـی  تشـکیل  را اي پیوسته هم به شدت

 اشــتراك بــه را اطالعــات تواننــدمــی گــران کــنش آن
 در و کننــد هماهنــگ را مراقبتــی وظــایف و دـبگذارنــ
ــا منــابع  شــبکه بــاالي تــراکم.شــوند یکدیگرشــریک ب
 و یـانــربــق( است افراد بین زیاد انسجام دهندة نشان

  ).778: 1393همکار،
 هايهــشبک لـــحلیت در مرکزیت مفهوم :مرکزیت -

 شده هــارائ 1498 سال در بار نخستین براي اجتماعی
. شـود  مـی  گیـري  انـدازه  شـبکه  خرد سطح در و است

ــراي کــه اســت اي گســترده مفهــوم داراي مرکزیــت  ب
 در ارتباطات یا گران کنش ترینمهم تعیین و شناسایی

 هر قدرت دهندةنشان و رود می ارــــــک به شبکه یک
: 2013، 3ویکنوال و همکـاران ( است شبکه در گر کنش

 شـان  يها کاربرد داردکه گوناگونی انواع مرکزیت). 74
 وکـاربردي  تـرین  مهـم . اسـت  متفـاوت  یکـدیگر  با نیز
 ورودي( درجه مرکزیت از: اند عبارت ها مرکزیت نـتری

  .  بینابینی مرکزیت و) خروجی و
 کـه  میـمستقی ارتباطات تعداد :درجه مرکزیت. الف
 دارد، شـبکه  در گـران  کـنش  سـایر  بـا  گـر  کـنش  هر

ــده درجــه مرکزیــت ــت. شــودمــی نامی  درجــه مرکزی
 نقطـه  هر مرکزیت ارزش. است مرکزیت نوع ترین ساده
 .آیـد مـی  دسـت  بـه  همسایگانش تعداد شمارش با فقط
 زـتمرک موضوع این بر توانمی رابطه جهت تعیین براي
 را يورود رابطـۀ  چنـد  مرکـزي  گـر  کنش یک که کرد

 شـناخته  ورودي درجـۀ  عنـوان  بـه  که( کندمی دریافت
 دارد روجیـخ رابطۀ چند مرکزي گر کنش یا) شودمی

اسکول ( شود می شناخته خروجی درجۀ عنوان به که(
  ).57: 2014و کاي، 

                                                             
4. Vignola et al. 
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  مورد مطالعه در محدوده بررسی مورد و متغیرهاي يها جریان نوع: 1 جدول
  متغیرها  هاي جریانی گونه

  فصلی، مهاجرت دایمی. مهاجرتگردشگران،   مردم

  کاال و خدمات
  درمانگاه) بهداشت، مرکز - (خانه بهداشت یبهداشت ،یآموزش

 پمپ ،يکشاورز لیوسا رگاهیتعمي، کشاورز مرکزجهاد بذر، دیخر مراکز محصوالت، فروش مراکز
  و....) ها یوشخرده فر و ی(خرده فروش ها فروشگاه ریسا ،یتعاون فروشگاه دفترپست، ن،یبنز

  یو اعتبارات بانک یدولت ،(روستاییان) یشخص ،یخصوص ها يگذار هیسرما زانیم  سرمایه
  یاجتماع يهانال کا ،یمحل افراد کاتولوگ، بروشور، کتاب،  اطالعات

  ).1386همکاران، رضوانی و، 1386، بدري و اکبریان رونیزي، 1391، آفاق پورو همکاران، 1393، افراخته و همکاران، 1989(داگالس،  منبع:
  

 موقعیت براساس مرکزیت این :بینابینی مرکزیت. ب
 تــرین درکوتــاه قرارگــرفتن و شــبکه در گــران کــنش

. ودـشمی محاسبه دیگر گران کنش جفت میان رـمسی
 بینـابینی  مرکزیـت  بیشـترین  داراي اي نقطـه  بنابراین

 رارـقـ  بسـیاري  دیگـر  نقـاط  جفـت  بینـابین  کـه  است
. بگـذرد  آن از دیگـر  نقـاط  ارتبـاطی  هـاي راه و ردــگی

 گـر  کنش دو يها تراکنش بر تواند می کنشگري چنین
ــرل ــته دیگرکنت ـــب داش ــ. اشدــ ــ زیتـمرک  ابینی،ـبین

ــ ــی درتـقـ ــر کنترلـ ــنش هـ ــر کـ ــبکه در را گـ  شـ
 بـاال  بینـابینی  ۀـدرجـ  اـــ ب کنشـگران  .دـــ جــسن می
 یرتـأث  گران سایرکنش بین منابع جریان رــب توانند می

 طریـق  از را اطالعاتی منابع از متنوعی طیف و بگذارند
الینـرت و  ( دارنـد  دراختیـار  گروهـی  بـرون  يهـا  پیوند

 ).136: 2013، 1همکاران
 محدوده در بررسی مورد متغیرهاي و يها جریان

گیـري  ، با توجه به جهـت تحقیقدر این : مطالعه مورد
بـه   هااز جریان گروه 4(تحلیل تعامالت فضایی)  اصلی

  :اند شرح زیر مورد سنجش قرار گرفته
  

  محدوده و قلمرو تحقیق
 دقیقه و 07 درجه و 40در آبادکتولیشهرستان عل

ثانیه طول شـرقی   9دقیقه و  08درجه و  55 ثانیه تا 4
 2 درجـه و  5ثانیـه تـا    36دقیقـه و   02درجه و  36و 

  ثانیه عرض شمالی قرار دارد. 27دقیقه و 
متر از سطح دریـا سـت.    136رتفاع این شهرستان ا

 ي گنبدکاووس وها این شهرستان ازشمال به شهرستان
اسـتان   ي البـرز و هـا  جنـوب بـه رشـته کـوه     از ،قالآق

                                                             
1. Lienert  et al. 

مغـرب بـه    از و انیـ مشرق به شهرستان رام از سمنان،
محمـدآباد   ناحیـه شده است.  شهرستان گرگان محدود

 ثانیه طول شـرقی  20دقیقه و 46درجه و  54 در کتول
قـرار   ثانیه عرض شمالی 32دقیقه و  52درجه و  36تا 

 متـر  1900تـا   300بین تقریبی ناحیه این دارد، ارتفاع
ناحیـه ازشـمال بـه دهسـتان      ایـن . است دریا سطح از

شیرنگ، ازجنوب به استان سـمنان، از شـرق بـه شـهر     
آباد و از غرب به شهرسـتان گرگـان محـدود شـده     علی

دقیقــه و  57درجــه و 54در گــل زریــن ناحیــه اســت.
 ثانیه08دقیقه و  52درجه و 36تا  ثانیه طول شرقی02

 بـین  تقریبی ناحیه این و ارتفاع قرار دارد شمالی عرض
ناحیـه از   ایـن . اسـت  دریـا  سـطح  متـر از 1300تا 700

شمال به دهستان کتول، ازجنوب به استان سـمنان، از  
آبـاد  شرق به شهرستان رامیان و از غرب به شهرفاضـل 

