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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389، بهار 24دوره جديد، سال هشتم، شماره 
  

  ساختارشناسي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر نقش دولتساختارشناسي اقتصاد شهري ايران با تاكيد بر نقش دولت
  سرابله :مطالعه موردي 

 
  3فرجي دارابخاني محمد و  2، اسماعيل علي اكبري1محمدتقي رهنمايي

  
  چكيده

با اهميت يافتن درآمدهاي نفتي در اقتصاد كالن كشور بويژه در سالهاي پس از اصالحات 
اقتصاد ملي و در رأس آن اقتصاد شهري از وابستگي به توليدات كشاورزي يا مازاد محلي ،  ارضي

دولت به  بدين طريق داد و به درآمدهاي حاصل از فروش نفت يا مازاد ملي متكي شد وتغيير پايگاه 
. اصلي ترين متولي توزيع و هزينه كردن اين درآمدها و تزريق آن درجوامع شهري تبديل گرديد

و  ي سنتي در تحليل اقتصاد شهري با ترديدهاي جدي مواجه گشتها ازآن پس كاربردپذيري نظريه
اين مقاله با . مطرح شدنظريه دولت وشهرنشيني  در 1373سال اولين جرقه علمي در  در اين راستا

دهد كه اقتصاد شهري از مازاد محلي موجود  ميارايه مستنداتي از موردپژوهي شهر سرابله نشان 
ايجاد و توسعه نظام  باي اخير ها ي روستايي تغذيه نكرده است بلكه دولت طي دههها در حوزه

در  اي كننده نقش تعيين ،  )مازاد ملي(ي حاصل از فروش نفت ها و تزريق سرمايه ديوانساالري
ي روستايي نه ها با حوزه شهرحتي برقراري روابط ؛ سازماندهي اقتصاد شهري ايفاء كرده است

) شهر و روستا(بلكه از تبعات و مشتقات كيفيت عملكرد دولت در ناحيه ،  سنتي - بصورت طبيعي 
ي سنتي ها مكاني نظريه جموع مقاله حاضر ضمن ايجاد نوعي ترديد در تعميم زماني ودر م . باشد مي

شهرنشيني در تبيين وتحليل  بركاربردپذيري نظريه دولت و ،  و بر اساس موردپژوهي شهر سرابله
  .ورزد مياقتصاد شهري و روندهاي اخير شهرنشيني كشور تأكيد 

  
ارات دولتي، اقتصاد شهري، تب، اعختار اشتغالسا نظريه دولت و شهرنشيني، :گانكليد واژ

  . شهر سرابلهسازي،  فضا

                                                 
 
  دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران .  1
 دانشيار گروه جغرافيا،دانشگاه پيام نور سازمان مركزي .  2

 ر ايالمدانشجوي دكتري و عضو هيات علمي جغرافيا، دانشگاه پيام نو .  3
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  مقدمه
مسئله مكانيزم توسعه شهري به طور اعم و اقتصاد  ،  يكي از مباحث كليدي جغرافياي شهري ايران

  ،  ضيايي(باشد  ميبه طور اخص  - به عنوان موتور محركه اين توسعه  -شهري و بردارهاي آن 
ي اخير ها ولي طي دهه ،  ر و شهرنشيني در ايران اگر چه سابقه تاريخي زيادي داردشه).  6، 1379

 ،  امروزه در كنار عوامل سنتي . را تجربه كرده است اي سابقه در ابعاد كمي و كيفي تحوالت بي
تنوع  . پردازند مينيروهاي جديدي به سازماندهي اقتصاد شهري و تحول نظام شبكه شهري كشور 

سبب شده كه توسعه شهري به يكي  ،  عملكرد و ساز وكار متفاوت ،  اثرگذار توأم با اهداف بردارهاي
ي ها ريزي شهري به يكي از مهمترين ضرورت اقتصادي، و برنامه - ترين مسائل اجتماعي از پيچيده

بديهي است هرگونه تالشي براي ساماندهي نظام شهري و هدايت خردمندانه  . كشور مبدل شوند
ي اقتصادي اثرگذار بر ها يعني مؤلفه ،  مستلزم شناخت صحيح نيروهاي محرك توسعه شهري ،  آن

نيل به اين منظور از يك سوي به تالشي گسترده براي شناخت اقتصاد شهري كشور  در  . آن است
گيري  آن نيازمند است و از سوي ديگر به چارچوبي نظري كه فرآيند و جهت اي تنوع ناحيه

 سال در آلمانيجغرافيدان نس بوبك ها  . )210 ،  1383 ،  اكبري  علي( هدايت نمايدمطالعات را 
ظرافت  از ديدگاه جغرافياي اجتماعي با صراحت و 1بري داري بهره م با بيان نظريه سرمايه1948

 ارائه كرده وي بنيادي آن را ها خاصي مراحل شكوفايي اجتماعي  اقتصادي جوامع و پيدايش تيپ
براساس اين  .كرده است تأكيدتوجه به آن در درك واقعي از مراحل تكامل جوامع  بر اهميت

يشان با نقاط ها نظريه كه بنيان اقتصادى شهرهاى خاورميانه را در چارچوب روابط و وابستگى
كند، اقتصاد شهرى در شهرهاى شرقى اقتصادى است مبتنى بر مالكيت كه از  روستايى تبيين مى

از طريق ) عناصر شهرى قديم(تنگاتنگ در منافع مشترك بين حكومت و شهر ائتالف و ارتباط 
آيد و از طريق  ورى بدست مى هاى كشاورزى و پيشه  تملك و تصاحب بهره يا رانت در فعاليت

. شود دارى بهره برى ناميده مى آيد كه سرمايه دارى بوجود مى تجارى كردن اين بهره نوعى سرمايه
هاى شهرى چيزى جز رو ساخت نبوده و موجوديت  طبق اين نظريه نقش). 21.1373رهنمايى، (

آنها اساساً ناشى از حوزه نفوذ آنهاست و از اين حوزه نفوذ است كه شهر قسمت اعظم نيروى 
هاى اجتماعى و سياسى خاص خود را  براى رشد و توسعه اقتصادى و نيز ويژگى ه الزممحرك

 اراضي قسمت اعظم  ) مالكان غائب( ساكن در شهر كانبراساس اين نظريه مال. كند ميدريافت 
عظيمى از توليدات و محصوالت كشاورزى روستا را  سهمداشتند، كنترل  در مالكيت و روستايى را

                                                 
 

4.  Rent Capitalism 
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پاپلى يزدى و  ،  21 ،  1355، ساهلر. (شد و اين محصوالت مستقيماً به شهر سرازير مىگرفتند  مي
م حاكم بر روابط و مناسبات بين اين شهرها با كشي اصل مه بهره ).265.1382سناجردى،

در مشرق زمين در روابط خود با روستاها بيشتر خصلت گيرنده  ي نفوذ آنهاست و شهرها حوزه
ايستايي و ركود جوامع روستايي خاورميانه ناشي از همين مناسبات سرمايه  لذا. دارد تا دهنده

  ).153، 1377مومني، (  بري است داري بهره
معتقد است كه حاصل اين فرايند و عملكرد آن از هزاره دوم پيش از ميالد به اين سوي بوبك  

