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  چکیده 

هاي عصر حاضر است و یژگیوشهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرهاي کوچک و بزرگ از 
آنچه همواره در مدیریت شهري مورد توجه است عمدتاً ت اسریزي و مدیریت شهري کارآمد در گرو داشتن برنامه هاآني پایدار توسعه

 اباشد و کمتر توجهی به مسائل و مشکالت مدیریتی در روستیممسائل و مشکالت کالنشهرها و شهرهاي بزرگ، گاهی شهرهاي میانی 
منابع  اي از عواملذیرش سهم عمدهتوانند با پاگر روستاشهرها بتوانند از نظر اقتصادي خودکفا باشند میکه ، در صورتی شودیمشهرها

 در  این راستا پژوهش حاضر تالش  تولید، سرمایه گذاري و نیروي انسانی منطقه موجب شکوفایی و رونق ناحیه پیرامونی خود گردند
ش، ژوهبخش بندپی شرقی و غربی از شهرستان بابل بپردازد. روش انجام پ ها و راهبردهاي روستاشهرهايدارد تا به بررسی چالش

ها مبتنی بر روش اسنادي و میدانی است. جامعه آماري پژوهش خانوارهاي ساکن در بخش بندپی تحلیلی و جمع آوري داده -توصیفی
اند؛ در نهایت خانوار به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب شده 200مندي از روش کوکران غربی و شرقی از شهرستان بابل است که با بهره

ها این نتایج حاصل شد که این گونه روستاشهرها با موانع و مشکالت اساسی چون دفع و اطالعات و تجزیه و تحلیل آن با جمع آوري
ها با هاي شهري و ... دچار هستند که این چالشتفکیک زباله، عملکرد ضعیف نهادهاي شهري، پایین بودن مشارکت شهروندان در طرح

اي و ... مسطح هاي منطقهري، توسعه و گسترش خدمات و امکانات شهري و استفاده از ظرفیتهاي شهراهبردهاي چون تقویت سازمان
  خواهند شد. 

  ها و راهبردها، توسعه فضایی، بخش بندپی غربی و شرقی بابل   هاي کلیدي: روستاشهر، چالشواژه
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 مقدمه 
هاي روستایی که نه تنها جوامع به گونه کلی، بلکه جماعتیابد، این واقعیت است آنچه امروز اهمیتی روزافزون می  

ها در تنوع پذیري الگوهاي فعالیت و جابه جایی افراد، تر شدن روزافزون هستند، این گونه پیچیدگینیز در حال پیچیده
وبی قابل ردیابی ها و ... به خها، نوآوريها، سرمایهخانوارها و نهادها و به گونه کلی در حجم روزافزون جریان داده

هاي نزولی در واحدهاي کوچک کشاورزي ). در این میان، رشد جمعیت، شهرگرایی و بازده4: 1390است (سعیدي، 
شهري در اقتصاد محلی و نحوه معیشت تعداد کثیري از آنان  -خرد نشانگر آن است که تعامل و پیوندهاي روستایی

شود، ن در حال حاضر، به توسعه نواحی روستایی توجه کمتري مینقش مهم و رو به گسترشی را بر عهده دارد. لیک
، 1کند (النگ و همکاراناي ایفا میدرحالی که توسعه روستایی نقش اساسی را در توسعه شهري و رشد اقتصاد منطقه

هاي ). از طرفی پایین بودن سطح زندگی در نواحی روستایی و در نتیجه مهاجرت روستاییان به سمت شهر454: 2009
بزرگ، مسائل و مشکالت متعدد اجتماعی، اقتصادي و محیطی را در نواحی روستایی و هم در شهرها دنبال داشته 

هاي شهري و روستایی در است، لذا براي کاستن آثار منفی این مشکالت و پاسخ به نیازهاي زندگی در سکونتگاه
اي مختلفی در پیش گرفته شده است که سیاست ایجاد ها و راهبردهکشورهاي در حال توسعه و از جمله ایران سیاست

باشد و هاي عمده در امر برنامه ریزي کشورهاي درحال توسعه میو توسعه شهرهاي کوچک به عنوان یکی از سیاست
در کشور ما از طریق اجراي سیاست ارتقاء روستاهاي بزرگ و مستعد به شهرشدن، با هدف بهبود کیفیت و 

در نواحی، موجب کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ و جذب مهاجران در شهرهاي کوچک  استانداردهاي زندگی
ي تبدیل مراکز روستائی به شهر بوده است زیرا شده است. برخی مطالعات نیز موید کارکردهاي بالقوه و بالفعل توسعه

مؤثري در زمینه توزیع  هاي شغلی غیرزراعی و ارائه خدمات مورد نیاز ساکنان نقششهرهاي کوچک با ایجاد فرصت
 ). 1: 1381متعادل جمعیت، امکانات و سرمایه داشته است (رضوانی، 

 به واند گرفتهدیگرقرار سوي از روستایی بزرگ نواحی و سو یک از ومیانی بزرگ شهرهاي بین کوچک شهرهاي
عیارهاي قرن بیستم، شهرهاي ترین شهرهاي تاریخ با ممناسبکنند و همچنین می عمل دو این بین دهنده پیوند عنوان

اند این گونه شهرها در یک کالم از لحاظ عملکردي حلقه اتصال نقاط روستایی به مراکز شهري به شمار کوچک بوده
هاي متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکالت آیند که با وجود نقاط قوت و فرصتمی

پایدار، ضعف نیروي انسانی و فنی و...) رو به رو هستند، و از این رو نیازمند مدیریت زیادي (از جمله منابع مالی نا
 ).91: 1390ویژه هستند (ایراندوست و امینی،

هاي توسعه روسـتایی مطـرح و از دهـه هم سو با این سیاست شهرهاي کوچک در ایران که به عنوان یکی از استراتژي
ــاط  ــادي از نق ــداد زی ــدیل تع ــا تب ــاد ب ــت(برقی و هفت ــه اس ــت یافت ــر اهمی ــن ام ــران ای ــهردر ای ــه ش ــتایی ب روس

نقطـه  1331ي شـهري بـه نقطـه 199تعداد شـهرها از  1335-90هاي ).به طوري که در طی سال217،1390همکاران،
). در همین راستا در استان مازندران نیز تعدادي از نقـاط 1390افزایش یافته است(مرکز آمار ایران، 1390شهري در سال

 59بـه  1335ي شهري در سال نقطه10اند. به طوریکه تعداد شهرهاي این استان ازروستایی به نقاط شهري تبدیل شده
 4/1توان بیان نمـود در هـر سـال) که به طور میانگین می1390رسیده است(مرکزآمار ایران، 1390ي شهر در سال نقطه

هاي نظیـر مازنـدران اهی شـهري و روسـتایی در اسـتانروستا به شهر تبدیل شده است.بدین ترتیب نظام سـکونت گـ
ها با پیامدهایی خـاص همـراه بـوده اجتماعی و کالبدي سکونتگاه-دستخوش تغییرات عمده شده که در ابعاد اقتصادي

). با توجه به اینکه شهرهاي نوپاي خشرودپی به عنوان مرکز بخش بندپی غربـی 79:1387است(سیف الهی و همکاران،
گانـه از باشـند جـزء شـهرهاي هفتگاه به عنوان مرکز بخش بندپی شرقی که جامعه هدف این پژوهش میو شهر گلو

1.Long & et al 
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اند، که از نظر به عنوان شهر انتخاب شده 1379باشند که در پی سیاست تبدیل روستا به شهر در سال شهرستان بابل می
اند. این شهرهاي نوپا که بـیش از یـک دادهوسعت و جمعیت سهم قابل توجهی از شهرستان بابل را به خود اختصاص 

