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Abstract  
Today, the inequality and spatial imbalance between the rural and urban areas is an important issue for regional 

planners. To balance and reduce the inequality in rural areas, it is essential paying attention to small towns. It 

was descriptive-analytical research. Using quantitative methods and models such as spatial coefficient (LQ) 

and centrality index, the present article analyzed the performance of Rudbār cities. In this article, the objectives 

include explaining the relationship between the function of urban areas in providing services to rural areas of 

the city, ranking the availability of services, and determining the levels of development of villages in the area 

of direct influence of Rudbār cities were considered. Location quotient (LQ) showed that Rudbār city in the 

field of agriculture and industry had a coefficient (LQ) higher than one and was an exporter of manufactured 

products, but in terms of services (LQ) was less than one and indicated the dependence on the other cities. 

According to the concentration index, the residents of the cities of Rudbār, Lowshān, Manjil, Rostamabād, and 

Bare-sar were regular in terms of ranking their domain villages, and the cities of Jirandeh and Tootkābon are 

irregular. In addition to the forced administrative and political communication that makes the village dependent 

on the city, in other cases, residents are referred to other towns of the county for economic, social, and cultural 

relations. 
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Highlight  
- To prevent the concentration of population in large cities, it is necessary to emphasize the strength and strengthen the small 

cities. 

- Small towns have had a positive performance in stabilizing and maintaining the population.  

 

 

Extended Abstract  
Introduction  
The occurrence of inequality and lack of attention to the villages within the area has weakened and accelerated the 

destruction of these settlements and created a spatial imbalance within the area and a one-way flow of services, 

capital, information, and population to urban centers. To provide services and conditions for creating balance and 

development in the rural areas, the creation and development of small towns through the promotion of large and 

talented villages can improve the quality of life in rural areas and prevent migration to the large cities. Since the 

city and the village have interdependence of social, economic, and environmental, so little attention to the spatial 

attitude at the local and regional levels and ignoring the urban and rural systems causes disorder in the settlements 

of the city. Small cities, playing the role of the central market of rural spheres of influence while providing various 

services in this field, are considered an important stimulus in strengthening and economic strength of rural areas. 
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Spatial inequality and imbalances between the urban and rural settlements are important issues for regional 

planners. Therefore, creating a balanced and systematic hierarchy of settlements is a basic need to achieve balanced 

and integrated development in the regional space. In the meantime, paying attention to small towns is one of the 

ways to balance this situation. In organizing rural areas, strengthening and growing small towns cannot be ignored 

because these centers provide facilities and services to their rural areas and can play a significant role in the 

development of the suburban regions. In general, small cities can be considered centers with a significant role in 

strengthening the drivers of growth and spatial development of their domain of influence. The importance of rural 

development is due to its impact and relationship with economic growth as well as the establishment of social 

security. It seems that cities that do not have rural development do not have a proper economic structure and lack 

infrastructure services and imbalances in the region. This is a factor in increasing unemployment and increasing 

migration of villagers to cities, followed by many social and economic problems. Based on the results of research 

and studies (some of which will be mentioned below), one of the most important solutions in this regard is to 

strengthen small towns in order to better access rural services to urban services, which strengthens and develops 

areas. It is a village in order to prevent migration and stabilize the population and provide services and create 

employment in the small towns of this city. The diversity and difference of rural settlements in Rudbar city in the 

framework of unequal interactions between urban and rural areas, has led to the formation of incoherent networks 

and disintegration of rural settlements. These conditions necessitate the transformation of the settlements of 

Rudbar city. In order to achieve a spatial balance between rural settlements and small towns, it is necessary to 

study the function and performance of cities versus villages. 

 

Methodology 
Rudbār city is located in the south of Guilan province. This city is limited to Rasht city from the north, Qazvin 

province from the south, Shaft city from the northwest, Zanjan province from the west, and Siāhkal city from the 

east. Rudbār city, with an area of about 2517 square kilometers, has seven cities named Rudbār, Manjil, Jirandeh, 

Rostamābād, Lushān, Totkābon, and Bare-sar It also has 4 districts, 7 cities, 10 rural districts, and 205 villages.  

 

Results and discussion 
According to the results of the general population and housing census of 2016, Rudbār city has 4 districts, 7 cities, 

10 rural districts, and 205 villages. This city, with a population of 100,943 people, has 30,350 households and 

accounts for 4.07% of the total population of Guilan province. The seven cities of Rudbār are respectively Manjil 

with a population of 17396 people, Lushbān with a population of 15193 people, Rostamābād with a population of 

13749 people, Rudbār city with a population of 10926 people, Jirandeh with a population of 2584 people, Totkābon 

with a population of 1678 people, and Bare-sar with a population of 1416 people. 

 

Conclusion 
In examining the function of cities in the development of surrounding villages, it was found that strengthening and 

equipping the towns will increase income in the cities and villages and also play a role in stabilizing the population 

of villages. 

The above results showed that the expected growth rate of small towns in Rudbār city is positive in all cases, which 

is due to the success of these cities in providing jobs compared to the province. The capital from the production 

surplus, instead of flowing to larger cities, will be spent on industrial activities in small towns of this city so that 

currently workshop-industrial units are operating in these towns. 
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 مقاله پژوهشی

 

 

شهرستان  نواحی روستایی رسانی بهرکرد شهرهای کوچک در سهولت خدماتبررسی نقش وکا

 1رودبار
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  هچکید
ای است. برای توازن ریزان منطقهامروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل فضایی میان مناطق روستایی و شهری از مباحث مهم برنامه

بخشی به این وضعیت است. مقاله های کوچک یکی از راهکارهای تعادلتوجه به شهر ،کاهش نابرابری نقاط روستاییبخشیدن و 

و شاخص مرکزیت به تحلیل  (LQ)های کمی مانند ضریب مکانی ها و مدلتحلیلی و با استفاده از روش -حاضر با روش توصیفی 

رسانی ه بین کارکرد نقاط شهری در خدماتاهدافی چون تبیین رابط ،مقاله پردازد. در اینعملکرد شهرهای شهرستان رودبار می

هرهای نفوذ مستقیم ش ةیافتگی روستاهای حوزبندی برخورداری خدمات و تعیین سطوح توسعهبه نواحی روستایی شهرستان، رتبه

مینه کشاورزی و صنعت دارای مشخص نمود که شهرستان رودبار در ز (LQ)شهرستان رودبار مورد توجه است. ضریب مکانی 

دهنده نشان تر از یک بوده وپایین (LQ)باشد اما از نظر خدمات باالتر از یک بوده و صادر کننده محصوالت تولیدی می (LQ)ضریب 

 ،نفوذ مستقیم شهرهای رودبار، لوشان، منجیل بر اساس شاخص مرکزیت، ساکنان حوزةهای دیگر است. وابستگی به شهرستان

نده و توتکابن از این نفوذ مستقیم خود دارای نظم هستند و شهرهای جیر بندی روستاهای حوزةسر از نظر سطحرهبآباد و رستم

نفوذ مستقیم خود محروم هستند. این شهرها به غیر از انجام ارتباط اجباری اداری و سیاسی  بندی روستاهای حوزةنظم در سطح

شود در سایر موارد چون مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عالوه بر شهرهای خود به که موجب وابستگی روستا به شهر می

 کنند.شهرهای دیگر شهرستان نیز مراجعه می

 

