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 ۷۱- ۴۹، صفحات ۱۳۹۶ زمستان، ۴، شمارة ۲۰فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

هاي روستاهاي  ات آن بر سکونتگاهتأثيربررسي ايجاد شهر کوچک و 

   موردي شهر فردوسيه، بخش مرکزي شهرستان شهريار مطالعة: حريم
  ∗∗∗∗ مونا تميمي، بيژن رحماني، مسعود مهدوي، و رحيم سرور

  ۹/۳/۱۳۹۶ :رشيخ پذيتار    ۶/۱۲/۱۳۹۵: افتيخ دريتار

  چكيده
هـاي روسـتاهاي حـريم     ات آن بر سکونتگاهتأثيروچک و هدف پژوهش حاضر بررسي ايجاد شهر ک

آباد صيرفي، رامين و وسـطر در   وسفي شامل شهر فردوسيه و روستاهاي حريم آن ،بدين منظور. بود
آن جامعـه آمـاري    وتحليلـي   - روش تحقيـق توصـيفي  . شدبررسي  بخش مرکزي شهرستان شهريار

 از آن ميـان،  که بود نفر ۲۷۵۸۶جمعيتي حدود  با يادشدهروستاي  سهشهر فردوسيه به انضمام  شامل
به عنوان حجم نمونـه انتخـاب   ) نفر مردم ۳۱۷نفر مسئوالن و  ۶۲(نفر  ۳۷۹ ،کوکران رابطةبر اساس 
نتـايج  . انجـام شـد   )SWOT( اندازه و ماتريس سـوات  - ها با استفاده از قانون رتبه تحليل داده. شدند

 عـدم  معيت در سطح منطقـه عملکـرد مثبـت نداشـته و بـا     که توزيع نرمال ج بودپژوهش بيانگر آن 
همـراه   گاهيمراتب سـکونت  دم بهبود نظام سلسلهعنيز ها و  هاي موجود بين سکونتگاه کاهش نابرابري
نامناسب بودن و عدم کفايت تسهيالت آموزشي، فرهنگي، بهداشـتي و درمـاني    ،همچنين بوده است؛
  .شوند ب ميضعف داخلي محسو اطترين نق به عنوان مهم

  .)شهرستان( ، شهريار)شهر( گاه، روستا، فردوسيهشهر کوچک، سکونت :ها دواژهکلي

                                                           
قات تهران، يواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم ،ييروستا يزير يا و برنامهجغراف يدکتر يدانشجو ترتيب، به ∗
ــا ــنديران؛ نويـ ــ ةسـ ــئمسـ ــروه جغرافيول و دانشـ ــار گـ ــه يـ ــگاه شـ ــتيا، دانشـ ــران، ا يد بهشـ ــتهـ ران يـ
)bijan.rahmani11@gmail.com(قـات  ي، واحـد علـوم و تحق  يا، دانشـگاه آزاد اسـالم  ي؛ و استاد گروه جغراف

  .رانيقات تهران، اي، واحد علوم و تحقيا، دانشگاه آزاد اسالميران؛ و استاد گروه جغرافيتهران، ا
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  مقدمه

ي روستايي به نقاط شـهري بـه منظـور توسـعه و تقويـت شـهرهاي       ها سکونتگاهتبديل 

هاي  شهر از ديدگاه سازمان ملل متحد کالبدي براي فعاليت. کوچک صورت گرفته است

يـافتگي و روابـط    و سازمان هاي اجتماعي کالبد، فعاليت«که است  يافته سازمان اجتماعي

شـهر کوچـک ماننـد برخـي     . کنـد  بيان مي در قالب يک اصل مهم را با هم »بين اين سه

يافتگي  ، سطح توسعهشهرنشيني ةيک مفهوم نسبي است، چراکه به درج ها م و واژهمفاهي

اي  ر داخل يک کشور نيز از منطقـه د ،و ساختار اقتصادي کشور بستگي دارد و به تبع آن

  ).۱۸(ديگر متفاوت است  ةبه منطق

هـاي   ترين سطح مراکز شهري و کانون نپايي مثابه گيري شهرهاي کوچک به اساساً شکل

ي شهري و روسـتايي در اصـالح و تکميـل سـازمان و روابـط      ها سکونتگاهاي ميان  وابسته

هـاي   ايجاد و تقويت پيونـد فعاليـت   و موجب دارد فضايي بين شهر و روستا اهميت ويژه

شـهرهاي کوچـک همچـون     ،همچنـين . شـود  اجتماعي ساکنان هر منطقـه مـي   - اقتصادي

بر دگرگوني شرايط  مؤثراز خدمات فرهنگي و اجتماعي  گستردهي ا هايي براي دامنه کانون

بيشـترين جمعيـت    ازمراکز شـهري کوچـک   ). ۵(کنند  عمل مي روستايياناقتصادي بيشتر 

تواننـد در راسـتاي    اين مراکز مـي  ؛ندبرخورداراقتصادي متقابل روستايي  رابطةتايي و روس

  ).۶(ند بپردازمهم  ینقش ، به ايفایروستايي ةاجتماعي جامع - اقتصادي توسعة

توانـد بـه عنـوان راهبـردي      شهرهاي کوچک مي  توسعه ،نظران صاحب برخي باوربه 

شـده بـه عنـوان    شهرهاي کوچک ايجاد. گيرد راي نيز مورد توجه قرا منطقه  براي توسعه

ـ   پايگاهي براي انتشار نوآوري ). ۱(گيـرد   وري جديـد مـورد اسـتفاده قـرار مـي     اهـا و فن

دهد که شهرهاي کوچک در توسـعه   نشان مي هاي اخير عمل آمده در سال ههاي ب بررسي

 زيـرا  ،دالتين اهميت خاصي دارن یاقتصادي کشورهاي آسيا، افريقا و امريکا -اجتماعي

عرضه کارکردهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و خدماتي در شهرهاي کوچک از عوامل 

نقش شهرهاي کوچک در توسعه ملي ). ۱۹(شود  اي و ملي شناخته مي مهم توسعه ناحيه

  ):۱۰(است  زيرمشتمل بر موارد 

 مقابله با برتري و تورم نامتوازن شهري؛ �
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  رکز؛شهرها همراه با عدم تم تسهيل رشد کالن �

  ارائه و عرصه امکانات دسترسي نواحي روستايي به خدمات شهري برتر؛ �

پيوند نواحي روستايي و شهري و بهبود يکپارچگي فضايي ملي همراه بـا توزيـع و    �

  . پراکندگي بيشتر جمعيت

ها و تدابيري براي هـدايت مـازاد    الگوي رشد جمعيت و شهرنشيني با اتخاذ سياست

بـزرگ و متوسـط بـه     اي کوچک و تشويق ساکنان شهرهايجمعيت روستايي به شهره

با توجه بـه پيونـد و    ،شهرهاي کوچک). ۲(گونه شهرها قابل تغيير است  استقرار در اين

ـ  و بهبود و توسعه صنايع روستايي قادرند به افزايش ،نزديکي با محيط روستايي ويـژه   هب

سـتايي، ترکيـب و پيونـد    صنايع دستي و بومي کمک کنند و در متنوع ساختن اقتصاد رو

  ). ۳( واقع شوند مؤثراقتصادي شهرهاي کوچک و بزرگ 

تمرکززدايي صنعتي از شهرهاي بزرگ به سوي شهرهاي کوچک و مراکـز روسـتايي   

از آلـودگي محـيط    ،دهشـ منجر به افزايش مصرف و ايجاد درآمـد در منـاطق روسـتايي    

اند در توسعه پايـدار روسـتايي   تو و مي کاهد، میزيست به دليل ماهيت صنايع روستايي 

تـوان بـه مـواردي از جملـه ايجـاد اشـتغال        از اهـداف اوليـه مـي   . دکنـ مهم ايفـا   ینقش

