
                                                                          
  
  
  
  
  
  

  
  

بررسي پيامدهاي فضايي تبديل روستاها به شهرهاي كوچك در منطقه 
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    7/8/1397 تاريخ پذيرش:       27/6/1397تاريخ دريافت: 

  
  ه:چكيد
ريـزي فضـايي كشـور    هاي مهم در  عرصـه برنامـه  هاي روستايي به شهر يكي از سياستل سكونتگاهتبدي

اي كه طي سه دهة اخير با تبديل نقاط روستايي به شهر، برتعداد و جمعيت شهري شود به گونهمحسوب مي
داراي بافـت   ويژه گـيالن كـه  هاي ساحلي منطقه خزري بهشدت افزوده شد. اين فرايند در استانكشور به

سكونتگاهي و جمعيتي متراكم هستند، داراي پيامدهاي فضايي و اقتصادي بسيار مهمي است و بـه همـين   
شـهر بـالغ گرديـد.     52شهر به  31تعداد شهرهاي استان، از  1390تا اوايل دهه  1360دليل، از اواسط دهه 

مياني استان هستند. تعداد اندكي  بيشتر اين شهرهاي جديد، مراكز روستايي واقع در فضاي ميان شهرهاي
رو، در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از     اند. از ايننيز در نواحي كوهستاني دورافتاده جنوب گيالن شكل گرفته

هاي روستايي به شهر را در شبكه شهري هاي تحليل فضايي، پيامدهاي تبديل اين سكونتگاهها و مدلروش
ترين فاصله، هاي نزديكه است. نتيجه تحقيق با استفاده از روشو سازمان فضايي استان گيالن بررسي شد

ضريب كشش پذيري و آنتروپي، نشان داد كه اگرچه تبديل مراكـز روسـتايي بـه شـهر در فواصـل ميـان       
هاي شهري را در سلسله مراتب شبكه شهري پر كرده است و بتدريج به نظام تر، خالء مكانشهرهاي بزرگ

طقه نظم بيشتري بخشيده است اما بسياري از اين مراكز، پس از تبديل شـدن بـه   شهري و سكونتگاهي من
اند. بنـابراين، اجـراي سياسـت    شهر، نقش و عملكرد چندان مناسبي در حوزه نفوذ روستايي خود نداشته

بـدين  . هاي توسعه فضايي را بخوبي ايفا ننمـوده اسـت  تبديل روستاها به شهر، اهداف مورد نظر در برنامه
تيب در آينده براي تبديل ديگر مراكز روستايي به شهر بايد جوانب و پيامدهاي فضايي و عملكرد مـورد  تر

  .نظر، بخوبي سنجيده شود
  

  مراكز روستايي، شهرهاي كوچك، تبديل روستا به شهر، استان گيالن واژگان كليدي:
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  مقدمه
-شده شهر به تبديل دولت تصميم با روستاها از زيادي تعداد اسالمي، انقالب از پس ويژهبه ايران در

فاقد نقاط  كه انجام شود ايناحيه در بايد شهر به روستا تبديل اي،منطقه ريزيديدگاه برنامه  از .اند
 روسـتايي  بزرگ مراكز اما از سويي تبديل .است روستايي نفوذ حوزه به رساني خدمت جهت شهري

 درشـبكه  كـم  جمعيـت  با كوچك افزايش تعداد شهرهاي نيز و شهرها تعداد افزايش موجب شهر به

 افزايش عين در شهري شبكه در انتظام داري،سرمايه اقتصاد هايتئوريكه مطابق  گرددمي شهري

 نـوعي ناهنجـاري   را شـهري  نقطـه  چند يا يك در جمعيت تمركز كه است شهرها جمعيت و تعداد

 .)13: 1383 امكچي،( داندمي نظام ناكارآمدي و هافرصت توزيع در عدالتيبي و تعادل عدم به منجر
 است شده ايمنطقه و ملي هايدر مقياس شهري شبكه انتظام نابهنجاري، موجب بهم ريختگي اين
ايران روند تبـديل   شهر، از عوامل آن است. در به روستاها تبديل اثر در كوچك شهرهاي افزايشكه 

 طـي  كـه  ايگونـه  بـه  بوده است، توجهي برخوردار قابل هاي اخير از شتابروستا به شهر طي سال

 و (رحماني فضلي است شده تبديل شهر به روستايي سكونتگاه 357 تعداد 1379 تا 1378 سالهاي
-هاي انساني مانند جلگهي با فشردگي جمعيت و سكونتگاهاين روند در نواح .)102 :1387 ،پريشان

هاي گيالن و مازنـدران شـدت بيشـتري داشـته و پيامـدهاي زيسـت       هاي ساحلي خزري در استان
تـا   1365هـاي  اي كه طـي سـال  به گونه محيطي، فضايي و اقتصادي مهتري را بدنبال داشته است.

 50افـزايش يافتـه اسـت و بافـت كالبـدي      شـهر   52شـهر بـه    31تعداد شهرهاي گيالن از  1395
رسـد كـه رونـد    اند. بنابراين، به نظـر مـي  هاي كوچك جديد تبديل شدهسكونتگاه روستايي به شهر

هاي روستايي بزرگ به شهرهاي كوچك، از بستر زماني و مكاني تدريجي و طبيعي تبديل سكونتگاه
نه تنهـا منجـر بـه كارآمـدي سـازمان       نتيجه اين روند، در .منطقي و طبيعي خود بيرون آمده است

فضايي نواحي جغرافيايي و اداري نگرديده است، بلكه گاه شاهد پيامدهاي ناگوار كالبدي، فضـايي و  
 هـم  اي،منطقه و ملي بعد در هم تأثيرات اين. هستيم جغرافيايي فضاي بر اقتصادي آن - اجتماعي

رو، اسـت. از ايـن   برخـوردار  فراوانـي  اهميت از هسكونتگا خود در هم و يا پسكرانه نفوذ حوزه بعد در
هـاي  روند تبديل روستاها به شهر در ميان پژوهشگران و دست انـدركاران محلـي مناقشـه و بحـث    

شـهر را بـدليل    به روستا بديلت دامنه داري بوده و موافقان و مخالفاني داشته است. مخالفان، فرايند
 چرخه از كشاورزي هايزمين وداگري زمين و خارج شدنهاي الزم، رواج سفراهم نبودن زير ساخت

 ،كشاورزي كارهاي به اكراه و سبك زندگي روستاييان و رويه تغيير ،زندگي هايهزينه توليد، افزايش
موافقـان   انگارنـد. درحاليكـه،  مخـرب مـي   دام نگهـداري  هايمحدوديت و عوارض از مردم نارضايتي

دليل  و دانندمي اصولي امري طبيعي و  لحاظ تئوريكي به را، هاي روستايي به شهرتبديل سكونتگاه
 ابـزار  ايجـاد  بـزرگ و  شهرهاي با پيوند هايحلقه ايجاد روستايي، مناطق در دولت نفوذ و حضورآنرا 
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 كاهش ،اجتماعي خدمات و امكانات كيفي و كمي افزايش روستاشهري، پيوندهاي و بهبود براي مؤثر

و  روسـتايي  منـاطق  سـطح  در سرمايه و جمعيت تعادل به كمك و زرگب شهرهاي به مهاجرت روند
  .كنندمي ذكر مقررات شهري و قوانيناعمال 
 يتوسـعه  در شـهري  كاركردهـاي  راهبـرد  قالـب  در كوچـك  شهرهاي موضوع جهاني سطح در

 هايحوزه با كاركردي پيوند در را كوچك شهرهاي ايجاد كه مطرح شده است (1UFRD)روستايي 

 كـردن تجـاري  پشتيباني، خدماتعرضه كردن، صنعتي اقتصاد، تنوع تا دهدمي قرار محور ييروستا

 بـدين ). 130: 1379 صـرافي، ( برآورده سازد را توسعه مديريت و سازماندهي سرانجام و كشاورزي

 بـه  باال هاينظام بر مبتني هايمدل جايبه ايمنطقه شبكه رويكرد به معطوف سياست اين لحاظ،

 شـهري  و روستايي هايسكونتگاه از ايشبكه گيريشكل كه است شهري رشد قطب همچون پايين
 ادغـام  و هماهنـگ سـازي   بـر  و داندمي شهري رشد قطب يك از بهتر را تعاملي شدت به و مرتبط

 با ).87: 1384 ،ت (سعيدياس استوار محلي و ايناحيه مقياس در شهري توسعة با روستايي توسعة

 حاضـر  پـژوهش  كـه  اسـت  توجـه  خـور  در موافـق  و مخـالف  نظـرات  و قـوي  كيتئـوري  حجم اين

 همچنـين  و بـوده  گـيالن  استان شهري شبكه انتظام در شهر به روستاها تبديل تأثير درجستجوي

 و يافتن توسعه براي شهر به شده تبديل هايسكونتگاه كه دهد پاسخ مهم پرسش اين به خواهدمي
 دنبـال  را هـايي مشـي  خط و هاسياست چه كشور، بايستي و منطقه شهري شبكه در آفريني نقش

با افزوده شدن پياپي شهرهاي جديد بـه پيكـره آن،    گيالن استان شهري شبكه سرانجام آيا و كنند
 شدن تبديل براي مستعد روستاهاي گزينش نحوه در بايد نخستبنابراين،  .رسدواقعي مي انتظام به

