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ریزي توسعه و عمران روستاهاي حوزه نفوذ شهرهاتدوین خطوط کلی براي برنامه
این مقاله شامل چهار بخش است، در بخش اول با نقل چهار نمونه از نظرات مسئوالن کشوري در 

رایط فعلی مدنظر غالب مسئوالن براي روانبخشی روستائی مورد توسعه و عمران روستایی آنچه را که در ش
نمائیم.است، تصویر می

ها، مشکالت و موانعی که بر سر راه رشد و توسعه روستاها قرار دارد تشریح بخش دوم، نارسائی
شود.ها و پیشنهادات ما براي توسعه و عمران روستاها آورده میشود و در بخش سوم نتایج بررسیمی

گردد.و باالخره در بخش چهارم کل مسئله طرح توسعه شهري و روانبخشی روستائی مطرح می
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اي از نظرات رایج مسئوالن درباره عمران روستاهاخالصه- 1
وزارت کشور."طرح توسعه شهري و روانبخشی روستائی"توسعه و عمران از نظر شرح خدمات -1-1

:1نقل از مرحله سوم شماره 
هاي اصلی و فرعی شهر و روستاهاي تابعه محدوده خدماتی بندياي تفصیلی براي کلیه شبکههنقشه

شهر و روستاهاي تابعه.

: نقشه تفصیلی نحوه استفاده از اراضی و تعیین سطوح الزم براي مساکن و 6نقل از مرحله سوم شماره 
.تجهیزات عمومی نظیر ... . در طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی

"مطالبی پیرامون طرح روانبخشی روستاها"روانبخشی روستایی از دیدگاه جزوه - 1-2

نقل از مقدمه:
هاي هدف از روانبخشی روستاها احیاء توان عملکردهاي مختلف روستاها در قالب فعال نمودن بخش

باشد.میتولیدي و ایجاد تسهیالت الزم در جهت رونق بخشیدن به امر سکونت در روستاها 

نقل از پیشنهادات:
هاي نادرست قدرت جذب روستاها رو به ضعف گذاشت. آنچه بسیار حائز در گذشته با اتخاذ سیاست

اهمیت است تحقیق و مطالعه بافت فیزیکی روستاست تا تنگناهاي بافت مذکور بررسی و طرحی اندیشیده 
شود که جوابگوي تمام مسائل باشد.

پیشنهادات به شرح زیر:سلسلهبه عالوه یک - 
نوسازي و توسعه و ایجاد تأسیسات و تجهیزات خدماتی و رفاهی، تأمین آب آشامیدنی در روستا،

احداث راه ارتباطی با سایر روستاها، احداث مرمت مسکن، استفاده از مصالح محلی و جلوگیري از مصالح ناباب،
ها معابر جدید  براي دسترسی بهتر، مرمت و توسعه کوچهکشی کشاورزي و فاضالب احداثبند، کانالسیل

بینی فضاي الزم براي تأسیسات و مراکز خدمات شهري (روستایی)، طور دائم) پیشبراي عبور (ماشین به
بینی فضاهاي الزم جهت تأسیسات آموزشی و بهداشتی.آالت، پیشبینی محل تعمیر ماشینمیدان روز، پیش
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کالت روستایی و موانعی که بر سر راه رشد و توسعه روستاها قرار دارد.ها، مشنارسائی- 2
قبل از اینکه به تجزیه و تحلیل آنچه در بخش اول آمد بپردازیم، نگاهی اجمالی به مشکالت روستایی 

خواهیم داشت.

ترین مشکالتی که در رابطه با روستا وجود داردمشکل مهاجرت از عمده- 1-2
فشار "شهر"به "روستا"ن روند مهاجرتی بیش از یدید از روستاها به شهرهاست. امسئله مهاجرت ش

نشینی و غیره براي شهرهاست.آورد و حداقل باعث مشکالتی به شکل حاشیهمی
علل عمده مهاجرت از روستاها در مسئله تولید نهفته است. مثل تولید افزایش جمعیت به همراه 

هر کدام حداکثر افراد مشغول به کارند. (یکی از علل حداقل تأمین معیشت در دارد، زمینی ثابت است و روي 
زنند.شوند دست به مهاجرت میروستاها) در نتیجه هر سال گروهی که جذب تولید روستایی نمی

نماید.ترین مشکالت روستایی چهره میبنابراین مسئله تولید به شکل یکی از اساسی
هاي موجود و ایجاد تولیدات دیگر در کنار برداري بیشتر از زمین، بهرههاي بایربارور کردن زمین

تواند بخشی از مهاجرت را بکاهد ولی به هر حال کاهش جمعیت روستایی و یا حداقل عدم کشاورزي می
ناپذیر است.افزایش آن اجتناب

تا حداکثر 5ین در کشورهاي توسعه یافته که نسبت بین مشاغل به حد تعادلی رسیده است تنها ب
درصد در بخش کشاورزي مشغول به کار شد.20

مشکل کاهش و یا عدم وجود تأسیسات و تجهیزات رفاهی و موردلزوم، یکی دیگر از علل جاذبه شهرها و - 2- 2
وري بسیار پائین از تأسیسات آموزش مشکل جذب نیروي متخصص به وسیله روستاها بدون شک بهره

همین علت اغلب کسانی که با این مسئله روبرو هستند، در ستاهاست. بهبهداشتی و رفاهی در رو
کنند (ایجاد برخوردهاي اولیه فوراً فهرستی از تأسیساتی که باید در روستا ایجاد شود را ردیف می

ها براي عبور کردن کوچهعریض،آالت کشاورزيایجاد محلی براي تعمیر ماشین،تأسیسات بهداشتی
و اگر شوق به نشانی، توسعه و ایجاد تأسیسات و تجهیزات خدماتی رفاهی و ...)شین آتشآمبوالنس و ما

هاي عمرانی کشور را جذب خدمت در آنها به حد کفایت باشد و به عللی هم بتوانند بخشی از هزینه
نجام هزار روستا را صرف ا65چهارم کل هزینه عمرانی نمایند شاید راه بیفتد و ناگهان براي مثال یک

شمار روستا بنمایند و برگردند.اي انگشتخدمات ذکر شده براي عده
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شود این است که آیا اصوالً مشکل عدم وجود تأسیسات و تجهیزات اي که مطرح میولی مسئله
زند و یا علل هاي گذشته دور میتوجهیرفاهی در روستاها تنها در حول و حوش مسائل مادي و کم- خدماتی
دیگري نیز در این رابطه وجود دارد؟يبازدارنده

ي تأسیسات و خدمات قابل دسترسی و بخش تولیدينسبت جمعیت به دامنه-2-3
براي اینکه هر یک از خدمات شهري بتوانند وجود داشته باشند یک حداقل جمعیتی الزم است.