 شهرســـتان فرمانـــداري(اســـت.  محـــدود شـــده 
گـل  زریـن  -ناحیـه محمـدآباد    ).1396آبادکتول،  علی

متعـدد و   يهـا  جاذبـه  داراي آبـادکتول علـی  شهرستان
  است. متنوعی

آبشار، چشمه، (طبیعی  يها و پتانسیل وجود منابع
حمـام، قلعـه،   ( ، تاریخی)طبیعی، غار، کوه يها یخچال

، )امـامزاده (، مـذ هبـی   )قـدیمی  يهـا  و تپـه  قبرسـتان 
 وجــود اصــلی، يهــا راه و شــهري مراکــز بــه نزدیکــی

 وجـود  ،هـا  در روسـتا  موجـود  دستی صنایع يها کارگاه
 و همچنـین  جمعیتی مراکز نیز و کشاورزي، محصوالت
ــه گســترش  فصــول در کــه گردشــگري دوم يهــا خان

 جـذب  براي زیادي يها جاذبه و ها قابلیت سال مختلف
  باشد. می دارا را گردشگران
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   و قلمرو تحقیق  محدوده موقعیت: 2 شکل

  )1397 نگارندگان، ترسیم: منبع(
  

  ي تحقیقها یافته
گـل  زریـن  -ي گردشگري ناحیه محمدآبادها روستا

آبادکتول به دلیـل موقعیـت جغرافیـایی    شهرستان علی
ــب ــري در ،مناس ــه قرارگی ــا دامن ــرزه ــود و ي الب  وج

 یعـی زیـاد،  طب به ویژه فرهنگی و تاریخی و يها جاذبه
ــیل طبیعــت زمینــه جــذب   در ي زیــاديهــا پتانس

 توجه به شرایط زمانی و با و داردگردي(اکوتوریسم) را 
 از میـان  ایـن  اسـت. در  تنوع باالیی برخوردار مکانی از

 اکوتوریسـم،  يهـا  شـکل  تـرین  پرجاذبـه  و تـرین  مهم
 در هـا  جنگـل  و هـا  کـوه  آبشارها، ،ها چشمه به توان می

شهرسـتان   اطـراف  ایـن ناحیـه و   در يگردشـگر زمینه 
 دارنـد؛  را جاذبـه  بیشترین که کرد اشارهآبادکتول علی
 پـاك  هواي و آب از برخورداري دلیل بهناحیه  این زیرا

ــک و ــل در خن ــتان، فص ــراوان آب تابس ــه ف ــبب ب  س
ــرف شــدن ذوب ــا ب ــل ،ه ــا جنگ ــوه يه ــیۀ در انب  حاش

 ردمـو  ،هـا  خـانواده  بـراي  آسـان  دسترسی و ها رودخانه
این تفاسیر الگـوي   با. است گردشگران از بسیاري توجه

این ناحیـه مبتنـی برگردشـگري     فضایی گردشگري در
گردشـگري   شناسی مبتنـی بـر   گونه نظر از روستایی و

 یـک  در باشـد.  مـی  (اکوتوریسم) استوار گرديطبیعت
 و اصـلی  جریـان  صـورت  دو بـه  ها جریان ،بندي دسته

  گرفته است. قرار مطالعه مورد تبعی جریان
  

  جریان اصلی
امـروزه  : )جریان مردمجریان گردشگران(در قالب 

 و متعـدد گردشگري  يها پدیده نواحی روستایی داراي
 از قسـمتی  بـه  روسـتایی  ناحیـه  یـک  هستند. متنوعی

 این در شده است. تبدیل شهري فراغت و تفریح فضاي
 کـه  خـود  ماهیـت  دلیـل  به حالی است که گردشگري

ـ  و مسافرت ایدب حتما  دهـد، بـا   رخ آن در جـایی ه جاب
 و کسب توسعه یا استراحت، براي جمعیت ورود جریان

ــاي ــنتی کاره ــد، غیرس ــاجرت جدی ــا مه ــلی،ه  ي فص
 دوم، يهـا   خانه توسعه و طوالنی و روزانه يها مسافرت

،که این باعث توسـعه  است روه ب روروستایی  نواحی در
شده مردم  قالب جریان در نیز جدید روابط سلسله یک

  است. گردشگر جامعه نفع به که این جریاناست 
 و زیبــا طبیعــت و منطقــه هیــت مــا بــه توجــه بــا     

 منطقـه  در روسـتایی،  گردشـگري  يها جاذبه همچنین
 جریـان  حـاکم  جریـان  تـرین  متنـوع  و تـرین  پیچیده

 هـا  جریـان  تمامی برعکس جریان این. است گردشگري
 ماهیـت  و گیـرد یمـ  نشـات  منطقـه  يهـا  روستا از که

 هـا  جریان جهت و ماهیت جریان این در داشت بیرونی
 ورودي مبـادي  ،دارد درونی ماهیت و ها روستا سمت به

 و ملـی  حتـی  بلکه منطقه درون تنها نه نیز گردشگران
  .شود می شامل را المللیبین
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 ،7 درونـی  درجـه  با الستان و چینو گنو، يها روستا     
ــرد دحجــم ورو بیشــترین 6 و 6 ــگران گ ــر  از را ش نظ

 حمـام  و هـا  تپـه  قلعـه،  (قبرسـتان،  ي تاریخیها جاذبه
بـه ویـژه    ) وهـا  (امامزادهمـذهبی ي هـا  جاذبـه  )،قدیمی
جنگـل) بـه ایـن     چشـمه،  (آبشـار،  ي طبیعـی ها جاذبه

 را مرکزي رتبه باالترین ها روستا این است بودهمناطق 
 مبدا باالترین و اند شده شامل روستایی شگري گرد در

(بـا درجـه بیرونـی     مشـهد  يها شهر از گردشگران ملی
درجـه   (بـا  اصفهان و )16(با درجه درونی  تهران ،)17

 منطقــه يهــا روسـتا  بــه را جریـان  بــاالترین 8درونـی  
 بـا  کشـورآلمان  المللـی  بین برد در همچنین. اند داشته

ــی درجــه ــاالترین 3 بیرون ــه ب ــوده دارا را رتب . اســت ب
 ي گـرد ها گران ورودي به مقصدگردش جریان) 3(شکل

  .دهد می نشان مطالعه را شگري ناحیه مورد
  

  
  مطالعه مورد ناحیه گردشگري مقصدهاي به ورودي گردشگران جریان :3 شکل

  
ــث   ــگري بح ــه در گردش ــاوت منطق ــایر از متف  س

 دهنده ارائه نوعی به ها روستا این چراکه ،است خدمات
ــدمات ــگري خ ــت و گردش ــدهدریاف ــانج کنن ــا ری  يه
 روسـتایی  شـگري  گـرد  بررسـی  باشـند،  مـی  جمعیتی

 يهـا  روسـتا  مطالعه مورد منطقه در که است آن بیانگر
 7 درونــی درجــه بــا کــدام هــر چینــو و الســتان گنــو،

 در و دهنـد  مـی  ارائـه  را گردشـگري  خدمات بیشترین
 و علیـا  چلـی  ، پیـرزن  خاك يها روستا بعدي يها رده

