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  نقش شهرهاي كوچك در توسعه روستاهاي پيراموني

  )مورد مطالعه شهر چمستان، دهستان ناتل رستاق(
 

  دكتراسداهللا ديوساالر
  شهري دانشگاه پيام نور ساري ريزي برنامهاستاديار گروه جغرافيا و 

  دكتر شهرام امير انتخابي
  پيام نور رشتروستايي دانشگاه   ريزي برنامهاستاديار گروه جغرافيا و 

  حميد رضا ديوساالر
 دانشگاه پيام نور گنبد كاووس از روستايي ريزي برنامهكارشناس ارشد جغرافيا و 

 
  

  چكيده
اين مطالعه با هدف شناخت نقش و عملكرد شـهر چمسـتان بـه عنـوان يـك شـهركوچك       

اسـت   تبديل به شهرشده ۱۳۷۱شهر چمستان در سال . پردازد ميدرتوسعه روستاهاي پيراموني 
و در اين راستا با اين پيش فرض كه اين شهر در تغييرات جمعيتي و جذب بازاريـابي توليـدات   

. هاي روستايي مؤثر است، كارپژوهش آغـاز گرديـد   روستايي و عملكرد آن در پايداري سكونتگاه
دهد كه شهر چمسـتان   ميروش تحقيق حاضر توصيفي ـ تحليلي است و نتايج بررسي ها نشان  

-توليـدات   و بازاريـابي تأثير و درجذب  رات جمعيتي سكونتگاههاي روستايي پيرامون بيدر تغيي
پايـان بـه منظـورعملكرد     در. روستايي مؤثر و در پايداري سكونتگاههاي روستايي ناموفق اسـت 

مطلوب شهرچمستان درايفاي كاركردهاي شهري به منظور وصول به توسعه مناسب روسـتاهاي  
  .ي ارائه گرديده استپيراموني پيشنهادات

 
  واژگان كليدي

  دهستان ناتل رستاق روستايی،، توسعه توسعه کوچک، شهر
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  مقدمه
امروزه شهر و روستا دو پديده مجزا از يکديگر نيستند، بلکه به صورت يک سيسـتم در يـک   

بايد هرگونه مطالعات و اقدامات در مورد آنها  بنابراين در. فضاي جغرافيايي خاص مطرح هستند
که به صورت جريانات اساسي رفت و آمـد،   آنهابه روابط متقابل، پيوندها و تعامالت موجود بين 

گر است، توجه داشت و الزم به ذکر است که اين جريانات با ماهيت اثرگـذار   کاال و سرمايه جلوه
 روندهاي سکونتي شهر و روسـتا را هـدايت کـرده و در نهايـت موجبـات توسـعه       ،و اثرپذيرشان

 ،همچنين بايد پذيرفت که شهر چه کوچـک انـدام و يـا بـزرگ انـدام     . کنند ميهريک را فراهم 
تواند در پيرامون خود، به ويژه در روستاهاي اطراف اثر بگذارد و هـر قـدر تـوان بيشـتري در      مي

هدايت ناحيه داشته باشد، به همان اندازه منطقه نفوذ وسيعتري خواهد داشـت و شـعاع و پرتـو    
يابـد و در   مـي هاي مالي، حمل و نقل و ارتباطات و ساير خدمات برد بيشـتري   زمينه در افشاني

 جغرافيايي به ويژه روستاهايي که در مسـير پرتـو افشـاني شـهر قـرار     هاي  اين راستا کليه واحد
دهنـد، حتـي از افکـار، انديشـه، ذوق و ذائقـه،       ميگيرند نه تنها سيماي بروني خود را تغيير  مي

در سالهاي اخيـر بـا   ) ۴۶۹ ،۱۳۷۵فريد ( .پذيرند ميداري و قدرت اقتصادي شهر تأثير روشهاي ا
هـاي   در حال توسعه، ظهور مسائل مربوط به کمبود واحدهاي  بزرگ کشورهاي  رشد سريع شهر

توسـعه بـر    ريـزي  برنامـه اي از محققين پيشنهاد کردند  مسکوني و باال رفتن ميزان بيکاري، عده
 ويايي شهرهاي کوچک تهيه شود، زيرا به دليل وجود امکانات شـغلي، تعلـيم و  اساس تأکيد بر پ

تربيت و ديگر نيازهـاي اساسـي، شـهرهاي بـزرگ مقصـد نهـايي بيشـتر مهـاجران روسـتايي و          
هايي از  طرفداران شهرهاي كوچك جنبه )۴۱۳ ،۱۳۸۰شکويي. (مهاجران شهرهاي کوچک است

كنند  مياي در توسعه روستايي مطرح  ز خدمات منطقهاهميت اين سكونتگاهها را به عنوان مراك
. ه به پايين تأكيـد دارنـد  ــو بر ايجاد سلسله مراتب منسجم سكونتگاهي و نيز اثرات توزيع رخن

)2 Satterthwait  and Tacoli 2003, (اين مناسبات فضـايي، شـهرهاي کوچـک بـه واسـطه       در
توانند در صـورت بـه دسـت آوردن     ميدارند،  ارتباط بالفصلي که با نقاط روستايي پيرامون خود

را به عنوان مراکز رشـد در توسـعه    مي نظام سکونتگاهي نقش بسيار مه هويت واقعي خويش در
کـود، بـذر   (کشـاورزي  هاي  روستاها بر عهده داشته و خدماتي در زمينه ايجاد بازار، تأمين نهاده

براي حوزه روسـتايي  ... ، بهداشت خدمات شهري، آموزش )ماشين آالت کشاورزي و اصالح شده
اين در طي چند دهه گذشته ايجـاد و تقويـت    عالوه بر )۱۰۰ ،۱۳۸۳امکچي. (خود فراهم کنند

. ريزان  قرار گرفت شهرهاي كوچك به عنوان راهبردي به منظور توسعه روستايي  مد نظر برنامه
دهـد، ايـن    مـي ت تأثير روستايي را تحهاي  واسطه  حوزه شهرهاي کوچک، در وهله نخست و بي

تواند مثبت و موجب تقويت ساختاري در روابط ميان اين نقاط باشد يا منفي باشـد   ميتحرکات 
ذکر ايـن  . و موجب از هم گسيختن و تضعيف روابط فضايي ساختاري اين نقاط از يکديگر گردد
ير ساختاري نکته ضروري است که نخستين و مهمترين بخش مؤثر از اين تعامالت و به ويژه تأث

 از. شهر کوچک بر روابط شهري روستايي، حيطه و حـوزه فعاليتهـاي اقتصـادي فيمـابين اسـت     
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قانوني جهـت تقويـت و   هاي  در حال توسعه، شهرهاي کوچک، توانايي و راههاي  طرفي در کشور
ر گذاري زيـر بنـايي د   يابد، پس سرمايه ميتجهيز خود ندارند و بازار آنها به طور طبيعي توسعه ن

  )۱۳۸۲،۴۴فني. (حوزه نفوذ و بازار شهرهاي کوچک، بيش از پيش در امر توسعه ضرورت دارد
گذشته، به ضرر شهرهاي کم هاي  شهري، در طول دهههاي  در ايران توزيع جمعيت در گروه

جمعيت و کوچک بوده و جايگاه و مرتبه آنها را با وجود افزايش چشمگير تعداد، از لحاظ جذب 
بنابراين بعد از جنـگ سياسـت کلّـي بـه      )۱۳۸۲،۵۷فني. (ت تضعيف کرده استو اسکان جمعي