هـاي   غيرکشاورزي، کمک به جلوگيري از جريان مهاجرت به مراکز شهري، تقويت پايه

، کـه  دکرهاي موجود در ناحيه اشاره  استفاده کامل از مهارت و اقتصادي مراکز روستايي،

ولي گسـترش خـدمات اساسـي و زيربنـايي يکـي از       ؛دشو جر به توسعه روستايي ميمن

ي از ا وجـود شـبکه   ،منظـور  بـدين ). ۴(ي توسـعه روسـتايي اسـت    ها ترين زمينه اصولي

توانـد بـه عنـوان توسـعه      واسطه ارتباط با شهرهاي بزرگ مي در قالبشهرهاي کوچک 

ونـد عملکـردي بـا    کوچـک در پي ايجـاد شـهرهاي    ،در ايـن ميـان   .دشـو روستاها تلقي 

بـه اقتصـاد،    بخشي با تنوع از اين رهگذر، تااست محور قرار گرفته  هاي روستايي حوزه

 ،و سـرانجام  سـازی کشـاورزي   ، عرضه خدمات پشتيباني و تجاريسازی صنعتياهداف 

  ). ۱۷(د شومديريت توسعه برآورده 

شهري به عنوان يکـي   -اييهاي روست ايجاد، تقويت و بهبود تعامل ،در دو دهه اخير

ي روستايي و شـهري همـواره مـورد    ها سکونتگاهاز ابزارهاي توسعه هماهنگ و متعادل 
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نظـران   برخـي صـاحب   ).۵(گذاران بوده است  ريزان و سياست پژوهشگران، برنامه تأکيد

رسـاني   را موجـب خـدمت  تقويت عملکردهاي شهري با تبديل روستاها به نقاط شهري 

توانـد زمينـه    توسعه و تقويت شهرهاي کوچک مي. دانند اي روستايي ميه بهتر در حوزه

بهبود کيفيت زندگي و توسعه نواحي روستايي پيرامون را در ابعاد مختلـف فـراهم کنـد    

شـهري   -نقش شهرها در توسعه روستاهاي حريم از طريق پيوندها و مناسبات روستايي

يرزراعـي و ارائـه خـدمات در    هـاي غ  شهرهاي کوچک با ايجـاد فرصـت  . يابد تحقق مي

ند و زمينه توزيع متعـادل جمعيـت   مؤثرتر  به شهرهاي بزرگ روستاييانکاهش مهاجرت 

استان تهران بيشـترين تحـوالت   ، در ايران). ۱۳(د نآور و امکانات و سرمايه را فراهم مي

  . خود ديده است بهرا از تبديل روستا به شهر 

خـش مرکـزي شهرسـتان شـهريار واقـع در      منطقه مورد مطالعه ب حاضر، در پژوهش

بـا توجـه بـه موقعيـت      ،ي روسـتايي آن هـا  سـکونتگاه  در کـه  بـوده غرب استان تهـران  

شـهر تهـران و    و نزديکي آن بـه کـالن  ) اي اي و فراناحيه محلي، ناحيه( منطقهيايي جغراف

شـهرگرايي و   و نيـز  )ينـد تبـديل روسـتا بـه شـهر     افر( ايجـاد نقطـه شـهري    ،شهر کرج

  .شتابان به خود گرفته است یيني روندشهرنش

 ويـژه  نظـر کارشناسـان در سـطح کشـور بـه      ،هـاي اخيـر   از موضوعاتي که در سـال 

بحـث   ،ريزي روستايي و شهري را بـه خـود مشـغول کـرده     کارشناسان جغرافيا و برنامه

تبديل روستا به شهر، ايجاد شـهر کوچـک، شـهرگرايي و شهرنشـيني و ارزيـابي رونـد       

و تحـوالت عمـده    به پيامدها که ،ي روستايي به نقاط شهري استها تگاهسکونتحوالت 

ي، ظـاهري،  کالبـد ي روستايي از جمله تحـوالت  ها سکونتگاهدر ساختار و کارکردهاي 

). ۱۴(نـد  انجام مـی هاي دروني و حتي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روستايي  دگرگوني

انتقـال و   راتبديل روستا بـه شـهر    ترين نقش شهرهاي کوچک طي فرايند شايد بتوان مهم

شـهرها   از کدام هر عملکرد خاصنقشي که  دانست،تحت نفوذ روستايي  ةتوسعه در ناحي

را روسـتايي در ناحيـه    - کارگيري استعدادها و قابليت توسعه و تحرک شبکه شـهري  در به

لـي و  ، مطالعـات و تحقيقـات گونـاگون در سـطح م    در اين راستا). ۷(د ساز پذير می امکان

  .دشو صار به برخي از آنها اشاره ميبه اخت پی،المللي صورت گرفته است که در  بين
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تبـديل روسـتاهاي بـزرگ بـه شـهرهاي      "با عنـوان   یدر تحقيق ،)۱۵(سرايي و ثاني 

 ،)"ريـوش شهرسـتان کاشـمر   : موردشناسي(اي  بخشي ناحيه کوچک و نقش آن در تعادل

زرگ بــه شــهرهاي کوچــک، عمــده اي بــنتيجــه گرفتنــد کــه متعاقــب تبــديل روســتاه

ه به امور توليـدي  ن ،شود ها به امور زيربنايي و خدماتي اختصاص داده مي گذاري سرمايه

 ايـن  د وشـو  تمرکز خدمات در اين مراکـز مـي   ها فقط باعث گونه سياست اين. اي و پايه

  .ندکنايفا  را اي بخشي ناحيه قش مورد انتظار در تعادلتوانند ن نقاط نمي

 -تحـوالت سـاختاري  "بـا عنـوان    ،)۱۲(های مطالعة رحماني فضلي و پريشـان   فتهيا

 ،)"شهرسـتان بانـه   -سور شهرکاني: مورد(کارکردي پس از تبديل نقاط روستايي به شهر 

وجـود آمـده پـس از     کـارکردي بـه   -تاريتحـوالت سـاخ   ،بيانگر آن است کـه هرچنـد  

، )آب، بـرق (هـاي زنـدگي    ينـه ي منفي همچـون افـزايش هز  يها جنبه پذيري شهري نقش

 هاي مثبـت ايـن تحـوالت    اما جنبه ،بازي زمين داشته افزايش قيمت زمين و رواج بورس

فرسـتي و افـزايش مهاجرپـذيري    يش کمي و کيفي خدمات، کـاهش مهاجر همچون افزا

  .هاي منفي آن بوده است بيشتر از جنبه

و روسـتا در ميـزان    قابـل شـهر  بـه تحليـل روابـط مت   ) ۱۱(ميرزايي قلعه و همکاران 

نتـايج پـژوهش   . يافتگي روستاهاي دهستان حومه در شهرسـتان هرسـين پرداختنـد    توسعه

 چنداني بر توسعه نواحي روسـتايي نگذاشـته   تأثيرنشان داد که روابط متقابل شهر و روستا 

ه و محـدوده جغرافيـايي   بود مؤثرو بيشتر در تغييرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  است

  .بهره بوده است شهر بي - دهاي کالبدي روابط روستاشده از آثار و پيام مطالعه

فرآيند تبديل نقاط روستايي به "عنوان  با ،)۱۹(زنگنه شهرکي  بر اساس نتايج تحقيق

 تبديل روستاهاي کوچک بـه شـهر   ،"»خام شهرها« ةشهر در مقياس ملي و پيدايش پديد

اشته اسـت، امـا بيشـترين تعـداد آن را در     ها در نظام شهري ايران وجود د در همه دوره

