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 چکیده
گیری شهرهای نوپدیدی جمله ایران با آن روبرو هستند، شکلیکی از مسایلی که نظام شهری بسیاری از کشورهای در حال توسعه از

در  شهربه  ییمراکز روستا یلتبدمسئله در این پژوهش  .اندشکا گرفتهعنوان شهر بهنقاط روستایی دلیل شناسایی است که به

مورد توجه قرار های روستایی در سطح منطقه، سکونتگاه زیاد استان گیالن به دلیل احتمال نابودی اراضی کشاورزی و پراکندگی

توان را میاند شهر موثر بوده به ییهای روستاسکونتگاه تبدیل در یندهاییفرا که چه عوامل ویناتبیین در این میان،  .گرفته است

های موجود در این خصوص منجر ؛ با این حال تنوع دیدگاهموضوع دانستاین ترین سوال درخور توجه در رابطه با عنوان بنیانیبه

و بر کاربست  گیردبهره می رویکرد کیفیبدین لحاظ این پژوهش از . به این شده تا نتوان پاسخ مناسبی برای این پرسش پیدا نمود

ای، ماهیت این موضوع را از زبان صاحب نظران های سلیقهتا با اجتناب از ارایه دیدگاه شودای برای این امر متمرکز مینظریه زمینه

قرار عمیق مورد مصاحبه از صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده و نفر  15منظور،  ینا یبرا. امر تبیین کند

رخ داده  یدیمولفه کل 5 یقاز طر یالنبه شهر در استان گ ییروستا یهاسکونتگاه یلتبددهد می های پژوهش نشانیافته .گرفتند

روستاها  یلتبد یبرا یاسیمداخله توسط قدرت س ،مولفه عبارتند از 5 ینهستند. ا یاسیس ماهیت یدارا یبه نوع یاست که همگ

ها و سکونتگاه یدیکل هاییتگرفتن ظرف یدهفضا، نگرش مردم نسبت به شهر و روستا، ناد یریتنحوه مد یفشهر، بازتعر به

مداخله توسط از طریق  مجلس یندگانو خصوصا نما مسئولیننقش در این میان . دولتیها به منابع سکونتگاهاقتصادی  یوابستگ

 های جدید در استان،ها و بخشبه دلیل ایجاد شهرستان فضا یریتنحوه مد یفبازتعر و شهر بهروستاها  یلتبد یبرا یاسیقدرت س

 عمل نموده است.  1370پس از سال  یدنوپد یشهرها یریگدر شکل هامولفه ترینموثرعنوان به 

 ای، استان گیالن. به شهر، نظریه زمینه ییروستاهای سکونتگاهتبدیل  :هاکلیدواژه
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 بیان مسأله
نظام  ترین مسائل مرتبط با توسعهاساسیهای شهری به عنوان یکی از افزایش میزان شهرنشینی و تعداد سکونتگاه دوران معاصردر 

 Uwe) نفر میلیارد 5 ودحدبه 2025 سال تا جمعیت شهرنشین تعداد شودمی بینیپیشرود. به شمار می سکونتگاهی

Deichmand,2008: 1 )برسد نفر میلیارد 7 به 2050 سال تا و (Oliver, 2008: 21) .های پا به پای این تغییرات، پیدایش شهر
ات بسیاری در نظام سکونتگاهی ، سبب تغییرگیردصورت میعنوان شهر دلیل رشد نقاط روستایی و شناسایی آنها بهکه غالبا به نوپدیدی

 یبخصوص در کشورها یراخ یهادر دهه یشمار نقاط شهر یشافزاای و سایر ابعاد اجتماعی، اقتصادی جوامع شده است. منطقه-ملی
این به معنی تغییر ماهیت روابط اجتماعی و داده که رخ ییباال یاربا سرعت بس یرانا خصو باال ینحال توسعه مانند هند، چ در

ها و لزوم توجه به سایر سکونتگاهاین دسته از ریزی بیشتر و بهتر برای نتیجه نیاز به برنامه و دراقتصادی، نیاز به خدمات بیشتر 
 باشد. پیامدهای ناشی از این امر می

 های روستایی به شهر طی چند دهه گذشته از این موضوع مستثنی نیست.کشور ایران نیز به دلیل روند فزاینده تبدیل سکونتگاه
 ی( و پس از انقالب اسالم1۴5 :1388 یی،شده )رهنما یعتسر یران( در ا13۴2) یاصالحات ارض یرها، پس از اجراشه یشروند افزا
 یرسم یاساس آمارها بر کهی. به طور(187 :1397؛ عزیزی و همکاران، 525 :1392)زنگنه،  است کرده یداادامه پ یشتریبا شدت ب

امری که ضرورت  مدعاست. ینبر ا یگواه 1395شهر در سال  12۴3به  1335شهر در سال  199کشور از  یشهرها دادتع یشافزا
 ؛ چرا کهسازدتر میهای روستایی به شهر و عوامل و فرایندهای دخیل در آن را برجستهتوجه بیشتر به موضوع تبدیل سکونتگاه

 هاییزیربه عنوان شهر، از نقاط قوت آن در برنامه یینقاط روستا مرتبط با شناخت یندهایشناخت عوامل و فرا یقاز طر توانیم
 بهره گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف آن اقدام نمود. یآت

 یلبه شهر را به دل ییروستا یهاسکونتگاه یلپژوهشگران روند تبد یانجام شده در سطح کشور، برخ یمطالعات پژوهش یاندر م
و  یی؛ تقوا5۴ ،1387؛ قرخلو و همکاران، 1386 یرانتخابی،توانا و امءیاها )ضسته از سکونتگاهد ینا یتجمع یشافزا یرنظ یعوامل
؛ 1388 یی،؛ رهنما1383و همکاران،  یگل؛ 1383 ،یو عسگر یگل یرنظ)از پژوهشگران  یگری. گروه ددانندی( م1389 ی،صابر

از  یاریو بس گیردیصورت م کافی یابیبه شهر بدون ارز ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد یندفرآ یران( معتقدند که در ا1391عسگری، 
 یفعل یارهایمع در نتیجههستند و  یضرور هاییرساختو ز نیازهایشکه فاقد پ شوندیم یلبه شهر تبد یطیها در شراسکونتگاه

 پژوهشگران یاست. برخ مردمی یو تقاضاها یاسیباشد، متاثر از عوامل س یو منطق یاز آنکه علم یشب یرانروستا به شهر در ا یلتبد
 یناند. بر امحروم محسوب نموده یتوسعه نواح یبرا یبه شهر را راهبرد ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد نیز( 1388 ،یدیسع یرنظ)

به شهر در کشور وجود ندارد که  ییروستا یهاسکونتگاه یلموثر بر تبد یندهایعوامل و فرا یرو یکه توافق رسدمیاساس به نظر 
 است.  یشترب یموشکاف یازمندن

توان برای توجیه اهمیت مسئله دالیل بسیاری را میعنوان نمونه مورد مطالعه تمرکز شده است. در این پژوهش بر استان گیالن به
از سه استان  یکیعنوان استان گیالن بهجمله اینکه از  ؛توجه قرار دادهای روستایی به شهر در استان گیالن مورد تبدیل سکونتگاه

