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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

    
  1386   پاييز و زمستان - 10  شماره -جغرافيا و توسعه 

  107 -128 :  صص  
  20/1/1386: وصول مقاله   
  20/7/1386 :تأييد نهايي  

  
  تالششهرستان  تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در روند

  
  شهرام اميرانتخابي               دكتر محمدحسن ضياء توانا                

  دانشجوي دكتري  جغرافيا دانشگاه شهيد بهشتي                         استاد جغرافيا دانشگاه شهيد بهشتي                 
  
  

 چكيده 
يند شهرگرايي شتابان  بر ساختار فضايي و جمعيتي كشور، رشد آرن اخير، يكي از اثرات فرطي نيم ق

از سوي ديگر، برخي . ي تعداد شهرها، از طريق تبديل مراكز روستايي به شهرهاي كوچك مي باشدفزاينده
هاي  به حوزه تبديل روستاها به شهر را، موجب خدمات رساني بهتربانظران تقويت عملكردهاي شهري، صاحب

هرچند كاركردهاي نوين شهري و افزايش جمعيت اين مراكز، به توسعه كالبدي و فيزيكي . دانندروستايي مي
انداز روستايي و تغيير هاي خزري دگرگوني چشمخيزي همچون جلگهشود در مناطق حاصلآنها منجر مي
پست ساحلي  تر جلگههاي باريكر محدودهيندي دآچنين فر.دنبال خواهد داشتكشاورزي را بهكاربري اراضي

طبيعي، پيامدهاي فضايي و   بطور اند،كه مراكز جمعيتي در آن فشرده شده) همچون شهرستان تالش(خزر 
شهرستان تالش، موجب شده تا بازارهاي  باريكي و شكل طولي. اقتصادي مهمتري را در پي خواهد داشت
اين . هاي جاده سراسري و حوضه رودهاي ناحيه شكل بگيردهگاروستايي متعددي با آرايش خطي در گره

بنابراين، تبديل آنها به  شهر نه تنها . باشنداي از روستاها ميبازارها بطور طبيعي، مكان مركزي مجموعه
 ي نفوذ آنها را نيز بهكند، بلكه حوزه، اقتصادي و فضايي مهمي را در خود مراكز ايجاد ميتحوالت اجتماعي

به منظور دستيابي به چنين جرياني، نخست از طريق پرسشنامه اثرات تبديل . دهدتحت تأثير قرار ميشدت 
روستاهاي حوزه نفوذشان جويا شديم  ها و همچنينشهر را در خانوارهاي ساكن در اين مكانمراكز روستايي به

 بررسي قرار داديم تا ميزان بهبود ي آماري را از طريق روش اسپيرمن مورددست آمده از جامعههاي بهو يافته
آنها را  با  هاي اقتصادي و اجتماعي برگزيده را مورد ارزيابي قرار داده و ميزان همبستگي برخي شاخص در

وضع  بهبود  ت، ايجاد اشتغال و جذب بيكاران،هايي همچون ميزان تمايل به ماندگاري در محل سكونشاخص
  و برخورداري از خدمات مورد بررسي قرار دهيم ضمن آنكه برايكشاورزي و ميزان بهبود سطح زندگي 

ها و يند تبديل روستاها به شهر از اطالعات ميداني و اسنادي از جمله نقشهآ ارزيابي اثرات كالبدي و فضايي فر
نتيجه تحقيق، حاكي از تمركز . هاي ادارات و نهادهاي محلي نيز استفاده شده استهاي آماري و دادهيافته
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

باشد كه در نتيجه آن با هاي تجاري و خدماتي در نوار باريك جاده سراسري ميبيش از پيش جمعيت و فعاليت
ضمن آنكه، بافت .باشدگيري ميهاي كنار جاده، كريدوري شهري درحال شكلهم پيوستگي سكونتگاهبه

. شونداي شهري پر     ميي شهرهاي جديد به سرعت با ساخت و سازهي روستايي محدودهمتخلخل و پراكنده
اي بين فضاها و كاركردهاي شهري و روستايي ايجاد توان مصالحه شهرها، مي-گيري از مدل باغاما با بهره

هاي روستايي پراكنده را نيز از اي كه ضمن حفظ اراضي كشاورزي و فضاهاي طبيعي، سكونتگاهنمود، به گونه
 عملكردي -ري برخوردار نموده و در نهايت به يكپارچگي ساختاري خدمات و امكانات زيربنايي و روبنايي شه

  .   رسانيد
  
 شـهري،  كريـدور  روسـتايي،  توسـعه  سـكونتگاهي،  شـبكه   شـهرها،   -روسـتا  شـهرگرايي،   :هاكليدواژه 

  .  روستايي، تغييركاربري اراضي زراعي، جلگه تالش بازارهاي
  

  مقدمه 
بر اساس برخي  .ايران روند متعادلي داشت توسعه شهرنشيني در 1335تا پيش از سال 

 ميليون جمعيت كشور، اندكي بيش از 86/9هاي آماري، در آغاز سده بيستم ازحدود بازسازي
. )36: 1363 ،ير،جوليانباري(كردند   نقطه شهري زندگي مي99در )   درصد6/20(  ميليون نفر2

 نقطه شهري 199ت كشور در  درصد جمعي4/31، )م1956(1335نيم قرن بعد، در سرشماري 
حاكي از افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهرنشين  هاي بعدي نيزنتايج سرشماري.ساكن بودند
هاي ماهوي در شكل و شيوه پويش شهرنشيني رغم تفاوتبه). 1جدول شماره (باشد كشور مي

نسبت جمعيت  هر ساله از طريق تبديل تعدادي از روستاها به شهر،  در مناطق مختلف ايران،
رود، به همين ها به شمار ميهاي دولتاين روند، از اهداف و برنامه. يابدشهرنشين افزايش مي

 متناسب با سلسله مراتب  اي،شوند، حقوق قانوني ويژههايي كه شهر شناخته ميخاطر، مكان
نگاتنگ ضمن آنكه، مناسبات متقابل و ت. آورنددست ميو نهادهاي سياسي و اداري به شهري

 به تدريج بر اهميت سياسي شهر افزوده و بنوعي آن را به پنجره سياسي  ميان دولت و شهرها،
يابد مي ها ابتدا درشهرها بازتابرو ميزان كارايي دولتنمايد،از اينعملكردهاي دولت تبديل مي

كند  خود ميسياسي را متأثر ازهايها و حتي نظامي مستقيم دولتگونهدر شهرها بهو تحوالت
اي برخي مطالعات نيز مؤيد كاركردهاي بالقوه و بالفعل توسعه. )29: 1383حسيني،وشاهرهنمايي(

هاي زيرا شهرهاي كوچك روستايي با ايجاد فرصت. باشدتبديل مراكز روستايي به شهر مي
گتر، شغلي غيرزراعي و ارايه خدمات مورد نياز، در كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزر

 آورندي توزيع متعادل جمعيت، امكانات و سرمايه را فراهم مينقش مؤثري ايفاء نموده و زمينه
  چنين رويكردي امروزه در قالب راهبرد كاركردهاي ،)1381الدين افتخاري و ايزدي خرامه، ركن(

 كوچك را در پيوند شهرهاي ايجادشود كه مي مطرح UFRD(1(  روستايييشهري در توسعه
                                                   

evelopment Dural Rns inunctio FrbanU   - 1  
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

دهد تا تنوع اقتصاد،صنعتي كردن، عرضه خدمات هاي روستايي محور قرار ميكاركردي با حوزه  
سازماندهي و مديريت توسعه را برآورده سازد  پشتيباني، تجاري كردن كشاورزي و سرانجام

اي به جاي اين سياست معطوف به رويكرد شبكه منطقه بدين لحاظ، )130 :1379صرافي،(
 گيريباشد كه شكلهاي باال به پايين همچون قطب رشد شهري مي نظامهاي مبتني برمدل
هاي روستايي و شهري مرتبط و بشدت تعاملي را  بهتر از يك قطب رشد اي از سكونتگاهشبكه

 در مقياس شهرييي روستايي با توسعهسازي و ادغام توسعهداند و بر هماهنگشهري مي
اين اساس، توسعه شهرهاي كوچك  بر. )87: 1384يدي،سع( اي و محلي استوار استناحيه