شهر کشـور در   ۱۱۳۹توان مشاهده کرد، که از  مي ۱۳۹۰سرشماري کشور سال آمارهای 

از داليـل انتخـاب چنـين    . نفر داشتند ۵۰۰۰نقطه شهري جمعيتي کمتر از  ۳۷۰آن سال، 

و وجـود رابطـه کـامالً مسـتقيم     توانـد   مي است و راهبردي از طرف وزارت کشور راسي
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سـال  دار بين متغيرهـاي فاصـله از پايتخـت، فاصـله از شـهرهاي مرکـز اسـتان و         معني

  .دانستگونه شهرها  گيري استان با تعداد اين شکل

 تأثيرارتقاي روستا به شهر و "با عنوان  ،)۵(ايزدي و نوذري مطالعة با توجه به نتايج 

يضـاء، شهرسـتان   بخـش ب : مطالعـه مـوردي  (شـهري   -هاي روستايي آن در تحول تعامل

شـهري بـه عنـوان يکـي از ابزارهـاي       -هـاي روسـتايي   تقويت و بهبود تعامل ،)"سپيدان

پژوهشـگران و   تأکيدگاه شهري و روستايي همواره مورد توسعه هماهنگ و متعادل سکونت

پيوندهاي  ،با تبديل شدن بيضاء به شهر گذاران بوده است؛ همچنين، ريزان و سياست برنامه

   .نسجام روابط فضايي در محدوده مورد مطالعه افزايش يافته استعملکردي و ا

. ايران را بررسي کرده اسـت  ميزان گسترش شهرهاي کوچک و مياني در) ۸(قديري 

هاي ايـن تحقيـق نشـان داده کـه ميـزان گسـترش شـهرهاي کوچـک و ميـاني در           يافته

 - ي بـا نيمـه جنـوبي   شـمال  - هاي نيمه غربي ميان استان اي مختلف متفاوت است وه استان

وجود ارتباط ميان گسـترش ايـن شـهرها بـا      ،همچنين دار وجود دارد؛ تفاوت معنیشرقي 

  .ايران مشاهده شده است ای  هاي محيطي، طبيعي و نيز الگوي توسعه ملي و منطقه ويژگي

کـه  است يق حاضر انجام شده تحق ة موضوعدر خارج از کشور نيز مطالعاتي در زمين

، پنـال  )۲۰۰۲(، هيندريک و تيتـوس  )۲۰۰۱(توان به تحقيقات رابينوويچ  يم آن ميان،از 

به نقل از زنگنه (اشاره کرد ) ۲۰۱۳(و پاسارکانيس و همکاران ) ۲۰۱۱(، کواتک )۲۰۰۷(

  )).۱۹(شهرکي 

شـهري در   -شناسـايي تعـامالت روسـتايي   "در تحقيـق خـود بـا عنـوان      ،رابينوويچ

شهري،  -وستاييارزيابي اثرات پيوندهاي ر بهضمن توصيه  ،"کشورهاي در حال توسعه

هـاي   ها به تقويت توان حکمرانـي  بندي سياست ريزان را در چارچوب عنايت ويژه برنامه

بخشي به اقتصاد محلـي   توليد به منظور تنوعاي کردن پيوندهاي  اي؛ ناحيه محلي و ناحيه

ــه ــاري در  اي، و ناحي ــکلهمک ــروه  ش ــه گ ــي ب ــاوني،  ده ــار و تع ــاي همي ــأمين  ه و ت

 ،هيندريک و تيتوس. دکن زيرساختارهاي عمومي و خدمات شهري و روستايي جلب مي

با مطالعه شهرهاي کوچک در چهار منطقه جاوه، مـالي، سـوازيلند و مکزيـک و ارتبـاط     

اي در قابليـت ايفـاي نقـش مفيـد      دارند که شرايط منطقه بيان مي ،اي با توسعه منطقه هاآن
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شـهرهاي   مـؤثر وچک بسيار مهـم اسـت و نبايـد بـه نقـش      اي توسط شهرهاي ک توسعه

در  ،پنـال . اي و منـاطق روسـتايي پيرامـون آنهـا عموميـت داد      منطقـه   کوچک در توسعه

 ،)"منطقه کوهستاني آناپورنادرنپال(ي روستايي ها سکونتگاهتوريسم و "عنوان  باتحقيقي 

گريزي در بررسـي  ت شهرکارکردهاي مربوط به مطالعا هاي انساني و بيان کرده که جنبه

. ثر از توريسم قابـل کـاربرد اسـت   أي روستايي متها سکونتگاهفرايندهاي رشد و توسعه 

گاه روسـتايي بـا   مراتبي از سـکونت  تار سلسلهنتايج نشان داد که ظهور يک ساخ ،همچنين

شـده  بندي هنجاري از الگوهاي ايجاد يک طبقه. پيراموني حتمي است -رکزهاي م ويژگي

ات تـأثير شود نيز پيشنهاد شده و  تعريف مي نای مراحل توسعه، اندازه و کارکردر مبکه ب

هـاي روسـتايي مـورد بحـث      گاهتماعي و تاريخي آن روي تحوالت سکونتاقتصادي، اج

، بيـان  کواتک با بررسي موانع و عوامل رشد شهرهاي کوچک لهسـتان . قرار گرفته است

تنهايي براي فعـال کـردن    عوامل مثبت بهلي، بدون ابتکار مقامات مح، امروزهدارد که  مي

پاسـارکانيس و   بـه بـاور   .زسـد  نمـی  نظـر  بـه اقتصادي کـافي   به لحاظشهرهاي کوچک 

ل و مشـکالت  ئمساتوان  میتنها  نه ،ضياسازي ار نيز از رهگذر فرايند يکپارچه همکاران

ي نـواح  امکـان کارآمدسـازی   د، بلکـه ي زمين را در نواحي روسـتايي حـل کـر   ساختار

تنوع  برایاز طريق بهبود خدمات روستايي و زيربناي اقتصادي و ايجاد انگيزه  روستايي

  )).۱۹(به نقل از زنگنه شهرکي (شود  مانند اينها نيز فراهم می اقتصادي و

بررسي ايجاد شـهر کوچـک    حاضر ، هدف کلي پژوهشگفته پيشبا توجه به مطالب 

ر آباد صيرفي، رامين و وسـطر د  ريم يوسفهاي روستاهاي ح گاهات آن بر سکونتتأثيرو 

و بعد از ايجاد نقطه شـهري و   دوره زماني قبل بخش مرکزي شهرستان شهريار در طول

  . انداز آينده در منطقه مورد مطالعه است چشم

  مباني نظري پژوهش

اخير براي توصيف بسياري از شهرهاي کشـورهاي   هاي  شهري در سال -اصطالح روستا

روستايي و شهري ساخته شـده و   ةاين اصطالح از دو واژ. شده است جهان سوم مطرح

ة عبارت است از ترکيب و ادغام سـاختارهاي اجتمـاعي، شـهري و روسـتايي در حاشـي     
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هـاي   گاهدر سـکونت رفتـار موجـود    هـاي   شـيوه  ،ايـن پديـده را کـه در آن    مراکز شهري؛

. نامنـد  روستايي نيز مـي  -شود، شهرنشيني روستاييان به شهرها منتقل مي توسطروستايي 

زيـرا   رود، شمار مـي  شهرگرايي روستايي از سازوکارهاي روستايي و تحوالت فضايي به

انتشـار الگوهـاي اجتمـاعي از     شـهرها بـر پايـه    ات فراوان کالنتأثير دستخوشروستاها 

نـد و  کن شـهري پيـروي مـي    هـاي   از سبک و اسلوب بوده، شهرها به ناحيه پيرامون کالن

