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تحليل عوامل مؤثر در توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد (شهرستان رودسر)
طی دو دههی اخير
عيسی پور رمضان :استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
محمد مجد رحيمآبادی :1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
چکيده
توسعه فیزیکی شهر روندی است که طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان
از نظر کمی و کیفی افزایش مییابند .روند تحوالت شهری در استان گیالن ،اراضی حاشیه شهرها را تحت تأثیر روند شهرنشینی قرار داده
و در راستای نیاز جمعیت شهری به مسکن جدید ،کاربری این اراضی تغییر و به اراضی ساخته شده تبدیل شده است .هدف این پژووهش،
بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد و اثرات آن بر کاربری اراضی حاشیه شهر رحیمآباد در طی سالهژای - 31
 1971میباشد .از اینرو پووهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی -تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز از طریق روش-
های اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است .نتایج حاکی از آن است که شهر رحیمآباد در طی سالهای مورد بررسژی دو نژو رونژد
توسعه فیزیکی ،یکی روند کند و نسبتاً متعادل متناسب با افزایش طبیعی جمعیت شهری طی سالهای 1971-81که تأثیر اندکی بر تغییر
کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهری داشته و دیگری روند تند و شتابان در سالهای 1981-31را تجربه نموده است .در این دوره حدود
 59هکتار از اراضی کشاورزی به محدوده ساخت و ساز شهری اضافه شده است .همچنین بررسیها نشان میدهد که در بین عوامژل مژؤثر
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد ،سهم عوامل اجتماعی از قبیژل افژزایش جمعیژت ،مهاجرپژذیری،
بهبود شبکههای ارتباطی و عوامل سیاسی مانند نقش خدماتی و حوزه نفوذ بسیار باالی این شهر و بویوه اجرای برنامههای عمرانژی دولژت
یعنی شرو عملیات احداث سد پلرود ،بیش از عوامل محیطی و اقتصادی بوده است.
واژههای کليدی :شهر ،توسعه فیزیکی ،تغییر کاربری ،اراضی کشاورزی ،شهر رحیمآباد.

 .1نویسنده مسئول13111819199 ،Mohammad.majd@chmail.ir :

631

تحليل عوامل مؤثر در توسعه فيزیکی شهر رحيم آباد (شهرستان ....

بيان مسأله:
تحوالت پیچیدهی اقتصادی و فنی که پس از انقالب صنعتی شکل گرفته بژود ،موجژب تغییژرات عمیقژی در انژدازه
شهرها ،نسبت جمعیت ساکن در آنها و آهنگ رشد شهرنشینی گردید .بعد از جنگ جهژانی دو ،،توسژعه شژهری در
کشورهای توسعه یافته با انگیزههای متفاوتی شکل گرفت .روند حاکم بر توسعه شژهری در ایژن کشژورها شژامل دوره
اول :گسترشهای شهری که خارج از منطقه شهری اتفاق افتاد؛ دوره دو :،گسترشهای شهری در نواحی که در داخل
منطقهای شهری استقرار یافتهاند و دوره سو ،یا امروزه :گسترش شهر در تداو ،با شهر اصلی (مرکژزی کژه در واقژ
ادامه گسترش کالبدی شهرهای قدیمی و یژا شژهرهای جدیژد اسژت (ابژراهیمزاده و همکژاران. 119 -111 :1988 ،
چنانچه توسعه فیزیکی موزون و متعادل صورت گیرد مطلوب خواهد بود ،اما در صورتیکه توسعه فیزیکژی در بشژش-
های مشتلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد موجب ناپایداری شهری میشود (عظیمژی آملژی . 111 :1988 ،توسژعه
فیزیکی شهر ها یک فرآیند پویا است که با ایجاد تغییراتی در فضای فیزیکی شهر در یک امتداد عمودی و افقی انجژا،
میشود .اگر این فرآیند به صورت بدون برنامهریزی انجا ،شود ،تعادل فیزیکی شژهر و محژیز زیسژت تغییژر کژرده و
بزودی سیسم شهری برای انجا ،وظایف به طور صحیح ناتوان خواهد شد (ولیشانی و همکژاران . 1 :1931 ،بژا نگژاهی
به توسعه فیزیکی شهرها به ویوه در نیمه دو ،قرن حاضر ،معلو ،میشود که زمین قابل سکونت تحژت تژأثیر عژواملی
چون :ازدیاد جمعیت ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت از روستا بژه شژهر ،ادمژا ،روسژتاها در بافژت فیزیکژی شژهرها،
گسترش واحدهای تولیدی ،خدماتی و مسکونی ،تغییر الگوی مصژرف زمژین ،زمژین خژواری و سژوی مژدیریت و  ...بژا
آهنگی سرسا ،آور کاهش مییابد (جباری و همکاران. 99 :1983 ،
بررسی اجمالی سیر تحول طرحریزی کالبدی شهری و منطقهای در کشورهای مشتلف جهان نشان میدهد کژه
از آماز توسعه صنای و رشد شهرنشینی در قرن نوزدهم و سرعت گرفتن روزافزون آن در قرن بیسژتم ،رشژد و توسژعه
شهرها بدون توجه به ضرورت حفظ زمینهای کشاورزی و حفاظت محیز زیست و محیز طبیعی انجا ،گرفته اسژت.
املب شهرهای کشور ما را زمینهای کشاورزی احاطه کرده است .در بسیاری موارد اساساً وجژود ایژن اراضژی و منبژ
آب موجب احداث شهر و گسترش بعدی آن شده ،هر قدر این زمینها وسی تر و مقدار آن بیشتر بوده است ،شهر نیژز
گسترش بیشتر یافته و بر جمعیت آن افزوده شده است .موضوعی که در چند دهه اخیر دستانژدرکاران طژرحریژزی-
های کالبدی شهری و منطقه ای را به تفکر و چاره اندیشژی و در مژواردی بژه بحژج و جژدل واداشژته اسژت ،نحژوهی
برخورد با این اراضی و زمینها در عرصه توسعه کالبدی شهر و ایجاد و گسژترش کارگژاههژا و کارخانجژات صژنعتی و
خدماتی در اطراف شهرها و نقاط مستعد واق در قلمرو طرحهای شژهری بژوده اسژت .بژا توجژه بژه گذشژت زمژان و
تحوالتی که در شهر در اثر اجرای طرح هادی شهری صورت گرفته و به منظور بررسژی و ارزیژابی تژأثیر تحژوالت بژر
ویوگیهای کالبدی ،به ویوه اراضی کشاورزی و بامی که با توجه به موقعیت اکثر شهرهای استان گیالن از جمله شژهر
رحیمآباد که در میان اراضی کشاورزی ،مزار و بامات قرار گرفتهاند و به دلیل پایین بژودن قیمژت اراضژی کشژاورزی
حاشیه شهرها نسبت به محدوده خدماتی شهری ،رشد بیرویه شهرها را سژبب گردیژدهانژد .میژزان رشژد جمعیژت و
تو سعه فیزیکی این شهر در جهت افقی و نیز گسترش مداو ،ساخت و سژازهای شژهری سژبب از بژین رفژتن اراضژی
کشاورزی و بامات اطراف شهر شده است .بر این اساس این مقاله در نظر دارد تا به بررسی و تجزیژه و تحلیژل عوامژل
مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی این شژهر در طژی دو دهژه اخیژر
بپردازد .بر این اساس پووهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوألهای زیر است:
 -روند توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد در طی دو دههی اخیر چگونه بوده است؟
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 اثرات توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی این شهر تا چه حد بوده است؟ چه عواملی در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد طی دو دهه اخیر مؤثر بوده است؟مبانی نظری و پيشينه تحقيق:
توسعه شهری در قالب شهرسازی بعنوان اقدامی از پیش اندیشیده شده برای سکونت انسان سابقهای بس طوالنی
دارد .بر مبنای اطالعات فعلی تقریباً اولین اقدامی که بتوان عنوان اقدامی شهرسازانه به آن اطالق کژرد ،احژداث شژهر
موهنجو دارو در پاکستان در  1151سال قبل از میالد است .همچنین برخی دولت شهرهای یونانی یا شهرهایی را کژه
در دوره ساسانیان در مرکز و شمال شرقی ایران به وسیله حاکمان وقت بنا شدهاند ،میتوان حاصل اقدامی شهرسژازانه
تلقی کرد .در واق بیشتر چنین شهرهایی که تا قرن نوزدهم احژداث شژدهانژد ،عمژدتاً بششژی از اقژدامات سیاسژی -
نظامی حاکمان وقت به شمار میرفتهاند و عموماً بافتی هندسی و منظم داشتند (پاپلییزدی و همکژاران. 91 :1981 ،
ظهور و پیدایش علو ،مرتبز با شهرسازی و برنامهریزی باعج گسترش افکار و تئوریهژای مشتلژف در زمینژه شژهر و
توسعه شهری شد .در سال  1355ارنست برگس 1محقق آمریکایی در راستای توسعه فضایی شهر شیکاگو مدل دوایژر
متحدالمرکز را ارایه کرد .وی به دنبال توجه خاصی که به تأثیر شرایز آب و هوایی بر توسعه و تکامل جمعیژت شژهر
دارد ،گسترش شهر را به صورت دایرهای فرض میکند که وجه آشکار آن ،اعتقاد بژه ایژن نکتژه اسژت کژه در توسژعه
فیزیکی شهر فرآیند توزی کاربریها روی داده و در نتیجه آن افراد و گروهها جابجا مژیشژوند (پوراحمژد و همکژاران،
 . 11 :1981همر هویژت 1در زمینژه توسژعه فیزیکژی شژهر اعتقژاد دارد کژه تفژاوتهژای اقتصژادی و اجتمژاعی در
ساختارهای جمعیتی و کالبدی موجب ساخت الگوی قطژاعی شژهر مژیشژود .چانسژی هژاریس 9و ادوارد اولمژن 1بژا
الگوپذیری از نظریات این دو ،مدل ساختار چند هستهای شهر را که زیربنژای کژامالً جغرافیژایی داشژته و بژر اسژاس
اختالف در مورفولوژی و توپوگرافی زمین تنظیم شده را ارایه دادهاند (جباری و همکاران. 91 :1983 ،
ویلیا ،هرد 5نیز با تکیه بر اهمیت راههای ورودی و خروجی به شهر ،گسترش اصلی شهر را در امتداد ایژن راههژا
میداند .هارولد مهیر 9جغرافیدان آمریکایی ،در علل پیدایش ساختار چند هستهای شهر به عامژل اسژتفاده از اتومبیژل
7
که باعج توسعه حومه نشینی و گسترش شهر میشود تأکید مینماید (شژکویی . 151 -171 :1977 ،لژوییز مژامفرد
رشد شهرها را در شش مرحله فرض میکند که در مرحله اول یا ایوپولیس شهر کلیَتی متکی بر کشاورزی ،در مرحلژه
دو ،یا پولیس شهر واحدی کوچک با فعالیتهای بازرگانی و تجاری خرد ،مرحله سو ،یا متروپلیس شهربه نهایت رشد
رسیده ،در مرحله چهار ،یا مگاپلیس شهر به شکل پیچیدهای گسترش و توسعه یافته ،در مرحله پنجم یا تیراناپولیس
شهر از لحاظ تجاری ،بازرگانی و  ...شرو به زوال نموده و در مرحله ششم یا نگرو پولیس شهر به بدترین وضژ خژود
رسیده و میمیرد (جباری و همکاران . 91 :1983 ،عژالوه بژر ایژن افژراد ،محققژین دیگژری ماننژد :کژالوین اشژمیت
( ، 1397ریچارد چورلی ( ، 1397پتر هاگت ( ، 1397هودسن ( ، 1371آموس هاولی ( ، 1351پل کژالوال (، 1381
توماس رابرتز ( ، 1388هاکس هولد ( 1335در این زمینه نظریات چندی را در قالب ساخت عمومی شهرها ،سژاخت
خطی و کریدوری ،ساخت طبیعی شهر ،توسعه دردآور شهری ،ساخت آشفته و سیستم اطالعات جغرافیژایی شژهری و