 شهرستان رودبار، کارکرد شهر، توسعه روستا شهرهای کوچک، واژگان کلیدی:

 

  :  نکات برجسته
 . کید بر توسعه و تقویت شهرهای کوچک امری ضروری استأمنظور جلوگیری از تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ تبه -

 . انددر تثبیت و نگهداری جمعیت داشته شهرهای کوچک عملکرد مثبتی -
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 مقدمه . 1
گاهی و ایجاد های سکونتبرابری و عدم توجه به روستاها در درون ناحیه، موجب ضعف و تسریع روند نابودی این کانونبروز نا

های شهری شده سویه شدن جریان خدمات، سرمایه، اطالعات و جمعیت به سمت کانوندرون ناحیه و یکعدم تعادل فضایی 

شهرهای  های ایجاد تعادل و توسعة نواحی روستایی، ایجاد و توسعةاست. در راستای ارائه خدمات و بالطبع فراهم نمودن زمینه

نسته است باعث بهبود کیفیت زندگی نواحی روستایی و جلوگیری کوچک از طریق ارتقای روستاهای بزرگ و مستعد تا حدودی توا

محیطی متقابل اجتماعی، اقتصادی و زیست از مهاجرت به شهرهای بزرگ گردد. از آنجایی که شهر و روستا دارای وابستگی

سامانی ایی سبب نابهای شهری و روستای و نادیده گرفتن نظامتوجهی به نگرش فضایی در سطوح محلی و منطقه، لذا کمهستند

ع خدمات متنو ةنفوذ روستایی ضمن ارائ ایفای نقش بازار مرکزی حوزة شهرهای کوچک باشود. های شهرستان میگاهدر سکونت

(. نابرابری 10: 1101شوند )فنی، در این زمینه محرک مهمی در تقویت و استحکام اقتصادی نواحی روستایی پیرامون قلمداد می

باشد. از این رو به منظور ای میریزان منطقههای شهری و روستایی از مباحث مهم برنامهگاهفضایی میان سکونت هایو عدم تعادل

یازهای از نها گاهراتب متعادل و نظام یافتة  سکونتای، ایجاد سلسله مدستیابی به توسعة متوازن و یکپارچه در فضای منطقه

ری، باشد )نووجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت میکه در این میان ت آیدشمار میاساسی به

ها توان نادیده گرفت. زیرا این کانونروستایی تقویت و رشد شهرهای کوچک را نمی ةدهی حوزیند سازمانا(. در فر11: 1111

 نواحی پیرامونی شهرها داشته ش بسزایی را در توسعةتوانند نقدهند و میامکانات و خدماتی را به نواحی روستایی خود ارائه می

های رشد و توسعة عنوان مراکزی قلمداد کرد که نقش بسزایی در تقویت محرکتوان شهرهای کوچک را بهباشند. در مجموع می

 (. 01: 1111نفوذ خود دارند )رضوانی،  فضایی حوزة
رسد نظر میری امنیت اجتماعی است. بهد اقتصادی و نیز بر قرادلیل تأثیر و روابط آن با رشروستایی به اهمیت توسعة

از ساختار اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده و فاقد خدمات زیربنایی و  ،دنروستایی برخوردار نباش یی که از توسعةهاشهرستان

روستاییان به شهرها و در پی آن باشد. این امر عاملی در جهت افزایش بیکاری و مهاجرت روز افزون عدم تعادل در منطقه می

ها )که به برخی از آن های انجام یافتهوهشارند. بر اساس نتایج تحقیقات و پژمشکالت اجتماعی و اقتصادی فراوانی به دنبال د

-گاهترین راهکارها در این راستا، تقویت شهرهای کوچک به منظور دستیابی بهتر سکونتیکی از مهم ،در ادامه اشاره خواهد شد(

مناطق روستایی در جهت جلوگیری از مهاجرت و تثبیت  ةهای روستایی به خدمات شهری است که موجب تقویت و توسع

های روستایی گاهباشد. تنوع و تفاوت سکونتجمعیت و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال در شهرهای کوچک این شهرستان می

ای نامنسجم و از است تا شبکه های شهری و روستایی، موجب شدهرصهشهرستان رودبار در چارچوب تعامالت نابرابر بین ع

امی های شهرستان رودبار را الزگاههای روستایی شکل گیرد. این شرایط لزوم ایجاد تحول در سکونتگسیختگی از سکونتگاههم

هرها بررسی کارکرد و عملکرد ش های روستایی و شهرهای کوچکنماید. برای دستیابی به ایجاد تعادل فضایی بین سکونتگاهمی

 در مقابل روستاها الزم و ضروری است. 
 

  مبانی نظری. 2
و بحث  1099 ای و محلی شاید اولین بار با کار جانسوننقش و تأثیر نقاط شهری کوچک در سطح منطقه ایده و موضوع مطالعة

 ,Barean)ای بود منطقه ترین موضوع در توسعةآغاز و مطرح گردید که تقریباً جدید 1091توسط فانل « روستایی مراکز توسعة»

، بحث عمیق و 1091ترین طرفداران این دیدگاه، دنیس راندینلی است که با همکاری رودل در سال از مهم .(12-15 :2009

 .(Baresky, 2009: 88)فراهم آورد « روستایی ای شهری در توسعةعملکرده»تن کتاب ای در این زمینه را با نوشگسترده

رد و در جایی قرار داهل و جابساختار تعاد ی چونتأثیر عواملای تحتناحیه ةمعتقدند که رشد و توسع« ئوکالسیکن»اقتصاددانان 

وجود آورد. دلیل ای را بهبین ناحیهشود تا جریان آزاد منابع بین نواحی یک سرزمین یا کشور، نوعی تعادل درازمدت باعث می

وند شجا میههای پایین جابهای باال به نواحی با هزینهها و منابع، با وجود این شرایط، از نواحی با هزینهآن این است که سرمایه

 (.1-0 :1110، دلیرزادهچشمه و حسینهفت)قنبری

ا، افزایش در تقاضای خارجی برای هاین از نظر آنبنابر .دانندمیای را وابسته به میزان صادرات ناحیه ةنئوکینزها توسع 

شود از طریق افزایش تقاضای خارجی برای کاال و خدمات محرک رشد و حرکت اقتصاد منطقه بوده و باعث می ،های پایهبخش
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 یر پایه نیز افزایش خواهد یافتیابد، بلکه درآمد و اشتغال در بخش غبخش پایه؛ نه تنها درآمد و اشتغال بخش پایه افزایش می

ضعف این نظریه، برداشتی محدود از مفهوم توسعه و اتکاء صرف به اقتصاد و به توزیع عادالنه، ة ترین نقطمهم(. 90: 1191 )زیاری،

 (.109: 1190 زیست و مصرف منابع، توجه کمی دارد )صرافی،مردم و اثرات رشد بر محیط ةمشارکت تود

 کنند:های ذیل تسهیل میاقتصادی نواحی روستایی پیرامون را در زمینه شهرهای کوچک توسعة

 ج( خدمات )مراکز بازاری( صنعتی             ب( توسعة الف( توسعة کشاورزی 

این که  ةها به واسطکشاورزی این است که آن ها و شهرهای کوچک در توسعةش شهرکترین نقکشاورزی: مهم الف( توسعة