 جهـت  در بتواننـد  شـهرها  اين تا شود هايي در پيش گرفتهسياست سپس و شود بازنگري شهر، به

  .كنند ايفا مثبتي نقش منطقه شهري شبكه در و برداشته گام توسعه
، گيالن استاني 1370بررسي اين موضوع در گيالن از آنجا حائز اهميت است كه تا اواسط دهة  

وفور نسبي منابع آب و خاك  هاي محيط طبيعي از جملهآمد. توانمنديعمدتا روستايي به شمار مي
هاي روستايي متعدد امـا بـا بـافتي پراكنـده     گيري سكونتگاهو اقليم معتدل و مرطوب موجب شكل

هـاي عمـومي كشـور مطـابق     هـاي سرشـماري  اي گيالن گرديد. بر اساس دادهبويژه در عرصه جلگه
  ، افزايش يافته است. تعداد شهرها و جمعيت شهري طي نيم قرن اخير با سه فرايند اصلي 1جدول 
 - هـاي روسـتا  افزايش جمعيت شهرها: كه عالوه بر رشد طبيعـي جمعيـت، بـا مهـاجرت     -1

 گردد. شهري موجب جذب قابل توجه جمعيت روستاها  به شهرها مي

                                                            
1. Urban Functional Rural Development  
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 پيرامـون  در كه روستاهايي پيوستن بافت كالبدي روستاها به شهر يا پديده خزش شهري: -2
 شـهري  فضـاهاي  بـه  خود شهرها اين فيزيكي توسعه با اندداشته قرار شهرها نفوذ حوزه و

 .)9 :1380 ،خرامه (ايزدي اندشده هضم شهرها اين دل در و گرديده بدل

 تبديل مراكز روستايي به نقاط شهري كوچك و جديد -3

هايي بوده اند كه در طول حيات اجتمـاعي و اقتصـادي   طوركلي مراكز روستايي گيالن، مكانبه
انـد و بـه اصـطالح خـالء نقـاط      هاي روستايي ايفا نمودهاي كوچك را براي حوزهگيالن نقش شهره

اند. همين ويژگي، زمينه تبديل شدن اين مراكـز  شهري را در سازمان فضايي نواحي گيالن پر كرده
را به شهر، براساس تصميمات سياسي و اداري فراهم نموده است. در فرايند تبديل روسـتا بـه شـهر    

  ده شده است.سه روند مشاه
 جمعيت رشد پرجمعيت، و اندام بزرگ روستاهاي درالف) تبديل مراكز بزرگ روستايي به شهر: 

گردد و بدون الحـاق  فضايي و تحول كاركردي سكونتگاه مي -ي طور طبيعي موجب توسعه كالبدهب
تا به شهر ترين نوع تبديل روسيابد كه طبيعيهاي ديگر به اندازه و نقش شهري دست ميسكونتگاه

  است. 
 نقـاط  جمعيـت  متعارف حد يكديگر، با روستاها ادغامب) ادغام و به هم پيوستگي روستاها: گاه 

ـ  .است شده شهري هايكانون به آنها تبديل موجب و آورده وجود به را شهري عبـارتي از تركيـب   هب
شـهري جديـد    هايي از محـدوده كالبـدي آنهـا   يك سكونتگاه اصلي با چند روستاي مجاور يا بخش

   شود تا به آستانه جمعيتي الزم دست يابد.ايجاد مي
برخي از مراكز روستايي بـدون   :هاي سياسي و اداريتبديل روستاها به شهر براساس ضابطهج) 

هاي جمعيتي و تحول كالبدي، براساس قانون تبـديل مراكـز بخـش بـه شـهر، بـا       رسيدن به آستانه
  اند. دولتي و خدماتي به جايگاه شهر دست يافتهتاسيس شهرداري و استقرار ادارات 

در مجموع، تبديل سكونتگاهاي روستايي به شـهرهاي كوچـك، طـي سـه دهـه اخيـر، رونـدي        
پرشتاب بوده كه در مناطق پرجمعيت و فشرده كشور (مانند نواحي كناره دريـاي خـزر) بـا سـرعت     

ر شـبكه سـكونتگاهي و ايفـاي    كه لزوم وجود شهرهاي كوچك دبيشتري تحقق يافته است درحالي
) بيشـتر مناسـب    UFRDنقش كاركردهاي شهري در توسعه روسـتاهاي پيرامـوني (مطـابق مـدل    

هاي بزرگ شهري فاصـله دارنـد. بـدين جهـت بررسـي اوليـه       اي است كه با كانوننواحي دور افتاده
ت محيطـي آن  پيامدهاي تبديل مراكز روستايي به شهرهاي كوچك، بويژه پيامدهاي  فضايي و زيس

چرا كه در آينده نيـز   نمايدروستايي و كشاورزي همچون گيالن بسيار ضروري مي در مناطق عمدتاً
 اين روند همچنان ادامه دارد و مراكز روستايي ديگري آمادگي تبديل شدن به شهر دارند چرا كـه از 
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ي رقابـت  لحاظ اهميت و موقعيت همسنگ شهرهاي كوچك فعلي هستند و دراقـع ايـن رونـد نـوع    
  اي نيز نموده است. محلي و ناحيه

  
  نظري مباني
 بـار  نخسـتين  محلـي  و ايمنطقـه  سطح در كوچك شهري نقاط تأثير و نقش مطالعه موضوع و ايده

 تـرين كه نـوين  شد آغاز) 1976( فانل توسط روستايي توسعه مراكز بحث و )1970( توسط جانسون
 طرفـداران  تـرين ازمهم يكي شك بدون. (Barean, 2009: 12-15) بود ايمنطقه توسعه در موضوع

 در ايگسـترده  و عميق بحث ،1978 سال در رودل همكاري با كه است راندينلي دنيس ديدگاه، اين
 ,Baresky)  آورد فـراهم  1»يروسـتاي  توسـعه  در شـهري  عملكردهـاي «ب كتا نوشتن با زمينه اين

 نماينـدگي  سـوي  از را اياري رودل پـروژه همكـ  بـا   راندنيلي دنيس 1980ي دهه در.  (88 :2009
 ايـن  كردند. هـدف  بوليوي اجرا و فيليپين كشورهاي در U.S.A.I.Dبين المللي  يتوسعه در آمريكا
 پـروژه  ايـن ). 1382:16 فنـي، (روستايي بـود   يتوسعه در شهري عملكرد از استفاده بر تأكيد پروژه
 بـه  مولـدي كـه   هـاي فعاليت و زيربنايي كاناتام و خدمات به توجه با كوچك شهرهاي كه داد نشان
 داشته باشند روستايي فضاهاي يتوسعه در مهمي نقش توانندمي دارند، خود در بالفعل و بالقوه طور

 و اقتصـادي  فضايي، تعادل موجب شهري شبكة با فضاها اين عملكردي پيوند ايجاد در تقويت آنها و
نيـز   )1980( هانسن). 177: 1381 ابراهيمي، و يزدي ي(پاپل ميگردد نظام سكونتگاهي در اجتماعي

 بـه  .اسـت  داده انجـام  متعددي مطالعات كوچك شهرهاي با ارتباط در كه بود پژوهشگراني جمله از
 كوچـك  شـهرهاي  تا است ضروري عدالت، و رشد به سوم جهان كشورهاي دستيابي براي وي عقيده

 محمـدزاده ( بزننـد  پيوند يكديگر با را عمومي رفاه و عدالت اقتصادي، رشد و نمايند راايفا نقش اين

   .)93 :1381 تيتكانلو،
 كـه  يافـت  دسـت  نتيجه اين به آفريقا ملي يتوسعه در كوچك شهرهاي نقش بررسي با  ليگيل

 نـواحي  در توسعه محرك مراكز عنوان به روستايي هايحوزه در مركزيت نقش يارايه با شهرها اين

  . (Ligale, 1982: 9)  يندآمي شمار روستايي به
 كشورهاي در توسعه استراتژي عنوان به مياني و كوچك شهرهاي يمطالعه با نيز» آمو.يو .جي

 ابـراز  و دانسته ضروري كشورها اين در را سكونتگاهها منطقي نظام به دستيابي ضرورت سوم، جهان

 . (Umo, 1983: 9) گرددمي روستاها يبه توسعه منجر مراكز اين تقويت كه داشته

                                                            
1. Urban Functions in Rural Development 
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 اداري، و سياسـي  مراكـز  عنـوان  بـه  را سوم جهان كوچك شهرهاي هاردوي و ساترتويت اهميت
 & Hardoy) انـد داده قـرار  بررسـي  مـورد  روسـتايي  نـواحي  مـديريتي  مراكز و خدمات ارايه مراكز

Satterthwaite, 1986: 9) .  
 از جلوگيري منظوربه ديگر، برخي و مالزي كنيا، چين، نظير توسعه حال در كشورهاي از برخي در

 شـهرهاي  بـه  روسـتاييان  هـاي مهـاجرت  كـاهش  جديد، شغلي هايفرصت ايجاد شهري، شديد تمركز
 از كوچـك  شـهرهاي  ايجـاد  و توسـعه  امر به دست، اين از اهدافي و به روستاها رسانيخدمات تر،بزرگ
گرديـده   توجـه  سـكونتگاهي  مراتب سلسله در هاآن ارتقاي بزرگ و روستايي هاي كانون تقويت طريق
 اسـت  آن از حاكي نيز روستايي جديد شهرهاي كوچك ايجاد در توسعه درحال كشورهاي تجربه. است

