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ABSTRACT 

Introduction: Cities and villages as a residential system with different and specific functions have 

smoothly interacted with each other. These relationships can lead to a fair and reciprocal system that 

results in prosperity and mutual credibility of cities and villages or might be a one-way relationship. that 

is a domination of cities over villages, which turns into the weakness of the economic, social, spatial 

foundations of the villages and the uneven growth cities.This issue has caused the stagnation of many 

villages, but if these relations are done with a proper planning, it can help the stability of the population. 

Objectives: The aim of this research is to analyze the spatial urban-rural relations with emphasis on 

population stability. 

Methodology: The research is a descriptive-analytical study in terms of method. We used field study and 

document research methods for investigating the research objectives.  The sampling size according to 

Morgan method is 310 people living in the area and distributed in 40 villages. The collection of 

information is based on objective, field observations and the preparation of an existing questionnaire, 

which has 11,247 households in 40 villages and a total population of 39,282 people, based on Morgan's 

method, 310 samples have been randomly extracted. SPSS, Expert Choise and WASPAS model were 

used to analyze the thesis data.  Presenting research for spatial relations between Khomam city and the 

surrounding villages, independent variable and its role is based on the dependent variable 

population.Based on the indicators in the fourth chapter of the research findings, it has been investigated. 

Geographical Context: The study area is the Khomem District in Rasht. 

Result and Discussion: The results show that over the years, unequal urban-rural relations have caused 

the population to overflow towards the city of Khomem. However, the villagers are not willing to leave 

the village if they are satisfied with life, and it is suggested to give more facilities to the village to prevent 

the population from leaving. Having mentioned that the most important factor that can help the stability 

of the village population according to field studies is job creation in rural areas.  
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    چکیده
 کی ب    توان دیم  روابطنیاند ابوده یروابط متقابل یمختلف و خاص هموار دارا یبا کارکردها یسکونت یشهرها و روستاها بعنوان الگو مقدمه:

 یعن یجانب   باش د  کی  رواب طنیبر عک   ا ایستاهاست نظام عادالن  و دو جانب  سبب شود ک  حاصل آن رونق و اعتبار دو جانب  شهرها و رو

باش د آن  می جیشهرها از نت ا یمنطق رهیروستاها و رشد ناموزون و غ ییفضا یو اجتماع یها اقتصادانیبن یهاسلط  شهرها و روستاها ک  ضعف

کم ک  تی جمع یداری توان د ب   پامی  ردیصورت گ یزیروابط با برنام  ر نیاست حال اگر ا دهیاز روستاها گرد یاریمسئل  موجب رکود بس نیا

 .دینما

 باشد.هدف اصلی این تحقیق  می تیجمع یداریبر پا دیروابط شهر و روستا با تأک ییفضا لیتحل :هدف

اطالع ات  یگ ردآور ش ود.می  موضوع پرداخت  یب  بررس یلتحلی – یفیو با روش توص یو اسناد یدانیم یهاافت یبا استفاده از  :یشناسروش

 تی خ انوار و ک ل جمع 11247روس تا ب   تع داد  40 ،ییپرسشنام  موجود ک  از ک ل جامع   روس تا  یو ته یدانیم ،ینیبراساس مشاهدات ع

داده  لی و تحل  ی تجز ؛یاستنباط یهاافت یاستخراج شده است.  ینمون  ب  صورت تصادف 310نفر بوده است ک  براساس روش مورگان  39282

ش هر خم ام و  انی م ییرواب ط فض ا یب را قی تحق  یاستفاده شده است. ارا WASPASو مدل  SPSS  ،Expert Choiseرسال  از روش  یها

 وابست  است. ریمتغ تیجمع  یمستقل و نقش آن بر پا ریمتغ رامون،یپ یروستاها

 باشد.نواحی روستایی بخش خمام شهر رشت  میافیایی: قلمرو جغر

ب   س مت ش هر خم ام  تیشدن جمع زیسالها روابط نابرابر شهر و روستا موجب سر ر یدهد ک  در طنشان  می جینتا :یریگجهینتیافته ها و 

ش ود ت ا ب ا دادن می  ش نهادیو پ س تندیدر روستا حاضر ب  ت ر  آن ن یاز زندگ تیدر صورت رضا انیاست ک  روستائ یدر حال نیشده است. ا

 تی معج یداری در پا یدانی مطالع ات م جیتواند بر طبق نت اعامل ک   می نیشود و مهمتر یریلوگج تیب  روستا از خروج جمع شتریامکانات ب

 در روستاها است. ییروستا کمک کند، اشتغالزا
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  مقدمه
در آن دوران  گرددیبه دوران باستان برم ییروستا ینواح یآن در دگرگون راتیروابط شهر و روستا و تأث یسابقه بررس

 نیرابط ه و تعام ل ب  رانی شهر و روستا برقرار بوده است. در ا نیحال متعادل ب نیو در ع هیرابطه متقابل و دوسو ینوع

 یت یدو س اختار معع نیا نیب یکارکرد یداشته و تسلط خاص عادلمت یسبته  ش ن 1330دهه  لیشهر و روستا تا اوا

 یدگرگون یشدن دچار نوع یمهان دهیزمان با پدشهر و روستا هم نیدهه ساختار روابط ب نیومود نداشته است پس از ا

شهرها که تا  .است مشاهده آن قابل یندیحاکم و روابط پسا یندهایفرآ بازتاب آن در ععلکرد شهر و روستا ؛ کهشودمی

 قی و تزر ینفت  یزمان به علت باال رفتن درآم دها نیبوده پس از ا ییمحصوالت روستا دیزمان وابسته به مازاد تول نیا

 یمحص والت دچ ار ن وع یب اال انیشده و پس رواج مر ازینیب دیمازاد تول نیبه ا یادیآن در شهرها تا حد ز یحداکثر

 یهاماذب ه ین اهعوون شیو اف زا یانجام اصالحات ارض  دیگفته با شیپ لیبه دال. تاس دهیگرد یعدم تعادل و دگرگون

ساختار گذش ته ب وده  راثیهعوون که م یشبکه شهر وریبه بعد د 1340را در تقابل با فقر روستا افزود از دهه  یشهر

از  یارینع ود بس  دای پ شیزااف ( رامونیپ) و روستا( رکزم) شهرها نیب یرفته و به مروز زمان شکاف درآمد نیاست از ب