دهند. شهرها به نوبه خود کند، ساختار فیزیکی مربوطه را شکل میی از مزرعه به بازارهای نهایی جریان پیدا میکاالهای کشاورز

برای رشد و بقای خودشان به تولیدات کشاورزی وابسته هستند، همچنین اقتصاد شهرهای کوچک نیز مانند شهرهای بزرگ به 

شهرهای کوچک در حمایت از رشد  .(Rondinelli, 1993: 25-27)ست های تولیدی کشاورزی برای اشتغال وابسته افعالیت

شود: اوالً کنند و این نقش حیاتی از دو طریق عمده اعمال میتولید کشاورزی و درآمدهای روستایی نقش حیاتی بازی می

های (؛ ثانیاً توزیع نهادهکنند )نقش آشکارترآوری و بازاریابی تولید مزارع عمل میعنوان مراکزی برای جمعشهرهای کوچک به

های بازاری راندینلی معتقد است که شهرک. (Evans, 1992: 663)تر( دار هستند )نقش فرعیمورد نیاز بخش کشاورزی را عهده

های تجاری و کشاورزی و مراکز عنوان بازار برای محصوالت کشاورزی، منبع تأمین نهادهو شهرهای کوچک نقش با اهمیتی به

راعی به عهده دارند. پیوندهای اقتصادی و فیزیکی بین نواحی روستایی و مراکز شهری و بین شهرهای کوچک و شهرهای اشتغال ز

که  سازدبزرگتر در یک ناحیه، منجر به آن خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل روابط پویا بازی کنند و این امکان را فراهم می

 (.111: 1119کشاورزی، توزیع درآمد را تسهیل گرداند )ایزدی،  و از طریق توسعةرده و متنوع گردد ای رشد کاقتصاد ناحیه

دارای کارکردهای اداری، خدماتی )آموزشی، بهداشتی، ارتباطی(، اقتصادی،  ایهای حاشیهای کوچک در شهرستانشهره

تثبیت جمعیت، تعادل فضایی، کاهش مهاجرت،  دسترسی به خدمات، رفاه اجتماعی، که باعث باشندصنعتی، نظامی، کشاورزی می

تواند محرک مهمی برای کارکردهای شهری باشد زیرا بیشتر و می گرددد اقتصادی برای مناطق روستـــایی میپویایی و رش

رسی رای دستآید. بدست میمراکز شهری به ت مورد نیاز جامعه روستایی نیز ازمند بوده و خدماوامل تولید از امکانات شهری بهرهع

روستاییان بهتر است خدمات مورد نیاز در شهرهای کوچک متمرکز شود تا بتوانند در برابر روستاهای پیرامون خود ایفای نقش 

روستاهای تحت نفوذ خود ارائه خدمات کشاورزی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و  ةنموده و بتوانند در توسع

اقتصادی و تولیدی اثرات مستقیمی بر جای گذاشته و موجب درآمد، مشارکت جمعی،  -ی، مالی اوقات فراغت، شبکه ارتباط

ماندگاری، امید به زندگی و توسعه در روستاها شده و سبب تقویت ارتباط بین روستاهای پیرامون و شهرهای کوچک  ةانگیز

 گردد.

 
 (1991)منبع: نگارندگان،   . مدل مفهومی تحقیق1شکل 
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طوری که شهرها ضمن دارا به گیرد؛روستایی عموماً از کانال شهرها صورت می ةسازی جهت توسعرسانی و زمینهخدمات

آوری در ماتریسی از مناطق شهری زاییده شده کنند. در واقع توسعه و نویفا میبودن کانون ناحیه، نقش وحدت و ثبات بخشی را ا

ویژه های شهرهای کوچک بهگاهبرای دستیابی به ایجاد تعادل فضایی بین سکونت یابد. از این روو پیرامون روستایی جریان می

ماید، نهای شهری و روستایی عمل میعنوان عامل و واسط میان کانونها بهها در شبکه سکونتگاهشهرهایی که موقعیت استقرار آن

 مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت.

 

 پیشینه پژوهش. 9
ها و مطالب فراوانی مطرح گردیده روستایی نظریات، دیدگاه ةارتباط با تحلیل کارکردهای شهری در توسع( در 1111زبردست )

ها در قالب مطالعات و مقاالت در محافل علمی کشور ما و سایر ممالک به چاپ رسیده است. در ایران توجه به که بیشتر آن

مطرح گردید. بعد از « ستیران»روستایی در طرحی موسوم به  عنوان عامل اصلی حفظ تعادل محیطی جامعهشهرهای کوچک به

های دوم الی پنجم توسعه به حمایت از شهرهای کوچک با تأکید بر جلوگیری در برنامه پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران،

 (. 81: 1111شهرها پرداخته شده است )زبردست، کالن ةاز توسع

فضایی )مطالعه موردی: شهر دهی نظام بررسی تأثیر شهرهای کوچک در سازمانوان ( در مقالة خود با عن1111نصیری )

پرداخته است.  ،به شهر تبدیل شد 1189عنوان یکی از نقاط پیرامونی شهر تهران که در سال به بررسی شهر بومهن به بومهن(

بادرت ورزیده است. این تحقیق به ضمن های قبل و بعد از شهر شدن بومهن ماین تحقیق به بررسی تحوالت این شهر در سال

بررسی جمعیت، اشتغال، امکانات و تسهیالت خدماتی این شهر و ارزیابی تأثیر آن بر فضاهای روستایی پیرامون به این نتیجه 

مون اهای روستاهای پیرگاهرسیده است که این شهر در تثبیت و نگهداری جمعیت و ارائه اشتغال و امکانات و سازماندهی سکونت

 (. 29: 1111خود موفق عمل کرده است )نصیری، 

در توسعة تحلیل کارکردی از نقش اقتصادی شهرهای کوچک »( در تحقیق خود با عنوان 1101ابراهیم زاده و همکاران )

روستاهای  ةبه نقش اقتصادی شهر کوچک زاهد شهر در توسع« موردی: زاهد شهر در بخش شیبکوه فسا( روستایی )مطالعة

اف خود پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که این شهر کوچک با دارا بودن مراکز خدماتی به نسبت مطلوب اطر

نفوذ  ه خدمات مورد نیاز به ساکنان حوزةاداری، آموزشی، تجاری و ...، به عنوان مرکز خرید مازاد تولیدات کشاورزی و محل ارائ

به شرایط اجتماعی و  طور مستقیمنماید. همچنین رشد و توسعه شهر کوچک زاهد شهر به خود، توانسته نقش مؤثری را ایفا

کارآمدی ارائه خدمات در  ةاسطنفوذ پیرامونی وابسته است و ثبات جمعیت روستایی و تولیدات کشاورزی به و اقتصادی حوزة

گونه شهرهای کوچک از سویی کاهش هد. توسعه ایندتأثیر قرار میشان آنها را تحتگونه شهرهای کوچک به حوزه پیرامونیاین

عة بستگی به توسوابستگی به تمرکز زدایی این کارکردها از نواحی شهری بزرگ را در پی دارد و از سوی دیگر باعث افزایش وا

 (.181: 1101ن، های غیر زراعی روستایی خواهد بود )ابراهیم زاده و همکارانفوذ روستاهایشان، با یکپارچه کردن فعالیت حوزة

نواحی  ةهای شهری در ایجاد تعادل و توسعآفرینی کانوننقش»خود با عنوان  (، در مقالة1101آبادی )شکور و شمسی

