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Aims & Backgrounds Urban-rural links play an important role in the local economy and the livelihoods 
of the inhabitants of rural settlements; so, it is imperative to closely study these links, their performances, 
their spatial-regional planning, and the “local network” approach in the scale of the district and the rural 
system. Like an efficient approach, the local network can cause functional dynamics in the examination 
of the underlying regional network and it is highly suitable for the analysis of urban-rural links in rural 
systems. In this research, the Gomishan area was selected as a sample of the study with a local network 
approach in order to study the possibility of forming a local network in the Gomishan area based on 
rural-urban links.
Methodology This is an applied and analytical-descriptive research and the sample size includes all 
29 rural residences in Gomishan. To study the local network in the study area, we used the results of 
the weighted average of the metrics obtained in the analysis of urban-rural links by the centrality index 
method, as well as their ranking based on the obtained scores and a communication matrix based on 
the main currents between villages as well as adjacent cities. For analyzing the results, Ucinet 6.658 and 
NetDraw 2.154, and Gephi softwares were used.
Findings The density of the local network of residences in the area of Gomishan is 0.58. Given the fact 
this value is relatively close to 0.5, it can be assumed that this network has a low or moderate density. 
Thus, these residences have common criteria and indicators, and those that are similar in terms of 
criteria and indicators are more closely connected. 
Conclusion The resultant clustering coefficient is 0.322, which is relatively modest (lower than 0.5), 
indicating the average tendency to form 3 rural systems in the local network.
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  دهیچک
شهری در اقتصاد محلی و نحوه معیشت  -پیوندهای روستایی :ها و زمينه فاهدا

و این خود  داردهای روستایی، نقش مهمی  تعداد کثیری از ساکنان سکونتگاه
تر این پیوندها و عملکرد آنها و  که در جهت مطالعه و بررسی دقیق دلیلی است

در مقیاس  "شبکه محلی"فضایی مبتنی بر آن، رهیافت  - ریزی مکانی برنامه
نظر قرار گیرد. شبکه محلی همچون یک رهیافت  ناحیه و منظومه روستایی مد

ای  تر سطوح زیرین شبکه منطقه کارآمد، پویایی عملکردی را در بررسی دقیق
شهری در  -ها و پیوندهای روستایی ده و در بررسی و تحلیل جریانشسبب 
ناحیه  پژوهشدر این  ی روستایی و مابین آنها بسیار راهگشاست.ها منظومه

تا از این  شدعنوان نمونه مطالعه با رهیافت شبکه محلی انتخاب  گمیشان به
گیری شبکه محلی در ناحیه گمیشان مبتنی بر  پذیری شکل طریق امکان

  مطالعه و بررسی قرار گیرد. شهری مورد -پیوندهای روستایی
 -نظر روش تحلیلی نظر هدف کاربردی و از از پژوهش این :شناسی روش

سکونتگاه روستایی شهرستان  ۲۹تمامی  شاملتوصیفی بوده و حجم نمونه 
محدوده، براساس نتایج این بررسی شبکه محلی در  برای. شد میگمیشان 

 -آمده در تحلیل پیوندهای روستایی دست حاصل از  میانگین وزنی معیارهای به
بندی آنها براساس امتیازات  رتبهاستفاده شد. شهری به روش شاخص مرکزیت 

آمده با تشکیل ماتریس ارتباطی براساس جریانات اصلی بین  دست وزنی به
 NetDraw 2.154و  Ucinet 6.658افزارهای  روستاها و شهرهای مجاور، با نرم

  د.ش نجاما Gephi 8افزار تحلیل شبکه  و نرم
 ٥٨/٠های ناحیه گمیشان برابر با  اندازه تراکم شبکه محلی سکونتگاه :ها یافته
که این شبکه،  تصور کردتوان  ) می٥/٠به میانه ( بودن نزدیک بهست. با توجه ا

های  رو دارای معیارها و شاخص  این دارای تراکم کمتر یا متوسطی است. از
ند، ارتباط مشترکی هستند و آنها که به لحاظ معیار و شاخص مشابه هست

  اند.  بیشتری باهم برقرار کرده
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ها برای تشکیل  دهنده تمایل متوسط سکونتگاه نشان است و )٥/٠تر از  (پایین
  منظومه روستایی در شبکه محلی است. سه
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مقدمه
امروزه روابط تعاملی دیگری عالوه بر روابط سنتی و تاریخی، 

های شهری را به یكدیگر پیوند  های روستایی و کانون عرصه

دهد. بر این اساس، شهرها به طرق گوناگون با روستاها در  می
 شهری نزد افراد، -ارتباط و پیوند قرار دارند و پیوندهای روستایی

فضایی و  ،ها و خانوارهای روستایی بخشی از واقعیت مكانی گروه
ترتیب تعامل  این به [Azizpour, 2016]. رود شمار می زیستی به

هری برخالف روابط سنتی روستاها و ش - یا پیوندهای روستایی
واسطه  به ،شهرها كه عمدتا گویای نوعی روابط سلطه بوده

ها (همچون جریان افراد، كاالها، سرمایه،  ای از جریان مجموعه
عالوه بر آن  .[Saeedi, 2010]د شو اطالعات و تولید) تبیین می

های روستایی، فضاهای جغرافیایی حاصل از برآیند  سکونتگاه
انداز طبیعی و فرهنگی هستند و  موعه عوامل و نیروهای چشممج

آیند و  شمار می ای بهثیرگذار در روندهای ناحیهااز عوامل ت
ما در حال یهای فراناحیه دا ها با کانون تعامالت این سکونتگاه

شهری حاصل  -تغییر و تحول است. از طرفی پیوندهای روستایی
های شهری در  ستایی و کانونهای روهای دوسویه سکونتگاه جریان

ها در  ای از فعالیتای هستند و منظور از پیوند، شبکه عرصه منطقه
صورت جریانی متقابل در   که به [Tacoli, 1998] فضا است

این  شود. بر ثر واقع میونظام و شبکه سکونتگاهی م دهی به شکل
شهری دارای ماهیتی فضایی بوده و بر  -مبنا پیوندهای روستایی

اطالعات مابین  و جریان مردم، کاال، خدمات، پول، سرمایه
ترین بخش از  مهم .های شهری و مراکز روستایی داللت دارند کانون

اقتصادی نمایان  زمینه پیوند و تعامالت میان شهر و روستا، در
یندهای اقتصادی حاکم در شهرها، ساختار اقتصادی آد که فر شو می

واقع رشد جمعیت،  هند. درد نواحی روستایی را شکل می
رد نشانگر آن شهرگرایی و بازده نزولی کشاورزی برای دهقانان خُ 

شهری در اقتصاد محلی و  - است که تعامل و پیوندهای روستایی
 نماید. نحوه معیشت تعداد کثیری از مردم، نقش مهمی را ایفا می

ای مطلق و مجرد نیستند بلکه برحسب  گونه پیوندها، مقوله این
های مختلف میان نواحی روستایی و شهری در ابعاد  یانجر

فرهنگی، ارتباطی و نظیر اینها عینیت  -مختلف اقتصادی، اجتماعی
  یابند.  می

ثر از این پیوندها بر بستری از تعامالت و اای مت شبکه منطقه
گیرد.  های روستایی و شهری شکل می های مابین سکونتگاه تقابل