ريزي كشورهاي در حال توسعه مدنظر هاي عمده در امر برنامهعنوان يكي از سياست همواره به
گيري اين سياست، حضور و نفوذ بيشتر در يكي از اهداف اصلي دولت در پي. بوده است

، بر )1341( يش از اصالحات ارضيهاي اقتصادي دولت تا پروستاهاست زيرا، هر چند پايه
اقتصاد كشاورزي با ساختار روستايي استوار بود، اما مناسبات آن با روستا از طريق نظام سنتي 

امروزه، پس از سپري شدن چهار دهه، . )29-35: 1367رزاقي، (گرفت حاكم بر جامعه انجام مي
هاي نفوذ و تأثير ت و يكي از راهاي با روستاها برقرار نموده اسدولت روابط گسترده و پيچيده

از همين رو شاهد . نمايدخود در جوامع روستايي را در تأسيس شهرهاي كوچك جستجو مي
باشيم كه غالباً بر اساس اهداف خدمات روستايي  هزار نفر مي25 تا 5افزايش تعداد شهرهاي 

به شهرهاي بزرگ به شمار هايي براي كنترل مهاجرت روستاييان ها و اهرماند و كانونبنا شده
اي را هاي ناحيهها و تفاوتاي عدم موفقيت اين سياستبا اين همه مطالعات منطقه. روندمي

بويژه در نواحي مستعد كشاورزي همچون جلگه گيالن . )60 :1375نظريان،  (كندنيز بازگو مي
ي برخوردار است، كه همواره از جمعيت روستايي بيشتري برخوردار و پيشينه شهرنشيني كمتر

ها و تبديل مراكز روستايي به شهرهاي كوچك، روند شتاباني يافته است كه از محدوديت
در نتيجه بررسي اين ) 1جدول (امكانات فضايي و كالبدي اين منطقه تأثير پذيرفته است 

  .توان مورد بررسي قرار دادهاي خزري را با فرضيات زير مييند در جلگهآفر
)  شهرهاي كوچك بعدي(ها در حوزه نفوذ بازارهاي روستايي اي از آبادي فشرده وجود شبكه- 1

  سازد، امكان توسعه و پويايي كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي آنها را فراهم مي
ها و كاركردها  تبديل شدن به شهر، بطور طبيعي موجب افزايش جمعيت و توسعه نقش- 2

بنابراين، در منطقه . دنبال داردكالبدي آنها را بهگردد كه اين خود، گسترش فيزيكي و مي
گسترش   )بويژه اراضي زراعي(انداز روستايي هاي كوچك شهري در متن چشمخزري، لكه

بويژه (غربي جلگه خزري  و شكننده ساحل ي باريكاين نگراني بويژه در محدوده. يابندمي
  . شدباهاي مهمتري برخوردار مياز ابعاد و جنبه ، )تالش

  
  

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

 روند تغييرات  تعداد و جمعيت شهرهاي ايران در مقايسه با گيالن : 1جدول 

      تعداد جمعيت به ميليون نفر *  13 85 تا 1335هاي سرشماري آمار ايران ، سازمان :           مأخذ
    

  نگاهي بر تجارب كشورهاي جهان
ي فضايي و كالبدي شهرها، كشورهاي شمال و جنوب، روندهاي متفاوتي    در ارتباط با توسعه

ل توسعه، زير هاي كشاورزي كشورهاي در حادر زماني كه بهترين زميناند، را تجربه نموده
گرفت، در كشورهاي توسعه ها و تجهيزات شهري قرار ميپوشش توسعه شهري، ساختمان

هاي نواحي مادر شهري به بخش ترين زمينيافته اروپا و آمريكاي شمالي، بهترين و وسيع
هاي دولتي با عنوان طرح كاربري  ها در طرحكشاورزي اختصاص يافت و بيشترين زمين

 4 در اياالت متحده، تقريباً 2000كه در سال بطوري. مورد حفاظت قرارگرفتهاي ملي زمين
ها زير پوشش شهرنشيني قرار داشت و توسعه شهرنشيني و شهرگرايي به تخريب درصد زمين

 درصد 64در ديگر كشورهاي توسعه يافته نيز، تقريباً  .هاي كشاورزي منجر نگرديدزمين
در اين .  درصد آن به بخش شهري اختصاص يافته است6ها به بخش كشاورزي و تنها زمين

ها هاي كشاورزي به اشغال حومهكه بخشي از زمين  1930ي دهه اي دركشورها پس از دوره
 عواملي همچون باالرفتن درآمدهاي حاصل از كشاورزي، پايين )290 :1373،شكويي(درآمد 

اي، استفاده هاي ناحيهريزيوين برنامهتد اجراي قوانين محيط زيست و آمدن ميزان زاد و ولد، 
هاي پس از در سال«. هاي كشاورزي را در شهرگرايي و شهرنشيني محدود ساختاز زمين

هاي كنترل آمايش سرزمين ايجاد جنگ دوم جهاني نيز بيشتر كشورهاي توسعه يافته سيستم
هاي زراعي فظت زمينهاي آمايش سرزمين در جهت محادر انگلستان، از قديم برنامه. نمودند

از گسترش شهر و شهرنشيني و ايجاد تعادل بين نواحي و قلمروها جهت حفظ چشم اندازها و 
ريزي اين كشور با وجود فشارهاي امروزه نيز نظام برنامه. مناظر طبيعي وجود داشته است

. زدورهاي طبيعي و ساخته شده تأكيد ميتحوالت اقتصادي و اجتماعي بر تعادل بين محيط
رود، زيرا تعصب و جانبداري زيادي ي آمايش سرزمين به آرامي پيش ميدر آمريكا نيز برنامه

كل جمعيت به
درصد جمعيت   *جمعيت شهرنشين  تعداد شهرها  ميليون نفر

  سال  شهري
  گيالن  ايران  گيالن  ايران  گيالن  ايران  گيالن  ايران

1335  5/18  03/1  199  10  6  218/0  4/31  21  
1345  5/24  29/1  271  13  8/9  303/0  7/38  5/23  
1355  34  58/1  373  19  9/15  461/0  1/46  2/29  
1365  49  08/2  496  31  8/26  784/0  3/54  7/37  
1370  56  204/2  514  32  8/31  883/0  57  2/40  
1375  60  241/2  617  34  7/36  049/1  3/61  47  
1385  70  377/2  1016  49  88/47  283/1  4/68  54  
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  خصوصي وجود دارد كه به همين خاطر، مورد عدم دخالت دولت در حقوق شخصي و در  
هاي روستايي را  نواحي وسيع روستايي با جمعيتي نسبتاً پراكنده، تعارض بين شهرها و محيط

بدين جهت، نواحي كشاورزي در اياالت اين كشور معموالً داراي مشخصاتي . دسازمتعادل مي
قيمت، جلوگيري از كاهش خدمات عمومي گران نشيني،رويه حومههمچون توقف افزايش بي

  از Gilg,1986-I)  (151:» باشندحساس و حفظ فضاهاي باز مي اندازهاي طبيعيتخريب چشم
 آنهايي كه داراي رشد جمعيت بيشتري بودند، طرح  يكسري از اياالت بويژه1970يدهه

ريزي محيطي روستايي  برنامه ها،در سطح شهرداري. مديريت اراضي اياالت را عنوان نمودند
حفظ  اندازهاي طبيعي، حراست از زيستگاه حيات وحش، تأكيد خاصي بر زيبايي، حفظ چشم

هاي عمومي، حفظ اراضي كشاورزي، دسترسي به آب  تهيه تسهيالت تفريحي،  ها،بنديحوزه
 در اين ميان، براي حفظ اراضي .جمعيت دارد توسعه كيفيت آب و كنترل بر نرخ رشد

بندي زمين براي  مانند حوزه رود،كار ميكشاورزي از پيشروي اراضي شهري فنون بسياري به
مي اراضي كاربري انحصاري كشاورزي، درآمد ساالنه عمومي از حقوق توسعه، خريداري عمو

حق توسعه زمين در منطقه رشدنيافته كه مطابق نرخ (كشاورزي، حقوق توسعه قابل انتقال 
هاي بندي تمايزي اراضي كشاورزي، آزاديماليات. )دهنده فروخته شده استرشد به توسعه

 ژاپن نيز نمونه ,Barry Dalal) 2002  154 : (قانوني خاص و ماليات محلي در اراضي كشاورزي
هاي ارضي در آسيا ارايه هاي دقيق آمايش سرزمين و تعيين انواع كاربريريزيي از برنامهموفق