ش ده در  ج ادیا یمنابع دارن د. دو گ انو عیدر نحوه توز شهیها رسکونتواه نینامتوازن و شکاف ب یالوو جادیا یهانهیزم

و  یاس یس –یامتع اع ،یاقتص اد یام دهایبالطبع پ ییو روستا یشهر یمومود در نواح یتهایفعال نیو هعچن تیمعع

و  ترعیوس  یاسیصورت خرد در سطح روستاها و هم در مقهم به دیبا امدهایپ نیاست که ارا سبب شده  یفراوان یالبدک

 .ردیقرار گ یموردبررس یاهیصورت ناحبه

 یدر عرص ه فا اها ن هیمراکز به ینیمکان گز یمدون برا ییهامنظم و فقدان برنامه یسکونتواه یسلسله مراتب نظام

 ن هیدر به ییروس تا یهاس کونتواه ادی ناهعوون و نس بتا  ز یرانجام پراکندگروستاها و س یو کعبود منابع مال ییروستا

و  یموامه کرده است با در نظ ر گ رفتن پراکن دگ یبا موانع ساختار ییروند توسعه را در مناطق روستا رانیا ییایمغراف

از  رانی ا یروستاها یفرهنوو  یامتعاع یاقتصاد ،ییایمغراف طیروستاها از مراکز و منابع خدمات با تومه به شرا یدور

 ن هیمراک ز به ج ادی.. ا.ابعاد و یو کوچک یعینامساعد طب طیها از شرااغلب آن یبرخوردار تیکم بودن تعداد معع لیقب

سلسله  کی جیدر مهت ترو تواندیکه م نیپراکنده ضعن ا یشهر و روستاها نیعنوان مراکز واسطه ببه ییتوسعه روستا

در مه ت  زیبا ارائه خدمات مختلف ن تواندیم دیمنسجم کعک نعا یینظام فاا جادیو ا وستهیپ بهم هایستواهیمراتب ز

 یط اهر) ه ا م رثر واق ع ش وندروند رشد توس عه آن عیدر تسر زیپراکنده ن یحل مشکالت روستاها بخصوص روستاها

 نی ا یعنیآنهاست،  ینیسد، مکان گزرمی مهم به نظر( ییمراکز توسعه روستا) مراکز نیا جادیاما آنچه که در ا؛ (1375

را فراهم کنن د.  یشتریبهتر و ب خدماترا بتوانند داشته باشند و  ییکارا نیتا باالتر رندیقرار بو ییهادر مکان دیمراکز با

نع وده و ب ا ارائ ه  یو اصول یادیبن یزیربرنامه کیاقدام به  یستیروستاها با هیاز تورم شهرها و تخل یریملوگ یپس برا

ارتب ا  س الم  یکه روستاها با مراکز ش هر یآنان برقرار کرد بطور یرا در زندگ یروستاها تعادل یامکانات و خدمات برا

ب ا  ؛ وو مهامرت به شهرها را نداشته باش ند یشهر یبه زندگ یلیو درآمد خود تعا دیسطح تول شیداشته باشند و با افزا

 یداری واق ع پا در و مهامرت ب ه ش هرها را نداش ته باش ند. یشهر یگبه زند یلیو درآمد خود تعا دیسطح تول شیافزا

 یریبطور چشعو ریدو دهه اخ یکه در ط ییروستا تیمعع یداریناپا دهیرساند پد داریسطح نسبتا پا کیرا به  تیمعع

در من اطق  تی ب وده اس ت ک ه موم ب ک اهش معع یو رف اه یاقتص اد لیانجام شد اکثرا به دال ییدر مناطق روستا

باش د در م ی یینقطه روس تا 40 یبخش خعام که دارا توان به بخش خعام اشاره نعودمی رابطه نیگردد در ا ییوستار

است که نش ان  دهیرس 1395نفر در سال  20897آن به  زانیبوده که م ییروستا تینفر معع 8585 یاراد 1385سال 

در من اطق  تیمعع زانیکرد با م یا سهیآمار را مقا نیتوان امی در شهر خعام است و در مقابل تیمعع شیدهنده افزا

نش ان  ؛ ک هنفر کاهش داشته اس ت 33963 یدارا 1395نفر بوده است و در سال  42690 1385که در سال  ییروستا

 یمقاله ب ه بررس  نیمقاله احساس شد و در ا نیا یضرورت بررس نیاست بنابر ا بخش نیدر ا تیمعع یداریدهنده ناپا



 99  همکارانو  ناظمی شادباش/ ... بر دیروابط شهر و روستا با تأک ییفضا لیتحل

 یقرار است به سوال پاسخ داده شود که چه عوامل و پرداخته شده است. تیمعع یداریبر پا دیروستا با تاک روابط شهر و

 .خواهد شد تیعمع یداریمومب پا
آن  ینشیموضوع گز نهیاست که تاکنون در زم ییبه کارها ییکعک به محقق در آشنا ،قیتحق اتیادب یهدف بررس

 ببرد یاند پبا آن روبرو بوده قیضعن انجام تحق وریکه محققان د یو مشکالت محقق به مسائل نکهیانجام شده است و ا

 (.290: 1383مجد فر، )

متفاوت انجام شده  یهاو نورش کردهایبا رو یامطالعات گسترده ،روابط شهر و روستا لیشناخت و تحل نهیزم در

در مورد کرمان و مارسل بازن  شیه پل وارد انولبه آثار اکارت اهلرز در مورد شهر طبس و دزفول مطالع توانیازمعله م

در کتاب شهر و روستا و اکارت  هیژان برنارد شار ،ییایمغراف یادولفوس در کتاب فا هیویاول .قم اشاره کرد یبر رو

 .اندمسئله پرداخته نیبه طرح ا رانیاهلرز در کتاب شهر و روستا در ا

 :یمطالعه مورد) شهری – ییمتقابل روستا اناتیبر مر ییایمغراف یلیتحل (،1389) و هعکاران ینیالد شعس

حوزه نفوذ ضعن فراهم  ینشان داد که مرودشت با ارائه خدمات به روستاها جینتا( یرامونیپ یمرودشت و روستاها

 نیساکن ورید یاز سو .شده است هادر آن ییفاا -یکالبد راتییتغ جادیروستاها مومب ا ییایو پو طینعودن شرا

