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 تقدری و تشکر:

و سپاس از آن خدایی است هک هب ما عقل و جان بخشید و این رفصت را مهیا رکد ات با تالش خود رد جهت رشد و  حمد
گاهی واحد استان اردبیل رب خود الزم می داند از استاندار  تعالی میهن زعزیمان تالش کنیم. تیم ژپوهشی جهاددانش

جناب   ،اداری تحول و نوسازی رزیی، ربانهم دفتر، دمری کل دکتر سیدحادم عاملیآاقی  جناب محترم اردبیل،
گاهی واحد استان اردبیل  آاقی نعمت احمدی ، و همچنین  آاقی دکتر اوچی اردبیلی، جناب رئیس محترم جهاددانش

هک رد ، دکتر بهرام ایمانی و دکتر اکبر گلدوست مهندس جالل محمدی ،دمهدی جوادیدکتر سی  جناب آاقیان از 
تقدری و تشکر نماید. امید است با  ارجای این رطح با حمایت اهی خود باعث انجام ره هچ بهتر موضوع رطح رگدیدند 

و  بومیارجای این رطح رد ساهی الطاف الهی و حمایت اهی مسئولین دلسوز استان و استفاده از توان نیروی اهی 
کالت و موانع   گامی ربداشته باشیم.  العهشهراهی مورد مطجهادی رد جهت رفع مش
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 چکیده:

 مشخص گرايش توسعه، حال در کشورهاي بیشتر در توسعه ريزي برنامه هاي سیاست مشخص وجوه از يکی

 برنامه گرايش توسعه، حال در کشورهاي اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهاي نفع به آنها گذاري سیاست

 هاي دهه در روستايی - شهري هاي دوگانگی و اي منطقه هاي نابرابري کاهش فضايی، تمرکززدايی به ريزان

 تبديل راهبردها، اين ترين مهم از يکی است که گرديده متفاوتی شهري راهبردهاي اتخاذ به منجر اخیر،

 و فرهنگی – اجتماعی اقتصادي، پیامدهاي بررسی پی در حاضر پژوهش. باشد می آنها تقويت و شهر به روستا

 که باشد می اند شده تبديل شهر به اردبیل استان در اخیر سال پانزده در که روستاهايی کالبدي – محیطی

 گردآوري ابزارهاي از استفاده با کاربردي هدف با و تحلیلی – توصیفی روش از استفاده با مسیر اين در

اين موضوع را مورد بررسی قرار داده  مختلف تحلیلی افزارهاي نرم و( مشاهده مصاحبه، پرسشنامه،) اطالعات

-SWOTهمچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد شهرهاي مورد مطالعه نیز با استفاده از مدل  است.

AHP .با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص نتايج پژوهش نشان می دهد که  تجزيه و تحلیل شده است

می باشد می توان گفت که تبديل روستا به شهر باعث بهبود وضعیت  3کالبدي که پايین تر از  -محیطی 

ارتباط اقدامات مفید و خوبی در شهرهاي مورد مطالعه در شاخص اين کالبدي آنها نشده است. البته در 

مطلوب و رضايت بخش نمی باشد. میانگین شاخص اقتصادي نیز  کالبدي انجام يافته ولی در حد -محیطی 

می باشد که نشان می دهد تبديل روستاها به شهرهاي باعث بهبود وضعیت اقتصادي آنها نشده  3پايین تر از 

فرهنگی ارزيابی باالتر از حد میانگین می باشد و تبديل به روستاها به  –است اما در شاخص اجتماعی 

 منجر به بهبود وضعیت آنها شده است. فرهنگی –العه در شاخص اجتماعی شهرهاي مورد مط

 –کالبدي؛ شاخص اقتصادي؛ شاخص اجتماعی  –تبديل روستا به شهر؛ شاخص محیطی  واژگان کلیدی:

 فرهنگی؛ نیازسنجی؛ نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد
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 : مقدمه -1-1
 شهرهاي مسايل و ها چالش مجذوب سیاستگذاران تمامی تقريبا و پژوهشگران اغلب متمادي سالهاي طول در

 نواحی و روستايی مطالعات بر سنتی طور به نیز روستايی محققین و ريزان برنامه اند؛ بوده شهرها مادر و بزرگ

 از غفلت اند. گرفته قرار غفلت مورد کوچکتر شهري هاي سکونتگاه بین، اين در. اند بوده متمرکز کشاورزي

 همین به برد. می بین از اي ناحیه و محلی توسعه در را آنها بالقوه توان و نقش توسعه، فرايند در روستا يا شهر

 مؤثر روستايی توسعه در توانستند می شهرها آن اساس بر که يافت ترويج انگارهاي. م1970 دهه در دلیل،

 توسعه، حال در کشورهاي بیشتر در توسعه ريزي برنامه هاي سیاست مشخص وجوه از يکی شوند. واقع

 حال در کشورهاي اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهاي نفع به آنها گذاري سیاست مشخص گرايش

 - شهري هاي دوگانگی و اي منطقه هاي نابرابري کاهش فضايی، تمرکززدايی به ريزان برنامه گرايش توسعه،

 اين ترين مهم از يکی است که گرديده متفاوتی شهري راهبردهاي اتخاذ به منجر اخیر، هاي دهه در روستايی

 محل روستاي شدن شهر براي مردم اقبال ايران، در باشد؛ می آنها تقويت و شهر به روستا تبديل راهبردها،

 آن از کشور روستايی نواحی از بسیاري که است امکاناتی از مندي بهره با مرتبط بسیاري حد تا خود زندگی

 اند. بهره بی

ريزي شهري و کارگیري در برنامهشهروندان در يک شهر، براي گشودن يک مسیر قابل به سنجش شدت نیاز

از نتايج مهم می باشد همچنین نیز ارزيابی عملکرد سیستم مديريت شهري )چون شهرداري و شوراي شهر( 

نام  توان موارد زير راشهروندان در سیستم مديريت شهري و جامعه می ز )نیازسنجی(مثبت سنجش شدت نیا

 برد :

 ؛آگاهی از نیازها و رضايتمندي ساکنین

 ي؛شهر حکمروايیهاي مرتبط با گیريکارگیري در تصمیمهاي نظري قابل بهپايه

 ؛هاي آن با نوع نیاز و رضايت شهروندانسازگار نمودن فعالیت

 هاي مديران شهريگیريزدگی در تصمیمانگاري و شتابممانعت از ساده

کالبدي روستاهايی که در  –فرهنگی و محیطی  –پژوهش حاضر در پی بررسی پیامدهاي اقتصادي، اجتماعی 

سال اخیر در استان اردبیل به شهر تبديل شده اند می باشد که در اين مسیر با استفاده از روش  پانزده

)پرسشنامه، مصاحبه،  تحلیلی و با هدف کاربردي با استفاده از ابزارهاي گردآوري اطالعات –توصیفی 

 تیوضع یبُعد ذهن که سنجشپژوهش حاضر  یاصلداف همشاهده( و نرم افزارهاي تحلیلی مختلف بتواند به ا

و  ياقتصاد ،فرهنگی – یاجتماع يشاخص ها و نیازسنجی دربه شهر  ليساکنان بعد از تبد یزندگ تیفیک

 دست يابد. کالبدي – یطیمح

  مسئله:بیان  -1-2
با وقوع انقالب صنعتی روند توسعه شهرنشینی در دهه هاي اخیر، فزونی يافته و باعث تقدم شهرنشینی بر 

شهرسازي شده است. شواهد نشان می دهد که در دهه هاي اخیر شهرها به صورتی بی برنامه رشد کرده و 



3 
 

(. پايايی 147: 1397ن، محدوده هاي شهري به چندين برابر وسعت اولیه خود رسیده اند )انصاري و همکارا

توسعه در يک جامعه شهري يعنی تأمین حد مطلوبی از رشد تولید اقتصادي و نرخ اشتغال، رفاه اجتماعی و 

(. محیط شهري با کیفیت و محله به عنوان عنصر 42: 1398محیطی سالم و پاک )نیک پور و رزقی رمی، 

اکنان از راه خصوصیات کالبدي، اجتماعی يا نمادين بنیانی هر شهر القاکننده احساس رفاه و رضايتمندي به س

(. در سال هاي اخیر افزايش مراکز شهري با ترويج روستاهاي بزرگ و 21: 1398است )علیپور و شهابیان، 

 Omidi))روستايی در نظرگرفته شده است زندگیهاي اصلی براي بهبود سبکعنوان يکی از سیاستمستعد به

et al, 2014: 196. 

 و ها چالش مجذوب سیاستگذاران تمامی تقريباً و پژوهشگران اغلب متمادي سالهاي طول براين اساس در

 مطالعات بر سنتی طور به نیز روستايی محققین و ريزان برنامه اند؛ بوده شهرها مادر و بزرگ شهرهاي مسايل

 قرار غفلت مورد کوچکتر شهري هاي سکونتگاه بین، اين در. اند بوده متمرکز کشاورزي نواحی و روستايی

 از اي ناحیه و محلی توسعه در را آنها بالقوه توان و نقش توسعه، فرايند در روستا يا شهر از غفلت اند. گرفته

 در توانستند می شهرها آن اساس بر که يافت ترويج انگاره اي. م1970 دهه در دلیل، همین به برد. می بین

 کشورهاي بیشتر در توسعه ريزي برنامه هاي سیاست مشخص وجوه از يکی شوند. واقع مؤثر روستايی توسعه

 اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهاي نفع به آنها گذاري سیاست مشخص گرايش توسعه، حال در

 و اي منطقه هاي نابرابري کاهش فضايی، تمرکززدايی به ريزان برنامه گرايش توسعه، حال در کشورهاي

است  گرديده متفاوتی شهري راهبردهاي اتخاذ به منجر اخیر، هاي دهه در روستايی - شهري هاي دوگانگی

 می آنها تقويت و شهر به روستا تبديل راهبردها، اين ترين مهم از يکی ( که194: 1393)کريمی و همکاران، 

 از مندي بهره با مرتبط بسیاري حد تا خود زندگی محل روستاي شدن شهر براي مردم اقبال ايران، در باشد؛

 (.280: 1391اند )سجادي و همکاران،  بهره بی آن از کشور روستايی نواحی از بسیاري که است امکاناتی

شهرشدن سکونتگاه ها تغییرات زيادي به خود  در همین راستا قانون تقسیمات کشوري براي معرفی معیار

اداري تغییر کرده است. عموماً اين  –ديده است و از تعیین معیار جمعیتی تا معیارهاي ترکیبی جمعیتی 

تغییرات باعث شده است تا شکافی بین طبقات شهري در قاعده هرم سلسله مراتب شهري بوجود آيد. به طور 

کلی اين خط مشی بر اين فرض کلی استوار است که شهرهاي کوچک در فرايند توسعه ملی، منطقه اي و 

شهري و محل تامین و عرضه کاال و خدمات براي روستاها و  -محلی نقش مهمی دارند و باعث پیوند روستا

 شهرهاي پیرامون می باشند. 

در سال هاي اخیر نیز تبديل روستاها به شهر به عنوان يکی از ابزارهاي اصلی بهبود کیفیت زندگی نواحی 

با توجه به اينکه روستايی مورد توجه قرار گرفته و در اين مسیر روستاهاي زيادي به شهر تبديل گرديده اند. 

هم اکنون اکثر شهرهاي کشور داراي مشکالت عديده اي از جمله تأمین مسکن، اشتغال، محیط زيست و ... 

می باشند باز اقبال عمومی در راستاي ايجاد شهرهاي جديد و همچنین تبديل روستاها به شهر با هدف بهبود 

ا نیازهاي بشر ارتباط دارد و بايد به عنوان يک کل کیفیت زندگی انسان ها وجود دارد. مفهوم کیفیت زندگی ب
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مفهوم کیفیت زندگی دخالت دادن شاخص هاي اجتماعی و . ((Royuela,2005: 27در نظر گرفته شود 

کیفی در اهداف توسعه و عمران شهري و منطقه اي است. به کارگیري اين مفهوم در واقع واکنشی است در 

برابر توسعه يک بُعدي اقتصادي در سطح ملی و توسعه صرفاً کالبدي در مقیاس شهري و تالشی در جهت 

(. با 45: 1391ر و چندبعدي در عرصه هاي برنامه ريزي است )لطفی و صابري، دستیابی به معیارهاي جامع ت

توجه به اين که در سال هاي اخیر برخی از روستاهاي استان اردبیل به شهر تبديل شده اند و اين امر می 

تواند در روند سلسله مراتب شهري و توسعه سکونتگاه هاي انسانی در سطوح ملی، منطقه اي و محلی 

رگذار باشد و در حال حاضر با توجه به نوپا بودن اين شهرها با مطالعه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، تاثی

اقتصادي و محیطی می توان بسیاري از معضالت و آسیب هايی که در آينده گريبان اين مکان ها را خواند 

وه بر قلمرو فضاي کیفیت گرفت شناسايی نموده و جهت تعیین بهینه روند توسعه اقدام شود. براين اساس عال

زندگی اقدام به دريافت، ارزيابی و رضايت مندي افراد از برآورده شدن نیازهايشان و همچنین نیازسنجی و 

آگاهی از نظرات و نگرش هاي مردم منجر به آشنايی و اطالع سیاستگذاران، برنامه ريزان، مديران و مسئولین 

وسعه آتی شهر و دستیابی به اهداف ملی، منطقه اي و محلی می از اين مهم در راستاي برنامه ريزي هاي ت

 گردد. 

 :فرضیات و سواالت تحقیق -1-3
 هاي تحقیقسوال -الف

تبديل روستا به شهر تا چه میزان در بهبود کیفیت زندگی به ويژه در ابعادي چون رونق اقتصادي، بهبود  -1

 کالبدي از ديدگاه ساکنان تاثیر گذار بوده است؟ -فرهنگی و ارتقاي شرايط محیطی  –شاخص هاي اجتماعی 

آيا تبديل روستاها به شهر در مناطق مورد مطالعه سبب گسترش فعالیت هاي غیرکشاورزي و ايجاد  -2

 فرصت هاي شغلی جديد شده است؟

کالبدي چه عواملی می  -محیطی  فرهنگی و –مهم ترين نیازهاي ساکنان در ابعاد اقتصادي، اجتماعی  -3

 باشد؟

 ساکنان محلی تا چه میزان از تبديل روستا به شهر رضايت دارند؟ -4

 بیشترين و کمترين رضايت ساکنان محلی در کدام ابعاد مورد بررسی می باشد؟ -5

 ي دارد؟کالبد –فرهنگی و محیطی  –تبديل روستاها به شهر چه پیامدهايی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی  -6

 نقاط قوت تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -7

 نقاط ضعف تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -8

 نقاط فرصت تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -9

 نقاط تهديد تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -10

 هاي تحقیقرضیهف -ب



5 
 

کالبدي  –به نظر می رسد تبديل روستا به شهر باعث بهبود کیفیت زندگی در شاخص هاي محیطی  -1

 گردد.

فرهنگی تفاوت معناداري  –به نظر می رسد در تبديل روستا به شهر در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی  -2

 وجود نداشته باشد.

باعث کاهش فعالیت هاي کشاورزي در مناطق مورد مطالعه شده به نظر می رسد تبديل روستا به شهر  -3

 است.

 به نظر می رسد ساکنان محلی رضايت بااليی از تبديل روستا به شهر داشته باشند. -4

 کالبدي رضايت بیشتري داشته باشند. –به نظر می رسد ساکنان محلی در بعد محیطی  -5

 

 تحقیق: اهمیت و ضرورت -1-4
تعداد مراکز شهري در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، موجب شده تا عوامل، فرايندها رشد روزافزون 

و اثرات ناشی از تبديل روستا به شهر همواره به عنوان يکی از موضوعات مورد بحث در میان پژوهشگران 

نتگاه هاي روستايی در مطرح باشد. از نظر مفهومی، تبديل روستا به شهر به اين امر اشاره دارد که چگونه سکو

قالب نقاط شهري مستقل طبقه بندي می شوند. با چنین نگاهی، شهر به مثابه سکونتگاهی تعريف می شود 

که از سوي دولت به عنوان شهر شناخته شده و ساز و کارهاي دولتی که براي شهرها تعريف شده است در آن 

 تاسیس شود.

از  ياریو توسعه مطرح بوده و بس ینیدر مباحث شهرنش یچالش اساس کيروستا به شهر بعنوان  ليامروزه تبد

از موضوعات مهم  یکيروستا به شهر بعنوان  ليتبد زین رانيدر حال توسعه با آن مواجه هستند، در ا يکشورها

شناخت  نهیدر زم يکشور ماتیستق نیقوان رییتغ لیمطرح بوده و بدل يیو روستا يدر مباحث توسعه شهر

 و 1370دهه  ليواشهر در ا

 ،يیروستا یکوچک در نواح يمراکز شهر يریروستا به شهر و شکل گ ليروند تبد شيبه دنبال آن افزا 

کشور دستخوش  يیو روستا يشهر یکه نظام سکونتگاه يیاز آنجا نيعالوه بر ا. است افتهي يشتریب تیاهم

مساله  نيهمراه بوده است و ا يو کالبد یاجتماع ،يخاص در ابعاد اقتصاد يامدهایعمده شده با پ یراتییتغ

با توجه به  یکند. از طرف یآشکار م شیاز پ شیرا ب راتییتغ نيحاصل از ا يامدهایپ یابيارز تیضرورت و اهم

مورد توجه قرار گرفته  یانیو م وچکک يتوسعه شهرها ن،يیاز پا افتهياشاعه  ینیو شهرنش يیتمرکززدا تیاهم

 ينقش شهرها انیهنسن در ب لیکه ن يآشکار کرده است به گونه ا شیاز پ شیموضوع را ب نيا تیو اهم

کوچک و  ي( را که توسعه شهرهانيیاز پا استی)س نيیاز پا افتهياشاعه  ینیشهرنش ،یکوچک در توسعه مل

داند که هدف آن کمک به رفع  یدر حال توسعه م يورهادر جهت توسعه کش یرا در بر دارد عامل یانیم

 .باشد یشهرها م نيدر مجاورت ا يیجوامع روستا یاساس يازهاین
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اساساً شکل گیري شهرهاي کوچک به عنوان پايین ترين سطوح مراکز شهري و کانون هاي واسطه اي میان 

سکونتگاه هاي شهري و روستايی در اصالح و تکمیل سازمان و روابط فضايی بین شهر و روستا اهمیت ويژه 

شهرها به انسجام فضايی می انجامد و موجب تقويت و پیوند فعالیت هاي اقتصادي اي دارند. شکل گیري اين 

 اجتماعی ساکنان هر منطقه می شود. –

با توجه به اينکه مناطق مورد مطالعه در روند تبديل نقاط روستايی به شهر ارتقاء يافته اند و قدم در مسیر 

ي جلوگیري از بی برنامگی و معضالت و آسیب هايی جديدي از توسعه و سبک زندگی گذاشته اند لذا در راستا

که بعداً گريبان آنها را خواهد گرفت براساس تجربه هاي ساير مناطق و حتی کشورها ضرورت دارد تا با 

شناخت از وضعیت موجود اين شهرها و نیازسنجی از ساکنان محلی که محور اصلی برنامه ريزي ها هستند 

ين مهم به تدوين برنامه هاي توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان اقدام شود. در بتوان با آگاهی و اطالع از ا

کارگیري در شهروندان در يک شهر، براي گشودن يک مسیر قابل به سنجش شدت نیازرابطه با نیازسنجی نیز 

می مهم ريزي شهري و نیز ارزيابی عملکرد سیستم مديريت شهري )چون شهرداري و شوراي شهر( برنامه

 .باشد

 بیان اهداف تحقیق: -1-5
با توجه به اينکه در سال هاي اخیر تعدادي از روستاهاي استان اردبیل به شهر تبديل شده اند و باتوجه به 

پژوهش حاضر آن است که بُعد  هدف اصلیپژوهش هاي بسیار اندکی که بر روي اين شهرها انجام شده است، 

عد از تبديل به شهر مورد سنجش قرار داده و از شاخص هاي ذهنی وضعیت کیفیت زندگی ساکنان را ب

 کالبدي يک نیازسنجی از ساکنان محلی بدست آورد. –فرهنگی، اقتصادي و محیطی  –اجتماعی 

 می توان به موارد زير اشاره کرد: اهداف فرعیاز 

 فضايی -بررسی تعامالت و پیوندهاي مکانی  -

 گی در شهرهاي مورد مطالعهارائه نماي کلی از وضعیت کیفیت زند -

 آسیب شناسی تبديل روستاها به شهر -

 اخذ ديدگاه هاي ذينفعان و ساکنان محلی در حوزه کیفیت زندگی و نیازهاي آتی توسعه شهري -

 ارائه نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد در ابعاد مختلف توسعه شهري موثر بر کیفیت زندگی ساکنان محلی -

 آگاهی از نیازهاي اصلی ساکنان محلی در راستاي اتخاذ رويکردهاي آتی در برنامه ريزي و توسعه شهري   -

 ارائه پیشنهادات در راستاي بهبود وضعیت کیفیت زندگی ساکنان محلی -

 پیشینه تحقیق: -1-6
کیفیت زندگی ساکنان؛ ( در پژوهشی با عنوان تبديل روستا به شهر و تأثیر آن بر 1398رحیمیان و همکاران )

)مورد مطالعه: بیران شهر( با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده به اين نتیجه دست يافتند که براساس 

نتايج اولويت بندي اثرات تبديل روستا به شهر در زيربخش هاي مختلف توسعه بیشترين اثرات را به ترتیب در 

جلب  -4توسعه آموزشی  -3ود وضعیت مسکن و شهرسازي بهب -2ارتقاء خدمات شهري  -1زيربخش هاي 
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توسعه  -8تامین امنیت منطقه  -7بهبود امکانات ارتباطی  -6توسعه بهداشتی درمانی  -5مشارکت اجتماعی 

 دسترسی به اماکن ورزشی و تفريحی داشته است. -9اشتغال و بهبود فضاي کسب و کار و 

د با عنوان بررسی و تحلیل اثرات تبديل روستا به شهر بر حوزه ( در پايان نامه کارشناسی ارش1397کرمی )

 پیمايشی –با بهره گیري از روش تحقیق اسنادي  پیرامونی مطالعه موردي: شهر زرينه در شهرستان ديواندره،

فرهنگی، کالبدي و زيست محیطی به اين  –و پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد اقتصادي، اجتماعی 

نتیجه دست يافته است که زرينه پس از شهر شدن با وجود افزايش تنوع شغلی و ساخت و ساز مسکن، 

مورد بررسی مشاهده نشده است و جنبه هاي منفی نیز با تبديل شدن زرينه تحوالت چشمگیري در ابعادهاي 

قیمت زمین، افزايش آلودگی صوتی، تبديل اراضی کشاورزي  به شهر، همچون افزايش هزينه زندگی، افزايش

 به مسکونی و کاهش چشم اندازهاي طبیعی داشته است. 

( در پژوهشی با عنوان بررسی نقش شهرهاي نوپا و کوچک در تعادل بخشی سیستم 1395لطفی و همکاران )

هاي شهري )مطالعه موردي: شهر خشرودپی( که با هدف بررسی نقش شهرهاي نوپا در توسعه پايدار و تاثیر 

انجام يافته است.  آنها در جلب و جذب جمعیت و بهبود شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي خانوارهاي شهري

تحلیلی بوده که با برداشت و روش پیمايشی جهت  –روش شناسی اين تحقیق مبتنی بر روش هاي توصیفی 

پردازش و  SPSSتکمیل پرسشنامه هاي مورد نظر همراه بوده است. داده هاي تحقیق به وسیله نرم افزار 

ه میزان رضايتمندي شهروندان از تمامی تحلیل شدند. نتايج حاصل از يافته هاي تحقیق نشان داده است ک

امکانات موجود در شهر در سطح بااليی قرار دارد. همچنین نتايج نشان داده است که تغییر روستاي 

خشرودپی به شهر، فرصت هاي شغلی جديدي ايجاد نموده و باعث بهبود مولفه هاي اجتماعی مانند آگاهی 

ه آزمون هاي آماري تحقیق، تايید نموده است که سطح مردم از حقوق شهروندي آنان گرديده است. هم

کیفیت زندگی با تغییر روستا به شهر ارتقا يافته است. بنابراين می توان نتیجه گیري نمود که تجربه تغییر 

مکان هاي روستايی به مراکز شهري، می تواند شرايط بهتري را براي اين کانون ها ايجاد نمايد بدون آن که 

 شهري گردد. –رت روستا منجر به مهاج

( در پژوهشی با عنوان بررسی پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی تبديل روستا به شهر 1394صابر و همکاران )

شهر حسن آباد، شهرستان اقلید( با بهره گیري از روش هاي اسنادي و پیمايشی و  –)مطالعه موردي: روستا 

آزمون هاي توصیفی و استنباطی به اين نتیجه رسیده اند که تبديل حسن آباد به شهر در خدمات رسانی به 

یت، ساکنین موفق بوده است، اما در بهبود درآمد، اشتغال، کاهش وابستگی به مرکز شهرستان، تثبیت جمع

 توسعه مشارکت و جلب رضايت ساکنین تاثیر چندانی نداشته است.

( در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش مردم محلی به سیاست تبديل روستا به شهر 1391کريمی و همکاران )

 –بر حسب محل سکونت )مطالعه موردي: بخش ديلمان، شهرستان سیاهکل( با استفاده از روش توصیفی 

جه رسیدند که اگر چه ديدگاه دو گروه از پاسخگويان بر عدم توفیق سیاست تبديل روستا به تحلیلی به اين نتی

شهر داللت دارد اما میزان تاثیر آن در سطح منطقه بر حسب محل سکونت متفاوت بوده يعنی میزان اين تاثیر 
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مطالعه به سیاست  در سطح شهر بیشتر از روستاهاي پسکرانه است. بنابراين بین نگرش ساکنان منطقه مورد

تبديل روستا به شهر برحسب محل سکونت شهر يا روستا( تفاوت معنی داري وجود دارد. میزان تاثیر اين 

فرهنگی و پس از آن ابعاد  –سیاست در ابعاد مختلف متفاوت بوده و بیشترين تاثیر آن در ابعاد اجتماعی 

 ت.زيست محیطی و در انتها ابعاد اقتصادي بوده اس –کالبدي 

کارکردي پس از تبديل نقاط  –( در پژوهشی با عنوان تحوالت ساختاري 1388رحمانی فضلی و پريشان )

کارکردي و پیمايشی،  –روستايی به شهر )مورد: شهر کانی سور، شهرستان بانه( با استفاده از ساختاري 

ديد، تغییراتی در بافت مطالعات میدانی و اسنادي به اين نتیجه دست يافته اند که ايجاد ساختارهاي ج

کالبدي شهر، ساختارمديريتی و ... در شهر کانی سور بوجود آمده است و همچنین افزايش کمی و کیفی 

امکانات آموزشی، کاهش مهاجرفرستی و افزايش مهاجرپذيري، کاهش نقش فعالیت هاي زراعت و دامداري و 

ت، بهبود نظم هندسی آرايش فضايی مساکن، افزايش فعالیت هاي خدمات و اداري، انواع امکانات و خدما

تغییر در روابط و مناسبات سکونتگاه هاي و ... از جمله تغییراتی بوده که در ساختارها و عملکردهاي سابق به 

 وجود آمده است.

( در تحقیقی به اين نتیجه رسیدند که تبديل روستاي اژيه به شهر در تغییر 1387سیف اللهی و همکاران )

راضی و کاهش اراضی کشاورزي چندان موثر نبوده و تنها با افزايش انگیزه ماندن در محل و جذب کاربري ا

جمعیت جوان به بخش کشاورزي، از میانگین سن نیروي انسانی شاغل در بخش کشاورزي شهر اژيه و 

 روستاهاي همجوار آن تا حدودي کاسته است.

رآيند تبديل روستا به شهر در مناطق مورد مطالعه ( نشان داد که ف1392نتايج حاصل از پژوهش صادقی )

داراي پیامدهاي مثبت رضايتمندي از تبديل روستا به شهر و ايجاد فرصت هاي شغلی جديد و بعضی از 

 پیامدهاي منفی کاهش انسجام اجتماعی مردم، تغییر کاربري اراضی و تخريب آن ها بوده است.

ه اين نتیجه رسیدند که تبديل چرام به شهر در افزايش و بهبود ( در مطالعه خود ب1389آذرخش و همکاران )

رفاهی آبادي هاي پیرامونی نقش موثري داشته است. به طوري که مقايسه به عمل  –کارکردهاي خدماتی 

آمده بین تعداد انواع امکانات و خدمات اين آبادي ها در قبل و بعد از تبديل چرام به شهر بیانگر تفاوت آشکار 

ايش تعداد انواع خدمات آنها بعد از شهرشدن است. ولی در کاهش مهاجرت روستايیان به شهرهاي بزرگ و افز

تر و تثبیت جمعیت در نواحی روستايی مورد مطالعه نقش چندانی نداشته است و اين مرکز کوچک شهري 

 توانايی تثبیت جمعیت را در آبادي هاي اطراف نداشته است.

در کشور هند بر « شهري –الگوي توسعه مشارکتی روستا »مطالعه اي با عنوان  ( در2001اپستین و جوزف )

امکان پذيري اثربخشی هزينه، به وسیله جلوگیري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ و افزايش شهرنشینی زندگی 

 روستايی با ايجاد فرصفت هاي کسب درآمد در مناطق روستايی و بوجود آوردن جذابیت ها و شرايط اقتصادي

و زيرساخت ها اشاره می کنند. همچنین بر افزايش بهره وري کشاورزي، تأسیس صنايع مرتبط با کشاورزي و 

شهري تاکید دارند و معتقدند اين مراکز براي جمعیت هاي  –دنبال کردن سیاست هاي ايجاد مراکز روستا 
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ايش شهرنشینی در سال روستايی و شهري ايجاد سود می کنند و می توانند از پیش بینی وحشتناک افز

 براي کشورهاي آسیاسی و آفريقايی جلوگیري کنند. 2025

شهر  کي بهدهکده  کي: تحول ( در پژوهشی با عنوان سکونتگاه هاي گذار2018بابیکر ابراهیم و همکاران )

بررسی ی با استفاده از مصاحبه، گروه هاي متمرکز، مشاهده و داده هاي ثانويه و با هدف کوچک در سودان غرب

تحول دهکده به يک شهر کوچک به اين نتیجه رسیدند که شوبوال برخالف فرايندهاي از باال به پايین و دولت 

محور و با استفاده از توسعه زيرساخت ها و افزايش درآمد و استانداردهاي زندگی که از طريق توسعه 

 هدايت شده است. در شوبوال تغییر در کشاورزي و خوداتکايی انجام يافته به صورت محلی و از پايین به باال

کالبد و ساختمان هاي آنها، جمعیت و خدمات شهري، اقتصادي )شغل هاي جديد، نقش محوري در بازارهاي 

منطقه اي و...( و اجتماعی )زيرساخت هاي بهداشت، آموزش، درمان و...( کامال مشهود است و ارائه خدمات در 

 گردد.سکونتگاه هاي روستايی تبديل به شهر شده وجود ندارد ارائه می آن به صورت قابل قبول که در اکثر

پژوهش حاضر براي اولین بار اين موضوع را در استان اردبیل مورد مطالعه قرار می دهد و تمام ابعادي که در 

کالبدي( مورد مطالعه قرار گرفته به صورت  –فرهنگی و محیطی  –پژوهش هاي قبلی )اقتصادي، اجتماعی 

 همه جانبه و همزمان هم کیفیت زندگی و هم نیازسنجی را مطالعه می کند.

 نظری تحقیق:ارچوب چ -1-7
 می بررسی را پديده خاص، نظريهاي مبناي بر که است، تحقیق روش علم اساسی مراحل از نظري چارچوب

 آوري جمع اطالعات به فراگیر نگاهی با اکتشافی مطالعات و تحقیق موضوع تعیین از بعد محقق واقع در. نمايد

 و بپردازد بررسی مورد پديده با مرتبط نظري هاي ايده کردن مهار به بايد اسنادي غیر و اسنادي منابع از شده

. دهد ارائه را تحقیق مسئله با مناسب نظري طرح و کند مشخص را خود تحقیق نظري اصلی محورهاي

 اي، رشته هر در موجود خاص نظريات مبناي بر که است تحقیق روش کننده تعیین مراحل از نظري چارچوب

 اين هدف. پرداخت تحقیق آن در مطالعه مورد هاي پديده بین همبستگی و منطقی قواعد اثبات به بايد

  .باشد می شهري روستايی تعامالت تحول در شهر به روستا تبديل اثرات بررسی تحقیق

 نظريه بر مروري بحث به ورود براي. است شهري - روستايی پايدار توسعه رويکرد تحقیق بر حاکم رويکرد 

 می نفوذ حوزه در شهري کارکردهاي و شهري روستايی مناسبات و روابط تحلیل به که اي منطقه توسعه هاي

 توسعه نظريه رشد، قطب نظريه مرکزي، مکان هاي نظريه شامل ها نظريه اين. است شده تاکید پردازند،

 روستايی توسعه در شهري عملکرد نظريه ،(ويرث لوئیس نظريه) روستا و شهر پیوستگی نظريه آگروپلیتن،

 نظريه و روستايی توسعه در شهري کارکردهاي نظريه و اي منطقه شبکه( ديدگاه) رويکرد ،(راندنیلی نظريه)

از نظريات جامعه شناسان و نظريه ها و رويکردهاي  ادامه در. باشند می... شهري و روستايی پايدار توسعه

 عینی و ذهنی مربوط به کیفیت زندگی استفاده می گردد.
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 تحقیق: مدل تحلیلی -1-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روستا به شهرتبدیل 

 کیفیت زندگی

 کالبدی -محیطی  فرهنگی -اجتماعی   اقتصادی

 نیازسنجی از ساکنان محلی

 پرسشنامه -مصاحبه  –مشاهده  AHP-SWOTتحلیل 

 صاحب نظران –ساکنان محلی  –مسئولین محلی 

SPSS - GIS 
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 آنها نظری و عملیاتیتعریف متغیرهای تحقیق و  -1-9
تعريف متغییرهاي تحقیق به صورت گويا و شفاف حدود و دامنه مطالعات را مشخص می کند و در اين راستا 

کالبدي  –فرهنگی و محیطی  –در طرح حاضر از متغییرهاي مربوط به شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی 

 استفاده خواهد شد. 

 آن ها به شرح ذيل می باشد: در رابطه با کلیدواژه هاي مورد استفاده در عنوان تعاريف نظري

تبديل روستا به شهر: فرايندي که طی آن روستاهاي بزرگ اندام و پرجمعیت بدلیل داشتن آستانه جمعیتی به 

 نقاط شهري تبديل می شوند.

 تعدادي کار و سکونت محل و جمعیت مرکز يک ":کند می تعريف چنین را روستا( 1384) پور روستا: جمعه

 حاصل کشاورزي طريق از آن اکثريت درآمد و داشته اشتغال کشاورزي عملیات به آن یاراض در که خانوار

 را روستا معیشت نوع و جمعیت معیار به توجه با همچنین. شود شناخته روستا يا ده محل در عرفا و گردد

 طريق از آن جمعیت درصد پنجاه از بیش و کمتر معینی حد از آن جمعیت " که کند می تعريف سکونتگاهی

 فعال جمعیت درصد 50 از بیش که داند می جايی را روستا ديگر عبارت به. نمايند معاش امرار کشاورزي

 است فعالیتهايی کلیه اول نوع فعالیتهاي. باشند مشغول اول نوع فعالیتهاي يا کشاورزي بخش در آن در شاغل

 نوع فعالیت مفهوم به و آن اعم معناي به کشاورزي بنابراين ، گیرد می قرار طبیعت با مستقیم ارتباط در که

 تا معدن از برداشت حتی و دستی صنايع ماهیگیري، شکار، و صید دامداري، باغداري، زراعت، بر عالوه اول

 شود. می شامل نیز را گردد می برداشت دست با و اولیه صورت به که جايی

 که آنچه اما دارند و داشته شهر مفهوم از متفاوتی تعاريف و برداشتها داخلی و خارجی از اعم جغرافیدانان شهر:

 از جغرافیايی است تعريفی دارد، بیشتري تطابق ما کشور شرايط با شناختی بوم و اي ناحیه جغرافیاي منظر از

 متناسب و معین تراکم و تعداد با است مجتمعی سکونتگاه شهر: است گرديده عنوان زير قرار به که شهر

 و مسکونی مناطق يا و ها کوي محالت، از اعم پیوسته هم به و يکپارچه کالبدي ساختار و بافت با ، جمعیت

 اکثريت که اينها نظاير و کشاورزي ، ارتباطی اداري، ،(صنعت وري پیشه) تولیدي بازرگانی، فرهنگی، فضاهاي

 فعالیتهاي و صنعت بازرگانی، و دادوستد يعنی) کشاورزي غیر فعالیتهاي و مشاغل در آن دائمی شاغل ساکنان

 و داشته اشتغال کار به( اند پراکنده شهر سطح در يعنی گزينی مکان نظام با که آنها مانند و فرهنگی و اداري

 مبادالت مرکز و مواصالتی اداري، فرهنگی، اجتماعی، ، سیاسی کانون فرامحلی، خدمات و تولید تمرکز اثر بر

 (.34: 1366 مومنی،)باشد نیز خود پیرامون نفوذ و جذب حوزه نیازهاي تأمین و اقتصادي

 هر است و بعدي چند مفهومی رو اين از است، اي شاخه چند و اي رشته چند( موضوعی) زندگی: کیفیت

 و اش زندگی خارجی و عینی حقايق به فرد يک زندگی کیفیت رود، بکار زندگی کیفیت تعريف در که عبارتی

 (.67: 1388است )لطفی،  وابسته خودش از نیز و عوامل اين از او ذهنی و درونی ادراکات و ها دريافت
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 انجام طرح روش پژوهش و مراحل -1-10 
است.  يهدف، کاربرد يو بر مبنا یشيمایآن پ کرديو رو یلیتحل -یفیتوص ت،یبر اساس ماه قیروش تحق

شود. چرا که ابتدا موضوع  یگنجانده م یلیتحل -یفیتوص قیدر روش تحق يیایمطالعات حوزه جغراف شتریب

به دست  يها افتهي اسگردد. سپس بر اس یو ارائه م يآن جمع آور یفیتوص يها افتهيمطالعه و  یمورد بررس

آنچه هست  يرسازيمحقق عالوه بر تصو یلیتحل یفیتوص قاتی. در تحقردیگ یقرار م لیمورد تحل جيآمده نتا

و  نییتب يپردازد. محقق برا یمسئله و ابعاد آن م تیوضع يیچگونه بودن و چرا ليدال نییو تب حيبه تشر

و مباحث  اتیجستجو در ادب قيگاه از طر هیتک ني. اددار یمحکم یگاه استدالل هیبه تک ازین ل،يتوجیه دال

 اتیجزئ یشود. محقق از نظر منطق یموجود درباره آن فراهم م یکل يايگزاره ها و قضا نيو تدو قیتحق ينظر

پردازد  یم يریگ جهیدهد و به نت یمربوطه ارتباط م یکل يها -خود را با گزاره  قیمربوط به مسئله تحق

با استفاده  قاتیتحق نياست. ا يبر اساس هدف کاربرد قیتحق نيا نیهمچن(. 29: 1390و همکاران،  ي)حجاز

بشر و  يها يازمندیرفع ن يفراهم شده برا يادیبن قاتیتحق قيکه از طر یو معلومات یو بستر شناخت نهیاز زم

 یسطح زندگ يقاو ارت شيو الگوها در جهت توسعه رفاه و آسا اءیروش ها، اش يابزارها يساز نهیبهبود و به

رفاه، توسعه،  يبرقرار يدر راستا زین قیتحق نيا(. 35: 1390)همان منبع،  رندیگ یانسان مورداستفاده قرار م

در منطقه با توجه به کارکرد و ساختار  شهري )که جديداً تبديل به شهر شده اند( يسکونتگاه ها يتوزان برا

و مورداستفاده برنامه  يدتواند کاربر یم مسلماً زیآن ن جيکند؛ که نتا یم دیموردنظر تأک ينقطه شهر ديجد

نوع  نيباشد؛ در ا یم گذشته نگر قاتیبر حسب زمان جز تحق قیتحق نيا نیباشد. همچن رانيو مد زانير

نگر قرار  ندهيآ قیگذشته نگر، تحق قاتیگذشته است. در مقابل تحق يدادهايما در مورد رو يداده ها ق،یتحق

 يکه برا یقاتیاست. مثل تحق سریم ندهيمورد نظر، در آ ریمتغ ياست که مشاهده  یقاتیتحق نهاي. اردیگ یم

 .شود یها انجام م ینیب شیپ
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه -2-1
چارچوب نظري پژوهش به مجموعه اي از گزاره ها اطالق می شود که به لحاظ نظري قادر به تبیین يا طبقه 

متغیر وابسته يا اصلی تحقیق هستند. اين گزاره ها ممکن است از يک نظريه خاص گرفته شده باشند  بندي 

 يا تلفیقی از نظريات مختلف باشند که همگرايی آنها به لحاظ نظري ثابت شده باشد.

اهمیت نظري در فرايند پژوهش هاي علمی تا آن حد است که چنانچه تحقیقی فاقد مبانی تئوريک باشد، 

عتبار علمی آن در معرض شک و ترديد قرار می گیرد و در واقع تئوري مبناي تبیین و تشريح واقعیت هاي ا

در اين  موجود و مشاهده ي جغرافیايی است، تحقیق پذيري در مشخص بودن نظريه امکان پذير می شود.

ارچوب مباحث تئوريکی پژوهش نیز سعی بر آن است که با استفاده از نظريات پژوهشگران و محققان که در چ

مطرح گرديده است به منظور هر چه پربارتر نمودن اين پژوهش بهره جست. بنابراين نظريات و ديدگاه هايی 

 که در رابطه با موضوع تحقیق می تواند باعث پیشبرد تحلیل ها شود ارائه گرديده است.

 روستا شهرها -2-2
 تحقیق هاي دشواري از يکی اند، شده شهر به تبديل که یروستاهاي از کاربردي و دقیق عنوان و نام جستجوي

 در که چرا نامید، جديد شهرهاي يا و بنیاد نو هاي شهر دقیق بطور توان نمی را ها مکان اين. رود می شمار به

 ضوابط و معیارها طبق که است شهرهايی بنیاد، نو و جديد شهرهاي از منظور شهري جغرافیاي ادبیات

 که شهرهايی بنابراين،. شوند می ساخته شهرها کالن جمعیت اضافه از بخشی اسکان براي نوين شهرسازي

 خوانده شهر شهرداري، تأسیس و عنوان تغییر با و اند داشته وجود روستايی هاي سکونتگاه صورت به تر پیش

 اندک جمعیت و محدود فضايی ابعاد به توجه با اما. دارند شده ياد شهرهاي با اساسی هاي تفاوت شوند، می

 به. نامید شهر - روستا را، ها مکان اين توان می پیرامونشان، روستاهاي براي آنها کارکرد نیز و ها مکان اين

 کارکردي، ساختاري، هاي تفاوت داراي شهرها - روستا رو اين از. اند بوده روستايی بازار تر پیش که ويژه

 خدمات تأمین و تقويت آنان کارکرد ترين مهم و باشند می میانی و بزرگ شهرهاي با اقتصادي و اجتماعی

 شهرها -روستا بنابراين. باشد می شان روستايی نفوذ حوزه براي ها نقش ديگر و بازاريابی روبنايی، و زيربنايی

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، فیزيکی، اندازهاي چشم از ترکیبی که هستند جمعیتی پر و روستاهاي بزرگ

 رواج آنها در نیز صنعتی گاهی و خدماتی هاي فعالیت کشاورزي، کنار در و شود می ديده آنها در روستا و شهر

 خاطر، همین به. دارد شباهت شهرها به نیز روستاها اين فیزيکی و فرهنگی اجتماعی، ساختار همچنین. دارد

 می روستايی نواحی در سیاسی و اجتماعی اقتصادي، گوناگون کارکردهاي و نقش داراي شهرها - روستا

 :کند می تعريف زير مشخصات با را شهري -روستا هاي حوزه شکويی دکتر. باشند

 است کوچکی واحدهاي شهر -روستا حوزه -1

 .دارد جمعیت نفر هزار 25 تا هزار 10 بین شهر، -روستا حوزه مرکزي شهر -2

 می معمولی نقلیه وسیله با شد و آمد ساعت يک طی که است صورتی به جغرافیايی واحد اين مرزهاي -3

 .پیمود توان
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و  خودکفا صورت به محلی سطوح در شهر -روستا حوزه ها گیري تصمیم در عمومی مشارکت با -4

   .کند می عمل خودگردان

 بخش در هم کار نیروي که صورتی به. است متنوعی شغلی هاي فرصت دراي شهرها -روستا حوزه -5

 صنايع رشد به شهر -روستا واحدهاي ترتیب بدين. کنند می فعالیت کشاورزي غیر بخش در هم و کشاورزي

  .نمايد می کمک روستايی

 است محلی هاي تکنولوژي و منابع از ارزيابی و گیري بهره شهر - روستا واحدهاي سیاست کار اساس -6

  (.310: 1385 شکويی،)

 مفاهیم پایه -2-3
 کارکردی –مفهوم ساختاری  -

 به مرتبط و منفرد نظام يک عنوان به را جامعه: است مشخصی فرضیات داراي کارکردي – ساختاري رهیافت

. دارند متداخل ارتباط هم با آن هاي قسمت. دارد اي ويژه کارکرد سیستم جزء هر. گیرد می نظر در هم

 تغییري اين بنابر. نمايد حل را ها تنش و ها انحراف بايد پايداري حفظ براي و دارد پايداري به تمايل جامعه

 و مشخص اهداف جامعه اعضاي. است تدريجی بلکه افتد، نمی اتفاق ناگهانی صورت به اجتماعی نظام يک در

 است کارکردها و ساختارها براساس کارکردي – ساختاري تحلیل رهیافت. دارند نظر مد در وسیعی

(Jayapalan,2002:102). و جمعیت شکل به معموال کارکردها و ساختارها روستايی و شهري مطالعات در 

 فرهنگ، آموزش، علم، وزن اشتغال، ساختار همچنین اقتصادي(، مختلف هاي بخش در اشتغال )نرخ اقتصاد

 (Tian et. Al. 2002:243 ).اند شده نظرگرفته در اداري و مالی مسائل

 ساختاری کارکردگرایی -

 جهانی، هاي نظام همچون ها نظام برخی در که شود می ناشی آنجا از ساختارگرايی با کردگرايی کار رابطه

 الزم آنها کارکرد درک براي که هستند اي ويژه هاي گروه و المللی بین مافوق هاي سازمان نظام، اجزاي خود

 کارکردگرا ساختارگرايی واضع اما. (Harvey ,2014:73) .پرداخت آنها مطالعه به ساختاري صورت به است

 يک به که دارد رفتاري ساختاري زمینه نظر از واحد يک که است عقیده اين بر زيرا. است «مرتون رابرت»

 (Gouldner1959:233-4) .است خورده پیوند نظام

 مند نظام نگرش -

 عوامل، اشخاص، قطعات،) وابسته و مرتبط عناصر از متشکل هدفمند و سازمانی ساختاري معناي به سیستم

 گذارند می اثر هم بر غیرمستقیم يا مستقیم صورت به) مستمر طور به عناصر اين. است...(  و ها قسمت اعضاء،

 در.  (Business Dictionary) کنند حفظ نظام هدف به دستیابی منظور به را نظام وجود و خود فعالیت تا

 بخشی انتظام مفهوم بدينسان. شود می استفاده سیستم معادل عنوان به «نظام» واژه از معموال فارسی زبان

 .خواهدشد نظام نقص بی کرد کار معادل

 شهری های نظام -
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 مطالعه. دهند می را کشور يا منطقه يک تشکیل که است مستقل شهرهاي از اي مجموعه شهري نظام يک

 مسیرهاي و شهرها بین متقابل رابطه هايی، نظام چنان فضايی سازمان و ساختار شامل شهري هاي نظام

 يک عنوان به آنها چگونه که اين و کشور يک در شهرها بررسی با. باشد می زمان طی در آنها رشد مختلف

 بر بلکه تغییر، و رشد فرآيند بر تنها نه نمايند، می تعامل همديگر با توسعه و رشد الگوهاي ايجاد جهت نظام

 (Bourne & Simmons, 1978 :3)شود.  تأکید بايد نیز آنها فضايی اثر

 شهری شبکه و نظام -

 میان آن در که دارد بر در را انسانی جوامع از اي شبکه طبیعی، حقايق از تلفیقی در جغرافیايی قلمرو يک

 خاصی فضايی توزيع...(  و مسکونی مناطق بازار، روستا،) خود از تر کوچک جوامع از اي هاله در شهري مراکز

 شود می خوانده شهري شبکه اصطالحا که دهد می نشان پیوسته هم به اي زنجیره هاي حلقه صورت به را

 می شامل را شهر مقوله اين در که هاست پديده فضايی پراکندگی «شبکه» واقع در .(106:  1376 نظريان،)

 طريق از همديگر با ارتباط در معین فضاي يک در که دانند می شهرها از آرايشی را شهري شبکه. شود

 و افکار کاال، جريان يابد، می سامان و شده گسترده خدمات عرضه و افکار کاال، جريان جمعیتی، تحرکهاي

 رضوانی،) سازد می پويا را آن و است شهري نظام محرکه و حیاتی نیروي خدمات، عرضه و جمعیتی تحرکهاي

1373: 93.) 