شهری، تحت  -در پیوندهای روستایی ،ها این شبکه منتج از جریان
ای، در مقیاس عملکردی خود در سطوح زیرین  عنوان شبکه منطقه

ای  گیرد که در مقیاس منطقه چندین منظومه روستایی را در برمی
از دیرباز باهم در پیوند هستند. هرچند گستره وسیع شبکه 

را  ای و وجود روستاهای پراکنده در این مقیاس، مشکالتی منطقه
ای نیز های منطقه دیگر در داخل شبکه  عبارت  شکل داده است. به

 -فضایی و پیوندهای روستایی -های مکانی ها، تفاوت میان منظومه
ین خود ضرورتی را ا .[Tacoli, 2004] ستامشاهده   شهری قابل

شهری و  -تر پیوندهای روستایی در جهت بررسی عملکرد دقیق
برای این منظور  که کند ایجاد میفضایی،  -مکانی یریز  برنامه

مطالعه و بررسی پیوندهای "شبکه محلی" در مقیاس ناحیه و 
همان طور که در . [Saeedi, 2013] منظومه روستایی الزم است
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عنوان  های روستایی به منظومهنشان داده شده است،  ١شکل 
ها و  های محلی، تعدادی از مجموعه مقیاس عملکرد شبکه

ترین قلمرو در  ای عمران روستایی را در برگرفته و وسیعه حوزه
بندی خدمات روستایی هستند و از مرکزیت برخوردارند (مراکز  سطح

شهرهای با /های روستایی، شهرهای کوچک و روستا منظومه
). منظومه روستایی آخرین هستندهزار نفر ٢٥جمعیتی کمتر از  

و نظام روستایی را  مراتب شهری  حلقه پیوند اتصال نظام سلسله
) در ١برترین سطوح خدماتی را (خدمات درجه  دهند و تشکیل می

ها  محدوده منظومه. [Saeedi, 2015]دهند  میخود جای 
متناسب با شرایط جغرافیایی و جمعیتی مناطق مختلف کشور 

اداری موجود  -های سیاسی ست، ولی با محدوده بخشامتفاوت 
ه به استانداردهای خدماتی تا حدودی منطبق است و با توج

 هزار٤٠تا   ٢٠طور متوسط   های روستایی به شده منظومه بینی پیش
 هزار٤٠های با جمعیت بیش از  هرچند منظومه .گیرند نفر را دربرمی

  .[Saeedi, 2012] دارند نفر نیز وجود هزار٢٠نفر یا کمتر از 
  

  
   [Saeedi, 2013]های روستایی  شهری و منظومه -پیوندهای روستایی )۱شکل 

  
عنوان ضرورتی  اضافه بر آن، ضرورت پرداختن به شبکه محلی به

های شهری با  های کانون نوین در اتصال عملکرد برخی فعالیت
. با ایجاد شبكه آید آن به حساب می های روستایی پیرامون حوزه

ل ینی به مساها و شهرها، توجه یكسا محلی از روستاها، شهرک
بدین ترتیب با بررسی و  گیرد. اجتماعی و اقتصادی صورت می

شهری در چارچوب شبکه محلی،  -مطالعه پیوندهای روستایی
تولید و روابط مالی میان شهرها و روستا و نیز  و پیوندهای مصرف

های متنوع از کاالها، خدمات پول، اطالعات،  گیری جریان شکل
  نهاان شهرها و روستاها، روابط فضایی آمردم، فناوری و تولید می
ریزان قرار  کید برنامهاای مورد ت ناحیه  در یک الگوی یکپارچه

شبکه محلی همچون یک رهیافت کارآمد، پویایی  گیرد. می
ای سبب  تر سطوح زیرین شبکه منطقه را در بررسی دقیق یعملکرد
شهری  -ها و پیوندهای روستایی و در بررسی و تحلیل جریان شده

این  ست.ابسیار راهگشا  ،های روستایی و مابین آنها در منظومه
ریزی روستایی و  خود بیانگر آن است که سطوح اصلی برنامه

شهری در چارچوب رویکرد شبکه  -بررسی پیوندهای روستایی

  محلی دربرگیرنده مقیاس عملکردی منظومه روستایی است.
یابند که  هایی تحقق می در شبکه ،یندهاآترین فر  با این تفسیر مهم

 دهد و در سلسله های مختلف را به یکدیگر پیوند می سکونتگاه
نهایت  مراتب تولید ثروت، پردازش اطالعات و ایجاد قدرت که در

ای را به نقش و ارزش ویژه ،زند سرنوشت هر سکونتگاه را رقم می
ه کند. این امر نشان از آن دارد ک هر یک از آنها محول می

ثیر اهای روستایی و شهری بیش از آنکه تحت ت سکونتگاه
ثیر پیوندهایی هستند که اهای درونی خود باشند، تحت ت ویژگی

ای که بدون شناخت این پیوندها،  گونه مابین آنها وجود دارد. به
رو   این پذیر نیست. از وجه امکان  هیچ امر توسعه و ساماندهی به
ای یکپارچه و جامع در جهت فهم ه این پیوندها نیازمند بررسی

عالوه بر آن  .[Shafiei Sabeta & Azharianfarb, 2017] تغییر در ماهیت و شدت این تعامالت در طول زمان است
 -ای فضایی های روستایی و شهری پدیده پیوندهای بین سکونتگاه

های کلی  کشف قانونمندی و و شناخت، تبیین هستندمکانی 
وب روابط متقابل انسان و محیط صورت حاکم بر آن، در چارچ

ای برخوردار است  گیرد و از اهمیت نظری و کاربردی ویژه می [Charrier, 1994]. که در چارچوب  استرو الزم   این از
گیری شبکه محلی و  های شکل شهری، زمینه -یپیوندهای روستای

  گیرد. بررسی قرار های روستایی مورد منظومه
 که مطالعه عنوان نمونه مورد گمیشان بهبا این تفاصیل ناحیه 

از دیرباز با شهر  و روستایی و دهستانی است مختلف شامل نقاط
نیازمند  ،اند عنوان یک شهر کوچک پیوند داشته تپه به گمیش

گیری  های شکل زمینه تا شهری است - بررسی پیوندهای روستایی
د. شوهای روستایی در این ناحیه مشخص  شبکه محلی و منظومه

است که  شهرستانی به نسبت جدید ،اضافه بر آنکه ناحیه گمیشان
در کناره دریای خزر و در از نظر جغرافیایی به شکل منزوی 

داد. سیطره  المللی ایران و ترکمنستان قرار ای از مرز بینمحدوده
دست به گریبان که ناحیه چندسالی است این کشاورزی در اقتصاد 

های  موجود در این ناحیه، چالشخشکسالی بوده و تنش آبی 
رو ضرورت   این رو ناحیه گمیشان را دوچندان نموده است. از پیش
گیری  شهری در راستای شکل -یابد که پیوندهای روستایی می

 منظور بههای روستایی مرتبط با آن  شبکه محلی و منظومه
 شهری در این ناحیه مورد - سازی و توسعه یکپارچه روستایی بهینه

گیری  شکل  در پی بررسی امکان پژوهشگیرد. این  سی قراربرر 
 -شبکه محلی در ناحیه گمیشان مبتنی بر پیوندهای روستایی