 ، با1191روستایی )مورد: شهر مصیری و روستاهای پیرامونی(، به این نتیجه رسیدند که شهر مصیری از آغاز برپایی در سال 

کنون در ناحیه عرض اندام نماید، امت یک شهر پویا از بدو تأسیس تاضایی خود نتوانسته در قوجود افزایش دامنه عملکرد ف

بوده  موفقنگهداشت جمعیت روستایی ناحیه نا پذیری، در تثبیت ومهاجر ةافزایش جمعیت خود به واسططوری که شهر ضمن هب

زایی و رفع بیکاری در منطقه نیز ضعیف و در زمینه اشتغال زیع خدمات به نواحی پیرامون نسبتأاست. همچنین این شهر در تو

 ةهای ایجاد تعادل فضایی در ناحیه و بالطبع توسعشهر مصیری نتوانسته زمینه -ضعیفی داشته است. در نهایت روستا عملکرد 

 (.11: 1101آبادی، شمسی پیرامونی را فراهم بیاورد )شکور وروستاهای 

ة مطالعنقش شهرهای کوچک در بهبود کیفیت زندگی روستاهای پیرامون؛ خود با عنوان  در مقالة (1102کبریان و همکاران )ا

د تواند زمینه بهبوهای کوچک شهری میتوسعه و تقویت کانوناشاره نموده است که:  شهرستان استهبان -: بخش رونیز موردی

 (.111: 1102رونیزی و همکاران، یان)اکبر دنبال داشته باشدهنواحی روستایی پیرامون را در ابعاد مختلف ب ةت زندگی توسعکیفی

 ةمطالع) ایمنطقه توسعة و شهری نظام در کوچک شهرهای کارکرد خود با عنوان بررسی ( در مقالة1102ظریان و بهارلویی )ن

شهرهای کوچک مانند  که کندمی عنوان و پردازدمی بزرگتر شهرهای با کوچک شهرهای ارتباط مسأله به( نایین شهر :موردی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1073865/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1073865/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86
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مراتب شهری و رسان در سلسلهتوانند بر مراکز خدماتحلقه اتصال بین شهرهای بزرگ و میانی و روستاشهرها هستند که می

: 1102)نظریان و بهارلویی،  اندریزان قرار گرفتهبرنامهواره مورد توجه بسیاری از ثیرگذار باشند؛ از این رو همأای تمنطقه ةتوسع

80). 

 ای استان آذربایجان غربینقش شهرهای کوچک در توسعة منطقه تبیین در مقالة خود با عنوان (،1100موسوی و رحیمی )

شهرهای کوچک در نظام شهری استان تأثیرات مثبتی داشته عنوان نموده است که  نفر( هزار 28 – 89)مطالعة موردی: شهرهای 

افزایش بیش از حد جمعیت و تمرکز شدید امکانات در شهر  ،رنگ نمودهد این شهرها را تا حدود زیادی کمو آنچه که کارکر

 با هک است مناسبی رراهکا ،کوچک شهرهای سوی به سرمایه و امکانات تزریق ارومیه، شهر از تمرکززدایی بر عالوه  ارومیه است.

  (.21: 1100نمود )موسوی و رحیمی،  پر استان شهری نظام در را سکونتگاهی مراتبسلسله خأل توانمی شهرها این تقویت

مانشاه بخشی جمعیت استان کربررسی نقش شهرهای کوچک در تعادل خود با عنوان (، در مقالة1099) شمسعزیزی و 

خود پرداخته و عنوان  ر شهرهای کوچک محدودة مورد مطالعةذهاب(، با اشاره به معضالت موجود دموردی: شهر سرپل )مطالعة

وجودآورده است، توسعه معضالتی را بهدرکشورهای درحال ویژهمراتب شهری در جهان بهعدم تعادل در سلسلهنمایند که می

دلیل وجود پدیده نخست شهری در شود. بهچنین حالتی با شدت و ضعف، ولی به طورغالب در بیشتر مناطق ایران دیده می

ر مطالعه د رداستان کرمانشاه این امر باعث شده که بیش از نیمی از جمعیت استان در شهر نخست متمرکز شده است. شهر مو

مراتب گونه شهرها جهت رسیدن به سلسلهذهاب بوده است که با نگاهی به تحوالت جمعیتی و کالبدی ایناین پژوهش شهر سرپل

 و های یکسان برای شهرهای کوچکشهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت

 (. 09: 1099، شمس)عزیزی و  ذهاب ضرورت داردمتوسط استان از جمله شهر سرپل

با استفاده  خود با عنوان ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری استان لرستان (، در مقالة1100و همکاران ) ملکی

گ نواحی متروپلیتن در کشورهای امروزه شهرهای بزرعنوان نمودند که  .TOPSIS ،L.Qپذیری، های ضریب کششاز مدل

های کشور را در خود بلعیده، ولی با این نواحی تمامی امکانات، خدمات و سرمایهرشد هستند.  حال توسعه به شدت دردرحال

کنند. از طرف دیگر سایر نقاط در این کشورها اعم از شهرهای با انواع مشکالت و معضالت شهری دست و پنجه نرم میوجود این 

: 1100)ملکی و همکاران،  اندپیشرفت خود شدهاند و دچار رکود و توقف میانی، کوچک و نقاط روستایی از توسعه عقب مانده

20.) 

رکزیت نقش م ائةملی آفریقا به این نتیجه رسید که این شهرها با ار ا بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعة(، ب1012لیگاله )

 .(Ligale, 1982: 9)آیند شمار میعنوان مرکز محرک توسعه در نواحی روستایی بههای روستایی بهدر حوزه

های زیستی بوده و مهاجران روستایی را در برخی های مناسبی برای توسعه کانونکوچک مکانشهرهای »(، 2991ی یون )پ

 .(P. uwen, 2008: 83)شود ها به شهرهای بزرگ منطقه میهای صنعتی و خدماتی جذب نموده و مانع از حرکت آنفعالیت

برای دستیابی کشورهای جهان سوم به »انجام داده و معتقد است که هانسن، در ارتباط با شهرهای کوچک مطالعات زیادی 

رشد و عدالت، ضروری است تا شهرهای کوچک و میانی این نقش را ایفا نمایند و رشد اقتصادی، عدالت و رفاه عمومی را با 

 (.01: 1111)محمدزاده تیتکانلو، « یکدیگر پیوند بزنند

عملکرد این شهرها  معتقد است که ایمنطقه ی کوچک رویکردی دیگر در توسعةهرها(، در کتاب خود با نام ش1101فنی )

 (ع استکه شهر در آن واق)ای در ارتباط با نواحی روستایی پیرامون رابطه مستقیم با سیستم حمل و نقل و شبکه ارتباطی ناحیه

تر، ولالوصای سهلگان روستایی و ناحیهکننددارد. تقویت و تجهیز این سیستم و شبکه باعث خواهد شد که شهر برای تولید

تر و در نهایت درآمد بالقوه در شهر و روستا افزایش پیدا کند. ضمن اینکه عالوه بر دسترسی کامل تحرکاقتصاد شهر پویا و پر 

 (.120 ،1101های شهری و روستایی در سطح منطقه و استان مرتبط و در تعامل خواهد بود )فنی، محلی، شهر با دیگر کانون

