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A R T I C L E    I N F O 
 

A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Part of rural-urban interactions is the flow of people which is considered as 

a key element. Social life flows into a network of social relations, this 

network embodies within spatial separation of social groups –the result of 

accumulation of time, place and social relations. This research investigates 

the impact of demographic linkages between rural and urban areas on social 

capital. For achieving this aim, in the first step, the most important 

indicators of social capital were gathered based on the literature review. 

Then, according to Cochran formula, 377 questionnaires were responded 

randomly. The samples of this study were selected radomly from 7 districts 

and 26 villages located in Damavand, Firuzkoh, and Shemiranat. The main 

methods to analyze the collected data were network analysis and cross- 

impact analysis; the results of these methods led to the determination of 

impacts demographic linkages on creation of social capital. The density 

index was almost 60% in Damavand, Firuzkoh, and Shemirant. The 

reciprocity and transferability indices were almost 50% and 60%, 

respectively. After checking demographic linkage among rural and urban 

settlements, we analyzed indicators of social capital. We analyzed the 

results based on the t- test in network analysis framework by UCINET. The 

results and significance level suggest demographic linkages among the 

settlements led to social capital at 95% confidence level. Social capital 

indicator averages (participation and cooperation, compatibility and 

coexistence, social relations, social identity, trust, and commitment), were 

higher than average level (almost 3/5 base on Likert Scale) and this result 

suggests the studied indicators are acceptable.  

Article history: 
Received 12 September 2018 

Accepted 01 December 2018 
Available online 22 February 2019 

Keywords:  
Demographic Linkages, 

Social Capital, Regional 

Planning, Tehran (Damavand, 

Firuzkoh, Shemiranat). 

Citation: Kazemi, N., 

Salmani, M., Badri S. A., 

Motavaf, S. H. (2019). 

Demographic Linkages 

between Rural and Urban 

Areas and Its Impact on 

Creating Social Capital 

(Case Study: The Counties 

Damavand, Firouzkoh and 

Shemiranat). Geography 

and Sustainability of 

Environment, 8 (4), 61-73. 

                                                                                                                                                            
*. Corresponding author E-mail address:          nasrinkazemi@ut.ac.ir 

http://ges.razi.ac.ir/


 19-17( 7921) 92جغرافیا و پایداری محیط 

 

 جغرافیا و پایداری محیط
 /http://ges.razi.ac.irوبگاه نشریه: 

 9999-9721 شـاپـای چـاپـی:

 9111-6139شاپای الکترونیکی: 

 

 )اطالعر  اجتمرایی   شهری و تأثیر آن بر خلق سرراای   - تی روستاییجمعیّ پیوندهای

 (شمیرانات دااوند، فیروزکوه وهای شهرستان :اوردی
 9مطوف فیشر، 9سید علی بدری، 9محمد سلمانی ،*7نسرین کاظمی

 تهران، تهران، ایران دانشگاه ریزی روستایی، دکتری جغرافیا و برنامه آموختة دانش 7
 ، تهران، ایراننتهرا، دانشگاه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه دانشیار 9
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یسوانح و بازساز اریاستاد 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
انهد کهه عن هر کلیهدی آن مهرد       وجهود آورده هایی را بهه  های متقابل بین شهرها و روستاها جریان کنش

هها را شه ل داده و    هها، جریهان ایهده    ها و تمها   های اجتماعی با ارتباط . مردمی که در قالب گروههستند

اند. هدف پژوهش حاضر بررسهی پیونهدهای جمّییتهی بهین دو      ناپذیر ساخته وابستگی اجتماعی را اجتناب

اعی اسهت.  های اجتماعی و تأثیر آن بر خله  سهرمایة اجتمه    روستایی در قالب شب ه -گاه شهری س ونت

طرّاحهی و در    نامهه های سرمایة اجتماعی استخراج، پرسهش  شاخصترین  برای دستیابی به این هدف، مهم

های دماونهد، فیروزکهوه و شهمیراناک ت میهل شهدند. بها توجیهه بهه مّیارههایی هم هون رواج            شهرستان

ب شهدند. ایهن   ههای جمّییتهی بیشهتری داشهتند انتخها      های دوی  روستاهایی که جریهان  گردشگری خانه

بهرای  هها ت میهل شهد.     صورک ت هادفی در آن نامه بهپرسش 911نفر جمّیت دارند که  99431روستاها 

هها   گهاه ههای سه ونت   جای پرداختن به ویژگیاز روش تحلیل شب ه استفاده شد تا بتوان بهها  تحلیل داده

دهنهد کهه تهراکم     مهی   تهای  نشهان  ها را بررسی کهرد. ن  صورک مجزّا، ساختار روابط دوسویه و متقابل آنبه

% است کهه ایهن میهزان    16های دماوند، فیروزکوه و شمیراناک، حدود  پیوندهای برقرارشده برای شهرستان

% 16% از ایهن پیونهدها دوسهویه بهوده کهه بها حهدود        66در حدی کمابیش مطلوبی است؛ هم نین حدود 

ن مرکزیت با نقهاط شههری بهوده و تههران دارای     پذیری، گویای پایداری شب ه است؛ امیا در این میا انتقال

ه است. درمجموع،  نتای  بیانگر وجود پیوندهای جمّییتی کمهابیش پویها در   محوریت در شب ة مورد مطاّل

ه است. پس از بررسی پیوندهای جمّییتهی، شهاخص   ههای سهرمایة اجتمهاعی ارزیهابی      مناط  مورد مطاّل

تهوان نتیجهه گرفهت     هها، مهی   داری برای هریک از شاخصّنیشدند. با توجیه به نتای  این بخش و سطح م

% منجر بهه سهرمایة اجتمهاعی شهده     26گاه در سطح اطمینان که پیوندهای جمّییتی بین این دو س ونت

)براسا  طیهف لی هرک( قهرار     6/9ها، در سطحی باالتر از متوسیط، یّنی حدود  است که براسا  میانگین

ه است. ن شاخصدارند و این بیانگر مطلوبیت ای  ها در مناط  مورد مطاّل
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 مهمقدّ
همواره مناسهباک گونهاگونی در ابّهاد مختلهف داشهته و       ،یک سیستم ةدهند لاجزای تش ی منزلةروستاها و شهرها به

تهر شهده اسهت     هها گسهترده   های ارتباطی پیونهدها و وابسهتگی آن   شب ه ویژههاقت ادی و اجتماعی ب ةامروزه با توسّ
(. 7932ینی، الهدی  توانا و شهمس ضهیا   ؛9674و هم هاران،   9ههی ز هاشهم ؛ 9671، 9لی تهر و زیلیهک  ؛ 9671، 7انهوین )

. مردمی کهه  هستنداند که عن ر کلیدی آن مرد   ی را خل  کردهیها جریان گاهاین دو س ونتهای متقابل بین  کنش
ناپهذیر   جتمهاعی را اجتنهاب  وابسهتگی ا  ها را ش ل داده، ها جریان ایده  ها و تما های اجتماعی با ارتباط در قالب گروه

(؛ 9677و هم هاران،   4؛ اسهترن 7926ینی و هم هاران،  الهدی  )شهمس  انهد  شدهدر این نواحی و سبب دگرگونی   ساخته
بهین ایهن دو   ای اجتمهاعی  از روابهط پویه   همهه ح ایهت   بهالّ س  از روستا بهه شههر و   مرد جایی هجاب، ترتیب بدین

شههرها و   ةرویه  رشد بی های مختلف ازجمله ت، به شیوهاین پویایی جمّییهرچند  .(7934)صرامی،  دارند گاه س ونت

 ؛(9677، 6های شهری و روستایی شده است )سرمست و زالهی  ی در سیستممش الک جدی سبب بروز ،روستاها ةیتخل
ّ  - گیری پیوندهای روستایی ی در ش لنقش مهمی زیرا ؛منفی نبوده همیشه آن ثیراکأتا امی  اقت هادی  ةشهری و توسه
ارسهالی ی هی از    وجوه، مثال برای؛ (96: 9676، و هم اران 1)اپلرکند  ایفا می نیز و مق د أمناط  مبد دراجتماعی  -

اثر رخنه به پهایین یهاد شهده اسهت )رضهوانی و هم هاران،        ةکنند فراهم مثابةاست که گاه از آن به مواردی ترین مهم
7931.) 

