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 چکیده:
 صمشخ گرایش توسعه، حال در کشورهای بیشتر در توسعه ریزی برنامه های سیاست مشخص وجوه از یکی

 امهبرن گرایش توسعه، حال در کشورهای اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهای نفع به آنها گذاری سیاست

 ایه دهه در روستایی - شهری های دوگانگی و ای منطقه های نابرابری کاهش فضایی، تمرکززدایی به ریزان

 وستار تبدیل راهبردها، این ترین مهم از یکی است که گردیده متفاوتی شهری راهبردهای اتخاذ به منجر اخیر،

 و فرهنگی – اجتماعی اقتصادی، پیامدهای بررسی پی در حاضر باشد. پژوهش می آنها تقویت و شهر به

 که دباش می اند شده تبدیل شهر به اردبیل استان در اخیر سال پانزده در که روستاهایی کالبدی – محیطی

 طلاعاتا گردآوری ابزارهای از استفاده با کاربردی هدف با و تحلیلی – توصیفی روش از استفاده با مسیر این در

مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.  تحلیلی افزارهای نرم و( مشاهده مصاحبه، پرسشنامه،)

 SWOT-AHPهمچنین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شهرهای مورد مطالعه نیز با استفاده از مدل 

با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص محیطی نتایج پژوهش نشان می دهد که  تجزیه و تحلیل شده است.

می توان گفت که تبدیل روستا به شهر باعث بهبود وضعیت کالبدی آنها  می باشد 3کالبدی که پایین تر از  -

 کالبدی -نشده است. البته در این ارتباط اقدامات مفید و خوبی در شهرهای مورد مطالعه در شاخص محیطی 

می  3انجام یافته ولی در حد مطلوب و رضایت بخش نمی باشد. میانگین شاخص اقتصادی نیز پایین تر از 

که نشان می دهد تبدیل روستاها به شهرهای باعث بهبود وضعیت اقتصادی آنها نشده است اما در شاخص باشد 

فرهنگی ارزیابی بالاتر از حد میانگین می باشد و تبدیل به روستاها به شهرهای مورد مطالعه در  –اجتماعی 

 فرهنگی منجر به بهبود وضعیت آنها شده است. –شاخص اجتماعی 

 –کالبدی؛ شاخص اقتصادی؛ شاخص اجتماعی  –تبدیل روستا به شهر؛ شاخص محیطی  :واژگان کلیدی

 فرهنگی؛ نیازسنجی؛ نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید
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 مقدمه:  -1-1
 شهرهای مسایل و ها چالش مجذوب سیاستگذاران تمامی تقریبا و پژوهشگران اغلب متمادی سالهای طول در

 نواحی و روستایی مطالعات بر سنتی طور به نیز روستایی محققین و ریزان برنامه اند؛ بوده شهرها مادر و بزرگ

 از لتغف اند. گرفته قرار غفلت مورد کوچکتر شهری های سکونتگاه بین، این در. اند بوده متمرکز کشاورزی

 همین هب برد. می بین از ای ناحیه و محلی توسعه در را آنها بالقوه توان و نقش توسعه، فرایند در روستا یا شهر

 رمؤث روستایی توسعه در توانستند می شهرها آن اساس بر که یافت ترویج انگارهای. م۰۷۹۱ دهه در دلیل،

 رایشگ توسعه، حال در کشورهای بیشتر در توسعه ریزی برنامه های سیاست مشخص وجوه از یکی شوند. واقع

 توسعه، حال در کشورهای اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهای نفع به آنها گذاری سیاست مشخص

 تاییروس - شهری های دوگانگی و ای منطقه های نابرابری کاهش فضایی، تمرکززدایی به ریزان برنامه گرایش

 راهبردها، این ترین مهم از یکی است که گردیده متفاوتی شهری راهبردهای اتخاذ به منجر اخیر، های دهه در

 ودخ زندگی محل روستای شدن شهر برای مردم اقبال ایران، در باشد؛ می آنها تقویت و شهر به روستا تبدیل

 اند. هرهب بی آن از کشور روستایی نواحی از بسیاری که است امکاناتی از مندی بهره با مرتبط بسیاری حد تا

و  ریزی شهریکارگیری در برنامهشهروندان در یک شهر، برای گشودن یک مسیر قابل به سنجش شدت نیاز

 از نتایجمهم می باشد همچنین نیز ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت شهری )چون شهرداری و شورای شهر( 

توان موارد زیر را نام سیستم مدیریت شهری و جامعه میشهروندان در  ز )نیازسنجی(مثبت سنجش شدت نیا

 برد :

 ؛آگاهی از نیازها و رضایتمندی ساکنین



 ی؛شهر حکمرواییهای مرتبط با گیریکارگیری در تصمیمهای نظری قابل بهپایه

 ؛های آن با نوع نیاز و رضایت شهروندانسازگار نمودن فعالیت

 های مدیران شهریگیریدر تصمیمزدگی انگاری و شتابممانعت از ساده

کالبدی روستاهایی  –فرهنگی و محیطی  –از این پژوهش حاضر در پی بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی 

که در پانزده سال اخیر در استان اردبیل به شهر تبدیل شده اند می باشد که در این مسیر با استفاده از روش 

تحلیلی و با هدف کاربردی با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده(  –توصیفی 

 تیفیک تیوضع یبُعد ذهن که سنجشپژوهش حاضر  یاصلداف هو نرم افزارهای تحلیلی مختلف بتواند به ا

 یطیو مح یقتصادا ،فرهنگی – یاجتماع یشاخص ها و نیازسنجی دربه شهر  لیساکنان بعد از تبد یزندگ

 دست یابد. کالبدی –

 

 مسئله: بیان  -1-2
با وقوع انقلاب صنعتی روند توسعه شهرنشینی در دهه های اخیر، فزونی یافته و باعث تقدم شهرنشینی بر 

شهرسازی شده است. شواهد نشان می دهد که در دهه های اخیر شهرها به صورتی بی برنامه رشد کرده و 

(. پایایی ۰4۹: ۰3۷۹چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده اند )انصاری و همکاران، محدوده های شهری به 

توسعه در یک جامعه شهری یعنی تأمین حد مطلوبی از رشد تولید اقتصادی و نرخ اشتغال، رفاه اجتماعی و 

 ر بنیانی(. محیط شهری با کیفیت و محله به عنوان عنص44: ۰3۷1محیطی سالم و پاک )نیک پور و رزقی رمی، 

هر شهر القاکننده احساس رفاه و رضایتمندی به ساکنان از راه خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است 

(. در سال های اخیر افزایش مراکز شهری با ترویج روستاهای بزرگ و مستعد 4۰: ۰3۷1)علیپور و شهابیان، 

 ,Omidi et al))یی در نظرگرفته شده است روستازندگیهای اصلی برای بهبود سبکعنوان یکی از سیاستبه

2014: 196. 

 و ها چالش مجذوب سیاستگذاران تمامی تقریباً و پژوهشگران اغلب متمادی سالهای طول براین اساس در

 العاتمط بر سنتی طور به نیز روستایی محققین و ریزان برنامه اند؛ بوده شهرها مادر و بزرگ شهرهای مسایل

 رارق غفلت مورد کوچکتر شهری های سکونتگاه بین، این در. اند بوده متمرکز کشاورزی نواحی و روستایی

 از ای هناحی و محلی توسعه در را آنها بالقوه توان و نقش توسعه، فرایند در روستا یا شهر از غفلت اند. گرفته

 در توانستند می شهرها آن اساس بر که یافت ترویج انگاره ای. م۰۷۹۱ دهه در دلیل، همین به برد. می بین

 شورهایک بیشتر در توسعه ریزی برنامه های سیاست مشخص وجوه از یکی شوند. واقع مؤثر روستایی توسعه

 اغلب در است. متوسط و کوچک شهرهای نفع به آنها گذاری سیاست مشخص گرایش توسعه، حال در

 و ای منطقه های نابرابری کاهش فضایی، تمرکززدایی به ریزان برنامه گرایش توسعه، حال در کشورهای

است  گردیده متفاوتی شهری راهبردهای اتخاذ به منجر اخیر، های دهه در روستایی - شهری های دوگانگی



 می آنها تقویت و شهر به روستا تبدیل راهبردها، این ترین مهم از یکی ( که۰۷4: ۰3۷3)کریمی و همکاران، 

 از مندی بهره با مرتبط بسیاری حد تا خود زندگی محل روستای شدن شهر برای مردم اقبال ایران، در باشد؛

 (.41۱: ۰3۷۰اند )سجادی و همکاران،  بهره بی آن از کشور روستایی نواحی از بسیاری که است امکاناتی

در همین راستا قانون تقسیمات کشوری برای معرفی معیارشهرشدن سکونتگاه ها تغییرات زیادی به خود دیده 

اداری تغییر کرده است. عموماً این تغییرات  –تعیین معیار جمعیتی تا معیارهای ترکیبی جمعیتی  است و از

باعث شده است تا شکافی بین طبقات شهری در قاعده هرم سلسله مراتب شهری بوجود آید. به طور کلی این 

خط مشی بر این فرض کلی استوار است که شهرهای کوچک در فرایند توسعه ملی، منطقه ای و محلی نقش 

هری و محل تامین و عرضه کالا و خدمات برای روستاها و شهرهای پیرامون ش -مهمی دارند و باعث پیوند روستا

 می باشند. 

در سال های اخیر نیز تبدیل روستاها به شهر به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بهبود کیفیت زندگی نواحی 

ینکه ا توجه به اروستایی مورد توجه قرار گرفته و در این مسیر روستاهای زیادی به شهر تبدیل گردیده اند. ب

هم اکنون اکثر شهرهای کشور دارای مشکلات عدیده ای از جمله تأمین مسکن، اشتغال، محیط زیست و ... 

می باشند باز اقبال عمومی در راستای ایجاد شهرهای جدید و همچنین تبدیل روستاها به شهر با هدف بهبود 

نیازهای بشر ارتباط دارد و باید به عنوان یک کل  کیفیت زندگی انسان ها وجود دارد. مفهوم کیفیت زندگی با

مفهوم کیفیت زندگی دخالت دادن شاخص های اجتماعی و . ((Royuela,2005: 27در نظر گرفته شود 

کیفی در اهداف توسعه و عمران شهری و منطقه ای است. به کارگیری این مفهوم در واقع واکنشی است در 

سطح ملی و توسعه صرفاً کالبدی در مقیاس شهری و تلاشی در جهت برابر توسعه یک بُعدی اقتصادی در 

(. با 44: ۰3۷۰دستیابی به معیارهای جامع تر و چندبعدی در عرصه های برنامه ریزی است )لطفی و صابری، 

توجه به این که در سال های اخیر برخی از روستاهای استان اردبیل به شهر تبدیل شده اند و این امر می 

روند سلسله مراتب شهری و توسعه سکونتگاه های انسانی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی تاثیرگذار  تواند در

باشد و در حال حاضر با توجه به نوپا بودن این شهرها با مطالعه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

ی ها را خواند گرفت شناسایمحیطی می توان بسیاری از معضلات و آسیب هایی که در آینده گریبان این مکان 

نموده و جهت تعیین بهینه روند توسعه اقدام شود. براین اساس علاوه بر قلمرو فضای کیفیت زندگی اقدام به 

دریافت، ارزیابی و رضایت مندی افراد از برآورده شدن نیازهایشان و همچنین نیازسنجی و آگاهی از نظرات و 

ع سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران و مسئولین از این مهم در نگرش های مردم منجر به آشنایی و اطلا

 راستای برنامه ریزی های توسعه آتی شهر و دستیابی به اهداف ملی، منطقه ای و محلی می گردد. 

 

 :فرضیات و سوالات تحقیق -1-3
 های تحقیقسوال -الف



تبدیل روستا به شهر تا چه میزان در بهبود کیفیت زندگی به ویژه در ابعادی چون رونق اقتصادی، بهبود  -۰

 کالبدی از دیدگاه ساکنان تاثیر گذار بوده است؟ -فرهنگی و ارتقای شرایط محیطی  –شاخص های اجتماعی 

های غیرکشاورزی و ایجاد فرصت  آیا تبدیل روستاها به شهر در مناطق مورد مطالعه سبب گسترش فعالیت -4

 های شغلی جدید شده است؟

کالبدی چه عواملی می  -فرهنگی و محیطی  –مهم ترین نیازهای ساکنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  -3

 باشد؟

 ساکنان محلی تا چه میزان از تبدیل روستا به شهر رضایت دارند؟ -4

 م ابعاد مورد بررسی می باشد؟بیشترین و کمترین رضایت ساکنان محلی در کدا -4

 کالبدی دارد؟ –فرهنگی و محیطی  –تبدیل روستاها به شهر چه پیامدهایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  -6

 نقاط قوت تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -۹

 نقاط ضعف تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -1

 تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟نقاط فرصت  -۷

 نقاط تهدید تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -۰۱

 های تحقیقفرضیه -ب

ی کالبد –به نظر می رسد تبدیل روستا به شهر باعث بهبود کیفیت زندگی در شاخص های محیطی  -۰

 گردد.

فرهنگی تفاوت  –به نظر می رسد در تبدیل روستا به شهر در شاخص های اقتصادی و اجتماعی  -4

 معناداری وجود نداشته باشد.

به نظر می رسد تبدیل روستا به شهر باعث کاهش فعالیت های کشاورزی در مناطق مورد مطالعه شده  -3

 است.

 روستا به شهر داشته باشند. به نظر می رسد ساکنان محلی رضایت بالایی از تبدیل -4

 کالبدی رضایت بیشتری داشته باشند. –به نظر می رسد ساکنان محلی در بعد محیطی  -4

 

 تحقیق: اهمیت و ضرورت -1-4
رشد روزافزون تعداد مراکز شهری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موجب شده تا عوامل، فرایندها 

به شهر همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در میان پژوهشگران مطرح  و اثرات ناشی از تبدیل روستا

باشد. از نظر مفهومی، تبدیل روستا به شهر به این امر اشاره دارد که چگونه سکونتگاه های روستایی در قالب 

ه از ک نقاط شهری مستقل طبقه بندی می شوند. با چنین نگاهی، شهر به مثابه سکونتگاهی تعریف می شود



سوی دولت به عنوان شهر شناخته شده و ساز و کارهای دولتی که برای شهرها تعریف شده است در آن 

 تاسیس شود.