 یزاندهه گذشته همواره با افزایش تعداد نقاط شهری مواجه بوده که یکی از عوامل افزایش م شششمال، طی  یمنطقه ساحل
 1395شهر در سال  52به  1335شهر در سال  10استان از  ینا یکه تعداد شهرها؛ به طوری شودیشهرنشینی در استان محسوب م

بیشترین تعداد همواره هزار نفر )شهرهای کوچک(  50دهد که شهرهای کمتر از بررسی تعداد و جمعیت شهرها نشان می است. یدهرس
 ییروستا یهاز جمله سکونتگاهاند که غالبا اهای سرشماری به خود اختصاص دادهترین میزان جمعیت را در تمام دورهشهرها با کم
 یکیعنوان منطقه اساسا به ینا مضافا .(71 ،1391)کریمی و همکاران،  اندعنوان شهر شناخته شدهبه یرچند دهه اخ یهستند که ط
به شهر  ییروستا هاینتگاهسکو یلتبد کهیدر حال ت؛اسدر کشور محسوب شده  یو زراع یمحصوالت کشاورز یدتول یاز مناطق اصل

بر عالوه منطقه شود. یکشاورز هاییتظرف یاست که ممکن است سبب نابودهمراه  هایو نظام کاربر ییدر سازمان فضا ییراتیبا تغ
به  ییروستا یهاسکونتگاه یلاند و تبدشمال واقع شده یکشور در منطقه ساحل یهااز جنگل یبرد که بخش مهم یاداز  یدنبا ینا

تواند سبب های شهری میافزایش بی رویه شمار سکونتگاه دیگر از سوی .شود یمناطق تلق ینا ینابود یبرا یخطر تواندیشهر م
به شهر  ییروستا یهاسکونتگاه یلو تبد یشدن نقاط شهرافزوده کهییاز آنجا سانبدینبر هم خوردن تعادل نظام سکونتگاهی شود. 

ضرورت مطالعه عوامل  موضوع ینا دهنده آن باشد، یلتشک یکل استان و نواح یونتگاهبر نظام سک یواجد اثرات متفاوت تواندیخود م
امری که در این پژوهش مورد بحث قرار . سازدیروشن مرا به شهر در استان  ییروستا یهاسکونتگاه یلموثر بر تبد یندهایو فرا

 خواهد گرفت. 



 3  و همکاران عزیزی – شهر به ییروستا یهاسکونتگاه تبدیل یندفرا یسازمفهوم

 

 
 جایگاه محدوده مورد مطالعه در کشور و تقسیمات سیاسی آن .1شکل 

 مبانی نظری

زا و غالبا عوامل درون یکننده رشد شهر یینداده و عوامل تعرخ یکرشد شهرها به صورت ارگانپیدایش و گذشته  یهادر دوره
 ینو در ا کرده یتحول خود را ط یندفرا ،یعیطب هاییدهپد یرمانند سا ی روستاییهاسکونتگاه یعینظر به طور طب ینند. از ابود یمحل

و  یروزنیا؛ ف15۴ :1383و همکاران،  ی)گل ندشدیم تبدیل ند، به شهربود برخوردار یخاص یهایژگیکه از و ییهاسکونتگاه یانم
شهر و روستا  یزتما یگردکشورها،  یاقتصاد-یگرفته در نظام اجتماع بر اثر تحوالت صورت، طی یک قرن اخیر (.۴ :1386همکاران، 

 یدتاک هایییبندغالبا در شناخت شهر بر طبقه امروزهاز این رو، . شودیمورد مناقشه محسوب م یبه سهولت ممکن نبوده و امر
 یشهر یهاو شمار سکونتگاه ینیشهرنش یزانو آنچه به عنوان م شوندیم یهارا یعملکرد یا یقانون یاسی،س ی،که از نظر آمار شودیم

 را بر عهده دارند یآمار عاتو پردازش اطال یآوراست که جمع ییاساس اطالعات حاصل از نهادها بر گردد،یم یدر کشورها معرف
 یفبه نحوه تعر، کشور یکو تعداد شهرهای  ینیشهرنش یزانقضاوت درخصوص م ،سانبدین. (188 :1397)عزیزی و همکاران، 

 است. ه شهر وابست
ها ، محرکینیبر شهرنش ی،و وابستگ یشهر ی، دوگانگینوساز یکردسه روطریق از  توانیمعتقدند م ینمحقق یبرخاز بعد نظری، 

 & Bradshaw) گیردیدر نظر م یعیطب یندفرا یکاز  یرا به عنوان بخش ینیشهرنش ینوساز یدگاهتمرکز نمود. د و اثرات آن

Noonan,1997: 10) جامعه  یک یبه سو باید ی،کشاورز یا یجامعه سنتبرای نوسازی یک د که شویفرض م ینچن، که در آن
 بایستیبوده و م یو اقتصاد یتوسعه اجتماع یبر رو یاثرات مثبت یدارا ینیشهرنشنمود و در این روند، شده حرکت  یصنعت یامدرن 

که به نوعی با ( Massey, 1984; Scott, 1988) ینیکار سرزم یمتقس یکردرو در(. Njoh, 2003:168) یردقرار گ یقمورد تشو
 ی،اقتصاد هاییتفعال یاییتنوع و تمرکز جغراف یبر مبنا ینیکه شهرنش شودمی یدنکته تاک ینبه ارویکرد نوسازی مرتبط است، 

و  یدتول یهاوابسته به فرم ،یهرش یتتمرکز جمع یکردرو ین(. در اDunford, 2003است ) یحکار قابل توض یرویو ن یعصنا
(. Birch & Mykhnenko, 2009) است یکو تکنولوژ یاقتصاد ییراتانطباق با تع یبرا ملیتیچند  یهاشرکت یماتتصم

 چندملیتی یهاو شرکت یجهان ییراتامروزه تغ شد،یم یدتاک ینیشهرنش رشدبر نقش صنعت در  پیشینهای در دورهگرچه  ترتیبینبد
 اند. مطرح شده جدیدامل مهم وبه عنوان ع

معتقدند که  یشانابلکه  گیرند؛یدر نظر نم یعیطب یندفرا یکرا به عنوان  ینیموضوع شهرنش ی،شهر یدوگانگ پردازانیهنظر
 یزهکانال یدرشهرما یانتقال به نواح یارزشمند را برا یعیمنابع طب یستماتیکبوده که به طور س یدولت هاییاستفرآورده س ینیشهرنش

راهبرد  ینمنجر شود، در دراز مدت ا یبه رشد اقتصاد تواندیدر کوتاه مدت م یشهر یدر نواح گذارییهسرما گونهینا. گرچه کندیم
 شودیم یبه توسعه مطلوب تلق یدنرس یتنها راه ممکن برا یدر کشاورز گذارییهو سرما بودهبه توسعه متوازن عاجز  یدناز رس