، 1370، ساهلر(يعني در طول چهار هزار سال به رشد و توسعه اقتصادي شهرها منجر شده است 
116 .(  

يي در اين نظريه ايجاد ها تعديل اصالحات و ،  اگرچه بعدها اويگن ويرت ديگر جغرافيدان آلماني
و كاربرد پذيري آن در تبيين روندهاي ) 1373،42،  ساهلر( مود ولي اساس آنرا همگان پذيرفتهن

اثبات  ،  تا اصالحات ارضي "گسترش شهري در مشرق زمين و نقاط مختلفي از ايران، مخصوصا
بايد  ،  در اين زمينه عالوه بر مطالعات متعددي كه نتايج آن به زبان فارسي منتشر شده. شده است

نوشته شده  انگليسيبه مجموعه تحقيقاتي اشاره كرد كه توسط محققين داخلي وخارجي به زبان 
در مورد  4در مورد تهران، كالرك 3و رهنمايي 2، كنل1از آن جمله است تحقيقات بوبك. است

درباره يزد،  7راجع به مشهد، بناين 6ونتارراجع به كرمان و حوزه نفوذ آن، د 5شيراز، انگليش
مطالعات  و) دولت آباد(درباره شهر مالير  10راجع به قم، مومني 9در باره سيرجان، بازن 8ريست

همه تحقيقات  .اند در باره دزفول و طبس و ديگر شهرهاي كشور انجام داده سمتعددي كه اهلر
  . اند تاييد كردهبري را در توسعه شهري  داري بهره مذكور به نوعي كاربردپذيري نظريه سرمايه

برخي از مناطق ايران   و در ايد گفت از دهه چهل به بعد الگوهاي جديدي از توسعه شهرياما ب 
ي ها شكل گرفته است كه از نظر سازمان اقتصادي و مكانيزم تكوين وتوسعه آن فاقد خصيصه

اولين جرقه علمي در ايجاد نوعي ترديد در تعميم .  بري است مربوط به نظريه سرمايه داري بهره
  توسط رهنمايي» دولت و شهرنشيني«اي تحت عنوان  كاني نظريه مذكور در مقالهم زماني و
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نوشهرها يا شهرهاي جديد،  سياسي، نظامي و -نفتي، اداري ،  شهرهاي توريستي .شد ئهارا) 1373(
مدلهايي از توسعه شهري هستند كه سازماندهي نظام اقتصادي آنها با مباشرت دولت و حمايت 

اين نظريه معتقد است كه دولت در طي چند دهه اخير با . صورت گرفته استي دولتي ها بودجه
خواسته يا نا خواسته در تامين ) مازاد ملي(با اتكاء به درآمدهاي نفتي  تالش عناصر شهري خود و

در مباني نظري اين نظريه انقالب مشروطيت يك . اقتصاد شهري ايران نقش بسزايي داشته است
حكومت را از  دولت و ،  چرا كه نه تنها از طريق تدوين قانون اساسي ،  رود مينقطه عطف به شمار 

بلكه از آن پس  ،  )26 ،  1369 ،  رهنمايي( پادشاه را از مسووليت اجرايي جدا نمود هم تفكيك كرد و
 و به درآمدها و عوايد هاقتصاد ملي از وابستگي به مازاد توليدات كشاورزي و دامي تغيير پايگاه داد

در  ).37-36، 1372و عابدين دركوش، 35 -32، 1372همايون كاتوزيان،( ناشي از نفت متكي شد
هم تصميم گرفت تا اينگونه درآمدها را  نتيجه هم توان مالي دولت به شدت افزايش يافت و

نظام  شهرنشيني بر اساس نظريه دولت و. به مصرف توسعه جوامع شهري برساند "عمدتا
عملكرد آن در توسعه اقتصاد شهري ايران در زمان ومكانهاي معيني به بري و داري بهره سرمايه

ي شهري در ايران از ها تقويت موقعيت شهرنشيني منجر گشته است اما تمامي توسعه تثبيت و
)  1383و 1378(مطالعاتي توسط علي اكبري  در اين رابطه. كند ميهاي آن پيروي ن قانونمندي

در ) 1379(نوري  ،  ايران در در مورد شهر و شهرنشيني) 1379( ضيايي ،  راجع به شهرهاي ايالم
راجع به استان گلستان و فرجي  )1383(در مورد آبدانان، نظري  )1383(وهابي  مورد تهران،

راجع به شهر سرابله، از جمله پژوهشهايي هستند كه كاربردپذيري نظريه فوق ) 1384(دارابخاني 
    .  اند جديد  را اثبات كرده در تحليل الگوهاي رشد شهري

  
 معرفي سرابله 

شهر سرابله مركز شهرستان شيروان چرداول از توابع استان ايالم است كه از شمال به استان 
از جنوب و جنوب غربي به شهرستان دره شهر و از  ،  كرمانشاه از شرق و جنوب شرقي به لرستان

دشت سرابله .  )1نقشه( شود مييوان محدود ي ايالم و اها سمت غرب و شمال غرب به شهرستان
جنوب شرقي  و در ميان دو  -با جهت شمال غربي  اي متر از سطح دريا در دره 1000با ارتفاع 

  .رشته كوه با جهت ياد شده واقع شده است
نفر  432با  1335نفر بوده است كه نسبت به سال  9703 ،  1385جمعيت اين شهر در سال 

روستاي مركز دهستان بوده است ولي در  1359تا سال .  برابر شده است  5/22نزديك  ،  جمعيت
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از روستا به شهر مركز شهرستان تبديل شد و به اين  "وزيران رسما هيأتاين سال با تصويب 
   .سياسي خود را ارتقاء داد -ترتيب هم موقعيت سكونتي و هم منزلت اداري

  
 

 
 
 
 

 
                                                                

 
  
  
  
  
  
  

  موقعيت جغرافيايي شهر سرابله:  1نقشه 
  

   اشتغالساختار 
كه از اين تعداد  بودهنفر  1341ساله و بيشتر شهر سرابله در مجموع  10شاغالن  1375در سال 

، 1365 سالاين بخش در . اند درصد در بخش خدمات به كار اشتغال داشته 5/67نفر معادل  905
  ). 1جدول(ي عمده را به خود اختصاص داده است ها درصد فعاليت 06/66

 
  )درصد / نفر (   1385 تا1365ساخت اشتغال شهر سرابله در سالهاي :  1جدول 

  سال
  

  خدمات عمومي واجتماعي  بخش خدمات
 سهم از شاغالن خدماتي تعداد سهم از كل شاغالن تعداد

1365  401  06/66  304  8/75  
1375  905  5/67  618  3/68  
1385  -  -  1161  25/47  

   1385تا  1365سرشماري عمومي ونفوس مسكن سالهاي:ماخذ       
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ي آن ها الگوي توزيع شاغالن خدماتي در زير بخش ،  آنچه كه در اين ارتباط قابل توجه است
ي ها دههشوند در  ميباشد؛ به اين معني كه خدمات عمومي و اجتماعي كه توسط دولت ارائه  مي
درصد كل شاغلين بخش خدمات را به خود اختصاص  3/68درصد و  8/75به ترتيب  75و  65
گسترش نظام ديوانساالري و از  افزايش شاغالن اين زيربخش خدماتي از يك سوي بيانگر .اند داده
ي مازاد ملي در قالب اعتبارات جاري و عمراني جهت اجرايي ها ضرورت تزريق سرمايهديگر  سوي