لزوم باشد، براي نفري مورد 300براي مثال اگر براي وجود یک دبستان شش کالسه یک جمعیت
اي جمعیتی به حرفه- ایجاد دبیرستان جمعیتی بسیار بیشتر موردلزوم است و براي داشتن یک هنرستان فنی

هاي دیگر وجود دارد، براي مثال در امر درمانی اگر یک پزشک مراتب بیشتر. عین همین مسئله براي بخش
نفر را زیرنظر 4000داشته باشن باید درمانعمومی براي اینکه همه اهالی کشور دسترسی برابر به پزشک 

داشته باشد، براي پزشک جراح عمومی این رقم بسیار بیشتر و براي یک متخصص جراحی مغز این رقم شاید 
چندصد هزاري باشد.

آالت کشاورزي یک حد معقولی الزم است تا نیروي یک مکانیک و همینطور در مورد تعمیرات ماشین
هدر نرود.یک مرکز تعمیرات به 

بندي عین همین مسائل در مورد گسترش بخش تولیدي وجود دارد. وجود یک کارخانه کوچک بسته
تري سازي محصوالت کشاورزي، سطح وسیعل الزم دارد. یک کارخانه آمادهومحصوالت یک مقدار حداقل محص

تري. این مسئله در مورد ح بزرگو یا کنسروسازي باز هم سطورا باید زیرنظر داشته باشد و یک کارخانه کمپوت
تر وجود دارد. کننده مواد اختصاصیهاي عرضهي امکانات دیگر از وجود یک روزنامه محلی گرفته تا فروشگاههمه

شود که اصوالً تأمین بسیاري از خدمات و امکانات براي روستاها نه از لحاظ مادي و وضوح روشن میهبنابراین ب
کلیه امکانات کشوري ممکن و عقالنی نیست. در این مورد باید طرحی اندیشید که با وري ازنه از لحاظ بهره

تواند به این امر ي امکانات موجود و تخصیص حد معقول اعتبارات کشوري که میوري کامل از همهبهره
رابطه حاصل تر از روستاها و روستائیان را پوشاند. اولین برداشتی که در این اختصاص یابد سطحی هرچه وسیع

تر هائیست که وضعیت روستاها را ایستا تصور کرده و روانبخشی روستایی را طرح کوچکشود نفی کلیه روشمی
هاي تفصیلی براي کلیه نمایند. آنچنان که در برخی از سطور شرح خدمات آمده (نقشهتوسعه شهري فرض می

ه تفصیلی نحوه استفاده اراضی و تعیین سطوح الزم هاي اصلی و فرعی شهر و روستاهاي تابعه ... نقشبنديشبکه
... تعریض معابر براي عبور ماشین ...) و یا آنچه که در اغلب پیشنهادات جزوه تکمیلی روانبخشی روستایی آورده 

هایی دست زد که هدف از روانبخشی را همانطور که به درستی در مقدمه جزوه شده است. برعکس باید به روش
هاي تولیدي و ایجاد ست، احیاء توان عملکردهاي مختلف روستا در قالب فعال نمودن بخشضمیمه آمده ا
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هدف "تر بگوئیم رونق بخشیدن به امر سکونت در روستا فرض کرده است. و یا اگر کاملتسهیالت الزم در جهت 
هاي ي و ایجاد بخشاز روانبخشی روستا ارتقاء توان عملکردي روستا در قالب بارور کردن  کشاورزي و دامدار

وري از امکانات موجود را جدید تولیدي مورد لزوم و ایجاد تجهیزات و تسهیالت جدید با روشی که حداکثر بهره
."اي برابر ممکن نماید خواهد بودگونهبراي تمامی مناطق کشور به

وري از امکانات رهجمعیت روستاها باید یکدیگر را تکمیل نموده و به حد معقول براي بهدر این رابطه
آفرینند) هاي تولیدي جدید (که مشاغل جدید براي افزایش جمعیت میو تسهیالت موردلزوم و ایجاد بخش

وري از زمین افزایش پیدا کند. تکنولوژي برسانند. خود کشاورزي باید به شکل نوینی بازسازي شود. امکان بهره
تري دي را براي کشت آماده ساخته و سطوح وسیعهاي جدیجدید به افزایش محصول کمک نماید و زمین

آبیاري گردد. در واقع احیاء عملکرد روستاها در احیاء کشاورزي نهفته است و احیاء کشاورزي به بذر اصالح 
ي چند توان به آسانی در حیطهها را نمیهاي جدید احتیاج دارد. تمام این خواستهشده، کودها، نیرو و ماشین

پذیر اند و شهرها دورتر از آنکه دسترسی روزمره را امکانها بسیار کوچکاهم ساخت. دهکدهکشتزار کوچک فر
سازند. آنچه موردلزوم است ایجاد مراکز روستائیست. در این مراکز خدمات مورد لزوم چندین روستا (که 

درمانی که در گردد. مرکزجمعیت مجموعشان در حد مطلوب است) و به آن دسترسی روزانه دارند فراهم می
تر تحصیلی نماید. آموزش و پرورش روستایی با ایجاد مراکز عالیآید با حداکثر بازدهی عمل میآن بوجود می

شود.اي در این مراکز پشتیبانی میو مدارس حرفه
شود (طبق طرحی که وزارت کشاورزي در دست آالت کشاورزي در آن ایجاد میتعمیرگاه ماشین

هاي کشور قرار است ایجاد شود). از این خدمات مراکز خدمات روستایی در مراکز دهستاندارد براي بخشی 
ردازد و پازي خوراك و محصوالت کشاورزي میسشود و به آمادههاي تولیدي جدید در آنها مهیا میبخش

شرایط فعلی تا در توان انبار کردن مؤثر را مطرح کرد (یعنی عامل بحرانی که کند. میمشاغل جدید ایجاد می
بندي و توزیع در شکل محلی کاهد) که این خود منجر به نضج بستهحتی بیست درصد از عرضه محصول می

تواند در گیرد. موفقیت در احیاء کشاورزي میاي در آنها شکل میشود و همچنین خدمات و ادارات منطقهمی
متوسطی که در حول مراکز روستایی يهارفع بسیاري از مشکالت شهري نیز مؤثر واقع شود، زیرا شهرك

ي سدهاي تواند به منزلهاند، میهاي اقتصادي فعال که از کشاورزي بارآور ریشه گرفتهآیند با فرصتبوجود می
شوند.هایی را بگیرد که اکنون به شکل مهاجرت وسیع به سوي شهرهاي بزرگ سرازیر میمتعدد جلو سیل
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روانبخشی روستایی (توسعه و عمران روستاها) از ارائه طرح پیشنهادي براي-3
اي که طرح گردید خطوط اولیه طرحی پیشنهادي براي روانبخشی روستایی مقدمه