 .و رشد مرودشت را فراهم نعوده اند ییایپو یهانهیها هم زمروستا

مقاله نشان داد  نیا جینتا ،تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی (،1386) معصوم و هعکاران یریقد

این اثرات مختلفی در روستاهای اطراف داشته که  ،صورت ناقصگلبهار عالوه بر مذب مععیت سرریز مشهد هر چند به

 .یدتأثیر به شکل گیری حوزه ی مذب و نفوذ روستایی انجام

 ،نیاستان قزو ییروستا ینقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواح لیتحل (،1382) و هعکار یطاهرخان

 ییادر مراکز روست کیارگان ریغ راتییدر بروز تغ شتریب ،که روابط متقابل روستا و شهر دهدینشان م قیتحق یهاافتهی

 .اندمرثر بوده نیاستان قزو

شده را بر  یمعع آور یهاداده ،مقاله نیا (،رانشهریا یمطالعه مورد) روابط متقابل شهر و روستا (،1380) افراخته

موردمطالعه  هیناح نیدر ا :که ردیگیم جهیو نت دهدیقرار م لیو تحل هیمورد تجز «ییارتباطات فاا» لیاساس تحل

 تیموقع لیدر آمد حاصله از صادرات نفت بدل ،الزم را ندارد ییایپو وقدمت  ،یکشاورز دیبر تول ینمبت ییروستا یزندگ

 .نشده است یگذارهیدر آنجا سرما ،هیناح یاهیحاش

 حوزه نفوذ کالن شهرها ییهای روستاکارکردی سکونتواه راتییبر تغ رگذاریعوامل تأث یبررس (،1392) پورمی یرح

( یشرق جانیاستان آذربا قوانیواقع در دره ل یخان یلیل زجیحاج عبدال و د ،هروی ،رقیستاهای برو :مطالعه موردی)

واقع در حوزه  ییروستا یو از آن معله نواح یرامونیپ ینواح باشهرها  نیو روابط ععلکردی ب ییمتقابل فاا راتیتأث

 .ورددیها می گوناگون آنهامختلف در عرصه راتییمرور منجر به تغبه ،هانفوذ آن

بر  دیشعال تهران آورده است که که ضعن تأک ییروستا یکارکردی در نواح راتییو تغ زییشهرگر (،1386) یرضوان

ععلکردی  راتییامر بر تغ نیا رگذارییبه تأثمی موقت و دائ زییشهرگر دهیتحول روابط شهر و روستا و بروز پد

 .رودبار قطران اشاره دارد هیگسترده در ناح

که  ردیگیم جهیقرارداد و نت یمورد بررس رانشهریروابط متقابل شهر و روستا ا یدر مطالعه مورد (،1380) ختهافرا

درآمد حاصله از  .الزم را ندارد ییایقدمت و پو یکشاورز دیبر تول یمبتن ییروستا یزندگ هیناح نیا ییارتباطات فاا

 .نشده است یگذارهیاسرم جادر آن هیناح یا هیحاش تیموقع لیصادرات نفت بدل

اطراف تهران  ییروستا یروابط و مناسبات شهر و روستا در نواح یالووها لیتحل یپژوهش یط (،1381) یرضوان

 یریگو شکل یکالبد ،ییفاا ،یفرهنو ،یامتعاع ،یبروز تحوالت اقتصاد لیکه بدل دهدیحاصله از آن نشان م جینتا

هم بر  ینامطلوب یامدهایآثار و پ .موش بوده است ودصورت ختهران بهاطراف  ییروستا یدر نواح دیمد یکارکردها

 .گذاشته است یاطراف آن برما یشهر تهران و هم بر نواح
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یآن بر روند مهامرت در استان قم نشان م راتیروابط متقابل شهر و روستا و تأث یالوو یدر بررس( 1391) یریند

 یرامونیبه روستاها پ یرساندر بهبود خدمات یریتأث گونهچین قم همجاور واقع در استا یکه شهر قم و شهرها دهد

 .نداشته است

دهستان حومه  یروستاها یافتویروابط متقابل شهر و روستا در توسعه یلیدر تحل( 1391) قلعه و هعکاران ییرزایم

 ،یاقتصاد قیعع راتییبروز تغسبب  رهایاز متغ یرابطه شهر و روستا در پاره ا زانینشان داد م جینتا نیشهرستان هر س

 .شده است ییمثبت در مناطق روستا یعبستوه یریبا مهت گ فاایی – یو مکان یفرهنو ،یامتعاع

 تیشهر و روستا بر وضع یبا عنوان اثرات روابط اقتصاد یدر پژوهش 1393و هعکاران در سال  یلنورود یعیمط

شهر و روستا محدوده چهل  یکه روابط اقتصاد افتندیدست  هجینت نیبه ا ییروستا یهاسکونتواه یو اقتصاد یامتعاع

 .داشته است ییستارو ینواح یو اقتصاد یامتعاع تیدر وضع ینقش مرثر نودشتیم یچا

 تیروستا و شهر بر امن نیب یعنوان اثرات روابط اقتصادبه یپژوهش یط 1394معصوم و هعکاران در سال  یریقد

 نداشته است ییروستا یخانوارها ییغذا تیامن یبر رو یمورد مطالعه اثرات مثبت روستا و شهر در محدوده نیب ییغذا

و  رفتیشهر م ینعونه مورد) یروابط متقابل شهر و روستا از بعد اقتصاد یبررس (،1398) زاده و هعکاران، یموس 

منوب  یرگ کشاورزو قطب بز یانیشهر م کیبه عنوان  رفتیکه: م دهدینشان م قیتحق جینتا( رامونیپ یروستاها

 هیدر سطح ناح یدر منطقه ضعن تسلط و برتر ینانسا یرویو ن هیامکانات، سرما عیبه لحاظ تجع نیکشور و هعچن

 خود است. رامونیپ یبا روستاها هیارتبا  دو سو یدارا

 

 شهر و روستا و سابقه آن روابط
بافت  یکشاورز یاراض تیر با تسلط بر مالکاست که شه دهیرس جهینت نیخود در حوزه کرمان به ا یدر بررس شیانول

منابع  ،انییدام با روستا یپروار بند نهیدر زم ییبر اساس عقد قرار دادها زیو ن ییروستا یفرش در نواح دیو تول

 .(1966 ،شیانول) کندمی یرا به نفع شهر زهکش ییروستا

ایی در نظر بویریم منظور از رابطه در درون شهر و منطقه را با تعام امزا و عناصر آن به صورت یک سیستم فا اگر

کاال و انرژی فی مابین شهر و منطقه نفوذشان  هااین سیستم فاایی عبارت از مریان مستقل مکعل یا یک مانبه انسان

و مععیت و نیازهای فردی و امتعاعی انسان در پیدایش و  نابعمی باشد بطور کلی دو عامل عدم تعادل توزیع مکانی م

ی مغرافیایی به شعار می آیند. در هر منطقه برای تامین نیازمندیهایی از نظر هادر نتیجه رابطه در محیط حرکت و

 مبدا و مقصد سه نوع رابطه ومود دارد.

