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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا 

  1389 پاييز، 26دوره جديد، سال هشتم، شماره 
  

  بررسي نقش دولت در رشد و گسترش فيزيكي شهر ماسال با تاكيدبررسي نقش دولت در رشد و گسترش فيزيكي شهر ماسال با تاكيد
  ي  كشاورزي پيراموني  كشاورزي پيرامونبر تغيير كاربري اراضبر تغيير كاربري اراض

  
  سرا و پروانه صفري لوحه محسن كالنتري محمدتقي رهنمايي،

  
  چكيده

يي همراه بوده است، اما ها بدر ايران همواره با فراز و نشي يسير تكوين شهر و شهرنشين
. ي كمي وكيفي شهرنشيني كشور طي پنجاه سال اخير بسيار متفاوت از پيش ازآن استها يدگرگون

انقالب مشروطيت و به ويژه بعد از اصالحات ارضي، در سياست واقدامات خرد و دولت پس از 
هاي كشور بسيار موثر  درآمد حاصل اين رانت در اقتصاد شهر. خود به رانت نفت تكيه نمود نكال

ها و اقدامات دولت در زمينه  در كنار سياست ها هاي نفتي در شهر دگذاري و درآم سرمايه. واقع شد
ي متعدد و ها جاذبه دي گسترده، توسعه كالبدي،توسعه صنعتي و ايجاها اجراي طرح ن،زمين و مسك

، موجب رشد تعداد و جمعيت و عملكرد شهرها شد، به نحوي كي بزرگ و كوچها در شهر عمتنو
جمله  شهر ماسال از. يابند شقواره گستر يسبب شد تا شهرها، بسيار ب ها كه اين دگرگوني

ي دولت قرار گرفته است ها ز انقالب اسالمي به شدت تحت تاثير سياستشهرهايي است كه پس ا
آن بسيار افزايش يافته است و از آنجا كه اين  تبه بعد جمعيت و مساح 1370 لو به ويژه از سا

بخش وسيعي  دولت، تي كشاورزي قرار گرفته است، با تاثيرپذيري از اقداماها شهر بر بستر زمين
مقاله .ي شهري رفته استها و كاربري زمون اين شهر به زير ساخت و ساكشاورزي پيرا ياز اراض

اسنادي  - اي  و با استفاده از دو روش كتابخانه يحاضر كوشيده است به شيوه توصيفي و تحليل
اين شهر طي چند دهه اخير، مهمترين عوامل و  دتكوين و رش وميداني،ضمن بررسي سير پيدايش،

است را  هدولت كه در گسترش فيزيكي شهر ماسال موثر بود وكارهاي ناشي از اقداماتزسا
كاربري اراضي  رگسترش شهر و تاثير آن در تغيي تميزان و جها از طرفي نوع و شناسايي كند و

  .كشاورزي پيرامون شهررا معين نمايد
 دولت،گسترش كالبدي، ماسال، كاربري زمين  :كليدواژگان
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  مقدمه
هاي دولت در كشورهاي  فعاليت هدر اندازه و شيوطي چند سال گذشته، تحول شگرفي 

دولتها در رشد شهري در پي حوادث مختلف جهاني  شمختلف جهان پديد آمده است و نق
ي در حال ها كشور). 2- 3صص ،1378 بانك جهاني،( يي را طي نموده استها دفراز و فرو

ي دولت قرار ها يگير م، تدابير و تصميها توسعه نيز با شدت بيشتري تحت سيطره سياست
ي عمل دولت عمدتاً متمركز اين  وابسته به نحوه زآنها ني يبه تبع آن رشد شهرنشين ودارند 

به همين دليل شهرنشيني در بسياري از كشورها از جمله ايران تحت تاثير .جوامع است
  .هاي دولت، به شدت گسترش يافته است برنامه

ان باستان تاكنون نقش حساس و مهمي در زم زدولت ايران در سير تاريخي حيات خود ا
هرچند نوع و ميزان اين نقش از زماني به زمان ديگر . ي آن داشته استها هشهرنشيني و شيو

شود،  مي  انقالب مشروطه نقطه عطفي در تحول شهرنشيني كشور محسوب . متفاوت است
هرچند نمود اين  .كند چراكه ساخت وكاركرد دولت به دليل اتكا به مازاد نفتي تغيير مي

گردد، چراكه پس از اين دهه و به  مي  باز  40تحول درعملكرد دولت به سالهاي پس از دهه
داري دچار  بيشتر دولت به شهرها، نظام توليد پيش سرمايه هگذاري و توج دنبال سرمايه

جديدي در روابط سكونتگاهي بين شهرها و روستاها پديد آمد كه  تركود شد و مناسبا
آن رشد انفجاري شهرهاي بزرگ و افزايش تعداد نقاط روستا ـ شهري وشهرهاي  نتيجه

درواقع دولت از اين دوران به بعد به عنوان متولي . باشد مي   1350كوچك بويژه پس از دهه
بنابراين دولت در نتيجه . رشد وتوسعه در تمام شئونات زندگي مردم ايران تبديل گشت

ي توسعه ها طرح يا سياستهاي متعددي چون تدوين و اجراتوجه هر چه بيشتر به شهرها ب
شهري، تزريق اعتبارات جاري وعمراني به شهر وتفويض عملكردهاي اداري ـ سياسي به 

رشد شهرنشيني ،  شهرها تساختار اقتصادي و حيا رآنها،گسترش نظام ديوان ساالري  و تغيي
دراثر . سترش فيزيكي استاز جمله پيامدهاي اين رشد، گ.در كشور را تسريع بخشيد

تغيير  نمستقيم دولت، مكانيزمهاي پويايي شهرها دگرگون شد و ضم رمداخله مستقيم و غي
قابل  ياجتماعي و فرهنگ،  شهرها، منشاء تحوالت كالبدي، اقتصادي تاندازه و مساح
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ي ها توجهي شد، از جمله اينكه از نظر كالبدي بسياري از منابع طبيعي و از جمله زمين
شهري  يوسازها به ساخت مساعد كشاورزي پيرامون شهرها در اغلب موارد تغيير يافت و

 موضوع مقاله حاضر است و،  وكيف اثرگذاري اين مكانيزيم قدرتمند بررسي كم. تبديل شد
به عنوان نمونه شهر كوچك اندام و تازه تاسيس ماسال در خطه سرسبز گيالن مورد مطالعه 