هـا را قـادر اند هدف آن تأمین حداقل شرایط براي روستائیان است که آناي داشتهدهه شهرشدن تغییر و تحول گسترده
گونـه این. )1393شان را به توسعه اجتمـاعی و اقتصـادي برسـانند (اکبریـان رونیـزي،سازد تا جوامع روستایی و منطقه

اند و از طرفـی بـا افـزایش تبع شهر شدن از سویی با افزایش امکانات و خدمات گسترده شهري روبـه شـده شهرها به
کنند، و از آنجایی که با عنایت به اهمیت و ضرورت این شـهرها در معضالت و مشکالت شهري دست و پنجه نرم می

ري ایـن پـژوهش سـعی دارد،بـه بررسـی نظام توزیع سلسله مراتبی کشور و نقش آن در رسیدن به توسعه پایـدار شـه
 گونه شهرها در ابعاد مختلف اقتصادي،اجتماعی و فضایی بپردازد.ي فضایی اینها و راهبردهاي توسعهچالش

 مبانی نظري پژوهش

تر اقتصادي و فضایی هدایت شده مورد ،راهبرد توسعه شهرهاي کوچک براي ایجاد یک الگوي عادالنه1970از دهه 
اي که این راهبرد در کشورهاي در حال توسعه یکی از ). به گونه80:1387قرار گرفت(سیف الهی،توجه محققان 

ها بوده است(شهرکی اي،تبدیل روستاها به شهر و تقویت آنهاي منطقهترین راهبردها براي کاهش نابرابريمهم
شود که ایجاد شهرهاي هایی مطرح می).در واقع تبدیل نقاط روستایی به شهر در قالب راهبرد کارکرد538:1392زنگنه،

).این سیاست معطوف به رویکرد 84: 1384دهد(سعیدي، کوچک را در پیوند شهري در توسعه روستایی محور قرار می
هاي باال به پایین همچون قطب رشد شهري است و بر هماهنگ سازي هاي مبتنی بر نظاماي به جاي مدلمنطقه شبکه

اي و محلی استوار است(برقی و با توسعه شهري در مقیاس توسعه شهرهاي کوچک ناحیهو ادغام توسعه روستایی 
 ). 218:1390همکاران،

همچنین در ارتباط با نقش شهرهاي کوچک در توسعه روستایی، سه دیدگاه مسلط بین جغرافیدانان توسعه و برنامه 
دگاه اقتصاد سیاسی (دیدگاه بدبینانه) و دیدگاه ریزان وجود دارد: دیدگاه فضایی عملکردي (دیدگاه خوش بینانه)، دی

مطرح گردید، بر این مساله تأکید دارد که شهرهاي  1960و  1950هاي میانه. دیدگاه فضاي عملکردي که در دهه
ها، خدمات و امکانات، در توسعه حوزه نفوذ خود نقش مثبت دارند. کوچک از طریق پخش و رخنه به پایین نوآوري

). از دهه 10: 1391است (کریمی و همکاران، » رویکرد کارکردهاي شهري در توسعه روستایی«دگاه بر تمرکز این دی
اي و مکانیزم رخنه به پایین، مطرح شده هایتوسعهبه بعد به دلیل افزایش دلسردي، سرخوردگی و شکست برنامه 1970

شینی به ویژه در کشورهاي جهان سوم، از سوي مکتب نئوکالسیک به منظور رشد اقتصاد و مشکالت ناشی از شهرن
توجه برنامه ریزان به توسعه و ایجاد شهرهاي کوچک معطوف گردید، تا پاسخگوي نیازهاي توسعه عادالنه باشد 

توانند ). از این دوره بجاي توجه به سطوح باالي سیستم شهري، این عقیده که شهرها می5: 1389(افراخته و همکاران، 
شهرها و  -احی روستایی کمک کنند، مورد توجه بیشتر قرار گرفت و تمرکز را بر روي روستابه بهبود توسعه نو

) 1970» (جانسون«شهرهاي کوچک در پایین سلسله مراتب شهري متمرکز نمود. کار اولیه در این زمینه که به وسیله 
روي کشور هند،استدالل کرد که  انجام گرفت که در تئوري مکان مرکزي ریشه دارد وي با توجه به مطالعه موردي بر

شهرها جهت پرکردن شکاف بین شهرهاي بزرگ انگلی و روستا، یک شرط اساسی براي تجاري کردن  -توسعه روستا
کشاورزي است. از این رو یکی از وظایف برنامه ریزان، بهبود رشد شهرهاي بازاري است. برمبناي تئوري مکان 

بایست در رابطه با یکدیگر شناخته شوند تا فضاي مناسب و ها همچنین میمرکزي به عنوان چارچوب این بحث، شهر
ترکیب کارکردي به وسیله اندازه و موقعیت در سلسله مراتب شهري تضمین شود. بعدها این ایده جانسون به وسیله 

 -نتخاب روستاتحت عنوان رویکرد کارکردهاي شهري در توسعه روستایی پیراسته شد و دفاع جانسون از ا» راندینلی«
هایی که به وسیله شهرهاي کوچک و شهرها شهرهاي کلیدي در مراکز توسعه روستایی، به عنوان یک مجموعه از نقش
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) و 89: 1388در نواحی روستایی براي توسعه روستایی ایفا شده است، توسط راندینلی تفسیر مجدد شد (داگالس، 
اي بحث عمیق و گسترده 1978است که با همکاري رودل در سال بدون شک از مصرترین این دیدگاه دنیس راندینلی 

 فراهم آورد. » عملکرد شهري در توسعه روستایی«را در این زمینه با تقریر کتاب 
ها براي ساکنان روستایی ) مطرح نمودند که شهرهاي کوچک به واسطه دامنه کاالهایی که آن1976راندینلی و رودل (

کنند. در ی در برانگیختن توسعه در نواحی روستایی در کشورهاي در حال توسعه ایفا میبینند، نقش حیاتتدارك می
واقع راهبرد شهرهاي کوچک، توزیع شهرنشینی با رویکرد پایین به باال است و این یک واکنش به نارضایتی از 

کردي که ریشه در اقتصاد اي در کشورهاي درحال توسعه است. رویرویکردهاي باال به پایین در برنامه ریزي منطقه
شهر انتقاداتی مطرح شده که  -). در همین حال نسبت به راهبرد روستا69-67: 1987، 1نئوکالسیک دارد (اوموجا

 شود: ها شامل موارد زیر میترینآنمهم
ها ي روستاشهري، قبول سیستم دموکراتیک دولتی در سطح تودههاي راهبرد توسعهیکی از پیش فرض -1

ها و نبود آن که در کشورهاي جهان سوم تحقق این پیش فرض با توجه به ساختار حکومتی آناست. حال 
 ). 22ضعف دموکراسی، اگر محال نباشد، بسیار مشکل است (همان، 

این رویکرد در واکنش به اندازه شهر، اگرچه داراي یک تعصب شدید ضد شهرهاي بزرگ است، اما  -2
را حداقل در کوتاه مدت مرتفع نماید، بلکه اجراي این رویکرد به تواند مشکل موجود شهرهاي بزرگ نمی

 عنوان اصالح و بهبود مشکل، به گونه خودکار و براي بلند مدت تبیین شده است. 