اين راهبرد که مبنـاي آن  . حرکت نمود UFRDسمت سياست توسعه روستا شهري به خصوص 
عدم تمرکز سرمايه گذاريها در سکونتگاههاي انساني با تأکيـد بـر اسـتراتژي توسـعه بـر محـور       

سـازد تـا جوامـع     مـي روستايي است که آنها را قـادر   شهري در تأمين حداقل شرايط براي مردم
در ايـن ميـان،   ) ۱۵۶ ،۱۳۸۳زيـاري . (روستايي خود را به توسعه اجتمايي و اقتصـادي برسـانند  

منطقه مورد مطالعه بخش چمستان واقع در شمال شرقي شهرستان نور است که بر طبـق آمـار   
شـهر چمسـتان در سـال    . اسـت  روستاي داراي سـکنه  ۷۷داراي سه دهستان و تعداد  ۸۵سال 
تبديل به شهر شد، اما انگيـزه تأسـيس شـهرداري در چمسـتان تنهـا بـه خـاطر تـأمين          ۱۳۷۱

نفري چمستان در آن زمان نبوده است، بلکـه بـراي جلـوگيري از     ۳۵۰۰خدمات براي جمعيت 
مهاجرت و مراجعه ساکنين روستاهاي زيادي که در قسمت جنوبي منطقه نور و چمستان واقـع  

بـه عبـارت ديگـر هـدف از تأسـيس شـهرداري در       . نور وآمل بـوده اسـت  هاي  شده اند، به شهر
ل محلي، ايجاد مرکز جمعيتي متوسطي بوده اسـت کـه جانشـين مراکـز     ئچمستان عالوه برمسا

جمعيتي نور وآمل باشد و يا حداقل، به متعادل ساختن مراجعات مکرر روستاييان واقع در حوزه 
بنابراين هدف از تقويت مباني شهري در چمستان اين بوده اسـت کـه   . نجامدنفوذ اين شهرها بي

. براي ساکنين و آباديهاي منطقه باشد) آمل پس از نور و(  مياين شهر بتواند حداقل انتخاب سو
هسـته اوليـه تشـکيل    (با اين پيش فـرض الگـوي توسـعه شـهر، آباديهـاي چمسـتان و نوآبـاد        

عبداهللا آباد را که با توسعه شهر در سـالهاي اخيـر بـه صـورت     لسفيجان، عرب خيل، ) شهرداري
انـد را در بـر گرفـت و توجيـه مشـاوران در ايـن امـر         درآمـده  خطي و پيوسته در محدوده شهر

بـود و از   مـي نفـر   ۱۰۰۰۰نفري و کم چمستان بود که براي شهر شدن  حداقل  ۳۵۰۰جمعيت 
ت رساني بهتر به ايـن روسـتاهاي فـوق    طرفي ديگر توجيهات اقتصادي مربوط به سهولت خدما

بنابراين محدوده موجود در الگوي توسعه انتخابي، تجميع آباديهاي فوق الـذکر اسـت   . الذکر بود
که توسط دو حائل فيزيکي که به صورت دو رشته رودخانه در محل وجود دارد، محدوده خود را 

آنچه مسلّم اسـت  . ا کرده استاز روستاهاي مجاور به خصوص روستاي کردآباد و نعمت آباد جد
اين تغيير و تحول و قرارگيري اين روستاهاي مذکور در قلمرو شهر، ارتباطـات   اين است که، در

مختلف اجتمايي، اقتصادي، و مـالي لحـاظ   هاي  و تعامالت موجود با روستاهاي اطراف در زمينه
بـا پيرامـون روسـتايي     شده است و در اين ارتباط شهر چمستان کارکردهاي جديدي در ارتباط

مشـکالت و موانـع مربـوط بـه توزيـع نامتعـادل        بايـد  يمـ اما با وجود اينکه . خود پذيرفته است
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جمعيت و آهنگ مهاجرت کاهش يابد، امـا هنـوز بسـياري از موانـع و مشـکالت در راه توسـعه       
است کـه  در اين پژوهش تالش بر اين . روستاها در منطقه مورد مطالعه به قوت خود باقي است

به تجزيه و تحليل نقش اين شهر به عنوان يک شهر کوچـک در ارتبـاط بـا توسـعه روسـتاهاي      
پيراموني خود بپردازد و براي وصول به اين مهم، روستاهاي دهستان ناتل رسـتاق مـورد تأکيـد    

در همين راستا براي رسيدن به اهداف مـورد نظـر تحقيـق سـوال اصـلي بـه شـرح ذيـل         . است
  :باشد مي
  رد شهرکوچک چمستان در تغييرات جمعيتي روستاهاي پيراموني چگونه است؟عملک )۱
نقش شهر چمستان در جـذب و بازاريـابي محصـوالت محلـي روسـتايي در دهسـتان ناتـل         )۲

  رستاق چگونه است؟
 نقش شهر چمستان در پايداري سکونتگاههاي روستايي پيرامون چگونه است؟ )۳
  

  مباني نظري 
ايي كه بر مباني نظريات قطب رشد و مركز پيرامون در خالل موضوع نابرابري شهري و روست

ي نظريـه   در كشورهاي جهان سوم شكل گرفته بود، زمينه را براي ارائه ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰سالهاي 
طبق نظر جانسون شكاف موجود در نظام . هايي در خصوص توسعه نامتعادل فضايي فراهم آورد

انجامـد و از   مـي ره وري كمتـر در كشـاورزي   سكونتگاهي كشورهاي جهان سوم از طرفي به بهـ 
همچنـين جانسـون    )۱۲۷ ،۱۳۸۴پاترو ايـونز  . (گردد ميتوسعه روستايي  ميسويي منجر به ناكا

بدين موضوع نيز پي برده است كه تفاوت شگفت انگيزي بين كشورهاي توسعه يافتـه و توسـعه   
و شـهرهاي كوچـك وجـود     نيافته از لحاظ تعداد نسبي مكانهاي مركزي، پراكندگي شهرك هـا 

در کشورهايي اين باور تقويت شـده کـه   ) ۳۷ ،۱۳۸۵ركن الدين افتخاري و ايزدي خرامه . (دارد
اهداف توسعه روستايي به طـور منـزوي و جـداي از توسـعه شـهري و انحصـاراً از طريـق رشـد         

کشـاورزي  شود، بلکه نيازمند عدالت اجتماعي، تسهيل توسعه  مياقتصادي پايين به باال حاصل ن
از اينرو براي دسـتيابي بـه   ) Rondinelli, 1983. (همراه با گسترش تجارت و صنايع شهري است

سكونتگاهها، شهرهاي كوچك بـه ويـژه شـهرهايي كـه موقعيـت       تر ايجاد تعادل فضايي منطقي
درشبكه سكونتگاهها به عنوان عامل و واسط ميان كانونهاي شهري و روستايي عمل  استقرار آنها

رويكـرد عملكـرد شـهر در     )Egziabhar 2004, 6. (يند، مورد توجه انديشمندان قـرار گرفـت  نما
شـود، داراي يـك فـرض     مـي توسعه روستايي كه از آن به عنوان رويكرد يكپارچه كاركردي يـاد  

مـؤثرترين و كـارآترين راهبـرد فضـايي بـراي بهبـود توسـعه        «اساسي است كه به اين مضـمون  
ركـن  . (له مراتب شهري متوازن، يكپارچه و بهينه پيونـد خـورده اسـت   روستايي، به توسعه سلس