طهور  بهه ه به جریان غالب مهاجرک از روستا به شهر و پیامدهای نامطلوب مهاجرتی که بدان اشهاره شهده،   با توجی
ت شههرها  ریهزان شههری آن را باعهف افهزایش جمّییه      اند؛ برنامه سویه داشته نگاه یکبه این پدیده ریزان  برنامه هعمد

حهالی اسهت کهه     اند. ایهن در  دهکردانسته و پیامدهای اقت ادی، اجتماعی و محیطی نامطلوب بسیاری برای آن ذکر 
ی و در مهوارد بسهیاری نهابودی روسهتا و مّ هالتی      ت روستایریزان روستایی هم آن را باعف رشد منفی جمّیی برنامه

هها بها ی هدیگر     اند. عد  تالقی این دیدگاه ت روستایی دانستهی جمّییهم ون افول نیروی کار کشاورزی و افزایش سنّ

توسّه داشته است، سبب تمرکز بر پیامدهای منفهی   و پیامدهای نامطلوب بسیاری که مهاجرک در کشورهای درحال
، ایهن  وجهود  . بها ه اسهت و مق د در ادبیاک توسّه شد أها در توسّه و عمران نقاط مبد اجران و نقش آناز مهغفلت  و

ّ   های زادگاهی و بها وجهوه   مهاجران با تش یل نهادهای پایدار هم ون انجمن زادگهاه خهود نقهش     ةارسهالی در توسه
ای از روابط میان افراد اسهت کهه    موعههای مهاجرک مج اجتماعی، شب ه ةرهیافت سرمای براسا اند.  دهکری ایفا مهمی

بهودن  یمحلّه  روابط خویشاوندی، دوستی و هم ةواسطو مق د به أمهاجران را در مبد مهاجران، مهاجران پیشین و غیر

خود جلب کهرده کهه    سویمهاجران را به ،داک متقابلهای اجتماعی با دربرگرفتن تّهی کند. این شب ه هم وصل میبه
مههم در ایهن    ة. ن ته (996: 7932)رضوانی و هم هاران،   یابد هاجران جدید بدان گسترش میشدن مهمواره با اضافه

ای  صهورک پدیهده  ای، مهاجرک هم نان بهه  های منطقه شدن نظریاتی هم ون شب همطرح باوجودرابطه آن است که 
دانست که بهاوجود عهد  ام هان    ای  صورک پیوندهای دوسویهتوان به شود؛ حال آن ه این پدیده را می ا بررسی میمجزّ

زیهرا بسهیاری از    ؛داشهت  خواهنهد  ریتهأث هها و برقهراری روابهط اجتمهاعی      ان ار پیامدهای منفی آن، در ایجاد حمایت

 کنند. قطع نمی أود را با مبدمهاجران ارتباط خ
بهین روسهتا و   ترین نوع پیوند اجتمهاعی   کلیدی ،تیپیوندهای جمّییتوان دریافت که  می ،شد گفته براسا  آن ه

                                                                                                                                                            
1- Unwin 
2- Lichter & Ziliak 
3- Hashemzahi 
4- Stern 
5- Sarmast & Zail 
6- Eppler 



 29 های دماوند، فیروزکوه و...(شهری و تأثیر آن بر خلق سرمایة اجتماعی )مطالعة موردی: شهرستان -پیوندهای جمعیّتی روستایی 
 

(، کاالهها، عناصهر   غیهره  ها، نیروی کار، پهول و سهرمایه )فیزی هی، اجتمهاعی و     شهر است که در قالب آن اف ار و ایده
ههای اجتمهاعی    الگوهای پیوند در شب ه (7239) 7طوری که ولمنبه ؛دشو گاه مبادله میاین دو س ونت فرهنگی بین

میهزان دسترسهی    ،کند؛ زیهرا ایهن الگوهها    ی میمحدودیت تلقّ ینوع ،یگرنوعی فرصت و از سوی د ةمثاببه یرا از سوی

 ةزاد ند کهه شهو  مهی  اجتمهاعی  ةسهرمای و سهبب تقویهت    دهند ثیر قرار میأالعاک، ثروک و قدرک را تحت تافراد به اطّ
بل هه بایهد    د؛نه نفا کداشتن با دیگران اکتبه رابطه تنهاافراد نباید  ترتیب، بدین .است ها بین انسان ها و ارتباطاک شب ه

توان این روابط را در طول زمان حفظ کرد و از آن بههره گرفهت    کنند و چگونه می ها چگونه عمل می بدانند این شب ه
ی، های ملّه  شدن و ت ّیف نقش دولته به روند جهانیبا توجی ،(. استفاده از این مفهو 7929، مهر و ناجی کهن)افشار

 مثابهة بهه اجتمهاعی   ةسهرمای  زیهرا قهرار گرفتهه اسهت؛     هرای مش الک توسّه، مورد توجیه نی بی اجراشدحلّ راه منزلةبه

 دشهو  موجب ارتقهای سهطح هم هاری اع های آن جامّهه مهی      های اجتماعی،  رهای موجود در سیستمهنجامجموعه
روسهتایی و  گهاه  ت بهین دو سه ونت  جمّییه  های جاییبهه به جابا چنین ضرورتی و با توجی (.7927)الوانی و هم اران، 

پیونهدهای  آیها  در پهی آن اسهت کهه دریابهد     پژوهش حاضهر   - دالیل مختلف صورک روزانه یا ف لی و بهبه –شهری 
 ؟  اجتماعی داشته است ةثیری بر خل  سرمایأت ،شهری و روستایی برقرار است یها گاهتی که بین س ونتجمّیی

 بررسیمورد  منطقة معرّفی
 41912شهمیراناک )  و نفهر(  796436) نفر(، دماوند 99663های فیروزکوه ) انشهرست ،آماری پژوهش حاضر ةجامّ
مق هد   مثابةسوی آن، شهر تهران بهت بهه به جایگاه محوری تهران و جریان غالب حرکت جمّییکه با توجی است نفر(

پیونهدهای   ه بهه پهژوهش بها توجیه    ةمورد مطالّهه پهس از بررسهی عرصه     ةها نیز درنظر گرفته شده است. نمون جریان
روسهتا   91 ،بدین منظهور  صورک ت ادفی ت میل شدند.هب یهای نامهشهری انتخاب شد و پرسش - تی روستاییجمّیی

. در انتخهاب ایهن روسهتا، سهّی شهده اسهت تها        (7 )شه ل  مورد مطالّه برگزیهده شهد   ةعنوان نموندهستان به 1از 

تهرین   از مههم  یی ه  ،برای مثال ؛ها قابل بررسی باشدنروستایی در آ - ند که پیوندهای شهریشوانتخاب  یروستاهای
سهوی روسهتاها   ها مرد  شهری در تّطیالک به آن ةواسطزیرا به ؛  بوده استهای دوی خانه ،رواج گردشگری یمّیارها

وده به  بهه ایهن دلیهل    ها. این انتخاب  در ایا  تّطیل و تابستان ویژهبه ؛کنند تی را در آنجا سپری میحرکت کرده و مدی
جریهان   ،نایه مد. در ایهن  کهر است که بتوان تّامالک مرد  شهری و روستایی را در قالب پیوندهای دوسویه بررسهی  

از ایهن رو، تّهداد بیشهتری از     اسهت؛ هها   سوی روستاهای شهرستان شمیراناک بیش از سهایر شهرسهتان  مهاجرتی به

 روستاهای این شهرستان مورد مطالّه قرار گرفته است.