(Dumont & Mottin, 1977; Stren, 1975لذا دخالت دولت .)باشد  یتمز یاز آنکه دارا یشروستاها به شهرها ب یلها در تبد
که ( 1388و رهنمایی،  1373در نظریه دولت و شهرنشینی )رهنمایی، . شدخواهد  ینظام سکونتگاه یبرا یارسبب بروز مشکالت بس
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-کارگزار-دولت حاکم»مفهوم  یریگبا شکلشود که چنین انگاشته میتبیین تغییرات شهرنشینی در ایران ارایه شده است،  برای
 هاییگاهخود بر پا یتامور و اعمال حاکم گرییتصد ی،انجام امور کارگزار ی، دولت برابه دلیل وجود درآمدهای نفتی «کارفرما

تعداد  یشو افزا یتاز تقو یربه اهداف خود، ناگز یدنرس یبرا یلدل یناست و به هم یازمنداستقرار عناصر و عوامل خود نبه  یشهر
 یهستند که سازمانده یاز توسعه شهر هاییمدل ،در ایرانو نوشهرها  ینظام یاسی،س-یادار ی،نفت یستی،تور یشهرها .شهرهاست

  (.1392 یمی،و رح ینیمشک؛ 1388رهنمایی، ) استه گرفت آنها با مباشرت دولت صورت
عدم قدرت رقابت  یلبه دل یو اقتصاد محل یشتیمع یستمرفتن س ینو از ب دارییهنفوذ سرماکه  کنندیادعا م یوابستگ پردازانیهنظر

در  یکه نظام شهر کندیم یدتأک ینبر ا ینوالرشتا یمانوئلو تحوالت و رشد شهرها دارد. ا ییررا در تغ ینقش اصل ی،با اقتصاد جهان
آن انتقال  ینظام به سطح فوقان ییناز سطوح پا یشتریبا سهولت ب یدتا مازاد تول یابدیسازمان م مراتبیاقتصاد بازار به گونه سلسله

و نرخ  کندیکنترل رشد م قابلیرو به طور غ شودمی گرجلوه یناستعمار نو وستنیبه وقوع پ یگاهشهر به عنوان جا یندفرا ین. در ایابد
(. 1391فر، )بهنام شودیوابسته م یجهان یستمبه س یو تحوالت در ساختار و سازمان شهر یتوسعه شهر ددر رون ییراترشد و شدت تغ

و نفوذ  یمعلول ادغام اقتصاد جهان سوم در اقتصاد آزاد جهان، خود یشهر یهاو جاذبه ییروستا یهافعال شدن دافعه ترتیبینبد
محروم شده و  هایشانیناز زم ییساکنان روستا شودیسبب م ینیشهرنش یروندها. رودیسلطه به شمار م شرایط در دارییهسرما

( و توماس 201۴) تیاسم از این رو پژوهشگرانی نظیر (.Bradshaw & Noonan, 1997شهرها شوند ) وادار به مهاجرت به
 .هستندتاثیرگذار  ینقاط شهر یریگو شکل ییمناطق روستا یبه باال در دگرگون یینو پا یین( معتقد هر دو نوع مداخله باال به پا2016)

 حاصل شده یرو اسکان عشا یمهاجرت اجبار یات،مال ی،مانند اصالحات ارض یگوناگون یسازوکارها یقامر از طر ینا یخیاز نظر تار
 ینیحال توسعه ادامه شهرنشدر یمعاصر کشورها ینیکه شهرنش شودیم ینمنجر به ا یتاکه نها ی(. امر8 :1391 یچیان،است )چا

پیامد چنین روندی، افزایش شدید شمار  ( محسوب شود.۴0 :1381یمی،شده و برونزا )عظ یلتحم یشیکشورها نبوده و پو ینا یخیتار
 خواهد بود.  بدون تغییر در نقش و کارکرد اقتصادی آنها شمار شهرهای یک کشور جمعیت شهرنشین و نیز

 پژوهشروش 

های روستایی به شهر به منظور تبیین فرایند تبدیل سکونتگاه. گیردیم یجا یاتوسعه یقاتزمره تحق از نظر هدف درپژوهش  ینا
ای زمینهنظریه در  .شده است تمرکزهای کیفی مبتنی بر استقرا است، که یکی از روش1ایروش نظریه زمینه بر ،در استان گیالن

هایی که قبال مطالعه نشده یا نظریات متفاوتی جریان است و توجه به بخشدر مفهوم دانستن آن چیزی که  به ،کشف نظریههدف 
 نتوانسته موجود پژوهشی یاتادبیا  (۴6: 138۴ ازکیا و ایمانی جاجرمی، ؛Jones et al., 2005 Goulding, 1999) دارد مورد آنها وجود در

هستند  یشامل سه عنصر اصل ایینهزم یهعناصر نظر باشد.می (Solhi & Rahmanian, 2016)کند  یابییشهرا ر به آن مربوط یلمسا
ها که نسبت به . مقولهشوندیها حاصل مداده یسازمفهوم یقهستند و از طر یلتحل یواحدها ینتر یکه اساس یمکه عبارتند از: مفاه

پژوهش به  یاشند. مراحل اجرابیچند طبقه م یا یک یانارتباطات م یمتعم یانگرکه ب یا. قضاگیرندیقرار م یدر سطح باالتر یممفاه
 یباز ب: کدگذار یکدگذار :ها در سه مرحله: الفداده یمظتن -3ها داده گردآوری–2 پژوهش طرح–1عبارتند از:  ایینهزم یهنظر یوهش

 ینو اعتبار مدل )نگارش و تدو یطراح -5ها داده یرو تفس هایشهها: ثبت اندداده یلو تحل یهتجز -۴ یانتخاب یگذارکد :ج یمحور
به منظور تامین . است شده، انجام )مصاحبه عمیق(یافته مصاحبه نیمه ساختارطریق ها، از آوری دادهجمعبرای این منظور  (. یتئور

برای این منظور تفسیر محقق از  ؛( ,1997Johnson: 283) ه استشد استفاده 2کنندهروایی تحقیق از استراتژی بازخورد مشارکت
 شده است ها انجامداشتو با توجه به بازخوردهای دریافتی، اصالحات ضروری در بر هشوندگان به ایشان ارایه گردیداظهارات مصاحبه

های دست در زمره داده بخشاین استفاده شده در های داده(. 8 :1396؛ وحیدی برجی و همکاران، 99 :1393)کریمی و همکاران، 
 شده است. انجام  MAXQDA10و  MSO2013 یاز نرم افزارها ها با استفادهتحلیل دادهگیرند. اول قرار می

 
فته رای و غیره به کار گی، نظریه بازکاوی، نظریه پایههایی چون تئوری بنیانی، نظریه مبنایی، نظریه زمینهبه زبان فارسی معادل Grounded Theoryگرچه در ترجمه  .1

 گردد.عنوان معادل مطلوب استفاده میبه یااز اصطالح نظریه زمینه مقالهاست؛ در این  شده
2. Participant Feedback 
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 محدوده مورد مطالعه

 ینیشهرنش یطشرا یمطالعه اجمالهزار کیلومتر مربع مساحت دارد.  1۴است که حدود  یرانهای شمالی ااستان گیالن، یکی از استان
شهر در  10بوده و از  یهمواره به صورت صعود یرچند دهه اخ یاستان ط یشهرها یشدهد که روند افزاینشان م دوران معاصردر 