 جامعـه  تقويـت  منظـور  بـه  كشاورزي نفوذ هايحوزه در پايه خدمات توزيع روي بر تأكيدات بيشتر كه

  ).  203: 1380 خرامه، ايزدي( است گرفته صورت روستايي شهرنشيني فرآيند طريق از روستايي
 متفـاوتي  روندهاي جنوب، و شمال كشورهاي شهرها، كالبدي و فضايي يتوسعه با ارتباط اما در

 پوشـش  زيـر  توسعه، حال در كشورهاي كشاورزي هايزمين بهترين كه در زماني اند،نموده تجربه را
 و اروپـا  يافتـه  توسـعه  ايكشـوره  در گرفـت، مـي  قـرار  تجهيزات شهري و ساختمانها شهري، توسعه

 اختصـاص  كشـاورزي  بخـش  به شهري نواحي مادر هايزمين ترينوسيع و بهترين شمالي، آمريكاي
 حفاظـت  مـورد  هـاي ملـي  زمين كاربري طرح عنوان با دولتي طرحهاي در هازمين بيشترين و يافت

پوشـش   زيـر  هـا زمـين  درصـد  4 تقريبـاً  متحـده،  ايـاالت  در 2000 سال در كه طوريبهت. قرارگرف
 منجـر  كشـاورزي  هـاي زمـين  تخريـب  بـه  شهرگرايي و شهرنشيني توسعه و داشت قرار شهرنشيني

 6 تنهـا  و كشاورزي بخش به هازمين درصد 64 تقريباً نيز، يافته توسعه كشورهاي ديگر در. نگرديد
 از پـس  كشـورها  ايـن  در). 290: 1373، (شـكويي  اختصاص يافته است شهري بخش به آن درصد

 همچون درآمد عواملي هاحومه اشغال به كشاورزي هايزمين از بخشي كه 1930 يدهه در ايدوره

 و زيست محيط اجراي قوانين ولد، و زاد ميزان آمدن پايين كشاورزي، از حاصل درآمدهاي باالرفتن
شـيني  شهرن و شـهرگرايي  در را كشـاورزي  هـاي زمـين  از اسـتفاده  اي،ناحيه هايريزيبرنامه تدوين
 سيسـتمهاي  يافته توسعه كشورهاي بيشتر نيز جهاني دوم جنگ از پس سالهاي در ساخت. محدود

 جهـت  در سـرزمين  آمـايش  هايبرنامه قديم از انگلستان، نمودند. در ايجاد آمايش سرزمين كنترل

 جهت قلمروها و نواحي بين تعادل ايجاد و شهرنشيني و شهر گسترش از زراعي هايزمين محافظت

 وجود با كشور اين ريزيبرنامه نظام نيز امروزه. است وجودداشته طبيعي مناظر و اندازها چشم فظح

-مـي  تأكيـد  شده ساخته و طبيعي هايبين محيط تعادل بر اجتماعي و اقتصادي تحوالت فشارهاي

 يـادي ز جانبداري و تعصب زيرا رود،مي پيش آرامي به سرزمين آمايش يبرنامه نيز آمريكا در ورزد.

 نـواحي  خـاطر،  همـين  بـه  كه دارد وجود خصوصي و شخصي حقوق در دولت دخالت عدم مورد در
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-مي متعادل را روستايي هايمحيط و شهرها بين تعارض پراكنده، نسبتاً جمعيتي با روستايي وسيع

 توقـف  همچـون  مشخصـاتي  داراي معموالً كشور اين اياالت در كشاورزي نواحي بدين جهت،د. ساز

-چشـم  تخريـب  از جلـوگيري  قيمـت،  گـران  عمـومي  خدمات كاهش نشيني، حومه رويهبي شافزاي

 1970 يدهـه  از .)Gilg, 1983: 151( باشـند بـاز مـي   فضـاهاي  حفـظ  و حساس طبيعي اندازهاي
 ايـاالت  اراضي مديريت طرح بيشتري بودند، جمعيت رشد داراي كه آنهايي ويژه به اياالت از يكسري

 حفـظ  زيبـايي،  بر تأكيد خاصي روستايي محيطي ريزيبرنامه شهرداريها، سطح رد. نمودند عنوان را
 تسـهيالت  تهيـه  هـا، بنـدي  حـوزه  حفـظ  وحـش،  حيات زيستگاه از حراست طبيعي، اندازهايچشم

 رشد نرخ بر كنترل و آب كيفيت توسعه كشاورزي، اراضي حفظ عمومي، آبهاي به دسترسي تفريحي،
 بـه  بسـياري  فنون شهري اراضي پيشروي از كشاورزي اراضي حفظ براي ميان، اين در. جمعيت دارد

 حقـوق  از عمومي ساالنه درآمد كشاورزي، انحصاري كاربري براي زمين بنديحوزه مانند ميرود، كار
 منطقـه  در زمـين  وسعهت حقل (انتقا قابل توسعه حقوق اراضي كشاورزي، عمومي خريداري توسعه،

 اراضـي  تمـايزي  ماليـات بنـدي  ت) اس شده دهنده فروخته توسعه به رشد نرخ مطابق كه رشدنيافته
 هايريزيبرنامه از موفقي نمونه نيز اراضي ژاپن در محلي ماليات و خاص قانوني آزاديهاي كشاورزي،

 Barry) است نموده ارائه آسيا در ارضي هايكاربري كشاورزي انواع تعيين و سرزمين آمايش دقيق

Dalal, 2002: 154) .و چه توپوگرافي) و وسعت لحاظ به (چه خاك وجود محدوديت با كشور ينا 
 هـدايت  و كنتـرل  بـه  است توانسته شهري، و صنعتي هايبرنامه توسعه و جمعيت زياد نسبتا تراكم

-1975 هايسال بين ژاپن اراضي كاربري تغيير درباره كه دقيقي يمطالعه .بپردازد هاتغيير كاربري
 افـزايش  و هـا جنگل ميزان در تغيير عدم از حاكي است، پذيرفته انجام اُكاياما دانشگاه توسط1990

 درصـد كـاهش   9/0 تنهـا   راهها است و كشتزارها و شهرها سطح افزايش كنار در ها،باغستان سطح

 و تعيـين  بـه  تـا  است داده قرار آزمون مورد را گوناگوني هايشاخص پژوهش همين است. اندداشته
 پرداختـه  زراعـي  هـاي كـاربري  تغيير در اقتصادي -اجتماعي فيزيوگرافيكي و مؤثر نيروهاي بررسي

 زراعـي  زمين كاربري تغيير در را نقش ترتيب بيشترين به زير عوامل تحقيق، هاييافته مطابق. باشد
  اند؛داشته

 زراعي؛ و شهري زمين بين رقابت -

 شود؛مي محسوب شاليزارها كاهش در عملي سني ميانگين افزايش -

 يابد؛مي افزايش شهرنشيني رشد موازات به كه كشاورزي غير شغلي هايفرصت افزايش -

 زمـين  كـاهش  و كشـاورزي  غير هايبخش به مهاجرت موجب كه كشاورزي كار بازده كاهش -

 .گرددمي زراعي

 . (SatoshiHoshino, 1996: 120) وقت پاره يا تمام كشاورز خانوارهاي تغييرات ميزان -



)2  ، (پياپي1397بهار ، اول ، شمارهدوم / سال مطالعات جغرافياي انساني نواحي ساحلي  شهرام امير انتخابي   /   66

 

 اراضـي  كـاربري  تغييـر  عامـل  مهمتـرين  زمـين  بـازي  بـورس  توسعه، حال در كشورهاي در اما

 اسـتانداردهاي  در تغييـر  سياسـي؛  تصميمات مانند بيروني عوامل تحت تاثير كه باشدمي كشاورزي

 توسـعه  رونـد  در .اسـت  بـوده  شـهر  توسـعه  فشار بازارو نيروهاي تأثيرات فناوري، در تغيير زندگي،

 سـوداگري  بـه  زمـين  مالك كشاورزان نتيجه در. نمايدمي قوي بسيار شهري فشار نيروهاي شهري،

 فـروش  بـراي  تنها را زمين و نموده  پرهيز خود هايزمين روي گذاريسرمايه از و پردازندزمين مي

 كـم  هـاي زمـين  حتـي  كشـاورزان  زمين، سوداگري توقف صورت در كهدرحالي دارند،مي نگه آماده

 و جمعيت افزايش فشار اينحال، با .)289-291: 1373 (شكويي، برندمي زيركشت به را خود حاصل
 تـأمين  بنـابراين،  .يابد دوام هميشه براي تواندموجود نمي كشاورزي هايزمين بر فشار آن دنبال به

 اماد. يابمي بسياري اهميت و كوچك اعتبار شهرهاي غيركشاورزي هايبخش در اشتغال هايفرصت

 موجـب  متحده اياالت شرقي شمال در حتي محيطي آلودگي از خيالي يا تدرس تصور ديگر سوي از
 محلـي  جوامع و كوچك شهرهاي پيرامون حاصلخيز هايزمين دوباره توسعه و حيات تجديد تا شده