1. Ernest Burgess
2. Homer Hoyt
3. Chancy Harris
4. Edward Ulman
5. Wiliam Hurd
6. Harold M.Mayer
7. Lewis Mumford
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 ...ارایه نمودند (پوراحمد و همکاران . 17 :1981 ،در ایران نیز یداله فرید ( 1979با ارایه نظریه پیوند اراضی اطژراف
هسته آمازین شهرهای ایران و پیوند روستاها با شهر را در توسعه فیزیکی شهر مؤثر میدانژد و جابجژایی جمعیژت از
روستاهای کوچک به متوسز و از شهرهای کوچک و متوسز به شهرهای بژزر منطقژه را موجژب تغییژر و تحژوالت
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شهر میداند .مطالعات زیادی در زمینه روند ،الگو و عوامل مژؤثر در توسژعه فیزیکژی
شهرها در ایران انجا ،شده که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
جدول  -6خالصهای از مطالعات انجام شده در زمينه توسعه فيزیکی شهرها
محقق
نصیری

سال
1981

موضو
روند توسعه شهر مالیر

نتایج
حاکم بودن الگوی شعاعی -شطرنجی بر بافت امروزی شهر مالیر.

پور احمد و
همکاران

1981

بررسی روند و الگوی
توسعه شهری سنندج
با استفاده از GIS

الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکانیابی یک پهنه  11کیلومتر مربعی در
شمال مرب سنندج تعیین شده است.

حسینزاده
و همکاران

1985

دیدگاهها ،عوامل و
عناصر مؤثر در توسعه
فیزیکی شهرهای ایران

توجه به توسعۀ فیزیکی شهری پایدار به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامههای
توسعۀ شهری و مهاجرتهای بیرویه و افزایش جمعیت علت اصلی افزایش بی-
رویه شهرها و رشد ناموزون آنها.

نظریان و
توالیی

1985

تعیین جهت توسعه
فیزیکی شهر اندیمشک
با استفاده از دادههای
ماهوارهای  RSو GIS

در پیش بینی جهت توسعه فیزیکی شهر عواملی مانند :فاصله از شهر ،فاصله از
جاده ،فاصله از مراکز صنعتی ،وجود خطوط گسل ،شیب ،ناهمواریها و مسیل،
اقدا ،به تعیین جهت گسترش شهر اندیمشک شده است.

بزٌی

1985

تحلیل روند شهرنشینی
و توسعه فیزیکی شهر
زابل

پیدایش و پویایی شهر زابل ناشی از شرایز منطقهای و فرا منطقهای بوده و
بیشترین توسعه و گسترش فیزیکی شهر زابل ناشی از شرایز بوجود آمده پس از
پیروزی انقالب بوده است.

میر نجف
موسوی و
همکاران

1983

مدلسازی توسعه
کالبدی و تعیین مکان
بهینه برای اسکان
جمعیت شهر سردشت
تا افق 1111

بستر و فضای جغرافیایی شهر به لحاظ شرایز طبیعی -محیطی ،پتانسیل اسکان
جمعیت تا افق  1111را نشواهد داشت .محاط بودن شهر به وسیله عوارض
طبیعی و ژیومورفولوژیک محیز پیرامون از یک طرف و کمبودهای شدید شهر به
لحاظ سرانه کاربریها ،تجهیزات ،تأسیسات و امکانات و خدمات از طرف دیگر ،تا
افق  1111شهر را با محدودیتهای جدی رو به رو میسازد.

حسینی و
همکاران

1931

ارزیابی و مکانیابی
جهات توسعه فیزیکی
شهر دیواندره با استفاده
از مدل منطق فازی

پارامترهای طبیعی را یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده جهات توسعه فیزیکی
شهرها و سکونتگاهها بیان میکنند .نتایج این پووهش نشان میدهد که پهنههای
مساعد جهت توسعه فیزیکی آتی شهر دیواندره بیشتر در بشش شرقی و تا
حدودی نیز بشش شمالی و جنوب شرقی به صورت پراکنده وجود دارد.