  ست.اشهری 
از نظر مفهومی، تازگی بررسی  پژوهشدر این  جنبه نوآوری

ای  تر از شبکه منطقه گیری شبکه محلی در سطحی پایین شکل
های روستایی در  منظومهخصوص از این لحاظ که ه ب است

اند. عالوه بر آن در بحث  گرفته نظر قرار چارچوب این بررسی مد
بررسی  زمینه افزارهای تحلیل شبکه در شناسی استفاده از نرم روش
شده   به تعداد اندکی تا اکنون انجام ،پذیری شبکه محلی شکل
این  رتواند به غنای پیشینه تحقیق بیافزاید. ب رو می  این و ازاست 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یدیعباس سع ۳۲

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

اشاره در نواحی مرزی  لحاظ مکانی به محدوده مورد موارد باید از
استان گلستان اشاره نمود که تحلیل شبکه محلی در نواحی 

  .نشده است  روستایی آن تا اکنون انجام
  

  پیشینه تحقیق
مرتبط در  های پژوهشدر واکاوی مفاهیم و عینیت یافتگی 

بایست از مایک داگالس  می ،ای سرچشمه راهبرد شبکه منطقه
با "های جان فریدمن  یادی نمود که با پیروی از اندیشه

زیست، عدم تمرکز   زمینه محیط های جدید در گیری جهت
پارادایم جدیدی را در توسعه منطقه  "،شدن دموکراتیک و جهانی

ه کرد تا از این راه سعی یارا ای روستایی تحت عنوان شبکه منطقه
جزای نظام فضایی، تغییرات محلی در پیوندهای شود در تعریف ا

او در  .[Douglass, 1998] شمار آورده شوند شهری به - روستایی
محلی از روستاها،  به این باور رسید که با ایجاد شبکه ١٩٩٩سال 
ل اجتماعی و اقتصادی یتوجه یکسانی به مسا ،ها و شهرها شهرک
ما  پژوهشرای این خود مبنایی ب ؛[Douglass, 1999] دشو می
ه در شد های انجام پژوهشاین راستا برخی  در آید. حساب می به

اند که  شده  معرفی ١بررسی در جدول  ارتباط با موضوع مورد
 و  بررسی تهیه اختصار و در ارتباط با موضوع مورد  شده به سعی

  تدوین شود.
  

   شهری -داخلی و خارجی پیرامون موضوع پیوندهای روستایی بعاز منا پژوهشپیشینه  )۱جدول 
  نتایج  پژوهشعنوان  پژوهشسال   گان/نام نویسنده ردیف

  شهری -تعامالت روستا  ٢٠١٠  ون لیون  ١
پردازد و تأثیر روابط چندوجهی  رو هستند می ههایی که جوامع روستایی با آن روب به بیان چالش

  .دهد بررسی قرار می میان شهرها و مناطق روستایی را در سطوح مکانی مورد

  ٢٠٠٩ آگرگارد و همکاران  ٢
معیشت، : های شهر و روستا پویایی

تحرک و بازار در مرزهای آفریقایی و 
  آسیایی

یا، ویتنام و تایلند با بینش نظری خود های تجربی در چهار کشور غنا، تانزان از ترکیب یافته
  کنند الگوهای تحرک و پویایی روابط شهر و روستا را در توسعه آفریقا و آسیا ترسیم می

  سرزمین شهر  ٢٠٠٥  کیت هگرت  ٣
ثری به بهبود کیفیت زندگی، اشتغال، وطور م تقویت پیوندهای میان مراکز شهری و روستایی به

  شود میه خدمات منجر یمسکن و ارا

  ٢٠٠٣  تاکولی  ٤
شهری و رشد  -پیوندهای روستایی

  کشاورزی به نفع فقرا
گذاری شهری، اغلب کلیدی برای توسعه اقتصاد محلی  افزایی بین تولید کشاورزی و سرمایه هم

  منظور رشد اقتصاد منطقه و گسترش اشتغال در راستای کاهش فقر است. پویاتر به

  ١٩٩٨  تاکولی  ٥
شهری یک روابط روستایی 

  راهنمایی در ادبیات
شده است و در  ثیر در اقتصاد شهری و بازار کار بیاناتقابل قوی بین شهر و روستا در سطح کالن، ت

  ده است.شکید اسطح سیاسی و اجتماعی، بر تعمیق اختالف طبقاتی و افزایش فقر ت

  ۱۹۹۹  داگالس  ٦

ای استراتژی ایجاد شبکه منطقه
میان  منظور تقویت پیوندهای به

دستور کاری برای  ؛شهر و روستا
گذاری با اشاره  های سیاست پژوهش

  به کشور اندونزی

مناطق روستایی  هنقش واقعی شهرها و مراکز رشدیافته در توسع هزمین شده در انجام های پژوهش
بر گسترش رشد شهری با   مناطق روستایی، تنها با تکیه هدهند که تالش برای توسع نشان می

  های بسیاری مواجه است. محدودیت

  

های  دهنده بررسی نشان ها پژوهشپیشینه  ،در ابعاد مختلف
شهری را در چارچوب  -متفاوتی است که پیوندهای روستایی

و نتایج تا حدود زیادی  دهد نشان می ،ای راهبرد شبکه منطقه
 و [Tacoli, 2004] یشبکه محلوجود،   این با هستند. هممشابه 

 شهری مورد -در چارچوب پیوندهای روستایی منظومه روستایی
بررسی و مطالعه قرار نگرفته است و همچنین شبکه محلی و 

مطالعه در نواحی مرزی ایران  منظومه روستایی در محدوده مورد
  المللی با ترکمنستان تازگی دارد. در شمال و در مرز بین

  

  شناسی  روش
کارکردی و رویکرد  -این مقاله در چارچوب نظریه پویش ساختاری

گیری  شهری، شکل -ای به بررسی پیوندهای روستایی شبکه منطقه
شبکه محلی و منظومه روستایی مبتنی بر آن در ناحیه گمیشان 

نظر روش  کاربردی و از ،نظر هدف از پژوهشاین  پردازد. می
به دو صورت  ،العاتتوصیفی است. روش گردآوری اط -تحلیلی

روش پیمایشی،  استفاده در اسنادی و پیمایشی و ابزار مورد
روستا واقع در  ۲۹جامعه آماری شامل  نامه بوده است. پرسش

بوده که تمامی این روستاها از طریق  گمیشانمحدوده شهرستان 

 ، موردنددشها تکمیل  توسط دهیاریکه  هساخت نامه محقق پرسش
  .ندگرفت قرارمطالعه و بررسی 

مطالعه،  تحلیل و واکاوی شبکه محلی در محدوده مورد برای
آمده در   دست میانگین وزنی معیارهای به براساس نتایج حاصل از

شهری به روش شاخص مرکزیت  -تحلیل پیوندهای روستایی
بندی آنها براساس  رتبهگانه و همچنین  های پنج مبتنی بر جریان
آمده با تشکیل ماتریس ارتباطی براساس   دست امتیازات وزنی به

 ازجریانات اصلی بین روستاها و همچنین شهرهای مجاور، 
افزار  و نرم NetDraw 2.154و  Ucinet 6.658افزارهای  نرم

