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چکیده
اگرچه دیدگاههای متفاوت و گاهي متناقضی برای شکلگیری شهرها وجود دارد اما صاحبنظران از مالکها و معیارهای م زیامت یارب یهباش    
شهر از روستا استفاده میکنند و برای تعریف سکونتگاه شهری بر واژههای کمیت پذیر همچون :جمعیت ،وسعت ،داشتن نهاده و یتموکح یا
 ...تاکید دارند .و عمومًاًا معتقد به گذار تاریخی تبدیل سکونتگاهی روستایی به ش هک یرما دنتسه ره

و یرادا یاهماظن یوس زا تاررک هب      

سیاسی نادیده گرفت شده و بنا بر شرایط و مقتضیات با تغییر در تعاریف و مغلطههای آماری سکونتگاهای روس یات ی یرهش هطقن هب لیدبت ار       
نمودهاند بویژه در سال  5831که  004نقطه روستایی در کل کشور بعنوان نقاط ش یدرگ یفرعم یره دند  .... ...پ هک هاگدید نیا اب رضاح شهوژ

   

پیدایش سکونتگاه شهری فرایند است نه صرفًاًا تعریف یک اسم یا واژه به تحلیل اثرات تب رهش هب هنبدور ییاتسور هاگتنوکس لید ؛؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛؛؛ در ناحیه
جلگهای استان گیالن پرداخته .این اثرات طی سالهاي  5731تا ( 90 31یعنی قبل و بعد از تبدیل شدن به شهر) صورت گرفته و بلحاظ شاخصهای
جمعیتی ،اقتصادی وکالبدی تحلیل شده که نتایج و یافتههای پژوهش نشان میدهد اگرچه تبدیل سکونتگاه روستایی رودبنه به سکونتگاه شهری
براساس یک تصمیم سیاسی بوده اما همین امر موجب سرعت گرفتن فراین یغت د ی و اهصخاش رد تار

مؤلفهههها ای مربو یهاگتنوکس کی زا هط    

روستایی به شهر بوده ،جمعیت پذیری سریع با نرخ رشد حدود  7درصد ،کاهش بیش از  32درصدی سهم بخش کشاورزی در اقتصاد؛ تغییر در
سهم و نوع کاربری اراضی از بارزترین مصادیق این امر میباشد .شیوهی جمع آوری اطالعات در این پ و ینادیم شور هب شهوژ
انجام شده است.

واژگان کلیدی :سکونتگاه شهری ،سکونتگاه روستایی ،تمایزشهر از روستا ،شهررودبنه
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مقدمه
شکلگیری تمدنها برآیند مدنیت ی نیشنرهش ا ی هک تسا 

نآ صوصخرد   

   دی ییدگاههاای متف هیرظن :هلمج زا یتوا    

هیدرولیک و منابع طبیعی ،نظریه مازاد اقتصادی و بازار ،نظریه دولت قدرت و .)Shokuei, 2000: 141-145( ...

وجود دارد و یا دیدگاه جین جکبز که در کتاب اقتصاد شهرها 1تقدم کشاورزی بر پیدایش شهر را م و هتخانش دودر

ینویسد نظریه تقدم کشاورزی بر شهرنشینی همانقدر غیرقابل قبول است که تئ دقتعم و هتخیگنادوخ دوجو یرو     
م
یرسد تم زیا
است کشاورزی و دامپروری در شهرها بوجود آمده است .)Mouris, 2002: 10( .اما آنچه مهمتر بنظر م 
یباشد اما ارائ ئئه ی فیرعت ک   
و تفاوت بین شهر و روستا است هرچند این تفاوت برای عامه مردم و ساکنین وا حض م 
علمی جامع و مانع برای هر سکونتگاه کاری بسیار دشوار است .ارائه تعاریف متفاوت و متن یوس زا صوصخب عو    
اندیشمندان در محافل علمی و تاکید بر واژههای کمیت پذیر همچون :جمعیت ،وسعت ،داش یتموکح یاهداهن نت    
و  ...در سیستمهای اداری و رسمی کشورها دال بر این ادعاست .بخصوص اگر دولتمردان و سیاسیون بنا به ش و طیار
مقتضیات بخواهند با تغییر در تعاریف و مغلطههای آماری بدنبال سفسطههایی جهت نیل به اهداف سیاسی و حزبی
باشند .امری که در تعریف شهر در سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن کشور از سال  1335ت تاررک هب نونک ا     
مشاهده شده است بویژه در سال  1385که  400نقطه روستایی در کل کشور بعنوان نقاط شهری معرفی گردیدن .د رد
این پژوهش نگارندگان ضمن پرهیز از تحلیل چرایی و چگونگی این مباحث صرفًاًا ا و یداصتقا ؛یاهدمایپ و تارث
یدهنددد چراک کی شیادیپ ه    
کالبدی ناشی از تبدیل اینگونه سکونتگاههای روستایی به شهر را مورد بررسی ق رار م مم 
سکونتگاه شهری فرایند است نه صرفًاًا تعریف یک اسم یا واژه براین اساس ش هیحان رد هنبدور ره     جلگهههای اس نات
گیالن انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
پیشینه
س يع د زنگنه شهرکی (  ،) 2013در مقالهای با عنوان فرايند تبديل نقاط روستا يي به شهر در مقياس ملي و پيدايش پد ةدي
((خام شهرها)) مطرح نموده و معتقد است كه هرچه از تهران و از مراكزاس ات ننن هاا بيشتررر فاصلههه بگ يري ممم بررر ت ادع دد
یگردد .از آنجا كه تعداد اين گونه شهرها در استانهای تازه شكل گرفته
روستاهاي كوچك تبديل شده به شهر افزوده م 
یتوان استنباط كرد كه راهبرد تبديل نق ياتسور طا ييييي بههه
مانند :خراسان جنوبي بيشتر از استا نهاي ديگر كشور است ،م 
ت و من طا ق ق
ق
شهر ،راهبردي اداري  -مديريتي و سياسي براي تقويت تمركززدا يي و توسعة منطقهای در ن حاو ييي دوردست ت
شهای ت زا هه ش لك
محروم و همچنين سياستي براي پركردن شكاف سلسله مراتب شهري در استانها ،شهرستانها و بخ 
گرفته است.