شهرهاي کوچک مکان مناسبي براي تشکيل و توسعه  )٣٧ ،٣٨٥الدين افتخاري و ايزدي خرامه 
کانونهاي زيست و مراکز فعاليت بوده و نقش خود را در زمينه توسـعه روسـتايي اينچنـين ايفـا     

  : کنند مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  وستاهاي پيرامونينقش شهرهاي كوچك در توسعه ر

61 

 

  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

رخي فعاليتهاي صنفي، خدماتي، و صنعتي مناسب جذب نموده و مهاجران روستايي را در ب •
  شوند؛ ميمانع حرکت آنها به شهرهاي مياني و بزرگ منطقه 

توسعه شهرهاي ميـاني را در سـطح منطقـه انتقـال داده و خـدمات الزم را در      هاي  محرک •
بـه  کنـد و   مـي مناطق پيرامون در تمام زمينه ها و متناسب با شرايط زيست محلي تـأمين  

  نمايند؛ ميتحرک و تسريع توسعه روستايي کمک 
در توزيع متعادل خدمات و امکانات شهري در سطح محلي با دهستانها، نقش تعيين کننده  •

کنند در توزيـع   ميدارند و از وابستگي مستقيم روستاها به ديگر شهرهاي منطقه جلوگيري 
نقش تعيين کننده دارند و از متعادل خدمات و امکانات شهري در سطح محلي با دهستانها، 
) ۱۳۸۲،۴۲فنـي  . (کننـد  ميوابستگي مستقيم روستاها به ديگر شهرهاي منطقه جلوگيري 

مؤسسات و خدمات وابسته به فعاليتهاي كشاورزي در ايـن مراكـز شـهري كوچـك      استقرار
ها كاهش يابند و دسترسي به خـدمات مختلـف بـراي خانوارهـاي      شودكه هزينه ميموجب 
ترويج كشاورزي؛  :خدمات مورد بحث، شامل اينهاست. و فعاليت شان آسانتر گردد روستايي

مؤسسات آموزشي؛ صنايع تبديلي و بسته بنـدي محصـوالت كشـاورزي؛ مراكـز بهداشـت و      
كوچك و بـزرگ  هاي  آموزش؛ تسهيالت بانكي با اعتبار كم بهره در جهت حمايت از فعاليت

و مراكـز عمـده فروشـي و خـرده فروشـي      محلي بخش خصوصي؛ پست؛ خدمات تخصصـي  
   )۱۲ ،۱۳۸۵سرور و الله پور . (كاالهاي كارخانه اي داخل و بيرون ناحيه

توسعه شهرهاي کوچک رابطه ارگانيک جامعه شهري روستايي را حفـظ نمـوده و عوامـل و     •
 دهد؛ ميروستايي انتقال هاي  توسعه را به سهولت به حوزههاي  زمينه

مهاجران در شهرهاي بزرگ، ايـن نكتـه   هاي  ها، پس از ارزيابي انگيزه در مطالعات و پژوهش •
توجه زيادي به دسترسي به خدمات  بايد ريزي برنامهشود كه به هنگام  ميپيشنهاد  مطرح و

بنابراين شـهرهاي   )۱۳ ،۱۳۸۵سرور و الله پور . (و كار و نيازهاي اساسي مردم صورت گيرد
به نواحي پيرامون خود دارنـد و موجبـات جلـب     دهي در سرويس ميكوچك نقش بسيار مه

آورند، به عبارت ديگر در صورت تأمين  ميتعدادي از مهاجرتها از روستاهاي اطراف را فراهم 
يك سري نيازهاي اساسي در شهرهاي كوچك، مسـير مهـاجرتي تغييـر يافتـه و بـه جـاي       

ــود   ــاجران خواهــد ب ــايي مه ــه شــهرها مقصــد نه ــزرگ اينگون رخــاني و طاه(. شــهرهاي ب
 )۳ ،۱۳۸۲ديگران

گردد، كه روستايي محصـول خـود را بـدون واسـطه      ميبازار در بال فصل روستا باعث  وجود •
واقع روستايي شهركوچك را خانـه دوم خـود بـه حسـاب      در. كند ميوارد شهرهاي بزرگ ن

شـهر   آورد و به محض اينكه توان اقتصادي خود را باال ببيند، اقدام به خريـد منزلـي در   مي
از طرفـي بازارشـهري   . گيرد مياو با شهركوچك پيوند دارد و به راحتي خو . كند ميكوچك 

تواند موجب توسعه روسـتاهاي   مي تشكيل شود،هفتگي و جمعه بازار   ،روز در قالب بازار اگر
شهر کوچک، بازار و مرکز تجاري مناسبي بـراي   )۲۰ ،۱۳۸رستمي،. (حوزه نفوذ خود شوند
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آيد که اين مهم عالوه بر ايجـاد اشـتغال، انگيـزه مـؤثري در      ميه شمار توليدات کشاورزي ب
بهبود کشاورزي حوزه نفوذ، بازگشت بيشتر در آمـد ايـن بخـش بـه روسـتاها و تسـريع در       

لذا در اين رابطـه، تقويـت شـهرکوچک و    « توسعه اقتصادي ـ اجتماعي روستاها خواهد بود 
. )(Garyl.Gaile 1992, 130 .»صادروسـتايي روستاها مساوي است با تقويت كشـاورزي و اقت 

اي توسـط   قابليت ايفاي نقش مفيـد توسـعه   اي در بنابراين شرايط منطقه )۴۲، ۱۳۸۲فني (
به اين ترتيب، شـهرهاي کوچـک   )(Handrek 2002, 370 .شهرهاي كوچك بسيار مهم است

وه بر رشد و اي، عال با پذيرفتن نفش مرکز نسبت به پيرامون خود در مقياس محلي و منطقه
نفوذ روستايي خود هاي  توسعه خود، موجب تثبيت بنيانهاي الزمه توسعه در منطقه و حوزه

مهاجران روستايي، سـبب کوتـاه شـدن     و مقصد أمبدخواهند بود و قرار گرفتن آنها سر راه 
فاصله مهاجرتها، جذب جمعيت اضافي و کاهش فشار بر بخش کشاورزي و اقتصاد روستايي 

  )۴۲، ۱۳۸۲فني ( .گردد مي
 

  معرفي منطقه مورد مطالعه
بر اساس آخرين تقسيمات اداري ـ سياسي كشور از توابع بخـش چمسـتان      شهرچمستان

 ۲درجـه و   ۳۶ايـن منطقـه بـين    . شـود  مـي واقع در شهرستان نور در استان مازندران محسوب 
دقيقـه   ۱۸درجه و  ۵۲دقيقه تا  ۲۰درجه و  ۵۱دقيقه عرض شمالي و  ۳۶درجه و  ۳۶دقيقه تا 

گزارش اقتصادي اجتماعي شهرستان نـور،  . (طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است
ايـن  . باشـد  مـي نفـر   ۹۴۹۹با جمعيت اعالم شده   ۸۵شهر چمستان بر طبق آمار سال ) ۱۳۸۳

شـهرداري  (. باشـد  ميتبديل به شهر شده است و داراي طرح هادي مصوب  ۱۳۷۱شهر در سال 
  )۱۳۷۷ طرح هادي مصوب،  تان،چمس

