
 

 

  1388 پيش شماره پاييز و زمستان -اي ريزي منطقه جغرافيا و برنامه

  42- 27صص

  ييماندهي نظم فضازبررسي تأثير نقش شهرهاي كوچك در سا

  )مطالعه موردي، شهر بومهن(

  1دكتر اسماعيل نصيري 

  كيدهچ

آيد   نيازهاي اساسي به شمار مي كه ازها گاهسكونتنظام يافته  اي و فضاي منطقه يكپارچه در دستيابي به توسعه متوازن و

راهكارهاي توسعه  در حقيقت تقويت شهرهاي كوچك يكي از .ان به شهرهاي كوچك شدريز برنامهموجب توجه و تأكيد 

 در دو بويژه  به شهر، بسياري از نقاط روستاييدراستان تهران طي با اجراي سياست تبديل روستاها. اي است فضاي منطقه

 تبديل روستا به شهر و نقش آن در سازماندهي فرايندتحليل  سي ورهدف اين مقاله، بر. اند ديل شدهدهه اخير به شهر تب

تواند  پژوهش حاضر سعي دارد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا سياست تبديل روستا به شهر كوچك مي .نظم  فضايي است

كه ) يكي از نقاط پيراموني شهر تهران(ر بومهن گامي در جهت رسيدن به سازماندهي فضايي تلقي گردد؟ در اين راستا شه

 تبديل به شهر شده، در دو دوره زماني قبل از شهر شدن و بعد از آن، از لحاظ متغيرهاي مختلف جمعيتي، 1375در سال 

 پيرامون مورد ارزيابي روستاييسي قرار گرفت و تأثير آن بر فضاهاي راشتغال، امكانات و تسهيالت خدماتي مورد بر

اي  كتابخانهروش تحقيق ميداني و . ستا آماري استفاده شده هاي اسنادي و در اين پژوهش از داده. حليل واقع شدوت

 سرپرستان خانوارهاي ها تأثيرعملكرد تبديل بومهن به شهر را از ي كه نخست از طريق پرسشنامهطور بهوتحليل علمي است 

 آمده از جامعه آماري را از طريق ضريب همبستگي مورد دست هبهاي  سپس يافته روستاهاي حوزه نفوذ جويا شديم و

يي همچون ميزان تمايل به ماندگاري در روستا، ايجاد اشتغال و ها شاخصها را با  قرار داديم تا ميزان همبستگي آنبررسي

 تثبيت و نگهداري دهد كه اين شهر، در ها نشان مي نتايج حاصل از تحليل. برخورداري از خدمات مورد بررسي قرار دهيم

  . پيرامون خود موفق بوده استروستاييي ها گاهسكونتسازماندهي  ه اشتغال و امكانات وئجمعيت و ارا

  .، شهر بومهنفضاييي، سازماندهي شهر - روستاشهر كوچك، عملكرد، روابط : واژه كليد

  مقدمه

اين نظريات  .رگيري نظريات اقتصاد فضا بودكا به ،مهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دو مهمترين جنبه يكي از

 يك نقطه، هاي مولد در و فعاليت ها ساختاز طريق تجمع زير قطب رشد، رويكرد با زيربناي تفكر رشد ناموزون و

ي توسعه را هاسياستعمل  ي جهان بر جاي گذاشت وكشورها درها سكونتگاه هاي نظامي تأثير بسزائي بر سياست

 ومشكالت مسائل ي جهان سوم،كشورهابروز وضعيت فوق براي  .صنعتي شدن نمود ر نشيني وي شههاپديدهمتوجه 

 اي در بر داشته است هاي منطقه برابريو نا هاتفاوتافزايش  و  نامتعادل جمعيتفضايياز جمله توزيع   راايعديده

                                                           

  ه پيام نور مركز قيدارريزي شهري دانشگا برنامهجغرافيا و استاديار  - 1
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نامتعادل از طريق اولويت  دالگوي قطب رشد يكي از نظرياتي بود كه به موضوع رش. )62 :1388كاران،منوري وه(

 :1371روزبهان،( تمركز سرمايه در مراكز شهري تأكيد داشت انتخاب بخشي از اقتصاد به عنوان بخش پيشتاز و دادن و

  كه دراي عمدهمشكل  .از جمله ايران واقع شد  جهان كشورهاي درحال توسعهي عمدهاين نظريه مورد استقبال ) 200

تشديد عدم  يد، توسعه ايجاد گردي اوليه مراحل حداقل در ،اي منطقهستگذاري عنوان ابزار سيااستفاده از اين تئوري به 

توان به سازماندهي  لذا اين سوال مطرح شد كه چگونه مي. )62: 1388نوري، و 18: 1380كالنتري،( اي بود تعادل منطقه

ي حاصل از شكست  دار دهندهتأكيد بر وضعيت هش با. آمو.يو.جو موني شهرها دست يافت؟هاي پيرا حوزه

پيش بيني عواقب ناخوشايند آن با توجه به  تشديد  هاي شهرنشيني مبتني بر صنعتي شدن شتابان و سياست

 داند  را ضروري ميها سكونتگاه  منطقيتر فضاييمان ضرورت چيد اي در كشورهاي در حال توسعه، هاي منطقه ينابرابر

شهرهاي  ،ها سكونتگاه  بهتر فضاييبراي دستيابي يه ايجاد سازماندهي  ين رواز ا .)74: 1379محمدزاده تيتكانلو،(

ي شهري و ها كانون به عنوان واسط ميان ها گاهسكونتي  ي كه موقعيت استقرار آنها در شبكهيژه شهرهاويكوچك ب

هاي كوچك  ناين كانو) 63: 1388 همكاران، نوري و( مورد توجه انديشمندان قرار گرفت ي عمل نمايند،يروستا

 با شهرهاي روستاييحلقه اتصال نواحي نواحي پيراموني و به عنوان  هاي شهري و بالفصل نقاط و شهري اولين هسته