 کمی نظر از توانند می است گرفته شکل خاصی فضايی نظم با جغرافیايی شرايط تبع به که شهري شبکه

 و پايه يک از نظمی در و شده بندي طبقه (آنها نقش و اهمیت) کیفی نظر از يا و (شهرها جمعیت تعداد)

 شوند می نامیده «شهري مراتب سلسله» اصطالحا که گیرند قرار هم سر پشت اي مرتبه يا رديف در ارتفاع

 (.105: 1376نظريان، )

 بخشی انتظام -

 آن، پايداري و حفاظت و روستايی سکونتگاهی واحدهاي از مراتبی سلسله و منظم اي شبکه به دستیابی

 از اقتصادي - اجتماعی متوازن توسعه و رشد که است هايی زمینه و الزامات يافتن عینیت به منوط مسلما

 در همسو و مطلوب اقدامات و متناسب هاي سیاستگذاري بدون ديگر، سخن به. رود می شمار به آنها اولین

 از پايدار و منظم اي شبکه سرزمین، متنوع مناطق فضايی - مکانی هاي ويژگی بر مبتنی و منطقی چارچوبی

 اي شبکه چنین اگر حتی. گردد نمی پايدار محلی و اي ناحیه اي، منطقه ملی، مختلف سطوح در ها سکونتگاه

 انتظار شود، برپا و ايجاد خاص هاي برنامه اعمال طريق از محلی يا اي ناحیه سطحی در ويژه شرايط تحت

 نظمی بی تأثیر تحت زودي به کشور، سکونتگاهی نظام کل در جاري ارگانیک ارتباطات واسطه به رفت خواهد

 .(26:  د 1387 سعیدي،) برخیزد میان از و مختل شده برقرار نظم ديگر بار يک موجود هاي

 توسعه راستاي در فضايی انتظام راهبردهاي از يکی فضايی ريزي برنامه چارچوب در اي منطقه شبکه رويکرد 

 واحد يک در روستاها و شهرها حضور که است استوار باور اين بر قاعدتا که است شهري - روستايی يکپارچه

 - اجتماعی هاي فعالیت تنوع از يکسو از تواند می شهري - روستايی پیوندهاي بر تکیه با اي، منطقه توسعه
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 هر بین ها فعالیت اين از سو ديگر از و سکونتگاهی متنوع مراکز بین موجود مکمل هاي توانمندي و اقتصادي

 سکونتگاهی مراکز بین روابط چارچوب اين در. گردد مند بهره آن بالفصل نفوذ حوزه و سکونتگاهی مرکز

 (.13:  1392 سعیدي،) بود خواهد سويه دو و مکمل افقی، بیشتر

 فضایی ساختار -

 عمومی عملکردهاي راستاي در فضا در مجموعه يک واحدهاي يافته نظام توزيع و ترتیب از است عبارت

 نقاط کنیم پرواز اي ناحیه برفراز متري هزار چند ارتفاع به که صورتی در ،«میسرا پی آر گفته به. مجموعه

 فضايی سازماندهی گوياي که کنیم می مشاهده را( ارتباطی شبکه) آنها رابط خطوط و( زيست مراکز) گسترده

 کشاورزي، نواحی مانند) کنیم می مشاهده نیز که را ديگري هاي لکه ،«میسرا گفته اين بر. است ناحیه آن

 به که باشد می ها لکه و ها شبکه نقاط شامل فضايی سازمان رو اين از.  افزود بايست می...(  مرتع و جنگل

 .هستند بسط قابل زير شرح

 شهرها و شهر از خارج صنعتی نواحی شهرکها، روستاها،:  گاهها گره يا نقاط - الف

 ها کانال ، مخابرات و انرژي و نیرو انتقال خطوط هوايی، و دريايی و زمینی ارتباطات: ها شبکه -ب

 . مرداب و رودخانه و دريا کوير، و بیابان و کوهستان مرتع، و جنگل کشت، زير سطوح:  سطوح يا ها لکه -ج

 خورد می چشم به نیز( کاال نقل و حمل و نقلیه وسايط آمد و رفت مانند هايی جريان و تحرک مشاهده، در

 فضايی سازمان به "فضايی متقابل کنش طريق از فضايی اقتصاد در. است نمايانگر را فضايی سازمان پويايی که

 کاال مقصد و هوايی پروازهاي ها، اتوبوس آمد و رفت تلفن، ترافیک، حجم الگوهاي جمله از و شود می برده پی

 .گیرد می قرار مالک فضايی متقابل کنش در

 شود می مرئی تري طوالنی زمان مدت در و فضاست پويايی از ناشی که دارد وجود نیز ديگري تغییر و تحرک

 سازمان فضا تغییرات، تنوع و سرعت حجم، بر بنا که اين تا گشته موثر فضايی سازمان بر ناخواه خواه و

 .کند پیدا جديدي

 قابلیت رو اين از. است تغییر حال در دائما( زمان ارتفاع، عرض، طول،) پارامتر چهار در فضايی سازمان 

 (.4: 1364 افی،صرّ) است مهم بسیار آن تداوم و بقاء در فضايی سازمان پذيري تغییر و سازگاري

 شناخت نوعی فضايی سازمان که اين به نظر نمود، فضا مقیاس به بسیار توجه بايد فضايی سازمان ادراک در

 .است تغییر قابل فضا مقیاس بنابر آنها روابط يافتن و فضا اجزاء تعیین بوده دهی

 شهرها مادر در صنعتی، هاي فعالیت و اقتصادي و مالی منابع تمرکز و رشد بر میالدي 70 تا 50 دهه در

 و شهرها مادر رشد و پیرامون مناطق به توجه عدم شد حاصل آن از که اي نتیجه عمل در که شد می تأکید

 آمده پیش مسائل دلیل به آن از پس. بود مرکز سمت به اي حاشیه مناطق از مهاجرت جريان يافتن شدت

 در گیري تصمیم و مطرح قبلی هاي ديدگاه به العمل عکس در را باال به پايین از رشدتئوري  پردازان نظريه

 ديگري نظرات گرديد مواجه مشکالتی با عمل در نیز ديدگاه اين که آنجا از اما. کردند تشويق را محلی سطوح

 شیوه اين ديدگاه اين براساس. است متکی چندسطحی ريزي برنامه بر که باشد می مطرح امروزه زمینه اين در
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 و نمايد )مايوگونج عمل شهري شبکه نظام برقراري براي راهکار مؤثرترين عنوان به تواند می ريزي برنامه

 (.2-9: 1368 ديگران،

 فضايی نظم چگونگی کننده تشريح عمدتا دارد، وجود مناطق فضايی يافتگی سازمان پیرامون که هايی نظريه

 تالش بعد به 1930 دهه از مشخص طور به زمینه، اين در. است نواحی در زيستی کانونهاي مراتب سلسله و

 همه از مرکزي مکان نظريه فضايی استقرار تبیین هاي مدل همه میان از. است رسیده انجام به متعددي هاي

. کند درک نفوذشان هاي حوزه با را مرکزي مکان رابطه که کوشد می نظريه اين است، تر کاربردي و مشهورتر

 تعريف کند، می تأمین را خود نفوذ حوزه و جمعیت خدمات، که اسکانی محل عنوان به مرکزي مکان نظرية

 (.2: 1371 اجاللی،) شود می

 نظريه:  از عبارتند که دارد وجود مناطق فضايی توسعه مورد در نیز ديگري هاي نظريه نظريه، اين بر عالوه

 مايکل و فريدمن جان شهري روستا توسعه نظريه پرو، فرانسوا رشد قطب نظريه فريدمن، پیرامون مرکز

  .میسرا مدل و راندينلی دنیس از روستايی توسعه در شهري عملکردهاي داگالس،

 برنامه گرفته، انجام جهان در فضايی ريزي برنامه با رابطه در مختلف عناوين تحت که هايی برنامه مورد در

 و پرو کنیا، در بازار مراکز تحلیل اندونزي، در اسکان هاي نظام تحلیل هندوستان، در 1 بلوک - سطح ريزي

 در روستايی توسعه در شهري عملکردهاي ريزي برنامه تايلند و مالوي غنا، در رشد مراکز تحلیل اکوادور،

( 53: 1382 زبردست،) است ذکر قابل ديگر کشورهاي در مرکزي مکان تحلیل علیا، ولتاي و بولیوي فیلیپین،

 .است شده مختلف نواحی و سکونتگاهی نظام در اغنیاء و فقیران میان شکاف کاهش در سعی آنها اغلب در که

 روستا از شهر شناخت های مالک -2-4
 نواحی همه در گذشته سال چهل در نشینی حومه و روستايی هاي مهاجرت و شهري سريع ي توسعه سبب به

 براي امروزه رو اين از. است شده احساس روستا از شهر شناخت جغرافیايی مفهوم بازنگري ضرورت کشورها،

 :از عبارتند که شود می تاکید بیشتر ها مالک اي پاره بر روستا از شهر شناخت

 وسعت .گیرد می بر در را کشاورزي بخش بیشتر زمین کاربري روستايی، هاي حوزه در: اکولوژيک ابعاد -1

 و برد می پناه خاصی گزينی انزوا به روستايی جامعه. است کم بسیار جمعیت تراکم و محدود گاها سکونت

 .کند می کار جامعه ديگر هاي بخش از را خود

 و جنگلداري کشاورزي، مانند اول، بخش هاي فعالیت به بیشتر روستايی هاي حوزه اقتصاد شغلی، شرايط -2

 است وابسته ماهیگیري

 داراي ها خانواده همه و است چهره به چهره برخوردها روستايی جامعه در فرهنگی - اجتماعی ويژگی -3

 در روستاها سنتی ارزشهاي از بخشی تدريج به است ممکن البته. هستند پايداري فرهنگی، مشترک ارزشهاي

 .شود تضعیف شهري فرهنگ نفوذ نتیجه

 در شناخت قائلند اعتبار آن جغرافیايی ساخت از بیش شناسی جامعه هويت براي که کسانی محققان میان از

 :کنند می تاکید مهم بعد سه بر روستا از شهر
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 مدنی هاي آزادي به گرايش -1

 اوالد محدوديت به گرايش -2

 اجتماعی يکپارچگی به گرايش -3

 اعتبار مالکها ديگر از بیش زمین بندي طبقه براي جغرافیدانان از برخی شناختی، جامعه نگرشهاي برابر در

 که می کنند توجه عمده مالک چند به جغرافیا نگري کلی از تبعیت به روستا از شهر شناخت در و قائلند

 اجتماعی، قشربندي هاي آن، تراکم و جمعیت میزان شغل، نوع محیطی، شرايط زمین، کاربري: از است عبارت

 .(97-98 ،1385 شکويی،) جمعیت تجانس عدم و تجانس میزان اجتماعی، تعادل نظام

 شهرنشینی مفهوم -2-5
 :است شده توجه بیشتر مورد سه به شهرنشینی مفاهیم میان از شهري جغرافیايی در

تمرکز  سهم آن در که است فرايندي بررسی شهرنشینی مفهوم تفسیر، اين در. شناختی جمعیت . تفسیر1

 کم جمعیت گاهی سکونت و روستايی هاي حوزه و يابد می افزايش شهري هاي حوزه در کشور يک جمعیت

 شود می تبديل شهري هاي حوزه به

 به وجود تغییرات ويژه به جمعیت، کل هاي فعالیت بر آن در که است فرآيندي. اقتصاد يا ساختاري تفسیر. 2

 .شود می تأکید اقتصادي سیستم تسلط تحت شدن، صنعتی همراه به اقتصادي ساخت در آمده

 آنها مطرح رفتاري الگوهاي و زمان طول در مردم آگاهی اساس بر شهرنشینی از مفهوم اين. رفتاري تفسیر. 3

 .می کنند اقامت شهرها در شده، خارج شهري غیر هاي گاه سکونت از ها، آگاهی اين با مردم. شود می

افزايش  دلیل به انسانی هاي سکونتگاه اجتماعی سازمان در تغییراتی آن در که است فرآيندي شهرنشینی

 .آيد می وجود به جمعیت تراکم و تمرکز

 جمعیت ظاهر می کارکردهاي و اقتصادي اجتماعی، ساخت در هايی دگرگونی نشینی شهر در سازمانی نظر از

 (75-76 ،1385 شکويی،. )آورد می وجود به شهرها داخلی فضاي ساخت در تغییراتی روند اين که شود

 باشد می باال روستايی مناطق به نسبت معموال تراکم اين که شهري مراکز در ساکن جمعیت نبی تراکم. 1

 جمعیت کل به شهري مراکز در ساکن جمعیت رشد تبث. 2

با  روستايی مراکز از بیشتر معموال شهري مراکز. ناحیه يک شهري مراکز در ساکن افراد تعداد افزايش. 3

 .هستند مواجه( مهاجرت طريق از) جمعیت افزايش

 .شود می ظاهر جمعیت يک در شهرنشینی وسیله به که اجتماعی تکامل -4

 (88-89 ،1383 مهدوي،) شهري محدوده سريع گسترش. 5

 :است اصلی ويژگی دو داراي نشین شهر کلی طور به

 کشاورزي، هاي غیر شغل و ها فعالیت در اشتغال براي شهري به هاي روستايی حوزه از مردم مهاجرت. 1

 می وجود به تراکم جديدي و دهد می قرار مردم اختیار در اي ويژه اقتصادي کارکردهاي شهرنشینی البته

 کند. می ايجاد تغییراتی نیز شهري زمین کاربري در نتیجه در آورد
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و  ها ارزش در تغییر همراه به که شهري به روستايی زندگی سبک از مردم زندگی سبک در دگرگونی. 2

 .(75 -79 ،1385 شکويی،) آورد می وجود به را اي تازه رفتارهاي و شود می حاصل ها نگرش

 روستانشینی مفهوم -2-6
 به وجود شهرها نیز آن از پس و آمده در زندگی اشکال از يکی صورت به روستانشینی و روستا زمان گذشت با

 شده ملط از شهرها خارج در که است زندگی نوعی روستانشینی: گويد می ساندرلند اريک ترتیب بدين. آمدند

 نوعی چنین. اند داشته نفوذ صنعتی انقالب و شهري انقالب بین يعنی طوالنی اي دوره طی در اين وجود با و

 جامعه. است برداشته در طول زمان در را آنها پیوستگی و ها بخش میان هماهنگی حدودي تا زندگی از

 روستايیان يعنی. است شده صنعتی توصیف جامعه و ابتدايی قبايل بین ما اي جامعه عنوان به گاهی روستايی

 جامعه هاي خرابه روي صنعتی زيرا جامعه دارند، اهمیت تاريخی نظر از اما هستند مدرن نه و ابتدايی نه

 که اند شده ساکن جهانی يافته توسعه در بخش زيرا مهمند، حاضر عصر در آنها. است گرديده بنا روستايی

 دور چندان نه هاي گذشته هاي پايبندي که شان هستند کشوري براي مسئولیتی هم و تهديد يک هم اکنون

 تشکیل روستاها در که است انسانی روابط مجموعه جامعه روستايی شناسان، جامعه ديدگاه از. اند کرده رها را

 هدف با هايی گروه طبیعی، اجتماعی بودن، مکان هم متقابل فردي، روابط چون مفاهیمی و گردد می

 رشته همچون همه و همه شود، رمى متبلو آنها در پايدار مداوم و ارتباطات هسته که نهادهايی مشخص،

  .اند وابسته دهد می تشکیل را جامعه روستايی که وسیعی واقعیت به کشاورزي

 داليل .است سوم جهان کشورهاي به مربوط عمدتا شود می مطرح روستانشینی و روستا معضل عنوان به آنچه

 شود: می اشاره مواردي به که است متعدد امر اين

 مطرح است حادتري شکل به سوم جهان کشورهاي در مهاجرت نرخ و جمعیت طبیعی رشد بودن باال. 1

 ريزي هاي برنامه و غلط هاي سیاست از ناشی عمدتا که روستا و شهر مختلف بین هاي نابرابري وجود. 2

 .کشورهاست اين فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، ساخت به توجه بودن نادرست وارداتی

 روستايی مناطق در تولید توان و امکانات بودن پايین همچنین و سرانه درآمد بودن پايین و فقر وجود. 3

 سوم جهان کشورهاي

رجبی  يزدي، پايلی. )نیاز مورد رفاهی و اجتماعی تولیدي، زيربنايی خدمات از روستايیان نابرخورداري. 4

 (55 - 59 ،1386 ناجردي،س

 گرایی شهر -2-7
 و ناهماهنگی جمعیت تراکم جمعیت، میزان. داد تشخیص شهر ساکنان زندگی شیوه از توان می را گرايی شهر

 به نهايت در است و مؤثر مردم تفکیک شرايط افزايش و افراد میان روابط در شهري، حوزه يک در جمعیت

 .انجامد می شهر در مردم هاي گروه گزينی جدايی

 اين مفهوم. است همراه جمعیتی رفتارهاي و رسوم و آداب اخالئی، رسوم ها، ارزش در تغییراتی با شهرگرايی، 

  .دارد بسیاري اعتبار شهر مردم اجتماعی روانشناسی تحقیقات در گرايی شهر
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 است سهم ممکن کشور يک که رسیم می نتیجه اين به شهرگرايی، و شهرنشینی مجزاي مفهوم دو به توجه با

 وضع در اين کامل نمونه. بگیرد قرار شهرگرايی پايین سطح در اما. باشد داشته شهرنشینی از بیشتري

 در جمعیت کشورهاي از مهمی بخش که سان بدين. شود می ديده توسعه حال در کشورهاي بزرگ شهرهاي

 گذشت با دهند، اما می تشکیل جمعیت کم هاي سکونتگاه مهاجران و روستايی مهاجران را توسعه حال

 بومی و فرهنگ روستايی و ها سنت به هم هنوز مردم اين میلیونی چند شهرهاي در زندگی و دراز سالیان

 اجتماعی و سیاسی، اقتصادي هاي ويژگی همه به آن وسیع مفهوم در شهرگرايی. اند مانده پايبند خاص خود

 و نهايی مرحله بلکه شهري نیست رشد فرايند يک شهرنشینی، برخالف و شود می اطالق شهري زندگی شیوه

 .شود می محسوب شهرنشینی نتیجه

 : از است عبارت شهرگرايی ويژگی پنج

  اجتماعی آور الزام قراردادهاي. 1

 گیري سهل. 2

 بیگانگی. 3

 گمنامی. 4

 (77 -78 ،1385 شکويی،) منحرفانه رفتار. 5

 سیر تاریخی روابط شهر و روستا -2-8
در حالی که تا نخستین نیمه قرن بیستم، افق مراودات دهقانان تنها به مرکز دهستان و يا به شهر هاي 

مرور زمان، مراوده با شهر  کوچک مجاور و مراجعه به بازار هاي مکاره ي آن محدود می شده است، اما به

 به تنها نه روزانه رفتار اين و است آمده در روزمره و عادي امري صورت به روستانشینان از بخشیکوچک براي 

 می مدرسه به شهر در را خود فرزندان که کسانی توسط حتی بلکه داشته، رواج کار هاي مهاجرت عنوان

.  است گرفته می صورت اند، داده می انجام نیز را خود خريدهاي و گرفته بهره موقعیت از ضمن در و فرستاده

 شدن موتوري توسعه و شهري مناسبات در دهقانی جامعه ادغام يافته، توسعه کشورهاي در امروزه که جايی تا

 (.209-210شاريه،  برنار) است انجامیده شهرها به روستايیان آمد و رفت افزون روز تشديد به زراعی عملیات

( روستانشینی) کشاورزي تولیدات و شهرنشینی میان ارتباط به توسعه، هاي نظريه طراحان و ريزان برنامه

 بخش کالن، اقتصاد ريزان برنامه نظر از 1960 و 1950 هاي دهه در که طوري به اند، کرده توجه کمتر

 هاي گذاريسرمايه از کمتري سهم نتیجه در. کرد می تهیه اولیه مواد شهر، صنعتی نیمه براي تنها کشاورزي،

 روند، اين توسعه حال در کشورهاي در نبود مقايسه قابل صنعتی بخش با که داد می اختصاص خود به را ملی

 بخش توسعه عدم.  داشت دنبال به را روستاها فقر و غذايی مواد کمبود کشاورزي، بخش توقف و رکود

 از بسیاري در که شدن صنعتی سیاست شکست احیانا و صنعتی بخش در موجود هاي نارسايی و کشاورزي

 در چون و ساخت روانه شهرها سوي به را روستايی انبوه هاي توده پیوست، وقوع به توسعه حال در کشورهاي

 رسمی، غیر اقتصاد بخش در ن آنا ناگزير نداشت، وجود ماهر غیر کار نیروي اين براي جايی شهري صنايع
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 به شهرها حاشیه در را فقر کمربند و شده جذب شهري روزمره هاي شغل و تخصصی غیر خدمات بخش

 سیاست جهانی، هاي سازمان از برخی و دولتها 1970 دهه در. دادند تشکیل نشین آلونک هاي محله صورت

 کشورهاي اقتصادي توسعه کردند توصیه و دادند قرار روستايی توسعه هاي ريزي برنامه محور بر را توسعه

 بخش اول، مرحله عکس بار اين نتیجه در. بود خواهد پذير امکان کشاورزي بخش توسعه با تنها روستايی،

 تأکید مورد(  اي ناحیه ساخت از مجزا صورت به بیشتر شهري هاي حوزه به توجه بدون روستايی، کشاورزي

 ساخت عملی را خود سیاست کشاورزي، بخش و روستا و داشت را خود ريزي برنامه شهر.  گرفت قرار

 (.286 ،1385 شکويی،)

 عده توسعه، حال در کشورهاي ي توسعه هاي برنامه در نارسايی و آشفتگی مشاهده با اخیر هاي دهه در اما

 ا توسعه هاي برنامه است، وابسته شهري بازارهاي به کشاورزي بخش چون که دريافتند محققان از اي

. يابد توسعه تنهايی به تواند نمی کشاورزي بخش و نیست جدا هم از نیز روستاها و شهرها اجتماعی و قتصادي

 بخش براي شهري بازارهاي در که سان بدين دارد، احتیاج سازمانی کمک نوع يک به همواره بخش اين

 توسعه اصلی عامل که تايی روس جامعه براي شهر در و گردد می فراهم مالی اعتبار و فنی خدمات کشاورزي،

 بازار و عمومی تسهیالت درمان، و بهداشت آموزش، مثل شهري خدمات شود، می محسوب کشاورزي بخش

 رشد و بقا آيد، می الزم فروش بازار وجود کشاورزي، تولیدات مازاد براي که همچنان. شود می ايجاد فروش

 با بزرگ شهرهاي مانند نیز کوچک شهرهاي اقتصاد حتی. است وابسته کشاورزي هاي دهی بهره به شهر

 يک ، روستايی توسعه در بزرگ، و کوچک شهرهاي حال، همان در. دارد ارتباط ناحیه کشاورزي توسعه میزان

 میان روابط تعادل اخیر قرن دو يکی خاورمیانه، در(. 286- 278: همان) روند می شمار به سازنده و مؤثر عامل

 و ها غربی نظامی مالحظات و آزاد اقتصاد نفوذ آن، داليل جمله از که.  است ريخته بهم روستا و شهر

 متعارف غیر رشد به منجر نهايتا که بوده غیره و نفت استخراج و خارجی تجارت الگوي در تغییر همچنین

 و کاستلو) است گرديده شهرها به روستايیان بیشتر هرچه مهاجرت و شهر روستايه تبديل و شهرنشینی

 در.  دهند می ارائه را يکان وجوهی کشورها ب ح بر روستا و شهر روابط امروزه،( 60-70: 1368 فرانسیس،

 به شهر که جمعیتی شود، می ظاهر روستاها جمعیت مازاد تجمع محل صورت به شهر رشد، کم ممالک

 کند می عمل ربا آهن از طیفی صورت به غالبا ممالک اين در شهر. کنند پا و دست آن براي تواند می دشواري

 زمین از معتبر بخش آنها در که کشورهايی در مالکانه بهره اخذ طريق از را، روستاها از برآمده درآمدهاي که

 فروش طريق از بازرگانان که مالی و تجاري هاي بهره اخذ طريق از يا دارد، تعلق شهرنشینان به مزروعی هاي

 يا و داده اختصاص خود به آنها، تولیدات از بخشی ارزان خريد و روستانشینان به شده ساخته کاالهاي گران

 است اي واسطه همچنین بزرگ شهر کنند می جذب خود به ربوي هاي بهره با وام پرداخت طريق از باالخره

 و نموده اعمال طريق اين از را خود سیاسی و اقتصادي نفوذ که يافته، رشد کشورهاي و خارج و داخل میان

 می تادهاف ساختار از گاه و يافته شکل تغییر فضاي شود، می تحمیل خارج از که کنشی اثر بر روستايی فضاي

 ترقیات نفوذ موجبات که امکانات دادن گیل تا درآمدهاست و ها انسان جذاب بیشتر شهر غالب عمل.  باشد
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 هاي فعالیت از کانونی تواند می شهر همه اين با. آورد فراهم روستايی هاي محیط در را اجتماعی و اقتصادي

 پیشرفته، صنعتی هاي جامعه در برعکس. است شبهه محل آن کیفیت البته که آيد، حساب به طلبی تجدد

 نفوذ شاهد ما باز باشد، کرده حفظ را خود ويژه وجوه از بزرگی بخش شهري و روستايی مناظر اگر حتی

 چند هر هستیم، نشینان شهر و روستايیان زندگی شرايط تدريجی تجانس و يکديگر در ها نقش متقايل

 خويش نقش ايفاي به معکوس، جهت در منتهی تکمیلی، مناسبات.  است متفاوت آنها زندگی محل چارچوب

گذران  موجبات شهرنشینان براي روستاها و کند می عرضه کار و خدمات روستايیان به شهر.  است مشغول

 ما کشور در(. 133-135 1369 اولیويه،) آورد می فراهم را اعصاب تمدد و استرحت زمینه و فراغت اوقات

 اقتصاد نظام يک در روستا، و شهر میان مکمل و متقابل نیاز اخیر، هاي دهه تا دور هاي گذشته از ايران

 اجتماعی - اقتصادي تحوالت با همزمان. است بوده روستا و شهر میان متعادل رابطه برقراري عامل اي منطقه

 در(. 133-135: 1369 اولیويه،) آورد می فراهم را اعصاب از بعد خصوص به اخیر ي دهه چند در که عمیقی

 نظام يک در روستا، و شهر میان مکمل و متقابل نیاز اخیر، هاي دهه تا دور هاي گذشته از ايران ما کشور

 - اقتصادي تحوالت با همزمان. است بوده روستا و شهر میان متعادل رابطه برقراري عامل اي منطقه اقتصاد

 از بسیاري گرفت، صورت دنیا در صنعتی از انقالب بعد خصوص به اخیر ي دهه چند در که عمیقی اجتماعی

 تجارت در شدن ادغام با و گرفته قرار کار جهانی تقسیم گردونه در نیز ما کشور جمله از و جهان کشورهاي

 مصرف و صنعتی کشورهاي نیاز مورد خام مواد کننده په ته صورت به قاجاريه، دوره اواخر از ايران جهانی،

 هاي بخش خوردن ضربه قیمت به نقشی چنین ايفاي.  آمد در کشورها اينگونه تولید مازاد می کننده

 موجب را داخلی منتگران و وران پیشه و روستايیان شديد فقر نهايت در و شده، تمام صنعت و کشاورزي

 بخش شدن سرازير و شمسی هجري 1340ي  دهه از پس نفتی رآمدهاي د رفتن باال ديگر سوي از.  گرديد

 وخامت بر خود نوبه به 1340 دهه ارضی اصالحات همچنین و شهري نقاط به درآمدها اين از توجهی قابل

 بسیار شهرها ي جاذبه افزايش در نیز طرفی از و افزود کشاورزي بخش مشکالت بر همچنین و روستاها اوضاع

 به همه گرفت، صورت ارضی اصالحات دنبال به روستا در که تحوالتی(. 29-30: 1374 احمديان،) بود مؤثر

 تنها زمین تنم که به طوري انجامید روستايی و کشاورزي هاي فعالیت از کار نیروي بیشتر چه هر جدايی

. ماندند باقی زمین بدون بودند نت فاقد که روستايیان از گروهی عمال و شد انجام نت صاحب دهقانان میان

 کشاورزي هاي فعالیت از کار نیروي شدن آزاد باعث محدودتري سطح در کشاورزي امر در آالت ماشین کاربرد

 اقتصاد به وابستگی ارضی، مالیکت در تحول:  عامل سه دوره اين در مجموع در. شد زمین از شدن رانده و

 مهاجرت شدت افزايش و دوره اين در روستا و شهر روابط تحول در کشاورزي نیی مکانیزاسیون ساختار پولی،

 و شهر روابط استحکام امر اين.  است بوده آفرين نقش شهري هاي جاذبه کنار در شهرها به روستايی هاي

 و خدمات سازندگی، جهاد تشکیل با و 1357 سال در ايران انقالب وقوع با.  نمود متزلزل شدت به را روستا

 توسعه روند عراق و ايران ساله هشت جنگ وقوع با اما. گذاشت گسترش و توسعه به رو روستاها در زيربناها

 به شد معطوف روستاها به توجهات مجددأ 1367 سال در تحمیلی جنگ از پس. شد مواجد رکود با روستايی
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...(  و گاز و برق و آب شامل) زيربنايی مختلف خدمات از خانوار 20از  باالتر روستاهاي اغلب امروزه که طوري

 همچنان روستاها در درآمد و اشتغال ايجاد و تولیدي خدمات دستی، صنايع کشاورزي، لیکن. شدند برخوردار

. نشود کاسته چندان روستايی هاي مهاجرت شدت از که گرديده موجب عوامل اين که باشند می رکود دچار

 عنوان به روستا و شهر فضايی تعامالت در گیردگست حال عین در شهرها، به روستا گسترده وابستگی ريشه

 شهري نیافتگی توسعه نهايت در که. است آمده وجود به آنها بین متقابل نیاز اين از ناشی تعامل و بودن مکمل

 افزوده روستايی هاي مهاجرت و شهري فقر و نشینی حاشیه میزان بر و داشته پی در توامان را روستايی و

 .(64–66 :1363 امیان،سح) است

 

 رویکرد ها و نظریات پیرامون روستا شهرها -2-9
 نظریه دوگانگی

 توسعه جهان واقعی اوضاع با رسد می نظر به که شد گشوده گانگی دو مدل انداز چشم ، 1950 دهه خالل در

 از يکی هلندي اقتصاددان بوکه (33:1371 هلند، از DHV مشاور مهندسان) دارد بیشتري انطباق نیافته

 يک وي اجتماعی دوگانگی تئوري. است توسعه حال در کشورهاي در اجتماعی دوگانگی نظريه پیشگامان

( 217:1376 باغیان، قره) دارد کاربرد نیافته توسعه کشورهاي در که است اجتماعی و اقتصادي جامع تئوري

 طبق( 79: 1381، ابراهیمی و يزدي پاپلی) است داده ارائه اندونزي اقتصادي اوضاع براساس را خود نظريه وي

 بخش اول.  اند شده تشکیل مجزا کامال بخش دو از توسعه حال در کشورهاي اقتصادي دوگانگی نظريه

 که( روستا) کشاورزي يا سنتی بخش دوم بخش و سوداگراست و بازاري پذير، گون دگر که( شهر) صنعتی

 بوکه. دارد نیاز مدرن بخش از فناوري و مهارت انتقال به و است پنهان بیکاري داراي و گذران وقت ايستا،

 سیستم: هستند دارا را تفکیک قابل سیستم نوع دو نیافته توسعه کشورهاي امروزي جوامع دارد اعتقاد

 نوين روابط نمودار که داري سرمايه و است داري سرمايه ماقبل صورت به آنها تولید روابط که سنتی اجتماعی

 می زندگی روستايی مناطق در مردم اکثر که حالی در جوامع اين در(. 318 ،1376 باغیان، قره) است تولیدي

 نبود بر دوگانگی، مفهوم اقتصادي شقوق کلی بطور. کند می کفايت آنها معاش براي صرفاً تولیدشان کنند،

 در. دارند را تأکید بیشترين جديد بخش در اشتغال رشد با مقايسه در کشاورزي بخش در اشتغال هايفرصت

 جذب و جديد بخش در سرمايه انباشت طريق از فقط توسعه و کند دنبال را توسعه بايد جديد، بخش نتیجه

 و متوازن رشد ايجاد نظريه جاي به نظريه اين ترتیب بدين. شود می پديدار صنعت در کشاورزي انسانی نیروي

 که کشاورزي و روستايی توسعه رفتن بین از قیمت به سريع، شدن صنعتی توجیه براي شد اي پايه متعادل،

 داد تشکیل بود، 1960 دهه در را توسعه حال در کشورهاي از بسیاري هاي مشی خط اصلی مضمون

 (.35: 1371 هلند، از DHV مشاور مهندسان)

 نظریه نوسازی
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 اجتماعی - فرهنگی هاي جنبه بر متکی هايمدل داشتند تالش که را شناسانی جامعه اکثر توجه بوکه عقايد

 معروف مدرنیزاسیون نظريه به عموماً آنها کار نتیجه. کرد جلب خود به دهند، گسترش را توسعه فرآيند در

 بوده توسعه پردازان نظريه از بسیاري فکري بناي زير که( 35: 1371 هلند، از DHV مشاور مهندسان) است

 قرار مدرن و سنتی گروه دو در را جوامع نظريه اين انديشمندان( . 73: 1381 ابراهیمی، و يزدي پاپلی)است 

: همان) سوادند بی و گسترده خانوادگی نظام داراي مرتجع، مبتدي، آنان ديدگاه از سنتی جوامع. دهند می

 حال در و يافته توسعه کشورهاي بین موجود هاي برشکاف تقلیدي مبناي بر و تدريج به توان می که( 75

 به سنتی جامعه يک کامل دگرگونی بر نوسازي مفهوم دارد اعتقاد مور ويلبرت که آنطور و کرد غلبه توسعه

 اظهار هودسن(. 24: 1364 ازکیا،) دارد داللت آن به مربوط اجتماعی سازمان و تکنولوژي انواع با جامعه يک

 رشد اي منطقه يا همسايگی اثر آن در که انتقالی گسترش فرآيند يک طريق از توانند می نوآوريها که داشت

 به پخش کرد خاطرنشان هودسن ديگر، سويی از. شوند جاري اسکان نظام سراسر در آيد، می بوجود گروهی

 به شهر بزرگترين اشاعه نقطه که افتد اتفاق اسکان نظام در معکوس بطور تواند می نیز گام به گام اي شیوه

 (.64:  1384 ايونز، و پاتر) آيد می شمار

 قطب رشد

 حاکم 1950 دهه اقتصادي تفکر بر مطلوب استراتژي عنوان به متعادل رشد نظريه شد، گفته قبالً که همانطور

 طرح براي زمینه دهه، اين در سوم جهان کشورهاي ضعیف رشد نرخ مشاهده و دهه اين گذشت با اما. بود

 نامتعادل رشد تئوري 1950 دهه اواخر در دلیل همین به، (199:1371روزبهان، ) شد فراهم مخالف نظرات

 به سرمايه، کمبود به توجه با داشت اعتقاد که بود تئوري اين بنیانگذاران از هیرشمن. گرديد آن جايگزين

: 1380 کالنتري،)  گردند متمرکز اقتصادي خاص هاي بخش در بايد متنوع هاي بخش در گذاريسرمايه جاي

 محدوديت مورد در تذکر با 1950 سال در((  اقتصادي توسعه استراتژي)) بنام خود کتاب در (. هیرشمن55

 پايه بر متعادل رشد که چیزهايی همان يعنی ، توسعه حال در کشورهاي در سرمايه و تخصصی نیروهاي

 بیان را استدالل اين وي (200:1371روزبهان، )  کند می مطرح را خود نظريه است، شده نهاده بنا آن فراوانی

 اين. شود تلقی اقتصادي توسعه اولیه مراحل ناپذير اجتناب ويژگی حکم در بايد شدن قطبی که کند می

 طريق از که آيد می شمار به نامتوازن اقتصادي رشد راهبرد يک از مستقیم حمايتی نمايانگر اساساً استدالل

 براي تقاضا ايجاد با هابخش اين رشد و شود می متمرکز اقتصاي بخشهاي از معدودي در گذاريسرمايه آن

 ناموزون توسعه ، نامتعادل بخشی رشد منطقی نتیجه بنابراين. انجامید خواهد اقتصادي ديگر بخشهاي

 فرآيند مکانی کاربرد که بودند کسانی نخستین از میردال و هیرشمن (64:1384ايونز، و پاتر)  است جغرافیايی

 منطقه توسعه هاي نظريه و اقتصادي رشد مدلهاي میان پیوند ايجاد براي طريق اين از و شناختند را توسعه

 (46:1371،  هلند از DHV مشاور مهندسان)  کردند اقدام اي

 پیرامون -نظریه مرکز
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 مناطق در اي فزاينده نحو به توسعه و اجتماعی مازاد محصول که میردال و هیرشمن ديدگاههاي به توجه با

 پیش در 1970 اوايل و 1960 دهه پايان در دانشمندان از تعدادي جانب از شود، می قطبی نیافته توسعه

 بر کارهايی چنین. کردند می حرکت زمان مرسوم شناخت خالف بر آنها روند اين در. شد تدوين و گرفته

 اينگونه نمونه ترين شده شناخته شايد. گیرد می بر در را تاريخی بعدي که است استوار مطالعاتی شالوده

 مباحثه. است شده تدوين فريدمن جان آمريکايی، ريز برنامه دست به که باشد پیرامون - مرکز مدل کارها،

 نظر به(. 68: 1384 ايونز، و پاتر) شد خواهد منجر آن اقتصادي فضاي تدريجی صرفأ منظري از فريدمن، عمده

 ديگري و است نظام پوياي و پیشتاز قطب مرکز، يکی. است فضايی نظام زير دو شامل جغرافیايی نظام هر وي

 دارد قرار مرکز به نسبت پذيري سلطه و وابستگی حالت در که آورد حساب به نظام بقیه را آن تواند می

 بر متکی است، انديشمندان دسترس در اي منطقه ريزي برنامه نظريه عنوان به آنچه اما(. 16: 1360 حمصی،)

 می اجرا قابل و يکپارچگی نظريه به نیل براي اي مالحظه قابل تالشهاي نیازمند لذا. است قطبی رشد مفهوم

 چارچوبی که است اي نويسنده چند از يکی فريدمن جان. گیرد قرار معقول و منسجم ساختار يک در که باشد

 به اقتصادي صرفا بحثی از گرفتن فاصله ضمن وي. هد می ارائه ساختاري چنین براي هماهنگ، بیش و کم

 عقیده به. کند می حرکت نوسازي نظريه و متقابل کنشهاي اي، منطقه شدن قطبی بین پیوندي ايجاد سمت

 شهري نظام اين حقیقت در. شود می تشکیل پیرامونی نواحی و اي هسته بخش چند يا يک از کشوري هر او

 مربوطه هسته با که روابطی اساس بر نیز پیرامونی نواحی و دهد می تشکیل را اي هسته مناطق که است

 (.48: 1371 هلند، از DHV مشاور مهندسان) شوند می تعريف دارند،

 راهبرد توسعه از پایین به باال

 اقتصادي پديده توسعه جهانی، ريزان برنامه نظر به 1960 و 1950 هاي دهه در شد گفته قبال که همانطور

 از موجی رشد قطب مفهوم و نوآوري پخش تئوري تلفیق با و مدرنیزاسیون رهیافت از استفاده با که است

 کشورها از بسیاري گويد می استور بطوريکه. گرديد ايجاد سکونتگاهی نظام توسعه زمینه در اطمینان و اعتماد

 روي رشد مرکز استراتژي اجراي به اسکان، الگوي فضايی تعادل به دستیابی و اي منطقه نابرابريهاي رفع براي

 قطب هاي سیاست که است داده نشان تجربی تحلیل و تجزيه. بودند کننده ناامید آمده بدست نتايج اما. آورند

 کندي رشد از که صنايعی و افتاده کار از صنايع جذب به موفق عمدتا اي حاشیه مناطق در شده اجرا رشد

 در شان مالکین و آنها کنترل که اند شده صنايع از شعباتی جذب به موفق حداکثر يا و است شده برخوردارند،

 در اينرو از(. 93: 1380 کالنتري،) اند داشته مناطق اين بر مثبت اثر کمتر يا و اند بوده مناطق اين از خارج

 قطب مشی خط خصوص در بويژه پايین به باال هاي سیاست به گسترشی به رو انتقادات 1970 دهه دوم نیمه

 در جديدي پارادايم توسعه، مدار -روستا راهبردهاي بر بیشتر تاکید مبناي بر 1975 سال از. شد مطرح رشد

 .است شده ياد باال به پايین از توسعه بنام رويکرد اين که گرفت قرار اولويت

 نظریه مراکز رشد
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 ريزي برنامه هاي سیاست اصلی هسته متمرکز زدايی تمرکز راهبرد کشورها از بسیاري در 1960 دهه در

 شدن قطبی به را خود جاي شديد، شدن قطبی آن موجب به که آمد می شمار به ملی و اي منطقه شهري،

 اقتصادي فضاي يک در رشد قطب توسعه بر پرو فرانسوا اولیه نظريه(. 125: 1384 ايونز، و پاتر) سپرد پراکنده

 بحث انتزاعی و مجرد اقتصادي فضاي در را رشد قطبهاي تمرکز ابتدا، وي ،(74: 1380 کالنتري،) دارد تاکید

 تواند می جغرافیايی نظر از رشد قطب يک است معتقد بطوريکه جغرافیايی، و فیزيکی فضاي در نه نمود

 متمرکز را نکته اين نیز ريچاردسون.است متمرکز و يکپارچه اقتصادي نظر از ولی باشد پخش و پراکنده

 آنجا در که شهري تمرکزهاي مورد را رشد مرکز و صنعتی فعالیتهاي براي را رشد قطب است بهتر که گرديده

 کرد، نشان خاطر نیز بروکفیلد( 248: 1380 کرمانی، صباغ) بريم کار به يابند می استقرار صنعتی فعالیتهاي

 فعالیتهاي آن در که شد مترادف شهري مرکز يک با سرانجام رشد، قطب اولیه ايده تدريجی گسترش

 مرهون بیشتر رشد قطب مفهوم جغرافیايی توسعه ريچاردسون، اعتقاد به. داشتند قرار توسعه حال در اقتصادي

 مقابل در که داد می نشان را فضايی شده تصور رشد مرکز تکوين واقع در رويکرد اين. بود بودويل تالشهاي

 رشد مراکز و رشد قطب مفاهیم تفاوت بر عالوه(. 125: 1384 ايونز، و پاتر) گرفت می قرار بخشی رشد قطب

 و گرفت نظر در بايد جغرافیايی ابعاد بدون و اقتصادي فضاي يک در رشد قطب)آنها گیري شکل فضاهاي در

 و رشد قطب ديگر تفاوت نیز نويسندگان از بعضی. دارد جاي فضايی و جغرافیايی مکان يک در رشد مراکز

 و ملی سطح در رشد هاي قطب که معتقدند و کنند می مطرح اي منطقه يا ملی مقیاس در را رشد مراکز

 کالنتري،) است نويسندگان اين از يکی میسرا. پی.آر که گیرند می شکل اي منطقه سطح در رشد مراکز

1380 :74.) 

 نظریه آگروپلیتن )روستا شهری(

بسیاري از برنامه ريزان و نظريه پردازان توسعه، خط مشی هاي قطب رشد را مورد انتقاد  1970از اواخر دهه 

 ابسته به تحوالت بنیادي است که با نظريه توسعه از پايینقرار دادند. از طرفی مفهوم توسعه روستايی نیز و

 فريدمن بررسی آن از پس و 1975 سال در داگالس و فريدمن تحقیقات با بخصوص امر اين. شود می مربوط

 اين از يکی شهري - روستا توسعه يا آگروپلیتن توسعه که گیرد می قرار توجه مورد 1979 سال در ويور و

 براي مستخدمینی بصورت قطبی توسعه و رشد قطب هاي نظريه آنها نظر به .آيد می شمار به رويکردها

 همه و جهانی توسعه براي سرزمینی شالوده به بازگشت بر اينرو از. نمودند عمل فراملیتی شرکتهاي سرمايه

 .ورزيدند اصرار باشد، مبتنی اساسی نیازهاي بر که جانبه

 سه بر نظريه اين. هستند( اگروپلیتن(( )روستايی جماعات)) نظريه نام به پردازان نظريه از ويور و فريدمن 

 است استوار زير محور

 داوطلبانه خودياري و همکاري -

 اگروپلیتن ناحیه با روستايی جماعات - 

 (12: 1376 آسايش،) باال به پايین از توسعه با غیرمتمرکز توسعه روش - 



28 
 

 خطوط پیرامون - مرکز و رشد قطب نظريات در موجود ضعفهاي به توجه با داگالس مايک و فريدمن جان

 شهرها ايجاد تجسم که اند کرده مطرح شهري - روستا توسعه آمايشی سیاست عنوان تحت را جديدي نظريه

 و کوچک نواحی در را شهرگرايی کلیدي عناصر از اي پاره که شهرهايی به روستا يعنی. شتزارهاستک پهنه در

 منطقه درون در بايد اساس اين بر(. 212: 1382 سناجردي، رجبی و يزدي پاپلی) داراست روستايی تراکم پر

 هر منابع بر اختیار بودن دارا با کوچکی شهر و مزارع و روستاها از اي مجموعه شامل محصوري هاي محدوده

 واقع در و شود شناخته رسمیت به( همگانی مشارکت و متقابل همیاري اساس بر) خودگردانی قدرت و قلمرو

 افی،صرّ) نمايد تدبیر را داخلی افزوده ارزش نگهداري و خارجی قدرت از جلوگیري و محلی تولید از حفاظت

 صورت به و است اصلی فعالیت کشاورزي آن در که است اي تاحیه نیز اگروپلیتن ناحیه ،(124 ،1377

 می صورت مردم خود وسیله به امور ساير و انتخابات ريزيها، برنامه و شود می اداره خودگردان و خودمختار

 از کنند می زندگی روستايی جماعات اين در افرادي. است فرهنگی ناحیه يک بر مبتنی اگروپلیتن روش گیرد،

 به روستايی جماعات. شوند می بسیج مشترک هدف يک به رسیدن جهت و دارند همگونی فرهنگی نظر

 بردن بین از و تمرکز رفع جهت و شوند می جدا هم از اي تاحیه يا اي حوزه هاي محدوده و مرزها وسیله

 اساسی نیازهاي از حرکت اين. است تدريجی توسعه حرکت ويتز نظريه همچون و دارد ناظر نقش دولت تسلط

 ابراهیمی، و يزدي پاپلی) رسد می فردي شده تفکیک نیازهاي به بعدي مراحل در تا شود می شروع جامعه

 که شود سعی بايد اگروپلیتن بخشهاي مبناي بر توسعه در کند می اشاره فريدمن که همانطور (199: 1381

 بازارهاي وسعت و اجتماعی آموزش و باشد فیزيکی صنايع توسعه حداکثر براي هدفی داخلی، اقتصاد گوناگونی

 روستانشینی اهداف است ممکن که است استراتژيهايی از يکی فريدمن نظريه. دهد افزايش  را اي ناحیه

 در صنعتی تمرکز و شهرنشینی طرف به اخیر تمايالت براي جايگزينی آن موضوعات چند هر. شود نامیده

 و روستايی زندگی نوع روستا، در اقتصاد تقويت و زراعتی کار به بازگشت با فرضیه اين. است سوم جهان

 مدنظر دارد. را روستايی ارزشهاي

 از: عبارتست توسعه به رسیدن راههاي نظريه اين طبق

 اقتصاد ساختن متنوع طريق از تولید افزايش -1

 اي منطقه بین و اي منطقه بازارهاي گسترش -2

 زيست محیط حفظ و زندگی کیفیت بر تاکید -3

 گروهی ارزيابیهاي اجراي معناي به اجتماعی آموزش و خوداتکايی اصل -4

 هاي فعالیت پايه بر که شد خواهد شهرهايی ايجاد به منجر اگروپلیتن توسعه که شود می تصور اينرو از

ايونز،  و پاتر) است مبتنی محلی جمعیت منابع و مهارت هاي پايه درون از تقويت براي و استوارند کشاورزي

129:1384) 

 نظریه شهرهای کوچک
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 قطب نظريات اساس بر عمدتا که سکونتگاهی نظام توسعه ملی راهبردهاي و توسعه هاي سیاست از بسیاري

 به منجر و شد داده سوق فضايی نابرابري از خاصی نوع سمت به غالبا بودند، استوار رشد مراکز و رشد هاي

 کشورهاي در شتابان شهرنشینی ترتیب بدين. گرديد سکونتگاهی مراتب سلسله سطوح تمامی نیافتگی توسعه

 نظام در اسکان الگوي توزيع است، شهرنشینی و صنعتی توسعه سیاستهاي محصول که سوم جهان

 چند در گذاريسرمايه و زيربنايی امکانات جمعیت، نامتعادل تمرکز. است داده قرار تاثیر تحت را سکونتگاهی

 اي منطقه و ملی وحدت و يکپارچگی در حتی که گرديده وابستگی و دوگانگی بروز موجب بزرگ کانون

 سوم جهان کشورهاي توسعه در تاثیري گونه هیچ سیاستی چنین اتخاذ بطوريکه است، نموده ايجاد اختالل

 سکونتگاهی نظام مکانی ساختار آنکه مگر نشود يافت آنجا در اي توسعه هرگز است ممکن و نداشته

 در کوچک شهرهاي تاثیر مطالعه اساس اين بر .Johnson), 1970:(166گردد سازماندهی مجددا زيستگاهها

 دنیس توجه مورد شديدا ديدگاه اين بعدها و گرديد ريزي پايه وي توسط ابتدا اي منطقه و محلی توسعه

 راهبرد با آشکارا شهري - روستا توسعه 1990 دهه آغاز در.(Mathur, 1982: 203) شد واقع راندينلی

 (.216:  1382 سناجردي، رجبی و يزدي پاپلی) گرديد جايگزين متمرکزاست، متوسط و کوچک شهرهاي

 زداییشهر های کوچک و تمرکز 

 به طبیعی منابع تنها نه که هستند مواجه اي منطقه رشد در فضايی تمرکز پديده با سوم جهان کشورهاي

 زمینه و ها فرصت اقتصادي، توسعه فرايند بلکه گرديده، توزيع ملی سرزمین سراسر در نابرابر و نامتوازن طور

 جذب را جديدي هايگذاريسرمايه ها، فرصت اين. است آورده بوجود خاصی نواحی درون در فقط را هايی

 رشد (.40: 1382 فنی،) آيد می بوجود همیشگی و اساسی هاينابرابري و امتیازات خود اين که کنند می

 بودن باال و مسکونی واحدهاي کمبود قبیل از متعددي مسائل ظهور موجب کشورها اين در شهرها سريع

 بر تاکید اساس بر توسعه ريزيهاي برنامه اند کرده پیشنهاد محققان از تعدادي اينرو از گرديد، بیکاري میزان

 صورت در معتقدند توسعه امر در کوچک شهرهاي نقش نظريه طرفداران. شود تهیه کوچک شهرهاي پويايی

 تغییر مهاجرتی مسیرهاي کوچک، شهرهاي در اساسی نیازهاي ديگر و تربیت و تعلیم و شغلی امکانات تامین

 جمعیت کنفرانس در. شد خواهد مهاجران نهايی مقصد کوچک شهرهاي بزرگ، شهرهاي جاي به و يافته

 میانی و کوچک شهرهاي جهانی شبکه تجهیز لزوم گرديد، برگزار بخارست در 1974 سال در ملل که سازمان

 الگوي با که توسعه حال در کشورهاي توسط سیاست اين و گرديد مطرح بزرگ شهرهاي رشد کاهش براي

 کوچک، شهرهاي در مهاجران جذب(. 26: 1383 زبردست،) شد پیگیري بودند، رو به رو شهري نامتوازن

 از. کند می تعديل را شهرها قبیل اين مسائل و آورد می وجود به بزرگ شهرهاي جمعیت افزايش در کاهشی

 و متعادل را توسعه حال کشورهاي در سکونتگاهی سیستم کوچک، شهرهاي در الزم امکانات تامین طرفی

 و شهر روابط نتیجه در دارد اساسی نقش ملی اقتصادي و اجتماعی توسعه در سیستم اين و سازد می متوازن

 ناحیه در کشاورزي بخش پايگاه دگرگونی، اين با و يابد می گسترش سکونتگاهها همه توسعه مسیر در روستا

 توسعه در کوچک شهرهاي که دهد می نشان اخیر سالهاي در آمده بعمل بررسی هاي. شود می تقويت نیز
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 کارگرهاي عرضه زيرا دارند خاصی اهمیت التین آمريکاي و آفريقا آسیا، کشورهاي اقتصادي -اجتماعی

 می شناخته ملی و اي ناحیه توسعه مهم عوامل از کوچک شهرهاي در خدماتی و اقتصادي اجتماعی، مختلف

 می عمل توزيع مراکز نقش در بهداشتی و آموزشی تجاري، شغلی، امکانات تامین با کوچک شهرهاي. شود

 اقتصادي اجتماعی تحرک به را ناحیه از بخشی روستايی، هاي حوزه کشاورزي تولیدات بازار عنوان به و کنند

 و اسکان شبکه تکمیل براي کوچک شهرهاي وجود داشت اعتقاد النسو(. 414: 1373 شکويی،) رسانند می

 رابطه در تیدسل. است ضروري روستايی و شهري زيستگاههاي میان تعادل برقراري در مناسب مفصلی ايجاد

 نقاط، برخی در تمرکز از پیشگیري منظور به گويد می سکونتگاهی نظام در جمعیت توزيع بهینه نظام ايجاد با

 امکچی،) باشد می تاکید مورد اسکان نظام سیاستگذاري در مقیاس میانی، و کوچک شهرهاي رشد به توجه

1383 :50.) 

 دالیل توجه به شهر های کوچک

 قرار توجه مورد 1970دهه  از واقع در کوچک شهرهاي گسترش ريزيهاي برنامه در کوچک شهرهاي به توجه

 نظر مد همواره متوسط شهرهاي و شهرهاي کوچک به توجه سیاست بعد هاي دهه و دهه اين طی در گرفت

 باال روستايی و شهري نواحی بین دوگانگی وجود(. Omaja, 1987,69) است بوده محققان و ريزان برنامه

 تا شده سبب..  متمرکز شدت به مديريتی نظام محیطی تعادلهاي عدم شهر، به روستا مهاجرت نرخ بودن

 بیش بزرگ شهرهاي که است اين بر تصور غالبا شوند تلقی اهمیت با توسعه هاي برنامه در کوچک شهرهاي

 نیستند، آنها رشد از جلوگیري به قادر بازار نیروهاي که آنجا از و اند يافته رشد بهینه يا اقتصادي مقیاس از

 بايد کوچک و متوسط شهري مراکز توسعه و تمرکز فضايی عدم تشويق جهت خاصی هاي سیاست لزوما

 .يابد گسترش

 :از عبارتند کوچک شهرهاي به توجه داليل کلی طور به

به  که شهر زمانی اقتصادي کارايی که است شده پذيرفته موضوع اين تئوريکی نظر از:  اقتصادي کارايی -1

 زيانهاي بگذرد، معینی حد جمعیتی از ابعاد هرگاه و گذارد می کاهش به رو رسد می جمعیت از معینی سطح

 آن با ارجحیت بنابراين. شود می موجب را کارايی شهر افت و شده اقتصادي هاي مرفه جانشین اقتصادي

 هزينه کمترين با و بوده حداقل آنها در بناها زير و خدمات نهايی که هزينه بود خواهد شهرها از مرتب اندازه و

 47 :1982) آورند فراهم را امکانی چنین توانند می میانی و کوچک شهرهاي دارند عرضه می را ممکن

,(Mathurom. 
 از نیز فضايی تعادل نظر از اجتماعی عدالت تامین و اي منطقه و ملی هاي واقعیت: برابري و عدالت اهمیت -2

 گسترش به دادن ارجحیت در را ملی اهداف تحقق و نیل براي جمعیت متعادلتر توزيع که است مواردي

 کانون چند در جمعیت ناتوازن تمرکز که است شده پذيرفته نکته اين. داند می میانی و کوچک شهرهاي

 .سازد می مختل را ملی وحدت و يکپارچگی و شده وابستگی حالت و دوگانگی بروز سبب بزرگ جمعیتی
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 داراي که هستند مراکزي کوچک، شهري مراکز که است واقعیتی اين: کوچک شهرهاي اي توسعه نقش -3

 می مراکز اين که نقشی هذا مع باشند، می روستايی متقابل اقتصادي روابط و روستايی جمعیت بیشترين

 به همگانی، نیازهاي به الزم توجه نمايند، ايفاء روستايی جامعه اجتماعی - اقتصادي توسعه راستاي در توانند

 صورت روستايی نواحی با نقاط اين بین و کوچک شهري مراکز درون ارتباطی و نقل و حمل ساختمانهاي زير

: 1375)فنی،  حالی که همه اين جوانب اجزا شهري مهم در توسعه موفق روستايی هستند در است، نگرفته

30). 

