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 دهيچک
در طول زمان در ابعاد افقی و عمودی و  فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آنهای طی آن محدوده شهر روندی است که توسعه فیزیکی        

نشینی  قرار داده تحت تأثیر روند شهر اضی حاشیه شهرها رای در استان گیالن، ارتحوالت شهرروند ابند. یاز نظر کمی و کیفی افزایش می

هدف این پژووهش،   اراضی ساخته شده تبدیل شده است. و به این اراضی تغییر نیاز جمعیت شهری به مسکن جدید، کاربری و در راستای

 - 31هژای  طی سال در آبادو اثرات آن بر کاربری اراضی حاشیه  شهر رحیمآباد رحیم شهری و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی بررس

-از از طریق روشاطالعات مورد نیاست. تحلیلی  -ف کاربردی و مبنای روش آن توصیفیهش حاضر از نظر هدوپورو از این .باشدمی 1971

نژو  رونژد   های مورد بررسژی دو  آباد در طی سالحاکی از آن است که شهر رحیم بدست آمده است. نتایج ت میدانیعاهای اسنادی و مطال

تغییر بر اندکی  که تأثیر 1971-81هایطی سال ناسب با افزایش طبیعی جمعیت شهریمت توسعه فیزیکی، یکی روند کند و نسبتاً متعادل

ین دوره حدود در ا تجربه نموده است. را 1981-31هایسالو دیگری روند تند و شتابان در  داشته حاشیه شهری اراضی کشاورزیکاربری 

دهد که در بین عوامژل مژؤثر   ها نشان میبررسیهمچنین شده است.  خت و ساز شهری اضافهکشاورزی به محدوده ساهکتار از اراضی  59

، پژذیری مهاجر ،افژزایش جمعیژت   از قبیژل عوامل اجتماعی  ، سهمادآبرحیم محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در توسعه فیزیکی شهر

های عمرانژی دولژت   اجرای برنامهو بویوه  و حوزه نفوذ بسیار باالی این شهرنقش خدماتی  مانند سیاسی عواملو های ارتباطی بهبود شبکه

 است. از عوامل محیطی و اقتصادی بوده  بیش ،احداث سد پلرودت یعنی شرو  عملیا

 

 .آبادرحیم اراضی کشاورزی، شهر ،تغییر کاربری توسعه فیزیکی، شهر، :یکليد هایهواژ
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 بيان مسأله: 

در انژدازه   عمیقژی  گرفته بژود، موجژب تغییژرات    صنعتی شکل انقالب که پس ازو فنی اقتصادی  یپیچیدهتحوالت   

بعد از جنگ جهژانی دو،، توسژعه شژهری در    ها و آهنگ رشد شهرنشینی گردید. شهرها، نسبت جمعیت ساکن در آن

های متفاوتی شکل گرفت. روند حاکم بر توسعه شژهری در ایژن کشژورها شژامل دوره     کشورهای توسعه یافته با انگیزه

که در داخل  های شهری در نواحیدوره دو،: گسترش؛ های شهری که خارج از منطقه شهری اتفاق افتاداول: گسترش

دوره سو،  یا امروزه: گسترش شهر در تداو، با شهر اصلی )مرکژزی  کژه در واقژ     اند و ار یافتهای شهری استقرمنطقه

 . 119 -111: 1988، زاده و همکژاران )ابژراهیم یژا شژهرهای جدیژد اسژت     ی قدیمی و ادامه گسترش کالبدی شهرها

-که توسعه فیزیکژی در بشژش  چنانچه توسعه فیزیکی موزون و متعادل صورت گیرد مطلوب خواهد بود، اما در صورتی

توسژعه   . 111: 1988شود )عظیمژی آملژی،   های مشتلف شهر ناموزون و ناهماهنگ باشد موجب ناپایداری شهری می

ها یک فرآیند پویا است که با ایجاد تغییراتی در فضای فیزیکی شهر در یک امتداد عمودی و افقی انجژا،  فیزیکی شهر

ریزی انجا، شود، تعادل فیزیکی شژهر و محژیز زیسژت تغییژر کژرده و       دون برنامهشود. اگر این فرآیند به صورت بمی

بژا نگژاهی    . 1: 1931بزودی سیسم شهری برای انجا، وظایف به طور صحیح ناتوان خواهد شد )ولیشانی و همکژاران،  

حژت تژأثیر عژواملی    زمین قابل سکونت ت شود که به توسعه فیزیکی شهرها به ویوه در نیمه دو، قرن حاضر، معلو، می

فیزیکژی شژهرها،    ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت از روستا بژه شژهر، ادمژا، روسژتاها در بافژت      ازدیاد جمعیت :چون

مژین، زمژین خژواری و سژوی مژدیریت و ... بژا       گسترش واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی، تغییر الگوی مصژرف ز 