توان به هایی است که نمیرویکرد روستاشهري به دلیل اتکاي بیش از حد بر محور کشاورزي، داراي ضعف -3
 دا کرد. ها پیآسانی پاسخ مناسبی براي آن

یکی از مشکالت توسعه روستاشهري این است که مشخص نیست که چه نقشی براي روستاشهرهاي  -4
موجود تعیین شده است. به عبارت دیگر، آیا یکپارچگی فرضی است براي واقع شدن بین توسعه شهري و 

ل در برنامه ریزي روستاشهري؟ یا هر قلمرو توسعه فضایی فرض است تا در مدار خود بدون اختال
 ).20، 1985، 2هاي دیگر به پیش برود (مرکز سازمان ملل متحد براي اسکان بشرمحیط

ي روستاشهرها دارند و معتقدند که روستاشهرها در حوزه نفوذ خود برخی محققان نگاه منفی به توسعه -5
تسلط داراي یک نقش استثماري هستند و پیوند بین این شهرها با نواحی روستایی منجر به برتري و 

 شود. شهرهاي انگلی مادر شهري می

ي نفوذ خود نقش مهم و مؤثري داشته باشند. ها به حوزهتوانند در بخش نوآوريبرخی معتقدند که روستاشهرها نمی
ها به خوبی طبقه بندي نشده باشند، این چنین استدالل شده است که اغلب ساکنان روستایی در صورتی که سکونتگاه

هاي احتمالی در شهرهاي کوچک و روستاشهرها دارند و این به خاطر هاي کشاورزي و نوآورينهادهدسترسی کمی به 
 ). 82، 1987هاست(اوموجا، ساختار فیزیکی و اجتماعی آن

ایده موضوع مطالعه و بررسی شهرها یا نقاط شهري کوچک در دنیاي تحقیقات علمی، شاید اولین بار با کار جانسون 
)آغاز و مطرح گردید که جدیدترین موضوع در کار برنامه ریزي 1976کز توسعه روستایی قانل() و بحث مر1970(

اي بود.بدون شک از مصرترین طرفداران این دیدگاه،دنیس راندینلی است،کار او و همکاران توسعه فضایی و منطقه
بحث عمیق و پرتوانی راجع اش تحت عنوان شهرهاي درجه دوم در کشورهاي در حال توسعه ) و نوشته1978رودل (

به موضوع فراهم آورد او مبناي عملکرد این شهرها را اغلب با تدارك خدمات،مراکز داد و ستد و نیز خدمات حمل و 

1.Lawerence Onwara Omaja 
2. UNCHS, (Habitat) 
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هاي مرکزي ي کریستالراز سلسله مراتب مکانتعیین شهرهایکوچک و مراکز داد وستدبااندیشه. نقل تعریف کرده است
 1980و خدمات را به مناطق اطراف خود عرضه می دارنداین راهبرد از دهه  هایی که کاالهمراه بود مکان

المللی جمعیت و آینده مناطق هایبیناي که در کنفرانس).به گونه105:1395بیشترموردتوجه واقع شد(لطفی و همکاران 
ع شده است(زنگنه و هاي انسانی مورد تاکید واقشهري در شهر رمو دومین کنفرانس سازمان ملل درباره سکونت گاه

) از جمله محققانی است که در ارتباط با شهرهاي کوچک مطالعات 1980هانسن().و همچنین 19:1392همکاران،
ي وي که ازبررسی این مطالعات به دست آمده، آنست که براي دستیابی هاي اولیهمتعددي انجام داده و نظریه

هاي کوچک و میانی این نقش را ایفا نمایند و کشورهاي جهان سوم به رشدوعدالت،ضروري است تا شهر
 ).93: 1381رشداقتصادي،عدالت و رفاه عمومی را با یکدیگر پیوند بزنند (محمدزادهتیتکانلو،

ي نقش یملیآفریقا به ایننتیجهدستیافتکهاین شهرها با ارائهبابررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه) 1982لیگاله (
: 1982، 1آیند (لیگالهه عنوان مراکز محرك توسعه در نواحی روستایی به شمارمیهاي روستایی بمرکزیت درحوزه

ي شهرهاي کوچک و میانی به عنوان استراتژي توسعه درکشورهاي جهان )با مطالعه1983آمونیز (.یو .).جی9
ه تقویت این ها را در این کشورها ضروري دانسته وابراز داشته کیابی به نظام منطقی سکونتگاهسوم،ضرورت دست

)اهمیت شهرهاي کوچک 1986( 3هاردویوساترتوایت) 9: 1983، 2(اومو گرددي روستاها میمراکز منجر به توسعه
ه خدمات و مراکز مدیریتی نواحی روستایی مورد ئدرکشورهاي جهان سوم را به عنوان مراکزسیاسی واداري، مراکزارا

ي شهرهاي کوچک در ) با مطالعه2002( 4هیندریک و تیتوس). 9: 1986اند (هاردوي و ساترتوایت، بررسی قرار داده
رسند که نباید به نقش مفید اي به این نتیجه مییمنطقهمنطقه جاوه، مالی، سوزایلند و مکزیک و ارتباط آنها با توسعه 4

و میزان  اي عمومیت داد. سطحها و نیز توسعه منطقهي مناطق روستایی پیرامون آنشهرهاي کوچک در توسعه
ي منطقه پیرامونی این شهرها و شرایط سیاسیو اقتصادي حاکم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین شرایط توسعه
). 379: 2002هیندریک، (اي توسط شهرهاي کوچک بسیار مهم است اي در قابلیت ایفاي نقش مفید توسعهمنطقه
کاي جنوبی به این نتیجه رسیده است که توسعه و تقویت شهرهاي ) با مطالعه شهرهاي کوچک در آمری2007( 5کاماندا

اي شده است (کاماندا، هایناحیهها و کاهش نابرابريکوچک منجر به ایجاد اشتغال، تمرکززدایی، جذب سرمایه گذاري
دارد که شهرهاي ) در طرح تحقیقاتی خود بر روي شهرهاي کوچک چین اظهار می2008( 6پی یون). 63: 2007

هاي صنعتی و هاي زیستی بوده و مهاجران روستایی را در برخی فعالیتهاي مناسبی براي توسعه کانونوچک مکانک
). مرکز توسعه 84: 2008شود (پی یون، ها به شهرهاي بزرگ منطقه میخدماتی جذب نموده و مانع از حرکت آن

هاي هاي در حال توسعه را بیشتر در گرو سیاستاي سازمان ملل متحد اعتبار شهرهاي کوچک و میانی در کشورمنطقه
هاي نقاط پیرامونی کالن شهرها هاي سرمایه گذاري در زیرساختتوسعه شامل پخش و توزیع جمعیت و برنامه

) در مطالعه خود که به بررسی تحلیل 2011). النگ (29-25: 2009داند (مرکز سازمان ملل متحد براي اسکان بشر، می
تواند در کشورهاي درحال دارد که شهرهاي کوچک میدر چین از ورود به هزاره سوم جدید بیان میتوسعه روستایی 

پردازند به خود جذب کند و نقش مهمی در اشتغال روستاییان توسعه، قسمتی از نیروي کار را که به کشاورزي نمی
 ).  1094: 2011النگ، (داشته باشد 

1. Ligale 
2. Umo 
3. Hardoy & Satterthwaite 
4. Handrek&Titus 
5. Kamanda 
6. Puwen 
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به مفهوم خاص آنو از دیدگاه آمایشی،از برنامه پنجم عمرانی پیش از  در کشورما سابقه توجه به شهرهاي کوچک
)، 232-229:1380میالدي بوده است (ایزدي، 1970زمان با دهه )شروع گردیده است که این امر هم56-1352انقالب (

به عنوان  )توجه به شهرهاي کوچک،1356درایران(عالوه بر برنامه عمرانی در مطالعات طرح آمایش سرزمین ستیران 
) 1369-73ي اول توسعه (ي پنجسالهعامل اصلی حفظ تعادل محیطی جامعۀ روستایی مطرح شده است. در برنامه

ي شهرهاي کوچک ومیانی و کاهش سرعت رشد کالن شهرها به عنوان عامل مهمی در توازن افزایش سرعت توسعه
-83اجتماعی وفرهنگی( -ي اقتصاديسوم توسعه )و1374-78فعالیت و جمعیت انگاشته شده است. در برنامه دوم (