 
 مورد مطالعه ةمنطقموقعیّت  .1شکل 

                                                                                                                                                            
1- Wellman 
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 ها مواد و روش
گهاه شههری و روسهتایی در خله      دو س ونت بینتی برقرارشده ثیر پیوندهای جمّییأدنبال بررسی تبه پژوهش حاضر

طهور  بهه هستند که آیا جریان افراد که  پرسشدنبال پاسخ به این به پژوهشگرانبیان دیگر، به ؛اجتماعی است ةسرمای

هها   اخیر نوع دیگری از ایهن جریهان   یها ه در سالگیرد و البتّ از روستاها به شهرها صورک میل مختلف به دالی ،هعمد

 ة)در منطقه  گذاران اوقاک فراغت از شهرها به روستاها برقهرار شهده اسهت    ة  به بهانهای دوی دلیل گسترش خانهکه به

د نیهاز در دو  مهور  یهها  العهاک و داده اطّ خیهر؟  اجتماعی داشته است یها  ةگیری سرمای ثیری بر ش لأ، تمورد مطالّه(

شده در رابطه بها موضهوع ازجملهه مقهاالک،     ها و مطالّاک انجا  با مرور پژوهش ،ل. در بخش اویبخش گردآوری شدند

سهپس بها    ؛تهدوین شهد  پژوهش  ةهای اینترنتی، مبانی نظری و پیشین سایت ای، وب ی و منطقههای ملّ ها، طرح کتاب

هها نیهز بهه     . داده(7ص شهدند )جهدول   ها مشخّ و تّاریف عملیاتی آنهای مرتبط استخراج  اخصش ،کمک این بخش

 ةشده شامل بررسی میزان مّیارهای تّاملی و سهاختاری شهب   تدوین ةنامنامه گردآوری شدند. پرسشکمک پرسش

عن هر کلیهدی    مثابهة هتهی به  ههای مهرتبط بها پیونهدهای جمّیی     داده ،مورد مطالّه بود. در این بخش ةاجتماعی نمون

پیوندهای اجتماعی بین نقاط شهری و روستایی و سپس عناصر پیوند اجتماعی شهامل مشهارکت، هویهت اجتمهاعی،     

 سنجیده شده است.   و غیره اعتماد، سازگاری

نامهه بها   موجهود در پرسهش   یهها  نامه دو اقدا  انجا  گرفت: در ابتدا شاخصبرای سنجش روایی محتوای پرسش 

در بهین تّهداد    ها نامهگرفته در این زمینه مقایسه شد و سپس برای اطمینان از روایی، پرسشانجا  یها هشسایر پژو

های آمهاری بها دو بهار چهرخش      ها براسا  شاخص نامهپرسش  ، ماتریسنیهم ن ؛دشدهنده ت میل  محدودی پاسخ

ههای آن   نامه و پاسهخ یز روایی باالی پرسشبرخوردار بوده که این موضوع ن %766شدگی  ای از مطلوبیت و بهینه داده

 ةدهنهد  ههم نشهان  محاسهبه شهد کهه آن    2/6نیز براسا  میزان آلفای کرونباخ  پژوهش دهد. پایایی ابزار  را نشان می

اند. پیوندها و روابهط   هشدروش تحلیل شب ه ارزیابی و تحلیل  به شده یگردآورهای  داده .پژوهش استمطلوبیت ابزار 

شوند. تحلیل شب ه بهرای بررسهی تجربهی     اجتماعی محسوب می ةسرمای منزلةبه ،دیدگاه شب ه است که بحف اصلی

ی مهوارد تحلیلهی   ها، ابزارها و حتّه  ها، ت نیک اصول، روش ،کنشگرانروابط و پیوندهای بین  مثابةساختار اجتماعی به

هها   فراد بهه منهابع نهفتهه در شهب ه    دسترسی ا ةجریان منابع و نحو ةمطالّ ی رد برکند. این رو ی را پیشنهاد میخاصی

 (.7926دارد )باستانی و رئیسی،  کیدأت

پور و  ؛ شارع1113و همکاران،  1؛ دونگ1111، 1؛ ریفکین و کنگر1931؛ مطوف، 1931)الوانی و همکاران،  ها ر و شاخصمتغیّ .1جدول 

 (1931یان، ئو پارسا انیعیرف ؛11: 1931کاران، و همفرد ؛ خدایاری 1933همکاران، 

                                                                                                                                                            
1- Rifkin & Kangere 

2- Dong 

 تعریف عملیاتی  شاخص

 .های مدنی برای دستیابی به اهداف گروهی تالییافراد در فّی ةشرکت ارادی و آگاهان مشارکت و هم اری

  هویت و تّلّ

 اجتماعی

احسا  همدردی و مسئولیت فرد در قبال جامّه، ترجیح منافع جمّی بر فردی، احسا  دلبسهتگی و عالقهه بهه جامّهه کهه      

 .ها با محیط و اجتماعی است کنش انسانمح ول 

 اعتماد اجتماعی
افراد نسبت به ی دیگر و سایر نهادهها کهه سهبب ایجهاد و حفهظ وحهدک و هم هاری         ةییدشدأدهای اکتسابی و تانتظاراک و تّهی

 .دشو می

 .ها در صورک نیاز نبرقراری ارتباط با دیگران )در قالب روابط اجتماعی( و تمایل به کمک به آ کمک و ارتباط متقابل

 .ت خود در راستای انطباق با محیط )پاسخ به تغییراک محیط(الییتمایل به تغییر فّی زیستیسازگاری و هم

 آگاهی
اجتمهاعی از ی هدیگر    ةها کهه اع های شهب     العاک و تّبیر و تفسیر آنوری اطّآی شامل گرددهی مشاهداک حسی فرایند سازمان

 .نندک کسب می
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 نتایج

گیهری از   بها بههره   (؛ سهپس 9شهد )شه ل   ترسهیم   7افزار یوسینت با استفاده از نر  تیجمّییپیوندهای  ةدا شب در ابت

گروههی بهه    نسهبت پیونهدهای بهرون   پهذیری،   تهراکم، دوسهویگی، انتقهال    ،موجهود در ایهن برنامهه    ةهای شب  تحلیل
یادشهده   ههای اند. هریهک از تحلیهل   همورد مطالّه محاسبه شداط  ، مرکزیت و فاصله ژئودزیک برای منگروهی درون