 بر قرار می شود. هاروابطی که از سوی شهر -1

 روابطی که از سوی مناطق روستایی بر قرار می شود. -2

تواند از سوی مناطق روستایی هم از سوی مناطق شهری کوچک و بزرگ بر  روابطی که علی االصول هم می -3

 قرار گردد.

لزوما  ماهیتی دو سویه دارد یعنی در پی یک نیاز دو مانبه میان ها خواه از سوی مناطق روستایی شهر یا شهر رابطه

ه مطالعات با نورش از شهر یا از نباید ب شهر و روستا حاصل می گردد از این روست که در مطالعه رابطه شهر و روستا

 (14: 1382خوشدل نادی، )مناطق روستایی اکتفا نعود. 

و  ییفاا یزیردر برنامه دیاست که با یاز مسائل یکیو روابط متقابل شهر و روستا  یساختار یهاتفاوت یبررس

 یزیربرنامه یویو سنار یتژاسترا (.1392و هعکاران،  انیعی؛ رف2: 1374 ش،یآسا) ردیموردتومه قرار گ یامنطقه

و  کونراد) .ردیها مورد تومه قرار گسکونتواه یتیمعع راتییزمان با تغ هم دیارتبا  با نیا یبرقرار یو چوونو ییفاا
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سه اصل  ریرا تحت تأث یتینقا  معع انیم ییادوارد اولعن، کنش فاا( 1396به نقل از صحنه  ،2015 1هعکاران

 (.1392و هعکاران،  زادهیعل) مداخله کننده مطرح نعوده است یهاو فرصت یریپذمکعل بودن، انتقال

. در آن گرددیبه دوران باستان برم ییروستا ینواح یآن در دگرگون راتیروابط شهر و روستا و تأث یبررس سابقه

: 1367زاده، انسلط) شهر و روستا برقرار بوده است نیحال متعادل ب نیو در ع هیرابطه متقابل و دوسو یدوران نوع

متعادل داشته و تسلط خاص  یه .ش نسبت 1330ل دهه یشهر و روستا تا اوا نیرابطه و تعامل ب رانیدر ا (.25

 نیدهه، ساختار روابط ب نی؛ پس از ا(47: 1383 ان،یحسام) ومود نداشته است یتیدو ساختار معع نیا نیب یکارکرد

که بازتاب آن ( 1389و هعکاران،  ایحافظ ن) شودیم یدگرگون یر نوعشدن دچا یمهان دهیزمان با پدشهر و روستا هم

 نیشهرها که تا ا مشاهده است.آن قابل یندیحاکم و روابط پسا یندهایفرآ ست،یزطیععلکرد شهر و روستا، مح در

 قیو تزر ینفت یزمان به علت باال رفتن درآمدها نیبوده، پس از ا ییمحصوالت روستا دیزمان وابسته به مازاد تول

 یمحصوالت، دچار نوع یباال انیشده و پس از رواج مر ازینیب دیمازاد تول نیبه ا یادیتا حد ز آن در شهرها یحداکثر

 نیوب یاسینقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی س ؛ و(1387 ،یو اکبر دفریمع) است دهیگرد یعدم تعادل و دگرگون

 (.2: 2001، 2)کلیر آن تومه کرد به دیاست و با ریکشورها انکار ناپذ یالعلل

شناخته شده  21کلیدی ترین چالش قرن  مععیت شهری و روستایی در مهان در حال توسعه به عنوان پایداری

ی مععیتی از روستا به شهر به عنوان یکی از ابعاد مهم هااست طرح این موضوع از این منظر اهعیت دارد که مریان

و توسعه روستاها و شهرها و برقراری  شودن و ملعوس ترین بعد آن تلقی می شهر و عینی تری -مناسبات روستا

 .(76، 1386فر،  یدیمع) مناسبات سودمند متقابل می تواند به تثبیت و پایداری مععیت هر یک کعک نعاید

 

 شناسیروش
اس تدالل و  هی ب ر پا یوکتابخان ه ا یدانی و مشاهدات م یبا اهداف کاربرد یلیو تحل یفیاز روش توص قیتحق نیدر ا

اطالعات بصورت کتابخان ه  یاستفاده شده است. روش گردآور یینها جهیبه نت دنیرس یگوناگون برا یهاآمارها و نقشه

 ییروس تا یخانوارها نیباشد و تعداد نعونه از بمی روستا در بخش خعام 40 یباشد. مامعه آمارمی یدانیاسناد و م ،یا

 لی آنها پرسشنامه تکع نیدر ب ینفر بوده و بصورت تصادف 370بر طبق فرمول کوکران  باشد کهمی بخش نیساکن در ا

از  فادهنع وده و س  س ب ا اس ت یرا مع ع آور یو کتابخانه ا یاسناد یهاابتدا داده ل،یو تحل هیتجز یاست برا دهیگرد

ه ا آن یمش اهده ب ه طبق ه بن د و یفیو توص یاستنباط یبا استفاده از آمارها یفیو کمی ک لیوتحل هیتجز یهاوهیش

 یهام دول، نقش ه و ش بکه ،یب ردار شیبص ورت ف  یاطالع ات در روش کتابخان ه ا یاقدام شده است اب زار گ ردآور

استفاده شده است. به منظور بررسی پایایی پرسش نامه ( ییایرافسامانه اطالعات مغ) GISبوده و از نرم افزار  یوتریکام 

 نیس اکن یازه ایپرسشنامه بر اس اس ن یهاهیدرمامعه آماری توزیع و گردآوری گردید. گوپرسشنامه  30تحقیق، ابتدا 

. ب ا اس تاس تفاده ش ده  SPSSبوده س س برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار  یامتعاع ،یدر ابعاد اقتصاد

تحقی ق از پای ایی مناس ب برخ وردار  می باشد بنابراین پرسشنامه 75/0تومه به این که آلفاهای محاسبه شده باالتر از 

در من اطق  تی معع یداری ک ه پا یپ ردازد در ح الم ی و مقاالت به بحث روابط ش هر و روس تا قاتیتحق شتریب است.