نفر جمعيت،  1161اجتماعي با  شاغلين خدمات عمومي و1385در سال  .باشد ميدن اين نظام ش
درصد كل شاغالن بخش خدمات را به خود اختصاص داده و اگرچه به لحاظ شمار  25/47

برابر افزايش داشته است لكن به لحاظ  6/1و 66/3به ترتيب  75و 65ي ها شاغلين نسبت به دهه
درصد كاهش را نشان  07/4درصد و 97/4زايي، بخش مذكور  به ترتيب  سهم و ظرفيت اشتغال

درصد را به خود  82/12و  96/16به ترتيب  75و  65ي ها بخش صنعت نيز در دهه. دهد مي
درصد  97/56درصد و  42/52ي ياد شده به ترتيب ها در دهه ها اختصاص داده كه از اين  ميزان

افزايش چشمگير و ناگهاني  منطبق بااين پديده .  اند شتهتنها در زير بخش ساختمان فعاليت دا
ي ها و افزايش ساخت و سازهاي متعاقب آن در دهه ي ناشي از آنها ي دولتي و جذبهها دستگاه

درصد كل  25درصد و  1/46ي مذكور به ترتيب ها باشد؛ به طوريكه در دهه مي 75و  65
   .  ستي دولتي موجود شهر در آن مستقر شده اها دستگاه

به  1375كه در سال  اند بودهدرصد  99/14 ،  1365شاغلين اين شهر در بخش كشاورزي در سال 
بويژه بخش  ،  ها سهم آن در اشتغال شهر نسبت به ديگر بخش واست  كاهش يافتهدرصد  12/13

  .بوده است دهد بسيار ناچيز ميخدمات كه بخش اصلي اقتصاد شهر را تشكيل 
از بخش مولد كشاورزي به   1375-1365دهه  طولي پايگاه اقتصادي شهر درتغيير ناگهان چنين

بخش خدمات، ناشي از عملكرد دولت و گسترش نظام ديوانساالري و بوروكراسي آن در شهر 
از ) مازاد ملي(ي عمراني و جاري دولت ها باشد و وابستگي شديد اقتصاد شهر به تزريق سرمايه مي

   .  درو به شمار ميپيامدهاي آن 
  

    ي دولتي وخصوصيها اشتغال زايي در بخش
 65و  75 ،  85 هاي دهد شاغلين بخش دولتي در سال ميبررسي ساخت اشتغال شهر سرابله نشان 

 23/52نفر معادل  317درصد و  32/51نفر معادل  687،  درصد 25/47نفر معادل  1161به ترتيب
 573درصد،  7/49نفر معادل  1222يب بخش خصوصي به ترت درصد را به خود اختصاص داده و

  ).2جدول (درصد بوده است 62/46نفر معادل 283درصد و 72/42نفر معادل 
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   ي دولتي و خصوصيها به تفكيك بخش ساخت اشتغال شهر سرابله: 2جدول
  .1385و 1365،1375هاي  در سال

  بخش خصوصي شاغالن  شاغالن بخش دولتي  سال
  ددرص سهم  تعداد درصد سهم تعداد

1365  317  22/52  283  62/46  
1375  687  32/51  573  72/42  
1385  1161  25/47  1222  7/49  

   1385تا  1365سرشماري عمومي ونفوس مسكن سالهاي:ماخذ        
  

بيش از نيمي از شاغالن شهر را بخش دولتي  75و  65ي ها شود در دهه مي مالحظههمانطور كه 
بخش دولتي در  در اشتغال زايي سهمن  چشمگير و ناگهاني باال رفت .به خود اختصاص داده است

) 1359(سرابله از مركز دهستان به مركز شهرستان سياسي  -ي اداري ها با ارتقاء منزلت 65دهه 
در دهه مذكور در ) درصد 1/46(ي دولتي ها نزديك نيمي از كل دستگاه بطوريكه .منطبق است

معكوس شده و  85اما اين روند در دهه  ). 87-113 ،  1384 ،  فرجي دارابخاني( اند آن مستقر شده
اين . بر سهم شاغلين بخش خصوصي افزوده شده است ،  با كاهش سهم شاغلين بخش دولتي

سياسي   -ي ساختاري شهرهاي اداري ها الزامات و محدوديت ،  ي اقتصاديها پديده به دليل ويژگي
ا همواره محدود بوده و پس از دو دهه تسلط بر آنه زايي بخش دولتي در است كه ظرفيت اشتغال

  .  شود ميدچار ركود و ايستايي  ،  ساخت اشتغال شهر
 1/38 ،  ميليون نفر شاغل جوامع شهري كشور 8/8دهد كه از  مينشان  1375نتايج سرشماري 

) 217 ،  1383 ،  علي اكبري(  اند در بخش دولتي مشغول به فعاليت بوده) ميليون نفر 35/3(درصد 
دهد كه درصد شاغالن  ميو مقايسه آن با شاخص مشابه شهر سرابله در اين سرشماري نشان  

درصد بيشتر از شاغالن بخش دولتي جوامع شهري  13/13بخش دولتي شهر سرابله به ميزان 
با ) درصد 25/47(1385همچنين مقايسه شاغلين بخش دولتي سرابله در سال  .  كشور بوده است

درصد كل  5/43 درصد و 30مع شهري كشور و استان ايالم در اين سال كه به ترتيب شاعلين جوا
دهنده باالتر بودن سهم شاغالن بخش دولتي سرابله  شاغلين را به خود اختصاص داده است نشان

  .  باشد ميدرصد نسبت به استان  75/3درصد نسبت به كشور و  5/17به ميزان 
شهر سرابله وابستگي  ساخت اشتغال در اين واقعيت است كهاعداد و ارقام فوق همگي بيانگر 

اشتغال واقتصاد شهر دولت در  نقش واقعي .  زايي بخش دولتي دارد اشتغال شديدي را به دولت و
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بخش دولتي و منابع مالي آن را وقتي به خوبي  ي ها و دامنه وابستگي زندگي شهري به فعاليت
  .)3جدول ( بخش دولتي را مورد بررسي قرار بدهيم شويم كه بعد خانوار شاغلين ميمتوجه 

  
   75و  65هاي  روند تحول تعداد افراد وابسته به درآمدهاي دولتي شهر سرابله در سرشماري: 3جدول

1365 1375  
  درصد تعداد درصد  تعداد
1775  4/58 3847 1/59  

  .استان ايالم 1375و 1365نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن  و 1377طاهري، : ماخذ      
  

درصد  4/58نفر كه معادل  1775 ،  1365شود در سال  مي مالحظه) 3(طوركه در جدول همان
يعني به .  اند باشند مستقيماً از محل درآمدهاي دولتي امرار معاش كرده ميجمعيت شهر سرابله 
ودي نسبت با سير صع 1375اين شاخص درسال  .  اند بودهبگير بخش دولتي  طور مستقيم حقوق