استفاده، برای  . روش مورداستفاده شد Gephi 8تحلیل شبکه 
شبکه ارتباطی بین  محلی، روش تحلیل  هتحلیل و ترسیم شبک

نیاز از روش  آوری اطالعات مورد این روش برای جمع ست. در نهاآ
در ابتدا برای ترسیم شبکه شد.  استفادهای از خبرگان  نامه پرسش

 ،شهری در ناحیه گمیشان -های روستایی ارتباطی میان سکونتگاه
لیه بتوان میزان ماتریس مجاور آن تشکیل شد تا با ترسیم گراف او
دست آورد. سپس  ارتباط اولیه و همچنین تعیین خوشه اولیه را به

برای ترسیم گراف نهایی و تحلیل شبکه، از روش گلوله برفی و با 
عنوان اینکه هر یک، خود کانون آغازین    ها به انتخاب اولویت
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و کارشناسان (نمونه این پژوهش)  باشند، تهیه و از خبرگان
های  ارتباط بین هر یک از مقاصد را براساس اولویت تا شد خواسته

صورت عمل شد که پس از یافتن  آمده بیان نمایند. بدین  دست به
ها، ماتریس اولویت  بندی نهایی سکونتگاه اوزان نهایی و رتبه

س با سپشد.  ها براساس رتبه تشکیل ارتباطی هر یک سکونتگاه
تحلیل شبکه محلی در ناحیه  Gephi 8افزار  استفاده از نرم

های شبکه محلی  گمیشان انجام گرفت تا از طریق آن ویژگی
 غیره،همچون مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت بینابینی و 

ها و نیز جهت ارتباطات آنها  همچنین پیوند آنها با سایر سکونتگاه
 طراحی Net Draw 2.154فاده از ها با است مشخص شوند. نقشه

عنوان خطوط ارتباطی و جهت   شده به  شدند. پیوندهای نشان داده
دهنده این است که چه سکونتگاهی با چه سکونتگاه  ها نشان فلش

  .دیگری پیوند دارد
  شاخص مرکزیت

فرهنگی و  -گانه اقتصادی، اجتماعی بررسی پیوندهای سه برای
شدت و ضعف آنها در مناسبات ارتباطی در ناحیه گمیشان و 

روش مرکزیت  . درشداستفاده  "روش مرکزیت"شهری از  - روستایی
شهری  -های روستایی گیری درجه پیوند مابین سکونتگاه اندازه برای

های  گیری کمی فعالیت منظور اندازه و تعیین ضرایب مرکزیت به
منظور  در این روش به .شد  موجود در هر سکونتگاه در نظر گرفته

های خاص یک سکونتگاه را  تعداد کل جریان ،تعیین درجه مرکزیت
های روستایی تقسیم  بر جمع کل آن پیوند در تمام سکونتگاه

بردن ضریب مرکزیت آن دسته از  کنیم. این عمل باعث پایین می
طور فراوانی در تمامی سطح منطقه  شود که به هایی می جریان
ها در اکثر  دیگر وجود این نوع جریان عبارت ا بهاند ی شده پخش

های روستایی از اهمیت آنها و کنشی را که ممکن است  سکونتگاه
وجود بیایند،  های روستایی دیگر به برای ساکنین سکونتگاه

های  کاهد. از سوی دیگر این عمل درجه اهمیت و نفوذ جریان می
های روستایی به  کمیاب را که باعث کشش ساکنان سایر سکونتگاه

دهد.  شود را افزایش می های روستایی و شهری می دیگر سکونتگاه
توان در فرمول زیر  مدل ریاضی مربوط به محاسبه مرکزیت را می

  خالصه نمود. 
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 عبارت است از ضرایبی که به :Riو  مطالعه پیوند در محدوده مورد
   است. شده اختصاص داده iعنوان ارزش جریان 

 Riشود ضریبی به نام  طور که در فرمول مشاهده می همان
این ضریب  .(ضرایب اهمیت) در تعیین درجه مرکزیت دخالت دارد

لحاظ  های محدوده از نبودن اهمیت انواع جریان به دلیل یکسان
 ها در مدل وارد نقش عملکردی و ایجاد جاذبه برای سایر سکونتگاه

است. مقدار کمی ضریب بسته به نظر کارشناسان و مطالعه   شده
تک  توان به تک د. ضریب اهمیت را میشو وضع موجود تعیین می

شده  بندی گانه طبقه ق یکی از پیوندهای سهها یا از طری جریان
مطالعه به شرح زیر  اعمال نمود. ضرایب اهمیت در محدوده مورد

  . )٢(جدول  شده است در مدل وارد
  

های ناحیه  بین سکونتگاه شهری-های روستایی درجه اهميت جریان )۲جدول 
   گمیشان

  درجه اهميت  نوع جریان
  ۳  تولیدی
  ۲  سرمایه
  ۲  کاال
  ۱  افراد
  ۱  اطالعات

  

  مطالعه معرفی محدوده مورد
از  ١٣٨٨تپه در سال  شهرستان گمیشان به مرکزیت شهر گمیش

 ٥٣° ٥٤بین ً شهرستان گمیشان. شهرستان بندر ترکمن جدا شد
عرض شمالی در قسمت  ٣٧° ٢١تا ً ٣٦° ٤٩طول شرقی و ً ٥٤° ٢تا ً

شهرستان در مساحت این غربی استان گلستان واقع شده است. 
از کل استان را  %٢/٦ست که معادل امربع  کیلومتر١٢٨٥٠٠حدود 

این شهرستان . [Hamoon, 2010] به خود اختصاص داده است
از سمت شمال به کشور ترکمنستان، از سمت شرق به شهرستان 

های بندر ترکمن و گرگان و از  قال، از سمت جنوب به شهرستان آق
یج گرگان (میانکاله) محدود سمت غرب به دریای خزر و خل

  ).٢(شکل  دشو می
  

   
 اداری ناحیه گمیشان -موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی )۲شکل 

  ]۱۳۹۶ سالنامه آماری استان گلستان،[
  

سیاسی وزارت  -در حال حاضر براساس آخرین تقسیمات اداری
 ٢دشت)،  بخش (مرکزی، گل ٢این شهرستان از  در ایران، کشور

شده  آبادی تشکیل ٢٩ و دهستان ٤شهر)،  شهر (گمیشان و سیمین
از کل جمعیت شهرستان  ١٣٩٠بر مبنای سرشماری سال  است.

نفر در نقاط روستایی  ٣٠٢٦٠نفر در نقاط شهری و  ٣٣١٨٧حدود 
الزم به . [Golestan Governorate, 2016] کنند زندگی می

میشان با های شهری در بخش گ ذکر است که تعداد کانون
از  ،وجود آمد به ١٣٨٥تا  ١٣٧٥های  تغییراتی که در فاصله سال



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یدیعباس سع ۳۴

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

که از تلفیق سه   طور کانون شهری تغییر یافت به ٢یک کانون به 
نام  روستای بناور، کتوک و قارقی کانون شهری جدید با

  شهر شکل یافت.  سیمین
  

  ها یافته
  شهری در ناحیه گمیشان - بررسی پیوندهای روستایی

 -شده در رابطه با پیوندهای روستایی های انجام توجه به بررسیبا 
 -شهری در شهرستان گمیشان حول سه پیوند اقتصادی، اجتماعی

برآورد نهایی شدت پیوندهای  زمینه فرهنگی و ارتباطی در
مشخص شد که در محدوده منطقه مورد پژوهش  ،شهری - روستایی

سنجش  زمینه در های مرکزیت نیازمند بررسی و مقایسه شاخص
تلفیق این سه پیوند در سطح محدوده  برایاین سه پیوند است. 

