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  چكيده

هاي رسمي كشور، ما  مراتب شهري و مطالعة شهرهاي داراي سطوح مختلف جمعيتي در سرشماري بررسي سلسله
رغم داشتن جمعيتي  اين پديده، تبديل و ارتقاي روستاهاي كوچك به شهر به. سازد اي جديد مواجه مي را با پديده

سوم از شهرهاي كشور را  مروزه بيش از يكها كه ا اين سكونتگاه. شده براي شهرشدن است كمتر از آستانة تعريف
مقالة حاضر با . اند دهند، كمترين امكانات، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري را در خود جاي داده تشكيل مي

افزار  هاي رسمي عمومي كشور و بهره گرفتن از نرم تحليلي و با استفاده از آمارهاي سرشماري - روش توصيفي
ArcGIS نتايج حاصل از . انجام گرفته است اي براي نشان دادن توزيع فضايي اين شهرها، در مقياس ملي و منطقه

ها در نظام شهري ايران وجود داشته  دهد كه تبديل روستاهاي كوچك به شهر، در همة دوره تحقيق نشان مي
شهر كشور در آن  1139د، كه از توان مشاهده كر است، اما بيشترين تعداد آن را در آخرين سرشماري كشور مي

از داليل انتخاب چنين سياست و راهبردي از طرف . اند نفر داشته 5000نقطة شهري جمعيتي كمتر از  370سال، 
دار بين متغيرهاي فاصله از پايتخت، فاصله از شهرهاي  تواند وجود رابطة كامالً مستقيم و معني وزارت كشور، مي

بدين معني كه هرچه از تهران و از مراكز . گونه شهرها باشد استان با تعداد اينگيري  مركز استان و سال شكل
از آنجا كه تعداد . گردد شده به شهر افزوده مي ها بيشتر فاصله بگيريم بر تعداد روستاهاي كوچك تبديل استان

توان  ديگر كشور است، ميهاي  گرفته مانند خراسان جنوبي بيشتر از استان شكل هاي تازه گونه شهرها در استان اين
مديريتي و سياسي براي تقويت  -  استنباط كرد كه راهبرد تبديل نقاط روستايي به شهر، راهبردي اداري

اي در نواحي دوردست و مناطق محروم و همچنين سياستي براي پركردن شكاف  تمركززدايي و توسعة منطقه
 . گرفته است ازه شكلهاي ت ها و بخش ها، شهرستان مراتب شهري در استان سلسله
  

     .شهر، نظام شهري اندازة جمعيت، تبديل روستا به شهر، توسعة روستايي، خام :ها كليدواژه
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  مقدمه

هاي مختلف تاريخي و مناطق مختلف متناسب با هر  هاي شهر و مفهوم آن در دوره ويژگي
هاي مختلف  معيارهاي شهرشدن در دوره. هايي داشته است سرزمين و در مسير تاريخ آن تفاوت

امروزه بيان تعريف جامعي از شهر كه . هاي مختلف نيز يكسان نبوده است تاريخي و در مكان
هاي اقتصادي و  اي جهان را دربرگيرد دشوار است، چراكه شهرها به نظامبتواند همة شهره

). ، م1374نظريان، (اجتماعي همساني وابسته نيستند و نكات مشتركي بين آنها وجود ندارد 
ها به شهر يا روستا در همة  بندي سكونتگاه ترين و بهترين معيارها براي تقسيم يكي از ساده

معيار نيز در كشورهاي مختلف  رچند اينهيا اندازة جمعيت است؛ كشورهاي جهان، معيار كمي 
نفر است كه  2000 ، جمعيتبراي مثال، مالك تشخيص شهر در كشور فرانسه. يكسان نيست

در روسيه . )83، 1380شكوئي، ( مشابه مالك جمعيتي در آلمان، جمهوري چك و تركيه است
نفر و در  10000تاجيكستان بيش از  هزار نفر، در اوكراين، مولداوي و 12000بيش از 

شود، به شرط آنكه بخشي از جمعيت  نفر شهر ناميده مي 5000تركمنستان جمعيت بيش از 
درصد جمعيت شهري را براي  25كنند، بيش از  شهري كه از توليدات زراعي امرار معاش مي

بنابراين، ). 3 ،1368فريد، (درصد را براي تركمنستان تشكيل ندهد  32هاي غربي و  جمهوري
هاي تجربي متنوع و متعدد را برآورده  كه نيازهاي پژوهش نحوي يافتن تعريفي واحد براي شهر به

ها و جوامع گوناگون مناسب تلقي گردد، غيرممكن  سازد و براي همة انواع شهر در همة زمان
ن در كشور ما مالك و معيار تمايز شهر از روستا از زما). 43، 1368پيران، (است 

ـ چندين بار تغيير كرده؛  هاي عمومي نفوس و مسكن تا به امروز ـو حتي پيش از آن سرشماري
  .تشريح شده است 1كه روند آن در جدول 

شود، قانون تقسيمات كشوري براي معرفي معيار  مشاهده مي 1طور كه در جدول  همان
از معيار جمعيتي صرف به اي كه  گونه ها، تغييرات زيادي به خود ديده، به شهرشدن سكونتگاه
  . تغيير يافته است) اداري يعني مركز شهرستان و مركز بخش –جمعيتي (معيارهاي تركيبي 
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  روند تغييرات معيارهاي تبديل نقاط روستايي به شهر. 1جدول 

  دوره
معيار تبديل و 

ارتقاي روستا به 
  شهر

  توضيحات

  اداري –هاي كمي، كيفي، تاريخي و سياسي اي از مالكمجموعه فاقد مالك خاص 1335تا سال 
  -  نفر جمعيت5000 1335 -1355

كلية+نفر5000  1355- 1362
  ها مراكز شهرستان

، شهر )شان بدون در نظر گرفتن جمعيت(هاكلية مراكز شهرستان
  .شدند محسوب مي

وجود + نفر  10000  1362 -1371
  شهرداري

اي  مركز آمار ايران عالوه بر تغيير معيار كمي شهرشدن، نقاط جمعيتي
اداري و استراتژيكي،  –را كه وزارت كشور به داليل امنيتي، سياسي 