 در توسعه کدیدگاه های موجود در زمینه نقش شهرهای کوچ -2-10
 واقع و بودن پويا بودن، انگلی ديدگاههاي به کوچک شهرهاي کارکرد و نقش خصوص در موجود ديدگاههاي

 خود حوزه در را کوچک شهرهاي نقش کوچک، شهرهاي بودن انگلی ديدگاه طرفداران. شود می تقسیم بینانه

 براي تواند می که منابعی اقدام اين معتقدند افراد اين(. Omaja, 1987: 82)دانند می استعماري نقش يک

 کند می منتقل شهرها کالن مراکز به گذاريسرمايه براي شود واقع مفید روستايی ساکنان

(1983:391,Rondinelli). مراکز اين بوسیله تولیدي روابط استثماري ماهیت گروه اين ديد از همچنین 

(. omaja, 1987: 83) کند می کمک شهري مراکز از حمايت و روستايی نواحی تضعیف به و يافته افزايش

 که کشاورزي کاالهاي براي تجارت مراکز عنوان به توانند می شهرها اين معتقدند بودن پويا ديدگاه طرفداران

 نهاده و اعتبار توزيع و خدمات تمرکز(. Gaila, 1992: 131)نمايند عمل شود می تولید روستايی نواحی در

 مسیرهاي و کند عرضه سطح ترين پايین در را کشاورزي هاي نوآوري تواند می شهرها اين در کشاورزي هاي

 واقع ديدگاه نظر از اما .(Bajracharya, 1995: 5)نمايد مواجه زمانی و اي فاصله کاهش با را نقل و حمل

 وضعیت و منطقه در شهر موقعیت به و نیست يکسان نواحی همه در کوچک شهرهاي کارکرد و نقش بینانه

 در کوچک شهرهاي گروه اين نظر اساس بر(. 182: 1380 خرامه، ايزدي) است وابسته اجتماعی اقتصادي

 و بازاريابی الگوهاي مجدد ساخت محصول، فرآوري هاي فعالیت گسترش به توانند می روستايی نواحی

 (.Rondinelli, 1983: 2) نمايند کمک اجتماعی و عمومی خدمات به دسترسی

 نقش شهرهای کوچک در توسعه سطوح سرزمینی -2-11
 ملی توسعه

 هاي دهه در توسعه حال در کشورهاي بیشتر فراوان توجه مورد ملی توسعه در کوچک شهرهاي نقش موضوع

 بر مشتمل که اند کرده محول آنها به را خاصی نقش نیز توسعه و شهرنشینی به مربوط ادبیات و است اخیر

 - تمرکز عدم با همراه شهرها کالن رشد تسهیل - شهري ناموزون تورم و برتري با مقابله -: است زير موارد

 - شهري و روستايی نواحی پیوند - برتر شهري خدمات به روستايی نواحی دسترسی امکانات عرضه و ارائه

 تیل(. Mathur, 1982: 15-16) جمعیت بیشتر پراکندگی و توزيع با همراه ملی قضايی يکپارچگی بهبود

 را( پايین از توسعه سیاست) پايین از يافته اشاعه شهرنشینی ملی، توسعه در کوچک شهرهاي نقش در هنسن

 توسعه حال در کشورهاي توسعه جهت عملی و میسر وسیله دارد، بر در را میانی و کوچک شهرهاي توسعه که
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 وي نظر به. است آنان زندگی مجاورت در روستايی اندک نیازهاي رفع به کمک آن هدف که است دانسته

 از متوسط و کوچک شهرهاي پیشرفت و رشد وسايل نمودن مهیا هدف، اين تحقق براي راه ترين مناسب

 اهداف به ارگانیک صورت به يافته، بسط شهري سیستم يک ، توسعه روند در که نحوي به باشد می پايین

 (. 85: 1375 باقري،) يابد پیوند جمعیتی

 ای منطقه توسعه 

 اجتماعی - اقتصادي توسعه در کوچک شهرهاي که دهد می نشان اخیر سالهاي در آمده عمل به هاي بررسی 

 مختلف کارکردهاي عرضه زيرا دارند؛ خاصی اهمیت التین آمريکاي و آفريقايی آسیايی، کشورهاي اغلب

 فنی،) شود می شناخته ملی و اي ناحیه توسعه مهم عوامل از شهرها، اين در خدماتی و اجتماعی اقتصادي،

 تخصص و خودشان اطراف نواحی به آنها ارائه براي خدماتی امکانات تمرکز با شهري مراکز اين(. 4: 1375

 و شهرکها(. Mandal, 1988) گردند می قلمداد اي منطقه توسعه امر يک عنوان به بازرگانی، امر در يابی

 و اساسی اجتماعی خدمات اينکه جهت به دارند فعالیت کشاورزي بازارهاي عنوان به که کوچکیشهرهاي 

 نواحی و يکديگر با که ارتباطی و پیوند واسطه به و آورند می فراهم روستايی جمعیت براي را روستايی امکانات

 توسعه راستاي در - شده بندي اسکلت شبکه -فیزيکی مبنايی عنوان به توانند می دارند، اطرافشان روستايی

 کارکردهايی کوچک شهرهاي اي، منطقه توسعه ديدگاه از(. 61: 1367 راندينلی،) باشند مطرح اي منطقه

 حوزه مرکزي مکان عنوان به توانند می شرطی به و دارند کشاورزي خدمات مراکز نیز و عرضه و بازاريابی چون

 صورت به و يافته توسعه ارتباطات و نقل و حمل شبکه يک در که نمايند عمل خود روستايی و شهري نفوذ

 و اي منطقه توسعه و رشد در تسريع جهت کوچک شهرهاي گزينش. باشند گرفته قرار حصول قابل هاي گره

 شهري مراتب سلسله در شهرها اين موقعیت به حدي تا آنها، پیرامونی ناحیه يا حوزه به دهی سرويس نیز

: 1376 حاصل، حسینی)دارد بستگی آنها نفوذ حوزه اقتصادي هاي پتانسیل و امکانات به همچنین و منطقه

 توسعه و پايدار سکونتگاهی مراتب سلسله يک که دارد وجود استدالل اين سکونتگاهی مراتب سلسله (.50

 را اقتصادي هاي فعالیت از اي دامنه بزرگ شهرهاي اگرچه. است ضروري اي، منطقه توسعه تحقق جهت يافته

 يک اينکه مگر پذيرد، نمی تحقق اطرافشان نفوذ حوزه براي توسعه اين هاي مزيت و فوايد اما کنند می جذب

 اين يافته، توسعه مناسب نقل و حمل شبکه اين. باشد داشته وجود يافته توسعه مناسب نقل و حمل شبکه

 و شوند بازاريابی آن فرآوري يا شهري مصرف براي ناحیه در شده تولید کاالهاي که سازد می فراهم را امکان

 از اي ايده چنین در. يابد اشاعه شهري مراتب سلسله از خارج طرف به اقتصادي و اجتماعی هاي نوآوري

. کنند می عمل کشاورزي خدمات و بازاري مراکز عنوان به کوچک شهرهاي اي، منطقه توسعه فرايندهاي

 و منظم سکونتگاهی مراتب سلسله تکوين و پیدايش بايست می سیاست که است شده استدالل بنابراين

 توسعه نقش اينکه براي شوند، تجهیز کوچک شهرهاي که شود حاصل تضمین اين تا کند تشويق را متعادل

سکونتگاه  نقش (. اهمیتMekyaa & Rokodi:  1990: 22)کنند بازي را شان خدماتی ارزنده و مثبت اي

 اقتصادي و اجتماعی توسعه و پیشرفت هیچ داشت اظهار توان می که است حدي به توسعه در انسانی هاي
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 حاصل( کارايی و آسايش و امنیت تامین نظر از) کفايت با سکونتگاهی هاي شبکه و سیستم وجود بدون

 برنامه الگوهاي مهمترين از يکی روستايی مراکز مراتب سلسله الگوي(. 14: 1372 شجاعی،). شد نخواهد

 طريق از روستا و شهر زندگی آمیختن هم در الگو، اين مهم هاي ويژگی از. هاست سکونتگاه فضايی ريزي

 مراتب سلسله میانی سطح مراکز در روستايیان نیاز مورد زيربنايی رفاهی، امکانات و خدمات تمرکز

 نواحی در کوچک شهرهاي بنابراين(. همان) باشد می روستاشهرها يا محلی شهرکهاي نام به سکونتگاهی

واقع شوند و اين امر مستلزم تقويت و  موثر سکونتگاهی مراتب سلسله يکپارچگی بهبود در توانند می روستايی

ايی برانگیخته شود و فوايد و منافع توسعه و تجهیز اين شهر ها می باشد تا از اين طريق نیز توسعه روست

حاصل از آن در حوزه نفوذ گسترده شود. از طرف ديگر توسعه شهر هاي کوچک نیز مستلزم تعیین موقعیت و 

هلند،  DHVجايگاه آن ها در سلسله مراتب سکونتگاهی و جیگاه عملکردي آن ها است )مهندسان مشاور از 

1371 :16.) 

 - روستايی پیوندهاي بهبود براي کارا و موثر ابزار توانند می کوچک شهرهاي شهري -روستا پیوندهاي و روابط

 بین واسط حلقه يک عنوان به توانند می شهرها اين ديگر طرف از( Galile, 1992:131)  (باشند شهري

 کوچک شهرهاي ،(Pedarson, 1995: 79)کنند عمل شهري مراتب سلسله باالتر سطوح و روستايی نواحی

 مفید حومه و شهر و روستايیان و کارگران جانبه دو همکاري و براي حومه و شهر بین اقتصادي همکاري براي

 از روستايی بزرگ نواحی و سو يک از میانه شهرهاي و بزرگ شهرهاي بین کوچک شهرهاي. شود می واقع

 کوچک شهرهاي توسعه. کنند می عمل دو اين بین دهنده پیوند يک عنوان به و اند گرفته قرار ديگر سوي

 و شهر بین اقتصادي مشارکت و حومه و شهر بین کاالها مبادله براي و کشاورزي تولیدات افزايش توسعه براي

 دوجانبه همکاري افزايش و بهبود براي کلیدي نقاط شهرها اين که است خاطر بدين اين. هستند مفید حومه

 ، شهرهاي(Dyin & Zongfen 1982: 265-26) هستند حومه و شهر بین و روستايییان و کارگران بین

 تولیدات افزايش و کشاورزي صنايع توسعه طريق از را روستايی - شهري پیوندهاي سازي برقرار کوچک

 بهبود و ايجاد در بتوانند کوچک شهرهاي اينکه براي( Poppe, 1991: 337) کنند می تسهیل کشاورزي

 عالوه واقع در. گرفت نظر در معیارهايی و مالکها بايست می شوند، واقع موثر شهر و روستا بین روابط و پیوند

 کوچک شهرهاي روابط در توسعه امر به مربوط هاي برنامه و طرحها اجراي براي فیزيکی، پیوندهاي تقويت بر

 :شود تاکید زير مالکهاي بر بايد کوچک شهرهاي انتخاب در روستاها و

 باشد آن اقتصادي توان پايه بر کوچک شهر انتخاب (1

 شود مشخت انتخابی، مراکز بازار نفوذ حوزه جمعیت (2

 . گردد تعیین بازار نفوذ حوزه دامداري و کشاورزي تولیدات قدرت (3

 شود معین بازار نفوذ حوزه اقتصادي ظرفیت (4

 بازار نفوذ حوزه و مرکز در کشاورزي غیر هاي فعالیت و توسعه زيربنايی شرايط در موجود سطوح (5

 .گردد تعیین
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 شود گرفته نظر در سود حداکثر به رسیدن براي اي ناحیه - محلی هاي اولويت (6

 گردد بررسی رقابت عوامل به توجه با هم به نسبت بازارها مجاورت  (7

 .دارد جمعیت نفر هزار پنج تا هزار دو از بازار عنوان به انتخابی مراکز کشورها از بعضی در  (8

 مرکز کیلومتري ده شعاع روستا، و شهر روابط امر به توجه با توسعه هاي برنامه در کنیا کشور در.  (9

 (302: 1373 شکوئی،) است شده داده تشخیص مطلوب و مناسب روستاها ايجاد براي بازار

 سیاست های تبدیل روستا به شهر و فرایند آن در ایران -2-12
 باشد: کشوري می اداري نظام در متقابل جريان دو از متأثر کوچک شهرهاي به روستا تبديل فرايند

 و بیشتر نقش ايفاي و ها فعالیت گسترش درصدد دولت، اجرايی هاي گیري تصمیم و ها سیاست -1

 شیوه به روند اين که است کشور روستايیان اقتصادي - اجتماعی و کالبدي فضايی تحوالت هدايت

 که چرا.  است داشته ادامه کنون تا( 1340 دهه اوايل) ارضی اصالحات اجراي زمان از گوناگون هاي

 هاي حوزه در رسان خدمات دولتی نهادهاي و ها سازمان شبکه توسعه به کوچک، شهرهاي برپايی

 طور به روستايی جمعیت از بخشی عمال شهر، به روستايی مراکز تبديل با. شود می منجر روستايی

 از مندي بهره براي آنها نفوذ حوزه روستاهاي و گیرند می قرار دولتی نهادهاي پوشش تحت مستقیم

 آنکه ضمن.  پردازند می کمتري هزينه و پیموده را تري کوتاه فاصله شهري، تسهیالت و خدمات

 نیز الزم کاالي دامنه و آستانه ارزش از کوچک شهرهاي در ها فعالیت و نهادها اين استقرار

 بخش ويژه به) اداري و سیاسی واحدهاي کشوري، تقسیمات قوانین تغییر با رو، همین از. برخوردارند

 رعايت بدون بخش، مرکز روستاهاي و شده تقسیم کوچکتري و بیشتر اجزا به( ها دهستان و ها

 .گردند می تبديل شهر به ساختاري، معیارهاي و ضوابط ديگر و جمعیتی آستانه

 به خود سکونتگاه تبديل خواستار اخیر، سالهاي در روستايی مراکز ساکنان: محلی مردم مطالبات -2

 از و اقتصادي لحاظ به و گردند برخوردار شهرها در مستقر امکاناتی و خدمات از تا باشند، می شهر

 آورد بدست را باالتري اعتبار و ارزش شان سکونت محل روانی جنبه

 در بايد شهري نقاط به روستاها تبديل جهت در دولتی هاي سیاست و محلی مردم مطالبات حال، هر در

 توانمندي از که هستند شهر به شدن تبديل تعدسم روستاهايی رو، اين از. يابد تحقق مناسب و موجه بستري

 هفتگی و محلی بازارهاي داراي) اقتصادي ،( اصلی هاي راه و ارتباطی هايگاههگر در استقرار) مکانی هاي

. باشند برخوردار پراکنده کالید و بافت داراي هاي آبادي به نسبت جمعیتی تمرکز و تاريخی پیشینه و( سنتی

 با تا گردند مند بهره الزم اقتصادي و فیزيکی کالبدي، هاي توانمندي از بايد روستايی مراکز ديگر عبارت به

 توانمندي اين. شوند پیرامون روستاهاي و خود ساکنان زندگی توسعه موجب محلی کوچک شهرهاي به تبديل

 دانست زير موارد شامل توان می را ها

 ارتباطی گاههگر بويژه و اصلی شهر بین هاي جاده کنار در استقرار با: مناسب ارتباطی و جغرافیايی موقعیت( 1

 .باشد برخوردار کارآمدي فیزيکی دسترسی از اصلی، جاده و روستايی هاي جاده
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 باشند داشته را پیرامون روستاهاي تولید از حاصل اقتصادي مازاد از بخشی زهکشی ظرفیت و توانايی( 2

 از مانع و نموده جذب را اطراف روستاهاي مهاجران از بخشی بتوانند مناسب، کارآفرينی ظرفیت داشتن با( 3

 .شوند بزرگتر شهرهاي به آنان مهاجرت

 از تا. باشند داشته روستايی و زيربنايی امور در دولت هاي گذاريسرمايه براي را الزم اقتصادي توجیه( 4

 اينگونه برپايی بنابراين،. آورند فراهم خصوصی بخش گذاريسرمايه براي را زمینه ها زيرساخت اين طريق

 انتخابی امیر) کن می پیدا معنا رود، می انتظار آنها از که خاصی کارکردهاي و ساختار چارچوب در شهرها

 و روستايی جمعیت بالطبع و کشور جمعیت فزاينده رشد با اخیر، ي دهه دو در(. 197: 1387 هشتپري،

 از پیش که معنا بدين.  گرفت خود به شتابان روندي شهر به روستا تبديل سیاست دولت، خاص هاي سیاست

 در شهرهايی کالبدي و اقتصادي ی،تجمعی هاي ويژگی لحاظ به الزم هاي زمینه و ها زيرساخت آمدن فراهم

 توسعه براي پايگاهی محلی، مردم هاي خواسته به پاسخگويی ضمن که اند شده تأسیس روستايی هاي حوزه

 شود فراهم بیشتر روستايیان با دولت ارگانیک ارتباط شهري دولتی نهادهاي طريق از و شود ايجاد محلی

 (.198: همان)

 فرایند تبدیل روستا به شهر و ادغام روستا در شهر

 اقتصادي، طبیعی، هاي ويژگی از که است طبیعی عرصه يک در انسان جمعی حیات از شکل اولین روستا

 و اجتماعی هاي ويژگی ها، فعالیت در دگرگونی و تحول. است برخوردار کالبدي و تاريخی فرهنگی، اجتماعی

 افزايش کالبدي، و فیزيکی گسترش طريق از پويا ي پديده يک عنوان به روستايی هاي سکونتگاه اقتصادي

 و تقويت با ها سکونتگاه از تعدادي میان اين در. شود می مشخص سکونتگاه در جمعیت افزايش و کارکردها

 برخوردار نیز توجهی قابل گسترش و رشد از و کرده وابسته خود به را ها سکونتگاه ساير خود کارکرد افزايش

 سبب يکديگر سوي به روستاها و شهرها فیزيکی گسترش ديگر سوي از(. 140: 1384 عسگري، و گلی) شده

 برخی در ديگر عبارت به. شود می( شهر)تر بزرگ سکونتگاه در( روستا)تر کوچک سکونتگاه ادغام و الحاق

 مبادالت مرکز در گرفتن قرار جمعیت، افزايش اجتماعی، و اقتصادي هاي نهاده تقويت گیري، شکل نوع موارد

 جزيی به رسمی طور به را روستا شهر، با همجواري و جغرافیايی بستر يک در اقتصادي و اجتماعی مراودات و

 و يابد شهري ماهیت و شده ادغام شهر در کامالً روستا که است ممکن وضعیت اين در. کند می تبديل شهر از

 بدين. دهد ادامه خود حیات به شهر درون حتی يا و حاشیه در روستايی ماهیت حفظ با همچنان اينکه يا

 تداوم. باشد داشته را کامل روستايی تا کامل شهري ماهیت از طیفی است ممکن سکونتگاه اين ترتیب

 و 1340 هاي دهه در شهرنشینی و تمرکزگرايی گرايی، صنعت در تسريع محور بر توسعه هاي استراتژي

 قطب در شهرسازي گسترش قانون تصويب همچنین شهري، زمین و مسکن براي تقاضا میزان افزايش 1350

 و مساعد اراضی در نسینی حاشیه ي توسعه و سازي ساختمان گسترش باعث 1354 سال در کشاورزي هاي

 سکونتگاه و غیرقانونی سازهاي و ساخت ي توسعه ديگر سوي از. شد شهرها پیرامون کشاورزي مساعد غیر
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 از خارج اراضی از استفاده ي نامه آيین دولت شد موجب بزرگ شهرهاي ي حاشیه در عمدتاً) رسمی غیر هاي

 (.104: 1383 پوراحمد، و ور پیله) نمايد تصويب 1355 سال در را شهرها حريم ي محدوده

 به شهرها سريع رشد شکل، سه به عمده طور به اخیر ي دهه چند طی در ايران در شهري فضايی ي توسعه 

 شهرهاي ايجاد و ارتفاع در شهرها رشد شهر، در روستا ادغام صورت به اطراف روستاهاي و پیرامونی نواحی

 برهه در خود تحول فرايند در روستاها اساس اين بر(. 110: 1383 افتخاري، و خانی طاهر) است بوده جديد

 با آنها از بعضی فرايند اين در داده، ادامه خود حیات به طوالنی هاي مدت نموده، رشد يافته، ظهور زمان از اي

 شهر نام به را جديدي حیات ي دوره جمعیت افزايش يا و شهرها درون در ادغام يا ديگر و روستاهاي با ادغام

 از ديگري گروه. اند داده حیات ادامه روستايی سکونتگاه يک عنوان به همچنان نیز بعضی و اند نموده شروع

 به و گرفته پیش در را افول دوران آوري، فن تحوالت و جامعه اجتماعی اقتصادي شرايط تغییر با روستاها

 سپري با)اخیر گروه روستاهاي از بعضی. باشند می( جمعیت تخلیه معرض در)مواجه جمعیت کاهش با مرور

 می دست از کامل طور به را خود جمعیت و شده مواجه افول با ،(اشباع) توسعه رشد، پیدايش، دوران نمودن

 آن از نظران صاحب برخی که گرفته شکل اي گونه به تحوالت اين( 115: 1386 همکاران، و فیروزنیا) دهند

 فرهنگی، هاي زمینه در تغییرها و تبديل و ها ريختن درهم ها، روشدگی و زير ترين عمیق "عنوان به

 و 1375 سرشماري در آمار اساس بر(. 7: 1369 توانا، ضیاء) اند نموده ياد "کالبدي و اقتصادي و اجتماعی

 کشور مختلف هاي استان سطح در شهري ي نقطه 400 سال ده ي فاصله در نظران صاحب تايید و 1385

 با موارد از بسیاري در و است شده تشکیل شهر به روستا يک تبديل از برخی تعداد اين از. است يافته تکوين

 (.178: 1388 نظريان، ؛166: 1385 سعیدي،) است گرفته شکل جديدي شهري ي نقطه روستا، چند ادغام

 ارزشی دو رويکرد يک ما، کشور در شهر به روستايی سکونتگاه يک تبديل در موجود رويکرد که آنجايی از

 می صورت هاسکونتگاه از گونه اين ويژگیهاي و خصايص متنوع، ابعاد به کامل توجه عدم از حاکی که است

 و گلی) دارند تاثیر شهر به روستا يک تبديل و گیري شکل در سیاسی عوامل و مردمی تقاضاهاي فقط و گیرد

 اجتماعی، ابعاد در مناسب بسترهاي ايجاد بدون چنانچه فرايند اين نتیجه در ،(139: 1384 عسگري،

با  شهرهايی و شده شهرنشین جمعیت و شهرها آمار رفتن باال سبب تنها باشد زيربنايی و کالبدي اقتصادي،

 بر. گردد می شهرهايی چنین براي عمده مشکالت ايجاد سبب خود امر اين و آورد می بوجود ناقص کارکرد

 اساسی هاي فرايند از يکی بعنوان شهر به آنها شدن تبديل و روستاها ادغام پیامدهاي و آثار بررسی اساس اين

 کشور روستايی و شهري سکونتگاهی نظام واقع در و بوده برخوردار زيادي اهمیت از ها سکونتگاه تحول

 .است بوده همراه خاص پیامدهايی با کالبدي و اجتماعی اقتصادي، ابعاد در که شده عمده تغییراتی دستخوش

 

 

 

 



37 
 

 : روند تغییرات معیار تبديل روستا به شهر1-2جدول شماره 

 
 537: 1392: زنگنه، مأخذ

 کوچک شهرهای گسترش در تاثیرگذار عوامل

 در استفاده براي آب کمبود اطراف، کشاورزي اراضی کم کیفیت بواسطه است ممکن کوچک شهرهاي رشد

 کشاورزي شرايط که جايی حتی شود، محدود ضعیف، تقاضاي خاطر به محصوالت کم تولید يا و کشاورزي

 نامناسب توزيع و زمین نابرابر مالکیت بواسطه درآمد رشد از است ممکن باشد می ثبات با و مطمئن بالقوه

 توسعه فرايندهاي در مثبت هاي نقش کردن بازي منظور به .آيد بعمل گیري جلو روستايی مالی هاي دارايی

 را آنها که دارند نیاز( مسکن و خدمات زمین،) شده ساخته محیط يک به شهرهاي کوچک محلی، و اي منطقه

 سازد تا به عنوان مراکز اقتصادي، خدماتی و اداري و پايگاه هاي محلی براي مهاجران باشند. از اين رو قادر

 نقش توسعه اين درو هم  برند می دولت هاي سیاست از منفعت هم که هايی مکان عنوان به کوچک شهرهاي

 سرزندگی و نفوذ و . اعتبار(Mekyaa and – Rokodi, 22-1990،21)  است شده ديده کنند، می بازي

 و کشاورزي بخش گسترش رو اين از. آنهاست روستايی نفوذ حوزه اقتصادي توسعه به کوچک وابسته شهرهاي

 صنايع ايجاد .(Mathur,1982،17) دانند می کوچک شهرهاي موفقیت کلید را روستايی درآمدهاي افزايش

 بزرگ، شهرهاي داخل به آنها کردن معطوف بدون کوچک، شهرهاي رشد برانگیختن براي مقیاس کوچک

 جهت تغییر ترغیب و تشويق و صنعتی زدايی تمرکز آغاز براي کوچک شهرهاي در صنعتی هاي مشوق ايجاد

 بهبود (Mohammed,1995،112. )باشد می کوچک شهرهاي سوي به بزرگ شهرهاي صنايع از برخی

 بالقوه می گذاران و سرمايه ساکن جمعیت براي تر جذاب مکان يک را شهر که خاص ساختی زير خدمات
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 موفقیت در ها نهاده توزيع داري، انبار بازاريابی محصول، بانکی، تسهیالت بهبود و ايجاد همچنین و سازد

 اجراي و مکان دقت با انتخاب به کوچک شهرهاي هاي برنامه موفقیت .است ضروري کوچک شهرهاي توسعه

 نشده برداري بهره اقتصادي بالقوه امکانات پايه بر بايست می برنامه براي مکانها .بود وابسته خواهد آن موثر

 و هايشان زير ساخت توزيع فعلی سطوح اقتصادي، هاي براي فعالیت شهرها کنونی ظرفیت نفوذ شهرها، حوزه

 می جهانی بانک. شوند انتخاب شهرها،بازار  افزايش فعالیت براي عملی پروژه هاي برنامه قابلیت و توانايی

 توسعه که ملی اقتصاد مضمون در و يابند رشد و ريشه گرفته روستا از بايد میانی و کوچک شهرهاي گويد،

. بود خواهند امري چنین دار عهده مالی و پولی هاي سیاست. نمايند شده پیشرفت يکپارچه بازار نیروهاي

 خصوصی بخش پیشگامی و ابتکار کشوري، و المللی بین نهادهاي سود از مالی تسهیالت ايجاد بدون

 نظام در نیاز جديد مورد بنايی زير هاي قابلیت ايجاد براي الزم اقتصادي فرايندهاي و شد نخواهد برانگیخته

 (.17 ،1372 نوري،. )يافت نخواهد رشد کشور شهري

 موثر و کارا بطور اندازه چه تا آنها شود مشخص تا گیرند قرار ارزيابی مورد بايست می کوچک شهرهاي

 کشاورزي، وري بهره و تولید برانگیختن شهري، - روستايی پیوندهاي تقويت همچون کلیدي، کارکردهاي

 می مؤثر توسعه، ديگر هاي فعالیت و شغل ايجاد طريق ازدرآمد  و رشد تأمین و خدمات تامین و کردن مهیا

 (.Leinbach,1992،317. ) باشند

 :دارند توجه به نیاز ذيل موضوعات عملیات سطح در

 هاي زمینه پیش ايجاد اجتماعی، خدمات ديگر و بهداشت آموزش، نظیر اساسی خدمات کردن مهیا - الف

 خصوصی بخش سوي از نقش ايفاي براي اساسی

 ، تکنیکی کمکهاي و داري انبار و بازار، تسهیالت شامل بازاري، پشتیبانی و حمايت ساخت زير ايجاد - ب

 .بازاري و کوچک شهرهاي براي مديريتی چارچوب يک تعیین و اعتباري

 وجود تبعیض کشاورزي براي تجارت زمینه در آن در که دلپسند و زيبا محیط يک نگهداري و ايجاد - ج

 .و بازاري کوچک شهرهاي بهبود در برابري هدف تسهیل جهت در و باشد نداشته

 مديريت مالی توسعه، تدارک براي هايی مکانیزم که است اين عملیاتی - کاربردي سطح در نهايی موضوع -2

 ديده شود تدارک محلی هاي در زمینه هم و اي منطقه هاي زمینه در هم بازاري کوچک شهرهاي نگهداري و

 .(159 -157 ،1380 خرامه، ايزدي)

 بررسی تجارب جهانی تبدیل روستا به شهر  -2-13
 فیلیپین

 به روستايی منطق در گزينشی هاي گذاريسرمايه از استفاده براي گرفته صورت اقدامات نخستین از يکی

. شد می مالی حمايت 2USAID سوي از که بود 1UFR رويکرد مناطق اين ي توسعه براي راهکاري عنوان

                                                           
1 The Ultimate Forward Rate. 
2 United State Agency For International Development. 
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 طرح، اين اساس بر. بود تنسی دره طرح شبیه آمد، در اجرا به 1بیکل منطقه در 1970دهه در که رويکرد اين

 و آبیاري و سد ي توسعه هاي برنامه و کشاورزي هاي پروژه ي برگیرنده در که رودخانه اين بستر توسعه طرح

 تبديل طرح اين هدف. آمد می در جامع اي منطقه ي توسعه ي برنامه يک صورت به بود، شهري ي توسعه

 آن در دولتی ضد هاي شورش کاهش همچنین و پويا ي منطقه يک به فیلیپین مناطق فقیرترين از يکی

 برنامه گیر گريبان معموال که مشکلی با طرح اين متأسفانه Blake & at al), 2012:  (39 بود منطقه

 طرح اين. مختلف هاي وزارتخانه میان ضعیف بسیار هماهنگی يعنی. شد مواجه شود، می مرکزي ريزي

 فرآيند از قبل چه نهادي تحوالت ديگر و ارضی اصالحات براي پیشنهاد هرگونه به عنايت بدون همچنین

 مشارکت افزايش و تمرکززدايی اصل دو به برنامه اين در. داد ادامه خود کار به آن خالل در چه و ريزي برنامه

 اين توسعه براي روستايی مناطق در شهري کارکردهاي تأسیس به فقط و بود نشده چندانی توجه عمومی

. بود نشده انجام روستايی مناطق نیازهاي با شرايط ي زمینه در اي مطالعه گونه هیچ. بود شده بسنده مناطق

 در مطلوبی کرد کار تنها نه شهرها که داد نشان طرح اين کار به آغاز از سال 10 از پس گرفته صورت مطالعات

 (Koppel, 2003: 20) بودند شده رکود دچار نیز خودشان بلکه نداشتند روستايی مناطق

 اندونزی

 جاوه ايالت مرکزي قسمت در واقع 2بانجارنگارا شهر براي نقش سه اندونزي مورد در گرفته صورت بررسی در

 .است شده گرفته نظر در

 خدمات ارائه و خريد مرکز -1

 ( جاکارتا) شهر کالن مناطق به شهري روستايی مهاجرتهاي از جلوگیري -2

 کشاورزي محصوالت براي بازاريابی و حمايتی مراکز -3

 براي (De Jong, 1998: 23) است نشده ايفا خوبی به نقش سه اين از يک هیچ که داد نشان بررسی اين

 و خريد براي شهرها از منطقه اين جمعیت اکثريت گفت بايد( خدمات و خريد مرکز) اول نقش مورد در مثال

 در اشتغال ايجاد ديگر سوي از. کردند نمی استفاده بانکی هاي وام و بهداشت آموزش چون خدماتی از استفاده

 که اين نهايت در. گرفت می انجام کندي به بسیار داشت، بااليی بسیار سطح آن در بیکاري که منطقه اين

 اما بود، احشام و ها میوه بازاريابی براي مهمی مرکز شهر گرچه کشاورزي حمايتی مرکز يک عنوان به حتی

 ساکن احشام، و ها میوه خريداران اکثر همچنین. يافت نمی راه شهر به کشاورزي تر مهم بسیار هاي فرآورده

 ساکنان براي اشتغال ايجاد رو، اين از آمدند؛ می شهر به نقاط ديگر از خريد روزهاي در بلکه، نبودند؛ شهر

 (.Maude,(14 :2007 شد  می محدود آن با مرتبط مزاياي ديگر و محلی

 تایلند

                                                           
1 Bikel 
2 Banjavnegara 
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 نشان است، شده انجام 1970 اواسط در که اول بررسی. است شده انجام خاص شهري - روستايی جريانات و

 تقاضا و 1ماي چیانگ در تولید و آوري عمل براي محصوالت خريد قبیل از اقتصادي تأثیرات تقريبأ که داد

 از فراتر شعاعی در روستاها اين ساکنین هاي هزينه و درآمدها افزايش و اطراف روستاهاي در خدمات براي

 ماي چیانگ اطراف روستاهاي ساکنان. رسید می صفر سطح به تقريبا شمالی شهر اين از رانندگی ساعت يک

 دقیقه 90 شعاع در که کسانی براي حتی آمدها و رفت اين فراوانی اما آمدند می شهر اين به خريد براي عمدتا

 سوم يک از بیش و بود هفته در مسافرت يک حدود تقريبا کردند می زندگی شهر مرکز از اتوبوس با مسافرت

 .اند نگذاشته پا آنجا به اصال که اين يا و اند رفته شهر اين به ندرت به آنها که گفتند می ها خانواده اين

 اين. شد انجام آن مشابه و قبلی تحقیق اساس بر ماي چیانگ مورد در ديگري مکمل تحقیق بعد دهه يک

 حساب به شهرهايی معدود جزء را ماي چیانگ مرکزي، دولت که گرفت صورت آن از پس سال چندين تحقیق

 بودند، اولويت در اي منطقه رشد مرکز يک عنوان به گذاريسرمايه و ريزي برنامه لحاظ از که بود آورده

 شهر اين سريع رشد ،اجتماعی – اقتصادي منابع فضايی گسترش رغم علی که داد نشان قبلی پژوهش

 منابع بیشترِ ماي چیانگ هاي کارخانه در شده صرف هاي هزينه حقیقت، در است؛ محدود بسیار همچنان

 توانند نمی روستاها که رسید نتیجه اين به بررسی اين. اطراف روستاهاي تا کرد می بانکوک شهر عايد را خود

 تالش تاکنون که گفت بتوان شايد: سازند برآورده است صنعتی و مدرن اقتصاد يک الزمه که را آنچه

 کشاورزي هاي فرآورده مثل روستايی تولیدات از قادرند که نوينی بازرگانی فعالیتهاي ايجاد براي هماهنگی

 ماي چیانگ با ساعت يک که روستايیانی که کرد اشاره همچنان تحقیق. است نگرفته صورت کنند، استفاده

 خريد براي کمتر و کنند می تهیه آن اطراف شهرکهاي و خود روستاهاي از را خود مايحتاج اکثر. دارند فاصله

 و رفتند می ديگر روستاي به روستايی از که گرد دوره هاي فروشنده وجود همچنین. روند می ماي چیانگ به

 غذا، بتوانند مردم که بود شده باعث فروختند، می آنجا ساکنان به را اقالم ديگر حتی و اساسی کاالهاي

 مقايسه در اگرچه کنند؛ دريافت شهر به مراجعه به نیاز بدون را کاالها ديگر و آشپزخانه وسايل و دارو پوشاک،

 اثر اما بودند ماي چیانگ با تعامل در مجاور روستايیان از بیشتري تعداد که داد نشان قبلی بررسی مطالعه با

 Singer),(76 :1999 بود   محدود همچنان اقتصادي افزايش

 تدوين فرآيند از بخشی همچون فصلی مهاجرت به که شده انجام تايلند روات استان در ديگري بررسی

 خانوارهاي تعامالت اکثر که است رسیده نتیجه اين به نگرد، می روستايی خانوارهاي اقتصادي استراتژي

نمی طول به کشاورزي محصوالت برداشت فصول در ماه دو يکی از بیشتر و است موقتی شهرها با روستايی

 در آمد و رفت براي الزم امکانات و منابع که را فقیران فقیرترين معموالً شهر با تعامل اين، بر عالوه کشد؛

 دسترسی نظر نقطه از شهر و روستا هاي پیوستگی هم به رو، اين از گیرد؛ برنمی در ندارند، را طوالنی مسافت

 صورت مطالعات. است گزينشی بسیار شهري مناطق در اقامت مدت و بندي زمان و شهري کارکردهاي به

                                                           
1 Chiangmai 
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 زمان گذر در بانکوک به روستايیان مهاجرت که داد نشان تايلند شرق شمال در واقع 1روات استان در گرفته

 می خود شهري تعهدات سرگرم و گرفتار مهاجران اين که چرا برد، می بین از را روستا در موجود هاي شبکه

 نیاز که فصولی در ها مهاجرت اين علت به همچنین. يابد می کاهش روستاها به آنها بازگشت رو اين از و شوند

 سرانجام. آيد می پیش کارگر شديد کمبود است، زياد بسیار کشاورزي هاي زمین روي بر کار براي کارگر به

 از و شود نمی استفاده روستايی هاي زيرساخت گسترش براي شهرها در کار از حاصل درآمدهاي از که اين

 باشد؛ روستايی هاي برنامه پیشبرد براي الزم انسانی نیروي در آمده پیش کاهش جبران تواند نمی رو اين

 هاي مندي بهره اين اما شوند می مند بهره شهرها به مهاجرت از روستايی خانوارهاي برخی گرچه بنابراين،

 (.kocken, 2012: 65) بیانجامد روستايی اقتصاد زيان به درازمدت در است ممکن مدت کوتاه

 نیز( پاکستان فیلیپین، سريالنکا، اندونزي،) آسیايی کشور چند در رشد مراکز در گرفته صورت مشابه تحقیقات

 روستايی جوار هم مناطق براي اقتصادي منافع افزايش و انتشار فرآيند موارد گونه اين در که است داده نشان

 و شهر میان پیشین و پسین پیوستگی هم به که است آن گر حکايت ها يافته اين است بوده ناچیز بسیار

 در واحد اي منطقه مرکز يک براي ريزي برنامه است ممکن گرچه است، محدود فضايی نظر نقطه از روستا

 براي کشاورزي غیر شغلی هاي فرصت ايجاد به توان می آن ثمرات جمله از و باشد ثمر مثمر درازمدت

 فروش و خريد و اجتماعی هاي زمینه در شهري - روستايی محلی تعامل گسترش و روستايی مناطق ساکنان

 توسعه استراتژي يک تدوين نیازمنديم بدان آنچه که رسیم می نتیجه اين به پس. کرد اشاره محصوالت

 از يکی نیز منطقه شهرهاي. جويد سود بهینه اي گونه به روستايی ي بالقوه امکانات از که است اي منطقه

 در شهرها و روستاها ي توسعه ثمرات از متمرکز غیر رويکرد يک طريق از و هستند استراتژي چنین اجزاي

 .Mike),(10 :2006  برند می بهره منطقه سطح

 تبدیل روستا به شهر و اثرات آن -2-14
 مورد و ناديده غذايی امنیت و توسعه اندازهاي چشم در اغلب اما است، ضروري بسیار کوچک شهرهاي وجود

 و خدمات کنندگان تولید نیازهاي تأمین جمله از اساسی کارکردهاي داراي ها شهر اين. گیرند می قرار غفلت

 Tacoli and, 2017: 2) باشند می خود پوشش تحت جمعیت به کشاورزي غیر بخش در اشتغال و کاال

Agergaard). تقدم باعث و يافته فزونی اخیر، هاي دهه در شهرنشینی توسعه روند صنعتی انقالب وقوع با 

 برنامه بی صورتی به شهرها اخیر هاي دهه در که دهد می نشان شواهد. است شده شهرسازي بر شهرنشینی

: 1397 همکاران، و انصاري) اند رسیده خود اولیه وسعت برابر چندين به شهري هاي محدوده و کرده رشد

 سیاست از يکی عنوان به مستعد و بزرگ روستاهاي ترويج با شهري مراکز افزايش اخیر، هاي سال در (.147

 .Omidi et al),. 2014: 196 ( است شده گرفته نظر در روستايی زندگی سبک بهبود براي اصلی هاي

 بزرگ شهرهاي در بسیاري مشکالت و مسائل پیدايش باعث شهري، تمرکز ما، توسعه حال در دنیاي در

 شهرهاي توسعه اثر در که تعادل عدم اين به آمدن فائق جهت اي منطقه و شهري پژوهشگران. است گرديده

                                                           
1 Ravat 
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 عنوان به متوسط و کوچک شهرهاي توسعه به را خود هاي تحلیل تمرکر و توجه است، آمده وجود به بزرگ

 تمرکر به ريران برنامه توجه توسعه، حال در کشورهاي بیشتر در. اند داده اختصاص مؤثر و الزم استراتژي يک

 شهرها، کالن ناهنجار رشد مهار سکونتگاهی، نظام به بخشیدن توازن هدف با سرزمین کالبدي -فضايی زدايی

 کیفیت بهبود جديد، شغلی هاي فرصت ايجاد روستايی، - شهري دوگانگی و اي منطقه هاي نابرابري کاهش

 در متفاوتی راهبردهاي به بزرگ؛ شهرهاي به روستائیان مهاجرت کاهش و روستايی و شهري نواحی در زندگی

 (.3 ،1391 پور، سمیعی) است شده منجر نشینی شهر و جمعیت توزيع زمینه

 گذشته دهه چند طی ايران در باشد؛ می ها آن تقويت و شهر به روستا تبديل راهبردها، اين ترين مهم از يکی

 و سجادي) اند شده تبديل شهر به روستايی نقاط از بسیاري شهر، به بزرگ روستاهاي تبديل سیاست اجراي با

 ها، سکونتگاه شدن شهر معیار معرفی براي کشوري تقسیمات قانون راستا همین در(. 268: 1391 همکاران،

 اداري -جمعیتی ترکیبی معیارهاي به صرف جمعیتی معیار از که اي گونه به ديده، خود به زيادي تغییرات

 سکونت نظام الگوي اخیر، هاي دهه در قانون اين در تغییر. است يافته تغییر( بخش مرکز و شهرستان مرکز)

 و شهري مراتب سلسله هرم قاعده شدن ترپهن باعث تغییرات اين. است داده تغییر شدت به را کشور در گاهی

 اين مبناي بر مشی خط اين(. 541: 1392 شهرکی، زنگنه) است شده کشور در طبقات بیشتر شکاف ايجاد

 منظر از. دارند نقش محلی و اي منطقه ملی، توسعه فرايند در کوچک شهرهاي که است استوار کلی فرض

 اين به نمايد؛ می تسهیل را خدمات و بازار به دسترسی کوچک، شهرهاي تقويت شهري، -روستا پیوندهاي

 ناحیه سطح در سرمايه میزان نتیجه، در يابد؛ می افزايش خدمات و کاالها براي تقاضا درآمد، افزايش با ترتیب

 نتیجه در و کار و اشتغال در مثبتی اثر فرايند اين اي، نظريه جنبه از. شود می تر بیش کوچک شهرهاي و

 ارتقاي طريق از کوچک شهرهاي توسعه اخیر هاي سال طی(. Owusul, 2005: 87) دارد فقر کاهش

 قرار توجه مورد روستايی نواحی زندگی کیفیت بهبود اصلی هاي سیاست از يکی عنوان به شهر، به روستاها

 رضوانی) اند يافته ارتقا شهر به روستايی نقاط از زيادي تعداد اخیر، دهه چند طی مسیر اين در و است گرفته

 (.42: 1389 ديگران، و

 اشتغال و مسکن کمبود قبیل از متعددي مشکالت با توسعه حال در کشورهاي در شهرنشینی که آن وجود با

 ويژه به شهرها، هاي قابلیت بر ملی و المللی بین سطوح در ريزان برنامه و گذاران سیاست اما است، همراه

 مفهوم (.UNFPA, 2007) دارند تأکید ها انسان زندگی کیفیت بهبود براي متوسط و کوچک شهرهاي

 و شود می شناخته آسايش و رفاه سعادت، و خوشبختی زندگی، از رضايت عنوان به عمدتا زندگی کیفیت

 آن بیانگر مطالعات ديگر(. Zielinska et al, 2011: 199) کند می منعکس را انسان نیازهاي تحقق سطح

 از پنداشتی عنوان به فردي زندگی کیفیت سو يک از است؛ مبهم اي اندازه تا زندگی کیفیت اصطالح که است

 هاي مکان در زندگی هاي موقعیت زندگی کیفیت تر کلی بعدي از و شود می مطرح فرد گذران چگونگی

 جامعه يک در فرهنگ يا و پیرامونی محیط نظیر هايی موقعیت شود؛ می شامل را عامل يک حول مختلف

 هاي بحث زندگی، کیفیت ابعاد و تعريف مسأله بر افزون .(Pal & Kumar 87:2005) باشد می معین
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 که را اصلی قلمرو شش اسمیت دارد؛ وجود زندگی کیفیت مطالعات در استفاده مورد قلمروهاي درباره زيادي

 شناسايی اند، گرفته قرار استفاده مورد مختلف کشورهاي در زندگی کیفیت مطالعات در اي گسترده طور به

 نظیر اجتماعی هاي ناهنجاري و مشارکت آموزش، سالمت، محیط، کار، و ثروت درآمد،: از عبارتند که کرد

 و فرصت و زيستی به اولیه، نیازهاي شامل نیازها اساسی قلمرو سه نیز همکاران و رضوانی. جنايت و جرم

 .(69: 1393 همکاران، و خراسانی) اند داده قرار توجه مورد را فراغت

 صورت در و دارد بستگی آنها نفوذ منطقه در کشاورزي تولید به کوچک شهرهاي از بسیاري اقتصاد سو، يک از

 با کوچک شهرهاي ديگر، سوي از و بیند می آسیب سرعت به آنها اقتصاد کشاورزي، هاي زمین رفتن میان از

 منطقه از بخشی به و کنند می پیدا را توزيع مراکز نقش بهداشتی و آموزشی بازرگانی، شغلی، امکانات تأمین

 متوازن توزيع براي را الزم زمینه ترتیب، بدين و بخشند می اجتماعی - اقتصادي تحرک نظر مورد ناحیه يا

 دنیا در کوچک، شهرهاي جمعیت میزان مورد در که است بديهی. سازند می فراهم سرمايه و امکانات جمعیت،

 شهرهاي جمعیت میزان و سکونتگاهی مراتب سلسله نظام به توجه با کشوري هر و ندارد؛ وجود نظر اتفاق

 شهرهاي و روستاشهر را نفر هزار 25 زير شهرهاي ملل سازمان کارشناسان. پردازد می آن بندي طبقه به خود

 5 شهرهاي ايران، سرزمین آمايش طرح در(. 54: 1376 حبیب،) اند نامیده کوچک شهر را نفر هزار 50 تا 25

 ملل، سازمان بندي طبقه از پیروي با ملی، کالبدي طرح در اما شده تلقی کوچک شهر نفر هزار 25 تا

 (.138: 1380 خرامه، ايزدي) اند شده قلمداد کوچک شهر نفر هزار 50 زير شهرهاي

 افزايش از جلوگیري و روستايی مناطق ي توسعه در اساسی رويکردي ي مثابه به کوچک، شهرهاي ي توسعه

 و شهري ي توسعه مباحث در مهم موضوعات از نیز ايران در که است مدتی بزرگ، شهرهاي مشکالت

 با 1390 سال در شهرنشین جمعیت آمار( 78: 1387 وصالحی، شهابی الهی، سیف) رود می شمار به روستايی

 استمرار همچنین و اند گرديده تبديل شهر به روستايی حالت از که سکونتی مراکز تعداد افزايش به توجه

 در درصد 61٫3 از نشین شهر جمعیت سهم که است شده آن باعث شهري نواحی به جمعیت هاي مهاجرت

 سیاست(. 1390 ايران، آمار مرکز سايت) برساند 1390 سال در درصد 71/4به  را خود رفته رفته ،1375 سال

 شد مقرر آن موجب به که بود کار دستور در 1389 مصوب کشوري تقسیمات قانون در شهر به روستا تبديل

 از يکی. شوند شهر به تبديل جمعیت، نفر 3000 از بیش با روستاهاي و جمعیت تعداد هر با ها بخش مرکز

 با همزمان اجتماعی ديدگاه از يافتگی توسعه میزان داد، قرار توجه مورد زمینه اين در توان می که موضوعاتی

 اجتماعی و علمی ضرورت و اهمیت اجتماعی ي توسعه هاي شاخص ي مطالعه. باشد می شهر به روستا ارتقاء

 بعد در هم را جانبه همه و متوازن ي توسعه اجتماعی، هاي شاخص ي زمینه در کار بنابراين. دارد خاصی

 (. 239: 1392 کالنتري، و ايروانی زاده، حبیب) داشت خواهد پی در اجرايی بعد در هم و علمی

 تاثیرات اقتصادی

 کشاورزان که است کشاورزي محلی بازار دارد وجود روستايیان براي کوچک شهرهاي در که بازاري ترين مهم

 در دولتمردان و ريزان برنامه توجه لحاظ به که کنند می مشارکت آن در فروشنده و کننده تولید عنوان به
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. شود می کشاورزي محلی بازار کنار در کشاورزي صادراتی بازارهاي ايجاد به منجر کشاورزي مستعد نواحی

 و تدارک نیز و کشاورزي غیر اشتغال هاي فرصت و تسهیالت خدمات، به دسترسی تأمین با کوچک شهرهاي

 تنوع و اشتغال هاي فرصت افزايش موجب کشاورزي کردن تجاري براي الزم هاي مشوق و ها انگیزه تأمین

 در اجتماعی سرمايه و سواد سطح افزايش اقتصادي، رونق و درآمد افزايش صنعتی، هاي فعالیت تقويت شغلی،

 در و کنند می کمک روستايی نواحی در اقتصاد دگرگونی به و( 155: 1383 قادرمزي،) است شده شهرها

 محصوالت فرآوري خدمات بازاريابی، براي مراکزي صورت به توانند می نفوذ، حوزه با پیوند بهبود صورت

 در اجتماعی متقابل انفعاالت و فعل توسعه و نوآوري اشاعه مبادله، ارتباطات، توزيع، نقل، و حمل کشاورزي،

 کوچک، شهرهاي راهبرد اصلی گذاران پايه از راندينلی که همچنان(. Rondinelli, 1983: 395-397) آيند

 تعريف نقل و حمل خدمات نیز و کوچک صنايع و کشاورزي به وابسته صنايع در را شهرها اين عملکرد مبناي

 بخشهاي توسعه در کوچک شهرهاي کارکرد سان، بدين(. 217 1382 سناجردي، و يزدي پاپلی) است کرده

 بخش توسعه در کوچک، شهرهاي کارکرد ترين مهم است تحلیل قابل خدمات و صنعت کشاورزي، مختلف

 شهرهاي. است هفتگی بازارهاي در کشاورزي تولیدات توزيع آن، کارکردهاي از يکی که است کشاورزي

 و فروش براي را روستايی کاالهاي و کشاورزي محصوالت باالتر، سطح بازاري مرکز يک عنوان به کوچک

 و کشاورزي توسعه ادامه بدون رو اين از. کنند می مهیا اي ناحیه از خارج هم و اي ناحیه سطح در توزيع

 تقويت همچنین. داشت رشد انتظار کوچک شهرهاي از توان نمی کشاورزي، محصوالت فراوري فعالیتهاي

 انتظار از دور کنند، می تأمین روستايیان براي را کشاورزي هاي نهاده که هايی مغازه وجود بدون کشاورزي

 (Douglass,1998،11) بود خواهد

 کشاورزي هاي نهاده و ترويجی خدمات به آسان دسترسی قابلیت به کشاورزي تولید افزايش ديگر، عبارت به

 (.Silberfein & Kessler,  1988:85)  است نیازمند

 محصوالت براي بازار عنوان به مهمی نقش کوچک شهرهاي و بازاري هاي شهرک که است معتقد رادينلی

 داردر عهده به زراعی اشتغال مراکز و کشاورزي و تجاري هاي نهاده منبع کشاورزي،

1983،23,Rondinelli)اقتصاد به هم و بخشیده سرعت را شهر رشد خود نوبه به هم کشاورزي ، توسعه 

 خانوارهاي براي کشاورزي تولیدات افزايش فرصت ايجاد با که طوري به دهد؛ می شکل کوچک شهرهاي

)  میشود شهري مراکز رشد شهري، اقتصاد تنوع کشاورزي، غیر فعالیت ازدياد مشوق کشاورز،

1992،664,Evans.) 

 فعالیتهاي در مستقیما با سوم درجه و دوم درجه اشتغال بیشتر نیز بزرگتر شهرهاي در حتی آن بر عالوه

 جانبه دو اثرات اين در. است منکی کشاورزي تولیدات به مستقیم غیر طور به يا بوده کشاورزي بازار به مربوط

 گردد: می متجلی زير طريق از

 دهد؟ می افزايش را کشاورزي محصوالت براي تقاضا شهرنشین، جمعیت افزايش -
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 کشاورزي کاالهاي ستد و داد مراکز و نموده فراهم کشاورزي محصوالت براي را فروش بازار شهرها

 گردد؛ می محسوب

 تجاري، هاي فعالیت در را گسترده اشتغال زمینه کشاورزي، محصوالت مبادالت بازار آمدن وجود به  -

 سازد؛ می فراهم شهري کارگران براي محصوالت اين خدماتی

 می فراهم روستايی مناطق در را شهرها اقتصاد تنوع و شهري توسعه براي انگیزه کشاورزي توسعه -

 سازد؛

 اطراف روستاهاي در کشاورزي تولیدات افزايش موجب ها، شهر زيربنايی و رفاهی تسهیالت خدمات، -

 (. ,1983:3Ruddle & Randinelli) میدهد کاهش را کشاورزان توزيع و تولید هزينه و گردد می

-  

 می بازي حیاتی نقش روستايی درآمدهاي و کشاورزي تولید رشد از حمايت در کوچک شهرهاي کلی طور به

 جمع براي مراکزي عنوان به کوچک شهرهاي -الف: شود می اعمال عمده طريق دو از حیاتی نقش اين و کنند

 1992, 663) کشاورزي بخش نیاز مورد هاي نهاده توزيع -پ کنند؛ می عمل مزارع تولید بازاريابی و آوري

,Evans )نمايند می فراهم را. 