   . 99: 1983 جباری و همکاران،)یابد میآهنگی سرسا، آور کاهش 

دهد کژه  ای در کشورهای مشتلف جهان نشان میریزی کالبدی شهری و منطقهتحول طرح سیربررسی اجمالی         

از آماز توسعه صنای  و رشد شهرنشینی در قرن نوزدهم و سرعت گرفتن روزافزون آن در قرن بیسژتم، رشژد و توسژعه    

رزی و حفاظت محیز زیست و محیز طبیعی انجا، گرفته اسژت.  های کشاوشهرها بدون توجه به ضرورت حفظ زمین

های کشاورزی احاطه کرده است. در بسیاری موارد اساساً وجژود ایژن اراضژی و منبژ      ما را زمین املب شهرهای کشور

شهر نیژز   ،تر و مقدار آن بیشتر بوده استها وسی و گسترش بعدی آن شده، هر قدر این زمین آب موجب احداث شهر

-ریژزی انژدرکاران طژرح  چند دهه اخیر دست ترش بیشتر یافته و بر جمعیت آن افزوده شده است. موضوعی که درگس

 یای را به تفکر و چاره اندیشژی و در مژواردی بژه بحژج و جژدل واداشژته اسژت، نحژوه        های کالبدی شهری و منطقه

هژا و کارخانجژات صژنعتی و    گسژترش کارگژاه   ها در عرصه توسعه کالبدی شهر و ایجاد وزمین ی وبرخورد با این اراض

بژا توجژه بژه گذشژت زمژان و       های شژهری بژوده اسژت.   خدماتی در اطراف شهرها و نقاط مستعد واق  در قلمرو طرح

ثیر تحژوالت بژر   أو ارزیژابی تژ  منظور بررسژی  ه تحوالتی که در شهر در اثر اجرای طرح هادی شهری صورت گرفته و ب

ای استان گیالن از جمله شژهر  اراضی کشاورزی و بامی که با توجه به موقعیت اکثر شهره به ویوههای کالبدی، ویوگی

اند و به دلیل پایین بژودن قیمژت اراضژی کشژاورزی     گرفته اورزی، مزار  و بامات قرارآباد که در میان اراضی کشرحیم

انژد. میژزان رشژد جمعیژت و     ردیژده سژبب گ  رویه شهرها رارشد بی بت به محدوده خدماتی شهری،حاشیه شهرها نس

 اراضژی بژین رفژتن    سعه فیزیکی این شهر در جهت افقی و نیز گسترش مداو، ساخت و سژازهای شژهری سژبب از   تو

عوامژل   و تجزیژه و تحلیژل   بررسی بهتا  در نظر دارد مقالهبر این اساس این  کشاورزی و بامات اطراف شهر شده است.

 این شژهر در طژی دو دهژه اخیژر     ثرات آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزیآباد و اتوسعه فیزیکی شهر رحیممؤثر در 

    : است ی زیرهاسوأل به گوییپاسخبر این اساس پووهش حاضر در صدد  بپردازد.

 است؟اخیر چگونه بوده  یآباد در طی دو دههروند توسعه فیزیکی شهر رحیم -
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 تا چه حد بوده است؟این شهر  ری اراضی کشاورزیآباد بر تغییر کارباثرات توسعه فیزیکی شهر رحیم -

 مؤثر بوده است؟ طی دو دهه اخیر آبادچه عواملی در توسعه فیزیکی شهر رحیم -

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق:  

ای بس طوالنی عنوان اقدامی از پیش اندیشیده شده برای سکونت انسان سابقهتوسعه شهری در قالب شهرسازی ب      

مبنای اطالعات فعلی تقریباً اولین اقدامی که بتوان عنوان اقدامی شهرسازانه به آن اطالق کژرد، احژداث شژهر    دارد. بر 

شهرهای یونانی یا شهرهایی را کژه   سال قبل از میالد است. همچنین برخی دولت 1151موهنجو دارو در پاکستان در 

توان حاصل اقدامی شهرسژازانه  اند، میمان وقت بنا شدهدر دوره ساسانیان در مرکز و شمال شرقی ایران به وسیله حاک

 - انژد، عمژدتاً بششژی از اقژدامات سیاسژی     تلقی کرد. در واق  بیشتر چنین شهرهایی که تا قرن نوزدهم احژداث شژده  

  .91: 1981، یزدی و همکژاران )پاپلیاند و عموماً بافتی هندسی و منظم داشتند رفتهنظامی حاکمان وقت به شمار می

هژای مشتلژف در زمینژه شژهر و     ریزی باعج گسترش افکار و تئوریظهور و پیدایش علو، مرتبز با شهرسازی و برنامه

در راستای توسعه فضایی شهر شیکاگو مدل دوایژر  محقق آمریکایی  1ارنست برگس 1355در سال  توسعه شهری شد.