كه از شـمال بـه   يكي از سه دهستان واقع در بخش چمستان است،  دهستان ناتل رستاق
شهر چمستان، از شرق به آمل و از جنوب به بخش بلده و از غرب بـه دهسـتان الويـج محـدود     

هاي ايـن   آبادي  تقريباً همهو آباديست  ۳۱هكتار شامل  ۷/۲۹۱وسعت اين دهستان با  .گردد مي
 ٢٩روسـتاي موجـود در ايـن دهسـتان      ٣١از بين . بخش در حوزه نفوذ شهر چمستان قراردارد

روستا فاقد سكنه هستند كه روستاهاي نوجمه و كنگرچال شـامل   ٢تعداد روستا داراي سكنه و
آبادي از نظر ويژگيهاي طبيعـي   ٢١آبادي موجود در دهستان ناتل رستاق  ٣١از بين . شوند مي

اي واقع در دشـت   آبادي جلگه دوروستا و تعداد  پنجاي  ر دشت و تعداد آباديهاي كوهپايهواقع د
از نظر جمعيتي اين دهسـتان بـر طبـق آمـار      .آبادي هم در موقعيت كوهستاني قرار دارند سهو 

مـرد و   ۷۰۳۹نفر را در خود جاي داده است، كه از ايـن بـين    ۱۴۱۲۸خانوار  ۳۵۵۸با  ۸۵سال 
همچنين الزم به ذكر است كه ميزان سواد به نسبت جمعيت واقـع  .گردد ميامل زن را ش ۷۰۲۸

گردد و اين نسبت به جمعيت باسـواد واقـع در بخـش     ميدرصد مردم را شامل  ۷۲در دهستان 
درصـد كـل جمعيـت واقـع در بخـش چمسـتان را شـامل         ۳۰درصد و همچنـين   ۴۶چمستان 
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. ورزي و پس از آن بر پايه دامداري استوار اسـت اقتصاد اين دهستان در وهله اول كشا. گردد مي
ديربـاز شـامل    كـه از  محصوالت كشاورزي آن برنج و مركبات ودامـداري بصـورت سـنتي اسـت    

هـا و   شناسـه بخـش  (. باشـد  نگهداري تعدادي گاو و طيور در خانه ها جهت استفاده شخصي مي
  )۱۳۸۵دهستانهاي استان مازندران 

  
  ن ناتل رستاقمحدوده دهستا :۱نقشه شماره 

  
  ۱۳۸۵: مآخذ،  اطالعات برگرفته از مركز آمار ايران

  روش پژوهش
اين تحقيق از نوع كاربردي است و با روش توصيفي و تحليلي به بررسي نقش شهر كوچـك  

تغييـرات  : متغيرهاي مورد بررسي شامل. چمستان در توسعه روستاهاي پيراموني پرداخته است
  .ليدات روستايي و پايداري سكونتگاههاي روستايي پيراموني استجمعيتي، جذب و بازاريابي تو

گام بعدي جمع آوري . اي فراهم گرديد چيدمان اصلي تحقيق با مطالعات اسنادي و كتابخانه
. شـد نامـه حاصـل    از ابـزار پرسـش  ميداني بود كه با استفاده هاي  اطالعات و داده از طريق داده

معرفي منطقه  ان ناتل رستاق با ويژگيهاي مورد اشاره درجامعه آماري ساكنان روستاهاي دهست
آنجاييكه كه جامعه آماري از حجم بااليي برخوردار اسـت لـذا محقـق     از .باشند ميمورد مطالعه 
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لـذا بررسـي   . گيري و تعميم نتايج آن جامعه مـورد مطالعـه اسـت    ناگزير به انجام عمليات نمونه
كه بر طبـق   ،اي ساكن در دهستان مورد مطالعه به عمل آمداي از تعداد روستاها و خانواره اوليه

گيـري   باشند و نمونه ميروستا داراي سكنه  ۲۹روستا موجود تعداد  ۳۱از بين  ۱۳۸۵آمار سال 
روسـتاي نمونـه انتخـاب    ۱۴از بين آنها با استفاده از فرمول كوكران و تعديل انجام شد و تعـداد  

بـا  ) خـانوار  ۳۵۵۸(ي سـاكن در دهسـتان ناتـل رسـتاق     گيري خانوارهـا  از طرفي نمونه. گرديد
خانوار نمونه نيز انتخاب گرديد و با توجه به  روش مـنظم   ۳۴۷فرمول كوكران تعداد  استفاده از

و سيستماتيك روستاها به سه دسته بزرگ و كوچك و متوسط تقسيم گرديدند و درصد تعـداد  
  . دشروستا و خانوار نمونه متعلق به هر طبقه تعيين 

خـانوار و در   سـه بنابراين با توجه به ويژگيهاي منطقه مورد مطالعـه در روسـتاهاي كوچـك    
  .نمونه است ۲۳۱خانوار و تعداد خانوار در روستاهاي بزرگ  ۱۱۳روستاهاي متوسط 

  
  ؟چه نقشي داردشهر چمستان در تغييرات جمعيتي روستاهاي پيراموني : اولسوال 

وق،  براي متغير تغييرات جمعيتـي چهـار شـاخص تعريـف     براي پاسخگويي به سوال ف      
ها به صورت سوال در پرسش نامه قيد گرديد و از جامعـه نمونـه پرسـش     كرديم كه اين شاخص

  : گردد ميارائه  ۱شماره گرديد و نتايج آن به شرح جداول 
  

  مد نظر در پرسش نامه به صورت طيف ليكرتهاي  شاخص: ۱جدول 

  رديف  شاخص

ياد
ي ز

خيل
  

ياد
ز

سط  
تو
م

  

كم  كم
ي 
خيل

  

وع
جم
م

  

نقش امكانات بهداشتي موجود در شهر چمستان
  در افزايش طول عمر

۱۷  ۶۶  ۶۹  ۶  تعداد ۱  ۳۵  ۳۴ ۷  

  ۷۲/۱  درصد

۸۸/
۱۹  

۰۲/
۱۹  

۲۷/
۴۷  

۰۸/
۱۰  

۱۰
۰

  

تأمين نيازهاي ضروري روستاييان در چمستان و
  تأثير آن بر عدم مهاجرت

۱۶  ۶۲  ۳۰  ۱۱  تعداد
۵

  ۷۹  ۳۴
۷

  

  ۱۷/۳  درصد

۶۴/۸  

۸۶/
۱۸  

۵۵/
۴۷  

۷۶/
۲۲  

۱۰
۰

  

ميل به مهاجرت در روستاييان با وجود دريافت 
  خدمات شهري چمستان

۱۱  ۹۸  تعداد
۸

  ۸۹  ۲۱  ۲۱  ۳۴
۷

  

/۲۴  درصد ۲۸  ۳۴  

۶۴/
۲۵  

۵۰/۶  

۰۵/۶  ۱۰
۰

  

  ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ
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  ستاشهر دلخواه روستاييان در صورت مهاجرت از رو: ۲جدول
  مجموع  ساير  نور  آمل چمستان  رديف  شاخص

شهر دلخواه روستاييان در 
  صورت مهاجرت از روستا

  ۳۴۷  ۴۱  ۴۷  ۲۱۱  ۴۸  تعداد

  ۱۰۰  ۸۱/۱۱  ۵۴/۱۳  ۸۰/۶۰  ۸۳/۱۳  درصد
  ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ

  
  ها يافتهتجزيه و تحليل 

يعنـي  (درصـد پاسـخ گويـان،     ٤٧ست كـه  ا ن دهنده ايننشا ١با مراجعه به جدول شماره  
 به تأثير كم امكانات بهداشتي موجـود درشهرچمسـتان در افـزايش طـول عمـر     ) باالترين درصد

روستاييان اشاره داشـتند و نتيجـه نشـان از عـدم موفقيـت شـهر چمسـتان در ايفـاي صـحيح          
  .كاركردش در اين باره دارد

: ستاييان ساكن در دهستان ناتل رستاق مشـخص گرديدكـه  در ادامه با نظرسنجي از رو      
تـأمين نيازهـاي ضـروري سـاكنان     : معتقدنـد ) بـاالترين درصـد  ( درصد پاسخ گويـان )٤٧/ ٥٠(

جدول . (مهار روند مهاجرت داشته است در  ميروستاهاي پيراموني توسط شهرچمستان تأثير ك
ا توجه به دريافت خدمات شهري از كه ب: معتقدند)باالترين درصد( درصد ٣٤همچنين) ١شماره 

يعنـي شهرچمسـتان   ) ١جدول شماره . (شهرچمستان مايل به مهاجرت به مكانهاي ديگرهستند
روند مهاجرت با تأمين نيازهاي ضروري و ارائـه خـدمات شـهري بـه سـاكنان       مهار نتوانسته در

  . روستاهاي پيراموني موفق باشد
به مهاجرت به شهرهمجوار آمـل را دارنـد ايـن     درصد روستاييان ميل ٨٠/٦٠همچنين       

جدول شـماره  . (شهر كماكان براي ساكنان روستاهاي پيراموني شهرچمستان داراي جاذبه است
در حاليكه كه وظيفه شهر كوچك چمستان به عنـوان عامـل توسـعه روسـتاهاي پيرامـوني،      ) ٢

نيازهاي ضـروري و اساسـي روسـتاييان در     بايدجذب جمعيت مهاجر روستاهاي اطراف است و 
  .شهر كوچك تأمين شود تا از مهاجرت روستاييان به شهر بزرگ جلوگيري به عمل بيايد

شـويم كـه شـهر چمسـتان در تغييـرات جمعيتـي        مـي ميداني متوجه هاي  با توجه به يافته
  .روستاهاي پيراموني موفق نبوده است

  
  كشت تخصصي و اصلي روستا: ۳جدول 

 مجموع  خدمات باغداري دامداري زراعي رديف صشاخ

  كشت تخصصي و اصلي روستا
  ۳۴۷ ۲۲ ۲۰ ۳۵ ۲۷۰ تعداد
  ۱۰۰  ۳۴/۶  ۷۶/۵  ۸۸/۱۰  ۸۰/۷۷  درصد
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  دومسال 
  اولشماره 
 ١٣٨٩ بهار

نقش شهر چمستان در جذب و بازاريابي توليـدات روسـتاهاي پيرامـوني    : دومسوال 
  ست؟چگونه ا

در اين قسمت نتايج به دست آمده از بررسـي نقـش شـهر چمسـتان در جـذب و بازاريـابي       
هـايي   با توجه به متغيـر موجـود، شـاخص   . گيرد ميتوليدات روستايي مورد تجزيه و تحليل قرار 

 ۳جـدول شـماره   . (تعريف گرديد و اين شاخص ها در پرسش نامه به صورت سوال قيد گرديـد 
  .دهد ميجامعه نمونه را نمايش هاي  حاصل از پاسخهاي  يافته )۶و ۵و۴و

  
  

  مد نظر در پرسش نامه به صورت طيف ليكرتهاي  شاخص: ۴جدول

  رديف  شاخص
ياد
ي ز

خيل
  

ياد
ز

سط  
تو
م

  

كم  كم
ي 
خيل

  

وع
جم
م

  

ميزان محصول توليدي كه جهت 
  .شود ميفروش به بازار عرضه 

١٦  ٣٩  تعداد
٩

  ٣٤  ١٨  ٣٠  ٩١
٧

  

/٢٣  درصد
١١  

٧٠/
٤٨  

٢٢/
٢٦  

٦٤/٨  

١٠  ١٨/٥
٠

  

ميزان رضايت از فروش توليدات 
  روستايي در شهر چمستان

۱۷  ۹۲  ۶۲  تعداد
۲

  ۱۰  ۱۱  ۳۴
۷

  

/۸۶  درصد
۱۷  

۵۱/
۲۶  

۵۶/
۴۹  

۸۷ /۲  

۱۷ /۳  ۱۰
۰

  

ميل به افزايش سطح زير كشت با 
  وجود بازار شهر چمستان

۱۱  ۲۷  تعداد
۴

  

۶۹  ۱۰
۲

  ۳۵  ۳۴
۷

  

  ۷/ ۷۸  درصد

۸۵/
۳۲  

۸۸ /
۱۹  

۳۹/
۲۹  

۰۸ /
۱۰  

۱۰
۰

  

ان درآمد روستاييان كه مربوط به ميز
فروش توليدات روستايي در شهر 

  چمستان

۱۱  ۴۶  تعداد
۸

  ۱۱
۲

  ۳۸  ۳۳  ۳۴
۷

  

/ ۲۵  درصد
۱۳  

۳۴  

۲۷ /
۳۲  

۹ /
۱۰  

۵۱  /۹  

۱۰
۰

  

هاي  گرايش جوانان روستا به فعاليت
  مرتبط با كشاورزي

۱۱  ۲۸  ۲۱  تعداد
۲

  ۱۰
۳

  ۸۳  ۳۴
۷

  

  ۶/ ۰۵  درصد

۰۶ /۸  

۲۷  /
۳۲  

۶ /
۲۹  

۹۱ /
۲۳  

۱۰
۰
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  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

  شهر مورد نظر روستاييان جهت فروش توليدات روستا: ۵جدول 

  رديف  شاخص

ان
ست
چم

  

مل
آ

ور  
ن

باد  
ودآ

حم
م

  

اير
س

وع  
جم
م

  

شهر مورد نظر روستاييان جهت فروش 
  توليدات روستا

۱۷  تعداد
۱

  ۱۰
۲

  ۳۴  ۱۴  ۲۶  ۳ ۴۷

/  ۲۷  درصد
۴۹  

۳۹  /
۲۹  

۷۹  /۹  

۰۳ /۴  

۴۹ /۷  ۱۰
۰

  

  ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ

  
جدول شماره . (دهد روستاييان به كشت محصوالت زراعي تخصص دارند ميبررسي ها نشان 

جـدول  . (كننـد  مـي از محصول را به منظور فروش بـه بـازار عرضـه    ) ٧٠/٤٨(و ميزان زيادي) ٣
درصد روستاييان به منظورفروش توليدات روستايي به  ٢٧/٤٩درصد يعني كه باالترين )٤شماره 

كنند و شهر چمستان باالترين درصـد مراجعـات را در بـين شـهرهاي      ميشهرچمستان مراجعه 
 ٩٤/٥٩ايـن تعـداد    و از) ٥جـدول شـماره   . (همجوار به منظور فروش توليدات روستايي را دارد

جـدول  . (كننـد  مـي موجود در داخل شهرچمستان مراجعه به بازاراصلي  )باالترين درصد( درصد
  )٦شماره 