) به حمایت از شهرهاي کوچک و متوسط با تاکید بر جلوگیري از توسعه کالنشهرها پرداخته شده است 1379
 ). 58: 1383(زبردست، 

هاي چندي در زمینه نقش و عملکرد شهرهاي کوچک در کشور ما، که عمدتاً از طریق ارتقاي روستا به شهر پژوهش
ها را به عنوان مراکز هایی از اهمیت این سکونتگاهده است صورت گرفته است و طرفداران شهرهاي کوچک جنبهبو

)، که در ایجاد اشتغال 68: 1388کنند (نوري و همکاران، ي روستایی مطرح میاي در توسعهخدمات منطقه
اند (ضیاء توانا و حوزه نفوذ مؤثر بوده غیرکشاورزي و تقویت خدمات تجاري، اداري، آموزشی و بهداشتی روستاهاي

در این میان  ).33: 1389) و باعث بهبود کیفیت زندگی در این شهرهاست (رضوانی و همکاران، 126: 1386همکاران، 
را مورد  مطالعه قرار داده ونتیجه گرفت که ) خوزستان(ايي منطقهنقش شهرهاي کوچک در توسعه) 1375زهره فنی (

) در پژوهشی با 1389شریفی نیا و همکاران (.در توزیع متوازن جمعیت در سطح منطقه مؤثر هستند این نوع شهرها
عنوان بررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه روستایی با استفاده ازروش تحلیل شبکه که به صورت موردي بر روي 

داد که بعد از شهر شدن نگین  اي که حاصل شد نشاندهستان نظام آباد شهرستان آزادشهر انجام شده است، نتیجه
ها داشته و به عنوان مکان مرکزي نقش مهمی را در خدمات رسانی شهر، که نزدیکی بیشتري نسبت به سایر سکونتگاه

به نواحی پیرامونی خود و کاهش وابستگی نواحی روستایی به مرکز شهرستان ایفا نموده است (شریفی نیاء و 
تحلیلی کارکردي از نقش اقتصادي شهرهاي «ده و همکاران در مقالهدیگر با عنوانابراهیم زا. )93: 1389همکاران، 

زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا نتایج پژوهش نشان داد که رشد و توسعه شهر کوچک » کوچک درتوسعه روستایی
روستایی و  زاهدشهر به طور مستقیم به شرایط اجتماعی و اقتصادي حوزه نفوذ پیرامونی وابسته است و ثبات جمعیت

ها را تولیدات کشاورزي به واسطه کارآمدي ارائه خدمات در این گونه شهرهاي کوچک به حوزه پیرامونی شان، آن
اي تحت ) در مقاله1391). حسین آبادي و همکاران (151: 1391، دهند (ابراهیم زاده و همکارانتحت تأثیر قرار می

با مطالعه موردي شهرستان » اجتماعی روستاهاي پیرامون -اقتصاديتحلیل بر نقش شهرهاي کوچک در توسعه «عنوان 
اجتماعی آنها و تأثیرگذاري  -قیروکارزین به بررسی میزان رابطه روستاهاي پیرامون با این شهرستان و توسعه اقتصادي

وستاهاي پیرامون عوامل جغرافیایی بر این مقوله پرداخته است، که نتایج حاکی از وجود همبستگی بین میزان ارتباط ر
 ).115: 1391هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی است (حسین آبادي و همکاران، با شهر قیر در بسیاري از شاخص

 ي پژوهشمحدودهمعرفی 

اي پست و هموار واقع شده است و از بر روي جلگهو مرکز بخش بندپی شرقی بابل شهرگلوگاه در جنوب شهرستان  
گذاري علت نام شود وز شمال به جنوب شهر، بر میزان شیب و ناهمواري زمین افزوده مینظر توپوگرافی به تدریج ا

نفر  1750داراي  1345آن به علت موقعیت استراتژیکی و چهارراهی بودن آن بوده است. دهستان گلوگاه در سال 
ر آن تاسیس شده است شهرداري د 1383به عنوان شهر انتخاب و در سال  12/3/1379جمعیت بوده است و در تاریخ 

 1390نفر با احتساب روستاهاي الحاقی بوده و طبق آخرین سرشماري سال  5060، 1385جمعیت این شهر در سال 
کیلومتري جنوب شهر بابل در مرکز بخش بندپی  25شهر خشرودپی نیز در  نفر بوده است. 5086جمعیت آن معادل 
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هاي بسیار زیبا واقع که از شمال به شهر بابل و از ان، در کنار جنگلکیلومتري استان مازندر 67غربی شهرستان بابل و 
گردد و شرق به شهر گلوگاه و از غرب به شهرهاي زرگرمحله و آمل و از جنوب به جنگل و سد شیاده محدود می

طبق  هکتار محدوده حریم و 558هکتار محدوده قانونی و  190که داراي  متر 74هاي آزاد ارتفاع آن از سطح آب
نفر بوده است. شهر خشرودپی در  5183جمعیت این شهر در حدود  1390آخرین سرشماري مرکز آمار در سال 

در این شهر تاسیس شد. درجه شهرداري  29/11/1381به عنوان شهر انتخاب و شهرداري در سال  12/3/1379تاریخ 
 ).1394رسیده است (شهرداري خشرودپی،  1393یک بوده و به تدریج به درجه سه در سال  1383این شهر در سال 

 
 1397منبع: نویسندگان، ، : موقعیت شهر خشرودپی و گلوگاه در استان مازندران1نقشه 

 شناسی پژوهشروش

اي و بازدید مقدماتی روش این پژوهش پیمایشی بوده و براي انجام آن ابتدا مطالعات سازمان یافته به صورت کتابخانه
میدانی آن با استفاده از ابزارهاي پژوهش (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. جامعه مورد  انجام شده و مطالعه

 200باشند که به طور تصادفی مطالعه ما در این پژوهش ساکنان شهرهاي خشرودپی و گلوگاه از شهرستان بابل می
امه نیز از طریق آلفاي کرونباخ بدست آمده ها توزیع شده است. پایایی پرسشناند و پرسشنامه بین آننمونه انتخاب شده

دهد پس از تدوین اولیه سواالت بر اساس متغیرها، روایی محتوایی پرسشنامه با کمک چند رانشان می %74است که 
پرسشنامه  18نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفت و اصالحاتی در آن اعمال شد. براي بررسی پایایی پس از تکمیل

لعه اولیه، پایایی پنج مقیاس اصلی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و مقدار به عنوان مطا
 برآورد شد.... ، مقیاس خدمات شهر و74/0هاي توسعه شهري  آن براي مقیاس بررسی مؤلفه

باشد. براي تعیین می 1395در پژوهش پیش رو واحد تحلیل سرپرستان خانوارهاي شهر و قلمرو زمانی پژوهش سال 
ي پیش آزمون به حجم نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شد. میزان انحراف معیار در این فرمول از مرحله

 در نظر گرفته شد. d (08/0(به دست آمد و نصف دقت احتمالی  59/0مقدار 
 فرمول کوکران:
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هاي در تحلیل. هاي آماري صورت گرفته استاستفاده از روشهمچنین، تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده با 
اي، فریدمن، اسپیرمن و فاي استفاده هاي ناپارامتریک چون کاي اسکوئر تک نمونهو آزمون SPSSکمی از نرم افزار 

 شده است. 