مورد مطالعه: غرب )ای منطقه ةگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعتحلیل نقش و جای( در 1108اکبری و همکاران )علی

 تأکید دارند و در تأیید این موضوع ایمنطقه ت در فضا در توازن و توسعة( بر نقش استقرار جمعیت و فعالیمنطقه زاگرسکالن 

ر د های اشتغالهای جمعیتی و فرصتاند که توزیع ظرفیتغرب زاگرس به این نتیجه رسیدهچک با مطالعه بر روی شهرهای کو

ة آفرینی در حوزتر امکان نقشرقابت با شهرهای بزرگ ای است و این قبیل شهرها در عرصةناحیه در تضاد با توازن منطقه این

 (.00 :1108اکبری و همکاران، ای و روستایی را ندارند )علیتوسعة منطقه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1755019/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-50-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1755019/%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-50-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/73648/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/73648/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/73648/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/73648/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/231655/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C
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شهرستان  اجتماعی روستاهای پیرامون - ( نقش شهرهای کوچک در توسعه اقتصادی1101آبادی و همکاران )حسین 

بازار نزدیک برای تولیدات کشاورزان،  -مراکز شهری کوچک کارکردهای مهم ها با بیان اینکه آن اند.قیروکارزین تحلیل نموده

رکزی برای تولید خدمات اجتماعی، مرکزی برای انتشار اخبار و اطالعات جدید از های شغلی کوچک، ممکانی برای ایجاد فرصت

، به این نتیجه بر پسکرانه های خود دارند -بازار کاالها و خدمات، مکانی برای اسکان جمعیت فاقد زمین و مسکن روستایی

جتماعی اقتصادی و ا ةهای توسعاری از شاخصنی با شهر قیر در بسیهمبستگی بین میزان ارتباط روستاهای پیرامواند که رسیده

 (.118: 1101آبادی و همکاران، )حسین است

مورد: )کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با روستاهای پیرامون در تحقیقی با عنوان   (1108و همکاران ) مکانیکی 

ال عنوان حلقه اتصبه دانند کهمی های شهری در ارتباط با نقاط روستاییاولین هسته را های کوچک شهریکانون ،(شهر سربیشه

د و که رش این تحقیق نشان داد نتایج .روستاها دارد ةشود که نقش مهمی در توسعمداد میای بزرگ قلنواحی روستایی با شهره

ستایی ونفوذ پیرامونی وابسته است و تثبیت جمعیت ر ةبه شرایط اجتماعی و اقتصادی حوز ،شهرهای کوچک نظیر سربیشه ةتوسع

وچک شهرهای ک ةدیگر، توسعاند؛ از سویار گرفتهتأثیر قرا، تحتگونه شهرهکارآیی خدمات در این ةو تولیدات کشاوزی به واسط

ای هکردن فعالیتنفوذ روستایی با یکپارچه ةحوز ةها از نواحی شهری بزرگ و هم توسعوابسته به تمرکززدایی این کارکرد ،هم

 (.01: 1108)مکانیکی و همکاران،  غیرزراعی روستایی خواهد بود

های محققین در توان دریافت که دغدغه اصلی و محور عمده بحثتحلیل محتوای آثار علمی می با توجه به منابع موجود و

رسانی روستایی و ایجاد یک بستر خدمات اندام در حوزةآفرینی شهرهای کوچک و میانهن زمینه متوجه کارکرد مکمل و نقشای

نقش  ،این کارکرد ویژه توانند در زمینةوچک میو شهرهای کواسط بین روستاها و شهرهای بزرگ و کالنشهرها هستند  حد

 موثری داشته باشند.
 

   روش پژوهش. 4
های برای انجام مطالعه از شیوه باشد.تحلیلی می -هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع توصیفی  به لحاظ حاضرپژوهش 

مطالعاتی این پژوهش شهرستان رودبار است  محدودةگیری شده است. ( بهرهاطالعات )اعم از اسنادی و میدانیآوری مرسوم جمع

از شمال به شهرستان رشت، از جنوب به استان قزوین، از شمال غرب به شهرستان شفت، از غرب به استان زنجان و از شرق که 

سالنامه آماری استان گیالن، کیلومتر مربع مساحت ) 2819شهرستان رودبار با حدود  شود.به شهرستان سیاهکل محدود می

 0و همچنین دارای  ره سر استباد، لوشان، توتکابن و آبهای رودبار، منجیل، جیرنده، رستمشهر به نام ( دارای هفت1109:19

 (.11 :1108های شهرستان رودبار، آبادیآبادی است )فرهنگ 298دهستان و  19شهر،  9بخش، 

 

 
 (1991شهرستان رودبار )منبع: نگارندگان، . نقشه پراکنش شهرها در 2شکل 

 

https://serd.khu.ac.ir/article-1-2590-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-2590-fa.pdf


 08 / (0 ، )پیاپی1091تابستان ، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی   بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک ...

 

 و بحث های پژوهشیافته. 1

 298دهستان و  19شهر،  9بخش،  0، شهرستان رودبار دارای 1108بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

استان گیالن را به خود از کل جمعیت  %99/0خانوار بوده و  19189نفر جمعیت، دارای  199001آبادی است. این شهرستان با 

ان با نفر، شهر لوش 19101اختصاص داده است. هفت شهر شهرستان رودبار به ترتیب جمعیت شامل شهر منجیل با جمعیت 

 2810نفر، شهر جیرنده با جمعیت  19021نفر، شهر رودبار با جمعیت  11900آباد با جمعیت نفر، شهر رستم 18101جمعیت 

: 1108های شهرستان رودبار، باشد )فرهنگ آبادینفر می 1011سر با جمعیت نفر و شهر بره 1191ت ابن با جمعینفر، شهر توتک

11.) 

 در بخش ای بوده است.میدانی و اسنادی و کتابخانه تحلیلی و بر مبنای دادة -در مقاله حاضر روش تحقیق از نوع توصیفی

جغرافیایی ناحیه، کارکرد شهرهای شهرستان، ارتباط بین نقاط شهری توصیفی به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق شامل شرایط 

اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها اشاره  ت و کارکردهای نقاط شهری بر توسعةو روستایی و در بخش تحلیلی به بررسی اثرا

 است. ای استفاده شده گردیده است. در گردآوری اطالعات نیز از دو شیوه کار میدانی و کتابخانه

بندی و استفاده گردیده است. در شاخص مرکزیت به طبقه (L.Q)در مقاله حاضر از دو روش شاخص مرکزیت و ضریب مکانی 

 است. یافتگی روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهرهای شهرستان رودبار پرداخته شدهمندی و توسعهتعیین میزان بهره

ن شاخص اهمیت کارکرد باشد. ایاس ترتیب استقرار و ارزش مرکزیت میبندی از خدمات بر اسشاخص مرکزیت، نوعی طبقه

ی گیرنه تنها بر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان؛ بلکه بر اساس فراوانی این عملکردها در کل منطقه اندازه عملکردها را

یافتگی نقاط مندی و توسعهبهره گونه مطالعات، هدف از محاسبات درجه و ارزیابی این شاخص، تعیین میزانکند. در اینمی

شوند نفوذ یک شهر است و این شهرها، تا چه حد موجب بسط کارکردهای خود به درون نواحی پیرامونی می روستایی حوزة