 .قرار گرفته است
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  مسئله بيان
قراردارد، اين شهر طي  تكيلومتري شهر رش 45ماسال در استان گيالن در  كشهر كوچ

سرآغاز  .فيزيكي سريعي را تجربه كرده است شسالهاي اخير رشد جمعيتي و گستر
در نتيجه تصميمات سياسي ـ 1340دگرگوني در ماسال و در حقيقت شهر شدن آن به سال

دهد، اين  مي  آمارها و شواهد محلي نشان . گردد ر برمياداري و تأسيس شهرداري در اين شه
شهر تا چند سال پس از اين كه به طور رسمي به عنوان شهر تعيين گرديد و با وجود 

و ارتقاء به مركز بخش و تا وقوع انقالب اسالمي عمالً  1355تأسيس بخشداري در سال 
ي ها روستايي و ويژگيجمعيت، مساحت و كالبدي كوچك داشته است، سيماي غالب آن 

رشد و  60اما پس از انقالب، بويژه بعد از دهه. شهري كمتري برآن حاكم بوده است
به  1367نفر در سال  13730بسيار زيادي گرفت و جمعيتش از  تگسترش اين شهر، سرع

در واقع .هكتار رسيد427هكتار به 173مساحت آن نيز از . رسيد 1385نفر در سال  20891
تر و به  ب اسالمي، استقرار نهادهاي اداري ـ سياسي در اين شهر كوچك پررنگپس از انقال

  . ي نسبتاً شهري براي حوزه نفوذ خود تبدل شدها مكاني مركزي با جاذبه
در جلگه ... اقليم مناسب،  ماسال در محيط مساعد طبيعي باآب، خاك از آنجا كه شهر

ي حاصلخيز ها قي شهر، بسياري از زمينحاصلخيز گيالن واقع شده است، در اثر گسترش اف
 شهري و عمدتاً مسكوني رفته است، وسازهاي كشاورزي و باغات پيرامون آن به زير ساخت

مترمربع بوده  5/75سرانة كاربري مسكوني در اين شهر حدود ،  1385اي كه در سال  به گونه
وني اختصاص يافته درصد به كاربري مسك 4/60، ها درصد كاربري 100به عبارتي از،  است
كوشد جهت بررسي گسترش فيزيكي شهر ماسال  بنا به مراتب فوق اين پژوهش مي. است

  :به سواالت اساسي زير پاسخ دهد
آيا ارتباطي ميان اقدامات و تصميمات دولت و گسترش شهري ماسال در چند دهه  •

  اخير وجود دارد؟
كالبدي شهر ماسال  شتاثيرگذار اقدامات دولت در رشد و گستر يساز و كارها •

 چيست؟
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  فرضيات پژوهش
راستاي مطالعه نقش دولت در  در فرضيات پژوهش حاضر با توجه به سواالت تحقيق و
 :گسترش شهري ماسال به شرح ذيل انتخاب شده است

ي توسعه شهري ماسال درگسترش كالبدي شهر، ها تهيه و تصويب و اجراي طرح •
  .مون اين شهر مؤثر بوده استنوع و ميزان تغيير كاربري اراضي پيرا

و اقدامات بخش دولتي در رشد و گسترش فيزيكي شهر ماسال  ها مجموعة سياست •
  .و نوع و ميزان تغيير كاربري اراضي پيرامون اين شهر مؤثر بوده است

  
  روش انجام پژوهش و مراحل اجراي آن

تا عوامل . تپژوهش حاضر با تركيبي از روشهاي توصيفي، تطبيقي ـ قياسي كوشيده اس
ي تحقيق ها در اين راستا داده. تاثيرگذار در گسترش كالبدي شهر را مورد تحليل قرار دهد

 تمشاهده و برداش شو رو) استفاده از منابع تاريخي و اسناد( اي  به دو روش كتابخانه
ي مختلف، ها ي هوايي شهر ماسال در دورهها عكس و ها ميداني، مصاحبه و بررسي نقشه

مديريت شهري ماسال گردآوري شده است و همچنين  ناز مردم و مسئولي پرسشگري
 excel ،Edris از نرم افزارهاي ها و يافته ها گرافيكي داده ي آماري وها جهت تحليل

  . استفاده شده است   Arcviewو
  

  مباني نظري پژوهش
ز سوي ي مختلفي اها در زمينة تكوين و گسترش فضايي ـ كالبدي شهرهاي ايران نظريه

داري  نظران و پژوهشگران ارائه شده است، با توجه به جايگاه ويژه دو نظرية سرمايه صاحب
بري و نظرية دولت و شهرنشيني در اين پژوهش سعي شده است، تا ميزان انطباق  بهره

شهرنشيني مورد مطالعه  گسترش شهر ماسال با تكيه بر نظريه دولت و هاي رشد و مكانيزم
كه در زمينة فرايند شهر و  اي  ني است با وجود نكات كليدي و بسيار ارزندهگفت. قرار گيرد

بري وجود دارد و اين  داري بهره شهرنشيني ايران و كشورهاي خاور ميانه در نظرية سرمايه
كنندة نظام شهري ايران است، ولي بدنبال وقوع تحوالت  نظريه در بسياري از موارد تبيين
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سي سدة اخير و بويژه پس از اهميت يافتن نفت در اقتصاد كالن اجتماعي ـ اقتصادي و سيا
گيري فراوان از اين محصول، مرحلة جديدي از شهر  كشورهاي نفت خيز خاور ميانه و بهره

ي اجتماعي ـ اقتصادي و ها ي آن بر تمام عرصهها و شهرنشيني مطرح شده است كه پيامد
  . باشد مي  ن كشو ايران مكاني شهرها سايه افكنده است كه نمونة بارز آ

بري به نوع مازاد  داري و بهره نظرية دولت و شهرنشيني از نظرية سرمايه ويژگي متمايزكنندة 
گردد كه پس از  مي  ملي در گردش، جهت جريان آن و عناصر و بازيگران در اين فرايند بر

ـ اقتصادي ي مختلف حيات اجتماعي ها انقالب مشروطيت و بدنبال تحوالتي كه در عرصه
در دورة . دهد مي  و سياسي كشور بوقوع پيوست تفاوت اساسي خود را با دورة سنتي نشان 