 توسـعه  كريـدورهاي  در صـنعتي  و خـدماتي  هايبخش كه چرا شود، هايي روبرودشواري با روستايي
 مـالي  راهبردهاي به كوچك شهرهاي از بسياري همين دليل به و اندهيافت استقرار نقل و حمل يافته
 تقريبـاً  مكانهـاي  ايـن  بهسـازي  و توسـعه دوبـاره   بـه  تا اندآورده رو حاصلخيز هايزمين خصوص در

 انگيـزه  اينـرو  از هدايت نماينـد.  مكانها اين به را بزرگتر جوامع توسعه اثرات و بپردازند شده فراموش
 بـه چنـد   اغلـب  روسـتايي،  جوامـع  و كوچك شهرهاي در را كشاورزي حاصلخيز ضيارا سر بر رقابت
 بـه  است، شده تروخيم پراكنش با اغلب سنتي، شهري مراكز از گريزيسرمايه .شودمي تقسيم دسته
 .سازدمي دشوار را شده تعيين مركزي هايمكان دوباره از برداريبهره ترغيب كه ايگونه

 .آن ساختن محدود اندك ظرفيت و هاجنگل و مزارع مجاور حاصلخيز اراضي بر توسعه فشار -

  .اراضي كاربري براي كشاورزي توليد امكانات مانند ها،زيرساخت نبود -
 & Bartsch Charles (2010 هاريزيبرنامه و سازيآماده براي فني و مالي منابع بودن نامناسب -

Wells Barbara (    
 نقش و هند در شهرها گونهاين در اساسي خدمات و هازيرساخت نبود به ) 2008( نوبادياي جاد

 ياد شهرها اين بودن انگلي از افراد برخي همچنين .دارد اشاره پايدار توسعه به دست نيافتن در هاآن
 :Omaja, 1978) دانندمي استعماري نقش نفوذشان، حوزه در را شهرهاي كوچك نقش و كنندمي

 هدف با باشد، مفيد روستاها ساكنان براي تواندمي را كه منابعي مذكور، اقدام كه معتقدند نهاآ (882
 مطالعات بررسي.  (Randinelli, 1983: 882) كنندمي منتقل شهرها كالن مراكز به گذاريسرمايه
 ديـدگاه و  از نويسندگان از هركدام كه است آن از حاكي پژوهش موضوع زمينه در خارجي و داخلي

 رفـتن  بـين  از نگرانـي  نتيجه در مطالعات اين اغلب كه ايگونه به د. انپرداخته موضوع به يادريچه

 خـالء  نتيجـه  در ديگـر  برخي و شهر به روستا تبديل نتيجه در طبيعي اراضي و هاي كشاورزيزمين
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 گرفتـه  صـورت  نظام اين به بخشي تعادل رويكرد و منطقه در مراتبي شهري سلسله نظام در موجود
 فراينـد  بـه  سيسـتمي  نگرش فاقد مطالعات اين كه اكثر است آن از حاكي مطالعات اين نتايج . تاس

 طـور  بـه . انـد گرفته ناديده را اين فرايند در موثر بيروني و دروني عوامل و بوده شهر به روستا تبديل
 ايـن  كننـد مي صحبت تئوريكي بعد از كه آنهاد. كر تقسيم دسته دو بر توانمي را نظرها اين خالصه
 شهرها اين كشورها بيشتر در كه است شده داده نشان عمل در ولي كنندمي ارزيابي را موفق شهرها

  .گرددمي آشكار آنها در ريزيبرنامه دخالت شايد و اندنبوده چنداني برخوردار موفقيت از
  
  پژوهش روش

يابي پيامدهاي فضـايي  تحليلي است و هدف از انجام آن ارز -تحقيق براساس ماهيت توصيفيش رو
 3شهر جديد گيالن است كه طـي   18تبديل روستاها به شهراست جامعه آماري تحقيق مشتمل بر 

اي است هاي مورد استناد، كتابخانهاند. روش گردآوري اطالعات و دادهدهة اخير به شهر تبديل شده
هـاي  هاي تحليلز روشها ااست. جهت تحليل يافته 1395تا  1335هاي كه شامل نتايج سرشماري

  شود. پذيري استفاده ميكمي نزديكترين همسايه، مدل آنتروپي و ضريب كشش
  

  مطالعه مورد محدودة معرفي
هاي شمالي كشور پهناور ايران كه در  جنوب غربـي دريـاي كاسـپين    سرزمين گيالن يكي از استان

ي بخش عمارلو در حاشيه شـاهرود  واقع شده است. اين سرزمين از رود آستارا در شمال تا مرز جنوب
ثانيه عرض  7دقيقه و  27درجه و  38ثانيه ـ و   3دقيقه و  36درجه و  36در جنوب، به ترتيب بين 

مداري، از قلل مرتفع بغـروداع  شمالي در امتداد شمال غربي ـ جنوب شرقي كشيده شده و در جهت 
 34درجـه و   48رق بـه ترتيـب بـين    يا بكروداغ در مغرب تا مرزهاي غربي استان مازنـدران در مشـ  

تـرين  ثانيه طول شرقي گسـترده شـده اسـت. تـازه     42دقيقه و  26درجه و  50ثانيه و  25دقيقه و 
 16باشد كه مشـتمل بـر   كيلومترمربع مي 14042مساحتي كه از استان گيالن به دست آمده است 

انـد.  آن خالي از سكنه آبادي 202آبادي كه  2888دهستان و  109بخش،  43شهر،  52شهرستان، 
هـاي البـرز   اي تشكيل شده است. رشته كوهبه لحاظ طبيعي گيالن، از دو بخش كوهستاني و جلگه

هـاي مرتفـع   اي سبز گيالن را از نجد مركزي ايران و حوضهغربي از جنوب و تالش از غرب همچون
روي دريـاي خـزر،   سـاحلي گـيالن، محصـول پسـ     هاي پست و هموارسازد. جلگهآذربايجان جدا مي

هـاي پربـاران ايـن    گذاري رودهاي متعددي است كـه از دامنـه  كوهزايي و در نهايت عمليات رسوب
تـر  تر و تكامل يافتهباشند البته بخش مركزي آن (كه وسيعها به سمت دريا در جريان ميرشته كوه

تايي گيالن نيز است) مرهون رسوبگذاري سفيدرود است. بيشتر مراكز بزرگ جمعيتي شهري و روس
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%) مساحت 7/34اي گيالن با اندكي بيش از يك سوم (در اين عرصه شكل گرفته است. بخش جلگه
% 2/79% شــهري و 9/94در خــود جــاي داده بــود ( 1375% جمعيــت آنــرا درســال 5/86اســتان ، 

نسبي نشين نموده است ها تغيير فراواني به نفع جمعيت جلگهروستايي). كه دو دهه بعد اين نسبت
 1ايـن عرصـه بـا شـيبي كمتـر از      . باشدنفر در كيلومتر مربع مي 400جمعيت در اين پهنه بالغ بر 

دليـل برخـورداري   متركشيده شده است و به 100درصد از سواحل پست درياي خزر تا منحني تراز 
-مي هاي كشاورزي و اقتصاد روستايي كشور بشماراز منابع آبي سطحي و زير زميني كافي، از قطب

درصـد و پوشـيده از    30بـيش از   هاي تند عموماًهاي گيالن با شيبها و كوهستانرود. اما كوهپايه
هاي انبوه جمعيت كمتري را در خود جاي داده و بجز چند نقطه كم جمعيت (مانند ماسوله، جنگل

  ديلمان، بره سر و جيرنده ) شهر قابل توجهي در آن شكل نگرفته است.
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  ژوهشپ هاييافته
گيالن نيز افزايش نسبت جمعيت شهري، با افزايش تعـداد شـهرها از طريـق تبـديل روسـتاهاي       در

طـي سـده اخيـر، بـا توسـعه مناسـبات اجتمـاعي و        چرا كه بزرگ به شهرهاي كوچك همراه است. 
 ي كوچك تبديل شدند. تا پـيش از شهرها ، شكوفا گرديده و بهبرخي از بازارهاي روستايياقتصادي 

اي گـيالن بيشـتر بـا    ول جهاني و آغاز دوره پهلـوي مناسـبات و مبـادالت شـهرهاي جلگـه     جنگ ا
هـاي كنـاره سـاحلي، زنجيـره     شهرهاي روسيه، بويژه باكو و لنكران بود. ليكن پس از ساخت جـاده 

شهري در امتداد ساحل شكل گرفته و رشد يافت، به همين دليل شبكه شهري در فواصـل سـواحل   
اي به ناحيه ديگر متفاوت است. اين شهرها باز بوده و بافـت و تركيـب كالبـدي    هدرياي خزر از ناحي

شدند اي داشتند و محدوده شهري با نواحي پيراموني به وسيله ديوار و حصار جدا نمياغلب گسسته
  توان بدين صورت خالصه نمود.هاي ساختي اين شهرها را ميويژگي
 و بـود  شهرها پيرامون در كشاورزي هايفعاليت پايهبر شهري نقاط از بسياري اقتصاد ) اساس1