 (.00: 1112)فنی، 

مشخص  در هر نقطهبلکه فراوانی آنها را نیز  ،کندگیری میاین شاخص نه تنها پیچیدگی کارکردی را از نظر تعداد کارکردها اندازه

شود. تکنیک شاخص مرکزیت وزنی، برای هر کدام شان وزن داده میکند. در این روش به کارکردها بر مبنای معکوس فراوانیمی

کند. در این شاخص، روش کار بدین صورت است که ارزش مرکزیت هر سرویس خدماتی از خدمات وزن مناسب را محاسبه می

 شوند.روستا ضرب و در نهایت اعداد محاسبه شده، جمع می در تعداد آن و به تفکیک هر

ن دلیل قرار گرفتآباد بهدر نگاهی کلی به شهرهای شهرستان رودبار مشخص گردید که شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و رستم

ونق و افزایش درجه اند تا حدود زیادی باعث ردر محدوده جاده اصلی رشت به قزوین و قدمت زیاد شهرنشینی در آن توانسته

ادی و خدماتی عنوان مرکز اقتصآباد که از قدیم بهدلیل نزدیکی با رستمنفوذ گردند. شهر توتکابن به ةیافتگی روستاهای حوزتوسعه

باد آصورت سنتی به سمت رستمآباد و بلوکات شناخته شده و مقصد مسیرهای حمل مسافر از روستاهای این بخش بهبخش رحمت

ه باعث گردیده که شهر توتکابن از پیشرفت مناسبی برخوردار نباشد و نتواند روستاهای حوزه نفوذ خود را تحت پوشش تعریف شد

ت در سنفوذ خود و شرایط نامناسب عوارض طبیعی نتوانسته ا لت دوری و پراکندگی روستاهای حوزةقرار دهد. جیرنده نیز به ع

نفوذ موفق عمل نماید. بر اساس شاخص مرکزیت و نتایج حاصل از  روستاهای حوزةیافتگی زمینة رونق و افزایش درجة توسعه

شود. طبقه اول بیشترین طبقه تقسیم می 8گیری از میزان امکانات زیر بنایی و روبنایی به ، هر شهر به میزان بهره2آن در جدول 

باشد و هر طبقه با ضریبی که برای شاخص مرکزیت را میامکانات و طبقه پنجم کمترین امکانات روستایی ارائه شده از شهرها را دا

شود. در ستون دوم شاخص هر از باال به پایین مشخص می 8تا  1شود. در ستون اول این جدول سطوح محاسبه شده، تعریف می

دد. در ستون گرگردد، در ستون سوم این جدول تعداد روستاهای برخوردار از امکانات در هر طبقه مشخص میطبقه معرفی می

د. گردنمایند و در ستون آخر تعداد ساکنین برخوردار از امکانات در آن طبقه مشخص میچهارم درصد این روستاها را مشخص می

اند گردد که شهرها توانستهدر این جدول هر چه تعداد روستاهای موجود در طبقات یک، دو و سه بیشتر باشد مشخص می

بر اساس محاسبات صورت گرفته بر  افتگی در رده باالتری قرار دهند.یخود از نظر درجة توسعةروستاهای حوزة نفوذ مستقیم 

اد دارای نظم منطقی از نظر آبروی شهرهای شهرستان رودبار مشخص گردید که شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و رستم

آباد دارای نظم بوده و در شهرهای لوشان دبار و رستمهای روستایی خود هستند. این امر در شهر روگاهمراتبی میان سکونتسلسله

ولی در  گرددیین هیچ روستایی مشاهده نمیهای پاگردد و در ردههای باالی شاخص مرکزی مشاهده میو منجیل نیز در رده



 (0 ، )پیاپی1091تابستان ، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی منوچهر نصیری مقدم و...  / 01

 

وذ مستقیم در نف درصد روستاهای حوزة 11نده بیش از سر، جیرنده و توتکابن این نظم موجود نیست. در شهر جیرسه شهر بره

درصد  98ابن نیز گاهی این شهر است. در شهر توتکمراتب سکونتهنظمی از نظر سلسلدهنده بیقرار دارند و نشان 8و  0سطح 

 نظمیدهنده بیسطح چهارم قرار داشته و دو سطح پنج و سه خالی است که این امر نشان نفوذ مستقیم در از روستاهای حوزة

نفوذ مستقیم در  ةدرصد کل روستاهای حوز 8/91سر، نفوذ این شهر دارد. در شهر بره ةهای حوزگاهونتمراتب سکاز نظر سلسله

 2جدول شاخص مرکزیت هر کدام یک روستا و در طبقه سوم  2و  1طبقه چهارم و پنجم قرار دارد. در این شهر نیز در طبقات 

 سررهبنفوذ مستقیم شهر  ةستاهای حوزمراتب سکونتگاهی رولهنظمی در سلسگردد که این امر نشان از بیروستا مشاهده می

 دارد.
 

 بندی خدمات و درجه برخورداری روستاهای حوزه نفوذ مستقیم شهرهای شهرستان رودبار بر اساس شاخص مرکزیت . سطح1جدول 
 میانگین جمعیت درصد تعداد آبادی شاخص مرکزیت سطح شهرها

 
 رودبار

 881 19 1 و باالتر 00/118 1
2 01/118-82/110 2 29 8/1010 
1 82/110-01 1 19 1110 
0 01-00/01 2 29 8/01 
 98/11 09 0 و کمتر 00/01 8

 
 منجیل

 199 199 2 و باالتر 00/118 1
2 01/118-82/110 9 9 9 
1 82/110-01 9 9 9 
0 01-00/01 9 9 9 
 9 9 9 و کمتر 00/01 8

 
 لوشان

 089 09 2 و باالتر 00/118 1

2 01/118-82/110 2 09 211 

1 82/110-01 1 29 11 

0 01-00/01 9 9 9 

 9 9 9 و کمتر 00/01 8

 
 آبادرستم

 112 2/11 2 و باالتر 00/118 1

2 01/118-82/110 1 1/0 210 

1 82/110-01 2 2/10 8/210 

0 01-00/01 8 8/08 011 

 10 1/0 1 و کمتر 00/01 8

 جیرنده

 119 9/1 1 و باالتر 00/118 1
2 01/118-82/110 9 9 9 

1 82/110-01 1 9/1 111 

0 01-00/01 9 9/01 0/100 

 1/21 09 1 و کمتر 00/01 8

 توتکابن

 919 1/1 1 و باالتر 00/118 1

2 01/118-82/110 2 9/11 290 

1 82/110-01 9 9 9 

0 01-00/01 0 98 1/111 

 9 9 9 و کمتر 00/01 8

 سربره

 2909 0/8 1 و باالتر 00/118 1

2 01/118-82/110 1 0/8 191 

1 82/110-01 2 1/11 8/19 

0 01-00/01 9 2/01 111 

 0/12 1/18 1 و کمتر00/01 8

  1108تحقیق،  محاسباتمنبع: 
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 (L.Q) ضریب مکانی

ی اهای اقتصادی در سطح محلی، منطقهو کارکردهایی در زمینهگاهی اعم از شهر یا روستا دارای تأثیرات هر کانون سکونت

شود. و گاه ملی هستند. به منظور ارزیابی نقش اشتغال شهرستان رودبار، از مدل ضریب مکانی )اقتصاد پایه( استفاده می

پایه به اشتغال های معروف رشد اقتصاد پایه است که معموال نسبت میان اشتغال غیر یکی از نظریه LQضریب مکانی یا 