شده درصد جمعيت اين شهر را شامل  1/59نفر افزايش يافته است كه  3847به  ،  به دهه قبل
و  57كه پس از انقالب ي ديگري در جامعه شهري اشاره كردها عالوه بر آن بايستي به گروه. است

از  ها اين گروه.كنند ميي دولتي امرار معاش ها آن از محل دريافتي فكري ها تحت تأثير بنيان
بنياد جانبازان و  ،  بنياد شهيد، كميته امداد ،  دولت از جملهي حمايتي ها و دستگاه ها طريق نهاد
پيوسته بخشي از بودجه دولت را دريافت و در اقتصاد شهر محل سكونت خود هزينه بهزيستي 

رابله شهر سدرصد جمعيت  64/19نفر معادل  1278مجموعاً  1376اين اقشار در سال  .كنند مي
بدين ترتيب چنانچه جمعيت حقوق بگير و مستمري بگير را با هم جمع نماييم خواهيم .  اند بوده

باشند و  ميدرصد كل جمعيت شهر حقوق بگير  يا مستمري بگير بخش دولتي  79ديد كه حدود 
  .اند ي دولتي وابستهها يا بخشي از درآمد خود به دولت و دستگاه مي براي دريافت تما

واحدهاي تجاري بخش خصوصي به حقوق بگيران بخش  در يك زنجيره وابستگي يقتدر حق
كارمندان و مستمري بگيران به اعتبارات  ،  وابسته بوده) كارمندان و مستمري بگيران(دولتي 

 - دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فروش نفت نيز به قدرت اقتصادي ،  جاري دولت
صاد اين شهر آخرين حلقه زنجيره تدر واقع اق. مللي بستگي داردسياسي كشور در سطح بين ال

دهد و به  ميباشد كه در پيوند با مازاد ملي حاصل از فروش نفت به حيات خود ادامه  مياقتصادي 
تواند حيات و پويايي  ميآن وابستگي انكار ناپذير دارد و هر گونه اغتشاشي در اين سيستم 

  .  ازداند تماعي شهر را نيز به خطراقتصادي و به تبع آن حيات اج
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  دولت وتحرك بازار شهري
اعم از حقوق كارمندان و حقوق اقشار نيازمند  ،  ي جاري خودها به طور كلي دولت سرمايه

توان در  ميكند كه بازتاب آن را  ميرا از طريق سيستم بانكي به طور ماهانه پرداخت ) مستمري(
گوياي نكاتي به )  1و نمودار  4(تأمل در جدول  اندكي.مودبازار دادوستد شهر بخوبي مشاهده ن

  : باشد  ميشرح زير 
روز  10سرابله را در ) لوازم خانگي(بيشترين فروش و پر جنب و جوش ترين روزها در بازار  .1

توان مشاهده نمود ؛ به نحوي  ميروز آخر هر ماه  چنداول ماه خصوصاً هفته اول آن و نيز 
درصد تنها در هفته اول  94/35 ،  اين شهر در ماه مورد بررسي كه از كل ميزان فروش

روز اول  10تنها در  )درصد8/44(از كل فروش  ميصورت گرفته و به سخن ديگر نزديك ني
تنها  ،  روز 16فروش اين ماه از يازدهم تا بيست و هفتم يعني بمدت  .  است انجام شدهماه 

 ،  فروش در پس از يك ركود محسوس واده درصد كل فروش را به خود اختصاص د  5/35
درصد را به  7/19 رسد و ميمجدداً به اوج ) ام 30تا  ام27(در چهار روز آخر ماه آن  ميزان 

درصد كل فروش  منحصراً  1/64توان اذعان كرد كه  ميدر مجموع .  دهد ميخود اختصاص 
رداخت حقوق كارمندان و گيرد كه دولت از طريق سيستم بانكي اقدام به پ ميزماني صورت 

اين خصلت بيانگر اين مسأله است كه شهر سرابله در مجموع  .  كند ميمستمري بگيران 
تنها نيمي از سال به لحاظ اقتصادي فعال و پويا بوده و نيمه ديگر آن با ركود و عدم تحرك 

   .  باشد مياقتصادي مواجه 
روزهاي اول  ازه بيشترين درصد فروش حاكي از اين است ك) 1(نمودار شماره  تغييراتروند  .2

مانده يابد و تا كمي  ميهر ماه شروع و پس از يك هفته به تدريج با يك شيب منظم كاهش 
بطور  منحني فروش رسد و بدنبال آن مجدداً ميترين ميزان خود  به پايين ،اواخر ماه به

ارتباط معني دار و  ي جاري دولتها اين پديده با موسم پرداخت . رسد ميناگهاني به اوج 
   .  انطباق زماني دارد

 ماهو اگر چه در تمام  رواج داردفروش قسطي با چك كارمندي  تقريباً در تمام روزهاي ماه 
، لكن ميزان آن در اواسط ماه ترين روشهاي مبادله در بازار شهري است يكي از رايج

ساطي تقريباً از يازدهم تا بيست فروش اق.  باشد ميبيشترين نقش را در رونق نسبي بازار دارا 
لذا اين  ،  باشد ميفروش و اصلي ترين عامل تحرك بخش بازار  شيوهمهمترين  ،  و ششم ماه

ي حيات اقتصادي سرابله و جزء الينفك آن بويژه در ارتباط با ها نوع فروش يكي از اهرم
فروش مقطع شانزده  الزم به ذكر است كه كل.  شود ميكاالهاي بادوام و گرانقيمت قلمداد 

 3/9قسطي و تنها  درصد 2/26درصد بوده است كه از اين ميزان  5/35روز اواسط ماه 
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درصد كل ميزان فروش را  61در مجموع فروش اقساطي اين ماه  .  باشد ميدرصد آن نقدي 
گيري تصادفي كه  همچنين در يك نمونه. )1و نمودار  4جدول ( به خود اختصاص داده است

دستگاه معادل  57تعداد  ،  مختلف در سرابله به عمل آمد ي دستگاه خودرو 63د از تعدا
كه حاكي از گرايش مردم به مصرف  اند درصد آنها به صورت قسطي خريداري شده 47/90

كمبود نقدينگي و ،  و پايين بودن قدرت خريد سوييباال و گسترش فرهنگ مصرف از 
  .)105 -112 ،  1384 ،فرجي دارابخاني(شد با ميديگر  سويحاكميت نظام اقساطي از 

روز اول ماه بويژه هفته اول و نيز چهار روز آخر ماه بيشترين  10ميزان فروش نقدي نيز در  .3
ي ياد شده ها درصد را به خود اختصاص داده و نقش مؤثري در كل ميزان فروش در زمان

تا كمي قبل از اواخر ماه يعني  همااين ميزان با يك افت محسوس در تقريباً از يازدهم  .  دارد
مجموع  بطور كلي از .  رسد ميروز بيست و ششم ادامه دارد و مجدداً به طور ناگهاني به اوج 

و  اولروز  10درصد مربوط به  76درصد نقدي بوده و از اين ميزان  39ه  كل فروش اين ما
ق بگير منطبق ي دولتي به بخش حقوها پرداخت با زمانباشد كه  ميماه  آخرروز  4