شد و سپس  مي  سنتي، نظام اداري كشور بدين نحو بود كه كشور به اياالت و والياتي تقسيم 
به شكل تيول و يا اقطاع در اختيار عناصر وابسته به دربار شاهزاده گان، ديوان ساالران، 

اين عناصر با قبول تعهدات مالي و احياناً . گرفت مي  نظاميان يا سران اياالت و عشاير قرار 
آوري مازاد محصوالت روستايي و شهري منطقة تحت نفوذ خود  نظامي معيني به جمع

پرداختند و پس از پرداخت ديون حكومتي، مقادير قابل توجهي از اين مازاد جمع آوري  مي  
ماند كه با توجه به اقامت اين عناصر در شهرها طبيعتاً در آنجا  مي  ها باقي شده براي خود آن

  ). 22- 21؛ صص 1373رهنمايي،(رفت  مي  هزينه شده و يا در امر تجارت بكار 
پس از انقالب مشروطيت، مازاد نفت در كنار مازاد روستايي و عنصر دولت در كنار عناصر 

ي قبل از ها ل اقتصادي دولت در مقايسه با دورهقديمي شهري مطرح شد و توان و استقال
گسترش روند  ي انقالب مشروطيت،ها يكي از پيامد. آن به شدت افزايش يافت

دولت نيز به منظور . داري در ايران است مدرنيزاسيون به منظور گذار و بسط روابط سرمايه
ود نيازمند بهبود گذاري در اين راه و همچنين در رابطه با تحكيم قدرت خ تسهيل سرمايه

كارايي و تحول در دستگاه خود بود كه اين امر با نوسازي دستگاه دولت و پيدايش نظام 
در اين راستا و بر مبناي اهداف . اداري ـ سياسي جديد صورت عملي به خود گرفت

ي سياسي ـ ها استراتژيك، تقسيمات سياسي جديدي در كشور اجرا شد كه به پيدايش واحد
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ي شهري و روستايي وابسته به آنها ها وح استان، شهرستان، بخش و منظومهاداري در سط
  .منجر گرديد

استانداران، فرمانداران و بخشداران به جاي عناصر شهري قديمي نشسته و با كاركردي جديد، 
يي ها مازاد ملي را در قالب اعتبارات جاري و عمراني در حوزة مسئوليت خود به لحاظ اولويت

بدين ترتيب جريان جديدي از گردش مازاد از نقاط مركز به سوي نقاط . يع كردندتقسيم و توز
شهري و همچنين روستايي پديد آمد و در كنار عناصر قديمي شهر و سازوكار عمل آنها، 
عنصري جديد به نام دولت با عملكردهاي جديد پا به عرصة حيات اجتماعي ـ اقتصادي شهر 

 ي كوچك شهري وها د، ديگر جريان سرمايه از واحدگذاشت كه با ورد اين عنصر جدي

ي بزرگ از طريق عناصر قديم شهري ها به شهر،  شد مي  روستايي كه توسط كشاورزان توليد 
ي بزرگ به ها شهر اداري جديد از مركز و –يابد بلكه از طريق واحدها ي سياسي  ميانتقال ن
 ؛1378 اكبري، علي/23- 22؛صص1373،رهنمايي( يابد مي  روستاها جريان  ي كوچك وها شهر

  :شهرنشيني عبارتند از بنابراين مهمترين مشخصات نظريه دولت و ).36- 34صص
كند كه طي  مي  توسعه فضايي كانونهاي شهر را معرفي  الگوي جديدي از رشد و 

 .اند مباشرت دولت شكل گرفته ي اخير با حمايت وها دهه

داند كه بوجود  مي  سياسي جديد كشوري  –ي رشد شهرها به نوعي متاثر از نظام ادار 
 .آمد

 اقتصادي و -در مباني نظري آن، انقالب مشروطيت نقطه عطفي از تحوالت اجتماعي 

 .شود مي  پيامدهاي آن در فضاهاي شهري محسوب 

ي عمراني و ها ي دولتي و اعتبارات جاري و عمراني دولت براي اجراي طرحها سرمايه 
بازتاب فضايي چشمگيري در گسترش كالبدي شهرها پرداخت حقوق كارمندان 

 .دارد داشته و

كننده انحصاري  افزايش درآمدهاي نفتي در دست دولت به عنوان دريافت پيدايش و 
 .انباشت آن در خزانه دولت عامل اقتصادي اثرگذاري بر نظام شهر است بهاي نفت و
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تصميمات آن تابع  وبخش خصوصي از نظر اقتصادي بعد از بخش دولتي قرار گرفته  
 .ي دولت استها سرمايه گذاري سياستگذاري بخش دولتي و

اجتماعي تحت حاكميت دولت يك سويه بوده  –جريان حاصله از نظام اقتصادي  
 را تحت تاثير قرار داده است ها ويژگيهاي سلسله مراتبي خاص شهر بر اساس است و

  ).7ص ،1385 اميريان،(
 ربه مقر ها شهري در نظام سياسي ـ اقتصادي كشور، شهر ديديابي عناصر ج به دنبال قدرت

انداز  اند و نهاد دولت در چشم ي قدرت دولت تبديل شدهها عمده فعاليتهاي اقتصادي اين بازو
با در دست  فرهنگي خود و ي تاريخي، اقتصادي وها كنوني و آينده كشور با اتكا بر شالوده

همچنان به عنوان تنها نيروي اثرگذار بر  محلي آن، و با تخصيص ملي داشتن رانت عظيم نفتي و
  ).124- 125،صص1381عظيمي،( كاركردي شهرهاي كشور خواهد بود الگوي كالبدي و

 
  پيشينة پژوهش 

شهرگرايي مورد توجه انديشمندان و  در طي سالهاي گذشته بررسي دولت در شهرنشيني و
متعددي منتشر شده است كه  تقاالجهاني كتب و م حدر سط. پژوهشگران قرار گرفته است

اما . اند كالبدي شهر اشاره نموده شهركدام به نوعي نقش دولت در شهرنشيني و گستر
بررسي تاثير دولت در شهرنشيني ايران نخستين بار توسط دكتر محمدتقي رهنمايي در 