شود.به شرح زیر حاصل می
اي هائی که هر یک داراي بعد جمعیتی مناسب بوده و با نقطهبندي روستاهاي منطقه در گروهگروه-

شود، دسترسی معقول داشته باشند.عنوان مرکزشان انتخاب میکه به
ي مناسب بنا شود.تواند خود یک روستا باشد و یا در نقطهشود میمرکزي که انتخاب می-
گونه روستا براي طرح روانبخشی در دست خواهیم داشت که هرکدام مسائل خاص خود بنابراین سه-

را دارند.
شده باشند.طرحی کامالً حسابتوانند داراي آیند که میمراکزي که تازه بوجود می-
اي داشته باشند که باید طرح توسعهشوند، این گروه میروستاهائی که به مرکز روستایی تبدیل می-

ي امکانات تأسیسات و تجهیزات موردلزوم در آنها گنجانده شود.همه
د خود هم در سطح اصالح وضع موجوروستاهاي اقماري روستاي مرکزي که به تغییرات ناچیزي آن -

تیاج دارند.اح

هااولویت
علت تعداد بسیار هاست. بدون شک بهیکی از مسائل در پرداختن به روستاها مسئله تشخیص الویت

اي نخواهد ي روستا مسئلهنماید مسئلهي هنگفتی که روانبخشی آنها ایجاد میزیاد روستاهاي ایران و هزینه
بود که در یکی دو ساله و حتی یک دهه و دو دهه کامالً حل شود. 

اصل به فرع ریزي از بزرگ اجتماعی، باید کامالً دقت کرد که برنامهدر طول حی این معضلبنابراین 
اثرترین شکل گیرد وگرنه به اتالف انرژي و هزینه و احتماالً به شکست کل برنامه منجر و از مؤثرترین به کم

شود. براي مثال، چنانچه افزایش تولیدات را که براي جذب جمعیت اضافی روستاها ضروریست در ابتدا می
کشی فاضالب بپردازیم. احتماالً هنگامی نوبت به انجام ندهیم و به جاي آن به تعریض معابر روستا و کانال

ها از جذب نیروي کار اضافی ده به وسیله مشاغل انگلی زا دست خواهیم زد که دیگر مدتایجاد مراکز اشتغال
در شهرها گذشته است و یا اگر به جاي تأسیس یک مرکز درمانی در مرکز روستایی به عقب کشیدن دیواري 

بتواند تا دم خانه روستایی برود (تا از دویست متر حمل با برانکار بیمار جلوگیري کند) بپردازیم که آمبوالنس
ها با مطالعات موجود ردیف زیر آن وقت نه آمبوالنسی خواهد بود و نه مرکزي براي حمل بیمار به آن. اولویت

را خواهند داشت:
عیین مرکز براي هر گروه.بندي روستاها و تتهیه طرح کلی روانبخشی روستایی در جهت گروه-
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تواند هاي تولیدي که بنابر خصایصی منطقه میمطالعات اقتصادي در منطقه براي شناخت شاخه-
براي جذب نیروي کار اضافی روستاها مؤثر باشد.

هایی براي بارورتر کردن کشاورزي و دامداري.هاي تولیدي انتخاب شده و اتخاذ روشایجاد شاخه-
هیزات موردلزوم گروه روستایی در مرکز روستایی مانند مراکز درمانی، آموزش ایجاد تأسیسات و تج-

اي و دیگر خدمات موردلزوم.حرفه
انجام اقدامات اصالحی در روستاهاي اقماري هر گروه روستایی. البته ممکن است در این گروه -

ري داشته باشد، مانند هاي چهارگانه قبلی برتاصالحاتی باشد که جنبه حیاتی داشته و به دیگر الویت
سازي آب آشامیدنی ناسالم و از این قبیل ولی مسلماً توسعه معابر و امثال آن به هیچ وجه سالم

موقع آن مخدوش کردن روند صحیح روانبخشی داراي چنین اولویتی نخواهند بود و مطرح کردن بی
روستایی خواهد بود.

باید در یک روند تحولی طبیعی صورت آن میدر ضمن در این گروه اموري هستند که شکل انجام
دهد زده نشان میها. در این مورد تجارب بازسازي روستاهاي زلزلهبگیرد و نه به اجبار مثل انتقال محل طویله

که در صورتی که این امر بدون توجه به آنچه طبیعتاً وجود دارد و تحول منطقی آنها، صورت بگیرد، اثري 
خوریم که از سکنه خالی زهرا بعد از زلزله به روستاهاي نوسازي برمینچه در بوئینمنفی خواهد داشت چنا

اند که خود از نو و با اصول خود روستاي خود را بازسازي نمایند ولی از زده ترجیح دادهمانده و اهالی ده زلزله
روستا و معابر آن هم اغلب اند استفاده نکنند. بافت فیزیکی این روستاهائی که با استاندارد شهري بنا شده

داراي چنین خصایصی است و ترمیم آن از دیدگاه شهري در واقع تخریب طبیعت و کارآمد آن است.

تدوین خطوط کلی طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی-4
باید نگریسته شود:به طرح توسعه شهري از سه زاویه می

نفوذ شهر.تحتاز نظرگاه روانبخشی روستایی در کل بخش -
از نظرگاه روانبخشی روستایی روستاهاي اقماري شهر.-
از دیدگاه توسعه و گسترش خود شهر.-

خطوط کلی طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی از نظرگاه روانبخشی روستاهاي کل بخش. - 4- 1
روانبخشی ) آمده است، 3تا 1همانطور که در تدوین خطوط کلی روانبخشی روستایی (بخش 

ور مشترك خود هستند شکل مهاي روستاهاي همیار که داراي مرکزي براي اروستایی از طریق ایجاد مجتمع
گیرد. در این رابطه شهر تر و آنها با مرکز بخش) شکل میمراتبی (ارتباط این مراکز با مراکز بزرگسلسله
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، آموزشی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، باید خدماتی را براي کل منطقه در سطوح اداري، فنیمرکزي، می
ترابري و انبارداري به عهده بگیرد. 

بینی سطوح مورد لزوم و مشاغل مربوطه در طرح توسعه شهري از خطوط کلی طرح بنابراین پیش
مزبور خواهد بود.