شرایز آب و هوایی بر توسعه و تکامل جمعیژت شژهر    متحدالمرکز را ارایه کرد. وی به دنبال توجه خاصی که به تأثیر

کند که وجه آشکار آن، اعتقاد بژه ایژن نکتژه اسژت کژه در توسژعه       ای فرض میدایره دارد، گسترش شهر را به صورت

، و همکژاران  شژوند )پوراحمژد  بجا مژی ها جاها روی داده و در نتیجه آن افراد و گروهفیزیکی شهر فرآیند توزی  کاربری

هژای اقتصژادی و اجتمژاعی در    تقژاد دارد کژه تفژاوت   در زمینژه توسژعه فیزیکژی شژهر اع     1همر هویژت    .11: 1981

بژا   1و ادوارد اولمژن  9شژود. چانسژی هژاریس   ساختارهای جمعیتی و کالبدی موجب ساخت الگوی قطژاعی شژهر مژی   

ه و بژر اسژاس   جغرافیژایی داشژت  را که زیربنژای کژامالً   ای شهر پذیری از نظریات این دو، مدل ساختار چند هستهالگو

  . 91: 1983)جباری و همکاران،  اندایه دادهو توپوگرافی زمین تنظیم شده را اراختالف در مورفولوژی 

هژا  امتداد ایژن راه  های ورودی و خروجی به شهر، گسترش اصلی شهر را درنیز با تکیه بر اهمیت راه 5ویلیا، هرد      

ای شهر به عامژل اسژتفاده از اتومبیژل    فیدان آمریکایی، در علل پیدایش ساختار چند هستهجغرا 9یرداند. هارولد مهمی

 7لژوییز مژامفرد   . 151 -171: 1977نماید )شژکویی،  کید میأشود تکه باعج توسعه حومه نشینی و گسترش شهر می

ی بر کشاورزی، در مرحلژه  تی متکپولیس شهر کلیَکند که در مرحله اول یا ایوفرض میرشد شهرها را در شش مرحله 

بازرگانی و تجاری خرد، مرحله سو، یا متروپلیس شهربه نهایت رشد  هایپولیس شهر واحدی کوچک با فعالیت دو، یا

ای گسترش و توسعه یافته، در مرحله پنجم یا تیراناپولیس رسیده، در مرحله چهار، یا مگاپلیس شهر به شکل پیچیده

و ... شرو  به زوال نموده و در مرحله ششم یا نگرو پولیس شهر به بدترین وضژ  خژود    شهر از لحاظ تجاری، بازرگانی

یت عژالوه بژر ایژن افژراد، محققژین دیگژری ماننژد: کژالوین اشژم          . 91: 1983میرد )جباری و همکاران، ه و میرسید

 ، 1381کژالوال )   ، پل1351 ، آموس هاولی )1371 ، هودسن )1397پتر هاگت )  ،1397 ، ریچارد چورلی )1397)

یات چندی را در قالب ساخت عمومی شهرها، سژاخت  ظر  در این زمینه ن1335 ، هاکس هولد )1388توماس رابرتز )

خطی و کریدوری، ساخت طبیعی شهر، توسعه دردآور شهری، ساخت آشفته و سیستم اطالعات جغرافیژایی شژهری و   

                                                 
1. Ernest Burgess 

2. Homer Hoyt 

3. Chancy Harris  

4. Edward Ulman 

5. Wiliam Hurd 

6. Harold M.Mayer 

7. Lewis Mumford 
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با ارایه نظریه پیوند اراضی اطژراف    1979) در ایران نیز یداله فرید.  17: 1981)پوراحمد و  همکاران،  ... ارایه نمودند

دانژد و جابجژایی جمعیژت از    هسته آمازین شهرهای ایران و پیوند روستاها با شهر را در توسعه فیزیکی  شهر مؤثر می

الت روستاهای کوچک به متوسز و از شهرهای کوچک و متوسز به شهرهای بژزر  منطقژه را موجژب تغییژر و تحژو     

مطالعات زیادی در زمینه روند، الگو و عوامل مژؤثر در توسژعه فیزیکژی     داند.ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شهر می

 شود:ها اشاره میترین آنشهرها در ایران انجا، شده که به برخی از مهم
 زمينه توسعه فيزیکی شهرهاای از مطالعات انجام شده در خالصه -6 جدول   

 نتایج ضو مو سال محقق
 شهر مالیر.بر بافت امروزی شطرنجی  -الگوی شعاعیحاکم بودن  شهر مالیر روند توسعه 1981 نصیری

پور احمد و 

 همکاران
1981 

بررسی روند و الگوی 

توسعه شهری سنندج 

 GISبا استفاده از 

کیلومتر مربعی در  11الگوی مناسب توسعه شهری از طریق مکانیابی یک پهنه 

 نندج تعیین شده است.شمال مرب س

زاده حسین

 و همکاران
1985 

ها، عوامل و دیدگاه

عناصر مؤثر در توسعه 

 فیزیکی شهرهای ایران

های توجه به توسعۀ فیزیکی شهری پایدار به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه

-رویه و افزایش جمعیت علت اصلی افزایش بیهای بیتوسعۀ شهری و مهاجرت

 .هاشد ناموزون آنرویه شهرها و ر

نظریان و 

 توالیی
1985 

تعیین جهت توسعه 

فیزیکی شهر اندیمشک 

های با استفاده از داده

 GISو   RSای ماهواره

در پیش بینی جهت توسعه  فیزیکی شهر عواملی مانند: فاصله از شهر، فاصله از 

 ،ها و مسیلجاده، فاصله از مراکز صنعتی، وجود خطوط گسل، شیب، ناهمواری

 شده است. اقدا، به تعیین جهت گسترش شهر اندیمشک

 1985 بزٌی

تحلیل روند شهرنشینی 

و توسعه فیزیکی شهر 

 زابل

ای بوده و را منطقهفای و پیدایش و پویایی شهر زابل ناشی از شرایز منطقه

بیشترین  توسعه و گسترش فیزیکی شهر زابل ناشی از شرایز بوجود آمده پس از 

 بوده است. پیروزی انقالب

میر نجف 

موسوی و 

 همکاران

1983 

مدلسازی توسعه 

کالبدی و تعیین مکان 

بهینه برای اسکان 

جمعیت شهر سردشت 

  1111تا افق 

محیطی، پتانسیل اسکان  -بستر و فضای جغرافیایی شهر به لحاظ شرایز طبیعی

را نشواهد داشت. محاط بودن شهر به وسیله عوارض  1111جمعیت تا افق 

به  ی و ژیومورفولوژیک محیز پیرامون از یک طرف و کمبودهای شدید شهرطبیع

ها، تجهیزات، تأسیسات و امکانات و خدمات از طرف دیگر، تا لحاظ سرانه کاربری

 سازد.های جدی رو به رو میشهر را با محدودیت 1111افق 

حسینی و 

 همکاران
1931 

ارزیابی و مکانیابی 

جهات توسعه فیزیکی 

با استفاده اندره دیوشهر 

 از مدل منطق فازی 

پارامترهای طبیعی را یکی از عوامل اصلی و تعیین کننده جهات توسعه فیزیکی 

های دهد که پهنهکنند. نتایج این پووهش نشان میها بیان میشهرها و سکونتگاه

مساعد جهت توسعه فیزیکی آتی شهر دیواندره بیشتر در بشش شرقی و تا 

 شمالی و جنوب شرقی به صورت پراکنده وجود دارد.حدودی نیز بشش 

حسینی و 

 همکاران
1931 

ت توسعه مکانیابی جه

فیزیکی شهر رشت با 

 AHPاستفاده از 

با بهرگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی، بهترین اراضی برای توسعه آتی 

 شهرمحور جنوب شهر یعنی محدوده بلوار الکان مششص شده است.

 . 1931عات کتابشانه ای تحقیق، مطالمنب :     

 :تحقيق روش

از این تحقیق تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز  -آن توصیفی  بررسی کاربردی و روش هدف حاضر از نظر تحقیق      

مژورد   اطالعژات  ،اسنادی بشش مطالعاتترتیب که در اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. بدینمناب  طریق 

از های محدوده مورد مطالعژه  تحقیق و ویوگی ، پیشینهتحقیق مفاهیم و چارچوب نظریتبیین موضو ، به مربوط  نیاز
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 در شهرداریو مناب  موجود  هاجام  شهر، نقشه وهادی  هایرحمناب  آماری، ط کتب و مقاالت،اسنادی ) مناب  طریق

 جهژات  ،و بررسی نحوهتکمیل اطالعات اسنادی به منظور  نیز میدانی مطالعاتبشش در  است.بدست آمده   آبادرحیم

 هژای مشتلژف  از محلژه مصاحبه با مدیران شهری و مشژاهده  از طریق  آبادرحیمتوسعه فیزیکی شهر  و عوامل مؤثر در

 شده است. اقدا، شهر

 :مورد مطالعه ةمحدودشناخت 

شهرسژتان رودسژر و در   از  آبژاد حیمدر بشش ر ،بر اساس آخرین تقسیمات سیاسی استان گیالنآباد شهر رحیم        

کیلژومتری   11دقیقه عرض شمالی با فاصژله   8درجه و  97دقیقه طول شرقی و  13درجه و  51مشتصات جغرافیایی 

مجموعاً دارای پژنج   ،ایبا موقعیت جلگهد آباشهر رحیم  .1)شکل شماره  .گرفته استقرار  رودسر ) از مرکز شهرستان

بژر   و  هکتژار بژوده   171مساحتی معژادل   با گلدشت، بالنگاه و ترشکوه  آباد ، اشکلک،)رحیممرکزی  :هایمحله به نا،