درصد پاسخ گويان به ورود عامالن خريـد از جانـب شهرچمسـتان بـه      ٨٤/٨١ازطرفي        
دهـد كـه در    مـي هـا نشـان    يافتـه  )٧جدول شماره . (منظور خريد توليدات روستايي خبر دادند

وستاييان درآمدشان مربوط به فروش توليدات از ر) درصد ٣٤( منطقه مورد مطالعه درصد بااليي
در بـين روسـتاييان   ) ٢٧/٤٩( شان مربوط به داخل شهر چمستان است ميزان رضايت متوسـط 

 ٨٥/٣٢( و ميل زياد) ٤جدول شماره . (ازفروش توليدات شان درداخل شهرچمستان وجود دارد
هر چمسـتان در بـين   به افزايش سطح زير كشت با توجه بـه وجـود بـازار شـ    ) درصدي پاسخ ها

جوانـان   )درصـدي ٢٧/٣٢( و با توجه به گرايش متوسط )٤جدول شماره. (روستاييان وجود دارد
بـريم كـه    مـي به اين حقيقـت پـي   ) ٤جدول شماره (روستا به ادامه مشاغل مرتبط با كشاورزي 

 وجـود . شهر چمستان در جذب و بازاريابي توليدات محلي روستايي پيراموني موفق بـوده اسـت  
مراكز ويژه به منظور جمع آوري توليدات روستايي و ورود عامالن خريد به داخل روستا و خريد 

  )٧جدول شماره (باشد  ميدر پاسخ به اين سوال  ميتوليدات روستاييان هم در گواه مه
  .بنابراين شهر چمستان در جذب و بازاريابي توليدات روستاهاي پيراموني موفق بوده است
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  دومسال 
  اولشماره 
 ١٣٨٩ بهار

  ن مورد مراجعه در شهر چمستان به منظور فروش توليدات روستاييمكا: ٦جدول

    شاخص

گي
هفت
زار
با

لي
اص
زار
با

روز 
زار
با

  

گر
دي

وع  
جم
م

  

مكان مورد مراجعه در شهر چمستان به منظور
  فروش توليدات روستايي

۲۰  ۵۵  تعداد
۸

  

۶۲  ۲۲  ۳۴
۷

  

  درصد

۸۵ /
۱۵  

۹۴ /
۵۹  

۸۶ /
۱۷  

۳۴ /۶  ۱۰
۰

  

  ۱۳۸۸از پرسش نامه، نگارنده، اطالعات استخراج شده:مآخذ
  

نقش شهر چمستان در پايداري سكونتگاههاي روستايي پيراموني چگونـه  : سوال سوم
  است؟

روستاهاي پيرامون شهرهاي كوچك براي رسيدن بـه پايـداري، نيازمنـد مسـاعدت و تجهيـز و      
. نداقتصادي و زيست محيطي در شهرهاي كوچك بالفصل هسـت  تقويت كاركردهاي اجتماعي ـ  

هـايي   ينه با توجه به متغير موجود شاخصبراي آگاهي از ميزان موفقيت شهر كوچك در اين زم
ها به صورت سوال در پرسش نامه قيد گرديد و از جامعـه نمونـه در    تعريف گرديد و اين شاخص

  : شود مياين زمينه پرسش به عمل آمد و نتايج آن به شرح جداول ذيل ارائه 
درصد روستاييان به منظـور تحصـيل بـه     ٧٥/٥٤كه درصد زيادي  دهد مي ها نشان نتايج بررسي

آنهـا بـه   ) درصـد  ٣٩/٤٦(ولي ميزان رضايت  )٨جدول شماره . (كنند ميشهر چمستان مراجعه 
. گزينه متوسط، رضايت زيادي از امكانـات آموزشـي موجـود در داخـل شـهر چمسـتان ندارنـد       

  )٨جدول شماره(
اشتي موجود در داخل شـهر چمسـتان شـاخص ديگـري بـراي      ميزان رضايت از امكانات بهد

روسـتايي پيرامـون بـود كـه     هـاي   آگاهي از عملكرد شهر چمستان به منظور پايداري سكونتگاه
از امكانـات   مـي  رضـايت ك ) درصـد  ٠٥/٤٠(دهـد بـاالترين درصـد     مـي تحقيق نشان هاي  يافته

  )٨جدول شماره . (بهداشتي موجود در داخل شهر چمستان دارند
  

  آگاهي ازوجود عامالن خريد در روستا: ٧جدول 
  مجموع بله خير  شاخص

  آگاهي ازوجود عامالن خريد در روستا
  ۱۰۰  ۸۱/ ۸۴  ۲۶/۱۸  درصد

  ۳۴۷ ۲۸۶ ۶۱ تعداد
  ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ
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  دومسال 
  اولشماره 
  ١٣٨٩ بهار

اعتبـاري موجـود در داخـل    ها و مؤسسـات   كه بانك )وام(همچنين ميزان حمايت مالي       
دهند؛ شاخص ديگري بـه منظـور آگـاهي از تـأثير      ميشهر چمستان از توليدات روستايي انجام 

دهد  ميها نشان  گذاري شهر چمستان در پايداري سكونتگاههاي روستايي پيرامون بود كه يافته
. رد آنهـا دارد از عملكـ  )٤٩/٤١(ترين درصد مربوط به از ميزان رضـايت كـم روسـتاييان     كه باال

  )٨جدول شماره (
   

 مد نظر در پرسش نامه به صورت طيفهاي  شاخص: ٨جدول 

  رديف  شاخصليكرت

ياد
ي ز

خيل
 

ياد
ز

سط  
تو
م

  

كم  كم
ي 
خيل

وع 
جم
م

  