 .ردیقرار گ یبررس وردم دیاز مشکالت مامعه امروز است و با یکی ییروستا
 

                                                 
1. Conrad et al 
2. Clare 
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 قیتحقمی مدل مفهو .1شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
طول  قهیدق 44درمه و  49تا  قهیدق 33درمه و  49 ییایمغراف تیشهرستان رشت که در موقعبخش خعام 

بخش در  نیا .قرار دارد یشعال ییایعرض مغراف قهیدق 27درمه و  37تا  قهیدق 19درمه و  37و  یشرق ییایمغراف

شده است.  لیخعام تشکو کته سر  مچوکا ،قسعت شعال شهرستان رشت قرار گرفته و شامل سه دهستان چاپارخانه

و کوچصفهان و از منوب با  جاریخشکب یاز شرق با بخشها ،یبخش خعام در شعال و شعال غرب با شهرستان انزل

 نیدهستان ا نیبزرگتر .باشدمی زین( مفرود یروستا) یمرز ساحل یشهرستان رشت هم مرز بوده و دارا یبخش مرکز

 ورید یهاباشد و دهستانمی دهستان چاپارخانه ،یینقطه روستا 15و مربع مساحت  لومتریک 57بخش در شعال آن با 

نقطه  12مربع مساحت و دهستان کته سر خعام با  لومتریک 50و  یینقطه روستا 13دهستان چوکام با  بیبه ترت

خزر و  یایدر کناره ساحل در یاکامال  ملوه یاهیمربع مساحت واقع شده است. خعام در ناح لوتریک 52و  ییروستا

 .باشدیمعتدل مرطوب م یآب و هوا یقرار گرفته است و دارا یتاالب انزل

 

 
 و استان یکشور عاتیمحدوده مورد مطالعه در تقس تیموقع .2شکل 

 

 و بحث هایافته
 تیجمع عیتعداد و توز

 11247عداد ت نیکنند که از امی یزندگ 1395نفردر سال  54860معادل  یتیخانوار با معع 15065 در بخش خعام

 یسرش عار) نفر در شهر خعام سکونت دارند 12995خانوار و  3818و  ییدر نقا  روستا تینفر معع 39289خانوار با 
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نف ر  54860و ب ه  افت هی شیقبل افزا یهانسبت به دوره تیمعع زانیم 1395و در سال ( 1395،نفوس مسکنمی ععو

 است. ییدر مناطق روستا تیدر شهر و کاهش معع تیمعع شینشان دهنده افزا ؛ کهاست دهیدر سطح بخش رس

 
 1مدول 

 مععیت بخش خعام به تفکیک مناطق شهری و روستایی 
 جمعیت مناطق روستایی جمعیت مناطق شهری جمعیت کل نام بخش

 1395 1390 1385 1395 1390 1385 1395 1390 1385 خعام

51275 52284 54860 8585 12995 20897 42690 39289 33963 

 1395تا  1385سالهای  ،بخش خعام ،و نفوس و مسکنمی : سرشعاری ععوبرگرفته از

 

کرده و  دایساله کاهش پ 10 یآمار یدوره  کی یدر ط ییمناطق روستا تیدهد که مععمی نشان لیو تحل یبررس

 است. افتهی شیافزا یمناطق شهر تیبر عکس معع

 

 
 نها تا شهرخعامو فاصله آ یینقا  روستا یپراکندگ .3شکل 

م ی را تحت پوشش قرار انیروستائ یزندگ یهااست که تعام منبه یادیارتبا  ز یاطراف دارا یشهر خعام با روستاها

 .اطراف پرداخت یارتبا  شهر و روستاها ریبه تفس ریتوان به شرح زمی مورد نیدهددر ا
 

 یآموزش محور
ب ر طب ق  .باش دمی حوزه نفوذ خود یروستاها یبرا تیو ترب میتعل یهسته مرکز ،شهر خعام به عنوان مرکز مرامعه 

باش ند. م ی یمحدوده مورد مطالعه فاقد خدمات آموزش یاز روستاها یتعداد یو نقشه خدمات آموزش یدانیمطالعات م

م ی طاز روستاها که فاصله آنها تا خع ام ک م و متوس  یبرخ ،و با تومه به فاصله روستاها از شهر خعام لیدل نیبه هع

ت ا  ادی فاص له ز لی از روس تاها ب ه دل ورید یو برخ ندینعامی شهر خعام مرامعه یبه مراکز آموزش یابیدست یباشد برا
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در ح د  یمراکز آموزش یابخش دار یاز روستاها یتعداد یبطور کل .کنندیخعام به لولعان و مراکز دهستانها مرامعه م

خ دمات از  نی اس تفاده از ا یگ ردد ت ا دان ش آم وزان ب رام ی ر مومبام نیهستند. ا رستانیو دب ییراهنعا ،دبستان

 .ندیخدمات در مراکز دهستان به شهر خعام مرامعه نعا نیخود به مراکز دهستان و در صورت نبود ا یروستاها

 ج ادیاس ت ک ه ا یدر ح ال نی گردد و امی در روستا مومب مهامرت از روستا به شهر یواقع نبود خدمات آموزش در

 یانس ان یروی ک ه ن اف تیخواه د  یشتریتخقق ب یزمان یآموزش نهیسودمند و متقابل در زم یارتباط یادل و برقرارتع

و در شهر ب ه مح ل س کونت دائ م خ ود در  یآموزش اکزالزم در مر یهاپس از گذراندن دوره ییمامعه روستا ازیمورد ن

 خود موثر واقع شوند. یروستا ییخود را به کار گرفته و در شکوفامی روستا توان عل
 

 
 روستاها با شهر خعام یروابط آموزش. 4شکل 

 