که یک  ٣شکل  ،مکانی -مطالعه به نسبت ابعاد فضایی مورد
 -گانه اقتصادی، اجتماعی شدت پیوندهای سهتصویر حرارتی است، 

فضایی  -فرهنگی و ارتباطی را به نسبت هم در چارچوب مکانی
  دهد. نشان می
ه در برخی موارد ب است، شده مشخص شکلگونه که در  همان

پیوندهای اقتصادی، شدت و سطح پیوند  زمینه خصوص در
(رنگ آبی) و به همان نسبت در پیوندهای  یابد شدت کاهش می به

(رنگ قرمز). با توجه  یابد ارتباطی شدت و سطح پیوند افزایش می
 شهری را در - اییتوان شدت و سطح پیوندهای روست به نتایج می

توان در سطح  به پایین ارزیابی نمود. میرو متوسط  ،ناحیه این
بندی  ا دستههناحیه گمیشان پیوندها را به نسبت شدت و سطوح آن

ها و  بر این مبنا شاخص مرکزیت هر یک از سکونتگاه .نمود
 [Taghvaei et al, 2014] "پرستون"به روش نها بندی آ سطح

یند انجام روش را در چارچوب آفر  ٣جدول  .دشمحاسبه 
شده برای هر یک از نقاط  های مرکزیت کلی محاسبه شاخص

  دهد. روستایی نشان می
  

  بندی آنها های روستایی ناحیه گمیشان و رتبه ونتگاهکبین س شهری - های روستایی محاسبات مربوط به روش پرستون جریان )۳جدول 

  روستاها
  نهایی

 شاخص مرکزیت
روستا به ترتیب شاخص 

  مرکزیت نهایی
 ها میانگین تفاوت  ها تفاوت  ترتیب نزولی

میانگین تجمعی 
  ها تفاوت

سطح پیوند در 
  سکونتگاه

  قوی  ۲۷/۹  ۴۴/۱  ۵۱/۱  ۷۱/۱۰  خواجه نفس  ۲/۹ آرخ بزرگ
  به نسبت قوی  ۲۲/۸  ۹۸/۰  ۳۸/۱  ۲/۸  آرخ بزرگ  ۴۱/۲ توماچلر

  به نسبت قوی  ۴۴/۷  ۳۸/۰  ۵۸/۰  ۸۲/۷  دهنه  ۸۸/۱ گوکجلیقرنجیک 
  به نسبت قوی  ۷۴/۶  ۵/۰  ۱۸/۰  ۲۴/۷  چارقلی  ۰۷/۵ خان قرنجیک خواجه
  به نسبت قوی  ۵۳/۶  ۵۳/۰  ۸۲/۰  ۰۶/۷  بصیرآباد  ۷۱/۳ خان قلعه حاجی گلدی
  به نسبت قوی  ۰۸/۶  ۱۶/۰  ۲۵/۰  ۲۴/۶  قلعه جیق بزرگ  ۸۹/۳ قلعه قره جلر
  متوسط  ۸۸/۵  ۱۱/۰  ۰۸/۰  ۹۹/۵  کملر  ۶۴/۱ قلعه گمش دفه
  متوسط  ۶۳/۵  ۲۸/۰  ۱۵/۰  ۹۱/۵  گامشلی  ۸۲/۳ کریم ایشان
  متوسط  ۵۲/۵  ۳۴/۰  ۴۱/۰  ۷۶/۵  توماچالر  ۱۶/۲ توماچلر التین
  متوسط  ۸۶/۴  ۴۹/۰  ۲۸/۰  ۳۵/۵  قره کیله  ۷۹/۳ سقرتپه
  متوسط  ۴۸/۴  ۵۹/۰  ۷۰/۰  ۰۷/۵  خان قرنجیک خواجه  ۵۳/۲ کوسلر
  متوسط  ۰۹/۴  ۲۷/۰  ۰//۴۸  ۳۷/۴  صفارایشان  ۰۴/۲ مراد بردی
  به نسبت ضعیف  ۸۴/۳  ۰۵/۰  ۰۷/۰  ۸۹/۳  قلعه قره جلر  ۰۶/۷ بصیرآباد
  به نسبت ضعیف  ۵۵/۳  ۲۷/۰  ۰۳/۰  ۸۲/۳  کریم ایشان  ۹۳/۲ غفار حاجی
  به نسبت ضعیف  ۳۲/۳  ۴۷/۰  ۵۱/۰  ۷۹/۳  سقرتپه  ۹۹/۵ کملر
  به نسبت ضعیف  ۲۷/۳  ۲۴/۰  ۴۳/۰  ۷۱/۳  قلعه حاجی گلدی خان  ۷۶/۵ توماچالر
  به نسبت ضعیف  ۱۱/۳  ۱۷/۰  ۰۶/۰  ۲۸/۳  التین تخماق  ۲۴/۷ چارقلی

  به نسبت ضعیف  ۹۵/۲  ۲۵/۰  ۲۹/۰  ۲۲/۳  قلمس  ۷۱/۱۰ خواجه نفس
  به نسبت ضعیف  ۷۳/۲  ۲/۰  ۲۱/۰  ۹۳/۲  غفار حاجی  ۸۲/۷ دهنه
 به نسبت ضعیف  ۵۷/۲  ۱۵/۰  ۱۹/۰  ۷۲/۲  کله پست  ۸۶/۱ قرمسه
 ضعیف  ۳۵/۲  ۱۸/۰  ۱۲/۰  ۵۳/۲  کوسلر  ۳۵/۵ قره کیله
 ضعیف  ۲۳/۲  ۱۸/۰  ۲۵/۰  ۴۱/۲  توماچلر  ۹۱/۵ گامشلی

 ضعیف  ۰۲/۲  ۱۴/۰  ۱۲/۰  ۱۶/۲  توماچلر التین  ۲۴/۶ قلعه جیق بزرگ
  ضعیف  ۹۵/۱  ۰۹/۰  ۱۶/۰  ۰۴/۲  مراد بردی  ۶۹/۱ قلعه جیق کوچک

  ضعیف  ۷۷/۱  ۱/۰  ۰۲/۰  ۸۸/۱  قرنجیک گوکجلی  ۲۲/۳ قلمس
 ضعیف  ۷۵/۱  ۱۱/۰  ۱۷/۰  ۸۶/۱  قرمسه  ۷۲/۲ کله پست
 ضعیف  ۶۳/۱  ۰۶/۰  ۰۵/۰  ۶۹/۱  قلعه جیق کوچک  ۳۷/۴ صفارایشان
 ضعیف  ۵۸/۱  ۰۶/۰  ۰۸/۰  ۶۴/۱  قلعه گمش دفه  ۲۸/۳ التین تخماق
 ضعیف  ۵۱/۱  ۰۲۵/۰  ۰۵/۰  ۵۶/۱  ناردانلی  ۵۶/۱ ناردانلی

  