 زاينده اثرات از و هستند مقیاس کوچک اقتصادي هاي بنگاه و صنايع ايجاد بستر عمدتاً کوچک شهرهاي

 نباتی محصوالت آوريعمل و فرآوري به عمدتاً صنايع اين(. 10 ،1381 بابايی، علی) است دور به بزرگ صنايع

 محصوالت که جا آن از. پردازد می( مرتع و جنگل طیور، و دام شیالتی، باغی، زراعی، از اعم) حیوانی و

 محصوالت تولید در اگر حتی دلیل، همین به گیرند، می قرار فساد معرض در زمان کمترين در کشاورزي

 به. شود جلوگیري آن ضايعات از فرآوري، با بايد گردد، تولید محصول ترين باکیفیت و بهترين کشاورزي

 از حجم اين کاهش هاي گزينه مؤثرترين از يکی تواند می تکمیلی و تبديلی صنايع گسترش جهت همین

 محصوالت فرآوري درمهمی  عامل تبديلی صنايع معاصر، کشاورزي اقتصاد در که طوري به باشد؛ ضايعات

 به محصوالتی ديگر سوي از و دهند می ارتقا را اولیه محصوالت افزوده ارزش سو يک از که است کشاورزي

 از يکی تبديلی صنايع ايجاد. اند آمده دست به مدرن تکنولوژي از استفاده با که کنند می ارايه بازار

 و دايمی هاي بیکاري میزان از صنايع اين. است کشاورزي و صنعت بخش دو بین ارتباطات سودمندترين

 و آورده فراهم را کشاورزي بخش توسعه جهت مناسب زمینه همچنین. کاهد می کوچک شهرهاي در فصلی

 نابرابري کاهش و اقتصادي هاي بخش ديگر با پیوند شغلی، هاي فرصت ايجاد وري، بهره تولیدات، افزايش به

 متقابل روابط داراي کوچک شهرهاي توسعه و صنعتی توسعه بنابراين. شد خواهد منجر اي منطقه هاي

 .است شهرها اين شدن صنعتی به توجه کوچک، شهرهاي توسعه موفقیت عوامل جمله از و بوده تنگاتنگی

 تولیدات از زيادي مقدار حومه، و شهر بین اجناس مبادله با داخلی جريان هاي گره عنوان به کوچک شهرهاي

 در. دهد می انتقال وسیع روستايی نواحی به کوچک شهرهاي طريق از را متوسط و بزرگ شهرهاي صنعتی

 در ابتدايی صورت به روستايی نواحی در بومی و فرعی تولیدات و کشاورزي تولیدات از زيادي مقدار مقابل
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,  1982،26) يابند ۔می انتقال بزرگ و متوسط شهرهاي به سپس و شود می آوري عمل کوچک شهرهاي

Deyin & Sun .)از اقتصاد اين و دهد ۔می تشکیل را شهري اقتصاد اساس کوچک، شهرهاي بازار رو اين از 

 (.297: 1373 شکويی،)پذيرد می تأثیر روستايی هاي حوزه کشاورزي تولیدات

 به شهرها اين اهمیت نشانگر خورد می چشم به کوچک شهرهاي در اغلب که تجارت گسترده حجم و تنوع

 بازاري نقش توانند می زمانی کوچک شهرهاي(. 196 ،1380 خرامه، ايزدي) است اي منطقه بازار مراکز عنوان

 توسعه مناسب نقل و حمل شبکه يک در دسترس قابل هاي گره صورت به که نمايند ايفا خوبی به را خود

 دهنده ارائه مرکز عنوان به اما دارند، جزئی نسبتا نقش ملی و اي منطقه تولید در کوچک شهرهاي. باشد يافته

 منطقه نقل و حمل هاي - شبکه به دسترسی آوردن فراهم نیز و پیرامونی نواحی ساکنین به خدمات و کاال

 .دارد مهمی نقش ملی و اي

 تاثیر زیست محیطی

 شکل ها، کارکرد افزايش روستا، کالبدي و فیزيکی گسترش شهر به روستا يک تبديل ساز زمینه عوامل از

 مبادالت، مرکزيت در آن گرفتن قرار و جمعیت افزايش ، اجتماعی و اقتصادي نهادهاي تقويت و گیري

 به تبديل اين که زمانی اما. نموده ذکر توان می را جغرافیايی بستر يک در اقتصادي و اجتماعی مراودات

 ريزي برنامه اندرکاران دست و نهادها کلیه براي کار گیرد، صورت سازي زمینه هیچ بدون و ناگهانی صورت

 و تأثیرات بگیرد؛ قرار توجه مورد مقوله اين در بايد که مسائلی مهمترين از يکی. شود می پیچیده و مشکل

 امور به ها گذاريسرمايه عمده مواردي چنین در. است شهر به روستاها تبديل از ناشی محیطی تغییرات

 باعث فقط ها سیاست اينگونه اي؛ پايه و تولیدي امور به نه و شوند می داده اختصاص خدماتی و زيربنايی

 بدون ضابطه بی هاي کاربري ايجاد و زيست رويه محیط بی تخريب که شوند می مراکز اين در خدمات تمرکز

 محیط رويکرد نمودن وارد ناگزير فعلی شرايط تغییر براي دارد. دنبال به را سرزمین آمايش اصول به توجه

 يکی محیطی زيست اثرات ارزيابی. است ضروري شهرها اداره کالن سیاستگذاري و ها ريزي برنامه به زيستی

 زيست محیط بخش در پیشگیرانه و اصالحی اقدامات انجام و پايش کنترل، منظور به مدلها ترين برجسته از

 کشور، سوابق ضوابط و مقررات قوانین، در ايران در زيستی محیط ارزيابی قانونی پیشینه. شهرهاست محیطی

 حتی و نداشت وجود( EIA) زيستی محیط اثرات ارزيابی عنوان تحت اي شده شناخته و متداول اصطالح

 براي. بود نگرديده بینی پیش گذشته قانونی مقررات در حاضر مفهوم و شکل در نیز ارزيابی مراحل انجام

 مجلس هاي کمیسیون 54/4/29مصوب  هوا آلودگی از جلوگیري نامه آيین در 1356 سال در بار نخستین

 موجود کارگاههاي و کارخانجات تغییر و توسعه و جديد کارگاه و کارخانه نوع هر تاسیس پروانه، صدور وقت،

 شدن کوچک با 58 سال در. بود شده زيست محیط بهسازي و حفاظت ضوابط و مقررات رعايت به موکول

 در مجدداً. گرديد نیز منحل توسعه اثرات بررسی دفتر زيست محیط حفاظت سازمان تشکیالتی ساختار

سازمان  انسانی زيست محیط معاونت حوزه در محیطی زيست ارزيابی دفتر عنوان با مذکور واحد اخیر، سالهاي
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 و طرحها محیطی زيست اثرات ارزيابی به مربوط نظارتی مقررات اجراي و گرديده ايجاد زيست محیط حفاظت

 دارد.  عهده بر را توسعه هاي پروژه

 تاثیر در سبک زندگی

 تماس و ها اتحاديه ثانوي، گروههاي زياد تعداد اجتماعی لحاظ به شهر، در که است معتقد اسپايکمن نیکالس

 فرديت، آزادي، الگو همین در. دارد غلبه دائمی روابط و اجتماعات اولیه، هاي گروه کم، تعداد بر زودگذر هاي

 تواضع و صمیمیت احساسات، جمع، با همنوايی محدوديت، بر خودنمايی و عمومیت رسمیت، گرايی، عقل

 ثانوي و غیرمستقیم روابط جايگزينی با شهرها رشد پارک رابرت نظر به(. 1369 صديق سروستانی،) دارد غلبه

 قبال که اجتماعی، کنترل شهر در. است همراه جامعه در افراد هاي همکاري در اولیه و رو در رو روابط جاي به

 کلود" .است شده اولیه روابط جايگزين مثبت، قانون اساس بر کنترل با بود، اخالقی هاي ارزش اساس بر

 مثل اي زمینه عوامل دلیل به شهر در افراد بین در موجود هاي تفاوت بیشتر که حالی در کند می ادعا "فیشر

 اندازه دلیل به يعنی. است متفاوت سکونتشان محل اساس پر افراد بین در رفتار ويژه سهم بوده، تژاد و طبقه

 به را آن معموال روستا ساکنان که کنند عمل هايی شیوه به دارند، فرصت بزرگ شهر ساکنان شهر، جمعیت

 افراد با رابطه برقراري براي شهر ساکنان شهري، زندگی در فرهنگی خرده ديدگاه اساس بر. يابند می سختی

 با روابط اين. دارند بیشتري فرصت کنند می زندگی کمتري جمعیت با هاي مکان در که کسانی از تر، متنوع

 بخشد می تداوم را روستا ساکنان و شهر ساکنان بین شده مشاهده زندگی سبک در تفاوت که است ها شبکه

 (.1369 سروستانی، صديق)

 انسان، که هنگامی سبب بدين. است اش زندگی نوع و محیط محصول و ساخته انسان است معتقد خلدون ابن

 نظیر خود صفات و نموده تبعیت آن از تا سازد می وادار را او شهر گرديد، ساکن شهرها در و شده نشین شهر

 توتیس، نظر از(. 1385 علیمردانی،) کند می تحمیل او بر را سرگرمی و گذرانی خوش اسراف، تکلف، تجمل،

 ويژگی اين. است همراه شهرنشینی خصوصیات با معموال که است شهري مراکز در زندگی از اي گونه جامعه

 می برخورد آنها با خود روزانه زندگی در که معدودي عده از غیر شهري جامعه مردم که میدهند نشان ها

 که روستايی اجتماع عکس بر واقع در شناسند، نمی را نشینان شهر و شهروندان ساير دارند ارتباط و کنند

 سبک در تونیس نظريه به بنا که گفت توان می مجموع، در(. 1375 قنادان،) شناسند می را يکديگر افراد تمام

 عاطفه، از خالی و سطحی روابط اين. است عقالنیت و کارآيی بر مبتنی اجتماعی روابط شهري، زندگی

 می صورت رسمی نهادهاي کمک با افراد اجتماعی کنترل و است اجتماعی متقابل هاي کنش و صمیمیت

 برابر در( دلزده) تفاوت بی حسابگره و شناس وقت شهري هاي انسان زيمل، نظر به(. 1383 فکوهی،) گیرد

 داري خويشتن و تودار آمیز، احتیاط رفتاري بر مبتنی ذهنی گرايش داراي شهري، محیط شمار بی محرکهاي

 تلقی شهري عام ويژگی مخفی، تنفر احساس با همراه توداري، هستند، خشک و سرد و ها همسايه از خبر بی

 ديگري محیط هیچ در که بخشد می افراد به شخصی آزادي میزاتی ويژگی اين حال عین در که شود، می

 نزديکی ارتباط ها رسانه به دسترسی و مشارکت میزان سواد، شهرنشینی، بین لرنر دانیل. شود نمی مشاهده
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 در شهر، در افراد بین روابط جويانه سود و جزئی خاصیت که است معتقد ورث(. 1356 مهرداد، و اسدي) يافت

. نمايد می تجلی مختلف هاي حرفه و کارها شدن تخصصی در خود صورت ترين آشکار در و نهادها سطح

 همچنین. سازد می وقفه دچار را اجتماعی کارکرد. انجامد می غارتگرانه روابط به پولی و مالی روابط گسترش

 کنار در ندارند هم به نسبت خاصی عواطف و احساسات که افرادي کردن کار و فشرده و جمعی زندگی

 بی و ها مسئولیت بی از جلوگیري براي. دهد می رواج را متقابل بهرهکشی و طلبی جاه جويی، رقابت يکديگر،

 (.1384 توسلی،) گردد می ضروري صوري کنترل نوعی اجتماعی، هاي نظمی

 شهرهای کوچک و راهبرد توسعه نظام سکونتگاهی -2-15
 زيستگاهها استقرار و اسکان الگوي سکونتگاهی، نظام تشکیل در اي توسعه هاي نظريه تاثیرگذاري به توجه با

 و شهري توسعه موجود گرايشهاي. است مراتبی سلسله کارکردي نظام فاقد سوم جهان کشورهاي در بويژه

 نظام نامتعادل توزيع نتیجه در و فعالیت و جمعیت شدن قطبی و تمرکز موجب شهرنشین، جمعیت افزايش

 با متناسب و اي منطقه ويژگیهاي به توجه با کوچک شهرهاي از اي شبکه اساس اين بر. است گرديده استقرار

 کالبدي و اجتماعی – اقتصادي رشد متوازن و متعادل توزيع. است ضروري بخشی تعادل جهت در نیازها

 و خود امکانات و منابع ظرفیتها، تناسب به زيست مراکز تمام که يابد می تحقق وقتی سکونتگاهی، کانونهاي

 (. 61:1368نیا، ارجمند) کنند ايفا را خود واقعی نقش بتوانند استقرار نظام شبکه چارچوب در

 منظور به راندينلی دنیس که دهد می نشان میانی و کوچک شهرهاي مفهوم به مربوط متون در جستجو

 مطرح را ها گذاريسرمايه جغرافیايی پراکندگی تقويت پیشنهاد فضايی، و اجتماعی سطوح در گسترده توسعه

 و کوچک شهرهاي که مرکزي و روستايی هاي حوزه بین ها وابستگی طريق از امر اين است معتقد و کند می

 ديگر، منطقه به منطقه يک از کشور، درون(. 314: 1373 شکويی،) گیرد می صورت اند، شده نامیده میانه

 تعريف ارائه دلیل همین به(. 15: 1382 فنی،)نمود ارائه کوچک شهرهاي براي را مشخصی تعريف توان نمی

 اندازه تعريف براي جمعیت تعداد از استفاده راه، ترين ساده اما. است دشوار کوچک شهرهاي براي عام مقبول

 بیرونی روابط کیفیت عملکرد، و نقش نظیر معیارهايی ساير با بايد که است بديهی. باشد می کوچک شهرهاي

. دارد وجود نیز میانه شهرهاي براي اين واقعیت حتی. گردد ترکیب ديگر مراکز ساير به خدمات ارائه نحوه و

 اينرو: از سازد می متبادر ذهن به را شهر ابعاد و وسعت اندازه، مفهوم، نیز میانه شهر کلمه بطوريکه

 بکار رسمی معیارهاي که است ضروري اساس اين بر. شود ارزيابی سرزمین پهنه در آن جمعیتی وزن بايد -1 

 . شوند گرفته

 بر در کند می ايفا پیرامون منطقه در که را نقشی مفهوم عینة شهر، اندازه که شد يادآور بايد حال عین در -2

 (. 63: 1368 ارجمندنیا،) داشت تاکید شهري شبکه در شهر نقش و عملکرد بر بايد بنابراين. ندارد

 مفهومی تنوع به بنا و است ضروري الذکر فوق موارد به توجه نیز کوچک شهرهاي بندي طبقه و تقسیم در

 بر توان می دارد، وجود شهرها نوع اين ويژگی در موجود هاي نگرش تنوع در ريشه که کوچک شهرهاي

 .نمود تاکید آنها عملکرد و ماهیت در جديد رويکردهاي و مختلف منابع در شده ارائه تعاريف جامعیت
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 مشخص مثال. دارد وجود زيادي نظر اختالف دانشمندان بین جمعیت تعداد اساس بر شهرها بندي تقسیم در

 رسمی گزارش نفر، هزار 250 تا 25 ملل سازمان و نفر هزار 300 تا 20 فرانسه در میانه شهرهاي کردن

 گرفته نظر در نفر هزار 25 از کمتر را کوچک شهر و نفر هزار 250 تا 25 بین را آن( 1356) ايران در ستیران

 جمعیت نفر هزار پنجاه تا هزار ده از کمتر که است شهرهايی کوچک، شهرهاي(. 108: 1380 است )جوان،

 مرکزي مکانهاي با روستايی نواحی پیوند براي مناسب مکانی ساختار بررسی در(. 414: 1373 شکويی،) دارد

 صورت تحلیلهاي به بنا که گرديده تعريف مراکز نوع اين بعنوان را بخش شهرک و محلی شهرک باالتر، سطوح

 شوند می شامل نفر هزار 20 تا 5 بین جمعیتی و دارند انطباق کوچک شهرهاي با مراکز نوع اين گرفته

 اي، منطقه شهري هاي شبکه میان در کوچک شهرهاي(. 94: 1371 هلند، از DHV مشاور مهندسان)

 روستاهاي و شهرها ساير بین خود اي واسطه نقش با که هستند نفر هزار 50 از کمتر جمعیت با شهرهايی

 همکاري برنامه توسط که تحقیقاتی در(. 49: 1379 ی،فن) آورند می بوجود پايداري و تعادل زمینه موجود،

 پايین سطوح در که آيند می شمار به شهرهايی کوچک، شهرهاي گرفته صورت اتیوپی در BASIS مشارکت

 کانون و نفوذ حوزه روستاهاي توسعه در اي تاحیه رسانی خدمات مرکز بعنوان و شده واقع شهري شبکه

 نفر هزار 10 از کمتر رقم اتیوپی در شهرها نوع اين جمعیتی اندازه. نمايند می نقش ايفاء پايین به انتشار

 را کوچک شهرهاي ساتراتوايت، و (. هاردويEgziabner & Demek  , 2004: 2) است گرديده تعیین

 شهرهاي فرانسه در(. 10: 1383 زبردست،) اند کرده تعريف نفر هزار 20 تا هزار 5 بین جمعیت با شهرهايی

 تواحی توسعه با مرتبط کوچک شهرهاي ماهیت که آنجا از دارند جمعیت نفر هزار 20 تا 5 بین کوچک،

 دارند عهده بر کانونها اين که کردهايی کار لذا است، سکونتگاهی نظام شبکه تقويت آن هدف و روستايی

 توضیح به الزم. باشد می آنها استقرار مکان که است نواحی در موجود بالفعل و بالقوه هاي قابلیت به بستگی

 راهبردهاي نظري هاي پايه شود، می برشمرده شهرها نوع اين بر که متعددي عملکردهاي و نقش که است

 نتايج اساس بر. دهد می تشکیل روستايی مناطق توسعه و متوازن سکونتگاهی نظام الگوي براي توسعه

 نمونه نیز پايداري هاي سنجه نظر از کوچک شهرهاي جهان، مختلف کشورهاي محققان بررسی و مطالعات

 به خود، در محیطی آسیب و آلودگی کمترين ايجاد ضمن که چرا. آيند می شمار به سکونتگاهی موفق هاي

 از برداري بهره میزان و نحوه در را پايداري خصايص اغلب اطراف، روستاهاي و ها شهرک خدماتی مراکز عنوان

 الگوي به دستیابی براي راستا اين در ،(47: 1379 ی،فن) اند داده ارائه طبیعی شرايط با سازگاري و منابع

 ارتباط حفظ عین در تا زاست درون شهرهايی و شهري زاي درون توسعه نیازمند اي، منطقه پايدار توسعه

 متکی خود اي ناحیه طبیعی امکانات و منابع بر امکان حد تا شهرها ساير و نفوذ حوزه روستاهاي با عادالنه

 زندگی سطح ارتقاء جامعه، اجزاء تمامی تغییر ضرورت بر عمیقا نیز زا درون توسعه حالت اين در باشند،

 می اي خواسته چنین تحقق جهت در. دارد باور مردم توسط جامعه امکانات آوردن فراهم و افراد اکثريت

 سنن تاريخی، شرايط به انسانی، نیروي و تخصصی و فنی امکانات و مادي هاي توانايی شناخت کنار در بايست

 شهر هر وضعیت، اين در(. 45: 1368 پیران،) نمود خاصی عنايت جمعی روانشناسی مهمتر همه از و فرهنگی
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 بسر همیشگی تعادل در شهر اجتماعی و مادي اجزاء و باشد می برخوردار پايدار وحدتی از خود درون در نیز

 هستند)توسلی، مند بهره فضايی پیوستگی اصل از و هماهنگ اي مجموعه نیز کالبدي نظر از حتی برند، می

 اجتماعی و مادي امکانات و شرايط و کوچک شهرهاي میان پیوستگی اصل به توجه با بنابراين .(8: 1365

 می وارد زيست محیط بر کمتري فشار کمتر جمعیت بودن دارا با میانی و کوچک شهرهاي محل در موجود

 نحوه در را پايداري شرايط اغلب اطراف محیط و خود در محیطی زيست آلودگی کمترين ايجاد ضمن و کنند

 در نیز مداوم نظارت و کنترل عملیات و دهد می ارائه طبیعی شرايط با سازگاري و منابع از برداري بهره میزان

 میان در نفر هزار 50 از کمتر جمعیت با شهرهايی چنین .(19: 1383 مختاري، و گردد)تقوايی می میسر آنها

 روستايی نواحی و بزرگتر شهرهاي میان خود ارتباطی و اي واسطه نقش با اي منطقه سطح در شهري شبکه

 و يکپارچگی زمینه آنکه بر مشروط باشند، اي منطقه پايدار توسعه اهداف تحقق در فوتی نقاط توانند می

 .(49: 1379 ی،نف) گردد فراهم منطقه روستاهاي و شهرها ساير با شهرها اين جانبه همه ارتباط

 فضايی نظم خوردن هم بر و گرايی تمرکز جهت در آن کلی مسیر که شهري جمعیت افزايش کلی بطور

 با را شهري ريزان برنامه و مديران است، اي ناحیه شهرهاي کالن گیري شکل نهايتا و شهري جمعیت پراکنش

 اي منطقه و شهري هاي مديريت ناکافی مهم علل از مسأله اين که است کرده مواجه افزونی روز هاي دشواري

 کوچک شهرهاي اهمیت اينرو از(. 16: 1379 احمديان،) آيد می شمار به سوم جهان کشورهاي از بسیاري در

 ريزي برنامه هاي سیاست در. کنند ايفاء سکونتگاهی نظام بهبود براي توانند می که است هايی نقش در

 تولید تر عادالنه توزيع به توان می شهرها اين تقويت طريق از که دارد وجود فرض اين فضايی، و اي منطقه

 و خدمات از برخوردار جمعیت افزايش موجب سیاستی، چنین اجراي. يافت دست توسعه منافع و ملی

 محیطی، هاي تعادل برقراي و خدمات نوع اين به روستايی نواحی جمعیت دسترسی بهبود عمومی، تسهیالت

 قبال که همانطور. گردد می سکونتگاهی مراتب سلسله سطوح تمامی در فرهنگی هاي ارزش و اجتماعی ابعاد

 راهبردهاي نظري هاي پايه است، متصور کوچک شهرهاي براي که متعددي نقشهاي به توجه با گرديد بیان

 کالس)) بطوريکه. دهد می تشکیل سکونتگاهی نظام بخشی تعادل براي باال به پايین توسعه بويژه توسعه

 .داند می زير موارد به کمک موجب را میانه و کوچک شهرهاي توسعه ايده اين صاحبنظران از( کانزمن(

 شهرها نوع اين به روستايیان مهاجرت هدايت و ملی فضاي در شهرنشینی پراکنش-1

 بزرگ شهرهاي مشکالت تخفیف-2

 مناطق نابرابريهاي و اختالفات کاهش-3

 اي منطقه - روستايی اقتصاد تحريک-4

 پیرامون جوامع اساسی نیازهاي تأمین به کمک و شهري فقر کاهش-5

 (.5: 1368 کانزمن،) نوآوري اشاعه و شهرها اقتصاد تحرک-6
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 مقدمه -3-1
. به گونه اي که شناخت منطقه اولین مرحله اهمیت خاصی استشناخت هر منطقه براي هر تحقیق داراي 

تحقیق در مطالعات میدانی در حوزه علوم جغرافیايی است. براي شناخت هر منطقه نیاز به بررسی دو قسمت 

عوامل طبیعی و انسانی می باشد که از طريق اين عوامل نقاط ضعف و قوت و همچنین يک بینش کلی براي 

با شناخت صحیح و جامع از منطقه مورد مطالعه می  قه مورد مطالعه فراهم می شود.محقق در زمینه منط

توان هم آسیب شناسی صحیحی از وضعیت موجود منطقه انجام داد و هم در برنامه ريزي هاي آتی احتمال 

ن موفقیت طرح ها و راهبردهاي ارائه شده را افزايش داد. در فصل حاضر ابتدا در مورد وضعیت کلی استا

اردبیل به صورت مختصر موارد اصلی ارائه می شود و سپس در مورد هر يک از شش شهر مورد مطالعه 

 اطالعاتی ارائه می گردد. 

 ویژگی های طبیعی استان اردبیل -3-2
درصد از مساحت کل کشور، در شمال  1/1کیلومترمربع، معادل  17867استان اردبیل با مساحتی بالغ بر 

 تا 48°، 55ʹ طول جغرافیايیو از  39°و  42ʹ عرض جغرافیايی تا 37° 45ʹجغرافیايی  از عرضفالت ايران 

 از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. 47°و  17ʹ طول جغرافیايی

 شمال از و شرقی آذربايجان استان با غرب از گیالن، استان با شرق از زنجان، استان با جنوب از استان اين

 دارد. کشور اين با خاکی و آبی مشترک مرز کیلومتر 5/282 به نزديک و بوده آذربايجان همسايه جمهوري با

 هم و آن مرز هم کشور و استان ها با استان اين جغرافیايی موقعیت مشخصات 1-3 شماره جدول در

 ارائه آنها با ارتباط و استقرار چگونگی لحاظ از استان اين در واقع شهرستان هاي از يک هر موقعیت چنین

 .است گرديده

 : مشخصات موقعیت جغرافیايی استان 1-3جدول شماره 

 عنوان
کشور / استان 

 همجوار

طول 

 مرز

نوع 

 مرز
 موانع طبیعی

محورهای 

 ارتباطی

شهرستان های 

 واقع شده در مرز

 شمال
جمهوري 

 آذربايجان
5/282 

 – آبی

 خاکی

رود ارس، بالهارود، 

کوه هاي پشت 

 ارس

 بیله سوار

 اصالندوز

بیله سوار  –س آباد رپا

گرمی  –مشگین شهر 

 نمین –

 خاکی 175 گیالن شرق
-کوه هاي باغرو 

 طالش
 پونل - اسالم -آستارا 

 –خلخال  –اردبیل 

 نمین –کوثر 

 خاکی 5/62 زنجان جنوب
کوه هاي چله 

 خانه
 خلخال سرچم -اردبیل 

 خاکی 324 آذربايجان شرقی غرب
کوه هاي کلیان بز 

 قوش

اهر  –سراب  –اردبیل 

 –مشگین شهر  –

 پارس آباد

مشگین شهر  –خلخال 

گرمی  –پارس آباد    -

 کوثر -نیر  –

 1منبع: طرح آمايش استان اردبیل، جلد اول، ص 
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 دسته سه به آن اقلیم کلی طور به و شود می محسوب کشور کوهستانی و سردسیر نواحی از اردبیل استان

 گردد: می تقسیم زير

 سرد مرطوب نیمه اقلیم داراي جنوبی غربی، مرکزي، نواحی  -1

 مرطوب و سرد اقلیم داراي کوهستانی نواحی -2 

 معتدل خشک نیمه اقلیم داراي شمالی نواحی -3

. است استان اقلیمی هاي گونه تمامی مشترک ويژگی بودن سرد حرارتی، ويژگی هاي نظر از کلی، طور به 

 متوسط طور به است، معتدل اقلیم داراي منطقه بودن پست جهت به که استان شمالی قسمت هاي در حتی

 .باشیم می يخبندان شاهد سال در روز 50

 يابد می افزايش سال در روز 170 تا متري 2000 ارتفاع از استان مرتفع ايستگاه هاي در يخبندان، پديده

 درجه 40 باالي  درجه مرتفع، هواشناسی ايستگاه هاي در گراد سانتی درجه -30 از کمتر سرماي وجود با و

 شده مالحظه آباد پارس چون مناطق از برخی در تابستان ماههاي روز ساعات گرمترين در نیز گراد سانتی

 حدود در منطقه يک سال ماه گرمترين و سردترين حرارت درجه حداکثر و حداقل بین نوسان دامنه. است

 .باشد می گراد سانتی درجه 40

 ارتفاعات و گرمترين مغان دشت و ارس رود دره پست نواحی هواشناسی،ايستگاه هاي  اطالعات براساس

 متوسط طور به استان در جوي نزوالت میزان. شوند می محسوب استان مناطق سردترين سبالن هاي دامنه

 می محسوب منطقه بارندگی فصول زمستان، و بهار فصول و دارد نوسان سال در متر میلی 600 تا 250

 .شوند

 رشته. باشند می تالش و سبالن استان، کوه هاي رشته بزرگترين و ترين معروف طبیعی، عوارض لحاظ به

 کوه رشته شرقی الیه منتهی در متر 4811 ارتفاع با سبالن. باشد می داغ قره کوه رشته ادامه سبالن، کوه

 کناره موازات به که باشد می تالش استان ديگر کوه رشته. آيد می شمار به استان نقطه بلندترين قوشاداغ،

 در و آغاز برزند کوه هاي شرقی الیه منتهی از کوه رشته اين. است شده کشیده جنوب به شمال از خزر درياي

 استان از خارج در و شود می کشیده جنوب طرف به ارتفاع افزايش تدريجی با استان شرقی حدود سراسر

 جريانات مسیر در آنها گرفتن قرار و مرتفع کوهستانهاي وجود پیوندد. می البرز کوه هاي رشته به سرانجام

 سبب را فراوان هاي چشمه با هايی دامنه و برفی پوشش ماه نه از بیش شمالی، اطلس و اي مديترانه هوايی

 رودخانه توسط آن جوي نزوالت کلیه که رود می شمار به خزر بسته حوزه آبخیز اردبیل استان شده است.

هدرّ رود. شود می تغذيه ،دارند طول کیلومتر 250 باالي تا کیلومتر چند از که متعددي بزرگ و کوچک هاي

 ترين آب پر و ترين طويل ساالنه، آبدهی متوسط مکعب متر میلیون 554 حدود و طول کیلومتر 280 با رود

 آبخیز حوزه ترين وسیع از چنین هم رود دره رودخانه. رود می شمار به اردبیل استان داخلی رودخانه

 حوزه از مسافتی طی از پس و تشکیل چايی اهر و سو قره رودخانه تالقی از رود دره رود .باشد می برخوردار
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 يکی بالهارود. ريزد می  ارس سد و اصالندوز به نهايتاً و آباد پارس-انگوت– هوراند– شهر مشگین شهرستان

 گیرد. می سرچشمه برزند کوه هاي شرقی ارتفاعات از که است استان مرزي رودهاي از ديگر

 ارس خروجگاه در ارس هاي کناره در دريا سطح از ارتفاع متر 20 با آن شمال در استان نقطه ترين پست

 کوچک و بزرگ دشت هاي به توان می استان اين طبیعی عوارض ديگر است. از گرفته قرار مغان دشت در و

 است، آمده وجود به آنها مورفولوژيک تکامل روند در و استان سرافراز کوه هاي رشته میان در که متعددي

 محل در که دشت هايی جز به البته. باشند می استان در اقتصادي هاي فعالیت و سکونت بستر که اشاره کرد

 کوهستانی علت به آن تکتونیکی حرکات و زمین ديرينه هواي و آب تغییرات اثر در خزر، درياي آب روي پس

 باشند نمی برخوردار توجهی قابل وسعت از استان اين در موجود دشت هاي .است آمده وجود به منطقه بودن

 خورند. می چشم به پايکوهی آبرفتی بزرگ و کوچک هاي جلگه صورت به عموماً و

 مغان دشت. برد نام را اردبیل دشت و مغان دشت توان می وسعت نظر از استان دشت هاي مهمترين از

 قرار آذربايجان جمهوري خاک در آن اعظم قسمت که باشد می بزرگ مغان از کوچکی قسمت تنها ايران،

 که دارد وسعت هکتار هزار 350 حدود اردبیل استان محدوده در حاصلخیز و پربرکت دشت اين. است گرفته

 شرق از آذربايجان جمهوري و ايران المللی بین مرز و شمال از رود ارس جنوب، از خروسلو کوه هاي وسیله به

 يابد. می ادامه خزر درياچه ساحل تا مرز سوي آن در دشت اين. است شده محدود

 از تر متر پايین 1200 که شود می محسوب استان منطقه ترين پست مغان دشت شد، گفته که چنان

 بین در که است اردبیل دشت استان، ديگر دشت مهمترين. دارد قرار متري 100 ارتفاع در و ديگر دشت هاي

 در هکتار هزار 95 حدود وسعتی با دشت اين. است گرفته قرار بزقوش و تالش کوه رشته و سبالن هاي دامنه

 استان مهم دشت هاي ديگر از نیز خلخال و شهر دشت هاي مشگین. است گرديده واقع متري 1350 ارتفاع

 روند. می شمار به

 مورد مطالعه: وضعیت جغرافیاي طبیعی شهرهاي 2-3جدول شماره 

 نوع اقلیم نوع منطقه شهر ردیف

 سرد و خشک استپی آلنی 1

 نیمه خشک استپی آراللو 2

 نیمه خشک استپی مغانسر 3

 نیمه خشک استپی ثمرين 4

 نیمه مرطوب معتدل جنگلی ايردموسی 5

 زهرا 6
مرز بین استپی و 

 معتدل جنگلی

مرز بین خشک و 

 نیمه مرطوب
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 و دهستان 75 بخش، 31 شهري، مرکز 32 شهرستان، 12 داراي کشوري تقسیمات لحاظ به اردبیل استان

 .است سکنه داراي آبادي 1737

 1400تا پايان سال  تعداد شهرهاي استان براساس تفکیک شهرستانی: 3-3جدول شماره 
 شهر شهرستان ردیف

 آراللو –ثمرين  –هیر  –اردبیل  اردبیل 1

 جعفرآباد –بیله سوار  بیله سوار 2

 اولتان -مغانسر –اسالم آباد  –پارس آباد  پارس آباد 3

 هشجین –کلور  –خلخال  خلخال 4

 مرادلو –قصابه  –فخرآباد  –آلنی  –الهرود  –رضی  –مشگین شهر  مشگین شهر 5

 زهرا  –گرمی  گرمی 6

 کوثر کوثر 7

 عنبران –آبی بیگلو  –نمین  نمین 8

 کورائیم –نیر  نیر 9

 ايردموسی –سرعین  سرعین 10

 اصالندوز اصالندوز 11

 انگوت انگوت 12
 با اضافات مشاور 1398منبع: سالنامه آماري استان اردبیل، 
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 : موقعیت شهرهاي مورد مطالعه1-3نقشه شماره 
 

  استان اردبیل انسانیویژگی های  -3-3
بیانگر اين است که  1395توزيع فضايی جمعیت در سطح استان اردبیل بر حسب مراکز سکونتی در سال 

درصد در روستاها ساکن  84/31درصد در نقاط شهري و  16/68نفر جمعیت،  1270420در اين سال از 

وستايی ، نظام پراکندگی جمعیت بر حسب جوامع شهري و ر1395هستند. بنابراين می توان گفت در سال 
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نشان دهنده نوعی توزيع نامتعادل می باشد. بايستی به اين نکته توجه داشت که الگوي توزيع جمعیت و روند 

تحول آن به تفکیک اين نقاط طی دهه هاي گذشته از نوعی برتري و تفوق جمعیت روستايی در دهه هاي 

به  1375پیدا نمود ولی از سال  گرايش 1375، به حالت تعادل در سال 1365و حتی تداوم آن تا  55و  45

بعد برتري و تفوق جمعیت شهري باعث به هم ريختگی نظام فضايی توزيع جمعیت در عرصه هاي شهري و 

 روستايی استان گرديده است.

، نشان می دهد 1395مقايسه میزان جمعیت شهري و روستايی استان اردبیل با معادل هاي ملی در سال 

درصد( در حالیکه سهم جمعیت  74( پايین تر از سطح ملی )16/68تان اردبیل )که میزان شهرنشینی در اس

 3-3درصد( بیشتر است. با توجه به جدول شماره  26درصد( از معادل ملی ) 84/31روستانشین استان )

درصد از کل جمعیت استان را در خود جاي  7/47، 1395نفر در سال  605992شهرستان اردبیل با جمعیت 

درصد قرار دارد.  97/13نفر و با  177601. در رده بعدي نیز شهرستان پارس آباد با جمعیت داده است

درصد از کل جمعیت استان متعلق به شهرستان سرعین می  43/1نفر و با 18200کمترين جمعیت نیز با 

 باشد.  

هرستان در درصد کل مساحت استان، بزرگترين ش 04/21کیلومترمربع و  3748شهرستان مشگین شهر با 

شهرستان اردبیل با تراکم نسبی حدود  4-3بوده است. در بعد تراکم نیز با توجه به جدول شماره  1395سال 

نفر در کیلومترمربع بدين لحاظ کمترين  45/17نفر در کیلومتر مربع بیشترين و شهرستان نیر با حدود  273

ستان اردبیل بدلیل وجود شهر مرکز استان در تراکم را در سطح استان دارا می باشد. تراکم بیشتر در شهر

سیاسی، خدماتی، اقتصادي، فرهنگی و... در آن و  –محدوده اين شهرستان و تمرکز استقرار نهادهاي اداري 

 جاذبه هاي الزم براي اسکان بخش اعظمی از جمعیت در محدوده اين شهرستان را فراهم آورده است.

 

 1395الی  1385هاي استان اردبیل طی سال هاي : جمعیت شهرستان 4-3جدول شماره 

 1395 1390 1385 شهرستان

 605992 564365 548832 اردبیل

 177601 173182 166131 پارس آباد

 149941 151156 159242 مشگین شهر

 86731 92333 95005 خلخال

 51404 53768 55026 بیله سوار

 76901 84267 91270 1گرمی

 60659 61333 59640 نمین

                                                           
 1398تبديل به شهرستان شده است و آخرين سالنامه آماري موجود مربوط به سال  1399شهرستان انگوت به دلیل اينکه در آذرماه سال  1

 شهرستان گرمی محاسبه شده است. ومی باشد جز
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 20864 23656 24288 نیر

 18200 18231 - سرعین

 22127 26197 28721 کوثر

 32506 - - 1اصالندوز

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

1395 

 1395الی  1385استان اردبیل طی سال هاي : تراکم جمعیتی در شهرستان هاي 5-3جدول شماره 

 1395 1390 1385 شهرستان

 273 264 220 اردبیل

 126 125 119 پارس آباد

 40 40 42 مشگین شهر

 31 33 34 خلخال

 28 31 31 بیله سوار

 37 41 44 گرمی

 64 59 58 نمین

 45/17 19 19 نیر

 37 49 - سرعین

 57/17 20 22 کوثر

 55 - - اصالندوز

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

1395 

تغییرات زيادي يافته است. در عرصه اين  1395الی  1385تعداد نقاط شهري استان اردبیل طی سال هاي 

، به ترتیب 1395و 1390نقطه شهري وجود داشته است. اين تعداد در سال هاي  21، 1385استان در سال 

 32نقطه شهري به  21از  1395 الی  1385شهر افزايش يافته است. به عبارت ديگر از سال  32و  25به 

سال )به طور میانگین هر سال يک شهر( به  10شهر در طول  10يعنی   (1400آبان ماه )تا  نقطه شهري

  (.6-3تان افزوده شده است )جدول شماره نقاط شهري اس

 

                                                           
 ارائه گرديده است. 1398براساس اطالعات سالنامه آماري  1
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 1395 - 1385شهري استان اردبیل سال هاي  مراکز: تعداد 6-3جدول شماره

 13951 1390 1385 سال

 32 25 21 تعداد

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

1395 

نفر  715597نفر بود که از اين تعداد  1228155، کل جمعیت استان 1385براساس نتايج سرشماري 

نفر  1248488کل جمعیت استان  1390درصد در نقاط شهري ساکن بودند. در سرشماري  26/58معادل 

با  1395درصد در نقاط شهري ساکن بودند که اين میزان در سال  99/63نفر معادل  798942بوده است که 

درصد در نقاط شهري  74/69نفر معادل  866034نفر بود،  1270420توجه به اينکه جمعیت کل استان 

 سکونت دارند.

 1395الی  1385ت شهري استان اردبیل در سال هاي تعداد و درصد جمعی :7-3جدول شماره 

 جمعیت کل سال
متوسط رشد ساالنه  جمعیت شهری

 درصد تعداد جمعیت کل

1385 1228155 715597 26/58 5/0 

1390 1248488 798942 99/63 33/0 

1395 1270420 866034 74/69 34/0 

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

1395 

 26/58درصد شهرنشینی از  1395الی  1385با توجه به جدول باال می توان نتیجه گرفت که از سال 

درصدي را نشان می دهد  48/11رسیده است که رشد  1395درصد در سال  74/69به  1385درصد در سال 

 کاهش پیدا کرده است. 1395درصد در سال  7/41که درصد روستانشینان از و اين در حالی است 

بررسی چگونگی پراکندگی جمعیت شهري برحسب شهرستان هاي استان نشان می دهد که در سال 

 23414درصد( در شهرستان اردبیل،  36/61نفر ) 531454نفري شهري استان  866034از جمعیت  1395

نفر  47376درصد( در شهرستان پارس آباد،  16/12نفر ) 105378بیله سوار، درصد( در شهرستان  7/2نفر )

 81/0نفر ) 7101درصد( در شهرستان سرعین،  63/0نفر ) 5459درصد( در شهرستان خلخال،  47/5)

درصد(  65/3نفر ) 31612درصد( در شهرستان مشگین شهر،  42/9نفر ) 81604درصد( در شهرستان کوثر، 

درصد( در شهرستان  77/0نفر ) 6704درصد( در شهرستان نمین،  99/2نفر ) 25932 در شهرستان گرمی،

 اند.نیر جاي گرفته

                                                           
 محاسبه گرديده است.  1400آبان ماه سال تا پايان  1
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 - 1385 هاي سال در استان شهري جمعیت کل از ها شهرستان شهري جمعیت درصد و تعداد: 8-3 شماره جدول

1395 

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

 با تجزيه و تحلیل مشاور 1395

 : جمعیت شهرهاي مورد مطالعه9-3جدول شماره 

 (1395جمعیت ) شهرستان شهر ردیف

1 
 آلنی

 شهر شده است( 1398)در سال 
 3739 شهرمشگین

2 
 آراللو

 شهر شده است( 1398)در سال 
 3261 اردبیل

3 
 مغانسر

 (است شده شهر 1387 سال در)
 2645 پارس آباد

4 
 ثمرين

 شهر شده است( 1396)در سال 
 2326 اردبیل

 816 سرعین ايردموسی 5

 سال

 

 شهرستان

ت 1390 1385
درصد تغییرا

ت 1395 
درصد تغییرا

 

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت

 + 64/0 36/61 531454 + 25/1 72/60 485153 47/59 425568 اردبیل

 - 16/0 7/2 23414 - 12/0 86/2 22889 98/2 21358 بیله سوار

 + 11/0 16/12 105378 0 05/12 96279 05/12 86227 پارس آباد

 - 51/0 47/5 47376 - 69/0 98/5 47848 67/6 47740 خلخال

 + 08/0 63/0 5459 - 55/0 4440 - - سرعین

 - 08/0 81/0 7101 - 12/0 89/0 7158 01/1 7261 کوثر

مشگین 

 شهر
30749 30/4 72958 13/9 83/4 + 81604 42/9 29/0 + 

 - 29/0 65/3 31612 - 64/5 94/3 31497 58/9 68521 گرمی

 - 01/0 99/2 25932 - 05/0 3 24046 05/3 21859 نمین

 - 06/0 77/0 6704 - 05/0 83/0 6674 88/0 6314 نیر
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 (است شده شهر 1396 سال در)

6 
 زهرا

 (است شده شهر 1396 سال در)
 326 گرمی

 

 ترکیب سنی و جنسی جمعیت و تحول رشد جمعیت -3-3-1
نفر بوده  1270420جمعیت استان اردبیل  1395براساس نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

بوده است.  8/104نفر زن بوده اند. بنابراين نسبت جنسی  620165نفر مرد و  650255است. از اين تعداد 

 بوده است. 4/3خانوار و بعد آن  377423تعداد خانوار در اين سال حدود 

نفر در نقاط روستايی  404236نفر از جمعیت استان در نقاط شهري و  866034حدود  1395در سال 

درصد روستانشین بوده  81/31درصد جمعیت شهرنشین و حدود  16/68زندگی می کردند. بنابراين حدود 

 اند. 

تا  1390متوسط نرخ رشد جمعیت بین سال هاي  1395با توجه به جمعیت سرشماري شده استان در سال 

درصد و در نقاط روستايی  63/1درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت در نقاط شهري  35/0حدود  1395

درصد  7/47درصد بوده است. بیشترين جمعیت استان در شهرستان اردبیل ساکن می باشند که حدود  -1/2

درصد جمعیت استان را  14کل جمعیت استان را شامل می شود. پس از آن شهرستان پارس آباد حدود 

شامل می شود. الزم به توضیح است که بین جمعیت ساکن در شهرستان هاي اول و دوم اختالف فاحشی 

از اندازه آن در وجود دارد که نشانه عدم توزيع متوازن و متناسب جمعیت در عرصه استان و تمرکز بیش 

نشان می دهد که تراکم  1395و  1390مرکز استان دارد. مقايسه شاخص هاي جمعیتی استان در سال هاي 

مشاهده  1-3نفر در کیلومتر مربع افزايش يافته است. همانطور که در نمودار شماره  4/71به  7/69جمعیت از 

تر شده است که نشان می دهد جمعیت باريک  1385نسبت به سال  1395می شود قاعده هرم در سال 

 استان در طی دوره مورد اشاره رو به پیري گذاشته است و از جمعیت جوان استان کاسته شده است.

 1395الی  1385: جمعیت استان بر حسب گروه هاي سنی در طی سال هاي 10-3جدول شماره 

 1395 1390 1385 گروه های عمده سنی

 1270420 1248488 1228155 استان اردبیل

4-0 93021 102346 108614 

9-5 96210 91295 101142 

14-10 132736 96396 90481 

19-15 166449 122029 87791 

24-20 148691 144772 108718 

29-25 122651 136896 131503 
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34-30 94882 114031 128312 

39-35 84933 92979 111435 

44-40 65269 83202 89892 

49-45 55022 63922 80684 

54-50 41475 54415 61565 

59-55 31774 39938 51236 

64-60 26393 30064 37527 

69-65 21686 23777 27530 

74-70 21003 18878 20631 

79-75 15425 17009 14744 

84-80 8058 11185 10991 

 7624 5255 2477 ساله و بیشتر 85

، نتايج شهرستان ها و استان اردبیل و آمارنامه استان سال 1395الی  1385مأخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال هاي 

1395  

بیشترين جمعیت را به  1395در سال  30-34و  25-29گروه هاي سنی  10-3با توجه به جدول شماره 

 15-19بیشترين جمعیت متعلق به گروه سنی  1385خود اختصاص دادند و اين در حالی است که در سال 

 بوده است که اين امر نشان دهنده گرايش به پیري در هرم سنی جمعیت استان دارد.
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و  1385: هرم سنی تغییرات جمعیتی استان اردبیل از لحاظ ترکیب سنی و جنسی در سال هاي 1-3نمودار شماره 

1395 
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 : جمعیت استان اردبیل بر حسب شهرستان و نقاط شهري و روستايی 11-3جدول شماره 

 شهرستان

 نقاط روستایی نقاط شهری استان

 زن مرد جمعیت
سهم جمعیت از کل 

 جمعیت استان
 جمعیت

جمعیت سهم از کل 

 جمعیت استان
 جمعیت

سهم جمعیت از کل 

 استانجمعیت 

 84/31 404236 16/68 866034 100 620165 650255 1270420 استان

 44/18 74536 37/61 531454 7/47 296488 309504 605992 اردبیل

 89/6 27843 7/2 23414 05/4 24964 26440 51404 بیله سوار

 39/11 46064 43/11 99031 89/11 85645 91956 145095 پارس آباد

 74/9 39355 47/5 47376 83/6 42940 43791 86731 خلخال

 15/3 12741 67/0 5459 43/1 8647 9553 18200 سرعین

 72/3 15026 82/0 7101 74/1 10821 11306 22127 کوثر

 91/16 68337 40/9 81604 8/11 73100 76841 149941 مشگین شهر

 2/11 45289 65/3 31612 05/6 37966 38935 76901 گرمی

 58/8 34727 99/2 25932 77/4 29575 31084 60659 نمین

 5/3 14160 77/0 6704 64/1 10019 10845 20864 نیر

 48/6 26158 73/0 6347 55/2 15163 17343 32506 1اصالندوز

 1395منبع: نتايج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

                                                           
 است.  تهیه گرديده  1398براساس اطالعات سالنامه آماري  1
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 1395جمعیت مرد و زن به تفکیک شهرستان هاي استان در سال :جمعیت کل و 2-3نمودار شماره  

 

رسیده است.  85/104به  101از  1395الی  1385با توجه به جدول زير نسبت جنسی طی سال هاي 

رسیده است و اين در حالی است که رشد جمعیت  -1/2به  1395همچنین رشد جمعیت روستايی در سال 

ه اين امر روستاگريزي و مهاجرت به شهر در استان اردبیل را نشان می باشد ک 63/1، 1395شهري در سال 

می دهد. خالی شدن روستاها از نیروهاي جوان و فعاالن اقتصادي و گسیل شدن آنها به شهر باعث ايجاد 

مشکالت مختلفی از جمله کمبود نیروي انسانی در روستاها، عدم استفاده بهینه از زمین هاي کشاورزي و 

 د در روستاها، ايجاد حاشیه نشینی و مشاغل کاذب در شهرها و... خواهد شد.منابع موجو
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 1395الی  1385: شاخص هاي جمعیتی استان طی سال هاي 12-3جدول شماره 

 1395 1390 1385 شرح

 1270420 1248488 1228155 جمعیت

 620165 616516 609413 زن

 650255 631972 615935 مرد

 85/104 5/102 101 نسبت جنسی

 866034 798942 746226 جمعیت شهري

 404236 449546 481929 جمعیت روستايی

 4/71 7/69 7/68 تراکم جمعیت )نفر در کیلومتر مربع(

 16/68 64 7/60 ضريب شهرنشینی

 81/31 36 3/39 درصد جمعیت روستايی

 256895 218837 170968 خانوار شهري

 120481 119387 110248 خانوار روستايی

 34/0 33/0 5/0 رشد جمعیت )درصد(

 63/1 4/1 1/2 رشد جمعیت شهري )درصد(

 -1/2 -4/1 -4/1 رشد جمعیت روستايی )درصد(
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 1395الی 1385: جمعیت کل و جمعیت مرد و زن در استان اردبیل طی سال هاي3-3نمودار شماره

 1395الی 1385شهري و روستايی استان اردبیل طی سالهايروند تغییر جمعیت  :4-3نمودار شماره
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 روش تحقیق -3-4
پژوهش حاضر که به منظور بررسی نقش تبديل روستا به شهر در بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی و 

کالبدي انجام گرفته با توجه به هدف  –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی 

 تحلیلی است. –از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی 

 جامعه آماری -3-4-1
، نفر( 3739) آلنی ،نفر( 3261) ، آراللونفر( 2326) شهر ثمرين 6جامعه آماري پژوهش جمعیت ساکن در 

نفر می  13113 ،1395براساس سالنامه آماري  نفر( 2645) غانسرو منفر(  326)، زهرا نفر( 816) ايردموسی

براي محاسبه حجم نمونه از روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي استفاده شده است. چنانچه اين مقدار باشند. 

شهر  6نفر خواهد شد و براساس اصل تسهیم به نسبت از  373را وارد فرمول کوکران کنیم حجم نمونه 

  که تعداد نمونه انتخابی هر شهر به شرح جدول زير می باشد.انتخاب گرديد 

 

  : توزيع نمونه بین شهرهاي مورد مطالعه13-3 جدول شماره

 تعداد نمونه شهر

 105 آلنی

 90 آراللو

 75 مغانسر

  64 ثمرين

 25 ايردموسی

 14 زهرا

 373 جمع

 داده های مورد نیاز و روش گردآوری -3-4-2
نوع داده هاي اولیه و ثانويه استفاده شده است. بدين ترتیب که در مبانی  2گردآوري اطالعات از به منظور 

نظري و ادبیات پژوهش و معرفی منطقه از داده هاي ثانويه و به منظور تحلیل متغیرها و آزمون فرضیه ها از 

صاحبه و مشاهده جمع آوري داده هاي اولیه که از طريق عملیات میدانی و به کمک ابزارهاي پرسشنامه، م

 شده، استفاده گرديده است.

 ابزار گردآوری اطالعات -3-4-3
به منظور گردآوري داده هاي دست اول از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده استفاده شده 

وع است. در پژوهش حاضر براي گردآوري داده ها جهت تحلیل متغیرها و تايید يا رد فرضیات از يک ن

 :مه توضیح داده می شوداپرسشنامه استفاده شده است که در اين قسمت اجزاي اين پرسشن
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اين پرسشنامه از دو بخش اصلی سواالت دموگرافی و سواالت اختصاصی تشکیل شده است. سواالت پرسشنامه 

ت بسته است. سوال آن به صور 42سوال آن باز و  3به دو صورت باز و بسته تدوين و طراحی گرديده است که 

الزم  سواالت بسته به صورت طیف لیکرت طراحی و با توجه به سواالت و فرضیات تحقیق تنظیم گرديده است.

شود. فرد با يک عبارت نگرشی سنجیده می/ رضايت و ... موافقتدرجه  طیف لیکرتدر به توضیح است که 

اند. اما بعضی از پژوهشگران ممکن است  تشکیل شده، خیلی کمتا  بسیار زيادگزينه ها معموالً از پنج درجه از 

هاست. پس از مهم فرد بودن تعداد گزينه . گیري از هفت درجه استفاده کنندبا توجه به متغیر مورد اندازه 

هاي مخالف هاي منفی پاسخ  هاي موافق باالترين نمره و در عبارتهاي مثبت پاسخ سنجش، در عبارت

به کامالً موافق و  5اي لیکرت، امتیاز  هاي مثبت مقیاس پنج درجه گیرند. يعنی در عبارت باالترين نمره را می

به عبارت ديگر خیلی شود.  به کامالً موافق( داده می 1به کامالً مخالف )و امتیاز  5هاي منفی امتیاز  در عبارت

را شامل می شوند که میانگین اين  1 و خیلی کم نمره 2، کم نمره 3، متوسط نمره 4، زياد نمره 5زياد نمره 

می  3می باشد و در تجزيه و تحلیل داده ها، ارزيابی هاي با توجه به عدد میانگین طیف لیکرت که  3نمرات 

 باشد انجام يافته است.

 به شرح جدول زير است.شاخص ها و متغیرهاي پژوهش 

 شاخص ها و متغیرهاي پژوهش: 14-3جدول شماره 

 متغیر شاخص

 شاخص اقتصادي

 میزان درآمد

 ايجاد شغل هاي جديد

 براي زنان جديد فرصت هاي شغلی

 شغل هاي غیرکشاورزي

 گذاريسرمايهمیزان 

 شغل هاي خدماتی و تجاري

 توسعه کارگاه هاي صنعتی

 توسعه صنايع دستی

 مراکز خريد و بازار

 رفتارهاي سوداگرانه

 کارآفرينیتسهیالت اشتغال و 

 مراکز مالی و بانک ها

 هزينه هاي زندگی

 قیمت زمین و مسکن

 قیمت زمین هاي کشاورزي
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 فروش محصوالت کشاورزي

 توسعه گردشگري

 مهاجرت هاي روزانه شغلی و کاري

 مین مايحتاجأمهاجرت هاي روزانه ت

 فرهنگی -شاخص اجتماعی 

 میزان مهاجرت

 حس تعلق به مکان

 رضايت از زندگی

 رعايت قوانین و مقررات

 مشارکت مردمی در مديريت شهري

 همیاري مردم در امور عمومی

 میزان امنیت

 آسیب هاي اجتماعی

 خدمات و امکانات آموزشی و فرهنگی

 کالبدي -شاخص محیطی 

 کیفیت و مقررات ساخت و ساز

 دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی

 به زيرساخت هادسترسی 

 دسترسی به شبکه هاي ارتباطی

 پاکیزگی و نظافت شهر

 دفن بهداشتی پسماند

 دسترسی به فضاي سبز

 دسترسی به اماکن ورزشی

 دسترسی به خدمات رايانه اي و پست بانک

 دسترسی به نیروي انتظامی

 تغییر کاربري هاي کشاورزي

 فروش زمین هاي کشاورزي

 پذيرايی و اقامتیمراکز 

 رضايت از شهرنشینی

 1400منبع: مطالعات مشاور، 
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 پایایی و روایی وسیله اندازه گیری -3-4-4
نسبت بهه روا بهودن ابهزار انهدازه      ،یعلم قيالزم است پژوهشگر از طر يریاندازه گ يابزارها يریقبل از به کارگ

 نيه : مقصهود ا يهی کنهد. روا  دایه پ ینسب نانیاطم نديآ یآن که مکمل هم به حساب م يیايموردنظر و پا يریگ

شهده اسهت را    یطراحه  آن يکه ابزار برا یتیو خصوص یژگيتواند و یموردنظر م يریابزار اندازه گ اياست که آ

تها چهه    يریه که ابزار اندازه گ دهدیسؤال پاسخ م نيبه ا يیمفهوم روا گريبه عبارت د ر؟یخ ايکند  يریاندازه گ

حاصل  يتوان به دقت داده ها ینم يریگ اندازهابزار  يیاز روا یسنجد. بدون آگاه یموردنظر را م صهیحد خص

 يریه ابهزار انهدازه گ   يهی بهبود روا يبرا یتواند کمک خوب یداشت. نظر کارشناسان و خبرگان م نانیاز آن اطم

تها چهه انهدازه     کساني طيدر شرا يریامر سروکار دارد که ابزار اندازه گ ني: با ايیايپا(. 46: 1393)هومن،  باشد

 يگهر يمجموعه از نمرات و مجموعهه د  کي انیم یهمبستگ» گر،يدهد. به عبارت د یبه دست م یکساني جينتا

چقدر است. به « به دست آمده است یگروه آزمودن کيمعادل که به صورت مستقل بر  آزمون کي دراز نمرات 

 میاز افهراد بهده   يگهروه واحهد  بار به يک  نيکوتاه چند یفاصله زمان کيرا در  يریاگر ابزار اندازه گ گريد انیب

. میکنه  یمه  دهاسهتفا  يیايه پا بيبه نام ضهر  یشاخص يیايپا يریاندازه گ يبه هم باشد. برا کيحاصل نزد جينتا

 يیايمعرف پا کي يیايپا بيو ضر يیايصفر معرف عدم پا يیايپا بياست. ضر+ 1از صفر تا  يیايپا بيدامنه ضر

 جيبهه نتها   ديه با زیه شود و در صورت مشاهده قبل از ههر چ  یم دهيواقعا به ندرت د «کامل يیايپا»کامل است. 