زنـدگي   ،در نتيجـه و  ؛سـازند  را مطابق زندگي شـهري مـي   رويه زندگي خود انروستايي

ايي، خودرو و اين روند در مسکن، بافت روست. يابد روستايي به صورت شهري نمود مي

شـهرگرايي در   هاي دهه اخير و روند شـتابان  دگرگوني. شود مي گروسايل زندگي نمايان

ن سوم ماهيـت متفـاوت داشـته و جوامـع     ويژه در کشورهاي جها مقابل روستاگريزي به

ـ  و هم از نظر کمي با تحوالت مسئلهروستايي را هم از لحاظ کيفي  رو سـاخته   هساز روب

بـه   ،ي که روز بـه روز از جمعيـت سـاکن در روسـتا کاسـته و در مقابـل      ا گونه است، به

 نحـوه و دامنـه روابـط موجـود    ). ۱۴(شود  جمعيت شهرها به نحوي ناهنجار افزوده مي

هـاي   گاهپذيري، رشد و توسـعه سـکونت   و روستا به صورت گوناگون بر شکل ميان شهر

شهرنشـيني حـالتی   . گـذارد  ر مـي روابط دروني و بيروني آنها اث ، برروستايي و همچنين 

زندگي يکجانشيني با استقرار در . يافته و پيشرفته از نوع زندگي يکجانشيني است تکامل

تبـديل  . روستاهاي اوليه شکل گرفت ةو هست شروع شدمحل و اقدام به کشاورزي  يک

شـهرهاي کوچـک صـورت    روستاهاي بزرگ به نقاط شهري به منظور توسعه و تقويت 

گيـري شـهرهاي کوچـک يـا شـهرهاي جديـد روسـتايي از جملـه          شـکل . گرفته است

اي در  منطقـه  هـاي   از تفاوت ترتيب،برانگيختن نواحي روستايي است و بدين  هاي  روش

ـ توان شـهرهاي کوچـک مـي   . کاهـد  رهاي در حال توسعه ميکشو نـواحي   د در توسـعه ن

گيري شهرهاي کوچک به عنـوان   اساساً شکل. روستايي و کاهش فقر در آنها مؤثر باشند

هـاي شـهري و    گاهسـکونت  اي ميـان  واسـطه  هاي  ترين سطوح مراکز شهري و کانون پايين

  ضايي ميان شهر و روستا اهميت ويـژه روستايي در اصطالح و تکميل سازمان و روابط ف

اجتماعي سـاکنان در منطقـه    -اقتصادي هاي  دارد و موجب ايجاد و تقويت پيوند فعاليت
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ترين نقش شهرهاي کوچک طي فرايند تبديل روسـتا بـه شـهر را     شايد بتوان مهم. شود مي

کـدام   انتقال و توسعه در ناحية تحت نفوذ روستايي دانست، نقشي که عملکرد خاص هـر 

روسـتايي در   - کارگيري استعدادها و قابليت توسعه و تحرک شبکه شـهري  از شهرها در به

ها و معيارهاي عمده براي تبديل روسـتا   از جمله مالک). ۷( سازد پذير می ناحيه را امکان

 مـورد  بالقوه و بالفعل اقتصـادي روسـتاي   از توجه به توان و امکانات اند به شهر عبارت

ابليت الزم براي ايجاد مشاغل غيرزراعي از طريق صنايع کوچـک، داشـتن   نظر، داشتن ق

سازي مردم براي همکاري بـا شـهرداري، توجـه بـه      پنج هزار نفر، آمادهجمعيت حداقل 

توجه به عـدم تخريـب و   و اي،  مناسب با مراکز منطقه ةفاصله بين شهرها و داشتن فاصل

شـهرهاي  . در اثر تبديل روستا به شهرساز و کشاورزي به عرصه ساخت هاي  زمين تبديل

و بهبـود و   قادرنـد بـه افـزايش    ،با توجه به پيوند و نزديکي با محيط روستايي ،کوچک

ويژه صنايع دستي و بـومي کمـک کننـد و در متنـوع سـاختن       هب توسعه صنايع روستايي

 واقـع شـوند   مـؤثر اقتصاد روستايي، ترکيب و پيوند اقتصادي شهرهاي کوچک و بزرگ 

شـهر   توسعه شهرهاي کوچک از طريق سياست ارتقاي روستاهاي بزرگ و مسـتعد . )۳(

که با هدف بهبود کيفيت و اسـتانداردهاي زنـدگي   بوده ترين اقداماتي  يکي از مهم شدن

هـاي   زيـرا شـهرهاي کوچـک بـا ايجـاد فرصـت       ،در نواحي روستايي انجام گرفته است

بـه شـهرهاي    روستاييانر کاهش مهاجرت نياز ساکنان د غيرزراعي و ارائه خدمات مورد 

توزيع متعادل جمعيـت، امکانـات و سـرمايه را     ةکنند و زمين ايفا مي ی مهم رابزرگ نقش

با پذيرش اين مطلب که شهرها و روستاها دو عامل به هـم وابسـته در   . آورند فراهم مي

ژوهش پ هدف کلي ،دشون اي محسوب مي اي و منطقه احيهن گاهين يک نظام سکونتدرو

هـاي روسـتايي روسـتاهاي     گاهات آن بر سکونتتأثيربررسي ايجاد شهر کوچک و  حاضر

بتوان بـا توجـه   حريم در شهر فردوسيه واقع در بخش مرکزي شهرستان شهريار است تا 

هاي  گاهدر روند تحوالت سکونتبه شناسايي و تحليل عوامل مؤثر  ،شده ارائه هاي  به مدل

خصـوص   مندي ساکنان نقاط روستايي در ليل ميزان رضايتتح نيز روستايي به شهري و

  .نقاط شهري پرداخت بهشرايط زندگي و ارائه خدمات پس از تبديل 
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  شناسي پژوهش روش

کـاربردي اسـت و بـه منظـور شـناخت بهتـر وضـعيت         ،هدف حاضر به لحاظپژوهش 

ــراي بررســي ايجــاد نقطــه شــهري و   ،موجــود ــأثيراز روش توصــيفي و ب ــر ت ات آن ب

در مرحلـه ارائـه    ده وشـ از روش تحليلـي اسـتفاده    ،هـاي روسـتاهاي حـريم    گاهونتسک

  .نظر بوده است نگري مد های اجرايي آيندهها و پيشنهاد راهبردها، سياست

جامعه آماري پژوهش شهر فردوسيه در بخش مرکـزي شهرسـتان شـهريار واقـع در     

آبـاد،   اهاي خاوه، عبـاس از تجميع روست ۱۳۷۹شهر فردوسيه در سال  .استان تهران است

روستا در  سهوجود آمده و داراي  هعبدآباد، فردوس و محمودآباد به عنوان نقطه شهري ب

شـهر فردوسـيه در جنـوب    . اسـت آباد صيرفي، رامين و وسطر  حريم خود شامل يوسف

از ضلع شمالي به حريم شهر  است وغرب استان تهران و از شهرهاي شهرستان شهريار 

باشـهر، از جنـوب بـه حـريم شـهر      رق به حريم شهرهاي شاهدشـهر و ص شهريار، از ش

مرکـز آمـار    هایبه استناد آمار. شود کريم و از غرب به حريم شهر وحيديه محدود مي رباط

نفـر   ۲۷۵۸۶جمعيتي حدود  دارای روستاي حريم سهشهر فردوسيه به انضمام  ،)۱۶(ايران 

 ۳۷۹کوکران اسـتفاده شـد و    از رابطة، براي انتخاب حجم نمونه حاضر، در پژوهش. است

  .شدندبه عنوان حجم نمونه انتخاب ) نفر مردم ۳۱۷نفر مسئوالن و  ۶۲(نفر 

هـا و اطالعـات بـا     آوري داده ، جمـع با توجه به اهميت موضوع و ضـرورت پـژوهش  

هـاي   پذيرفته و برای تحليل دادهصورت ) پيمايشي(هاي اسنادي و ميداني  استفاده از روش