   .كردندمي ايجاد شهرها حاشيه در را خود مزارع شهرنشينان، از بسياري
 همـه  از عمـالً  نيـزار  و باتالق جنگل، ويژهبه محيط طبيعي شرايط دليلبه ايجلگه شهرهاي) 2
  .نبودند دستيابي و نفوذ قابل جهات
 ايـن . ندارنـد  هـم  بـا  چنـداني  فاصـله  شهري مراتب سلسله و اندام نظر از ايجلگه شهرهاي) 3
 را خـود  خـاص  و جداگانـه  نفـوذ  حـوزه  يك هر كه اندشده واقع يكديگر از اندكي فواصل در شهرها
  .شوندمي تقسيم كوچكي واحدهاي به ترتيب بدين و دارند
-جلگه بخش در دريا هايارهكن از كه اندگرفته قرار ارتباطي ايجاده امتداد در عمدتاً شهرها) 4

 مـوارد  برخـي  در جـز  كـه  آورنـد مي وجود به خطي ايمنظومه شهرها اين نتيجه، در. گذرندمي اي
  .دارند انطباق ارتباطي جاده عبور مسير با كامالً
 كـه  داشـته  وجـود  ايديرينـه  اقتصـادي  و قـومي  پيوندهاي نشينانجلگه و نشينانكوه ميان) 5
  .است داشته نگه محفوظ نشين كوچ نيمه عشاير تعرض زا را شهرها امر همين
 ترتيب بدين و كرده جلوگيري هاآن در متراكم بافت ايجاد از شهرها در طبيعي عوارض نبود) 6
  .)89-90 :1369 ،رهنمايي( هستند گسسته بافت داراي شهرها بيشتر

  .است زير قرار به مسكن و نفوس هايسرشماري هايداده براساس  گيالن شهري نظام تحوالت
ــود شــهري نقطــه 10داراي گــيالن 1335 ســال عمــومي سرشــماري در) الــف ــا رشــت و ب  ب
 بنـدر  شـهر  سـه  داد،مي تشكيل را استان اين شهري جمعيت از درصد 6/52 جمعيت نفر109491

 نفر هزار 10 از بيش جمعيتي) نفر10261( سرا صومعه و) نفر 14580( لنگرود ،)نفر 31349( انزلي
 هشـتپر  و بودنـد  داده جـاي  خـود  در را نفـر  هـزار  10 تـا  5 بين جمعيتي نيز ديگر شهر 5. دداشتن



)2  ، (پياپي1397بهار ، اول ، شمارهدوم / سال مطالعات جغرافياي انساني نواحي ساحلي  شهرام امير انتخابي   /   70

 

 اسـتان  شهر كوچكترين جمعيت، نفر 3354 با كوچك شهري بعنوان تالش شهرستان مركز) تالش(
  .رفتمي بشمار
 بـه  رودبـار،  و) پيشـين  كيادهحسن( كياشهر املش، تنها1345 تا 1335 هايسال فاصله در) ب

 جنـوب  در وسـيعي  و جديـد  شهرسـتان  مركز به 1345 در رودبار كه. شدند افزوده گيالن رهايشه
 دوگاهـه،  دارسـتان،  روسـتاهاي  پيوسـتن  بهم از سپيدرود دره ابتداي در رودبار. شد برگزيده گيالن
 ويايـه،  دزگـاه،  آباد، خليل تكليم، خيل، گوراب داكدره، خرمبو، كوشك، سرخن، دوآبسر، لويه، الكه،

  . گرفت شكل خلسر و نوجوكامبر، گزن، اليزه، گلديان،
 بـه  منجيـل  و ماسـال  نشا، لشت كالچاي، سياهكل، چابكسر، آبادي 6 نيز 1345 -55 دهه طي) پ

 اواسط در ماسال و آمدند مي شمار به بخش مراكز شهرها بقيه منجيل بجز كه گرديدند تبديل شهر
  .)10: 1373 عرباني، اصالح( يافت ارتقا نيز جديدالتاسيس شهرستاني مركزيت به 1370 دهه

 رضوانشـهر،  ، آبـاد  رحـيم  ، خُمـام  خُشكبيجار، سر، پره آبادي 12 ،1355- 65 هايسال بين) ت
 شـهر  چهار بجز كه شدند تبديل شهر به واجارگاه و ماسوله لوشان، كومله، كوچصفهان، شَفت، سنگر،
 شهرسـتان  مركزيـت  بـه  1370 دهـه  در شفت و رضوانشهر و گرديدند بخشداري مركز جملگي آخر
  .شدند برگزيده جديد هاي

 چهـار  تنهـا  رونـد،  اين از و. يافت كاهش شهر به روستايي مراكز تبديل روند 1365-75 دهه در) ج
  . يافت رسميت جديد شهر

 اقـدامات  و 1369 خـرداد  31 لـرزه  زمين از پس رودبار، شهرستان مركزي بخش در آباد؛ رستم -1
 در كلـوزر  و پشـته   كـوكر،  چربـه،  سـنجادر،  هـاي آبـادي  ادغام با زده،زلزله هاي سكونتگاه بازسازي
  .گرديد تبديل شهر به1372 درخرداد در آباد رستم روستاي

  .شد تبديل شهر به 72 درتيرماه رودبار شهرستان عمارلوي بخش مركز جيرنده؛ -2
 دو و گرديـد  تبـديل  شـهر  بـه  1375 تيـر در رودبـار  بلوكات و آباد رحمت بخش مركز توتكابن؛ -3

  .گرديدند ادغام آن محدوده در نيز گاوخس و اوبه ايليات روستاي
 در  محلـه  باالقاضـي  و خالجير روستاهاي ادغام با شلمان روستاي لنگرود، شهرستان در شَلمان؛ -4

  .گرديد تبديل شهر به  1372 آبان
 مركـز  1340 سـال  از حاليكـه  در. شـد  تبـديل  شهر به72آذر در شهر تولم جديد نام با مرجغَل؛ -5

  .بود سرا صومعه شهرستان تولمات بخش
 تبـديل  قـانون  بويژه افتاد، اتفاق كشوري تقسيمات قانون در كه تحوالتي با1375 -85 دهه در -)چ

 رسـميت  گيالن در ديگر كوچك شهر 14 ،)1379ماه درخرداد( شهر به بخش مركز روستاي يكصد
  :  از ارتندعب كه اند يافته

  )رودبار خورگام بخش مركز(  سر بره -1
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 محدوده به آن مجاورت در اسپيلي روستاي كه سياهكل، شهرستان ديلمان بخش مركز: ديلمان -2
  . پيوست شهر اين

   الهيجان، رودبنه بخش مركز:  رودبنه -3
 روسـتاهاي  زا هـايي  بخـش  ادغـام  از  از كـه  ماسال شهرستان شاندرمنِ بخش مركز:  شاندرمن -4

  .گرفت شكل شاندرمن بازارجمعه با و كَفودمژده سياهمرد،
 اسـالم،  بـازار  پيوسـته  بهـم  روسـتاهاي  تركيـب  از كـه  تالش شهرستان اسالم بخش مركز اسالم -5

 كشاورمحله، سرا، كريم كاربند، باالده، روستاهاي از هايي بخش و. گرفت شكل آباد خليف و ناوپايين
  . پيوست آن به نيز محله يگانه

 و تـوكش  اطـاقور،  روستاهاي تركيب از لنگرود اطاقورشهرستان تاسيس تازه بخش مركز: اُطاقور -6
  كوگاه

 از هـايي بخـش  و ليسـار  روسـتاي  تركيـب  از كـه  تالش، شهرستان كرگانرود بخش مركز: ليسار -7 
  .گرديد تبديل هرش به اوتارمحله و سيدلر دوش، قلعه بين، قلعه محله، نمازي آن، مجاور روستاهاي

 روسـتاهاي  بـا  حويـق  سـراي  بورمـه  بـازار  ادغام از تالش، شهرستان حويق بخش مركز:  حويق -8 
  .شد تبديل شهر به ،)باغشلومحله و محله صولي اوتار، آغاسي، صيدگاه،

 شبخوسـالت،  روسـتاهاي  تركيب از كه املش شهرستان رانكوه تاسيس تازه بخش مركز:  رانكوه -9
  .شد تبديل شهر به سران آسياب و ابرگو اسماعيل

 محلـه،  بهـرام  روسـتاهاي  و لونـدويل  بـازار  تركيب از كه آستارا لوندويل بخش مركز:  لَوندويل  -10
 محدوده به نيز پايين چلوند روستاي بعدها.  شد تبديل شهر به سرا گرده و محله خَلَج محله، رحيم

  .گرديد اضافه آن
   سرا صومعه شهرستان ميرزاكوچك شبخ مركز:  زرميخ گوراب -11
  شفت شهرستان احمدسرگوراب بخش مركز:  احمدسرگوراب -12
 بـه  محلـه،  لَلَكه و محله يداله چوبر، بازار تركيب از تالش، شهرستان چوبر دهستان مركز: چوبر -13

  .شد تبديل شهري نقطه
  . گرديد غبال شهر 49 به گيالن شهرهاي تعداد 1385 سال پايان تا ترتيب، بدين 
 كـه  يافـت  رسـميت  شـهر،  بـه  روسـتاها  تبديل از شهري نقطه سه نيز 1395 تا 1385 سال از -)ح

 يكـديگر  از كـه  هـا نام همين به روستا دو تركيب از لنگرود شهرستان در چمخاله و چاف: از عبارتند
  .دارند ايناپيوسته كالبدي بافت و داشته فاصله