 ،سهازد. بهدین ترتیهب    ر میر میسیثّؤای م است که درنهایت تحلیل شب ه را به شیوه یفردههای منح رب شامل ویژگی
تی نپرداختهه و در ایهن شهب ه ارتباطهاک     پیوندهای جمّیی ةبه تحلیل شب  ،مثال تراکم برای ،تنها براسا  یک مّیار
در ادامهه ههر    ه قهرار خواهنهد گرفهت.   مورد توجی غیرهها و  تر پیوندها، مرکزیت گره بیان صحیح دوسویه و متقابل یا به

   اند. های تحلیل شب ه به تف یک توضیح داده شده یک از شاخص

 تراکم

ههای مم هن درنظهر گرفتهه      تّداد گهره  بر میتقسها  های تمامی گره مجموع ارزش مثابةمّمول بهطور به ،این شاخص

ههای   گهره  هها در سراسهر کهلّ    عنوان میانگین قدرک گرهبه شده، تراکم مّموالًگذاری های ارزش یّنی با دادهشود؛  می
آن اسهت   بیهانگر ت در مناط  مورد مطالّهه  جایی جمّییه(. تراکم جاب7929شود )سهیلی و ع اره،  مم ن تّریف می

های شهغلی، گهذران اوقهاک     تلف ازجمله انگیزهصورک موقّت یا ف لی و به دالیل مخکه مهاجرک داخل استانی چه به
های دوی  در مناط  مورد مطالّه، منجر به پیوندهای مهاجرتی قوی بین نقاط روستایی و شهری  فراغت هم ون خانه

صورک پیوندهای م انی در مناط  مورد مطالّه نیز محاسبه شده است که ایهن  شده است؛ از سویی شاخص تراکم به
   %( بود که دلیل آن را باید در پیوندهای ضّیف بین نقاط روستایی با ی دیگر جستجو کرد.1/99) 991/6مقدار، 

 افزار یوسینت( منر خروجی) مورد مطالعه قمناطشهری در  - پیوندهای روستاییة شبک .1شکل 

                                                                                                                                                            
1- Ucinet 
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به شههرها  دلیل پیوندهای مهاجرتی از روستاها شایان ذکر است که شاخص تراکم در نقاط مورد مطالّه بیشتر به 
%(، در شهرسهتان  1/16) 161/6شهری در شهرسهتان دماونهد    - های روستایی جاییهبوده است و مقدار آن ازنظر جاب

 %( است.3/61) 613/6%( و در شهرستان شمیراناک 16) 166/6فیروزکوه 

 دوسویگی

وجهود داشهته باشهد و    تّداد پیوندهای متقابل و موجود نسبت به تّدادی اسهت کهه بایهد     ةدهند نشان ،این شاخص

قربهانی و هم هاران،    ؛7924شهود )حسها  و رضهوانی،     بهه درصهد بیهان مهی     عددی بین صفر تا یک است که مّموالً

 (،%93/67) 6793/6شهری در شهرسهتان دماونهد    - روستایی تیهای جمّیی جریانمقدار این شاخص ازنظر  (.7924

دههد کهه    شاخص دوسویگی نشهان مهی  است.  (%61/62) 6261/6و در شمیراناک ( %92/64) 6492/6در فیروزکوه 

مهورد مطالّهه    ةو این نشهان از پایهداری شهب     استط پیوند متقابل بین نقاط مورد مطالّه در سطحی باالتر از متوسی

مهورد  منهاط   صهورک پیونهدهای م هانی در    بر این، مقدار ایهن شهاخص بهه    افزون. داردلحاظ پیوندهای مهاجرتی  به

بود که دلیل آن وجود پیوند متقابل بین نقاط شهری با نقهاط روسهتایی اسهت و در ایهن     ( %17/69) 6917/6مطالّه 

بودن ارتباط بین نقاط روستایی با ی دیگر در سهطح پهایینی اسهت،    مورد نیز هم ون شاخص تراکم پایداری و متقابل

( %72/99) 9972/6یگی برابهر بها   دوسهو  ؛این مقدار برای نقاط روستایی ةطوری که با حذف نقاط شهری و محاسببه

 .است

 پذیری انتقال

نیز در تما  قهرار خواههد گرفهت.     Cبا  Aاحتمال زیاد ، بهCبا  Bدر تما  باشد و  Bبا  Aاگر  ،براسا  این شاخص

ت اع های گهروه   فقییه العهاک و موی تواند باعف تسهیل گردش اطّ می قدرک پیوندهای ضّیف است که ةاین همان قاعد

 مورد مطالّه نشان از وجود پیوندهای ضهّیف  ناط پذیری در م مقدار شاخص انتقال (.7924و رضوانی، شود )حسا  

های مورد مطالّه ام ان پیونهد   هستند. در شهرستان مناط اجتماعی در  ةکه قادر به تقویت سرمای داردگروهی  برون

نظهر  مناسهبی بهه   کمهابیش مقهدار   ،ب هکه از نظر پایداری ش است %19تی بین نقاط روستایی و شهری حدود جمّیی

کهه   اسهت ( %3/47) 473/6مورد مطالّه  ناط صورک پیوندهای م انی در مهم نین، مقدار این شاخص به ؛رسد می

 111/6تی در شهرسهتان دماونهد   پذیری ازنظر پیوندهای جمّیی شاخص انتقال رسد. نظر میمناسبی به کمابیشمقدار 

 است.( %7/17) 177/6و در شهرستان شمیراناک  (%9/19) 199/6 در شهرستان فیروزکوه (،1/11%)

 گروهی گروهی به درون نسبت پیوندهای برون

گروههی را سهنجید. نسهبت پیونهدهای      اجتمهاعی ارتبهاطی یها بهرون     ةتهوان میهزان سهرمای    این شاخص میبراسا  

بهه انسهجا     ،رای مقهدار مثبهت باشهد   + در نوسان است. گروه یا فردی که دا7تا  -7بین  گروهی گروهی به درون برون

فهردی اسهت؛ و چنان هه صهفر      گروهی یها درون  خواستار روابط درون ،گروهی تمایل داشته و چنان ه منفی باشد برون

همهراه خواههد داشهت و انسهجا      اجتماعی باالتری را بهه  ةگروهی سرمای دهد. روابط برون تفاوتی را نشان می باشد، بی

بهرای شهرسهتان    ایهن نسهبت   (.7924؛ قربهانی و هم هاران،   7924)حسا  و رضهوانی،   د برداجتماعی را باالتر خواه

مقههادیر  .اسههت (-%2/74) -742/6و بههرای شههمیراناک   (-%1/3) -631/6فیروزکههوه  (،-%2/71) -712/6دماونههد 

 ح کهلّ در سهط  ،اسهت آن است که مرکز شب ه که در تما  موارد تههران   ةدهند شده در بخش مرکزیت نشانمحاسبه

ت منهابع جمّییه   ،منابع بیشتری دریافت کرده است )در بحف حاضهر  ،دلیل باالتربودن میزان جریان ورودیهب اط من

مرکزیت منطقه در جریان ورودی و خروجی برابر بهوده و در شهرسهتان    ،های فیروزکوه و دماوند (. در شهرستاناست

بهیش از جریهان خروجهی اسهت.      %76این میزان حدود مرکزیت شب ه جریان ورودی بیشتری داشته که  ،شمیراناک
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ت شههری از حاضهرین در   نامه در دو بخش روستایی و شهری، جمّییه دلیل ت میل پرسشکه به استالز  به توضیح 