 ها پژوهشتجزیه و تحلیل و یافته

 خصوصیات فردي جامعه تحقیق

نفر، و مابقی از روستاهاي اطراف که به این شهرها  108ودشان بودند با فراوانی بیش از نیمی از افراد ساکن شهر خ 
نفر و  72به تعداد م ، بیشترین فراوانی سطح تحصیالت مربوط به تحصیالت دیپلم و فوق دیپلاندکردهمهاجرت 

کمترین پاسخ نفر در بخش خدمات، و  114نفر، بیشترین پاسخ دهندگان معادل  2کمترین سطح دکتري به تعداد 
-500000نفر در بخش صنعت مشغول به فعالیت بودند، بیشترین فراوانی طبقه درآمدي در سطح  10معادل  دهندگان

 . اندبودهمیلیون تومان متغیر  10تا  0، و بین 1,183با واریانس و تومان،  900000تومان، و با میانگین درآمد  1000000
مانند میزان رضایت از محل زندگی، انگیزه ماندن در این شهر، میزان امیدواري به  در این تحقیق با استفاده از مواردي 

ها و راهبردها و... بکارگرفته شده و هاي شهري، چالشبهبود شرایط زندگی در آینده، میزان مشارکت در طرح
ست و ادراکات و هاي مختلف زندگی اهاي آن مبتنی بر گزارش شخصی افراد از ادراکاتشان در مورد جنبهشاخص

دهد که به وسیله نظرسنجی از خانوارهاي ساکن در شان نمایش میارزشیابی هاي افراد را از وضعیت عینی زندگی
 محدوده مطالعاتی انجامشد.

 ها و راهبردهاي توسعه فضاییبررسی چالش

 بُعد توسعه شهري 

هاي مانند ن هر دو شهر مورد مطالعه از مؤلفهبه منظور بررسی تأثیر شهر شدن و تأسیس شهرداري در میان شهروندا 
افزایش مهاجرت به این شهر، تغییر فرهنگ روستا نشینی، تغییر آداب و رسوم اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرگرایی و 
افزایش سواد استفاده شده است که در این میان با توجه به پاسخ شهروندان بیشترین تأثیر مربوط به تغییر آداب و 

و کمترین آن مربوط به افزایش سطح آگاهی و دانش مردم در خصوص حقوق  63/3اي ماعی با میانگین رتبهرسوم اجت
تک نمونه ایی بوده است. همچنین با نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر  78/2اي شهروندي سواد با میانگین رتبه

 ود دارد.وج %99ي معناداري تا سطح هارابطهدهد که بین تمامی مؤلفهنشان می

 ايهاي توسعه شهري با استفاده از آزمون کاي اسکوئر تک نمونه: جدول توزیع فراوانی و بررسی مؤلفه 1 جدول

 سواالت

 فراوانی
میانگین 

 ايرتبه

Chi- 
Squr

e 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 نتیجه

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم
 رد تایید

 به مهاجرت افزایش
 شهر این

18 55 78 35 14 14/3 05/75 4 002/0 *  

  * 000/0 5 4/90 50/3 6 24 66 71 33 افزایش سطح سواد

 ورسوم تغییرآداب
 اجتماعی

45 67 64 18 6 63/3 55/83 4 000/0 *  

 تغییرفرهنگ
 روستانشینی

50 55 59 24 12 50/3 35/84 4 000/0 *  
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ترویج فرهنگ 
 شهرگرایی

24 50 71 46 9 17/3 85/58 4 004/0 *  

افزایش سطح آگاهی و 
دانش مردم در 

خصوص حقوق 
 شهروندي

13 38 62 66 21 78/2 55/86 4 000/0 *  

 1397مأخذ: نویسندگان، درصد معناداري                   99*  

 بُعد خدمات شهري 

گویه استفاده  20براي سنجش میزان رضایت شهروندان خشرودپی و گلوگاه از وضعیت خدمات شهري در شهر از  
شده که در این بین به منظور مقایسه و رتبه بندي میزان رضایتمندي شهروندان از ارائه خدمات شهري از آزمون 
فریدمن مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که درختکاري کنار معابر و دسترسی به مراکز خرید 

جمع آوري و تفکیک زباله و نظافت و تمیزي شهر کمترین رتبه را به خود اند و روزانه داراي باالترین رتبه شده
 ).2درصد تفاوت معناداري وجود دارد (جدول %99هاي مذکور تا سطح اند و در بین تمامی مؤلفهاختصاص داده

 : بررسی رضایتمندي شهروندان از وضعیت خدمات و امکانات شهري با استفاده از آزمون فریدمن2جدول 

 ردیف
 

 هامؤلفه

   

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 نتیجه

میانگین رتبه 

 ایی

رتبه بندي 

 فریدمن
 رد تایید

 08/11 34/3 کیفیت مسکن 1

19 000/0 *  

 95/11 52/3 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی 2
 69/12 12/4 دسترسی به مراکز خرید روزانه 3
 70/7 46/2 نظافت و تمیزي شهري 4
 08/11 34/3 تأسیسات درمانی و بهداشتی 5
 20/12 80/3 مسجد و تکایا 6
 21/9 3 وجود کتابخانه 7
 44/12 80/3 دسترسی به امکانات آموزشی 8
 70/8 71/2 دسترسی به امکانات تفریحی 9
 8,86 78/2 وجود امنیت عمومی 10
 48/12 4 بوي بد 11
 46/12 99/3 سروصدا 12
 50/8 83/2 وضعیت و کیفیت معابر 13
 86/9 02/3 کیفیت آب 14
 74/10 21/3 وضعیت روشنایی 15
 34/8 3,45 جمع آوري سیالب و آب باران 16
 68/5 27/2 جمع آوري زباله 17
 34/13 32/4 درختکاري در کنار معابر 18
 95/11 52/3 فضاي سبز و پارك 19
 25/10 14/3 هاعرضمعابروکوچه 20

 1397مأخذ: نویسندگان، درصد معناداري               99*      
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 بُعد عملکرد نهادهاي شهري 

در خصوص بررسی میزان رضایتمندي شهروندان از عملکرد نهادهاي  3همانطوریکه در جدول توزیع فراوانی شماره 
اي از رضایتمندي شهروندان از نهادهاي مسئول شهري مربوط د بیشترین میانگین رتبهشومختلف شهري مشاهده می

باشد. همچنین با استفاده اي مربوط به شوراي شهر و شهرداري میبه مخابرات و اداره برق بوده و کمترین میانگین رتبه
ز عملکرد نهادهاي شهري استفاده از آزمون فریدمن براي سنجش مقایسه و رتبه بندي میزان رضایتمندي شهروندان ا

تفاوت معناداري وجود دارد لذا مرکز مخابرات  %99ها تا سطح اطمینان شده است که نتایج نشان داد میان تمامی مؤلفه
اند که نشان از عملکرد ترین رتبه را داشتهو اداره برق داراي باالترین رتبه و عملکرد شوراي شهر و شهرداري پایین

باشد و نیازمند توجه هرچه بیشتر این مسئوالن در ادهاي شهري در شهرهاي خشرودپی و گلوگاه میضعیف این نه
 باشد.مدیریت شهري می

 : میزان رضایتمندي شهروندان از نهادهایی مسئول شهري با استفاده از آزمون فریدمن3جدول 

 1397مأخذ: نویسندگان، درصد معناداري                  99* 

 هاي شهريي تعاون و همکاري شهروندان در مراحل مختلف طرحي روحیهبررسی رابطه

سش میدانی صورت گرفته است. نتایج رهاي شهري پروندان در مراحل مختلف طرحبراي بررسی میزان مشارکت شه 
حفظ و نگهداري و اند مرح هاي که شهروندان بیشترین پاسخ مثبت را داشتهدهدمرحلهحاصل از این بررسی نشان می