  .شده است استفاده )SWOT()۱(سوات اندازه و تحليل  - رتبهمهاي قانون  مدل ، ازکمي

  اندازه  -رتبهممدل قانون 

. بين اندازه شهرها و رتبه آنهـا رابطـه معکـوس وجـود دارد     اندازه، - رتبهم بر اساس مدل

دوم  رتبـة م جمعيـت شـهر   ،ترتيب اندازه جمعيتي مرتب کنيم ي شهري را بهها سکونتگاهاگر 

و  رتبـة اول مشـهر   سـوم  يک سوم حدود رتبةماول، شهر  رتبةم جمعيت شهر دوم يک حدود

در ايـن  . اول خواهد بود رتبةم جمعيت شهر امnيک  حدود امn رتبةم جمعيت شهر ،باالخره

آنها به صورت خط مستقيم با همبسـتگي   ةوجود همبستگي بين جمعيت شهرها و مرتب ،مدل
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بـه توزيـع    ،م شهري يک کشور توسـعه پيـدا کنـد   نظاازه هر اند ،بنابراين. خطي مطرح است

  ):۹(عنوان کرد  زيرشرح  توان به رياضي چنين مفهومي را ميرابطه . تر است نرمال نزديک

)۱(                                             
  

P1 :نظر؛ در منطقه مورد اولت شهر يجمع  
Pr :ر ت شهيا جمعينظر  مورد ت شهر در مرتبةيجمعRام؛  
R :شهر در منطقه؛ بةمرت  
b :اندازه -ب خط مرتبهيش.  

   تحليل سوات

 سـوات  مـاتريس  راهبـردی ريـزي و تحليـل    تـرين فنـون برنامـه    يکي از مناسب ،امروزه

)SWOT (  از  است که به عنوان ابزاري نوين براي تحليل عملکردها و وضـعيت شـکاف

ابـزاري  سـوات   کنيک يـا مـاتريس  ت. دشو راهبردی استفاده ميطراحان و ارزيابان  سوی

هاي موجود در محيط خارجي يک سيستم و بازشناسي  براي شناخت تهديدها و فرصت

هاي داخلي آن به منظور سـنجش وضـعيت و تـدوين راهبـرد مناسـب       ها و قوت ضعف

 راهبـردی ايـن روش يکـي از ابزارهـاي     سخن، ديگر ؛ بهبراي هدايت و کنترل آن است

و ) O( هــا سيســتمي بــا فرصــت عوامــل درون) W(ضــعف  و) S(  تطــابق نقــاط قــوت

 يک راهبرد مناسـب، با اين مدل، در  ،از اين ديدگاه .سيستمي است برون) T( هایتهديد

. درسـ  ها به حداقل ممکن مـي ضعف و تهديدنقاط به حداکثر و  ها قوت و فرصت نقاط

، SOت کمـي  در چهار حال هاو تهديد ها فرصت نيز نقاط قوت و ضعف و ،ين منظوردب

WO ،ST  وWT  ايـن  . شوند هاي راهبردي از بين آنها انتخاب مي گزينه شده،پيوند داده

  :از اند راهبردها عبارت

 هاي بيروني نقاط قوت دروني و فرصت با تأکيد بر ؛)SO( راهبردهاي تهاجمي �

  بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني با تأکيد ؛)ST(اهبردهاي رقابتي  �
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 رفع نقاط ضعف راستایبر نقاط ضعف دروني در  با تأکيد ؛)WO(کارانه  راهبردهاي محافظه �

 بر نقاط ضعف دروني و تهديدهاي بيرونيبا تأکيد  ؛)WT(راهبردهاي تدافعي  �

  نتايج و بحث

در  ١انـدازه بـر اسـاس رابطـه      -مرتبـه  نظريةتعداد جمعيت در ارتباط با نتايج محاسبه 

مقايسه و بررسي توزيع نرمال تعداد جمعيت شهر فردوسيه  .)۲(تارائه شده اس ١جدول 

بيانگر آن است کـه   ١٣٩٠اندازه در سال  -رتبهم اساس مدل قانون و روستاهاي حريم بر

توسـعه شـهرهاي   . توزيع نرمال جمعيت در سطح منطقه عملکـرد مثبـت نداشـته اسـت    

هـاي اصـلي بهبـود     سـت کوچک از طريق ارتقاي روستاها به شهر به عنوان يکـي از سيا 

 یهـا  کـاهش نـابرابري   .کيفيت زندگي نواحي روستايي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    

ـ  تواند بهبود نظـام سلسـله   ها می موجود بين سکونتگاه بـه همـراه    گاهي رای سـکونت مراتب

در منطقـه مـورد مطالعـه تحقـق      بهبـود سفانه اين أاين در حالي است که مت داشته باشد؛

اي در توزيـع تـوازن امکانـات اجتمـاعي و      ريزي منطقـه  اي که برنامه گونه به ،نيافته است

توزيع نرمال جمعيت صورت نگرفتـه و   رو، از اين. اقتصادي در منطقه موفق نبوده است

گاهي در منطقـه مـورد مطالعـه کـامالً     ی سـکونت مراتبـ  بخشي در نظام سلسله عدم تعادل

  .چشمگير است

   يه و روستاهاياندازه شهر فردوس -مرتبه نظريةو  ياندازه واقع -١جدول 

  ١٣٩٠سال  ،ميحر

  اندازه -مرتبه نظريةتعداد جمعيت در ارتباط با   تعداد جمعيت واقعي  رتبه  روستا -شهر

  ٢٤٤٧٦  ٢٤٤٧٦  ١  فردوسيه

  ١٢٢٣٨  ٢٣٥١  ٢  آباد صيرفي يوسف

  ٨١٥٨  ٦٤٣  ٣  رامين

  ٦١١٩  ٨٤  ٤  وسطر

 های پژوهش يافته: مأخذ
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  ١٣٩٥سال  ،شهر فردوسيه و روستاهاي حريم هایو تهديد ها ضعف، فرصت نقاط قوت و سنجي تبندي و اولوي س سوات رتبهيماتر - ٢جدول 

عوامل 

  /داخلي

  خارجي

 تهديدها /ها فرصت /ضعف /نقاط قوت

  مردم  مسئوالن

  ضريب اهميت

  )وزن(
  امتياز وزني  رتبه

  ضريب اهميت

  )وزن(
  امتياز وزني  رتبه

 S -قوت ها  

عوا
ي
خل
 دا
مل

  

S1 ١/٠  ٤  ١/٠  ٤/٠  ٤  ١/٠  شهرهاي تهران و کرج نزديک بودن به کالن  

S2 ٢٤/٠  ٤  ٠٦/٠  ٢٨/٠  ٤  ٠٧/٠  مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي  

S3 ٠٨/٠  ٢  ٠٤/٠  ١٥/٠  ٣  ٠٥/٠  استقبال مسئولين به اشتغال زايي و درآمد زايي  

S4 ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  ٢٤/٠  ٣  ٠٨/٠  اقتصادي و اجتماعي هاي جمعيت مناسب براي فعاليت  

S5  ٠٢/٠  ١  ٠٢/٠  ٠٢/٠  ١  ٠٢/٠  )ها و مراکز مالي و اعتباري بانک(وجود خدمات اقتصادي مناسب  

S6 ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  نزديکي به بزرگراه و آزادراه  