  .در آنها شهرداري تأسيس كرده نيز شهر محسوب كرده است

1389- 1371 
نفر6000و4000

روستاهاي مركز + 
  بخش

معيت و روستاهاي واجد شرايط روستاهاي مركز بخش با هر ميزان ج
 6000و در تراكم متوسط داراي  4000چنانچه در تراكم كم داراي 

  .عنوان شهر شناخته شوند توانند به نفر جمعيت باشند مي

  تاكنون 1389
مركز+نفر3500
روستاهاي + بخش 

  واجد شرايط

و روستاهاي واجد شرايط  ،روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي
  .شوند نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي 3500اي چنانچه دار

 1385وزارت كشور، ، 168، 1362وزارت دادگستري،  :منبع

  
هاي اخير، الگوي نظام سكونتگاهي در ايران را  تغيير در قانون تقسيمات كشوري در دهه

تر شدن قاعدة هرم  اين تغييرات باعث پهن). Rezvani et al., 2009(شدت تغيير داده است  به
). 1385وزارت كشور، (مراتب شهري و ايجاد شكاف بيشتر طبقات در كشور شده است  سلسله

ها، پرسشي اساسي  هرچند شناخت دليل تغييرات معيارهاي جمعيتي براي شهرشدن سكونتگاه
شده در  جمعيتي بيان نكردن معيارهاي است، اما نوشتار حاضر در پي بررسي داليل رعايت

هاي سرشماري، تعداد زيادي شهر در نظام شهري كشور  در همة دوره. قوانين و مقررات است
اند اما به داليل مختلفي شهر به  شده بوده تر از معيار جمعيتي بيان ظاهر شده، كه كوچك

م شهري كشور اين موضوع در دو دهة اخير، پديدة كامالً بارز و مشهودي در نظا. اند حساب آمده
سوم شهرهاي  كه تعداد اين قبيل شهرهاي خارج از معيار و قاعده، نزديك به يك اي گونه است، به
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شده، و  اگرچه تحقيقات زيادي در مورد روستاهاي تازه به شهر تبديل. دهد كشور را تشكيل مي
پديده را در  مقياسي كه اين تأثيرات و پيامدهاي اين سياست انجام شده است، اما مطالعة بزرگ

. اي آن را بررسي كند، وجود ندارد سطح كل كشور و همچنين توزيع فضايي ملي و منطقه
اي درخصوص روستاهاي  بنابراين، هدف اصلي مقالة حاضر بررسي كلي در مقياس ملي و منطقه

ويژه آن دسته از روستاهايي است كه فارغ از معيار جمعيتي به شهر  به شده به شهر،  تبديل
  . اند يل شدهتبد

  
  پيشينة تحقيق 

هاي  ين راهبردها براي كاهش نابرابريتر مهميكي از در اغلب كشورهاي درحال توسعه 
 1940از دهة به ديگر سخن، . اي، تبديل روستاها به شهر و تقويت آنها بوده است منطقه

ميالدي تاكنون چندين الگو در زمينة توسعه با تأكيد بر توسعة اقتصادي ارائه شده است كه 
گلي و (بازتاب فضايي آن، تمركز بيش از حد جمعيت و فعاليت در شهرهاي بزرگ بوده است 

تبديل روستا به شهر فرايندي چندوجهي است كه در جايي اتفاق ). 155، 1385عسگري، 
 ,Knight(مدت هستند  دنبال اصالحات اجتماعي طوالني هاي محلي آن به كه دولت افتد مي

عملكردهاي شهري در «سياست ارتقاي روستا به شهر در ايران برمبناي راهبرد . )249 ,1994
تبديل روستا به شهر را يكي اين استراتژي . است )UFRD(استراتژي يوفرد يا » توسعة روستايي

البته  برمبناي اين استراتژي، تبديل روستا به شهر كوچك ـ. شمارد از راهكارهاي توسعه برمي
در ايران نيز . حل اساسي توسعة روستايي است آنهايي كه ظرفيت الزم براي اين كار را دارندـ راه

راكز روستايي به شهرهاي طي نيم قرن اخير، رشد فزايندة تعداد شهرها از طريق تبديل م
كوچك، ازجمله تأثيرات فرايند شهرگرايي شتابان بر ساختار فضايي و جمعيتي كشور بوده، 

و  1385شهر در سال  1016به  1335شهر در سال  199كه تعداد شهرهاي كشور از  طوري به
ال به عبارت ديگر، از س). 1391مركز آمار ايران، (رسيده است  1390شهر در سال  1139
جز  از اين تعداد، به. شهر به شهرهاي ايران افزوده شده است 940تعداد  1390تا سال  1335
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 914يعني  كه براي جذب سرريز جمعيتي شهرهاي بزرگ احداث شدند، بقيه ـ 1شهرجديد 26
  . اند شهر ديگرـ روستاهايي بودند كه به شهر ارتقا يافته
وقوع پيوسته  به بعد به 1375كشور از سال  بيشترين افزايش تعداد شهرها در نظام شهري

روز يك شهر موجوديت پيدا كرده و به نظام  10هر ) 1375- 1390(ساله 15در دورة . است
تعدادي از اينها روستاهايي بودند كه با افزايش جمعيت و رسيدن . شهري ما افزوده شده است

اي از اين  اما بخش عمده. دبه آستانة جمعيتي مورد نياز براي شهرشدن، به شهر تبديل شدن
رغم اينكه حداقلِ جمعيت مورد نياز براي  شهرهاي جديدالتأسيس، روستاهايي هستند كه به

شهرشدن را نداشتند، به داليل مختلفي مانند تقاضا و پيگيري مردم محلي، موقعيت مناسب يا 
نسبتاً  خاص جغرافيايي، موقعيت خاص سياسي، مركزيت بخش در تقسيمات كشوري، جمعيت

و در نهايت با موافقت مسئوالن در  زياد، پيگيري نمايندة شهرستان در مجلس شوراي اسالمي 
سطح بخش، شهرستان، استان، وزارت كشور و كميسيون سياسي و دفاعي دولت، به شهر ارتقا 