 (.1393)هومن،  حاصل شک کرد

آزمون روايی که در اين پژوهش به کار گرفته شده، صوري و محتوايی است، به طوري که پرسشنامه در اختیار 

مورد آزمون صوري و محتوايی قرار گرفت و سهپس اصهالحات بها    صاحب نظران و متخصصان امر قرار گرفت تا 

 توجه به نظرات آنان انجام شد.

 يباشهد. بهرا   یکرونباخ مه  يآن روش آلفا نيتر جيمختلف استفاده نمود که را يتوان از روشها یم يیايپا يبرا

پرسشنامه انتخاب و سهپس   لیتکم ياز جامعه مورد مطالعه برا ینمونه به صورت تصادف 30موضوع تعداد  نيا

بدست آمهد کهه پايهايی پرسشهنامه مهورد       79/0مقدار  شد که spssوارد نرم افزار  و شده ياطالعات جمع آور

   تايید قرار گرفت.

 :فنون تجزیه و تحلیل اطالعات -3-4-5
بهر   تيو در نها می گردد spssشده وارد نرم افزار  يخام گردآور يالزم، داده ها ي داده هاياز جمع آور پس

و  یفیخهام وارد شهده در نهرم افهزار، اطالعهات حاصهل از پرسشهنامه هها در دو بخهش توصه           ياساس داده ها

بهه   یو از آمار استنباط يجامعه آمار فیبه منظور توص یفیاز آمار توص ق،یتحق نيبه دست آمد. در ا یاستنباط

دو نهوع   نيه . بها اسهتفاده از ا  می شهود مستقل با وابسته استفاده  يرهایمتغ نیارتباط ب نییو تع یمنظور بررس

 یصهورت مه   قیه تحق يهها  هیمتناسب با اهداف و فرض جيها و نتا هیآزمون فرض يها لیو تحل هياطالعات، تجز

 .  ردیگ
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هها، حهداکثر و    حهد وسهط   ن،یانگیه باشد که اطالعات م یپرسش نامه ها م جهیدر واقع نت یفیتوص يداده ها

هها   لیتحل ،یدهد. در بخش استنباط یداده ها را نشان م تمرکزو  یپراکندگ یو به طور کل انسيها، وارحداقل 

از  کيه هر يمورداسهتفاده بهرا   يبا توجه بهه آزمهون هها    یعنيباشد؛  یبکار گرفته شده م يبر آزمون ها یمبتن

عهدم   ايه عالوه بهر ارائهه معنهادار     قیتحق يها هیاز فرض کيهر  يبرا گريبه عبارت د ايو  رهایشاخص ها و متغ

مهورد توجهه    زیه هر بخهش ن  يبه دست آمده برا جيو نتا وعموض يیقبول فرض(، چرا ايرد  جينتا)معنادار بودن 

همچنهین در  . خواهد شداستفاده   ازیمورد ن هاي نقشه هیته جهت GIS از نرم افزار نیو همچن می گیردقرار 

   استفاده خواهد گرديد. AHP-SWOTزمینه ارائه نقاط قوت، فرصت، تهديد و ضعف از روش 
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 فصل چهارم:
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 مقدمه -4-1
تجزيه و تحلیل داده ها فرايندي چندمرحله اي است که طی آن داده هايی که از طريق به کارگیري ابزارهاي 

جمع آوري در نمونه آماري فراهم آمده اند خالصه، کدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش می شوند تا در 

ر آزمون فرضیه ها فراهم آيد. براي تجزيه و زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین اين داده ها به منظو

تحلیل داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ويژگی هاي جمعیت 

شناختی پاسخ دهندگان حاصل شده است. سپس متغیرها و معرف هاي تحقیق مورد بررسی و تحلیل 

نیز  SWOTاستنباطی ارائه شده است. همچنین از مدل  قرارگرفته است که با استفاده از آمار توصیفی و

شهرهاي مورد مطالعه استفاده شده است. الزم به توضیح است در  براي بیان نقاط ضعف، فرصت، قوت و تهديد

 .به صورت تفصیلی تر ارائه گرديده است SWOT-AHPفصل پنجم مدل ترکیبی 

 

 یافته های توصیفی -4-2
پرسشنامه پژوهش حاضر به صورت تصادفی و به تناسب جمعیت شهرهاي مورد مطالعه توزيع گرديد. در اين 

بخش به برخی از ويژگی هاي کلی و مشخصات پاسخ دهندگان به سواالت اعم از سن، جنس، سابقه سکونت، 

 پرداخته می شود. و ...میزان تحصیالت 

 

 توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سن -4-2-1
ارائه  1-4رسی وضعیت سن پاسخگويان در کل نمونه و همچنین به تفکیک هر شهرستان در جدول شماره بر

 شده است.

 

 : توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس سن1-4جدول شماره 

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

 

 توزيع فراوانی
 20کمتر از 

 سال

 30الی  20

 سال

 40الی  30

 سال

 60الی  40

 سال

سال به  60

 باال
 کل

 373      کل

 64 17 24 11 9 3 شهر ثمرين

 25 6 10 5 3 1 ايردموسیشهر 

 14 3 6 3 2 0 شهر زهرا

 75 7 27 21 15 5 شهر مغانسر

 90 6 17 37 25 5 شهر آراللو

 105 14 16 35 29 11 شهر آلنی
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 : توزيع فراوانی پاسخگويان براساس سن1-4نمودار شماره 

 

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس وضعیت تأهل -4-2-2
ارائه گرديده که عالوه بر اينکه وضعیت  2-4توزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس وضعیت تأهل در جدول 

تأهل را در کل نمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان را براساس وضعیت تأهل براي هر يک 

 مطالعه نیز نشان می دهد.از شهرهاي مورد 

 وضعیت تأهل: توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس 2-4جدول شماره 

 کل متأهل مجرد توزيع فراوانی

 373 درصد( 38/72) 270 درصد( 62/27) 103 کل

 64 درصد( 75) 48 درصد( 25) 16 شهر ثمرين

 25 درصد( 76) 19 درصد( 24)  6 ايردموسیشهر 

 14 درصد( 58/78) 11 درصد( 42/21) 3 شهر زهرا

 75 درصد( 80) 60 درصد( 20) 15 شهر مغانسر

 90 درصد( 56/65) 59 درصد( 44/34)  31 شهر آراللو

 105 درصد( 53/69) 73 درصد( 47/30) 32 شهر آلنی

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 
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 تأهلوضعیت : توزيع فراوانی پاسخگويان براساس 2-4نمودار شماره 

 

 جنسیتتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس وضعیت  -4-2-3
ارائه گرديده که عالوه بر اينکه وضعیت  3-4در جدول  جنسیتتوزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس وضعیت 

براي  جنسیترا در کل نمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان را براساس وضعیت  جنسیت

 هر يک از شهرهاي مورد مطالعه نیز نشان می دهد.

 جنستوزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس  :3-4جدول شماره 

 کل زن مرد توزيع فراوانی

 373 درصد( 72/21) 81 درصد( 28/78) 292 کل

 64 درصد( 32/20) 13 درصد( 68/79) 51 شهر ثمرين

 25 درصد( 24) 6 درصد( 76) 19 ايردموسیشهر 

 14 درصد( 28/14) 2 درصد( 72/85) 12 شهر زهرا

 75 درصد( 66/18) 14 درصد( 33/81) 61 شهر مغانسر

 90 درصد( 27) 24 درصد( 73) 66 شهر آراللو

 105 درصد( 95/20) 22 درصد( 05/79) 83 شهر آلنی

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

شهر ثمرين شهر ايردموسی شهر زهرا شهر مغانسر شهر آراللو شهر آلنی

16

6 3

15

31 32

48

19
11

60 59

73

مجرد متأهل



77 
 

 
 جنسیت: توزيع فراوانی پاسخگويان براساس 3-4نمودار شماره 

 ی و درصد پاسخگویان براساس سابقه سکونتتوزیع فراوان -4-2-4
سابقه ارائه گرديده که عالوه بر اينکه  4-4در جدول  سابقه سکونتتوزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس 

براي هر  سابقه سکونترا در کل نمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان را براساس  سکونت

  يک از شهرهاي مورد مطالعه نیز نشان می دهد.

 سابقه سکونتتوزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس  :4-4جدول شماره 

 کل سال 30بیشتر از  سال 30الی  20 سال 20الی  10 سال 10کمتر از  توزيع فراوانی

 درصد( 28/4) 16 کل
42 (26/11 

 درصد(

82 (98/21 

 درصد(

233 (48/62 

 درصد(
373 

 درصد( 56/1) 1 - شهر ثمرين
15 (44/23 

 درصد(
 64 درصد( 75) 48

 25 درصد( 68) 17 درصد( 16) 4 درصد( 12) 3 درصد( 4) 1 ايردموسیشهر 

 درصد( 28/14) 2 درصد( 28/14) 2 - شهر زهرا
10 (44/71 

 درصد(
14 

 75 درصد( 66/24) 32 درصد( 66/30) 23 درصد( 66/18) 14 درصد( 8) 6 شهر مغانسر

 درصد( 88/8) 8 - شهر آراللو
17 (88/18 

 درصد(

65 (22/72 

 درصد(
90 

 درصد( 57/8) 9 شهر آلنی
14 (33/13 

 درصد(
 105 درصد( 92/62) 61 درصد( 20) 21
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 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

 
 سابقه سکونت : توزيع فراوانی پاسخگويان براساس4-4نمودار شماره 

 

 ی و درصد پاسخگویان براساس شغلتوزیع فراوان -4-2-5
را در کل  شغلارائه گرديده که عالوه بر اينکه  5-4در جدول  شغلتوزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس 

براي هر يک از شهرهاي مورد  شغلنمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان را براساس 

  مطالعه نیز نشان می دهد.

 شغلتوزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس  :5-4جدول شماره 

 کل خانه دار کارگر خدماتی صنعتگر کشاورز کارمند توزيع فراوانی

 کل

37   

(93/9 

 درصد(

169 

(30/45 

 درصد(

29 

(77/7 

 درصد(

43 

(52/11 

 درصد(

21 

(63/5 

 درصد(

74 

(83/19 

 درصد(

373 

 شهر ثمرين

2 

(12/3 

 درصد(

41 

(06/64 

 درصد(

2 

(12/3 

 درصد(

2 

(12/3 

 درصد(

4 

(25/6 

 درصد(

13 

(33/20 

 درصد(

64 

 ايردموسیشهر 
1 

 درصد( 4)

18 

 درصد( 72)
- - - 

6 

 درصد( 24)
25 

 شهر زهرا
2 

(28/14 

10 

(44/71 
- - - 

2  

(28/14 
14 
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 درصد( درصد( درصد(

 شهر مغانسر
5 (66/6 

 درصد(

32 (66/42 

 درصد(

9 (12 

 درصد(

7 (33/9 

 درصد(

10 

(33/13 

 درصد(

12 (16 

 درصد(
75 

 شهر آراللو

2 

(22/2 

 درصد(

38 

(24/42 

 درصد(

6 

(66/6 

 درصد(

20 

(22/22 

 درصد(

2 

(22/2 

 درصد(

22 

(44/24 

 درصد(

90 

 شهر آلنی
25 (83/23 

 درصد(

30 

57/28 

 درصد(

12 

(42/11 

 درصد(

14 

(33/13 

 درصد(

5 

(76/4 

 درصد(

19 

(09/18 

 درصد(

105 

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

  

 
 شغل : توزيع فراوانی پاسخگويان براساس5-4نمودار شماره 

 

 میزان تحصیالتی و درصد پاسخگویان براساس توزیع فراوان -4-2-6
میزان ارائه گرديده که عالوه بر اينکه  6-4در جدول  میزان تحصیالتتوزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس 

براي میزان تحصیالت را در کل نمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی و درصد پاسخگويان را براساس  تحصیالت

    هر يک از شهرهاي مورد مطالعه نیز نشان می دهد.
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 میزان تحصیالتتوزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس  :6-4جدول شماره 

 کارشناسی فوق ديپلم پايین تر از ديپلم توزيع فراوانی
کارشناسی ارشد و 

 باالتر
 کل

 کل
245 (68/65 

 درصد(
 373 درصد( 50/7) 28 درصد( 44/21) 80 درصد( 36/5) 20

 شهر ثمرين
55 (93/85 

 درصد(
 64 درصد( 12/3) 2 درصد( 95/10) 7 -

 25 درصد( 4) 1 درصد( 20) 5 -  درصد( 76) 19 ايردموسیشهر 

 14 - درصد( 42/21) 3 درصد( 28/14) 2 درصد( 3/64) 9 شهر زهرا

 شهر مغانسر
49 (33/65 

 درصد(
 75 درصد( 66/6) 5 درصد( 20) 15 درصد( 8) 6

 شهر آراللو
61 (79/67 

 درصد(
 90 درصد( 88/8) 8 درصد( 20)  18 درصد( 33/3) 3

 شهر آلنی
52 (54/49 

 درصد(
 درصد( 57/8) 9

32  (47/30 

 درصد(
 105 درصد( 42/11) 12

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

 

 
 میزان تحصیالت : توزيع فراوانی پاسخگويان براساس6-4نمودار شماره 
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 وضعیت مهاجرتتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان براساس  -4-2-7
 که آيا از شهرها يا روستاهاي ديگر مهاجرت کرده اند مهاجرت وضعیتتوزيع فراوانی پاسخ دهندگان براساس 

را در کل نمونه نشان می دهد، توزيع فراوانی مهاجرت  وضعیتارائه گرديده که عالوه بر اينکه  7-4در جدول 

 ورد مطالعه نیز نشان می دهد.براي هر يک از شهرهاي ممهاجرت  وضعیتو درصد پاسخگويان را براساس 

 وضعیت مهاجرتتوزيع فراوانی و درصد پاسخگويان براساس  :7-4جدول شماره 

 کل خیر بله توزيع فراوانی

 373 درصد( 89/90) 339 درصد( 11/9) 34 کل

 64 درصد( 88/96) 62 درصد( 12/3) 2 شهر ثمرين

 25 درصد( 88) 22 درصد( 12) 3 ايردموسیشهر 

 14 درصد( 86/92) 13 درصد( 14/7) 1 شهر زهرا

 75 درصد( 92) 69 درصد( 8) 6 شهر مغانسر

 90 درصد( 12/91) 82 درصد( 88/8) 8 شهر آراللو

 105 درصد( 67/86) 91 درصد( 33/13) 14 شهر آلنی

 1400، يافته هاي پژوهشمنبع: 

 

 
 شهرها يا روستاها به اين شهر مهاجرت کرده اند؟که آيا از ساير : توزيع فراوانی پاسخگويان 7-4نمودار شماره 

 

 یافته های تحلیلی-4-3
در اين ارتباط نتايج پرسشنامه پژوهش حاضر که توسط پاسخ دهندگان تکمیل شده است به تفکیک هر 

 شاخص و شهر در جداول مربوطه همراه با گويه ها ارائه شده است. 
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 توصیف شاخص ها و متغیرها -4-3-1

 شهر ثمرین -4-3-1-1
 شاخص اقتصادی شهر ثمرین 

می باشد و اين امر نشان می  3میانگین امتیاز شاخص اقتصادي پايین تر از عدد با توجه به نتايج پرسشنامه 

دهد که تبديل روستاي ثمرين به شهر تاثیر زيادي در بهبود وضعیت اقتصادي آن نداشته است. البته در 

کاهش »و « افزايش شغل هاي خدماتی و تجاري»ی باشد به طوري که متغیرهاي مختلف باز نتايج متفاوت م

باالتر از میانگین « مراجعات ساکنین به ساير نقاط شهري و روستاهاي اطراف جهت تأمین نیازهاي روزانه

بودند و اين امر نشان می دهد که افزايش شغل هاي تجاري و خدماتی در شهر ثمرين مشهود و همین امر 

بقیه اي ساکنین به ساير نقاط شهري جهت برآورده ساختن مايحتاج روزانه خود شده است. مانع از تردده

متغیرهاي اقتصادي دچار بهبود موثر و چشمگیري نشده است. عمده شغل ساکنین همچنان کشاورزي است و 

رانه زمین شغل هاي غیرکشاورزي هنوز در مرحله جنینی قرار دارند. در ارتباط با شکل گیري رفتارهاي سوداگ

و مسکن نیز بايد گفت که در شهر ثمرين شاهد شکل گیري آرام سوداگري زمین و مسکن هستیم البته بايد 

خاطر نشان کرد که مشاهدات میدانی مشاور از شهر ثمرين گوياي اين امر است که در اين شهر مشاور امالک 

د بر اين که سوداگري زمین و مسکن هنوز به )بنگاه معامالتی( وجود نداشت و اين خود می تواند نشانه اي باش

. بنابر نتايج پرسشنامه قیمت زمین هاي کشاورزي و میزان خريد و فروش آن صورت کامل اتفاق نیافتاده است

رشد داشته است و لذا با توجه به بحران آب و بازدهی پايین اقتصادي و باالبودن قیمت زمین هاي شهري، 

  اقدام به فروش زمین هاي خود می کنند.کشاورزان در خیلی از مواقع 

 

 ثمرين شهر نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي :8-4 جدول شماره

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن درآمد 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

2 6 6 46 4 

31/2 1/3 

 درصد

4/9 

 درصد

4/9 

 درصد

9/71 

 درصد

3/6 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

4 5 35 14 6 

80/2 3/6 

 درصد

8/7 

 درصد

7/54 

 درصد

9/21 

 درصد

4/9 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت های 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 2 4 58 

13/1 
0 0 

1/3 

 درصد

3/6 

 درصد

6/90 

 درصد

 73/1 26 31 5 2 0تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 
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 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟
0 

1/3 

 درصد

8/7 

 درصد

4/48 

 درصد

6/40 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

4 12 28 15 5 

92/2 3/6 

 درصد

8/18 

 درصد

8/43 

 درصد

4/23 

 درصد

8/7 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 خدماتی و تجاری افزایش یافته است؟

7 32 17 8 0 

59/3  9/10 

 درصد

50 

 درصد

6/26 

 درصد

5/12 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه های 

 صنعتی افزایش یافته است؟

0 0 6 47 11 

92/1 
0 0 

4/9 

 درصد

4/73 

 درصد

2/17 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و 

خرید و فروش صنایع دستی افزایش یافته 

 است؟

0 0 2 6 56 

16/1 
0 0 

1/3 

 درصد

4/9 

 درصد

5/87 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خرید و 

 بازار افزایش یافته است؟

0 0 8 15 41 

48/1 
0 0 

5/12 

 درصد

4/23 

 درصد

1/64 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهای 

 سوداگرانه )داللی( افزایش یافته است؟

3 12 44 5 0 

20/3 7/4 

 درصد

8/18 

 درصد

8/68 

 درصد

8/7 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن ارائه 

تسهیالت برای اشتغال و کارآفرینی افزایش 

 یافته است؟

0 4 9 45 6 

17/2 
0 

3/6 

 درصد

1/14 

 درصد

3/70 

 درصد

4/9 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور مراکز 

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 11 44 9 

03/2 
0 0 

2/17 

 درصد

8/68 

 درصد

1/14 

 درصد

هزینه های زندگی تا چه میزان بعد از 

 تبدیل به شهر افزایش یافته است؟

0 0 4 10 50 

28/1 
0 0 

3/6 

 درصد

6/15 

 درصد

1/78 

 درصد

تا چه میزان خرید و فروش و تغییر در 

 قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟

8 48 8 0 0 
4 

5/12 75 5/12 0 0 
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 درصد درصد درصد

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

5 42 17 0 0 

81/3 8/7 

 درصد

6/65 

 درصد

6/26 

 درصد
0 0 

 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا

 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد

0 0 2 14 48 

28/1 
0 0 

1/3 

 درصد

9/21 

 درصد

75 

 درصد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از شهر 

 شدن افزایش یافته است؟

0 0 3 49 12 

86/1 
0 0 

7/4 

 درصد

6/76 

 درصد

8/18 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن 

شغلی به سایر نقاط  -کاری آمدهای ورفت

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

0 0 5 52 7 

97/1 
0 0 

8/7 

 درصد

3/81 

 درصد

 9/10 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات 

جهت تامین نیازهای روزانه به سایر نقاط 

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

6 32 19 7 0 

47/3 4/9 

 درصد

50 

 درصد

7/29 

 درصد

 9/10 

 درصد
0 

 

  فرهنگی شهر ثمرین -شاخص اجتماعی 

فرهنگی با توجه به نتايج پرسشنامه می توان گفت که تبديل روستاي ثمرين به شهر  –در شاخص اجتماعی 

باعث کاهش مهاجرت گرديده است. همچنین حس تعلق به مکان را افزايش داده و رضايت از زندگی بیشتر 

ايی شده است. با توجه به اينکه مديريت شهري يک امري است که نیازمند ديدگاه سیستمی می باشد و از آنج

که مشارکت مردمی يکی از ارکان موفقیت مديريت شهري در اداره شهر است لذا با توجه به نتايج پرسشنامه 

مشارکت مردم ثمرين در امور عمومی و مديريت شهري بیشتر شده است و اين خود گام بزرگی در راستاي 

شاهد تاثیرات چشمگیري پیشبرد اهداف توسعه شهري است. در ارتباط با امنیت و آسیب هاي اجتماعی 

نیستم و حتی از بعد امنیت و وجود آسیب هاي اجتماعی شهر ثمرين نیازمند توجه ويژه می باشد. در اين 

زمینه اقدامات مناسبی همچون در اختیار قراردادن زمین براي ايجاد پاسگاه نیروي انتظامی، برگزاري کارگاه 

 ري از طالق و ... برگزار شده است لذا کافی نمی باشد.هاي مختلف در موضوعات آموزش سبک زندگی، پیشگی

 

 شهر ثمرين فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 9-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین
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تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه 

 مهاجرت افزایش یافته است؟

0 0 22 34 8 

22/2 
0 0 

4/34 

 درصد

1/53 

 درصد

5/12 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

 تعلق به مکان افزایش یافته است؟

4 9 45 6 0 

17/3 3/6 

 درصد

1/14 

 درصد

3/70 

 درصد

4/9 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از 

 زندگی افزایش یافته است؟

8 35 18 3 0 

75/3 5/12 

 درصد

7/54 

 درصد

1/28 

 درصد

7/4 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رعایت 

قوانین و مقررات از سوی ساکنین افزایش 

 یافته است؟

0 9 36 17 2 

83/2 
0 

1/14 

 درصد

8/57 

 درصد

25 

 درصد

1/3 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت 

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

 یافته است؟

0 17 33 14 0 

95/2 
0 

6/26 

 درصد

6/51 

 درصد

9/21 

 دصدر
0 

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش یافته 

 است؟

9 28 23 4 0 

66/3 1/14 

 درصد

8/43 

 درصد

9/35 

 درصد

3/6 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

0 2 35 21 6 

52/2 
0 

1/3 

 درصد

7/54 

 درصد

8/32 

 درصد

4/9 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب های 

اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاری و 

 ...( کاهش یافته است؟

0 0 49 12 3 

72/2 
0 0 

6/76 

 درصد

8/18 

 درصد

7/4 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

 امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش یافته

 است؟

0 8 26 21 9 

52/2 
0 

5/12 

 درصد

6/40 

 درصد

8/32 

 درصد

1/14 

 درصد

 

  کالبدی شهر ثمرین -شاخص محیطی 

کالبدي کیفیت ساخت و سازها و رعايت مقررات ساختمان سازي از سوي ساکنین  –در شاخص محیطی 

متغیرهاي بهبود باالتر از حد میانگین می باشد که با توجه به شهرشدن ثمرين اين مهم رخ داده است. 
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وضعیت زيرساخت ها، بهبود شبکه هاي ارتباطی، پاکیزگی و نظافت محیطی، دفن بهداشتی زباله و رضايت 

در مقابل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ی از تبديل به شهر باالتر از میانگین می باشد. عموم

دسترسی به فضاي سبز، دسترسی به اماکن ورزشی و فرهنگی، دسترسی به خدمات رايانه اي و بانک و 

ربري زمین هاي دسترسی به مراکز پذيرايی و اقامتی پايین تر از حد میانگین می باشند. همچنین تغییر کا

کشاورزي به کاربري هاي مسکونی و خدماتی و فروش زمین هاي کشاورزي باالتر از حد میانگین افزايش يافته 

 است.

 

 شهر ثمرين کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 10-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  تا چه میزان بعد از شهر شدن

مقررات ساخت و سازها افزایش یافته 

 است؟

4 38 17 5 0 

64/3 3/6 

 درصد

4/59 

 درصد

6/26 

 درصد

8/7 

 درصد
0 

دسترسی به  تا چه میزان بعد از شهر شدن

خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یافته 

 است؟

2 4 42 9 7 

77/2 1/3 

 درصد

3/6 

 درصد

6/65 

 درصد

1/14 

 درصد

9/10 

 درصد

چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به تا 

زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، گاز، 

 خدمات مخابراتی و... افزایش یافته است؟

0 8 51 5 0 

05/3 
0 

5/12 

 درصد

7/97 

 درصد

8/7 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه های 

ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته 

 است؟

9 37 13 5 0 

78/3 1/14 

 درصد

8/57 

 درصد

3/20 

 درصد

8/7 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

10 15 37 2 0 

52/3 6/15 

 درصد

4/23 

 درصد

8/57 

 درصد

1/3 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن 

 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

6 23 30 5 0 

48/3 4/9 

 درصد

5/37 

 درصد

3/45 

 درصد

8/7 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 فضای سبز افزایش یافته است؟

0 0 0 3 61 

05/1 
0 0 0 

7/4 

 درصد

3/95 

 درصد
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تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 35 22 7 

44/2 
0 0 

7/54 

 درصد

4/34 

 درصد

9/10 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

خدمات رایانه ای و پست بانک افزایش 

 یافته است؟

0 0 46 18 0 

28/1 
0 0 

9/71 

 درصد

1/28 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته است؟

0 0 19 35 10 

14/2 
0 0 

7/29 

 درصد

7/54 

 درصد

6/15 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر کاربری 

های کشاورزی به کاربری های مسکونی و 

 خدماتی افزایش یافته است؟

8 34 22 0 0 

78/3 5/12 

 درصد

1/53 

 درصد

4/34 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش زمین 

 های کشاورزی افزایش یافته است؟

11 35 18 0 0 

89/3 2/17 

 درصد

7/54 

 درصد

1/28 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 پذیرایی و اقامتی افزایش یافته است؟

0 0 1 11 52 

20/1 
0 0 

6/1 

 درصد

2/17 

 درصد

3/81 

 درصد

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت 

 عمومی وجود دارد؟

6 41 15 2 0 

80/3 4/9 

 درصد

1/64 

 درصد

4/23 

 درصد

1/3 

 درصد
0 

 

 ایردموسیشهر  -4-3-1-2
  ایردموسیشاخص اقتصادی شهر 

بقیه متغیرها پايین « افزايش تعداد گردشگران»با توجه به نتايج پرسشنامه بغیر از متغیر در شاخص اقتصادي 

جديد و ايجاد شغل هاي ايجاد فرصت هاي شغلی تر از حد میانگین ارزيابی شده است. در اين بین متغیرهاي 

خدماتی و تجاري وضعیت نسبتاً بهتري نسبت به بقیه متغیرها دارند. به طور کلی می توان گفت که شهر 

ايردموسی در شاخص هاي اقتصادي دستاوردهاي چشمگیري نداشته است و تاثیرات آن بر اقتصاد شهري در 

 حد کم ارزيابی می شود.
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 ايردموسیشهر  ه شاخص اقتصادي: نتايج پرسشنام11-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن درآمد 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

0 0 5 16 4 

04/2 
0 0 

20 

 درصد

64 

 درصد

16 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

0 2 14 8 1 

68/2 
0 

8 

 درصد

56 

 درصد

32 

 درصد

4 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت های 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 0 4 21 

16/1 
0 0 0 

16 

 درصد

84 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟

0 0 5 17 3 

08/2 
0 0 

20 

 درصد

68 

 درصد

12 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

0 3 9 11 2 

52/2 
0 

12 

 درصد

36 

 درصد

44 

 درصد
 درصد 8

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 خدماتی و تجاری افزایش یافته است؟

0 2 16 7 0 

80/2 
 درصد 8 0

64 

 درصد

28 

 درصد
0 

میزان بعد از شهر شدن کارگاه های تا چه 

 صنعتی افزایش یافته است؟

0 3 18 4 0 

96/2 
0 

12 

 درصد

72 

 درصد

16 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و 

خرید و فروش صنایع دستی افزایش یافته 

 است؟

0 0 4 8 13 

64/1 
0 0 

16 

 درصد

32 

 درصد

52 

 درصد

شدن مراکز خرید و تا چه میزان بعد از شهر 

 بازار افزایش یافته است؟

0 0 2 12 11 

64/1 
 درصد 8 0 0

48 

 درصد

44 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهای 
3 17 5 0 0 

92/3 
12 68 20 0 0 
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 درصد درصد درصد سوداگرانه )داللی( افزایش یافته است؟

تا چه میزان بعد از شهر شدن ارائه 

اشتغال و کارآفرینی افزایش تسهیالت برای 

 یافته است؟

0 0 4 15 6 

92/1 
0 0 

16 

 درصد

60 

 درصد

24 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور مراکز 

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 2 8 15 

48/1 
 درصد 8 0 0

32 

 درصد

60 

 درصد

هزینه های زندگی تا چه میزان بعد از 

 افزایش یافته است؟تبدیل به شهر 

0 0 3 5 17 

44/1 
0 0 

12 

 درصد

20 

 درصد

68 

 درصد

تا چه میزان خرید و فروش و تغییر در 

 قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟

4 14 7 0 0 

88/3 16 

 درصد

56 

 درصد

28 

 درصد
0 0 

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

2 14 4 5 0 

52/3 
 درصد 8

56 

 درصد

16 

 درصد

20 

 درصد
0 

 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا

 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد

0 0 2 10 13 

56/1 
 درصد 8 0 0

40 

 درصد

52 

 درصد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از شهر 

 شدن افزایش یافته است؟

4 16 5 0 0 

96/3 16 

 درصد

64 

 درصد

20 

 درصد
0 0 

آمدهای وتا چه میزان بعد از شهر شدن رفت

شغلی به سایر نقاط شهری و  -کاری 

 روستایی کاهش یافته است؟

0 0 0 11 14 

44/1 
0 0 0 

44 

 درصد

56 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات 

جهت تامین نیازهای روزانه به سایر نقاط 

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

0 2 8 14 1 

52/2 
 درصد 8 0

32 

 درصد

56 

 درصد
 درصد 4

 

  ایردموسیشهر  فرهنگی –اجتماعی شاخص 
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» ؛ «احساس تعلق به مکان»فرهنگی نتايج پرسشنامه حاکی از آن است که متغیرهاي  –در شاخص اجتماعی 

؛ «مشارکت مردمی در امور مديريت شهري» ؛ «رعايت قوانین و مقررات از سوي ساکنین» ؛ «رضايت از زندگی

از حد باالتر « افزايش خدمات و امکانات آموزشی و فرهنگی »؛ «مشارکت و همیاري مردم در امور عمومی» 

میانگین ارزيابی شده است و تبديل روستاي ايردموسی به شهر در متغیرهاي مذکور وضعیت مطلوبی را کسب 

کرده است. همچنین انگیزه مهاجرت نیز بعد از تبديل به شهر در بین ساکنان تا حد زيادي کاهش يافته است. 

ديل روستاي ايردموسی به شهر هنوز متغیر امنیت در حد وضعیت مطلوب نمی باشد لذا می توان گفت که تب

 در ارتقاء امنیت شهري تاثیر مطلوبی داشته باشد. ست آنچنان که شايسته و بايسته است نتوانسته ا

 ايردموسیشهر  فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 12-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

شهر شدن انگیزه  تا چه میزان بعد از

 مهاجرت افزایش یافته است؟

0 0 3 20 2 

04/2 
0 0 

12 

 درصد

80 

 درصد

 درصد 8

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

 تعلق به مکان افزایش یافته است؟

4 17 4 0 0 

4 16 

 درصد

68 

 درصد

16 

 درصد

0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از 

 زندگی افزایش یافته است؟

2 16 6 0 0 

 68 درصد 8 84/3

 درصد

24 

 درصد

0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رعایت 

قوانین و مقررات از سوی ساکنین افزایش 

 یافته است؟

3 12 10 0 0 

72/3 12 

 درصد

48 

 درصد

40 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت 

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

 یافته است؟

8 14 3 0 0 

20/4 32 

 درصد

56 

 درصد

12 

 درصد

0 
0 

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش یافته 

 است؟

9 16 0 0 0 

36/4 36 

 درصد

64 

 درصد
0 0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

0 0 9 14 2 

28/2 
0 0 

36 

 درصد

56 

 درصد

 درصد 8
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تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب های 

اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاری و 

 ...( کاهش یافته است؟

0 0 6 16 3 

12/2 
0 0 

24 

 درصد

64 

 درصد

12 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش یافته 

 است؟

2 14 9 0 0 

72/3 
 درصد 8

56 

 درصد

36 

 درصد
0 0 

 

  ایردموسیشهر  کالبدی –محیطی شاخص 

افزايش کیفیت ساخت و »کالبدي نتايج پرسشنامه حاکی از آن است که متغیرهاي  –در شاخص محیطی 

؛ «دفن بهداشتی زباله»؛ «افزايش پاکیزگی و نظافت شهري»؛ «بهبود زيرساخت هاي شهري»؛ «سازها

 –باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. می توان گفت که در بعد محیطی « رضايت عمومی از شهر»

کالبدي تبديل روستاي ايردموسی به شهر باعث بهبود در وضعیت زيرساخت هاي شهري، ساخت و سازها و 

خدمات رايانه بهداشت محیط شده است اما در متغیرهاي دسترسی به فضاي سبز، اماکن ورزشی و فرهنگی، 

اي و مراکز پذيرايی و اقامتی تاثیر چندانی نداشته است. فروش زمین هاي کشاورزي نیز به دلیل بحران آب و 

 خشکسالی و بازدهی پايین آن بیشتر شده است.

 

 ايردموسیشهر  کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 13-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  تا چه میزان بعد از شهر شدن

مقررات ساخت و سازها افزایش یافته 

 است؟

5 18 2 0 0 

12/4 20 

 درصد

72 

 درصد
 0 0 درصد 8

دسترسی به  تا چه میزان بعد از شهر شدن

خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یافته 

 است؟

0 0 16 8 1 

60/2 
0 0 

64 

 درصد

32 

 درصد
 درصد 4

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، گاز، 

 خدمات مخابراتی و... افزایش یافته است؟

6 15 4 0 0 

08/4 24 

 درصد

60 

 درصد

16 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه های 

ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته 

 است؟

0 0 4 17 3 

04/2 
0 0 

16 

 درصد

72 

 درصد

12 

 درصد
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تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

5 19 1 0 0 

16/4 20 

 درصد

76 

 درصد
 0 0 درصد 4

تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن 

 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

6 17 2 0 0 
16/4 

   درصد 8 درصد68 درصد24

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 فضای سبز افزایش یافته است؟

0 0 0 2 23 

08/1 
 درصد 8 0 0 0

92 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 4 14 7 

88/1 
0 0 

16 

 درصد

56 

 درصد

28 

 درصد

 تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به

خدمات رایانه ای و پست بانک افزایش 

 یافته است؟

0 0 0 20 5 

80/1 
0 0 0 

80 

 درصد

20 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته 

 است؟

0 0 3 18 4 

96/1 
0 0 

12 

 درصد

72 

 درصد

16 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر کاربری 

کشاورزی به کاربری های مسکونی و های 

 خدماتی افزایش یافته است؟

0 4 16 5 0 

96/2 
0 

16 

 درصد

64 

 درصد

20 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش زمین 

 های کشاورزی افزایش یافته است؟

6 14 5 0 0 

04/4 24 

 درصد

56 

 درصد

20 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 پذیرایی و اقامتی افزایش یافته است؟

0 0 1 9 15 

44/1 
 درصد 4 0 0

36 

 درصد

60 

 درصد

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت 

 عمومی وجود دارد؟

5 14 3 3 0 

84/3 20 

 درصد

56 

 درصد

12 

 درصد

12 

 درصد
0 
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 زهراشهر  -4-3-1-3
  زهراشاخص اقتصادی شهر 

شاخص اقتصادي شهر زهرا هیچ متغیري باالتر از میانگین وجود ندارد و تا حدي در بین متغیرهاي مربوط به 

می توان گفت فقط افزايش تعداد گردشگران نزديک میانگین است. لذا می توان نتیجه گرفت که در بعد 

اقتصادي تبديل روستاي زهرا به شهر تاثیري بر بهبود وضعیت اقتصادي آن نداشته است و متغیرهاي مربوطه 

 بسیار پايینتر از حد میانگین ارزيابی شده است.

 شهر زهرا : نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي14-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن درآمد 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

0 0 1 1 12 

21/1 
0 0 

1/7 

 درصد

1/7 

 درصد

7/85 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

0 0 0 1 13 

07/1 
   

1/7 

 درصد

9/92 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت های 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 0 1 13 

07/1 
0 0 0 

1/7 

 درصد

9/92 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟

0 0 1 2 11 

29/1 
0 0 

1/7 

 درصد

3/14 

 درصد

6/78 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

0 0 2 2 10 

43/1 
0 0 

3/14 

 درصد

3/14 

 درصد

4/71 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 تجاری افزایش یافته است؟خدماتی و 

0 0 0 3 11 

21/1 
0 0 0 

4/21 

 درصد

6/78 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه های 

 صنعتی افزایش یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد

 1 14 0 0 0 0تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و 
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خرید و فروش صنایع دستی افزایش یافته 

 است؟
0 0 0 0 

100 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خرید و 

 بازار افزایش یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهای 

 سوداگرانه )داللی( افزایش یافته است؟

0 0 1 1 12 

21/1 
0 0 

1/7 

 درصد

1/7 

 درصد

7/85 

 درصد

میزان بعد از شهر شدن ارائه تا چه 

تسهیالت برای اشتغال و کارآفرینی افزایش 

 یافته است؟

0 0 0 1 13 

07/1 
0 0 0 

1/7 

 درصد

9/92 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور مراکز 

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 0 1 13 

07/1 
0 0 0 

1/7 

 درصد

9/92 

 درصد

چه میزان بعد از  هزینه های زندگی تا

 تبدیل به شهر افزایش یافته است؟

0 0 0 2 12 

14/1 
0 0 0 

3/14 

 درصد

7/85 

 درصد

تا چه میزان خرید و فروش و تغییر در 

 قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟

0 0 1 2 11 

29/1 
0 0 

1/7 

 درصد

3/14 

 درصد

6/78 

 درصد

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

5 4 4 1 0 

93/3 7/35 

 درصد

6/28 

 درصد

6/28 

 درصد

1/7 

 درصد
0 

 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا

 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد

0 0 0 2 12 

14/1 
0 0 0 

3/14 

 درصد

7/85 

 درصد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از شهر 

 شدن افزایش یافته است؟

0 1 5 6 2 

36/2 
0 

1/7 

 درصد

7/35 

 درصد

9/42 

 درصد

3/14 

 درصد

آمدهای وتا چه میزان بعد از شهر شدن رفت

شغلی به سایر نقاط شهری و  -کاری 

0 0 2 2 10 
43/1 

0 0 3/14 3/14 4/71 
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 درصد درصد درصد روستایی کاهش یافته است؟

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات 

روزانه به سایر نقاط  جهت تامین نیازهای

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

0 1 2 1 10 

57/1 
 

1/7 

 درصد

3/14 

 درصد

1/7 

 درصد

4/71 

 درصد

 

  زهراشهر  فرهنگی -اجتماعی شاخص 

شش مورد احساس تعلق؛ رعايت قوانین؛ مشارکت  فرهنگی –متغیرهاي مربوط به شاخص اجتماعی  در

مردمی و کاهش آسیب هاي اجتماعی وضعیت باالتر از حد میانگین و مناسب ارزيابی شده است. به طور کلی 

فرهنگی وضعیت شهر زهرا خوب ارزيابی می شود و به ويژه اينکه باالبودن مشارکت  –در شاخص اجتماعی 

 مثبتی می باشد که می تواند ابزار مهم در توسعه هاي آتی شهر باشد.مردمی در آن از جنبه هاي بسیار 

 

 شهر زهرا فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 15-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه 

 مهاجرت افزایش یافته است؟

0 7 5 2 0 

36/3 
0 

50 

 درصد

7/35 

 درصد

3/14 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

 تعلق به مکان افزایش یافته است؟

5 8 1 0 0 

29/4 7/35 

 درصد

1/57 

 درصد

1/7 

 درصد

0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از 

 زندگی افزایش یافته است؟

0 0 4 8 2 

14/2 0 0 6/28 

 درصد 

1/57 

 درصد

3/14 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رعایت 

قوانین و مقررات از سوی ساکنین افزایش 

 یافته است؟

6 7 1 0 0 

36/4 9/42 

 درصد

50 

 درصد

1/7 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت 

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

 یافته است؟

13 1 0 0 0 

93/4 9/92 

 درصد

1/7 

 درصد

0 0 
0 

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش یافته 

14 0 0 0 0 
5 

100 0 0 0 0 
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 درصد است؟

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

0 3 6 5 0 

86/2 
0 

4/21 

 درصد

9/42 

 درصد

7/35 

 درصد

0 

آسیب های تا چه میزان بعد از شهر شدن 

اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاری و 

 ...( کاهش یافته است؟

12 2 0 0 0 

86/4 7/85 

 درصد

3/14 

 درصد

0 0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش یافته 

 است؟

0 2 1 9 2 

21/2 
0 

3/14 

 درصد

1/7 

 درصد

3/64 

 درصد

3/14 

 درصد

 

  زهراشهر  کالبدی -محیطی شاخص 

کالبدي تنها دو متغیر افزايش کیفیت و مقررات ساخت و  –در بین متغیرهاي مربوط به شاخص محیطی 

سازها و رضايت عمومی از تبديل به شهر باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. وضعیت متغیرهاي شاخص 

هنوز نتوانسته اسی در زيرساخت هاي شهري دارد و کالبدي نشان می دهد که شهر زهرا ضعف اس –محیطی 

 است چهره کامل شهري و عملکردهاي شهري را عهده دار شود.

 

 شهر زهرا کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 16-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  تا چه میزان بعد از شهر شدن

و سازها افزایش یافته مقررات ساخت 

 است؟

2 3 7 2 0 

36/3 3/14 

 درصد

4/21 

 درصد

50 

 درصد

3/14 

 درصد
0 

دسترسی به  تا چه میزان بعد از شهر شدن

خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یافته 

 است؟

0 0 1 4 9 

43/1 
0 0 

1/7 

 درصد

6/28 

 درصد

3/64 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، گاز، 

 خدمات مخابراتی و... افزایش یافته است؟

0 0 1 1 12 

21/1 
0 0 

1/7 

 درصد

1/7 

 درصد

7/85 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه های 
0 0 0 1 13 

07/1 
0 0 0 1/7 9/92 
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ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته 

 است؟

 درصد درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

3 4 6 1 0 

64/3 4/21 

 درصد

6/28 

 درصد

9/42 

 درصد

1/7 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن 

 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

0 0 0 2 12 

14/1 
0 0 0 

3/14 

 درصد

7/85 

 درصد

شهر شدن دسترسی به تا چه میزان بعد از 

 فضای سبز افزایش یافته است؟

0 0 0 3 11 

21/1 
0 0 0 

4/21 

 درصد

6/78 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

افزایش خدمات رایانه ای و پست بانک 

 یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر کاربری 

های کشاورزی به کاربری های مسکونی و 

 است؟ خدماتی افزایش یافته

0 1 2 2 9 

64/1 
0 

1/7 

 درصد

3/14 

 درصد

3/14 

 درصد

3/64 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش زمین 

 های کشاورزی افزایش یافته است؟

0 0 0 3 11 

21/1 
0 0 0 

4/21 

 درصد

6/78 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 پذیرایی و اقامتی افزایش یافته است؟

0 0 0 0 14 

1 
0 0 0 0 

100 

 درصد

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت 

 عمومی وجود دارد؟

2 4 7 1 0 
50/3 

3/14 6/28 50 1/7 0 
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 درصد درصد درصد درصد

 

 

 

 مغانسرشهر  -4-3-1-4
  مغانسرشاخص اقتصادی شهر 

ايجاد » ؛«ساکنینافزايش درآمد » متغیرهاي که است آن از حاکی پرسشنامه نتايج اقتصادي شاخص در

 «افزايش شغل هاي خدماتی و تجاري» و «میزان سرمايه گذاري در شهر افزايش» ؛«فرصت هاي شغلی جديد

مغانسر به می توان نتیجه گرفت که در بعد اقتصادي تبديل روستاي . است شده ارزيابی میانگین حد از باالتر

ولی در متغیرهاي ديگر همچون مراکز خريد و شهر داشته بر بهبود وضعیت اقتصادي شهر تاثیر متوسطی 

 بازار، ايجاد شغل هاي جديد و غیرکشاورزي، ايجاد فرصت هاي شغلی براي زنان، افزايش تعداد گردشگران،

 عدم کاهش چشمگیر رفت و آمدي روزانه شغلی و تامین نیازهاي روزانه در سطح مطلوبی قرار ندارد.

 

 شهر مغانسر اخص اقتصادي: نتايج پرسشنامه ش17-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن درآمد 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

4 27 19 22 3 

09/3 3/5 

 درصد

36 

 درصد

3/25 

 درصد

3/29 

 درصد
 درصد 4

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

6 25 25 13 6 

16/3 
 درصد 8

3/33 

 درصد

3/33 

 درصد

3/17 

 درصد
 درصد 8

تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت های 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 8 9 58 

33/1 
0 0 

7/10 

 درصد

12 

 درصد

3/77 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟

0 6 15 26 28 

99/1 
 درصد 8 0

20 

 درصد

7/34 

 درصد

3/37 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

4 16 40 11 4 

07/3 3/5 

 درصد

3/21 

 درصد

3/53 

 درصد

7/14 

 درصد

3/5 

 درصد
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تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 یافته است؟خدماتی و تجاری افزایش 

8 36 20 10 1 

53/3 7/10 

 درصد

48 

 درصد

7/26 

 درصد

3/13 

 درصد

3/1 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه های 

 صنعتی افزایش یافته است؟

0 0 10 51 14 

95/1 
0 0 

3/13 

 درصد

68 

 درصد

7/18 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و 

دستی افزایش یافته خرید و فروش صنایع 

 است؟

0 0 3 12 60 

24/1 
 درصد 4 0 0

16 

 درصد

80 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خرید و 

 بازار افزایش یافته است؟

0 5 13 22 35 

84/1 
0 

7/6 

 درصد

3/17 

 درصد

3/29 

 درصد

7/46 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهای 

 افزایش یافته است؟سوداگرانه )داللی( 

3 10 46 15 1 

99/2 
 درصد 4

3/13 

 درصد

3/61 

 درصد

20 

 درصد

3/1 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن ارائه 

تسهیالت برای اشتغال و کارآفرینی افزایش 

 یافته است؟

 3 14 53 5 

20/2 
 درصد 4 0

7/18 

 درصد

7/70 

 درصد

6/7 

 درصد

مراکز  تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 18 47 10 

11/2 
0 0 

24 

 درصد

7/62 

 درصد

3/13 

 درصد

هزینه های زندگی تا چه میزان بعد از 

 تبدیل به شهر افزایش یافته است؟

0 0 12 16 47 

53/1 
0 0 

16 

 درصد

3/21 

 درصد

7/62 

 درصد

تا چه میزان خرید و فروش و تغییر در 

 زمین و مسکن افزایش یافته است؟قیمت 

5 39 17 14 0 

47/3 7/6 

 درصد

52 

 درصد

7/22 

 درصد

7/18 

 درصد
0 

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

11 47 17 0 0 

92/3 
 در 7/14

7/62 

 درصد

7/22 

 درصد
0 0 

 01/2 22 30 23 0 0 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا
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 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد
0 0 

7/30 

 درصد

40 

 درصد

3/29 

 درصد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از شهر 

 شدن افزایش یافته است؟

0 0 0 51 24 

68/1 
0 0 0 

68 

 درصد

32 

 درصد

آمدهای وتا چه میزان بعد از شهر شدن رفت

شغلی به سایر نقاط شهری و  -کاری 

 یافته است؟روستایی کاهش 

0 0 4 56 15 

85/1 
0 0 

3/5 

 درصد

7/74 

 درصد

20 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات 

جهت تامین نیازهای روزانه به سایر نقاط 

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

7 33 28 1 6 

45/3 3/9 

 درصد

44 

 درصد

3/37 

 درصد

3/1 

 درصد
 درصد 8

 

  مغانسرشهر  فرهنگی -اجتماعی شاخص 

؛ «رضايت از زندگی»؛ «تعلق احساس»متغیرهاي  فرهنگی – اجتماعی شاخص به مربوط متغیرهاي در

افزايش خدمات و »و  «مشارکت و همیاري مردم در امور عمومی»؛ «رعايت قوانین و مقررات از سوي ساکنین»

 – اجتماعی شاخص در کلی طور به. است شده ارزيابی مناسب و میانگین حد از باالتر ؛«امکانات آموزشی

لی در بُعد امنیت و آسیب هاي اجتماعی در حد متوسط و شود می ارزيابی خوب مغانسر شهر وضعیت فرهنگی

 به پايین ارزيابی شده است. 

 شهر مغانسر فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 18-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه 

 مهاجرت افزایش یافته است؟

0 0 24 40 11 

17/2 
0 0 

32 

 درصد

3/53 

 درصد

7/14 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

 تعلق به مکان افزایش یافته است؟

7 15 47 6 0 

31/3 
 درصد3/9

20 

 درصد

7/62 

 درصد
 0 درصد 8

بعد از شهر شدن رضایت از تا چه میزان 

 زندگی افزایش یافته است؟

8 38 27 2 0 

69/3 7/10 

 درصد

7/50 

 درصد

36 

 درصد

7/2 

 درصد
0 

 16/3 0 13 37 25 0تا چه میزان بعد از شهر شدن رعایت 
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قوانین و مقررات از سوی ساکنین 

 افزایش یافته است؟
0 

3/33 

 درصد

3/49 

 درصد

3/17 

 درصد
0 

بعد از شهر شدن مشارکت  تا چه میزان

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

 یافته است؟

0 12 42 21 0 

88/2 
0 

16 

 درصد

56 

 درصد

28 

 درصد
0 

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش 

 یافته است؟

12 34 25 4 0 

72/3 16 

 درصد

3/45 

 درصد

3/33 

 درصد

3/5 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

0 2 38 26 9 

44/2 
0 

7/2 

 درصد

7/50 

 درصد

7/34 

 درصد

12 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب 

های اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، 

 بیکاری و ...( کاهش یافته است؟

 1 53 15 6 

65/2 
0 

3/1 

 درصد

7/70 

 درصد

20 

 درصد
 درصد 8

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش 

 یافته است؟

0 10 39 21 5 

72/2 
0 

3/13 

 درصد

52 

 درصد

28 

 درصد

7/6 

 درصد

 

  مغانسرشهر  کالبدی -محیطی شاخص 

بهبود »؛ «و ساز کیفیت و مقررات ساخت»هاي متغیر کالبدي – محیطی شاخص به مربوط متغیرهاي بین در

دسترسی به خدمات »؛ «دفن بهداشت زباله»؛ «پاکیزگی و نظافت شهر» ؛ «وضعیت زيرساخت هاي شهري

 وضعیت. است شده ارزيابی میانگین حد از باالتر« رضايت عمومی از تبديل به شهر»و « رايانه اي و پست بانک

متغیرهاي شبکه ارتباطی؛ دسترسی  در مغانسر شهر که دهد می نشان کالبدي – محیطی شاخص متغیرهاي

به فضاي سبز؛ دسترسی به اماکن ورزشیع و دسترسی به نیروي انتظامی در حد مطلوبی قرار ندارد. همچنین 

  تغییر کاربري هاي کشاورزي و فروش آنها نیز افزايش داشته است.

 

 شهر مغانسر کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 19-4جدول شماره 

 هاگویه 
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  تا چه میزان بعد از شهر شدن

مقررات ساخت و سازها افزایش یافته 

6 43 22 4 0 
68/3 

 0 3/5 3/29 3/57 درصد 8
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 درصد درصد درصد است؟

دسترسی  تا چه میزان بعد از شهر شدن

به خدمات درمانی و بهداشتی افزایش 

 یافته است؟

2 8 47 11 7 

83/2 7/2 

 درصد

7/10 

 درصد

7/62 

 درصد

7/14 

 درصد

3/9 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی 

به زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، 

گاز، خدمات مخابراتی و... افزایش یافته 

 است؟

3 11 58 3 0 

19/3 
 درصد 4

7/14 

 درصد

3/77 

 درصد
 0 درصد 4

از شهر شدن شبکه های تا چه میزان بعد 

ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته 

 است؟

5 19 16 33 2 

89/2 7/6 

 درصد

3/25 

 درصد

3/21 

 درصد

44 

 درصد

7/2 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

15 27 33 0 0 

76/3 20 

 درصد

36 

 درصد

44 

 درصد
0 0 

میزان بعد از شهر شدن دفن تا چه 

 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

6 26 36 7 0 

41/3 
 درصد 8

7/34 

 درصد

48 

 درصد

3/9 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی 

 به فضای سبز افزایش یافته است؟

0 0 16 20 39 

69/1 
0 0 

3/21 

 درصد

7/26 

 درصد

52 

 درصد

شدن دسترسی تا چه میزان بعد از شهر 

 به اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 39 26 10 

39/2 
0 0 

52 

 درصد

7/34 

 درصد

3/13 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی 

به خدمات رایانه ای و پست بانک افزایش 

 یافته است؟

0 30 27 12 6 

08/3 
0 

40 

 درصد

36 

 درصد

16 

 درصد
 درصد 8

شهر شدن دسترسی تا چه میزان بعد از 

به نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته 

 است؟

0 0 21 40 14 

09/2 
0 0 

28 

 درصد

3/53 

 درصد

7/18 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر 

کاربری های کشاورزی به کاربری های 

0 23 41 11 0 
16/3 

0 7/30 7/54 7/14  



103 
 

 درصد درصد درصد مسکونی و خدماتی افزایش یافته است؟

تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش 

 زمین های کشاورزی افزایش یافته است؟

0 23 24 28 0 

93/2 
0 

7/30 

 درصد

32 

 درصد

3/37 

 درصد
 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 پذیرایی و اقامتی افزایش یافته است؟

0 0 0 17 58 

23/1 
0 0 0 

7/22 

 درصد

3/77 

 درصد

میزان از تبدیل به شهر رضایت تا چه 

 عمومی وجود دارد؟

6 42 21 6 0 

64/3 
 درصد 8

56 

 درصد

28 

 درصد
 0 درصد 8

 

 آراللوشهر  -4-3-1-5
  آراللوشاخص اقتصادی شهر 

رونق شغل »؛ «ايجاد شغل هاي جديد»؛ «درآمدساکنین»در بین شاخص هاي اقتصادي وضعیت متغیرهاي 

افزايش خريد و فروش و تغییر در »؛ «شغل هاي خدماتی و تجاري»؛ «گذاريسرمايهمیزان »؛ «هاي کشاورزي

کاهش مراجعه ساکنین به »و « ؛ کاهش رفت و آمدهاي شغلی به ساير نقاط«قیمت زمین هاي کشاورزي

ري باالتر از میانگین ارزيابی شده اند. شهر آراللو به دلیل قرارگی« شهرهاي ديگر جهت تامین مايحتاج روزانه

سرچم و ايجاد فرصت هاي شغلی جديد به ويژه در سال هاي اخیر و روي  –در مسیر اصلی جاده اردبیل 

سرچم خود عامل مهمی  –آوردن اکثر ساکنین شهر آراللو به گسترش فعالیت هاي خود در جوار مسیر اردبیل 

کنین و توانمندشدن در ماندگاري ساکنین در شهر و جلوگیري از مهاجرت و همچنین افزايش درآمد سا

 شهروندان شده است.