مراه بوده است و در درصد پاسخ مثبت شهروندان ه %25هاي انجام شده بوده که با ها و پروژهاستفاده صحیح از طرح
درصد پاسخ دهندگان پاسخ منفی و عدم مشارکت را داده بودند و این  90مقابل در دیگر مراحل مشارکت بیش از 

، براي باشدهاي شهري در جامعه هدف مینشانگر ضعف و عدم همکاري و مشارکت افراد در روند توسعه طرح
هاي مختلف ها و فعالیتمسائل شهري با مشارکت در طرح ي روحیه تعاون و همکاري شهروندان دربررسی رابطه

عمرانی و خدماتی شهري از تحلیل همبستگی اسپیرمن استفاده شده که نتایج حاصل از این آزمون مبین آن است که در 
هاي عمرانی و شهري بررسی شده تنها حفظ و نگهداري و استفاده صحیح از مراحل مختلف مشارکت در طرح 4بین 
-هاي از قبیل تصمیمي معناداري وجود دارد و گویهدرصد رابطه %99هاي انجام شده تا سطح اطمینان ا و پروژههطرح

ها عدم ها و پروژهها، نظارت بر اجراي طرحها و پروژهها، اجراي برنامهبندي برنامهریزي و اولویتگیري، برنامه
 ).4دهد (جدول مشارکت شهروندان را نشان می

 هامؤلفه

 فراوانی
میانگین 

 رتبه ایی

رتبه بندي 

 فریدمن

درجه 

 آزادي

 سطح

 معناداري

 نتیجه

خیلی 

 زیاد
 کم تاحدي زیاد

خیلی 

 کم
 رد تایید

 92/3 61/2 32 68 61 25 14 شهرداري

6 000/0 *  

 68/3 22/2 46 78 64 9 3 شوراي شهر

اداره آب و 
 فاضالب

15 50 75 47 13 03/3 80/4 

 62/4 44/2 39 72 59 22 8 اداره گاز

 54/5 69/3 5 22 54 67 52 اداره برق

 76/5 95/3 1 17 30 95 57 مخابرات
نیروي 
 انتظامی

24 47 68 44 16 23/3 11/5 
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هاي شهري با استفاده از آزمون ي تعاون و همکاري شهروندان در مراحل مختلف طرحي روحیهبررسی رابطه :4 جدول

 اسپرمن
 نتیجه سطح معناداري آماره اسپیرمن تعداد نمونه متغیر وابسته متغیر مستقل

 رد تإیید

 
روحیه تعاون و 

همکاري شهروندان 
 در مسائل شهري

 و ریزيگیري، برنامهتصمیم
 هابندي برنامهاولویت 

 
 

200 
 
 
 

0,74 0,466  ** 

 **  0,884 -0,015 هاها و پروژهاجراي برنامه
ها و نظارت بر اجراي طرح

 هاپروژه
0,216- 0,031 *  

حفظ و نگهداري و استفاده 
ها و صحیح از طرح

 هاي انجام شدهپروژه

0,140 0,166  ** 

 1397** عدم معناداري                                   مأخذ: نویسندگان،                                درصد معناداري 99* 

 بررسی موانع و مشکالت فراروي توسعه شهري 

هاي بررسی شده به عنوان موانع پیش روي شهرداري در شود در بین مؤلفهمشاهده می 5همانطوریکه در جدول شماره 
ه و عمرانی شهر، پایین بودن آگاهی و سواد شـوراي شـهر و نداشـتن سـواد کـافی و تخصـص هاي توسعاجراي طرح

ي شـود، بطوریکـه در جـدول توزیـع دو مؤلفـهترین چالش فراروي توسعه شهري محسوب میشهردار به عنوان مهم
ن شهرداري، اهمیت نـدادن اي هستند عالوه برآن پایین بودن آگاهی و سواد کارمندامذکور داراي باالترین میانگین رتبه

ي گیرند و از میـانگین رتبـههاي بعدي قرار میشهرداري به مشارکت مردم، عدم وجود برنامه عمرانی مشخص در رتبه
هاي عدم استقبال مردم از زندگی شهري و ماشینی با میـانگین باشند اما در مقابل به ترتیب مؤلفهتري برخوردار میپایین
هاي ذکـر شـده بـه عنـوان کـم نسـبت بـه مؤلفـه 1/3ي ه مردم به زندگی سنتی با میـانگین رتبـهو عالق 74/2اي رتبه

اي شوند. همچنین نتایج حاصل از آزمون کاي اسکوئر تک نمونـهترین مانع فراروي توسعه شهري محسوب میاهمیت
درصـد  %99تـا سـطح اطمینـان  ها به عنوان موانع در اجراي طرح توسعه و عمرانی شهردهد که تمامی مؤلفهنشان می

 ي معناداري دارد. رابطه
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 هاي توسعه و عمرانی شهرها با استفاده از آزمون کاي اسکوئر: مهمترین موانع پیش روي شهرداري در اجراي طرح5جدول 

 
 1397مأخذ: نویسندگان، درصد معناداري              99* 

بندي موانع و مشکالت شهرداري مورد استفاده قرار گرفته منظور مقایسه و رتبه همچنین نتایج آزمون فریدمن که به 
است حاکی از آن است که پایین بودن آگاهی و سواد شهرداري شهر، نداشتن سواد و تخصص شهرداري باالترین 

زندگی سنتی  رتبه را به خود اختصاص داده است و در مقابل عدم استقبال مردم به زندگی شهري و عالقه مردم به
 %99ي بررسی شده به عنوان موانع و مشکالت شهرداري تا سطح مؤلفه 8ترین رتبه هستند به طوریکه داراي پایین

 ).6دهند (جدول درصد تفاوت معناداري را نشان می

 دمن: مقایسه میانگین موانع و مشکالت شهرداري در اجراي برنامه عمرانی شهري با استفاده از آزمون فری6 جدول

 موانع و مشکالت / گزینه ردیف
رتبه بندي 

 فریدمن

Chi- 
Squr

e 

 درجه

آزاد

 ي

سطح 

معنادار

 ي

 نتیجه

 رد تایید

 24/6 پایین بودن آگاهی و سواد شوراي شهر 1

06/
256 

8 000/0 *  

 48/5 پایین بودن آگاهی و سواد کارمندان شهرداري 2
 75/5 نداشتن سواد و تخصص شهردار 3
 54/5 اهمیت ندادن شهرداري به مشارکت مردم 4

5 
اجتماعی) -عدم وجود منفعت (منافع اقتصادي

 براي مردم
28/4 

6 
عدم وجود برنامه  عمرانی مشخصدر راستاي 

 توسعه شهري
27/5 

 37/5 عدم انسجام اجتماعی و وجود اختالفات محلی 5
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 23/3 شهري و ماشینی عدم استقبال مردم از زندگی 7
 83/3 عالقه مردم به زندگی سنتی 8

 هاي تحقیقمأخذ: یافته                     درصد معناداري 99* 

 بررسی ماندگاري شهروندان

در بررسی ماندگاري شهروندان پـس از تأسـیس شـهرداري از آزمـون فـاي اسـتفاده شـده اسـت و میـزان مانـدگاري 
کنند و به شهر بزرگتـري بار با این پرسش که آیا شهروندان با داشتن درآمد بیشتر شهرشان را ترك میشهروندان را یک

شود سنجیده روند و بار دوم به این سؤال که آیا در صورت بهبود شرایط و توسعه شهر تمایلشان به ماندن بیشتر میمی
اند و مبین این موضوع است که میزان مانـدگاري کردهشده است که شهروندان در پاسخ به سوال اول این آزمون را رد 

یابد و در پاسخ به پرسش بعدي شهروندان تمایل به ماندشان را با توجـه بـه شهروندان با افزایش درآمدشان کاهش می
یـن کنند بنابراین مسئولین و نهادهاي شـهري ادانند و این آزمون را تایید میتوسعه و بهبود وضعیت شهرهان بیشتر می