اي الزم به یادآوریست که در طرح روانبخشی روستایی، از در تشریح بیشتر این خدمات منطقه
مراتبی و به نسبت جمعیت زیر پوشش خود ترین اجتماع تا بزرگترین آن هرکدام به شکل سلسلهککوچ

ترین اجتماعات (روستاها) شروع ها از کوچکخدماتی را در عهده دارند. براي مثال در بخش آموزش، دبستان
دهند، را خدمات میي همیاري بین چند روستا نماید، مدارس راهنمایی مراکز اولیهرسانی میبه خدمات
ها در همین مرکز و در صورت عدم کفایت جمعیت در مراکز بین چند مرکز همیاري روستایی ایجاد دبیرستان

شود.شود و مدارس فنی، تخصصی و احیاناً عالی در مرکز بخش ایجاد میمی
ایع ترین گروه، بعضی صندر مورد بخش صنایع بدینگونه که احتماالً صنایع دستی در کوچک

ي محصوالت کشاورزي در رده باالتر و به همین ترتیب تا مرکز بخش و همینطور براي زسابندي و آمادهبسته
شود.مراتب عمل میخدمات فنی مربوط به کشاورزي و صنایع، اداري و حمل و نقل این سلسله

اي اقماري شهر.خطوط کلی طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی از نظرگاه روانبخشی روستاه- 4- 2
در تدوین تئوري روانبخشی روستایی تشریح شد که روستاهاي اقماري شهر معموالً در هیچکدام از 

کنند و از خدمات آن بهره نمایند و بیشتر ؟؟ یا شهر مجاور کار میهاي روستایی همیار عمل نمیمجتمع
عنوان یکی از محالت کرد. این روستاها بهخورد عمل میچشم جویند. آنچه بیشتر در مورد این روستاها بهمی

باشد و از خدمات عمومی شهر در بخش سکونتی شهر است که تولیدات کشاورزي خاصی خود را نیز دارا می
گردد.ور میآموزشی، اداري، درمانی و غیره بهره

یابد که روستاهاي مجاور کامالً تبدیل به یک محل در شهرهاي بزرگ این روند تا آنجا ادامه می
دهد. در تهران روستاهاي سکونتی شهري تبدیل شده و خاصیت تولیدي خاص خود را نیز از دست می

اند و را طی کردهاین رونداز روستاها يزیاد دیگرخیابان ظفر، روستاي اوین و تعدادآباد واقع در شمال حسن
ي در شهرهاي دیگر هم این عمل اغلب انجام شده براي مثال در استان آذربایجان شرقی ما شاهد محله

گلی و بارنج در تبریز هستیم. بنابراین اصول در طرح توسعه شهري و روانبخشی سکونتی شدن روستاهاي ایل
در جهات اصولی و درست تقویت شود. روستاهاي همجوار اصل براین قرار گرفت که این حرکت طبیعی

هاي توسعه شهري مانند پل بین گردد و محلهاي ارتباطی این روستاها و شهر تقویت میترتیب که راهبدین
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این روستاها و شهر قرار گرفته و هرکدام خدمات خاص خود و خدمات مشترك بین خود و روستاهاي همجوار 
نمایند.را تأمین می

هاي چند روز در هفته احداث هاي توسعه شهري، مدارس راهنمایی و یا درمانگاهمحلهمثالً در این 
خواهد شد.

طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی از نظرگاه توسعه و گسترش شهر.-4- 3
آنچه معموالً در توسعه شهرهاي کوچک با پایه تولید کشاورزي در گذشته و حال حاضر اتفاق 

ي خدماتی شهر، ست که با لزوم توسعه شهر تدریجاً اولین مزارع و باغات همجوار محدودهشرح اافتد بدینمی
عدم رسیدن به درختان، تفکیک براي نکاشتن مزارع،نمایند.خود را براي پیوستن به شهر آماده می

شهر تسلیم این شود. بعد از چنديها بدون جواز در این نوار شروع میسازي و احیاناً ایجاد ساختمانساختمان
شود.ي خدماتی شهر داخل و نوار بعدي براي این حرکت آماده میحرکت شده و این نوار به محدوده

هاي منطقه بوده و به زراعت آبی و ایجاد هاي همجوار آن بهترین زمیندر این شهرها که اغلب زمین
غل مربوط به کشاورزي و تولیدات باغات اختصاص یافته است. ادامه اینگونه رشد به تدریج به کاهش مشا

انجامد و این کاهش منجر به کاسته شدن از مشاغل وابسته دیگر شده و با عدم امکان جذب کشاورزي می
عالوه این توسعه بهگردد.سالگی در این شهرها تشدید می29تا 15نیروي کار شهر مهاجرفرستی در سنین 

خودکفایی ملی و عدم وابستگی اورزي کشور که عامل اصلیهاي کششود که از سطح بهترین زمینباعث می
هاي تولیدي جاي فاجعه به زیر بخش سکونتی رفتن بهترین زمینبه نفع توسعه شهرها کاسته شود. است، 

کشور در الهیجان مثال بارزي براین مدعاست.
طالعات کشاورزي هاي کشاورزي در اطراف شهرها قرار دارند در مدر آذربایجان نیز بهترین زمین

مربوط به شهرستان مراغه چنین آورده شده است.
توان کشاورزي را به معنی اخص خود استمال نمود، زیرا در طور کلی نمیدر شهرستان مراغه به"

اغلب دهات و روستاهاي شهرستان کشت و زرع انواع غالت (اغلب به شکل دیم) رایج بوده و مانند تمام نقاط 
مده اهالی کشاورزیست، در صورتی که در شهرهاي منطقه از جمله ملکان کشاورزي بیشتر دیگر کشور کار ع

."اند)ترین آنها شکل گرفتهها و پرآبباشد (که در بهترین زمینبه معنی باغداري و تربیت اشجار میوه می
د ها موجب ایجاشناسی منطقه نیز این اصل را که بهترین زمینشناسی و خاكمطالعات زمین

ها را دقت و وسواس در امر استفاده از این بهترین زمیننماید و ها و شهرها شده را اثبات میبزرگترین آبادي
نماید.هرچه بیشتر تأکید می
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آید. مسئله رابطه توسعه شهر با مسئله دیگري که در توسعه به زوال معمول این شهرها بوجود می
تر) داراي یک بافت قدیمی اصلی هاي کوچکبافت همگن قدیمی شهر است. معموالً این شهرها (و حتی آبادي

هند داشت. در همگن و با عملکرد بسیار خوب شهري هستند که پس از توسعه شهر دیگر قدرت عمل نخوا
و توسعه متراکم نتیجه از دیگر آثار نامطلوب توسعه متراکم شهرها این است که پس از مقدار معینی گسترش 

تمام بافت قدیمی و یا حداقل بخش اعظم آن را از بین برده و بافتی متناسب با وسعت ناچار خواهیم بود 
و همگن قدیمی، باعث تخریب گروه کثیري از بر نابودي بافت اصیلجدید شهر بنا نمائیم این عمل عالوه

تراشی ي انجام آن، به ناراحتیالعادهمنازل و واحدهاي ساختمانی دیگر خواهد شد، که گذشته از مخارج فوق
عالوه با نگریستن گردد. بهدارند، منجر میمردم که اغلب مبلغی کمتر از قیمت حقیقی ساکن خود دریافت می

یک کمبود دو میلیون واحدي و لزوم ایجاد شش میلیون واحد را در طول یک برنامه به کل مسکن ایران که 
علت محدودیت مصالح هزار واحد در سال بهدهد (با امکان ساخت حدود دویستمدت نشان میمیان

توان به امر مسکن اختصاص داد) اي که از درآمد ملی و نیروي کار ملی میساختمانی و محدودیت هزینه
هائی در شهرهاي کوچک تا چه حد زیانبار خواهد بود.ن تصور کرد که چنین تخریبتوامی

اشاره شده است، چنانچه در شرح خدمات تهیه طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی به این مهم 
در بند چهار مرحله دوم آورده شده است.