 

 شهر آراللو : نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي20-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن درآمد 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

9 39 31 11 0 

51/3 10 

 درصد

3/43 

 درصد

4/34 

 درصد

2/12 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

12 46 27 5 0 

72/3 3/13 

 درصد

1/51 

 درصد

30 

 درصد

6/5 

 درصد
0 
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تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت های 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 0 34 56 
38/1 

 0 0 0 درصد
8/37 

 درصد

2/62 

 درصد

بعد از شهر شدن شغل های  تا چه میزان

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟

19 41 27 3 0 

84/3 1/21 

 درصد

6/45 

 درصد

30 

 درصد

3/3 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

11 41 38 0 0 

70/3 2/12 

 درصد

6/45 

 درصد

2/42 

 درصد
0 0 

بعد از شهر شدن شغل های تا چه میزان 

 خدماتی و تجاری افزایش یافته است؟

24 51 15 0 0 

10/4 7/26 

 درصد

7/56 

 درصد

7/16 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه های 

 صنعتی افزایش یافته است؟

3 8 47 32 0 

80/2 3/3 

 درصد

9/8 

 درصد

2/52 

 درصد

6/35 

 درصد
0 

شهر شدن کارگاه ها و تا چه میزان بعد از 

خرید و فروش صنایع دستی افزایش یافته 

 است؟

0 0 2 51 37 

61/1 
0 0 

2/2 

 درصد

7/56 

 درصد

1/41 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خرید و 

 بازار افزایش یافته است؟

0 0 0 21 69 

91/2 
   

3/23 

 درصد

7/76 

 درصد

رفتارهای تا چه میزان بعد از شهر شدن 

 سوداگرانه )داللی( افزایش یافته است؟

0 16 50 24 0 

91/2 
0 

8/17 

 درصد

6/55 

 درصد

7/26 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن ارائه 

تسهیالت برای اشتغال و کارآفرینی افزایش 

 یافته است؟

0 0 19 45 26 

92/1 
0 0 

1/21 

 درصد

50 

 درصد

9/28 

 درصد

شهر شدن حضور مراکز  تا چه میزان بعد از

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 3 9 76 

17/1 
0 0 

3/3 

 درصد

10 

 درصد

7/86 

 درصد

 81/1 29 49 12 0 0هزینه های زندگی تا چه میزان بعد از 
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 تبدیل به شهر افزایش یافته است؟
0 0 

3/13 

 درصد

4/54 

 درصد

2/32 

 درصد

تغییر در تا چه میزان خرید و فروش و 

 قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟

14 53 23 0 0 

90/3 6/15 

 درصد

9/58 

 درصد

6/25 

 درصد
0 0 

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

12 48 30 0 0 

80/3 3/13 

 درصد

3/53 

 درصد

3/33 

 درصد
0 0 

 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا

 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد

0 0 0 28 62 

31/1 
0 0 0 

1/31 

 درصد

9/68 

 درصد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از شهر 

 شدن افزایش یافته است؟

0 0 8 23 59 

43/1 
0 0 

9/8 

 درصد

6/25 

 درصد

6/65 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن 

شغلی به سایر نقاط  -آمدهای کاری ورفت

 روستایی کاهش یافته است؟شهری و 

18 34 29 9 0 

68/3 20 

 درصد

8/37 

 درصد

2/32 

 درصد
 0 درصد10

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات 

جهت تامین نیازهای روزانه به سایر نقاط 

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

10 18 51 11 0 

30/3 1/11 

 درصد

20 

 درصد

7/56 

 درصد

2/12 

 درصد
0 

 

  آراللوشهر  فرهنگی -اجتماعی شاخص 

میزان مشارکت و »و « رعايت قوانین و مقررات از سوي ساکنین»فرهنگی  –در شاخص هاي اجتماعی 

باالتر از میانگین ارزيابی شده است. همچنین انگیزه مهاجرت نیز کاهش يافته « همیاري مردم در امور عمومی

فرهنگی مربوط به خدمات و امکانات آموزشی  و  –است. بدترين وضعیت شهرآراللو در شاخص اجتماعی 

لذا می توان نتیجه گرفت که شهر آراللو به دلیل ايجاد فرصت هاي شغلی جديد مانع از  فرهنگی است.

 مهاجرت شده و همچنین رعايت قوانین و مقررات و مشارکت مردمی وضعیت بهتري را دارا می باشد.

 

 شهر آراللو فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 21-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین
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تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه 

 مهاجرت افزایش یافته است؟

0 4 12 21 53 

63/1 
0 

4/4 

 درصد

3/13 

 درصد

3/23 

 درصد

9/58 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

  تعلق به مکان افزایش یافته است؟

5 6 49 24 6 

78/2 6/5 

 درصد

6/6 

 درصد

4/54 

 درصد

7/26 

 درصد

7/6 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از 

 زندگی افزایش یافته است؟

4 5 48 31 2 

76/2 4/4 

 درصد

6/5 

 درصد

3/53 

 درصد

4/34 

 درصد

2/2 

 درصد

رعایت تا چه میزان بعد از شهر شدن 

قوانین و مقررات از سوی ساکنین افزایش 

 یافته است؟

14 42 29 5 0 

72/3 6/15 

 درصد

7/46 

 درصد

2/32 

 درصد

6/5 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت 

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

 یافته است؟

0 7 38 39 6 

51/2 
0 

8/7 

 درصد

2/42 

 درصد

3/43 

 درصد

7/6 

 درصد

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش یافته 

 است؟

9 31 44 6 0 

48/3 10 

 درصد

4/34 

 درصد

9/48 

 درصد

7/6 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

2 10 25 53 0 

57/2 2/2 

 درصد

1/11 

 درصد

8/27 

 درصد

9/58 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب های 

اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاری و 

 ...( کاهش یافته است؟

3 9 49 29 0 

84/2 3/3 

 درصد

10 

 درصد

4/54 

 درصد

2/32 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش یافته 

 است؟

0 0 26 23 41 

83/1 
0 

0 9/28 

 درصد

6/25 

 درصد

6/45 

 درصد

 

  آراللوشهر  کالبدی -محیطی شاخص 

بهبود وضعیت »؛ «افزايش کیفیت ساخت و ساز»کالبدي  –در بین متغیرهاي مربوط به شاخص محیطی 

میزان رضايت عمومی از »؛ «دفن بهداشتی پسماند»؛ «بهبود وضعیت شبکه ارتباطی»؛ «زيرساخت هاي شهري
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باالتر از میانگین ارزيابی شده اند. زيرساخت هاي شهري آراللو وضعیت مناسبی را « تبديل روستا به شهر

نسبت به قبل نشان می دهد. میزان تغییر کاربري هاي کشاورزي به کاربري هاي مسکونی و تجاري  و 

به دلیل کمبود آب  همچنین فروش زمین هاي کشاورزي افزايش يافته است. طبق اظهار نظر مسئولین شهري

جهت آبیاري زمین هاي کشاورزي و خشک شدن چاه هاي آب مردم به فروش يا تغییر کاربري زمین هاي 

عدم وجود فضاي سبز؛ خود )در نواحی چسبیده به محدوده شهري يا داخل محدوده شهري( اقدام می نمايند. 

راکز مالی و خدمات رايانه اي از اماکن ورزشی مناسب؛ اماکن فرهنگی مناسب؛ ضعف اساسی در وجود م

کالبدي می باشد. برخی از متغیرها همانند وجود  –مشکالت و ضعف هاي شهرآراللو در شاخص محیطی 

نیروي انتظامی )پاسگاه( پايین تر از میانگین ارزيابی شده لذا به دلیل موقعیت جغرافیايی آراللو شايد بتوان 

نتیجه گرفت که اين امر خیلی مهم و ضروري نباشد. پاکیزگی و نظافت شهر و بهداشت محیطی نیز از 

که هم ساکنین و مسئولین و هم مشاهدات میدانی مشاور اين امر را تايید می کند معضالت اساسی شهر است 

 لذا مجموعه مديريت شهري بايد اهتمام ويژه اي براي اين مهم داشته باشد.

 

 شهر آراللو کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 22-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  چه میزان بعد از شهر شدن تا

مقررات ساخت و سازها افزایش یافته 

 است؟

16 36 30 8 0 

67/3 8/17 

 درصد

40 

 درصد

3/33 

 درصد

9/8 

 درصد
0 

دسترسی به  تا چه میزان بعد از شهر شدن

خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یافته 

 است؟

3 3 14 44 26 

03/2 3/3 

 درصد

3/3 

 درصد

6/15 

 درصد

9/48 

 درصد

9/28 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، گاز، 

 خدمات مخابراتی و... افزایش یافته است؟

21 16 43 8 2 

51/3 3/23 

 درصد

8/17 

 درصد

8/47 

 درصد

9/8 

 درصد

2/2 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه های 

)راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته ارتباطی 

 است؟

32 38 14 6 0 

07/4 6/35 

 درصد

2/42 

 درصد

6/15 

 درصد

7/6 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

7 6 21 48 8 

51/2 8/7 

 درصد

7/6 

 درصد

3/23 

 درصد

3/53 

 درصد

9/8 

 درصد

 06/4 0 2 15 49 24تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن 
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 7/26 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

 درصد

4/54 

 درصد

7/16 

 درصد

2/2 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 فضای سبز افزایش یافته است؟

0 0 0 12 78 

13/1 
0 0 0 

3/13 

 درصد

7/86 

 درصد

شهر شدن دسترسی به تا چه میزان بعد از 

 اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 17 62 11 

07/2 
0 0 

9/18 

 درصد

9/68 

 درصد

2/12 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

خدمات رایانه ای و پست بانک افزایش 

 یافته است؟

0 0 0 9 81 

10/1 
0 0 0 

10 

 درصد

90 

 درصد

دسترسی به تا چه میزان بعد از شهر شدن 

 نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته است؟

0 0 0 23 67 

26/1 
   

6/25 

 درصد

4/74 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر کاربری 

های کشاورزی به کاربری های مسکونی و 

 خدماتی افزایش یافته است؟

16 41 33 0 0 

81/3 8/17 

 درصد

6/45 

 درصد

7/36 

 درصد
0 0 

میزان بعد از شهر شدن فروش زمین تا چه 

 های کشاورزی افزایش یافته است؟

11 28 40 11 0 

43/3 2/12 

 درصد

1/31 

 درصد

4/44 

 درصد

2/12 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 پذیرایی و اقامتی افزایش یافته است؟

2 14 22 38 14 

47/2 2/2 

 درصد

6/15 

 درصد

4/24 

 درصد

2/42 

 درصد

6/15 

 درصد

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت 

 عمومی وجود دارد؟

27 48 10 5 0 

08/4 30 

 درصد

3/53 

 درصد

1/11 

 درصد

6/5 

 درصد
0 

 

  آلنیشهر  -4-3-1-6
  آلنیشاخص اقتصادی شهر 

درآمد ساکنین؛ ايجاد شغل هاي جديد؛ ايجاد شغل در بین متغیرهاي مربوط به شاخص اقتصادي شهر آلنی 

تجاري؛ افزايش کارگاه هاي صنعتی؛کاهش رفت و آمدهاي  –هاي غیرکشاورزي؛ افزايش شغل هاي خدماتی 
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شغلی به ساير نقاط روستايی و شهري و کاهش مراجعات جهت تامین نیازهاي روزانه به ساير نقاط شهري و 

رزيابی شده و وضعیت مطلوبی را دارا می باشند. ايجاد رفتارهاي سوداگرانه و روستايی باالتر از حد میانگین ا

خريد و فروش زمین هاي کشاورزي و افزايش قیمت زمین و مسکن باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. 

ت حضور مراکز مالی و بانک ها؛ ارائه تسهیالت براي اشتغال و کارآفرينی؛ تعداد گردشگران؛ فروش محصوال

؛ کارگاه هاي صنايع دستی؛ مراکز خريد و بازار و ايجاد فرصت هاي شغلی براي گذاريسرمايهکشاورزي؛ میزان 

 زنان پايین تر از حد میانگین ازريابی شده است.

 

 آلنی شهر : نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي23-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

میزان بعد از شهر شدن درآمد تا چه 

 ساکنین افزایش پیدا کرده است؟

18 56 26 5 0 

83/3 1/17 

 درصد

3/53 

 درصد

8/24 

 درصد

8/4 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 جدیدی ایجاد شده است؟

21 55 17 8 4 

77/3 20 

 درصد

4/52 

 درصد

2/16 

 درصد

6/7 

 درصد

8/3 

 درصد

بعد از شهر شدن فرصت های تا چه میزان 

 شغلی برای زنان ایجاد شده است؟

0 0 12 24 69 

46/1 
0 0 

4/11 

 درصد

9/22 

 درصد

7/65 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟

36 47 20 2 0 

11/4 3/43 

 درصد

8/44 

 درصد

19 

 درصد

9/1 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان 

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاریسرمایه

 است؟

0 0 13 29 63 

52/1 
0 0 

4/12 

 درصد

6/27 

 درصد

60 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 خدماتی و تجاری افزایش یافته است؟

38 43 17 7 0 

07/4 2/36 

 درصد

41 

 درصد

2/16 

 درصد

7/6 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه های 

 صنعتی افزایش یافته است؟

26 38 31 9 1 

75/3 8/24 

 درصد

2/36 

 درصد

5/29 

 درصد

6/8 

 درصد
 درصد 1
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تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و 

خرید و فروش صنایع دستی افزایش یافته 

 است؟

0 0 0 22 83 

21/1 
0 0 0 

21 

 درصد

79 

 درصد

چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خرید و  تا

 بازار افزایش یافته است؟

0 8 6 19 72 

52/1 
 

6/7 

 درصد

7/5 

 درصد

1/18 

 درصد

6/68 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهای 

 سوداگرانه )داللی( افزایش یافته است؟

36 39 30 0 0 

06/4 3/34 

 درصد

1/37 

 درصد

6/28 

 درصد
0 0 

میزان بعد از شهر شدن ارائه تا چه 

تسهیالت برای اشتغال و کارآفرینی افزایش 

 یافته است؟

0 0 0 11 94 

10/1 
0 0 0 

5/10 

 درصد

5/89 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور مراکز 

 مالی و بانک ها افزایش یافته است؟

0 0 21 54 30 

91/1 
0 0 

20 

 درصد

4/51 

 درصد

6/28 

 درصد

های زندگی تا چه میزان بعد از هزینه 

 تبدیل به شهر افزایش یافته است؟

12 11 21 32 29 

48/2 4/11 

 درصد

5/10 

 درصد

20 

 درصد

5/30 

 درصد

6/27 

 درصد

تا چه میزان خرید و فروش و تغییر در 

 قیمت زمین و مسکن افزایش یافته است؟

61 38 6 0 0 

52/4 1/58 

 درصد

2/36 

 درصد

7/5 

 درصد
0 0 

تا چه میزان قیمت زمین های کشاورزی 

 افزایش یافته است؟

50 44 11 0 0 

37/4 6/47 

 درصد

9/41 

 درصد

5/10 

 درصد
0 0 

 کشاورزی محصوالت فروش میزان چه تا

 است؟ یافته افزایش شدن شهر از بعد

0 0 0 14 91 

13/1 
0 0 0 

3/13 

 درصد

7/86 

 درصد

شهر تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از 

 شدن افزایش یافته است؟

0 0 0 9 96 

09/1 
0 0 0 

6/8 

 درصد

4/91 

 درصد

 93/3 0 0 32 48 25آمدهای وتا چه میزان بعد از شهر شدن رفت
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شغلی به سایر نقاط شهری و  -کاری 

 روستایی کاهش یافته است؟

8/23 

 درصد

7/45 

 درصد

5/30 

 درصد
0 0 

مراجعات تا چه میزان بعد از شهر شدن 

جهت تامین نیازهای روزانه به سایر نقاط 

 شهری و روستایی کاهش یافته است؟

48 45 12 0 0 

34/4 7/45 

 درصد

9/42 

 درصد

4/11 

 درصد
0 0 

 

 

  آلنیشهر  فرهنگی -اجتماعی شاخص 

فرهنگی حس تعلق به مکان؛ رعايت قوانین و مقررات از سوي ساکنین؛  –در بین متغیرهاي شاخص اجتماعی 

میزان مشارکت و همیاري مردم در امور عمومی شهر؛ مشارکت مردم در مديريت شهري؛ امنیت؛ کاهش 

مهاجرت و امکانات آموزشی و فرهنگی باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. کاهش آسیب هاي اجتماعی 

ارزيابی شده است. با اين حال رضايت از زندگی بعد از شهر شدن در حد متوسط به پايین هم در حد متوسط 

  .ارزيابی شده است

 

 شهر آلنی فرهنگی –اجتماعی : نتايج پرسشنامه شاخص 24-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه 

 افزایش یافته است؟مهاجرت 

0 0 0 7 98 

07/1 
0 0 

0 7/6 

 درصد

3/93 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس 

  تعلق به مکان افزایش یافته است؟

12 26 47 20 0 

29/3 4/11 

 درصد

8/24 

 درصد

8/44 

 درصد

19 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از 

 زندگی افزایش یافته است؟

6 20 19 38 22 

52/2 7/5 

 درصد

19 

 درصد

1/18 

 درصد

2/36 

 درصد

21 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن رعایت 

قوانین و مقررات از سوی ساکنین افزایش 

 یافته است؟

19 41 27 18 0 

58/3 1/18 

 درصد

39 

 درصد

7/25 

 درصد

1/17 

 درصد
0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت 

مردمی در امور مدیریت شهری افزایش 

12 24 48 21 0 
26/3 

4/11 9/22 7/45 20 0 
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 درصد درصد درصد درصد یافته است؟

تا چه میزان مشارکت و همیاری مردم در 

امور عمومی بعد از شهر شدن افزایش یافته 

 است؟

69 24 12 0 0 

54/4 7/65 

 درصد

9/22 

 درصد

4/11 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن 

 افزایش یافته است؟

15 33 42 15 0 

46/3 3/14 

 درصد

4/31 

 درصد

40 

 درصد

3/14 

 درصد

0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب های 

اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاری و 

 ...( کاهش یافته است؟

13 21 31 31 9 

98/2 4/12 

 درصد

20 

 درصد

5/29 

 درصد

5/29 

 درصد

6/8 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن خدمات و 

امکانات آموزشی و فرهنگی افزایش یافته 

 است؟

18 19 56 12 0 

41/3 1/17 

 درصد

1/18 

 درصد

3/53 

 درصد

4/11 

 درصد
0 

 

  آلنیشهر  کالبدی -محیطی شاخص 

کالبدي افزايش کیفیت ساخت و سازها؛ دسترسی به زيرساخت هاي  –در بین متغیرهاي شاخص محیطی 

شهري؛ بهبود کیفیت و کمیت شبکه هاي ارتباطی )راه( و پاکیزگی و نظافت شهر باالتر از حد میانگین ارزيابی 

شده است. متغیرهاي دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی؛ دسترسی به فضاي سبز؛ دفن بهداشتی زباله؛ 

فضاي سبز؛ دسترسی به اماکن ورزشی؛ دسترسی به خدمات رايانه اي و پست بانک؛ دسترسی به  دسترسی به

نیروي انتظامی؛ دسترسی به مراکز پذيرايی و اقامتی و رضايت عمومی از شهر پايین تر از حد میانگین ارزيابی 

اين خاطر می باشد که با  با توجه به مصاحبه هاي انجام يافته بیشتر بهشده است. پايین بودن رضايت عمومی 

توجه به اينکه روستاي آلنی تبديل به شهر شده است و طبیعتاً با افزايش بودجه شهرداري نیز مواجه است لذا 

تغییري در ارائه خدمات اتفاق نیافتاده و همان خدماتی که در زمان روستابودن ارائه می شد در حال انجام 

 است.

 

 شهر آلنی کالبدي –محیطی : نتايج پرسشنامه شاخص 25-4جدول شماره 

 گویه ها
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 میانگین

کیفیت و  تا چه میزان بعد از شهر شدن

مقررات ساخت و سازها افزایش یافته 

 است؟

75 21 9 0 0 

63/4 4/71 

 درصد

20 

 درصد

6/8 

 درصد
0 0 
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 دسترسی به تا چه میزان بعد از شهر شدن

خدمات درمانی و بهداشتی افزایش یافته 

 است؟

6 13 26 38 22 

46/2 7/5 

 درصد

4/12 

 درصد

8/24 

 درصد

2/36 

 درصد

21 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

زیرساختها مانند شبکه آبرسانی، برق، گاز، 

 خدمات مخابراتی و... افزایش یافته است؟

37 31 37 0 0 

4 2/35 

 درصد

5/29 

 درصد

2/35 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه های 

ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی داشته 

 است؟

24 20 32 21 8 

30/3 9/22 

 درصد

19 

 درصد

5/30 

 درصد

20 

 درصد

6/7 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی و 

 افزایش داشته است؟ محیطینظافت 

48 47 10 0 0 

36/4 7/45 

 درصد

8/44 

 درصد

5/9 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن 

 بهداشتی زباله بهبود یافته است؟

2 4 4 24 71 

50/1 9/1 

 درصد

8/3 

 درصد

8/3 

 درصد

9/22 

 درصد

6/76 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 فضای سبز افزایش یافته است؟

5 11 17 31 41 

12/2 8/4 

 درصد

5/10 

 درصد

2/16 

 درصد

5/29 

 درصد

39 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 اماکن ورزشی افزایش یافته است؟

0 0 0 24 81 

23/1 
0 0 0 

9/22 

 درصد

1/77 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

خدمات رایانه ای و پست بانک افزایش 

 یافته است؟

14 15 21 21 34 

56/2 3/13 

 درصد

3/14 

 درصد

20 

 درصد

20 

 درصد

4/32 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی به 

 نیروی انتظامی )پلیس( افزایش یافته است؟

0 0 0 9 96 

09/1 
0 0 0 

6/8 

 درصد

4/91 

 درصد

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر کاربری 

 های کشاورزی به کاربری های مسکونی و

 خدماتی افزایش یافته است؟

10 24 45 26 0 

17/3 5/9 

 درصد

9/22 

 درصد

9/42 

 درصد

8/24 

 درصد
0 

 58/4 0 0 8 28 69تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش زمین 



114 
 

 7/65 های کشاورزی افزایش یافته است؟

 درصد

7/26 

 درصد

6/7 

 درصد
0 0 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز 

 اقامتی افزایش یافته است؟پذیرایی و 

0 0 0 5 100 

05/1 
0 0 0 

8/4 

 درصد

2/95 

 درصد

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت 

 عمومی وجود دارد؟

12 14 29 32 18 

71/2 4/11 

 درصد

3/13 

 درصد

6/27 

 درصد

5/30 

 درصد

1/17 

 درصد

 

 

 

 مورد مطالعه میانگین نتایج پرسشنامه شاخص های مورد بررسی در شهرهای -4-4
 

میانگین نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي در شش شهر مورد مطالعه ارائه شده است  26-4در جدول شماره 

با توجه به نتايج بدست که وضعیت هر يک از شهرهاي مورد مطالعه را در متغیرهاي مربوطه نشان می دهد. 

افزايش درآمد، ايجاد فرصت هاي شغلی جديد، شهرهاي آلنی و آراللو در متغیرهاي آمده می توان گفت که 

افزايش میزان سرمايه گذاري و افزايش شغل هاي خدماتی و تجاري وضعیت بهتري نسبت به شهرهاي ديگر 

مورد مطالعه داشته اند. در متغیر توسعه کارگاه هاي صنعتی تنها شهر آلنی باالتر از حد میانگین ارزيابی شده 

مسکن و افزايش خريد و فروش آن در بغیر از شهر زهرا در بقیه شهرهاي مورد  است. در مورد افزايش قیمت

مطالعه باالتر از حد میانگین بوده اند. متغیر افزايش قیمت زمین هاي کشاورزي بعد از تبديل به شهر در تمام 

يردموسی در متغیر مربوط به گردشگري تنها شهر ا شهرهاي مورد مطالعه باالتر از حد میانگین می باشد.

وضعیت مطلوبی را دارا می باشد. در بقیه متغیرها وضعیت پايینتر از حد میانگین يا نزديک به میانگین ارزيابی 

 شده است.

 

 در شهرهاي مورد مطالعه نتايج پرسشنامه شاخص اقتصاديمیانگین : 26-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

میزان بعد از شهر شدن درآمد تا چه  -1

 ساکنین افزايش پیدا کرده است؟
31/2 04/2 21/1 09/3 51/3 83/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل هاي  -2

 جديدي ايجاد شده است؟
80/2 68/2 07/1 16/3 72/3 77/3 

 46/1 38/1 33/1 07/1 16/1 13/1تا چه میزان بعد از شهر شدن فرصت هاي  -3
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 شغلی براي زنان ايجاد شده است؟

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل هاي  -4

 غیرکشاورزي افزايش يافته است؟
73/1 08/2 29/1 99/1 84/3 11/4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن میزان  -5

در توسعه شهر بیشتر شده  گذاريسرمايه

 است؟

92/2 52/2 43/1 07/3 70/3 52/1 

شغل هاي  تا چه میزان بعد از شهر شدن -6

 خدماتی و تجاري افزايش يافته است؟
59/3 80/2 21/1 53/3 10/4 07/4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه هاي  -7

 صنعتی افزايش يافته است؟
92/1 96/2 1 95/1 80/2 75/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن کارگاه ها و  -8

خريد و فروش صنايع دستی افزايش يافته 

 است؟

16/1 64/1 1 24/1 61/1 21/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز خريد  -9

 و بازار افزايش يافته است؟
48/1 64/1 1 84/1 23/1 52/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رفتارهاي  -10

 سوداگرانه )داللی( افزايش يافته است؟
20/3 92/3 21/1 99/2 91/2 06/4 

ارائه تا چه میزان بعد از شهر شدن  -11

تسهیالت براي اشتغال و کارآفرينی افزايش 

 يافته است؟

17/2 92/1 07/1 20/2 92/1 10/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن حضور  -12

 مراکز مالی و بانک ها افزايش يافته است؟
03/2 48/1 07/1 11/2 17/1 91/1 

هزينه هاي زندگی تا چه میزان بعد از  -13

 يافته است؟تبديل به شهر افزايش 
28/1 44/1 14/1 53/1 81/1 48/2 

تا چه میزان خريد و فروش و تغییر در  -14

 قیمت زمین و مسکن افزايش يافته است؟
4 88/3 29/1 47/3 90/3 52/4 

تا چه میزان قیمت زمین هاي کشاورزي  -15

 افزايش يافته است؟
81/3 52/3 93/3 92/3 80/3 37/4 

 13/1 31/1 01/2 14/1 56/1 28/1 کشاورزي محصوالت فروش میزان چه تا -16
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 است؟ يافته افزايش شدن شهر از بعد

تا چه میزان تعداد گردشگران بعد از  -17

 شهر شدن افزايش يافته است؟
86/1 96/3 36/2 68/1 43/1 09/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن  -18

شغلی به ساير نقاط  -آمدهاي کاري ورفت

 روستايی کاهش يافته است؟شهري و 

97/1 44/1 43/1 85/1 68/3 98/2 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراجعات  -19

جهت تامین نیازهاي روزانه به ساير نقاط 

 شهري و روستايی کاهش يافته است؟

47/3 52/2 57/1 45/3 30/3 41/3 
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 در شهرهاي مورد مطالعه نتايج پرسشنامه شاخص اقتصادي: میانگین 8-4نمودار شماره 
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همیاري » و « رعايت قوانین و مقررات»؛ «افزايش حس تعلق»متغیرهاي  فرهنگی –در شاخص اجتماعی 

در شهرهاي مورد مطالعه باالتر از حد میانگین و مطلوب ارزيابی شده است. در متغیر « مردم در امور عمومی

 رضايت از زندگی شهرهاي مغانسر، ايردموسی و ثمرين باالتر از حد میانگین ارزيابی شده اند. در متغیرهاي

افزايش امنیت و کاهش آسیب هاي اجتماعی شهرهاي آلنی و زهرا وضعیت بهتري نسبت به ساير شهرهاي 

مورد مطالعه دارند. در ارتباط با مشارکت مردم در امور مديريت شهري شهرهاي ايردموسی، زهرا و مغانسر 

اي ديگر مشاهده می وضعیت بهتري دارند. همچنین کاهش انگیزه مهاجرت را بغیر از شهر زهرا در شهره

 کنیم.

 

 فرهنگی در شهرهاي مورد مطالعه -اجتماعی نتايج پرسشنامه شاخص : میانگین 27-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

تا چه میزان بعد از شهر شدن انگیزه  -20

 مهاجرت افزايش يافته است؟
22/2 04/2 36/3 17/2 63/1 07/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن احساس  -21

 تعلق به مکان افزايش يافته است؟ 
17/3 4 29/4 31/3 78/2 29/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضايت از  -22

 زندگی افزايش يافته است؟
75/3 84/3 14/2 69/3 766/2 52/2 

تا چه میزان بعد از شهر شدن رعايت  -23

افزايش قوانین و مقررات از سوي ساکنین 

 يافته است؟

83/2 72/3 36/4 16/3 72/3 58/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مشارکت  -24

مردمی در امور مديريت شهري افزايش يافته 

 است؟

95/2 20/4 93/4 88/2 51/2 26/3 

تا چه میزان مشارکت و همیاري مردم  -25

در امور عمومی بعد از شهر شدن افزايش 

 يافته است؟

66/3 36/4 5 72/3 48/3 54/4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن امنیت آن  -26

 افزايش يافته است؟
52/2 28/2 86/2 44/2 57/2 46/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن آسیب  -27

هاي اجتماعی )سرقت، طالق، اعتیاد، بیکاري 

 و ...( کاهش يافته است؟

72/2 12/2 86/4 65/2 84/2 98/2 
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از شهر شدن خدمات و  تا چه میزان بعد -28

امکانات آموزشی و فرهنگی افزايش يافته 

 است؟

52/2 72/3 21/2 72/2 83/1 41/3 

 

 

 
 فرهنگی در شهرهاي مورد مطالعه -اجتماعی نتايج پرسشنامه شاخص : میانگین 9-4نمودار شماره 

 

مورد مطالعه در افزايش کیفیت و مقررات ساخت و ساز در تمامی شهرهاي محیطی  –در شاخص کالبدي 

وضعیت مطلوبی قرار دارد و رعايت قوانین ساخت و ساز بسیار خوب مورد توجه قرار گرفته است. در متغیر 

دسترسی به زيرساخت ها مثل آب، برق، گاز و مخابرات بغیر از  شهر زهرا بقیه شهرهاي مورد مطالعه باالتر از 

نظافت شهر بغیر از شهر آراللو بقیه شهرهاي مورد مطالعه در متغیر پاکیزگی و  حد میانگین ارزيابی شده اند.

باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. دفن پسماند بهداشتی نیز در شهرهاي مورد مطالعه بغیر از شهرهاي 

آلنی و زهرا مطلوب می باشد. رضايت از شهرنشینی نیز تنها در شهر آلنی پايین تر از حد میانگین ارزيابی 

فروش و تغییر کاربري هاي کشاورزي به کاربري مسکونی و تجاري بغیر از شهر زهرا در بقیه  شده است.

شهرهاي مورد مطالعه باالتر از حد میانگین می باشد. در متغیرهاي دسترسی به نیروي انتظامی، دسترسی به 

راکز پذيرايی و خدمات رايانه اي و پست بانک، اماکن ورزشی، فضاي سبز، خدمات بهداشتی و درمانی و م

 اقامتی در تمام شهرهاي مورد مطالعه پايین تر از حد میانگین ارزيابی شده است.
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 کالبدي در شهرهاي مورد مطالعه -محیطی نتايج پرسشنامه شاخص میانگین : 28-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

و کیفیت  تا چه میزان بعد از شهر شدن -29

 مقررات ساخت و سازها افزايش يافته است؟
64/3 12/4 36/3 83/2 67/3 63/4 

دسترسی  تا چه میزان بعد از شهر شدن -30

به خدمات درمانی و بهداشتی افزايش يافته 

 است؟

77/2 60/2 43/1 19/3 03/2 46/2 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی  -31

برق، گاز، به زيرساختها مانند شبکه آبرسانی، 

 خدمات مخابراتی و... افزايش يافته است؟

05/3 08/4 21/1 89/2 51/3 4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شبکه  -32

هاي ارتباطی )راه ها( رشد کمّی و کیفی 

 داشته است؟

78/3 04/2 07/1 76/3 07/4 30/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن پاکیزگی  -33

 است؟ و نظافت محیطی افزايش داشته
52/3 16/4 64/3 41/3 51/2 36/4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دفن  -34

 بهداشتی زباله بهبود يافته است؟
48/3 16/4 14/1 69/1 06/4 50/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی  -35

 به فضاي سبز افزايش يافته است؟
05/1 08/1 21/1 39/2 13/1 12/2 

شهر شدن دسترسی تا چه میزان بعد از  -36

 به اماکن ورزشی افزايش يافته است؟
44/2 88/1 1 08/3 07/2 23/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی  -37

به خدمات رايانه اي و پست بانک افزايش 

 يافته است؟

28/1 80/1 1 09/2 10/1 56/2 

تا چه میزان بعد از شهر شدن دسترسی  -38

افزايش يافته به نیروي انتظامی )پلیس( 

 است؟

14/2 96/1 1 16/3 26/1 09/1 

تا چه میزان بعد از شهر شدن تغییر  -39

کاربري هاي کشاورزي به کاربري هاي 

 مسکونی و خدماتی افزايش يافته است؟

78/3 96/2 64/1 93/2 81/3 17/3 
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تا چه میزان بعد از شهر شدن فروش  -40

 زمین هاي کشاورزي افزايش يافته است؟
89/3 04/4 21/1 23/1 43/3 58/4 

تا چه میزان بعد از شهر شدن مراکز  -41

 پذيرايی و اقامتی افزايش يافته است؟
20/1 44/1 1 23/1 47/2 05/1 

تا چه میزان از تبديل به شهر رضايت  -42

 عمومی وجود دارد؟
80/3 84/3 50/3 64/3 08/4 71/2 
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 کالبدي در شهرهاي مورد مطالعه -محیطی نتايج پرسشنامه شاخص : میانگین 10-4نمودار شماره
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 نیازسنجی شهرهای مورد مطالعه -4-5
هاي شهروندان به عنوان ذينفعان اصلی در فرآيند ريزانه به منظور شناسايی خواستهنیازسنجی فعالیتی برنامه

با در نظر گرفتن تغییرات پر شتاب، در الگوي زندگی شهري و متناظر با . ريزي و مديريت شهري استبرنامه

آن نیازهاي شهروندان، همچنین لزوم توجه ويژه نسبت به کیفیت زندگی شهروندان و ارتقا آن در سطوح 

هاي حاصل از نیازسنجی از داده تواندمی و به نیازهاي شهروندان،پاسخگ و متولی عنوان به شهرداري مختلف،

 پیامدهاي با ساختاري دگرگونی يک شهرها، گیريشکل تر استفاده کند.گیري بهتر و مناسببراي تصمیم

هاي اجتماعی جديد، هاي جديد، سنخي پیدايش نقشاقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که زمینه

همچنین نهادهاي نوينی را فراهم کرده است. در چارچوب اين مناسبات متکث ّر، پیچیده و نو به نو شونده و 

کند. با توجه به پويايی محیط شهري اين تحوالت بنیادين، عمیق و فزاينده نیازها و مسائل جديد نیز بروز می

شوند. حل و فصل کنند بلکه به شکل روز افزونی متنوع و پیچیده مینیازها و مسائل نه تنها کاهش پیدا نمی

. ي شهرداري و مديريت آن گزارده شده استنیازها و مسائل در همه شهرهاي دنیا کمابیش برعهدهاين 

ها، مديريت حمل و نقل و مديريت زمان، مديريت شهري، مديريت منابع و مصارف، مديريت بودجه و هزينه

توسط  هاست. حل و فصل مسائل شهريشهرداري در مديريت اصلی رئوس ازجمله …مديريت اطالعات و

 است، مردمی جانبه همه ارتباط غیردولتی که واجد سطح بااليی از ها به عنوان يک نهاد عمومیِشهرداري

 .است برداري از مشارکت شهروندان در برنامه ريزينیازمند بهره

 و عملکردي اولیه، و اساسی نیازهاي محور پنج در را شهري نیازهاي (سالم شهر ايده واضع) دهل لئونارد

 اولیه، و اساسی نیازهاي. است کرده بررسی اکولوژيک مالحظات و ها، زيرساخت اي، شبکه و ارتباطی هنري،

 هاي مراقبت امنیت، خانه، لباس، غذا، مانند) خود نشینان شهر اساسی نیازهاي تأمین در شهر هر توانايی به

 براي که شود می فراهم هايی زمینه هنري، و عملکردي نیازهاي تأمین عرصه در. دارد اشاره...( و بهداشتی،

 داشته همگان براي را تحقق قابلیت بايد و هستند الزم شهر هر شهروندان تفريح و کار، آموزش، رشد، تولد،

 پول، يا غذا انتقال هاي راه از اعم مختلف، ابعاد در ارتباطات انواع به اي، شبکه و ارتباطی نیازهاي. باشند

 نیازهاي. دارد اشاره کشورها و شهرها ساير با ارتباط و اجتماعی هاي تماس ها، ارزش تغذيه عقايد، ارتباط

 نظام مقررات، و قوانین مانند) منعطف و پنهان فیزيکی، غیر و فیزيکی هاي زيرساخت دربردارنده زيرساختی،

 با دهل نهايت، در. دهند می شکل را جامعه مديريت نحوه رفته، هم روي که است( رفتاري الگوهاي و ها

 می سازي شهر مفاهیم وارد | را پايدار توسعه مفهوم عمل، در اکولوژيک، نیازهاي سپس، و مالحظات بر تأکید

 اسماعیلی) هستند نیازها ترين مهم جزء مدت، دراز در و ترين اساسی نیازهاي از دسته اين او، نظر به. کند

 (.67-68: 1379 صالحی،

 انسانی، تعامل نیازهاي و طبیعی نیازهاي کلی بخش دو به را شهر در موجود نیازهاي کاپالن، و ماتسوکا

 طبیعی، نیازهاي. است طبیعی محیط با فیزيکی تماس در نیاز، دو اين تفاوت آنان، ديد از. اند کرده تقسیم

 در روحی و عاطفی، فیزيکی، سالمت و رضايت احساس با و طبیعی محیط توسط که هستند اهدافی و نیازها
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 از استفاده به نخست، دسته: کرد تقسیم دسته سه به توان می را نیازها اين. شوند می برآورده محیط با تماس

 دارد؛ اشاره طبیعی اندازهاي چشم ساير و مدارس، ها، بیمارستان سبز فضاي شهري، هاي جنگل ها، پارک

 و است؛ مربوط دلنواز صداهاي و آن، تمیزي طبیعی، مناظر مانند اي شناختی زيبايی نیازهاي به دوم، دسته

 ها بازي و ها ورزش ساير و سواري، دوچرخه دويدن، روي، پیاده مانند سرگرمی و تفريح نیازهاي سوم، دسته

 هويت و شهروندي، مشارکت خصوصی، حريم حفظ و انسانی تعامل به نیازها، دوم بخش. گیرد می دربر را

 (.9-12: 2008 کاپالن، و ماتسوکا) شود می مربوط اجتماعی

 ارزيابی) شکاف يا فاصله مثابه به توان می را مفهوم اين نیاز، تعريف در مختلف هاي گیري جهت به توجه با

 ترجیح يا خواست ،(شده بینی پیش يا شده مشاهده عملکرد و مطلوب عملکرد میان تفاوت براساس نیاز عینی

 نظر در) کاستی يا عیب و( مطالعه مورد افراد هاي ديدگاه و ها خواسته به توجه براساس نیاز ذهنی ارزيابی)

 رويکردهاي ها، تعريف اين براساس. گرفت نظر در( نیاز عنوان به خاص زمینه يک در مسئله يا نقص گرفتن

 توافق ،(شکاف يا فاصله مثابه به نیاز) محور هدف نیازسنجی رويکرد چهار قالب در توان می را نیاز سنجش

 مثابه به نیاز) نگر جامع و( کاستی يا عیب مثابه به نیاز)محور مسئله ،(ترجیح يا خواست مثابه به نیاز) سنج

 در اما ندارند، اختصاص شهري نیازهاي سنجش به تنها رويکردها، اين. کرد معرفی( کاستی و خواست شکاف،

 .اند رفته کار به شهري، نیازهاي سنجش مختلف مطالعات

بر نیاز خواست يا ترجیح )نیازسنجی توافق سنج( و عیب يا کاستی )نیازسنجی در پژوهش حاضر تمرکز 

لین و مسئله محور( است و براساس پرسشگري از ساکنین شهر، مشاهدات میدانی مشاور، مصاحبه با مسئو

 مديران شهري استخراج گرديد. 

 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-1

 ی شهر ثمرینکالبد
ارائه گرديده است.  29-4خود در جدول شماره  مهمترين نیازهاي شهر ثمرين در وضعیت فعلی و توسعه آتی

فرهنگی نیاز بیشتري به برنامه  –در ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر ثمرين بايد گفت که در حوزه اجتماعی 

جاد اشتغال جذب سرمايه گذار و به کارگیري ريزي وجود دارد و همچنین در بحث اقتصادي و در راستاي اي

نیروي بومی در پروژه هاي احداثی می تواند از نرخ بیکاري شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. بهداشت 

توسط مردم نیاز به مراقبت و توجه بیشتري است تا  ر ثمرين نیز به دلیل وجود نگهداري داممحیطی شه

 از بین نرود.وسعه و بهبود شبکه زيرساختی شهر هاي انجام يافته در تگذاريسرمايه

 : مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر ثمرين29-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  شاخص اقتصادی

گذاري در بخش نیاز به سرمايه

هاي مختلف به ويژه بخش 

 گردشگري

هاي مردمی براي تشکیل انجمن

 شهرتوانمندسازي ساکنین 

تکمیل و بهبود وضعیت شبکه 

 ارتباطی شهر ثمرين تا مرکز استان
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ايجاد کاربري هاي تجاري و 

 خدماتی

هاي آموزشی در حوزه برگزاري دوره

 فرهنگی –اجتماعی 
 راه اندازي داروخانه

ريزي در راستاي ايجاد برنامه

 فرصت هاي شغلی جديد
 اندازي درمانگاه شبانه روزيراه  راه اندازي مراکز آموزش فنی و حرفه اي

 
 احداث پاسگاه نیروي انتظامی

 
 احداث مراکز ورزشی و فرهنگی

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 

 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-2

 ایردموسیکالبدی شهر 
 ارائه گرديده 30-4 آتی خود در جدول شمارهتوسعه مهمترين نیازهاي شهر ايردموسی در وضعیت فعلی و 

 -فرهنگی و محیطی  –است. در ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر ايردموسی بايد گفت که در حوزه اجتماعی 

کالبدي نیاز بیشتري به برنامه ريزي وجود دارد و همچنین در بحث اقتصادي و در راستاي ايجاد اشتغال 

نیروي بومی در پروژه هاي احداثی می تواند از نرخ بیکاري شهر و حتی جذب سرمايه گذار و به کارگیري 

حوزه نفوذ آن کم کند. حرکت شهر ايردموسی به سمت توسعه بخش گردشگري شهري و برندسازي شهري 

 می تواند آينده مطلوبی را پیش روي اين شهر قرار دهد.

 ايردموسی: مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر 30-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  اخص اقتصادیش

سرمايه گذاري در بخش 

 گردشگري
 تقويت و ايجاد زيرساخت هاي ورزشی

واگذاري زمین هاي حريم شهر به 

شهرداري جهت مديريت توسعه آتی 

 شهر 

ايجاد و افزايش کاربري هاي 

 خدماتی و تجاري 
 تقويت و ايجاد زيرساخت هاي فرهنگی

عدم وجود زمین در شهر و تقاضاي 

باالي ساکنین )به ويژه جمعیت شناور 

احداث در اثر مهاجرت معکوس( جهت 

 مسکن

برنامه ريزي جهت ايجاد فرصت 

و  هاي شغلی جديد غیرکشاورزي

 کاهش نرخ بیکاري 

 تشکیل نهادها و موسسات مردمی

احداث مراکز پذيرايی و اقامتی )با 

ردشگري توجه به اينکه در مسیر گ

 سرعین قرار گرفته است( –اردبیل 

 

 احداث پارک شهري احداث پاسگاه نیروي انتظامی

 ايجاد و تقويت مراکز خدمات رايانه اي تقويت حضور نمايندگی ادارات در شهر

  افزايش مراکز آموزشی

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 
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 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-3

 زهراکالبدی شهر 
ارائه گرديده است. در  31-4 جدول شمارهمهمترين نیازهاي شهر زهرا در وضعیت فعلی و توسعه آتی خود در 

ريزي وجود بیشتري به برنامه کالبدي نیاز  -ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر زهرا بايد گفت که در  محیطی 

دارد. زيرساخت هاي شهري هنوز مشکالت اساسی دارد و نیاز به تکمیل اين زيرساخت ها به عنوان پیش 

همچنین در بحث اقتصادي و در راستاي  شرط توسعه شهري و بهبود عملکردهاي آن الزم و ضروري است. 

جذب سرمايه  نسبی منطقه لزومکه بیکاري در شهر به نسبت جمعیت آن زياد بوده و محرومیت  ايجاد اشتغال

و به کارگیري نیروي بومی در پروژه در راستاي احداث پروژه هاي مرتبط با صنايع تبديلی و گردشگري گذار 

الزم به توضیح است که براساس  هاي احداثی می تواند از نرخ بیکاري شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند.

ده مجموعه مديريت شهري و ساکنین شهر آماده ارائه زمین برداشت هاي میدانی و مصاحبه هاي به عمل آم

  رايگان براي احداث و راه اندازي پروژه هاي محرک توسعه می باشند.

 

 زهرا: مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر 31-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  شاخص اقتصادی

سرمايه گذاري در بخش 

 گردشگري

و افزايش مراکز آموزشی به ويژه  تقويت

 دبیرستان
 افزايش نمايندگی ادارات در شهر زهرا

 نیاز به وجود ماشین آالت سنگین  احداث پاسگاه نیروي انتظامی سرمايه گذاري در صنايع تبديلی

ايجاد فرصت هاي شغلی جديد )با 

توجه محرومیت نسبی بخش 

 موران(

 احداث جايگاه سوخت  خدماتی –احداث کاربري هاي تجاري 

 

احداث و راه اندازي مراکز اقامتی و 

 پذيرايی

تکمیل و راه اندازي اورژانس و استقرار 

 آمبوالنس

 

برنامه ريزي در راستاي رفع مشکل آب 

 شرب شهر

 –تکمیل آسفالت ريزي جاده زهرا 

 گرمی

 کمبود پزشک در درمانگاه

 راه اندازي داروخانه 

 اندازي نانوايی چندمنظوره ايجاد و راه

واگذاري زمین هاي حريم شهر به 

شهرداري جهت مديريت توسعه آتی 
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 شهر 

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 

 

 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-4

 مغانسرکالبدی شهر 
گرديده است.  ارائه 32-4خود در جدول شماره در وضعیت فعلی و توسعه آتی  مغانسرمهمترين نیازهاي شهر 

کالبدي  -فرهنگی و محیطی  –بايد گفت که در حوزه اجتماعی مغانسر در ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر 

 .برنامه ريزي وجود دارد و همچنین نیاز بیشتري به 

 

 مغانسر : مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر32-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  شاخص اقتصادی

احداث کارخانجات محصوالت 

 فراوري کشاورزي
 احداث پاسگاه نیروي انتظامی

احداث راه هاي جاده اي بین شهر و 

 روستاهاي همجوار

احداث کارخانجات محصوالت 

 لبنی
 راهنمايی و رانندگیتکمیل عالئم  احداث و تکمیل باشگاه هاي وزرشی

 تکمیل مبلمان شهري احداث سینما بسته محصوالت کشاورزي و باغی

 ايجاد بازارهاي روز
استقرار نهادهاي دولتی و دستگاه 

 هاي اجرايی
 ايجاد پارک و فضاي سبز شهري

 جديد شغلی هاي فرصت ايجاد
تقويت و ايجاد زيرساخت هاي 

 فرهنگی

 –احداث کاربري هاي تجاري 

 خدماتی

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 

 

 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-5

 آراللوکالبدی شهر 
ارائه گرديده است.  33-4آتی خود در جدول شماره مهمترين نیازهاي شهر آراللو در وضعیت فعلی و توسعه 

نیاز  کالبدي -فرهنگی و محیطی  –در ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر آراللو بايد گفت که در حوزه اجتماعی 

بیشتري به برنامه ريزي وجود دارد. از آنجايی که شهر آراللو در مسیر ورودي به مرکز استان قرار گرفته و به 

ز حیث گردشگري جايگاه آن اهمیت زيادي دارد لذا بايد برنامه دلیل وجود مراکز اغذيه فروشی و کبابی ا

ريزي هاي الزم در اين مهم انجام شود. برگزاري دوره هاي آموزشی مشتري مداري و مديريت کسب و کار 

براي تمام فعالین در اين بخش بايد الزامی گردد و همچنین با توجه به مقوله گفته شده لزوم توجه به 

شهر و بهداشت محیط نیز اهمیت فراوانی دارد. در شاخص اقتصادي به دلیل موقعیت شهر زيباسازي محیطی 
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 –فرهنگی و محیطی  –آراللو مشکل چندانی در اقتصاد شهري وجود ندارد اما ضعف شاخص هاي اجتماعی 

 .کالبدي در صورت تداوم و عدم توجه به آن می تواند اقتصاد شهر آراللو را نیز تحت تاثیر قرار دهد

 

 آراللو: مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر 33-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  شاخص اقتصادی

سرمايه گذاري در کاربري هاي 

 مکمل در حال فعالیت شهر آراللو

برگزاري دوره هاي آموزشی مشتري 

مداري، مديريت کسب و کار و... به 

مرکز استان دلیل قرارگیري در ورودي 

 از بُعد گردشگري

بهسازي سیماي شهري در جداره 

 –خیابان اصلی شهر )بزرگراه اردبیل 

 سرچم(

آمادگی مجموعه مديريت شهري 

براي جذب افرادي که بخاطر 

آمده در سیستم  بوجودمشکالت 

کشاورزي )کمبود آب( به شهر 

 مهاجرت می کنند.

 هاي بهداشت محیطیافزايش نظارت  احداث پاسگاه نیروي انتظامی

 

برنامه ريزي در راستاي افزايش 

 مشارکت هاي مردمی

توجه ويژه به زيباسازي شهري بخاطر 

 قرارگیري در مسیر گردشگري 

 تقويت و ايجاد زيرساخت هاي ورزشی

واگذاري زمین هاي حريم شهر به 

شهرداري جهت مديريت توسعه آتی 

 شهر 

 تقويت و ايجاد زيرساخت هاي فرهنگی
عدم جذابیت شهر در بُعد فضاي سبز و 

 منظر شهري

احداث فضاي سبز شهري )پارک 

 شهري(

برنامه ريزي در راستاي رفع مشکل آب 

 شرب شهر آراللو

تقويت نهادهاي مردمی و انجمن هاي 

محلی در جهت افزايش انسجام 

اجتماعی و جلوگیري از ايجاد آسیب 

 هاي اجتماعی

ب اسالمی هماهنگی با بنیادمسکن انقال

در راستاي رشد هوشمند شهري و 

جلوگیري از مقوله تقدم شهرنشینی بر 

 شهرسازي

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 

 



129 
 

 –فرهنگی و محیطی  –نیازسنجی در شاخص های اقتصادی، اجتماعی  -4-5-6

 آلنیکالبدی شهر 
گرديده است. در  ارائه 34-4وضعیت فعلی و توسعه آتی خود در جدول شماره مهمترين نیازهاي شهر آلنی در 

کالبدي نیاز بیشتري به برنامه ريزي  -محیطی  بايد گفت که در حوزهارتباط با مهمترين نیازهاي شهر آلنی 

قرار گرفته  گردشگري و نزديک مرکز شهرستان مشگین شهروجود دارد. از آنجايی که شهر آلنی در مسیر 

ست می تواند با جذب سرمايه گذاري در بخش گردشگري باعث رونق و شکوفايی بیش از پیش اقتصاد شهري ا

که داراي حوزه نفوذ روستايی زيادي است و وجود در شاخص اقتصادي به دلیل موقعیت شهر آلنی  شود.

ماً افراد ساکن در . همچنین به دلیل اينکه عمومشکل چندانی در اقتصاد شهري وجود نداردصنعتگران ماهر 

شهر در شغل هاي غیرکشاورزي در حال فعالیت می باشند به نوعی می توان گفت که عملکردهاي شهري در 

حد مناسبی در اين شهر شکل گرفته است. تکمیل زيرساخت هاي شهري و رفع ضعف هاي مربوط به شاخص 

ري و افزايش رضايت عمومی ساکنین کالبدي می تواند باعث پويايی و شکوفايی بیشتر اقتصاد شه –محیطی 

 از شهر گردد.