حسینی و
همکاران

1931

مکانیابی جهت توسعه
فیزیکی شهر رشت با
استفاده از AHP

با بهرگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی ،بهترین اراضی برای توسعه آتی
شهرمحور جنوب شهر یعنی محدوده بلوار الکان مششص شده است.

منب  :مطالعات کتابشانه ای تحقیق.1931 ،

روش تحقيق:
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی آن توصیفی  -تحلیلی است .اطالعات مورد نیاز این تحقیق از
طریق مناب اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است .بدینترتیب که در بشش مطالعات اسنادی ،اطالعژات مژورد
نیاز مربوط به تبیین موضو  ،مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق ،پیشینه تحقیق و ویوگیهای محدوده مورد مطالعژه از
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طریق مناب اسنادی (کتب و مقاالت ،مناب آماری ،طرحهای هادی و جام شهر ،نقشهها و مناب موجود در شهرداری
رحیمآباد بدست آمده است .در بشش مطالعات میدانی نیز به منظور تکمیل اطالعات اسنادی و بررسی نحوه ،جهژات
و عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد از طریق مصاحبه با مدیران شهری و مشژاهده از محلژههژای مشتلژف
شهر اقدا ،شده است.
شناخت محدودة مورد مطالعه:
شهر رحیمآباد بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان گیالن ،در بشش رحیمآبژاد از شهرسژتان رودسژر و در
مشتصات جغرافیایی  51درجه و  13دقیقه طول شرقی و  97درجه و  8دقیقه عرض شمالی با فاصژله  11کیلژومتری
از مرکز شهرستان (رودسر قرار گرفته است( .شکل شماره  . 1شهر رحیمآباد با موقعیت جلگهای ،مجموعاً دارای پژنج
محله به نا،های :مرکزی (رحیمآباد  ،اشکلک ،گلدشت ،بالنگاه و ترشکوه با مساحتی معژادل  171هکتژار بژوده و بژر
اساس آخرین آمار رسمی در سال ،1931دارای  1139خانوار 8713 ،نفر جمعیژت و بعژد خژانوار  9/3نفژر مژیباشژد
(معاونت برنامهریزی استانداری گیالن. 1931،

شکل  -6جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسيمات کشوری

یافتههای تحقيق:
مراحل توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد :شهر رحیمآباد در ناحیه جلگهای نزدیک به پایکوه واق شده کژه از سژمت
شمال عمدتاً به زمینهای زیر کشت برنج ،از شرق به ارتفاعات ،بامات چای و مرکبات ،از مرب به رودخانژه پلژرود و از
سمت جنوب به بامات چای و مرکبات محدود میشود .بافت کالبدی و سازمان فضایی شهر رحیمآباد عالوه بر تژأثیر از
عوامل طبیعی از موقعیت اجتماعی آن متأثر بوده و این امر در گذشته در نحوه شکلگیری شهر نقش عمدهای داشژته
است .شهر رحیمآباد از پنج محله به نا،های :رحیمآباد ،اشکلک ،گلدشت ،بالنگاه وترشکوه تشکیل شده اسژت .بررسژی
وضعیت کمی وکیفی خدمات محلهای در سطح شهر نشان میدهد که عمدهترین واحژدهای خژدماتی شژهر در محلژه
مرکزی یعنی رحیمآباد شکل گرفته و سپس محلههای اشکلک و گلدشژت از وضژعیت مناسژبتژری از نظژر خژدماتی
برخوردار میباشند .هسته اولیه شکل گیری شهر رحیمآباد ،محله رحیم آباد بژوده اسژت .بژا گذشژت زمژان بژه دلیژل
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موقعیت جغرافیایی این محله که در فاصله بین ناحیه جلگهای و کوهستانی واق شده بود  -تنهژا راه ارتبژاطی ناحیژه
رحیمآباد و اشکورات به مناطق جلگهای و شهر رودسر به عنوان مرکز شهرستان از این محله میگذشته -باعج شد تژا
این محله به شکل سکونتگاه زیستی رشد نماید و به عنوان یک کانون جعمیتی در ناحیه رحیمآباد و اشکورات مطژرح
گردد .البته هر یک از محلههای یاد شده دارای هستههایی بودهاند که بافت کالبدی کنونی شهر از بهژم پیوسژتن ایژن
هستهها شکل گرفته است .خیابان شهید مدرس که همچون ستون فقرات ،محالت و بششهای عمده شهر را بژه هژم
مرتبز میکند ،از منتهیالیه شرقی تا بشش قدیمی شهر و میدان انقالب و مسجد جام شژهر کشژیده شژده اسژت و
میدان شهرداری به عنوان مرکز ثقل شهر نیز در بشش مربی آن واق اسژت و اکثژر اداراههژا ،سژازمانهژا و مؤسسژات
فرهنگی و اقتصادی شهر در اطراف آن قرار دارد .عمده ترین معابری که از این خیابان اصلی شهر منشژعب مژیشژوند
عبارتند از :خیابانهای کشاورز ،اشکورات ،خامنهای ،شهید مطهری ،شهید ذکیپور ،بسیج مستضژعفان و ترشژکوه .بژر
اساس مطالعه و بررسیهای اسنادی و میدانی صورت گرفته گسترش فیزیکی شهر رحیمآباد در سژه مرحلژه صژورت
گرفته است( :شکل شماره . 1
الف) مرحله اول توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد قبل از سال  :6311در این مرحله محدوده شژهر  111هکتژار و
مجمو اراضی کشاورزی که در این محدوده قرار داشت  91هکتار بود که تمامی این مقدار تحت سژاخت و سژاز قژرار
گرفته است.
ب) مرحله دوم توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد در دهه  :6311-6311در این مرحله  81هکتار به مساحت شژهر
اضافه گردید که در مجمو مساحت شهر به  111هکتار رسید .از مجمو  81هکتار اضافه شده به شهر 18 ،هکتژار آن
اراضی شالیزار و بامی بود که از آن مقدار  11هکتار تحت گسترش و توسعه شهر قرار گرفت.
ج) مرحله سوم توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد در دهه  :6311-6331در این مرحله  71هکتار به مساحت شژهر
اضافه شده که در نهایت مساحت شهر به  171هکتار رسید .از  71هکتار اراضی اضژافه شژده بژه محژدوده شژهر59 ،
هکتار اراضی شالیزار و بامی بوده که از این مقدار  17هکتار تحت توسعه شهر قرار گرفته است.

شکل  -2مراحل توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد ()6311-31
منب  :طرح هادی شهر رحیمآباد ،1999 ،بازنگری طرح هادی شهر رحیمآباد1978 ،و طرح جام شهر رحیمآباد.1931،
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جدول  -2مراحل توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد (قبل از سال  6311تا )6331

مراحل توسعه
فیزیکی شهر

مقط
زمانی

مساحت
شهر

مساحت
محدوده اضافه
شده از توسعه
فیزیکی شهر

مساحت اراضی
کشاورزی واق در
محدوده شهر

مساحت
اراضی ساخت
و ساز شهری

محدودههای
توسعه فیزیکی
شهر

مرحله اول

قبل از
1971

111

-

91

91

محله مرکزی

مرحله دو،

-81
1971

111

81

18

11

محلههای ترشکوه
و بالنگاه

مرحله سو،

-31
1981

171

71

59

17

محله مرکزی،
اشکلک ،گلدشت

جم

-

-

151

191

93

-

منب  :طرح هادی شهر رحیمآباد ،1999 ،بازنگری طرح هادی شهر رحیمآباد1978 ،و طرح جام شهر رحیمآباد.1931،