افی، پردازد )صرشود که به صدور کاال و خدمات به بیرون از شهر یا منطقه میهایی میکند و شامل فعالیتپایه را بازگو می

ی کنندگو تحریکوجود بیاورد و اثر فزایندگی تواند برای شهر سرمایه و درآمد به(. چنین جریاناتی می191-198، 1190

 اجتماعی شهر و منطقه داشته باشد.   در رشد اقتصادی 

ین پردازد. اای، به بررسی چگونگی ارتباط با دیگر مناطق میهای تحلیل منطقهعنوان یکی از روشضریب مکانی به

هایی هایی است که بازار نکند. بخش پایه شامل تمام فعالیتنظریه، اقتصاد منطقه را دو بخش پایه و غیر پایه تقسیم می

های قسمت از فعالیتشود. بخش غیر پایه شامل آن خارج از منطقه است و منجر به صدور کاال یا خدمات میآنها در 

 کنند. ها درون منطقه است و برای مصرف داخلی، کاال و خدمات تولید میاقتصادی منطقه است که بازار نهایی آن

 در این فرمول:

LQ ی= ضریب مکان 

Tni  تعداد نیروی کار موجود در بخش =i شهر 

Tna  تعداد کل نیروی کار موجود در شهر = 

Cni  تعداد نیروی کار موجود در بخش =i شهرستان 

Cnaتعداد کل نیروی کار موجود در کل شهرستان = 

 L.Q<1ای است. اگر های پایهشهر صادر کننده آن کاال و خدمات است و آن بخش جز فعالیت L.Q>1در این روش اگر 

نیا باشد شهر خود کفا است )حکمت L.Q=1ای است. اگر های غیر پایهباشد شهر وارد کننده است و آن بخش جزو فعالیت

  (.11، 1118و همکاران، 

 دست آمد. هدر شهرستان رودبار با توجه به جدول و نمودار فوق محاسبه و نتایج ذیل از آن ب LQمحاسبه ضریب 

فعالیت کشاورزی در بعضی از شهرها نسبت به تعداد شاغلین شهرستان عددی  LQاس مشخص گردید که ضریب بر این اس

ید آکننده محصوالت کشاورزی به شمار میشهرستان رودبار از این نظر صادر دهد و به همین دلیلباالتر از یک را نشان می

آید. بر این اساس مشخص گردید که سه شهر جیرنده، می های پایه در شهرستان به حسابو فعالیت کشاورزی جزو فعالیت

 سر دارای اقتصاد وابسته به کشاورزی بوده و بخش صنعت و خدمات در این شهرها رشد چندانی نداشته است. رهبتوتکابن و 

 <1LQسر با ضریب مکانی به میزان رهبدر بخش صنعت شهرستان رودبار، مشخص گردید که سه شهر لوشان، جیرنده و 

شمار ههای پایه بفعالیت ءهای صنعتی جزنماید و فعالیتعالوه بر خودکفایی، محصوالت و تولیدات صنعتی خود را صادر می

(، توتکابن با LQ= 19/9مکانی ) (، منجیل با میزان ضریبLQ= 11/9مکانی ) آید. شهرهای رودبار با میزان ضریبمی

ها و محصوالت فعالیت (، وارد کنندةLQ= 11/9مکانی به میزان ) آباد با ضریب(، و رستمLQ= 81/9مکانی به میزان ) ضریب

تم آباد که از شهرهای باشند. اما در زمینه خدمات، ضریب مکانی )اقتصاد پایه( شهرهای رودبار، منجیل و رسصنعتی می

شان از رونق اقتصادی این دست آمد که نهب  < LQ 1دارای رشد مطلوبی بوده و  ،تحرک اقتصادی هستندقدیمی و پر 

سر دارای ضریب مکانی به میزان کمتر از شهرها در زمینه خدمات است. در مقابل شهرهای لوشان، توتکابن، جیرنده و بره

این شهرها به شهرهای دیگر است و خدمات مورد نیاز خود را از سایر شهرها دریافت  هستند که نشان دهنده وابستگی 1

 کنند. می

  

Tni 

Tna 

LQ=------- 

Cni 

Cna 
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 شهرستان رودبار (LQ) . ضریب مکانی 2جدول 

 خدمات صنعت کشاورزی نوع فعالیت اقتصادی

 90/1 11/9 11/1 رودبار

 11/1 19/9 81/9 منجیل

 10/9 10/9 10/9 لوشان

 00/9 81/9 11/2 توتکابن

 88/9 01/1 19/2 جیرنده

 10/9 11/1 19/1 بره سر

 98/1 11/9 21/1 رستم آباد

  1108منبع: محاسبات نگارنده، 

 

 
 

 ( 1991شهرستان رودبار )منبع: نگارندگان، (LQ) . ضریب مکانی 9شکل 

 

 گیرینتیجه. 6
تأکید بر توسعه و تقویت شهرهای  ،بخشی نظام سکونتگاهی و جلوگیری از تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگمنظور تعادلبه

حاضر نشان داد که شهرهای کوچک عملکرد مثبتی در  های مقالةکوچک امری ضروری است. بر این اساس نتایج حاصل از یافته

گردید  های تحقیق مشخصبا تحلیل انجام گرفته و بررسی نتایج حاصل از یافتهاند. تثبیت و نگهداری جمعیت شهرستان داشته

های توپوگرافی و اقلیمی و منابع آب و خاک منطقه دارد های این شهرها ارتباطی نزدیک با ویژگیگیری و نوع فعالیتکه شکل

 آباد، رودبار درهای حاصلخیز در مناطق جلگه، کوهپایه و کوهستانی است. شهرهای توتکابن، رستمکه حاصل آن مراتع و زمین

سر در محدوده کوهستان قرار دارند. دو شهر رهبکوهپایه و شهرهای جیرنده و  ه جلگه و منجیل و لوشان در محدودةمحدود

سر در گذشته جزو روستاهای پر جمعیت شهرستان بودند. بعد مسافت روستاهای این محدوده و همچنین نیاز آنها رهبجیرنده و 

حد  ن مراکزعنوانماید. امروزه این شهرها بهبه خدمات دولتی باعث گردید که دولت این دو روستای پر جمعیت را به شهر تبدیل 

عنوان مرکز بخش عالوه بر کارکرد نمایند. این دو شهر بهنفوذ خود عمل می رسانی به روستاهای حوزةواسط و مکمل در خدمات

باد آرستمتر از شهرهای لوشان، منجیل و که این کارکرد نقش بسیار پر رنگ کشاورزی و صنعتی، دارای کارکرد خدماتی بوده

 دارد. 

سر و جیرنده دولت نقش بسیار مهمی ایفا رهبگردد که در ایجاد دو شهر در مقایسه با شهرهای دیگر شهرستان مشاهده می

رد است و کارکنموده و هدف اصلی از ایجاد این دو شهر عمدتاً رساندن خدمات دولتی به مناطق کوهستانی شهرستان رودبار بوده 

آباد به جهت باشد. در مقابل شهرهای لوشان، منجیل و رستمآباد میتر از شهرهای لوشان، منجیل و رستمگخدماتی آنها پر رن

قزوین و عامل مهاجرت دارای جمعیت بیشتری نسبت به شهرهای دیگر  - قرارگیری مناسب موقعیتی و عبور آزاد راه رشت
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 اوجود بسر و توتکابن سیاسی شهرستان، شهرهای جیرنده، بره - اریعنوان مرکز اداما به جز شهر رودبار به باشند؛شهرستان می

 سیاسی به روستاهای حوزة - آباد به لحاظ ارائه خدمات اداریداشتن جمعیت کمتر نسبت به شهرهای لوشان، منجیل و رستم

 نفوذ خود نسبت به شهرهای دیگر شهرستان از جایگاه باالتری برخوردارند.