تر شهري تالش بیشتري بکننـد تـا دو شهر باید در جهت بهتر شدن شرایط زندگی و امکانات و خدمات بیشتر و متنوع
 ).  7با افزایش جمعیت و کاهش مهاجرت را داشته باشند (جدول

 : تمایل به ماندگاري شهروندان خشرودپی و گلوگاه با استفاده از آزمون فاي7جدول 

 

 متغیر

 

 متغیر

 

ضریب 

 فاي

 

سطح 

 معناداري

 نتیجه

 رد تأیید

بعد از تأسیس 
شهرداري، وضع 

شهروندان بهتر شده 
 است؟

کردید و اگر درآمد بیشتري داشتید این شهر را ترك می
 رفتند؟به شهر بزرگتري می

0,14 0,355  * 

در صورت توسعه و بهبود وضعیت شهر به ادامه 
 زندگی در این شهر تمایل دارند؟

0,23 0,021 *  

 1397مأخذ: نویسندگان،       درصد معناداري 99* 

 گیرينتیجه

ي عصر هایژگیوشهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به دنبال آن توسعه شهرهاي کوچک و بزرگ از 
ر در گرو داشتن برنامه ریزي و مدیریت شهري کارآمد است. آنچه همواره د هاآني پایدار توسعهحاضر است و 

شهرها و شهرهاي بزرگ، گاهی شهرهاي میانی ن مدیریت شهري مورد توجه است عمدتاً مسائل و مشکالت کال
. در صورتی شودیمشهرها) ا و کمتر توجهی به مسائل و مشکالت مدیریتی در شهرهاي کوچک و نوپا (روست باشدیم

ي از عوامل منابع اعمدهبا پذیرش سهم  توانندیماگر شهرهاي نوپا و کوچک بتوانند از نظر اقتصادي خودکفا باشند 
تولید، سرمایه گذاري و نیروي انسانی منطقه موجب شکوفایی و رونق ناحیه پیرامونی خود گردند و حتی از نظر منابع 

ي باال و تصمیم گیرندگان اصلی نداشته باشند از سویی این امر تنها با سیستم هاسازماندرآمدي نیاز چندانی به 
و استعدادهاي شهرهاي کوچک و نوپا میسر  هالیپتانستی صحیح و همه جانبه در همه ارکان شهر با توجه به مدیری

ي است که اگر ابزار و نیروي کافی براي مدیریت آن اگونهشهرها به ا ي روستهایدگیچیپاز سویی دیگر خواهد شد 
 از شهرهاي بزرگ دشوارتر خواهد بود. ي آن به مراتب ادارهفراهم نشود، ولو کوچک و کم جمعیت باشد، 

ها هاي انجام شده در این تحقیق مشخص شد که مردم منطقه مورد مطالعه با شهر شدن مراکز بخشبا توجه به بررسی 
و روستاها انتظاراتشان بسیار باالتر از قبل شده و در بعضی موارد مثل کمبود امکانات و بافت روستایی شهر ناراضی 

این تبدیل روستا به شهر بدون ایجاد بسترهاي مناسب در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیربنایی هستند، بنابر
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ها، سبب افزایش سطح توقع و هاي بخش عمومی به دلیل عدم توانایی ساکنین در تأمین هزینهعالوه بر افزایش هزینه
هاي انجام شده مشخص ها و بررسیا توجه به یافتههمچنین در این تحقیق ب گردد.هامیانتظار ساکنین این سکونتگاه

شد که بیشترین تأثیر مربوط به تغییر آداب و رسوم اجتماعی از مؤلفه هاي توسعه شهري بوده است و بهترین وضعیت 
مطلوب از خدمات شهري را درختکاري کنار معابر و دسترسی به مراکز خرید داشته و مشکل زباله و تفکیک و دفن 

هاي اساسی این گونه شهرها باشد. همچنین روشن شد که از چالشضالت اساسی این روستاشهرها میآن از مع
ها بوده است از آنجایی که این منطقه مورد مطالعه یک عملکرد ضعیف نهادهاي شهري و هماهنگ سازي بین آن

در برخی امور همچون اي و خاص هست و داراي وضعیت توپوگرافی و زمین شناسی خاصی است و ي جلگهمنطقه
طلبد. در رابطه با اي میهاي آب زیرزمینی است دقت ویژههاي آن از منابع اصلی آالینده سفرهها که شیرابهدفن زباله

هاي شهري مشخص شد که شهروندان تنها در مرحله حفظ و ي مشارکت شهروندان در مراحل مختلف طرحروحیه
دهند و در باقی مراحل هر طرح شهري از آغاز تا پایان آن هیچ خود نشان می ها فعالیت ناچیزي ازنگهداري این طرح

 گونه مشارکتی ندارند. 
هاي توسعه و عمرانی ترین موانع پیش روي شهرداري در اجراي طرحهاي سنجیده شده براي تعیین مهمدر بین گزینه

ترین چالش صص شهردار به عنوان مهمشهر، پایین بودن آگاهی و سواد شوراي شهر و نداشتن سواد کافی و تخ
فراروي توسعه شهري بوده و در مقابل عدم استقبال مردم به زندگی شهري و عالقه مردم به زندگی سنتی داراي 

اي از شهروندان علت عدم تمایل خود را براي ادامه زندگی در شهرشان کمبود امکانات اهمیت کمتري بوده است. عده
ها و کند بودن رشد و توسعه شهر، نداشتن و بهداشتی، به انجام نرسیدن بسیاري از طرح تفریحی، آموزشی و رفاهی

درآمد کافی، نارضایتی از عملکرد شهرداري و ناهماهنگی بین مردم و مدیران شهري، نبود انسجام بین مردم، نداشتن 
تمایل شهروندان دو شهر نیز به تبع  در نهایت روشن شد که میزاناند برنامه ریزي دقیق و مستمر براي شهر ذکر کرده

مندي یابد و افراد با بهتر شدن شرایط زندگی در این شهرها عالقهبهبود کیفیت زندگی و توسعه شهري افزایش می
 .کنندبیشتري براي ماندن در این شهرها پیدا می

ها به شهر، اهبنابراین انجام اقدامات الزم در خصوص بسترسازي مناسب جهت تبدیل شدن این سکونتگ
هاي مشکالت یاد شده را از میان بر دارد؛ لذا اگر بخواهیم در مدیریت شهري موفق عمل کنیم باید به تواندزمینهمی

صورت منطقی و یکپارچه تمام امکانات و تخصص خود را به کار گیریم تا محیطی رضایت بخش براي شهروندان 
هري هر دو شهر باید نوعی از مدل اقتصادي و برنامه ریزي پایدار مبتنی بر بنابراین مسئولین و نهادهاي ش ایجاد نماییم.