ش آن در توسعههه منطقهههاي و
یعقوب زنگنه و همکاران ( ،)2931در پژوهشی با عن ناو تب يد للل روستاا بههه شهررر و نقش ش
تحوالت نظام شهري استان خراسان رضوی را مطالعه نمودهاند و اظهار نمودهاند که روستاهاي تبديل شدهه بههه شهررر
تو
توانستهاند در جذب و نگهداشت جم يع ت مو ّفّفق عمل نموده و در كل ت يثأ ر مثبتي در بسامان سازي فضا يي جم يع ت ت
تعديل نظام سكونتگاهي منطقه داشته باشند .و رو كي رد موجود كن نو ييي در تب ي ليد ككككك س اگتنوك هه روس يات ييي بههه شهررر
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یدانند كه حا يك از عدم توجه كامل به ابعاد متنوع ،خصا صي
دركشور رو كي ردي دو ارزشي م 

یهای اين گونه از
و ویژگ 

ش از آن كههه علم ييي و منطق ييي باشد ،،متأ رّثّثرر از
سکونتگاهها است .اما معیارهای فعلي تبديل روستا به شهر در كشور بيش ش
یکنند جهت كاستن از آثار منفي تبديل روستا به شهر و تقويت
یدانند .و پیشنهاد م 
عوامل سياسي و تقاضاهاي مردمي م 
ش مؤ رّثّث ييي را ايفاا
جنبههای مثبت آن و براي اينكه روستاهاي تبديل شده به شهر بتواند در توسعه منطقهای و م يييّلّل نقش ش
نمايد و جايگاه مناسبي در سلسله مراتب نظام سكونتگاهي پيدا كنند؛ تجديد نظر در تعر في

شهر و تغ يي ر در م يع ارهاا و

ع آن
کهای شناخت شهر از روستا از جنبههای مختلف اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،كالبدي و م تيريد ييي و بههه تبع ع
مال 
یرسد .بسيار روشن است كه جهت توفيق شهرهاي نوپاي ايجاد
قوانين تقسيمات كشوري مرتبط با آن الزامي به نظر م 
ت حم عسوت يارب يتيا هه ههههه اقتص ؛يدا
ش خ امد ت ت
شده ،توجه به زيرساختارها و امكانات توسعهای در اين شهرها ،گس رت ش ش
بهبود ساختار فيز يكي ؛ تقويت پايه اقتصادي شهر و ساختار اشتغال آنها ضروري و اجتناب ناپذير خواهد بود.

ی
محمد نظام زاده ( ،)0931در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی روند تبدیل روستا به شهر وپیاه اهد ی ی
آن در ناحیه دشت اصفهان پرداخته و معتقد است که شکلگیری و روند توسعه شهرها و مراکز روس یات ی  نیا  ن هیحا    
تحت ت ثأ یر عواملی نظیر؛ رودخانه زاینده رود و شبکه حمل و نقل جادهای بوده است .همچنین ایجاد شهرهای جدید
در این ناحیه به توسعه امکانات و خدمات در حوزههای شهری و روس یات ی تسا هدش رجنم هیحان  ا نمض ی هکن
فرصتهای شغلی جدیدی را ب حان نیا رد رهش هب ییاتسور زکارم لیدبت ا ی لیدبت اذل .تسا هدرک داجیا ه

      

           

سکونتگاههای روستایی به شهر پیامدهای مثبت و منفی متعددی اعم از گسترش امکانات و خدمات و تبدیل ک یربرا
اراضی کشاورزی به کاربریهای گوناگون و تخریب عرصههای بکر طبیعی و اراضی حاصلخیز را منجر شده است.
ش آن در بهب تيفيك دو   
محمدرضا رضوانی و همکاران (  ،) 1388در مقالهای با عنوان :ارتقاي روستاها بههه شهررر و نقش ش
ب در اس ات نننهاای لرس ات ننن و كردس قیرط زا نات   
زندگي ساكنان محلي با مطالعه موردی ش اهره ييي فيروزآبادد و ص حا ب ب
شاخصهای ذهنی به این نتیجه رسیدند كه در مجموع ،ارتقاي روستا به شهر باعث بهبود چشمگير يك فيت زن گد ييي در
شهر فيروزآباد و بهبود نسبي يك فيت زندگي در شهر صاحب شده است .يافتهها نشان ميدهند كه هر تالشي براي بهبود
ت و ارتباط  تا ووو درآمددد
يك فيت زندگي در ناحية مورد مطالعه بايد ابتدا متمركز بر قلمروها يي همچون مسكن ،اطالعات ت
باشد (كه باالترين ت يثأ ر را بر يك فيت زندگي دارند).