اي که در سومین مسئله» تهیه الگوهاي شهرسازي در جهت بهسازي و مرمت بافت موجود شهرها«
ي جدایی بافت سکونتی شهرها و فضاي سبز گسترش و توسعه شهرها به روال معمول وجود دارد، مسئله

ي یک کمربند سرسبز پوشیده است، خود بسیار اطراف آنست در این شهرها اغلب در حالی که شهر بوسیله
سبز در سطح شهر الزم دارد که اغلب ایجاد روح بوده و با معیارهاي شهرسازي سطح زیادي فضايخشک و بی

پذیر نیست. در ي شهر امکانآن از نظر امکانات مادي، محدودیت آب منطقه و سطح موردنیاز در محدوده
م ادغامی از بافت سکونتی شهر و مزارع اطراف بوجود بیاوریم مسئله فضاي سبز یتوانستصورتی که چنانچه می

با تخصیص مقدار بسیار کمی فضاي سبز جدید قابل حل بود.هاها و گردشگاهشهري و پارك

راه حل پیشنهادي براي تهیه طرح توسعه شهري و روانبخشی روستاهاي همجوار- 4-4
عنوان یک مانع طبیعی توسعه حدود مزارع و باغات محاط شهر بهبا مسائلی که مطرح شد و با تعیین

دهد خطوط عمده طرح اهاي اقماري همجوار شکل میشهر و همچنین اصولی که طرح روانبخشی روست
توسعه شهري و روانبخشی روستاهاي همجوار داراي خطوط عمده زیر خواهد بود.

شهر و روستاهاي اقماري همجوار به شکل یک مجموعه شهري که این روستاها، محالت دوردست -
شود.آنند تلقی می
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روستاها و شهر مرکزي احداث خواهند شد. این محالت توسعه شهري در این مجموعه و دوربین این -
هاي نامطلوب و یا کمتر مطلوبند درنظر گرفته خواهند شد.محالت در نقاطی که داراي زمین

ترتیب این مجموعه شهري داراي یک هسته مرکزي و تعداد روستا و تعدادي محالت توسعه بدین
شهري در بین روستاها و شهر مرکزي خواهد بود.

شرح است:این روش بدینفواید 
محالت توسعه شهري خدمات خاص خود و مشترك بین خود و روستا (و یا روستاهاي) مجاور را به -

عهده گرفته و دسترسی به این خدمات را براي روستائیان تسهیل و در حداکثر فاصله زمانی حدود 
بیست دقیقه قرار خواهد داد.

ترتیب نماید. بدینبه شکل یکپارچه جلوگیري میتوسعه شهري در محالت مستقل از گسترش شهر-
داراي فواید بسیاري خواهند بود به شرح آتی:

شود.هاي مرغوب کشاورزي و باغات جلوگیري میاز اتالف زمین-اول
پذیر هائی بین روستاها و شهر مرکزي نضج مجموعه شهري را امکاناین محالت به عنوان پل-دوم

نماید.می
دهند امکان حفظ مرکزي و روستاها که توسعه خود را در این محالت توسعه انجام میشهر- سوم

بافت اصیل و همگن خود را خواهند داشت.
هاي مسکونی خواهد بود و حالت یک باغ مجموعه شهري ادغامی از فضاي سبز و مجموعه-چهارم

نماید.شهر را پیدا می
جذب خدمات و ري با چند برابر جمعیت امکانگسترش شهر مرکزي با یک مجموعه شه- پنجم

تولیدات باالتر بدست خواهد آورد.
با اعالم روستا به عنوان یک محله شهري و یک بخشی از شهر، روستاهاي مزبور امکانات - ششم

نمایند.وري از امکانات شهري را کسب میبهره
وري از خدمات بیشتري را بدون اتالف بهرهاین مجموعه در ارتباط با خدمات مشترك امکان - هفتم

ناشی از کسر جمعیت براي هر یک از خدمات به دست بیاورد.
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بینی رشد جمعیتی و اقتصادي شهرهاپیش
هاي با روش الگویابی در غیاب برنامه

اي و بخشیمدون ملی، منطقه
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عی شهر مورد استفاده بینی جمعیت و روند تحوالت اقتصادي و اجتماتشریح روشی که براي پیش
قرار گرفته.

ایم (در این رابطه ده طرح جامع ي این امر داشتهاي در ابتدا نگاهی به پیشینهبراي تدوین چنین ایده
ایم تشریح اند) و سپس روشی که در این رابطه اتخاذ نمودهبه عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته

نمائیم.می

نه امرنگاهی به پیشی-1
هاي جامع گذشته را روي دو محر جمعیت بینی روند تحوالت شهرها در طرحنگرشی به گذشته پیش

ایم.و تحوالت اقتصادي انجام داده

جمعیت-1-1

هال گذشته و رشد کشوري بررسی شده و در طرح جامع بندرعباس مسئله مهاجرت، رشد سال-
ها جمعیت سال اول تأسیس بندر در دیگر سالنماید جز در باالخره فرض چهارم که تشریح می

نماید مورد قبول واقع شده است. در این مورد دلیل قاطعی عرضه براساس رشد طبعی کشور رشد می
نشده  و ارتباط رشد جمعیت با ساخت اقتصادي و اجتماعی تعیین نگردیده است.

ات تحقیقات اجتماعی قرار هاي مؤسسه مطالعبینی جمعیت براساس بررسیدر طرح جامع اراك پیش- 
بینی نموده است. الکن بعداً با نظر پیش1370هزار نفري را براي سال 148گرفته است که جمعیت 

اند. در این مورد جز ذکر این دلیل که هزار نفري را مالك قرار داده300شوراي عالی شهرسازي جمعیت 
خوید و ذکر همین دلیل هم به چشم نمیهاي صنعتی باشد دلیل موجه دیگريقرار است اراك از قطب

بدون تشریح چگونگی روند و سرعت صنعتی شدن و مسائل مربوط به آن آورده شده است.
انداز برنامه عمرانی وسیع رشد فعلی با کاهش مرگ در طرح جامع همدان به دلیل نبودن هیچ چشم-

و میر درنظر گرفته شده است.
رشد آتی محاسبه شده است 42تا 35هاي نسبت افزایش بین سالدر طرح جامع بندر لنگه براساس -

و هیچ دلیلی براین فرض موجود نیست.
طی در طرح جامع بهبهان گفته شده است که به علت احداث سد بر روي رودخانه مارون جمعیت-

تر است. چرا سال آتی با مهاجرت یک یا دو درصد رشد خواهد کرد که فرض دو درصد منطقی25
تر است معلوم نیست.طقیمن
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بینی انجام گرفته، ولی دالیل گانه مهاجرت پیشدر طرح جامع بهشهر براساس یکی از فروض سه-
قاطعی در مورد این انتخاب موجود نیست.