دهد همواره ضریب های مختلف نشان میگرچه نتایج سرشماریاست.  یدهرس 1395 یشهر در سرشمار 52به  1335 یسرشمار
ولی روند تغییرات نشانگر این است که شکاف بین ضریب شهرنشینی استان با کشور  تر است؛شهرنشینی استان از متوسط کشور پایین

تر بوده که این میزان درصد از متوسط کشور پایین 1۴.6ضریب شهرنشینی استان  1385به طوری که در سال در حال کاهش است؛ 
  (.1396)سازمان برنامه و بودجه استان گیالن، درصد کاهش یافته است  10.7به  1395در سال 
نقاط از جمله نقاط  یبود که در برخ ییپراکنده روستا یبه صورت خانوارها یالندر منطقه گ ینیگزسکونت یوهش یخی،تار از نظر

عوامل موثر  یخیتار یبررس (.223 :1391)عظیمی،  است یدهبه ظهور شهرها انجام یجتر درآمده و به تدربه شکل متراکم یگاهگره
نبود  ی،اجتماع یتفقدان امن یاسی،قدرت س یداریناپا یشتی،است که اقتصاد مع یننشانگر ا ،استان یساختار نظام شهر یریگبر شکل

 دودمختلف استان را به شدت مح یدر نواح یتاند تمرکز جمعبوده یجمله عواملاز ی،خارج یقو یهاو نبود محرک یخصوص یتمالک
 (. 1396 یالن،استان گاند )سازمان برنامه و بودجه کرده

؛ (1389)عظیمی،  اندگرفتهدر آنها شکل یمکان بازار یکوجود حداقل  یهبر پا یالناستان گ یتمام نقاط شهر یباتقر ی،به طور کل
نشان های اقتصادی آنها، بر مبنای نقش شهرها و تنوه بخش 1390استان در سال  یشهرها یاقتصاد هاییژگیو یبررسبا این حال 

بزرگ  یعکه در مجاورت صنا ییشهرها یاناند. از معبور نکرده یشهرها، هنوز از اقتصاد وابسته به کشاورز یناز ا یاریکه بس دهدیم
شده از  یلتبد یآباد و لوشان، شهرها، رستمیقاحمد سرگوراب، اطاقور، توتکابن، حو یقرار دارند، تنها شهرها یصنعت یهاشهرک یا

 یصنعت یساتتاس یدنوپد یشهرها یهو اسالم، بق یلمانلوشان، د یکه به جز شهرها هستند طی سه دهه اخیر ییروستا یهاسکونتگاه
 ی)انزل یو بندر یکه در اطراف نقاط گمرک دهدینشان م یاییجغراف یپراکنش شهرها در فضا یخود ندارند. الگو یکیدر نزد یخاص

دسته از  ینبر ا یاقتصاد فرامل یرده عدم تاثشاهد بود که نشان دهن توانیشهرها را م یریگشکل یزانم ین( کمترآستاراو 
 هاست. سکونتگاه

 
 یرشش دهه اخ یاستان ط ییفضا یهاروند گسترش شهرها در پهنه یکشمات یالگو. 2شکل 
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محدود آن زمان شکل گرفته  یارتباط یهابه شبکه یبا دسترس یااستان در مناطق جلگه قدیمی ینقاط شهراز نظر ارتباطی، 
 یمی،بودند )عظ یمحل یهاقدرت یاستثنا مراکز ادار یکه به عنوان شهر نام برده شده ب یتمام نقاط یالنگ یخیدر متون تار بودند.
شهر رشت در و اطراف در امتداد ساحل  یشهر یرهزنج یجبه تدر ی،در دوره پهلو یپس از ساخت جاده کناره ساحل (.223 :1391

 ی،ساحل یفارغ از شهرها. شکل گرفت یالناستان گ یاصل یارتباط یهاراه یتالق محل به عنوان استان، یاسیو س یاییمرکز جغراف
استان در وهله  یمرتبطند. اغلب شهرها یداخل یشهرها صرفا با نواح یرمرز مشترک دارد و سا یجان،تنها شهر آستارا با کشور آذربا

 یانکه ارتباط م یادر نقطه یریقرارگ یلاز شهرها، به دل گونهیناند. اگرفته شکل یگاهگره یتموقع یکهستند که در  ییاول شهرها
در  یاصل یشبکه ارتباط یهکه در حاش ییشهرها یاند. در وهله بعدآمده یدپد آوردندیمختلف را فراهم م یهااز سکونتگاه یادسته

 اند.کناره شکل گرفته یجاده ساحل یههستند که در حاش ییشهرها، شهرها یناند هستند. اغلب اسطح استان شکل گرفته
که در آن  گرفتیشکل م یبا سه خوشه شهر ییساختار فضا یکاز  1335استان در سال  ینظام شهر ی،زمان-ییاز نظر فضا
. نمودیعمل م یبه صورت دوقطب یغرب یو خوشه کوهستان یبه صورت اقمار یخوشه مرکز یری،به صورت زنج یدرودخوشه شرق سپ

مرکز  یندوره اول یندر ساختار خود ندارد. در ا ییریتغ یوند اما خوشه غربشیم یتتقو یو مرکز یدو خوشه شرق 13۴5در سال 
به  1365است. از سال  13۴5در سال  یشینادامه روند پ یزن 1355. روند مشاهده شده در سال گیردیشکل م یجنوب یهمستقل در ناح

با  یشرق یهو ناح یساختار اقمار یلبا تکم یمرکز یدر نواح یحال تحول اصل ینبا ا شودیآغاز م یزن یغرب یهروند تحول ناح یجتدر
 یتاکه نها یابدیادامه م یجد به تدررون ینهم یزن یبعد یها. در دورهدهدیرخ م یکوهستان یهو پس از آن در ناح یشهر یرهامتداد زنج

در مرکز  یو شبکه اقمار بدر جنو یبه همراه مراکز فرع اییرهدر شرق و غرب، شبکه زنج اییرهشبکه زنج یریگمنجر به شکل
 . شودیم

 
 یدسترس یهااستان در ارتباط با راه ینقاط شهر و فرم یتموقع. 3شکل 

 1391مشاور نقش جهان پارس،  مهندسینبر اساس  ذ:ماخ
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تعداد تا سال  ینوجود داشتند. ا یالندر استان گ یشهردار یشهر دارا 11تعداد  1310تا قبل از سال از بعد تقسیمات سیاسی، 
 های. پس از انقالب با انطباق مفهوم شهر در سرشماریافت یششهر افزا 29به  1350تا  1331 یزمان لهدر فاص و هیدرس 17به  1330
 یشمارها ط یشافزا ین،. عالوه بر ایدرس 1391شهر در سال  52به  یتاو نها 1375شهر در سال  35تعداد شهرها به  ی،ادار ینو قوان