محمود س في الهي و همکاران (  ،) 1387در پژوهشی با عنوان اثرات تبديل روستا به شهر بر بخ زرواشک ش ييييي من طا ق ق
ق
ط
روستايی؛ شهر ا يژ ه در پاياب زاينده رود مورد مطالعه قرار دادهاند نتايج تحقيق نشان ميدهد که هر چند ،تبديل نقاط ط
روستا يي به شهر ،برخي از فعاليتهاي کشاورزي از جمله دامداري در شهر طي ده سال گذشتههه م ودح دد شدهه و ت ادع دد
دامهای بهرهبرداران به و ژي ه گوسفند و بز در شهر کاهش يافته است ،اما در تغ يي ررر ک ربرا ييي اراض ييي و ک ضارا شها ييييي
ش کش يزروا  ،،از
ت ج او ننن بههه بخش ش
کشاوري چندان مؤثر نبوده و تنها با افزايش انگيزة ماندن در محل و جذب جم يع ت ت
ميانگين سن نيروي انساني شاغل در بخش کشاورزي شهر ا يژ ه و روستاهاي مجاور آن تا حدودی کاسته است .جذب
یت او ننن از
جم يع ت باسواد به بخش کشاورزي و افزايش ميانگين سواد نيروي انساني شاغل در بخش کشاورزي را نيز م 
ديگر پيامدهاي تبديل روستاي ا يژ ه به شهر برشمرد.
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محمدحسن يض اء توانا (  ،) 1386و شهرام امیرانتخابی روند تبديل روستا بههه شهررر و پيام اهد ييي آن در شهرس ات ننن ت شلا
ش بههه ش ره ،،
مطالعه نمودهاند با تاکید بر کارکر بازارهای روستایی نویسندگان معتقدند :تبديل بازارهاي روس يات ييي ت لا ش ش
ت ش ره ييي را در
یرود و تا اندازهاي خالء مراكززز خ امد ت ت
ادامه روند تكاملي شبكه سكونتگاهي اين شهرستان به شمار م 
ت تج يرا  ،،اداري،
ت خ امد ت ت
حوزههاي روستا يي پر ميكند .از سوي ديگر ،،در ايجادد اش اغت للل غيركش زروا ييي و تقويت ت
آموزشي و بهداشتي روستاهاي حوزه نفوذ شهرهاي جديد مؤثر بوده است .اما دو پيامد فضا يي و كالبدي مهم را نيز به
دنبال دارد:

تهای بخش سوم در حاشيه جاده سراسري ناحيه كريدور شهري بي قوارهاي
 -1با گرايش روزافزون جم يع ت و فعالی 
در حال شكل گيري است.

 -2در بافت نامترا مك و متخلخل شهرهاي جديد ،ارا يض زراعي ،باغي و جنگلي قابل توجهي قرار دارد كه به سرعت به
یتوان محدودهی وس عي ييي
یشوند .بنابراين ،درصورتي م 
فضاهاي مسكوني ،تجاري ،اداري و تأسيسات شهري تبديل م 
از فضاهاي روستا يي (مشتمل كي

بازار روستا يي و چند روستاي مج وا ررر آن) را بههه شهررر جد دي ييي تب يد للل نمودد كههه

مصالحهای بين كاركردهاي شهري و روستا يي ايجاد شود.
مبانی نظری
در دو دهه گذشته همه آثار بزرگ جغرافیایی که در سطح جهان پذیرش عام یافت اینب رب تسا ه ن  هفسلف  س ،یسای       
اقتصاد سیاسی و نظریههای اجتماعی استوار بوده است بدینسان که هدف و رسالت اندیشههای جغرافی یا ی زا رتشیب    
یباشد و معتقد است
اندیشههای فلسفی ت ثأ یر پذیرفته است ) .)Shokuei,2008: 9نگارنده نیز بر این موضوع پایبند م 
له و ا
حضور اندیشهها و مکاتب اجتماعی به منظور هدایت و جهت دادن به پژوهشهای جغرافیایی در راستای تحلیل ل
تبیینهای منطقی بسیار ضروری است بر این اساس ضمن بررسی مکاتب حاکم جغرافیایی نسبت به بررسی نظری تا
یباشددد.
و راهبردهای موجود نیز اقدام نموده است .که با توجه به موضوع پژوهش ،مکاتب و نظریهها به شرح زیر م مم 
الزم به توضیح است که همه مکتبها و اندیشههاای جغرافی یا ی  رگیدکی  ر لک هب ا یفن

یکننددد بلک لمکم ه   
     نم مم 

یکدیگرند.
 مکتب جغرافیای ساختاری  

یتوان رد یعامتجا رییغت هرابرد د
کارکردگرایی ساختاری که به صورت خاستگاه نوگرایی نظریههایی درآمده که می ی
کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد این نظریه دارای چهار فرض است:

یباشد این نظام به صورت یک کل از بخشها و اجزا وابسته به هم تشکیل شده است .این
جامعه یک نظام (سیستم) م 
یکند هر یک از بخشها و اجزا ای و تابث و تهج رد راتخاس ن   
کل نظام یافته برتر از بخشها و اجزاء آن عمل م 
یگیرند وابستگی بخشها و اجزا یک ساختار به هم یک وابستگی ک یدرکرا
تعادل ساختار نقشی را بر عهده م 

است

(.)Shokuei,2008: 153
 مکتب جغرافیای رفتار فضایییدهنددد و در
یکنند ،س اشن بولطم شنکاو سپ ن      م مم 
جغرافیای رفتاری در زمینه شیوههایی که در آن مردم ادراک م 
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یپردازند ( .)Shokuei,2008: 111ویلیام ک ناراذگناینب زا یکی کر    
یگذارند به بررسی م 
نهایت در محیطشان ت ثأ یر م 
یکند .الف) م  یرادیدپ طیح ی  ا ع طیحم کی :ینی
مکتب جغرافیای رفتار فضایی روی دو محیط مشخص تاکید م 

     

فیزیکی است که در آن رفتار انسان ظاهر میشود.
یگی ییرد این
یپذیرد و در آن تصمیمگیری صورت م مم 
ب) محیط رفتاری :از محیط ذهنی یا محیط روانشناختی ت ثأ یر م 
تصمیمگیری به صورت یک محیط آشکار در محیط پدیداری در م 
یآید .)Shokuei,2008: 122( .البته عواملی چ نو
صیابی ،سن ،جنس ،شغل ،محیط فیزیکی ،اجتماعی ،ادی ،نا
پایگاههای اجتماعی -اقتصادی ،میزان تحصیالت و تخص 
مذاهب ،پایگاههای فرهنگی و  ...روی تصویر ذهنی اف آ یراتفر یایفارغج و دار

یگ .دراذ رد نیاربانب   
ننن ننننه یثأت ا ر م  ییی ییی

جغرافیای رفتار فضایی کیفیت شناخت افراد بسیار پراهمیت است (.)Pourahmad,2014:167
 نظریه عملکرد شهری و توسعه روستاییاین نظریه که به یوفرد معروف است؛ به دنبال راههای افزایش میزان دسترسی مردم فقیر روستایی به شهر اس .ت