عوامل مؤثر در توسعه فيزیکی شهر رحيمآباد:
عوامل طبيعی:
عوامل طبیعی نظیر :توپوگرافی ،شیب ،آب و هوا و رودخانه در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد در طژی دو دهژه
اخیر نقش قابل توجهای داشته است .بر اساس مطالعات انجا ،شده شژهر رحژیمآبژاد در یژک موقعیژت جلگژهای و در
ارتفا  -15متری از سطح دریا قرار گرفته است .لژذا مژی تژوان اظهژار داشژت کژه توپژوگرافی بژه عنژوان یژک عامژل
ژیومورفیک در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد نقش بسزایی داشته است .این شژهر از شژمال بژه اراضژی کشژاورزی ،از
جنوب به ارتفاعات اشکور ،از مرب به رودخانه پلرود و از شرق به بشش کالچای محدود میشود .بررسژیهژای صژورت
گرفته در زمینه کاربری اراضی نواحی مشتلف شهر رحیمآباد نشان میدهد که قسمتهای شژمالی ،جنژوبی و شژرقی
شهر به اراضی حاصلشیز کشاورزی (زراعی و بامی اختصژا دارد .موقعیژت جغرافیژایی و توپژوگرافی مناسژب شژهر
رحیمآباد در سالهای مورد بررسی موجب گسترش فیزیکی شهر در جهات مشتلف شمال ،جنوب و شرق شژده اسژت
به طوریکه از مجمو  81هکتار فضاهای اضافه شژده بژه محژدوده شژهری در دهژه اول توسژعه فیزیکژی شژهر (-81
 18 ، 1971هکتار آن شامل اراضی کشاورزی واق در قسمتهای مرکزی و شرقی شهر واق شده بوده است .در دهه
دو ،توسعه فیزیکی شهر ( 71 ، 1981-31هکتار دیگر به محدوده شهر رحیمآباد اضژافه شژده کژه  59هکتژار آن بژه
اراضی حاصلشیز کشاورزی اختصا داشته است .فضای پیشنهادی به محدوده شهری عمژدتاً شژامل اراضژی واقژ در
شمال (خیابان شورا  ،جنوب (طالبآباد و شرق (خیابان بششداری شهر بوده کژه از شژرایز توپژوگرافی و موقعیژت
جغرافیایی مناسبی برای توسعه فیزیکی برخوردار بودهاند.
یکی از عوامل مؤثر در ساخت و ساز شهری ،شیب اراضی اسژت .شژهر رحژیمآبژاد دارای شژیب عمژومی مربژی-
شرقی میباشد .شیب زمین در قسمتهای شمالی ،مربی و شرقی شهر بسیار مالیم و کمتر از  1درصد بوده است .ولی
قسمت جنوبی شهر که محله های بالنگاه و ترشژکوه در آن واقژ شژده بژه دلیژل همجژواری بژا نژواحی کوهپایژهای و
ارتفاعات ،نسبت به سایر محلهها و قسمتهای شهر ،دارای شیب مالیم تا نسبتاً مالیم ( 1-5درصد بوده به طوریکژه
در این قسمت ،شهر رحیمآباد نهایت توسعه و گسترش خود را داشته و امکان توسعه فیزیکی این محدوده از شژهر در
سالهای آتی وجود ندارد .شهر رحیم آباد به دلیل نزدیکی بژه ارتفاعژات البژرز (اشژکورات  ،دارای آب و هژوای بسژیار
مساعد در فصول مشتلف سال میباشد ،به طوریکه زمستانهای آن نسژبتاً مالیژم و تابسژتانهژای آن خنژک اسژت.
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میانگین حداقل و حداکثر دما در فصول زمستان و تابستان به ترتیب 9/1 :و  13درجژه سژانتیگژراد اسژت .میژانگین
بارندگی ساالنه آن  1198/1میلیمتر و رطوبت نسبی آن  87درصد در طی یک دوره آماری 11سژاله ( 1981 -31از
طریق دادههای هواشناسی استان گیالن بدست آمده است .با توجه به رونق گردشگری در محژدوده مژورد مطالعژه در
سالهای اخیر بشش قابل توجهای از جمعیت اضافه شده به جمعیت این شهر در طی سرشماری سال  1931ناشژی از
همین شرایز مناسب آب و هوایی بوده که موجب جذب جمعیت از نواحی مشتلف کشور و به تب آن توسعه فیزیکژی
شهر شده است.
گرچه عبور رودخانهها از وسز شهرها و یا از کنار آنها از جهاتی موهبت بزرگی به شمار میآیژد امژا در بعضژی
موارد جریان آب در مراکز تجمعات انسانی آثار بدی داشته باشد .در مورد رودخانهها چژه دایمژی و چژه فصژلی ،عژد،
رعایت حریم رودخانهها و احداث واحدهای مسکونی در حریم رودخانه را سبب میشود و همچنین باعژج بژاال آمژدن
سطح آب از بستر و موجب سیل و خسارات فراوان میگردد که نمونه بارز آن در تیرماه  1931رخ داد .بژه طژوریکژه
موجب تشریب پل ارتباطی شهر رحیمآباد به رودسر و تشریب قسمتی از محدوده پژار نژارج شژد .رودخانژه پلژرود،
بزر ترین رودخانه واق در بشش رحیمآباد است که در قسمت مربی شهر رحژیمآبژاد جریژان دارد .ایژن رودخانژه بژا
مسیر جنوبی -شمالی از قسمت مربی شهر رحیمآباد عبور مینماید .از آنجژاییکژه رودخانژه پلژرود منبژ تژأمین آب
مزروعی منطقه محسوب میشود ،شهر رحیمآباد در اطراف این رودخانه شکل گرفته و بژا گذشژت زمژان بژه ویژوه بژا
احداث پل بر روی آن منجر به توسعه و گسترش شهر گردیده است ،ولیکن هم اکنون با محدودیتهایی که در توسعه
فیزیکی سمت مربی شهر ایجاد کرده ،باعج توسعه شهر در جهات شمال ،جنوب و شرق که عمدتاً به اراضی حاصلشیز
کشاورزی اختصا دارد ،شده است.
حرکات دامنهای (رانش زمین نیز به عنوان یک عامل طبیعی ،اثرات مشرب زیادی بر سکونتگاههای انسانی بژاقی
میگذارد .به طوریکه در برخی مواق منجر به جابجاییهای جمعیتی از یک نقطه به نقطه دیگری از سژکونتگاههژای
انسانی میشود .بر اثر حرکات دامنهای ،موادی که بر روی دامنه اراضی شیبدار قژرار گرفتژه حرکژت کژرده و موجژب
ایجاد خسارت به سکونتگاههای انسانی میگردد .این پدیده در دو روستای اطراف شهر رحیمآبژاد بژه نژا،هژای پژایین
درازالت و درازالت باال به وقو پیوست که در نتیجه آن روستاهای مذکور تشریب و منجر بژه جابجژایی روسژتاییان و
استقرار آنها در اراضی اطراف شهر رحیمآباد گردید .حرکات دامنهای به عنوان یک عامژل محژدود کننژده در توسژعه
فیزیکی شهرها میباشد ،ولی از آنجا که محدوده مورد مطالعه در بشش جلگهای قرار گرفته ،خطر حرکات دامنهای آن
را تهدید نکرده و این شهر در معرض حرکات دامنهای قرار ندارد .بر این اساس توپوگرافی ،شیب و آب و هوا به عنژوان
عوامل طبیعی مؤثر (قابلیت در قسمتهای شمالی و شرقی شهر و در قسمتهای مربی (جاری بودن رودخانه پلژرود
و جنوبی به عنوان عوامل بازدارنده (محدودیت در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد بوده است .عالوه بر موارد ذکر شژده،
سوانح طبیعی مانند زلزله نیز به طور میرمستقیم در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد نقژش داشژته اسژت .زلزلژه سژال
 1993که در استان گیالن به موق پیوست به ویوه در شهرستان رودبار که منجر بژه خسژارت جژانی و مژالی زیژادی
گردید ،در روستاهای اطراف شهر رحیمآباد از جمله روستاهایی :ترپو ،تواسانکش ،کیارمش و نرکی احساس گردید کژه
باعج خالی شدن  71الی  81درصد از جمعیت روستاهای مذکور گردید ،به طوریکه اهالی روستاهای یاد شژده اقژدا،
به خرید زمینهای واق در محله رحیمآباد ،بالنگاه و ترشکوه و مهاجرت به ایژن محلژههژا نمودنژد کژه در نتیجژه آن
ساخت و سازهای شهری و به تب آن در توسعه محدوده شهری در مراحل اول و دو ،توسعه فیزیکی شهر رحژیمآبژاد
مؤثر بوده است.