S7 ٠٣/٠  ١  ٠٣/٠  ٠٨/٠  ٢  ٠٤/٠  هاي کوچک صنعتي و خدماتي وجود کارگاه  

S8 ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  ٢٤/٠  ٣  ٠٨/٠  وضعيت مناسب براي توليدات کشاورزي  

S9 ٠٢/٠  ١  ٠٢/٠  ٠٦/٠  ٢  ٠٣/٠  وضعيت مناسب براي توليدات صنعتي  

S10 ٠٦/٠  ٢  ٠٣/٠  ١٢/٠  ٣  ٠٤/٠  هاي خدماتي وضعيت مناسب براي فعاليت  

S11  ٤/٠  ٤  ١/٠  ٤/٠  ٤  ١/٠  زراعي و باغي(اراضي حاصلخيز کشاورزي  

S12 ٣/٠  ٣  ١/٠  ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  )باغي(ات متنوع محصوالت کشاورزي توليد  

S13 ٢١/٠  ٣  ٠٧/٠  ١٢/٠  ٢  ٠٦/٠  وجود چشم انداز زيبا و آب و هواي مطبوع  

S14 ٢١/٠  ٣  ٠٧/٠  ٢١/٠  ٣  ٠٧/٠  ي با ارزش تاريخي روستا آثار و ابنيه  

S15 ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  ٢٤/٠  ٣  ٠٨/٠  هاي مذهبي، امامزاده و مساجد وجود مکان  
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  ٢جدول  ادامه 
عوامل 
  /داخلي
  خارجي

 تهديدها /ها فرصت /ضعف /نقاط قوت

  مردم  مسئوالن
ضريب 
  اهميت

  )وزن(
  رتبه

امتياز 
  وزني

ضريب 
  اهميت

  )وزن(
  رتبه

امتياز 
  وزني

  W -ضعف ها  

ي
خل
 دا
مل
عوا

  

W1 ٤/٠  ٤  ١/٠  ٤٤/٠  ٤  ١١/٠  عدم وجود سرمايه گذاري توسط بخش دولتي  
W2  ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  ٤/٠  ٤  ١/٠  برنامه ريزي از سرمايه گذاري بخش خصوصيعدم حمايت و  
W3 ١٦/٠  ٢  ٠٨/٠  ١٢/٠  ٢  ٠٦/٠  گيري بين سازماني عدم ثبات در تصميم  
W4 ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  ٢٤/٠  ٣  ٠٨/٠  نامناسب بودن تسهيالت و اعتبارات مالي  
W5 ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  ٢١/٠  ٣  ٠٧/٠  عدم شناخت توانمندهاي افراد کارآفرين منطقه  

W6 
نامناسب بودن و عـدم کفايـت تسـهيالت آموزشـي، فرهنگـي، بهداشـتي و       

  درماني
٥٤/٠  ٣  ١٨/٠  ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  

W7 ٢٤/٠  ٣  ٠٨/٠  ١٢/٠  ٢  ٠٦/٠  عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومي  
W8 ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  ١٢/٠  ٤  ٣/٠  بهره برداري مناسب از اراضي کشاورزي  
W9  ٤٥/٠  ٣  ١٥/٠  ١٤/٠  ٢  ٠٧/٠  توزيع آبعدم مديريت صحيح در کنترل و  

W10 
هاي گردشگري روستايي در سطح ملـي توسـط مسـئولين     عدم معرفي جاذبه

  مرتبط
٠٥/٠  ١  ٠٥/٠  ٠٦/٠  ١  ٠٦/٠  

ي
رج
خا
ل 
وام
ع

  

  O -فرصت ها

O1  ٨/٠  ٤  ٢/٠  ٦٨/٠  ٤  ١٧/٠  افزايش توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه گذاري  

O2 ٧٢/٠  ٤  ١٨/٠  ٣٦/٠  ٣  ١٢/٠  به سرمايه گذاري  افزايش انگيزه بخش خصوصي  
O3 ٣٦/٠  ٤  ٠٩/٠  ٧٢/٠  ٤  ١٨/٠  هاي همجوار  هاي ارتباطي استان وجود دسترسي به شبکه  
O4  ٥٢/٠  ٤  ١٣/٠  ٨/٠  ٤  ٢/٠  )فرودگاه(نزديکي به شبکه راههاي هوايي  
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  ٢ادامه جدول 

عوامل 
  /داخلي
  خارجي

 تهديدها /ها فرصت /ضعف /نقاط قوت

  مردم  النمسئو
ضريب 
  اهميت

  )وزن(
  رتبه

امتياز 
  وزني

ضريب 
  اهميت

  )وزن(
  رتبه

امتياز 
  وزني

ي
رج
خا
ل 
وام
ع

  

O5  ٧٥/٠  ٣  ٢٥/٠  ٢٧/٠  ٣  ٠٩/٠  ايجاد اشتغال و فرصت کارآفريني در منطقه  
O6  ٢١/٠  ٣  ٠٧/٠  ٤٤/٠  ٤  ١١/٠  وجود قطب بزرگ جمعيتي کشور در نزديکي منطقه  
O7 ٠٥/٠  ١  ٠٥/٠  ١٢/٠  ٢  ٠٦/٠  وستايي ايجاد شرکت تعاوني ر  
O8 ٠٣/٠  ١  ٠٣/٠  ١٤/٠  ٢  ٠٧/٠  هاي جلب مشارکت مردم محلي  سياست  امکان توسعه  

  T -تهديدها

T1  ٣٣/٠  ٣  ١١/٠  ١  ٤  ٢٥/٠  سرازير شدن جمعيت به سوي مناطق شهري  
T2  ٠٨/١  ٤  ٢٧/٠  ٦/٠  ٣  ٢/٠  پايين بودن سطح آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني  

T3 

تخريب اراضي کشاورزي و تغيير کاربري آن به مسکوني، تجاري و 
  صنعتي 

٥٧/٠  ٣  ١٩/٠  ٣٦/٠  ٢  ١٨/٠  

T4 

ريزي  زيست، حيات جانوري و گياهي در نتيجه فقدان برنامه تخريب محيط
  و مديريت 

٥٤/٠  ٣  ١٨/٠  ٢٤/٠  ٢  ١٢/٠  

T5 ١٤/٠  ٢  ٠٧/٠  ٥١/٠  ٣  ١٧/٠  لي از بين رفتن درختان و پوشش گياهي به دليل کم آبي و خشکسا  
T6 ٥٤/٠  ٣  ١٨/٠  ١٦/٠  ٢  ٠٨/٠  آلودگي منابع آب، خاک و اقليم  

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  دگاه مسئوالنيس سوات از ديماتر يابيل و ارزيتحل

از نظر مسـئوالن شـهر و   که دهد  ماتريس سوات نشان مي ،٢با مقايسه و بررسي جدول 
ه روستايي فرمانداري شهريار، مديريت جهـاد کشـاورزي   معاونت عمراني توسع(روستا 

شهرستان شهريار، شهردار فردوسيه، معاونت شهرسازي شهر فردوسيه، شوراي اسـالمي  
نزديک بـودن بـه    ةمؤلف ،...) شهر فردوسيه، شوراي اسالمي روستاهاي حريم، دهياران و

اراضـي   ةمؤلفـ  ،ينو همچنـ  ٤ ةو رتبـ  ٤/٠شهرهاي تهران و کرج بـا امتيـاز وزنـي     کالن
تـرين   به عنوان مهـم  ٤  ةو رتب ٤/٠با امتياز وزني ) زراعي و باغي(خيز کشاورزي  حاصل
هـا و   بانـک (اقتصـادي مناسـب    ، وجـود خـدمات  در مقابل. قوت داخلي قرار دارد  نقطه