حال پس از گذشت بيش از يك دهه از اتخاذ چنين سياستي، برخي از محققان حوزة . اند يافته
اند، كه در ادامه  عات شهري و روستايي با ارزيابي اين سياست به نتايج گوناگوني دست يافتهمطال

  .دوش يم هتخادرپ اهنآ هب
درصد  5/28به شهر، تنها ) در استان اصفهان(در پژوهشي در زمينة نتايج تبديل روستاي اژيه 

ويان، اين پاسخگ. از پاسخگويان از چنين تغييري رضايت داشتند و ديگران از آن ناراضي بودند
ترين داليل  هاي نگهداري دام را از مهم وساز، و عوارض و محدوديت هاي ساخت افزايش هزينه

تأثيرات ) 1391(كريمي و همكاران ). 1390برقي و همكاران، (اند  شان ذكر كرده نارضايتي
به شهر را در ) واقع در شهرستان سياهكل در استان گيالن(سياست تبديل روستاي ديلمان 

آمده گوياي اين واقعيت است كه تبديل  دست نتايج به. اند ناطق كوهستاني سنجيدهتوسعة م
فرهنگي و ارتقاي وضعيت  – هاي اجتماعي ديلمان به شهر در رونق اقتصادي، بهبود شاخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. New town 
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نتايج پژوهش ديگري ). 1391كريمي و همكاران، (محيطي تأثير چنداني نداشته است -كالبدي
شهرستان كاشمر، در تثبيت و نگهداري جمعيت، بسط كاركردها  دهد كه شهر ريوش در نشان مي

سرايي و (به نواحي پيراموني و حوزة نفوذ و ارائة اشتغال، امكانات و تسهيالت ناموفق بوده است 
هاي  معتقد است كه در كشور ما فرايند تبديل سكونتگاه) 1383(گلي ). 1386اسكندري ثاني، 

گيرد و بسياري از  ناخت و ارزيابي مقدماتي صورت ميگونه ش روستايي به شهر بدون هيچ
هاي الزم و  نيازها و زيرساخت شوند كه فاقد پيش ها در شرايطي به شهر تبديل مي سكونتگاه

  . ضروري شهري هستند
اين شهرها تا حدودي برخي كنند و معتقدند كه  اي هم اين سياست را موفق ارزيابي مي عده

اند و امكانات در  هاي اداري، تجاري و خدماتي به وجود آورده ينههاي شغلي را در زم از فرصت
اي روند مهاجرت به شهرهاي  همچنين تبديل روستا به شهر تا اندازه. آنها افزايش يافته است

اين شهرها، بستر ). 1380ايزدي خرامه، (بزرگ را كند كرده و به تثبيت انجاميده است 
ة اتصال فضاهاي روستايي با شبكة شهري قلمداد هماهنگ توسعة شهري و روستايي و حلق

هاي روستايي  و تقريباً خأل مراكز خدمات شهري را در حوزه) 1388نوري و همكاران، (شوند  مي
از سوي ديگر، شهرهاي مذكور در تقويت خدمات تجاري، اداري، آموزشي و . كنند پر مي

با ). 1386ضياءتوانا و اميرانتخابي، ( اند بهداشتي روستاهاي حوزة نفوذ شهرهاي جديد مؤثر بوده
ها و وابستگي نقاط  شهرشدن روستاها و استقرار امكانات و خدمات در آنها، از ميزان مراجعه

شده  در مطالعة انجام). 1386رضواني و همكاران، (روستايي به شهرها آشكارا كاسته شده است 
كاركرديِ - كه تحوالت ساختاري سور، نويسندگان نتيجه گرفتند تأسيس كاني روي شهر تازه

هاي  هايي منفي همچون كاهش نقش فعاليت وجودآمده در اين مكان پس از شهرشدن، جنبه به
، و افزايش قيمت زمين و )آب، برق و مانند آن(هاي زندگي  زراعت و دامداري، افزايش هزينه

همچون افزايش  هاي مثبتي بازي زمين داشته است؛ اما در عين حال داراي جنبه رواج بورس
كمي و كيفي خدمات، كاهش مهاجرفرستي و افزايش مهاجرپذيري، بهبود نظم هندسي آرايش 

، يكي از )1387(طاهرخاني ). 1388رحماني فضلي و پريشان، (ها نيز بوده است  فضايي خانه
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شدن  شده به شهر را رواج سوداگري زمين و خارج هاي روستايي تبديل تبعات منفي سكونتگاه
اي ديگر، پيامدهاي سياست تبديل  در مقاله. داند هاي كشاورزي از چرخة توليد مي نزمي

تأسيس فيروزآباد در  اي روي دو شهر تازه صورت مطالعة تطبيقي و مقايسه روستاها به شهر به
سال گذشته از روستا به شهر ارتقا  10كه در  استان لرستان و صاحب در استان كردستان ـ

نتايج اين پژوهش، تأثيرات متفاوت و گاه نتايج كامالً معكوسي را از . شده است اندـ بررسي يافته
تبديل روستاي فيروزآباد به . دهد اجراي يك سياست در دو روستاي مورد مطالعه نشان مي

ـ ارتقا داده،  به استثناي قلمرو سالمت در كلية قلمروهاي مورد بررسي ـ راشهر، كيفيت زندگي 
اما تبديل روستاي صاحب به شهر نتوانسته است كيفيت زندگي ساكنان را در چهار قلمرو 

البته ). 1389رضواني و همكاران، (آموزش، سالمت، تفريح و اوقات فراغت، و كار بهبود بخشد 
. اند گونه شهرها به نتايج مشابهي دست يافته م درخصوص ايناي از مطالعات جهاني ه پاره
گونه شهرها  به فقدان زيرساخت و خدمات اساسي در اين) 2008(عنوان مثال، چادنوپادياي  به

همچنين برخي افراد از انگلي . نيافتن به توسعة پايدار اشاره دارد در هند و نقش آن در دست
نقش شهرهاي كوچك را در حوزة نفوذشان، نقشي كنند و  بودن اين نوع شهرها ياد مي