هاي پيراموني را   حوزه،واسطه بي در وهله نخست و ها، يتي در اين كانونفعال هر گونه تحرك و .شوند ميرگتر قلمداد بز

، تقويت و رشد روستاييهاي   سازماندهي حوزهفرايند بر اين مبنا در .)44 :1382،فني( دهد تحت تأثير قرار مي

 خود ارائه روستاييامكانات و خدماتي را به نواحي  ها كانونزيرا اين  .وان ناديده گرفتت شهرهاي كوچك را نمي

ي كوچك شهرهاان تو در مجموع مي .توانند نقش بسزائي در توسعه نواحي پيراموني شهرها داشته باشند مي دهند و مي

 هاي رشد و توسعه فضاهاي حوزه نفوذ خود دارند كرا به عنوان مراكزي قلمداد نمود كه نقش بسزائي در تقويت محر

ريزي  هاي عمده در امر برنامه توسعه شهرهاي كوچك همواره به عنوان يكي از سياست .)46: 1386 رضواني،(

 و نفوذ بيشتر در روستاهاست حضور  اهداف اصلي اين سياست،يكي از .كشورهاي در حال توسعه مد نظر بوده است

  استوار بود،روستاييبر اقتصاد كشاورزي با ساختار  هاي اقتصادي دولت تا پيش از اصالحات ارضي، يههر چند پا زيرا

پس از امروزه ) 299: 1367 رزاقي،(گرفت ظام سنتي حاكم بر جامعه انجام ميروستا از طريق ن اما مناسبات آن با

تأثير  هاي نفوذ و قرار نموده است و يكي از راهروستاها بر اي با پيچيده ده ودولت روابط گستر سپري شدن چهار دهه،

 5ي شهرهااز همين رو شاهد افزايش تعداد  .نمايد در تاسيس شهرهاي كوچك جستجو مي  راروستاييخود در جوامع 
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 هائي براي كنترلو اهرم ها و كانون اند شده بنا روستايياف خدمات باشيم كه غالبا بر اساس اهدهزار نفر مي 25 تا

ي  اهميت شهرهاواسطه به) 109: 1386 و همكار، توانا( روندشمار ميگتر بهيان به شهرهاي بزريمهاجرت روستا

 نقش  تبديل روستاي بومهن به شهر وفرايندتحليل   هدف تحقيق حاضر بررسي وريزي شهريكوچك در نظام برنامه

جامعه  .است تحليل علمي به بررسي آن پرداخته شده  است كه از طريق تحقيق ميداني وفضاييسازماندهي نظم  آن در

دهد كه  نتايج اين پژوهش نشان مي .دهد آماري اين تحقيق را سرپرستان خانوارهاي حوزه نفوذ شهر بومهن تشكيل مي

  .وده است پيرامون موفق بفضاييشهر بومهن در سازماندهي نظم 

  طرح مسئله

طي چند دهه اخير در سلسله مراتب شهرهاي ايران شهر تهران به كلي خارج از ترتيب نظم شهري كشور قرار گرفته و 

  .)93-102: 1387وزارت مسكن و شهر سازي،  ( برتر، توفق خود را حفظ كرده استبه عنوان شهر

هي داشته است به تدريج به كاهش رشد دست  رشد قابل توج1355هاي قبل از سال  ران كه در دههشهر ته

 درصد افزايش 9/2 و 9/4، 7/5 به ترتيب 1345 ،1365 ،1355 يها سالاين شهر در سه دوره سرشماري . يافت

 جمعيت شهري آن كاهش يافت و اين 1387 و 1375 يها سال در .)58 :1378مركز آمار ايران، (ته است جمعيت داش

اين بدان معني است كه طي دهه اخير جمعيت .  درصد تنزل پيدا كرده است2/1شد كاهش در دوره اخير تا نرخ ر

 ميليون نفر و تعداد شهرهاي پيراموني 4 هزار نفر به 736 برابر شده و از حدود 9/4 تهران پيراموني و مجموعه شهري

 روستاهاي پيراموني كالنشهر اساسي  از مسائل.)48-52 :1387مركز آمار ايران، (افته است  نقطه شهري افزايش ي41به 

گيري الگوي توزيع نامتوازن است كه همين موضوع موجب شكل  روستاهافضاييالگوي نامناسب توزيع  تهران،

 .است ها شده هاي اقتصادي جهت خدمت رساني به بخش عمده آبادي عدم صرفه گاهي و نظام سكونت جمعيت در

زمينه  ،ها سكونتگاه ضمن ايجاد نظام منطقي  تقويت شهرهاي كوچك،رسد در پيرامون كالنشهر تهران با  نظر ميبه

داخل  اين مراكز شهري كوچك در .اين مراكز پديد آيد گذاري و نيروي انساني در سرمايه پذيرش عوامل توليد،

ضاهاي به ف هاي توسعه رازمينه عوامل و تقويت نموده و  راروستايي - رابطه ارگانيگ جامعه شهري ،روستاييفضاهاي 

شهر تهران راهبردهاي متعددي براي توسعه نقاط هاي كالن طي چند دهه گذشته در برنامه. دهد  انتقال ميروستايي

تقويت شهرهاي كوچك به منظور  يكي از مهمترين راهبردها، .Kileran , 2008: 33-34)( است پيراموني مطرح شده
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و  روستاييي مناطق  تحريك توسعه است كه موجب تقويت و به خدمات شهري روستاييي ها سكونتگاه دستيابي بهتر 

  . خواهد شدفضايي اقتصادي و يكپارچگي

 به نقطه شهري 1375بومهن از شهرهاي شهرستان تهران از جمله اين نقاط روستايي بوده است كه در سال 

اله حاضر با هدف بررسي با توجه به اهداف تبديل روستاها به شهر، مق .)25 :1383وزارت كشور، (است  تبديل شده

در جهت پاسخ به اين سوال است كه آيا  است و  تدوين شدهروستاييهاي  تأثير نقش شهر بومهن در سازماندهي حوزه