 یندرما – یمحور بهداشت
 یاست ام روزه ععلک رد س ازمانها یو درمان یشود خدمات بهداشتمی که مومب ارتبا  شهر و روستا یاز عوامل یکی

دهد و می قرار رید وهم روستا را تحت تاثگذارمی ریشوند که هم در شهر تاثمی محسوب یاز معله عوامل یو ادار یدولت

 .کندیفا میا ینقش ععده ا زیشهر و روستا ن نیروابط ب جادیدر ا

مح دوده  نیا یباشد. روستاهامی ریبه شرح ز جیمحدوده مورد مطالعه نتا یمطالعات بععل آمده از روستاها یبررس با

خ ود  یدرمان –یبهداشت یازهاین نیتام یقرار دارند و برا ینییدر سطح پا یدرمان -یبهداشت التیاز نظر امکانات و تسه

 زی به ش هر رش ت ن یاز خدمات درمان یبرخ افتیدر یموارد برا شتریدر ب یبه رفت و آمد به شهر خعام دارد و حت ازین

 ندارن د و بط ور یمطل وب طیش رام ی روس تا از نظ ر ک یدر سطح ن واح یو درمان ی. خدمات بهداشتندینعامی مرامعه

خ ود و در  یمعع وال از روس تا یمراکز بهداش ت افتیدر یبرا انینشده اند روستائ عیتوز تیو متناسب با معع کنواختی

خدمات به صورت گسترده ت ر  نیاگر بخواهند ا یول رندیگمی هعجوار خدمات یاز روستاها یصورت عدم مراکز بهداشت
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 نیاز ا یدر بعا نیکنند. هعچنمی به خعام مرامعه یبانه روزداروخانه ش ایو  یمانند خدمات دندان پزشک ردیانجام بو

ب ه رش ت  دی کنن د با دایبه پزشک پ ازین انیاگر روستائ نیبنابرا دیآیمراکز م نیبه ا یخاص یروستاها پزشک در روزها

 مرامعه کنند.

 

 
 روستاها با شهر خعام درمانی – یروابط بهداشت .5شکل 

 

 یانتظام – یاسسی – یمحور ادار
استان ما ومود دارد دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و  یاسیس یادار ستمیکه در س کهیهعانطور

منطقه ارائه  نیکه در ا ییادارات و سازمانها یبطور کل باشدیمرکز م التیشهرستان تابع استان و استان تابع تشک

اما ؛ در مراکز دهستان است شعبه یدارا یرزو پرورش، سازمان مهاد کشاو زشکنند از معله اداره آمومی خدمات

 به خعام مرامعه انیو روستائ ستندین ییروستا یشعبه درنواح یدارا یاز ادارات مانند ادره گاز و اداره راه و ترابر یبرخ

 که مشکالت آنها در مراکز یصورتروستاها تحت نفوذ مراکز دهستان خود قرار داشته و در می کنند از لحاظ انتظامی

 – یآن در غالب ادار یشهر و روستاها نیارتبا  ب نی. بنابر اشودیدهستان حل نوردد به مراکز شهرستان ارماء داده م

مهت حل امور خود ابتدا به مراکز دهستان و در مرتبه  ییروستا یکامال تابع سلسله مراتب است نواحمی انتظا یاسسی

 .ندینعامی مرامعه شهرستان رشت یباال به مراکزشهر
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 فروش محصوالت روستائیان در بازار خعام .6شکل  

 

 روابط شهر و روستا یمحور اقتصاد
مانده و  یهعچنان به قوت خود باق زیروابط شهر و روستا نقش داشته است امروزه ن جادیباز در ا ریعامل اقتصاد از د

شهر و روستا با تومه  نیکند مبادله کاال بمی ارتبا  جادیمختلف ا یبه صورتها یشده است نقش تجار زین تریقو یحت

البته  که .ستندیدر امور حعل و نقل صورت گرفته آسان شده است و مانند گذشته وابسته به بازارها ن هک یبه تحوالت

آن امور  یبا روستاها از عوامل موثر و مهم ارتبا  شهر رشت یکیبازارها را از نظر دور داشت.  تینقش و اهع دینبا

 سه دهستان مورد مطالعه یاقتصاد یهاتین فعالیو زراعت مهعتر یباغدار یدانیم یهایباشد طبق بررسمی یاقتصاد

خود با مشکل موامه  یازهایاز ن یبعا هیکنند اما درتهمی نیخودرا در روستا تام یازهایاز ن یبخش انیباشند روستائمی

 یخود رادر روستاها یازهاینمی تواند تعامی ن ییتا محدود بوده و روستاامکانات مومود در روس کهیهستنداز آنجائ

در  نندیبمی شیخو یازهایبه ن ییدر مهت پاسخوو یکند به شهر مرامعه کرده و شهر را مکان مناسب نیتام ومودم

 ا شهر خعام دارد.ب یقو یروابط اقتصاد ییروستا یشود و نواحمی اطراف بر آورده یروستاها یازهایشهر خعام تعام ن

 نیهعچن ندینعایخود به شهر خعام مرامعه م یفیمانند ص یبه منظور فروش محصوالت کشاورز انییروستا

رسانند می دهستان کته سر به فروش یروستاها نیو هعچن دهستان چاپارخانه یرا در روستاها یمحصوالت لبن

 .کنندمی به شهر خعام مرامعه یاختعانو مصالح س یاشتلوازم بهد ،خود اعم ازپوشاک حتاجیما دیمهت خر انیروستائ

ععل کرده و از  انییروستا یازهایبه ن یبه ععل آمده شهر خعام به منظور ارائه خدمات اقتصاد یهایبا بررس نیبنابر ا

از اعم  انییروستا یاز کاالها یبرخ نانیشهر نش باشدیو چهارشنبه م کشنبهیشهر که  نیا یدر بازار هفتو یطرف

بازارها نه تنها  نیا .ندینعامی یداریمرغ را خر ،بوقلعون ،مرغو مانند تخممی محصوالت دا ،یفیو ص یزمحصوالت سب

 یشهر و برخ نیا ،نانیبه منظور امتعاع شهر نش یباشد بلکه مکان مناسبمی انیارائه محصوالت روستائ یبرا یمکان

 گردد.می باشد که هر روز بر وسعت ان افزودهمی شتهگذ یط سنتآور رواب ادیبوده و وریکدیدر کنار  انییروستا