مراجعه به چمستان به منظور 
  تحصيل

  ۳۴۷  ۷  ۱۱  ۴۱  ۱۹۰  ۹۸  تعداد

  ۱۰۰  ۲/ ۰۱  ۳/  ۱۷ ۱۱/  ۸۱ ۵۴/  ۷۵ ۲۸/  ۲۴  درصد

  ت آموزشيرضايت از امكانا
  ۳۴۷  ۲۱  ۴۸  ۱۶۱  ۹۰  ۲۷  تعداد

  ۱۰۰  ۶/  ۰۵ ۱۳/  ۸۳ ۴۶/  ۳۹ ۲۵/  ۹۳  ۷/  ۷۸  درصد

رضايت از تسهيالت و امكانات 
  بهداشتي

  ۳۴۷  ۶۹  ۱۳۹  ۱۱۲  ۱۴  ۱۳  تعداد

  ۱۰۰  ۱۹/ ۸۸  ۴۰/ ۰۵ ۳۲/  ۲۷  ۴/ ۰۳  ۳/  ۷۴  درصد

حمايت مالي بانك ها و مؤسسات 
  چمستان از توليدات روستايي

  ۳۴۷  ۶۲  ۱۴۴  ۱۱۴  ۲۰  ۷  تعداد

  ۱۰۰  ۸۶/۱۷  ۴۹/۴۱  ۳۲/ ۸۵  ۵/ ۷۶  ۲/ ۰۱  درصد

تهيه كود و بذر اصالح شده از
چمستان جهت باال بردن توليدات 

  روستايي

  ۳۴۷  ۵۹  ۶۹  ۱۱۱  ۱۰۱  ۷  تعداد

  ۱۰۰  ۱۷  ۹/۱۹  ۹۸/۳۱  ۱۰/۲۹  ۲/ ۰۱  درصد

انگيزه در بين روستاييان به تنوع
توليدات به دليل نزديكي به شهر 

  انچمست

  ۳۴۷  ۶۹  ۸۴  ۱۵۹  ۲۰  ۱۴  تعداد

  ۱۰۰  ۸۸/۱۹  ۲۰/۲۴  ۴۵/ ۸۲  ۵/ ۷۶  ۴/ ۰۳  درصد

هايالزم از سوي نهادهاي آموزش
شهر چمستان به روستاييان جهت 

  حفظ محيط زيست روستا

  ۳۴۷  ۲۰۸  ۸۳  ۳۵  ۱۴  ۷  تعداد

  ۱۰۰  ۵۹/ ۹۴  ۲۳/ ۹۱  ۱۰/ ۰۸  ۴/ ۰۳  ۲/ ۰۱  درصد

تأثير شهر چمستان درآلودگي زيست
  ي روستاهامحيط

  ۳۴۷  ۲۱  ۱۱۸  ۴۹  ۱۱۰  ۴۹  تعداد

  ۱۰۰  ۶/ ۰۵  ۳۴  ۱۴/ ۱۲  ۳۵/ ۷۰  ۱۰/ ۱۲  درصد

 ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ
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  دومسال 
  اولشماره 
 ١٣٨٩ بهار

  مكان مورد عالقه روستاييان به سرمايه گذاري در صورت داشتن سرمايه احتمالي :٩جدول 

  نور  آمل چمستان  رديف  شاخص
روستاي
يمحل زندگ

روستاي 
 مجموع  مجاور

مكان مورد عالقه روستاييان به
سرمايه گذاري در صورت داشتن 

  سرمايه احتمالي

  ۳۴۷  ۱۳  ۱۵۹  ۳۰  ۱۰۴  ۴۱  تعداد

  ۱۰۰  ۰/ ۸۶  ۴۵/  ۸۲  ۸/  ۶۴ ۲۹/  ۹۷  ۱۱/ ۸۱  درصد

  ۱۳۸۸اطالعات استخراج شده از پرسش نامه، نگارنده، :مآخذ

  
در كانون بالفصـل روسـتاها و همچنـين بـا توجـه بـه        با توجه به قرار گرفتن شهر چمستان

رود تهيـه كـود    مـي انتظـار   )٣جدول شماره(تخصص اصلي روستاها در توليد محصوالت زراعي 
شيميايي و توليد بذر اصالح شده از سـوي شـهر چمسـتان منجـر بـه افـزايش توليـد و درآمـد         

مربوط به گزينـه متوسـط   ) ٣١/ ٩٨(دهد باالترين درصد ميها نشان  ولي يافته. روستاييان گردد
  . كه نشان از عملكرد ناموفق شهر چمستان در اين زمينه دارد )٨جدول شماره . (است

باعـث تقويـت انگيـزه     بايد ميشهرهاي كوچك به دليل قرارگيري دركانون بالفصل روستاها 
درصد مربوط به دهد باالترين  ميها نشان  روستاييان به تنوع توليدات كشاورزي شوند؛ ولي يافته

درصد روستاييان به تأثير گذاري كـم شـهر    )٢٤/ ٢٠(و پس از آن) درصد ٨٢/٤٥(پاسخ متوسط
چمستان در اين باره اشاره داشتند بنابراين در اين زمينه نيز شهر چمستان چندان موفق نبـوده  

  )٨جدول شماره (. است
در صـورت   بايدتايي بايست خانه دوم فرد روستايي محسوب شود و روس ميشهرهاي كوچك 

ولـي  . ملـك در شـهر كوچـك باشـد    داشتن سرمايه احتمالي مايل به سرمايه گذاري و يا خريد 
دهد كه روستاييان ميلي به سرمايه گذاري در شهر چمستان ندارند و اين شهر  ميها نشان  يافته

بـه   درصـد روسـتاييان مايـل    )٨٢/٤٥. (در جذب سرمايه از روستاهاي پيرامـوني نـاموفق اسـت   
درصد روستاييان، شهر مـورد  ) ٩٨/٢٩( سرمايه گذاري در روستاي محل سكونت خود هستند و

  )٩جدول شماره . (باشد ميشان به منظور سرمايه گذاري شهر آمل  عالقه
ميزان آموزش الزم به روستاييان از سوي نهادهـاي مسـئول در شـهر چمسـتان بـه منظـور       

شـاخص ديگـري بـود كـه بـه      ) مـوارد مشـابه   و درختكـاري (مراقبت از محيط طبيعـي روسـتا   
جامعـه   منظورآگاهي از بعد تأثيرات زيست محيطي  شهر چمسـتان در روسـتاهاي پيرامـوني از   

حـاكي از تـأثيرات     )درصد پاسـخ هـا   ٥٩/ ٩٤(دهد كه  ميها نشان  نمونه پرسش گرديد و يافته
  ) ٨جدول شماره (. خيلي كم شهر چمستان در اين باره دارد

ديگري كه بـه منظورآگـاهي از بعـد تـأثيرات زيسـت محيطـي شـهر چمسـتان در         شاخص 
روستاهاي پيراموني از جامعه نمونه پرسش گرديد؛ ميزان تأثير شهر چمستان بر آلودگي زيست 

بـاالترين درصـد   ( دهـد كـه روسـتاييان    مينشان  ها يافتهمحيطي در روستاهاي پيرامون بود كه 
  جدول . (ان در آلودگي زيست محيطي روستاها اشاره داشتندبه تأثيرزياد شهر چمست )٧٠/٣١
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  موارد آلودگي متاثر از شهر چمستان: ۱۰جدول 
  مجموع  آلودگي خاك آلودگي آب رودخانه آلودگي هوا رديف شاخص

موارد آلودگي متاثر از 
  شهر چمستان

  ۲۸۵  ۷  ۱۱۱  ۱۶۷  تعداد

  ۱۰۰  ۴۵/۲  ۹۴/۳۸  ۵۹/۵۸  درصد

  ۱۳۸۸ج شده از پرسش نامه، نگارنده، اطالعات استخرا:مآخذ
  

از اين موضوع نيز حكايـت دارد كـه بيشـترين آلـودگي مربـوط بـه        ها يافتههمچنين  )٨شماره 
يـابي نامناسـب    مكان ناشي از )١٠جدول شماره . (باشد مي )ها درصد پاسخ ٥٩/ ٥٨( آلودگي هوا

ايـن   بنابر. ها دارد فيه خانهشهرك صنعتي و شركت مرغ زربال و بوي بد ناشي از عدم وجود تص
  شهر چمستان در اين زمينه نيز موفق نبوده است

بنــابراين شــهر چمســتان در ايفــاي كاركردهــاي شــهري بــه منظــور وصــول بــه  پايــداري  
  .سكونتگاههاي روستايي پيراموني موفق نبوده است

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

شان بـا نقـاط روسـتايي پيرامـون،      فصلامروزه مكانهاي شهري كوچك با توجه به استقرار بال
اين مبنا پژوهش حاضر بـه   بر. كنند ميتوسعه روستاهاي پيراموني ايفا  اي در نقش تعيين كننده

بررسي نقش شهر چمستان با توجه به دارا بودن ويژگيهاي شهر كوچـك در توسـعه روسـتاهاي    
ك چمسـتان درتغييـرات   به همين منظور ميزان نقش آفريني شهركوچ. پيراموني پرداخته است