برابر  ۴.5از  یشب یعنیشهر  37شهر به  8از حدود  یلومترمربعک 100دهد که شمار شهرها در هر ینشان م یرقرن اخ یکحدود 
 است. 3.25است. متوسط تعداد شهر در شهرستان برابر  یافته یشافزا

از انقالب  یشپشهر  21 اند،شده به عنوان شهر محسوب های رسمیدر سرشماری یرشش دهه اخ یکه ط ییشهرهامیان کل  از
الک شناخت شهر به عنوان م رسما یکه شاخص داشتن شهردار 1365نقاط تا سال  یناز ا یحال برخ ینبا ا ؛اندبوده یشهردار یدارا
ی برای شناخت شهر در با مطرح شدن شاخص داشتن شهردار .نشدند محسوببه عنوان شهر  های، در سرشمارشدمطرح  یراندر ا

شهر  1۴به تعداد  1385تا  1375شمار شهرها در دهه  یشترینشدند. ب یستاس یپس از انقالب اسالم یشهردار 22 نیز ،1362سال 
 اند. شده یجادا یشهردار 3 یزن یردهه اخ یکو در  یشهردار 5، تعداد 1375تا  1365دهه  یاند. طشده یجادا

 مقایسه سال تاسیس شهرداری و لحاظ شدن در سرشماری برای شهرهای نوپدید استان گیالن  .1جدول 

 شهر

سال 

تاسیس 

 شهرداری

 سال اولین

 سرشماری

جمعیت 

اولین 

 سرشماری

جمعیت 

سرشماری 

1395 

 شهر

سال 

تاسیس 

 شهرداری

سال اولین 

 سرشماری

جمعیت 

اولین 

 سرشماری

جمعیت 

سرشماری 

1395 

 137۴6 9977 1375 1372 رستم آباد 5۴178 335۴ 1335 1330 هشتپر

 6735 6156 1375 1372 تولم شهر 1050۴ ۴109 13۴5 1311 رودبار

 5102 62۴0 1375 1372 شلمان 1۴022 6663 13۴5 1309 کیاشهر

 2320 291۴ 1375 1372 جیرنده 15۴۴۴ 5250 13۴5 1336 املش

 11235 6372 1385 1382 لوندویل 1992۴ 666۴ 1355 1308 سیاهکل

 ۴261 1237 1385 1382 حویق 15630 716۴ 1355 13۴3 منجیل

 36۴7 2610 1385 1379 لیسار 17901 8281 1355 13۴0 ماسال

 10720 3360 1385 1379 اسالم 822۴ 6۴36 1355 13۴0 چابکسر

 5729 397۴ 1385 1378 جمعهبازار 12379 8573 1355 1333 کالچای

 10539 6331 1355 1329 نشاءلشت
گوراب 
 زرمیخ

1378 1385 ۴191 ۴8۴0 

 3۴۴1 359۴ 1385 1379 رودبنه 20897 781۴ 1365 1329 خمام

 1938 15۴2 1385 1379 اطاقور 13032 9056 1365 1362 لوشان

 215۴ 96۴ 1385 1382 رانکوه 19519 6580 1365 1332 رضوانشهر

 1729 1۴55 1385 1378 دیلمان 6۴57 5038 1365 13۴1 کومله

 1510 1671 1385 1375 توتکابن 818۴ ۴۴81 1365 1331 شفت

 1612 1659 1385 1379 سربره 8016 ۴996 1365 13۴1 سرپره

 555۴ 1۴81 1385 1383 چوبر 10571 6173 1365 13۴1 رحیم آباد

 393 1132 1365 13۴1 ماسوله
احمد 

 سرگوراب
1379 1385 2278 2128 

 7۴26 3558 1390 1388 لولمان 72۴5 6328 1365 13۴0 خشکبیجار

 ۴537 5892 1365 13۴۴ واجارگاه
چاف و 
 چمخاله

1388 1390 ۴۴9۴ 88۴0 

 1635 1635 1395 1391 ماکلوان 12583 5309 1365 1308 سنگر

      10026 672۴ 1365 1308 کوچصفهان

 

 یتیبه حد جمع یدناز رس یشپ یداشتن شهردار یلتنها دو شهر هشتپر و رودبار به دل ی،قبل از انقالب اسالم هاییدر سرشمار
شهرهای رشت، الهیجان، لنگرود، رودسر، آستانه اشرفیه، بندر انزلی، آستارا، فومن و  اند.افزوده شده ینفر به نظام شهر 5000

در اند. نفر داشته 5000( دارای شهرداری بوده و جمعیتی بیش از 1335اند که قبل از اولین سرشماری )سرا، شهرهایی بودهصومعه
که  یگرنقطه د 9انطباق نداشت و  یاز شهر در آن سرشمارشده  یفتعر هاییژگیبود که با و یطه شهرهشتپر تنها نق 1335سال 
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 یخیتار یعنوان شهرهااز آنها به توانیاند که منفر بوده 5000از  یشب یتو جمع یشهردار یاند، داراشده یعنوان شهر معرفبه
کمتر  یتیافزوده شدند که تنها رودبار جمع یاملش و رودبار به نظام شهر شهر،یاکبندر ی، شهرها13۴5-1335برد. در دوره منطقه نام

عنوان شهر شناخته به یلنشا، ماسال و منجلشت ی،کالچا یاهکل،شش نقطه چابکسر، س 1355-13۴5دهه  ینفر داشت. ط 5000از 
علت شدند که به یلنقطه به شهر تبد 12، مجموعا 1365-1355 هایسال ینداشتند. ب یتنفر جمع 5000از  یشب یشدند که همگ

 5000کمتر از  یترغم داشتن جمعسر و شفت بهماسوله، پره ینقطه شهر 3شناخت شهر،  یبرا یمطرح شدن مالک داشتن شهردار
 . یدندنفر، شهر محسوب گرد

 یزانم یشترین، ب1385-1375شدند. در دهه  یلشلمان و مرجغل به شهر تبد یرنده،آباد، جنقطه رستم ۴ یزن 1375-1365در دهه 
نقطه  یکتنها  ید،شهر جد 1۴ یانکه از م یافت یششهر افزا ۴9شهر به  35تعداد شهرها از  کهیطورروستا به شهر رخ داد، به یلتبد

 یمعرف یعنوان نقطه شهر، دو شهر لولمان و چاف و چمخاله به1390سال  یداشت. در سرشمار نفر 5000از  یشب یتی( جمعیل)لوندو
شد که  استان افزوده ی، شهر ماکلوان به نظام شهر1395-1390دوره  یداشتند. ط یتنفر جمع ۴۴9۴و  3558 یبشدند که به ترت

 داشت.  یتنفر جمع 1635تنها 

 پژوهشی هایافته

که چگونه نظام شهری استان طی زمان در سطح فضای جغرافیایی استان تکوین یافته پیشین به این امر اشاره شد  هایدر بخش
های روستایی ای عوامل و فرایندهای موثر بر تبدیل سکونتگاهبا استفاده از نظریه زمینهسعی خواهد شد در این بخش از پژوهش است. 