ــرار ســـفلی چلـــی  بیشـــترین نـــینهمچ .دارنـــد قـ
 مطالعـه  مـورد  يها روستا گردشگران و بازدیدکنندگان

 بـا  کـه  باشـند  مـی  تهـران  و مشهد شهر اول درجه در
 در را گردشـــگر بیشــترین  16 و 17 بیرونـــی درجــه 

 .  اند  داشته منطقه يها روستا

مطالعـه   شگري درمنطقـه مـورد   انواع وجوه گرد زا  
مل کـه شـا   1سـطح محلـی   توان بـه گردشـگران در  می

قالب گردشـگران   در 2سطح ملی در گردشگران بومی و
 راالمللی گردشگران غیربـومی  سطح بین در غیربومی و

 نماینـد  می منطقه بازدید کشورهاي مختلف از غالبا از
تــرین ایــن گردشــگران از  گیرد،کــه عمــدهمــی بــر در

                                                             
 و بررسی مورد محدوده داخل در استان، شهر، آن گردشگري که مبدأ. 1

 یـک  حـداقل  مـدت  بـراي  باشدو محدوده آن از خارج در آن مقصد
 خصوصـی  اقامتی مراکز در و کند فرتمسا سال یک حداکثر و شب

  .نماید اقامت عمومی یا
 خارج و کشور همان حیطه در محلی به که کشور یک مقیم . گردشگر 2

 حـداکثر  و شب یک حداقل مدت براي خود معمول زندگی محل از
 عمـومی  یـا  خصوصـی  اقـامتی  مراکـز  در و کنـد  مسافرت سال یک

  .نماید اقامت
ورودگردشگران درسطح محلی (گردشگران  . اطالعات مربوط به میزان3

  بومی) و سطح ملی (گردشگران غیربومی) میسر نگردید.
 بـراي  خـود  اقامت محل کشور از غیر دیگري کشور به که . گردشگري4

 مراکـز  در و کنـد  سـفر  سـال  یک حداکثر و شب یک حداقل مدت
  .نماید اقامت کشور آن خصوصی یا عمومی اقامتی
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 همچنـین چـین و   و هلنـد  آمریکـا،  ،ي آلمـان ها کشور
شـگران   گرد میزان ورود 4ل شکعراق در آسیا هستند. 

ي منطقـه  هـا  روستا المللی) را که از خارجی (سطح بین
  دهد. نشان می را نمودند مطالعه بازدید مورد

  

 
  مطالعه مورد منطقه روستاهاي به خارجی ورودگردشگران : میزان4شکل 

  
ــه همــان   ــه گون  اســت، ) مشــخص4شــکل ( در ک

ـ  درجـه  با نوگ و علیاچلی يها روستا درجـه   و 2 یدرون
گردشـگران درسـطح    ورودي میـزان  باالترین 3بیرونی 

شـکل   در میـزان تـراکم   .باشـند  مـی  دارا را بین المللی
 بیـانگرتراکم  کـه  اسـت  0,5 خـارجی  براي گردشـگران 

 درونــی انســجام کــه دهــد مــی نشــان و اســت خــوبی
 شـده  برقـرار  منطقـه  در خـوبی  به خارجی گردشگران

 است.
 جریـان  بـه  توجـه  بـا : )تبعـی ( فرعـی  يها جریان

بـه   هـا  برخی جریـان  مطالعه مورد ناحیه در گردشگران
تبع آن در سطح ناحیه شکل گرفته است که به بررسی 

  آنها پرداخته شده است.  
 جریـان  تـرین  مهم: )فصلی مهاجرتجریان مردم (

فصلی  مهاجرت جریان مطالعه ناحیه مورد در جمعیتی
 تحصیل براي و وادگیـــخان صورت به بیشتر که است،

 حدود در ها جریان نوع این در .پذیرد می انجام فرزندان
 سـاکن  نفـر  10 از کمتـر  هـا  روستا برخی سال از ماه 6

 يهـا  روستا و اــشهره به ندان شهرو بیشتر و دارد دائم
 برپایـه البته، در این بین،  .نمایندمی مکان نقل مرکزي

ــار مرکـــز يهـــا داده ــا 1375 ســـال از ایـــران آمـ  تـ

 -محمـدآباد  ناحیه يها روستا جمعیتي از تعداد1395
 درناحیه متوسط و کوچک يها روستا ویژه به( گلزرین

 وعــــ ن این بررسی .هستند مهاجرت داراي )محمدآباد
 نشان پذیرد می انجام سویه یک صورت به که ها جریان

 در 13بـا درجـه درونـی     آبـاد  فاضـل  شهر که دهد می
 در 20بـا درجـه درونـی     آبـاد  شـهرعلی  و منطقه درون

ــرون ــه بی ــز دو منطق ــلی مرک ــب  و اص ــذیرش قط  پ
 مـردم  مهـاجرت  اصـلی  مردمـی و مقصـد   يهـا  جریان

 در ،ایـن رونـد   شـوند.  مـی  محسـوب  منطقـه  روستایی
به دلیـل   از جمله در ناحیه ي کشورها روستا بسیاري از

بـاال بـودن    ، ي توسـعه ها طرح و ها عدم موفقیت برنامه
ي اقتصادي با درآمدکم، توسعه ها فعالیت ، ينرخ بیکار

این  .را با مشکل مواجه نموده است نواحی روستایی در
تحصـیل   امر سبب خروج جمعیت به ویژه نسل جوان و

ــرده از ــ ک ــت  ن ــده اس ــتایی ش ــواري و (ا واحی روس  ن
ي هـا  وجود امکانـات و ظرفیـت   ).72: 1391همکاران، 

یی ها هانوادي اخیر سبب شده تا خها گردشگري در دهه
کننـد حتمـا در فصـل بهـار و     صورت فصلی مـی که به 

   ي خود برگردند. ها تابستان به روستا
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  ناحیه برون و درون در مطالعه مورد ناحیه يها روستا) دائم( مهاجرت درقالب مردم جریان :5 کلش

  

  جریان کاال و خدمات
 مـورد  منطقـه  يهـا  روسـتا : آموزشـی  جریـان  الف)

ــه مطالعــه  و (ناحیــه محمــدآباد) فصــلی صــورت دو ب
 گـل زریـن  ناحیه در. دارد وجود گل)دائمی(ناحیه زرین

 رودبـار،  سـیاره  ، آبـاد شیرین گل،زرین يها روستا تنها
داراي امکانـات آموزشـی    پیـرزن  خـاك  و رسـتاق میان

 ناحیـه  در هـا  روسـتا  بقیـه  و هستند درسطح (ابتدایی)
 موزشــیآ امکانــات هــیچ نــوع گــلزریــن و محمــدآباد

  ندارند. ...)و دبیرستان، راهنمایی، (ابتدایی، درسطح
 اي ناحیـه  بـرون  و درون آموزشی به صورت جریان     

 گـل زریـن  روسـتاي  اي ناحیه درون جریان در هستند؛
 سـطح  در آموزشی خدمات بیشترین 3 درونی درجه با