را به خود  نقدي درصد فروش 24تنها ياد شدهي ها روز بين زمان 16در در واقع  .  باشد مي
 لذا بيش از .  باشد مياختصاص داده كه نسبت به درصد نقدينگي اوايل و اواخر ماه ناچيز 

وابسته به  - ي جاري دولت به بخش دولتيها فروش نقدي اين ماه در موسم پرداخت 75%
  .  ي نمونه اين شهر اتفاق افتاده استها ، در فروشگاهدولت
تاييد مباحث فوق و تبعيت از ضمن فروشي  ي كفشها ي مربوط به فروشگاهها داده همچنين

چون شهر ؛ باشد مي نقش دولتبيانگر وجود مكانيزمي ديگر در كنار  الگوي فروش لوازم خانگي،
لذا جمعيت  ،  باشد مي اطرافي روستايي ها حوزهسياسي و خدماتي براي  -يك مركز اداري  سرابله

 كردهبه اين شهر مراجعه ) اجباري و اختياري(اداري و خدماتي  تامين نيازهايجهت  ها اين حوزه
دامنه كنند و لذا  ميرا در بازار اين شهر هزينه  به اين ترتيب بخشي از درآمدهاي روستاييو 

ي اول هر ماه بيشترين ميزان فروش را ها هفته كه ضمن اينكه استفروش گوياي اين تغييرات 
روزهاي اول هر هفته نيز نسبت به ساير روزها درصد فروش باالتر است و اين بدليل  ،  باشد ميدارا 

مراجعه روستائيان جهت رفع نيازهاي خدماتي و مخصوصاً خدمات اداري در روزهاي اول هر هفته 
ات مستقيم نگارندگان نيز بيانگر اين واقعيت است كه نتايج مشاهد.  )2و نمودار 4جدول(باشد مي

ي اول و ها بويژه هفته(خدماتي سرابله در روزهاي اول هر هفته  وي تجاري ها فعاليت زمان اوج
كه بخش اعظمي از آن در ارتباط  استظهر بعد از  12:30صبح تا  9ي ها بين ساعت و) چهارم ماه

   .با مراجعات روستائيان قابل تحليل است
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فروشگاه لوازم   8 و فروشي فروشگاه كفش 3تغييرات ميانگين فروش روزانه :  4جدول 
  .،در طي يك ماهخانگي شهر سرابله

  روزهاي ماه
*  

  )به ميليون تومان(فروش لوازم خانگي   فروش كفش
هزار (مبلغ

  فروش نقدي  فروش اقساطي  كل فروش  %سهم   )تومان
  سهم  مبلغ  %سهم  مبلغ %سهم مبلغ

1  345  9/5  

  
  
  

5/48  

3/4  

  
  
  

8/44  
  
  
  

  
19  
  

4/24  9/15  4/20  

2  340  8/5  2/4  

3  341  8/5  4/4  
4  336  7/5  3/4  

6  343  9/5  9/3  

7  302  2/5  7/3  
8  287  5  5/3  
9 276  8/4 4/3 
10 260  4/4 2/3 
11  168  9/2  

  
  
  
  
  
  
  
  
34  

1/3  

5/35  
  

4/20  
  

2/26  3/7  3/9  

13 182  1/3 7/2 
14 175  3 6/2 
15  162  8/2  3/2  
16 153  5/2 3/2 
17 138  7/2 3/2 
18  132  2/2  1/2  
20  169  9/2  1/2  
21 156  6/2 8/1 
22 150  5/2 7/1 
23  142  3/2  6/1  
24  134  3/2  6/1  
25  129  2/2  5/1  
27  176  3  

  
  

5/17  

6/3  

7/19  2/8  4/10  2/7  3/9  
28  287  5  7/3  
29 233  4 9/3 
30  323  5/5  2/4  

  %39  4/30  %61  6/47  %100  78  %100  %100  5839  درصد/جمع

  .  حاسبه نشده استروزهاي جمعه تعطيل و م* ي ميداني                             ها برداشت: ماخذ 
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   ؛فروشگاه لوازم خانگي طي يك ماه در شهر سرابله 8تغييرات ميانگين فروش : 1نمودار 
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  شهر سرابلهدر فروشگاه كفش فروشي طي يك ماه  3تغييرات ميانگين فروش :  2نمودار 

  
  يشهراقتصاد ات  دولتي در عملكرد اعتبار

 .اجرايي وگسترش بوروكراسي دارد -نياز به احداث نظام ادارياهداف خود  تحققدولت براي 
را به ) جاري و عمراني(هزينه اعتبارات دولتي  گذاري  و توسعه بوروكراسي افراد و دستگاه سرمايه

  :ان در موارد زير برشمردتو ميگذاري دولت در توسعه  شهر سرابله  را  سرمايه. دنبال دارد
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  اعتبارات عمراني 
ي مختلف ها از محل مصوبات كميته برنامه ريزي شهرستان شيروان چرداول جهت اجراي پروژه

ميليارد ريال اعتبار تنها توسط شهرداري در شهر  3/27، 1386 تا 1376 ساله 10عمراني در دوره
ميليون ريال برآورد گرديده  5690يز ن 1385بيني شده سال  هزينه شده است و اعتبارات پيش

همچنين بيمارستان  ).1387و شهرداري سرابله) 63-70، 1383 ،عملكرد دولت اصالحات( است
مجتمع فرهنگي هنري سرابله  وبه بهره برداري رسيده است  83تختخوابي سرابله كه در سال  96
عتبار را به خود اختصاص داده ميليارد ريال ا 25ه  كار ساخت آن از سر گرفته شد 81در سال  كه

و  در فصل تربيت بدني 1383تا سال  1376شود كه از سال  مياضافه .  ) 29-30 ،  همان( است
درمجموع ).  82 ،  همان(  هزينه شده استميليارد ريال  10بالغ بردر مجموع  اعتبارات تكميلي آن

  .لتي در شهر سرابله هزينه شده استميليارد ريال اعتبار عمراني دو 5/62ساله مذكور  10در دوره 
  

 اعتبارات جاري

 پرداختياعتبارات تخصيصي  و ،  بر اساس گزارش اداره آموزش و پرورش شهر سرابله
 ،  استفاده از كاال و خدمات ،  در خصوص جبران خدمات كاركنان  83و  82،  1381هاي سال

 ،  ي آموزشيها آموزش و برنامه،  تماعيرفاه اج ،  ي بالعوضها كمك ،  ي اموال و داراييها هزينه
 5/71ميليارد ريال بوده كه از اين ميزان  5/73خدمات رفاهي و از اين قبيل  ،  پشتيباني

 150گيري تصادفي از تعداد  ي نگارنده در يك نمونهها بررسي. شده است پرداختميلياردريال آن 
افراد از طريق % 90حاكي از آن است نفر از كاركنان آموزش و پرورش شهرستان شيروان چرداول 

حقوق خود را صرف تامين % 78كنند و بطور ميانگين  ميسيستم بانكي سرابله حقوق دريافت 
 حال اگر مجموع .نمايند ميخدمات و مايحتاج زندگي خود در بازار شهر سرابله   كاال و
ان حقوق كارمندي از هر ماه تحت عنو ،  ها دستگاه ديگريي كه شاغالن بخش دولتي ها سرمايه