 ( به روستاها مهاجرتی از نهوع  های دوی دالیلی ازجمله گذران اوقاک فراغت )گردشگری خانهروستا بوده که به ةمحدود

نسهبت پیونهدهای    تهی مطله  بهین شههر و روسهتاها اسهت.      ههای جمّیی  اند و این بحف فارغ از جریهان  ت داشتهموقّ

 -741/6ت استقرار )شههر یها روسهتا(    شب ه برحسب موقّیی نقاط مورد مطالّه برای کلّ گروهی گروهی به درون برون

پیونهدهای   ةشهب   ه،شهد محاسهبه مقهادیر    براسها گروههی اسهت.    دست آمد که نشان از روابهط درون هب (-1/74%)

سوی شهرها در جریهان  بیشتر از نقاط روستایی به ،تو جمّیی استتر از نقاط روستایی  تی در نقاط شهری قویجمّیی

 (.9)جدول  هستند

 مرکزیت

ثیر بیشهتری  أت ،. یک گره با مرکزیت باالاستالعاک در یک شب ه گیری و جریان اطّ بیانگر چگونگی ت میممرکزیت، 

ای  شهب ه  توان مرکزیت را به دو نوع مرکزیت درون ای می پیرامون شب ه دارد. در تحلیل سیاست شب ه هایبر جریان

دارای  منهاط  مرکزیهت شهب ه در    ،براسا  نتای  ایهن بخهش   (.7924 ای تقسیم کرد )حسا  و رضوانی، شب ه بینو 

و  یخروجه  انیه % جر93وند شهامل  شهرستان دما یبرا ریمقاد نیاجریان ورودی است،  %36جریان خروجی و  12%

 راناکیو در شهرسهتان شهم   یورود انیه % جر44و  یخروج انی% جر44 روزکوهیدر شهرستان ف ،یورود انی% جر93

 بهرای شهده  های مرکزیهت محاسهبه   شاخص درمجموع،. (9)جدول است  یورود انی% جر41و  یخروج انی% جر91

از ایهن رو،   ؛(4)جهدول   اسهت هها   ایهن شهاخص   مطلوبیهت  انگربی ،های مورد مطالّه هریک از شهرستانو  مناط  کلّ

العهاک و  ت بهه اطّ تواننهد دسترسهی جمّییه    مهی در مناط  های مرکزی یّنی تهران و مرکز هر شهرستان،  گره وجود

 پذیر سازند. منابع را ام ان

 گروهی گروهی به درون نسبت پیوندهای برون .1جدول 

 نسبت کل بیرونی درونی گروه سطح

 منطقه
 -49/6 729 66 793 روستا

 129/6 16 66 76 شهر

 دماوند
 -411/6 16 71 44 روستا

 113/6 73 71 9 شهر

 فیروزکوه
 -963/6 69 71 91 روستا

 113/6 73 71 9 شهر

 شمیراناک
 -444/6 19 96 69 روستا

 373/6 99 96 9 شهر

 درجه اساستی بری پیوندهای جمعیّنتایج کلّ .9جدول 

 خروجی ورودی شدهخروجی نرمال شدهی نرمالورود سطح

 611/1 611/1 144/99 144/99 مناط 

 %694/36و مرکزیت شب ه )ورودی(:  %999/12مرکزیت شب ه )خروجی(: 

 2/6 2/6 661/16 661/16 دماوند

 %919/93و مرکزیت شب ه )ورودی(:  %919/93مرکزیت شب ه )خروجی(: 

 4/6 4/6 16 16 فیروزکوه

 %4/44و مرکزیت شب ه )ورودی(:  %4/44شب ه )خروجی(:  مرکزیت

 96/1 96/1 979/61 373/61 شمیراناک

 %761/41و مرکزیت شب ه )ورودی(:  %72/91مرکزیت شب ه )خروجی(: 
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 شده(های مرکزیت )مقادیر نرمال شاخص اساستی برت پیوندهای جمعیّی وضعیّنتایج کلّ .1جدول 

 بردار ویژه بینابینی مجاورت معیار سطح بردار ویژه بینابینی مجاورت معیار سطح

 ناط م

 99/94 21/9 3/66 میانگین

 فیروزکوه

 79/44 6 41/19 میانگین

 77/94 941/6 16 حداقل 39/76 697/6 19/92 حداقل

 44/69 62/72 766 حداکثر 91/16 17/16 766 حداکثر

 9/447 66 1/194 مجموع 79/191 93/32 727/7114 مجموع

 93/69 61/91 1/734 واریانس 97/12 4/791 93/29 واریانس

 9/1 1 6/79 انحراف مّیار 2/3 13/77 17/2 انحراف مّیار

 دماوند

 49/44 9/4 64/11 میانگین

 شمیراناک

 9/46 97/4 3/17 میانگین

 3/91 4/6 77/17 حداقل 96/94 79/7 93/14 حداقل

 39/69 61/76 766 حداکثر 19/42 96/74 766 حداکثر

 6/439 37/67 1/317 مجموع 9/444 66/49 44/116 مجموع

 1/42 9/91 1/716 واریانس 29/96 12/71 69/769 واریانس

 66/1 99/6 9/79 انحراف مّیار 62/6 97/4 99/79 انحراف مّیار

 (کنشگرمیان دو  ةفاصلترین  )کوتاه ژئودزیک ةمیانگین فاصل

براسها  پیونهدهای مهورد مطالّهه اسهت )قربهانی و        کنشگرترین مسیر بین دو جفت  کوتاه ةددهن این شاخص نشان

بها یهک    ها )نقاط شهری و روستایی مورد مطالّه( در هر بخش تقریباً ژئودزیک گره ةبراسا  فاصل(. 7924هم اران، 

یاد است، سهرعت گهردش و پخهش    ها از ی دیگر بسیار ز بین گره ةیابند، درنتیجه فاصل به ی دیگر دسترسی می ،پیوند

بودن سطح پیوند بین نقهاط روسهتایی بها ی هدیگر و     ه پایینالبتّ ؛تی در جامّه در سطح پایینی استپیوندهای جمّیی

ایهن   ةزیهرا مبنهای محاسهب    ؛ت شده اسهت منجر به این وضّیی ،عد  توازن در تّداد نقاط شهری و روستایی با ی دیگر

خص در بحف حاضر به پیوندهای م انی قابل تّمیم است(. آن ه براسها  مقهادیر   )این شا استها  تما  گره ،شاخص

تهی پویها بهین نقهاط شههری و      وجهود پیونهدهای جمّیی   ،ص استپذیری مشخّ های تراکم، دوسویگی و انتقال شاخص

و  4/7، فیروزکهوه  944/7، دماونهد  399/7 ط امنه  مقدار این شاخص بهرای کهلّ   مورد مطالّه است.اط  روستایی من

 .  است 499/7شمیراناک 

 های اجتماعی شاخص

 بها ههای پیونهدهای اجتمهاعی کهه      گاه شهری و روستایی، شهاخص تی بین دو س ونتپس از بررسی پیوندهای جمّیی

شوند، براسا  تحلیل شب ه بین نقاط مورد مطالّه بررسی و تحلیل شهد. در ایهن    فی میاجتماعی مّرّ ةعنوان سرمای

شهری براسها  طیهف    - های اجتماعی را در پی پیوندهای روستایی خواسته شد تا شاخص دهندگان از پاسخ ،بخش