و تراكم  )چه به لحاظ وسعت و چه توپوگرافي(اين كشور عليرغم محدوديت خاك . نموده است
و هدايت  هاي صنعتي و شهري، توانسته است به كنترلنسبتاً زياد جمعيت و توسعه برنامه

 هايسال كاربري اراضي ژاپن بين ي دقيقي كه درباره تغييرمطالعه. ها بپردازدتغيير كاربري
ها توسط دانشگاه اُكاياما انجام پذيرفته است،حاكي از عدم تغيير در ميزان جنگل1975 -1990

ها، در كنار افزايش سطح شهرها و راهها است و كشتزارها نيز تنها و افزايش سطح باغستان
  ). 2جدول (اند   كاهش داشته9/0٪

  
  1975-90هاي  درصد تغيير كاربري اراضي در ژاپن بين سال :2جدول 

نوع كاربري 
اراضي بلند   كشتزار  ارضي

زمين   جنگل ها  هاباغستان  كوهستاني
  بائر

اراضي 
شهري و 
  ساخته شده

سطح 
راهها و 
  ترابري

ديگر 
  هاكاربري

1975  3/18  3/7  6/3  3/56  2/3  2/8  4/0  8/2  

1990  4/17  8/6  8/3  3/56  3/3  2/9  5/0  7/2  
     Surce : Satoshi Hoshino- 1996  
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

هاي گوناگوني را مورد آزمون قرار داده است تا به تعيين و بررسي همين پژوهش شاخص
. هاي زراعي پرداخته باشدكاربري  اقتصادي در تغيير- نيروهاي مؤثر فيزيوگرافيكي و اجتماعي

ترتيب بيشترين نقش را در تغيير كاربري زمين زراعي ه امل زير بهاي تحقيق، عومطابق يافته
  . اندداشته

   رقابت بين زمين شهري و زراعي -1
  .شودافزايش ميانگين سني عاملي در كاهش شاليزارها محسوب مي  -2
  .يابدازات رشد شهرنشيني افزايش ميه موهاي شغلي غيركشاورزي كه ب افزايش فرصت-3
  هاي غيركـشاورزي و كـاهش زمـين    اركشاورزي كه موجب مهاجرت به بخش    كاهش بازده ك   -4

  گرددزراعي مي     
 .) SatoshiHoshino,1996 120:(وقت  ميزان تغييرات خانوارهاي كشاورز تمام وقت يا پاره-5

    اما در كشورهاي در حال توسعه ، بورس بازي زمين مهمترين عامـل تغييـر كـاربري اراضـي      
اشــد كــه تحــت تــأثير عوامــل بيرونــي ماننــد تــصميمات سياســي، تغييــر در  بكــشاورزي مــي

. استانداردهاي زندگي، تغيير در فناوري، تأثيرات نيروهاي بازار و فشار توسعه شـهر بـوده اسـت    
هـاي صـنعتي،   هاي بزرگ برنج تبـديل بـه كـاربري   مثالً در ناحيه متروپل مانيل فيليپين، زمين  

ه همين خاطر كشتزارهاي برنج به علفزارهاي چـراي گلـه گـاوان              ب  اند،مسكوني و تفريحي شده   
هاي شهري با قيمتي قابـل توجـه تبـديل    شوند تا در شرايط مساعدتر بازار به كاربريتبديل مي 

هـاي كـشاورزي        قانون اصالحات ارضي از توزيـع دوبـاره زمـين   1988شوند، هرچند كه از سال  
هـاي  كند اما در عمل اين قانون به تـسريع تبـديل زمـين            از مالكان به مستاجران پشتيباني مي     

هـاي غيـر كـشاورزي    هايشان، آنها را به كاربري  زيرا مالكان براي حفظ زمين    . كشاورزي انجاميد 
از سوي ديگر، سـاكنين و مؤسـسات شـهري بـراي منـابع پايـه و كاركردهـاي                    . دهندتغيير مي 

دوده سـاخته شـده شـهر وابـستگي دارنـد      اي بمراتب وسيع تر از مح    محيطي به محدوده  زيست
)Cecilia Tacoli, 2004( .  

 ياي را در حـوزه از همين رو، داوائو دومين شهر بزرگ فيليپين، مناطق روسـتايي گـسترده       
شده شهري در نوار باريكي از       هاي ساخته كه، بيشتر بخش  قانوني خود قرار داده است، در حالي      

 درصـد كـل مـساحت شـهر را     6/3 و عليـرغم آنكـه    كيلومتر گـسترده شـده  36ساحل به طول  
. )102 : 1381روپـرت هـودر،     (اند   درصد جمعيت شهر را در خود جاي داده        85دهد،  تشكيل مي 

اي در خـواري، تـأثيرات نابودكننـده   بنابراين در كشورهاي جهان سوم، سوداگري زمين و زمـين      
توسعه بالقوه شـهري و عـدم كنتـرل    ي هاي كشاورزي دارد و اين امر در نتيجه     روستاها و زمين  

  . باشدل ميوهاي مسؤها و سازماندولت
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نتيجـه كـشاورزان     در. نمايـد در روند توسعه شهري، نيروهاي فشار شهري بسيار قـوي مـي             
هاي خود پرهيز نمـوده  گذاري روي زمينپردازند و از سرمايه مالك زمين به سوداگري زمين مي     

دارند، در حاليكه در صـورت توقـف سـوداگري زمـين،     ده نگه ميو زمين را تنها براي فروش آما    
. )289-291 :1376،  شـكويي (برنـد  هاي كم حاصل خود را به زيركشت ميكشاورزان حتي زمين   

توانـد  هاي كشاورزي موجود نميبا اين حال، فشار افزايش جمعيت و به دنبال آن فشار بر زمين       
هـاي غيركـشاورزي    هـاي اشـتغال در بخـش      ن فرصـت  بنـابراين، تـأمي   . براي هميشه دوام يابـد    

  .يابدشهرهاي كوچك اعتبار و اهميت بسياري مي
شـرقي ايـاالت    اما از سوي ديگر تصور درست يا خيالي از آلودگي محيطي حتـي در شـمال    

هـاي حاصـلخيز پيرامـون شـهرهاي      زمين1متحده موجب شده تا تجديد حيات و توسعه دوباره        
هـاي خـدماتي و   هايي روبرو شـود، چـرا كـه بخـش    ستايي با دشواري كوچك و جوامع محلي رو    

اند و به همـين دليـل بـسياري از         يافته حمل و نقل استقرار يافته     صنعتي در كريدورهاي توسعه   
توسـعه   اند تا بـه هاي حاصلخيز رو آوردهشهرهاي كوچك به راهبردهاي مالي در خصوص زمين       

 فراموش شده بپردازند و اثرات توسـعه جوامـع بزرگتـر را      هاي تقريباً دوباره و بهسازي اين مكان    
سـر اراضـي حاصـلخيز كـشاورزي را در      از اينرو انگيزه رقابت بـر    . ها هدايت نمايند  به اين مكان  

  .شودشهرهاي كوچك و جوامع روستايي، اغلب  به چند دسته تقسيم مي
تـر شـده اسـت، بـه     وخـيم شدن  گريزي از مراكز شهري سنتي، اغلب با پخش و پال        سرمايه -1 

  . سازدهاي مركزي تعيين شده را دشوار ميبرداري دوباره از مكاناي كه ترغيب بهرهگونه
  . ها و ظرفيت اندك محدود ساختن آنحاصلخيز مجاور مزارع و جنگل فشارتوسعه بر اراضي-2 
  .ها، مانند امكانات توليد كشاورزي براي كاربري اراضي فقدان زيرساخت-3
  هاريزيسازي و برنامه نامناسب بودن منابع مالي و فني براي آماده-4 
 Bartsch  Charles & Wells Barbara. www. nemw. org April 2006 ).(  

  
  معرفي محدوده تحقيق

   بيشتر پهنه اين شهرستان را . شهرستان تالش در شمال غربي گيالن واقع شده است
 برگرفته است كه جلگه باريكي آن را از ساحل غربي هاي خزري رشته كوه تالش دردامنه

درصد  90 درصد مساحت شهرستان، بيش از15جلگه ساحلي با . سازددرياي خزر جدا مي
  . جمعيت را در خود جاي داده است