هاي آن طراحی و عملیاتی کنند تا با بهبود کیفیت زندگی، امکانات شهري کافی و وافی و محیط زیست و جذابیت
 ي این روستاشهرها دست یابند.باالبردن استانداردهاي خدمات شهري به توسعه



 171                                                                                     ي فضایی روستاشهرها چالشها و راهبردهاي توسعه   

 منابع 

تحلیلی کارکردي از نقش اقتصادي : «) 1391(تابستان  طبیعی، نجمه، شفیعی، یوسفزاده، عیسی، ابراهیم -1

، مجله جغرافیا و برنامه »شهرهاي کوچک در توسعه روستایی مطالعه موردي؛ زاهدشهر در بخش شیبکوه فسا
 . 151-172، اصفهان، صص 46، شماره23ریزي محیطی، سال 

نقش شهرهاي کوچک در توسعه : «) 1389ق و هادي سلیمانی مقدم (بهار افراخته، حسن، برزگر، صاد -2

، بروجرد، 3، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال دوم، شماره »اي (مطالعه موردي: شهر زیرآب)ناحیه
 . .5-23صص

ایی )، بررسی نقش ارتقاء روستاها به شهر در توسعه نواحی روست1393اکبریان رونیزي، سعیدرضا ( -3

، 21اي، سال ششم، شماره هاي شهري و منطقهي مطالعات و پژوهش، فصلنامه(مطالعه موردي: دهستان ایج)
 . 103صص 

ي مورد مطالعه استان شهرهاي میانی و نقش آن در توسعهروستایی منطقه)،1380ایزادي خرامه،حسن( -4

 ت مدرس، تهران.رساله دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی،دانشگاه تربیفارس،

مندي ساکنان مناطق روستایی در تبدیل بررسی رضایت)،1390برقی،حمید،قنبري،یوسف،سیف الهی،محمود( -5

 .233-215،صص 31پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران،سال نهم،شماره -،فصلنامه علمینقاط روستایی به شهر

در فرایند خزش شهر  پیرانشهروستاهاي غییرات کاربري اراضی رت)،1388توانا،محمدحسن،قادرمزي،حامد( -6

  .135-68،119ماره ،شجغرافیاي انسانی هايپژوهش،آباد سنندجروستاهاي نایسر و حسن
بر نقش شهرهاي  تحلیلی«: ) 1391( پورطاهري، مهدي، محیط سکه روانی، اصغرحسین آبادي، مصطفی،  -7

، فصلنامه »اجتماعی روستاهاي پیرامون (مطالعه موردي: شهرستان قیروکارزین) -کوچک در توسعه اقتصادي
 . 126-115، اصفهان، صص 13، شماره 4اي، سال هاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش

ندهاي میان شهر و به منظور تقویت پیو» اياستراتژي ایجادشبکه منطقه«: ) 1388داگالس، مایک ( -8

 . 86-95، تهران، صص 20مترجم: سوسن چاره جو، فصلنامه کتاب و ماه علوم اجتماعی، شماره .روستا

ارتقاي روستا به شهر و نقش آن در «: ) 1389رضوانی، محمدرضا، منصوریان، حسین و فاطمه احمدي ( -9

هاي لرستان و د و صاحب در استانبهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی (مطالعه موردي: شهرهاي فیروزآبا

 . 33-65، تهران، صص 1هاي روستایی، سال اول، شماره ، فصلنامه پژوهش»کردستان)

، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و اندازه شهر)، 1383زبردست، اسفندیار ( -10
 معماري ایران. 

یل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و پیدایش پدیده فرایند تبد)،1392زنگنه شهرکی،سعید( -11

 .557-535،صص 3،شماره4،دوره هاي روستاییخامشهرها،پژوهش

اي تبدیل روستا به شهر و نقش آندر توسعه منطقه)،1392زنگنه،یعقوب،سمیعی پور،داوود،حمیدیان،علیرضا( -12

ه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال ، مجلو تحوالت نظام شهري مطالعه موردي استان خراسان رضوي
 .36-17،صص13،شماره 4

 شهري در ایران، انتشارات مهرمینو، چاپ اول، تهران.  -)، روابط و پیوندهاي روستایی1390سعیدي، عباس ( -13

http://www.ensani.ir/fa/8559/magazine.aspx


                                                                                                               ایران) یانجمن جغرافیای یالملل نیو ب یـ پژوهش یجغرافیا (فصلنامه علم                                                        172  

اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزي )،1387سیف الهی،محمود،شهابی،سیامک،صالحی،اصغر( -14

 .96-77،صص 3،شماره11،فصلنامه روستا و توسعه،سال :مطالعه موردي شهر اژیه درپایابمناطق روستایی

بررسی نقش شهرهاي کوچک در توسعه روستایی «: ) 1389شریفی نیا، زهرا و محمدرضا نورا (زمستان  -15

گرمسار،  ،1هاي نو در جغرافیاي انسانی، سال سوم، شماره ، فصلنامه نگرش»با استفاده از روش تحلیل شبکه
 . 93-109صص 

 . 1394شهرداري خشرودپی،  -16

ارزیابی تأثیر «)، 1391کریمی، بهرام، بدري، سیدعلی، سلیمانی، محمد و مجتبی قدیري معصوم، (پاییز -17

 -ارتقاي روستاها به شهر در توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی (مطالعه موردي: بخش دیلمان

 . 1-31، تهران، صص 3هاي روستایی، سال سوم، شماره صلنامه پژوهش، ف»شهرستان سیاهکل)

بررسی نقش شهرهاي نوپا و کوچک در تعادل بخشی )،1395لطفی،صدیقه،ملکشاهی،غالمرضا،نجفی،مریم( -18

پژوهشی دانشگاه -،مجله آمایش جغرافیایی فضا،فصلنامه علمی:شهرخشرودپیهاي شهري مطالعه مورديسیستم
 .114-103،صص 21شماره ،6گلستان،سال

اي، مطالعه ي فضایی منطقهتبیین نقش شهرهاي متوسط در توسعه)، 1381محمدزاده تیتکانلو، حمیده ( -19

 ، رساله دکتري شهرسازي، دانشگاه تهران.  موردي: شهر بجنورد

 . 1385،1390هاي مرکز آمار ایران، سرشماري نفوس و مسکن سال -20

 .1385دیشان پارس، مهندسین مشاور شاران -21
نقش شهرهاي کوچک در تعادل «: ) 1388نوري، هدایت، حسینی ابري، سیدحسن و حسین خادمی (بهار  -22

 .61-77، زاهدان، صص 13، مجله جغرافیا و توسعه، شماره »بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد
23- Bartsch Charles & Wells Barbara (2006) , Financing Brownfield Redevelopment 
in small towns and Rural Area: Helpful Hints and Examples- Northeast- Midwest 
Institute. www.nemw.org.April 2006.  
24- Hardoy and Satterthwaite (1986) :The Rol of Small and Intermedia Urban 
Centers in the National and Regional Development, London.  
25- Hinderin K, J. and Titus,M (2002) : Small Towns and Reginal 
Development:Major Findinys, Urban Studies , Vol 39, No.30. 
26- Kamanda, U (2007) :concept of urban centers and small town in Latin America: 
Brazilia, P63.  
27- Ligale, A .N (1982) : The Role Small and Intermediate Cities in National 
Development in Africa, UNCRD, Nagoya, Japan 
28- Long, Hualou, Jian, Zou, Yansui, Liu (2009) : “Differentiation of rural 
development driven by industrialization and urbanization in eastern coastal china”, 
Journal Habitat International 33.  
29- Long, Hualou (2011) : Analysis of rural transformation development in China 
since the turn of the new millennium, Applied Geography, 31, pp1094-1105.  
30- Omoja Lawrence Onwura (1987) :The Role of Small Town in Rural 
Development in Bomo State, Nigeria, Uk, London University (PHD.D).  
31- Puwen, K(2008) : role of small centers and development, a case study: 
Indonesia, Cambon University. 
32- Umo, Joe. U (1983) :Small and Intermedia Cities as a Development Strategy, 
New Direction in Urban Geography. 
33- UNCHC (2009) :small town and its position in third world, NewYork, pp25-29.  

http://www.nemw.org.april/


 173                                                                                     ي فضایی روستاشهرها چالشها و راهبردهاي توسعه   

34-United Nations Center for Human Settlement (UNCHS) (habitat) (1985) , 
Population Distribution and Urbanization, A Review of Policy Options, Nairobi 
Kenya, UNCHS (habitat). 
35- www.amar.org.ir 

 
 
 

http://www.amar.org.ir/