نیا   

ته یا
راهبرد روابط میان عدالت اجتماعی ،رشد اقتصادی ،توضیع فضایی ،خدمات ،تسهیالت ،زیرساختها و فعالیت ت
مولد را در مناطق فقیر مورد آزمون قرار میدهد .این نظریه توزیع فضایی عملکردهای اجتم هم یداصتقا و یعا م ار 

  

که بایستی در هر منطقه اجرایی شود را برای سیاستگذاران و برنامهریزان مطرح مینماید (.)Ziary,2011:122
 راهبرد توسعه روستا – شهریفریدمن راهبرد توسعه شتابان روستایی را گزینه مناسب توسعه ،یا راهبرد دوم در مقابل راهبرد توسعه هب ،یداصتقا     
عنوان راهبرد دوم در مقابل راهبر توسعه اقتصادی ،به عنوان راهبرد اول ،که در کشورهای در حال توسعه افزایش فقر
یسازد .به اعتقاد وی همان گونه که ایجاد مراکز رشد ،الزمه راهبرد اول است،
و دوگانگی را به همراه داشته ،مطرح م 
راهبرد توسعه شتابان روستایی به چهارچوب آمایشی و فضایی مناسبی احتیاج دارد .روستاشهر روش عملیاتی ک ندر
راهبرد توسعه شتابان روستایی و پایه فضایی برای اجرای این راهبرد به شمار میرود .اولین گامها ب نیا یارجا یار    
شه لباقتم یا   
راهبرد شامل مراحل :تغییر چهره نواحی روستایی از طریق انطباق عناصرشهری ،گس نک هکبش شرت ششش ششش
اجتماعی در نواحی روستایی ،کاهش نابسامانی اجتماعی در مسیر توسعه ،تثبیت درآمد روستایی و ش شهاک و یره   

اختالف درآمدی ،اتصال نواحی روستا شهری به شبکههای ارتباطی منطقهای ،طراحی نظ یمصت ما م مممم گی مانرب و یر هه ههه-
یه طیحم یا ی تخاس مهارف و  ن یارب یلام عبانم
ری گژیو اب بسانتم یز ییی ی یییی ییی

اتسور هعسوت   

       

        شه رر ری

(.)Jom’ehpour,2008:106
تحلیل اثرات تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر نگارندهگان مکت تخاس یایفارغج ب ا  یر را    ح کا مممتررر دانس و هت
معتقدند ساختارهای اقتصادی -اجتماعی حاکم بر کشورهای در حال توسعه به طور اعم و محدوده مورد مطال هب هع   
یتوانددد بخش ار تالوحت زا ی   
طور اخص عاملی مؤثر بر تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر بوده لذا این مکتب م 
تحلیل نماید.
 تمایز شهر از روستامنظور از شهر منطقۀ جغرافیایی است که دارای جمعیت مشخصی بوده و تراکم جمعیت در آن وج دارفاو هتشاد دو    
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در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند ( .)Shikhy,2005:20نخستین شرط برای شهرنشینی اولیه جمعیت
زیاد و تراکم تاحد معینی ب هدو اس  ت ( ( )Majidzadeh,1989:39طب هدام ق     4ق و فيراعت نونا

تاميسقت طباوض     

کشوري ايران ،شهر ،محلي (مکاني) است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيا يي مش زا و هدش عقاو صخ رظن     
یهای خاص خود است ،به طوري که اکثر انکاس تي ن   
بافت ساختماني ،اشتغال و ساير عوامل داراي سيما يي با ویژگ 
تهای اداري اشتغال داشته و در زمينه خ يرهش تامد   
دايمي آن در مشاغل کسب ،تجارت ،صنعت ،خدمات و فعالی 
از خودکفا يي نسبي برخوردارند .شهر کانون مبادالت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي حوزه نفوذ پيرامون خود
بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جم يع ت است (.)Department of Justice,1983
یت او ننن به
یدهنددد .البت هشیمه ه    نم مم 
روستا را از نظر مفهوم و تعریف پیوسته در مقایسه با شهر مورد بررسی قرار م مم 
یشود د
سادگی مرز مشخصی میان روستا و شهر قائل شد لذا برای تفکیک روستا از شهر شاخصهایی در نظر گرفته م 
یگردد:
) .)Saeidi,2009:18که در ادامه به برخی از آنها اشاره م 
یگی .در تعسو   
اکولوژیک :در حوزههای روستایی ،کاربری زمین بیشتر بخش کشاورزی را در ب م ر یی یی

س اگتنوک هههاا

محدود و تراکم بسیار کم است.
جمعیت :بر اساس این مالک تنها به مقوله تعداد کمی افراد ساکن در یک واحد سکونتگاهی یکجا نشین اهمی هداد ت
یشود که در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است  300نفر در ایسلند  10000نفر در انگلس ای و نات     30000نفر
م
در ژاپن.
کارکرد :در غالب سکونتگاههای روستایی ،بیشترین نسبت از جمعیت ف نآ یاهشخبریز و یزرواشک شخب رد لاع

  

فعالیت دارند.)Saeidi,2009:19( .

اجتماعی – فرهنگی :در جام ۀع روستایی برخوردها چهره به چهره است و همۀ خانوادهها دارای ارزشهاای مش کرت
یتوان سواد ،پایندی به س ،بهذم و تن
ِی پایداری هستند ( .)Shokuei,2000: 68عالوه براین م 
فرهنگ ِی

تهاای
   نظ را ت ت

اجتماعی ،کم بودن اختالفات طبقانی و  ...نیز اشاره نمود.
اما در کشور ما تعریف شهر و معیار تبدیل روستا به شهر دارای تغییرات ودگرگونیهایی بوده که در جدول زیر بدان
یگردد:
اشاره م 
جدول شماره  :1معيارهاي تبديل نقاط روستا يي به شهر
معیار تبدیل روستا به شهر

دوره

توضيحات

فاقد مالک

مجموعهاي از مالكهاي كمي ،يك في ،تاريخي و سياسي – اداري

1355 - 1335

داشتن پنج هزارنفر جمعیت

-

1362 - 1355

داشتن پنج هزارنفر جمعیت و همه مراکز شهرستانی

یشدند
كلية مراكز شهرستانها (بدون در نظر گرفتن جم يع تشان) ،شهر محسوب م 

1 37 1- 1362

داشتن ده هزارنفر جمعیت و یا داشتن شهرداری

تا سال 1335

یای را كه وزارت كشور به
مركز آمار ايران عالوه بر تغ يي ر م يع ار كمي شهرشدن ،نقاط جمعیت 
داليل امنيتي ،سياسي  -اداري و استرات يكيژ  ،در آنها شهرداري تأسيس كرده نيز شهر محسوب

كرده است.

روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جم يع ت و روستاهاي واجد شرايط چنانچه در ترا مك ك ممم
1389 -1 37 1

داشتن چهار تا شش هزارنفر جمعیت و کلیه مراکز بخش

یتواننددد بههه عن او ننن ش ره
داراي  4000و در ترا مك متوسط داراي  0 00 6نفر جم يع ت باشند م مم 
شناخته شوند

 1389تا کنون

داشتن سه هزار و پانصد نفر جمعیت و کلیه مراکز بخ و ش
روستاهای واجد شرایط

روستاهاي مركز بخش با هر جم يع تي ،و روستاهاي واجد ش چنانچ طيار هه ههه داراي  3500نفررر

یشوند.
جم يع ت باشند شهر شناخته م 

Source: Justice Ministry, 1993, Domestic ministry, 2006.
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 نظام شهریکهای به هم پيوسته كه در درون كي
نظام شهري عبارت است از مجموعهای از شهرها و شهر 

قلمرو خ صا  ،،اس ارق ررر

ت از مجموعهههای از
یتوان گفت نظام ش ره ييي عب سا ترا تت تت
لتر م 
یافتهاند ( )Gregory et al; 2009:791در تعريفي کام 
شهرهاي وابسته به هم كه ساختار نظام سکونتگاههای شهري را در كي

د.
یآورند د
ناحيه ،منطقه ،كشور و جهان پديد م مم 

ت م اي ننن اين ن
ن
نظام شهري تنها محدود به مجموعه كالبدي از سکونتگاههای شهري نيست .بل هك  ،،جری ییانهاا و ارتباطات ت
یگیرد .اين جريانها عبارتند از :جم يع ت ،سرمايه ،عوامل توليد ،ايدهها ،ا ّطّطالعات و ن يروآو
سکونتگاهها را نيز در بر م 
( .)Azimi,2002:53اما شاید بتوان نطام شهری را در قالب تف ّكّكر سيستمي ،مشتمل بر مجموعهاي از نظامهای شهري يا
به طور اخصتر فضاهاي شهري دانست كه در كي

ل درك ه ه و در كي
ارتباط متقابل و تعامل دو جانبه ،با كي ديگر عمل ل

ث پو ياي ييي و ت واد ممم زنج ري هه توسعههه م ّلّلي ،،منطقهههاي و محل ييي م ييي گردند
ش كب ههه س راتخا ييي و عمل يدرك  ،،باعث ث
( .)Rafieian,1994:72لذا نظام شهري را ميتوان مجموعهای از شهرها دانست كه با هم در كي
بوده و در كي

كنش و واكنش متقابل

شها و عملكردها ،نقشي كليدي در توسعه م يييّلّل و منطقهههای برعه هد
تر يك ب و ژي ه با سلسله مراتبي از نق 

دارند ()Zebardast,2014:11
روششناسی
ع آوری
ی ج مع ع
ی -تحلیل ارب .تسا ی ییی ییی
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توص فی ی ی
اطالعات از روش میدانی ونیز اطالعات سازمانهای ذی ربط استفاده شده است .در تجزیه و تحلیل ع مک رب هوال ک    
گرفتن از نرمافزارهای آماری و نقشه کشی ،شاخصهایی تعیین گردید که طبق آنها نتایج م رب درو ر گ رارق یس ر هتف     
شد .جامعه آماری در این پژوهش شهر رودبنه است که به عن عماج ناو ه من  وو ووون علاطم نامز .باختنا ه ا نادیم ت ی      ،
تابستان  4931بوده است .مهمترین مؤلفههای بکار گرفته شده در این مقاله عبارتن یغت :زا د ی تیعمج تار ی و دادعت ؛   
ته نینچمه و ؛یراجت یاهدحاو رد یداصتقا یا
درصد شاغالن در بخشهای مختلف اقتصادی؛ تغیی یلاعف تار تت تت

     

مساحت ،نوع و تغییرات کاربریهای مختلف سطح شهر در یک مقطع زمانی ده ساله یعنی قبل و بعد از تب ندش لید   
یباشد.
به شهر این فرایند در قالب الگوی زیر م 

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق
Source: authors
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قلمرو جغرافیایی تحقیق
یباشد ،این بخش از شمال به دریاي خزر،
شهر رودبنه در تقسیمات کشوري مرکز بخش رودبنه از شهرستان الهیجان م 
از شرق به شهرستان لنگرود ،از غرب به شهرستان آستانه اشرفیه و از جنوب به بخش مرکز ييي شهرس ات ننن الهیجاننن بههه
یگردد .شهر رودبنه به عنوان مرکز بخش رودبنه شهرستان الهیجان ،از سال  1379بررر
مرکزیت شهر الهیجان محدود م 
اساس مصوبه هیات وزیران ،با توجه به گسترش کالبدي و اقتصادي و جمعیتی به شهر تبدیل شده است .این شهررر در
یباشد .این شهررر از
مجاورت شهر الهیجان بوده و فاصله رودبنه از شهر الهیجان مرکز شهرستان الهیجان  6کیلومتر م 
بهم پیوستن روستاهای :الکمه سر باال و الکمه سر پایین ،دموچال و کنف گوراب ،به باالالال محلههه رودبنه ،،میاننن محلههه
یخورند که در
رودبنه و پایین محله رودبنه بوجود آمده است این روستاها بصورت مجموعهای اطراف شهر به چشم م 
ح ه دا ييي ش ره ی ی
ی
فواصل کمی از شهر و از یکدیگر واقع گردیدهاند .که در سال در سال  1382برای این مجموعه طرح ح
تهیه گردید.