س بري هان داري بهره شهرنشيني، نقدي بر نظريه سرمايه دولت و" اي تحت عنوان مقاله
مطرح شده است كه طي سالهاي اخير چندين پژوهش و رساله  1373در سال "بوبك

دانشگاهي بر پايه آن به انجام رسيده است؛ ازجمله دكتر ضيايي و دكتر اميريان در 
كاركرد دولت و چگونگي مداخله آن در گسترش  هاي خود به تحليل ساخت و رساله

هاي گسترش شهري در  ي و آقاي فرجي مكانيزمشهري ايران پرداخته اند، يا دكتر علي اكبر
 .اند مورد كنكاش و بررسي قرار داده ايالم و شهر سرابله را

شهرنشيني  دگسترش شهري و رون ي فوق به نوعي نقش دولت را درها شهر يك از پژوه
شهرهاي  شاما به جايگاه دولت در رشد و گستر. اند در سطح ملي و محلي تشريح نموده

متر توجه شده است، بنابراين بررسي اين مهم براي شهركوچك ماسال با كوچك كشور ك
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برخورداري از اقتصاد خدماتي ـ كشاورزي  وپسكرانه زراعي مرغوب يك ضرورت تلقي 
اينگونه شهرها در نتيجه تزريق مازاد نفتي دولت به يكباره دچار رشد  هشود چرا ك مي  

رسند كه در  مي   اي  تي دچار ركود و به مرحلهاز مد دگردند و بع غيرطبيعي و نامتعادل مي
از سوي . توانند مسير توسعه مطلوب و پايدار را طي نمايند صورت قطع اين مازاد، نمي

از نظر  بسياري از اراضي زراعي مرغوب پيرامون آن تخريب و ديگر درپي اين گسترش،
ي منفي رشد و بنابراين شناخت يكي از پيامدها. زيست محيطي دچار مشكل شده است

كند كه با  مي  گسترش شهري تحت تاثير اقدامات دولت از يك سو اين ضرورت را ايجاد 
ي ها شناخت و درك اين دگرگوني و منطق حاكم برآن از سوي ديگر به انتخاب سياست

 . هدايتي و كنترلي متناسب اقدام شود

  
  سير پيدايش و تكويني شهر ماسال

 .در بخش جنوب شرقي شهرستان ماسال استقرار دارد - المركز شهرستان ماس -شهر ماسال
عوامل محيطى و طبيعى . دارد مركز استان گيالن قرار رشت، كيلومتري شهر 45اين شهر در 

سكرانه زراعى مرغوب پهمچون اقليم، بارندگى مناسب، پوشش گياهى و توپوگرافى، وجود 
 تحت تاثيرماسال  ستانشهر .پيدايش اين شهر تاثير غيرقابل انكاري داشته استدر 

از سه ناحيه عمده جغرافيايى جلگه، كوهپايه و كوهستان تشكيل شده است و با  ،توپوگرافى
در  شهرستان، ماسال در قسمت جنوب شرقى شهر ،شهرستانشيب اين  جهت توجه به

درصدى با  1از شيب كه  به نحوياى و كم شيب قرار گرفته است  جلگه ،سطحى هموار
هاى هوايى همچون پر فشار  ورود جريانات توده. استه شرق برخوردار جهت غرب ب

شده  شهر و شهرستان ماسال بارندگى فراوان در سببسيبرى و پر فشار اطلس شمالى 
همراه بارندگى فراوان در ايجاد و تقويت پوشش  متناسب حرارت درجه در واقع .است

رونق اقتصاد و  برنج محصول گياهى و كشت و زرع محصوالت كشاورزى از جمله
اقتصادى نسبتاً  ـ و در نتيجه حوزه نفوذ تجارىنقش داشته است كشاورزى شهرستان 

و گسترش  گيرى شهر نقش بازار نيز در شكل. آورده است پديدبراى شهر ماسال  مناسبي
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اوليه شهر چه در قديم و هسته بازار قديمى ماسال به عنوان . است اهميت ئزحاكالبدي آن 
اين شهر  به  را اكنون بسيارى از تجار شهرهاى مختلف، بويژه شهرهاى استان گيالن چه هم

چرا كه ماسال قبل از اينكه به عنوان نقطه شهرى شناخته شود به . استكوچك كشانده 
دركنار اين شرايط ماسال همانند بسيارى از  .شد مي  شناخته بازار معروف و قديمى آن  سبب

پايان حكومت پهلوى با برخوردارى از مركز تجارى كوچك  رهاى استان گيالن تاهش
هاى آن مراقبت و كنترل مازاد  كه وظيفه اصلى فئودالبوده است بلوك نظامى  بصورت يك

اين مركز چند فئودال مالك  .محلى در حوزه نفوذ و انتقال آن به شهر رشت بوده است
ريافتى خود را به رشت منتقل مالكانه د عمدتاً بهرهبودند كه اين افراد تجارى كوچك 

در بين اين . گرفت گذاريهاى آنها نيز در شهر رشت صورت مى و عمده سرمايه كردند مى
ماسال عمران و آبادانى  جهتاز سرمايه خود را  بخشيها، شخصى از خاندان ماسالى  فئودال

عمده  و داشت ها در شهر رشت اقامت اما وى نيز همانند ساير فئودال صرف نموده است،
غير بومى ماسال  تجار مهمتر از اينكه بيشتر .گرفت مي  رشت انجام  دراو  گذارى سرمايه
. 1شد از ماسال خارج مى بوسيله آنها مازاد روستايى به همين جهت بخش زيادي از و بودند

شده است ولذا به هيچ  وامل مانع از تحقق انباشت سرمايه در اين مركز تجارىعتمام اين 
هانس  بري بهره دارى  نظريه سرمايه توان رشد وگسترش اين شهر را منطبق با يمعنوان ن

هاى مستقيم و  بعد از انقالب تحت تاثير سياست دانست وبوبك تا قبل از انقالب اسالمى 
هاى  مساعدت با وجود. يافتاين مركز روستايى به تدريج هويت شهرى  دولت غيرمستقيم

هويت ماسال  به وانستتناين عوامل به تنهايي ن ،شهر اين گيرى محيطى و محلى در شكل
 گسترش شهرموجب دركنار حضور نيروى جديدى بنام دولت اين عوامل . ببخشدشهرى 

  .شده است
  

   