 ۴50در مجموع  مصاحبه جلسات مدت. ندبود مرد همگیگرفتند که  نفر مورد مصاحبه قرار 15 برای این منظور، به شهر تبیین شوند.
بود که  1397الی شهریور  1396ها از بهمن ماه دوره زمانی مصاحبه بود. سال 22 مصاحبه شوندگاندقیقه و میانگین سابقه خدمتی 

مطلعین  به عنوانابتدا با سه نفر  .برای مصاحبه صورت گرفت صاحب نظر از مراکز مدیریتی مختلف بنا به ضرورت انتخاب کارشناسان
کارشناسان دفتر فنی استانداری گیالن، یک نفر از سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از شهرداران  شد که یک نفر ازمصاحبه  یدیکل

پس به س .شدیداده م یقدرباره موضوع، هدف و روش تحق یکوتاه یح. در آغاز مصاحبه، توضاسبق یکی از شهرهای استان بودند
 ییپاسخگو یطرا واجد شرا یگریسوال که چه افراد د ینبا طرح ا یزها و نمطرح شده در مصاحبه یهااز خالل نام یروش گلوله برف

 . انتخاب شدندهدف پژوهش  یبرا یگرافراد د دانید،یبه سواالت پژوهش م

 
 های روستایی به شهر در استان گیالندر رابطه با علل تبدیل سکونتگاه MAXQDA10تصویر نمودار کدگذاری در  .4شکل 
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ها داده ینسبت کدگذار ای،ینهزم یهها با روش نظرحاصل از مصاحبه یهاداده یلبه منظور تحل ی،کل هاییتاز استخراج رواس پ
مداخله  مقوله اصلی تحت عنوان 5در نهایت . بر اساس آنها اقدام شده است یساخت تئور یتاها و نهاو مقوله یمو استخراج مفاه
در زمان  یدیکل هاییتگرفتن ظرف ، نادیدهمردم نسبت به شهر و روستا ، نگرشفضا یریتنحوه مد یاسی، بازتعریفتوسط قدرت س

 یلتبدبر  ای تحت عنوان عوامل موثری شناسایی شدند که سبب تشکیل مقوله هستهمل یبه منابع اقتصاد و وابستگی به شهر یلتبد
 دهد.ها را نشان میها، مفاهیم و مقولهگردند. جدول ذیل نتایج حاصل از کدگذاری محوری دادهمی ،به شهر ییروستا یهاسکونتگاه

 ایهای روستایی به شهر با استفاده از نظریه زمینهکدبندی علل تبدیل سکونتگاه .2 جدول

مقوله  تناوب تکرار )کدگذاری محوری( هامقوله مفاهیم )کدگذاری باز(

 درصد فراوانی هسته
یاسی، س یهایتشخص یرتاثی، مداخله استاندار، کالن یاسیمداخالت س

 یقانون یفحاصل در تعار ییراتتغ
 33.9 ۴2 مداخله توسط قدرت سیاسی

گاه
ونت

سک
ل 

دی
تب

هر
 ش

 به
ی

تای
وس

ی ر
ها

 

مرکز بخش  یروستاها ییرتغید، جد یهاشهرستان یریگشکلیی، زداتمرکز
 شهر یجادا یهمجوار برا یروستاها یعتجم ،به شهر

 28.2 35 بازتعریف نحوه مدیریت فضا

 16.9 21 نگرش مردم نسبت به شهر و روستا یینسبت به روستا یشهر یبرتر دانستن زندگی، مردم یهاتالش

 یعدم دسترسها، یرساختبه زعدم توجه یتی، جمع یارعدم توجه به مع
ی، فرهنگ هاییتعدم توجه به ظرف، عدم توجه به ساختار سکونتگاه، مناسب

 یی عدم توجه به حوزه نفوذ روستا

های کلیدی در ظرفیت نادیده گرفتن
 زمان تبدیل به شهر

20 16.1 

 ۴.8 6 وابستگی به منابع اقتصادی ملی  و خصوصا نفت یمل یبه درآمدها یوابستگیم، مستق یراز منافع غ یمندبهره

 پژوهش یهایافته تحلیل

از  یالنبه شهر در استان گ ییروستا یهاسکونتگاه یلکه تبد دهدینشان م ایینهزم یهمطالعات انجام شده به روش نظر یندبرآ
مداخله توسط قدرت  ،مولفه عبارتند از 5 ینهستند. ا یاسیس ماهیت یدارا یبه نوع یرخ داده است که همگ یدیمولفه کل 5 یقطر
فضا، نگرش مردم نسبت به شهر و روستا )برتر دانستن شهر از روستا(،  یریتنحوه مد یفشهر، بازتعر بهروستاها  یلتبد یبرا یاسیس
 یبه شهر( و وابستگ یلتبدها در سکونتگاه یرونیو ب یدرون یطها )عدم توجه به شراسکونتگاه یدیکل هاییتگرفتن ظرف یدهناد

 ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد یدهپد ایینهزم یتئوربر این مبنا نمودار  نفت(. رب ی)اقتصاد مبتن یدولت یها به منابع اقتصادسکونتگاه
 است. یندوقابل ت (5)شکل  در استان گیالن به صورت زیر به شهر

 
 های روستایی به شهر در این پژوهشمدل نظری عوامل موثر بر تبدیل سکونتگاه .5شکل 
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 یلدرصد علل موثر بر تبد 60از  یشب ،فضا یریتنحوه مد یفو بازتعر یاسیشده، مداخله توسط قدرت س یینتب یهامولفه یانمدر 
 یلقابل مشاهده است. اول به دل یامر از دو جنبه به روشن ینا .دهندیم یحرا توض یالنبه شهر در استان گ ییروستا یهاسکونتگاه

که ریشه استان  یهاها و بخششمار شهرستان یشدرون استان که در افزا یاسیس-ریو نظام ادا یکشور یماتتقس یندر قوان ییرتغ
 در مناسبات سیاسی کالن کشور دارد؛ امری که مورد تاکید مصاحبه شوندگان در این پژوهش بود. 

نظر تقسیمات سیاسی نیز، گرچه طی یک دهه اخیر تقسیمات سیاسی استان گیالن با ثبات روبرو بوده است؛ با این حال طی از 
و ضوابط  یطشرا ییرو تغ یلبا تسه ،ینفوذ در بدنه مل یشکشور به منظور افزا یاسینظام سهای کالن به دلیل سیاست چند دهه اخیر،

 های پس از انقالب اسالمیچند دهه یاستان طهای و بخش هاشمار شهرستان ،یدجد یهاها و بخششهرستان یجادمربوط به ا
  (؛ که مویدی بر دیدگاه صاحب نظران در این رابطه است.۴درصد رشد داشته است )جدول  50نزدیک به 

برای ایجاد شهرهای جدید در قانونی الزام آور -از نظر بسیاری از مصاحبه شوندگان چنین تغییراتی منجر به وقوع شرایط سیاسی
 22 یاناز م . در نتیجهیدگرد یبخش به شهر عمل یکصد مرکز یلقانون تبد یبامر با تصو ینااستان گردیده است. از نظر ابزاری، 