 باشژد مژی نفژر   3/9نفر جمعیژت و بعژد خژانوار     8713خانوار،  1139 دارای، 1931در سال رسمیآخرین آمار  اساس

  .1931ریزی استانداری گیالن،)معاونت برنامه

 
 عه در تقسيمات کشوریجایگاه محدوده مورد مطال -6شکل    

 های تحقيق:  یافته

از سژمت   کژه ای نزدیک به پایکوه واق  شده آباد در ناحیه جلگهشهر رحیم: آبادمراحل توسعه فيزیکی شهر رحيم

از مرب به رودخانژه پلژرود و از    از شرق به ارتفاعات، بامات چای و مرکبات، های زیر کشت برنج،به زمین شمال عمدتاً

ثیر از أآباد عالوه بر تژ کالبدی و سازمان فضایی شهر رحیم شود. بافتمرکبات محدود میو مات چای با به سمت جنوب

 داشژته ی اعمدهنقش گیری شهر ر بوده و این امر در گذشته در نحوه شکلثأتمعوامل طبیعی از موقعیت اجتماعی آن 

 رسژی ترشکوه تشکیل شده اسژت. بر و هنگالبا گلدشت،اشکلک،  آباد،های: رحیمآباد از پنج محله به نا،شهر رحیم است.

هر در محلژه  ترین واحژدهای خژدماتی شژ   دهد که عمدهنشان می سطح شهر ای درکیفی خدمات محلهوضعیت کمی و

تژری از نظژر خژدماتی    مناسژب اشکلک و گلدشژت از وضژعیت    هایمحله سپسو  آباد شکل گرفتهمرکزی یعنی رحیم

آباد بژوده اسژت. بژا گذشژت زمژان بژه دلیژل        آباد، محله رحیملیه شکل گیری شهر رحیم. هسته اوباشندبرخوردار می
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تنهژا راه ارتبژاطی ناحیژه     -د واق  شده بو کوهستانی ای وجلگه موقعیت جغرافیایی این محله که در فاصله بین ناحیه

تژا   شدباعج  -گذشتهمحله می ستان از اینعنوان مرکز شهره ای و شهر رودسر باشکورات به مناطق جلگه آباد ورحیم

آباد و اشکورات مطژرح  ن یک کانون جعمیتی در ناحیه رحیمعنواه این محله به شکل سکونتگاه زیستی رشد نماید و ب

نونی شهر از بهژم پیوسژتن ایژن    اند که بافت کالبدی کهایی بودههای یاد شده دارای هستهمحلهردد. البته هر یک از گ

شهر را بژه هژم   های عمده همچون ستون فقرات، محالت و بششکه س خیابان شهید مدر .ها شکل گرفته استهسته

الیه شرقی تا بشش قدیمی شهر و میدان انقالب و مسجد جام  شژهر کشژیده شژده اسژت و     از منتهی ،کندمی مرتبز

سسژات  ؤهژا و م مان، سژاز هژا هعنوان مرکز ثقل شهر نیز در بشش مربی آن واق  اسژت و اکثژر ادارا  ه میدان شهرداری ب

شژوند  از این خیابان اصلی شهر منشژعب مژی  فرهنگی و اقتصادی شهر در اطراف آن قرار دارد. عمده ترین معابری که 

بژر   .هپور، بسیج مستضژعفان و ترشژکو  کیذای، شهید مطهری، شهید های کشاورز، اشکورات، خامنهعبارتند از: خیابان

صژورت   در سژه مرحلژه   آباد رحیمشهر  فیزیکی گسترش انی صورت گرفته و میدهای اسنادی لعه و بررسیاساس مطا

  .1)شکل شماره  :گرفته است

هکتژار و   111در این مرحله محدوده شژهر   :6311آباد قبل از سال فيزیکی شهر رحيم الف( مرحله اول توسعه

قدار تحت سژاخت و سژاز قژرار    هکتار بود که تمامی این م 91کشاورزی که در این محدوده قرار داشت  مجمو  اراضی

 .ه استگرفت

هکتار به مساحت شژهر   81در این مرحله  :6311-6311آباد در دهه فيزیکی شهر رحيم ب( مرحله دوم توسعه

هکتژار آن   18هکتار اضافه شده به شهر،  81مجمو هکتار رسید. از  111اضافه گردید که در مجمو  مساحت شهر به 

 شهر قرار گرفت. و توسعه هکتار تحت گسترش 11از آن مقدار  اراضی شالیزار و بامی بود که

هکتار به مساحت شژهر   71در این مرحله  :6311-6331آباد در دهه فيزیکی شهر رحيم ج( مرحله سوم توسعه

 59شژهر،   محژدوده اضژافه شژده بژه     اراضیهکتار  71هکتار رسید. از  171که در نهایت مساحت شهر به  شدهاضافه 

 .ه استهکتار تحت توسعه شهر قرار گرفت 17این مقدار از که  هشالیزار و بامی بود هکتار اراضی