رقم چشمگيرتر و نقش دولت در حيات اقتصادي شهر  ،  دارند را اضافه نماييم ميدولت دريافت 
  ). 102، 1384 ،  فرجي دارابخاني(شود  ميتر  برجسته

 اگر ريز. ي كوچكي از اعتباراتي بودند كه دولت در اين شهر تزريق كرده استها موارد فوق نمونه
 پرداختيي كه دولت هر ساله جهت انجام و گردش امور مختلف به اين شهر ها هاعتبارات و سرماي

خواهيم ديد كه اصلي ترين و قويترين نيرو محركه حيات  ،  نمايد را نيز به دقت بررسي نماييم مي
باشد و دليلي محكم  ميي ناشي از مازاد ملي يعني اعتبارات دولتي ها شهر سرمايهاين اقتصادي 

   .  گردد ميين شهر به دولت قلمداد بر وابستگي ا
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به عنوان مؤسسات مالي و بوروكراتيك چه از طريق تزريق سرمايه و چه به  ها بانك عالوه بر آن
ي اقتصادي و نيز توسعه ها ساالري نقش مؤثري را در تقويت بنيان لحاظ گسترش نظام ديوان
ي موجود در سرابله و حتي ها بانك و الزم به ذكر است كه تمامي اند فيزيكي سرابله ايفا نموده

واحد بانكي  14در مجموع ) 1388(ي رفاهي، تعاوني و مالي كه طبق آخرين اطالعات ها صندوق
سياسي و  -ي اداري ها يعني پس از اعطاء و ارتقاء منزلت 57دهند پس از انقالب  ميرا تشكيل 

آنچه كه در  .  اند شهر مستقر شده ساالري و همزمان با آن  به تدريج در اين استقرار نظام ديوان
نمايد انطباق زماني آن با استقرار نظام  ميبيشتر جالب توجه  ها بررسي روند افزايش بانك
و نيز  غير تكليفي ،  طريق تكليفي سهبه  ها در مجموع بانك.  باشد ميديوانساالري و بوروكراسي 

 1383تا  1381از آن است كه از سال حاكي  ها بررسي ؛كنند ميسرمايه تزريق  وجوه اداره شده
ي ضربتي اشتغال، طرح مكانيزه، فني و كشاورزي شهرستان شيروان چرداول به ها بواسطه طرح

ميليون ريالي خود  30فقره وام  2042تعداد  ،  جوياي كار شهرستان -متقاضي بيكار  2042تعداد 
محل تامين،  .پرداخت شده استيف و تكل ها به بانكميليارد ريال  61اشتغالي به ميزان بالغ بر 

بقيه را وام % 4توسط  دولت به عنوان يارانه و % 19بوده كه % 23سود آن  منابع داخلي بانك و
  . نمايد ميگيرنده هنگام بازپرداخت پرداخت 

  
  شيروان و ن وام خود اشتغالي به تفكيك فعاليت در شهرستا: 5جدول

  1381 سال چرداول در طرح ضربتي اشتغال
  درصد  نفر/تعداد  فعاليت  رديف

  9/7  100  صنايع  1
  2/68  867  خدمات توزيعي  2
  15  191  خدمات فني  3
  9  114  كشاورزي  4

  100  1272  1272  جمع كل
  1383اداره كار وامور اجتماعي شهرستان شيروان و چرداول : ماخذ                       

                            
 ، درصد براي خدمات توزيعي 2/68 ،  ي صنعتيها درصد در فعاليت 9/7ان، از مجموع كل متقاضي

به  . اند ي كشاورزي وام دريافت داشتهها درصد براي فعاليت 9درصد براي خدمات فني و تنها  15
ي ها فعاليتاز سوي دولت، شهر محور بوده به اين معني كه به نفع  پرداختيعبارتي اعتبارات 

پرداختها در بخش خدمات كه از فاكتورهاي مهم %   2/83است، بطوريكه  شهر محور تزريق  شده
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سهم بخش صنعت از اعتبارات  1382در سال  ).5جدول( باشد جذب شده است ميشهرشناسي 
   .  اند مذكور صفر بوده  و تنها بخش كشاورزي و بويژه خدمات از آن منتفع گشته

 يي چون تاالر و پذيرايي،ها فعاليت در 1385 زده از سالي زودباها همچنين در طرح ايجاد بنگاه ها بانك
ي ها برق صنعتي، فروشگاه مطب پزشكان، آموزشگاه آن، خياطي و توليد نوشابه، ي آن،ها شير و فرآورده

و پشتيباني دولت در سرابله  اي ي يارانهها ميليارد ريال تا كنون با تكليف و حمايت 04/39...  و اي زنجيره
بقيه را وام گيرنده در مراحل بازپرداخت تقبل ميكند % 50را دولت و ها سود اين وام%  50.  ندا تزريق كرده

  ).1387اداره كار و امور اجتماعي سرابله (
بيشترين نقدينگي و باالترين ميزان فروش را  مواردي كه قبالً به تفصيل شرح آن گذشت، عالوه بر
را هرساله يكبار در مقاطع  ها ده كرد كه دولت اين واممشاه در بازار داد وستد شهر  توان ميزماني 

سرمايه از جانب  اي ي ناگهاني و دورهها در واقع اين قبيل تزريق .  نمايد ميزماني خاصي پرداخت 
بايد  .  نمايد ميسرابله را دچار نوساناتي  و مسكن بخش خدمات توزيعي  بازار و مخصوصاً ، دولت

ي دولتي وابسته ها و اجتماعي شهر به شدت به اعتبارات وحمايتاذعان كرد كه تحرك اقتصادي 
  .باشد مي
  

   نقش پسكرانه اي اقتصاد شهري
و نيز بررسي و مقايسه ) 334،  1375، فريد( بر اساس روش اجرايي ژاكلين بوژوگارنيه و ژرژشابو

 ،  وذ آنقشر مركزي شهر سرابله و نقاط روستايي شهرستان شيروان چرداول به عنوان حوزه نف
تر  نقش اين شهر خدماتي است و جهت حركت و گرايش فعاليت  در آن به سمت هر چه خدماتي

بنابراين .  نقش پسكرانه روستايي آن كشاورزي است ،  باشد و در مقابل مي) خدماتي شديد(شدن 
ها وجود تباينات عملكردي در اين فضاها منجر به برقراري تعامالت و روابطي بين شهر و روستا

بندي اقتصاد پسكرانه روستايي آن در گذشته بدليل  اما بايد گفت در سازمان.  گرديده است
 ،  شبكه ارتباطي ناكارآمدي ،  ساختاري از جمله بسترجغرافيايي و جبر طبيعي -ي بنيادي ها ضعف

اقتصاد اتكاي بيشتر بر  ،  عدم وجود بزرگ مالكان نارسايي اقتصاد زراعي و محدوديت اراضي زراعي،
يا آنقدر ناچيز بوده كه  نيامدهعرضه به بازار شهري بوجود  چنداني برايمازاد توليد  ،...دامپروري و