  . توسعه فضايي پيرامون بشود شهر بومهن به عنوان يك شهر كوچك توانسته است موجب سازماندهي و

  مباني نظري

ناحيه تحت نفوذ  توسعه در تقويت و انتقال و توان بيان نمود، وچك ميترين نقشي كه براي شهرهاي ك شايد مهم

و  كارگيري استعدادهابهدر دهد هر يك از اين شهرها، عملكرد خاص خود را  نقشي كه امكان مي . باشدروستايي

وانند ت اين شهرها مي .)42: 1382فني،(  در ناحيه موجب گردندروستايي –هاي توسعه و تحرك شبكه شهريقابليت

سطوح باالتر سلسله   وروستايي شهري باشند كه نقش يك حلقه واسط بين نواحي -ابزاري مناسب براي پيوند روستا

مشاركت  حومه و مبادله كاال بين شهر و اين امر به افزايش توليدات كشاورزي، .مراتب شهري را بر عهده گيرند

شهري ناشي از  –روستا اين شهرها براي بهبود پيوندهاي گيريكار بهمنطق  .كندميحومه كمك  اقتصادي بين شهر و

  :نيازهاي زير است

شهري در رشد  –روستاييي كوچك، اهميت پيوندهاي هاترين منطق برنامه شهر فانع كننده ترين و جذاب .1

  ؛اقتصاد بازار كشاورزي است

 ؛نياز به بهبود دسترسي بازارها براي نهادهاي كشاورزي .2

 ؛كار مازاد كشاورزي ي نيرويايجاد زمينه اشتغال برا .3

 ؛ي كاالهاي كشاورزي براايجاد بازار .4

 .)172: 1386 سرايي،( ايجاد مكاني براي تمركز زدائي صنعت دركشور .5

ظري هاي ن واقع پايه در شود، اي اين نوع شهرهاي كوچك برشمرده ميرعملكرد متعددي كه ب نقش و 

ي از يها طرفداران شهرهاي كوچك جنبه .دهد  را تشكيل ميمتعادل گاهي متوازن وراهبردهاي توسعه الگوي سكونت

كنند و بر ايجاد سلسله   مطرح ميروستاييي  اي در توسعه  رابه عنوان مراكز خدمات منطقهها سكونتگاه اهميت اين 
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ايط به نظر آنها شر). 68: 1388، نوري( رخنه به پايين تأكيد دارند مراتب منسجم سكونتگاهي و نيز اثرات توزيع و

عاملي براي جلوگيري از  اي است و يي و منطقه ي روستا ساختار نهادي پيشتاز توسعه شهرهاي كوچك از نظر توليد و

  .)65: 1388 زبردست،( گردد تمركز بيش از حد جمعيت و فعاليت در شهرهاي بزرگ محسوب مي

  پيشينه تحقيق

 2اي و محلي شايد اولين بار با كار جانسون منطقه نقش و تأثير نقاط شهري كوچك در سطح ي ايده و موضوع مطالعه

آغاز و مطرح گرديد كه تقريباً ) يالدي م1976 (3توسط فانل» مراكز توسعه روستايي«و بحث ) يالدي م1970(

ترين طرفداران اين همبدون شك يكي از م .(Barean , 2009: 12-15)اي بود  جديدترين موضوع در توسعه منطقه

 نوشتناي در اين زمينه با  ، بحث عميق و گسترده1978 در سال 4نيلي است كه با همكاري رودلديدگاه، دنيس راند

   (Baresky , 2009: 88).فراهم آورد » عملكردهاي شهري در توسعه روستايي« كتاب 

از جمله محققاني است كه در ارتباط با شهرهاي كوچك مطالعات متعددي انجام داده  ) ميالدي1980(هانسن

ضروري است تا شهرهاي كوچك اين نقش  عدالت، ده وي براي دستيابي كشورهاي جهان سوم به رشد ويبه عق. است

  .)93 :1381 محمد زاده تيتكانلو،(  پيو ند بزنندگرعدالت و رفاه عمومي را با يكدي و رشد اقتصادي، را ايفا نمايند

 كه توسعه ،اشاعه يافته از پايين در تبيين نقش شهرهاي كوچك در توسعه ملي، شهرنشيني 5نيل هنري

 ميسر و عملي جهت توسعه كشورهاي در حال توسعه دانسته است ايوسيله دارد، شهرهاي كوچك و مياني را در بر

 .(Hinrey , 2007: 52)اي در مجاورت زندگي آنان است  هاي شغلي و رشد ناحيه كه هدف آن كمك به ايجاد فرصت

دهد كه با فراهم شدن امكاناتي در شهرهاي   شهر كوچك برزيل نشان مي22ال در تحليل امر مهاجرت و الگوي اشتغ

  .(Tavernieh , 2008: 24-25) آمده است وجود بهي روستايي ها مهاجرتكوچك، توفيقي در 

كشورهاي در   اعتبار شهرهاي كوچك و مياني در(UNCRD)اي سازمان ملل متحد  ي منطقه مركز توسعه

 گذاري در زير هاي سرمايه هاي توسعه شامل پخشايش جمعيت و برنامه در گرو سياستحال توسعه را بيشتر 

 در هندوستان حاكي از 6تجربه فداك .(UNCHC , 2009: 25-29)داند  ها ميشهر كالنهاي نقاط پيراموني  ساخت

ي شغلي ها فرصت موقعيت خوب شهرهاي كوچك در سلسه مراتب شهري و اشتغال صنعتي، تثبيت جمعيت و ايجاد
                                                           

2 jonson 
3 Fanel 
4 Rodel 
5 Nile Hinry 
6 Fedak 
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 با مطالعه شهرهاي كوچك در آمريكاي جنوبي به اين نتيجه رسيده است كه توسعه 7كاماندا.(Fedak , 2000: 68) است

اي  هاي ناحيه ها و كاهش نابرابري گذارياشتغال، تمركز زدايي، جذب سرمايهو تقويت شهرهاي كوچك منجر به ايجاد 