آنها معتقدند كه اقدام مذكور، منابعي را كه ). Omaja, 1978, 882(دانند  استعماري مي
شهرها منتقل  گذاري به مراكز كالن تواند براي ساكنان روستاها مفيد باشد، با هدف سرمايه مي
  ).Rondinelli, 1983, 391( كند مي

  
  روش تحقيق

هاي  محدودة زماني موردمطالعة سرشماري. تحليلي است –قيق در اين مقاله، توصيفي روش تح
شهرهاي . به بعد و محدودة مكاني آن هم كل كشور است 1335عمومي نفوس و مسكن از سال 

موردمطالعه در اين پژوهش، روستاهايي هستند كه در پي اجراي سياست ارتقاي روستاها به 
البته پژوهش حاضر به همة اين شهرهاي جديد نپرداخته، بلكه آن . ندا شهر، تبديل به شهر شده

شهرهاي كمتر از  رغم نداشتن معيار جمعيتي به  دسته از روستاهايي كه خارج از قاعده به
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تمركز اصلي اين تحقيق، روي روستاشهرها يا . اند اند، بررسي شده نفر تبديل شده 5000
شان  اي كه در زمان شهرشدن شده تأسيس  ي تازهشهرهاي كوچك نيست بلكه فقط به شهرها

. پردازد اند، مي شده در ضوابط و مقررات، سكنه و نفوس داشته كمتر از معيار جمعيتي مشخص
اي آنها، تأثير  هايي و بررسي منطقه وجو و كشف داليل شهرشدن چنين سكونتگاه در جست

استان و سال تأسيس استان بررسي  برخي از متغيرها مانند فاصله از پايتخت، فاصله از مركز
  .شده است

  
  هاي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته

چهارم كل جمعيت دنيا در روستاشهرها  تقريباً نيمي از جمعيت شهري جهان و حدود يك
با اين حال، اكثر . )Satterthwaite and Tacoli, 2003( كنند زندگي مي) شهرهاي كوچك(

و اين  )World Bank, 2000( اند شهرهاي بزرگ تمركز كردهمطالعات بر مسائل و مشكالت 
در كشور . ـ شده است از نظر توسعه و تحقيق  توجهي به مسائل شهرهاي كوچك ـ امر باعث بي

ما نيز هرچند مشكل اصلي نظام شهري، وجود بسياري از مسائل و مشكالت اجتماعي، فرهنگي، 
رگ است، اما اين موضوع نبايد به غفلت از شهرها و شهرهاي بز اقتصادي و كالبدي در كالن
هاي مختلف  طور كه گفته شد، در دوره همان. مراتب شهري بينجامد شهرهاي ردة پايين سلسله

شده  شان به بيش از آستانة جمعيتي تعيين سرشماري تعدادي از روستاهاي بزرگ كه جمعيت
گرديد و شهرداري در آنجا  يرسيد، بنا به دستور وزارت كشور تبديل به شهر م براي شهر مي
اما پرسش اصلي . هاي مختلف سرشماري متفاوت است كه تعداد آنها در دوره شد ـ تأسيس مي

شان و نرسيدن به آستانة جمعيتي  اين پژوهش، روستاهايي هستند كه با وجود جمعيت كم
سازي نام  سادهمنظور  نويسنده به. اند ، به شهر تبديل شده)نفر 5000(مورد نياز براي شهرشدن 

اين شهرهاي جديدالتأسيس از نظر . را برساخته است» شهر خام«بردن از اين نوع شهرها، واژة 
شباهتي به شهر ندارند و فاقد هرگونه امكانات،   سيماي كالبدي و ساخت و بافت داخلي هيچ

تجهيزات، تأسيسات و خدمات زيربنايي براي شهرشدن هستند و صرفاً به داليل اداري، 
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بنابراين، هرجا در اين مقاله از واژة . اند مديريتي، سياسي و استراتژيكي نام شهر به خود گرفته
شده  شود، منظور شهرهايي است كه با وجود نداشتن معيار جمعيتي تعيين شهر استفاده مي خام

اي نفر بر 5000علت انتخاب معيار جمعيت زير . اند به مقام شهر ارتقا يافته) نفر 5000يعني (
ها، معيار  شهر بودن نقاط شهري مورد بررسي اين است كه تقريباً در همة دوره تعيين خام

) 1371تا  1362از سال (نفر بوده است و فقط در دورة كوتاهي  5000شهرشدن نزديك به 
هاي بعد با تغييراتي جزئي دوباره به همان روند  هزار نفر تغيير يافت، اما در سال10معيار به 
  . رگشتگذشته ب

ها در طول دورة رشد و نموشان  هاي انساني اعم از شهر يا روستا نيز همانند انسان سكونتگاه
كنند و گذار از يك مرحله به مرحلة بعد،  مراحل كودكي، نوجواني، بلوغ و بالندگي را طي مي

فرهنگي و  – نيازمند تأمين حداقلي از استانداردهاي جمعيتي، نهادي، كاركردي، اجتماعي
كه در نظام شهري  چنان آن(اما تبديل و ارتقاي نقاط روستايي كوچك به شهر . هيالتي استتس

، همانند اين است كه به سكونتگاهي پيش از آنكه به مرحلة بلوغ )كشورمان باب شده است
گيرد كه  بدين ترتيب سكونتگاه مذكور در شرايطي قرار مي. برسد، عنوان و مقام شهر داده شود

س است و درنتيجه با مسائل و مشكالت مختلف و متعدد اقتصادي، مالي و اجتماعي براي آن نار
  .شود مواجه مي
شده به  گونه روستاهاي كوچك تبديل شود، تعداد اين مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان

نقطة  14شمسي،  1335، در سرشماري سال )نفر جمعيت 5000روستاهايي با كمتر از (شهر 
صورت  سكونتگاه به 14شهر ايران در آن سال،  199بدين ترتيب، از . سكونتگاهي بوده است

 1800شان شهر چابهار در استان سيستان و بلوچستان با  ترين جمعيت كم اند، كه شهر بوده خام
شهر وجود داشت كه  خام 4شمسي،  1345در سرشماري سال . نفر جمعيت بوده است

ترين شهر كشور در آن سال، شهر ماهان  كوچك. تعدادشان نسبت به دورة قبل كاهش يافته بود
نقطة  22شمسي،  1355در سرشماري سال . نفر جمعيت بوده است 751در استان كرمان با 