درصد از  68.2اند که گرفتهاساس قاعده مرکز بخش شکل شهر بر 15اند، شده ها منظوردر سرشماریکه پس از انقالب  یشهر
 13 یانم یندر ا. اندودهمرکز بخش ب یاند که همگشده یجادا 1379شهر در سال  7 به تنهایی یانم ین. از اشودیشهرها را شامل م

بر  یآن دولت مبن هاییاستبا س توانیامر را م ینکه ااند در دوران دولت اصالحات شکل گرفته یعنی 1383تا  1378شهر در دوره 
 مرتبط دانست. یحکومت یینسطوح پاقدرت به  یاز امور و واگذار ییزداتمرکز

 یان، از مهای کلیدی از جمله میزان جمعیت سکونتگاه شده است؛ به طوری کهچنین شرایطی منجر به نادیده گرفتن سایر مولفه
رو، و  یناز اداشتند.  یتهزار نفر جمع 5از  یششهر ب ۴استان افزوده شدند تنها  یبه نظام شهر 1375که پس از سال  یشهر 21

)رهنمایی،  یراندر ا ینیدولت و شهرنش یهنظر هاییانبا بن یاریمناسبت بس یالن،در استان گ یدجد یشهرها یدایشعوامل موثر بر پ
 ودر پهنه کشور را متاثر از خواست دولت  یدجد یو شمار شهرها ینیشهرنش یزانعامل رشد م ترینیدارد که اصل (1388و  1375

حاصل از فروش نفت  یو خصوصا درآمدها یامر به اعتبارات دولت ینا یو وابستگ یراندر ا ینیگسترش شهرنش یبرا یاسیس یطشرا
 .داندیم

 1395-1335تغییرات تقسیمات سیاسی استان گیالن  .3جدول 

 تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان لسا
1335 11 25 10 

13۴5 11 25 13 

1355 11 25 19 
1365 11 25 31 
1375 12 30 36 
1385 16 ۴3 ۴9 
1390 16 ۴3 51 

1395 16 ۴3 52 
 1396و سازمان برنامه و بودجه استان گیالن،  10، 1391مهندسین مشاور نقش جهان پارس،  :ماخذ                     

 

 یسازروستاها به شهر است. مفهوم یلتبد یمردم برا یامر و خواست درون ینا یعدر تسر یندگان، مداخله نمامولفه کلیدی دیگر
 یندگانو خصوصا نما یاسیس یگرانروشن نمود که نقش باز ایینهزم یهنظر یبه شهر بر مبنا ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد یندفرا

امر عالوه بر  ینمولفه عمل نموده است. ا ترینی( به عنوان اصل1370در استان )پس از سال  یدنوپد یشهرها یریگمجلس در شکل
 یلعنوان روستا( بوده است، به دلاز  یو خجالت زدگ یبه شهر ییروستا یبرتر دانستن زندگ یر)نظ یفرهنگ هایینهمتاثر از زم ینکها

 یجادآن با ا یرامونیپ یهاو حوزه ییروستا یهادر سکونتگاه یشترب یشغل هایصتفر یجادا یزو ن یشترب یجذب اعتبارات دولت یتقاضا
 . باشدیم یدجد یادار-یاسیس ینهادها

 یک یجادا یهمجوار برا یچند روستا یعتجم یالن،روستا به شهر در استان گ یلتبد فعلی یالگو هاییژگیو یکی از مشهودترین
روستا به شهر  یلدر تبد یعیتجم یسبب شده تا الگو یالن،سکونت در منطقه گ یدگیو در هم تن یشهر واحد است. در واقع همجوار

 یزانباال بردن م یروستا برا ینچند یعتجم الن،یگ یباعث شده تا با توجه به کوچک اندازه بودن روستاها یزامر ن ینباشد. هم یجرا
مجاور  یهاسکونتگاه یرشهر با ادغام در سا 12به طوری که کند.  یدانفر( رواج پ 5000متداول ) یتیجمع نهبه آستا یدنو رس یتجمع
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بر  اند.داشته یتنفر جمع 2000به شهر کمتر از  یلها در زمان تبدسکونتگاه ینمورد از ا 8اند و را به دست آورده حد از جمعیت ینا
در انتخاب اسم  یکه حت شودیشهر شناخته م یکروستا به عنوان  1۴ یعاست که شهر چاف و چمخاله با تجم یروند ینچن یمبنا
ای، شرایط علی، شرایط ر این پژوهش، شرایط زمینهای دهای نظریه زمینهدر نتیجه بر مبنای یافته وجود نداشته است. یتوافق یزآن ن

 قابل تعمیم است.( 6 های روستایی به شهر در استان گیالن به صورت زیر )شکلتداوم و پیامدهای مرتبط با تبدیل سکونتگاه

 
 های روستایی به شهرای پدیده تبدیل سکونتگاهنمودار تدوین تئوری زمینه. 6شکل 

 گیری نتیجه

به عنوان  ییروستا یهاسکونتگاه یبه برخ یدنبخش یترسم یآن به معن یبه شهر در مفهوم جار ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد
 یافتشهر را در یدولت عنوان رسم یکه از سو شودیم یفتعر یشهر به عنوان سکونتگاه یمعن ینهاست. در ادولت یشهر از سو

 یلتبددر این پژوهش به تبیین علل موثر بر شوند.  یساست، در آن تاس شده یفا تعرشهره یکه برا یدولت یکرده باشد و سازوکارها
مولفه  5 یقاز طر ای نشان داد که این امرپرداخته شد. نتایج حاصل از نظریه زمینه یالنبه شهر در استان گ ییروستا یهاسکونتگاه

 یبرا یاسیمداخله توسط قدرت س ،مولفه عبارتند از 5 ینهستند. ا یاسیس ماهیت یدارا یبه نوع یرخ داده است که همگ یدیکل
گرفتن  یدهفضا، نگرش مردم نسبت به شهر و روستا )برتر دانستن شهر از روستا(، ناد یریتنحوه مد یفشهر، بازتعر بهروستاها  یلتبد

ها به سکونتگاه یبه شهر( و وابستگ یلتبدها در سکونتگاه یرونیو ب یدرون یطها )عدم توجه به شراسکونتگاه یدیکل هاییتظرف
 نفت(. رب ی)اقتصاد مبتن یدولت یمنابع اقتصاد

 یندر ااست.  یفقابل تعر یوستهبه هم پ یندفرا یکبه صورت  یالندر استان گ یدجد ینقاط شهر یریگشکل یندی،بعد فرااز 
. گیردیشکل م یطور رسمشهر به یجادآمده و خواست ا یشپ ی،اجتماع-یاسیو نخبگان س یمردم محل یانم یگرابتدا مطالبه یند،فرا
شهر از باال به  یاسیس یرشدولت، پذ یبو تصو یقانون یابزارها یقاز طر شود،یم یبه باال تلق ییناز پا یکه امر یمردم یگیریبا پ
شهر به  یجادا یعتسر یهاهر مرحله محمل در یقانون ی. ابزارهاشودیم ییشناسا یو شهر به طور رسم گیردیصورت م یزن یینپا