 یاریو توسعه مطرح بوده و بس ینیدر مباحث شهرنش یچالش اساس کیروستا به شهر بعنوان  لیامروزه تبد

ات از موضوع یکیروستا به شهر بعنوان  لیتبد زین رانیدر حال توسعه با آن مواجه هستند، در ا یاز کشورها

شناخت  هنیدر زم یکشور ماتیستق نیقوان رییتغ لیمطرح بوده و بدل ییو روستا یمهم در مباحث توسعه شهر

 و ۰3۹۱دهه  لیشهر در اوا

 تیاهم ،ییروستا یکوچک در نواح یمراکز شهر یریروستا به شهر و شکل گ لیروند تبد شیبه دنبال آن افزا 

 یراتییغکشور دستخوش ت ییو روستا یشهر یکه نظام سکونتگاه ییاز آنجا نیعلاوه بر ا. است افتهی یشتریب

مساله ضرورت و  نیهمراه بوده است و ا یو کالبد یاجتماع ،یخاص در ابعاد اقتصاد یامدهایعمده شده با پ

 تیبا توجه به اهم یکند. از طرف یآشکار م شیاز پ شیرا ب راتییتغ نیحاصل از ا یامدهایپ یابیارز تیاهم

مورد توجه قرار گرفته و  یانیو م وچکک یتوسعه شهرها ن،ییاز پا افتهیاشاعه  ینیو شهرنش ییتمرکززدا

وچک ک ینقش شهرها انیهنسن در ب لیکه ن یآشکار کرده است به گونه ا شیاز پ شیموضوع را ب نیا تیاهم

را  یانیکوچک و م ی( را که توسعه شهرهانییاز پا استی)س نییاز پا افتهیاشاعه  ینیشهرنش ،یدر توسعه مل

 یاساس یازهایداند که هدف آن کمک به رفع ن یدر حال توسعه م یورهادر جهت توسعه کش یدر بر دارد عامل

 .باشد یشهرها م نیدر مجاورت ا ییجوامع روستا

و کانون های واسطه ای میان  اساساً شکل گیری شهرهای کوچک به عنوان پایین ترین سطوح مراکز شهری

سکونتگاه های شهری و روستایی در اصلاح و تکمیل سازمان و روابط فضایی بین شهر و روستا اهمیت ویژه 

ای دارند. شکل گیری این شهرها به انسجام فضایی می انجامد و موجب تقویت و پیوند فعالیت های اقتصادی 

 اجتماعی ساکنان هر منطقه می شود. –

با توجه به اینکه مناطق مورد مطالعه در روند تبدیل نقاط روستایی به شهر ارتقاء یافته اند و قدم در مسیر 

جدیدی از توسعه و سبک زندگی گذاشته اند لذا در راستای جلوگیری از بی برنامگی و معضلات و آسیب هایی 

ق و حتی کشورها ضرورت دارد تا با شناخت که بعداً گریبان آنها را خواهد گرفت براساس تجربه های سایر مناط

از وضعیت موجود این شهرها و نیازسنجی از ساکنان محلی که محور اصلی برنامه ریزی ها هستند بتوان با 

آگاهی و اطلاع از این مهم به تدوین برنامه های توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان اقدام شود. در رابطه با 

کارگیری در شهروندان در یک شهر، برای گشودن یک مسیر قابل به نیازسنجش شدت نیازسنجی نیز 

مهم می ریزی شهری و نیز ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت شهری )چون شهرداری و شورای شهر( برنامه

توان شهروندان در سیستم مدیریت شهری و جامعه می ز )نیازسنجی(از نتایج مثبت سنجش شدت نیاباشد و 

 نام برد : موارد زیر را

 ؛آگاهی از نیازها و رضایتمندی ساکنین



 ی؛شهر حکمرواییهای مرتبط با گیریکارگیری در تصمیمهای نظری قابل بهپایه

 ؛های آن با نوع نیاز و رضایت شهروندانسازگار نمودن فعالیت

 .های مدیران شهریگیریزدگی در تصمیمانگاری و شتابممانعت از ساده

 

 ف تحقیق:بیان اهدا -1-5
با توجه به اینکه در سال های اخیر تعدادی از روستاهای استان اردبیل به شهر تبدیل شده اند و باتوجه به 

پژوهش حاضر آن است که بُعد  هدف اصلیپژوهش های بسیار اندکی که بر روی این شهرها انجام شده است، 

ذهنی وضعیت کیفیت زندگی ساکنان را بعد از تبدیل به شهر مورد سنجش قرار داده و از شاخص های 

 کالبدی یک نیازسنجی از ساکنان محلی بدست آورد. –فرهنگی، اقتصادی و محیطی  –اجتماعی 

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: اهداف فرعیاز 

 فضایی -و پیوندهای مکانی  بررسی تعاملات -

 ارائه نمای کلی از وضعیت کیفیت زندگی در شهرهای مورد مطالعه -

 آسیب شناسی تبدیل روستاها به شهر -

 اخذ دیدگاه های ذینفعان و ساکنان محلی در حوزه کیفیت زندگی و نیازهای آتی توسعه شهری -

 وسعه شهری موثر بر کیفیت زندگی ساکنان محلیارائه نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید در ابعاد مختلف ت -

 آگاهی از نیازهای اصلی ساکنان محلی در راستای اتخاذ رویکردهای آتی در برنامه ریزی و توسعه شهری   -

 ارائه پیشنهادات در راستای بهبود وضعیت کیفیت زندگی ساکنان محلی -

 

 پیشینه تحقیق: -1-6
با عنوان تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛  ( در پژوهشی۰3۷1رحیمیان و همکاران )

)مورد مطالعه: بیران شهر( با استفاده از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده به این نتیجه دست یافتند که براساس 

 بنتایج اولویت بندی اثرات تبدیل روستا به شهر در زیربخش های مختلف توسعه بیشترین اثرات را به ترتی

جلب  -4توسعه آموزشی  -3بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی  -4ارتقاء خدمات شهری  -۰در زیربخش های 

توسعه  -1تامین امنیت منطقه  -۹بهبود امکانات ارتباطی  -6توسعه بهداشتی درمانی  -4مشارکت اجتماعی 

 است.دسترسی به اماکن ورزشی و تفریحی داشته  -۷اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و 

( در پژوهشی با عنوان بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل روستا به شهر ۰3۷4صابر و همکاران )

شهر حسن آباد، شهرستان اقلید( با بهره گیری از روش های اسنادی و پیمایشی و  –)مطالعه موردی: روستا 

 آباد به شهر در خدمات رسانی به آزمون های توصیفی و استنباطی به این نتیجه رسیده اند که تبدیل حسن



ساکنین موفق بوده است، اما در بهبود درآمد، اشتغال، کاهش وابستگی به مرکز شهرستان، تثبیت جمعیت، 

 توسعه مشارکت و جلب رضایت ساکنین تاثیر چندانی نداشته است.

یل روستا به شهر ( در پژوهشی با عنوان بررسی نگرش مردم محلی به سیاست تبد۰3۷۰کریمی و همکاران )

 –بر حسب محل سکونت )مطالعه موردی: بخش دیلمان، شهرستان سیاهکل( با استفاده از روش توصیفی 

تحلیلی به این نتیجه رسیدند که اگر چه دیدگاه دو گروه از پاسخگویان بر عدم توفیق سیاست تبدیل روستا 

محل سکونت متفاوت بوده یعنی میزان این به شهر دلالت دارد اما میزان تاثیر آن در سطح منطقه بر حسب 

تاثیر در سطح شهر بیشتر از روستاهای پسکرانه است. بنابراین بین نگرش ساکنان منطقه مورد مطالعه به 

سیاست تبدیل روستا به شهر برحسب محل سکونت شهر یا روستا( تفاوت معنی داری وجود دارد. میزان تاثیر 

عاد فرهنگی و پس از آن اب –بوده و بیشترین تاثیر آن در ابعاد اجتماعی  این سیاست در ابعاد مختلف متفاوت

 زیست محیطی و در انتها ابعاد اقتصادی بوده است. –کالبدی 

کارکردی پس از تبدیل نقاط  –( در پژوهشی با عنوان تحولات ساختاری ۰311رحمانی فضلی و پریشان )

کارکردی و پیمایشی،  –بانه( با استفاده از ساختاری روستایی به شهر )مورد: شهر کانی سور، شهرستان 

مطالعات میدانی و اسنادی به این نتیجه دست یافته اند که ایجاد ساختارهای جدید، تغییراتی در بافت کالبدی 

شهر، ساختارمدیریتی و ... در شهر کانی سور بوجود آمده است و همچنین افزایش کمی و کیفی امکانات 

جرفرستی و افزایش مهاجرپذیری، کاهش نقش فعالیت های زراعت و دامداری و افزایش آموزشی، کاهش مها

فعالیت های خدمات و اداری، انواع امکانات و خدمات، بهبود نظم هندسی آرایش فضایی مساکن، تغییر در 

 به وجودروابط و مناسبات سکونتگاه های و ... از جمله تغییراتی بوده که در ساختارها و عملکردهای سابق 

 آمده است.

( در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که تبدیل روستای اژیه به شهر در تغییر ۰31۹سیف اللهی و همکاران )

کاربری اراضی و کاهش اراضی کشاورزی چندان موثر نبوده و تنها با افزایش انگیزه ماندن در محل و جذب 

انی شاغل در بخش کشاورزی شهر اژیه و جمعیت جوان به بخش کشاورزی، از میانگین سن نیروی انس

 روستاهای همجوار آن تا حدودی کاسته است.

( نشان داد که فرآیند تبدیل روستا به شهر در مناطق مورد مطالعه ۰3۷4نتایج حاصل از پژوهش صادقی )

دارای پیامدهای مثبت رضایتمندی از تبدیل روستا به شهر و ایجاد فرصت های شغلی جدید و بعضی از 

 یامدهای منفی کاهش انسجام اجتماعی مردم، تغییر کاربری اراضی و تخریب آن ها بوده است.پ

( در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که تبدیل چرام به شهر در افزایش و بهبود ۰31۷آذرخش و همکاران )

ایسه به عمل رفاهی آبادی های پیرامونی نقش موثری داشته است. به طوری که مق –کارکردهای خدماتی 

آمده بین تعداد انواع امکانات و خدمات این آبادی ها در قبل و بعد از تبدیل چرام به شهر بیانگر تفاوت آشکار 

و افزایش تعداد انواع خدمات آنها بعد از شهرشدن است. ولی در کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ 



نقش چندانی نداشته است و این مرکز کوچک شهری تر و تثبیت جمعیت در نواحی روستایی مورد مطالعه 

 توانایی تثبیت جمعیت را در آبادی های اطراف نداشته است.

در کشور هند بر « شهری –الگوی توسعه مشارکتی روستا »( در مطالعه ای با عنوان 4۱۱۰اپستین و جوزف )

 رگ و افزایش شهرنشینی زندگیامکان پذیری اثربخشی هزینه، به وسیله جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بز

روستایی با ایجاد فرصفت های کسب درآمد در مناطق روستایی و بوجود آوردن جذابیت ها و شرایط اقتصادی 

و زیرساخت ها اشاره می کنند. همچنین بر افزایش بهره وری کشاورزی، تأسیس صنایع مرتبط با کشاورزی و 

شهری تاکید دارند و معتقدند این مراکز برای جمعیت های  –دنبال کردن سیاست های ایجاد مراکز روستا 

 4۱44روستایی و شهری ایجاد سود می کنند و می توانند از پیش بینی وحشتناک افزایش شهرنشینی در سال 

 برای کشورهای آسیاسی و آفریقایی جلوگیری کنند.

شهر  کی بهدهکده  کی: تحول ار( در پژوهشی با عنوان سکونتگاه های گذ4۱۰1بابیکر ابراهیم و همکاران )

ی با استفاده از مصاحبه، گروه های متمرکز، مشاهده و داده های ثانویه و با هدف بررسی کوچک در سودان غرب

تحول دهکده به یک شهر کوچک به این نتیجه رسیدند که شوبولا برخلاف فرایندهای از بالا به پایین و دولت 

زیرساخت ها و افزایش درآمد و استانداردهای زندگی که از طریق توسعه کشاورزی محور و با استفاده از توسعه 

و خوداتکایی انجام یافته به صورت محلی و از پایین به بالا هدایت شده است. در شوبولا تغییر در کالبد و 

قه ساختمان های آنها، جمعیت و خدمات شهری، اقتصادی )شغل های جدید، نقش محوری در بازارهای منط

ای و...( و اجتماعی )زیرساخت های بهداشت، آموزش، درمان و...( کاملا مشهود است و ارائه خدمات در آن به 

 گردد.صورت قابل قبول که در اکثر سکونتگاه های روستایی تبدیل به شهر شده وجود ندارد ارائه می

ه قرار می دهد و تمام ابعادی که در پژوهش حاضر برای اولین بار این موضوع را در استان اردبیل مورد مطالع

کالبدی( مورد مطالعه قرار گرفته به صورت  –فرهنگی و محیطی  –پژوهش های قبلی )اقتصادی، اجتماعی 

 همه جانبه و همزمان هم کیفیت زندگی و هم نیازسنجی را مطالعه می کند.

 

 چارچوب و مبانی نظری تحقیق: -1-7
 و هااتحادیه ثانوی، هایگروه زیاد تعداد اجتماعی لحاظ به شهر، در که است معتقد اسپایکمن نیکلاس

 آزادی، الگو همین در. دارد غلبه دائمی روابط و اجتماعات اولیه، های گروه کم، تعداد بر زودگذر هایتماس

 و صمیمیت احساسات، جمع، با همنوایی محدودیت، بر خودنمایی و عمومیت رسمیت، گرایی، عقل فردیت،

 رو بطروا جای به ثانوی و مستقیم غیر روابط جایگزینی با شهرها رشد پارک رابرت نظر به دارد. غلبه تواضع

 ارزش اساس بر قبلا که اجتماعی، کنترل شهر در. است همراه جامعه در افراد های همکاری در اولیه و رو در

 فیشر کلود(. ۰۷6۷ ، پارک) است شده اولیه روابط جایگزین مثبت، قانون اساس بر کنترل با بود، اخلاقی های

 و هطبق مثل ایزمینه عوامل دلیل به شهر در افراد بین در موجود هایتفاوت بیشتر که حالی در کندمی ادعا



 معیتج اندازه دلیل به یعنی. است متفاوت سکونتشان محل اساس بر افراد بین در رفتار ویژه سهم بوده، نژاد

 می یسخت به را آن معمولا روستا ساکنان که کنند عمل هایی شیوه به دارند، فرصت بزرگ شهر ساکنان شهر،

 از تر، عمتنو افراد با رابطه برقراری برای شهر ساکنان شهری، زندگی در فرهنگی خرده دیدگاه اساس بر. یابند

 ها کهشب با روابط این. دارند بیشتری فرصت کنند می زندگی کمتری جمعیت با های مکان در که کسانی

 بخشد.  می تداوم را روستا ساکنان و شهر ساکنان بین شده مشاهده زندگی سبک در تفاوت که است

 سان،ان که هنگامی سبب بدین. است اش زندگی نوع و محیط محصول و ساخته انسان است معتقد خلدون ابن

 نظیر خود صفات و نموده تبعیت آن از تا سازد می وادار را او شهر گردید، ساکن شهرها در و شده شهرنشین

 زا ای گونه جامعه توئیس، نظر کند. از می تحمیل او بر را سرگرمی و گذرانی خوش اسراف، تکلف، تجمل،

 میدهند نشان ها ویژگی این. است همراه شهرنشینی خصوصیات با معمولا که است شهری مراکز در زندگی

 دارند ارتباط و کنند می برخورد آنها با خود روزانه زندگی در که معدودی عده از غیر شهری جامعه مردم که

 می را ریکدیگ افراد تمام که روستایی اجتماع عکس بر واقع در. شناسند نمی را شهرنشینان و شهروندان سایر

 بر بتنیم اجتماعی روابط شهری، زندگی سبک در تونیس نظریه به بنا که گفت توان می مجموع، در شناسند.