شده در قوانين و مقررات، از طرف وزارت  شهري، با وجود نرسيدن به آستانة جمعيتي تعيين
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 2292شهر در استان ايالم با  شهر در آن سال، دره ترين خام جمعيت كم. كشور، شهر اعالم شدند
شده، به ترتيب  ه سرشماري گفتهگونه شهرها در س ميانگين جمعيت اين. نفر جمعيت بوده است

شهرها  به بعد تعداد خام 1365اما از سرشماري سال . نفر بوده است 3605و  3810، 3515
شهر كشور  496شهر از مجموع  87كه تعدادشان در همان سال به  اي گونه افزيش يافت، به

عيتي درصد شهرهاي كشور در اين سرشماري فاقد معيار جم 5/17رسيد؛ بدين معني كه 
فارغ از (ويژه روستاهاي كوچك  به  سياست تبديل و ارتقاي روستا به شهر ـ. اند شده بوده تعيين

گونه  تعداد اين. هاي بعد با سرعت و جديت بيشتري ادامه پيدا كرد ـ در دوره)آستانة جمعيتي
درصد كل شهرهاي 3/14معادل (نقطة شهري  88شمسي، به  1375شهرها در سرشماري سال 

، تعداد 1390و  1385هاي  در دو سرشماري آخر يعني سال. رسيد) شهري ايراننظام 
تعداد  1385درصد شهرهاي كشور رسيد، بدين ترتيب كه در سال  30شهرها به بيش از  خام

 1139شهر از مجموع  370تعداد  1390و در سال ) درصد كل شهرها 9/31معادل (شهر  324
  . اند شده بوده ، داراي جمعيت زير حد تعيين)ادرصد كل شهره 5/32معادل (شهر كشور 

تدريج كم شده و  شهرها به اين است كه ميانگين جمعيت خام 2نكتة جالب توجه در جدول 
رسيده است، بدين معني كه در  1390نفر در سال  2847، به 1335نفر در سال  3515از 

شك، پيدايش  بي. اند ل شدههاي اخير، برخي نقاط روستايي بسيار كوچك هم به شهر تبدي دوره
اند اما تعدادشان در دو سرشماري  ها وجود داشته چنين شهرهايي كه اگرچه در همة سرشماري

اي  سوم تعداد كل شهرهاي كشور رسيده است، در نظام شهري كشور ما پديده آخر به حدود يك
، 1385ترين شهرهاي ايران در سرشماري سال  كوچك. جديد و درخور بحث و بررسي است

نفر جمعيت، و  9با  1390نفر جمعيت و همان شهر در سال  20سومار در استان كرمانشاه با 
نفر جمعيت  200نفر و گزنك در استان مازندران با  184چناره در استان كردستان با شهرهاي 

برابر با  1390در سال ) تأسيس شهر تازه 370(شهرها  مجموع جمعيت كل خام. هستند
و  دهد يم يلشكت ار هفتم جمعيت شهر تهران ، كه كمتر از يكتسا بودهنفر  1053535

  . شك موضوعي درخور تأمل است بي
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  شهرهاي كشور هاي نظام شهري و خام برخي از ويژگي. 2جدول 

  1335 1345 1355 1365 1375  1385  1390  
كل تعداد 
شهرهاي 
  كشور

191  271  373  496  617  1012  1139  

كل جمعيت 
شهري 
  كشور

5997  9794  15855  26845  36700  48259  53646  

تعداد 
  370  324  88  87  22  4  14  شهرها خام

درصد 
  شهرها خام

84/5  34/8  74/4  5/17  3/14  9/31  5/32  

مجموع 
جمعيت 

  شهرها خام
45706  15243  21631  187043  295505  900015  1053535  

ميانگين 
جمعيت 

  شهرها خام
3515  3810  3605  3120  3358  2778  2847  

  

 1012، از مجموع 1385شود، در سرشماري سال  مشاهده مي 3طوركه در جدول  همان
 3نفر و  2500درصدشان زير  10نفر،  5000درصدشان زير  18شهر نظام شهري كشور، 

نيز  1390ها در سال  اين نسبت. اند نفر جمعيت داشته 1000زير ) شهر 31معادل (درصدشان 
 33حدود (سوم شهرهاي كشور  ر زمان حاضر نزديك به يكد. شود با اندكي تغيير مشاهده مي

 25نفر و  2500شهرهاي زير ) درصدشان 06/11(دهم  نفر، يك 5000شهرهاي زير ) درصدشان
  . نفر جمعيت دارند 1000شهر زير 
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  شهرها در سه دورة آخر سرشماري هاي مختلف جمعيتي خام اندازه. 3جدول 

 1375 1385  1390  
  درصد  تعداد  درصد  تعداد ∗درصد  تعداد  اندازة جمعيت

  22/19  219  3/18  186  04/10  62  نفر 2500 -5000

  06/11  126  5/10  107  4/3  21  نفر 2500-1000

  19/2  25  06/3  31  81/0  5  نفر 1000زير 

  5/32  370  9/31  324  3/14  88  جمع

  . منظور از درصد در اينجا نسبت به كل شهرهاي كشور است ∗
  

آيد كه سطح دوم  مراتب و سطوح جمعيتي شهرهاي كشور چنين برمي از بررسي سلسله
هزار نفر جمعيت، در همة  25تا  5مراتب شهري، يعني روستاشهرها يا شهرهايي با  سلسله
به بعد  1375البته از سال . اند ها بيشترين تعداد شهرهاي كشور را به خود اختصاص داده دوره

سرعت رو به افزايش نهاده است،  شهرها به سرعت رو به كاهش و تعداد خام تعداد روستاشهرها به
شهرها بيشترين تعداد شهرها را  كه در دو سه دورة اخير، بعد از روستاشهرها، خام نحوي به

  . اند تشكيل داده
نشان از همبستگي مستقيم منفي بين اندازة جمعيتي شهرها و تعداد آنها دارد،  1شكل 