 یـوزشـآم خدمات جریان در دهد.می ارائه را (ابتدایی)
 بیشـترین  7 درونـی  درجـه  با آباد علی هرش ناحیه برون

ــدمات ــی خ ــطح در آموزش ــدایی، س  راهنمــایی، (ابت
 يها روستا به را پیش دانشگاهی) هنرستان، دبیرستان،

 انــرگــگ شهر باالتر مقیاس در و دهد می ارائه منطقه
 را رــــ باالت مقطع آموزشی خدمات 3 درونی درجه اـب
 صـنعت  کـه رشـد   طـوري  بـه  دهـد.  مـی  هـا  روستا هــب

ایـن صـنعت    آمـوزش در  بـه جـذب و   نیاز گردشگري،
فراوانـی   است که تنهـا  واضح .طلبد می را انسان محور،

خـوب بـراي    ضـامن عملکـرد   نیروي انسانی نمی تواند
 بلکـه عـالوه بـر    یابی به اهداف این بخش باشـد؛  دست

آشنایی خدمات دهندگان  میزان دانش نظري و ، تعداد
بنـابراین   تعیین کننده است. اي نیزفهي حرها با مهارت
ترین نقـش   به آن مهم وجود امکانات مربوط آموزش و

ــتا  در را ــن راس ــد  ای ــی توان ــد  م ــا کن ــدایی و ایف  (خ
ــار، ــکل ).54: 1391همک ــکل ( و) 6( ش ــان) 7ش  جری
 درون در را مطالعـه  مـورد  يها روستا آموزشی خدمات

  دهد.نشان میبرون ناحیه را و ناحیه
بهـدا   بررسی جریان: درمانی -هداشتیب ب) جریان

درمانی در محدوده مورد مطالعه نشان داد، کـه   -شتی
ي گردشگري در ناحیه محمـدآباد ، بیشـترین   ها روستا

دریافت  16 درونی درجه با آباد خدمات را از شهر فاضل
گـل  ي گردشگري در ناحیـه زریـن  ها کنند.در روستامی

 2 درونـی  درجـه  بـا  رستاق میان و گلزرین يها روستا
 -در زمینه ارائـه خـدمات بهداشـتی    را سوم و دوم رتبه

ــانی دارا ــی  درم ــندم ــرون در .باش ــه از بی ــهر  منطق ش
 -بیشترین خدمات بهداشتی 7 درونی درجه با آباد علی

 -ي گردشگري ناحیـه محمـدآباد   ها درمانی را به روستا
دهد. در این راسـتا گـا هـی اوقـات     زرین گل ارائه می 

ــراي بازدیــد ازمنــاطق گردشــگري  گردشــگر انی کــه ب
 سـالمت  حصـول  و بهبـود  حفـظ،  آیند، بـه منظـور   می

ذهنی نیازمنـد یـک سـري از امکانـات بهـدا       و جسمی
 خـدمات  از شتی و درمانی مناسب هسـتند تـا بتواننـد   

. شـود  منـد  جامعه میزبان بهره درمانی و مراکز پزشکی
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 فـراهم  مهـم  این براي الزم يها ساخت زیر بنابراین اگر
سالمت جسمی و فردي افراد به ویژه گردشگران  نباشد

 مجهـز  يهـا  افتد. بنابراین وجود بیمارستانبه خطرمی 
قبـول و   قابـل   پزشـکی  تجهیـزات  و خـاص  امکانـات  با

مراکز درمانی مناسب زمینه توسعه به ویژه گردشـگري  
ــی    ــق م ــان رون ــه میزب ــن رو  را در جامع ــد. از ای بخش

 -وستایی در ناحیـه محمـدآباد  ي گردشگري رها مقصد

ي فراوانـی کـه دارنـد    هـا  زرین گل با توجه به پتانسیل
توان در زمینه بسترسازي مناسب امکانات بهداشتی می

و درمانی به منظور سالمت جسمی و فردي براي گـرد  
ریزي مناسـب و اصـولی فـراهم    شگران را با یک برنامه

ــتا     ــراد روس ــه اف ــه مراجع ــازي ب ــر نی ــا دیگ ــود ت و نم
و  در درون بهداشــتی خــدمات گردشـگران بــه جریــان 

  .دهد می نشان را مورد مطالعه ناحیه برون
  

  
  ناحیه درون در مطالعه مورد روستاهاي آموزشی خدمات : جریان6شکل 

  

 
  ناحیه دربرون مطالعه مورد روستاهاي آموزشی خدمات جریان: 7شکل 

  
ــان ــاطی د)جری ــان بیشــترین : ارتب ــاطی جری  ارتب

آبـاد بـا    فاضـل  را شـهر  مطالعه مورد منطقه يها تاروس
 اول رتبــه 0,78و درجــه مرکزیــت  13درجــه درونــی 

 جریـــان در را دوم رتبــه  در کــل  و ايمنطقــه  درون
 و 20 درونـی  درجـه  بـا  آبـاد  علـی  و شهر دارد ارتباطی

جریـانی در   مرکزیـت  بیشترین 0,387 مرکزیت درجه
       .  باشدمی دارا بیرون از منطقه را

 يها زیرساخت مهمترین از» ارتباطی يها جریان«      
 بـدون  اي جامعـه  هـیچ  و شـود می محسوب گردشگري

 گردشگري ظرفیت و تاریخی آثار از چند هر آن داشتن
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 جذب در تواندنمی باشد برخوردار نیز فردي به منحصر
 جریـان ) 9( شـکل  .شـود  نزدیـک  موفقیت گردشگر به

در درون و بــرون  لعـه مطا مــورد يهـا  روســتا ارتبـاطی 
 .دهد می نشان ناحیه را

  

 
  مطالعه ناحیه مورد برون و  درون در بهداشتی جریان :8شکل 

 

  
  ناحیه برون و درون در مطالعه مورد روستاهاي ارتباطی جریان: 9شکل 

 
ي انجـام  ها بررسی با: اداري و پشتیبانی جریان )ـه

 طقـه من در اداري و پشـتیبانی  شده بیشترین خـدمات 
ـ  ايـروست را اي  منطقه درون مطالعه مورد  و ادـمحمدآب
 و 13 درونی درجه با مشترك صورت آباد به فاضل شهر

 20 درونـی  هــدرج با ادـآبعلی شهر اي منطقه برون در
گـل  ناحیـه زریـن   در .باشـد  مـی  دارا را ها رتبه باالترین

 میزان رینــباالت رستاق میان و رودبار سیاه يهاروستا
 آبـاد علـی  شـهر  از را اي منطقه برون پشتیبانی دماتخ

ي گردشـگري درناحیـه   ها روستا به .نمایند می دریافت
 زمینــه جریـان پشــتیبانی و  گـل در زریــن -محمـدآباد 

ضـعف   از درناحیـه محمـدآباد   هـا  اداري به ویژه روسـتا 
سـت کــه   ایـن بـدان معنــا   هســتند. برخـوردار  ییبـاال 

 متشـکل از  بخشی و افر بعدي، گردشگري نظامی چند
 انتظـارات متفـاوت اسـت.    و بـا نیازهـا   بازیگران متعدد