 و است اجتماعی متقابل های کنش و صمیمیت عاطفه، از خالی و سطحی روابط این. است عقلانیت و کارآیی

 (.463-464: ۰3۷4گیرد )مهاجرانی و همکاران،  می صورت رسمی نهادهای کمک با افراد اجتماعی کنترل

 می بررسی را پدیده خاص، نظریهای مبنای بر که است، تحقیق روش علم اساسی مراحل از نظری چارچوب

 آوری معج اطلاعات به فراگیر نگاهی با اکتشافی مطالعات و تحقیق موضوع تعیین از بعد محقق واقع در. نماید

 ردازدبپ بررسی مورد پدیده با مرتبط نظری های ایده کردن مهار به باید اسنادی غیر و اسنادی منابع از شده

. دهد ارائه را تحقیق مسئله با مناسب نظری طرح و کند مشخص را خود تحقیق نظری اصلی محورهای و

 ،ای رشته هر در موجود خاص نظریات مبنای بر که است تحقیق روش کننده تعیین مراحل از نظری چارچوب

 حقیقت این هدف. پرداخت تحقیق آن در مطالعه مورد های پدیده بین همبستگی و منطقی قواعد اثبات به باید

  .باشد می شهری روستایی تعاملات تحول در شهر به روستا تبدیل اثرات بررسی

 ظریهن بر مروری بحث به ورود برای. است شهری - روستایی پایدار توسعه رویکرد تحقیق بر حاکم رویکرد 

 یم نفوذ حوزه در شهری کارکردهای و شهری روستایی مناسبات و روابط تحلیل به که ای منطقه توسعه های

 توسعه نظریه رشد، قطب نظریه مرکزی، مکان های نظریه شامل ها نظریه این. است شده تاکید پردازند،

 وستاییر توسعه در شهری عملکرد نظریه ،(ویرث لوئیس نظریه) روستا و شهر پیوستگی نظریه آگروپلیتن،

 نظریه و روستایی توسعه در شهری کارکردهای نظریه و ای منطقه شبکه( دیدگاه) رویکرد ،(راندنیلی نظریه)

از نظریات جامعه شناسان و نظریه ها و رویکردهای عینی  ادامه در. باشند می... شهری و روستایی پایدار توسعه

 و ذهنی مربوط به کیفیت زندگی استفاده می گردد.

 



 تحقیق: مدل تحلیلی -1-8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنها نظری و عملیاتیتعریف متغیرهای تحقیق و  -1-9
تعریف متغییرهای تحقیق به صورت گویا و شفاف حدود و دامنه مطالعات را مشخص می کند و در این راستا 

کالبدی  –فرهنگی و محیطی  –در طرح حاضر از متغییرهای مربوط به شاخص های اقتصادی، اجتماعی 

 استفاده خواهد شد. 

 آن ها به شرح ذیل می باشد: در رابطه با کلیدواژه های مورد استفاده در عنوان تعاریف نظری

 تبدیل روستا به شهر

 کیفیت زندگی

 کالبدی -محیطی  فرهنگی -اجتماعی   اقتصادی

 نیازسنجی از ساکنان محلی

 پرسشنامه -مصاحبه  –مشاهده  AHP-SWOTتحلیل 

 صاحب نظران –ساکنان محلی  –مسئولین محلی 

SPSS - GIS 



تبدیل روستا به شهر: فرایندی که طی آن روستاهای بزرگ اندام و پرجمعیت بدلیل داشتن آستانه جمعیتی 

 به نقاط شهری تبدیل می شوند.

 تعدادی کار و سکونت محل و جمعیت مرکز یک ":کند می تعریف چنین را روستا( ۰314) پور روستا: جمعه

 حاصل کشاورزی طریق از آن اکثریت درآمد و داشته اشتغال کشاورزی عملیات به آن اراضی در که خانوار

 را روستا معیشت نوع و جمعیت معیار به توجه با همچنین. شود شناخته روستا یا ده محل در عرفا و گردد

 ریقط از آن جمعیت درصد پنجاه از بیش و کمتر معینی حد از آن جمعیت " که کند می تعریف سکونتگاهی

 فعال جمعیت درصد 4۱ از بیش که داند می جایی را روستا دیگر عبارت به. نمایند معاش امرار کشاورزی

 است یفعالیتهای کلیه اول نوع فعالیتهای. باشند مشغول اول نوع فعالیتهای یا کشاورزی بخش در آن در شاغل

 نوع یتفعال مفهوم به و آن اعم معنای به کشاورزی بنابراین ، گیرد می قرار طبیعت با مستقیم ارتباط در که

 تا معدن از برداشت حتی و دستی صنایع ماهیگیری، شکار، و صید دامداری، باغداری، زراعت، بر علاوه اول

 شود. می شامل نیز را گردد می برداشت دست با و اولیه صورت به که جایی

 آنچه اما دارند و داشته شهر مفهوم از متفاوتی تعاریف و برداشتها داخلی و خارجی از اعم جغرافیدانان شهر:

 جغرافیایی است تعریفی دارد، بیشتری تطابق ما کشور شرایط با شناختی بوم و ای ناحیه جغرافیای منظر از که

 بمتناس و معین تراکم و تعداد با است مجتمعی سکونتگاه شهر: است گردیده عنوان زیر قرار به که شهر از

 و مسکونی مناطق یا و ها کوی محلات، از اعم پیوسته هم به و یکپارچه کالبدی ساختار و بافت با ، جمعیت

 کثریتا که اینها نظایر و کشاورزی ، ارتباطی اداری، ،(صنعت وری پیشه) تولیدی بازرگانی، فرهنگی، فضاهای

 الیتهایفع و صنعت بازرگانی، و دادوستد یعنی) کشاورزی غیر فعالیتهای و مشاغل در آن دائمی شاغل ساکنان

 و اشتهد اشتغال کار به( اند پراکنده شهر سطح در یعنی گزینی مکان نظام با که آنها مانند و فرهنگی و اداری

 ادلاتمب مرکز و مواصلاتی اداری، فرهنگی، اجتماعی، ، سیاسی کانون فرامحلی، خدمات و تولید تمرکز اثر بر

 (.34: ۰366 مومنی،)باشد نیز خود پیرامون نفوذ و جذب حوزه نیازهای تأمین و اقتصادی

 هر است و بعدی چند مفهومی رو این از است، ای شاخه چند و ای رشته چند( موضوعی) زندگی: کیفیت

 و اش ندگیز خارجی و عینی حقایق به فرد یک زندگی کیفیت رود، بکار زندگی کیفیت تعریف در که عبارتی

 (.6۹: ۰311است )لطفی،  وابسته خودش از نیز و عوامل این از او ذهنی و درونی ادراکات و ها دریافت

 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح -1-11 
ست. ا یهدف، کاربرد یو بر مبنا یشیمایآن پ کردیو رو یلیتحل -یفیتوص ت،یبر اساس ماه قیروش تحق

وع شود. چرا که ابتدا موض یگنجانده م یلیتحل -یفیتوص قیدر روش تحق ییایمطالعات حوزه جغراف شتریب

ست به د یها افتهی اسگردد. سپس بر اس یو ارائه م یآن جمع آور یفیتوص یها افتهیمطالعه و  یمورد بررس

نچه هست آ یرسازیمحقق علاوه بر تصو یلیتحل یفیتوص قاتی. در تحقردیگ یقرار م لیمورد تحل جیآمده نتا



و  نییتب یپردازد. محقق برا یمسئله و ابعاد آن م تیوضع ییچگونه بودن و چرا لیدلا نییو تب حیبه تشر

باحث و م اتیجستجو در ادب قیگاه از طر هیتک نی. اددار یمحکم یگاه استدلال هیبه تک ازین ل،یتوجیه دلا

 اتیجزئ یشود. محقق از نظر منطق یموجود درباره آن فراهم م یکل یایگزاره ها و قضا نیو تدو قیتحق ینظر

د پرداز یم یریگ جهیدهد و به نت یمربوطه ارتباط م یکل یها -خود را با گزاره  قیمربوط به مسئله تحق

ه با استفاد قاتیتحق نیاست. ا یبر اساس هدف کاربرد قیتحق نیا نیهمچن(. 4۷: ۰3۷۱و همکاران،  ی)حجاز

بشر  یاه یازمندیرفع ن یفراهم شده برا یادیبن قاتیتحق قیکه از طر یو معلومات یو بستر شناخت نهیاز زم

 یسطح زندگ یقاو ارت شیو الگوها در جهت توسعه رفاه و آسا اءیروش ها، اش یابزارها یساز نهیو بهبود و به

رفاه، توسعه،  یبرقرار یدر راستا زین قیتحق نیا(. 34: ۰3۷۱)همان منبع،  رندیگ یانسان مورداستفاده قرار م

در منطقه با توجه به کارکرد و ساختار  شهری )که جدیداً تبدیل به شهر شده اند( یسکونتگاه ها یتوزان برا

نامه و مورداستفاده بر یدتواند کاربر یم مسلماً زیآن ن جیکند؛ که نتا یم دیموردنظر تأک ینقطه شهر دیجد

وع ن نیباشد؛ در ا یگذشته نگر م قاتیبر حسب زمان جز تحق قیتحق نیا نیباشد. همچن رانیو مد زانیر

ر قرار نگ ندهیآ قیگذشته نگر، تحق قاتیگذشته است. در مقابل تحق یدادهایما در مورد رو یداده ها ق،یتحق

 یه براک یقاتیاست. مثل تحق سریم ندهیمورد نظر، در آ ریمتغ یاست که مشاهده  یقاتیتحق نهای. اردیگ یم

 .شود یها انجام م ینیب شیپ

 

 :فنون و ابزار گردآوری اطلاعات -1-11-1
 باشد. یم یدانی( و میاطلاعات به دو صورت کتابخانه )اسناد یگردآور یروش ها

از جمله کتاب ها،  یبخش از منابع، اسننناد و مدارک علم نیدر ا ؛یو اسننناد یروش مطالعات کتابخانه ا-۰ 

 عاتاطلا یاریروش بس نیاسنتفاده شنده است. در واقع در ا قینامه ها و جزوات مرتبط با تحق انیمقالات، پا

 .می گردد هیو بعدازان ته قیتحق یقبل از چارچوب بند

)پرسنشننامه، مشاهده،  قیبا مراجعه به منطقه مورد مطالعه و اسنتفاده از ابزار تحق ؛یدانیاما در روش م -4 

 .می شود یاطلاعات مختلف گردآور (مصاحبه با مردم و مسئولان

 :اطلاعات یابزار گردآور -

مناطق مورد صورت که با مراجعه به  نیباشد. به ا یپرسنشننامه پژوهشنگر ساخته م ق،یتحق یابزار گردآور 

 یها چارچوب بند هیو گو رهایو پرسشنامه در قالب متغ لی، پرسنشننامه ها به تعداد حجم نمونه تکممطالعه

 ازپرسش نامه  یرهایکه متغ می گیردمورد اسنتفاده قرار  یماشنیپ. ابزار پرسنشننامه در مطالعات می شنود

 جیبر اسنناس نتابررسننی بدسننت خواهد آمد. منابع موجود مرتبط با موضننوع مورد  یو نظر یاسننناد یبررسنن

 مینمونه برداشت شده، قابل تعم یپرسشنامه ها جینتا تیو در نها می شودنمونه مشخص  تیپرسشنامه وضع



 یم یجمع آور یاطلاعات مختلف زین میمصاحبه و مشاهده مستق قیاز طر نیه بر ااست. علاو یبه جامعه آمار

 باشد. یموثر م اریبس لیو تحل هیشود که در تجز

و توان  تیظرف نیهم زیو راهگشا باشد. مشاهده ن دیمف اریها بس لیو تحل هیتواند در تجز یبا افراد م مصاحبه

، شهرهامشاهده شده  طیپرسنشننامه و مح جیکه با توجه به نتا می دهدقرار  پژوهشنگران طرح اریرا در اخت

 د.نرا ارائه ده یعلم یها لیتحل

 

 پایایی و روایی وسیله اندازه گیری -1-11-2
نسبت به روا بودن ابزار اندازه  ،یعلم قیلازم اسنت پژوهشنگر از طر یریاندازه گ یابزارها یریقبل از به کارگ

 نی: مقصننود اییکند. روا دایپ ینسننب نانیاطم ندیآ یآن که مکمل هم به حسنناب م ییایموردنظر و پا یریگ

ا شده است ر یطراح آن یکه ابزار برا یتیو خصوص یژگیتواند و یموردنظر م یریابزار اندازه گ ایاسنت که آ

ا چه ت یریگکه ابزار اندازه  دهدیسؤال پاسخ م نیبه ا ییمفهوم روا گریبه عبارت د ر؟یخ ایکند  یریاندازه گ

 یتوان به دقت داده ها ینم یریابزار اندازه گ ییاز روا یسنننجد. بدون آگاه یموردنظر را م صننهیحد خصنن

 ابزار اندازه ییبهبود روا یبرا یتواند کمک خوب یداشت. نظر کارشناسان و خبرگان م نانیحاصنل از آن اطم

ه تا چ کسانی طیدر شرا یریامر سروکار دارد که ابزار اندازه گ نی: با اییایپا(. 46: ۰3۷3)هومن،  باشد یریگ

مجموعه از نمرات و مجموعه  کی انیم یهمبستگ» گر،یدهد. به عبارت د یبه دست م یکسنانی جیاندازه نتا

 چقدر« به دست آمده است یگروه آزمودن کیمعادل که به صورت مستقل بر  آزمون کی دراز نمرات  یگرید

از افراد  یگروه واحد کیبار به  نیکوتاه چند یفاصله زمان کیرا در  یریاگر ابزار اندازه گ گرید انیاست. به ب

 یم دهتفااس ییایپا بیبه نام ضر یشاخص ییایپا یریاندازه گ یبه هم باشند. برا کیحاصنل نزد جینتا میبده

 کی ییایپا بیو ضر ییایصنفر معرف عدم پا ییایپا بیاسنت. ضنر+ ۰از صنفر تا  ییایپا بی. دامنه ضنرمیکن

 زیشنود و در صورت مشاهده قبل از هر چ یم دهیواقعا به ندرت د "کامل ییایپا"کامل اسنت.  ییایمعرف پا

 (.۰3۷3)هومن،  حاصل شک کرد جیبه نتا دیبا

روایی پرسنشننامه از طریق نظرسننجی از صاحب نظران موضوع به ویژه روایی صوری و محتوایی پرسشنامه 

آن روش  نیتر جیمختلف اسنننتفاده نمود که را یتوان از روشنننها یم ییایپا یبرامورد تایید قرار می گیرد. 