 آن ضـميمه  نيـز  مجـاور  روسـتاهاي  از هاييبخش كه رشت كوچصفهان بخش در لولمان پيربست -
  .گرديدند
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 ازپيش كه پايين ماكلوان و باال ماكلوان روستاهاي تركيب از فومن؛ سردارجنگل بخش در ماكلوان -
  .بودند شده برگزيده شهرستان اين جنگل سردار بخش مركز نيز
  

  جديد كوچك شهرهاي هايويژگي
 رونـد مـي  شـمار  به رشدي به رو و پرجمعيت هايآبادي اصوالً اند،هشد تبديل شهر به كهروستاهايي

 شـبكه  زنجيـره  تكميل جهت خود، نفوذ حوزه به رساني خدمات جهت را الزم كاركردي ظرفيت كه
 مـورد  شـهر  18 جمعيـت  رشـد  ميزان بررسي و جدول به نگاهي اما. باشندمي دارا را منطقه شهري
  .سازدمي نمايان را زير واقعيات 1390 تا 1375 يهاسرشماري زماني دوره طي مطالعه
 يعنـي ( سـاله  20 زمـاني  مقـاطع  از يكي در زيادي بسيار جمعيت رشد از كه هاييسكونتگاه) 1

 ،%)75/10 و% 78/7( لونـدويل  ،%)81/33( شـاندرمن : از عبارتنـد  كه برخوردارند) 85-95و 75-85
 جستجو توانمي ياصل علت دو در را توجه ابلق افزايش اين علت%) 1/30( چوبر و%) 66/26( حويق
 ارتبـاطي  شبكه و فضايي و جغرافيايي شكل علت به شهرها اين نفوذ حوزه گستردگي نخست. نمود
-مهاجرت از بخشي بتدريج روند اين. است جديد شهر كاركردي و ساختاري پويايي موجب كه است

 فـوق،  هـاي سـكونتگاه  محـدوده  لبـدي كا توسـعه : دوم. كنـد مـي  جذب را نفوذ حوزه روستايي هاي
 ايـن  بـه  را پيوسـته  و مجـاور  روسـتاهاي  مسـكوني  هايمحله از هاييبخش كه هادي طرح براساس
   .)1جدول( افزايدمي شهرها
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  در استان گيالن 1392تا  1372روستاهاي تبديل شده به شهر از سال  -1جدول
تاريخ تبديل  بخش شهرستان  نام شهر

  شدن به شهر
  روستاهاي الحاقيتركيب 

سنجادر، چربـه، كـوكر، شـمام،      1372تير مركزي رودبار رستم آباد
  پشته و كلوزر 

    1372تير عمارلو رودبار  جيرنده
  گاوخس و ايليات اوبه  1379خرداد رحمت آباد بلوكات رودبار  توتكابن
  باالقاضي محله، خالجير  1372تير مركزي لنگرود  شلمان

    1372تير تولم راصومعه س تولم شهر(مرجغل)
    1379خرداد خورگام رودبار  بره سر
  اسپيلي  1379خرداد ديلمان سياهكل  ديلمان
    1379خرداد رودبنه الهيجان  رودبنه
    1379خرداد شاندرمن ماسال  شاندرمن
  ناوپايين، خليف آباد و  اسالم  1379خرداد اسالم تالش  اسالم
 ه و  توكشگوكا  1379خرداد اطاقور لنگرود  اطاقور
    1379خرداد كرگانرود تالش  ليسار
بورمه سرا، صيدگاه، صولي محله   1379خرداد حويق تالش  حويق

  و اوتارمحله
ــوابر،     1379خرداد رانكوه املش  رانكوه ــماعيل گ ــران، اس آسيابس

  شبخوس الت
كرده سرا، خلـج محلـه و بهـرام      1379خرداد لوندويل آستارا  لوندويل

  محله
    1379خرداد ميرزاكوچك صومعه سرا خگوراب زرمي

    1379خرداد احمدسرگوراب شفت احمدسرگوراب
  للكه محله، حاج يداله محله 1380 حويق تالش  چوبر

  چاف پايين و چمخاله 1382 مركزي لنگرود چاف و چمخاله
   1383 كوچصفهان رشت پيربست لولمان

  ان پايينماكلوان باال و ماكلو 1392 سردارجنگل فومن  ماكلوان
  تدوين : نگارنده

  
 بـه  انـد توانسته و اندبوده برخوردار مناسبي جمعيتي رشد از انتظار مطابق كه هايي) سكونتگاه2

 اسـالم، . نمايند ايفا شهري شبكه انتظام در مؤثري نقش و كرده رسانيخدمت خود روستايي پسكرانه
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-بخش نيز هاسكونتگاه اين در البته. هستند هاييسكونتگاه چنين جمله از آبادرستم و اطاقور ليسار،

  .است پيوسته جديد شهر محدوده درون به مجاور، روستاهاي مسكوني و كالبدي محدوده از هايي
 داراي شـان، سياسي و اداري جايگاه ارتقاي و شهر به شدن تبديل عليرغم كه هاييسكونتگاه) 3
 شـهر،  تولم سر، بره توتكابن، جيرنده، بويژه .اندگرديده جمعيتي منفي رشد دچار حتي و اندك رشد

 برخـي  منزوي و كوهستاني موقعيت. دارند منفي رشد 85 -90 ساله 5 دوره در كه رانكوه و شلمان
 نقـش  فـوق  شهرهاي كه اندگرديده موجب اهميت، با و بزرگ شهرهاي با مجاورت و هاسكونتگاه از

 ايفـا  خـود  پسـكرانه  بـراي  مناسـبي  خـدماتي  دكـاركر  و نكنند ايفا استان شهري شبكه در چنداني
  .ننمايند

  
  تحليل و تجزيه
 از انـد، شـده  افزوده گيالن شهري شبكه به كه جديدي كوچك شهرهاي نقش تحليل و تجزيه براي

 ميان اين در كه ايمبرده بهره منطقه فضايي سازمان با متناسب فضايي تحليل هايروش و هاشاخص
  .است شده استفاده پذيريكشش ضريب و آنتروپي ضريب ه،همساي تريننزديك شاخص از
   
    همسايه تريننزديك شاخص -1

% 5/86 اسـتان،  مسـاحت %) 7/34( سوم يك از بيش اندكي با گيالن ايجلگه بخش 1375 سال در
). اسـتان  روستايي جمعيت از% 2/79 و شهري جمعيت از% 9/94( بود داده جاي درخود را جمعيت
 اخير دهه دو طي البته كه( بود مربع كيلومتر در نفر 377 بر بالغ پهنه اين در تجمعي نسبي تراكم
 از درصـد  1 از كمتـر  شـيبي  بـا  عرصـه  ايـن ). اسـت  يافته افزايش شهري نقاط نفع به هانسبت اين

 منـابع  از برخـورداري  دليلبه و است شده متركشيده 100 تراز منحني تا خزر درياي پست سواحل
 امـا . رودمي شماربه كشور روستايي اقتصاد و كشاورزي هايقطب از كافي، زميني زير و سطحي آبي

 هايجنگل از پوشيده و درصد 30 از بيش عموماً تند هايشيب با گيالن هايكوهستان و هاكوهپايه
 و ديلمـان  ماسـوله  ماننـد ( جمعيت كم نقطه چند بجز و داده جاي خود در را كمتري جمعيت انبوه

 100 از كمتـر  عموماً نيز عرصه اين روستاهاي. است نگرفته شكل آن در توجهي قابل هرش) جيرنده
 جمعيت بيشتر يا نفر 100-249 داراي استثنايي موارد در و بوده) خانوارها تك بصورت حتي و( نفر
 را شهري نقاط به شدن تبديل زمينه آينده در كه بزرگ روستاهاي تمامي تقريباً بنابراين،. باشندمي

 اسـت  ايـن  دهنده نشان جلگه در شهري بالقوه هايكانون اين استقرار .اندشده واقع جلگه در دارند،
-71 :1377 ،رهنمـايي ( بـود  خـواهيم  عرصه اين در شهرنشيني توسعه روند شاهد نيز آينده در كه
 گـيالن  شـهرهاي  فضـايي  توزيـع  تبيـين  بـراي  اندازه، -رتبه مختلف الگوهاي جهت، همين به). 64
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 شـاخص   همچـون  ديگـري  كمـي  هـاي روش از گيـري بهره با بنابراين. نيست كارآمد و گويا چندان
 ايـن  نوسـان . پرداخـت  فضـا  در شـهرها  فضـايي  توزيع شكل تعيين به توانمي همسايه تريننزديك
 يك شاخص و يكديگر كنار در شهرها چشمگير تمركز بيانگر صفر كه است 15/2 تا صفر از شاخص
 در شـهرها  مـنظم  بسـيار  توزيـع  دهنـده  نشـان  15/2 مقـدار  و آن شكليبي و تصادفي توزيع نشانه
 شـهري  نظـام  بـراي  همسايه نزديكترين شاخص 1375 سال در. است همديگر از يكسان هايفاصله
 تنها اگر اما. 1باشد مي تصادفي و منظم بين وضعيتي از حاكي كه است گرديده برآورد 56/1 گيالن
 جلگـه  در دهد،مي نشان كه يابدمي افزايش 95/1 به شاخص اين 2نماييم اسبهمح را ايجلگه بخش
 شـهرها  تعـداد  افزايش به توجه با رواين از. است شده برخوردار بيشتري نظم از شهري شبكه گيالن