که ممکن است عمال  ی(؛ به طوریتیجمع یارهایدر مع ییرتغ یامراکز بخش به شهر  یل)مانند قانون تبد آورندیم یدرا پد یطور رسم
که مصداق  یابدینمود م یینو از باال به پا یاسیمطلقا س یاببرد که به صورت مداخله ینرا از ب یینمداخله از باال نقش مداخله از پا

مرحله محتمل است که به منظور  ینمرکز بخش به شهر مشاهده نمود. مضافا در ا یروستا یکصد یلدر قانون تبد توانیآن را م
شهر توافق شود.  یجادا یبرا یکدیگربا  ییچند سکونتگاه روستا یعنسبت به تجم یرهو غ یعملکرد یتی،جمع یهابه حد نصاب یدنرس

اساس روند  یناست. بر ا یشهردار یجادبخش آن ا ترینیکه اصل شودیاقدام م یاسیس ینهادها یجادمرحله، نسبت به ا ینا نیادر پا
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در وهله  یادار-یاسیامکانات س لخود را معطوف به انتقا یتوجه اصل یبه شهر پس از انقالب اسالم ییروستا یهاسکونتگاه یلتبد
بخش آن  ترینیکه اصل شودیاقدام م یاسیس ینهادها یجادمرحله، نسبت به ا ینا یاندر پاارد. د یافتهاول، به نقاط کمتر توسعه 

  .(7)شکلاست  یشهردار یجادا

 
 های روستایی به شهر پس از انقالب اسالمی در استان گیالنفرایند تبدیل سکونتگاه .7شکل 

 
 انتخابییرو ام توانایاءدر انطباق با پژوهش ضدهد های مشابه نشان میپژوهش دیگرهای این پژوهش در ارتباط با بررسی یافته

است.  داشته یالنروستا به شهر در استان گ یلدر تبد یشهر، نقش موثر یک یجادا یمختلف برا یروستاها یع( ادغام و تجم1386)
روستا به شهر  یلدر تبد یاسیرنگ مداخله سنقش پر توانی( م1393) یزنگنه شهرک( و 1388و  1373ی )رهنمای هاییافتهمطابق با 

های روستایی با این حال گرچه رهنمایی بر نقش دولت به صورت مداخله یکسویه در تبدیل سکونتگاه نمود. تاییدرا  یالندر استان گ
داد در کنار مداخله باال به پایین، نقش مداخله پایین به باال از طریق خواست مردمی کند، نتایج این پژوهش نشان به شهر تاکید می

های پژوهش با دیدگاه گیری شهرهای جدید، تاثیر اساسی داشته است. از این رو، یافتهو مداخله مسئولین سیاسی محلی در شکل
اال به پایین و پایین به باال در دگرگونی مناطق روستایی و ( که معتقد به تاثیر هر دو نوع مداخله ب2016توماس ) ( و201۴اسمیت )

 یشهرهاایجاد  یانم یاوجود رابطه( 1393) یزنگنه شهرک یدگاهمشابه با دگیری نقاط شهری هستند، مناسبت بیشتری دارد. شکل
دهای سیاسی از شهرهای نوپدید است که دلیلی بر برتر بودن انتظارات و کارکرمشاهده  قابل یستازه تاس یهاشهرستان در یدنوپد

 .نسبت به سایر عملکردهای آنهاست

 منابع و مآخذ
 ،یشناختمطالعات جامعهفصلنامه شهر.  یاسالم یشوراها ییعوامل کارا یشناختجامعه یبررس (.138۴ین. )حس ی،جاجرم یمانیا ،یمصطف ،یاازک
26 .33-6۴. 

 .251-235. 13 ،جغرافیاپیامدهای تبدیل روستاها به شهر در ناحیه فومنات.  (.139۴. )شهرام ،امیر انتخابی
 .60-5۴. 169 ،یاو جغراف یخکتاب ماه تار ینی.شهرنش یردر مس (.1391. )محمدحسن ،فربهنام

و  یپارس یدرضاترجمه حم. 1970-1800شدن  یبه جهان یخیو مصر در گذار تار یرانا یانه:شهر و روستا در خاورم (.1391ی. )علمحمد یچیان،چا
 (.منتشر شده است 1390کتاب اصلی در سال انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. ) :تهران ی.آرزو افالطون

 .117-11۴ ،۴2 ،فصلنامه آبادیدولت و شهرنشینی. گفتگو.  (.1383. )تقیمحمد ،رهنمایی

 ،بوم شناسی شهریدولت و شهرنشینی در ایران )مبانی و اصول کلی نظریه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران(.  (.1388. )محمدتقی ،رهنمایی
 .165-1۴3 .پیش شماره

 ،(3) ۴  ،روستایی یهاپژوهش شهرها. خام پدیده پیدایش و ملی مقیاس در شهر به روستایی نقاط تبدیل فرایند (.1392سعید. ) شهرکی، زنگنه
525-557. 
ریزی و برنامه یریتمعاونت آمار و اطالعات سازمان مد: رشت .یالناستان گ یسالنامه آمار (.1393یالن. )ریزی استان گو برنامه یریتسازمان مد

 .یالناستان گ

 یطرح معاونت پژوهش ی)مجر یالنگ :رشت .یالناستان گ یشبرنامه آما یو بازنگر یهته (.1396یالن. )ریزی استان گو برنامه یریتسازمان مد
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 (.یبهشت یددانشگاه شه

 ،توسعه و جغرافیافصلنامه  تالش. شهرستان در آن پیامدهای و شهر به روستا تبدیل روند (.1386شهرام. ) انتخابی، امیر ،محمدحسن توانا، ضیاء
10(5 ،)107-128 . 

 یالناستان گ یروستا به شهر بر نظام شهر یلبر عوامل و اثرات تبد یلیتحل (.1397ی. )مهد، برنافر ،یاراسفند ،زبردست ،یمحمدمهد یزی،عز
 .217-187 ،22 ،فضا یشو آما یزیربرنامه(. 1335-1395)

  یکا.ن :مشهد .ینظام شهر یو مبان ینیشهرنش یشپو. (1381. )ناصر یمی،عظ
 .28-23 ،18 ،مهر خطنشریه  یالن.گ یمقد یختار یاصل یژگی. فقدان شهر. و(1389. )ناصر یمی،عظ

  ژرف. نشر تهران: .ایران در موردی مطالعه یک و آسیایی نظام نظریه (.1391ناصر. ) عظیمی،

مدرس گیری از نظریه چرخه حیات. تبیین فرایند تحول روستا به بهره (.1386. )عبدالرضا ،الدین افتخاریرکن ،محمدحسن ،ضیاتوانا ،قدیر ،فیروزنیا
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 یالن.در استان گ ینی. روند تحوالت شهرنش(1391. )مجتبی، قدیری معصوم و محمدرضا ،رضوانی، سیدعلی ،بدری ،محمد، سلمانی ،بهرام ،کریمی
 .8۴-71 ،20 انداز جغرافیاییچشم

 سکونت محل حسببر شهر به روستا تبدیل سیاست به محلی مردم نگرش بررسی (.1393محمد. ) سلمانی،،علیسید بدری، ،بهرام کریمی،
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