 

 : مهمترين نیازهاي توسعه اي شهر آلنی34-4جدول شماره 

 کالبدی –شاخص محیطی  فرهنگی –شاخص اجتماعی  شاخص اقتصادی

افزايش حضور بانک ها و موسسات 

 مالی
 راه اندازي و احداث داروخانه احداث پاسگاه نیروي انتظامی

گذاري در شهر )به  نیاز به سرمايه

 ويژه در بخش گردشگري(
 استقرار آمبوالنس تقويت و ايجاد زيرساخت هاي ورزشی

 

احداث فضاي سبز شهري )پارک 

 شهري(
 استقرار ماشین حمل زباله

 

 رفع مشکل آب شرب شهر

 احداث و راه اندازي کشتارگاه در شهر 

واگذاري زمین هاي حريم شهر به 

شهرداري جهت مديريت توسعه آتی 

 شهر 

 استقرار ماشین آالت سنگین

تکمیل و بهبود وضعیت پیاده روهاي 

 شهري

 1400، مطالعات میدانی مشاورمنبع: 
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 SWOT-AHPتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از مدل  -4-6

 پرداخته اطالعات مقايسه به آن، طريق از که است SWOT تکنیک راهبردسازي، در مهم ابزارهاي از يکی

 تحلیل براي مفهومی چارچوب يک و راهبردي ريزي برنامه ابزار يک اساساً ،SWOTراهبردي  مدل .میشود

 خارجی عوامل و( قوتها و ضعفها) داخلی عوامل بندي طبقه و بازشناسی به که .گردد می محسوب سیستمی

 مدل توسط استراتژيک ريزي برنامه فرآيند نهايی هدف .پردازد می راهبردسازي و تهديدها( و ها فرصت)

SWOT، مدل اصل در. است خارجی و داخلی عوامل گرفتن نظر در با مناسب استراتژي يک اتخاذ و توسعه 

SWOT منظور به سازمان خارجی و داخلی هاي محیط تحلیل و تجزيه براي روشی منزله به کلی طور به 

 .شود می استفاده گیري تصمیم پشتیبانی و سیستماتیک رويکرد يک به دستیابی

 

 
 SWOT-AHP: مدل تحلیلی 11-4 نمودار شماره

 

 تدوين ،(خارجی و داخلی) محیطی هاي بررسی شامل و مند نظام است فرآيندي راهبردي ريزي برنامه

 تدوين. شوند می تدوين تر مطلوب موقعیتی به دستیابی براي است. راهبردها آن کنترل و ارزيابی راهبرد،

 در البته که گیرد می صورت راهبردي ريزي برنامه مدل در دخیل عامل چهار ترکیب براساس راهبردها،

 اجرا به يکديگر با هماهنگ و همزمان طور به يا داشته، همپوشانی يکديگر با راهبردها از برخی عمل، جريان

 کنشگري ي درجه نظر از که را راهبرد دسته چهار مطالعه مورد وضعیت برحسب واقع، در. آيند می در

 کرد: تدوين توان می هستند، متفاوت

 است. ها فرصت از برداري بهره درصدد ها، قوت از گیري بهره با ،(تهاجمی )راهبردهاي SO راهبردهاي

 .کند می استفاده قوت نقاط از تهديدها، از دوري براي(: تنوع )راهبردهاي ST راهبردهاي

 دهد. می کاهش را ضعف نقاط ها، فرصت از جستن بهره با: بازنگري( راهبردهاي) WO راهبردهاي

)اسماعیل زاده و   )راهبردهاي تدافعی(: نقاط قوت را کاهش و از تهديدها دوري می کند  WTراهبردهاي 

 .(Gao & peng, 2011 ؛Kajanuset al, 2004؛ 1393همکاران، 
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 و نحوه تعیین استراتژي  SWOT: ماتريس  35-4جدول شماره 

 نقاط قوت نقاط ضعف
 ماتریس

WO استراتژي 
SO فرصت استراتژي 

WT استراتژي ST تهدید استراتژي 

 1400منبع: مشاور، 

به تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد در شهرهاي مورد مطالعه که طی با توجه به اطالعات بدست آمده 

شده، سپس براي تحلیل داده ها و تدوين استراتژي هاي فرايندي  از روستا به شهر تبديل شده اند پرداخته 

به کار برده شده است. براي اين منظور نقاط قوت و ضعف )عوامل داخلی( و  SWOT-AHPمناسب، مدل 

و تهديدها )عوامل خارجی( موضوع پژوهش مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است، سپس استراتژي فرصت ها 

بررسی و راهبردهاي بهینه براي تقويت قوت ها و  شهرهاي مورد مطالعههاي متناسب با وضعیت کنونی 

-SWOTالزم به ذکر است که در نهايت تحلیل مدل  .فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهديدها ارائه گرديد

AHP .با توجه به وضعیت کلی شهرهاي مورد مطالعه نیز انجام يافت 

برای شهرهای ثمرین، ایردموسی، زهرا، مغانسر، آراللو  SWOTتحلیل مدل  -4-6-1

 و آلنی
نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد شاخص هاي مورد مطالعه در شهرهاي ثمرين، ايردموسی، زهرا، مغانسر، 

مشاهدات میدانی، مصاحبه هاي انجام يافته با مسئولین و شهروندان به صورت مجزا آراللو و آلنی براساس 

 براي هر يک از شهرهاي مطالعه در جداول زير ارائه می گردد.

 براي شهر ثمرين SWOT: تحلیل مدل 36-4جدول شماره 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 نزديکی به مرکز استان  

 هماهنگی بین مردم و شهرداري 

 مشارکت مردمی میزان باالي 

  افزايش تجهیزات و ماشین آالت خدمات رسانی

 شهري

  کاهش مهاجرت 

  کاهش رفت و آمدهاي روزانه به شهر براي تأمین

 مايحتاج روزانه 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

  بخش خصوصی گذاريسرمايهمیزان پايین 

 ضعف در شکل گیري عملکردهاي شهري 

 ضعف در شکل گیري فرصت هاي شغلی جديد 
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 وجود مرکز بهداشت و شوراي حل اختالف 

  وجود نمايندگی يا شعبه برخی از ادارات 

  وجود پست بانک 

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارويی 

 ديدضعف در جذب بانوان در فرصت هاي شغلی ج 

 نبود پاسگاه نیروي انتظامی 

 ضعف در زيرساخت هاي فرهنگی و ورزشی 

  فروش زمین هاي کشاورزي اطراف شهر به دلیل

 کاهش بازدهی اقتصادي 

 عدم وجود سازمان هاي مردم نهاد 

 نقاط تهدید نقاط فرصت

 قرارگیري در منطقه گردشگري  

 افزايش ماندگاري طبقه فعال اقتصادي در شهر 

  سرمايه گذاران و فعالین اجتماعی اهل ثمرينوجود 

 15  هکتار زمین در اختیار شهرداري براي توسعه آتی

 شهر وجود دارد. 

  وجود آثار طبیعی ثبت شده ملی )ثبت ملی درخت

 ساله و ثبت ملی درخت چنار( 500

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

  ،وجود بحران هاي طبیعی همچون کمبود آب

 خشکسالی، و ...

  عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم جهت جذب

 در بخش هاي مختلف گذاريسرمايه

  شکل گیري آرام رفتارهاي سوداگرانه که منجر به

 رشد بدون برنامه شهر می شود.

 

 ايردموسیبراي شهر  SWOT: تحلیل مدل 37-4جدول شماره 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 نزديکی به مرکز استان  

 بین مردم و شهرداري باالي هماهنگی  

 وجود سرمايه گذاران اهل ايردموسی 

  وجود متخصصان و صنعتگران حوزه طال و

 جواهرسازي

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارويی 

 طرح هاي مهم گردشگري در حال طراحی و احداث 

 برگزاري دوره هاي آموزشی و فرهنگی 

 ريت تمايل زياد مردم براي مشارکت با مجموعه مدي

 شهري

  وجود چشمه آبگرم معدنی در محدوده چسبیده به

 شهر

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

  بخش خصوصی گذاريسرمايهمیزان پايین 

 عدم انجام پروژه هاي محرک توسعه 

 نبود پاسگاه نیروي انتظامی( پايین بودن امنیت( 

 ضعف در زيرساخت هاي ورزشی و فرهنگی 

 عدم وجود نهادها و موسسات مردمی 

 ضعف در وجود کاربري هاي خدماتی و تجاري 

  زمین به صورت رسمی در اختیار شهرداري براي

 کنترل توسعه شهر در آينده وجود ندارد.

 نقاط تهدید نقاط فرصت

  گردشگريقرارگیري در منطقه   مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 
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  سرعین –قرارگیري در مسیر گردشگري اردبیل 

 وجود افراد سرمايه گذار ساکن شهر 

  باالبودن میزان جمعیت شناور )بخصوص در فصل

 تابستان(

  وجود برنامه هاي آتی در راستاي برندسازي شهري 

 مهاجرت فعالین اقتصادي 

  سوداگرانه در شهروجود رفتارهاي 

  وجود مشکالت در همکاري مجموعه مديريت استان

 با سرمايه گذاران بخش خصوصی

 بازدهی پايین اقتصاد کشاورزي و دامداري 

 

 زهرابراي شهر  SWOT: تحلیل مدل 38-4جدول شماره 

 نقاط ضعف نقاط قوت

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 بین مردم و شهرداري باالي هماهنگی 

  به مرز ايران و کشور آذربايجاننزديکی 

 وجود يکدستی قومیتی    

 پايین بودن میزان سرقت و نزاع و درگیري در شهر 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

 پايین بودن جمعیت شهر زهرا 

  بخش خصوصی گذاريمايهسرمیزان پايین 

  ضعف در شکل گیري عملکردهاي شهري 

 ضعف در شبکه ارتباطی 

 میزان باالي بیکاري در شهر 

 کمبود مدارس راهنمايی و دبیرستان 

 کمبود کاربري هاي تجاري و خدماتی 

 عدم وجود جايگاه سوخت 

  عدم وجود ماشین آالت سنگین شهرداري براي

 خدمات رسانی به شهروندان

  شبکه آبرسانی آشامیدنی )طبق اظهارنظر ضعف در

ساکنین حدود دو ماه در سال آب آشامیدنی شهر 

 قطع می شود(

 عدم وجود پاسگاه نیروي انتظامی 

 کمبود پزشک در درمانگاه 

 عدم وجود داروخانه 

   تعداد نمايندگی ادارات در شهر زهرا بسیار پايین

 است.

 ها زمین در اختیار شهرداري بسیار کم می باشد )تن
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 مترمربع در اختیار شهرداري قرار دارد( 1500

 نقاط تهدید نقاط فرصت

 موران قرارگیري در منطقه گردشگري 

 باالبودن میزان مشارکت مردمی 

  وجود کشاورزي پررونق در منطقه و مستعد

 هاي صنايع تبديلی گذاريسرمايه

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

  مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکردهافزايش میزان 

  میزان باالي فقر در منطقه )براساس اظهار مسئولین

درصد از جمعیت شهر و منطقه  80شهري باالي 

حوزه نفوذ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 می باشند(

 

 

 مغانسربراي شهر  SWOT: تحلیل مدل 39-4جدول شماره 

 نقاط ضعف نقاط قوت

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 هماهنگی بین مردم و شهرداري 

  نزديکی به مرز ايران و کشور آذربايجان )گمرک بیله

 سوار( 

 وجود يکدستی قومیتی 

  وضعیت مطلوب همیاري و همکاري مردم در امور

 عمومی و مديريت شهري

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

 ضعف در دسترسی به شبکه بهداشت و درمان 

 ضعف در دسترسی به پارک هاي شهري 

 ضعف شبکه ارتباطی 

 ضعف در زيرساخت هاي ورزشی و فرهنگی 

 عدم ايجاد فرصت هاي شغلی جديد 

 عدم استقرار پاسگاه نیروي انتظامی در شهر 

 عدم وجود صنايع تبديلی در شهر 

 توسعه  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در

 شهري

 نقاط تهدید نقاط فرصت

  کشاورزي حاصلخیز دشت مغانقرارگیري در منطقه 

 نزديکی به کشت و صنعت پارس و مغان 

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 افزايش میزان مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده 
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 آراللوبراي شهر  SWOT: تحلیل مدل 40-4جدول شماره 

 نقاط ضعف قوتنقاط 

  استان نزديکی به مرکز 

 هماهنگی بین مردم و شهرداري  

  سرچم -قرارگیري در مسیر اصلی اردبیل 

 وجود يکدستی قومیتی 

 طرح هادي شهري در حال انجام 

  خدماتی -وجود کاربري هاي تجاري 

  مطالعه و راه اندازي کشتارگاه، میدان دوّاب، کارخانه

 میوه خشک و ...

  ناهماهنگی بین ادارات و شهرداريعدم وجود 

 ضعف در زيرساخت هاي شبکه ارتباطی شهر 

  آشفتگی سیماي بصري شهر 

 ضعف در سیستم آبرسانی شرب شهر آراللو 

  عدم گذراندن دوره هاي آموزشی الزم براي صاحبان

 سرچم –کسب و کارهاي حاشیه جاده اصلی اردبیل 

 عدم استقرار کامل نیروي انتظامی 

  فعالیت مجموعه مديريت شهري در کمرنگ بودن

 فضاي مجازي

 ضعف در زيرساخت هاي ورزشی و فرهنگی 

 عدم وجود فضاي سبز شهري 

 ضعف در بهداشت محیط شهري 

 عدم وجود نهادهاي مردمی و سمن ها 

  در حال حاضر زمین به صورت رسمی در اختیار

شهرداري براي کنترل توسعه شهر در آينده وجود 

 ندارد.

 اط تهدیدنق نقاط فرصت

  نزديکی به مناطق گردشگري از جمله شهر هیر و

 اردبیل

 نزديکی به کارخانجات و صنايع مهم استان 

  در شهر آراللو گذاريسرمايهتمايل سرمايه گذاران به 

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 افزايش میزان مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده 

  کشاورزي و عدم بازدهی خشک شدن چاه هاي آب

 اقتصادي زمین هاي کشاورزي

 نسبت باالي میزان بزهکاري در شهر 

 

 آلنی براي شهر  SWOT: تحلیل مدل 41-4جدول شماره 

 نقاط ضعف نقاط قوت

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 هماهنگی بین مردم و شهرداري  

  وجود يکپارچگی قومیتی 

 همیاري باالي مردم در امور عمومی 

  بسیار پايین بیکارينرخ 

  تعداد باالي افراد تحصیلکرده 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  بین ادارات مربوطه در توسعه ضعف در هماهنگی

 شهري

 عدم وجود موسسه مالی و بانک در شهر 
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 عدم وجود ناهماهنگی بین ادارات و شهرداري 

 طرح هادي شهري در حال انجام 

 وضعیت مناسب اقتصاد شهري 

 وجود مراکز فرهنگی و آموزشی 

 

 عدم وجود پاسگاه نیروي انتظامی 

 عدم وجود داروخانه 

 عدم وجود آمبوالنس 

 عدم وجود ماشین حمل زباله 

 وجود مشکل در آب شرب 

 عدم استقرار کامل نیروي انتظامی 

  عدم وجود کشتارگاه در شهر )با توجه به وجود قصابی

 ها و غذاخوري ها و کبابی هاي زياد در شهر(

 اختیار در رسمی صورت به زمین حاضر حال در 

 وجود آينده در شهر توسعه کنترل براي شهرداري

 .ندارد

  ضعف در زيرساخت هاي ورزشی 

  در  گذاريسرمايهعدم رغبت سرمايه گذاران جهت

 شهر

  عدم وجود تابلوهاي راهنماي شهري در ورودي هاي

حتی ورودي ساير شهرهاي همجوار بخصوص شهر و 

 شهرمشگین

 نقاط تهدید نقاط فرصت

  قرارگیري در منطقه گردشگري و نزديکی به جاذبه

 هاي گردشگري 

  وجود مشاهیر سیاسی و مذهبی )زادگاه مرحوم آيت

 اهلل مشگینی(

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

  شهريپوسیدگی و کهنگی زيرساخت هاي 

 کمبود آب براي آبیاري زمین هاي کشاورزي و باغات 

 

 براي تجزيه و تحلیل تبديل روستا به شهر SWOTدر ادامه با توجه به وضعیت شهرهاي مورد مطالعه مدل 

در  )به صورت کلی با در نظرگرفتن مسائل و موضوعات مربوط به اين سیاست در شهرهاي مورد مطالعه(

شاخص هاي مورد مطالعه ارائه گرديده است که با استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در موضوع پژوهش 

انجام و پس از جمع بندي امتیاز وزنی هر عامل اقدام به ارائه راهبردها  AHPوزن دهی با استفاده از مدل 

 گرديد.
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 مطالعه : نقاط قوت تبديل روستاها به شهرهاي مورد42-4جدول شماره 
ف

ردی
 

 امتیاز وزن نقاط قوت
امتیاز 

 وزنی

 0,064 2 0,032 وجود مهاجرت معکوس 1

 0,124 4 0,031 وجود جاذبه هاي گردشگري 2

 0,600 4 0,150 همکاري و همیاري بسیار مطلوب مردم با شهرداري 3

 0,141 3 0,047 طرح هاي شهري در حال مطالعه و تدوين 4

 0,684 4 0,171 کندشدن روند مهاجرت  5

 0,420 3 0,140 خدمات رسانی مطلوب به حوزه نفوذ 6

 0,180 2 0,090 انسجام و يکپارچگی قومی و اجتماعی  7

 0,164 2 0,082  میزان پايین آسیب هاي اجتماعی 8

9 
بهبود وضعیت ساخت و ساز )رعايت قوانین و مقررات 

 ساختمان سازي از سوي ساکنین شهري( 
0,167 3 0,501 

10 
تمايل باالي مديريت شهري براي کمک به شهروندان و ارائه 

 خدمات سريع به آنها
0,090 3 0,270 

 3.148 - 1 جمع

 

 تبديل روستاها به شهرهاي مورد مطالعه ضعف: نقاط 43-4جدول شماره 

ف
ردی

 

 امتیاز وزن ضعفنقاط 
امتیاز 

 وزنی

 0,548 4 0,137 عدم وجود درآمد پايدار شهري 1

 0,248 4 0,062 ضعف در ساز و کارهاي جذب سرمايه گذار 2

 0,4 4 0,100 وجود بحران هاي مختلف از جمله بحران کم آبی 3

4 
بازدهی پايین زمین هاي کشاورزي در برخی شهرهاي مورد 

 مطالعه
0,024 3 0,072 

 0,22 4 0,055 عدم وجود عملکردهاي شهري 5

 0,288 3 0,096 شهريسرانه پايین کاربري هاي خدمات  6

 0,324 4 0,081 ضعف در زيرساخت هاي شبکه ارتباطی 7

 0,404 4 0,101 ضعف در کابري هاي تجاري و خدماتی 8
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 0,082 2 0,041 عدم تکمیل و اتمام طرح هاي شهري 9

 0,02 2 0,010 عدم وجود سايت اينترنتی شهرداري 10

 0,102 3 0,034 عدم تشکیل شبکه سکونتگاهی همکار در منطقه 11

 0,272 4 0,068 ضعف در حضور نیروي انتظامی در شهرهاي مورد مطالعه 12

 0,093 3 0,031 کمبود انجمن هاي مردمی و سمن ها 13

14 
عدم توانايی در جذب جمعیت روستاهاي مجاور و کاهش 

 اي مهاجرت برون منطقه
0,023 2 0,046 

15 
کنترل توسعه آتی  عدم واگذاري زمین به شهرداري ها براي

 شهر )به ويژه در شهرهاي آلنی، آراللو، زهرا و ايردموسی(
0,025 2 0,05 

 0,057 3 0,019 اشتغال ضعیف زنان در اقتصاد شهري 16

17 
عدم ايجاد شرايط تبديل فعالیت هاي سنتی به نوين در بخش 

 کشاورزي اين مناطق
0,043 3 0,129 

18 
براي حل مسائل و مشکالت عدم انجام پژوهش هاي کاربردي 

 موجود در شهرهاي مورد مطالعه
0,016 3 0,048 

19 
عدم برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی براي مديران و 

 کارکنان مجموعه مديريت شهري
0,034 4 0,136 

 3.539 - 1 جمع
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 تبديل روستاها به شهرهاي مورد مطالعه فرصت: نقاط 44-4جدول شماره 
ف

ردی
 

 امتیاز وزن فرصتنقاط 
امتیاز 

 وزنی

1 

مطرح بودن استان اردبیل به عنوان يکی از قطب هاي 

گردشگري کشور )شهرهاي کوچک می توانند به عنوان مراکز 

 پشتیبان خدمات رسان مناطق گردشگري استان باشند(

0,209 3 0,627 

 0,219 3 0,073 جمهوري آذربايجان وجود مرز مشترک با 2

 0,126 3 0,042 باالبودن جمعیت شناور در شهرهاي مورد مطالعه 3

4 
)که تبديل روستا به شهر باعث  وجود افراد سرمايه گذار بومی

 افزايش تمايل سرمايه گذاران در اين سکونتگاه ها می شود(
0,236 4 0,944 

 0,210 2 0,105 آراللو، ثمرين، ايردموسی(نزديکی به مرکز استان )شهرهاي  5

 0,106 2 0,053 نزديکی به مرکز شهرستان )زهرا، آلنی، مغانسر( 6

7 
دارا بودن پتانسیل هاي فراوان گردشگري در شهرهاي مورد 

 مطالعه
0,125 3 0,375 

8 
امکان بهبود عملکردي شبکه هاي سکونتگاهی در سیستم 

 فضايی شهري 
0,157 3 0,471 

 3.078 - 1 جمع

 

 تبديل روستاها به شهرهاي مورد مطالعه تهديد: نقاط 45-4جدول شماره 

ف
ردی

امتیاز  امتیاز وزن تهدیدنقاط  

 وزنی

 0,246 3 0,082 شکل گیري رفتارهاي سوداگرانه در شهر 1

 0,348 4 0,087 پايین بودن تعداد جمعیت فعال اقتصادي 2

 0,237 3 0,079 غیرکشاورزيتغییر کاربري هاي کشاورزي به  3

 1,072 4 0,268 وجود بیکاري در شهرهاي مورد مطالعه 4

5 
پايین بودن میزان اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي مورد 

 مطالعه
0,157 3 0,471 

6 
همکاري ضعیف مجموعه مديريت استان با سرمايه گذران 

 بخش خصوصی
0,170 4 0,680 
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 0,180 2 0,090 افزايش قیمت زمین و مسکن 7

8 
افزايش سهم جمعیت شهري در استان و افزايش هزينه هاي 

 دولت
0,067 2 0,134 

 3.368 - 1 جمع
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 فصل پنجم:

 پیشنهادهاگیری و نتیجه
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 مقدمه: -5-1
 يشاخص ها و نیازسنجی دربه شهر  ليساکنان بعد از تبد یزندگ تیفیک سنجشبا هدف پژوهش حاضر 

 –پژوهش حاضر به روش توصیفی نگارش يافته است.  کالبدي – یطیو مح ياقتصاد ،فرهنگی – یاجتماع

تحلیلی و با هدف کاربردي شهرهاي ثمرين، ايردموسی، زهرا، مغانسر، آراللو و آلنی را مورد مطالعه قرار داده 

فرهنگی، اقتصادي و  –مورد مطالعه با سه شاخص اجتماعی  است. کیفیت زندگی و نیازسنجی در شهرهاي

نتايج از طريق پرسشگري  متغیر می باشند مورد سنجش قرار گرفتند. 42کالبدي که جمعاً داراي  –محیطی 

از ساکنین شهرهاي مورد مطالعه، مصاحبه با مسئولین و مديران شهري و مشاهدات میدانی مشاور بدست آمد 

 رد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و در اين بخش به جمع بندي آنها پرداخته می شود.که در فصول قبل مو

 پاسخ به سواالت تحقیق: -5-2
تبديل روستا به شهر تا چه میزان در بهبود کیفیت زندگی به ويژه در ابعادي چون رونق اقتصادي، بهبود  -1

 کالبدي از ديدگاه ساکنان تاثیر گذار بوده است؟ -فرهنگی و ارتقاي شرايط محیطی  –شاخص هاي اجتماعی 

 –به نظر می رسد تبديل روستا به شهر باعث بهبود کیفیت زندگی در شاخص هاي محیطی  -1)فرضیات: 

فرهنگی  –به نظر می رسد در تبديل روستا به شهر در شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی  -2کالبدي گردد.

 اوت معناداري وجود نداشته باشد(.تف

می باشد می توان گفت  3کالبدي که پايین تر از  -با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص محیطی  -1

ان دهنده اين امر است که نش 53/2عددکه تبديل روستا به شهر باعث بهبود وضعیت کالبدي آنها نشده است. 

انجام يافته ولی در حد مطلوب و  کالبدي -شاخص محیطی  اقدامات مفید و خوبی در شهرهاي مورد در

 بنابراين فرضیه اول رد می شود.نمی باشد. رضايت بخش 

 کالبدي در شهرهاي مورد مطالعه -: میانگین شاخص محیطی 1-5جدول شماره  

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهاي مورد 

 مطالعه
67/2 76/2 71/1 78/2 66/2 58/2 

 53/2 میانگین کل

می توان گفت که تبديل می باشد  3با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص اقتصادي که پايین تر از  -2

 بنابراين بخش اول فرضیه دوم تايید می شود.روستا به شهر باعث بهبود وضعیت اقتصادي آنها نشده است. 

 در شهرهاي مورد مطالعه اقتصادي: میانگین شاخص 2-5جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهاي مورد 

 مطالعه
12/2 16/2 26/1 30/2 58/2 45/2 

 14/2 کل میانگین
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تبديل روستا به شهرهاي مورد مطالعه باتوجه به میانگین کل که باالتر از حد میانگین می باشد در وضعیت 

فرهنگی شهرهاي مورد مطالعه گرديده است. تنها شهر  -باعث بهبود شاخص اجتماعی مطلوب ارزيابی شده و 

 فرضیه دوم رد می شود. دوم آراللو نزديک به میانگین ارزيابی شده است. بنابراين بخش

 فرهنگی در شهرهاي مورد مطالعه -: میانگین شاخص اجتماعی 3-5جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهاي مورد 

 مطالعه
01/3 53/3 83/3 07/3 81/2 38/3 

 27/3 میانگین کل

 

آيا تبديل روستاها به شهر در مناطق مورد مطالعه سبب گسترش فعالیت هاي غیرکشاورزي و ايجاد فرصت  -2

هاي  به نظر می رسد تبديل روستا به شهر باعث کاهش فعالیت)فرضیه:  هاي شغلی جديد شده است؟

 زي در مناطق مورد مطالعه شده است(.کشاور

آراللو و آلنی براي بقیه  مغانسر، فرصت هاي شغلی جديد بغیر شهرهايمیانگین ايجاد  4-5با توجه به جدول 

به عبارت ديگر تبديل روستاها به شهر در حد مطلوبی در  شهرها پايین تر از حد میانگین ارزيابی شده است.

ايجاد فرصت هاي شغلی جديد و افزايش شغل هاي غیرکشاورزي ايفاي نقش نکرده است. حتی شهرهاي آراللو 

و آلنی که در ايجاد شغل هاي جديد و افزايش شغل هاي غیرکشاورزي باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است 

هرشدن آنها نیست چون براساس داده ها و اطالعات دريافتی و مصاحبه هاي انجام يافته صرفاً به دلیل ش

ناشی از موقعیت جغرافیايی آنها و فرصت هاي شغلی قبل از تبديل به شهر نیز وجود داشته است و اين امر 

دولتی می ترکیب شغلی ساکنانشان می باشد به طور مثال شهر آلنی اکثراً ساکنین آنها داراي شغل هاي 

باشند و اين صرفاً به دلیل شهرشدن آن اتفاق نیافتاده است. البته الزم به توضیح است که تبديل به شهر باعث 

تحرکاتی در ايجاد فرصت هاي شغلی و شغل هاي غیرکشاورزي شده است لیکن هنوز نتوانسته اند نقش خود 

 را به خوبی ايفا نمايد.

ايجاد فرصت هاي شغلی جديد و شغل هاي غیرکشاورزي در شهرهاي مورد  : میانگین متغیرهاي4-5 جدول شماره

 مطالعه

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل هاي 

 جديدي ايجاد شده است؟
80/2 68/2 07/1 16/3 72/3 77/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل هاي 

 يافته است؟ غیرکشاورزي افزايش
73/1 08/2 29/1 99/1 84/3 11/4 
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کالبدي چه عواملی می  -فرهنگی و محیطی  –مهم ترين نیازهاي ساکنان در ابعاد اقتصادي، اجتماعی  -3

 باشد؟

 ارزيابی) شکاف يا فاصله مثابه به توان می را مفهوم اين نیاز، تعريف در مختلف هاي گیري جهت به توجه با

 ترجیح يا خواست ،(شده بینی پیش يا شده مشاهده عملکرد و مطلوب عملکرد میان تفاوت براساس نیاز عینی

 نظر در) کاستی يا عیب و( مطالعه مورد افراد هاي ديدگاه و ها خواسته به توجه براساس نیاز ذهنی ارزيابی)

 رويکردهاي ها، تعريف اين براساس. گرفت نظر در( نیاز عنوان به خاص زمینه يک در مسئله يا نقص گرفتن

 توافق ،(شکاف يا فاصله مثابه به نیاز) محور هدف نیازسنجی رويکرد چهار قالب در توان می را نیاز سنجش

 مثابه به نیاز) نگر جامع و( کاستی يا عیب مثابه به نیاز)محور مسئله ،(ترجیح يا خواست مثابه به نیاز) سنج

 در اما ندارند، اختصاص شهري نیازهاي سنجش به تنها رويکردها، اين. کرد معرفی( کاستی و خواست شکاف،

 .اند رفته کار به شهري، نیازهاي سنجش مختلف مطالعات

در پژوهش حاضر تمرکز بر نیاز خواست يا ترجیح )نیازسنجی توافق سنج( و عیب يا کاستی )نیازسنجی 

مسئله محور( است و براساس پرسشگري از ساکنین شهر، مشاهدات میدانی مشاور، مصاحبه با مسئولین و 

ان شهرهاي مورد به تفصیل نیازهاي ساکن 4-5)با توجه به اينکه در بند مديران شهري استخراج گرديد. 

 مطالعه ارائه گرديده است لذا در اين بخش فقط به مهمترين آنها اشاره می شود(.

فرهنگی نیاز بیشتري به  –اجتماعی  شاخصدر ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر ثمرين بايد گفت که در 

رمايه گذار و به برنامه ريزي وجود دارد و همچنین در بحث اقتصادي و در راستاي ايجاد اشتغال جذب س

کارگیري نیروي بومی در پروژه هاي احداثی می تواند از نرخ بیکاري شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. 

بهداشت محیطی شهر ثمرين نیز به دلیل وجود نگهداري دام توسط مردم نیاز به مراقبت و توجه بیشتري 

 ه زيرساختی شهر از بین نرود.هاي انجام يافته در توسعه و بهبود شبکگذارياست تا سرمايه

کالبدي نیاز بیشتري به برنامه ريزي وجود  -فرهنگی و محیطی  –اجتماعی  شاخصنیز در هر ايردموسی در ش

دارد و همچنین در بحث اقتصادي و در راستاي ايجاد اشتغال جذب سرمايه گذار و به کارگیري نیروي بومی 

ري شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. حرکت شهر ايردموسی به در پروژه هاي احداثی می تواند از نرخ بیکا

سمت توسعه بخش گردشگري شهري و برندسازي شهري می تواند آينده مطلوبی را پیش روي اين شهر قرار 

 دهد.

کالبدي نیاز بیشتري به برنامه  -محیطی شاخص در ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر زهرا بايد گفت که در  

ريزي وجود دارد. زيرساخت هاي شهري هنوز مشکالت اساسی دارد و نیاز به تکمیل اين زيرساخت ها به 

عنوان پیش شرط توسعه شهري و بهبود عملکردهاي آن الزم و ضروري است.  همچنین در بحث اقتصادي و 

به نسبت جمعیت آن زياد بوده و محرومیت نسبی منطقه لزوم در راستاي ايجاد اشتغال که بیکاري در شهر 

جذب سرمايه گذار در راستاي احداث پروژه هاي مرتبط با صنايع تبديلی و گردشگري و به کارگیري نیروي 

بومی در پروژه هاي احداثی می تواند از نرخ بیکاري شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. الزم به توضیح است 
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اشت هاي میدانی و مصاحبه هاي به عمل آمده مجموعه مديريت شهري و ساکنین شهر آماده که براساس برد

 ارائه زمین رايگان براي احداث و راه اندازي پروژه هاي محرک توسعه می باشند. 

در شاخص هاي اقتصادي، احداث کارخانجات محصوالت فراوري کشاورزي، مهمترين نیازهاي شهر مغانسر 

محصوالت لبنی، بسته بندي محصوالت کشاورزي و باغی، ايجاد بازارهاي روز؛ در شاخص احداث کارخانجات 

فرهنگی، احداث پاسگاه نیروي انتظامی، احداث و تکمیل باشگاه هاي ورزشی، استقرار  –هاي اجتماعی 

 کالبدي، احداث راه هاي جاده اي بین شهر و روستاهاي همجوار، –نمايندگی ادارات و در شاخص محیطی 

تکمیل عالئم راهنمايی و رانندگی شبکه ارتباطی، تجهیز مبلمان شهري و احداث پارک و فضاي سبز شهري 

 می باشد.

 -فرهنگی و محیطی  –اجتماعی  شاخص هايدر ارتباط با مهمترين نیازهاي شهر آراللو بايد گفت که در 

راللو در مسیر ورودي به مرکز استان قرار کالبدي نیاز بیشتري به برنامه ريزي وجود دارد. از آنجايی که شهر آ

گرفته و به دلیل وجود مراکز اغذيه فروشی و کبابی از حیث گردشگري جايگاه آن اهمیت زيادي دارد لذا بايد 

برنامه ريزي هاي الزم در اين مهم انجام شود. برگزاري دوره هاي آموزشی مشتري مداري و مديريت کسب و 

ين بخش بايد الزامی گردد و همچنین با توجه به مقوله گفته شده لزوم توجه به کار براي تمام فعالین در ا

زيباسازي محیطی شهر و بهداشت محیط نیز اهمیت فراوانی دارد. در شاخص اقتصادي به دلیل موقعیت شهر 

 –فرهنگی و محیطی  –آراللو مشکل چندانی در اقتصاد شهري وجود ندارد اما ضعف شاخص هاي اجتماعی 

 بدي در صورت تداوم و عدم توجه به آن می تواند اقتصاد شهر آراللو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.کال

کالبدي نیاز بیشتري به برنامه ريزي  -محیطی  شاخصمهمترين نیازهاي شهر آلنی بايد گفت که در مورد در 

گین شهر قرار گرفته وجود دارد. از آنجايی که شهر آلنی در مسیر گردشگري و نزديک مرکز شهرستان مش

است می تواند با جذب سرمايه گذاري در بخش گردشگري باعث رونق و شکوفايی بیش از پیش اقتصاد شهري 

شود. در شاخص اقتصادي به دلیل موقعیت شهر آلنی که داراي حوزه نفوذ روستايی زيادي است و وجود 

ین به دلیل اينکه عموماً افراد ساکن در صنعتگران ماهر مشکل چندانی در اقتصاد شهري وجود ندارد. همچن

شهر در شغل هاي غیرکشاورزي در حال فعالیت می باشند به نوعی می توان گفت که عملکردهاي شهري در 

حد مناسبی در اين شهر شکل گرفته است. تکمیل زيرساخت هاي شهري و رفع ضعف هاي مربوط به شاخص 

فايی بیشتر اقتصاد شهري و افزايش رضايت عمومی ساکنین کالبدي می تواند باعث پويايی و شکو –محیطی 

 از شهر گردد.

 

به نظر می رسد ساکنان محلی )فرضیه:  ساکنان محلی تا چه میزان از تبديل روستا به شهر رضايت دارند؟ -4

 تبديل روستا به شهر داشته باشند(. رضايت بااليی از

در ارتباط با میزان رضايت از تبديل روستا به شهر بغیر از شهر آلنی در بقیه شهرهاي مورد مطالعه میزان 

رضايت باالتر از حد میانگین ارزيابی شده است. در اين ارتباط می توان گفت که رضايت مردم از تبديل روستا 
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در تکمیل شبکه ارتباطی شهر، جمع به شهر بیشتر از جنبه رسیدگی به امورات جاري شهر همانند تسريع 

شی و آموزشی و اقدامات جاري شهرداري ها و کسب هويت جديد با آوري پسماندشهري، ايجاد مراکز ورز

برچسب شهرنشینی می باشد. در مورد شهر آلنی که تقريباً نزديک به حد متوسط ارزيابی شده بايد گفت که 

هم تا حدودي بلحاظ اقتصادي و اجتماعی هويت مختص خود را به دلیل اينکه اين شهر قبل از تبديل به شهر 

در منطقه دارا بوده است و لذا تبديل به شهر آن چندان تاثیري در کسب هويت جديد نکرده است و اقدامات 

 جاري شهرداري هم به گفته ساکنین شهر حتی در زمانی که داراي دهیاري بوده نیز انجام می گرديده است.

بوط به رضايت از زندگی و رضايت از تبديل به شهر از اين موضوع حکايت دارد که مردم و تفاوت اعداد مر

ساکنین شهرهاي مورد مطالعه از تبديل روستا به شهر رضايت دارند امّا انتظاري که مردم از شهرداري در 

گی در اکثر افزايش ارائه خدمات داشته اند برآورده نشده است و علت پايین بودن میزان رضايت از زند

 به خاطر مورد مذکور می باشد.شهرهاي مورد مطالعه 

 

 در شهرهاي مورد مطالعه رضايت از زندگی و رضايت از تبديل به شهر: میانگین متغیرهاي 5-5جدول شماره

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضايت از زندگی 

 است؟افزايش يافته 
75/3 84/3 14/2 69/3 76/2 52/2 

تا چه میزان از تبديل به شهر رضايت عمومی 

 وجود دارد؟
80/3 84/3 50/3 64/3 08/4 71/2 

 

به نظر می رسد )فرضیه:  بیشترين و کمترين رضايت ساکنان محلی در کدام ابعاد مورد بررسی می باشد؟ -5

 بیشتري داشته باشند(.کالبدي رضايت  –ساکنان محلی در بعد محیطی 

بیشتر می باشند ارائه گرديد بدلیل اينکه صرفاً ارائه کمترين و  3کمتر و از عدد  2متغیرهايی که از عدد 

بیشترين رضايت معنی دار نخواهد بود و نزديکی اعداد به همديگر و همچنین متغیرهاي با امتیازهاي ذکر 

 شده به عنوان مهمترين آنها می باشد.

 : متغیرهاي با بیشترين و کمترين امتیاز6-5ره جدول شما

 کمترین رضایت بیشترین رضایت 

 ثمرین

 (ها راه) ارتباطی هاي شبکه بهبود 

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 تجاري و خدماتی هاي شغل 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 زباله بهداشتی دفن 

 نیازهاي تامین جهت مراجعات کاهش 

 سبز فضاي به دسترسی  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه  

 اقامتی و پذيرايی احداث مراکز 

 کشاورزي محصوالت فروش  

 بانک پست و اي رايانه خدمات به دسترسی  
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 روستايی و شهري نقاط ساير به روزانه

 مکان به تعلق افزايش احساس 

 شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 بازار و خريد احداث مراکز  

 گردشگران تعداد  

 صنعتی هاي کارگاه احداث  

  نقاط ساير به شغلی - کاري آمدهايورفتکاهش 

  روستايی و شهري

 ایردموسی

 و آموزشی امکانات و خدمات دسترسی به 

 فرهنگی

 ساکنین سوي از مقررات و قوانین رعايت 

 گردشگران تعداد 

 مکان به تعلق احساس 

 شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 زباله بهداشتی دفن 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 سبز فضاي به دسترسی  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 اقامتی و پذيرايی احداث مراکز 

 نقاط ساير به شغلی - کاري آمدهايوکاهش رفت

  روستايی و شهري

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 کشاورزي محصوالت فروش  

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه  

 بازار و خريد احداث مراکز  

 بانک پست و اي رايانه خدمات به دسترسی  

 ورزشی اماکن به دسترسی  

 کارآفرينی و اشتغال براي تسهیالت ارائه  

 ( پلیس) انتظامی نیروي به دسترسی 

 زهرا

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 محیطی نظافت و پاکیزگی  

 مکان به تعلق احساس  

 ساکنین سوي از مقررات و قوانین رعايت  

 سرقت،) اجتماعی هاي آسیب کاهش 

 ...(  و بیکاري اعتیاد، طالق،

 اقامتی و پذيرايی احداث مراکز 

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه  

 بازار و خريد احداث مراکز  

 بانک پست و اي رايانه خدمات به دسترسی  

 ورزشی اماکن به دسترسی  

 ( پلیس) انتظامی نیروي به دسترسی 

 صنعتی هاي کارگاه  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 کارآفرينی و اشتغال براي تسهیالت ارائه  

 ( ها راه) ارتباطی هاي شبکه کیفی و کمّی رشد 

 جديد هاي شغل ايجاد 

 کشاورزي محصوالت فروش 

 زباله بهداشتی دفن  
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 سبز فضاي به دسترسی  

 ساکنین درآمد افزايش 

 تجاري و خدماتی هاي شغل ايجاد  

 آبرسانی، شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

 ... و مخابراتی خدمات گاز، برق،

 شهري نقاط ساير به شغلی - کاري آمدهايورفت 

  روستايی و

 شهر توسعه در گذاريسرمايه میزان  

 بهداشتی و درمانی خدمات به دسترسی  

 ساير به روزانه نیازهاي تامین جهت مراجعات 

  روستايی و شهري نقاط

 مغانسر

 افزايش درآمد ساکنین 

 ايجاد فرصت هاي شغلی جديد 

 افزايش میزان سرمايه گذاري 

 رضايت از زندگی 

  همیاري مردم در امور عمومیمشارکت و 

 امکانات آموزشی و فرهنگی 

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 تجاري و خدماتی هاي شغل 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 زباله بهداشتی دفن 

  دسترسی به خدمات رايانه اي و پست

 بانک

 افزايش رضايت عمومی 

 مکان به تعلق افزايش احساس 

 شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 سبز فضاي به دسترسی  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه  

 اقامتی و پذيرايی احداث مراکز 

 بازار و خريد احداث مراکز  

 گردشگران تعداد  

 صنعتی هاي کارگاه احداث  

 نقاط ساير به شغلی - کاري آمدهايوکاهش رفت 

  روستايی و شهري

 آراللو

 نیازهاي تامین جهت کاهش مراجعات 

  روستايی و شهري نقاط ساير به روزانه

 ساکنین درآمد افزايش  

 شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

... و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 بانک پست و اي رايانه خدمات به دسترسی  

 سبز فضاي به دسترسی  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 بازار و خريد مراکز  

 ( پلیس) انتظامی نیروي به دسترسی 
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 )آب شرب داراي مشکل می باشد(.

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 به شغلی - کاري آمدهايورفت کاهش 

  روستايی و شهري نقاط ساير

 توسعه در گذاريسرمايه میزان  

 جديد هاي شغل ايجاد 

 ساکنین سوي از مقررات و قوانین رعايت  

 زباله بهداشتی دفن  

 ارتباطی هاي شبکه کیفی و کمّی رشد 

 ( ها راه)

 تجاري و خدماتی هاي شغل ايجاد  

 کشاورزي محصوالت فروش  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 گردشگران تعداد  

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه  

 فرهنگی و آموزشی امکانات و خدمات  

 کارآفرينی و اشتغال براي تسهیالت ارائه 

 آلنی

 مکان به تعلق احساس  

 ارتباطی هاي شبکه کیفی و کمّی رشد 

  ( ها راه)

 و آموزشی امکانات و خدمات دسترسی به 

  فرهنگی

 نیازهاي تامین جهت مراجعات کاهش 

  روستايی و شهري نقاط ساير به روزانه

 افزايش امنیت 

 ساکنین سوي از مقررات و قوانین رعايت  

 صنعتی هاي کارگاه  

 جديد هاي شغل ايجاد 

 ساکنین درآمد افزايش  

 شبکه مانند زيرساختها به دسترسی 

 ... و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 تجاري و خدماتی هاي ايجاد شغل  

 محیطی نظافت و پاکیزگی  

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 اقامتی و پذيرايی مراکز  

 ( پلیس) انتظامی نیروي به دسترسی 

 گردشگران تعداد  

 کارآفرينی و اشتغال براي تسهیالت ارائه 

 کشاورزي محصوالت فروش  

 دستی صنايع فروش و خريد و ها کارگاه 

 ورزشی اماکن به دسترسی  

 زنان براي شغلی هاي فرصت  

 زباله بهداشتی دفن  

 بازار و خريد مراکز  

 گذاريسرمايه میزان  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 

 کالبدي دارد؟ –فرهنگی و محیطی  –تبديل روستاها به شهر چه پیامدهايی در ابعاد اقتصادي، اجتماعی  -6

با توجه به بررسی هاي میدانی، مشاهدات و مصاحبه هاي انجام يافته می توان گفت که اقتصاد شهرهاي مورد 

مطالعه هنوز نتوانسته است شکل اقتصادشهري به خود بگیرد. البته در اين بین شهرهاي مورد مطالعه نیز به 
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 اقتصاد شهري شهر زهرا کامالً لحاظ شدت و ضعف در اين موضوع با همديگر تفاوت هايی را داشتند. مثالً

شود در مقابل شهر آلنی و آراللو داراي درصد متکی به کشاورزي است و عملکرد شهري هنوز در آن ديده نمی

بیشتري از اشتغال غیرکشاورزي می باشند که عملکردهاي شهري و اقتصادشهري در آنها تا حدودي شکل 

شهرداري هاي شهرهاي مورد مطالعه اظهار کردند که درآمد  گرفته است. به لحاظ بودجه شهرداري ها تمام

درصد از بودجه دولتی استفاده می  80درصد و شايد کمتر را شامل  می شود و  20شهرداري از شهر تنها 

کنند لذا در صورت جذب بودجه دولتی خدمات رسانی افزايش و در غیر اين صورت شهرداري قادر به ارائه 

نین شهري نیست. عموماً اظهارات پیرامون عدم تکمیل زيرساخت هاي شهري را خدمات بیشتري به ساک

ناشی از نبود بودجه کافی دانستند و اکثر شهرهاي مورد مطالعه از آنجايی که عموماً کشاورزپايه هستند خیلی 

به عبارت جذب اقتصادشهري نشده و از اين حیث نیز شهرداري ها نمی توانند درآمد پايداري را داشته باشند 

ديگر منبع درآمد ساکنین شهري خارج از شهر رخ می دهد که عايدي خاصی براي شهرداري ندارد. همچنان 

عوارض دريافتی از ساخت و سازهاي شهري همانند ساير شهرهاي کشور مهمترين منبع درآمد شهرداري 

و ساخت وسازهاي خاصی هاست فلذا چون ساخت و ساز در شهرهاي مورد مطالعه با رکود مواجه می باشد 

هم به چشم نمی خورد افزايش درآمد شهرداري ها با مشکل مواجه شده است. به طور کلی می توان گفت 

شهرداري هاي شهرهاي مورد مطالعه داراي اعتبار تخصیصی پايین بوده که صرفاً خدمات رسانی در حد بسیار 

در شهر و افزايش خدمات رسانی شهرداري را نمی معمول انجام می گردد و لذا اجازه مانور بیشتر شهرداري 

 دهد و الزم است در اين مورد شهرداري ها دنبال ايجاد درآمدهاي پايدار باشند.

فرهنگی هم تا حدي می توان گفت که مهاجرت در شهرهاي مورد مطالعه کاهش پیدا  –در حوزه اجتماعی 

چشم می خورد. شهرهاي مورد مطالعه از آنجايی  کرده است فلذا همچنان مهاجرت تحصیلکردگان و جوانان به

که هنوز نتوانسته اند فرصت هاي شغلی جديدي خلق کنند لذا بیشتر جوانان و افراد جوياي کار جهت کسب 

درآمد به شهرهاي ديگر مهاجرت می کنند اما شهرهايی که توانسته اند اقتصاد پوياتري داشته باشند مهاجرت 

به عنوان مثال به شهرهاي آراللو و آلنی اشاره کرد که در هر دو اين شهرها به  کمتر می باشد که می توان

دلیل وجود فرصت هاي شغلی مهاجرت کمتري اتفاق می افتد و فعالیت جوانان در اقتصاد شهري مشهود 

ته را است. احساس تعلق به مکان عموماً بعد از تبديل به شهر تاثیر مثبتی داشته داشته است اما بايد اين نک

نیز در نظر گرفت که شهرهاي مورد مطالعه چون يک هسته و پیشینه روستايی دارند اين احساس تعلق از 

قبل به مکان زندگی شان بوده است لذا بعد از تبديل به شهر افزايش داشته ولی اين افزايش صرفاً به دلیل 

به مکان زندگی خود بوده است ولی تبديل به شهر نبوده بلکه ناشی از همان پیشینه روستايی و حس تعلق 

تبديل به شهر اين روستاها قطعاً میزان احساس تعلق به مکان را به صورت مثبتی تحت تاثیر قرار داده است. 

در رابطه با احساس رضايت از زندگی بخاطر تبديل روستا به شهر بايد گفت که عموماً ساکنین شهرهاي مورد 

کمتري از تبديل به شهر داشتند و دلیل اين امر نیز عدم تفاوت مطالعه احساس رضايت متوسط و حتی 

اساسی در محیط زندگی شان بعد از تبديل به شهر بوده است. رعايت قوانین و مقررات شهري از سوي 
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ساکنین به طور متوسط و متوسط به باال انجام شده است و ساکنین قانون مداري را حرکت مثبت تلقی کرده 

صورت جمعی مهم و ضروري می دانند که اين نگرش خود باعث پیشبرد اهداف مديريت  و رعايت آن را به

شهري می شود. در رابطه با موضوع مشارکت مردمی در تمام شهرهاي مورد مطالعه مشارکت و همیاري مردم 

ن در سطح بسیار مطلوبی ارزيابی شده است و اين خود يکی از مهمترين عوامل در توسعة شهري است. ساکنی

شهري از اهداي زمین رايگان به شهرداري براي اجراي پروژه هاي شهري تا مشارکت در اجراي پروژه هاي 

مختلف گام مهمی را در توسعة شهري برداشته اند که اين مزيت با تلفیق حکمروايی شهري می تواند توسعه 

و آسیب هاي اجتماعی میانگین  پايدار شهرهاي مورد مطالعه را رقم بزند. در نتايج مربوط به متغیر امنیت

برخی از شهرها پايننتر از حد متوسط ارزيابی شده است ولی اين بدان معنی نیست که امنیت آنها ضعیف 

است بلکه با توجه به پرسش که آيا بعد از تبديل به شهر امنیت آنها افزايش يافته يا خیر؟ ممکن است شهري 

داشته و تبديل آن به شهر چندان تاثیري در امنیت آن نداشته  در زمانی که روستا بوده است امنیت زيادي

است چرا که امنیت آن باال بوده و تاثیرچشمگیري نداشته است. عموماً امنیت در شهرهاي مورد مطالعه در 

سطح مطلوبی و بسیار خوبی قرار دارد. در مورد آسیب هاي اجتماعی نیز بايد گفت که اين آسیب ها مختص 

مطالعه نیست و در تمام شهرهاي کشور می تواند وجود داشته باشد با اين حال در شهرهاي  شهرهاي مورد

مورد مطالعه به صورت کلی آسیب هاي اجتماعی جدي وجود ندارد و صرفاً برخی از آسیب هاي اجتماعی 

عیفی است و همانند اعتیاد، طالق، بیکاري و ... که همه شمول می باشد وجود دارد که آن هم در حد بسیار ض

می توان گفت که شدت و ضعف آن در شهرهاي مورد مطالعه متفاوت می باشد. در رابطه با مراکز آموزشی و 

فرهنگی شهرهاي مورد مطالعه نیز بايد گفت که مراکز آموزشی مهم و ضروري در اين شهرها موجود بود لذا 

اعث جابجايی دانش آموزان به ساير برخی از کمبودها در شهرهاي کوچکتر بیشتر به چشم می خورد که ب

نقاط روستايی و شهري می شد در نهايت می توان گفت که اين بخش بدلیل حساسیت موضوع توجه ويژه اي 

 را از سوي مجموعه مديريت شهري شهرهاي مورد مطالعه می طلبد.