 همـه جانبـه   توسعه این نظام بدون شـناخت عمیـق و  
 در ي آنهـا هـا   واکـنش  و هـا  کنش بازیگران و ، ها زمینه

 جهـت دهـی بـه سـوي توسـعه و      و ارتباط با یکـدیگر 
پایـداري   همچنین عـدم نـا   مرج و هرج و جلوگیري از

 وجـود امکانـات در   باشـد.  ان عاملی مهم میبه عنو نیز
یــک ناحیــه  دراداري  ي پشــتیبانی وهــا قالــب جریــان

 روســتا و -باعــث توســعه روابــط شــهر نیــزروســتایی 
) 10( شـکل  .گـردد سـبب مـی   همچنین گردشگري را

ــان ــتیبانی جری ــرون و درون اداري و پش ــه ب  در ناحی
   .دهد می نشان را مطالعه مورد يها روستا
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  مطالعه مورد روستاهاي در ناحیه برون و درون اداري و پشتیبانی جریان: 10کل ش
   

 :اقتصادي و رفاهی تجاري، خدمات انـــجری و)
 رفـاهی  و اقتصـادي  ، تجاري خدمات جریان بررسیر د

درجـه   بـا  آبـاد فاضـل  شـهر  مطالعـه،  محدوده مورد در
 و 7درجه درونی  با آبادعلی شهر رتبه اول و 13درونی 

 ي دوم وهـا  رتبـه  3درجه درونـی   با روستاي محمدآباد
  باشند. می دارا سوم را

 خـودرو،  و نفـت  صنعت از پس گردشگري؛ صنعت
ــزرگ صــنعت ســومین ــان ب ــه جه ــمار ب ــی ش ــدم  .آی

 شناخت نیازمند آن توسعه که است گردشگري صنعتی

 اقتصــادي، مــوثر عوامــل و مســائل از کــافی آگــاهی و
ــاعی ــی و اجتم ــر در فرهنگ ــه ه ــأمین  منطق ــت. ت اس
اقتصـادي   رفـاهی و  -خـدمات تجـاري   و هـا  زیرساخت

ترین مسائلی اسـت   اصلی گردشگران یکی از نیاز مورد
آن مواجه است.  توسعۀ گردشگري با حال حاضر که در
 و درون رفـاهی  و اقتصادي ، تجاري جریان) 11( شکل
 نشــان را مطالعــه مــورد يهــا روســتا ناحیــه در بــرون

 دهد.  می

 

  
  مطالعه ناحیه مورد برون و درون رفاهی و اقتصادي تجاري، جریان: 11شکل 
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 در سرمایه ابزار ترین مهم گردشگري: سرمایه جریان
 قبـل  مـا  يها فضا( است جغرافیایی يها فضا بر سیطره
 خاصـیت  علت به . گردشگري)پسامدرن مدرن، مدرن،

ــازده ــام زود ي بـ ــتر آن، هنگـ ــبی بسـ ــراي مناسـ  بـ
 سرمایه دو هر تواند می گردشگري .است گذاري سرمایه
 را اقتصـاد  و نمـوده  جـذب  را خـارجی  و داخلی گذاري

زمینـه گردشـگري    در گذاريآورد. سرمایه در حرکت به
 معیارهـاي  و بخشیده سرعت را توسعه آن را توانند می

 و هـا  تمـاس  ، آوريفن ، ها ایده و داده ارتقا را اقتصادي
این  را به ارمغان آورد.دایش مشاغل پی ،ي جدیدها بازار
 آن از محلـی  جوامع که گرددمی منتهی ییها درآمدبه 

  شوند. می بهره مند
 لیتــقاب که است اي گونه به درگردشگري اشتغال  

 خصـوص ه ب کار نیروي جاي به را تکنولوژي از استفاده
 نیروي از ادهتفـاس مبنا این رــب .ندارد خدمات ارائه در
 و گردشگري در گذاريسرمایه اهداف پیشبرد يبرا کار

 یـک  ريـــگردشگ اساسا است. ضروري آن مندي سود
 ارــآث به توجه تنها اینرو از .است داري سرمایه فعالیت

 يها ریبـــــتخ به بستن چشم و گردشگري اقتصادي
 مـدیریتی،  يهـا  مهـار  کارگیري به عدم و داري سرمایه

 اگر. ایدــنم  می بدل مکان هی تبا مایه به را گردشگري
 وبـــ ارچــچ در گردشگري ریزيبرنامه و مدیریت چه

 بهبـود  زمینـه  توانـد  می داري سرمایه ماهیت شناخت

 مکـان  از درك افزایش و محلی ساکنان زندگی کیفیت
 همچنـین .  شود سبب را اقتصادي وري بهره زمینه در
 بـه  ،گردشگري از حاصل يها درآمد زمینه در توان می
 برآورد طریق از .کرد ارهـــاش آن اقتصادي يها تسنش
 بودن مفید زمینه در توان  می اقتصادي يها نشست این

 تـــ شناخ محلی جوامع براي مقاصد در گذاريسرمایه
  نمود. حاصل

 بســیار مطالعــه مــورد منطقــه در ســرمایه جریــان  
متفـاوت   هـا  امکانات روسـتا  توجه به منابع و با و متنوع

 ، خصوصـی  از معـ ا هـا  گـذاري سـرمایه  نوع. باشند می
 داراي بســیار  بــانکی اعتبــارات  و دولتــی شخصــی،

ــتردگی ــی گس ــد م ــا و باش ــالغ ب ــاوتی مب ــام متق  انج
 است مسلم و مشهود بسیار چه آن اما. است رفتهــپذی

 بـانکی  اعتبـارات  صـورت  بـه  دولتی يها گذاري سرمایه
 و است رفتهـــپذی انجام منطقه يهاروستا در که است
 يهـا  زمینـه  در وام صـورت  بـه  بـانکی  يها سرمایه این

ــف ــت مختل ــده پرداخ ــت، ش ــک اس ــا بان ــع يه  مرج
 مسـتقر  آباد فاضل و آباد علی شهرهاي در گذاري سرمایه

 اسـت  دارا ادــــ آباضلــــ ف شـهر  را اول رتبه .اند بوده
ـ  هـک ) محمـدآباد ناحیـه  ( در منطقـه  روسـتاي  13 هـب

 شـهر  دوم رتبـه  در و اسـت  نمـوده  یـع توز را اعتبارات
ــی ــاد عل ــه آب ــتاي 7 ک ــر روس ــه دیگ ــه ( در منطق ناحی
  ).12شکل ( است داده قرار پوشش تحت را) گل زرین

  

 
  ناحیه موردمطالعه روستاهاي به سرمایه جریان: 12شکل 
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ــان ــات جری ـــفعالیت گردشــگري: اطالع ـــچن یـ  دـ
 شريب ايـکاره و کسب ترین پیچیده از یکی و یـوجه

: 2008 (المزدن، ه موقعیت جغرافیایی استـب وجهـت با
ــگر  ).203 ــرا گردش ــه و  در زی ــک نقط ــول در ی  محص
 ایـن اسـت کـه بـا     تالش بـر  و دارد قرار اي دیگر نقطه

ارایـه   و نظـر  مـورد  مبدا به مقصـد  از رساندن گردشگر
 طـول سـفر   در گردشگر ي الزم،ها راهنمایی اطالعات و

جذاب مطابق سلیقه خـویش   و ماندنی جربه اي به یادت
مرحله  که این کسب اطالعات در حال آن کسب نماید.