بها   .(6)جهدول   تحلیل شب ه ارزیهابی شهد   رمبنایای ب نمونه تی تکه به آزمون نند. نتای  با توجیکبندی  لی رک سطح

تهوان   اجتمهاعی مهی   ةیههای سهرما   داری برای هریهک از شهاخص  یای و سطح مّن نمونه ه به نتای  آزمون تی تکتوجی

 ة% منجهر بهه سهرمای   26های مورد مطالّهه در سهطح اطمینهان     گاهتی بین س ونتنتیجه گرفت که پیوندهای جمّیی

ط قهرار داشهته و ایهن    ها در سطحی باالتر از متوسیه  ها، هریک از این شاخص ده است که براسا  میانگینشاجتماعی 

ههای اجتمهاعی    ک و ضّف شاخصشدی. مطالّه استمورد ناط  م ها در مناسب این شاخص کمابیشمطلوبیت  بیانگر

دهنهد، پیونهدهای اجتمهاعی در بهین      هها نشهان مهی     طهور کهه پی هان   نیز به کمک تحلیل شب ه ترسیم شهد. همهان  

آن اسهت کهه نقهاط     دهنهدة نشهان ها نیهز   قرار داشته و جهت پی ان یطهای مورد مطالّه در سطح متوسی گاه س ونت

 اسهت شهب ه   مرکزیهت تههران محهور یها     ،مورد بررسهی  ةند. شایان ذکر است، در شب هستشب ه های  شهری کانون

 (.9)ش ل 



 22 های دماوند، فیروزکوه و...(شهری و تأثیر آن بر خلق سرمایة اجتماعی )مطالعة موردی: شهرستان -پیوندهای جمعیّتی روستایی 
 

  ای نمونهآزمون تی تکنتایج . 1جدول 
 ها شاخص تعداد میانگین t ةآمار آزادی ةدرج دارییسطح معن تفاوت میانگین

 مشارکت و هم اری 96 43/9 112/3 92 66/6 43299/6

 هویت اجتماعی 96 92/9 199/3 92 66/6 92411/6

 داعتماد و تّهی 96 43/9 924/3 92 66/6 4399/6

 کمک و ارتباط متقابل 96 61/9 947/77 92 66/6 61799/6

 زیستیسازگاری و هم 96 32/9 416/76 92 66/6 32611/6

 
 نت(افزار یوسی )با استفاده از نرم مورد مطالعه ةهای اجتماعی در منطق ت شاخصشدّ. 9شکل 

 بحث
هها   جهایی بهثیراک این جاأبه بررسی ت هعمدطور به ،اند ت انجا  شدهجایی جمّییهجاب ةکه در حیط یهای پژوهش بیشتر

 دهعمه طهور  به تجایی جمّییه، جابهای پیشین های پژوهش یافته براسا  .اند پرداخته ها آنو مق د و یا نوع  أدر مبد

؛ 7932نسهب،   ضهرابی و رخشهانی  ؛ 9673و هم هاران،   7سهزبو ) سهت از روستاها بهه نقهاط شههری صهورک گرفتهه ا     

بیش از پیامدهای مثبهت دارای  تی های جمّیی جریانو  (97: 9673و هم اران،  9؛ آرندک7924فیروز و فرجی،  حشم

 ههای الز   نبودن زیرساختدلیل فراهم، ناپایداری در شهرها بهثیر منفی بر ساختار کشاورزیأهم ون ت ثیراک منفیأت

 انهد  بهوده  غیهره و  روسهتاها  ةنشهینی، آلهودگی در شههرها، تخلیه     ت در شهرها، رواج حاشهیه و متناسب با رشد جمّیی

 .  (7921فنی و هم اران،  ؛7926توکلی،  و )احمدی
                                                                                                                                                            
1- Szabo 

2- Arndt 
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 اسهت تی به هر دلیلی بیشتر از نقاط روستایی به شههرها  های جمّیی جاییبههای پژوهش حاضر، جا براسا  یافته 

درواقع، آن ه باعهف افهزایش   ت از روستا به روستا در سطح پایینی قرار دارد. جایی جمّییهت و نیز جابو ع س این حال

هها از روسهتاها بهه شههرها اسهت کهه بیشهتر         جاییهتّداد زیاد جاب ،تی در تحلیل شب ه شدههای جمّیی تراکم جریان

تهی همهواره دارای   های جمّیی جریان این، برزون ؛ افت شغلی و استفاده از خدماک و ام اناک شهری استالییدلیل فّی به

بهین ایهن    پیونهدهای اجتمهاعی مثبهت در    ةدهنهد  ههای پهژوهش حاضهر نشهان     بل هه یافتهه   ؛اند ثیراک منفی نبودهأت

اجتمهاعی   ةسهرمای  اصهطالح  بهتوان  در این خ وص می. اجتماعی است ةست که قادر به تقویت سرمایا ها گاه س ونت

دههد   م پیونهد مهی  هکننده را به شامل پیوندهای اجتماعی است که جوامع فرستنده و دریافتد که کرمهاجرک اشاره 

دیگهر   ،گرفتهه در ابّهاد مختلهف   های صورک با پیشرفتداشت که  بیانتوان  می ،بدین ترتیب (.92: 7931)شاه راغ، 

هسهتند کهه ارتباطهاک بهین      مخهازنی  هم ون بل ه این دو م ان ؛ا نگریستصورک مجزّنباید به شهرها و روستاها به

آبهادی،   زنگنه و حسهین ؛ 9671)لی تر و زیلیک،  یابد ش ل گرفته و گسترش میها  فردی، اجتماعی و فرهنگی در آن

حرکهاک  از روستا بهه شههر،    تجمّیی جاییجابهبا وجود باورها بر جریان همیشگی مهاجرک و از سوی دیگر، ؛ (7929

دلیهل رواج گردشهگری   بهه  هعمهد طهور  بهه ؛ ایهن افهزایش   شود مشاهده مینیز روستایی  از نواحی شهری به تیجمّیی

  و گذران اوقاک فراغت در روستاها، فرار از آلودگی و ازدحها  شههرها و در جسهتجوی یهافتن محیطهی      های دوی خانه

 بهه مسه ن بهتهر   دسهتیابی   و پیروی از خانوارارتقای سطح برخورداری روستاها از خدماک و ام اناک، ، تر تر و امن آرا 

علهل ایهن    (.7926میرفالح ن یری و هم اران، ؛ 7929قاسمی و هم اران، ؛ 99: 7223، 7تاکلیصورک گرفته است )

تی و ف لی هستند، در برخی موارد نیهز  های مّ و  موقّ آن است که بیشتر جریان ةدهند نشان تیجریان جمّیینوع 

 ن مناسب، خانوارها مجبور به سه ونت در نهواحی روسهتایی    هم ون عد  برخورداری از مس یهای دلیل محدودیتبه

ت بها  ایهن وضهّیی  کننهد.   مراجّه مهی  همواره به شهرها ،یا برخورداری از ام اناک و خدماکت شغلی الییشده و برای فّی

کهه همهواره تههران در     ؛وضهوح قابهل مشهاهده اسهت    ژئودزیک و مرکزیت شب ه در پژوهش حاضر به ةه به فاصلتوجی

در سطح شهرستان نیز این نقاط شهری هستند که در مرکزیهت قهرار دارنهد و جریهان     این شب ه قرار دارد.  یتمرکز