 یاز جامعه مورد مطالعه برا ینمونه به صورت تصادف 3۱موضنوع تعداد  نیا یباشند. برا یکرون باخ م یآلفا

که  ی. در صورتشودیم spssوارد نرم افزار  می شود و یپرسشنامه انتخاب و سپس اطلاعات جمع آور لیتکم

آن صورت نسبت به اصلاح پرسشنامه  ریباشد، قابل قبول و در غ ۹/۱از شاخص مقدار آن بالاتر از  کیهر یبرا

 شود.  یآن اقدام م یرهایو متغ

 

 



 :جامعه آماری -1-11-3
شنهر آلنی، آراللو، مغانسنر، ثمرین، ایردموسی و زهرا که در پانزده سال اخیر  6جامعه آماری تحقیق شنامل 

 نفر می باشد. ۰34۷۱شهر  6تبدیل به شهر شده اند می باشد. مجموع جمعیت این 

 : جمعیت شهرهای مورد مطالعه۰-۰جدول شماره 

 (0931جمعیت ) شهرستان شهر ردیف

۰ 
 آلنی

 شهر شده است( ۰3۷1)در سال 
 3۹3۷ شهرمشگین

4 
 آراللو

 شهر شده است( ۰3۷1)در سال 
 346۰ اردبیل

3 
 مغانسر

 (است شده شهر ۰31۹ سال در)
 4644 پارس آباد

4 
 ثمرین

 شهر شده است( ۰3۷6)در سال 
 4346 اردبیل

4 
 ایردموسی

 (است شده شهر ۰3۷6 سال در)
 1۰6 سرعین

6 
 زهرا

 (است شده شهر ۰3۷6 سال در)
 346 گرمی

 

 شیوه نمونه گیری  حجم نمونه و  -1-11-4
 ی. براستیو... ممکن ن یبودن، عدم دسترس ریآور بودن، زمان گ نهیهز لیامکان مطالعه کل جامعه به دلا

که  نجاستیجامه مورد مطالعه در نظر گرفت. ا یروش مناسب را برا میمجبور نهیدر وقت و هز ییصرفه جو

 میکن یم یاز جامعه را بررس یمعمولا نمونه کوچک یریشود. در نمونه گ یآشکار م یریروش نمونه گ تیاهم

از جامعه مورد مطالعه  یتعداد کوچک ینمونه آمار گری. به عبارت دمیده یم میکل جامعه تعم یو آن را برا

 است که نمونه یهیبرد. بد یپ یجامعه آمار یها یژگیتوان به و ینمونه م نیمطالعه ا قیباشد که از طر یم

را  یارجامعه آم یها یژگیو یجامعه باشد تا بتواند به درست یایگو ندهینما تیفیاز لحاظ اندازه و ک یستیبا

تفاده اس طبقه ای یتصادف یریاز روش نمونه گ قیتحق نیمتنوع است. در ا یرینمونه گ یروشها بدهد.نشان 

براساس فرمول کوکران که حجم نمونه با درنظرگیری تعداد کل جمعیت شش شهر  بدین گونه که. می شود



بدست می آید و سپس براساس نسبت جمعیت هر شهر از کل جمعیت شش شهر تعداد نمونه ها بین آنها 

  پخش خواهد شد.

 

 :فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات -1-11-5
بر  تیو در نها می گردد spssشده وارد نرم افزار  یخام گردآور یلازم، داده ها ی داده هایاز جمع آور پس

و  یفیخام وارد شننده در نرم افزار، اطلاعات حاصننل از پرسننشنننامه ها در دو بخش توصنن یاسنناس داده ها

 یو از آمار استنباط یجامعه آمار فیبه منظور توص یفیاز آمار توص ق،یتحق نیبه دست آمد. در ا یاسنتنباط

دو نوع  نی. با استفاده از امی شودمستقل با وابسته استفاده  یرهایمتغ نیارتباط ب نییو تع یبه منظور بررس

 یصورت م قیتحق یها هیمتناسنب با اهداف و فرض جیها و نتا هیآزمون فرضن یها لیو تحل هیاطلاعات، تجز

 . ردیگ

ها، حداکثر و  حد وسط ن،یانگیباشند که اطلاعات م یپرسنش نامه ها م جهیدر واقع نت یفیتوصن یداده ها

 لیتحل ،یدهد. در بخش استنباط یداده ها را نشنان م تمرکزو  یپراکندگ یو به طور کل انسیحداقل ها، وار

از  کیهر یمورداستفاده برا یبا توجه به آزمون ها یعنیباشد؛  یبکار گرفته شده م یبر آزمون ها یها مبتن

عدم  ایعلاوه بر ارائه معنادار  قیتحق یها هیاز فرضنن کیهر  یبرا گریبه عبارت د ایو  رهایشنناخص ها و متغ

مورد توجه  زیهر بخش ن یبه دسننت آمده برا جیو نتا وعموضنن ییقبول فرض(، چرا ایرد  جینتا)معنادار بودن 

همچنین در . خواهد شداستفاده   ازیمورد ن های نقشه هیته جهت GIS از نرم افزار نیو همچن می گیردقرار 

 استفاده خواهد گردید. AHP -SWOT زمینه ارائه نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف از روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: -5-1
 یشاخص ها و نیازسنجی دربه شهر  لیساکنان بعد از تبد یزندگ تیفیک سنجشپژوهش حاضر با هدف 

 –نگارش یافته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی  کالبدی – یطیو مح یاقتصاد ،فرهنگی – یاجتماع

تحلیلی و با هدف کاربردی شهرهای ثمرین، ایردموسی، زهرا، مغانسر، آراللو و آلنی را مورد مطالعه قرار داده 

اقتصادی و  فرهنگی، –است. کیفیت زندگی و نیازسنجی در شهرهای مورد مطالعه با سه شاخص اجتماعی 

متغیر می باشند مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج از طریق پرسشگری  44کالبدی که جمعاً دارای  –محیطی 

از ساکنین شهرهای مورد مطالعه، مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری و مشاهدات میدانی مشاور بدست آمد 

 به جمع بندی آنها پرداخته می شود.که در فصول قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در این بخش 

 

 پاسخ به سوالات تحقیق: -5-2
تبدیل روستا به شهر تا چه میزان در بهبود کیفیت زندگی به ویژه در ابعادی چون رونق اقتصادی، بهبود  -۰

کالبدی از دیدگاه ساکنان تاثیر گذار بوده است؟  -فرهنگی و ارتقای شرایط محیطی  –شاخص های اجتماعی 

 –به نظر می رسد تبدیل روستا به شهر باعث بهبود کیفیت زندگی در شاخص های محیطی  -۰)فرضیات: 

فرهنگی  –به نظر می رسد در تبدیل روستا به شهر در شاخص های اقتصادی و اجتماعی  -4کالبدی گردد.

 اوت معناداری وجود نداشته باشد(.تف

می باشد می توان گفت  3کالبدی که پایین تر از  -با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص محیطی  -۰

نشان دهنده این امر است که  43/4که تبدیل روستا به شهر باعث بهبود وضعیت کالبدی آنها نشده است. عدد

 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات



کالبدی انجام یافته ولی در حد مطلوب و رضایت  -شاخص محیطی  اقدامات مفید و خوبی در شهرهای مورد در

 بخش نمی باشد. بنابراین فرضیه اول رد می شود.

 کالبدی در شهرهای مورد مطالعه -: میانگین شاخص محیطی ۰-4جدول شماره  

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهای مورد 

 مطالعه
6۹/4 ۹6/4 ۹۰/۰ ۹1/4 66/4 41/4 

 43/4 میانگین کل

 

می باشد می توان گفت که تبدیل  3با توجه به میانگین بدست آمده در شاخص اقتصادی که پایین تر از  -4

 روستا به شهر باعث بهبود وضعیت اقتصادی آنها نشده است. بنابراین بخش اول فرضیه دوم تایید می شود.

 شهرهای مورد مطالعه : میانگین شاخص اقتصادی در4-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهای مورد 

 مطالعه
۰4/4 ۰6/4 46/۰ 3۱/4 41/4 44/4 

 ۰4/4 میانگین کل

 

تبدیل روستا به شهرهای مورد مطالعه باتوجه به میانگین کل که بالاتر از حد میانگین می باشد در وضعیت 

فرهنگی شهرهای مورد مطالعه گردیده است. تنها شهر  -باعث بهبود شاخص اجتماعی مطلوب ارزیابی شده و 

 آراللو نزدیک به میانگین ارزیابی شده است. بنابراین بخش دوم فرضیه دوم رد می شود.

 فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه -: میانگین شاخص اجتماعی 3-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین 

میانگین شهرهای مورد 

 مطالعه
۱۰/3 43/3 13/3 ۱۹/3 1۰/4 31/3 

 4۹/3 میانگین کل

 

آیا تبدیل روستاها به شهر در مناطق مورد مطالعه سبب گسترش فعالیت های غیرکشاورزی و ایجاد فرصت  -4

شاورزی های ک های شغلی جدید شده است؟ )فرضیه: به نظر می رسد تبدیل روستا به شهر باعث کاهش فعالیت

 در مناطق مورد مطالعه شده است(.

میانگین ایجاد فرصت های شغلی جدید بغیر شهرهای مغانسر، آراللو و آلنی برای بقیه  4-4با توجه به جدول 

شهرها پایین تر از حد میانگین ارزیابی شده است. به عبارت دیگر تبدیل روستاها به شهر در حد مطلوبی در 



ی جدید و افزایش شغل های غیرکشاورزی ایفای نقش نکرده است. حتی شهرهای آراللو ایجاد فرصت های شغل

و آلنی که در ایجاد شغل های جدید و افزایش شغل های غیرکشاورزی بالاتر از حد میانگین ارزیابی شده است 

صت م یافته فرصرفاً به دلیل شهرشدن آنها نیست چون براساس داده ها و اطلاعات دریافتی و مصاحبه های انجا

های شغلی قبل از تبدیل به شهر نیز وجود داشته است و این امر ناشی از موقعیت جغرافیایی آنها و ترکیب 

شغلی ساکنانشان می باشد به طور مثال شهر آلنی اکثراً ساکنین آنها دارای شغل های دولتی می باشند و این 

لازم به توضیح است که تبدیل به شهر باعث تحرکاتی  صرفاً به دلیل شهرشدن آن اتفاق نیافتاده است. البته

در ایجاد فرصت های شغلی و شغل های غیرکشاورزی شده است لیکن هنوز نتوانسته اند نقش خود را به 

 خوبی ایفا نماید.

 : میانگین متغیرهای ایجاد فرصت های شغلی جدید و شغل های غیرکشاورزی در شهرهای مورد مطالعه4-4جدول شماره 

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین ویه هاگ

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های جدیدی 

 ایجاد شده است؟
1۱/4 61/4 ۱۹/۰ ۰6/3 ۹4/3 ۹۹/3 

تا چه میزان بعد از شهر شدن شغل های 

 غیرکشاورزی افزایش یافته است؟
۹3/۰ ۱1/4 4۷/۰ ۷۷/۰ 14/3 ۰۰/4 

 

کالبدی چه عواملی می  -فرهنگی و محیطی  –مهم ترین نیازهای ساکنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی  -3

 باشد؟

 زیابیار) شکاف یا فاصله مثابه به توان می را مفهوم این نیاز، تعریف در مختلف های گیری جهت به توجه با

 ترجیح ای خواست ،(شده بینی پیش یا شده مشاهده عملکرد و مطلوب عملکرد میان تفاوت براساس نیاز عینی

 رنظ کاستی )در یا عیب و( مطالعه مورد افراد های دیدگاه و ها خواسته به توجه براساس نیاز ذهنی ارزیابی)

 ردهایرویک ها، تعریف این براساس. گرفت نظر در( نیاز عنوان به خاص زمینه یک در مسئله یا نقص گرفتن

 افقتو ،(شکاف یا فاصله مثابه به نیاز) محور هدف نیازسنجی رویکرد چهار قالب در توان می را نیاز سنجش

 مثابه به نیاز) نگر جامع و( کاستی یا عیب مثابه به نیاز)محور مسئله ،(ترجیح یا خواست مثابه به نیاز) سنج

 در اام ندارند، اختصاص شهری نیازهای سنجش به تنها رویکردها، این. کرد معرفی( کاستی و خواست شکاف،

 .اند رفته کار به شهری، نیازهای سنجش مختلف مطالعات

در پژوهش حاضر تمرکز بر نیاز خواست یا ترجیح )نیازسنجی توافق سنج( و عیب یا کاستی )نیازسنجی مسئله 

محور( است و براساس پرسشگری از ساکنین شهر، مشاهدات میدانی مشاور، مصاحبه با مسئولین و مدیران 

به تفصیل نیازهای ساکنان شهرهای مورد مطالعه ارائه  4-4گردید. )با توجه به اینکه در بند شهری استخراج 

 گردیده است لذا در این بخش فقط به مهمترین آنها اشاره می شود(.



رنامه فرهنگی نیاز بیشتری به ب –در ارتباط با مهمترین نیازهای شهر ثمرین باید گفت که در شاخص اجتماعی 

ریزی وجود دارد و همچنین در بحث اقتصادی و در راستای ایجاد اشتغال جذب سرمایه گذار و به کارگیری 

نیروی بومی در پروژه های احداثی می تواند از نرخ بیکاری شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. بهداشت 

دام توسط مردم نیاز به مراقبت و توجه بیشتری است تا محیطی شهر ثمرین نیز به دلیل وجود نگهداری 

 های انجام یافته در توسعه و بهبود شبکه زیرساختی شهر از بین نرود.گذاریسرمایه

کالبدی نیاز بیشتری به برنامه ریزی وجود  -فرهنگی و محیطی  –در شهر ایردموسی نیز در شاخص اجتماعی 

استای ایجاد اشتغال جذب سرمایه گذار و به کارگیری نیروی بومی دارد و همچنین در بحث اقتصادی و در ر

در پروژه های احداثی می تواند از نرخ بیکاری شهر و حتی حوزه نفوذ آن کم کند. حرکت شهر ایردموسی به 

سمت توسعه بخش گردشگری شهری و برندسازی شهری می تواند آینده مطلوبی را پیش روی این شهر قرار 

 دهد.

کالبدی نیاز بیشتری به برنامه  -ط با مهمترین نیازهای شهر زهرا باید گفت که در  شاخص محیطی در ارتبا

ریزی وجود دارد. زیرساخت های شهری هنوز مشکلات اساسی دارد و نیاز به تکمیل این زیرساخت ها به عنوان 

اقتصادی و در  پیش شرط توسعه شهری و بهبود عملکردهای آن لازم و ضروری است.  همچنین در بحث

راستای ایجاد اشتغال که بیکاری در شهر به نسبت جمعیت آن زیاد بوده و محرومیت نسبی منطقه لزوم جذب 

سرمایه گذار در راستای احداث پروژه های مرتبط با صنایع تبدیلی و گردشگری و به کارگیری نیروی بومی 

وزه نفوذ آن کم کند. لازم به توضیح است که در پروژه های احداثی می تواند از نرخ بیکاری شهر و حتی ح

براساس برداشت های میدانی و مصاحبه های به عمل آمده مجموعه مدیریت شهری و ساکنین شهر آماده 

 ارائه زمین رایگان برای احداث و راه اندازی پروژه های محرک توسعه می باشند. 

کارخانجات محصولات فراوری کشاورزی،  مهمترین نیازهای شهر مغانسر در شاخص های اقتصادی، احداث

احداث کارخانجات محصولات لبنی، بسته بندی محصولات کشاورزی و باغی، ایجاد بازارهای روز؛ در شاخص 

فرهنگی، احداث پاسگاه نیروی انتظامی، احداث و تکمیل باشگاه های ورزشی، استقرار  –های اجتماعی 

ی، احداث راه های جاده ای بین شهر و روستاهای همجوار، کالبد –نمایندگی ادارات و در شاخص محیطی 

تکمیل علائم راهنمایی و رانندگی شبکه ارتباطی، تجهیز مبلمان شهری و احداث پارک و فضای سبز شهری 

 می باشد.