دارد كه  رح تحقيقاتي خود بر روي شهرهاي كوچك چين اظهار مي در ط8يون پي .(Kamanda , 2007: 63) است شده

هاي  هاي زيستي بوده و مهاجران روستايي را در برخي فعاليت هاي مناسبي براي توسعه كانون شهرهاي كوچك مكان

در  .(Puwen, 2008: 83) شود ها به شهرهاي بزرگ منطقه مي مانع از حركت آن جذب نموده و صنعتي و خدماتي

ي يتوجه به شهرهاي كوچك به عنوان عامل اصلي حفظ تعادل محيطي جامعه روستا )1356( ن نيز در طرح ستيرانايرا

 ي شهرهاي كوچك و بعد از انقالب اسالمي نيز در برنامه پنج ساله اول توسعه افزايش سرعت توسعه .است مطرح شده

هاي  در برنامه .است يت و جمعيت انگاشته شده به عنوان عامل مهمي در توازن فعال،هاشهر كالنكاهش سرعت رشد 

 است شهرها پرداخته شده يري از توسعه كالنگحمايت از شهرهاي كوچك با تأكيد بر جلو دوم الي پنجم توسعه

 ساله سوم و چهارم توسعه شهرهاي كوچك پنجاي ه  برنامه  از اين رو يكي از راهبردهاي مهم.)58: 1383 دست،زبر(

چرا كه عدم توازن و تعادل سازماندهي فضايي . ست اها به اين شهرها  و هدايت آنها مهاجرت كنترل در ايران، مهار و

نقش شهرهاي ) 1375( فني . به سوي شهرهاي بزرگ استها مهاجرتناشي از جريانات نامطلوب و غير منطقي 

 در توزيع شهرهاه اين نوع نتيجه گرفت ك اي خوزستان مورد مطالعه قرار داده است و كوچك را در توسعه منطقه

دهد كه  همكاران نيز در استان يزد نشان مي نتايج مطالعات نوري و. متوازن جمعيت در سطح منطقه موثر هستند

 شوند ميروستا محسوب   شهر وگبستر توسعه هماهن هاي رشد  نواحي روستايي و شهرهاي كوچك به عنوان كانون

ان رونيز مثبت ارزيابي نموده حقيقات خود نقش شهر كوچك را بر دهسترضواني نيز در ت. )75-72: 1388 نوري،(

  ).13 :1386رضواني، (است 

   تحقيقي همعرفي محدود

 40 دقيقه طول شرقي در 43 درجه و 51 دقيقه عرض شمالي و 36 درجه و 33شهر بومهن در مختصات جغرافيايي 

. )15 :1387سازمان جغرافيايي ارتش، (ست ان تهران اشهر تهران واقع شده و از شهرهاي شهرست كيلومتري شرق كالن

  و)16 :1378مركز آمار ايران، (كوني است  آبادي مس19طبق آخرين تقسيمات سياسي اين شهر داراي يك دهستان و 

 به عنوان يكي از نقاط شهري، شهرستان تهران 10983جمعيت با ،1375اساس قانون تقسيمات كشوري در سال  بر
                                                           

7 Kamanda 
8 Puwen 
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 متعاقب  واست نفر ذكر شده 62318 نفر، 22884 به ترتيب ،1380،1385ي ها سالجمعيت اين شهر طي معرفي شد كه 

  )43 :1387وزارت كشور، . (ه استدشاي به اين شهر محول  آن، كاركردهايي در بعد درون شهري و ناحيه

  روش و جامعه آماري تحقيق

 9روابط بين متغيرها از ضريب همبستگي اسپيرمنجهت تعيين . باشد  تحقيق حاضر از نوع تحليل و همبستگي مي

 توسط رايانه صورت گرفته SPSSهاي نرم افزاري  هاي خام در برنامه  كليه عمليات پردازش داده واست استفاده شده

اين مطالعه با هدف  .است براي شناخت وضع موجود، از اطالعات اسنادي و اطالعات ميداني استفاده شده .است

ميداني استفاده  العات اسنادي واز اط  صورت گرفته است وفضاييهاي كوچك در سازماندهي نظم بررسي نقش شهر

در محدوده حوزه نفوذ شهر بومهن به عنوان موارد اصلي مورد  1375-1385 يها سالهاي جمعيتي   داده.است شده

به . دهند وزه نفوذ آن تشكيل ميجامعه آماري اين تحقيق را ساكنان شهر بومهن و روستاهاي ح. است بررسي واقع شده

برداري تصادفي  وري اطالعات ميداني از روش نمونهعلت توزيع مكاني و حجم نسبتاً وسيع جامعه آماري، در گردآ

كليه  براي انتخاب روستاهاي نمونه،. هايي تهيه گرديد در اجراي اين آزمون، پرسشنامه. است  استفاده شده بندي طبقه

 خدمات موجود، و امكانات و با توجه به طبقه جمعيتي  وشناسايي روستا بود 19ذ كه شامل هاي حوزه نفو روستا

 . نفر از سرپرستان خانوارها تعيين شدند592حجم نمونه براي جامعه آماري از روش كوكران . بندي شدندكد

 نفر 1900تا  641ها بين  دامنه جمعيتي نمونه اند و نفر جمعيت بوده15923درمجموع روستاهاي مورد بررسي داراي 

  )14 :1380حافظ نيا، ( : از است كوكران براي حجم نمونه عبارتفرمول .در نوسان بوده است

]1[
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  هاي تحقيق يافته

  شهر كوچك بومهن و نقش آن در سازماندهي فضايي 

در سال . ه عنوان شهر معرفي گرديدي مركز بخش بودن به شهر تبديل و ب اساس ضابطه  بر1375شهر بومهن درسال 

  . پيوستن روستاهاي لوران، ده بومهن و وليعصر شهر بومهن تشكيل شدهم به از 1375

                                                           