 ها بیش از جریان خروجی است. ورودی به آن

 ی گیر نتیجه
گهاه شههری و   بارزترین پیوندهای اجتماعی بهین دو سه ونت   مثابةتی بهپیوندهای جمّیی ةبه مطالّ پژوهش حاضردر 

جهای پهرداختن بهه    تمرکهز دیهدگاه شهب ه، بهه     ةنقطه  برمبنایاز این رو،  ؛های تّاملی پرداخته شد هروستایی و شب 

ها بررسی شهده اسهت. بهدین منظهور بها       ا، ساختار روابط دوسویه و متقابل آنصورک مجزّها به گاههای س ونت ویژگی

گروههی بهه    نسهبت پیونهدهای بهرون   پهذیری،   دوسهویگی، انتقهال  افهزار یوسهینت تهراکم،     گیری از ام انهاک نهر    بهره

مهورد   ةدر شهب   تراکم های مورد مطالّه بررسی و تحلیل شدند. گاهژئودزیک س ونت ة، مرکزیت و فاصلگروهی درون

منجهر بهه پیونهدهای     ،دالیلت یا ف لی و بهصورک موقّآن است که مهاجرک داخل استانی چه به دهندةنشان مطالّه

 ی و شهری شده است.  مهاجرتی قوی بین نقاط روستای

و ایهن نشهان از    استط در سطحی باالتر از متوسیبراسا  شاخص دوسویگی پیوند متقابل بین نقاط مورد مطالّه  

قهدرک پیونهدهای ضهّیف بهین      ةپذیری یا قاعد لحاظ پیوندهای مهاجرتی است. انتقالمورد مطالّه به ةپایداری شب 

که قهادر بهه تقویهت سهرمایه      دارد گروهی وجود پیوندهای ضّیف برون نشان ازنقاط روستایی و شهری مورد مطالّه 

پیونهدهای   ةآن است که شب  ةدهند نشان گروهی گروهی به درون نسبت پیوندهای بروناجتماعی در منطقه هستند. 

                                                                                                                                                            
1- Tacoli 
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ن سوی شههرها در جریها  ت بیشتر از نقاط روستایی بهو جمّیی استتر از نقاط روستایی  جمّیتی در نقاط شهری قوی

 در سهطح کهلّ   اسهت، آن است که مرکز شهب ه کهه در تمها  مهوارد تههران       ةدهند نشان زینمرکزیت  هستند. مقادیر

ها در ههر بخهش    گره بر این، افزون ؛ی منابع بیشتری دریافت کرده استدلیل باالتربودن میزان جریان ورودهمنطقه ب

ها از ی دیگر بسهیار زیهاد اسهت، سهرعت      بین گره ةاصلیابند، درنتیجه ف با یک پیوند به ی دیگر دسترسی می کمابیش

بهودن سهطح پیونهد بهین نقهاط      ه پهایین البتّه  ؛تی در جامّه در سطح پهایینی اسهت  گردش و پخش پیوندهای جمّیی

زیهرا   ؛ت شهده اسهت  منجر به این وضّیی ،روستایی با ی دیگر و عد  توازن در تّداد نقاط شهری و روستایی با ی دیگر

 .استها  تما  گره ،این شاخص ةمبنای محاسب

پویها بهین    کمابیشتی وجود پیوندهای جمّیی ،ص استهای تحلیل شب ه مشخّ درمجموع، آن ه براسا  شاخص

تهی اسهت کهه در    پیونهدهای جمّیی  دهنهدة نشهان ت ایهن وضهّیی  مورد مطالّه اسهت.   ةروستایی منطق نقاط شهری و

تهی بهین دو   ا غفلت شهده اسهت. پهس از بررسهی پیونهدهای جمّیی     ه ای در دنیای واقّی از آن های منطقه ریزی برنامه

شهوند،   فهی مهی  اجتمهاعی مّرّ  ةعنهوان سهرمای   باهای پیوندهای اجتماعی که  گاه شهری و روستایی، شاخصس ونت

 ،ههای مهورد نظهر    داری بهرای هریهک از شهاخص   یه به نتای  این بخش و سهطح مّنه  . با توجیشدندبررسی و تحلیل 

 ةمنجهر بهه سهرمای    %26گهاه در سهطح اطمینهان    تی بین ایهن دو سه ونت  رفت که پیوندهای جمّییتوان نتیجه گ می

ط قهرار داشهته و ایهن    ها در سطحی باالتر از متوسیه  ها، هریک از این شاخص ده است که براسا  میانگینشاجتماعی 

 پیشهنهاد  ،  حاصهل راسها  نتهای  . بمطالّهه اسهت  د مهور  ةها در منطقه  مناسب این شاخص کمابیشمطلوبیت  بیانگر

ای در ف هاهای شههری و    ههای منطقهه   ریهزی در قالهب شهب ه    دلیل عهد  برنامهه  ه به مش التی که بهد با توجیشو می

کهاهش مسهائل و مشه الک     بها ههدف  گهاه  پیوندهای جاری بین این دو سه ونت  بهروستایی کشور بروز کرده است؛ 

ثیرگذاری ایهن  أتوان به بررسی ت های آتی می در پژوهش ،منظوره شود. بدین توجیریزی  موجود در ابّاد متفاوک برنامه

ایهن، مهوارد دیگهری هم هون عوامهل و       بهر افزون  ؛ها پرداخت جای تقابل آنزیستی این دو بهپیوندها در راستای هم

 ل و بررسی دارند.میأشوند، جای ت ها و پیوندها می که سبب تقویت یا ت ّیف این شب ه یفرایندهای

 منابع
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 .162-146 (،4) 43، های جغرافیای انسانی پژوهش .سردشت(
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های کهل در مطالّهاک اجتماعهاک مهتن      روش تحلیل شب ه: استفاده از روی رد شب ه .(7926باستانی، سوسن؛ رئیسی، مهین )

 .61-97 (،74) 6، مجلّة مطالّاک اجتماعی ایران .باز

ی روسهتایی از ی هدیگر بها    وکارههای گردشهگر   ت حمایت مالی کسببررسی وضّیی .(7924حسا ، مهدی؛ رضوانی، محمدرضا )

پهژوهش و   هراز، بخش الریجان، شهرستان آمهل.  های روستاهای محور موردی: رستوران ةروی رد تحلیل شب ه؛ مطالّ
 .747-791 (،76) 4، ریزی روستایی برنامه

تهی  جمّیی ةخلیه پیامدهای مهاجرک روستا شهری )جستجویی از رونهد ت  .(7924ین )فخرالدی دالبنین؛ فرجی، سیی فیروز، ا  حشم

انجمهن   .زیسهت ایهران   دویمین کنگرة علمی پژوهشی توسّه و تروی  علو  کشاورزی، منابع طبیّی و محیط .روستایی(
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 توسّه و تروی  علو  و فنون بنیادین، تهران.