                                                 
 
  1386،بهار)كسبه وساكنين قديم مردم(مصاحبه نگارنده با مردم ماسال.  1
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  بررسي عملكرد دولت در گسترش فيزيكي شهر ماسال
مجموعه اقدامات و سياستهاي دولت در گسترش فيزيكي وتغيير كاربري اراضي شهر ماسال 

  :تند ازعبار
  
 سياسى و گسترش نظام ديوان ساالرى در شهر -تفويض عملكرد ادارى  •

دهد بين منزلت يابي اداري ـ سياسي شهر ماسال از جانب دولت و  مي  مطالعات نشان 
 .داري وجود دارد گسترش كالبدي شهر رابطه معني ساخت اجتماعي و پذيري، تغيير جمعيت

ترين رشد  از پايين منزلت اداري ـ سياسي برخوردار بود،ترين  كه زماني ماسال از پايين چرا
كه ماسال يك نقطه روستايي  45-55در دهه  .جمعيتي، اقتصادي وكالبدي را برخوردار بود

هكتار  3/40نفر و مساحت آن  440شد، جمعيت و مساحت شهر تنها بالغ بر مي  محسوب 
  ).3و 2و1ك به نمودار.ن(. بوده است و هفت اداره دولتي در اين  شهر وجود داشت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به باالترين منزلت اداري ـ سياسي يعني مركزيت  75- 85مهم اينكه زمانيكه ماسال در دهه 
هكتار  427نفرومساحت آن نيز به  20891جمعيت آن بالغ بر شهرستان ماسال ارتقاء يافت،

اي اداري در اين شهر رسيده است و از سوي ديگر باالترين تعداد نهاده 1385در پايان سال 

0
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  نمودار(1) روند تحوالت جمعيتي ماسال(1335-1385)

جمعيت
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درصد از مجموع دستگاههاي اداري به شهر  3/38استقراريافت چنانچه در اين دوره بالغ بر 
 .اضافه شده است
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نمودار ( 2) روند رشد دستگاههاي دولتي در ماسال( 1335-1385)

تعداد دستگاه

 

نمودار (3) كسترش فيزيكي شهر ماسال در ادوار تاريخي   
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منجر   چون فرماندارى، بخشدارىآنها دولتى ـ  استقرار ادارات و نمايندگان سياسىدر واقع 
 1385سال  در كهچنان. شدهر شاين  ايعمرانى و جارى بر قابل توجه جذب اعتباراتبه 
صول مختلف عمران شهرى و روستايى، فريال اعتبار عمرانى در  63،372،400،000مبلغ

 .براي اين شهرستان تخصيص يافت ...و بهسازى ،آسفالت ،گاز، تاسيسات زيربنايى آب
 هاى عمرانى از اين اعتبارات به فعاليت  ريال10،957،595،000  مبلغ سال، اين درهمچنين 

 طريقاز  كه 70- 75ميزان اعتبارات عمرانى سالهاى  بررسي. شهر ماسال اختصاص يافت
همين كه ماسال در  دهد نشان مى ،تزريق شده استماسال  منابع دولتى به شهردارى شهر

افزايش قابل آن  ميزان اعتبارات عمرانى ،يابد مي  ارتقاء به مركزيت شهرستان  1376سال 
 2/7از كل اعتبارات از  1376چنانكه ميزان اعتبارات دريافتى سال . يافته است اى مالحظه

بي . )4ك به نمودار.ن( داشته است افزايش 1384درصد در سال  34/ 2درصد به ميزان 
ي دولتي در گسترش ها اين مقطع زماني صرف حجم قابل توجهي اعتبار و بودجه شك در

 1 .استپذيري آن بسيار تاثيرگذار بوده  شهر ماسال جمعيت
 

 
 

    

                                                 
 
  .آمارها از اسناد ومدارك موجود درفرمانداري شهرستان ماسال وشهرداري ماسال اخذ شده است.  1

 

نمودار(4)درصد توزيع اعتبارات عمراني شهرداري ماسال(1370-1384)
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  دگرگوني عملكردي شهر
ي اداري ـ سياسي طي دهه اخير و به دنبال ها تفويض منزلت دومين تحولى كه در نتيجه

صورت  بدينتحول عملكردى است  ،استقرار نهادهاى دولتى نصيب شهر ماسال شده است
افزايش  ،سىاستقرار شاغلين دولتى و عمومى و نظام بوروكرامنجر به استقرار اين نهادها كه 

در نتيجه . شده است تقاقى اين خدمات توسط بخش خصوصىشخدمات و شاغلين ا
 .استتغيير نموده خدماتى امور كشاورزى به ي ها از فعاليت ماسال شهر ياقتصاد تركيب
درصد رشد نسبت به سال  4/14، با 1375شاغلين بخش خدمات در سال  كه اي  به گونه

و دربين شاغلين بخش خدمات، خدمات عمومي و  رسد مي  درصد  4/55، به 1365
از . درصد افزايش يافته است 50بالغ بر 65درصدي نسبت به سال  74/2با رشد  ياجتماع

همراه  يسوي ديگر دولت با استقرار نظام بوروكراسي و با تزريق اعتبارات جاري و عمران
ههاي روستايي شهرستان و و آباداني را ني متعدد در شهر ماسال و عمراها با ايجاد جاذبه

بردن آگاهي مردم واعطاي انواع تسهيالت به روستائيان منجر به افزايش مازاد روستايي  باال
اين امر به نوبه خود شكل جديدى از مراجعات  .آن به شهر ماسال شده است لو انتقا
ا مركزي شهر ر كه نقش را پديد آورده است شهرى تحت عنوان مراجعات اجبارى - روستا 

درپي اين اقدامات، عالوه براينكه روابط تجاري ديرينه مردم ماسال . تقويت كرده است
نسبت به گذشته افزايش يافته است، بلكه روابط جديدي در قالب روابط اداري ـ سياسي، 

در شهر ماسال ايجاد شده  يبه مدد استقرار خدمات برتر عمومي و اشتقاق... آموزشي و
بهره برده است و در پي اين  يل از اين روابط اجباري و اختيارشهر ماسا داست و اقتصا

تحول، اندازه و محدوده  قانوني شهر و فضاهاي كالبدي آن گسترش قابل توجهي يافته 
  ).2و1ك به نقشه شماره .ن(  است
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 دگرگوني كالبدي شهر