در طرح جامع شیراز سه فرضیه براساس مهاجرت و باروري و امید به زندگی طرح و با این جمله -
بینی رشد انجام گرفته است.پیش» ر مقرون به حقیقت باشدرود که فرض دوم بیشتتصور می«

رسد فرض اول به نظر میهمینطور در طرح جامع مشهد که پس از طرح سه فرض براساس به
گیري شده است.تر است، تصمیمحقیقت نزدیک

تري درنظر گرفته شده و رشد براساس محاسباترسد که روش منطقیتنها در مورد رشت به نظر می
بینی اهالی برآورد شده است. البته از آنجا که این محاسبات در دست نبود ممکن است اساس آنها نیز و پیش

رسد خالصه شده باشد.در کلمات به نظر می

بینی روند تحوالت اقتصادي و اجتماعیپیش-2-1

ال یا انجام بینی روند تحوالت اقتصادي و اشتغهاي جامع مطالعه شده پیشدر پنجاه درصد طرح
بینی افزایش جمعیت صورت گرفته است.نگرفته و یا براساس وضع موجود و پیش

در باقی براساس فرضیاتی ترکیب اشتغال در آینده تعیین شده است ولی به طور کلی در هیچکدام به 
داشت روش علمی و منطقی که براساس آن روند تحوالت اقتصادي و ترکیب اشتغال تعیین شده باشد وجود ن

هاي مورد مطالعه وجود خورد. نکات مثبتی که در طرحو در هر کدام بخشی از روند علمی کار به چشم می
بندي کرد.توان به شرح زیر طبقهداشت را می

و تغییراتی 1335در طرح جامع بندرعباس و بندرلنگه ترکیب مشاغل براساس ترکیب آنها در سال -
بینی شده است به دست آمده است.ه پیشکه در مورد کاهش و افزایش هر گرو

در طرح بهبهان براساس روند موجود فرض شده است که در آینده رشد مشاغل در بخش صنایع -
ادامه یافته و از بخش کشاورزي کاهش خواهد یافت و با نگرش فعلی چون رشد شهریست در این 

هد داشت.شهر سریع نخواهد بود. بخش خدمات نسبتی ثابت در جدول مشاغل خوا
گاه علمی در این مورد در طرح شیراز سعی شده ترکیب مشاغل براي آتیه به دست آید ولی تکیه-

بینی انجام گرفته، در اراك باتوجه به رشد بخش پیش» به احتمال زیاد«وجود نداشته و با کلمه 
بینی انجام گرفته است.صنایع پیش
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تعیین خطوط عمده براي تدوین ایده کلی- 2
بینی رشد جمعیت و روند تحوالت اقتصادي و اجتماعی شهر و اي تعیین خطوط عمده پیشبر

ترکیب اشتغال در طول اجراي طرح تکیه بر سه اصل عمده ضروریست.
شناخت ساخت اقتصادي و اجتماعی شهر تا امکان شناخت شهر و جایگزینی آن در یکی از انواع -

شد که با مقایسه با روند توسعه شهرهاي مشابه مسیر شهرها به دست آید. این شناخت باعث خواهد 
تحوالت شهر و تحوالت ساخت اقتصادي آن در آینده به دست آید. براساس شناسایی این روند 

شود.ها و اشتغال در آن تعیین میتحولی است که ساخت شهر در هر دوره مشخص و ترکیب فعالیت
اي، ملی و ریزي منطقهلت عوامل خارجی (برنامهبررسی و شناخت تحوالتی که در شهر به علت دخا-

آید.میغیره) پیش
گذارد.بررسی اثراتی که پیاده شدن طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی بر شهر می-

بندي شهرهاطبقه-2-1

گردد.اند که چند نمونه آن ذیالً ذکر میبندي شدهشهرها به چندین شکل طبقه
پردازد.وجودي شهرها میترین تعریف به علتکلی-

دارد به ماهیت اقتصادي شهر و نواحی اطراف آن وابسته است. خدماتی که زندگی شهر را میسر می«
اش اندك باشد تعداد شهرهایش هر ناحیه که اقتصاد ابتدایی و در خود مسدود داشته باشد و یا منابع طبیعی

».قلیل و یا اندازه آنها کوچک است
نماید.بندي میاع شهر را در سه شکل طبقهتعریف دیگر انو-

اند و براي نواحی اطراف خود خدماتی جامع به عهده دارند. چنین شهرهائی که مرکزیت یافته
اند.شهرهائی معموالً به طور یکنواخت در نواحی حاصلخیز پراکنده

اند.شهرهائی که به امور حمل و نقل اختصاص یافته
اي و یا امور تفریحی اختصاص حد مانند استخراج معادن، تولیدات کارخانهشهرهائی که به خدمتی وا

شوند.ترند از خدمت آنها منتفع میاند و نواحی وسیع که خود واجد شهرهاي کوچکیافته
اند و اهمیت نسبی هر عامل از شهري به شهر بیشتر شهرها نمودار ترکیبی از سه عامل ذکر شده

دیگر متفاوت است.
نماید.گونه زیر تشریح میف بعدي اصل و مبدأ شهرها را بهتعری- 

هاي اصلی است که بوسیله هاي توقف در طول جادهدهنده شهرها محلیکی از عوامل تشکیل
شدند (شهرهاي منزلگاهی) و در اطراف آنها روستائیان و صنعتگران مانند ها مشخص میها و دکانمسافرخانه



36مقاله شماره .................................................ریزي توسعه و عمران روستاهاي حوزه نفوذ شهرها تدوین خطوط کلی براي برنامه

16

ها که محل ها و رودخانهگزیدند. تقاطع راهارها که وجودشان ضروري بود سکنی میبندها، نجسازها، نعلچرخ
هاي کوهستانی و صحرایی.دهنده شهرهاست و همینطور در مدخل جادهتبادل بارهاست نیز از عوامل تشکیل

باشند و این نوع شهر هرگز به رسد خیلی از شهرها متعلق به محیط روستایی خود میبه نظر می
هاي دیگر اجتماعی مانند یله تجار خارجی شکل نگرفته بلکه به تدریج در کنار طبقه کشاورز گروهوس

کم تجارت رونق گرفته و یک مرکز تجارتی بوجود آمده و سازان و ... تشکیل شده و کمصنعتگران، چرم
مبادالت پولی صورت گرفته است.