 -فرهنگی و محیطی  –در ارتباط با مهمترین نیازهای شهر آراللو باید گفت که در شاخص های اجتماعی 

بیشتری به برنامه ریزی وجود دارد. از آنجایی که شهر آراللو در مسیر ورودی به مرکز استان قرار کالبدی نیاز 

گرفته و به دلیل وجود مراکز اغذیه فروشی و کبابی از حیث گردشگری جایگاه آن اهمیت زیادی دارد لذا باید 

شتری مداری و مدیریت کسب و برنامه ریزی های لازم در این مهم انجام شود. برگزاری دوره های آموزشی م

کار برای تمام فعالین در این بخش باید الزامی گردد و همچنین با توجه به مقوله گفته شده لزوم توجه به 



زیباسازی محیطی شهر و بهداشت محیط نیز اهمیت فراوانی دارد. در شاخص اقتصادی به دلیل موقعیت شهر 

 –فرهنگی و محیطی  –ارد اما ضعف شاخص های اجتماعی آراللو مشکل چندانی در اقتصاد شهری وجود ند

 کالبدی در صورت تداوم و عدم توجه به آن می تواند اقتصاد شهر آراللو را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

کالبدی نیاز بیشتری به برنامه ریزی  -در مورد مهمترین نیازهای شهر آلنی باید گفت که در شاخص محیطی 

که شهر آلنی در مسیر گردشگری و نزدیک مرکز شهرستان مشگین شهر قرار گرفته وجود دارد. از آنجایی 

است می تواند با جذب سرمایه گذاری در بخش گردشگری باعث رونق و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد شهری 

شود. در شاخص اقتصادی به دلیل موقعیت شهر آلنی که دارای حوزه نفوذ روستایی زیادی است و وجود 

ان ماهر مشکل چندانی در اقتصاد شهری وجود ندارد. همچنین به دلیل اینکه عموماً افراد ساکن در صنعتگر

شهر در شغل های غیرکشاورزی در حال فعالیت می باشند به نوعی می توان گفت که عملکردهای شهری در 

 ط به شاخصحد مناسبی در این شهر شکل گرفته است. تکمیل زیرساخت های شهری و رفع ضعف های مربو

کالبدی می تواند باعث پویایی و شکوفایی بیشتر اقتصاد شهری و افزایش رضایت عمومی ساکنین  –محیطی 

 از شهر گردد.
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 ند(.رضایت بالایی از تبدیل روستا به شهر داشته باش

در ارتباط با میزان رضایت از تبدیل روستا به شهر بغیر از شهر آلنی در بقیه شهرهای مورد مطالعه میزان 

رضایت بالاتر از حد میانگین ارزیابی شده است. در این ارتباط می توان گفت که رضایت مردم از تبدیل روستا 

سریع در تکمیل شبکه ارتباطی شهر، جمع به شهر بیشتر از جنبه رسیدگی به امورات جاری شهر همانند ت

آوری پسماندشهری، ایجاد مراکز ورزشی و آموزشی و اقدامات جاری شهرداری ها و کسب هویت جدید با 

برچسب شهرنشینی می باشد. در مورد شهر آلنی که تقریباً نزدیک به حد متوسط ارزیابی شده باید گفت که 

شهر هم تا حدودی بلحاظ اقتصادی و اجتماعی هویت مختص خود  به دلیل اینکه این شهر قبل از تبدیل به

را در منطقه دارا بوده است و لذا تبدیل به شهر آن چندان تاثیری در کسب هویت جدید نکرده است و اقدامات 

جاری شهرداری هم به گفته ساکنین شهر حتی در زمانی که دارای دهیاری بوده نیز انجام می گردیده است. 

اد مربوط به رضایت از زندگی و رضایت از تبدیل به شهر از این موضوع حکایت دارد که مردم و تفاوت اعد

ساکنین شهرهای مورد مطالعه از تبدیل روستا به شهر رضایت دارند امّا انتظاری که مردم از شهرداری در 

 ز زندگی در اکثر شهرهایافزایش ارائه خدمات داشته اند برآورده نشده است و علت پایین بودن میزان رضایت ا

 مورد مطالعه به خاطر مورد مذکور می باشد.

 



 : میانگین متغیرهای رضایت از زندگی و رضایت از تبدیل به شهر در شهرهای مورد مطالعه4-4جدول شماره

 آلنی آراللو مغانسر زهرا ایردموسی ثمرین گویه ها

تا چه میزان بعد از شهر شدن رضایت از زندگی 

 یافته است؟افزایش 
۹4/3 14/3 ۰4/4 6۷/3 ۹6/4 44/4 

تا چه میزان از تبدیل به شهر رضایت عمومی 

 وجود دارد؟
1۱/3 14/3 4۱/3 64/3 ۱1/4 ۹۰/4 
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 کالبدی رضایت بیشتری داشته باشند(. –ساکنان محلی در بعد محیطی 

بیشتر می باشند ارائه گردید بدلیل اینکه صرفاً ارائه کمترین و  3کمتر و از عدد  4متغیرهایی که از عدد 

بیشترین رضایت معنی دار نخواهد بود و نزدیکی اعداد به همدیگر و همچنین متغیرهای با امتیازهای ذکر 

 باشد.شده به عنوان مهمترین آنها می 

 : متغیرهای با بیشترین و کمترین امتیاز6-4جدول شماره 

 کمترین رضایت بیشترین رضایت 

 ثمرین

 (ها راه) ارتباطی های شبکه بهبود 

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 تجاری و خدماتی های شغل 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 زباله بهداشتی دفن 

 روزانه نیازهای تامین جهت مراجعات کاهش 

 روستایی و شهری نقاط سایر به

 مکان به تعلق افزایش احساس 

 شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 سبز فضای به دسترسی  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه  

 اقامتی و پذیرایی احداث مراکز 

 کشاورزی محصولات فروش  

 بانک پست و ای رایانه خدمات به دسترسی  

 بازار و خرید احداث مراکز  

 گردشگران تعداد  

 صنعتی های کارگاه احداث  

 نقاط سایر به شغلی - کاری آمدهایوکاهش رفت 

  روستایی و شهری

 ایردموسی

 و آموزشی امکانات و خدمات دسترسی به 

 فرهنگی

 ساکنین سوی از مقررات و قوانین رعایت 

 گردشگران تعداد 

 مکان به تعلق احساس 

 شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 سبز فضای به دسترسی  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 اقامتی و پذیرایی احداث مراکز 

 شهری نقاط سایر به شغلی - کاری آمدهایورفتکاهش 

  روستایی و

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 کشاورزی محصولات فروش  

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه  



 زباله بهداشتی دفن 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 بازار و خرید احداث مراکز  

 بانک پست و ای رایانه خدمات به دسترسی  

 ورزشی اماکن به دسترسی  

 کارآفرینی و اشتغال برای تسهیلات ارائه  

 ( پلیس) انتظامی نیروی به دسترسی 

 زهرا

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 محیطی نظافت و پاکیزگی  

 مکان به تعلق احساس  

 ساکنین سوی از مقررات و قوانین رعایت  

 طلاق، سرقت،) اجتماعی های آسیب کاهش 

 ...(  و بیکاری اعتیاد،

 اقامتی و پذیرایی احداث مراکز 

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه  

 بازار و خرید احداث مراکز  

 بانک پست و ای رایانه خدمات به دسترسی  

 ورزشی اماکن به دسترسی  

 ( پلیس) انتظامی نیروی به دسترسی 

 صنعتی های کارگاه  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 کارآفرینی و اشتغال برای تسهیلات ارائه  

 ( ها راه) ارتباطی های شبکه کیفی و کمّی رشد 

 جدید های شغل ایجاد 

 کشاورزی محصولات فروش 

 زباله بهداشتی دفن  

 سبز فضای به دسترسی  

 ساکنین درآمد افزایش 

 تجاری و خدماتی های شغل ایجاد  

 رق،ب آبرسانی، شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

 ... و مخابراتی خدمات گاز،

 و شهری نقاط سایر به شغلی - کاری آمدهایورفت 

  روستایی

 شهر توسعه در گذاریسرمایه میزان  

 بهداشتی و درمانی خدمات به دسترسی  

 نقاط سایر به روزانه نیازهای تامین جهت مراجعات 

  روستایی و شهری

 مغانسر

 افزایش درآمد ساکنین 

 ایجاد فرصت های شغلی جدید 

 افزایش میزان سرمایه گذاری 

  از زندگیرضایت 

 سبز فضای به دسترسی  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه  

 اقامتی و پذیرایی احداث مراکز 



 مشارکت و همیاری مردم در امور عمومی 

 امکانات آموزشی و فرهنگی 

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت 

 تجاری و خدماتی های شغل 

 محیطی نظافت و پاکیزگی 

 زباله بهداشتی دفن 

 دسترسی به خدمات رایانه ای و پست بانک 

 افزایش رضایت عمومی 

 مکان به تعلق افزایش احساس 

 شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

 ...و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 بازار و خرید احداث مراکز  

 گردشگران تعداد  

 صنعتی های کارگاه احداث  

 نقاط سایر به شغلی - کاری آمدهایوکاهش رفت 

  روستایی و شهری

 آراللو

 روزانه نیازهای تامین جهت کاهش مراجعات 

  روستایی و شهری نقاط سایر به

 ساکنین درآمد افزایش  

 شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

... و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 )آب شرب دارای مشکل می باشد(.

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 سایر به شغلی - کاری آمدهایورفت کاهش 

  روستایی و شهری نقاط

 توسعه در گذاریسرمایه میزان  

 جدید های شغل ایجاد 

 ساکنین سوی از مقررات و قوانین رعایت  

 زباله بهداشتی دفن  

 راه) ارتباطی های شبکه کیفی و کمّی رشد 

 ( ها

 تجاری و خدماتی های شغل ایجاد  

 بانک پست و ای رایانه خدمات به دسترسی  

 سبز فضای به دسترسی  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  

 بازار و خرید مراکز  

 ( پلیس) انتظامی نیروی به دسترسی 

 کشاورزی محصولات فروش  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 گردشگران تعداد  

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه  

 فرهنگی و آموزشی امکانات و خدمات  

 کارآفرینی و اشتغال برای تسهیلات ارائه 

 آلنی

 مکان به تعلق احساس  

 راه) ارتباطی های شبکه کیفی و کمّی رشد 

  ( ها

 و آموزشی امکانات و خدمات دسترسی به 

  فرهنگی

 روزانه نیازهای تامین جهت مراجعات کاهش 

  روستایی و شهری نقاط سایر به

 اقامتی و پذیرایی مراکز  

 ( پلیس) انتظامی نیروی به دسترسی 

 گردشگران تعداد  

 کارآفرینی و اشتغال برای تسهیلات ارائه 

 کشاورزی محصولات فروش  

 دستی صنایع فروش و خرید و ها کارگاه 

 ورزشی اماکن به دسترسی  



 افزایش امنیت 

 ساکنین سوی از مقررات و قوانین رعایت  

 صنعتی های کارگاه  

 جدید های شغل ایجاد 

 ساکنین درآمد افزایش  

 شبکه مانند زیرساختها به دسترسی 

 ... و مخابراتی خدمات گاز، برق، آبرسانی،

 تجاری و خدماتی های ایجاد شغل  

 محیطی نظافت و پاکیزگی  

 سازها و ساخت مقررات و کیفیت  

 زنان برای شغلی های فرصت  

 زباله بهداشتی دفن  

 بازار و خرید مراکز  

 گذاریسرمایه میزان  

 ها بانک و مالی مراکز حضور  
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با توجه به بررسی های میدانی، مشاهدات و مصاحبه های انجام یافته می توان گفت که اقتصاد شهرهای مورد 

به خود بگیرد. البته در این بین شهرهای مورد مطالعه نیز به مطالعه هنوز نتوانسته است شکل اقتصادشهری 

لحاظ شدت و ضعف در این موضوع با همدیگر تفاوت هایی را داشتند. مثلاً اقتصاد شهری شهر زهرا کاملاً متکی 

شود در مقابل شهر آلنی و آراللو دارای درصد بیشتری به کشاورزی است و عملکرد شهری هنوز در آن دیده نمی

اشتغال غیرکشاورزی می باشند که عملکردهای شهری و اقتصادشهری در آنها تا حدودی شکل گرفته است.  از

به لحاظ بودجه شهرداری ها تمام شهرداری های شهرهای مورد مطالعه اظهار کردند که درآمد شهرداری از 

تفاده می کنند لذا در درصد از بودجه دولتی اس 1۱درصد و شاید کمتر را شامل  می شود و  4۱شهر تنها 

صورت جذب بودجه دولتی خدمات رسانی افزایش و در غیر این صورت شهرداری قادر به ارائه خدمات بیشتری 

به ساکنین شهری نیست. عموماً اظهارات پیرامون عدم تکمیل زیرساخت های شهری را ناشی از نبود بودجه 

که عموماً کشاورزپایه هستند خیلی جذب اقتصادشهری کافی دانستند و اکثر شهرهای مورد مطالعه از آنجایی 

نشده و از این حیث نیز شهرداری ها نمی توانند درآمد پایداری را داشته باشند به عبارت دیگر منبع درآمد 

ساکنین شهری خارج از شهر رخ می دهد که عایدی خاصی برای شهرداری ندارد. همچنان عوارض دریافتی 

همانند سایر شهرهای کشور مهمترین منبع درآمد شهرداری هاست فلذا چون از ساخت و سازهای شهری 

ساخت و ساز در شهرهای مورد مطالعه با رکود مواجه می باشد و ساخت وسازهای خاصی هم به چشم نمی 

خورد افزایش درآمد شهرداری ها با مشکل مواجه شده است. به طور کلی می توان گفت شهرداری های 

لعه دارای اعتبار تخصیصی پایین بوده که صرفاً خدمات رسانی در حد بسیار معمول انجام شهرهای مورد مطا

می گردد و لذا اجازه مانور بیشتر شهرداری در شهر و افزایش خدمات رسانی شهرداری را نمی دهد و لازم 

 است در این مورد شهرداری ها دنبال ایجاد درآمدهای پایدار باشند.



هنگی هم تا حدی می توان گفت که مهاجرت در شهرهای مورد مطالعه کاهش پیدا فر –در حوزه اجتماعی 

کرده است فلذا همچنان مهاجرت تحصیلکردگان و جوانان به چشم می خورد. شهرهای مورد مطالعه از آنجایی 

که هنوز نتوانسته اند فرصت های شغلی جدیدی خلق کنند لذا بیشتر جوانان و افراد جویای کار جهت کسب 

درآمد به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند اما شهرهایی که توانسته اند اقتصاد پویاتری داشته باشند مهاجرت 

کمتر می باشد که می توان به عنوان مثال به شهرهای آراللو و آلنی اشاره کرد که در هر دو این شهرها به 

انان در اقتصاد شهری مشهود دلیل وجود فرصت های شغلی مهاجرت کمتری اتفاق می افتد و فعالیت جو

است. احساس تعلق به مکان عموماً بعد از تبدیل به شهر تاثیر مثبتی داشته داشته است اما باید این نکته را 

نیز در نظر گرفت که شهرهای مورد مطالعه چون یک هسته و پیشینه روستایی دارند این احساس تعلق از 

از تبدیل به شهر افزایش داشته ولی این افزایش صرفاً به دلیل قبل به مکان زندگی شان بوده است لذا بعد 

تبدیل به شهر نبوده بلکه ناشی از همان پیشینه روستایی و حس تعلق به مکان زندگی خود بوده است ولی 

تبدیل به شهر این روستاها قطعاً میزان احساس تعلق به مکان را به صورت مثبتی تحت تاثیر قرار داده است. 