ي استقرار نهادهاى دولت ـ سياسي وي اداري ها تفويض منزلت نتيجه در دگرگوني كالبدي
درگسترش كالبدى  و غيرمستقيمدگرگوني به دو صورت مستقيم اين  .سومين تحول است

و سازمان  47 شهر اجرايىو سياسي  و  ادارىي ها فضاحاضر  درحال.استتاثير داشته شهر 
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احداث كه به صورت پراكنده در سطح شهر  )1ك به جدول.ن( باشد هكتار مى95/11بالغ بر 
برابر شمار دستگاههاى دولتى قبل از  7واقع درحال حاضر دستگاههاى دولتى  در. است شده
از سوى ديگر . است ماسال )1355(سياسى و كسب هويت شهرى  -منزلت ادارى ءاعطا

اين عملكرد  كه چرا. در گسترش شهر داشته استاستقرار نهادهاى دولتى اثر غيرمستقيمى 
از سوى ديگر است فرصتهاى شغلى دولتى و عمومى در شهرشده ايجاد  جديد شهر موجب

دفاتر اسناد و امالك،  ،خدمات كامپيوترى چون تبعيبه دنبال خود فعاليتهاى  مشاغلاين 
تمام شاغلين  بي شك.توسط بخش خصوصي ايجاد نمود را ...چاپ و كپى، كتابفروشى و

و  نمودسكن در شهر ماسال پيدا فضا و م مندعمومى نياز ،خصوصى ،دولتى ياد شده اعم از
يابي بورس بازي  عامل موجب رونق مجموعه اين سه .گرديدمنجر به گسترش كالبدى شهر 

  .مسكن در سطح شهر شد زمين و
 

 ي دولتي و عمومي و خصوصي در شهر ماسالها فضاهاي اشغال شده توسط بخش:1جدول
)1385(1  

  )درصد(مساحت  )هكتار(مساحت  شرح
  17/36  9/157  )ـ تجاريمسكوني (خصوصي

  79/2  95/11  )دستگاههاي دولتي يا وابسته به آن(دولتي
  85/12  91/54  ..).معابر و+ تأسيسات و تجهيزات+ سبز(عمومي

  8/9  42  زمين خالي و رودخانه
  5/37  160  زمين كشاورزي

   100  427  جمع
 

  
   

                                                 
 
  .استخراج شده است)1385(اطالت وآمار از نقشه كاربري اراضي وضع موجود شهر ماسال . 1
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 شهر و تاثيرآن در  گسترش كالبدي طرح هادىتصويب و اجراي  تدوين و

دولت متمركز ايران در تمام مراحل تدوين و تصويب و اجراى طرح هادى حضور فعال و 
متاسفانه  .شود مي  اجرا  1370در سال تهيه و 1367طرح هادي ماسال در سال  پر رنگ دارد

بينى  از جمله پيش ي صورت گرفته است،هاى غلط بينى پيش وتدبيرى  بىتدوين اين طرح با 
منجر به افزايش محدوده مترمربع   204/ 9 به ميزان سرانه و تعيين آينده عيتجم تعداد اشتباه

كميته فنى استاندارى گيالن پس از  عالره بر اين. 1شود هكتار مى 281هكتار به  173شهر از 
پردازد  به بررسى مجدد اين طرح مى 74گذشت چهار سال از اجراى طرح مذكور، در سال 

كه عمدتاً اراضى  از اراضي پيرامون شهر راهكتار  146ود كننده حد و بدون دليل قانع
و عمالً محدوده قانونى شهر به . كند به محدود شهر اضافه مى ،حاصلخيز كشاورزى بود

از اراضى كشاورزى  )درصد 4/44(هكتار  128رسد كه نتيجه آن تغيير  هكتار مى 427
 5/20همچنين حدود . است) هكتار 62/89(مرغوب به كاربريهاى شهرى و عمدتاً مسكونى 

هكتار از اين اراضى به كاربريهاى آموزشى، ادارى، نظامى، درمانى، بهداشتى، فضاى سبز و 
مستقيم دولت سياستهاي  شبكه معابر و تاسيسات و تجهيزات فرهنگى و ورزشى تحت تاثير

كتار ه 15هاى عمرانى ديگر در كنار اجراى طرح هادى تغيير يافت و حدود  در قالب طرح
بنابراين اين ابزار . به زمين خالى تغيير يافته است 67- 85از اين اراضى نيز طى سالهاى 

سياسى وارد عرصه  -بسيار قدرتمند كه چند صباحى بعد از تفويض عملكرد ادارى 
تر از ساير بردارهاى دولتى در  بسيار قدرتمندتر و مسلط ،گسترش كالبدى شهر شده است

  .موده استعمل ن ماسالگسترش شهر
 جزء زمينهاى حاصلخيز و مرغوب كشاورزىي فوق زمينها يتمامنكته حايز اهميت اينكه 

با تصميمات . گرفت مي  توليد ميوه مورد استفاده قرار كشت برنج و  هتج بوده است كه
 تهيه و مستقيماً زير نظر دولتتوسعه شهر كه تهيه و تصويب طرح  دولت و درنتيجه

  .دهد مي  افزايش هكتار  427را به شهر محدوده  گردد، مي  اجرا  تصويب و

                                                 
 
  1367دي ماسال، ها اسناد طرح .1
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 680هكتار به  427نيز محدوده شهر از  1383 به موجب بازنگرى طرح هادى در سال
در  1393درصد در سال  3نفرى با نرخ رشد  26732 ميزان هكتار جهت افزايش جمعيت به

ده شده به شهر، حدود هكتار زمين افزو 253از ميزان اينكه جالب . نظر گرفته شده است
 160با وجود  است البته اين اراضي يهكتار شامل اراضى كشاورزى بسيار مرغوب 137

شهر، به عنوان ذخيره مسكونى به شهر اضافه شده  ههكتار از اين اراضى درداخل محدود
  ).12، ص1383بازنگري طرح هادي،( است

  
  1سياست عرضه دولتى زمين در شهر ماسال

و در راستاى اجراى قانون وقت شرايط  اوضاع و نقالب اسالمى به دليلپس از پيروزى ا
جوابگويى به نياز مسكن روز افزون اقشار و براي ) 1358(لغو مالكيت اراضى موات شهرى 