                                                   
1- Re development  
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

اند كه به صورت هاي آبگير استقرار يافتههاي حوضهها نيز در درهبيشتر جمعيت كوهستان
دست آنها در جلگه، پايين ها و دلتاياين دره. شونده منتهي ميدهليزهاي متوالي به جلگ

   .)628 : 1367،بازن(اند  انساني ناحيه را به وجود آورده- واحدهاي طبيعي
كوچرو در عرصه  طي سده اخير، با انتقال اقتصاد ناحيه از شيوه توليد دامداري نيمه

زوني در جلگه متمركز گرديد و شبكه كوهستاني به توليد زراعي در جلگه، جمعيت بطور روز اف
در اين فاصله .  آستارا شكل گرفته است-شهري به صورت خطي در امتداد جاده ارتباطي انزلي

تقريباً هيچ شهري در خارج از مسير جاده ارتباطي وجود ندارد حتي شهرهاي قديمي واقع در 
ق همگي پس از احداث جاده ساحل همانند بازار كرگانرود و يا بازارهاي اسالم، ليسار و حوي

نشيني همزمان با هم به سمت پايكوه در محل كنوني خود پا مزبور متروكه شده و با يك عقب
هاي مركزي هاي جاده و رودها مكانگاه بازارها در گره همچنين،. )91 :1369،رهنمايي(» گرفتند

ها مستقر گرديده شكل گرفت كه واحدهاي تجاري، خدماتي، تأسيسات و خدمات عمومي در آن
  . اما تبديل بازارهاي اين شبكه خطي به مراكز شهري با موانع زير مواجه بود. است

  . نبود آستانه جمعيتي الزم براي تبديل شدن به شهر- 1
  .ها و خدمات شهريبهره بودن از زيرساخت كمبود و يا بي- 2
  . محدوديت و خطي بودن شكل كالبدي بازارها در دو سوي جاده- 3
  جنگل، بستررود محيطيهاي زيستحاصلخيزوعرصهاراضي كشاورزييهوسيل احاطه شدن به- 4

  قـانون تقـسيمات كـشوري مـصوب سـال     4الحاق يك تبصره به مـاده  با اين حال، دولت با   
در . )62 : 1380حاصل،  حسيني (روستاهاي مراكز بخش را با هر اندازه به شهر تبديل نمود          1362

ي تأمين آستانه جمعيتي، تمام يا بخشي از محدوده روستاهاي پيرامون را به             موارد ديگر نيز برا   
  . اندبر همين اساس شهرهاي زير در تالش ايجاد شده. آنها ملحق نمود

آباد تشكيل هاي بازار اسالم، ناوپايين و خليفهسته اصلي شهر اسالم از تركيب آبادي:  اسالم- 1
سرا، طاهر محله، لمير سفلي، اربند، باالده، كشاور، تقيهايي از روستاهاي كشده است و قسمت

  .اندسرا، وارده سرا و يگانه محله نيز در طرح هادي جديد جزء محدوده شهر منظور شدهكريم
سـراي حويـق روسـتاهاي اوتـار محلـه و ريـك محلـه صــولي        از ادغـام بـازار بورمـه   :  حويـق -2

 . شهر يافت حويق عنوان محله، صيدگاه حويق و باغشلومحله،
ــسار-3 ــست  :  لي ــن شــهر نخ ــا بعــداً      در محــدوده اي ــف شــد ام ــتاي ليــسار تعري   ي روس

ســيدلر، قلعــه بــين و اوتــار نيــز در محــدوده آن  هــايي از روســتاهاي نمــازي محلــه،  قــسمت
  . آورده شد

  .اندكه روستاهاي حاج يداله محله،للكه محله،خلخاليان نيز به آن ملحق شده: چوبر-4
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  شبكه سكونتگاهي تالش و موقعيت شهرهاي جديد در آن: 1نقشه 

  
   روش و جامعه آماري تحقيق 

) هـا هـا، گـزارش  كتب، نقشه(در اين تحقيق براي شناخت وضع موجود، از اطالعات اسنادي  
گيري شده و سپس براي تجزيه و تحليل و ارزيـابي اهـداف تحقيـق  از اطالعـاتي ميـداني           بهره

ي آمـاري ايـن   باشد، جامعـه هاي شهري و روستايي ميشده است كه حاصل پرسشنامه  استفاده  
تأسيس اسالم، ليسار، حويق و چـوبر و روسـتاهاي حـوزه نفـوذ     پژوهش را ساكنان شهرهاي تازه   

 آمـاري، در  يهبه علت توزيع مكاني گسترده و حجم نسبتاً وسـيع جامعـ         . دهندآنها تشكيل مي  
 .بندي شده استفاده شـده اسـت   برداري تصادفي طبقه از روش نمونه  گردآوري اطالعات ميداني  

  ،)اي و كوهـستاني اي، كوهپايـه جلگـه (ي آماري از نظـر مكـاني       بندي جامعه يعني پس از طبقه   
بـرداري تـصادفي از آنهـا    بـه نمونـه  ...) كشاورزان، شاغالن بخـش خـدمات و   (اجتماعي و شغلي    

جم نمونه نيز متناسب با اندازه جمعيـت و همگـوني يـا             ضمن آنكه انتخاب ح   . شودپرداخته مي 
حجم كل جمعيـت آمـاري      . باشدهاي تحقيق مي  ناهمگوني جامعه آماري در هر يك از محدوده       

اي   آبادي بزرگ و كوچـك جلگـه  90 شهر كوچك جديد  و 4 هزار نفر است كه در      100حدود  
ر ، انـدازه    tامعـه   از اينرو انحراف استاندارد و واريانس ج      . اندقرار گرفته  در توزيـع طبيعـي      متغيـ 

 درصد افرادي كـه فاقـد آن صـفت    q درصد توزيع صفت در جامعه p) مربوط به منحني گوس (
 تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين پژوهـشگر بـراي وجـود              dجامعه هستند   

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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اگـر حجـم جامعـه    حال . الزم است) گيريبراي دقت نمونه ( ٪5آن صفت در جامعه تا حداكثر       
N هزار نفر بدانيم و مقادير100 را     t = 96/1  )117:  1374،نياحافظ(.  

d = 0/05    p =0/7   q= 0/3  مورد خواهد بود321 از طريق فرمول كوكران حجم نمونه باشد  .                                      
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  پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تبديل بازارهاي روستايي به شهر

اين تحوالت را از ديد مسؤولين بتوان هايي تهيه گرديد تا در اجراي اين آزمون، پرسشنامه
و خانوارهاي ساكن در شهرهاي اسالم، ليسار، )  دهياري و شوراها شهرداري، بخشداري، (محلي 

حجم نمونه براي جامعه . ه نفوذشان بطور جداگانه بررسي نمودحويق و چوبر و روستاهاي حوز
هاي گوناگون از با استخراج داده.  خانوار تعيين شده است321كوكران  آماري از روش

  . ساخته شدمتغيرها دو پرسشنامه
شوندگان را درباره ميزان تغيير چهار دسته از خدمات  نخست نظر مصاحبهمتغير در - 1

 بهداشتي و درماني و آموزشي و فرهنگي، تجاري و بازاري  ،اداري و ماليعني شهرهاي كوچك ي
  .جويا شديم

وسيله نظرسنجي از همان پرسش شوندگان درباره پيامدهاي تبديل بازار  دوم، بهمتغير - 2
  .روستايي به شهر در موارد زير ساخته شده است

    ميزان تمايل به ماندگاري در محل سكونت-
  ير در ايجاد اشتغال و جذب بيكاران ميزان تأث-
   ميزان تأثير در بهبود وضع كشاورزي-
  .  ميزان تأثير در بهبود سطح زندگي و برخورداري از خدمات-
  

بدين ترتيب كه . بندي گرديدهاي پنجگانه رتبهها، بر اساس گزينهمتغيرهر دو دسته از 
 خيلي -و د) 4رتبه ( زياد -ج)  3ه رتب( متوسط - پ) 2رتبه ( كم - ب) 1رتبه ( بسياركم -الف

 20هايي از صفر تا كه از مجموع پنج گزينه در هر چهار مورد در مجموع رتبه) 5رتبه ( زياد 
   تعريف شده،متغيرشوندگان به دو براي تعيين همبستگي پاسخ مصاحبه. به دست خواهد آمد