ه با احساس رضایت از زندگی بخاطر تبدیل روستا به شهر باید گفت که عموماً ساکنین شهرهای مورد در رابط

مطالعه احساس رضایت متوسط و حتی کمتری از تبدیل به شهر داشتند و دلیل این امر نیز عدم تفاوت اساسی 

ری از سوی ساکنین به در محیط زندگی شان بعد از تبدیل به شهر بوده است. رعایت قوانین و مقررات شه

طور متوسط و متوسط به بالا انجام شده است و ساکنین قانون مداری را حرکت مثبت تلقی کرده و رعایت آن 

را به صورت جمعی مهم و ضروری می دانند که این نگرش خود باعث پیشبرد اهداف مدیریت شهری می شود. 

مطالعه مشارکت و همیاری مردم در سطح بسیار  در رابطه با موضوع مشارکت مردمی در تمام شهرهای مورد

مطلوبی ارزیابی شده است و این خود یکی از مهمترین عوامل در توسعة شهری است. ساکنین شهری از اهدای 

زمین رایگان به شهرداری برای اجرای پروژه های شهری تا مشارکت در اجرای پروژه های مختلف گام مهمی 

د که این مزیت با تلفیق حکمروایی شهری می تواند توسعه پایدار شهرهای مورد را در توسعة شهری برداشته ان

مطالعه را رقم بزند. در نتایج مربوط به متغیر امنیت و آسیب های اجتماعی میانگین برخی از شهرها پایننتر 

ه پرسش ب از حد متوسط ارزیابی شده است ولی این بدان معنی نیست که امنیت آنها ضعیف است بلکه با توجه

که آیا بعد از تبدیل به شهر امنیت آنها افزایش یافته یا خیر؟ ممکن است شهری در زمانی که روستا بوده است 

امنیت زیادی داشته و تبدیل آن به شهر چندان تاثیری در امنیت آن نداشته است چرا که امنیت آن بالا بوده 

مورد مطالعه در سطح مطلوبی و بسیار خوبی قرار  و تاثیرچشمگیری نداشته است. عموماً امنیت در شهرهای

دارد. در مورد آسیب های اجتماعی نیز باید گفت که این آسیب ها مختص شهرهای مورد مطالعه نیست و در 

تمام شهرهای کشور می تواند وجود داشته باشد با این حال در شهرهای مورد مطالعه به صورت کلی آسیب 

و صرفاً برخی از آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، طلاق، بیکاری و ... که  های اجتماعی جدی وجود ندارد

همه شمول می باشد وجود دارد که آن هم در حد بسیار ضعیفی است و می توان گفت که شدت و ضعف آن 



در شهرهای مورد مطالعه متفاوت می باشد. در رابطه با مراکز آموزشی و فرهنگی شهرهای مورد مطالعه نیز 

ید گفت که مراکز آموزشی مهم و ضروری در این شهرها موجود بود لذا برخی از کمبودها در شهرهای با

کوچکتر بیشتر به چشم می خورد که باعث جابجایی دانش آموزان به سایر نقاط روستایی و شهری می شد در 

 عه مدیریت شهرینهایت می توان گفت که این بخش بدلیل حساسیت موضوع توجه ویژه ای را از سوی مجمو

 شهرهای مورد مطالعه می طلبد.

کالبدی شهرهای مورد مطالعه دارای ضعف های زیادی بودند و عموماً دارای ضعف  –در شاخص محیطی 

زیرساخت های شهری بودند. البته در این بین برخی از اقدامات خوبی نیز از سوی شهرداری ها انجام یافته و 

است. بدلیل ماهیت شهری این سکونتگاه ها نظارت بر ساخت و سازها افزایش مشارکت مردمی نیز مطلوب بوده 

یافته و ساختمان ها به صورت مهندسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ساختمان احداث می شوند. از 

بعد دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی تمام شهرهای مورد مطالعه وضعیتشان پایینتر از حد میانگین 

رزیابی شده است و مشکلات زیادی در حوزه بهداشت و درمان و دسترسی به زیرساخت های آن از جمله ا

درمانگاه، داروخانه، پزشک، اورژانس و ... وجود دارد. البته به صورت جزئی در حد درمانگاه و در برخی شهرها 

یست. در ارتباط با زیرساخت اورژانس وجود دارد که جوابگوی جمعیت ساکن در شهرها و حوزه نفوذ آنها ن

های مربوط به شبکه آبرسانی، گاز، برق، مخابرات و ... عموم شهرهای مورد مطالعه از زیرساخت های مذکور 

برخوردار بودند و تنها شهر زهرا دارای ضعف زیرساختی بود اما آنچه که در همه ی شهرهای مورد مطالعه به 

ب شرب می باشد و قطعی آب شرب در طی چند روز و هفته عنوان مشکل اساسی مطرح می شد مشکل در آ

تا چند ماه مشکلات اساسی را برای ساکنین شهری بوجود می آورد که لازم است تمهدیدات خاصی در این 

زمینه به عنوان حیاتی ترین نیاز ساکنین انجام گیرد. در ارتباط با وضعیت شبکه ارتباطی شهرهای مورد 

مناسبی برخوردار هستند ولی وضعیت شبکه راه های دسرتسی به شهرهای ایردموسی  مطالعه عموماً از وضعیت

و زهرا دارای وضعیت نامطلوبی می باشند. وضعیت پاکیزگی و نظافت محیطی در شهرهای مورد مطالعه بهبود 

ا ه یافته است اما مسئله دفن بهداشتی پسماند بخصوص در شهرهایی که در فاصله زیادی با مراکز شهرستان

دارند دارای معضلات زیادی است. دسترسی به فضای سبز، اماکن ورزشی، خدمات رایانه ای و پست بانک، 

نیروی انتظامی در تمام شهرهای مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است و جزو نیازهای اساسی 

ی مورد مطالعه بسیار ضعیف می باشد شهرهای مورد مطالعه می باشد. مراکز پذیرایی و اقامتی نیز در شهرها

که این امر هم به دلیل اینکه نزدیک مراکز مهم گردشگری قرار دارند که توجیه سرمایه گذاری را ندارد و هم 

به دلیل اینکه هنوز بصورت کافی شناخته شده نیستند سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در آن مناطق 

هرهایی مثل زهرا، آلنی، ایردموسی و ثمرین در مناطق مستعد گردشگری قرار نمی شوند. با توجه به اینکه ش

گرفته اند ولی اقدامات خاصی در این مورد وجود ندارد حتی یک مرکز اقامتی در این شهرها احداث نشده 

 است که البته لازم است هسته های اولیه گردشگری شکل گیرد تا سرمایه گذاران ترغیب به ایجاد پروژه های



گردشگری در این شهرها گردند. در رابطه با موضوع تغییرات قیمت زمین های کشاوزری، خرید و فروش آنها 

و تبدیل کاربری آنها که از موضوعات محوری در سکونتگاه هایی که از روستا به شهر تبدیل شده اند می باشد 

ین های کشاورزی بعد از تبدیل به باید گفت که بغیر از شهر زهرا در سایر شهرهای مورد مطالعه فروش زم

شهر افزایش داشته است و این خود باعث ایجاد روحیه سوداگری در ساکنین شهری می شود. در برخی از 

شهرهای مورد مطالعه تعداد بنگاه های معاملاتی املاک بیشتر از خدمات رایانه ای به چشم می خورد که این 

و مسکن می باشد که طبق اظهار نظر ساکنین شهرهای مورد  خود نشان از ایجاد دلالی و سوداگری زمین

مطالعه قیمت زمین های شهری و کشاورزی بعد از تبدیل به شهر افزایش یافته است. بازدهی اقتصادی پایین 

زمین های کشاورزی و کمبود آب جهت آبیاری زمین های کشاورزی، عموماً باعث روی آوردن کشاورزان به 

رزی و مهاجرت به شهرهای دیگر یا مهاجرت از روستاهای حوزه نفوذ شهرهای مورد فروش زمین های کشاو

مطالعه به این شهرها باعث ایجاد یکسری مشکلات و معضلاتی می گردد که لازم است مجموعه مدیریت شهری 

 اهتمام ویژه ای را به این امر داشته باشند.

 کدام است؟ نقاط قوت تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر -۹

  نقاط قوت مربوط به هر یک از شهرهای مورد مطالعه در جدول زیر ارائه گردیده است.

 : نقاط قوت تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر۹-4جدول شماره 

 نقاط قوت شهر ایردموسی نقاط قوت شهر ثمرین

  نزدیکی به مرکز استان 

 هماهنگی بین مردم و شهرداری 

  مشارکت مردمیمیزان بالای 

 افزایش تجهیزات و ماشین آلات خدمات رسانی شهری 

  کاهش مهاجرت 

  کاهش رفت و آمدهای روزانه به شهر برای تأمین مایحتاج

 روزانه 

 وجود مرکز بهداشت و شورای حل اختلاف 

  وجود نمایندگی یا شعبه برخی از ادارات 

  وجود پست بانک 

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارویی 

  نزدیکی به مرکز استان 

  هماهنگی بالای بین مردم و شهرداری 

 وجود سرمایه گذاران اهل ایردموسی 

 وجود متخصصان و صنعتگران حوزه طلا و جواهرسازی 

 وجود منابع غنی در حوزه گیاهان دارویی 

 طرح های مهم گردشگری در حال طراحی و احداث 

 برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی 

 ردم برای مشارکت با مجموعه مدیریت تمایل زیاد م

 شهری

 وجود چشمه آبگرم معدنی در محدوده چسبیده به شهر 

 نقاط قوت شهر مغانسر  نقاط قوت شهر زهرا

  نزدیکی به مرکز شهرستان 

 هماهنگی بالای بین مردم و شهرداری 

 نزدیکی به مرز ایران و کشور آذربایجان 

 وجود یکدستی قومیتی    

  نزدیکی به مرکز شهرستان 

 هماهنگی بین مردم و شهرداری 

 میزان بالای مشارکت مردمی 

  کاهش مهاجرت 



 وجود محصولات غنی کشاورزی  میزان سرقت و نزاع و درگیری در شهرپایین بودن 

  کاهش رفت و آمدهای روزانه به شهر برای تأمین مایحتاج

 روزانه 

 وجود مرکز بهداشت و شورای حل اختلاف 

  وجود نمایندگی یا شعبه برخی از ادارات 

  وجود پست بانک 

 نقاط قوت شهر آلنی نقاط قوت شهر آراللو

  نزدیکی به مرکز استان 

  هماهنگی بین مردم و شهرداری 

  سرچم -قرارگیری در مسیر اصلی اردبیل 

 وجود یکدستی قومیتی 

 طرح هادی شهری در حال انجام 

  خدماتی -وجود کاربری های تجاری 

  مطالعه و راه اندازی کشتارگاه، میدان دوّاب، کارخانه میوه

 خشک و ...

 عدم وجود ناهماهنگی بین ادارات و شهرداری 

  نزدیکی به مرکز شهرستان 

  هماهنگی بین مردم و شهرداری 

  وجود یکپارچگی قومیتی 

 همیاری بالای مردم در امور عمومی 

 نرخ بسیار پایین بیکاری 

 یلکرده تعداد بالای افراد تحص 

 عدم وجود ناهماهنگی بین ادارات و شهرداری 

 طرح هادی شهری در حال انجام 

 وضعیت مناسب اقتصاد شهری 

 وجود مراکز فرهنگی و آموزشی 

 

 نقاط ضعف تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -1

 نقاط ضعف مربوط به هر یک از شهرهای مورد مطالعه در جدول زیر ارائه گردیده است.  

 : نقاط ضعف تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر1-4جدول شماره 

 نقاط ضعف شهر ایردموسی نقاط ضعف شهر ثمرین

 عدم تکمیل زیرساخت های لازم 

 ضعف در ماندگاری متخصصان و تحصیلکردگان در شهر 

 ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه شهری 

 گذاری بخش خصوصیمیزان پایین سرمایه 

 ضعف در شکل گیری عملکردهای شهری 

 ضعف در شکل گیری فرصت های شغلی جدید 

 ضعف در جذب بانوان در فرصت های شغلی جدید 

 نبود پاسگاه نیروی انتظامی 

 ضعف در زیرساخت های فرهنگی و ورزشی 

 ن های کشاورزی اطراف شهر به دلیل کاهش فروش زمی

 بازدهی اقتصادی 

 عدم تکمیل زیرساخت های لازم 

 ضعف در ماندگاری متخصصان و تحصیلکردگان در شهر 

 ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه شهری 

 گذاری بخش خصوصیمیزان پایین سرمایه 

 محرک توسعه عدم انجام پروژه های 

 )پایین بودن امنیت )نبود پاسگاه نیروی انتظامی 

 ضعف در زیرساخت های ورزشی و فرهنگی 

 عدم وجود نهادها و موسسات مردمی 

 ضعف در وجود کاربری های خدماتی و تجاری 

  زمین به صورت رسمی در اختیار شهرداری برای کنترل

 توسعه شهر در آینده وجود ندارد.



 عدم وجود سازمان های مردم نهاد 

 نقاط ضعف شهر مغانسر  نقاط ضعف شهر زهرا

 عدم تکمیل زیرساخت های لازم 

 ضعف در ماندگاری متخصصان و تحصیلکردگان در شهر 

 ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه شهری 

 پایین بودن جمعیت شهر زهرا 

 گذاری بخش خصوصیمیزان پایین سرمایه 

  ضعف در شکل گیری عملکردهای شهری 

 ضعف در شبکه ارتباطی 

 میزان بالای بیکاری در شهر 

 کمبود مدارس راهنمایی و دبیرستان 

 کمبود کاربری های تجاری و خدماتی 

 عدم وجود جایگاه سوخت 

  عدم وجود ماشین آلات سنگین شهرداری برای خدمات

 رسانی به شهروندان

  ضعف در شبکه آبرسانی آشامیدنی )طبق اظهارنظر

شهر قطع ساکنین حدود دو ماه در سال آب آشامیدنی 

 می شود(

 عدم وجود پاسگاه نیروی انتظامی 

 کمبود پزشک در درمانگاه 

 عدم وجود داروخانه 

  .تعداد نمایندگی ادارات در شهر زهرا بسیار پایین است 

  ۰4۱۱زمین در اختیار شهرداری بسیار کم می باشد )تنها 

 مترمربع در اختیار شهرداری قرار دارد(

  تحصیلکردگان در شهرضعف در ماندگاری متخصصان و 

 ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه شهری 

 گذاری بخش خصوصیمیزان پایین سرمایه 

 ضعف در جذب بانوان در فرصت های شغلی جدید 

 نبود پاسگاه نیروی انتظامی 

 ضعف در زیرساخت های فرهنگی و ورزشی 

 عدم وجود سازمان های مردم نهاد 

 ضعف در فضای سبز شهری 

 مراکز پذیرایی و اقامتی  نبود 

 ضعف در شبکه ارتباطی بین شهر و روستاهای همجوار 

 

 نقاط ضعف شهر آلنی نقاط ضعف شهر آراللو

 ضعف در زیرساخت های شبکه ارتباطی شهر 

  آشفتگی سیمای بصری شهر 

 ضعف در سیستم آبرسانی شرب شهر آراللو 

  عدم گذراندن دوره های آموزشی لازم برای صاحبان کسب

 سرچم –و کارهای حاشیه جاده اصلی اردبیل 

 عدم استقرار کامل نیروی انتظامی 

  کمرنگ بودن فعالیت مجموعه مدیریت شهری در فضای

 مجازی

 عدم تکمیل زیرساخت های لازم 

 ضعف در ماندگاری متخصصان و تحصیلکردگان در شهر 

 ضعف در هماهنگی بین ادارات مربوطه در توسعه شهری 

 و بانک در شهر عدم وجود موسسه مالی 

 عدم وجود پاسگاه نیروی انتظامی 

 عدم وجود داروخانه 

 عدم وجود آمبولانس 

 عدم وجود ماشین حمل زباله 



 ضعف در زیرساخت های ورزشی و فرهنگی 

 عدم وجود فضای سبز شهری 

 ضعف در بهداشت محیط شهری 

  وجود نهادهای مردمی و سمن هاعدم 

  در حال حاضر زمین به صورت رسمی در اختیار

 شهرداری برای کنترل توسعه شهر در آینده وجود ندارد.