امل دیگر رشد و نضج شهرهاست.هاي صنعتی مربوط به آن از عووجود معادن و فعالیت
نماید که در اطراف محل استقرار قواي گروهی دیگر از تعاریف اشاره به شهر فتح و یا شهر نظامی می-

گرفته است.نظامی شکل می
بندي کرد.توان در دو گروه عمده طبقهبنابراین به طور کلی شهرها را می-

اند. اصوالً پایه معیشتی روستائی دارند و به تدریج شهرهائی که در محیط روستایی خود شکل گرفته- اول
خدماتی را براي روستاهاي اطراف به عهده گرفته و شهریت یافتها ند. معموالً مراکز دهستان و روستاهاي 

نمایند.مرکزي این روند را طی می
اند.شهرهائی که به عللی مختلف ایجاد شده و روند روستا به شهر را طی نکرده-دوم

بندي هستند.ر واقع پایه غیر روستایی دارند که در گروه زیر قابل طبقهد
شوند.شهرهاي صنعتی که به علل تولیدات صنعتی و یا استخراج معادل ایجاد می-
ها.شهرهاي محل توقف در طول جاده-
شهرهاي خدمات خاص، مثل شهرهاي تفریحی و غیره.-
شهرهاي خدماتی حمل و نقل و توزیع.-
نظامی.- سیاسیشهرهاي -

و یا به طور کل شهرهاي صنعتی، خدماتی، بازرگانی و یا ادغام دو یا هر سه این وظائف.

ي تشخیص شهرها از یکدیگرنحوه- 2-2

بندي شهرها مؤثر واقع گردد. تواند براي طبقههاي مختلف شغلی میترکیب اشتغال هر شهر در گروه
هاي اولیه در مشاغل مربوط به گروه ند، اشتغال اصلی در سالدر شهرهائی که داراي پایه روستایی هست

کشاورزي است. الکن اشتباه است که در توسعه اینده اینگونه شهرها پس از محاسبه جمعیت با ثابت 
هاي مختلف بپردازیم. زیرا در اینگونه شهرها با داشتن نسبت موجود به محاسبه تعداد شاغلین در گروهنگه

هاي زراعی (و یا در بهترین صورت ثابت ماندن آن) مرتباً نسبت شاغلین ت و کاهش زمینافزوده شدن جمعی
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هاي خدماتی، یابد و به نسبت شاغلین در گروههاي مختلف به زیان شاغلین بخش کشاورزي تغییر میدر گروه
روه جمعیتی باالتر شود. در این رابطه مقایسه با شهرهاي مشابه که در گبازرگانی، صنعتی و غیره افزوده می

ترین راهنما باشد.تواند عمدهاند میقرار گرفته
اي دارد. در این گونه شهرها نیز در شهرهائی که با پایه غیر روستایی نیز ترکیب مشاغل نقش عمده

ها بوجود توان ثابت فرض کرد. زیرا معموالً توسعه جمعیتی شهر تحوالتی در این نسبتترکیب مشاغل را نمی
هاي دیگر با افزایش بخش خدمات هائی خاص در شهر صنعتی در دورهآورد. افزایش بخش صنایع در دورهمی

یابد. در این موارد نیز استفاده از شهرهاي مشابه در گروه جمعیتی باالتر تأثیر اساسی دارد.امکان ادامه می
هزار نفري 16تا حدود هزارنفري و ده10تا 5شهر در هر گروه 44سبب ترکیب مشاغل در بدین

هاي مشابه با جمعیت بیشتر بندي شهر مورد مطالعه و یافتن نمونهمورد بررسی قرار گرفته تا امکان طبقه
)3- 1-8) الی (1-1- 8فراهم آید. جداول (

شهر نمونه44بررسی ترکیب اشتغال در -2-3

بندي شهرهائی که داراي پایه کشاورزي هستند.بررسی و گروه- الف
شهرهائی با ساخت روستایی، اینگونه شهرها از نظر ترکیب اشتغال کامالً ساختی روستایی دارند و به -

اند. نمونه کامل اینگونه شهرها شهر هزار نفر شهر نامیده شده5عللی مثل افزایش جمعیت به بیش از 
ر هستند و درصد شاغلین در گروه کشاورزي مشغول به کا6/80خان ببین (گنبد کاووس) است که 

رسد که هیچگونه خدمتی در سطح بازرگانی و اداري به نظر می-هاي خدماتیبا بررسی وضع گروه
گیرد.منطقه براي روستاهاي اطراف بوسیله این شهر انجام نمی

درصد در همین ردیف قرار دارد.4/71رامیان (گنبد کاووس) نیز با 
شهريشهرهائی با ساخت روستایی و گسترش بعضی خدمات-

درصد کل 42شهر ما سال نمونه بارزي از این نوع شهرهاست. نسبت اشتغال در گروه کشاورزي 
هاي شاغلین است در عین حال نسبت کارکنان خدماتی کمی بیشتر از میانگین شهرها و در بخش

ر ي آنست که شهفنی و تخصصی کمی کمتر از میانگین شهرهاست. این مطلب نشانه-بازرگانی و علمی
پایه روستایی داشته و سپس بعضی خدمات و بازرگانی روستایی اطراف را تا حدودي به عهده گرفته و 

گرایش به ساخت شهري یافته است.
شهرهائی با پایه روستایی و ساخت غیر روستایی-

این اند در شهر پهلویدژ (سابق) نمونه شهرهائیست که پایه روستایی دارند ولی ساخت غیر کشاورزي یافته
درصد مشاغلین یعنی بیش از سه برابر میانگین مناطق شهري را دارا است. در 6/18شهر گروه کشاورزي 
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درصد بیش از میانگین شهري مشغول به 50درصد یعنی 3/17حالی که در همان حال در گروه بازرگانی 
درصد در بخش 3/18و درصد در بخش کشاورزي15کارند. همین رابطه در بندر حسن کیاده برقرار است که 

درصد 2/14درصد در بازرگانی (تقریباً برابر میانگین شهري) و 6/10برابر میانگین شهري، 5/2خدمات یعنی 
درصد بیش از میانگین شهري مشغول به کارند.30در گروه فنی، تخصصی و علمی یعنی 

درصد در گروه 2/33لی که الدین (خوي) است که در حاضیانمونه بارز این گونه شهرها شهر قره
رساند که شهر درصد را به خود اختصاص داده است و این کامالً می5/15کشاورزي مشغولند، بازرگانی 

قبالً روستایی بوده و بعضی خدمات بازرگانی و دیگر خدمات براي منطقه بعداً موجب افزایش جمعیت و 
درصد در بخش 15مصنوعات انجام داده و شهریت یافتن آن گشته است. راور کرمان تحول را در جهت