شکل شماره  :2جایگاه شهر رودبنه در تقسیمات سیاسی کشور
Source: authors
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یافتههای تحقیق
 جمعیت شهر رودبنه و تغییرات آنشهر رودبنه در سال  ،0931داراي  3646نفر جمعیت بوده است .بیشترین تعداد جمعیت متعلق به محل نبدور ه هه ههه باالالال
ق بههه محلههه
برابر با  7061نفر معادل  44/1درصد کل جمعیت شهر رودبنه است .کمترررین ت ادع د د جمعی لعتم زین ت ققق ققق
یباشد.
دموچال 258 ،نفر معادل  7/1درصد کل جمعیت شهر م 
یگردد پس از تبدیل شدن رودبنه به شهر تغییرات جمعیتی محسوس نآ رد ی
همچنانکه در جدول شماره  2مشاهده م 
مشاهده میگردد که بیانگر رشد سریع جمعیت است در حالی که متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی استان گ و نالی
شهرستان الهیجان در دوره  75 - 85بترتیب برابر  -0/ 57و -1/ 22درصد و نرخ رش ارب یرهش تیعمج د بر     

 1/ 95و

 3/ 36درصد بوده نرخ رشد جمعیت شهر رودبنه  6/8درصد ب دش یریذپ تیعمج رگنایب هدو ی عطقم رد ینامز

      

مربوط به فرایند تبدیل شدن به سکونتگاه شهری که بخش عمدهای از مهاجران روستاهای پیرامونی را بخ بذج دو   
نموده و توانسته به عنوان یک مرکز جذب جمعیت خود را در عرصه شهرستان معرفی نماید.
جدول شماره  :2تعداد جمعیت ،خانوار ،بعدخانوار و متوسط نرخ رشد ساالنه جمعیت شهر رودبنه در دوره 1345 -09
شاخص

جم يع ت

خانوار

بعد خانوار

1345

1080

171

6/3

1355

1768

223

5/5

1365

2238

854

4/9

1375

1860

464

4

85 31

3594

1079

3/3

1390

4 663

1208

3

سال

درصد نرخ رشدجمعیت
5
2/4
-1/8
6/8
0/83

Source: Iran’s Statistical Center. General Census of Population and Housing in 1966, 1976, 1986, 1996, 2006 and 2011.

تهای اقتصادی شهر رودبنه و تغییرات آن
فعالی 
اگر معتقد باشیم که سکونتگاه روستایی مکانی مبتنی بر بخش اول اقتص دا اس  ت ( ( )Shokuei,2000:206و بیش نیرت
فعالیتهای اقتصادی شهرها بر بخشهای خدماتی و صنایع متمرکز است لذا باید در فرایند تبدیل روستا به شهر این
تغییرات مشهود باشد براین مبنا تغییرات بخشهای مختلف اقتصادی رودبنه در مقاطع زمانی  1375 - 90یعن زا سپ ی   
 23درص شخب نالاعف ید    

تبدیل شدن به یک سکونتگاه شهری بررسی نموده که نتایج آن بی نا گگگر ک زا شیب شها   
کشاورزی و افزایش همین میزان در بخشهای صنایع و خدمات میباشد.

جدول شماره  :3تعداد ،درصد و تغییرات بخشهای مختلف اقتصادی شهر رودبنه در دوره 1375 -09
1375

فعالیت

تعداد

بخش کشاورزی
بخش صنایع و معادن
بخش خدمات
مجموع

1385

تغییرات

0931

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

481

63 /1

477

53 /2

664

39 /6

15

- 23 /5

77

10 /1

200

13 /7

852

21 /9

181

11/8

204

26 /8

482

33/1

454

83/5

052

11/7

267

100

1456

100

1178

100

614

Source: Iran’s Statistical Center. General Census of Population and Housing in 1996, 2006, and 2011.
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در ادامه بررسی بخشهای اقتصادی رودبنه در قبل و بعد از تبدیل شدن به سکونتگاه شهری نوع و تغییرات فعالیته یا
اقتصادی در واحدهای تجاری شهر رودبنه براساس آمارهای مربوط به سرشماري عمومی کارگااههااي کشوردرس لا
 1 38 1یعنی دوسال پس از تبدیل شدن به شهر ،سال  1382زمانی ک هت یرهش یداه حرط ه ی یانبمرب و دیدرگ ه        
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  0931آورده شده که بیانگر افزایش بخشهای خدماتی در طول مقطع ینامز    
یباشد .تا جایی که برخی از مشاغل خدماتی که کام ًالًال مخص گتنوکس صو اا اااههاای ش هیذغا :دننامه دنتسه یره     
م
فروشی ،مشاورین امالک و خودرو ،موبایل فروشی ،دفاتر فنی مهندس ...و قاریرازبا ،ی هب عورش هنبدور رهش رد       
فعالیت نموده و سهم قابل توجه ای از فعالیتهای اقتصادی شهر را بلحاظ تعدادی بخود اختصاص دادهاند.
تهای اقتصادي در واحدهای تجاری شهر رودبنه
جدول شماره  :4توزیع تعداد ،نوع و تغییرات فعالی 
فعالیت