 وجود مشکل در آب شرب 

 عدم استقرار کامل نیروی انتظامی 

  عدم وجود کشتارگاه در شهر )با توجه به وجود قصابی ها

 و غذاخوری ها و کبابی های زیاد در شهر(

 شهرداری اختیار در رسمی صورت به زمین رحاض حال در 

 .ندارد وجود آینده در شهر توسعه کنترل برای

  ضعف در زیرساخت های ورزشی 

 گذاری در شهرعدم رغبت سرمایه گذاران جهت سرمایه 

  عدم وجود تابلوهای راهنمای شهری در ورودی های شهر

و حتی ورودی سایر شهرهای همجوار بخصوص 

 شهرمشگین

 

 نقاط فرصت تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -۷

 نقاط فرصت مربوط به هر یک از شهرهای مورد مطالعه در جدول زیر ارائه گردیده است.  

 : نقاط فرصت تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر۷-4جدول شماره 

 نقاط فرصت شهر ایردموسی نقاط فرصت شهر ثمرین

  قرارگیری در منطقه گردشگری 

 افزایش ماندگاری طبقه فعال اقتصادی در شهر 

 وجود سرمایه گذاران و فعالین اجتماعی اهل ثمرین 

 ۰4  هکتار زمین در اختیار شهرداری برای توسعه آتی شهر

 وجود دارد. 

  4۱۱وجود آثار طبیعی ثبت شده ملی )ثبت ملی درخت 

 ساله و ثبت ملی درخت چنار(

 ی در منطقه گردشگری قرارگیر 

  سرعین –قرارگیری در مسیر گردشگری اردبیل 

 وجود افراد سرمایه گذار ساکن شهر 

  بالابودن میزان جمعیت شناور )بخصوص در فصل

 تابستان(

 وجود برنامه های آتی در راستای برندسازی شهری 

 نقاط فرصت شهر مغانسر  نقاط فرصت شهر زهرا

  مورانقرارگیری در منطقه گردشگری 

 بالابودن میزان مشارکت مردمی 

 گذاریوجود کشاورزی پررونق در منطقه و مستعد سرمایه 

 های صنایع تبدیلی

  قرارگیری در نزدیکی کشت و صنعت مغان و پارس 

 افزایش ماندگاری طبقه فعال اقتصادی در شهر 

  وجود زمین های حاصلخیز و محصولات کشاورزی غنی

 جهت احداث صنایع تبدیلی

 نقاط فرصت شهر آلنی نقاط فرصت شهر آراللو

 نزدیکی به مناطق گردشگری از جمله شهر هیر و اردبیل 

 نزدیکی به کارخانجات و صنایع مهم استان 

 گذاری در شهر آراللوتمایل سرمایه گذاران به سرمایه 

  قرارگیری در منطقه گردشگری و نزدیکی به جاذبه های

 گردشگری 

  مذهبی )زادگاه مرحوم آیت الله وجود مشاهیر سیاسی و

 مشگینی(



 نقاط تهدید تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر کدام است؟ -۰۱

 نقاط تهدید مربوط به هر یک از شهرهای مورد مطالعه در جدول زیر ارائه گردیده است.  

 : نقاط تهدید تبدیل سکونتگاه های مورد مطالعه به شهر۰۱-4جدول شماره 

 نقاط تهدید شهر ایردموسی تهدید شهر ثمریننقاط 

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

  ،وجود بحران های طبیعی همچون کمبود آب، خشکسالی

 و ...

  عدم تکمیل زیرساخت های لازم جهت جذب

 گذاری در بخش های مختلفسرمایه

  شکل گیری آرام رفتارهای سوداگرانه که منجر به رشد

 نامه شهر می شود.بدون بر

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

 مهاجرت فعالین اقتصادی 

 وجود رفتارهای سوداگرانه در شهر 

  وجود مشکلات در همکاری مجموعه مدیریت استان با

 سرمایه گذاران بخش خصوصی

 بازدهی پایین اقتصاد کشاورزی و دامداری 

 نقاط تهدید شهر مغانسر  نقاط تهدید شهر زهرا

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

 افزایش میزان مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده 

  میزان بالای فقر در منطقه )براساس اظهار مسئولین

درصد از جمعیت شهر و منطقه حوزه  1۱شهری بالای 

نفوذ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( می 

 باشند(

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

  ،وجود بحران های طبیعی همچون کمبود آب، خشکسالی

 و ...

  شکل گیری آرام رفتارهای سوداگرانه 

 نقاط تهدید شهر آلنی نقاط تهدید شهر آراللو

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

  تحصیلکردهافزایش میزان مهاجرت افراد متخصص و 

  خشک شدن چاه های آب کشاورزی و عدم بازدهی

 اقتصادی زمین های کشاورزی

 نسبت بالای میزان بزهکاری در شهر 

 مقدار اعتبارات اختصاص یافته به شهرهای کوچک 

 پوسیدگی و کهنگی زیرساخت های شهری 

 کمبود آب برای آبیاری زمین های کشاورزی و باغات 

 

 گیرینتیجهبندی و جمع -5-3
در این بخش سعی می گردد نتایج حاصل از اطلاعات و داده های جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مشاهدات 

 میدانی با نظریات مرتبط با موضوع مورد بحث قرار گیرد.

 قتصادیابوکه اقتصاددان هلندی یکی از پیشگامان نظریه دوگانگی در کشورهای در حال توسعه معتقد است که 

 ذیر،پ دگرگون که( شهر) صنعتی بخش اول.  اند شده تشکیل مجزا کاملا بخش دو از توسعه حال در کشورهای

 یبیکار دارای و گذران وقت ایستا، که( روستا) کشاورزی یا سنتی بخش دوم بخش و سوداگراست و بازاری

 ی،دوگانگ مفهوم اقتصادی شقوق کلی بطور .دارد نیاز مدرن بخش از فناوری و مهارت انتقال به و است پنهان



 را کیدتأ بیشترین جدید بخش در اشتغال رشد با مقایسه در کشاورزی بخش در اشتغال هایفرصت نبود بر

 جدید بخش در سرمایه انباشت طریق از فقط توسعه و کند دنبال را توسعه باید جدید، بخش نتیجه در. دارند

 رشد ادایج نظریه جای به نظریه این ترتیب بدین. شود می پدیدار صنعت در کشاورزی انسانی نیروی جذب و

 و یروستای توسعه رفتن بین از قیمت به سریع، شدن صنعتی توجیه برای شد ای پایه متعادل، و متوازن

داد.  تشکیل ۰۷6۱ دهه در را توسعه حال در کشورهای از بسیاری های مشی خط اصلی مضمون که کشاورزی

می توان گفت که برخی از شهرهای مورد مطالعه هنوز دو بخش صنعتی و کشاورزی شکل  براساس این نظریه

نگرفته است و بیشتر بخش کشاورزی حاکم است لذا شاید بتوان در برخی از شهرها مانند شهر آلنی دو بخش 

قد تصنعتی و کشاورزی تا حدودی قابل مشاهده است ولی با این تفاوت که براساس نظریه دوگانگی که مع

است بخش جدید دنبال توسعه از طریق انباشت سرمایه می باشد و جذب نیروی انسانی از کشاورزی در صنعت 

 قابل مشاهده نیست.

 هتوسع اولیه مراحل ناپذیر اجتناب ویژگی حکم در باید شدن طبیبراساس نظریه قطب رشد هیرشمن، ق

 به وازننامت اقتصادی رشد راهبرد یک از مستقیم حمایتی نمایانگر اساساً استدلال این. شود تلقی اقتصادی

 این رشد و شود می متمرکز اقتصای بخشهای از معدودی در گذاریسرمایه آن طریق از که آید می شمار

 با توجه به اینکه انتقاداتی نیز بر نظریه .انجامید خواهد اقتصادی دیگر بخشهای برای تقاضا ایجاد با هابخش

در مقام قیاس این نظریه با واقعیت موجود شهرهای مورد مطالعه می توان گفت که  قطب رشد وارد است اما

سرمایه گذاری هایی در این شهرها بصورتی که بتواند به حوزه نفوذ و پیرامون خود سرریز شده و باعث ایجاد 

 تقاضا گردد وجود ندارد و شاهد یک سیستم اقتصادی بسته و معیشتی هستیم.

 ای ههست مناطق که است شهری نظام پیرامون که معتقد است این -من نظریه پرداز مرکزبه عقیده جان فرید

ولی در  شوند می تعریف دارند، مربوطه هسته با که روابطی اساس بر نیز پیرامونی نواحی و دهد می تشکیل را

 تقویت کنند که به یکعمل شهرهای مورد مطالعه نتوانسته اند روابط خود را به عنوان هسته با پیرامون خود 

نظام سکونتگاهی متوازن دست یابد البته باید خاطرنشان کرد که این مورد نیز در شهرهای مورد مطالعه 

متفاوت می باشد به عنوان مثال شهرآلنی نقش هسته ای بیشتر نسبت به پیرامون خود دارد یا شهر زهرا با 

نقش مناسبی در رابطه با سکونتگاه های پیرامونی خود  وجود اینکه تعداد جمعیت کمتری را دارا می باشد لذا

دارد که در صورت جمعیت پذیری بیشتر و نقش پذیری بیشتر در عملکردهای شهری بیش از پیش می تواند 

 ارتباطات فضایی و اقتصادی مناسبی با سکونتگاه های پیرامونی خود برقرار کند.

 با که است اقتصادی پدیده توسعه جهانی، ریزان برنامه نظر به ۰۷6۱ و ۰۷4۱ های دهه در با توجه به اینکه

 طمینانا و اعتماد از موجی رشد قطب مفهوم و نوآوری پخش تئوری تلفیق با و مدرنیزاسیون رهیافت از استفاده

 فعر برای کشورها از بسیاری گوید می استور بطوریکه. گردید ایجاد سکونتگاهی نظام توسعه زمینه در

 اما. آورند روی رشد مراکز استراتژی اجرای به اسکان، الگوی فضایی تعادل به دستیابی و ای منطقه نابرابریهای



 اجرا رشد قطب های سیاست که است داده نشان تجربی تحلیل و تجزیه. بودند کننده ناامید آمده بدست نتایج

 ،برخوردارند کندی رشد از که صنایعی و افتاده کار از صنایع جذب به موفق عمدتاً ای حاشیه مناطق در شده

 این زا خارج در شان مالکین و آنها کنترل که اند شده صنایع از شعباتی جذب به موفق حداکثر یا و است شده

 به رو انتقادات ۰۷۹۱ دهه دوم نیمه در اینرو از. اند داشته مناطق این بر مثبت اثر کمتر یا و اند بوده مناطق

 بر ۰۷۹4 سال از. شد مطرح رشد قطب مشی خط خصوص در بویژه پایین به بالا های سیاست به گسترشی

 ویکردر این که گرفت قرار اولویت در جدیدی پارادایم توسعه، مدار -روستا راهبردهای بر بیشتر تاکید مبنای

در ارتباط با نظریه های مذکور باید گفت که دیدگاه های مطرح شده  .است شده یاد بالا به پایین از توسعه بنام

هنوز در کشور ایران پابرجاست و این تفکر که می توان در مناطق حاشیه ای و  ۰۷6۱و  ۰۷4۱در دهه های 

پیرامونی با ایجاد شهرهای جدید یا تبدیل روستاها به شهرها باعث رونق و توسعه این مناطق گردید ولی 

شان می دهد که به دلیل نبود خیلی از زیرساخت های لازم سرمایه گذاری های انجام یافته در این تجارب ن

 جذب هب موفق حداکثر یا کُند رشد با مناطق به ویژه در بخش صنعت یا فاقد کارایی لازم می باشند یا صنایع

 مثبت راث کمتر یا و اند بوده قمناط این از خارج در شان مالکین و آنها کنترل که می شوند صنایع از شعباتی

اند، حتی در مصاحبه های انجام یافته اکثر مدیران و ساکنین مناطق از اینکه به نام  داشته مناطق این بر

توسعه شهری و سرمایه گذاری در توسعه صنعتی شهر با وام های کلان دریافتی از بخش دولتی ولی به کام 

سرمایه را در نقاط دیگر و در بخش های دیگر اقتصادی سرمایه گذاری  سرمایه دارانی که بومی منطقه نبودند و

می کنند که هم منطقه از این بابت سودی دریافت نکرده و همچنان در حاشیه باقی می ماند و هم باعث 

هدررفت منابع ملی می شوند لذا راهبرد توسعه از پایین به بالا با تاکید بر روستامداری توسعه می تواند تا 

 ودی این موضوع را حل و فصل نماید.حد

 سه رب نظریه این. هستند( اگروپلیتن(( )روستایی جماعات)) نظریه نام به پردازان نظریه از ویور و فریدمن

 است استوار زیر محور

 داوطلبانه خودیاری و همکاری -

 اگروپلیتن ناحیه با روستایی جماعات - 

  بالا به نپایی از توسعه با غیرمتمرکز توسعه روش - 

 خطوط پیرامون - مرکز و رشد قطب نظریات در موجود ضعفهای به توجه با داگلاس مایک و فریدمن جان

 هرهاش ایجاد تجسم که اند کرده مطرح شهری - روستا توسعه آمایشی سیاست عنوان تحت را جدیدی نظریه

 وچکک نواحی در را شهرگرایی کلیدی عناصر از ای پاره که شهرهایی به روستا یعنی. کشتزارهاست پهنه در

 از ای مجموعه شامل محصوری های محدوده منطقه درون در باید اساس این داراست. روستایی تراکم پر و

 همیاری اساس بر) خودگردانی قدرت و قلمرو هر منابع بر اختیار بودن دارا با کوچکی شهر و مزارع و روستاها

 رتقد از جلوگیری و محلی تولید از حفاظت واقع در و شود شناخته رسمیت به( همگانی مشارکت و متقابل



 اورزیکش آن در که است ای ناحیه نیز اگروپلیتن نماید. ناحیه تدبیر را داخلی افزوده ارزش نگهداری و خارجی

 امور سایر و انتخابات ها،ریزی برنامه و شود می اداره خودگردان و خودمختار صورت به و است اصلی فعالیت

 ینا در افرادی. است فرهنگی ناحیه یک بر مبتنی اگروپلیتن روش گیرد، می صورت مردم خود وسیله به

 سیجب مشترک هدف یک به رسیدن جهت و دارند همگونی فرهنگی نظر از کنند می زندگی روستایی جماعات

 جهت و شوند می جدا هم از ای تاحیه یا ای حوزه های محدوده و مرزها وسیله به روستایی جماعات. شوند می

 این. تاس تدریجی توسعه حرکت ویتز نظریه همچون و دارد ناظر نقش دولت تسلط بردن بین از و تمرکز رفع

رسد.  می فردی شده تفکیک نیازهای به بعدی مراحل در تا شود می شروع جامعه اساسی نیازهای از حرکت

 اقتصاد ونیگوناگ که شود سعی باید اگروپلیتن بخشهای مبنای بر توسعه در کند می اشاره فریدمن که همانطور

  ار ای ناحیه بازارهای وسعت و اجتماعی آموزش و باشد فیزیکی صنایع توسعه حداکثر برای هدفی داخلی،

 هر. دشو نامیده روستانشینی اهداف است ممکن که است استراتژیهایی از یکی فریدمن نظریه. دهد افزایش

. تاس سوم جهان در صنعتی تمرکز و شهرنشینی طرف به اخیر تمایلات برای جایگزینی آن موضوعات چند

 را تاییروس ارزشهای و روستایی زندگی نوع روستا، در اقتصاد تقویت و زراعتی کار به بازگشت با فرضیه این

 مدنظر دارد.