 ،  توسط جارچيان هبخش اندكي مازاد محصول هم كه شكل گرفت .  به مصرف داخلي رسيده است
آوري  جمع ،  ايالم كوهدشت و تا حدودي هم ،  اسالم آباد ،  گردهاي شهرهاي كرمانشاه دالالن و دوره

مازاد محصوالت خود را كه اغلب مازاد اندك شده و يا خود روستائيان  ميو مبادله كاال به كاال 
و با برخي از نيازهاي غذايي و  بردهبويژه به شهر كرمانشاه  ،  و به مقدار كمتر كشاورزي بوده  ميدا

ي ها مبادله كاال به كاال نسبت به دههه امروزه ضمن اينكه تالب.  كردند ميمايحتاج زندگي مبادله 
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باشد كه  ميحبوبات  برنج محلي و ،  بيشتر مربوط به محصوالت دامي ،  گذشته بسيار كمرنگ شده
در مجموع ارزش افزوده  . كند ميدولت نظارتي بر آنها ندارد و به عبارتي اقدام به خريد آنها ن

ده در مازاد محصوالت روستايي بوجود شود و اگر هم اندكي ارزش افزو ميچناني حاصل ن آن
توان از  مين 1357به هر حال حتي تا انقالب . شود ميبه اقتصاد شهرهاي مذكور تزريق  ،  آيد مي

ي روستايي در آن شود ها روابط بين شهر سرابله و روستاهاي اطراف كه منجر به تزريق سرمايه
سياسي و خدماتي داشته و با  -اري پس از آن نيز روابط در ابتدا جنبه صرفاً اد .سخن گفت

سياسي و خدماتي آن  -ي اداري ها استقرار هر چه بيشتر نظام ديوانساالري دولت و ارتقاء منزلت
گسترش  بتدريجتجاري هم  -روابط اقتصادي  ،  شهري گرديد - كه منجر به تسهيل روابط روستا

اما بايد  .م در حال افزايش استيافته و دامنه و تنوع آن جهت پاسخگويي به جمعيت ناحيه مدا
دهه است كه رسماً  3 بيش ازشهرداري و  داشتن سال از 45گفت كه سرابله هنوز هم با گذشت 

بنگاه و به طور كلي فضايي براي  ،  فاقد يك مركز ،  تبديل به شهر و مركزيت شهرستان شده است
تنها محصولي كه به .  باشد مييي تبديل و يا واسطه گري مازاد محصول روستا ،  جمع آوري ،  جذب

شود گندم است و چون گندم يك محصول  ميمقدار زياد در پسكرانه روستايي اين شهر توليد 
لذا محصول مذكور توسط دولت از  ،  باشد و بر آن نظارت دارد مياستراتژيك و در انحصار دولت 

اداره غله با توجه به ي تعاوني مستقر در مراكز روستايي جمع آوري شده و ها طريق شركت
اين محصول را مستقيماً از مراكز روستايي به  ،  ظرفيت سيلوهاي گندم در نقاط مختلف كشور

بنا بر اين بازار شهر سرابله در حال حاضر هم هيچ نقشي در  .  كند مياقصي نقاط كشور ترانزيت 
ي روستايي را اه سازماندهي و مبادله مازاد محصول فوق كه بيشترين سطح زير كشت حوزه

در  .كند ميلذا سودي هم تصاحب ن دهد، ميهم روي آن انجام ن اي دهد ندارد و پروسه تشكيل مي
سياسي و خدماتي است كه روستائيان به  -از نوع اداري  "شهري عمدتا -مجموع روابط روستا 

روزمره خود را كنند و البته بسياري از نيازهاي  ميخاطر الزامات سياسي و اداري به شهر مراجعه 
لكن سهم آن آنقدر ناچيز است كه  نمايند و اگرچه براي اقتصاد شهر سودآور است، مينيز تامين 

ي مالي و فني دولت شهر قادر به ادامه حيات نيست و اين روابط نيز متاثر از ها بدون حمايت
  .عملكرد دولت در شهر شكل گرفته نه بصورت طبيعي و ارگانيك

بري را  داري بهره توان مكانيزم تكوين و توسعه شهري مبتني بر نظريه سرمايه ميلذا در مجموع  ن
كه در تكوين و توسعه  شهر سرابله نقش اصلي و بسيار  ميبلكه مكانيز ،  براي سرابله صادق دانست

مؤثر را ايفا كرده است منطبق بر ساز وكاري است كه در نظريه دولت و شهرنشيني بر آن تأكيد 
بخش  به اين معني كه  نه تنها منابع تحرك ؛)113-1384،150رجي دارابخاني،ف(شده است 
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بلكه  ،  شود و ريشه در مازاد ملي دارد ميي محلي تأمين نها اقتصاد شهري از مازاد موجود در حوزه
چنين پولي  .  آيد ميشهر به گردش در  يي خدماتي در بدنه اقتصادها اين مازاد از مجراي فعاليت

ميان اقشار مختلف جامعه شهري دست به دست شده در نهايت به تحرك  ،  ل معيوبدر يك سيك
گردش اين .  بدون اينكه مناسبات مولدي را به همراه داشته باشد ،  شود مياقتصادي شهر منجر 

حاصل  ،  شود كه خارج از روابط ارگانيك توليد اقتصاد محلي ميمازاد از آن جهت معيوب تلقي 
  ). 232-233 ،  1383 ،  كبريعلي ا( شود  مي
  

  ي دولتي و خصوصي در فضا سازي شهرها عملكرد بخش
هكتار  1/64هكتار آن را بافت پر و 5/138 ،  باشد ميهكتار  6/202از كل فضاي شهر سرابله كه 

  ).6جدول ( دهد ميبقيه را فضاي خالي تشكيل 
ل ميدهد كه مستقيما با سرمايه را فضاهايي تشكي% 4/55هكتار معادل  73/76از كل بافت پر شهر

شامل فضاهايي است كه توسط %   6/44هكتار معادل  82/61گذاري دولت احداث شده است و
در اين رابطه اين است كه حتي فضاهاي مربوط  نكته قابل توجه اند بخش خصوصي احداث شده

ه غير مستقيم چه مستقيم و چ ،  )1368(بويژه پس از اجراي طرح هادي شهر  ،  به بخش خصوصي
و حتي برخي از فضاهاي خصوصي كه  اند با مباشرت و حمايت مالي و فني دولت احداث شده

يا برخي  اند مستقيماً توسط دولت احداث گرديده ،  باشند ميمربوط به اقشار نيازمند جامعه شهري 
بدين .  دان ي شاهد از طريق اعطاي وام بالعوض دولت ساخته شدهها از منازل مسكوني خانواده

فضايي و نهايتاً عامل اصلي تكوين و توسعه كالبدي شهر  عرصهنقش آفرين و بازيگر اصلي  ترتيب
  .  باشد ميسرابله دولت به عنوان بردار جديد توسعه شهري 