 )171: مهدوي و طاهرخاني(   و روش همبستگي اسپيرمن استفاده شده است SPSSافزاراز نرم
از انجام اين فرمول در چهار . خواهد بودمتغير +1 و - 1ه بر اساس آن ميزان همبستگي بين ك

  .حوزه ياد شده نتايج زير به دست آمده است
 526/0سطح  همبستگي :  ليسار-2       645/0سطح همبستگي  :  اسالم-1      

  595/0سطح همبستگي : چوبر - 4        537/0 سطح همبستگي:  حويق- 3
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

بنابراين، از نظر مردم محلي، با تبديل بازار روستايي به شهر، سطح خدمات اداري، تجاري،   
 سطح زندگي يه معناداري با توسعيهآموزشي و درماني بهبود يافته است و اين بهبود رابط

شاورزي تأثير زيادي هر چند كه هنوز اشتغال كمتري ايجاد كرده و در اوضاع ك. آنان دارد
شان افزايش داده و يا حداقل به ماندگاري در آبادياما تمايل روستاييان را به . نگذاشته است

بطور .  سوي شهرهاي كوچك جديد متمايل ساخته استجاي مهاجرت به شهرهاي بزرگ به
ررسي قرار توان مورد بهاي زير ميكلي پيامدهاي تبديل روستاها به شهر در تالش را از جنبه

  .داد
  

  جذب مازاد اقتصادي از روستاهاي حوزه نفوذ 
هـا و منـابع    تغيير جهت جريـان سـرمايه      يكي از اهداف عمده و نهايي تبديل روستا به شهر ،      

ايـن رويكـرد از تـراكم       . مالي روستاييان از شهرهاي بزرگ منطقـه بـه شـهرهاي محلـي اسـت              
كند و به جاي زهكشي    هرهاي بزرگتر جلوگيري مي   هاي با منشأ روستايي در ش     سرطاني سرمايه 

اي و گسترش بخـش خـدمات در ايـن شـهرها،       هاي روستايي به شهرهاي ناحيه    رويه سرمايه بي
هـاي مولـد و توسـعه      دهـد تـا صـرف فعاليـت       هاي روستايي را به مراكز محلي سوق مي       سرمايه
  كوچك در شهرهاي محلي،   هاي هرچند   بدين ترتيب انباشت سرمايه   . هاي اقتصادي گردد  بخش

طـي نـيم قـرن اخيـر، بهبـود شـرايط            . در توسعه روستايي نقش بسزايي را ايفاء خواهـد نمـود          
كنــي ماالريــا موجــب جهــش رشــد جمعيــت                بهداشــتي و درمــاني بــا اقــداماتي نظيــر ريــشه 

د، در روستاهاي تالش گرديـد و از سـوي ديگـر، محـدوديت اراضـي كـشاورزي و منـابع درآمـ                     
هـاي  رونق و رشد فعاليت. مهاجرت روستاييان به شهرها و بويژه مركز شهرستان را تشديد نمود        

هـا ايجـاد   خدماتي و بهبود نسبي شرايط زندگي در شهرها نيز انگيزه بيـشتري بـراي مهـاجرت      
انـد، تمـام يـا بخـش زيـادي از        در اين ارتباط، خانوارهايي كه بطور كامل به شهر كوچيده         . كرد

عـالوه بـر ايـن، درآمـد و ارزش افـزوده      . اندهاي خود را نيز به شهر منتقل نموده       و دارايي  اموال
ايـن زهكـشي در     . شـود محصوالت كشاورزي ساير خانوارها نيز به شهرهاي بزرگ زهكشي مـي          

  .پذيردابعاد گوناگوني انجام مي
از بـازار شـهرهاي   خانوارهاي روسـتايي بيـشتر نيازهـاي خـويش را       :  وابستگي به بازار شهر    -1 

 لـوازم    پوشـاك،  اين نيازهـا شـامل انـواع خواروبـار،    . كنندتأمين مي) هامراكز شهرستان(بزرگتر  
در اين ارتباط نتايج زير . باشد خدمات درماني، آموزشي و غيره مي     هاي كشاورزي، خانگي، نهاده 

شـهرهاي كوچـك    خانوارهـاي روسـتايي حـوزه نفـوذ         ) نمونه جامعه آماري  (شوندگان  از پرسش 
  .تالش به دست آمده است

 ...وستا به شهر و پيامدهاي آن در  روند تبديل ر
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

نزديكي و پيوستگي ) شهرهشتپر( اسالم كه بيش از شهرهاي ديگر به مركز شهرستان تالش -
شوندگان، اين شهر را مقصد اصلي خود براي تأمين نيازهاي فوق اعالم  درصد پرسش75دارد، 
  اندنموده

رصد خانوارها، بازار هشتپر را ترجيح  د70 كيلومتري شمال هشتپر قرار دارد،15 ليسار كه در -
  .دهندمي

  و  به علت نزديكي نسبي   روستاهاي حوزه نفوذ حويق و چوبر، درصد خانوارهاي75 اما -
كنند و تنها لزوم به بازار شهر آستارا مراجعه مي) 1از جمله همزباني(هاي فرهنگي گرايش

  .دهد  در ارتباط قرار ميمراجعات و ارتباطات اداري آنان را با مركز شهرستان
برخي روستاييان كه از درآمد بالنسبه بيشتري برخوردارند، :  انتقال مازاد توليد كشاورزي- 2

بدين ترتيب كه به خريد خانه، واحد . سازند توليدات خود را به شهر منتقل مييهارزش افزود
) بخش حويق(تالش پردازند كه در شمال اي ميتجاري و زمين در محدوده شهرهاي ناحيه

در اين رابطه نتايج زير از . يابدمعموالً به بيرون از شهرستان يعني بندر مرزي آستارا انتقال مي
  . جامعه آماري به دست آمده است

   انزلي  درصد4 درصد رشت و 6 درصد هشتپر و  55 درصد شهر جديد اسالم ، 35 اسالم؛ - 1
   درصد رشت5 درصد آستارا و 15پر،  درصد هشت58درصد شهر ليسار، 22 ليسار؛ - 2
   درصد آستارا 55درصد هشتپر و 20 درصد شهر محلي، 25 حويق؛ - 3
   درصد آستارا 65درصد هشتپر و 15درصد شهر چوبر،  20 چوبر؛ - 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انتقال مازاد توليد حوزه نفوذ شهرهاي كوچك تالش به مراكز شهري منطق:  1نمودار 

                                                   
 .باشند اكثريت اهالي روستاهاي حوزه نفوذ حويق و چوبر نيز مانند اكثر اهالي شهر آستارا ترك زبان مي-1
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

ها را به سمت خود توانند بخشي از اين سرمايهوچك تا چه اندازه، ميبنابراين، شهرهاي ك  
سوق دهند؟ مطالعات ميداني، حاكي از آن است كه تنها طي دو سال نخست تأسيس آنها، 

بازي زمين، مسكن و واحدهاي تجاري، به ناگهان تقاضاي زيادي از تحت تأثير جو رواني بورس
چك سرازير گرديد و همين امر به ناگهان قيمت زمين سمت شهرهاي كوروستاهاي پيرامون به

و مسكن را تا ده برابر افزايش داد تا جايي كه قيمت زمين و خريد و اجاره واحدهاي تجاري 
اين روند بطور طبيعي موجب شد تا متقاضيان مسكن، زمين . همسنگ مركز شهرستان گرديد

مقايسه . ه مركز شهرستان روي آورندو واحدهاي تجاري دوباره و با شدت و انگيزه بيشتري ب
. سازد، اين واقعيت را روشن مي4 و 3هاي ساختماني و تجاري در جداول تعداد صدور پروانه
 سال اخير، روندهاي 5هاي ساختماني مسكوني شهرهاي اسالم و ليسار طي اگرچه تعداد پروانه

صدور پروانه ساختماني كاسته دهد، اما در هر دو مورد از سرعت نسبتاً متفاوتي را نشان مي
باشد، از سال سوم روند  نفوذ و جمعيت بيشتري مييهدر اسالم كه داراي حوز. شده است

صعودي صدور پروانه ساختماني فروكش نموده و گواهي پايان كار انگشت شماري صادر شده 
نيز از سال در ليسار . كاري صادر نگرديده استاست و حتي در دو سال آخر هيچ گواهي پايان

كه در تمام مدت پنج سال، تنها هاي ساختماني صادر شده، فروكش نمود، بطوري پروانه1384
هاي نخست كه در سال) حويق و چوبر(در دو شهر بعدي. باشيمشاهد يك گواهي پايان كار مي