*1 38 1
تعداد

خدمات وابسته ب یفالع ،یبوکجنرب( یزرواشک شخب ه ،،،،،، ،،،،،

13

خوراک دام و طیور)
تأمین مایحتاج غذایی (قهوه خانه ،میوه فروشی ،خ راب و راو   

** 1382
درصد

تعداد
20

11/5

***0931
درصد
8/7

تعداد
31

تغییرات ده ساله
درصد
13 / 25

تعداد

درصد
1/ 74

18

51

45 / 13

105

45 / 65

92

39 / 32

41

آرایشی بهداشتی (حمام ،آرایشگاه ،تزریقاتی ،داروخانه

5

4/ 42

10

4/ 35

12

5/ 13

7

خدمات کامپیوتری ،عکاسی ،موبایل فروشی

0

0

6

2/ 61

12

5/ 13

12

5/ 13

فروش لوازم خانگی

0

0

7

3/ 04

9

3/ 85

9

3/ 85

خدمات اداری ،فنی مهندسی

0

0

1

0/ 43

7

2/ 99

7

2/ 99

بنگاهداری

0

0

0

3

1/ 28

3

1/ 28

خشک شویی ،خیاطی و پارچه و پرده فروشی

0

0

6

2/ 61

6

2/ 56

6

2/ 56

خدمات حمل و نقل و انبارداری ،سوخت رسانی

0

0

4

1/ 74

7

2/ 99

7

2/ 99

ابزارآالت ،لوازم یدکی ،مصالح ساختمانی ،شیشه بری

0

فروشی ،قصابی ،نانوایی ،غداخوری و ) ...

کارگاههای تعمیرگاهی
صنایع کارگاههای کوچ ،یرب بوچ ،یراجن( یدیلوت ک      
دروپنجرهسازی ،جوشکاری ،آهنگری ،بلوک زنی
مجموع

0

0

-5/ 82
0/7

17

7/ 39

7

2/ 99

7

2/ 99

23

20 / 35

34

14 / 78

28

11/ 97

5

-8/ 39

21

18 / 58

20

8/7

20

8/55

-1

- 10 / 04

032

100

432

100

121

311

100

Source: Iran’s Statistical Center. General Census of Country's Workshops, Guide Plan of Roudbaneh, Roudbaneh Municipality.

کاربری اراضی شهر رودبنه و تغییرات آن
یباشددد ب انبم نیا ر    
همچنانکه در مبانی نظری عنوان شد یکی از معیارهای تمایز شهر از روستا ک ضارا یربرا ی    م مم 
مساحت و نوع کاربری ارا جوم عضو یض و یاهلاس رد هنبدور رهش د       

 1382تا  4931م رب درو ر و یس

یبایزرا    

یباشددد و ب یار
قرارگرفته است که مبنای محاسبات سال  1382نقشه وضع موجود تهیه شده برای طرح هادی شهر م 
سال  4931نقشه وضع موجود تهیه شده برای طرح جامع و تفصیلی شهر است که در ج هرامش لود     5ب کیکفت ه   
ذکر گردیده و همچنانکه مشهود است کاهش بیش از  30هکتاری و  8درصدی اراضی زراعی و باغی شهر است که
جای خود را به کاربریهای شهری همچون مسکونی و شبکه معابر داده است یعنی در این برهه زم رتشیب هچره ینا    
رودبنه ساختار شهری بخود گرفته است.

تحلیل اثرات جمعیتی ،اقتصادی وکالبدی61 ...
جدول شماره  :5مساحت ،درصد و تغییرات کاربری اراضی شهر رودبنه در دوره 82 31- 94
کاربری

* 82 31

مساحت

درصد

مساحت

درصد

مسکونی

714790

20 /9

45 3 768

22/9

55535

2/ 03

تجاری  -خدماتی

38 5 15

0/5

03 5 40

1/2

24965

0/ 75

آموزشی

16950

0/5

12 1 15

0/5

-83 18

-0/ 04

03 48

0/1

4037

0/1

- 793

-0/ 02

0/0

911

0/0

- 124

-0/ 01

0/7

5730

0/ 18

- 415

-0/ 01

6748

0/ 21
0/11

درمانی
فرهنگی
مدهبی

مساحت

** 1394

045

درصد

تغییرات

05 6 18

0/5

35 3 24

اداری  -انتظامی

6 99 6

0/2

6482

0/2

ورزشی

0 75 9

0/3

98 4 16

0/5

پارک و فضای سبز

2720

0/1

6313

0/2

3 59 3

تاسیسات و تجهیزات

16880

0/5

83 4 26

0/8

9603

0/3

صنعتی

8590

0/3

59 7 21

0/6

69 1 13

-0/4

حمل ونقل و انبار

53 18

0/1

0/0

- 868

769

-0/ 02

شبکه معابر

183550

5/4

344730

10 /3

80 11 16

4/ 92

باغی و زراعی

2349200

68 /7

234 3 203

60 /7

- 315966

-8/ 02

2

63 7 40

1/2

07 1 27

49680 33

100

بایر

07876

مجموع

8425843

100

-0/77

- 68964

Source:Guide Plan of Roudbaneh, 2003. Comprehensive and detailed plan of Roudbaneh town, 2015.