سطوح قوی، به نسبت قوی، متوسط، به بندی را در  سطح ٤جدول 
نظر  . در حالت کلی ازدهد نشان مینسبت ضعیف و ضعیف 

% ٩٠/٦شهری در ناحیه گمیشان در حدود  - پیوندهای روستایی
% دارای پیوند به نسبت قوی، ٨٠/١٣ دارای پیوند قوی، حدود

رای پیوند % دا٥٨/٢٧% دارای پیوند متوسط، حدود ٦٨/٢٠ حدود
  این  به .ندهست% دارای پیوند ضعیف ٠٣/٣١به نسبت ضعیف و 

در  پژوهش شهری در محدوده مورد -ترتیب کلیت پیوند روستایی
  .ستاسطح متوسط رو به پایین 



 ۳۵ ...یمرز یدر نواح یشبکه محل یریپذ در شکل یشهر -ییروستا یوندهاینقش پ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches Quarterly Journal                                                                                                                        Volume 34, Issue 1, Winter 2019 

  شانواکاوی شبکه محلی در ناحیه گمی
براساس نتایج آزمون شبکه محلی در ناحیه گمیشان،  برای
از میانگین وزنی معیارها در تحلیل پیوندهای  شده حاصل

های  شهری به روش شاخص مرکزیت مبتنی بر جریان - روستایی
بندی آنها براساس امتیازات  همچنین رتبهاستفاده شد. گانه  پنج

آمده با تشکیل ماتریس ارتباطی براساس جریانات  دست وزنی به
. بدین شد انجاماصلی بین روستاها و همچنین شهرهای مجاور 

 پژوهش ها در محدوده مورد شبکه گراف سکونتگاه ،منظور در آغاز
  ). ٤(شکل  ترسیم شد
دارای ارتباط دوطرفه  یها ماتریس مجاور بین سکونتگاه ٤در شکل 

ها  بنا بر  دارد. هر یک از سکونتگاه بین نقاط مجاور هم وجود
 .ندهستها  موقعیت جغرافیایی خود دارای ارتباط با سایر سکونتگاه

ای، برای  در چنین شبکه "یافتگی انتقال"و  "پیوند دوسویه"وجود با 
 یک که وجود داردهای دارای پیوند، این امکان  هر یک از سکونتگاه

های شبکه که با  سکونتگاه دیگر مرتبط با خود را با دیگر سکونتگاه
ترتیب یک خوشه همبسته  این  آن پیوند دارد، مرتبط سازد و به

این  شود. از  شده ایجاد  بندی متراکم و درنهایت یک شبکه خوشه
شده قرار دارد. در  ی بند منظر شبکه تصادفی در مقابل شبکه خوشه

هر سکونتگاه دارای تعداد پیوندهای مساوی با یک شبکه تصادفی، 
شده   بندی ها است یا حتی با یک شبکه غیرخوشه سایر سکونتگاه

شده، تعداد پیوندهای   بندی خوشه مرتبط است که در این شبکه غیر
  .[Gieryn, 2000] ها یکسان است همه سکونتگاه
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  شهری در ناحیه گمیشان -شدت پیوندهای روستایی )۳شکل 
  

  های روستایی و شهری ناحیه گمیشان  بندی سکونتگاه های روستایی و حوزه منظومه) ۴جدول 
  شهر اصلی  شهرهای جریان  نقاط روستایی  ها حوزه  ها منظومه

منظومه روستایی 
  گمیش تپه

  (جعفربای غربی) ۱حوزه 
خواجه نفس، چارقلی، قرمسه، دهنه، گامیشلی خواجه نفس، توماچالر چارقلی، قره 

  کلیه
گمیش تپه و بندر 

  ترکمن
  گمیش تپه

  بصیرآباد، غفارحاجی، کملر  ۲حوزه 
گمیش تپه و سیمین 

  شهر
  تپهگمیش   ناردانلی و صفارايشان  ۳حوزه 

منظومه روستایی 
  سیمین شهر

  سیمین شهر  مراد بردی و کوسلی  (جعفربای شرقی) ۱حوزه 
  سیمین شهر

  (قزل آالن) ۲حوزه 
آرخ بزرگ، قلعه گمش دفه، قلعه قره جلر، توماچلر، فرنجیک خواجه خان، فرنجیک 

  گوک چلی و حاجی گلدی خان
  سیمین شهر

منظومه روستایی 
  نفتلیجه

  قال گمیش تپه و آق  جیق بزرگ، قلعه جیق کوچک، قلمس، التین تخماق، کله پست، تویلی کلتهقلعه   ۱حوزه 
  قال آق

  قال آق  سقر تپه و توماچلر التین  ۲حوزه 
  

  
  های ناحیه گمیشان گراف ماتریس مجاورت سکونتگاه) ۴شکل 
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  گمیشان به ها را در ناحیه سکونتگاهبندی تصادفی  رو خوشه  این از
اند.  صورت تصادفی و بدون دخالت، ماتریس مجاور را تشکیل داده

 ٢که است دهستان  ٤از  متشکل رفتهگ بندی صورت  خوشه
 دهستان در بخش گلدشت واقع ٢دهستان در بخش مرکزی و 

نشان داده شده  ٥در جدول  تصادفی بندی نتایج خوشه اند. شده
اولویت پیوندهای ارتباطی نقاط  دهد که نشان می نتایجاست. 
عنوان یک شبکه منظم معرفی   (به روش گلوله برفی) به روستایی

های بین  ها، جریان گیری این خوشه شود. در شکل می
 ،شهری - های به نسبت شدت و همچنین پیوند روستایی سکونتگاه

گرفته است. این خود   ای منظم شکل در چارچوب شبکه
ای منظم  یافتن به شبکه دست برایدهنده بررسی و تالش  نشان

  است.  "شبکه محلی"تحت عنوان 
 ،شود در گراف مشاهده می ٥گونه که در شکل  همان

شهر  قال، سیمین تپه، بندر ترکمن، آق های شهری گمیش سکونتگاه
 ندهستنفس دارای بیشترین درجه در شبکه  و روستای خواجه

تر). همچنین روستاهای قرنجیک  و بزرگ (نمای مربعی سبزرنگ
عنوان روستاهای   خان، بصیرآباد، آرخ بزرگ و چارقلی نیز به خواجه

های بعدی قرار گرفتند (نمای  دارای مرکزیت درجه در اولویت
ها به  تراکم روابط بیشتر یال .تر) رنگ و کوچک مربعی بنفش

های  های مقصد جریان عنوان سکونتگاه  روستاهای مذکور به
 ها را ها به این سکونتگاه موجود، نشان از شدت بیشترین جریان

  تیرگی و تراکم در شبکه نیز بر این امر داللت دارد.  است. داشته
درجه ١٩شهر با  سیمین و درجه٣٤تپه با  گمیش مرکزیت درجه شهر

های موجود در محدوده  عنوان دو شهر اصلی جریان به ،مرکزیت
گونه که  وجود همان  این شوند. با محسوب می پژوهش مورد

ها با  دهد، بسیاری از سکونتگاه ترسیم گراف شبکه محلی نشان می
اند، اما بیشترین  گرفته قرار پژوهش که در محدوده مورد این

یا  درجه١٩های موجود را با شهر بندر ترکمن با مرکزیت  جریان
یل هر یک از دارند. با این تفاص درجه١٦قال با مرکزیت  آق