با اينحال، يكي . بيني استبرند نيز روند شهرهاي پيشين قابل پيشموجوديت خود به سر مي
كننده داشته است، هاي مهم شهرها كه در پيدايش و توسعه آنها نقشي تعييناز ويژگي

باشد كه اين امر ناشي از سرشت بازاري و تجاري شهرها و استقرار توانمندي جذب سرمايه مي
شهرها معموالً اين سرمايه را از دو منشأ متفاوت . باشدهاي اداري و سياسي در آنها ميفعاليت

  .نندكجذب مي
هايي كه به وسيله بخش خصوصي و يا دولتي خارج از ناحيه، بنا به داليل سرمايه: نخست

  . شودسياسي، اقتصادي و اجتماعي وارد شهرها مي
وسيله خود روستاييان و يا تجار و فعاالن اقتصادي  مازاد توليد روستاهاي حوزه نفوذ كه به :دوم

  .گردد به بازارشهر منتقل مي1شهرها
  
  
  
  
  

                                                   
نظريـه  «  نگاه كنيد به اكـارت اهلـرز       .پذيرفتوسيله مالكان ساكن در شهرها انجام مي      ه  گذشته بيشتر ب    در -1

 -شـهر  .ترجمه عباس سعيدي، مجموعـه مقـاالت ايـران    » بري و تكوين شهر در شرق اسالمي     ي بهره دارسرمايه
 .1380 عشاير نشر منشي ‐روستا

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  تعداد پروانه ، متراژ و گواهي پايان كار مسكوني صادر شده در روستاشهرهاي تالش: 3جدول 
هاي ساختماني تعداد پروانه

تعداد گواهي پايان كار   هاي ساختماني مسكوني صادرشدهمتراژ پروانه  مسكوني صادرشده
 شهر  مسكوني صادر شده

  84 83 82  81  80  84  83  82  81  80  84  83 82 81 80  كوچك

  0  0  3  3  5  6/11389  1100  1050  970  700  68  62  60 59 31  اسالم

  1  0  0  0  0  2080  2998  2720  1328  510  13  23 17 11  4  ليسار

  0  0  -  -  -  19/2191  16/813  -  -  -  16  5  -  -  -  حويق

  0  -  -  -  -  300  -  -  -  -  20  -  -  -  -  چوبر

  يق و چوبرهاي اسالم، ليسار، حو شهرداري1385گزارش سال : مأخذ 
  

  تعداد پروانه، متراژ و گواهي پايان كارتجاري صادرشده در روستاشهرهاي تالش:  4جدول 
هاي ساختماني تعداد پروانه

  تجاري صادرشده
  هاي ساختمانيمتراژ پروانه

  تجاري صادرشده
  كار تعداد گواهي پايان
  تجاري صادر شده

شهر 
  كوچك

80  81 82 83  84  80  81  82  83  84  80  81 82  83  84  

  0  0  4  2  2 4107  700 500 320  240  17  14 11  8  3  اسالم

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ليسار

  0  0  -  -  -  0 47/647  -  -  -  0  2  -  -  -  حويق

  0  -  -  -  -  500  -  -  -  -  5  -  -  -  -  چوبر

   شهرداري هاي اسالم ، ليسار ، حويق و چوبر1385گزارش سال : خذ أم 
  

ش نيز براي پويايي خود و توسعه اجتماعي و اقتصادي حوزه نفوذشان، شهرهاي كوچك تال
هاي ميداني از بازار يافته. باشندهاي دولتي و خصوصي متكي ميبه جذب سرمايه از بخش

كه بيشتر از طريق احداث (هاي دولتي گذاريمذكورحاكي از آن است كه بجز سرمايه شهرهاي
هايي كه از طريق خريد و بناي واحدهاي درصد سرمايه 72) باشدبناها و تأسيسات شهري مي

مسكوني، تجاري و خدماتي وارد اين شهرها شده، ناشي از مازاد توليد كشاورزي روستاهاي 
هاي حاصل از مازاد توليد، به جاي سرازير شدن در واقع سرمايه. حوزه نفوذ بازارها بوده است

هاي انباشته شده و صرف فعاليت ر شهر محليدر بازا) هشتپر و آستارا(شهرهاي بزرگتر به 
روستاييان حوزه نفوذ  حاكي از آن است كه 5جدول  .شودخدماتي و صنعتي جديد مي

  . اندگذاري را در امور صنعت، تجارت و مسكن در شهرهاي مذكور داشتهبيشترين سرمايه
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

  ايبازاره واحدهاي تجاري و خدماتي و صنعتي افزوده شده به  : 5جدول   
   روستايي تالش پس از شهرشدن

از شهرها و   از روستاييان حوزه نفوذ  شهرها
  جمع  روستاهاي ديگر

  145  62  83  اسالم
  95  9  86  ليسار
  31  7  24  حويق
  19  5  14  چوبر
  290  83  207  جمع

  2- 25: 1385               گزارش شوراي اصناف شهرستان تالش 
  

بري هانس بوبك، شهرهاي كوچك ناحيه، بـر اثـر         ي بهره داربنابراين، برخالف نظريه سرمايه   
از شـبكه توزيـع كـااليي       ) هـشتپر (تالش   سلطه شهرهاي بزرگي همچون رشت، انزلي، آستارا و       

اي از اراضي كـشاورزي  مالكان ناحيه كه بخش عمدهبلكه مالكان بزرگ و خرده  . اندبركنار نمانده 
شهرهاي  (كنار جاده عايدات خود را به بازارهاي    روستاهاي ناحيه را در دست داشتند، بخشي از         

  . اندمنتقل نموده) كوچك بعدي
انـد، عـالوه   هاي ارتباطي جاده سراسري و حوضه رودها قرار گرفتـه گاهاين بازارها كه در گره 

اي كـه نـسبت تعـداد    بـه گونـه  . پردازندراهي نيز مي  معيت حوزه نفوذشان، به خدمات بين     بر ج 
  ازارهاي روستايي مزبور به جمعيت حـوزه نفـوذ مـستقيم شـان عمـالً نـشان       واحدهاي تجاري ب  

دهد كه بخشي از عملكرد واحدهاي تجاري براي مشتريان بين راهـي اسـت كـه از اسـتان                   مي
بـه همـين علـت    . )6جـدول  (شوند اردبيل و جمهوري آذربايجان وارد گيالن و داخل كشور مي        

 .باشدهاي زير ميعمده شامل فعاليت طورهواحدهاي تجاري و خدماتي اين بازارها ب
  خانگي و انواع خدمات شهري فروشي،توزيع خوارو بار، فروش و تعميرلوازم واحدهاي عمده-الف
  .ها براي مسافران بين شهريهاي پذيرايي، چايخانهها، سالن رستوران-ب
كــشاورزي و هــاي كننــده نهــادهفروشــي و خــرده فروشــي بــرنج و ارايــه واحــدهاي عمــده-پ

خوار و بـار مـورد نيـاز كـشاورزان روسـتاهاي اطـراف و مـسافران و گردشـگراني كـه بـويژه در              
هــاي منــدي از ســواحل در تــالش درنــگو يــا بهــرهمقــصد آســتارا و اردبيــل  هــا بــهتابــستان

  .مدت دارندكوتاه
  . هاي برنجكوبيسازي بويژه در اسالم و كارخانهبري و جعبه واحدهاي صنعتي چوب-ت
  .هاي تعمير خودرو كه هم براي اهالي محلي و هم براي مسافران بين شهري است كارگاه-ج

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

 هايي از اين قبيلهاي آهنگري، درودگري، درب و پنجره آلومنيوم سازي و فعاليت كارگاه-د
  . اندكه با توسعه احداث مساكن جديد شهري رونق يافته

 روستايي و شهرهاي كوچك در حاشيه جاده تجاري ومسكوني بازارهاي بطور طبيعي، بافت
اي كه ساخت و گونهاند، بهپيوسته هايي به همگسترش يافته است و در بخش سراسري تالش

اند كه فواصل هاي نسبتاً طويلي درآمدهخطصورت پاره دربرخي مقاطع به سازهاي حاشيه جاده،
 كيلومتري 76ازهاي در حاشيه مسير س و يند، از ساختآاين فر. بين آنها در حال پرشدن است