 15/2 بـه  نسـبت  ايـن  ،1395 سال در شهر 52 سپس و شهر، 49 به 35 از 1375-85 دهه طي در
 شـهري  شبكه در بيشتري نظم شهري، نقاط به روستايي مراكز تبديل براين،بنا. است شده ترنزديك
  . است نموده ايجاد گيالن

  
  محاسبه ضريب آنتروپي در بررسي ميزان اثرگذاري شهرهاي كوچك گيالن -2

پـردازيم. بـا   با ضريب آنتروپي به سنجش يكنواحت بودن توزيع جمعيت در شهرهاي هر منطقه مي
توان به ميزان تعادل فضايي استقرار جمعيت در سطح شبكه شهري منطقه مي به كاربردن اين مدل

پي برد. اين شاخص همچنين به منظور تعيين تأثيرهـاي جمعيتـي شـهرهاي ميـاني و كوچـك در      
منطقه جهت بررسي تعادل فضايي است. در اين مدل نخست توريع فراواني جمعيت شهرها و سپس 

بيعي، درصد توزيع فراواني را محاسبه نموده و سپس درصد توزيـع  درصد توريع فراواني و لگاريتم ط
ها را با تغيير عالمـت محاسـبه   ها ضرب كرده و در پايان مجموع آنهر يك از نقاط را در لگاريتم آن

هاي زير آنتروپي مطلق و نسبي آن محاسبه شـده اسـت.   نماييم كه ذيال مطابق جداول و فرمولمي
ف صفر ميل كند، نشان دهنده تمركز بيشتر و يا افـزايش تمركـز يـا عـدم     اگر آنتروپي نسبي به طر

تـري  ها دارد و حركت به طرف يك و باالتر از آن توزيع متعادلتعادل در توزيع جمعيت ميان كانون
اي تمركـز و  هـاي نفطـه اي و پهنـه   دهد. جهت پي بردن به خصلتاي نشان ميرا در عرصه منطقه

تـوان ايـن آزمـون را در سـطوح شـهري و شهرسـتاني بـه تفكيـك         اط، ميمقايسه بهتر سطوح و نق

                                                            
  Rn = 2d√Nاين شاخص از طريق فرمول زير بدست آمده است . 1

اي در اين محاسبه شهرهاي ماسوله رودبار، منجيل، لوشان، رستم آباد و جيرنده كه در بخش كوهسـتاني و كوهپايـه  . 2
 كيلـومتر در نظـر   13كيلومتر مربع و ميـانگين فاصـله شـهرها     5140اند محاسبه نشده و مساحت جلگه نيز قرار گرفته

 گرفته شده است.
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-مي زير شكل به انتروپي شاخص رابطه. )190: 1390نيا و موسوي، (حكمت محاسبه و تحليل نمود

  :باشد

  
  =Hمجموع فراواني در لگاريتم نپري فراواني 

   =Piنسبت جمعيت شهر به كل جمعيت شهري 
 56/2 بـا  برابـر  نتيجه در كه است شده محاسبه 1390 سال در يالنگ شهرهاي براي آنتروپي زير در
  رود. تر شدن پيش ميبنابراين  شبكه شهرهاي گيالن به سمت منظم است آمده دست به

 

  1390 در گيالن  شهرهاي آنتروپي ضريب محاسبه - 2جدول 
  Pi Ln Pi  Pi * Ln Pi جمعيت  شهر نام

 -0.3633 -0.84944 0.42744 639951 رشت

 -0.19886 -2.55203 0.077923 116664 انزلي

 -0.17385 -2.76749 0.062819 94051 الهيجان

 -0.14928 -3.00084 0.049745 74477 لنگرود

 -0.11724 -3.35349 0034962 52344 تالش

 -0.11106 -3.43039 0.032374 48470 آستارا

 -0.09849 3.5983 0.02737 40978 صومعه سرا

 -0.09805 -3.60447 0.027202 40726 آستانه

 0.09249 -3.68489 0.0251 37579 رودسر

 -0.07953 -3.89007 0.020444 30608 فومن

 -0.05355 -4.41123 0.01214 18176 سياهكل

 -0.05176 -4.45509 0.011619 17396 منجيل

 -0.05109 -4.4719 0.011426 17106 خمام

 -0.04676 -4.58564 0.010197 15267 رضوانشهر

 -0.04658 -4.5905 0.010148 15193 لوشان

 -0.04592 -4.60896 0.009262 14915 املش

 -0.04537 -4.62423 0.009811 14689 ماسال

 -0.04308 -4.69007 0.009186 13753 كياشهر

 -0.004307 -4.69037 0.009183 13749 رستم آباد

 -0.03852 -4.83177 0.007972 11936 كالچاي

 -0.03591 -4.92019 0.007298 10926 رودبار

 -0.03521 -4.94465 0.007121 10662 لشت نشا
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 -0.03509 -4.9488 0.007091 10617 لوندويل

 -0.03387 -4.99346 0.006782 10154 سنگر

 -0.03356 -5.00475 0.006706 10040 اسالم

 -0.03197 -5.06532 0.006312 9450 كوچصفهان

 -0.02997 -5.14585 0.005824 8719 رحيم آباد

 -0.02698 -5.27977 0.005094 7626 پره سر

 -0.02547 -5.3466 0.004764 7133 خشكبيجار

 -0.02057 -5.36628 0.004671 6994 چابكسر

 -0.0237 -5.43447 0.004364 6533 شفت

 -0.02353 -5.444 0.004322 6471 تولمشهر

 -0.02236 -5.50666 0.00406 6078 كومله

 -0.02066 -5.60259 0.003688 5522 چوبر

 -0.01962 -5.66575 0.003463 5184 شلمان

 0.01774 -5.78789 0.003064 4588 گوراب زرميخ

 -0.01753 -5.80238 0.00302 4522 واجارگاه

 -0.01744 -5.80859 0.00302 4494 چاف و چمخاله

 -0.01743 -5.80881 0.003001 4493 شاندرمن

 -0.01647 -5.87768 0.002801 4194 حويق

 -0.01465 -6.0177 0.002435 3646 رودبنه

 -0.01436 -6.04213 0.002376 3558 لولمان

 -0.0133 -6.12899 0.002179 3262 ليسار

 -0.01098 -6.36199 0.001726 2584 جيرنده

 -0.01012 -6.45862 0.001567 2346 احمدسرگوراب

 -0.00967 -6.51202 001485 2224 رانكوه

 -0.0081 -6.72133 0.001205 1804 اطاقور

 -0.00761 -6.79373 0.001121 1678 توتكابن

 -0.00753 -6.80693 0.001106 1656 ديلمان

 -0.00659 -6.9635 0.000946 1416 بره سر

 -0.00299 -7.87697 0.000379 568 ماسوله

 -2.56032 -249.253 1 1496602  جمع

H  2.56 

  محاسبه نگارنده
  گيالن   كوچك شهرهاي اثرگذاري ميزان بررسي پذيري درضريب كشش محاسبه -4

 كـل  مقابل در راشهرها   شهرنشين جمعيت درصد توانمي آن وسيلة به كه است شاخصي الگو اين

ل (كشور يـا اسـتان)   ك جمعيت افزايش درصد هريك درمقابل يعني نمود برآوردجمعيت شهرنشين 
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 چهار دار كاهش يا افزايش ميزان چه مورد نظر شهر در شهرنشين جمعيت مشخص، زماني دوره در

متوسـط،   6/0ضعيف، تـا    4/0ضعيف،  تا  بسيار 2/0تاصفر  پذيري عبارتست از:كشش ضريب حالت
   باشد.مي زير شكل به آن محاسبه طريقه. است قوي بسيار8/0-1قوي و  8/0تا 

E (Dt) = 

 سـاالنه  رشـد  نـرخ   r(Dt) ،= Dt زمـاني  فاصـله  در پذيريكشش ضريب E (Dt) =آن   در كه

 شـهرهاي  پـذيري كشـش  ضريب در اينجاد. باشمي استان ساالنه رشد نرخ =R(Dt) و شهر، جمعيت
آنهـا   لهنسبت بـه جمعيـت محـدوده اداري بالفصـ     1395 تا 1375 دوره زماني دررا  گيالنكوچك 

 بـه  شـده  تبـديل  روسـتاهاي  در پذيريكشش ضريب اساس اين بر شود. سبه ميها محايعني بخش
  شود.بندي ميشهر بدين ترتيب طبقه

آوري باالست مانند ؛ شهرهاي تازه تأسـيس حويـق و   طور شگفتدر شهرهايي اين ضريب به -1
دوده چوبر در شهرستان تالش، اين افزايش ناشي از رشد چند برابري جمعيت شهر بـر افـزايش محـ   

تمامي يا بخش بزرگي از روستاهاي صـيدگاه،   مثالً شهر و الحاق جمعيت چندين روستا به آن است.
انـد. بـه شـهر چـوبر نيـز      ريك، صولي محله، آغاسي محله و اوتارمحله به شهر جديـد حويـق  شـده   

در  انـد. شـهرهاي ليسـار، لونـدويل و اسـالم     روستاهاي للكه محله و حاج يداهللا محله ملحق گرديده
پذيري بااليي غربي استان) نيز با شدت كمتري به همين علل از ضريب كشش همين منطقه (شمال

 (چند برابرحداكثر وضع مطلوب) برخوردارند. 