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال پنجم /شماره  /61بهار 6331

613

عوامل اجتماعی :عوامل اجتماعی از دیگر عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهرها به شمار میرود .به طژور کلژی رونژد
تحوالت جمعیت و مهاجرت از مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد میباشند کژه در زیژر
به بررسی و ارزیابی آنها پرداخته شده است:
 تحوالت جمعيتی :بررسی ،تحلیل و مقایسه دادههای جمعیتی شهر رحیمآباد در طی سالهای  1995-31نشژانمیدهد که شهر رحیمآباد در سرشماری سالهای  1995و  1915جزی مناطق روسژتایی بژوده ولژیکن در سرشژماری
سال  1955این شهر دارای  1513نفر جمعیت در قالب  813خانوارد بوده که بژه یژک رونژد افزایشژی در سرشژماری
سال  1995به  9179نفر در قالب  1919خانوار رسیده است .متوسز نرخ رشد جمعیت شهر رحیمآبژاد در ایژن دوره
 9/1درصد بوده که طی آن  1951نفر به تعداد جمعیت شهر افزوده شژده اسژت .شژهر رحژیمآبژاد بژر اسژاس نتژایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1975و در ادمه رونژد افزایشژی خژود ،دارای  8111نفژر جمعیژت در قالژب
 1197خانوار بوده که بر این اساس و با توجه به نرخ رشد  1/8درصدی تعداد  1313نفر بژر جمعیژت شژهر افژزوده
شده است .روند تحوالت جمعیتی رحیمآباد در سرشماری سال  1985حکایت از کاهش قابل توجه جمعیژت شژهر در
این دوره را دارد .به طوریکه در سرشماری سال  ،1985جمعیت شهر 7117 ،نفر با  1115خانوار اعژال ،شژده اسژت.
مطالعات نشان میدهد مهمترین دلیل کاهش قابل توجه تعداد جمعیت شهر در این دوره ،عالوه بر مهژاجرت ،کژاهش
محدوده شهری در راستای تهیه طرح هادی شهر در سال  1978بوده است .جمعیت شهر رحیمآبژاد در فاصژله سژال-
های  1985 -31و به دنبال مهاجرت جمعیت نواحی روستایی منطقه اشکورات به شهر رحیمآباد و مهاجرت معکژوس
از یک طرف و نیز به دنبال آماز عملیات احداث سد پلرود و جابجایی جمعیت روستاهای محژدوده سژد بژه نژا،هژای:
پایین درازالت ،درازالت باال ،زرخان الت دزلی ،سوگوابر ،شمشاد سرا و پرشو ،دوباره روند افزایشی داشته و با نرخ رشد
متوسز  1/5درصد و با  1711نفر افزایش ،به  8713نفر در قالب  1139خانوار رسیده است .بر ایژن اسژاس جژدول
شماره  9روند تحوالت جمعتی شهر رحیمآباد به میر از دهه  1975 -85همواره مثبت و افزایشی بوده است.
جدول  -3روند تحوالت جمعيت شهر رحيمآباد ()6311 -31
سال

تعداد
خانوار

تعداد
جعمیت

مرد

زن

نسبت
جنسی

بعد
خانوار

5/1
1513
831
1955
1/7
111/5 9178 9135 9179 1919 1995
9/3
111 1151 1151 8111 1197 1975
9/1
35/5 9585 9111 7117 1115 1985
9/3
31/3 1179 1119 8713 1139 1931
منب  :مرکز آمار ایران ،سرشماری عممی نفوس و مسکن .1955 -31،

تغییرات
تعداد خانوار
115
751
-11
151

تغییرات
تعداد
جمعیت
1951
1313
-1135
1711

مهاجرت :مهاجرت یکی از پدیده های جمعیتی که اشکال گوناگونی دارد و شکل مالب آن در سطح ملی معموالً
مهاجرت از روستا به شهر است .برآیند این روند ،افزایش میزان شهرنشینی در سطوح مشتلف جغرافیایی در جهان
است .بررسی وضعیت مهاجرت در شهر رحیمآباد نشان میدهد که طی دهه  1975 -85کل مهاجران وارد شده به
این شهر1711نفر بوده که  81/17درصد آنها از شهرستان رودسر 1/15 ،درصد از شهرستانهای دیگر استان،
 11/91درصد از سایر استانها و  1/19درصد هم اظهار نشده میباشند .در مقایسه تعداد مهاجران وارد شده به شهر
در دهه  1975 -85بر اساس منشأ استانی ،استان گیالن با  89/91درصد در مرتبه اول ،استان تهران با  8درصد در
مرتبه دو ،و استان مازندران با  1/99درصد در مرتبه سو ،قرار دارند( .جدول شماره  . 1در مجمو شهر رحیمآباد در
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حال حاضر یکی از شهرهای مهاجرپذیر ناحیه شرقی استان گیالن میباشد .دالیل این امر نیز وجود شرایز مناسب
طبیعی نظیر :توپوگرافی ،آب و هوا ،رونق گردشگری ،استقرار و شکلگیری کامل مراکز اداری ،وجود کارخانههای
چای و هم چنان که در مبحج عوامل طبیعی نیز اشاره شد ،سوانح طبیعی از جمله :زلزله و رانش زمین در دهه -85
 1975بوده که باعج مهاجرت از روستاهای اطراف به شهر شده و در طی دورههای مورد بررسی در توسعه فیزیکی
شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی آن ،تأثیر بسیار زیادی داشته است.
جدول  -1تعداد مهاجران وارد شده به شهر رحيمآباد بر حسب آخرین محل اقامت
آخرین محل اقامت

مرد و زن

درصد

شهرستان رودسر
شهرستانهای دیگر استان
شهرستانهای سایر استانها
خارج از کشور
اظهار نشده
جم

1111
71
118
1
1711

81/17
1/15
19/91
1/19
111

منب  :مرکز آمار ایران.1985 ،

عوامل اقتصادی:
اشتغال :شرایز آب و هوایی مناسب ،استعداد اراضی و آب کافی باعج گردیده که کشاورزی به ویوه بژرنج و بامژداری
یکی از مهمترین درآمد ساکنین شهر رحیمآباد باشد .با بررسی درصد آمار و ارقا ،شاملین بششهای مشتلف اقتصادی
شهر در سال  1985نسبت به سال  1975شاهد افژزایش شژاملین بشژش خژدمات و صژنعت و کژاهش سژهم بشژش
کشاورزی از جمعیت شامل بودهایم؛ که نتیجه آن برای شهر رحیمآباد به زیرسژاخت و سژاز رفژتن اراضژی حاصژلشیز
کشاورزی میباشد .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1985از کل جعمیت شامل شهر 91/15 ،درصد
در بشش کشاورزی 8/99 ،درصد در بشش صنعت و  91/11درصد در بشش خدمات فعالیت دارنژد و در نتیجژه شژهر
رحیمآباد دارای نقش خدماتی میباشد( .جدول شماره  . 5البته در گذشته اقتصاد شهر بر مبنای کشاورزی بوده که بژا
گذشت زمان و با توجه توسعه فیزیکی شهر و الحاق اراضی کشاورزی پیرامونی به محدوده شهری و در نتیجژه کژاهش
سطح زیرکشت ،نقش کشاورزی آن کم رنگ شده است.
تنها راه ارتباطی روستاهای نواحی جنوبی شهر که تعداد آنها در حدود  113روستا است ،از طریق این شهر با
نواحی جلگهای می باشد و اکثر این روستاها برای رف نیازهای خدماتی خود به این شهر مراجعه مینمایند .به طژوری
که بازار هفتگی این شهر محلی برای مبادله کاال بین روستاییان و ساکنین شژهر مژیباشژد .از ایژنروگسژترش نقژش
خدماتی از طریق تشصیص کاربریهای شهر به این بشش در توسعه فیزیکی شهر رحژیمآبژاد و در نتیجژه تشریژب و
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربریهای دیگر تأثیر بسیار زیادی داشته است.
جدول  -1ساختار اقتصادی جمعيت شاغل شهر رحيمآباد به تفکيك بخشهای عمده اقتصادی
بششهای
اقتصادی