ای و  ها با مرکزیت درجه ی با دیگر سکونتگاهیپیوندها ،ها سکونتگاه
که به نسبت سکونتگاه با  ندمرکزیت درجه درونی و بیرونی دار 

درجه مرکزیت باال در یک بخش از شبکه محلی و در چارچوب 
  ست. ابررسی   ای از منظومه روستایی قابل گونه

ی را در ناحیه گمیشان نشان محل  توپولوژی کامل شبکه ٥شکل 
محلی ناحیه گمیشان،  با توجه به بررسی توپولوژی شبکه دهد. می
این  نیازمند بررسی مرکزیت بینابینی شبکه است.، تحلیل برای

عنوان یک واسطه   دهد که یک سکونتگاه به شاخص نشان می
صورت که   شود. بدین بحرانی مابین دو سکونتگاه دیگر شناخته می

 -پیوندهای روستایی برایتوانند  ها می از این سکونتگاههر یک 
دارد،  یمرکزیت بینابینی نقش مهم توجه قرار گیرند. شهری مورد

ای را تشخیص  دهد تا اتصال کرانه می را امکاناین چراکه به ما 
دو یا  بین های میانی مثابه پل هایی را که به دهیم؛ یعنی سکونتگاه
کنند که راه دیگری برای ارتباط ندارند یا  چند سکونتگاه عمل می

  .، شناساسیی کنیمحفره ساختاری میانشان است

 
 های روستایی ناحیه گمیشان مرکزیت درجه شبکه محلی سکونتگاه) ۵شکل 

  
های محدوده  محلی سکونتگاه  مرکزیت بینابینی شبکهدر این راستا 

دهنده آن است که بیشترین مرکزیت نزدیکی  نشان پژوهش مورد
هایی غیراز سقرتپه، توماچلر آلتین، چارقلی و  شامل سکونتگاه

کل روستاهایی که به لحاظ جغرافیایی در  توماچلر چارقلی و در
اند. مرکزیت دوری رابطه  قرارگرفته هستند، دورترین نقطه

دلیل نداشتن طور مثال سقرتپه به   به .مستقیمی بافاصله دارد
مرکزیت نزدیکی یا به عبارتی داشتن مرکزیت دوری، بیشترین 

شهر است  قال، سیمین جایگزین آق قال دارد. تمایل را به ارتباط با آق
نفس به دلیل مرکزیت نزدیکی دارای شرایط  اما روستای خواجه

تپه،  گمیش تواند از بندر ترکمن، بهتری برای ارتباط بوده که می
های مابین سکونتگاهی  عنوان جریان قال به یا حتی آقشهر  سیمین
  د. شو مند بهره

های دیگری که در این تحلیل برای سنجش شبکه محلی  از شاخص
استفاده قرار گرفت، شاخص مرکزیت بردار  ناحیه گمیشان مورد

قدرت شبکه محلی را  ٦ست. شکل اویژه و همچنین قدرت شبکه 
، ١که شهر بندر ترکمن  با  دهد دهد. نتایج نشان می نشان می
و  ٧٣٧/٠ قال با ، آق٨٤٢/٠ شهر با ، سیمین٨٤٢/٠ تپه با گمیش
دارای بیشترین مرکزیت بردار ویژه هستند.  ٥٢٦/٠نفس با  خواجه

این یعنی اینکه با توجه به باالبودن مرکزیت بردار ویژه این 
شهری  -عنوان مرکز جریان روستایی  بهها توان از آن ها، می سکونتگاه

ها بهره برد. به  در سایه یا همان پشتیبان نیز برای سایر سکونتگاه
عنوان سکونتگاه   شهر به برای سیمین ٧٣٧/٠قال با  عنوان مثال آق
ضمن آنکه مرکزیت بردار ویژه برای این  است. سایه و پشتیبان
یی که دارای مرکزیت بردار ویژه باالیی  هاآندهد  می مناطق نشان
ی سکونتگاه با مرکزیت درجه باال هستند و با سکونتگاه هستند دارا

به عبارتی مراکز با مرکزیت بردار  با درجه مرکزی باال در ارتباطند.
که  ن کردتوان بیا شده می . با توجه به مباحث مطرح[Borgatti, 2005] ویژه باال، دارای همسایگان مرکزی بیشتری هستند

هایی را  ها، سکونتگاه تر تارک پیوسته  هم های متراکم و به دسته
شود و بازتابی از وجود  خوشه گفته میها دهند که به آن شکل می

واقع تبلور عینی  ها در شبکه محلی در این خوشه ها هستند. گره
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برهمین مبنا، به لحاظ  شوند. محسوب می "های روستایی منظومه"
های  ای، منظومهنظری و در چارچوب رویكرد شبکه منطقه

های مرتبط  های محلی متشكل از خوشه توان شبکه ایی را میروست
تنها از طریق روابط و پیوندهای   شمار آورد كه نه سكونتگاهی به

بخشد،  شهری را انتظام می - ای، پیوندهای روستایی شبکه درون
های بنیادین  ای، هستهشبكه واسطه مناسبات برونه بلكه ب
. [Saeidi et al, 2017] دهند ای را تشكیل میهای منطقه شبکه

تنها بر   های روستایی نه ریزی در قالب منظومه بر این بنیاد، برنامه
ها  ، بلكه به انواع فعالیتپردازد می های محلی تنوع ساختاری شبکه

های توسعه روستایی  پیشبرد برنامه و كید ورزیدهاتنیز  نهاو روابط آ
شهری  -وستاییفضایی ره وار توسع را در قالب یكپارچگی نظام

 همثاب های روستایی به منظومه هسان، توسع نماید. بدین راهبری می
 -كالبدی هتنها توسع تواند نه های محلی، به نحو بالقوه می شبکه

های روستایی را با نگاهی مرتبط و در پیوند با  فضایی سکونتگاه
های شهری میسر سازد و به تكمیل شبکه سكونتگاهی در  کانون

ای یاری رساند، بلكه قادر است بسترساز مقیاس محلی و ناحیه
ها به شبکه سكونتگاهی عام  گونه شبکه اتصال متناسب این

 حساب آید. سرزمین به
های  ها  یا منظومه دیگر، در زبان تحلیل شبکه، خوشه  انبی  به

هم متصلی  های شدیدًا به ، بستهپژوهش روستایی در محدوده مورد
های دیگر  ها هستند که پیوندی بسیار پراکنده با بسته از تارک

دارند. هر تارک، دقیقًا به یک خوشه تعلق دارد. این بدان معناست 
های درون هر خوشه،  د. تعداد تارکپوشانی ندارن ها هم که خوشه
در برخی موارد، کل شبکه محلی یک  ای بسیار پرمعناست. سنجه

حالیکه در مواردی دیگر یک خوشه  دهد، در خوشه را تشکیل می
. با توجه [Murdoch, 1998]تواند دارای یک تارک باشد  تنها می

در محدوده  های در چارچوب تحلیل شبکه خوشه ،به این مباحث
نتایج نشان  است. دهشمشخص   ٧پژوهش، در شکل  ردمو
قال، بندر ترکمن و  تپه، آق که چهار سکونتگاه گمیش دهد می