9 Spearman 
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  تثبيت جمعيتتأثير شهر كوچك بومهن در 

 چنانچه .توان افزايش جمعيت شهرهاي كوچك را محاسبه نمود محاسبه مدل كشش پذيري جمعيت مي استفاده از با

 در هر 1 طبق اطالعات جدول .هاي مورد نظر است يك بيشتر شود دليل بر جذب جمعيت در كانونن از عدد آميزان 

هاي مذكور در  بررسي دوره .دوره شهر بومهن داراي عملكرد مثبت در زمينه تثبيت جمعيت و مهاجر پذيري بوده است

كه ضريب  يطور به .نمايد  مييدأيافزايش گرايش به نوعي تعادل را ت 1380-1385و  1375-1380 دو مقطع زماني

  .رسد مي 1380-1385  دورهدر 9/2 رقم به7/1از رقم  1375-1380ه ردو كشش پذيري در

  )1375- 85(ي بومهن   ضريب كشش پذيري شهر و ناحيه.1جدول 

  ضريب كشش پذيري به درصد

  شهرستان تهران  شهر بومهن

1380-1375  1385-1380  1380-1375  1385-1380  

7/1  9/2  1 /2  1/1  

  ) و محاسبات نگارنده42، ص 1385مركزآمار ايران، (

  گذاري عمراني بر تثبيت جمعيت حوزه نفوذ تأثير شهر كوچك بومهن در اثر بخشي سرمايه

اين . بوده است)  خانوار487( نفر 2615 برابر 1355ي روستايي بومهن در سرشماري عمومي ها سكونتگاه جمعيت 

با وجود اين شواهد . رسيد)  خانوار1518( نفر 15923 به 1385افزايش يافته و در سال  مطلق طور بهتعداد طي زمان 

 .به رشدي را داشته است روند رو) تبديل بومهن به شهر (1375حاكي از آن است كه آهنگ رشد جمعيت بعد از سال 

 تقريبا1385َ تا 1375ال جمعيت شهر بومهن نيز از س ،روستايياست كه عالوه بر افزايش جمعيت  نقاط   ذكرشايان

 ).2جدول شماره (است  پنج برابر شده

  1355- 1385ي سرشماري عمومي ها دورهشهري بومهن در   ميزان و رشد جمعيت روستايي و.2جدول 

  (%)رشد ساليانه جمعيت   جمعيت شهري  جمعيت روستايي
  سال سرشماري

  شهريروستايي        نفر  نفر  خانوار

1355  487  2615  -  5/2  -  

1365  848  4018  -  -  -  

1375  1001  4877  10983  9/2  7/3  

1385  1518  15923  52380  3  1/4  

  )14- 83، صص 1385مركز آمار ايران، (

هاي عمراني  اقدامات و سرمايه گذاري روستاي مورد مطالعه، 19ميان  در 3مبناي اطالعات جدول شماره  بر

انجام  .....ب آشاميدني وآمين أت هادي و  ، اجراي طرحروستاييي راه بهساز زمينه احداث و تجهيز ودر خدماتي  و
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هادي انجام   اجراي طرح  روستاي مورد مطالعه تهيه و19 روستا از 14ذكر است كه در بين  شايان .پذيرفته است

 .است شده

  وزه نفوذ بومهن در روستاهاي ح1385-1375هاي عمراني و خدماتي طي دوره فعات سرمايه گذاري نوع و د.3جدول

  فراواني در روستاها  نوع اقدامات  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  احداث، تجهيز، تعريض و بهسازي راه روستايي

   بهسازي حمام وثاحدا تأمين آب آشاميدني و

  هادي روستايي  تهيه و اجراي طرح

   و احداث مدرسهيبرق رساني و اصالح شبكه روستاي

  احداث شبكه مخابرات و مركز تلفن

  ساخت مسجد ابخانه وكت

  مطالعه و احداث ناحيه صنعتي

8  

7  

14  

2  

4  

8  

3  

  19    جمع

  )63- 71، 1387وزارت جهاد و كشاورزي استان تهران، (

 با توجه به اين .است  نفر نيز به جمعيت روستايي ناحيه افزوده شده11026 تعداد85 تا 75در دوره زماني 

داري وجود داشته  ذاري عمراني و حفظ جمعيت روستايي ارتباط معنيگ توان نتيجه گرفت كه ميان سرمايه روند، مي

  .است

هاي عمراني، در  به منظور تبيين ميزان ضريب همبستگي ميان نگهداشت جمعيت روستاها و سرمايه گذاري

 است، يعني ارتباط قوي ميان نگهداشت جمعيت و 8/0نخستين گام آشكار شد كه همبستگي بين اين دو مقدار برابر 

ي عمراني ها طرحبه منظور بررسي تأثير اجراي . ي روستايي ناحيه حاكم استها سكونتگاه سرمايه گذاري عمراني در 

روش (خدمات  ي تعيين درجه برخورداري روستاها از امكانات وها روشاز يكي  بر نگهداشت جمعيت روستا،

خرمدشت  لوران، ه روستاهاي ده بومهن، آمددست به يردرجه برخوردا اساس بر .استفاده شد )تاكسونومي عددي

ي عمراني ها طرحاساس روش ليكرت  بر .اند ترين روستاها بوده پلنگ آواز محروم و گلدره روستاهاي و برخوردارترين

 .بر ماندگاري جمعيت تأثير گذار بوده است )درصد13/40) ( خيلي زيادطور به(

  ايش تمايل ماندگاري جمعيت بر اساس روش ليكرتي عمراني بر افزها طرح ميزان تأثير اجراي .4جدول 

  )درصد(روستاهاي حوزه نفوذ   )درصد(روستاهاي برخوردار   )درصد(پيرامون شهر بومهن   گزينه انتخابي
  2/37  7/45  5/37  خيلي زياد

  2/26  7/31  35  زياد
  24  4/14  20  متوسط

  6/12  2/8  5/7  كم
  100  100  100  جمع درصد 

  يقهاي تحق يافته: خذأم
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 و اطالعات ميداني حاكي از آن است كه محاسبه همبستگي ميان تأثير اجراي 4نتايج اطالعات جدول 