مانند   مراتب جمعيتي قرار دارند ـ شهرهاي معدودي در ردة باالي سلسله بدين معني كه
ـ و )نفر جمعيت 1000تا  500بيش از يك ميليون نفر و (و شهرهاي بزرگ  هاشهر كالن

شهرها و  مانند خام  گيرند ـ هاي پايين نظام شهري جاي مي بيشترين تعداد شهرها در رده
آيد كه  بدين ترتيب، هرمي به دست مي). جمعيتهزار نفر  25شهرهاي زير (روستاشهرها 

و شهرهاي داراي جمعيت ) و با تعداد بيشتر(آن  شهرهاي داراي جمعيت كمتر، در قاعدة 
  ). 1شكل (قرار دارند ) و با تعداد كمتر(بيشتر، در رأس آن 
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  نفر جمعيت، در كل كشور 5000شده با كمتر از  تأسيس  نقشة توزيع فضايي شهرهاي تازه. 2شكل 

  
دهد كه ضمن اينكه رابطة  دست مي قانونمندي را بهشهرها چند  بررسي توزيع فضايي خام

توانند در بيان علل به وجود آمدن  كنند، مي بين توزيع فضايي آنها و برخي متغيرها را بيان مي
  .شهرها و يا داليل اتخاذ چنين سياستي از طرف وزارت كشور نيز رهگشا باشند خام

رها با فاصله از پايتخت است؛ بدين شه نخستين قانونمندي، وجود رابطة بين تعداد خام. 1
شهرها افزوده  سياسي كشور فاصله بگيريم، بر تعداد خام- معني كه هرچه از مركز اداري

دست آمده بين دو متغير فاصله از تهران و متغير تعداد شهرهاي  ضريب همبستگي به. گردد مي
د رابطة مستقيم و مثبت است، كه نشان از وجو 725/0نفر برابر با  5000تأسيس كمتر از  تازه

شود، اما اين  شهرها افزوده مي اگرچه با فاصله گرفتن از تهران، بر تعداد خام. بين آنها دارد
غربي  غربي و جنوب در قسمت شمال هاي جغرافيايي يكسان نيست، مثالً وضعيت در همة جهت
شهرها مربوط به استان تهران و استان البرز  كمترين تعداد خام. هاست بيشتر از ساير بخش
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ها وجود نداشته  نفري در اين استان 5000هيچ شهر كمتر از  1385كه در سال  اي گونه است، به
جزء شهرهاي كمتر از ) صددر 15(شهر اين استان  40شهر از  6هم تنها  1390است و در سال 

هاي خراسان جنوبي، قم، خراسان  شهرها هم در استان بيشترين تعداد خام. اند نفر بوده 5000
ها،  شود و درصد بااليي از شهرهاي اين استان رضوي، اردبيل، هرمزگان و كرمان مشاهده مي

ان خراسان به عنوان مثال در است. نفر جمعيت هستند 5000جزء شهرهاي داراي كمتر از 
 . شود گونه شهرها محسوب مي شهر، جزء اين 22شهر از  15جنوبي 

ضريب . هاست شهرها و فاصله از مراكز استان قانونمندي دوم، وجود رابطة بين تعداد خام. 2
است، كه نشان از وجود رابطة معنادار و همبستگي باال  804/0همبستگي بين دو متغير مذكور 

شده به شهر عمدتاً در مناطق دورافتاده  رتي، روستاهاي كوچك تبديلبه عبا. ميان آنها دارد
از دو قانونمندي نخست . ها اند و نه در نزديكي شهرهاي بزرگ و مراكز استان استقرار يافته

آن هم (توان نتيجه گرفت كه وزارت كشور با در پيش گرفتن سياست تبديل نقاط روستايي  مي
كوشد به نوعي باعث رشد و  ـ مي ويژه در مناطق دورافتاده به  به شهر ـ) روستاهاي خيلي كوچك

هاي  اما در بررسي پژوهش. شان شود هاي اطراف يافته و سكونتگاه توسعة اين مناطق كمترتوسعه
شده مشخص گرديد كه اين سياست در دستيابي به هدف مذكور  قبلي و مطالعات موردي انجام

  .هاي مورد مطالعه پيشرفتي حاصل نشده است موفقيت چنداني نداشته و در اكثر نمونه
  

 شهرها ضرايب رگرسيوني و سطح معناداري متغيرهاي مؤثر بر تعداد خام. 4جدول 

 bضرايب رگرسيوني   متغيرهاي مستقل

ضرايب
استانداردشدة 

Beta  
t Sig 

  000/0  039/4  725/0  853/0  فاصله از پايتخت

  000/0  938/6  804/0  839/0  ها فاصله از مراكز استان

  محاسبات نگارنده: منبع
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توان به  مي) شهرها خام(شده به شهر  از بررسي فضايي روستاهاي كوچك تبديل. 3
شده و تعداد باالي  هاي تازه تأسيس قانونمندي ديگري رسيد كه نشان از وجود رابطة بين استان

هايي كه در دو سه دهة اخير در  دهد كه در استان ها نشان مي بررسي. شهرهاي آنها دارد خام
ها  از اين نمونه. شهرهاي بيشتري وجود دارد اند، خام شوري ما تأسيس شدهنظام تقسيمات ك

هاي خراسان شمالي، خراسان جنوبي، اردبيل، قم، كهگيلويه و بويراحمد و  توان به استان مي
شان در رديف شهرهاي كمتر  درصد شهرهاي 60چهارمحال و بختياري اشاره كرد، كه بيش از 

اند؛ البته فقط استان  ها در دو يا سه دهة اخير تشكيل شده ن استاناكثر اي. نفر هستند 5000از 
بنابراين دليل ديگر تبديل نقاط . دليل نزديكي به تهران از اين قاعده مستثناست البرز به

اي شكل  زماني كه استان تازه. مديريتي است –روستايي كوچك به شهر، رويكردهاي اداري 
شود چند روستا به بخش، و  هايي دارد كه منجر مي خشها و ب گيرد، نياز به شهرستان مي

گرفتن  با شكل. ترين روستاها به شهر، و چند بخش كوچك به يك شهرستان تبديل شوند بزرگ
به همين دليل . يابد هاي تازه، وجود چندين شهر حتي با جمعيت خيلي كم ضرورت مي استان