شد می اداره یو دام رور یکشاورز هیآنها بر پا یبه شهر داشتند و زندگ یوابستو نیکعتر انیالبته در گذشته روستائ

عت شهر حفظ کرده مانند امروزه مهت روابط به س کیرا به صورت ارگان شیخو واهیو شهر و روستا در کنار هم ما

 محدوده مورد مطالعه در هعه محورها و تناسبات به شهر خعام وابسته انیمتومه آن نبود. هعانطور که گفته شد روستائ

 یمهت فروش برخ انیباشد مثال روستائمی انیطرفه در مر کیشهر بطور  یباشند مهت روابط به سعت و سومی

و  کشنبهی یدر شهر خعام بازار هفتو نیهعچن ندیانعمی در طول سال به شهر خعام مرامعه یمحصوالت لبن

 باشد.می انیروستائ یعرضه کاال یبرا یباشد که بستر مناسبمی ریدا زارچهارشنبه با
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 روستاها با شهر خعام یروابط اقتصاد .7شکل 

 

 تیجمع یداریروابط شهر و روستا و پا
خود را در  یازهایاز ن یبرخ انیمورد مطالعه روستائصورت گرفته در محدوده  یدانیو مطالعات م هایطبق بررس بر

رفع آن با تومه به فاصله ابتدا به  یدر روستا برا انیروستائ ازیدر صورت نبود خدمات مورد ن ندینعامی روستا بر طرف

 .کنندمی مرامعه به شهر یمراکز دهستان و در مراتب بعد

ابتدا به شهر  انیصورت که روستائ نیومود داشته بد یحاظ اداردر محدوده مورد مطالعه سلسله مراتب از ل یکل بطور

رفع  یبرا انیروستائ یاما از لحاظ اقتصاد ندینعامی خعام و مراکز دهستان خود و در مرتبه دوم شهر رشت مرامعه

 وریرشت و د ایبه شهر خعام  عا یآالت مستق وریپوشاک و ز انندکه در مراکز دهستان ومود نداشته باشد م ازهاین یبرخ

به سعت  انیمنجر به عدم مرامعه روستائ تواندیکه م ییهاهیاز گو کیهر  ری. در مدول زندینعامی شهرها مرامعه

 گردد آورده شده است. ییمناطق روستا تیمعع یداریشهرها و در واقع پا

 عامل که 13د در واقع در روستا گرد ییروستا تیمعع یقرار گرفت که بتواند مومب ماندگار یمورد بررس یعوامل

از  تیمانند رضا یدر واقع عوامل دیگرد یرتبه بند زیشد و ن یدر روستاها گردد بررس تیمعع یتواند مسبب ماندگارمی

 یادیدر روستاها نقش ز انیروستائ یکند در ماندگار جادیان ایروستائ یکه بتواند درآمد مناسب را برا یکشاورز یاراض

از  ریمتغدارد و مهت اثبات کعی تیمعع یدر ماندگار یادینقش ز یگردد که عوامل اقتصادمی اثبات نیدارند بنابر ا

 است. ریمتغ یعوامل بر رو یگذار ریآزمون نشان دهنده تاث یاستفاده شد که سطح معنادار یآزمون ت

ند و مهامرت نکنند. شود مردم در روستاها بعانمی قرار گرفت که مومب یمورد بررس یها و عواملهیبخش گو نیدر ا

در مناطق  تیمعع یتواند مومب ماندگارمی که دیمطرح گرد یاست عوامل هیگو 13عوامل مختلف که شامل  نیاز ب

هستند که  یعامل نیدر روستاها از معله مهعتر یشاورزک یاز مساحت اراض تیرضا جیگردد. حال بر طبق نتا ییروستا

 یتواند مومب ماندگارمی عامل که نیانند و مهامرت نداشته باشند و دوممومب گردد مردم در روستاها بع تواندیم
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در  یو باغ یتوان تنوع محصوالت زراعمی است و عامل سوم را یاز خدمات آموزش تیدر روستا گردد رضا تیمعع

 .دینعا فایتواند در بهبود اقتصاد خانوارها نقش امی روستاها دانست که

 
 2مدول 

 داری مععیت در محیط زیست روستابر پای هانقش گویه

 کم شرح
خیلی 

 کم
 زیاد

خیلی 

 زیاد

 61 19 5 15 تنوع محصوالت کشاورزی

تاثیر کیفیت شبکه معابر و مسیرهای عابر پیاده و سهولت دسترسی به معابر در روستاها مومب 

 پایداری در مناطق روستایی بخش خعام

5/3 7/5 6/44 2/46 

 6/24 1/58 9/4 4/12 رب در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعامتاثیر رضایت از کیفیت آب ش

تاثیر رضایت از مساحت اراضی کشاورزی در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش 

 0 5/3 خعام

4/48 1/48 

 3/37 5/53 10 2/9 در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام تاثیر رضایت از کار

 37 50 4/5 6/7 تاثیر رضایت از اشتغال زنان در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام

 8/43 6/37 9/4 13.8 تاثیر سرمایه گذاری در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام

 8/43 6/41 1/11 5/3 متاثیر رضایت از زندگی در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعا

 6/48 4/42 4/5 5/3 تاثیر رضایت از خدمات بهداشتی در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام

 8/56 2/29 5/10 3.5 تاثیر رضایت از خدمات آموزشی در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام

 6/51 17 3/10 1/21 روستا مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعامتاثیر رضایت از مشارکت در امور امتعاعی 

 7/42 9/44 9/4 6/7 در روستاها مومب پایداری در مناطق روستایی بخش خعام تاثیر رضایت از ععلکرد نهادها

 
 

 3مدول 

 میانوین و رتبه عوامل موثر در اشتغال پایدار و ماندگاری مععیت در مناطق روستایی

 رتبه نگینمیا گویه

 3 33/3 تنوع محصوالت زراعی و باغی در روستاها

 10 04/3 کیفیت شبکه معابر در روستاها

 13 88/2 کیفیت مسیرهای عابر پیاده و سهولت دسترسی به معابر در روستاها

 12 94/2 رضایت از کیفیت آب شرب در روستاها

 1 41/3 رضایت از مساحت اراضی کشاورزی در روستاها

 6 18/3 در روستاها ت از کاررضای

 8 16/3 رضایت از اشتغال زنان در روستاها

 9 11/3 سرمایه گذاری در روستاها

 5 25/3 رضایت از زندگی در روستاها

 4 36/3 رضایت از خدمات بهداشتی

 2 39/3 رضایت از خدمات آموزشی

 11 99/2 رضایت از مشارکت در امور امتعاعی

 7 18/3 در روستاها هارضایت از ععلکرد نهاد

 