اين . باشد  دار مي معني قيم وتهمبستگي مسداراي هاي عمراني بر افزايش ماندگاري  جمعيت روستاهاي نمونه،  طرح

دسترسي به  ايسه شاخص برخورداري از برق،مق هاي آسفالته، افزايش طول جاده( هاي عمراني بدان معناست كه طرح

 از سوي ديگر، بررسي .تأثير نبوده است در نگهداشت جمعيت بي )...احداث واحدهاي آموزشي و تلفن عمومي،

بدان معني كه  بين . گذاري عمراني از همبستگي مثبت حكايت دارد همبستگي ميان تغييرات جمعيتي و حجم سرمايه

  .ي وجود دارددار معنيگذاري عمراني همبستگي نگهداشت جمعيت و سرمايه 

  ي شغليها فرصتتأثير شهر كوچك بومهن بر ايجاد 

   .است   بخشي استفاده شده– از روش تحليل تغييرات سهميو ناحيه مورد نظردر اينجا براي سنجش اين عامل در شهر 

  : دست پيدا كرد زيرتوان به نتايج  مي5با تفسير جدول 

 . باشد  زماني بخش صنعت و خدمات رشد آن قابل قبول ميي  در هر دو دوره •

با توجه به اينكه در . ي زماني داراي عملكرد مثبت بوده است شهر بومهن در بخش صنعت در هر دو دوره •

) يعني بعد از شهر شدن(ي دوم  شهر و ناحيه مورد مطالعه، صنايع پا گرفته است در بخش كشاورزي در دوره

 .باشيمال در اين بخش ميشاهد كاهش نرخ اشتغ

شويم كه نرخ رشد انتظاري شهر مورد مطالعه در  با نگاهي به جدول در جزء ساختاري متوجه اين موضوع مي •

 ي شغل و امكانات ارائهباشد كه ناشي از موفقيت اين شهر در   مثبت مي(تمامي موارد در مقابل كل منطقه 

بين نقش شهر بومهن بر ايجاد 9/0ضريب همبستگي . اشدب  مي) شهرستان(شغلي در مقايسه با كل منطقه 

  .ي شغلي نيز حاكي از ضريب همبستگي مثبت استها فرصت

  ي اقتصادي شهر بومهن نسبت به شهرستان تهراني سه گانهها بخش تحليل تغييرات سهمي .5جدول 

  اشتغال شهرستاننرخ رشد   جزء ساختاري  جزء باقي مانده  نرخ رشد اشتغال شهر  ي اقتصاديها بخش  سال

  -8  21  2  17  كشاورزي

  1375-1380  14  18  18  100  صنعت

  12  10  9  70  خدمات

  -10  12  -86/8  15  كشاورزي

  1380-1385  3/20  110  100  150  صنعت

  72  17  20  110  خدمات
  و محاسبات نگارنده116، ص 1385مركز آمار : مĤخذ 
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  فوذتأثير شهر كوچك بومهن بر مازاد اقتصادي حوزه ن

يكي از اهداف عمده و نهايي تبديل روستا به شهر، تغيير جهت جريان سرمايه ها و منابع مالي روستاييان از شهرهاي 

توان در منطقه مورد مطالعه در موارد ذيل  اين تأثيرات را مي) 117، 1386توانا، (بزرگ منطقه به شهرهاي محلي است 

  :بررسي نمود 

خانوارهاي روستايي بيشتر نيازهاي خويش را از بازار شهر بومهن تأمين : وابستگي به بازار شهر بومهن .1

هاي كشاورزي، خدمات درماني،  هاين نيازها شامل انواع خواربار، پوشاك، لوازم خانگي، نهاد. كنند مي

 درصد پرسش شوندگان، شهر بومهن را مقصد اصلي خود 75 .)مطالعات ميداني(باشد  غيره ميآموزشي و 

  .دان ن نيازهاي فوق اعالم نمودهبراي تأمي

ي  برخي روستاييان كه از درآمد بالنسبه بيشتري برخوردارند، ارزش افزوده: انتقال مازاد توليد كشاورزي .2

بدين ترتيب كه به خريد خانه، واحد تجاري و زمين در محدوده . سازند توليدات خود را به شهر منتقل مي

ها را به سمت خود  كوچك بومهن توانسته است بخشي از اين سرمايهبنابراين شهر . پردازند شهر بومهن مي

 . سوق دهد

رواني   نخست تأسيس اين شهر تحت تأثير جويها سالمطالعات ميداني، حاكي از آن است كه تنها طي 

بورس بازي زمين، مسكن و واحدهاي تجاري، به ناگهان تقاضاي زيادي از روستاهاي پيرامون به سمت شهر كوچك 

مهن سرازير گرديد و همين امر به ناگهان قيمت زمين و مسكن را افزايش داد تا جايي كه قيمت زمين و خريد و بو

شهر كوچك بومهن نيز براي پويايي خود . شهرهايي چون دماوند و رودهن گرديد اجاره واحدهاي تجاري هم قيمت

هاي  يافته. باشد   دولتي و خصوصي متكي ميهاي و توسعه اجتماعي و اقتصادي حوزه نفوذ به جذب سرمايه از بخش

كه بيشتر از طريق احداث بناها وتأسيسات (هاي دولتي  ميداني از شهر مذكور حاكي از آن است كه بجز سرمايه گذاري

 هايي كه از طريق خريد بناي واحدهاي مسكوني، تجاري و صنعتي خدماتي وارد  درصد سرمايه82) باشد  شهري مي

هاي حاصل از مازاد توليد، به جاي سرازير شدن به تهران در شهر بومهن انباشته   سرمايهست در واقعا  اين شهر شده

  .)6جدول شماره (شود هاي صنعتي مي شده و صرف فعاليت

 1385طوريكه تا پايان سال هاند ب گذاري را در امور صنعت داشتهروستاييان حوزه نفوذ بيشترين سرمايه