جذب و بازاريابي براي توليدات روستاهاي پيراموني و در نهايت نقش شـهر چمسـتان     جمعيتي،
شهري ابهاماتي بـوده  هاي  در پايداري سكونتگاههاي روستاهاي پيراموني از طريق ايفاي كاركرد

ازين در آغـ هـاي   با پاسـخ دهـي بـه پرسـش    .  است كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است
هـاي   اي در منطقه مورد مطالعه به دست آمـد كـه بـر شـناخت     ابتداي راه پژوهش اطالعات تازه

دهد كه شهر چمستان در برخـي از كاركردهـا موفـق و در     ميها نشان  نتايج بررسي. قبلي افزود
با بررسي سير تحول روند مهاجرت در نقاط روستايي دهسـتان  . برخي از آنان ناموفق بوده است

. نشـان از كـاهش جمعيـت روسـتاها دارد     ١٣٨٥ـ ١٣٧٥اتل رستاق در فاصله سرشماري دهه ن
نقش شهر چمستان در تغييرات جمعيتي در روستاهاي پيراموني به اين صورت بوده اسـت كـه   

روند مهاجرت و افزايش طول عمـر بـا ارائـه امكانـات بهداشـتي درروسـتاهاي        اين شهر در مهار
ميداني كمبود امكانات بهداشتي و مسائل مـالي  هاي  همچنين يافته. ستپيراموني ناموفق بوده ا

از طرفي با توجه به اينكه ساكنان روستاهاي پيرامـون شـهر   . كند ميو اشتغال را عوامل آن ذكر 
چمستان معيشتي كشاورزي دارند، نقش شهر چمستان در جذب و بازاريابي توليدات روسـتايي  

دهدكـه شـهر چمسـتان در جـذب و بازاريـابي توليـدات        مـي  نشـان  هـا  يافتـه . بسيار مهم است
روستاهاي پيراموني موفق بوده است و جذب و بازاريابي توليدات توسط مراكز مستقر در داخـل  
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در مورد نقش شـهر  . دهد ميشهر چمستان و همچنين ورود عامالن خريد به داخل روستا انجام 
دهد كـه شـهر چمسـتان موفـق      مينشان  ها يافتهچمستان در پايداري سكونتگاههاي روستايي، 

بنابراين  . نبوده است، و اين عملكرد در مقابل مشكالت موجود و سير روند مهاجرت ناكافي است
به منظور كارايي بهتر شهر چمستان در اين باره نياز بـه توجـه بيشـتري بـه تجهيـز امكانـات و       

اهاي پيرامـوني دارد كـه در حـال    تسهيالت در داخل شهر چمستان و ارائه آن به ساكنان روست
عالقه روستاييان به روستاي محل سكونت خود توجه بيشتر بـه ايـن    حاضر با توجه به تعصّب و

  . تواند پايداري آنان را تضمين كند ميروستاها و ارائه امكانات و تسهيالت از طريق شهرچمستان 
ه روستاهاي پيرامـوني  اين پژوهش در تبيين نقش شهر كوچك چمستان در توسعهاي  يافته

و پاسخ به سواالت تحقيـق،   ها يافتهانتخابي محقق است كه با توجه به هاي  در محدوده شاخص
به همـين منظـور در   . شناخت بيشتري از وضعيت موجود در منطقه مورد مطالعه حاصل گرديد

راستاي بهتر شدن عملكـرد شـهر چمسـتان و تـأثير گـذاري بيشـتر آن در توسـعه روسـتاهاي         
  :گردد ميپيرامون پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه 

  
  پيشنهادات  

تواند  مياكنون در پايان اين كار پژوهشي، با شناختي كه حاصل شده است، پيشنهاداتي كه 
كه همان توسعه متوازن و پايدار روستايي در سطح  پژوهشرساني به تحقق اهداف  در كمك

  :گردد ميه شهر كوچك در اين باره است، ذكر منطقه مورد مطالعه و اهميت و شناخت جايگا
گذاري در فعاليتهاي توليدي، تأسيسات زير بنايي و خدمات در شهر چمستان جهت  ايهسرم )۱

  پيوند مؤثر اين شهر با روستاهاي پيرامون؛
تقويت ساختارهاي زير بنايي، آموزش و بهداشت در داخل روستاهايي كه به دليل  )۲

مراجعه سريع به شهر چمستان را ندارند و ناگزير به مهاجرت ارتباطي امكان هاي  محدوديت
  از روستا هستند؛

توسعه راه ارتباطي  در ناحيه روستايي شهر چمستان و همچنين ايجاد و تقويت تسهيالت  )۳
 حمل و نقل و وسايل ارتباطي مراجعه و برگشت از شهر چمستان؛

هاي  تر نهاده توزيع مطلوبگذاري دولتي و خصوصي در بخش كشاورزي و  افزايش سرمايه )٤
تر كود و بذر اصالح شده به روستاييان به منظور رونق اقتصادي و  كشاورزي، و ارائه مطلوب

  ايجاد رفاه نسبي؛
و فراهم كردن شرايط براي فروش بيشتر  توسعه بازارهاي محلي موجود درشهر چمستان )٥

  روستاييان دراين مراكز؛
گذاري فرهنگي و آموزش در  و تكيه بر سرمايه افزايش سطح دانش و فرهنگ روستاييان )٦

  روستاها از جمله آموزش به منظور حفظ محيط زيست؛
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لذا   دهند، ميجوان تحصيلكرده تشكيل  با توجه به اينكه اكثر مهاجران روستايي قشر )۷
به  گذاريهاي مختلف در ايجاد فرصتهاي شغلي از مهاجرت اين قشر توان سرمايه مي

     .    يري كرد و پايداري هر چه بيشتر سكونتگاهها را سبب گرديدجلوگ شهرهاي بزرگتر
بهسازي نقاط روستايي يكي از مهمترين عواملي است كه مانع مهاجرت روستاييان  )٨

به منظور تهيه طرح هادي و بهسازي، اقدامات الزم  براي اجراي آن  بايدبنابراين   گردد، مي
  زم صورت گيرد؛                      در سكونتگاهاي روستايي ناحيه  اقدامات ال

شوند كه براي ساكنين خود قابليت  ميشهرهاي كوچك به عنوان سكونتگاههايي قلمداد  )٩
شغلي، هاي  افزايش فرصت  گذاري، هايي جهت سرمايه تالش لذا اگر  سكونت دارا هستند،

از يك طرف   ايجاد امكانات خدماتي در جهت تأمين اوقات فراغت شهروندان صورت گيرد؛
موجب افزايش سطح درآمد، آسايش و آرامش ساكنين خواهد شد و همچنين براي جذب 

 .                                   مهاجرين از روستاهاي اطراف نيز ايجاد جاذبه خواهد كرد
روستاهاي مورد مطالعه از مكانهاي جذاب ديدني و تفريحي برخوردار هستند كه آنطور كه  )١٠

محيطي به   ظرفيتگيري از  لذا شناسايي و بهره ،به آن توجه نشده است است  شايسته
كمك اشتغال زايي ساكنان  بهمنظور رونق گردشگري روستايي در ناحيه مورد مطالعه 

   .كردخواهد 
با توجه به تأثيرگذاري كارخانجات موجود در شهر چمستان و اثرات آن در آلودگي زيست  )١١

در مورد مكانيابي اين كارخانجات در سالهاي آينده  بايد، لذا محيطي روستاهاي پيرامون
 .شرايط زيست محيطي روستاها لحاظ گردد
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