1975

1985

درصد

درصد

91.1
98.5
کشاورزی
8.1
9.7
صنعت
91.1
51.8
خدمات
منب  :مرکز آمار ایران ،سال .1975 -1985
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اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) :بررسی درصد آمار و ارقا ،شاملین بششهای مشتلف اقتصادی شژهر رحژیمآبژاد
در طی سالهای  ،1975 -85نشاندهنده افزایش سهم شاملین بشش خدمات و صنعت و کاهش سهم شاملین بشش
کشاورزی بوده است .همان طوری که در بشش بررسی روند توسعه بافت کالبدی شهر رحیمآباد اشاره شد؛ در مرحلژه
اول توسعه شهر رحیمآباد یعنی قبل از سال  111 ،1971هکتژار از اراضژی کشژاورزی در داخژل محژدوده شژهر قژرار
داشته که از این مقدار  91هکتار به ساخت و سژاز شژهری اختصژا یافتژه بژود .در دهژه  81،1971-81هکتژار بژه
مساحت شهر افزوده که در مجمو مساحت شهر به  111هکتار رسید .از مجمو اراضی اضافه شده به محدوده شهر،
 18هکتار اراضی کشاورزی (زراعی و بامی بوده که  11هکتار آن تحت گسترش شژهر قژرار گرفژت .در مرحلژه سژو،
یعنی دهه  71 ،1981-31هکتار به مساحت شهر اضافه و مساحت شهر به  171هکتار رسید .از  71هکتار اضافه شده
به سطح شهر 59 ،هکتار اراضی زراعی و بامی بوده که از این مقدار  17هکتار به توسعه شژهری اختصژا یافتژه کژه
عمده این اراضی در محدوده شمالی شهر (خیابان شورا واق شده است .از آنجایی که اکثر شهرهای شژمالی در میژان
اراضی کشاورزی و مزار و بامات قرار گرفتهاند لذا با توجه به پایین بودن قیمت اراضی کشژاورزی شژهرها نسژبت بژه
محدوده خدماتی ،رشد بی رویه شهرها ،از بین رفتن زمینهای کشاورزی را فراهم میآورد که با توجژه بژه توضژیحات
داده شده شهر رحیمآباد نیز از این امر مستثنی نبوده است.
 حوزة نفوذ :بشش رحیمآباد به مرکزیت شهر رحیمآباد از چهار دهستان به نا،های :رحیمآباد ،اشکورسفلی ،اشژکورعلیا و سیارستاق و شوییل تشکیل شده که در قسمت جنوبی شهر واق شدهاند .شهر رحیمآباد به علت مژوقعیتی کژه
در بشش رحیمآبژاد دارد همژواره تحژت تژأثیر روابژز خژدماتی -تجژاری ،آموزشژی ،بهداشژتی و درمژانی ،اداری و ...
روستاهای این بشش قرار دارد .همه  113روستاهای بشش با  5781خانوار و  11131نفر جمعیت ،تحت حوزه نفژوذ
مستقیم شهر رحیمآباد قرار دارند و کلیه خدمات مورد نیاز خود را از این شهر دریافژت مژیکننژد .شژایان ذکژر اسژت
برخی از روستاهایی که از نظر تقسیمات اداری -سیاسی متعلق به شهرستانهای املش و بشش کالچای از شهرسژتان
رودسر میباشند ،در حوزه نفوذ شهر رحیمآباد قرار دارند و بشش قابل توجهای از نیازهژای خژدماتی خژود را از ایژن
شهر دریافت میکنند .محدوده حوزه نفوذ شژهر از شژمال بژه بشژش مرکژزی رودسژر ،از جنژوب بژه ارتفاعژات البژرز
(اشکورات  ،از شرق به بشش مرکزی رودسر و محدوده استان مازندران و از سمت مرب به بشش املش محژدود مژی-
شود که شعا عملکردی آن در برخی از نواحی به بیش از  51کیلومترمیرسد( .جدول شماره . 9
جدول  -1روند تحوالت تعداد خانوار و جمعيت دهستانهای واقع درحوزه نفوذ شهر رحيمآباد ()6311-31
نا،
دهستان

تعداد جمعیت

تعداد خانوار
15

55

95

75

85

31

15

55

95

75

85

31

111
113
1
851
9
115
3
111

199
113
9
111
1
111
1
7
189

137
191
1
111
9
9
388

1977
1119
351

191
111
1
398
8
735

199
151
1
811
1
917

579
551
1
117
1
511
1
3
115

839
535
1
511
3
181
9
1
113

118
793
89
9191
1
151
1
131

191
951
31
199
7
918
3
9
175

119
181
18
911
1
117
9
8
111

397
111
5
118
1
191
7
3
175

13

58

91

31

19

رحیمآباد
اشکورسفل
شوییل
ی
اشکور
819
علیا و
595 578 5877 511
جم
سیارستاق
.55
1915 -31
رودسر،
شهرستان
های
آبادی
فرهنگ
،
ایران
امار
مرکز
منب :
9
1
3
5
3

عوامل سياسی (سياستهای عمرانی دولت) :در کنار عوامل مهم طبیعژی ،اقتصژادی و اجتمژاعی کژه در توسژعه
فیزیکی شهر رحیمآباد نقش اساسی داشتهاند ،عوامل سیاسی نیز در قالژب سیاسژتهژای عمرانژی دولژت و از طریژق:
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احداث سد پلرود ،احداث شبکه ارتباطی رحیمآباد -اشکورات به قزوین و صدور پروانههای ساختمانی به ویژوه در دهژه
اخیر در توسعه فیزیکی شهر تأثیر بسیار زیادی داشته است.
احداث سد پلرود :سد خاکی پلرود یکی از مهمترین پروژههای عمرانی دولت در استان گژیالن و بشژش رحژیمآبژاد
شهرستان رودسر بوده که با اتما ،مطالعات آن در حدود  11سژال قبژل در سژال  1985بژا تژأمین اعتبژار ،عملیژات
احداث آن شرو شده است .تصمیم گیریهای دولت در اجرای برخی از طرحهای عمرانی در سطح بشش رحیمآباد از
جمله احداث سد پلرود در فاصله  5کیلومتری جنوب شهر رحیمآباد بر روی رودخانه پلژرود منجژر بژه خریژد اراضژی
روستاییان و جابجایی ساکنین روستاهای واق در محدوده اجرای طرح از جمله :پایین درازالت ،درازالت بژاال ،زرخژان
الت ،دزلی ،پرشو ،شمشادسرا و سوگوابر با مجمو  111خانوار و  887نفر جمعیت شده که بر اساس مطالعات میدانی
صورت گرفته تقریباً تما ،این خانوارها در محدوده شهر رحیمآباد و در محلههای مشتلف آن مستقر و اقدا ،بژه خریژد
زمین و ساخت و ساز نمودهاند .شایان ذکر است احداث سد پلرود و تشلیه روستاهای واق در محدوده سد و جابجژایی
جمعیت آنها ،نقش بسیار زیادی در افزایش قیمیت و بورس بازی زمین در شهر رحیمآباد داشته به طوریکه بررسی
مقایسهای قیمت زمین در قبل و بعد از شرو عملیات احداث سد و خرید اراضی روستاییان و جابجژایی آنهژا نشژان
میدهد که قیمت زمین در محله مرکزی شهر و محدوده خیابان بششداری و خیابان شورا ،از متژری  911/111ریژال
در سال  1981به متری بیش از  1/511/111ریال در سال  1931رسیده است.
احداث شبکه ارتباطی :یکی دیگر از برنامههای عمرانی دولت در بشش که بژدون تردیژد در توسژعه فیزیکژی شژهر
رحیمآباد در دهه اخیر نقش بسیار زیادی ایفا نموده ،احداث شبکههژای ارتبژاطی جدیژد نظیژر :خیابژان بششژداری،
خیابان شورا ،خیابان طالبآباد و توسعه و گسترش شبکه ارتباطی اصلی شهر و شبکههای فرعی واقژ در محلژههژای
اشکلک ،گلدشت و بالنگاه بوده است .همچنین از برنامهها و سیاستهای عمرانی دولت که در وض موجود و بژه ویژوه
در آینده در توسعه فیزیکی شهر مؤثر خواهد بود ،احداث شبکه ارتباطی کالچژای -رحژیمآبژاد -اشژکورات بژه قژزوین
است .احداث این جاده که به عنوان یک طرح ملی و در راستای خارج نمودن بشش رحیمآباد از بژن بسژت و توسژعه
گردشگری منطقه بوده ،یکی از دمدمههای مسئولین شهرستان رودسر در سالهای اخیر بوده است .شایان ذکژر اسژت
که هم اکنون عملیات احداث جاده کالچای -رحیمآباد -اشکورات به قزوین از سمت قزوین شرو و حدود  7کیلژومتر
از آن احداث شده و بر اساس اظهارات مسئولین مربوطه در صورت تأمین اعتبارات ،تا سژه سژال آینژده بهژرهبژرداری
خواهد شد .شبکه ارتباطی رحیمآباد -اشکورات به قزوین نیز دارای شرایز مشابه با احداث سد پلرود بژوده بژه طژوری
که با واق شدن تعدادی از روستاهای منطقژه اشژکورات در حژریم جژاده ارتبژاطی ،دولژت مجبژور بژه خریژد اراضژی
روستاییان و جابجایی آنها به مکانهای دیگر خواهد شد که با توجه به نزدیکی این روستاهای به شژهر رحژیمآبژاد و
تمرکز خدمات در آن ،یکی از مقاصد اصلی روستاییان خواهد بود.
صدور پروانههای ساختمانی :صدور پروانههای ساختمانی که یکی از مهمترین مناب درآمدی شهرداریها به شمار
میرود ،از اسناد و مصادیق توسعه فیزیکی شهرها میباشد .بر اساس آمار و اطالعات ارایه شده در جدول شماره  7از
مجمو  311پروانه صادر شده 31 ،پروانه ( 3/3درصد در طی سالهای  ،1977 -73تعداد  799پروانه ( 81/5درصد
در طی سالهای  1981-83و تعداد  87پروانه ( 3/9درصد در سال  1931بوده است .همچنین از مجمو پروانههای
مسکونی صادر شده در فاصله سالهای ،1977-31تعداد  93پروانه (3/7درصد در طی سالهای 598 ،1977-73
پروانه ( 81درصد در طی سالهای  1981-83و  79پروانه (11/9درصد در سال 1931بوده است .بررسی آمار
پروانههای ساختمانی صادره شده توسز شهرداری رحیمآباد نمایانگر افزایش روند صدور پروانههای ساختمانی به ویوه
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پروانههای مسکونی در فاصله سالهای ( 1981-83تعداد  131پروانه مسکونی با  19/8درصد فقز در سال 1983
صادر شده است بوده یعنی دورهای که شهر رحیمآباد بیشترین میزان توسعه فیزیکی و تبدیل اراضی کشاورزی به
کاربریهای مسکونی ،تجاری و  ...را داشته است.
جدول  -1آمار پروانههای صادره توسط شهرداری رحيمآباد ()6311-6331
سال