قوت   ترين نقطه اهميت به عنوان کم ١رتبة و  ٠٢/٠با امتياز وزني ) مراکز مالي و اعتباري
با امتيـاز وزنـي   ) فرودگاه(هاي هوايي  نزديکي به شبکه راه  مؤلفه ،همچنين. ي استداخل
ايجاد شـرکت تعـاوني    مؤلفةدر حالي که  ترين فرصت خارجي است، مهم ٤ رتبةو  ٨/٠
تـرين فرصـت خـارجي در     اهميـت  به عنوان کـم  ٢  و رتبة ١٢/٠ستايي با امتياز وزني رو

  .استأمل فرايند تبديل روستا به شهر قابل ت
ة عــدم وجــود نــد کــه مؤلفــباورمســئوالن بــر ايــن  ،در مــورد نقــاط ضــعف داخلــي

تـرين نقطـه    به عنوان مهـم  ٤  ةو رتب ٤٤/٠گذاري توسط بخش دولتي با امتياز وزني  سرمايه
ي روستايي در سـطح ملـي توسـط    هاي گردشگر عدم معرفي جاذبه  ةضعف داخلي و مؤلف

ترين اولويت را در ميـان نقـاط ضـعف     پايين ١  ةو رتب ٠٦/٠ن مرتبط با امتياز وزني مسئوال
سرازير شدن جمعيت بـه    ةمؤلف ،عالوه بر اين، از اين ديدگاه. به خود اختصاص داده است

 ةترين تهديـد خـارجي و مؤلفـ    به عنوان مهم ٤  ةو رتب ١سوي مناطق شهري با امتياز وزني 
تـرين   اهميـت  به عنـوان کـم   ٤  ةو رتب ١٦/٠آلودگي منابع آب، خاک و اقليم با امتياز وزني 

  .رود شمار مي ايند تبديل روستا به شهر بهتهديد خارجي و روند تحوالت فر

  دگاه مردميس سوات از ديماتر يابيل و ارزيتحل

ساکنان بـومي و غيربـومي، کسـبه،    (، از ديدگاه مردم شهر و روستا ٢بر اسا نتايج جدول 

 ةمؤلفـ  ،...) خصوصـي، کشـاورزان، دانشـجويان و    فعاالن، کارمندان و کـارگران بخـش  
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بـه عنـوان    ٤  ةو رتبـ  ٤/٠با امتياز وزنـي  ) زراعي و باغي(خيز کشاورزي  اراضي حاصل

ها و مراکز مـالي و   بانک(قوت داخلي و وجود خدمات اقتصادي مناسب   ترين نقطه مهم

اسـب بـراي   وضـعيت من   ةمؤلفـ  ،و همچنـين  ١ رتبـة و  ٠٢/٠با اهميت وزنـي  ) اعتباري

ة قـوت  تـرين نقطـ   اهميـت  به عنـوان کـم   ١ رتبةو  ٠٢/٠وزني   امتيازتوليدات صنعتي با 

افزايش توجـه    ةمؤلف، همچنين. ندشو يند تبديل روستا به شهر محسوب ميداخلي در فرا

تـرين فرصـت    مهـم  ٤ رتبـة و  ٨/٠گذاري با امتياز وزنـي   ريزي و سرمايه دولت به برنامه

هاي جلب مشارکت مردم محلي  سياست  امکان توسعه مؤلفةي که در حال خارجي است،

  .ترين فرصت خارجي است اهميت به عنوان کم ١ رتبةو  ٠٣/٠با امتياز 

نامناسب بـودن و عـدم    ةند که مؤلفباورمردم بر اين  ،در مورد نقاط ضعف داخلي

 ٣  ةو رتبـ  ٥٤/٠کفايت تسهيالت آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني با امتياز وزني 

ي هـاي گردشـگر   عـدم معرفـي جاذبـه     ةضعف داخلي و مؤلف  ترين نقطه به عنوان مهم

کمتـرين   ١  ةو رتبـ  ٠٥/٠ن مرتبط با امتياز وزني روستايي در سطح ملي توسط مسئوال

مردم معتقدند  ،عالوه بر اين. اند يان نقاط ضعف به خود اختصاص دادهاولويت را در م

 ٤ ةو رتبـ  ٠٨/١ح آموزشي، فرهنگي و درماني با امتياز وزني پايين بودن سط ةکه مؤلف

ن درختان و پوشـش گيـاهي بـه    از بين رفت  ةترين تهديد خارجي و مؤلف به عنوان مهم

تـرين اولويـت    به عنوان پايين ٢ رتبةو  ١٤/٠آبي و خشکسالي با امتياز وزني  علت کم

  .در تهديد خارجي است

  يکارانه و تدافع ، محافظهي، رقابتيتهاجم يارائه راهبردها

کارانـه و تـدافعي بـر اسـاس      اهبردهاي تهاجمي، رقابتي، محافظـه ر ةدهند نشان ٣جدول 

ها و تهديدهاي شهر فردوسـيه و روسـتاهاي حـريم در     نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

  .س سوات استيقالب ماتر
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  ١٣٩٥سال  ،ماتريس تطبيقي سوات شهر فردوسيه و روستاهاي حريم - ٣جدول 

  )ST(راهبردهاي رقابتي   )SO(راهبردهاي تهاجمي 

افزايش سرمايه گـذاري بخـش دولتـي بـه منظـور        -١
 رونق توليدات کشاورزي با برنامه ريزان مدون 

هاي دولت از بخش خصوصـي بـه منظـور     حمايت -٢
در بخــش  روسـتاييان اشـتغال زايــي و رونـق اقتصــادي   

 کشاورزي

ــش      -٣ ــذاري بخ ــرمايه گ ــراي س ــزه ب ــزايش انگي اف
هــاي کوچــک صــنعتي و  صــي در ايجــاد کارگــاهخصو

 خدماتي 

برنامه ريزي و حمايت بخش دولتي از کارآفرينـان    -٤
 منطقه

ي مـردم   ها استفاده از نيروهاي ماهر بر ايجاد تعاوني -٥
 روستايياننهاد با مشارکت 

هـاي مـرتبط    ايجاد هماهنگي مابين نهادها و بخـش  -٦
 با هدف گردشگري روستايي

  ي تاريخي  ه آثار و ابنيهايجاد دسترسي مطلوب ب -٧

گسترش سرمايه گذاري با رويکرد اشـتغال زايـي    -١
 به منظور جلوگيري از مهاجرفرستي

ــي،     -٢ ــش آموزش ــذاري در بخ ــرمايه گ ــعه س توس
 فرهنگي، بهداشتي درماني

ارتقاي انگيزه بخش خصوصي به منظـور سـرمايه    -٣
 گذاري اقتصادي در بخش کشاورزي 

يــت توســعه و گســترش ســرمايه گــذاري و حما -٤
 بخش دولتي و مديريت منابع آب، خاک و اقليم

ــوگيري از     -٥ ــي در جل ــارکت مردم ــب و مش ترغي
  آلودگي زيست محيطي

  )WT(راهبردهاي تدافعي   )WO(کارانه  راهبردهاي محافظه

بازنگري در چگونگي اسـتفاده از سـرمايه گـذاري     -١
 بخش خصوصي

تعامل و همفکري بيشتر مسئولين بخـش دولتـي بـا     -٢
هاي اشتغال  خش خصوصي در زمينه فعاليتکارآفرينان ب

 زا

ارائه خـدمات و تسـهيالت بهتـر و مناسـب تـر در       -٣
هاي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و  سطح منطقه در زمينه

 درماني

ــردي و     -٤ ــزي راهب ــه ري ــت برنام ــازنگري و تقوي ب
 مديريت شهري درخصوص ناوگان حمل و نقل عمومي

اراضي بازنگري در قوانين و مقررات تغيير کاربري  -٥
 کشاورزي

بازنگري و تقويت برنامه ريـزي در مـديريت بهـره     -٦
  برداري پايدار از منابع آب و خاک