  .)43: 1387وزارت صنايع و معادن،( اند رگاهي در اين شهر مشغول به فعاليت بوده واحد كا1048نزديك به 
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   ساكنانمازاد  يدرآمدهاها و سرمايهي جاذب شهرهاي .6جدول شماره 

  درصد  يگذار سرمايهنوع   نام  شهر

  82  ايعنص  بومهن

  5/2  خدمات  رودهن

  5/2  خدمات  دماوند

  5/2  خدمات  تهران

  قهاي تحقي يافته: مĤخد

   تدارك خدمات رساني بر حوزه نفوذدرنقش و عملكرد بومهن 

در خدمات رساني به نواحي ) به عنوان يك كانون شهري كوچك(به منظور بررسي نقش و عملكرد شهر بومهن 

 تأثير عملكرد شهر بومهن بر 7 جدول .است ز شهر شدن بومهن پرداخته شدهروستايي پيرامون در دوره قبل و بعد ا

  .دهد ميرا نشان مات رساني بر روستاهاي حوزه نفوذ تدارك خد

   تأثير عملكرد شهر بومهن بر تدارك خدمات رساني بر روستاهاي حوزه نفوذ.7جدول 

  جمعيت  سكونت گاه

خدمات 

 –بهداشتي 

  درماني

خدمات 

 –آموزشي 

  فرهنگي

خدمات 

  زيربنايي

خدمات كشاورزي 

  و امور دامي

خدمات صنعتي 

  و تجاري

  ب  ق  ب  ق  ب  ق  ب  ق  ب  ق  ب  ق  
  *  *  *    *  *  *    *    721  291  آب انجيرك
  *    *    *    *    *    700  178  اصطك باال
  *  *  *  *  *  *  *  *      1900  1100  باغ كميش
          *        *    670  61  پله سنجر
      *    *    *        687  68  پلنگ آواز

  *        *  *          693  89  تماشا
  *    *    *    *    *    728  107  خرمدشت
  *        *    *        641  29  دانشور
  *    *    *            682  88  زردستان
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  1500  300  ده بومهن

      *    *            685  89  سياه سنگ قديم
  *    *    *    *    *    700  200  سياه سنگ جديد

  *    *    *  *  *    *    850  280  لوران
  *    *    *            510  121  كردنبرد
  *    *    *    *        710  164  كرشت
      *    *    *    *    729  318  گل دره

      *    *  *  *    *    817  516  گل خندان جديد
  *    *  *  *    *    *    1000  600  گل خندان قديم

      *    *    *        793  298  واصفجان
                      15923  4897  جمع

  )1373سال( قبل از شهر شدن بومهن =ق

  )1375سال( بعد از شهر شدن بومهن=ب

  هاي تحقيق و يافته) 10- 22 :1387بنياد مسكن انقالب اسالمي، : (خذأم
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 تمامي روستاهاي حوزه نفوذ بعد از تبديل بومهن به  جمعيت حاكي از آن است كه7اطالعات جدول شماره 

در دوره اول با توجه به تمركز اكثر خدمات در شهر تهران، نقاط روستايي بومهن در اين . ه استيافت افزايش شهر،

 نقاط روستايي م داشته اما در دوره دوم با پراكنش اين نوع خدمات در تمادوره بيشترين وابستگي را به شهر تهران

  .است ي به شهر تهران كاسته شدهها گاهسكونتاز وابستگي ) برعكس دوره اول(

دهد كه قبل از شهر شدن بومهن به دليل   نشان مي8يك از عملكردها طبق جدول  بررسي درصد تراكم هر

 –به استثناي عملكرد خدماتي( رودهن تراكم عملكردها  و دماوند– شهرهاي تهراناستقرار و تمركز اكثر خدمات در

اما در دوره بعد از شهر شدن بومهن به . يكسان بوده و در كل تراكم عملكردها در وضعيت نامطلوبي قرار دارد) تجاري

 درماني و –كردهاي بهداشتيدليل اينكه در اين دوره اين نوع خدمات در شهر بومهن استقرار يافته تنها تراكم عمل

باشد كه دليل آن وجود اين نوع خدمات در شهر   كشاورزي، مشابه تراكم اين عملكرد ها قبل از شهر شدن بومهن مي

 دليل آن استقرار و پراكندگي اين نوع  است و بهبود يافته،ولي تراكم ساير عملكردها نسبت به دوره قبل. بومهن است

 نسبت به دوره قبل ها گاهسكونتباشد و در پي آن روابط بين   وزه نفوذ شهر بومهن ميخدمات در نقاط روستايي ح

ضريب هبستگي  نيز حاكي از تأثير مثبت عملكرد اين شهر بر تدارك رساني بر نواحي پيراموني . افزايش يافته است

  .است

  بومهن ميزان تراكم عملكردها در ناحيه مورد مطالعه قبل و بعد از شهر شدن .8جدول 

  عملكردها  درصد تراكم انواع خدمات  تعداد كل روابط ممكن  جمع سطرها
قبل از شهر 
  شدن بومهن

بعد از شهر 
  شدن بومهن

قبل از شهر 
  شدن بومهن

بعد از شهر 
  شدن بومهن

قبل از شهر 
  شدن بومهن

بعد از شهر 
  شدن بومهن

  3/15  5  95  80  9  4  درماني- بهداشتي
  8/29  5/8  95  80  18  4  فرهنگي-آموزشي
  2/18  5/8  95  80  12  4  زيربنايي-خدماتي

  2/15  5/8  95  80  9  4  كشاورزي و امور دامي
  2/19  5/10  95  80  14  5   تجاري-خدماتي

  2/25  5/10  95  80  18  5  كليه جريانات
 هاي تحقيق يافته :ماخذ

  گيرينتيجه

اتخاذ  ز بيشتر در شهرهاي بزرگ،جلوگيري از تمرك آنچه مسلم است به منظور تعادل بخشي نظام سكونتگاهي و