داراي ضعف کالبدي شهرهاي مورد مطالعه داراي ضعف هاي زيادي بودند و عموماً  –در شاخص محیطی 

زيرساخت هاي شهري بودند. البته در اين بین برخی از اقدامات خوبی نیز از سوي شهرداري ها انجام يافته و 

مشارکت مردمی نیز مطلوب بوده است. بدلیل ماهیت شهري اين سکونتگاه ها نظارت بر ساخت و سازها 

مقررات مربوط به ساختمان احداث می  افزايش يافته و ساختمان ها به صورت مهندسی و با رعايت قوانین و

شوند. از بعد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی تمام شهرهاي مورد مطالعه وضعیتشان پايینتر از حد 

میانگین ارزيابی شده است و مشکالت زيادي در حوزه بهداشت و درمان و دسترسی به زيرساخت هاي آن از 

س و ... وجود دارد. البته به صورت جزئی در حد درمانگاه و در برخی جمله درمانگاه، داروخانه، پزشک، اورژان

شهرها اورژانس وجود دارد که جوابگوي جمعیت ساکن در شهرها و حوزه نفوذ آنها نیست. در ارتباط با 

زيرساخت هاي مربوط به شبکه آبرسانی، گاز، برق، مخابرات و ... عموم شهرهاي مورد مطالعه از زيرساخت 

ر برخوردار بودند و تنها شهر زهرا داراي ضعف زيرساختی بود اما آنچه که در همه ي شهرهاي مورد هاي مذکو
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مطالعه به عنوان مشکل اساسی مطرح می شد مشکل در آب شرب می باشد و قطعی آب شرب در طی چند 

مهديدات روز و هفته تا چند ماه مشکالت اساسی را براي ساکنین شهري بوجود می آورد که الزم است ت

خاصی در اين زمینه به عنوان حیاتی ترين نیاز ساکنین انجام گیرد. در ارتباط با وضعیت شبکه ارتباطی 

شهرهاي مورد مطالعه عموماً از وضعیت مناسبی برخوردار هستند ولی وضعیت شبکه راه هاي دسرتسی به 

زگی و نظافت محیطی در شهرهاي شهرهاي ايردموسی و زهرا داراي وضعیت نامطلوبی می باشند. وضعیت پاکی

مورد مطالعه بهبود يافته است اما مسئله دفن بهداشتی پسماند بخصوص در شهرهايی که در فاصله زيادي با 

مراکز شهرستان ها دارند داراي معضالت زيادي است. دسترسی به فضاي سبز، اماکن ورزشی، خدمات رايانه 

هاي مورد مطالعه پايین تر از حد متوسط ارزيابی شده است و اي و پست بانک، نیروي انتظامی در تمام شهر

جزو نیازهاي اساسی شهرهاي مورد مطالعه می باشد. مراکز پذيرايی و اقامتی نیز در شهرهاي مورد مطالعه 

بسیار ضعیف می باشد که اين امر هم به دلیل اينکه نزديک مراکز مهم گردشگري قرار دارند که توجیه 

ندارد و هم به دلیل اينکه هنوز بصورت کافی شناخته شده نیستند سرمايه گذاران ترغیب به  سرمايه گذاري را

سرمايه گذاري در آن مناطق نمی شوند. با توجه به اينکه شهرهايی مثل زهرا، آلنی، ايردموسی و ثمرين در 

ی يک مرکز اقامتی مناطق مستعد گردشگري قرار گرفته اند ولی اقدامات خاصی در اين مورد وجود ندارد حت

در اين شهرها احداث نشده است که البته الزم است هسته هاي اولیه گردشگري شکل گیرد تا سرمايه گذاران 

ترغیب به ايجاد پروژه هاي گردشگري در اين شهرها گردند. در رابطه با موضوع تغییرات قیمت زمین هاي 

موضوعات محوري در سکونتگاه هايی که از روستا به  کشاوزري، خريد و فروش آنها و تبديل کاربري آنها که از

شهر تبديل شده اند می باشد بايد گفت که بغیر از شهر زهرا در ساير شهرهاي مورد مطالعه فروش زمین هاي 

کشاورزي بعد از تبديل به شهر افزايش داشته است و اين خود باعث ايجاد روحیه سوداگري در ساکنین 

شهرهاي مورد مطالعه تعداد بنگاه هاي معامالتی امالک بیشتر از خدمات رايانه  شهري می شود. در برخی از

اي به چشم می خورد که اين خود نشان از ايجاد داللی و سوداگري زمین و مسکن می باشد که طبق اظهار 

 نظر ساکنین شهرهاي مورد مطالعه قیمت زمین هاي شهري و کشاورزي بعد از تبديل به شهر افزايش يافته

است. بازدهی اقتصادي پايین زمین هاي کشاورزي و کمبود آب جهت آبیاري زمین هاي کشاورزي، عموماً 

باعث روي آوردن کشاورزان به فروش زمین هاي کشاورزي و مهاجرت به شهرهاي ديگر يا مهاجرت از 

ضالتی می گردد روستاهاي حوزه نفوذ شهرهاي مورد مطالعه به اين شهرها باعث ايجاد يکسري مشکالت و مع

 که الزم است مجموعه مديريت شهري اهتمام ويژه اي را به اين امر داشته باشند.

 نقاط قوت تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -7

 نقاط قوت مربوط به هر يک از شهرهاي مورد مطالعه در جدول زير ارائه گرديده است. 

 کونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر: نقاط قوت تبديل س7-5جدول شماره 

 نقاط قوت شهر ایردموسی نقاط قوت شهر ثمرین

 نزديکی به مرکز استان   نزديکی به مرکز استان  
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 هماهنگی بین مردم و شهرداري 

 میزان باالي مشارکت مردمی 

  افزايش تجهیزات و ماشین آالت خدمات رسانی

 شهري

  کاهش مهاجرت 

  کاهش رفت و آمدهاي روزانه به شهر براي تأمین

 مايحتاج روزانه 

 وجود مرکز بهداشت و شوراي حل اختالف 

  وجود نمايندگی يا شعبه برخی از ادارات 

  وجود پست بانک 

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارويی 

 بین مردم و شهرداري باالي هماهنگی  

 ان اهل ايردموسیوجود سرمايه گذار 

  وجود متخصصان و صنعتگران حوزه طال و

 جواهرسازي

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارويی 

 طرح هاي مهم گردشگري در حال طراحی و احداث 

 برگزاري دوره هاي آموزشی و فرهنگی 

  تمايل زياد مردم براي مشارکت با مجموعه مديريت

 شهري

  چسبیده به وجود چشمه آبگرم معدنی در محدوده

 شهر

 نقاط قوت شهر مغانسر  نقاط قوت شهر زهرا

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 بین مردم و شهرداري باالي هماهنگی 

 نزديکی به مرز ايران و کشور آذربايجان 

 وجود يکدستی قومیتی    

 پايین بودن میزان سرقت و نزاع و درگیري در شهر

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 و شهرداري هماهنگی بین مردم 

 میزان باالي مشارکت مردمی 

  کاهش مهاجرت 

 وجود محصوالت غنی کشاورزي 

  کاهش رفت و آمدهاي روزانه به شهر براي تأمین

 مايحتاج روزانه 

 وجود مرکز بهداشت و شوراي حل اختالف 

  وجود نمايندگی يا شعبه برخی از ادارات 

  وجود پست بانک 

 آلنینقاط قوت شهر  نقاط قوت شهر آراللو

  استان نزديکی به مرکز 

 هماهنگی بین مردم و شهرداري  

  سرچم -قرارگیري در مسیر اصلی اردبیل 

 وجود يکدستی قومیتی 

 طرح هادي شهري در حال انجام 

  خدماتی -وجود کاربري هاي تجاري 

  مطالعه و راه اندازي کشتارگاه، میدان دوّاب، کارخانه

 میوه خشک و ...

  شهرستان نزديکی به مرکز 

 هماهنگی بین مردم و شهرداري  

  وجود يکپارچگی قومیتی 

 همیاري باالي مردم در امور عمومی 

 نرخ بسیار پايین بیکاري 

  تعداد باالي افراد تحصیلکرده 

 عدم وجود ناهماهنگی بین ادارات و شهرداري 

 طرح هادي شهري در حال انجام 
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  بین ادارات و شهرداريعدم وجود ناهماهنگی  ب اقتصاد شهريوضعیت مناس 

 وجود مراکز فرهنگی و آموزشی 

 نقاط ضعف تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -8

 مربوط به هر يک از شهرهاي مورد مطالعه در جدول زير ارائه گرديده است.  ضعف نقاط 

 : نقاط ضعف تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر8-5جدول شماره 

 شهر ایردموسیضعف نقاط  ثمرینشهر ضعف نقاط 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

 گذاري بخش خصوصیمیزان پايین سرمايه 

 ضعف در شکل گیري عملکردهاي شهري 

 ضعف در شکل گیري فرصت هاي شغلی جديد 

  جذب بانوان در فرصت هاي شغلی جديدضعف در 

 نبود پاسگاه نیروي انتظامی 

 ضعف در زيرساخت هاي فرهنگی و ورزشی 

  فروش زمین هاي کشاورزي اطراف شهر به دلیل

 کاهش بازدهی اقتصادي 

 عدم وجود سازمان هاي مردم نهاد 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

 گذاري بخش خصوصیمیزان پايین سرمايه 

 عدم انجام پروژه هاي محرک توسعه 

 )پايین بودن امنیت )نبود پاسگاه نیروي انتظامی 

 ضعف در زيرساخت هاي ورزشی و فرهنگی 

 عدم وجود نهادها و موسسات مردمی 

 جاريضعف در وجود کاربري هاي خدماتی و ت 

  زمین به صورت رسمی در اختیار شهرداري براي

 کنترل توسعه شهر در آينده وجود ندارد.

 شهر مغانسرضعف نقاط   شهر زهراضعف نقاط 

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

  جمعیت شهر زهراپايین بودن 

 گذاري بخش خصوصیمیزان پايین سرمايه 

  ضعف در شکل گیري عملکردهاي شهري 

 ضعف در شبکه ارتباطی 

 میزان باالي بیکاري در شهر 

 کمبود مدارس راهنمايی و دبیرستان 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

  ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه

 شهري

 گذاري بخش خصوصیمیزان پايین سرمايه 

 ضعف در جذب بانوان در فرصت هاي شغلی جديد 

 یروي انتظامینبود پاسگاه ن 

 ضعف در زيرساخت هاي فرهنگی و ورزشی 

 عدم وجود سازمان هاي مردم نهاد 

 ضعف در فضاي سبز شهري 

  نبود مراکز پذيرايی و اقامتی 
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 کمبود کاربري هاي تجاري و خدماتی 

 عدم وجود جايگاه سوخت 

  عدم وجود ماشین آالت سنگین شهرداري براي

 خدمات رسانی به شهروندان

  ضعف در شبکه آبرسانی آشامیدنی )طبق اظهارنظر

ساکنین حدود دو ماه در سال آب آشامیدنی شهر 

 قطع می شود(

 عدم وجود پاسگاه نیروي انتظامی 

 کمبود پزشک در درمانگاه 

 عدم وجود داروخانه 

   تعداد نمايندگی ادارات در شهر زهرا بسیار پايین

 است.

 ار شهرداري بسیار کم می باشد )تنها زمین در اختی

 مترمربع در اختیار شهرداري قرار دارد( 1500

  ضعف در شبکه ارتباطی بین شهر و روستاهاي

 همجوار

 

 شهر آلنیضعف نقاط  شهر آراللوضعف نقاط 

 ضعف در زيرساخت هاي شبکه ارتباطی شهر 

  آشفتگی سیماي بصري شهر 

 ضعف در سیستم آبرسانی شرب شهر آراللو 

  عدم گذراندن دوره هاي آموزشی الزم براي صاحبان

 سرچم –کسب و کارهاي حاشیه جاده اصلی اردبیل 

 عدم استقرار کامل نیروي انتظامی 

  کمرنگ بودن فعالیت مجموعه مديريت شهري در

 فضاي مجازي

  فرهنگیضعف در زيرساخت هاي ورزشی و 

 عدم وجود فضاي سبز شهري 

 ضعف در بهداشت محیط شهري 

 عدم وجود نهادهاي مردمی و سمن ها 

  در حال حاضر زمین به صورت رسمی در اختیار

شهرداري براي کنترل توسعه شهر در آينده وجود 

 ندارد.

 عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم 

  ضعف در ماندگاري متخصصان و تحصیلکردگان در

 شهر

 ماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه ضعف در ه

 شهري

 عدم وجود موسسه مالی و بانک در شهر 

 عدم وجود پاسگاه نیروي انتظامی 

 عدم وجود داروخانه 

 عدم وجود آمبوالنس 

 عدم وجود ماشین حمل زباله 

 وجود مشکل در آب شرب 

 عدم استقرار کامل نیروي انتظامی 

 قصابی  عدم وجود کشتارگاه در شهر )با توجه به وجود

 ها و غذاخوري ها و کبابی هاي زياد در شهر(

 اختیار در رسمی صورت به زمین حاضر حال در 

 وجود آينده در شهر توسعه کنترل براي شهرداري

 .ندارد
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  ضعف در زيرساخت هاي ورزشی 

 گذاري در عدم رغبت سرمايه گذاران جهت سرمايه

 شهر

  عدم وجود تابلوهاي راهنماي شهري در ورودي هاي

شهر و حتی ورودي ساير شهرهاي همجوار بخصوص 

 شهرمشگین

 

 نقاط فرصت تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -9

 مربوط به هر يک از شهرهاي مورد مطالعه در جدول زير ارائه گرديده است.  فرصت نقاط 

 : نقاط فرصت تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر9-5جدول شماره 

 نقاط فرصت شهر ایردموسی نقاط فرصت شهر ثمرین

 قرارگیري در منطقه گردشگري  

 افزايش ماندگاري طبقه فعال اقتصادي در شهر 

 وجود سرمايه گذاران و فعالین اجتماعی اهل ثمرين 

 15  هکتار زمین در اختیار شهرداري براي توسعه آتی

 شهر وجود دارد. 

  ملی درخت وجود آثار طبیعی ثبت شده ملی )ثبت

 ساله و ثبت ملی درخت چنار( 500

 قرارگیري در منطقه گردشگري  

  سرعین –قرارگیري در مسیر گردشگري اردبیل 

 وجود افراد سرمايه گذار ساکن شهر 

  باالبودن میزان جمعیت شناور )بخصوص در فصل

 تابستان(

 وجود برنامه هاي آتی در راستاي برندسازي شهري 

 شهر مغانسرفرصت نقاط   شهر زهرافرصت نقاط 

 موران قرارگیري در منطقه گردشگري 

 باالبودن میزان مشارکت مردمی 

  وجود کشاورزي پررونق در منطقه و مستعد

 گذاري هاي صنايع تبديلیسرمايه

  نزديکی کشت و صنعت مغان و پارس قرارگیري در 

 افزايش ماندگاري طبقه فعال اقتصادي در شهر 

  و محصوالت کشاورزي وجود زمین هاي حاصلخیز

 غنی جهت احداث صنايع تبديلی

 شهر آلنیفرصت نقاط  شهر آراللوفرصت نقاط 

  نزديکی به مناطق گردشگري از جمله شهر هیر و

 اردبیل

 نزديکی به کارخانجات و صنايع مهم استان 

 گذاري در شهر آراللوتمايل سرمايه گذاران به سرمايه 

  قرارگیري در منطقه گردشگري و نزديکی به جاذبه

 هاي گردشگري 

  وجود مشاهیر سیاسی و مذهبی )زادگاه مرحوم آيت

 اهلل مشگینی(
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 نقاط تهديد تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -10

 مربوط به هر يک از شهرهاي مورد مطالعه در جدول زير ارائه گرديده است.  تهديد نقاط 

 : نقاط تهديد تبديل سکونتگاه هاي مورد مطالعه به شهر10-5جدول شماره 

 نقاط تهدید شهر ایردموسی نقاط تهدید شهر ثمرین

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 آب،  وجود بحران هاي طبیعی همچون کمبود

 خشکسالی، و ...

  عدم تکمیل زيرساخت هاي الزم جهت جذب

 گذاري در بخش هاي مختلفسرمايه

  شکل گیري آرام رفتارهاي سوداگرانه که منجر به

 رشد بدون برنامه شهر می شود.

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 مهاجرت فعالین اقتصادي 

 وجود رفتارهاي سوداگرانه در شهر 

  وجود مشکالت در همکاري مجموعه مديريت استان

 با سرمايه گذاران بخش خصوصی

 بازدهی پايین اقتصاد کشاورزي و دامداري 

 شهر مغانسرتهدید نقاط   شهر زهراتهدید نقاط 

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 افزايش میزان مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده 

  در منطقه )براساس اظهار مسئولین میزان باالي فقر

درصد از جمعیت شهر و منطقه  80شهري باالي 

حوزه نفوذ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 می باشند(

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

  ،وجود بحران هاي طبیعی همچون کمبود آب

 خشکسالی، و ...

  شکل گیري آرام رفتارهاي سوداگرانه 

 شهر آلنیتهدید نقاط  شهر آراللوتهدید نقاط 

 مقدار اعتبارات اختصاص يافته به شهرهاي کوچک 

 افزايش میزان مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده 

  خشک شدن چاه هاي آب کشاورزي و عدم بازدهی

 اقتصادي زمین هاي کشاورزي

 نسبت باالي میزان بزهکاري در شهر 

 به شهرهاي کوچک مقدار اعتبارات اختصاص يافته 

 پوسیدگی و کهنگی زيرساخت هاي شهري 

 کمبود آب براي آبیاري زمین هاي کشاورزي و باغات 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع -5-3
در اين بخش سعی می گردد نتايج حاصل از اطالعات و داده هاي جمع آوري و تجزيه و تحلیل شده و 

 بحث قرار گیرد.مشاهدات میدانی با نظريات مرتبط با موضوع مورد 

بوکه اقتصاددان هلندي يکی از پیشگامان نظريه دوگانگی در کشورهاي در حال توسعه معتقد است که 

 که( شهر) صنعتی بخش اول.  اند شده تشکیل مجزا کامال بخش دو از توسعه حال در کشورهاي اقتصادي

 و گذران وقت ايستا، که( روستا) کشاورزي يا سنتی بخش دوم بخش و سوداگراست و بازاري پذير، دگرگون
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 اقتصادي شقوق کلی بطور .دارد نیاز مدرن بخش از فناوري و مهارت انتقال به و است پنهان بیکاري داراي

 جديد بخش در اشتغال رشد با مقايسه در کشاورزي بخش در اشتغال هايفرصت نبود بر دوگانگی، مفهوم

 انباشت طريق از فقط توسعه و کند دنبال را توسعه بايد جديد، بخش نتیجه در. دارند را تأکید بیشترين

 به نظريه اين ترتیب بدين. شود می پديدار صنعت در کشاورزي انسانی نیروي جذب و جديد بخش در سرمايه

 رفتن بین از قیمت به سريع، شدن صنعتی توجیه براي شد اي پايه متعادل، و متوازن رشد ايجاد نظريه جاي

 دهه در را توسعه حال در کشورهاي از بسیاري هاي مشی خط اصلی مضمون که کشاورزي و روستايی توسعه

داد. براساس اين نظريه می توان گفت که برخی از شهرهاي مورد مطالعه هنوز دو بخش  تشکیل 1960

صنعتی و کشاورزي شکل نگرفته است و بیشتر بخش کشاورزي حاکم است لذا شايد بتوان در برخی از شهرها 

مانند شهر آلنی دو بخش صنعتی و کشاورزي تا حدودي قابل مشاهده است ولی با اين تفاوت که براساس 

نظريه دوگانگی که معتقد است بخش جديد دنبال توسعه از طريق انباشت سرمايه می باشد و جذب نیروي 

 انسانی از کشاورزي در صنعت قابل مشاهده نیست.

 توسعه اولیه مراحل ناپذير اجتناب ويژگی حکم در بايد شدن یطببراساس نظريه قطب رشد هیرشمن، ق

 به نامتوازن اقتصادي رشد راهبرد يک از مستقیم حمايتی نمايانگر اساساً استدالل اين. شود تلقی اقتصادي

 اين رشد و شود می متمرکز اقتصاي بخشهاي از معدودي در گذاريسرمايه آن طريق از که آيد می شمار

با توجه به اينکه انتقاداتی نیز بر نظريه  .انجامید خواهد اقتصادي ديگر بخشهاي براي تقاضا ايجاد با هابخش

قطب رشد وارد است اما در مقام قیاس اين نظريه با واقعیت موجود شهرهاي مورد مطالعه می توان گفت که 

خود سرريز شده و باعث ايجاد  سرمايه گذاري هايی در اين شهرها بصورتی که بتواند به حوزه نفوذ و پیرامون

 تقاضا گردد وجود ندارد و شاهد يک سیستم اقتصادي بسته و معیشتی هستیم.

 اي هسته مناطق که است شهري نظام پیرامون که معتقد است اين -به عقیده جان فريدمن نظريه پرداز مرکز

شوند ولی در  می تعريف دارند، مربوطه هسته با که روابطی اساس بر نیز پیرامونی نواحی و دهد می تشکیل را

عمل شهرهاي مورد مطالعه نتوانسته اند روابط خود را به عنوان هسته با پیرامون خود تقويت کنند که به يک 

نظام سکونتگاهی متوازن دست يابد البته بايد خاطرنشان کرد که اين مورد نیز در شهرهاي مورد مطالعه 

هرآلنی نقش هسته اي بیشتر نسبت به پیرامون خود دارد يا شهر زهرا با متفاوت می باشد به عنوان مثال ش

وجود اينکه تعداد جمعیت کمتري را دارا می باشد لذا نقش مناسبی در رابطه با سکونتگاه هاي پیرامونی خود 

دارد که در صورت جمعیت پذيري بیشتر و نقش پذيري بیشتر در عملکردهاي شهري بیش از پیش می تواند 

 باطات فضايی و اقتصادي مناسبی با سکونتگاه هاي پیرامونی خود برقرار کند.ارت

 با که است اقتصادي پديده توسعه جهانی، ريزان برنامه نظر به 1960 و 1950 هاي دهه در با توجه به اينکه

 و اعتماد از موجی رشد قطب مفهوم و نوآوري پخش تئوري تلفیق با و مدرنیزاسیون رهیافت از استفاده

 براي کشورها از بسیاري گويد می استور بطوريکه. گرديد ايجاد سکونتگاهی نظام توسعه زمینه در اطمینان

 روي رشد کزامر استراتژي اجراي به اسکان، الگوي فضايی تعادل به دستیابی و اي منطقه نابرابريهاي رفع
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 قطب هاي سیاست که است داده نشان تجربی تحلیل و تجزيه. بودند کننده ناامید آمده بدست نتايج اما. آورند

 کندي رشد از که صنايعی و افتاده کار از صنايع جذب به موفق عمدتاً اي حاشیه مناطق در شده اجرا رشد

 در شان مالکین و آنها کنترل که اند شده صنايع از شعباتی جذب به موفق حداکثر يا و است شده برخوردارند،

 1970 دهه دوم نیمه در اينرو از. اند داشته مناطق اين بر مثبت اثر کمتر يا و اند بوده مناطق اين از خارج

 از. شد مطرح رشد قطب مشی خط خصوص در بويژه پايین به باال هاي سیاست به گسترشی به رو انتقادات

 گرفت قرار اولويت در جديدي پارادايم توسعه، مدار -روستا راهبردهاي بر بیشتر تاکید مبناي بر 1975 سال

در ارتباط با نظريه هاي مذکور بايد گفت که ديدگاه  .است شده ياد باال به پايین از توسعه بنام رويکرد اين که

هنوز در کشور ايران پابرجاست و اين تفکر که می توان در  1960و  1950هاي مطرح شده در دهه هاي 

مناطق حاشیه اي و پیرامونی با ايجاد شهرهاي جديد يا تبديل روستاها به شهرها باعث رونق و توسعه اين 

شان می دهد که به دلیل نبود خیلی از زيرساخت هاي الزم سرمايه گذاري هاي مناطق گرديد ولی تجارب ن

 يا ندکُ رشد با انجام يافته در اين مناطق به ويژه در بخش صنعت يا فاقد کارايی الزم می باشند يا صنايع

 بوده قمناط اين از خارج در شان مالکین و آنها کنترل که می شوند صنايع از شعباتی جذب به موفق حداکثر

حتی در مصاحبه هاي انجام يافته اکثر مديران و ساکنین  ،اند داشته مناطق اين بر مثبت اثر کمتر يا و اند

مناطق از اينکه به نام توسعه شهري و سرمايه گذاري در توسعه صنعتی شهر با وام هاي کالن دريافتی از 

بخش دولتی ولی به کام سرمايه دارانی که بومی منطقه نبودند و سرمايه را در نقاط ديگر و در بخش هاي 

ايه گذاري می کنند که هم منطقه از اين بابت سودي دريافت نکرده و همچنان در حاشیه ديگر اقتصادي سرم

باقی می ماند و هم باعث هدررفت منابع ملی می شوند لذا راهبرد توسعه از پايین به باال با تاکید بر 

 روستامداري توسعه می تواند تا حدودي اين موضوع را حل و فصل نمايد.

 سه بر نظريه اين. هستند( اگروپلیتن(( )روستايی جماعات)) نظريه نام به پردازان يهنظر از ويور و فريدمن

 است استوار زير محور

 داوطلبانه خودياري و همکاري -

 اگروپلیتن ناحیه با روستايی جماعات - 

  باال به پايین از توسعه با غیرمتمرکز توسعه روش - 

 خطوط پیرامون - مرکز و رشد قطب نظريات در موجود ضعفهاي به توجه با داگالس مايک و فريدمن جان

 شهرها ايجاد تجسم که اند کرده مطرح شهري - روستا توسعه آمايشی سیاست عنوان تحت را جديدي نظريه

 و کوچک نواحی در را شهرگرايی کلیدي عناصر از اي پاره که شهرهايی به روستا يعنی. کشتزارهاست پهنه در

 از اي مجموعه شامل محصوري هاي محدوده منطقه درون در بايد اساس اين .داراست روستايی تراکم پر

 همیاري اساس بر) خودگردانی قدرت و قلمرو هر منابع بر اختیار بودن دارا با کوچکی شهر و مزارع و روستاها

 قدرت از جلوگیري و محلی تولید از حفاظت واقع در و شود شناخته رسمیت به( همگانی مشارکت و متقابل

 آن در که است اي ناحیه نیز اگروپلیتن نمايد. ناحیه تدبیر را داخلی افزوده ارزش نگهداري و خارجی
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 و انتخابات ها،ريزي برنامه و شود می اداره خودگردان و خودمختار صورت به و است اصلی فعالیت کشاورزي

 در افرادي. است فرهنگی ناحیه يک بر مبتنی اگروپلیتن روش گیرد، می صورت مردم خود وسیله به امور ساير

 مشترک هدف يک به رسیدن جهت و دارند همگونی فرهنگی نظر از کنند می زندگی روستايی جماعات اين

 شوند می جدا هم از اي تاحیه يا اي حوزه هاي محدوده و مرزها وسیله به روستايی جماعات. شوند می بسیج

 تدريجی توسعه حرکت ويتز نظريه همچون و دارد ناظر نقش دولت تسلط بردن بین از و تمرکز رفع جهت و

 فردي شده تفکیک نیازهاي به بعدي مراحل در تا شود می شروع جامعه اساسی نیازهاي از حرکت اين. است

 که شود سعی بايد اگروپلیتن بخشهاي مبناي بر توسعه در کند می اشاره فريدمن که رسد. همانطور می

 بازارهاي وسعت و اجتماعی آموزش و باشد فیزيکی صنايع توسعه حداکثر براي هدفی داخلی، اقتصاد گوناگونی

 روستانشینی اهداف است ممکن که است استراتژيهايی از يکی فريدمن نظريه. دهد افزايش  را اي ناحیه

 در صنعتی تمرکز و شهرنشینی طرف به اخیر تمايالت براي جايگزينی آن موضوعات چند هر. شود نامیده

 و روستايی زندگی نوع روستا، در اقتصاد تقويت و زراعتی کار به بازگشت با فرضیه اين. است سوم جهان

 مدنظر دارد. را روستايی ارزشهاي

 از: عبارتست توسعه به رسیدن راههاي نظريه اين طبق

 اقتصاد ساختن متنوع طريق از تولید افزايش -1

 اي منطقه بین و اي منطقه بازارهاي گسترش -2

 زيست محیط حفظ و زندگی کیفیت بر تاکید -3

 گروهی ارزيابیهاي اجراي معناي به اجتماعی آموزش و خوداتکايی اصل -4

 هاي فعالیت پايه بر که شد خواهد شهرهايی ايجاد به منجر اگروپلیتن توسعه که شود می تصور اينرو از

 است. مبتنی محلی جمعیت منابع و مهارت هاي پايه درون از تقويت براي و استوارند کشاورزي

شهرهاي برپايه  -1با توجه به نظريه آگروپلیتن می توان نتیجه گرفت که شاخصه هاي اصلی اين نظريه؛ 

افزايش  -4دارا بودن پاره اي از عناصر شهرگرايی  -3همیاري و خودياري داوطلبانه  -2فعالیت هاي کشاورزي 

ارج نهادن به کار زراعتی و تقويت اقتصاد در روستاها  -6صاد داخلی تنوع بخشی به اقت -5بازارهاي ناحیه اي 

تاکید بر اصل خوداتکايی و آموزش اجتماعی و اجراي گروهی؛ تماماً در شهرهاي  -8حفظ محیط زيست  -7

مورد مطالعه صادق است و لذا می توان گفت که شهرهاي مورد مطالعه بیشتر روستاشهرهايی هستند که 

 اي مذکور می باشند.داراي خصیصه ه

 به طبیعی منابع تنها نه که هستند مواجه اي منطقه رشد در فضايی تمرکز پديده با سوم جهان کشورهاي

زمینه  و ها فرصت اقتصادي، توسعه فرايند بلکه گرديده، توزيع ملی سرزمین سراسر در نابرابر و نامتوازن طور

 جذب را جديدي هايگذاريسرمايه ها، فرصت اين. است آورده بوجود خاصی نواحی درون در فقط را هايی

 اين در شهرها سريع آيد. رشد می بوجود همیشگی و اساسی هاينابرابري و امتیازات خود اين که کنند می

 از گرديد، بیکاري میزان بودن باال و مسکونی واحدهاي کمبود قبیل از متعددي مسائل ظهور موجب کشورها
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 کوچک شهرهاي پويايی بر تاکید اساس بر توسعه ريزي هاي برنامه اند کرده پیشنهاد محققان از تعدادي اينرو

 و شغلی امکانات تامین صورت در معتقدند توسعه امر در کوچک شهرهاي نقش نظريه طرفداران. شود تهیه

 جاي به و يافته تغییر مهاجرتی مسیرهاي کوچک، شهرهاي در اساسی نیازهاي ديگر و تربیت و تعلیم

 در ملل که سازمان جمعیت کنفرانس در. شد خواهد مهاجران نهايی مقصد کوچک شهرهاي بزرگ، شهرهاي

 رشد کاهش براي میانی و کوچک شهرهاي جهانی شبکه تجهیز لزوم گرديد، برگزار بخارست در 1974 سال

 رو شهري نامتوازن الگوي با که توسعه حال در کشورهاي توسط سیاست اين و گرديد مطرح بزرگ شهرهاي

 به بزرگ شهرهاي جمعیت افزايش در کاهشی کوچک، شهرهاي در مهاجران شد. جذب پیگیري بودند، رو به

 کوچک، شهرهاي در الزم امکانات تامین طرفی از. کند می تعديل را شهرها قبیل اين مسائل و آورد می وجود

 اجتماعی توسعه در سیستم اين و سازد می متوازن و متعادل را توسعه حال کشورهاي در سکونتگاهی سیستم

 گسترش سکونتگاهها همه توسعه مسیر در روستا و شهر روابط نتیجه در دارد اساسی نقش ملی اقتصادي و

 در آمده بعمل بررسی هاي. شود می تقويت نیز ناحیه در کشاورزي بخش پايگاه دگرگونی، اين با و يابد می

 و آفريقا آسیا، کشورهاي اقتصادي -اجتماعی توسعه در کوچک شهرهاي که دهد می نشان اخیر سالهاي

 شهرهاي در خدماتی و اقتصادي اجتماعی، مختلف کارگرهاي عرضه زيرا دارند خاصی اهمیت التین آمريکاي

 شغلی، امکانات تامین با کوچک شهرهاي. شود می شناخته ملی و اي ناحیه توسعه مهم عوامل از کوچک

 حوزه کشاورزي تولیدات بازار عنوان به و کنند می عمل توزيع مراکز نقش در بهداشتی و آموزشی تجاري،

 شهرهاي وجود داشت اعتقاد رسانند. النسو می اقتصادي اجتماعی تحرک به را ناحیه از بخشی روستايی، هاي

 و شهري زيستگاههاي میان تعادل برقراري در مناسب مفصلی ايجاد و اسکان شبکه تکمیل براي کوچک

 به گويد می سکونتگاهی نظام در جمعیت توزيع بهینه نظام ايجاد با رابطه در تیدسل. است ضروري روستايی

 سیاستگذاري در مقیاس میانی، و کوچک شهرهاي رشد به توجه نقاط، برخی در تمرکز از پیشگیري منظور

 -1داراي شاخصه هاي از جمله: باشد. براساس نظريه رشد شهرهاي کوچک که  می تاکید مورد اسکان نظام

 -4جلوگیري از ايجاد نخست شهري  -3ايجاد توازن و تعادل در توزيع منابع و امکانات  -2تمرکززدايی فضايی 

برقراري تعادل میان روستا و شهرهاي  -6تقويت بخش کشاورزي  -5جلوگیري از مهاجرت هاي بی رويه 

رزي حوزه هاي روستايی؛ براساس ويژگی هاي اين نظريه محل عرضه تولیدات کشاورزي و غیرکشاو -7بزرگ 

می توان نتیجه گرفت که شهرهاي مورد مطالعه در اين دسته نیز می توانند طبقه بندي شوند. به عبارت ديگر 

شهرهاي مورد مطالعه را می توان به عنوان شهرهاي کوچک که نقش تمرکززدايی فضايی؛ تقويت بخش 

 تلقی کرد. را بر عهده دارند رت هاي بی رويه و ...کشاورزي؛ جلوگیري از مهاج

در ايران و به تبع آن در استان اردبیل روستاهايی که در سال هاي اخیر به شهر تبديل شده اند با توجه به 

طبقه بندي شوند. لذا با « شهرهاي کوچک»و « روستاشهرها»نظريات پیرامون اين موضوع می توانند در زمره 

اصل از تحلیل داده ها بدست آمده و جمع بندي براساس نظريات مطرح در اين حوزه توجه به نتايج ح

 پیشنهادات زير جهت بهبود وضعیت اين شهرها ارائه می شود.
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 پیشنهادات: -5-4
کالبدي ارائه  –فرهنگی و محیطی  –پیشنهادات براساس سه شاخص اقتصادي؛ اجتماعی در اين بخش 

 گرديده است.

 
 : پیشنهادات11-5جدول شماره 

 پیشنهادات شاخص

 اقتصادي

برنامه ريزي صحیح براي افزايش درآمد در بخش کشاورزي، دامی و صنعتی با توجه به 

 امکانات منطقه مورد مطالعه

 حمايت از تولیدکنندگان از طريق فعال نمودن اتحاديه ها و شرکت هاي تعاونی

 جلوگیري از تغییرکاربري اراضی مستعد کشاورزي به صورت بی رويه 

ايجاد صنايع سبک و کوچک در شهرهاي مورد مطالعه با توجه به منابع و محصوالت هر 

 منطقه

توسعه کمی و کیفی محصوالت تولیدي کشاورزي و دامداري با ارائه آموزش هاي ترويجی 

 مداراناز سوي جهادکشاورزي به کشاورزان و دا

 ايجاد بازارهاي هفتگی

برقراري يارانه ها و تشويق هاي خاص براي تجّار محلی بازارهاي جديد در شهرهاي مورد 

 مطالعه

تدوين برنامه هاي جامع و تفصیلی گردشگري مناطق مورد مطالعه )با توجه به اينکه استان 

باشد لذا نگاه ويژه به بخش اردبیل داراي پتانسیل هاي فراوانی براي توسعه گردشگري می 

گردشگري در راستاي تنوع بخشی به اقتصاد شهرهاي موردمطالعه الزم و ضروري به نظر 

 می رسد(.

تقويت زمینه هاي سرمايه گذاري و جذب مشارکت اقتصادي سرمايه گذاران با در نظر 

 گرفتن يارانه هاي مالی و معافیت هاي مالیاتی وسیع و هدف دار

همگانی و آموزش ويژه مديران و مسئولین شهري و روستايی در موضوع آموزش 

 گردشگري

اعطاي يارانه هاي بیشتر و بسته هاي تشويقی به خانواده هاي جوان شهرهاي مورد مطالعه 

 سال آينده10در صورت ارائه تعهد به عدم مهاجرت در عرض 

   وگسترش دامداري صنعتی به ويژه در شهرهاي ثمرين و آرالل

مکانیابی احداث صنايع تبديلی و سبک در نزديکی روستاهاي تبديل شده به شهر در 

 راستاي انتظام بخشی فضايی و آمايش سرزمین

 ايجاد واحدهاي کار و فعالیت براي زنان

 تهیه و تدوين برنامه ريزي اقتصاد شهري و ايجاد کانون هاي اشتغال، کار و فعالیت

شناسايی فرصت هاي شغلی جديد و زمینه سازي براي ايجاد اين شغل ها در شهرهاي 
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 مورد مطالعه

توجه ويژه به گسترش و توسعه صنايع دستی به عنوان يکی از عوامل درآمدزايی براي 

 ساکنین شهرهاي مورد مطالعه که در تمامی اين شهرها توجه جدي به آنها نشده است.

می توانند با ايجاد مراکز صنايع دستی، محلی براي عرضه محصوالت  شهرهاي مورد مطالعه

 صنايع دستی کل منطقه حوزه نفوذ خود عمل باشند.

ايجاد شبکه بازاريابی و تبلیغات محصوالت تولیدي شهرهاي مورد مطالعه توسط مجموعه 

 مديريت شهري 

اي شهرهاي مورد واگذاري زمین هاي موردنیاز جهت توسعه آتی شهر به شهرداري ه

 مطالعه

شناسايی محصوالت و پتانسیل هاي خاص هر منطقه و شناسنامه دار نمودن آن ها در 

 راستاي برندسازي شهري

 –اجتماعی 

 فرهنگی

ارائه آموزش هاي مستمر به ساکنین شهر در موضوعات کشاورزي؛ گردشگري؛ مديريت 

 بحران؛ سبک زندگی و ...

به مديران شهري در موضوعات مديريت شهري؛ رونق بخشی به ارائه آموزش هاي مستمر 

اقتصاد شهري؛ مسائل مربوط به قوانین و قراردادها؛ مديريت بحران شهري؛ محیط زيست 

 شهري و ...

تقويت اتحاديه ها و انجمن هاي شکل گرفته توسط خود مردم به عنوان يکی از نمودهاي 

 بارز همیاري و خودياري مردمی

راکز فرهنگی مثل کتابخانه ها، فرهنگسراها، کانون هاي ادبی و ... که در تمام تقويت م

 شهرهاي مورد مطالعه بسیار کمرنگ بوده است.

تشکیل تیم همیارمحیط زيست از نوجوانان و جوانان شهر در راستاي حفظ محیط زيست 

 شهري و پاکیزگی و زيباسازي شهري

بیشتر در بین ساکنین شهري و براي تمام اقشار برگزاري مسابقات آموزشی و فرهنگی 

 شهروندان

حمايت و تشويق از افرادي که رتبه هاي علمی، فرهنگی، آموزشی و ... در سطح استانی، 

 کشوري و بین المللی کسب کرده اند.

به کارگیري نیروهاي نخبه شهري و به ويژه جوانان در تدوين برنامه هاي توسعه و مديريت 

 شهري

قويت و ايجاد مراکز فنی و حرفه اي پیشرفته در زمینه کشاورزي و صنعتی در کلیه ت

 شهرهاي مورد مطالعه

افزايش تعامل بین مردم و مديريت شهري و استفاده از آراء و نظرات مردم در توسعه 

 شهري )اتخاذ رويکرد حکمروايی شايسته شهري(

 –محیطی 

 کالبدي

 پسماند شهري به ويژه در شهرهاي آلنی و زهرا نبراي دف مطالعه و مکانیابی نقاط مناسب

لزوم توجه جدي به موضوع آب شرب شهرهاي مورد مطالعه )براساس داده هاي بدست 
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آمده از مصاحبه هاي انجام يافته، برداشت میدانی و پرسشگري از ساکنین شهري تمام 

مشکل در شهرهاي  شهرهاي مورد مطالعه با مشکل آب شرب مواجه می باشند که اين

  آراللو و زهرا بیشتر مشهود می باشد(

روستاهاي چسبیده به شهرهاي مورد مطالعه جهت تقويت اين شهرها و انتظام  الحاق

 بخشی فضايی

بهبود وضعیت جاده هاي ارتباطی به عنوان الفباي توسعه شهرهاي مورد مطالعه )اين مورد 

  زهرا و ثمرين( مغانسر، در شهرهاي ايردموسی،

 جلوگیري از برداشت هاي بی رويه از آب هاي زيرزمینی

جلوگیري از ساخت و سازهاي غیراصولی و غیرمهندسی )البته اين مورد در شهرهاي مورد 

 مطالعه در حد مطلوبی رعايت می شود(.

 اصالح هندسی راه هاي درون شهري 

 ايی و اتصال روستاهاي پیرامون به شهرتعريف ناحیه شهري همراه با حوزه نفوذ روست

ارائه امکانات و خدمات شهري با در نظر گرفتن جمعیت شهر و حوزه نفوذ در جهت تقويت 

 عملکردهاي شهري و ايجاد يکپارچگی فضايی 

 بازنگري کامل در روش هاي کشاورزي

 شهرهاي مورد مطالعهايجاد نظام جامع مديريت منابع طبیعی و توجه ويژه به اين مهم در 

ايجاد طرح هاي مدون با پشتوانه قانونی جهت تثبیت حريم شهرهاي مورد مطالعه در 

بلندمدت و ايجاد محدوديت جهت تغییر کاربري زراعی و باغی در شهرها و حوزه روستايی 

 ناحیه

تکمیل زيرساخت هاي شهري )از جمله؛ شبکه آبرسانی، گاز، برق، مخابرات، راه هاي 

رتباطی و...( به عنوان گام اول توسعه شهري در راستاي ايفاي نقش خود در نظام ناحیه ا

 اي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 :و مآخذ منابعفهرست 
 برنامه سازمان اي منطقه ريزي برنامه دفتر: تهران. سکونتگاهی بندي سطح و اي منطقه تحلیل (1371) پیروز اجاللی، (1

 بودجه. و

روابط شهر و روستا و سیر تحول آن در ايران، مجله تحقیقات جغرافیايی، انتشارات ( 1374احمديان، محمد علی ) (2

 .37موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا، مشهد، شماره 

( چالش هاي مديريت شهري با افزايش جمعیت، ماهنامه شهرداري ها، سازمان 1379احمديان، محمد علی ) (3

 .16-36، 21شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، سال دوم، شماره

اقتصادي، انتشارات اطالعات،  -( نقش شهر هاي میانه در نظام اسکان، اطالعات سیاسی1368ارجمند نیا، اصغر ) (4

 ، تهران.29شماره

 ( مقدمه اي بر جامعه شناسی توسعه روستايی، انتشارات اطالعات، تهران.1364ازکیا، مصطفی ) (5

پشتیبانی توسعه فرهنگی، پژوهشکده علوم ارتباطی ايران،  ( نقش رسانه ها در1356، )رمز، مهرداد، هلیاسدي، ع (6

 تهران.

( راهبردپژوهی در سايه عوامل کالن محیطی 1393اسماعیل زاده، حسن؛ خاوريان گرمسیر، امیررضا و کانونی، رضا ) (7

(، 1)1در گردشگري شهري با استفاده از مدل هاي کمی و کیفی مطالعه موردي: شهر يزد، نشريه گردشگري شهري، 

33-17 

( شهرهاي میانی و نقش آن ها در چهارچوب توسعه ملی، مرکز تحقیقات شهر سازي و 1383امکچی، حمیده، ) (8

 معماري ايران، چاپ اول، تهران. 

کالبدي تبديل روستا به شهر در شهرستان تالش،  -( فرايند و پیامدهاي فضايی1387امیر انتخابی هشتپري، شهرام، ) (9

 فیا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهید بهشتی تهران.پايان نامه دکتري جغرا

تحلیل الگوي گسترش ( 1397انصاري، میترا؛ شريعت پناهی، مجیدولی؛ ملک حسینی، عباس و مديري، مهدي ) (10

(، فصلنامه آمايش محیط، دوره هاي کمی )مطالعه موردي: شهر ماليراندام با استفاده از مدلشهري در شهرهاي میانه

 147-182، 43، شماره 11

 ، نشر نیکا، مشهد.یامهس روسیس همرجت، ایرافغج ايضف( 1369) اولیويه، دلفوس (11

( تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستايی،رساله دوره دکتري برنامه ريزي 1383ايزدي خرامه، حسن، ) (12

 ربوستايی.

نقش آن در توسهعة روسهتايی )مهورد مطالعه: استان فارس(. تبديل روستا به شهر و  (1380) ،ايزدي خرامه، حسن (13

 .نامة دکتهري جغرافیهاي انهسانی. تههران: دانهشگاه تربیهت مدرس پايان

( نقش روستاشهر در توسعه روستاهاي پیرامونی، 1389آذرخش، صالح؛ حسین پور، رحمان و بريمانی، فرامرز ) (14

 هان اسالم، زاهدان، ايرانمجموعه مقاالت چهارمین کنگره بین المللی ج

 ( کارگاه برنامه ريزي روستايی، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، تهران.1376آسايش، حسین ) (15

مطالعه موردي: نجف آباد و خمینی شهر،  -( کارکرد شهر هاي میانی در توسعه ناحیه اي1375باقري، اشرف السادات ) (16

 شگاه تربیت مدرس، تهران.رساله دوره دکتراي جغرافیاي انسانی، دان

(، نظريه هاي شهر و پیرامون، انتشارات سمت، چاپ 1382پاپلی يزدي، محمد حسین و حسین رجبی سناجردي، ) (17

 اول، تهران.

( نظريه هاي توسعه روستايی، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381پاپلی يزدي، محمد حسین و محمد امیر ابراهیمی ) (18

 تهران.
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( شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه کیومرث ايراندوست، مهدي دهقان 1384لويد ايونز، )پاتر، زابرت، و سلی  (19

 منشادي و میترا احمدي، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، چاپ اول، تهران.

، 30ات، شمارهاقتصادي، انتشارات اطالع-( توسعه برون زا و شهر )مورد ايران(، اطالعات سیاسی1368پیران، پرويز، ) (20

 تهران.

(، روند رشد و توسعه کالن شهر هاي کشور )مطالعه موردي: شهر 1383پیله ور، علی اصغر و  احمد پور احمد، ) (21

 .103-122، 48مشهد(، پژوهش هاي جغرافیايی، شماره

، 61(، مديريت شهري و شهرهاي متوسط، ماهنامه شهرداري ها، شماره 1383تقوايی، مسعود؛ مختاري، رضا؛ ) (22

 انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، تهران.

 (، جامعه شناسی شهري، انتشارات پیام نور، تهران.1384، )غالمعباستوسلی،  (23

(، اصول و روش هاي طراحی شهري و فضاهاي مسکونی در ايران، وزارت مسکن و شهر سازي، 1365توسلی، محمود، ) (24

 جلد اول، تهران.

 ( مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه روستايی، ديدگاه ها و روش ها، انتشارات سمت، تهران1384جمعه پور، محمود ) (25

 (، جغرافیاي جمعیت ايران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1380جوان، جعفر، ) (26

تحلیل عاملی عوامل پیشبرنده و بازدارندهی ( 1392، )زاده، شیدرخش، ايروانی، هوشنگ و کالنتري، خلیل حبیب (27

 237-346(، 2)4ی، ي موردي: شهرستان کرج، پژوهشهاي روستاي مطالعه اجتماعی( سعهیتو

 54-51،صص  1مسکن و انقالب. بهار. شمارة «. مراتب شهري سلسله (1376)حبیب، فرخ  (28

 ( روش تحقیق در علوم رفتاري، انتشارات فروزش، تهران1392حجازي، الهه؛ بازرگان، عباس و سرمد، زهره ) (29

 ( شهرنشینی مرحله گذار، شهرنشینی در ايران، انتشارات آگاه، تهران.1363خ  )حسامیان، فر (30

(، روند تکوين، رشد و جايگاه عملکردي شهرهاي نوپا )شهرستان رزن(، پايان نامه 1376حسینی حاصل، صديقه، ) (31

 کارشناسی ارشد جغرافیاي انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

ن عوامل موثر در مهاجرت نیروي انسانی در ايران، نشريه انجمن جغرافیدانان (، بحثی پیرامو1360حمصی، محمد، ) (32

 ، تهران.3ايران، دوره اول، شماره

(. سنجش و ارزيابی کیفیت زندگی در روستاهاي 1393. )ينب، ولی زاده، زهدي، حاجیلو، محمدامینخراسانی، م (33

 .78-65(:8)3ايی، دهستان کرسف شهرستان خدابنده، مجله پژوهش و برنامه ريزي روست

(، برابري، رشد و توسعه، تحلیل منطقه اي در کشور هاي در حال توسعه، ترجمه سید علی 1367راندينلی، دنیس، آ، ) (34

 اداره کل بهسازي و مسکن روستايی، تهران. -بدري، جهاد سازندگی

کارکردي پس از تبديل نقاط روستايی به  –( تحوالت ساختاري 1388رحمانی فضلی، عبدالرضا و پريشان، مجید ) (35

، صص  12، شماره 9شهر )مورد: شهر کانی سور، شهرستان بانه(، نشريه تحقیقات کاربردي علوم جغرافیايی، جلد 

128-101 

( تبديل روستا به شهر و تاثیر 1398رحیمیان، مهدي؛ حافظی، فرشته؛ غالمرضايی، سعید و حسین نژاد میر، نسرين ) (36

 85-105، صص 47ت زندگی ساکنان؛ )مورد مطالعه: بیران شهر(، فصلنامه آمايش محیط، شماره آن بر کیفی

 .نور پیام دانشگاه انتشارات ايران، بر تأکید با روستا و شهر متقابل ( روابط1373رضوانی، علی ) (37

در بهبود کیفیت  (، ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن1389) اطمه، احمدي، فسین، منصوريان، حمحمدرضا رضوانی، (38

زندگی ساکنان محلی، ) مطالعه موردي: شهر هاي فیروز آباد و صاحب در استان هاي لرستان و کردستان(. مجله 

 .33-65(:1)1پژوهش هاي روستايی، 

 (، مبانی توسعه اقتصادي، ناشر مولف، چاپ اول، تهران.1371روزبهان، محمود، ) (39
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 عملکردهاي. رويکرد  در سکونتگاهها بندي سطح و مراتب سلسله تعیین روشهاي ارزيابی. (1382) سفنديارا زبردست، (40

 13 شماره تهران، دانشگاه زيبا، هنرهاي مجله. روستايی توسعة در شهري

 (، امدازه شهر، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتیشهرسازي و معماري، تهران.1383زبردست، اسفنديار، ) (41

قاط روستايی به شهر در مقیاس ملی و پیدايش پديده خام شهر ها، (، فرايند تبديل ن1392، )عیدزنگنه شهرکی، س (42

 .535-557(:3)4فصلنامه پژوهش هاي روستايی، 

شهري؛ مورد -تحلیل کیفیت زندگی در يک محیط روستا( 1391سجادي، ژيال؛ فرجی مالئی، امین و عظیمی، آزاده ) (43

 265-284، صص 30شماره  ،10، نشريه مديريت شهري و روستايی، دوره پژوهی: شهر سگز آباد

بنیاد مسکن  ،فضايی رويکردهاي توسعه و تحول سکونتگاههاي روستايی -ارزيابی مکانی( 1390سعیدي، عباس ) (44

 تهران، انقالب اسالمی

 شهري در ايران، انتشارات نشر مینو، تهران –( روابط و پیوندهاي روستايی 1390سعیدي، عباس ) (45

گزينی و الگوهاي مکان يابی سکونتگاه هاي روستايی، بنیاد مسکن انقالب (، روند مکان 1385سعیدي، عباس، ) (46

 اسالمی، دفتر برنامه ريزي و هماهنگی طرح ها.

(، تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحوالت نظام شهري )مطالعه 1391) اودسمیعی پور، د (47

رجه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزي شهري، موردي: استان خراسان رضوي(، پايان نامه جهت دريافت د

 .3-2دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشکده حکیم سبزواري، صص 

(، اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش کشاورزي مناطق 1387سیف الهی، محمود، سیامک شهابی و اصغر صالحی، ) (48

 .77-96، 3فصلنامه روستا و توسعه، سال دهم، شماره روستايی) مطالعه موردي: شهر اژيه در پاياب زاينده رود(، 

(، برنامه ريزي و طراحی الگوي روستا شهر در منطقه سیستان، پايان نامه کارشناسی ارشد 1372شجاعی، مرتضی، ) (49

 معماري، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 تاشناسی، تهران.(، انديشه هاي نو در فلسفه جغرافیا، جلد اول، انتشارات گی1385شکويی، حسین، ) (50

 (، ديدگاه هاي نو در جغرافیاي شهري، جلد اول، انتشارات سمت.1385شکويی، حسین؛ ) (51

( بررسی پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی تبديل روستا 1394صابر، امید؛ خاتون آبادي، احمد و ابراهیمی، محمدصادق ) (52

صلنامه مطالعات برنامه ريزي شهري، سال سوم، شهر حسن آباد، شهرستان اقلید(، ف –به شهر )مطالعه موردي: روستا 

 11-28شماره دهم، صص 

( ارزيابی و تحلیل پیامدهاي تبديل روستا به شهر، مطالعه موردي: شهرستان هاي 1392صادقی قمشلو، فرزانه ) (53

جغرافیايی و برنامه جنوبی استان اصفهان، پايان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ريزي روستايی، دانشکده علوم 

 ريزي، دانشگاه اصفهان

دهل؛ فصلنامه مديريت شهري، سال اول،  –( نیازسنجی شهري، معرفی نظريه لئوناردجی 1379صالحی، اسماعیل ) (54

 66-69شماره اول، صص 

 (، اقتصاد منطقه اي)تئوري و مدل ها، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران.1380صباغ کرمانی، مجید، ) (55

(: 2)1(، انسان و شهرنشینی. نامه علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1369نی، ر، )صديق سروستا (56

226-198. 

( راهبرد شبکه منطقه اي، چارچوبی براي شبکه منطقه اي در کشور، مجله 1387صرافی، مظفر و تقی زاده، فاطمه ) (57

 32-45پژوهش هاي علوم زمین، سال اول، شماره يکم، صص 

 (، سیري بر مباحث توسعه فضايی، تهران: سازمان برنامه و بودجه.1364. )مظفرفی، صرا (58

 (، مبانی برنامه ريزي توسعه منطقه اي، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.1377صرافی، مظفر،) (59
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موزش جغرافیا، سال (، نگاهی کوتاه به روستا و مکانیزم تحول آن در ايران، مجله رشد آ1369ضیا توانا، محمد حسن، ) (60

 .4-11، 24ششم، شماره 

(، تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحی 1383طاهرخانی، مهدي و عبدالرضا رکن الدين افتخاري، ) (61

 .79-112، 4روستايی استان قزوين، نشريه مدرس علوم انسانی، شماره

ر تعادل بخشی فضايی جمعیت استان سیستان و (، بررسی نقش شهر هاي کوچک د1381علی بابايی، محمد رضا، ) (62

 بلوچستان، پايان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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Abstract: 
One of the sign of development planning policies in most developing countries is their 

distinct policy orientation in favor of small and medium-sized cities. In most developing 

countries, the tendency of planners to spatial decentralization, reduce regional 

inequalities and urban-rural dichotomies in recent decades, has led to the adoption of 

different urban strategies, one of the most important of which is the transformation of 

rural to urban And strengthen them. The present study seeks to investigate the 

economic, socio-cultural and environmental-physical consequences of villages that have 

become cities in Ardabil province in the last fifteen years. Data collection 

(questionnaire, interview, observation) and various analytical software have examined 

this issue. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of the studied cities have 

also been analyzed using the SWOT-AHP model. The results show that according to the 

average obtained in the environmental-physical index, which is lower than 3, it can be 

said that the transformation of the village into a city has not improved their physical 

condition. Of course, in this regard, useful and good measures have been taken in the 

studied cities in the environmental-physical index, but it is not desirable and 

satisfactory. The average economic index is lower than 3, which shows that the 

conversion of villages into cities has not improved their economic situation, but in the 

socio-cultural index, the evaluation is higher than the average and the conversion of 

villages into cities studied in the social index - Culture has improved their situation. 

 
 

Keywords: turning the village into a city; Environmental-physical index; Economic 

indicators; Socio-cultural index; Needs assessment; Strengths, weaknesses, 

opportunities and threats 
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