 بروشـور،  ، (کتاب از طرق مختلف شامل و سفر پیش از
ي اجتماعی و...) صورت ها کانال محلی، افراد ، کاتولوگ

ي اطالعـاتی  هـا  قالـب جریـان   در هـا  پذیردکه ایـن  می
 عـات اطال جریـان  ).16: 1393 (حسینی، گیرد قرارمی

 آباد فاضل شهرهاي طریق از مطالعه مورد يها روستا در
ي هـا  عنـوان قطـب   بـه  )20درجـه درونـی   (با آبادعلی و

ــرون  در و ناحیــه درون دراصــلی منشــا اطالعــات   ازب
ــی ناحیــه ــان) 13( شــکل .باشــد م ــات جری ــه اطالع  ب
  .دهد می نشان را مطالعه ناحیه مورد يها روستا

  

  
  مطالعه موردوبرون ناحیه ناحیه  دردرون روستاهاي به اطالعات جریان: 13شکل 

  
 و شـهرها : هـاي فضـایی  تحلیل الگوهاي جریـان 

 شـکل  و هـا  انسـان  تجمع اصلی مراکز عنوان به ها روستا
 باشد؛ می ناحیه یک جغرافیایی يها بنیان اصلی دهنده

 -اقتصادي يها ویژگی بر تکیه با خاص روابط داراي که
 تـــ ونــسک این .هستند یکدیگر با فضایی و اجتماعی

 -زمـانی  شـرایط  از تبعیت به و زمان گذر در که گاهی
ــه آن مکــانی ــونی شــاهد ناحی  در اساســی يهــا دگرگ
 در تغییر دنبال هـب .اند بوده خود ردـــــکارک و ساختار
 نوع و ها پیوند ، روابط ؛ جوامع گونه این محیطی فضاي

 خوش دست نیز جمعیتی عرصه دو این میان مناسبات
 اران،ـهمک  و توانا ضیاء( است گردیده بنیادین تحوالت
1389 :47.(  
 بـه  سـو  یـک  از نـوین،  يها نگرش چهارچوب در       

 يهــا فنــآوري در پیوســته وقــوع بــه تحــوالت واســطه

ــاطی ــه و ارتب ــع ب ــاد آن تب ــانی اقتص  راتـاثــ و جه
 اهـایگـج تنها نه انـــمک شدن، جهانی ساز هـارچـیکپ
 و قـــ طــمن بلکه داد، دست از را خود شناسانه تیهس

 فضـــاي "در یعنـــی جدیـــد، یـمتنـــ در آن معنـــاي
 يهـا  کـارکرد  آن در که ودـــش می رــتفسی "ها جریان
 آیدمی وجود به هامحل دیگر با ارتباط نتیجه در محل،

 یـیابـ  سـازمان  رهگـذر  ایـن  از). 234: 1،1996کاستلز(
 روابـط  فضایی آرایش از رنواحی روستایی متأث شهرها و

 و پـور  داداش( بـود  خواهـد  هـا  جریـان  فضـاي  در هاآن
 ایــن مشخصـه  کــه طـوري  بــه). 128: 1393 ،همکـاران 

 فضـاي  بـر  هـا   جریان فضاي تفوق فضایی جدید منطق
ایـن  نتیجـه   در ).108: 1392 ریاضـی، ( اسـت  ها مکان

                                                             
1. Castells 
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ــارادایم و ــاد پ ــرات ایج ــده، تغیی ــدي از  ش ــوج جدی  م
آمـایش   ریـزي فضـایی و   برنامـه  مرتبط باي ها  پژوهش

کـه  فت  مسا مکان و بعد سرزمین به صورت مستقل از
ســازمان دهــی سلســله مراتبــی  ن نقــش مکــان وآ در

 توجـه اغلـب پـژو    ،کاسته شده و بود پررنگ تر شهرها
معطوف شده  ها تحلیل شبکه و هشگران به موضوع فضا

    ).146: 1393 ،همکاران و پور(داداش است
 در ي صـورت گرفتـه  هـا  هش پژو درگذشته بیشتر      

 زمینه مطالعـات مربـوط بـه سـازمان فضـایی سـکونت      
که اهمیت  ي مکانی نقاطها ویژگی با استفاده از ،ها گاه
 عامـل ماننـد   چنـد  یک یـا  به واسطه سطح تمرکز آنها

 خدمات معطوف بوده است، جمعیت یا امکانات و تعداد
هـاي جریـانی   وداده هـا  نبه جریا کمتر پرداخته شده و

: 1395 همکـاران،  (افراختـه و  اهمیت داده شده اسـت 
44.(  

 هـا  دراغلب جریان ي فضاییها تحلیل الگوي جریان     
 سویه و روابط یک داراي ها حاکی ازآن است که جریان

 از بـه عبـارت دیگـر    پیرامـونی و  -مرکـز  داراي ساختار
است که حالی  این در .کند ساختاري قطبی تبعیت می

سـازمان فضـایی    وجود ایـن چنـین ویژگـی بسترسـاز    
. مطالعــه شــده اســت ســطح ناحیــه مــورد قطبــی در

 ي مهـم ایـن سـاختار،   هـا  ویژگـی  کـه یکـی از   طوري به
 شـهرها و  عنکبـوتی،  تـار  ي کـانونی و ها برخالف شبکه

 در صورت منفرد مطالعه به ي ناحیه موردها گاه سکونت
عمـل   همـدیگر  اتی ازي اقتصادي یا خدمها غالب نقش

 و هـا  فعالیـت  ، امکانات ، ها مکان یک از هر و کنند می
 هـم دارا  از سـکونتی متفـاوتی را   ي شـغلی و هـا   محیط
نقشـی مکمـل    از هـا  این کانون به عبارت دیگر .هستند

 اي را افزایـی شـبکه   زمینـه هـم   تـا  نیسـتند  برخوردار
 ي ونقـاط شـهر   ویژه در هتجمیع امکانات ب فراهم سازد.