 گیرینتیجه
می جادیآنها ا نیآنهاست متقابال روابط مورد لزوم را ب نیمناسبات ب یکننده چوونو انیشهر و روستا که ب نیتفاوت ب
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انواع  رندهیباز شهر مظهر قدرت و ثروت و در بر گ ریباشد از دمی انواع روابط در ابعاد مختلف رندهیکند که در بر گ

آنها  یبه شهر داشتند و زندگ یوابستو نیکعتر انیدر گذشته روستائ لبتها .به حوزه نفوذ خود بوده است یسانخدمات ر

حفظ کرده  کیرا به صورت ارگان شیخو واهیشد و شهر و روستا در کنار هم مامی اداره یو دام رور یکشاورز هیبر پا

مطالعه در هعه  موردمحدوده  انیطور که گفته شد روستائهعان .مانند امروزه مهت روابط به سعت شهر متومه آن نبود

باشد می انیطرفه در مر کیشهر بطور  یباشند مهت روابط به سعت و سومی محورها و تناسبات به شهر خعام وابسته

در شهر  نیهعچن ندینعامی در طول سال به شهر خعام مرامعه یمحصوالت لبن یمهت فروش برخ انیمثال روستائ

در  .باشدمی انیروستائ یعرضه کاال یبرا یباشد که بستر مناسبمی ریدا ارو چهارشنبه باز کشنبهی یزار هفتوبا خعام

از  یکی یبازار هفتو .دهدمی به شهر شهری –کامال روستا  یشهر ملوه ا نیحوزه نفوذ ا انیروزها ازدحام روستائ نیا

از  هیباعث آوردن سرما اطقمن نیبه ا انیو مرامعه روستائ دیآمی شهر خعام به شعار یعوامل موثر در چرخه اقتصاد

از  .گذاردیشهر بر ما م نیا یو روابط امتعاع یبر اقتصاد شهر یععده ا ریتاث یبازار هفتو .گرددمی روستا به شهر

خعام  کند بازار داممی را مذب انیگردد و در سرتاسر استان مشترمی که در شهر خعام عرضهمی مه یمعله کاالها

بزرگ و کوچک خود  یشود در روز بازار مردم دامهامی تک شناخته یاستان بعنوان بازار سطحاست که به نوبه خود در 

عامل خود  نیا .کنندمی مرامعه دیخر یهم از سر تا سر استان برا یدارانیکنند و خرمی را از سر تا سر استان عرضه

مانند  ازهاین یومود برخ .مرامعه کنند عامداد و ستد به شهر خ یبرا انیروستائ زیموارد ن ریگردد تا در سامی مومب

روستاها  یاساس یکاالها هیته نیگردد هعچنمی به شهر انیمومب مرامعه روستائ رهیو غ یمصالح ساختعان ،پوشاک

 .ندیعه نعاخعام مرام به شهر دیخر یگردد تا آنها بصورت ماهانه برامی خدمات مومب نیتوسط ارائه دهندگان ا

 .است انیو ماهانه در مر یبصورت روزانه، هفتو یمورد مطالعه روابط اقتصاد ودهدر محد یبطورکل

هر منطقه تابع انواع  یتوان اذعان نعود که روابط متقابل روستاها و شهرهامی صورت گرفته یهایاساس بررس بر

عوامل در هر منطقه بسته به ساختار و سطح توسعه  آن ریاست که نقش و تأث یو انسان یعیطب یاز پارامترها یمختلف

 یدر هر منطقه محصول وابستو یشهر -روستا  یایپو ابطتومه داشت که تعامل و رو دیاما با؛ باشدمی آن متفاوت

و  یفرهنو ،یامتعاع ،یاقتصاد راتییتغ ییروستا یروابط متقابل شهر روستا، در نواح انیاست در مر هاآن نیمتقابل ب

می یبر ما ییو روستا یشهر یدر نواح یمثبت و منف یراتیتأث راتییتغ نیشود که هر کدام از امی جادیا یدکالب

شهر خعام است  ییاشتغالزا به شهر شده ییروستا تیعامل که مومب مهامرت معع نیدر بخش خعام مهعتر .ذارندگ

را در روستاها نواه  تیکه بتواند معع یواملع نیکند و از معله مهعترمی را به سعت شهر خعام مذب انیکه روستائ

 تیمعع یدر ماندگار زیتنوع محصوالت ن نیرا نام برد و هعچن یکشاورز یاز مساحت اراض تیتوان به رضامی دارد

به  توانیم ابدیدر روستاها استقرار  یلیتبد عیتا صنا ندیکعک نعا نیو مسئول زانینقش دارد و اگر برنامه ر ییروستا

 .دیدر روستاها کعک نعا تیمعع یداریپا
 

 شنهادهایراهکارها و پ
 یابیو امرا و ارزش هاتیمشارکت در طرح فعال یبرا انیروستائ یتوانعند ساز یدر مهت آموزش برا یاستوذاریس -

 .ییو ععران روستا یتوسعه کشاورز ییبنا ریز یهابرنامه

 انیروستائ از مهامرت یریبه لحاظ ملوگ انیعامه روستائ یبرا ییروستا عیصنا یایاشتغال در روستاها از راه اح جادیا -

 .به شهر

 .یباغ یلیتبد عیصنا یگذار هیسرما یمناسب برا یهانهیفراهم نعودن زم -

 .آنها یروستاها مهت توانعند ساز ،در شهرها ییبنا ریو ز یبهبود امکانات رفاه -

 .یشهر سازدر شهرها با  یو متراکم ساز یبر توسعه ععود دیتاک -

 .ییو روستا یععران شهر ییبنا ریز زاتیو تجه ساتیتاس ها،ساخت ریز تیتقو -
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 .شهرها و روستاها یرفع مشکل دفع زباله و آب شرب سالم ساز -

 .شهرها و روستاها یرفع مشکل دفع زباله و آب شرب سالم ساز -
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