درصد در بخش تولیدي مشاغل دارد.73کشاورزي 

کرمان)- هاي خراسان و گیالنگروه عمده شغلی در شهرهاي نمونه (استان

نام شهر
جمعیت در 

1355سال 

کارکنان 
فنی و -علمی

تخصصی

مدیران و 
کارمندان

فروشندگان و 
کارکنان 
بازرگانی

امور کارکنان 
خدماتی

کشاورزان 
دامداران و 

مشابه

کارگران 
شاغل تولیدي 

و رانندگان
85035/334/6٣/۴4039چناران
68065/127/64/7127/174/38سرخس
101018/05/06/45/21674طرقیه
123855/65/57/57196/52فریمان
777575/006/27/353355طوق

74813198/15/103/74گلشهر
119967/75/783/143/145/39تایباد
14150252/142/127/143/230آستارا
82818/87/21/83/96/464/27ماسال
104443/1710166/151/332هشتپر
166892/93/84/265/108/57/38آستانه

66642/165/99/111/141730سیاهکل
83192/14106/103/18154/30کیادهحسن 
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)مرکزي-مازندرانهاي گروه عمده شغلی در شهرهاي نمونه (استان

نام شهر
جمعیت در 

1355سال 

کارکنان 
فنی و -علمی

تخصصی

مدیران و 
کارمندان

فروشندگان و 
کارکنان 
بازرگانی

کارکنان امور 
خدماتی

کشاورزان 
دامداران و 

مشابه

کارگران 
شاغل تولیدي 

و رانندگان
132513/48/41/125/85/344/35جویبار
64885/98/82/104/97/48/54زیراب

66422/49/25/32/2464/38کالرستم
100153/73/46/56462/30گلوگاه

108048/51/87/164/81/74/53نکا
73466/198/98/106/105/193/28بندرگز
1474567/315/865420کردکوي
79755/524/1124/477/30گمیشان
69608/48/33/176/46/1850پهلویدژ
6352115/326/8011خان ببین
5719345/444/7112رامیان

69104/47/51/54/44/255/61زندشاه
1/245/115/107/113/87/543مناطق شهري

مناطق 
روستایی

7/247/114/29/16/5832

)خوزستان و آذربایجان-فارس-بوشهر-یزدهاي گروه عمده شغلی در شهرهاي نمونه (استان

نام شهر
جمعیت در 

1355سال 

کارکنان 
فنی و -علمی

تخصصی

مدیران و 
کارمندان

فروشندگان و 
کارکنان 
بازرگانی

کارکنان امور 
خدماتی

کشاورزان 
دامداران و 

مشابه

کارگران 
شاغل تولیدي 

و رانندگان
61773/18/13/45/1225/68اشکذر

55984/23/41/47/17/196/67بغدادآباد
62686/25/15/53/2265/61زارج
67104/34/261/4285/55مهریز

152942/41/61643/662بندرگناوه
72615/63/58/258/39/39/52بندر دیلم
60226/89/41/84/68/215/49خور موج
103537/756/48335/32شهراوز
114135/16/0625/15/330گراش
96246/88/47/559/027هفتگل
118064/66/166/63/175/150سربندر
128854/842/143/59/105/56تکاب
87044/168/56/148/63/749دژشاعین

63073/76/35/156/62/337/31ضیاءالدین
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شهرهائی با ساخت غیرروستائی- ب
اند. اند و داد و ستد را به عهده گرفتهاین شهرها در مجموعه خود مرکزیت یافته-شهرهاي بازرگانی-

6/48و یا شهر اوز با بازرگانی درصد شاغل در بخش62ي کامل آنها شهر گراش (الر) است با نمونه
اند.درصد، نکا و تکاب نیز در همین ردیف قرار گرفته

گیرد با این تفاوت که احتماالً علت وجودي درصد در بخش بازرگانی قرار می8/25بندردیلم نیز با 
گیرد، الکن احتماالً علت آن قرار داشتن در کنار دریاست. آستانه اشرفیه نیز در همین گروه قرار می

هاي مذهبی بوده است.اولیه بوجود آمدنش جذبه
درصد در گروه خدماتی و 3/17باشد با ي شاخص این گروه میسربندر نمونه- شهرهاي خدماتی-

درصد در کارکنان بخش عمومی.6/16
2/12درصد در گروه خدماتی، 7/14آستارا در ین گروه جاي دارد با -بازرگانی- شهرهاي خدماتی-

درصد در بخش علمی فنی و تخصصی.25درصد کارکنان بخش عمومی و 2/14، درصد بازرگانی
3/17درصد کارمندان و 10درصد بازرگانی، 16درصد خدماتی، 6/15پر است، نمونه دیگر هشت-

درصد گروه علمی.
اند.شهرهاي صنعتی، این شهر به علت وجود معادن و یا احداث صنایع شکل گرفته-

درصد در گروه تولیدي و باقی در حدود میانگین شهرها.55آنهاست با هاي زیراب از نمونه

بینی روند رشد و توسعه شهرپیش-3
بینی روند رشد و توسعه شهر همانطور که توضیح داده شد، روشی که اتخاذ شده بر مبناي براي پیش

هاي ذکر شده، بندي شهر در گروهوهشناخت ساخت اقتصادي شهر و پایه تشکیل آن قرار دارد. پس از این بررسی و گر
طریق روند تحوالت شهر در آتیه تعیین تعدادي شهر در همین گروه با جمعیت یک دوره باالتر انتخاب و بدین

ها بیشتر به واقعیت نزدیک شود. که بینیباید موردنظر قرار بگیرد تا پیشگردد. البته عوامل دیگري نیز میمی
هاي ملی، ریزيشود. اول تحوالت ناشی از حضور عوامل خارجی (برنامهبندي میطبقهمهمترین آنها در سه گروه

اي، محلی و غیره) و دوم تحوالتی که در اثر پیاده شدن طرح توسعه شهري و روانبخشی روستایی در روند منطقه
هاي منطقه بر آن.کند و سوم نقش شهر در منطقه و اثرات قطبتغییرات شهر نقش پیدا می

هاي زیر انجام خواهد گرفت:بینی روند رشد و توسعه شهر در بخشبنابراین پیش
بندي شهر از لحاظ اقتصادي و پایه تشکیل آن.گروه-
انتخاب شهرهاي مشابه در گروه جمعیتی باالتر براي شناخت محورهاي طبیعی روند رشد و توسعه شهر.- 
روانبخشی روستایی.بررسی و شناخت اثرات پیاده شدن طرح توسعه شهري و -
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بررسی تحوالت ناشی از حضور عوامل خارجی و اثرات.-
هاي منطقه بر آن.بررسی اثرات نقش شهر در منطقه و اثرات قطب-
گانه.                                                                                          بینی رشد جمعیت با مقایسه شهرهاي مشابه و اثربخشی عوامل سهپیش-