 آباد فاضل آباد، برخی نقاط روستایی مانند شهرهاي علی
-تخصصـی  باعـث ایجـاد فرآینـد    روستاي محمدآباد و

ي عمـده درایـن   هـا  انجام فعالیـت  و زیع منابعشدن، تو
ایـن نقـاط    مزیـت نسـبی بـاال در    سبب ایجاد ،ها مکان

 و آبـاد  شـهرهاي فاضـل   ایـن مبنـا    بـر  .گردیده اسـت 
 بـین سـکونت   خـدمات در  نات وتجمیع امکا با آباد علی
سطح ناحیه ایجادکرده  در فضایی را نوعی تمرکز ها گاه

عمودي  این مرکزیت جریانی که بیشتر ).2(جدول  اند
ارتبـاط   ، سـویه  قالب روابـط فضـایی یـک    است که در
سـطح   شـان در  حـوزه نفـوذ   بـا  شـهرها  دودهنده این 

هـی از   کـه گـا   بـه طـوري   ، برون ناحیه است درون و
ي کالن درسـطح  ها پاي قطب ح محلی فراتر رفته وسط

المللـی  سطح بـین  در و اصفهان) -مشهد -ملی (تهران
زمینه جریان گردشگري بـه   به ویژه در سوئد) -(آلمان

 -عینـی الگـوي مرکـز    نمـود  که این خود آید میان می
به همـراه ضـعف    ، این نوع مرکزیت باشد. پیرامون می

باعـث جـذب    بـه مـرور  ،  کـارکردي ناحیـه   -ساختاري
بـه   مـالی نیـز   ي انسـانی و هـا  جمعیت ناحیه با ظرفیت

 گردشگري هسـتند  نواحی که به عنوان مقصد ویژه در
  شود. می

 بـین  در موجود يها جریان تحلیل به بخش این در  
 پرداختـه  منطقـه  از بیـرون  و منطقه شهرها و ها روستا

 و کـاال  جریـان  نـوع  چهار از ها جریان تحلیل براي .شد
 جریــان و ســرمایه جریــان ، مــردم جریــان ، خــدمات
 اسـتفاده  ايمنطقـه  شـبکه  ي نظریه اساس بر اطالعات

 آموزشـی،  خـدمات  خـدمات،  و کـاال  جریان در .گردید
 و تجاري رفاهی اداري، و پشتیبانی ارتباطی، بهداشتی،
 تحلیـل  و بررسـی  مورد گردشگري خدمات و اقتصادي

 اطالعات و سرمایه ، ممرد جریان ادامه در و گرفت قرار
  .شدند تحلیل
 بین تفاوت گردید مشاهده منطقه این در که آنچه      
 هـا  جریـان  نوع در دائمی يها روستا و فصلی يها روستا
 يهـا  جریان ازسال یعمقاط در فصلی يها روستا است،

 یـونتـسک هیچ سال از ماه 6 حدود در و دارند یکسویه
 در آنکـه  ضـمن  ند،شـو مـی  متوقف ها جریان و نداشته
 به ورودي يها سرمایه مبالغ نیز سرمایه جریان ورودي

 در. است بوده ها روستا سایر از بسیارکمتر ها روستا این
 ارزش و مـتراک زانــمی محاسبه با مطالعه مورد منطقه

 صـمشخ اتـخدم دهـــدهن ارائه اصلی مراکز مرکزیت
 کزیـت مر ارزش میـانگین  بـا  آبادفاضل شهر گردید،که

 و اول رتبـه  بررسی مورد يها جریان مجموع در 0,064
ــزي ــه در را مرک ــی دارا منطق ــدم ــهر ســپس و باش  ش

 میـانگین  بـا  مطالعـه  مـورد  منطقه برون از در آباد علی
 ایـن . باشـد مـی  دارا را دوم رتبه 0,057 مرکزیت ارزش
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 و امکانات تجمیع با اصلی يها قطب صورت به شهر دو
 يهـا  کـانون  عنـوان ه ب را خود لتیدو اعتبارات دریافت

) بـه  15شکل ( و )2(جدول . اند نموده تثبیت اي ناحیه
 ارائـه  اصـلی  يهـا  قطـب  رتبه و مرکزیت ترتیب ارزش

 دهنــده ارائــه مرکــزي يهــا خــدمات و قطــب دهنــده
نشـان   منطقـه را  جریـانی  يهـا  کانون و اصلی خدمات

  دهد. می

  

  خدمات دهنده ارائه اصلی يها قطب رتبه و مرکزیت ارزش بررسی: 2 جدول

رتبه بر اساس ارزش   میانگین ارزش مرکزیت  درصد تراکم  درجه درونی  خدمات  سکونتگاه
  مرکزیت

  آباد فاضل

  0,083  13  آموزشی

0,064  1  

  0,098  16  بهداشتی
  0,045  13  ارتباطی

  0,041  13  اداري -پشتیبانی 
  0,083  13  اقتصادي - تجاري 

  0,053  20  مردم
  0,071  13  سرمایه
  0,045  20  اطالعات

  آباد علی

  0,11  7  آموزشی

0,057  2  

  0,068  7  بهداشتی
  0,059  20  ارتباطی

  0,056  20  اداري -پشتیبانی 
  0,040  7  اقتصادي - تجاري 

  0,041  13  مردم
  0,040  7  سرمایه
  0,045  20  اطالعات

  1398 یق،تحق يها یافته:منبع
  

برخی  زرین گل، -نظام جریانی ناحیه محمدآباد در  
بـه   هسـتند،  مرکزیـت بیشـتري برخـوردار    از ها کانون

ــن مرکزیــت ســبب شــده کــه هریــک   طــوري کــه ای
تشکیل یک خوشه را دهندکه ایـن امرباعـث    ها  ازکانون

ایـن   اي عمـل نماینـد.   شده که آنها به صـورت جزیـره  

 ضـایی ناحیـه مـورد   ویژگی سـبب شـده تـا سـازمان ف    
 -ضعف سـاختاري  مطالعه داراي ساختاري قطبی دچار

ــود.  ــارکردي ش ــکل ( ک ــ ) 15ش ــاگراف  خوش اي  هدی
 رازریـن گـل    -محمـدآباد ناحیـه   ي مرکزي درها مکان

  دهد.  نشان می
  

  
  زرین گل -ي مرکزي ناحیه محمدآبادها اي مکاندیاگراف خوشه  :15شکل 
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  گیرينتیجهبحث و 
ـ  تقویـت     هــدف بـا  شـهري   -روسـتایی  يهـا  دپیون

ــعۀ ــادي توسـ ــاهش و اقتصـ ــر، کـ ــه فقـ ــرایط بـ  شـ
ــــجغرافی ــاعی ی،ـای ــادي - اجتم ــوژیکی و اقتص  اکول
 يهـا  جریـان  و دارد شـدید  بسـتگی  اي منطقه و محلی
 و شـهري  -روسـتایی   يهـا  سـکونتگاه  بـین  که موجود
ــبکۀ  مناســب شــرایط در آن از منــتج اي منطقــه ش

 - روسـتایی  يهاپیونـد  و همبسـتگی  موجـد  توانند می
 فضـایی  يهـا  شـبکه  برپـایی  هـــ ب اـهـتن هــن و شهري
 يهـا  شـبکه  شـکل گیـري   زمینۀ بلکه گردیده، منتهی

 بسـتر  مـی توانـد   خود این.نمایند نیز مهیا را اجتماعی
 شـهري  -روسـتایی  یکپارچـۀ  توسـعۀ  جهت را مناسبی

 يهـا  به  جریان توجه). 4: 1389(سعیدي،  آورد فراهم
 جهـت  پیونـدهاي برآمـده   و شـهري  -روستایی متقابل
ن ایـ . ی برخوردا اسـت فراوان از اهمیت  یکپارچه توسعۀ