تحقق عدالت اجتماعى و برابرى، بيشتر اراضى موات شهرى  به منظورسر پناه  محروم و بى
مانند بسيارى از شهرهاى  ماسال زماني، شهر درآمد در اين مقطع دولتبه تملك كشور 

و  نبوده است بازى زمينبورس بزرگ و متوسط اندام كشور دچار بحران زمين و مسكن و 
واقع واگذاري زمين در ماسال  در .قرار داشتشهر مردم اين در اختيار  زمين به مقدار كافي

اند،  دراين شهر سكني گزيده يا افراد وابسته بدان دولتكاركنان زماني آغاز شده است كه 
مترمربع زمين در ماسال واگذار شده  143772حدود  83- 62طى سالهاى  كه اي  گونه به

درصد آن  2/38و حدود  62 - 70درصد آن طى سالهاى  8/61است كه از اين ميزان حدود 
 .)5ك به نمودار.ن ( باشد مى 71-83نيز مربوط به سالهاى 

  

                                                 
 
زمين ومسكن شهرسازي استان گيالن  آمار واطالعات اين بخش براساس اطالعات اخذ شده از سازمان.  1
  .مي باشد) 1386بهار(
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طعه زمين واگذار شده در ازاء هر واحد مسكونى در شهر ماسال طى متوسط مساحت هر ق
مترمربع و متوسط تعداد واحد مسكونى در هر قطعه واگذار  264 بالغ بر 62-75سالهاى 

اين دو شاخص نشان . باشد ها به صورت وياليى مى واحد و تمام واگذارى 1شده برابر 
اورزى جهت احداث واحدهاى مسكونى و زمينهاى كشو تغيير كاربري دهنده فراوانى زمين 

  . استزمين شهرى دولت  يها دى شهر تحت سياستبگسترش كال
در  مترمربع زمين مسكونى واگذار شده 79294از مجموع  62- 70سالهاى همچنين  طي 

است و  اختصاص يافتهشهدا، جانبازان، آزادگان  يها درصد خانواده 5/8بالغ بر  سطح شهر
درصد به اين  5/57زمين مسكونى بالغ بر مترمربع    27432كل  از 71- 74طى سالهاى 

هاى مسكونى فقط به  درصد واگذارى 63حدود و در مجموع ها واگذار شده است  خانواده
 ).6ك به نمودار.ن( اين قشر صورت گرفته است

 
 
 

 
 
 
 
 

نمودار ( 6) تعداد قطعات زمين واگذار شده به خانواده هاي 
شهداء،جانبازان، آزادگان( 62-74) 
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درصد و 10/ 26، به ترتيب62-74طى سالهاى  شهري استان گيالن سازمان زمين طبق آمار
ك به .ن( اند نظامى بوده ودرصد از دريافت كنندگان زمين شهرى كارمند دولت  56/52

سياسى به ماسال از سياست زمين  -در واقع دولت پس از تفويض عملكرد ادارى  )7نمودار
كرده است، به عنوان يك سياست تشويقى جهت جذب جمعيت به اين نقطه شهرى استفاده 

در شهر ماسال از ساير شهرهاى استان  )درصد 36/74(كنندگان زمين  فتچنانكه اكثر دريا
باشند و تنها   مي   )درصد 74/14( ساير استانها سپس ازگيالن و به ويژه شهر رشت و 

درصد از  89 بنابراين .اند ام نمودهددرصد از مردم شهر ماسال به دريافت زمين اق9/10
از ساير شهرهاى استان گيالن و  62-74سالهاى كنندگان زمين در شهر ماسال طى  دريافت

  . )8ك به نمودار.ن( اند به اين شهر جذب شدهاستانهاى ديگر 
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نمودار( 7) رصد توزيع واگذاري زمين بر حسب شغل 
متقاضيان در شهر ماسال( 62-74) 
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نمودار (8) درصد دريافت كنندگان زمين در شهر ماسال برحسب محل اقامت  
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در شهر ماسال شامل حال بخش خصوصى  دولت طى سالهاى اخير سياست مسكن حمايتى
وارد بازار زمين و مسكن شهر  انساز انبوهقشر 82-86طى سالهاى  چنانكه در. شده است

 در. دنباش هاى مسكونى در اين شهر مى اند و به شدت سرگرم ساخت مجتمع شده سالما
ريال در زمينه ساخت  4،930،000،000فقره وام مسكن معادل  13بالغ بر ،1385 سال

سال حدود  اين  دراز سوي ديگر . سازان مسكن تعلق گرفته است مجتمع مسكونى به انبوه
بنابراين   صادر شده استمترمربع    21480  بيش ازي مساحت براي 1پروانه ساختمانى 57

با حمايت و مشاركت دولت گردد، اكثريت مساكن ايجاد شده در اين سال  مي  مالحظه 
 ريال7،206،000000معادل نيز زمينه خريد مسكن در اين سال در .است ساخته شده
 نيزبخش خصوصى  به اين ترتيب .به بخش خصوصى تعلق گرفته است تسهيالت

ك . ن( ه استعمل كرد شهر ماسال زمين و مسكن زمينهدولت در  يها فرمانبردار سياست
  ).3به جدول

 
  1385تسهيالت اعطايي بانك مسكن در سال : 2جدول 

  )ريال(ميزان   )فقره(تعداد   مشخصات
  7،206،000000  91  تسهيالت خريد مسكن

  5،662،000،000  60  تسهيالت ساخت مسكن
  4،930،000،000  13  مع مسكونيتسهيالت ساخت مجت

   17،798،000،000  164  مجموع
  .1386بانك مسكن ماسال،: ماخذ   
 

                                                 
 
  شهرداري ماسال.  1
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   هنتيج
وقوع . سال اخير، نسبت به بيش از آن بسيار متفاوت بوده است 50روند شهرنشيني در ايران در 

دامات انقالب مشروطه و اجراي قانون اصالحات ارضي دولت شهرنشيني موجب شد تا تأثير اق
قواره در  گسترش بي. ي بنيادين نمايد ها هاي در ايران را دستخوش دگرگوني گذاري و سياست