ها   نتايج حاصل از يافته.ي استتقويت شهرهاي كوچك امري ضرور  با تأكيد بر توسعه وفضاييرويكرد نوين توسعه 

ي موردي  در مطالعه. دهد كه اين شهر در تثبيت و نگهداري جمعيت شهر و ناحيه، عملكرد مثبتي داشته است نشان مي
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 توانايي تثبيت و نگهداري جمعيت شهر و ناحيه، اين شهر عملكرد مثبتي داشته است و در نخستين كاركرد، يعني

 .پذيرترين بخش در شهرستان تهران نگه داشته است همچنان ناحيه تحت پوشش خود را به عنوان يكي از مهاجر

ه درون نواحي ه خدمات و بسط كاركردهاي شهري بئارازمينه دهد كه شهر بومهن در  مطالعات ميداني نشان مي

طوري كه ميزان تغييرات جمعيتي روستاهاي حوزه نفوذ هب. ي نفوذ، باز هم عملكرد مناسبي داشته است پيرامون و حوزه

نتايج حاصل از مطالعات حاكي از آن است  .شهر در دوره زماني مورد بررسي تغييرات چشمگيري به خود ديده است

كه قبل از شهر   در سازماندهي فضايي به نواحي پيرامون داشته است چراكه تبديل بومهن به نقطه شهري اثر مطلوبي

به (شدن بومهن همه نقاط روستايي دهستان سياهرود و بومهن جهت تأمين خدمات خود به رودهن، دماوند و تهران 

اما با شهر اند،  مراجعه داشته و به شهرهاي مذكور وابستگي داشته)  كيلومتري بومهن45، 20، 10ترتيب در فواصل 

شدن و استقرار امكانات و خدمات در شهر بومهن از ميزان مراجعات و وابستگي نقاط روستايي به شهرهاي مذكور 

دهد اين  همچنين بررسي و مقايسه ميزان تراكم جريانات و روابط در ناحيه مورد مطالعه نشان مي .است كاسته شده

باشد كه نشان دهنده ارتباط    درصد مي2/25ز شهر شدن بومهن  درصد و بعد ا5/10ميزان قبل از شهر شدن بومهن 

پذيري جمعيت شهر بومهن در قبل از شهر  ضريب كشش .باشد  ي دهستان در مقطع دوم ميها سكونتگاه بيشتر بين 

 درصد رسيده است كه اين نكته بيانگر آن است كه اين شهر در دوره دوم داراي 9/2 درصد به 7/1شدن از رقم 

 بيانگر ارتباط قوي ميان نگهداشت 8/0ضريب همبستگي  .د مثبت در تثبيت جمعيت و مهاجر پذيري بوده استعملكر

نتايج مطالعات در جزء ساختار  .ي روستايي منطقه مورد مطالعه استها سكونتگاه جمعيت و سرمايه گذاري عمراني در 

باشد   تظاري شهر بومهن در تمام موارد مثبت ميي شغلي حاكي از آن است كه نرخ رشد انها فرصتاقتصادي و ايجاد 

هاي حاصل از مازاد توليد، به  سرمايه  شغل در مقايسه با كل شهرستان است وارائهكه ناشي از موفقيت اين شهر در 

كه در حال  طوريهب. است هاي صنعتي در بومهن شدهجاي سرازير شدن به شهرهاي بزرگتر مثالً تهران، صرف فعاليت

 . واحد كارگاهي صنعتي در اين شهر مشغول به فعاليت است1048حاضر 

  پيشنهادها

هاي  شهر بومهن به عنوان يكي از مكان هاي تحقيق از آنجائي كه در طرح مجموعه شهري تهران، با توجه به يافته 

ه با تقويت شهر ترين پيشنهادها در رابط يكي از اساسي،است هاي صنعتي شناخته شده اصلي استقرار جمعيت و فعاليت

اي در ارتباط با ايجاد صنايع در امور توليدي در اين شهر  ها و امكانات توسعه توجه به زيرساخت كوچك بومهن،
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 عمده در رابطه با رفع طور بهدار كردن و جاذبيت بخشيدن به شهر كوچك بومهن   بنابراين بايد جريان جهت.است

  .نمايد  باشد كه اين روند خود تمركز زدايي از كالنشهر تهران را تسريع مينيازهاي محلي و ايجاد اشتغال مفيد و بيشتر

  منابعفهرست 

ت شهرسازي و معماري  مركز مطالعات و تحقيقا؛ها در چارچوب توسعه ملي شهرهاي مياني و نقش آن) 1365(امكچي، حميده  .1

   .ايران، تهران

 ؛ مطالعات جمعيتي و اقتصادي:دهستان سياهرود بومهن، جلد اولهاي هادي روستايي  طرح) 1387(بنياد مسكن انقالب اسالمي  .2

  .تهران

مجله علمي و پژوهشي جغرافيا روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در شهرستان تالش، ) 1386(توانا، محمد حسن وهمكار  .3

  .10و توسعه، شماره 

  .سمتانتشارات : تهران ؛يق در علوم انسانياي بر روش تحقمقدمه) 1380(حافظ نيا، محمدرضا  .4

  .نشر ني: تهران اقتصاد ايران، )1367( براهيمرزاقي،ا .5

: نقش و عملكرد شهرهاي كوچك در توسعه روستايي با استفاده از روش تحليل شبكه، مورد) 1386(رضواني، محمد رضا وهمكار  .6

  .، دانشگاه تهران61مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي جغرافيايي، شماره  ؛دهستان رونيز

  .تشارات مشعل آزادين ا؛مباني توسعه اقتصادي )1371(محمود روزبهان، .7

  . شناسنامه شهرهاي استان تهران:ول و عرض جغرافيايي شهرهاي ايرانط) 1387(سازمان جغرافيايي ارتش  .8
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   . معاونت عمران و شهرسازي؛گزارش واحدهاي تجاري و صنعتي افزوده شده) 1387(شهرداري بومهن  .11
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