      
 (6311-31آباد )مراحل توسعه فيزیکی شهر رحيم -2شکل 

 .1931آباد،و طرح جام  شهر رحیم1978آباد، ، بازنگری طرح هادی شهر رحیم1999آباد، منب : طرح هادی شهر رحیم
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 (6331تا  6311آباد )قبل از سال فيزیکی شهر رحيممراحل توسعه  -2جدول 

 .1931آباد،و طرح جام  شهر رحیم1978آباد، ، بازنگری طرح هادی شهر رحیم1999آباد، منب : طرح هادی شهر رحیم        

 :آبادثر در توسعه فيزیکی شهر رحيمؤعوامل م

 :عوامل طبيعی

آباد در طژی دو دهژه   در توسعه فیزیکی شهر رحیم ، آب و هوا و رودخانهعوامل طبیعی نظیر: توپوگرافی، شیب         

و در  ایت جلگژه یژ آبژاد در یژک موقع  شژهر رحژیم  شده  انجا،اساس مطالعات بر  داشته است. اینقش قابل توجهاخیر 

تژوان اظهژار داشژت کژه توپژوگرافی بژه عنژوان یژک عامژل          لژذا مژی  قرار گرفته است.  دریامتری از سطح  -15ارتفا  

از  این شژهر از شژمال بژه اراضژی کشژاورزی،     آباد نقش بسزایی داشته است. ژیومورفیک در توسعه فیزیکی شهر رحیم

هژای صژورت   بررسژی شود. ت اشکور، از مرب به رودخانه پلرود و از شرق به بشش کالچای محدود میجنوب به ارتفاعا

، جنژوبی و شژرقی   شژمالی  هایدهد که  قسمتآباد نشان میگرفته در زمینه کاربری اراضی نواحی مشتلف شهر رحیم

شژهر  و توپژوگرافی مناسژب   ی موقعیژت جغرافیژای   .  اختصژا  دارد یو بام زراعیشهر به اراضی حاصلشیز کشاورزی )

مشتلف شمال، جنوب و شرق شژده اسژت   های مورد بررسی موجب گسترش فیزیکی شهر در جهات سال آباد دررحیم

-81)توسژعه فیزیکژی شژهر     دهژه اول فضاهای اضافه شژده بژه محژدوده شژهری در      هکتار 81که از مجمو به طوری

 دهه در .ه استواق  شده بود و شرقی شهر های مرکزی سمتدر قواق  شامل اراضی کشاورزی هکتار آن  18 ، 1971

بژه  هکتژار آن   59آباد اضژافه شژده کژه    هکتار دیگر به محدوده شهر رحیم 71  ،1981-31) دو، توسعه فیزیکی شهر

ی به محدوده شهری عمژدتاً شژامل اراضژی واقژ  در     فضای پیشنهاد داشته است. اختصا  اراضی حاصلشیز کشاورزی

و موقعیژت  توپژوگرافی   کژه از شژرایز    شهر بوده )خیابان بششداری  و شرق آباد )طالب ، جنوبن شورا )خیابا شمال

 .اندتوسعه فیزیکی برخوردار بودهجغرافیایی مناسبی برای 

 -دارای شژیب عمژومی مربژی   آبژاد  رحژیم ساخت و ساز شهری، شیب اراضی اسژت. شژهر    یکی از عوامل مؤثر در       

درصد بوده است. ولی  1های شمالی، مربی و شرقی شهر بسیار مالیم و کمتر از ب زمین در قسمتشی باشد.میشرقی 

ای و های بالنگاه و ترشژکوه در آن واقژ  شژده بژه دلیژل همجژواری بژا نژواحی کوهپایژه         قسمت جنوبی شهر که محله

کژه  درصد  بوده به طوری 1-5الیم )های شهر، دارای شیب مالیم تا نسبتاً مها و قسمتارتفاعات، نسبت به سایر محله

در شژهر   این محدوده از امکان توسعه فیزیکی وآباد نهایت توسعه و گسترش خود را داشته ، شهر رحیمدر این قسمت

آباد به دلیل نزدیکی بژه ارتفاعژات البژرز )اشژکورات ، دارای آب و هژوای بسژیار       شهر رحیم. نداردهای آتی وجود سال

 هژای آن خنژک اسژت.    های آن نسژبتاً مالیژم و تابسژتان   که زمستانباشد، به طوریف سال میمساعد در فصول مشتل