شکل شماره  :3شکلگیری بافت تجاری و معابر عمومی شهر رودبنه
Source: Authors

لگیری بافت اداری و معابر عمومی شهر رودبنه
شكل شماره  :4شک 
Source: Authors

بحث و نتیجهگیری
پیدایش شهر بعنوان دومین انقالب عظیم در فرهن کی تروصب ناسنا گ

بجوم هک هتسجرب یعامتجا هدیدپ          

دگرگونی در روابط متقابل انسانها با طبیعت و یکدیگر است تحقق پیدا م 
یکنددد )Ziary,2009:28( .و ش لماع اهره   
اصلی ایجاد کننده ناپایداری درجهان به شمار میروند ( )Jom’ehpour,2013:319که این ناپای هیلوا طیحم زا یراد    
ینمای یید به گونهههای ک یغت ه ی دمع تار ههه ههههای در
شروع شده و بتدریج در فرایند انتشار محیط پیرامونی را نیز مت ثأ ررر م مم 
یشود .در پژوهش حاضر سعی ب زا هک هدوب نآر یاهصخاش     
شاخصهای جمعیتی ،اقتصادی و کالبدی را موجب م 
ی-پژوهشی
علمی و اثبات شده جهت ارزیابی تغییرات صورت گرفته در شهر رودبنه استفاده گردد ک ملع هجیتن ه ییی ییی
بوده واما آنچه این پژوهش را سایر پژوهشها که در پیشینه نیز بدآنها اشاره گردی لحم رب هوالع هدومن توافتم د
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استقرار سکونتگاه روستایی تبدیل شده به شهر که در ناحیه جلگهای خزر قرار دارد نوع گویه های انتخابی و بررسی
یباشد .همچنانکه در یافتههای تحقیق نیزب شا لیصفت ه ا هر    
تغییرات و تحوالت آنها در یک فراید زمانی میان مدت م 
گردید جهت بررسی تحوالت و تغییرات شهر رودبنه در فرایند تبدیل شدن از یک سکونتگاه روستایی به ش مهنآ ره   
صرفًاًا براساس یک تصمیم کام ًالًال اداری و سیاسی و بدون طی فراینهای زمانی و تاریخی گویه هایی همچون جمعیت،
سهم فعالین بخشهای مختلف اقتصادی ،نوع و تغییرات واحدهای تجاری و همچنین نوع و تغییرات ک ضارا یربرا ی   
یتوان در بخشهای جمعیت و یداصتقا ،ی
بررسی و تحلیل گردید؛ که نتایخ قابل مالحظه آنرا م 

 یدبلاک د یدنب هتس      

نمود:
بخش جمعیتی :نرخ رشد نامتعارف حدود  7درصد ،که بسیار باالتر از نرخ رشد جمعیت روس یات ی و  ش ناتسا یره   
یباشد که دال بر جمعیت پذیری سریع پس از تبدیل شدن ب هاگتنوکس ه   
گیالن و شهرستان الهیجان و حتی کشور م 
شهری است .آمار سرشماری رسمی کشور و دیدگاه عمده جمعیت شناسان در این خصوص وا حض اس خرن هک ت    
یباشد اما تبدیل شدن س هاگتنوک
رشد جمعیت روستایی منفی ویا نزدیک به صفر است که عمده دلیل آن مهاجرت م 
روستایی رودبنه به شهر باعث گردیده بعنوان یک مقصد برای مهاجران روس یات ی تیعمج زا شخب و دیامن لمع       
روستایی را بسمت خویش جذب نماید.
بخش اقتصادی :همچنانکه میدانیم بیشترین سهم در اقتصاد روستایی مربوط به بخش اول یعنی کش یزروا

یباشددد
م مم 

که در رودبنه سهم این بخش از فعالیتها پس از تبدیل شدن به نقطه شهری کاهش محسوسی داشته همچنانک رد رد ه
جداول شماره  3و  4مشخص است سهم بخش کشاورزی ب زا شی

یدهددد ک عبت هب ه    
 23درص ناشن شهاک د     م مم 

زیربخشهای وابسته به آن در بخشهای صنعتی و خدماتی نیز قابل توجه است اما بخشهای ص تامدخ هژیوب و عیان    
دارای رشد مثبتی هستند که بیانگر سرعت در تغییر مؤلفههای اقتصاد روستایی و تمایل ب یرهش دشربور داصتقا ه     
یتوان گفت تبدیل شدن روستای رودبنه به شهر رودبنه بر افزایش سرعت تغییرات در بخشهای اقتص یدا
است .لذا م 
مؤثر بوده و ساختار اقتصادی آن از یک اقتصاد روستایی به اقتصادی شهری با برت هدش لیدبت تامدخ شخب یر

    

است.
بخش کالبدی :در جدول شماره  5تغییرات کاربری اراضی رودبنه در فاصله زمانی قبل و بعد از تبدیل شدن به نقطه
شهری آورده شده و همچنانکه مشهود است این امر باعث شده بافت و شکل شهری در برهه زم شخب هلاسهد ینا    
یهای مسکونی و شبکه معابر
عمدهای (بیش از  8درصد) از اراضی زراعی و باغی را تغییر کاربری داده و سهم کاربر 
بشدت افزایش پیدا نمود و روستای رودبنه کام ًالًال شکل و سیمای سکونتگاه شهری بخود گرفته .شکلهاای ش هرام 3
یدهند که این تغییرات تنها در کاربری اراضی نبوده بلکه شکل و سیمایی رودبنه نیز به سیمای شهری
و چهار نشان م 
با سازههای بتنی ،و ساخت در طبقات تغییر حالت داده است.
براین اساس نتیجه نهایی این پژوهش را م 
یتوان اینگونه بیان نمود :اگرچ لیدبت ه    س اگتنوک هه روس یات ی هب هنبدور     

سکونتگاه شهر براساس یک تصمیم سیاسی بوده نه یک فرایند کامل اما همین امر موجب سرعت گرفتن فرایند رشد
ارگانیک و سرعت گرفتن فرایند تغییرات در شاخصها و مؤلفههای مربوطه از یک سکونتگاهی روستایی ب رد رهش ه   

63 ... اقتصادی وکالبدی،تحلیل اثرات جمعیتی

    یشد تا یک دهه آین تخاس زین هد ا هر ای
 رودبنه شده است چه بسا اگر بر مبنای یک تصمیم سیاسی به شهر تبدیل نم
.یگرفت
  اقتصادی و کالبدی فضایی شهری در آنجا شکل نم،جمعیتی
   یباشددد ام داهنشیپ ا
 هرچند این امر برای تمامی نقاط روستایی تبدیل شده به شهر در آن مقطع زمانی قابل تعمیم نم مم
   یتیعمج ز،  مواردی همچون فاصلههای مکانی تا مراک و رترب یداصتقا،یگردد ضمن تاکید بر پارمترهای جمعیتی
م

پایینتر مورد توجه ویژه قرار گیرد و این امر در قالب ساماندهی سکونتگاههای مکانی – فضایی انجام پذیرد تا ضمن
 اداری کشور و جل قیلس یاهرظن لامعا زا یریگو هههه هههههای و سیاسی-شفافسازی قوانین مربوط به تقسیمات سیاسی
. مکانی و کالبدی بیشتر باشد،کاری ضریب موفقیت برنامهریزیهای مرتبط با ساماندهی فضایی
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