کل
پروانه-
ها

پروانه-
های
مسکونی

مساحت
(m2

پروانه-
های
تجاری

مساحت
(m2

پروانه های
تجاری -
مسکونی

91
91
18
19
91
11
93
91
95
88
89
75
111
87
311

15
11
11
18
11
99
99
91
51
78
97
71
131
79
791

9111.77
1711.11
1115.15
1911.15
5751.17
9131.59
5911.59
7118.11
3515.51
11913.95
8189.98
11998.3
51819.98
11819.95
113991.11

1
1
1
1
7
9
1
.
.
9
1
.
.
.
18

15
139.5
195
115
315.55
911.5
911.5
181.99
.
.
1981.15
1111.51
.
.
8159.99

1
1
9
9
8
5
1
.
11
1
11
5
91
11
111

1977
1978
1973
1981
1981
1981
1989
1981
1985
1989
1987
1988
1983
1931
جم
منبکل :شهرداری رحیمآباد1931،

مساحت
(m2

سایر(انباری،
اداری و ...

 1 111.91انباری1 -
اداری1 -
 1 511.71انباری
انباری
981
9کارخانه
 1انباری1 -
915
.
1971.15
اداری
اداری
713.39
.
531.88
.
.
.
1581.15
.
911.81
.
1375.81
.
9797.5
اداری
7739.98
.
9383.78
.
11587.87