  
  ي دولتي، خصوصي وساير فضاها ها فضاهاي اشغال شده توسط بخش:  6جدول

  )1383( در شهر سرابله

  ت پرباف  مساحت شهر  نام فضا
  درصد/ سهم  هكتار  درصد/ سهم   هكتار

  6/44  82/61  50/30  82/61  خصوصي
  4/54  73/76  86/37  73/76  دولتي

  -  -  63/31  1/64  در دست ساخت/ فضاي خالي 
  %100  5/138  %100  6/202  جمع كل

   201و 169 ،  1384 ،  فرجي دارابخاني: ماخذ
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  نتيجه 
تكامل شهرنشيني تا پايان سده گذشته و تداوم ضعيف آن تا  در كشور ايران قانونمندي عام تكوين و

قبل از دهه چهل يعني زمان اصالحات ارضي به اين صورت بوده كه شهرنشيني متكي بر يكجانشيني، 
هاي محيط  زندگي يكجانشيني متكي بر معيشت ثابت يعني زراعت و زراعت نيز متكي بر مساعدت

شهر و شهرنشيني در جايي بوجود آمده كه  لذا.  فراهم آورده است طبيعي بوده كه امكان مازاد توليد را
، دولت بعنوان بردار جديد هاي سده اخير نخستين دههدر واقع تا اوايل . مازاد توليد وجود داشته است

با ايجاد تأسيسات و تجهيزات شهري و ارائه  خدمات عمومي به شهرهاي موجود، تنها توسعه شهري 
اما نقش اصلي  و ارتقاء هويت شهري و تسريع روند شهرنشيني آن كمك كرده است تكميل  به پويايي،

، در حاليكه با تغيير پايگاه اقتصادي كرده است ميايفا ) مازاد محلي - مالكان غائب(را نيروهاي سنتي 
دولت از مازاد كشاورزي به اقتصادي متكي بر درآمدهاي نفتي پس از اصالحات ارضي بويژه پس از 

مداخله دولت   كه قدرت عمل دولت را بسيار باال برد و آن را از مازاد محلي بي نياز ساخت، 57ب انقال
و در يك  مسلط شده؛ تا آنجا كه به طرق گوناگون هاي فضايي بويژه شهرها گسترده و بسيار در عرصه

ايي و ايجاد سياسي به نقاط روست - از جمله تفويض و ارتقاء منزلت اداري غيرطبيعي فرايند زودرس و
سياسي و خدماتي، ايجاد شهرهاي جديد و نو شهرها، شهرهاي توريستي، نفت  -  شهرهاي اداري

  . ي فضايي بويژه فضاهاي شهري تبديل شده استها به بازيگر اصلي عرصه  ...شهرها، شهرهاي نظامي و
اي بر درآمدها پس از انقالب مشروطيت مخصوصاً با تغيير پايگاه اقتصادي دولت با اتك بنابراين

كه موجوديت و توسعه  اند هاي فراواني از شهرها تكوين و توسعه يافته حاصل از فروش نفت، نمونه
  .باشد بطور مستقيم و غيرمستقيم محصول عملكرد دولت ميآنها 

بررسي شهر سرابله بعنوان يك شهر نوپا نيز حاكي از اين است كه اصلي ترين عامل و نيرو محركه 
مازاد هاي ناشي از  سياسي و تزريق سرمايه -هاي اداري  عه آن تفويض و ارتقاء منزلتتكوين و توس

  .باشد ملي مي
توان بر آن تاكيد نمود،  ميهاي شهر سرابله از منظر نقش و عملكرد دولت  آنچه به عنوان ويژگي

  :بندي است در موارد زير قابل جمع
و در يك فرايند زودرس رسماً هويت سياسي  -اين شهر با تفويض و ارتقاء منزلت اداري  -1

 .شهري پيدا كرده است

درصد كل فضاهاي احداث شده آن مستقيماً  با اعتبارات دولتي يعني با اتكاي به  4/55  -2
 .مازاد ملي ساخته شده است

 .آن با مباشرت و حمايت مالي و فني دولت ساخته شده است )مسكوني وتجاري(فضاهاي خصوصي  - 3
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ر بخش خدمات فعاليت داشته و در بطن اين بخش زيربخش درصد شاغالن د 06/66 -4
كل شاغالن را به خود % 75باشد  مياجتماعي كه منتسب به دولت  خدمات عمومي و

 .و اين روند در مقاطع سر شماري بعدي نيز ادامه داشته است) 1365(اختصاص داده 

 هاي پرداختبه  بيش از نيمي از شاغالن در بخش دولتي فعاليت داشته و افراد وابسته -5
دهند كه با احتساب اقشار نيازمند تحت حمايت  درصد را تشكيل مي 60به دولتي نزديك 

به درآمدهاي  )به لحاظ بعد خانوار( درصد جمعيت آن 80اندكي كمتر از ) 376(دولت 
اعتبارات (هاي دولتي  از بودجه را يا حداقل بخشي از درآمدشان اند بودهوابسته دولتي 
 .كنند ين ميتأم) جاري

بگير  به قشر حقوق "شديداستد و اقتصاد بازار آن در يك زنجيره  وابستگي  و ساخت داد -6
درصد ميزان كل فروش ماهانه كاالهاي  60بطوريكه بالغ بر  ،بخش دولتي وابسته است

درصد كل  65 به بادوام بازار آن بصورت قسطي با چك كارمندي صورت پذيرفته و نزديك
) اقشار نيازمند(پرداخت حقوق كارمندان و مستمري بگيران  زمان برمنطبق فروش آن 

 .باشد ميتوسط دولت 

ي دولتي، تنها ها پرداخت زمانبه تبع وابستگي زنجيروار به اعتبارات دولتي و  شهري اقتصاد بازار - 7
گيري  شكل. باشد مينيمي از ماه و به عبارتي نيمي از سال از تحرك، پويايي و رونق برخوردار 

اكثر واحدهاي تجاري آن از منشأ اعتبارات دولتي در قالب وام بوده و متصديان واحدهاي تجاري 
 . پذير هستند اغلب فاقد استقالل و بنيه مالي بوده و بسيار آسيب

روند رشد جمعيت و فعاليت و نيز رشد كالبدي آن همسو و منطبق بر روند رشد   -8
 . باشد مين ي دولتي و به عبارتي تابعي از آها دستگاه

باشد  ميفاقد بنگاه يا فضايي جهت جذب و جمع آوري و سازماندهي مازاد محصوالت روستايي  - 9
) مازاد ملي(بلكه در پيوند با در آمدهاي نفتي ) مازاد محلي(و اقتصاد آن نه در پيوند با ناحيه 

ه حضور و ي روستايي منبعث از كيفيت دوگانها برقراري روابط آن با حوزه  و شود ميتأمين 
عملكرد دولت در شهر و روستاها بوده، به عبارتي دولت با تغيير نقش سرابله به عملكرد خدماتي 
و ايجاد تأسيسات و امكانات در آن موجب تسهيل و تشديد روابط روستاها با سرابله شده است، 

ليد سياسي و خدماتي بوده كه به خودي خود سرمايه تو - لكن روابط عمدتاً از نوع اداري 
در واقع شهر .  كند يا بازده اقتصادي آنچناني ندراد كه به نفع توسعه شهر بكار گرفته شود مين

و عنصر دولت  باشد  ميي فوق يك شهر دولتي و وابسته به در آمدهاي دولتي ها سرابله با ويژگي
  . در تكوين و توسعه آن نقش بارزي ايفاء نموده است
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