  فضـایی   يهـا  جریـان  واکاوي حالی است که نتیجۀ در
 از بخشی عنوان به هـــمطالع مورد ناحیه برون و درون
 بـه  هـی  نگـا  ،شده اسـت  مشخص پژوهش اصلی هدف

 - روسـتایی  ي اه سکونتگاه مابین گانه پنج يها جریان
ــهري ــان ش ــی نش ــد م ــه ده ــارچوب در ک ــش چ  نق

 شـهري  يها سکونتگاه اهمیت ساختاري و رديـــکارک
ــله و مطالعـــه مـــورد محـــدودة ــدت، ،آن از فاصـ  شـ

 مـی افزایش   فضایی يها جریان تعامالت و تاثیرگذاري
، و بالعکس در نواحی روستایی رو به کاهش اسـت  یابد

 اي شـبکه  فضـایی  این امر نشان می دهد که سـازمان 
 ،)آبادکتول علی شهرستان( گل زرین -محمدآباد ناحیه

این بـدان   برخوردارنیست ، مطلوبی پایداري وضعیت از
 اگرچـه  ناحیـه  سـطح  در فضـایی  تعامالت معناست که

 يهـا  فعالیـت  بـر  مبتنی محیطی ساختارهاي بر مبتنی
 اخیر هــده در ولی. است گرفته شکل کشاورزي بخش

 و اقتصـادي  -اجتمـاعی  بسـترهاي ( در تحـول  علت به
 فعالیـت  بـر  مبتنی) طبیعی انداز چشم محیطی، امکان

 بـا ( مـرتبط  بـومی  يهـا  گـذاري  سـرمایه  و گردشگري
ــدد از) گردشـــگري فعالیـــت ــتري تنـــوع و تعـ  بیشـ

 یـایــفض التــتعام طوریکه به. است شده رخوردارــب
 را قلمـروي  درون تعـامالت  افزایش زمینه تنها نه نوین

 بـرون  تعـامالت  افزایش زمینه بلکه، است نموده راهمف

 بنیـان  بـر  مبتنـی . اسـت  یافتـه  افـزایش  نیـز  قلمرویی
 بسترسـاز  تعـامالت  از نـوع  ایـن  شبکه، تحلیل ريـنظ
. شد خواهد) گاهی سکونت نظام یا( شبکه ایداريــــپ

 زریـن  -محمـدآباد  درناحیه ها جریان اگرچه، در نهایت
 هم تعامالت سطح و شده داربرخور تنوع و تعدد از گل

 ريــپذی نقش با ها جریان ساختار ولی است، یافته ارتقا
فاضـل ابـاد و رو    ،(علی آبـاد  بزرگ يها روستا و شهرها

 از مکمـل،  و سـویه  دو ماهیـت  بجاي ستاي محمدآباد)
 سـبب  ژگیـــوی این .است برخوردار سویه یک ماهیتی

 تاییروسـ  نـواحی  در سـکونتگاهی  بـین  پیونـد  تا شده
 جریـانی  درنظـام  کـه  معناست بدان این. نگیرید شکل
دو نقطـه   (هـا  کانون برخی گل، زرین -محمدآباد ناحیه

ي اصـلی  ها به عنوان قطب )شهري علی آباد، فاضل آباد
برخوردارهستند، بـه طـوري    بیشتري مرکزیت ازناحیه 

 هـا  ازکـانون  هریـک  کـه  شـده  سـبب  مرکزیت اینکه 
 شـده  اعثـــ ب امـر  این هک دهند را خوشه یک تشکیل

 ژگیـویـ  ایـن . نمایند عمل اي جزیره صورت به آنها که
 داراي مطالعه مورد ناحیه فضایی سازمان تا شده سبب

 کـارکردي  -سـاختاري  ضـعف  دچـار  قطبـی  ساختاري
 تعـادل  از مـذکور  ناحیـه  کـه  شـد  سبب امر این. شود

 ناحیـه  در همچنـین . نباشـد  برخـوردار  مناسب فضایی
 و طبیعـی  صـورت  بـه  هـا  جریان گل ینزر -محمدآباد

 یـک  روابـط  داراي اغلـب  و اسـت  نگرفتـه  شکل مکمل
 در برتـر  يها کانون که است درحالی این هستند، سویه
 براي سازي زمینه و نبوده یکدیگر مکمل جریانی فضاي

 تاکیـد  ویـژه  به. است نشده فراهم اي شبکه افزایی هم
 با وستاییر نقاط در گردشگري به مربوط يها برفعالیت

 بـدون مـذهبی    و تاریخی طبیعی، يها جاذبه به توجه
 روستایی -شهري يها بخش و روستایی اقتصاد با پیوند

 فضـاي . است مطالعه مورد ناحیه در بارز يها مصداق از
 در )رتــمهاج( مردم جریان زــــج به حاکم، جریانی
 لــشک وندـپی نه روابط، قالب در هم آن محلی مقیاس
 رقابت که شود می باعث مقیاس دراین که ست،ا گرفته
تقویـت   همچنـین بـراي   .یابـد  کاهش ناحیه در پذیري
بسـترهاي   گیـري  شـکل  و شهري -روستایی يها پیوند

  تقویت مطالعه، مورد محدودة در یکپارچه توسعۀ
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 -اقتصـادي  ابعـاد  در شـهري   روسـتایی  يها پیوند  
 و تولیـدي  يهـا  جریـان (اجتماعی بـه ویـژه اقتصـادي    

ــت داراي) ســرمایه ــوده اولوی ــین ب ــن اســت. همچن  ای
 فضایی یابی سازمان که دارد تاکید نکته این بر پژوهش

 کالبدي و محیطی ساختارهاي از متاثر صرفا اي، شبکه
 اقتصـادي  – اجتمـاعی  عوامـل  بلکـه، . نیست فضایی -
 اینـرو،  از. اسـت  برخـوردار  اهمیـت  از) اقتصادي بویژه(

 مکـانی  صـرفا  پدیـده  یـک  انبعنـو  فضا مفهوم به نگاه
 اصـول  بـا  نیـز  نتیجـه  ایـن  تطبیق .است تغییر نیازمند

 ایـن  نتیجه که است داده نشان شده، طرح رویکردهاي
 در داگـالس  مایـک  مفهـومی  گیـري  جهـت  با پژوهش

) پیونـدهاي ( تعـامالت  تقویـت  بـر  موثر واملـع تبیین
 ي این تحقیق درها همچنین یافته .دارد تطبیق فضایی
نتــایج مطالعــات اي بــا  منطقــه شــبکه ویکــردر قالــب

اي مقاله تحلیـل شـبکه   در )1395( همکاران افراخته و
مطالعـه:   ستایی مـورد  نواحی رو ي فضایی درها جریان

داداش مقالـه   وجلگه اسـتان اصـفهان    بخش بن رود و
 در یـــفضای ، سازمانعنوان با) 1393( همکاران و پور

 یــهوای جریان تحلیل از استفاده با ایران شهري نظام
 قلمداد پژوهش نتایج این تاییدي برايتوان  می را افراد
  کرد.
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