مراحل توسعه 

 فیزیکی شهر

مقط  

 زمانی

 مساحت

 شهر               

مساحت 

محدوده اضافه 

شده از توسعه 

 یزیکی شهر           ف

مساحت اراضی 

کشاورزی واق  در 

 محدوده شهر 

مساحت 

اراضی ساخت 

 و ساز شهری 

های محدوده

توسعه فیزیکی 

 رشه

 مرحله اول
قبل از 

1971 
 مرکزیمحله  91 91 - 111

 مرحله دو،
81-

1971 
111 81 18 11 

های ترشکوه محله

 و بالنگاه

 مرحله سو،
31-

1981 
171 71 59 17 

محله مرکزی، 

 اشکلک، گلدشت

 - 93 191 151 - - جم 
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گژراد  اسژت. میژانگین    درجژه سژانتی   13و  1/9دما در فصول زمستان و تابستان به ترتیب: حداکثر میانگین حداقل و 

  از 1981 -31سژاله )  11ریدر طی یک دوره آما درصد 87متر و رطوبت نسبی آن میلی 1/1198بارندگی ساالنه آن 

محژدوده مژورد مطالعژه در     با توجه به رونق گردشگری در هواشناسی استان گیالن بدست آمده است.های طریق داده

ناشژی از   1931ای از جمعیت اضافه شده به جمعیت این شهر در طی سرشماری سال های اخیر بشش قابل توجهسال

ر و به تب  آن توسعه فیزیکژی  موجب جذب جمعیت از نواحی مشتلف کشوهمین شرایز مناسب آب و هوایی بوده که 

  شده است. شهر

بعضژی   آیژد امژا در  ها از جهاتی موهبت بزرگی به شمار میکنار آن ها از وسز شهرها و یا ازگرچه عبور رودخانه        

ها چژه دایمژی و چژه فصژلی، عژد،      هموارد جریان آب در مراکز تجمعات انسانی آثار بدی داشته باشد. در مورد رودخان

شود و همچنین باعژج بژاال آمژدن    در حریم رودخانه را سبب می ها و احداث واحدهای مسکونیرعایت حریم رودخانه

 کژه بژه طژوری   .رخ داد 1931گردد که نمونه بارز آن در تیرماه ر و موجب سیل و خسارات فراوان میسطح آب از بست

پلژرود،  رودخانژه   آباد به رودسر و تشریب قسمتی از محدوده پژار  نژارج شژد.   حیمموجب تشریب پل ارتباطی شهر ر

ایژن رودخانژه بژا     آبژاد جریژان دارد.  که در قسمت مربی شهر رحژیم  است آبادترین رودخانه واق  در بشش رحیمر بز

مین آب أود منبژ  تژ  کژه رودخانژه پلژر   یینماید. از آنجژا می آباد عبورمربی شهر رحیم شمالی از قسمت -مسیر جنوبی

ویژوه بژا   ه در اطراف این رودخانه شکل گرفته و بژا گذشژت زمژان بژ    آباد شهر رحیم ،شودمزروعی منطقه محسوب می

هایی که در توسعه با محدودیتولیکن هم اکنون  ،گردیده استروی آن منجر به توسعه و گسترش شهر بر احداث پل 

اراضی حاصلشیز  به جهات شمال، جنوب و شرق که عمدتاًه شهر در باعج توسع ،ایجاد کرده شهر یفیزیکی سمت مرب

  ، شده است.اختصا  دارد کشاورزی

های انسانی بژاقی  ای )رانش زمین  نیز به عنوان یک عامل طبیعی، اثرات مشرب زیادی بر سکونتگاهحرکات دامنه      

هژای  ی از یک نقطه به نقطه دیگری از سژکونتگاه های جمعیتمواق  منجر به جابجایی یکه در برخگذارد. به طوریمی

دار قژرار گرفتژه حرکژت کژرده و موجژب      ه اراضی شیبموادی که بر روی دامن ،ایبر اثر حرکات دامنهشود. انسانی می

هژای پژایین   آبژاد بژه نژا،   گردد. این پدیده در دو روستای اطراف شهر رحیمهای انسانی میایجاد خسارت به سکونتگاه

و و منجر بژه جابجژایی روسژتاییان    نتیجه آن روستاهای مذکور تشریب  و درازالت باال به وقو  پیوست که در درازالت

ای به عنوان یک عامژل محژدود کننژده در توسژعه     آباد گردید. حرکات دامنهاراضی اطراف شهر رحیمدر ها استقرار آن

ای آن ای قرار گرفته، خطر حرکات دامنهر بشش جلگهمحدوده مورد مطالعه داز آنجا که باشد، ولی فیزیکی شهرها می

بر این اساس توپوگرافی، شیب و آب و هوا به عنژوان  ای قرار ندارد. و این شهر در معرض حرکات دامنه را تهدید نکرده

های مربی )جاری بودن رودخانه پلژرود   های شمالی و شرقی شهر و در قسمتعوامل طبیعی مؤثر )قابلیت  در قسمت

 عالوه بر موارد ذکر شژده،  آباد بوده است.جنوبی به عنوان عوامل بازدارنده )محدودیت  در توسعه فیزیکی شهر رحیم و

زلزلژه سژال   آباد نقژش داشژته اسژت.    در توسعه فیزیکی شهر رحیممستقیم زلزله نیز  به طور میر مانندسوانح طبیعی 