ویان بررسهی عوامهل مهؤثّر بهر سهازگاری اجتمهاعی دانشهج        .(7936خدایاری فرد، عبا ؛ حیدرعلی، هومن؛ غباری بناب؛ باقر )
 دانشگاه تهران. ،شناسی و علو  تربیتی روان ةسسیؤم .شاهد و غیر شاهد

گهذاری مههاجران در    نقش وجوه ارسالی و سرمایه .(7931عبا  )سیید رضوانی، محمدرضا؛ اکبریان رونیزی، سّیدرضا؛ رجایی، 

 .71-7، 11، های جغرافیای انسانی پژوهش : دهستان رامشه )شهرستان اصفهان(.روستایی، مورد ةتوسّ

ریهزی و توسهّة    رهنه  مفهاهیم و اصهطالحاک برنامهه    ف .(7932اهلل؛ خراسهانی، محمهدامین )   رضوانی، محمدرضا؛ نظری، ولهی 
 انتشاراک جهاد دانشگاهی، تهران. ل.چاپ اوی .روستایی

دوف هلنامة   ر یهزد. هها در شهه   همحلّ کیبه تف سنجش الگوی ف ایی ادراک خطر  .(7924رفیّیان، مجتبی؛ پارسائیان، عاطفه )

 .41-91 ،(3) 4، مدیریت بحران

 .یررسهم یغههای   گهاه ر بهر آن در سه ونت  ثّؤ  م هانی و عوامهل مه   تحلیلی بر تّلّ .(7929آبادی، سّید ) زنگنه، یّقوب؛ حسین

 .719-797 ،(3) 9،شناختی شهری مطالّاک جامّه

مطالّهاک ملّهی کتابهداری و     .های علمهی و اجتمهاعی   ب همفاهیم مرکزیت و تراکم در ش .(7929سهیلی، فرامرز؛ ع اره، فریده )
 .763-29 (،26) 94، سازماندهی اطاّلعاک

بهین دانشهجویان    انهواع اعتمهاد بها اعتمهاد اجتمهاعی در      ةبررسی رابط .(7932زاده، خلیل ) نادر؛ غال  پور، محمود؛ رازقی، شارع

 .39-19 (،77) 9، مجلّة مطالّاک اجتماعی ایران دانشگاه مازندران.

اسهتاد   ارشد.کارشناسی ةنام پایان .نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسّة اقت اد روستایی .(7931شاه راغ، محبوبه )

 .، تهرانجغرافیا، دانشگاه تهران ةدکتر محمدرضا رضوانی، دانش د :راهنما

 - جغرافیهایی بهر جریانهاک متقابهل روسهتایی     تحلیل  .(7926الدیینی، علی؛ ش ور، علی؛ رضایی، محمدرضا؛ پناهی، لیال ) شمس

 .22-12 ،(79) 4، آمایش محیط ردی: مرودشت و روستاهای پیرامونی.مو ةشهری مطالّ

 پژوهشهی علهو  انسهانی دانشهگاه     ةمجلّه  .روابط شهر و روستا در بخش مرکهزی شهرسهتان اصهفهان    .(7934صرامی، حسین )
 .41-92، (7) 73، اصفهان

رفهاه   .اخیهر  ةپهذیری و مهاجرفرسهتی شههرهای ایهران در دو دهه      روند مهاجر .(7932سب، حمیدرضا )ن ضرابی، اصغر؛ رخشانی

 .919-941 ،(92) 76، اجتماعی

ّ    .(7932الهدیینی، علهی )   توانا، محمدحسن؛ شمسضیا  روسهتایی، مهورد: نورآبهاد و روسهتاهای      ةکارکردههای شههری در توسه

 .16-46(، 9) 9، های نو در جغرافیای انسانی نگرش .پیرامون

شههری و   - ههای روسهتا   تحلیهل مههاجرک   .(7921سهلیمان، محمهود )   اللهی، حسینّلی؛ سجادی، ژیال؛ فهال  فنی، زهره؛ خلیل

 (،71) 7 ،شناسهی شههری   های بهو   دوف لنامة پژوهش .موردی: شهر بیرجند ةپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالّ

79-94  . 

ر نهواحی روسهتایی    هو  د ّگیری مهاجرک م تحلیلی بر علل ش ل .(7929کاریزی، زهرا )قاسمی، مریم؛ جوان، جّفر؛ صابری 

 .91-76 (،71) 4، مطالّاک جغرافیایی مناط  خشک شهرستان بینالود.

ههای خهرد توسهّه در     اجتمهاعی شهب ه   ةتحلیل و ارزیابی سرمای .(7924پور، لیال؛ خراسانی، محمدامین ) قربانی، مهدی؛ عوض

 .611-646 (،9) 1، های روستایی پژوهش .یپایدار محلّ ةراستای توسّ

 .36-19، (3) 4، باغ نظر .بم ةبحران هویت و تشدید آن در زندگی اردوگاهی پس از زلزل .(7931مطوف، شریف )

  آیها مههاجرک مّ هو  در کشهور در حهال تحقّه       .(7926عظیمی، فریده؛ صباغی، شهال ) اله؛ دل میرفالح ن یری، سید نّمت

 .96-74 ،96، آمار .است

Refrences 

Arndt, C., Davies, R., Thurlow, J. (2018). Urbanization, Structural Transformation and Rural-Urban 



 19 های دماوند، فیروزکوه و...(شهری و تأثیر آن بر خلق سرمایة اجتماعی )مطالعة موردی: شهرستان -پیوندهای جمعیّتی روستایی 
 

Linkages in South Africa, South African Urbanisation Review. Cities Support Programme 

(CSP) of the National Treasury.  

Dong, W., Han, H., Ke, Y., Chan, K. C. (2018). Social Trust and Corporate Misconduct: Evidence 

from China. Journal of Business Ethics, 151 (2), 539-562. 

Eppler, U., Fritsche, U. R., Laaks, S. (2015). Urban- Rural Linkages and Global Sustainable Land 

Use. International Institute for Sustainability and Strategy, Berlin, Darmstadt. 

Hashemzahi, E., Anvari, M. R., Boustany, M. K. (2014). Analysis of Small Towns Role in Rural 

Development by Using Network Analysis Case Study: Nookabad City of Khash. Novel 

Applied Sciences, 3 (9), 1070-1076. 

Lichter, D. T., Ziliak, J. P. (2017). The Rural-Urban Interface: New Patterns of Spatial 

Interdependence and Inequality in America. The ANNALS of the American Academy of 

Political and Social Science, 672 (1), 6-25. 

Rifkin, S. B., Kangere, M. (2011). Community-Based Rehabilitation (CBR) as a Participatory 

Strategy in Africa, Chapter 3: What is Participation?. GLADNET Collection, 37-49. 

Sarmast, B., Zail, N. (2011). Analysis of Social Ties and its Reasons in Iran Provinces. International 

Conference on Social Science and Humanity, IPEDR, IACSIT Press, Singapore, 5, VI64- 

VI69. 

Stern, M. J., Adams, A., E., Boase, J. (2011). Rural Community Participation, Social Networks and 

Broadband Use: Examples from Localized and National Survey Data. Agricultural and 

Resource Economics Review, 40 (2), 158-171. 

Szabo, S., Adger, W. N., Matthews, Z. (2018). Home is Where the Money Goes: Migration-Related 

Urban-Rural Integration in Delta Regions. Migration and Development, 7 (2), 163-179. 

Tacoli, C. (1998). Briding the Divide: Rural- Urban interactions and Livelihood Strategies. 

International Institute for Environment and Development, Gatekeeper Series 77 (SA76), 1-16.  

Unwin, T. (2017). Urban-Rural Interaction in Developing Countries: a Theoretical Perspective, The 

Geography of Urban-Rural Interaction in Developing Countries. Essays for Alan B. 

Mountjoy (pp. 11-32), Routledge. 

Wellman, B. (1983). Network Analysis: Some Basic Principles. Sociological Theory, 1 (8), 155-200. 



 