عالوه بر معيار جمعيتي، روستاهاي تغيير در ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري سبب شد كه 
بدين ترتيب، بسياري از . شان به شهر تبديل شوند نظر از تعداد جمعيت مركز بخش صرف

 . گرفته هستند شكل هاي تازه هاي جديدالتأسيس در استان  شهرها همان مراكز بخش خام

ربري اراضي، ريزي كا گونه شهرها از نظر سيماي كالبدي، برنامه بايد اذعان داشت كه اين
وجود تأسيسات و تجهيزات، امكانات و خدمات رفاهي، وجود نهادهاي مورد نياز اعم از نهادهاي 

زيرساختي براي  - دولتي و مدني، وجود خدماتي براي تأمين و تهية خدمات مورد نياز اداري
ند، ا هاي ديگر بسيار ضعيف روستاهاي حوزة نفوذشان، وضعيت معيشت مردم و بسياري از جنبه

گونه شباهتي با مفهوم واقعي شهر چه از بعد جمعيتي و چه از ابعاد ديگر   كه تقريباً هيچ تا جايي
  . مانند نهادي، كاركردي و كالبدي ندارند

هزار نفر جمعيت  10شهرها، در جهت مقابل روستاهاي بيشتر از  اما عالوه بر پديدة خام
شده براي  باالتر از آستانة جمعيتي تعيينوجود دارد كه با اينكه چندين سال است جمعيتي 
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رغم اطالع از  اند و وزارت كشور به شهرشدن دارند، اما به داليلي هنوز به همان شكل روستا مانده
گونه روستاها در  تعداد اين. دهد اين موضوع، به اين روستاهاي خيلي بزرگ اجازة شهرشدن نمي

دهد كه بيشتر  عة توزيع فضايي نشان ميمطال. نقطة سكونتگاهي بود 31شمسي،  1385سال 
شهرهايي مانند تهران، مشهد، اهواز، اصفهان، و  اين روستاها در اطراف شهرهاي بزرگ يا كالن

  . قزوين قرار دارند
  
  بحث

تواند معيار مناسب و درستي براي  تنهايي نمي برخي از دانشمندان معتقدند كه تعداد جمعيت به
توان به لوئيز ورث اشاره كرد كه با تعيين  از جملة اين افراد مي. تفكيك شهر از روستا باشد

شدت مخالف بود و آن را بيهوده  آستانة عددي و كمي براي تمايز جامعة شهري از روستايي به
هاي انساني  بندي سكونتگاه برخي هم با تقسيم). Wirth, 1938, 8؛ 1385فكوهي، (دانست  يم

ها داراي تنوع بيشتري  اند و معتقدند كه در واقعيت سكونتگاه به دو دستة شهر يا روستا مخالف
هستند و تعاريف رايج از شهر و روستا از نظر اداري، سياسي و علمي مصداق كامل، مانع و 

شده در خصوص اين موضوع و  هاي انجام پژوهش). 1385گلي و عسگري، (دارد جامعي ن
به عنوان . گذارد هاي كشورهاي ديگر را در اختيار مي هاي جهاني، نكات جالبي از تجربه تجربه

نفر به  20000معيار شهرشدن را از  1972مثال در كشور برزيل، وزارت امور داخلي در سال 
ميالدي تعداد زيادي شهر با اندازة  90كشور مكزيك، در دهة در . نفر تغيير داد 5000
وجود داشت كه روندي مشابه با كشورمان ) نفر جمعيت 20000(تر از معيار شهرشدن  كوچك

را در تبديل نقاط روستايي كوچك به شهر پشت سر گذاشت، البته اين دوره در مكزيك 
بة كشور ژاپن كه روندي عكس كشور تجر). Restrepo and Halffter, 2013(مدت بود  كوتاه

نفر  30000در كشور ژاپن در زمان حاضر معيار شهرشدن . ما دارد نيز درخور توجه است
هاي روستايي داراي بيش از  جمعيت است، اما برخالف كشور ما، در اين كشور اكثر سكونتگاه

دليل اصلي چنين . دشدن به شهر ندارن گونه تمايلي به ارتقا و تبديل نفر جمعيت، هيچ 30000
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هاي شهري  اي در ژاپن اين است كه درصورت تبديل شدن به شهر، شهروندان و سازمان  رويه
اي بپردازند، به همين علت تعداد زيادي  بايست ماليات بيشتري به دولت ملي و منطقه مي

 ,Mizuoka(شدن به شهر ندارند  روستاهاي بسيار بزرگ وجود دارد كه درخواستي براي تبديل

2013, 8.(    
هاي شهري  هاي روستايي از مكان تنهايي در تفكيك مكان تواند به معيار جمعيتي نمي

عامل : توان به برخي معيارها و متغيرهاي ديگر نيز اشاره كرد پاسخگو باشد، و در اين ميان مي
، معيار )گذاري، خدماتي، رفاهي و زيرساختي هاي اجرايي، قانون وجود نهادها و سازمان(نهادي 

، معيار برخورداري از سطحي از )هاي مختلف اقتصادي سهم شاغالن در بخش(كاركردي 
بندي و ساخت و بافت و  ها، استخوان در شبكة خيابان(پيشرفت و توسعه، وجود سيماي شهري 

، نرخ رشد جمعيت، بافت جمعيتي، ساختار جمعيتي، ميزان تراكم خالص و )انسجام كالبدي
، الگوي كاربري اراضي در روستا، وضعيت اشتغال و بيكاري، قيمت زمين، ناخالص در روستا

فاصله با شهرها و روستاهاي بزرگ مجاور، قرارگرفتن در مركز مبادالت و مراودات اجتماعي و 
پذير و بر اساس  ها بايد انعطاف البته اين مالك. اقتصادي در يك بستر جغرافيايي و مانند اينها

رغم  درمجموع نبايد فراموش كنيم كه عامل جمعيت به. اي باشند منطقههاي  شرايط و گرايش
ها براي تفكيك  شود و يكي از بهترين روش هايش، در همة كشورها استفاده مي همة كاستي