-برخي شهرها ضريب منفي و يا ضرايب ضعيفي دارند كه اين امر ناشي از انزواي آنهـا و بـي   -2

م آباد در دهـه نخسـت شـاهد رشـد چشـمگير      تأثيري آنها در نظام شهري است. در مورد شهر رست
ايم كه ناشي از ادغام چندين سكونتگاه روسـتايي در آن و  ) بوده 43/5پذيري (معادل ضريب كشش

است. اما در دهه دوم، برعكس بـا   تهران بوده -پذيري اوليه شهر درامتداد جاده قديم رشت جمعيت
آباد و افـول ناگهـاني و   ارتباطي از شهر رستم تهران و دوري اين شاهراه - احداث اتوبان جديد رشت

-09/2به سمت منفي( پذيري كامالًشديد نقش تجارت بين راهي آن، رشد جمعيت و ضريب كشش
) گرايش يافت. شهرهاي گوراب زرميخ، اطاقور، رانكوه و ديلمان نيز از ضريب منفي برخوردار بودنـد  

شهرهاي بره سر، توتكـابن، احمدسـرگوراب،    شود.كه بواسطه انزواي جغرافيايي نسبي آنها ناشي مي
داشته و برخي مانند رودبنه و تـولم   0.2پذيري ضعيفي كمتر از ب كششتولم شهر، رودبنه نيز ضري

 پذيري اندكي دارند.شهر عليرغم قدمت نسبي، تحت تاثير مجاورت شهرهاي بزرگ ناحيه، كشش

درمن، شـلمان، حـاكي از موفـق بـودن     در شهرهاي جيرنده، شـان  0.6پذيري بيش از كشش -3
دهـد كـه شـهرهاي نوظهـور     نسبي اين شهرهاي جديد در جذب جمعيت است. همچنين نشان مي
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اي را پـر  مزبور در جاي مناسبي در شبكه شهري استان قرار گرفته و هر يـك خـالء فضـايي ناحيـه    
 اند. نموده

  
  1390تا  1375هاي ن ميان سالپذيري در شهرهاي كوچك جديد استان گيالضريب كشش -3 جدول

  
  منبع: محاسبه نگارنده

  
  گيرينتيجه

-وسيلة شاخصمطالعه شهرهاي نوظهور گيالن كه حاصل تبديل مراكز روستايي به شهر هستند، به

تر شدن شبكه شهري گـيالن دارد  پذيري و مرتبترين همسايه و آنتروپي، نشان از نظمهاي نزديك
ايي ميان شهرهاي بزرگتر گيالن است. اما عليرغم نظم فضـايي نسـبي   كه ناشي از پرشدن خالء فض

پذيري، نقش و عملكرد شهرهاي جديد در همـه  ناشي از ايجاد شهرهاي كوچك، مطابق مدل كشش
جا يكسان نبوده و بسياري از شهرهاي كوچك هنوز جايگاه شهري مناسبي را در ميان حـوزه نفـوذ   

بيشترين تأثيرگذاري را شهرهاي اسالم، ليسار، حويق و چـوبر   ،ياناند. در اين مروستايي خود نيافته
پذيري در در محدوده شهرستان تالش و شهر لوندويل در شهرستان آستارا با بيشترين ضريب كشش

عنـوان مراكـز   ناحيه باريك شمالي استان قرار دارند. در اين ناحيه دو شهر مياني تالش و آسـتارا بـه  
 75المللـي، بـا تـالش    اليه شمالي و چسبيده به مـرز بـين  آستارا در منتهي شهرستاني قرار درند كه

شهر در اين محدوده شكل گرفته است. در نيمه جنوبي اين ناحيه يعني در  4كيلومتر فاصله دارد و 
شهرهاي رضوانشهر و  1350كيلومتر است. در اواخر دهه  75فاصله تالش تا انزلي كه اين فاصله نيز 

شهر اسالم نيز شـكل گرفـت. شـكل باريـك ايـن ناحيـه و        1379فته بود و در سال پره سر شكل گ
هاي روستايي در حوضه آبخيز رودهايي كه بطور جـانبي بـه شـهرهاي مزبـور     گيري سكونتگاهشكل
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شـوند. تاثيرگـذاري   شوند، موجب اثرگذاري اين شهرها در روستاهاي حوزه نفوذشان مـي منتهي مي
انـد و جمعيـت   عنوان بخش از حوزه نفوذ كـافي برخـوردار بـوده   ايي كه بهزياد تا متوسط: در شهره

روستاهاي پيرامون بطور سنتي وابسته به بازار و مراكز اداري اين شهرها هستند داراي تأثيرگـذاري  
اسـت. شـهرهاي    0.6پـذيري ايـن شـهرها بـيش از     نسبتا زياد تا متوسطي هستند. ضـريب كشـش  

سيس ماسال، جيرنده در بخش كوهستاني عمارلوي رودبـار و شـلمان   شاندرمن در شهرستان تازه تا
گونـه شـهرها   در شهرستان لنگرود (كه بر سر سه راهـي ارتبـاطي مهمـي قـرار دارد) از جملـه ايـن      

تأثير باشند، تأثيرگذاري ضعيف تا بيمي 0.2پذيري منفي تا هستند. اما: شهرهايي كه ضريب كشش
آبـاد  اند. برخي شهرها مانند رستمداشته 95-85و  85-75ها دهه پذيري كمي را بيندارند و كشش

هـاي ارتبـاطي و   ) پـس از تغييـر مسـير راه   69(پس از زمين لرزه  كه از قدمت بيشتري برخوردارند
اند. برخي ديگر بواسطه مجاورت شهرهاي بزرگ، شان ضعيف شده ضعيف شدن نقش خدمات رسان

اي كمتري داشـته و از  هيجان، صومعه سرا و فومن، نقش ناحيهتاريخي و پرجمعيتي مانند رشت، ال
پذيري كمتري برخوردارند كه شامل شهرهاي رودبنـه، تـولم شـهر و احمدسـرگوراب     ضريب كشش

) نقـش  0.2است. و سراتجام بيشتر شهرهاي كوچك جديد با ضريب كشش پـذيري منفـي و كـم (   
رسد، تبديل ايـن روسـتاهاي سـابق بـه     نظر ميموثري در شبكه شهري منطقه ايفا ننموده اند. و به 

هاي سياسي و اجتمـاعي بـوده اسـت. در نتيجـه بـه لحـاظ       شهر، بيشتر متأثر از فشارها يا مصلحت
تسهيل در امور اداري و اقتصادي روسـتاهاي پيرامـوني و تكميـل سلسـله مراتـب شـبكه شـهري و        

هـاي كوهسـتاني   از سوي ديگر، در بخـش  اند، تأثيرگذار باشند.سازمان فضايي منطقه هنوز نتوانسته
هاي ديلمان، جيرنده و بره سر به شهر، خالء جنوب گيالن كه فاقد نقاط شهري بودند، تبديل آبادي

هاي ديلمان، خورگـام  نقاط شهري را در اين محدوه دورافتاده پر ننمود، چرا كه عليرغم دوري بخش
هـا، پـس از دو دهـه، هنـوز جايگـاهي      ين بخـش و عمارلو از شهرهاي بزرگتر منطقه، مراكز شهري ا

  اند.ضعيف در شبكه شهري و سازمان فضايي منطقه بدست آورده
  

  پيشنهادات
سياست تبديل مراكز روستايي، بايد با لحاظ نمودن جميع جهات و در نظر گرفتن پيامـدهاي   -

خوردار بوده هاي الزم براحتمالي آن اجرا شود. بدين معنا كه نقاط شهري جديد از زير ساخت
 و نقش مكان مركزي موثري را در ناحيه ايفا نمايند. 

فضـايي و   -هـاي كالبـدي   شوند، بايد از ويژگـي مراكز جمعيتي ديگري كه به شهر تبديل مي -
اي كـه پـس از تبـديل    اقتصادي الزمه شهرهاي كوچك برخوردار باشند. بـه گونـه   -اجتماعي
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ري، اقتصادي، سياسي و فرهنگي الزم بعنـوان يـك   هاي اداشدن به شهر بتوانند به ارائه نقش
 شهر محلي بپردازند.

از تجميع و ادغام روستاهاي پراكنده و دور از يكديگر جهـت دسـتيابي بـه آسـتانه جمعيتـي       -
 شهرشدن پرهيز شود. 

در انتخاب شهرهاي كوچك جديد بايد فواصل از شهرهاي ديگـر (شـامل شـهرهاي كوچـك       -
 نشهرها) رعايت شود.ديگر و شهرهاي بزرگ و كال

در  تبديل مراكز روستايي ديگر به شهر، بيش از پيش موقعت مكـاني (بـويژه واقـع شـدن در      -
هاي ارتباطي و قرارگرفتن در كانون نواحي روستايي پرجمعيت) بايد مورد توجـه قـرار   گرهگاه

 گيرد.

در شـهرهاي  هاي تمركز زدايي و تسهيل امكانات سكونت و اشـتغال  با اجرايي نمودن سياست -
 كوچك جديد، به ارتقاي نقش آنان ياري شود.

اندازهاي طبيعي و انساني اين هاي محيطي گيالن، جهت حفظ و تداوم چشمباتوجه به ويژگي -
رويه كالبدي شهرهاي جديد از طريـق تغييركـاربري اراضـي زراعـي و     منطقه، بايد از رشد بي
  باغي جلوگيري نمود. 
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