هاي بين بدين ترتيب، شاليزار و جنگل. جاده سراسري از خاله سرا تا ويزنه قابل مشاهده است
ناحيه، بافت  باشند، در جنوبها درحال محو شدن ميهاي شهري در برخي محدودهسكونتگاه

). 2نقشه (ومتركشيده شده استكيل8/6 آباد به طولاز باالده تا خليف كالبديِ خطي شهر اسالم 
از جنوب، فاصله يك كيلومتري اين محدوده از بازار خاله سرا با ساخت و سازهايي از جمله 

كيلومتري با مركز شهرستان با  3شدن است و از شمال فاصله  يك پايانه باربري در حال پر
  نرستان فني، واحدهاي مسكوني پراكنده، نهادها و مؤسساتي مانند دانشگاه پيام نور، ه

ها، مركز كودكان استثنايي، پمپ بنزين، كشتارگاه صنعتي تالش،استاديوم ورزشي، رستوران
  .هاي اتومبيل در حال به هم پيوستن استهاي صنعتي و تعميرگاهكارگاه

  
    نسبت بين واحدهاي تجاري به خانوارها در بازارهاي روستايي تالش :6جدول 
  نام بازار

تعداد 
  خانوارهاي
  داخل بازار

  تعدادخانوارهاي
هاي حوزه آبادي

  نفوذ

تعداد 
واحدهاي 
  تجاري

سرانه واحد تجاري 
  به خانوار

  22  45  1009  505  ويزنه
  7/24  30  741  133  لمير

  16  18  290  111  )پالسي(خلج لر
  8/14  118  1747  394  چوبر
  10  143  1432  246  حويق
  5/8  57  487  336  هرندان
  7/7  81  629  90  شيرآباد
  15  41  614  614  كشلي

  5/12  167  2089  220  خطبه سرا
  8/10  385  4168  1890  ليسار

  7/29  62  1845  452  جوكندان
  13  558  7276  2683  اسالم

  6/5  35  1900  689  خاله سرا
   شهرستان تالش- 1385گردآوري ميداني و سرشماري نفوس و مسكن :              مأخذ
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هايي از چند روستا بازار روستايي و بخش3تشكيل شهر اسالم از بهم پيوستن : 2 نقشه
  

  ها و منابع طبيعيهاي زراعي، باغتغيير كاربري
 روستاها، در يه تالش نيز همچون ديگر نواحي خزري، بافت مسكوني پراكنديه   در جلگ

باغ  - مساكن عمدتاً به صورت خانهها قرار گرفته وزارها و جنگلها، بيشهميان شاليزارها، باغ
هاي مسكوني كوچك و پراكنده داخل آنها كه از  شاليزارها و محلهيهازاينرو، مجموع. باشندمي

اند، محيط پيرامون بازارها را هاي جنگلي تا نوار ساحلي گسترده شدهها و كوهپايهآخرين تپه
هاي هوايي تالش  عكسيهه از مقايس مطالعاتي ك)2نقشه (. انداي در بر گرفتههمچون هاله

هاي  انجام شده است، حاكي از آن است كه شاليزارها در بخش1373 تا 1345هاي بين سال
 بر اثر گسترش بوم در درون بافت سكونتگاهي از ،يافته است ولي در برابر پيراموني افزايش

  .شودوسعت آن كاسته مي

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

درصدي شاليزارها  50 تا20نيز موجب افزايش 1976-1986هاي افزايش جمعيت، طي سال    
هاي جديد اما قطعات زراعي مجاور محالت مسكوني به خانه. هايي از تالش بوده استدر بخش

 به كاهش قابل توجه سطح زير 1383تداوم اين روند تا سال  .)69 :1375بازن، (اند  شدهتبديل
بخشي از اراضي زراعي خُرد شده به ، كه البته كشت و ميزان توليد برنج در تالش شده است

  ). 7جدول (اند هاي كيوي تبديل شدهدليل توجيهات اقتصادي به  باغ
  

  65-83سطح زيركشت و ميزان توليد محصوالت زراعي و باغي شهرستان تالش در دوره :  7جدول 
  شاخص تغيير

75-65  
  شاخص تغيير

  1383  1375  1365  عنوان  83-75
  رصدد  مقدار  درصد  مقدار

  -4/6  -1826  -3/6  -1918 26760  28586  30504  سطح اراضي زيركشت
  -5/9  -1876  -9/5  -1231  17823  19699  20930  سطح اراضي زيركشت زراعي آبي

  -4/5  -320  -2/15  -1051  5562  5882  6933  سطح زيركشت اراضي ديم
  +3/12  +370  +8/13  +364  3375  3005  2641  سطح زيركشت محصوالت باغي

  +21  +4093  +3/19  +3158  23625  19532  16374  ن توليدات باغيميزا
  -33/0  +350  -9/0  -996  105233  104883  105879  ميزان توليد محصوالت زراعي

  3-5  جهاد كشاورزي شهرستان تالش صفحه1384گزارش سال :      منبع 
  

در . انـد بدين ترتيب، اراضي زراعي و مسكوني به اشـغال حـداكثر فـضاي موجـود پرداختـه                
هاي روستايي موجـب شـده تـا  در    هاي سكونتگاه  بافت يه مورفولوژي متخلخل و پراكند    هنتيج

هـاي مـورد نيـاز      هاي هادي روستايي نيز بناچار برخي قطعات زراعـي بـه كـاربري            اجراي طرح 
زيرا احداث شبكه معابر استاندارد، مكان گزينـي عرصـه مـسكوني جديـد              . روستاها تبديل شود  

هاي نويني همچون تأسيسات آب و فاضالب، بيني كاربري عيت افق طرح هادي و پيش     براي جم 
هـايي از  مكان دفع زباله، ورزشگاه، فضاي سبز، بخش تجاري، پاركينـگ و غيـره بناچـار بخـش        

دهند كـه ايـن رونـد در    هاي مسكوني را مورد استفاده قرار مي   اراضي زراعي و باغي داخل بافت     
چـرا كـه شـهرهاي جديـد از دو     . ي كوچك تالش توسعه يافته اسـت      طرح هادي شهريِ شهرها   

نقـشه، محـدوده    . گردنـد طريق موجب تغيير كاربري اراضي زراعي روستاهاي پسكرانه خود مي         
دهد كه عالوه بر سه بازار روسـتايي و فـضاهاي          شهر اسالم را در طرح هادي اين شهر نشان مي         

ستره وسيعي از شاليزارها ناحيه نيز به شهر منضم        هايي از روستاهاي اطراف، گ    بين آنها و بخش   
  .اند كه الحاق آنها به محدوده شهري به تدريج منجر به تغيير كاربري آنها گرديده استشده
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

 شهرهاي جديد، برخالف گذشته بايد يهدر محدود: و ساز شهري قوانين و مقررات ساخت  
ي رعايت شود و عوارض گوناگوني به ها، تراكم مسكوني الزم و ضوابط مهندسي و معمارحريم

شود كه اين مقررات آزادي عمل گذشته اهالي را  دولتي پرداخت شهرداري و ديگر ادارات
بدين جهت ساخت و سازهاي مسكوني به سمت روستايي بيرون از محدوده . نمايدمحدود مي

هايي از ايتيشوندگان كه نارض درصد از پرسش88در همين ارتباط . شهر گرايش يافته است
شان نسبت به گذشته دارند، علت ناخشنودي خود را عوارض وضعيت كنوني محل سكونت
ساز ويت اصول مهندسي ساختهاي تراكم مسكوني محالت و رعاسنگين شهرداري، محدوديت

 دوشِ كه اكنون جزء شهر ليسار در مورد مشخصي اهالي روستاي قلعه. كنندشهري عنوان مي
مندي از زيرا عليرغم بهره. ده شهر هستندوطور جدي مخالف پيوستن به محدبه  اند،گرديده

  .پذيرندامكانات شهر، الزامات و شرايط كالبدي و فضايي حاكم بر شهر را نمي
نخستين پيامد رواني و اقتصادي تبديل روستا به :  افزايش قيمت زمين در شهرهاي جديد

باشد كه روابط ناسالم  در مجاورت بخش تجاري ميآور قيمت زمين بويژهشهر، افزايش سرسام
روند افزايش قيمت زمين .زندبازان زمين و مسكن به آن دامن ميهاي بورساقتصادي و فعاليت