تقويت و حمايت بخش دولتي از سرمايه گـذاري   -١
 بخش خصوصي

هاي ويژه سرمايه گذاري بخـش   برگزاري نشست -٢
 دولتي و خصوصي توسط مسئولين مرتبط منطقه

ه زمينه سازي و تشويق مـردم بـه مشـارکت در را    -٣
توسعه و عمران روستايي با ارائه تسهيالت با حمايـت  

 بخش دولتي

ارتقـاي سـطح امکانــات و خـدمات بـه ويــژه در      -٤
 ي آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني زمينه

تدوين راهکارهاي مناسب به کارآفرينان منطقه به  -٥
 منظور سرمايه گذاري و اشتغال زايي با افزايش درآمد

ــه من  -٦ ــژه ب ــوانين وي ــدوين ق ــوگيري از ت ظــور جل
 تخريب و تغيير کاربري اراضي کشاورزي

تدوين مقررات حفظ منابع محيط زيست، حيـات   -٧
 جانوري و گياهي

استفاده از تجربيات موفق مديريت و توزيع منـابع   -٨
  آبي از ساير مناطق و کشورهاي ديگر

   های پژوهش يافته: مأخذ
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ر دو سـطح  تـوان د  را مـي  ۲ل شده در جدو به نتايج تحقيق، راهبردهاي ارائهبا توجه 
  .ريزي بلندمدت تفکيک کرد مدت و برنامه ريزي کوتاه برنامه

  مدت کوتاه  برنامه - ۱

رائـه تسـهيالت و اعتبـارات    زايي با ا ارآفرينان منطقه به منظور اشتغالتوانمندسازي ک •
 بهره؛ مالي کم

بـه   سـتاييان رونهـاد بـا مشـارکت     هاي مـردم  ماهر براي ايجاد تعاونيتأمين نيروهاي  •
از طريـق قـوانين و    جـاد درآمـد و نظـارت بـر فعاليـت آنهـا      زايي و اي اشتغال منظور

 و مقررات موجود؛
 جلوگيري از تخريب و تغيير کـاربري اراضـي کشـاورزي از     ارائه راهکارها در زمينه •

 .طريق وضع قوانين و مقررات مناسب

  بلندمدت  برنامه - ۲

هاي اجتماعي و اقتصادي با توجه  ي در زمينهگذاري توسط بخش دولت توسعه سرمايه •
 جمعيتي؛ توانبه 

 زايي؛ اشتغال  ي و کارآفرينان در زمينهگذاري بخش خصوص تشويق به سرمايه •

افزايش سطح امکانات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و درماني با توجه به جمعيـت   •
 رو به رشد؛

ست، حيات جانوري ارائه راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از تخريب محيط زي •
 و و گياهي؛

 .هاي مديريت منابع آب، خاک و اقليم طرح  توسعه •

  گيري و پيشنهادها نتيجه

هـاي   شهرهاي کوچک از طريق ارتقاي روستاها به شهر به عنوان يکي از سياست  توسعه
 ،اصلي بهبود کيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته و همچنـين 

ـ  ، بهبـود نظـام سلسـله   هـا  سـکونتگاه موجـود بـين    یها کاهش نابرابريبه منظور   یمراتب
هـاي   ي از وجوه مشخص سياستگيري به يک زدايي از نظام تصميمسکونتگاهي و تمرکز
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اي  براي مقابلـه بـا عـدم تعـادل منطقـه      .اي تبديل شده است ريزي و عمران منطقه برنامه
رهاي کوچک در نظـام شـبکه شـهري    ناشي از رشد فزاينده شهرهاي بزرگ، تقويت شه

  .ه استشدبيش از بيش حائز اهميت 
گـذاري مناسـب در بخـش     هاي خدماتي و عدم سرمايه فعاليت عدم گسترش مناسب

از . بوده اسـت  خدمات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي و  درماني از معضالت عمده منطقه
، کـاهش نـرخ   ينتوان به افزايش جمعيـت شهرنشـ   ميوجود آمده  معضالت اجتماعي به

 اطهـاي روسـتايي بـه نقـ     گاهروستانشيني و افزايش موارد تبـديل سـکونت  مواليد، کاهش 
 هایشـهر  هاي روستايي استان به نقاط شهري از جمله کـالن  شهري، مهاجرفرستي کانون

  . دکرج اشاره کر تهران و
معيـت  اندازه نشانگر عدم تعادل در توزيع ج -رتبهمها با توجه به مدل قانون  بررسي
متعـادل را در سـطح منطقـه    ي به شهري است و توزيـع  يي روستاها سکونتگاهدر تبديل 
از . ده اسـت شـ مراتب شـهري و تعـادل فضـايي رعايـت ن     دهد و نظام سلسله نشان نمي

کـه علمـي و منطقـي    روستا به شهر در منطقـه بـيش از آن  معيارهاي فعلي تبديل رو،  اين
ـ  لبتـه که ا بوده،اي مردمي ثر از عوامل سياسي و تقاض، متأباشد را ايجـاد   ی مطلـوب اثرات

، رونـد کاهشـي در تثبيـت    ١٣٧٥-٩٠هـاي زمـاني    کـه در دوره  ای گونـه  به نکرده است،
  .خوبي قابل مشاهده است جمعيت به

شـهري در   بديل روستا به شـهر و ايجـاد نقطـه   فرايند ت گفته، پيشبا توجه به مطالب 
نظـر در   تجديـد  رو، از ايـن  ؛مثبـت و منفـي اسـت   هـاي   منطقه مورد مطالعه داراي جنبه

هـاي   طرح اجرای و نمايد میهاي تبديل روستا به شهر ضروري  قوانين، معيارها و مالک
بنـابراين،   .اهميـت دارد کاربردي در ايجاد و گسترش شهرهاي کوچک در کشور بسـيار  

  :شود شرح زير ارائه می در همين راستا، پيشنهادهايی به
  زايي و کسب درآمد؛ ارآفرينان منطقه به منظور اشتغالتي از کحمايت بخش دول •
زراعـي  (ريزي و آموزش به منظور توسعه و گسترش اراضي مستعد کشاورزي  برنامه •

  از سوي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان شهريار در روستاهاي حريم؛) و باغي
ارائـه   منطقـه بـا  هـاي   تـوان هاي گردشگري روستايي بـا توجـه بـه     حمايت از طرح •

  بهره به بخش خصوصي؛ تسهيالت بانکي کم
  افزايش تسهيالت و اعتبارات مالي در توسعه خدمات آموزشي، رفاهي و فرهنگي؛ •
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  افزايش سطح بهداشت عمومي و ايجاد مراکز بهداشتي و درماني با رويکـرد توسـعه   •
  ؛ها ها و بيمارستان درمانگاه

کن انقـالب اسـالمي و سـاير    اجراي کامل طرح هادي روستايي از سـوي بنيـاد مسـ    •
آباد صـيرفي، رامـين و وسـطر بـا      صالح در روستاهاي يوسف و مراکز ذي ها سازمان
  جمعيتي؛ توانتوجه به 

  ؛)و کشاورزي آشاميدنی(نظارت مستمر بر مصرف بهينه آب  •
رويـه در   سازهاي بـي و قوانين به منظور پيشگيري از ساختتدوين ضوابط و اجراي  •

  م؛مساکن روستاهاي حري
  و نقل عمومي؛و ت و اعتبارات مالي در توسعه حملافزايش تسهيال •
  .اولويت احداث شبکه دفع فاضالت شهر و روستا •

  ها يادداشت
1. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

  :اندازه -مرتبه نظريةت در ارتباط با يعداد جمعج محاسبه تنتاي -۲
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