تشکیل یک  ،شهر که دارای مرکزیت درجه بیشتری هستند سیمین
های  اند که دارای بیشترین پل ارتباطی با سایر خوشه خوشه داده

شده  لند. در خوشه منظم تشکیهستموجود در شبکه منظم 
هایی نظیر قلعه جیق بزرگ و کوچک، کله پست، آلتین  سکونتگاه

های سنگرتپه غربی و  تخماق، قلمس، ناردانلی، صفا ایشان، پاسگاه
مرزی همگی از دهستان نفتلیجه و سقرتپه و توماچلرآلتین از 

 برایدر یک خوشه قرار دارند و تمایل بیشتری جعفربای شرقی 
شهر و  قال و سیمین زیت باالی آقارتباط با دو خوشه با مرک

همچنین بندر ترکمن و گمیش تپه را دارند. ساختار گراف موجود 
ارتباط با  برایبه لحاظ نزدیکی تمایل بیشتری که دهد  نشان می

خوشه تصادفی  در حیث این از دارند. را شهر سیمین و قال آق
 و سقرتپه و تپه گمیش با ارتباط تمایل نفتلیجه دهستان

 و ها سکونتگاه بررسی رو این از است. دارا را قال آق با توماچلرآلتین
 دارند ای شبکه درون پیوندهای تمایالت از نشان ها تارک میان روابط

  است. گرفته قرار طبیعی و تصادفی صورت  به آنچه از متفاوت

   
 های ناحیه گمیشان میزان قدرت در شبکه محلی سکونتگاه )۶ شکل

  

   
  های ناحیه گمیشان ها در شبکه محلی سکونتگاه خوشه) ٧شکل 

  
های شبکه محلی از دو شاخص  تر از خوشه تحلیل دقیق برای
بندی شبکه  های تراکم شبکه و همچنین ضریب خوشه سنجه

تراکم شبکه یک شاخص انسجام شبکه است که  شود. استفاده می
تعداد  رود. تراکم ها بکار می برای توصیف سطح اتصال درونی گره

کل روابط ممکن   شده در شبکه نسبت به پیوندها و روابط مشاهده
شود.  تر باشد تراکم آن کمتر می هر چه شبکه محلی بزرگ .[Hansen et al, 2011] دهد که عددی بین صفر و یک است را نشان می

ای است که از تعداد پیوندهایی که  سنجه ،بندی ضریب خوشه
بر تعداد   کنند، تقسیم ل میهمسایگان گره را به هم متص

آید. نتایج نشان  دست می پیوندهای ممکن میان همسایگان به
های ناحیه گمیشان  دهد که اندازه تراکم شبکه محلی سکونتگاه می

ست. با توجه نسبتًا نزدیک به میانه ا ٥٨/٠برابر با  پژوهشدر این 
ا که این شبکه، دارای تراکم کمتر ی تصور کردتوان  ) می٥/٠(

های مشترکی  رو دارای معیارها و شاخص  این متوسطی است. از
که به لحاظ معیار و شاخص مشابه هستند، ارتباط   نهاهستند و آ

بندی حاصل برابر با  اند. ضریب خوشه بیشتری باهم برقرار کرده
) بوده که ٥/٠تر از  است که نسبتًا متوسط (پایین ٣٢٢/٠
ها برای تشکیل خوشه  دهنده تمایل متوسط سکونتگاه نشان

محلی است. یعنی ارتباط با اطمینان   (منظومه روستایی) در شبکه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  یدیعباس سع ۳۸

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

 جواری های مشترک نظیر هم ها با شاخص مشترک بین سکونتگاه
 در حد متوسط تشکیل شود. تواند  میمرکزیت درجه مشترک، و 
  

  گیری نتیجهو  بحث
درجه کل دهد که اندازه نشان می گمیشانمحلی در   بررسی شبکه

محلی، یک شبکه کامل نیست. شبکه کامل،  این شبکه بوده و ١٨٢
های  لفهوها و م ای است که دارای تمام پیوندهای بین گره شبکه

تعداد روابط یک شبکه کامل دوطرفه از  .موجود در شبکه است
آید یعنی با توجه به اینکه تعداد  دست می به n(n-1)رابطه 
 ١١٩٠ست باید تعداد ا (=n) ٣٥برابر با  پژوهشهای شبکه این  گره

های شبکه  که تعداد کل یال آنجایی دست بیاید. از یال (جریان) به
بودن شبکه محلی در این  است، نشان از عدم کامل ١٨٢برابر 

بودن  واقع شبکه محلی موجود با توجه به ناکافی . دردارد پژوهش
  به نشده است.شهری هنوز کامل  -ها و پیوندهای روستایی جریان
 -پیوندهای روستایی برایدیگر یک شبکه محلی کارآمد   عبارت

وجود  کننده فیشهری شکل نگرفته است. هر چند این امر ن
 این محدودهمحلی در   و شبکه یستن گمیشانمحلی در   شبکه
گرفته است ولی هنوز دارای وجه ساختار کارکردی کاملی   شکل

  نیست.
شهرستان گمیشان و تقسیم آن به دو جزء برش کامالً عمودی 

غربی که در عناوین دو دهستان (جعفربای شرقی و غربی)  -شرقی
نیز کامالً ملموس است. قرارگرفتن چندمرکز خدماتی در محور 

نظر فیزیکی موازنه  مرکزی و افقی این برش توانسته تا حدودی از
مراکز  تعادل را برقرار نماید. ارزیابی و بررسی توزیع فضایی

محدوده بیانگر آن این جمعیتی و فعالیتی و عملکردها در سطح 
ها، خدمات و عملکردها در  است که تمرکز اصلی جمعیت، فعالیت

قسمت شرقی شهرستان به نسبت بخش غربی کمی بیشتر است. 
منزله این نیست که بخش غربی تراکم جمعیتی، فعالیتی و  اما به

. آنچه در بخش غربی بیشتر تری برخوردار باشد خدمات پایین
نمایان است، تعدد مراکز سکونتگاهی و خدماتی برتر است. 

ای از  های نامناسب در پاره های عملکردی و دسترسی محدودیت
های زیستی که در مجاورت  ویژه کانون های شرقی بخش به قسمت

  اند، مشهودتر است. قال قرارگرفته شهرستان آق
ی در ناحیه گمیشان در حقیقت های روستای با تعیین منظومه

. شدماهیت اصلی سطوح و مراکز مختلف در عملکرد آنها نمایان 
ها، تعیین  ها و پهنه بندی سکونتگاه های طبقه یکی از راه بنابراین

شان است. سلسله مراتبی  کیفیت از طریق اتکا بر ماهیت عملکردی
اعث کند و ب کارکرد سیستم را منظم می هستند که از عملکردها

های  شود. در نظام رفع خألهای موجود در نظام سکونتگاهی می
های جمعیتی با یکدیگر  نقش و رابطه مراکز و پهنه ،متعادل و کارا

عادالنه است و بدین ترتیب رشد و تورم در یک بخش یا حتی در 
دا زُ  های تمرکز شود و این خاصیت نظام های دیگر دیده نمی بخش

های زیستی و به تبعیت  رد مجموعهاست. بخش اعظمی از عملک
شده  آن نواحی سکونتگاهی، در جمعیت و خدمات اختصاص داده

 د. شو مشاهده میها وسیله آن  شده به یا کسب
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