روستاهای پیرامون نیز مشخص گردید که تقویت و تجهیز شهرها باعث  های شهرستان در توسعةی کارکرد شهردر بررس

توانند با ایفای نقش توسعه و تجهیز علمی و شود. این شهرها با دسترسی کامل محلی میافزایش درآمد در شهر و روستا می

نفوذ خود خدمات رسانی کنند و  ةزی، به روستاهای حوزهای کشاورتکنیکی در ایجاد صنایع تبدیلی، انبارداری و توزیع فرآورده

 از این طریق در تثبیت جمعیت روستاها نقش ایفا نمایند.

های شهری رودبار بخش هگاهم مشخص نمود که در بین سکونت 2و مشاهده جدول  (LQ)استفاده از مدل ضریب مکانی 

ای رودبار، توتکابن، جیرنده، بوده است. بر این اساس شهرهکشاورزی و صنعت دارای عملکرد بهتری نسبت به بخش خدمات 

بخش آباد صادر کننده محصوالت کشاورزی و شهرهای منجیل و لوشان وارد کننده این محصوالت هستند. در سر و رستمبره

در نهایت در یگر شهرها وارد کننده آن هستند و در کننده محصوالت صنعتی بوده و دسر صاصنعت هم لوشان، جیرنده و بره

بخش خدمات بجز شهرهای لوشان، منجیل و رستم آباد که صادر کننده خدمات هستند، سایر شهرها وارد کننده خدمات هستند 

صورت گرفته در این مدل مشخص گردید که دو بخش کشاورزی و  (LQ)گیرند. با توجه به مدل و از این سه شهر خدمات می

خش کنند. اما بعنوان صادر کننده محصوالت تولیدی ایفای نقش میستان عمل کرده و بهصنعت به عنوان دو بخش فعال در شهر

 گردد. بر اساس مدلخدمات نتوانسته است جایگاه خود را پیدا کند و از این حیث شهرستان رودبار وارد کننده خدمات تلقی می

سر و جیرنده، دیگر شهرهای شهرستان یعنی همشخص گردید که به جز شهرهای توتکابن، بر 1شاخص مرکزیت و نتایج جدول 

خود  نفوذ یافتگی روستاهای حوزةو افزایش درجه توسعهاند در زمینه رونق آباد توانستهشهرهای رودبار، منجیل، لوشان و رستم

نظر دارای نظم در و از این آباد در تمام طبقات دارای روستا بوده شهرهای رودبار و رستم 1موفق عمل نماید. با توجه به جدول 

مراتب روستایی است. دو شهر منجیل و لوشان نیز دارای روستاهای کم هستند ولی این روستاها در طبقات یک، دو و سه سلسله

سر، جیرنده و توتکابن از این نظم ولی شهرهای بره دهدیافتگی باالی این روستاها را نشان میار دارد و از این نظر درجه توسعهقر

نفر جمعیت در  2/191 نفوذ مستقیم شهر جیرنده با دارا بودن میانگین درصد روستاهای حوزة 11ند. بیش از ر نیستبرخوردا

درصد از روستاهای  98همینطور مراتب سکونتگاهی این شهر است. نظمی از نظر سلسلهدهنده بیقرار دارند و نشان 8و  0سطح 

خالی است که  1و  8قرار داشته و دو سطح  0نفر در سطح  1/111 عیتنفوذ مستقیم شهر توتکابن با میانگین جم حوزة

ن سر نیز با دارا بودن جمعیت با میانگینفوذ این شهر دارد. در شهر بره ةهای حوزنظمی در سلسله مراتب سکونتگاهدهنده بینشان

 ر دارد. نفوذ مستقیم در طبقه چهارم و پنجم قرا درصد کل روستاهای حوزة 8/91 نفر و با 011

له مراتب نظمی در سلساند که این امر نشان از بیدر این شهر طبقات باالی جدول روستاهای کمی را در خود جای داده

 اسر دارد. با وجود این مشخص گردید که بین اندازه جمعیت و عملکرد شهرهنفوذ مستقیم شهر بره سکونتگاهی روستاهای حوزة

 تفاوت وجود دارد. ،نفوذ مستقیم و تحوالت اقتصادی روستاهای حوزة

ه باشد کدهد که نرخ رشد انتظاری شهرهای کوچک شهرستان رودبار در تمام موارد مثبت مینتایج ذکر شده فوق نشان می

های حاصل از مازاد تولید به جای سرازیر شدن به ناشی از موفقیت این شهرها در ارائه شغل در مقایسه با استان است و سرمایه

طوری که در حال حاضر واحدهای  به ،های صنعتی در شهرهای کوچک این شهرستان خواهد شدشهرهای بزرگتر، صرف فعالیت

 صنعتی در این شهرها مشغول به فعالیت هستند.  - کارگاهی

 ونتگاهیثر شهرهای کوچک شهرستان رودبار در ایجاد تعادل و توازن در نظام سکؤهای تحقیق و نقش مبا توجه به یافته

 ةمناطق روستایی شهرستان و اثرات آن در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این شهرها در نقاط پیرامون و با توجه به حوز

 گردد. نفوذ آن پیشنهادات زیر ارائه می

توزیع سر در جهت ایجاد امکانات و خدمات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرهای توتکابن، جیرنده، بره -

 تر جمعیتمتعادل

ر در سهای تقویتی، بهداشتی و فرهنگی در شهرهای جیرنده، توتکابن و برههایی مانند آموزشی کالسایجاد زیرساخت -

 دهی به روستاهای پیرامون و جلوگیری از مراجعه مستقیم مردم به شهرها.جهت خدمات
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هدف تقویت اقتصاد محلی با توجه به شکل دامداری  دستی باتوسعه و تجهیز صنایع کوچک محلی و حمایت از صنایع -

 .و کشاورزی مناطق روستایی شهرستان رودبار

 های مرتفع و با شیب باالگاهخص سکونتحمل و نقل در شهرستان رودبار باألهای ارتباطی و بهبود توسعه و تجهیز راه -

های دشتویل و بلوکات مانند احداث زیرگذر در محور نها و دهستاسر و روستاهای حوزه نفوذ آنمانند شهرهای جیرنده و بره

 د.باشتواند باعث جلوگیری از مهاجرت و تثبیت جمعیت منطقه میهای داخل شبکه که میراه هاشم و تقویت و توسعةامامزاده

 شده( و بارسد ارتقای روستای امامزاده هاشم به نقطه شهری )که اکنون هم از  عملکرد روستایی خارج به نظر می -

شهری پیدا کرده اما به دلیل عدم موانع قانونی و تقسیمات  واحد تجاری و چند اداره دولتی کارکرد تقریبأ 289داشتن در حدود 

 نماید. رستم آباد شمالی ارائه خدمات می سیاسی  به روستاهای دهستان بلوکات و تعدادی از روستاهای دهستان -اداری 
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