نتيجهگيری:
توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد در طی دو دهه اخیر ،به دو صورت بطعی ( 1971-81و شتابان ( 1981-31بژوده
که در هر مرحله بشش قابل توجهای از اراضی حاصلشیز کشژاورزی پیرامژونی شژهر تشریژب و بژا تغییژر کژاربری بژه
محدوده شهری اضافه شده است .از مجمو مساحت اضافه شده به محدوده شهری در دوره اول 91 ،درصد آن اراضژی
کشاورزی بوده که  19/8درصد آن به ساخت و ساز در محلههای :ترشژکوه و بالنگژاه اختصژا یافتژه اسژت .در ایژن
مرحله توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد بیشتر در جهت جنوبی شهر بوده است .در دوره رشژد شژتابان ( 1981-31کژه
مهمترین مرحله از نظر گسترش فیزیکی شهر رحیمآباد میباشد 71 ،هکتار به مساحت محدوده شهری افژزوده شژده
که  75/7درصد آن اراضی کشاورزی بوده و تا کنون  91/1درصد آن معادل  17هکتژار ،بژه زیژر سژاخت و سژاز رفتژه
است .در این مرحله ،توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد بیشتر در جهات ،شمال (خیابان شورا شامل :کاربریهای مسژکونی
و تجاری و شرق (خیابان بششداری شامل :کاربریهای مسکونی و اداری بوده است .توسعه فیزیکی شهر رحژیمآبژاد
تحت تأثیر عوامل مشتلف :طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی صورت گرفته است .به طوریکژه رودخانژه پلژرود در
قسمت مربی شهر و حرکات دامنهای در تعدادی از روستاهای اطراف شهر در قالب محدودیتها توسعه فیزیکی شژهر
بوده است .در کنار عوامل طبیعی ،نقش عوامل اجتماعی نیز در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد پررنگ بوده ،بژه طژوری
که در مجمو روند تحوالت جمعیت شهر با توجه به پدیده مهاجرت معکوس و ساخت و سازهای انجژا ،شژده مثبژت
بوده و بر اساس سرشماری سال ،1931حدود  1711نفر به تعداد جمعیت این شهر افزوده شده است.
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روند تحوالت وضعیت اشتغال در طی سالهای مورد بررسی نیز حاکی از کاهش تعداد شاملین فعالیتهای بشش
اول به میزان  8/9درصد و افزایش تعداد شاملین فعالیتهای بشش سو( ،خدمات به میزان  9/9میباشژد .همچنژین
پروژههای عمرانی دولت در قالب احداث سد خاکی پلرود و شبکه ارتباطی کالچای  -رحیمآباد -اشکورات به قژزوین و
واق شدن برخی از روستاهای محدوده درحریم این پروژهها و جابجای جمعیت آنها به شهر رحژیمآبژاد و در نهایژت
صدور پروانههای ساختمانی به اوج خود رسیده ،نقش قابژل توجژهای در توسژعه فیزیکژی شژهر داشژته اسژت .نتژایج
پووهش حاضر نشان میدهد از بین عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهرها ،نقژش عوامژل اجتمژاعی و سیاسژی و وزن
مؤلفههای آنها به مراتب بیش از سایر موارد یعنی عوامل طبیعی و اقتصادی بوده است .نتایج پووهش حاضر با نتژایج
مطالعات فرید ( : 1979مبنی بر نقش پیوندهای روستا شهری و مهاجرت از روستاهای کوچک و متوسز و به عبژارتی
نقش عوامل اجتماعی در توسعه فیزیکی شهر ،یکسان میباشد .همچنین نتایج ایژن پژووهش بژا یافتژههژای مژرادی و
دولتآبادی ( : 1989مبنی بر نقش مهاجرتهای روستایی و نیز شبکه ارتباطی به عنوان علت اصژلی توسژعه فیزیکژی
شهر ،مطابقت دارد .همچنین با نتایج پووهش حسینزاده و همکاران ( : 1985دیژدگاههژا ،عوامژل و عناصژر مژؤثر در
توسعه فیزیکی شهرهای ایران ،که در آن افزایش بی رویه شهرها و رشد ناموزون آنها به دلیل مهاجرتهای بیرویه و
افزایش جمعیت از عومل اصلی در توسعه فیزیکی شهرهای ایران بوده ،هماهنگی دارد و با نتایج بزٌی ( : 1985تحلیژل
روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر در تضاد است .به منظور رسیدن به توسعه پایدار شهری ،مدیریت شهری مژی-
باید با استفاده و رعایت اصول و قوانین شهرسازی و مشارکت شهروندان در فرآیند شهرسژازی و بژا توجژه بژه عوامژل
اقتصادی و زیست محیطی به صورت آگاهانه بر روند توسعه شهر تسلز داشته باشد ،تژا محیطژی مطلژوب و شایسژته
زندگی انسان فراهم آید .بر این اساس و در راستای شهر پایدار و برخورداری از توسعه فیزیکی مطلژوب پیشژنهادهایی
به شرح زیر مطرح میشود:
 باتوجه به وسعت زیاد محدوده حوزه نفوذ شهر رحیمآباد ،امکانات و خدمات مورد نیاز ،تأسیسات و تجهیزات
زیربنایی به منظور جلوگیری از مهاجرت به شهر رحیمآباد به عنوان مرکز تأمین خدمات مورد نیاز روستاها
فراهم گردد.
 فراهم ساختن فضاهای مسکونی و خدماتی مورد نیاز از طریق توسعه عمودی و افزایش تراکم در درون
محدوده شهر.
 توسعه فضایی متناسب و متوازن کاربریهای مشتلف شهر به منظور جلوگیری از ناهماهنگی و عد،
پیوستگی در توسعه فیزیکی شهر.
 توسعه عمودی شهر به منظور جلوگیری از توسعه خطی و جلوگیری از تشریب و گسترش بی رویه شهر در
اراضی حاصلشیز کشاورزی.
 توجه به ویوگیهای جمعیتی و پویایی جمعیت در برنامهریزی توسعه شهر با توجه به نقش عمده تحوالت
جمعیتی در توسعه فیزیکی شهر رحیمآباد.
 با توجه به تأثیر سرانههای شهری در تقسیم فضا ،در تعیین سرانههای شهری حدود منطقی سرانهها رعایت
شود.
 استفاده از فضاهای خالی داخل بافت شهر و بامات میر مثمر جهت پیوستگی بافت شهر و حفظ اراضی
حاصلشیزکشاورزی.
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 توجه و رعایت اصول توسعه پایدار (حفظ محیز زیست ،اراضی حاصلشیز کشاورزی و  ...در توسعه آتی
شهری.
منابع و مأخذ:
 .1ابراهیمزاده ،عیسی و قاسم رفیعی (« : 1988تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر مرودشت با
استفاده از مدلهای انتروپی شانون و هلدرن و ارایه الگوی گسترش مطلوب آن» ،فصلنامه پووهشهای
جغرافیای انسانی ،سال  ،11شماره  ،93تهران ،صص .119 -198
 .1اداره کل مسکن و شهرسازی استان گیالن (« : 1931طرح جام شهر رحیمآباد» ،مهندسین مشاور آتیه
سازان محیز.
 .9اداره کل هواشناسی استان گیالن ( : 1931آمار دادههای اقلیمی ایستگاه هراتبر رحیمآباد ،رشت.
 .1بزی ،خدارحم (« : 1985تحلیلی بر روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر زابل» ،فصلنامه چشمانداز
جغرافیایی ،سال اول ،شماره  ،1رشت ،صص .5-17
 .5پاپلییزدی ،محمد حسین و حسین رجبی سناجردی ( : 1981نظریههای شهر و پیرامون ،انتشارات سمت،
چاپ اول ،تهران.
 .9پوراحمد ،احمد و علی شماعی (« : 1981اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر جمعیت بافت قدیم شهر»،
فصلنامه علو ،اجتماعی ،شماره  ،18تهران ،صص .9-91
 .7پوراحمد ،احمد ،یدقار ،علی و کیومرث حبیبی (« : 1981بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با
استفاده از  GISو  ،»RSنشریه هنرهای زیبا ،شماره  ،19تهران ،صص .15-91
 .8جباری ،ندا ،ثروتی محمدرضا ،حسینزاده ،محمد مهدی و جمیله توکلی نیا (« : 1983بررسی روند توسعه
فیزیکی بشش شمال مرب شهر تهران (مطالعه موردی :حصار » ،فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال سو،،
شماره  ،11تهران ،صص .99-51
 .3حسینزاده دلیر ،کریم و حسن هوشیار (« : 1985دیدگاهها ،عوامل و عناصرمؤثر درتوسعه فیزیکی شهرهای
ایران» ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره  ،9مشهد ،صص .119-119
 .11حسینی ،هاشم ،کر ،،امیر ،صفاری ،امیر ،قنواتی ،عزتاله و ابراهیم بهشتی ،جاوید (« : 1931ارزیابی و
مکانیابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی :شهر دیواندره » ،فصل-
نامه تحقیقات کاربردی علو ،جغرافیایی ،دوره  ،11شماره  ،19تهران ،صص .99-89
 .11حسینی ،سیدعلی ،پوراحمد ،احمد و رضا ویسی (« : 1931مکانیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر رشت
با استفاده از مدل  ،»AHPفصلنامه چشمانداز جغرافیایی در مطالعات انسانی ،سال هشتم ،شماره ،19
رشت ،صص .55-71
 .11سرور ،جلیلالدین و بهمن رمضانی (« : 1989تحوالت ژیومورفولوژیکی دلتای پلرود شرق گیالن (از کواترنر
تا امروز » ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال چهار ،،شماره  ،11تهران ،صص .83-119
 .19شکویی ،حسین ( : 1977دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ،جلد اول ،انتشارات سمت ،تهران.
 .11عظیمی آملی ،جالل ( : 1988اصطالحات و مفاهیم علو ،شهری ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور،
چاپ اول ،نور.
 .15فرید ،یداله ( : 1979جغرافیا و شهرشناسی ،انتشارات دانشگاه تبریز ،چاپ دو ،،تبریز.
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تحليل عوامل مؤثر در توسعه فيزیکی شهر رحيم آباد (شهرستان ....

 .19مرکز آمار ایران ( : 1955 ،95 ،75 ،85 ،31نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان
رودسر ،تهران.
 .17مهندسین مشاور طرح و بنا ( : 1999طرح هادی شهر رحیمآباد ،رشت.
 .18موسوی ،میرنجف ،سعیدآبادی ،رشید و رسول فهر (« : 1983مدل سازی توسعه کالبدی و تعیین مکان
بهینه برای اسکان جمعیت شهر سردشت تا افق  1111به روش دلفی و منطق بولین در محیز ،»GIS
فصلنامه مطالعات و پووهشهای شهری و منطقهای ،سال دو ،،شماره  ،9اصفهان ،صص .95-51
 .13معاونت برنامهریزی استانداری گیالن ( : 1931سالنامه آماری استان گیالن ،رشت.
 .11نظریان ،اصغر و سیمین توالیی ( « : 1985تعیین جهات توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از داده-
های ماهوارهای ( RSو سیستم اطالعات جغرافیایی» ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال سو ،،شماره ،3
تهران ،صص .1-3
 .11نصیری ،معصومه (« : 1981نقش دولتها در تغییرات فضایی شهر بابل» ،فصلنامه پووهشهای جغرافیایی،
شماره  ،18تهران ،صص .91-18
 .11ولیشانی ،نیلوفر ،چرخابی ،امیر حسین ،خیرخواه زرکش ،مسعود و محمد جعفر سلطانی (« : 1931کاربرد
سیستم اطالعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره ( MCDMدر پهنه بندی درجه تناسب توسعه
فیزیکی اراضی شهری (مطالعه موردی :شمال شهر کرج » ،مجله کاربرد سنجش از دور در علو ،مناب
طبیعی ،سال دو ،،شماره  ،1بوشهر ،صص .1-11