، بافت  فاصله از مركز شهرستانمسكوني و تجاري در شهرهاي جديد تالش با عواملي همچون 
بدين معنا كه در شهرهاي . ي دارد رابطه مستقيمتعريف محدوده شهرهاي جديد و كالبدي

قيمت زمين، مسكن و واحدهاي تجاري تا جايي ) اسالم و ليسار(نزديك به مركز شهرستان 
افزايش يافت كه در مقاطعي همسنگ مركز شهرستان گرديد و به همين علت، بافت تجاري    

 خطي  يهتوسعدر حال استقرار و ) هشتپر( و مسكوني، در امتداد جاده و به سوي اين شهر 
در نتيجه بسياري از متقاضيان فرو دست زمين و مسكن، بناچار متوجه روستاهاي . باشندمي

معروف به اراضي خشك كه شامل (هاي مسكوني روستاها اند و عالوه بر عرصهمجاور گرديده
هايي از اراضي بخش) گرددمي هاي غير مثمر و اراضي باير، باغهاحياط و محوطه خانه

اما در حويق و چوبر كه از مركز شهرستان . انداورزي را به اراضي مسكوني تبديل نمودهكش
باشد، قيمت  آنها شامل بافتي پراكنده بين كوهپايه تا دريا مييهباشند و محدوددورتر مي

  ).8جدول (زمين، مسكن و واحدهاي تجاري رشد چنداني نيافته است 
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 1386پاييز و زمستان ،  توسعهجغرافيا و مجله

  ينه قيمت يك متر مربع زمين مسكوني و تجاري در روستاشهرها ميانگين كمينه و بيش: 8جدول
  )به ريال(پيش و پس از شهر شدن 

ميانگين   شرح
  مسكوني

كمينه 
  مسكوني

بيشينه 
  مسكوني

ميانگين 
  تجاري

كمينه 
  تجاري

بيشينه 
  تجاري

  1500000  500000 1000000  450000 150000 300000 1384  اسالم  700000  300000  500000  70000  30000  50000 1380
  1200000 1000000 1200000  500000 200000 200000 1384  ليسار  300000  200000  200000  100000  50000  50000 1380
  5000000  40000 2000000  400000 100000 200000 1384 حويق  1000000  200000  500000  70000  20000  50000 1380
  2000000 1000000 1500000 1000000 200000 700000 1384  چوبر 10000000  800000 1000000  700000 100000 500000 1380

   پرسشنامه خانوار :  منبع      
  

محدوده (هاي شهرهاي حويق و چوبر سازهاي مسكوني و تجاري در همه بخشوزيرا ساخت
   حويق،به همين خاطر، اطالعات مشاوران امالك. گسترش يافته است) چندين روستاي پيشين

  چوبر، ليسار و اسالم، حاكي از معامالت فزاينده زمين، بويژه توسط متقاضيان غير بومي
مورد در 190 مورد در اسالم، 320 تعداد1379 -1385هاي كه در سالبطوري. باشد مي

برخي از كشاورزان محلي كه .  مورد در چوبر به ثبت رسيده است150 مورد حويق و 250 ليسار
تر هستند، نيز گرايش فراواني به فروش همه يا بخشي از بازدههاي كوچك و كمداراي زمين

اي براي هاي ديگري پرداخته و يا سرمايهاند تا به فعاليتزمين خود به قيمت مناسب يافته
  . فرزندان خود فراهم نماينديهآيند

  
  گيرينتيجه

شـبكه سـكونتگاهي ايـن      تبديل بازارهاي روسـتايي تـالش بـه شـهر، ادامـه رونـد تكـاملي                 
هاي روستايي پـر  اي خالء مراكز خدمات شهري را در حوزهرود و تا اندازهشهرستان به شمار مي   

از سوي ديگر، در ايجاد اشتغال غيركشاورزي و تقويت خدمات تجاري، اداري، آموزشي           . كندمي
 فضايي و كالبدي اما دو پيامد. و بهداشتي روستاهاي حوزه نفوذ شهرهاي جديد مؤثر بوده است       

  :مهم را نيز به دنبال دارد
هاي بخش سوم در حاشـيه جـاده سراسـري ناحيـه،             با گرايش روزافزون جمعيت و فعاليت      -1 

  .گيري استاي در حال شكلكريدور شهري بي قواره
 جنگلـي قابـل تـوجهي      در بافت نامتراكم و متخلخل شهرهاي جديد، اراضي زراعي، بـاغي و  -2

. شوند به سرعت به فضاهاي مسكوني، تجاري، اداري و تأسيسات شهري تبديل مي           قرار دارد كه  
مشتمل يك بازار روستايي    ( وسيعي از فضاهاي روستايي      يهتوان محدود مي  درصورتي  بنابراين،
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  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب   

اي بـين كاركردهـاي   را به شهر جديدي تبـديل نمـود كـه مـصالحه         ) و چند روستاي مجاور آن      
گيري از مدل بـاغ شـهرها، بـدون تخريـب      به عبارت ديگر با بهره.شهري و روستايي ايجاد شود  

هاي روستايي به يكپارچگي ساختاري و كاركردي شهرهاي كوچـك         اراضي زراعي و ساير عرصه    
چرا كه رشد جمعيت، شهرگرايي و بازده نزولي كشاورزي، تعامل       . و فضاي روستايي دست يازيد    

هاي جـاري   كند و گرايش  قتصاد محلي ايجاب مي   شهري بيشتري را در ا     -و پيوندهاي روستايي  
-پـذيري شـغلي، دگرگـوني   در توجه به جريان افراد، ، پول و اطالعات و همچنين الگوهاي تنوع     

شود كه اين امر بويژه در تنظيم هاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مهمي در روستاها ايجاد مي         
اكز شهري در روند توسعه منـاطق       هايي با هدف كاهش فقر و حمايت از نقش مثبت مر          سياست

بنـابراين از آنجـا كـه در    . پيراموني آنها به عنوان امري ضروري مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت           
هاي محيط  هاي مثمر، جنگل و ساير عرصه     ريزي آمايش سرزمين حفظ اراضي زراعي، باغ      برنامه

باشـد،  مـي  نيـز الزامـي  ) يالزامات فضايي و اقتـصاد چه به لحاظ قانوني و چه با رعايت      (طبيعي  
  .گردد هاي زير برخوردار ميساماندهي اين شهرها در قالب باغشهر از ويژگي و مزيت

اي هاي مسكوني فعلي،اراضي زراعي، باغي،جنگلي،كوهپايه با سازماندهي شهر در قالب محله- 1
ي و خانه هاي مسكونانوارهاي جديد در محلهبنابراين مساكن و خ. حفظ خواهد شدو ساحلي 

حدود (شوند كه در حال حاضر از سرانه مسكوني بااليي برخوردارند هاي كنوني مستقر ميباغ
  ) متر در واحدهاي مسكوني شهري65 مترمربع در برابر استاندارد 340

شوند كه مند مي خانوارهاي محالت مسكوني پراكنده از خدمات زيربنايي و شهري بهره- 2
اما اكنون . شدهاي روستايي اقتصادي محسوب نمي سكونتگاهتر به دليل پراكندگيپيش

هاي ها وكوچهشهرداري موظف به تقويت و اصالح شبكه معابر روستايي و تبديل آنها به خيابان
لوله گاز كه شاه ( آب آشاميدني، گاز طبيعي كشيشهري گرديده و خدماتي همچون لوله

دفع زباله و سيستم فاضالب، تلفن و غيره ) گذرد آستارا  از مجاورت اين شهرها مي-آغاجاري
  .شودبه خانوارهاي ساكن در محدوده شهري جديد عرضه مي

. سازدهاي گردشگري فراهم ميهاي فوق، زمينه را براي رواج جاذبه آماده شدن زيرساخت- 3
اين فعاليت هم از طريق رواج ويالسازي و پديده خانه دوم در حال گسترش است و هم از 

سازي ساحل دريا، دره رودها، هاي سالمطرح(هاي گردشگري خاص منطقه طريق اجراي طرح
ها را از درآمدهاي شهرداريمحلي وتواند خانوارهايدر حال اجراست كه مي) ها وآبشارهاجنگل 

نكته مهم در اينجاست كه مورفولوژي باغشهري تأثير زيادي در .  گردشگري برخوردار سازد
  .گران به اين شهرها خواهد گذاشتگرايش گردش

  
  
  

 ...  روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در
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