كنندة عوامل و  آيد، چرا كه عامل جمعيت خود آورنده و تأمين شمار مي شهر از روستا به
عنوان مثال، جمعيت باعث به آستانه  به. ي ديگري استهاي اقتصاي، اجتماعي، و فرهنگ مؤلفه

بنابراين . هاست اي از خدمات و زيرساخت مندي از مجموعه رسيدن يك سكونتگاه براي بهره
روند شتابزده و ناگهاني تبديل نقاط روستايي به شهر در كشور ما، بدون ايجاد بسترهاي مناسب 

  هاي بخش عمومي  ايي عالوه بر افزايش هزينهدر ابعاد اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و زيربن
ـ سبب افزايش توقع و انتظار ساكنان اين  دليل ناتواني ساكنان در مشاركت مالي به ـ 

هاي مالي و  منظور جذب حمايت ها و تقويت باور تالش در تبديل روستا به شهر به سكونتگاه
رسد اين راهبرد براي توسعه و  به نظر نمي. اعتباري براي توسعه و عمران روستا نيز شده است
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تواند فاصله و  اين سياست نميمانده چندان مناسب باشد و  پيشرفت مناطق محروم و عقب
شكافي را كه بين شهرها و روستاها از نظر برخورداري از امكانات وجود دارد، پر كند و به نوعي 

توسعة سكونتگاه در تغيير  به ديگر سخن، رشد و. اي را به وجود آورد اي و ناحيه توسعة منطقه
توان بدون تغيير  شود، بلكه مي عنوان آن از روستا به شهر و يا هر اصطالح ديگري خالصه نمي

ريزي بهتر به نقاط روستايي توجه بيشتري كرد و با دادن امكانات و خدمات به  نام، با برنامه
ي آنها ارزش و كورسوي اي داشت، تا ديگر گرفتن نام شهر برا روستاها، روستاهاي پيشرفته

در مورد استراتژي تبديل نقاط . مندي از امكانات و خدمات تلقي نگردد منظور بهره اميدي به
توان از تجربة كشورهايي استفاده  شده به شهر، مي تر از آستانة جمعيتي تعريف روستايي كوچك

مدت  گيرند و به نظر ميكرد كه براي تبديل روستا به شهر يك مرحلة گذار يا دورة انتقال را در 
ريزان و  كنند و در كنار آن، برنامه چند سال براي آن روستا برخي امكانات و خدمات را تعبيه مي

ها  شدن به شهر در اين سكونتگاه منظور آمادگي براي تبديل مسئوالن در آن دوره تدابيري را به
موفقيتي كسب كنند و به  شده تعيينها در دورة  چنانچه اين سكونتگاه. آورند به وجود مي

  . توانند به شهر تبديل شوند هاي الزم دست يابند، مي زيرساخت
 

  گيري نتيجه
سوي  هاي جمعيتي به هاي روستايي به شهر با هدف كاستن از جريان تبديل تعدادي از سكونتگاه

اما نتايج اين مطالعه . هاي اخير بوده است هاي كشور در دوره شهرهاي بزرگ يكي از استراتژي
دهد كه در اتخاذ راهبرد تبديل نقاط روستايي به شهر، معيار جمعيتي نقش چنداني  نشان مي

شده  شده، فاقد معيار جمعيتي تعريف نداشته است، چرا كه تعداد زيادي از شهرهاي تازه تأسيس
هاي  روهنفر در همة د 5000بدين ترتيب، تعداد زيادي شهر زير . براي شهرشدن هستند

تعداد شهرهاي فاقد آستانة جمعيتي مورد . ويژه دو دورة اخيرـ وجود داشته است به سرشماري ـ
سوم كل شهرهاي كشور است، كه تشكيل آنها  نزديك به يك 1390نياز براي شهرشدن در سال 

اي و بر اساس الزامات  صورت سليقه سنجي مورد نياز، يا به بدون بررسي و مطالعه و ظرفيت
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بر اين اساس، شهرهايي با . مديريتي و يا درخواست ساكنان محل صورت گرفته است –اري اد
مراتب  ريختگي نظام سلسله هم اند كه هم سبب به كاركرد ناقص و بيمارگونه شكل گرفته

مطالعات . كنند اند و هم بار مالي مضاعفي را بر بخش عمومي تحميل مي سكونتگاهي كشور شده
دهد كه شهرهاي حاصل از اين تبديل نه تنها به اهداف  ن نشان ميهاي محققا و پژوهش

سمت شهرهاي بزرگ  هاي مهاجرتي به كردن جريان شان كه همانا تثبيت جمعيت و كم اوليه
بنابراين، پژوهش . اند شان را نيز از دست داده اند بلكه حوزة نفوذ روستايي است، دست نيافته

تبديل و ارتقاي روستا به شهر را چالشي در نظام شهري و  حاضر الگوي موجود در روند فزايندة
چنين رويكردي، ناخواسته و ناآگاهانه با القاي . آورد شمار مي شهري به – روابط متقابل روستا

هاي  نادرست اين باور كه تبديل كردن روستا به شهر باعث رشد و توسعة روستا و سكونتگاه
بسياري از روستاهاي كشور از طريق مقامات ملي و  گردد، باعث شده است كه امروزه اطراف مي

ها گاهي حتي با  اين درخواست. شدن به شهر بكنند هاي زيادي براي تبديل اي پيگيري منطقه
ها و گاه آشوب و برخوردهاي  هاي عمومي، اعتصاب بروز مشكالت و حوادثي چون اعتراض

ان ذكر اين است كه حال كه معيار اما نكتة شاي. انتظامي در سطح كشور نيز همراه بوده است
ترين معيارهاي تبديل روستا به شهر پذيرفته شده است، نبايد در  عنوان يكي از مهم جمعيتي به

اي عمل شود، بلكه بايد با مطالعة درست و منسجم و با شناخت كامل از  مورد آن سليقه
ريزي كرد  ، طوري برنامهشدن به شهر را دارند روستاهايي كه در آيندة نزديك پتانسيل تبديل

كه در يك دورة گذار و انتقال طي چند سال از امكانات و خدمات مورد نياز برخوردار گردند، 
  .سپس زمينه را براي شهرشدن آنها فراهم آورد
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