هاي زيست محيطي كالبدي،  ها و رو به عدم تعادل كنار جمعيت پذيري افسار گسيخته شهر
گرچه . هاست هاي كشور از جمله اين دگرگوني اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در سطح شهر

ها را  هاي چون تهران و مراكز استان در زمينه شهرنشيني بيشتر كالن شهر اقدامات دولت
تأثير  هاي كوچك اندام نيز از اين تحوالت بي ليكن در اين ميان شهر. تأثير قرار داده است تحت
اند و گاهي تغييراتي بسيار شديد خارج از حدواندازه ظرفيت محيطي، كالبدي بستر  نبوده

هاي قدرتمند دولت در شهر كوچك اندام  تأثير ساز و كار. اند يرا شدهجغرافيايي خويش را پذ
رهاى استان گيالن تا پايان هماسال همانند بسيارى از شماسال را مورد پژوهش قرار داد، شهر 

اداره بلوك نظامى  بصورت يك خود حكومت پهلوى با برخوردارى از مركز تجارى كوچك
مراقبت و كنترل مازاد محلى در حوزه نفوذ خود و انتقال آن  هاى آن وظيفه اصلى فئودال. شد مي  

پرداختند اغلب  از سوى ديگر تجارى كه در اين مركز كوچك به تجارت مى. به شهر رشت بود
وامل مانع عتمام اين .شد غير بومى بودند و از طريق آنها نيز مازاد روستايى از ماسال خارج مى

 بري بهره نظريه سرمايه دارى  تحقق مصداقي از ز تجارى واز تحقق انباشت سرمايه در اين مرك
منابع آب  وجود انقالب اسالمى عوامل طبيعى چون پيش از تا بنابراين. گرديدهانس بوبك 

مركز تجارى وجود  ، زيستياى و اقليم مناسب و ديگر امكانات  شرايط جلگه ،وپوگرافىتكافى، 
ال ماسالى ددركنار اقدامات عمرانى و فرهنگى فئوو بازار هفتگى ماسال به عنوان عامل اصلى 

 دولتاما پس از انقالب  .شداين مركز ئي طبرشد آرام و موجب  )ماسالى ي انامقليآقا(
ماسال  ياقتصاد رونق و پذيري جمعيتدر به عنوان يك عامل تحرك بخش  ي آنها وسياست

با تفويض  آن و رشد اقتصادى و تجارى رشد جمعيت شهرترتيب  بدين وعمل نمود 
ديوان ساالرى آن مطابقت  و سياسى دولت و استقرار نظام بوروكراسى - عملكردهاى ادارى 

با حضور اين عامل قدرتمند، تحوالت جمعيتى، اقتصادى و كالبدى ماسال نيز آغاز  ، يعنيدارد
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سياسى به شهر ماسال و  - دولت در ابتدا از طريق تفويض عملكردهاى ادارى  .گردد مى
 به اين شهر،، ماسالبه تبع آن تزريق سرمايه به  و ديوان ساالرى و ش نظام بوروكراسىگستر

بخشد و سپس با بكارگيرى سياستهاى تشويقى چون واگذارى زمين، آن هم  مى  هويت شهرى
درصد آن نيز به افراد وابسته به  63ها به افراد غير بومى و ساير شهرها و  اين زمين درصد 89

آورد  طرنجى و تقريباً جدايى از هسته اوليه شهر و در شمال آن به وجود مىدولت، گسترش ش
و سپس با سياستهاى حمايتى ديگر چون پرداخت انواع تسهيالت بانكى به بخش خصوصى، 

در واقع با ايجاد امنيت براى  .گذارد مي  باز  دست اين بخش را نيز در گسترش فضايى شهر 
رسانى به افراد وابسته به دولت يا جهت  اليت جهت خدماتگذارى اين بخش را به فع سرمايه

 همچنين با ابزار بسيار قدرتمندى چون. كند پاسخگويى به مراجعات روستائيان تشويق مى
را آن  و جهات گسترش  ه شهر را گسترش دادهدى محدودها طرح تدوين، تصويب واجراي

تمند وارد عرصه كالبدى شهر و چنانكه طرح هادى به صورت يك ابزار قدر ،نمايد مشخص مى
بنابراين نتايج اجراى طرح هادى و استقرار خدمات . تغيير كاربرى اراضى كشاورزى شده است

اراضى كشاورزى بسيارى بدون توجه به ارزش  تغيير كاربريو نهادهاى دولتى در شهر منجر به 
تمام اين . است اقتصادى آن و افزايش قيمت زمين و مسكن و بورس بازى اين زمينها شده

هاى  چرا كه اقدامات و سياست. است نظريه دولت و شهرنشينى  تحققبراى  شاهديعوامل 
ي مختلف آن طي دو دهه ها نقش قاطع ومسلط در رشد وگسترش شهر ماسال وكاركرددولت 

هاى  به تزريق سرمايهشهر ماسال  وگسترش كالبدي با توجه به اينكه اقتصاد .اخير داشته است
را به دولتى  يها گذاري وابستگى هر چه بيشتر به اعتبارات و سرمايه اينابسته است و ملى و

ماسال ازيك است و شهرى آن تحت تاثير تزريق اين سرمايه  - وحتى روابط روستا  دنبال دارد
ارتقاء كيفيت و تنوع و  لذا جهت دست يابى به توسعه پايدار. استاقتصاد غير مولد برخوردار 

از  شود وايجاد  در اين شهر مديريت بخش خصوصى اصنايع مولد ب ،ى شهررسان خدمات
آنجايي كه ماسال از شرايط توريستي مطلوبي برخوردار است، تقويت اين بخش نيز بايد مورد 

 اين وجودوهاى كشاورزى  ماسال بر بستر زمين توجه به قرار گيريبا  همچنين. توجه قرار گيرد
اين زمينها  ياقتصاد حياتي و هاى عمرانى به ارزش تهيه طرح هنگام ،اطراف شهر در اراضى
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توجه كافى شود تا از هدر رفتن و بورس بازى اين زمينهاى ارزشمند حداقل تا زمانى كه امكان 
مديريت شهرى با مشاركت بخش خصوصى، مدنى و دولتى در كل  .دارد جلوگيرى شود

مل منجر به لطمه زدن به توسعه پايدار صورت گيرد چرا كه وابستگى مديريت شهرى به يك عا
  . شود در دراز مدت مى
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