 از: عبارتست توسعه به رسیدن راههای نظریه این طبق

 اقتصاد ساختن متنوع طریق از تولید افزایش -۰

 ای منطقه بین و ای منطقه بازارهای گسترش -4

 زیست محیط حفظ و زندگی کیفیت بر تاکید -3

 گروهی ارزیابیهای اجرای معنای به اجتماعی آموزش و خوداتکایی اصل -4

 ایه فعالیت پایه بر که شد خواهد شهرهایی ایجاد به منجر اگروپلیتن توسعه که شود می تصور اینرو از

 است. مبتنی محلی جمعیت منابع و مهارت های پایه درون از تقویت برای و استوارند کشاورزی

شهرهای برپایه  -۰با توجه به نظریه آگروپلیتن می توان نتیجه گرفت که شاخصه های اصلی این نظریه؛ 

افزایش  -4رگرایی دارا بودن پاره ای از عناصر شه -3همیاری و خودیاری داوطلبانه  -4فعالیت های کشاورزی 

ارج نهادن به کار زراعتی و تقویت اقتصاد در روستاها  -6تنوع بخشی به اقتصاد داخلی  -4بازارهای ناحیه ای 

تاکید بر اصل خوداتکایی و آموزش اجتماعی و اجرای گروهی؛ تماماً در شهرهای  -1حفظ محیط زیست  -۹

مورد مطالعه بیشتر روستاشهرهایی هستند که دارای  مورد مطالعه صادق است و لذا می توان گفت که شهرهای

 خصیصه های مذکور می باشند.

 هب طبیعی منابع تنها نه که هستند مواجه ای منطقه رشد در فضایی تمرکز پدیده با سوم جهان کشورهای

زمینه  و اه فرصت اقتصادی، توسعه فرایند بلکه گردیده، توزیع ملی سرزمین سراسر در نابرابر و نامتوازن طور

 جذب را جدیدی هایگذاریسرمایه ها، فرصت این. است آورده بوجود خاصی نواحی درون در فقط را هایی



 این در شهرها سریع آید. رشد می بوجود همیشگی و اساسی هاینابرابری و امتیازات خود این که کنند می

 از گردید، بیکاری میزان بودن بالا و مسکونی واحدهای کمبود قبیل از متعددی مسائل ظهور موجب کشورها

 کوچک شهرهای پویایی بر تاکید اساس بر توسعه ریزی های برنامه اند کرده پیشنهاد محققان از تعدادی اینرو

 و شغلی امکانات تامین صورت در معتقدند توسعه امر در کوچک شهرهای نقش نظریه طرفداران. شود تهیه

 هرهایش جای به و یافته تغییر مهاجرتی مسیرهای کوچک، شهرهای در اساسی نیازهای دیگر و تربیت و تعلیم

 سال در ملل که سازمان جمعیت کنفرانس در. شد خواهد مهاجران نهایی مقصد کوچک شهرهای بزرگ،

 رهایشه رشد کاهش برای میانی و کوچک شهرهای جهانی شبکه تجهیز لزوم گردید، برگزار بخارست در ۰۷۹4

 ودند،ب رو به رو شهری نامتوازن الگوی با که توسعه حال در کشورهای توسط سیاست این و گردید مطرح بزرگ

 می وجود به بزرگ شهرهای جمعیت افزایش در کاهشی کوچک، شهرهای در مهاجران شد. جذب پیگیری

 مسیست کوچک، شهرهای در لازم امکانات تامین طرفی از. کند می تعدیل را شهرها قبیل این مسائل و آورد

 و اجتماعی توسعه در سیستم این و سازد می متوازن و متعادل را توسعه حال کشورهای در سکونتگاهی

 می شگستر سکونتگاهها همه توسعه مسیر در روستا و شهر روابط نتیجه در دارد اساسی نقش ملی اقتصادی

 سالهای رد آمده بعمل هایبررسی . شود می تقویت نیز ناحیه در کشاورزی بخش پایگاه دگرگونی، این با و یابد

 آمریکای و آفریقا آسیا، کشورهای اقتصادی -اجتماعی توسعه در کوچک شهرهای که دهد می نشان اخیر

 از کوچک شهرهای در خدماتی و اقتصادی اجتماعی، مختلف کارگرهای عرضه زیرا دارند خاصی اهمیت لاتین

 یآموزش تجاری، شغلی، امکانات تامین با کوچک شهرهای. شود می شناخته ملی و ای ناحیه توسعه مهم عوامل

 خشیب روستایی، های حوزه کشاورزی تولیدات بازار عنوان به و کنند می عمل توزیع مراکز نقش در بهداشتی و

 تکمیل برای کوچک شهرهای وجود داشت اعتقاد رسانند. النسو می اقتصادی اجتماعی تحرک به را ناحیه از

. ستا ضروری روستایی و شهری زیستگاههای میان تعادل برقراری در مناسب مفصلی ایجاد و اسکان شبکه

 از یریپیشگ منظور به گوید می سکونتگاهی نظام در جمعیت توزیع بهینه نظام ایجاد با رابطه در تیدسل

 مورد اسکان نظام سیاستگذاری در مقیاس میانی، و کوچک شهرهای رشد به توجه نقاط، برخی در تمرکز

تمرکززدایی فضایی  -۰باشد. براساس نظریه رشد شهرهای کوچک که دارای شاخصه های از جمله:  می تاکید

جلوگیری از  -4جلوگیری از ایجاد نخست شهری  -3ایجاد توازن و تعادل در توزیع منابع و امکانات  -4

محل  -۹و شهرهای بزرگ  برقراری تعادل میان روستا -6تقویت بخش کشاورزی  -4مهاجرت های بی رویه 

عرضه تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی حوزه های روستایی؛ براساس ویژگی های این نظریه می توان نتیجه 

گرفت که شهرهای مورد مطالعه در این دسته نیز می توانند طبقه بندی شوند. به عبارت دیگر شهرهای مورد 

تمرکززدایی فضایی؛ تقویت بخش کشاورزی؛ جلوگیری مطالعه را می توان به عنوان شهرهای کوچک که نقش 

 از مهاجرت های بی رویه و ... را بر عهده دارند تلقی کرد.



در ایران و به تبع آن در استان اردبیل روستاهایی که در سال های اخیر به شهر تبدیل شده اند با توجه به 

طبقه بندی شوند. لذا با « شهرهای کوچک»و « روستاشهرها»نظریات پیرامون این موضوع می توانند در زمره 

توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها بدست آمده و جمع بندی براساس نظریات مطرح در این حوزه 

 پیشنهادات زیر جهت بهبود وضعیت این شهرها ارائه می شود.

 

 پیشنهادات: -5-4
ده کالبدی ارائه گردی –فرهنگی و محیطی  –در این بخش پیشنهادات براساس سه شاخص اقتصادی؛ اجتماعی 

 است.

 
 : پیشنهادات۰۰-4جدول شماره 

 پیشنهادات شاخص

 اقتصادی

برنامه ریزی صحیح برای افزایش درآمد در بخش کشاورزی، دامی و صنعتی با توجه به امکانات 

 منطقه مورد مطالعه

 های تعاونی حمایت از تولیدکنندگان از طریق فعال نمودن اتحادیه ها و شرکت

 جلوگیری از تغییرکاربری اراضی مستعد کشاورزی به صورت بی رویه 

 ایجاد صنایع سبک و کوچک در شهرهای مورد مطالعه با توجه به منابع و محصولات هر منطقه

توسعه کمی و کیفی محصولات تولیدی کشاورزی و دامداری با ارائه آموزش های ترویجی از 

 کشاورزان و دامداران سوی جهادکشاورزی به

 ایجاد بازارهای هفتگی

 برقراری یارانه ها و تشویق های خاص برای تّجار محلی بازارهای جدید در شهرهای مورد مطالعه

تدوین برنامه های جامع و تفصیلی گردشگری مناطق مورد مطالعه )با توجه به اینکه استان 

عه گردشگری می باشد لذا نگاه ویژه به بخش اردبیل دارای پتانسیل های فراوانی برای توس

گردشگری در راستای تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای موردمطالعه لازم و ضروری به نظر می 

 رسد(.

تقویت زمینه های سرمایه گذاری و جذب مشارکت اقتصادی سرمایه گذاران با در نظر گرفتن 

 داریارانه های مالی و معافیت های مالیاتی وسیع و هدف 

 آموزش همگانی و آموزش ویژه مدیران و مسئولین شهری و روستایی در موضوع گردشگری

اعطای یارانه های بیشتر و بسته های تشویقی به خانواده های جوان شهرهای مورد مطالعه در 

 سال آینده۰۱صورت ارائه تعهد به عدم مهاجرت در عرض 

 گسترش دامداری صنعتی به ویژه در شهرهای ثمرین و آراللو  

مکانیابی احداث صنایع تبدیلی و سبک در نزدیکی روستاهای تبدیل شده به شهر در راستای 

 انتظام بخشی فضایی و آمایش سرزمین

 ایجاد واحدهای کار و فعالیت برای زنان

 کانون های اشتغال، کار و فعالیتتهیه و تدوین برنامه ریزی اقتصاد شهری و ایجاد 



شناسایی فرصت های شغلی جدید و زمینه سازی برای ایجاد این شغل ها در شهرهای مورد 

 مطالعه

توجه ویژه به گسترش و توسعه صنایع دستی به عنوان یکی از عوامل درآمدزایی برای ساکنین 

 آنها نشده است.شهرهای مورد مطالعه که در تمامی این شهرها توجه جدی به 

شهرهای مورد مطالعه می توانند با ایجاد مراکز صنایع دستی، محلی برای عرضه محصولات 

 صنایع دستی کل منطقه حوزه نفوذ خود عمل باشند.

ایجاد شبکه بازاریابی و تبلیغات محصولات تولیدی شهرهای مورد مطالعه توسط مجموعه 

 مدیریت شهری 

 نیاز جهت توسعه آتی شهر به شهرداری های شهرهای مورد مطالعهواگذاری زمین های مورد

شناسایی محصولات و پتانسیل های خاص هر منطقه و شناسنامه دار نمودن آن ها در راستای 

 برندسازی شهری

 –اجتماعی 

 فرهنگی

ارائه آموزش های مستمر به ساکنین شهر در موضوعات کشاورزی؛ گردشگری؛ مدیریت بحران؛ 

 زندگی و ...سبک 

ارائه آموزش های مستمر به مدیران شهری در موضوعات مدیریت شهری؛ رونق بخشی به اقتصاد 

 شهری؛ مسائل مربوط به قوانین و قراردادها؛ مدیریت بحران شهری؛ محیط زیست شهری و ...

ز ارتقویت اتحادیه ها و انجمن های شکل گرفته توسط خود مردم به عنوان یکی از نمودهای ب

 همیاری و خودیاری مردمی

تقویت مراکز فرهنگی مثل کتابخانه ها، فرهنگسراها، کانون های ادبی و ... که در تمام شهرهای 

 مورد مطالعه بسیار کمرنگ بوده است.

تشکیل تیم همیارمحیط زیست از نوجوانان و جوانان شهر در راستای حفظ محیط زیست شهری 

 و پاکیزگی و زیباسازی شهری

 برگزاری مسابقات آموزشی و فرهنگی بیشتر در بین ساکنین شهری و برای تمام اقشار شهروندان

حمایت و تشویق از افرادی که رتبه های علمی، فرهنگی، آموزشی و ... در سطح استانی، کشوری 

 و بین المللی کسب کرده اند.

برنامه های توسعه و مدیریت  به کارگیری نیروهای نخبه شهری و به ویژه جوانان در تدوین

 شهری

تقویت و ایجاد مراکز فنی و حرفه ای پیشرفته در زمینه کشاورزی و صنعتی در کلیه شهرهای 

 مورد مطالعه

افزایش تعامل بین مردم و مدیریت شهری و استفاده از آراء و نظرات مردم در توسعه شهری 

 )اتخاذ رویکرد حکمروایی شایسته شهری(

 –محیطی 

 کالبدی

 مطالعه و مکانیابی نقاط مناسب برای دفن پسماند شهری به ویژه در شهرهای آلنی و زهرا

لزوم توجه جدی به موضوع آب شرب شهرهای مورد مطالعه )براساس داده های بدست آمده از 

مصاحبه های انجام یافته، برداشت میدانی و پرسشگری از ساکنین شهری تمام شهرهای مورد 

مطالعه با مشکل آب شرب مواجه می باشند که این مشکل در شهرهای آراللو و زهرا بیشتر 

 مشهود می باشد( 



الحاق روستاهای چسبیده به شهرهای مورد مطالعه جهت تقویت این شهرها و انتظام بخشی 

 فضایی

بهبود وضعیت جاده های ارتباطی به عنوان الفبای توسعه شهرهای مورد مطالعه )این مورد در 

 شهرهای ایردموسی، مغانسر، زهرا و ثمرین( 

 زیرزمینیجلوگیری از برداشت های بی رویه از آب های 

جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمهندسی )البته این مورد در شهرهای مورد 

 مطالعه در حد مطلوبی رعایت می شود(.

 اصلاح هندسی راه های درون شهری 

 تعریف ناحیه شهری همراه با حوزه نفوذ روستایی و اتصال روستاهای پیرامون به شهر

ت شهری با در نظر گرفتن جمعیت شهر و حوزه نفوذ در جهت تقویت ارائه امکانات و خدما

 عملکردهای شهری و ایجاد یکپارچگی فضایی 

 بازنگری کامل در روش های کشاورزی

 ایجاد نظام جامع مدیریت منابع طبیعی و توجه ویژه به این مهم در شهرهای مورد مطالعه

تثبیت حریم شهرهای مورد مطالعه در بلندمدت ایجاد طرح های مدون با پشتوانه قانونی جهت 

 و ایجاد محدودیت جهت تغییر کاربری زراعی و باغی در شهرها و حوزه روستایی ناحیه

تکمیل زیرساخت های شهری )از جمله؛ شبکه آبرسانی، گاز، برق، مخابرات، راه های ارتباطی 

 ود در نظام ناحیه ایو...( به عنوان گام اول توسعه شهری در راستای ایفای نقش خ

 

 