هرستان رودبار که منجر بژه خسژارت جژانی و مژالی زیژادی      ویوه در شه که در استان گیالن به موق  پیوست ب 1993

، تواسانکش، کیارمش و نرکی احساس گردید کژه  رپوت: هاییآباد از جمله روستادر روستاهای اطراف شهر رحیم ،دیدگر

که اهالی روستاهای یاد شژده اقژدا،   طوریه درصد از جمعیت روستاهای مذکور گردید، ب 81الی  71باعج خالی شدن 

نمودنژد کژه در نتیجژه آن    هژا   و مهاجرت به ایژن محلژه  آباد، بالنگاه و ترشکوه های واق  در محله رحیمرید زمینبه خ

 آبژاد در مراحل اول و دو،  توسعه فیزیکی شهر رحژیم  توسعه محدوده شهری ساخت و سازهای شهری و به تب  آن در

 بوده است.مؤثر 
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رونژد  به طژور کلژی   رود. ل مؤثر در توسعه فیزیکی شهرها به شمار میعوامل اجتماعی از دیگر عوام: وامل اجتماعیع

ند کژه در زیژر   باشآباد میر توسعه فیزیکی شهر رحیمترین عوامل اجتماعی مؤثر داز مهم جرتاتحوالت جمعیت و مه

 شده است:ها پرداخته آن ارزیابیبه بررسی و 

نشژان   1995-31های آباد در طی سالشهر رحیم های جمعیتی، تحلیل و مقایسه دادهبررسی تحوالت جمعيتی: - 

ه ولژیکن در سرشژماری   جزی مناطق روسژتایی بژود   1915 و 1995 هایسرشماری سالآباد در دهد که شهر رحیممی

در سرشژماری  خانوارد بوده که بژه یژک رونژد افزایشژی      813نفر جمعیت در قالب  1513این شهر دارای  1955سال 

آبژاد در ایژن دوره   متوسز نرخ رشد جمعیت شهر رحیم خانوار رسیده است. 1919نفر در قالب   9179 به 1995سال 

آبژاد بژر اسژاس نتژایج     شژهر رحژیم  وده شژده اسژت.   نفر به تعداد جمعیت شهر افز 1951درصد بوده که طی آن  1/9

در قالژب  فژر جمعیژت   ن 8111دارای  و در ادمه رونژد افزایشژی خژود،    1975سال عمومی نفوس و مسکن  سرشماری

افژزوده   جمعیژت شژهر   نفر بژر   1313 درصدی تعداد 8/1و با توجه به نرخ رشد  که بر این اساسخانوار  بوده  1197

در  شژهر  جمعیژت  کاهش قابل توجهحکایت از  1985آباد در سرشماری سال رحیم روند تحوالت جمعیتی. شده است

 اعژال، شژده اسژت.   نوار خا 1115نفر با  7117 ،شهرجمعیت ، 1985 سال در سرشماریکه به طوری .این دوره را دارد

بر مهژاجرت، کژاهش    عالوه در این دوره، شهر تعداد جمعیت قابل توجه ترین دلیل کاهشمهمدهد مطالعات نشان می

-آبژاد در فاصژله سژال   جمعیت شهر رحیم. بوده است 1978در سال ر راستای تهیه طرح هادی شه محدوده شهری در

آباد و مهاجرت معکژوس  و به دنبال مهاجرت جمعیت نواحی روستایی منطقه اشکورات به شهر رحیم 1985 -31های 

 هژای: بژه نژا،   ی محژدوده سژد  هااز یک طرف و نیز به دنبال آماز عملیات احداث سد پلرود و جابجایی جمعیت روستا

با نرخ رشد دوباره روند افزایشی داشته و ، پرشو و ، سوگوابر، شمشاد سرادزلیزرخان الت رازالت، درازالت باال، پایین د

بر ایژن اسژاس جژدول    خانوار رسیده است.   1139نفر در قالب  8713نفر افزایش، به  1711درصد و با   5/1متوسز 

 بوده است.افزایشی  مثبت وره هموا 1975 -85دهه میر از به آباد روند تحوالت جمعتی شهر رحیم 9شماره 
 (6311 -31) آبادالت جمعيت شهر رحيمروند تحو -3 جدول

 سال
تعداد 

 خانوار

تعداد 

 جعمیت
 زن مرد

نسبت 

 جنسی

بعد 

 خانوار

تغییرات 

 تعداد خانوار

تغییرات 

تعداد 

  -  - 1/5 - - - 1513 831 1955 جمعیت
1995 1919 9179 9135 9178 5/111 7/1 115 1951 
1975 1197 8111 1151 1151 111 3/9 751 1313 
1985 1115 7117 9111 9585 5/35 1/9 11- 1135- 
1931 1139 8713 1119 1179 3/31 3/9 151 1711 

 .1955 -31،عممی نفوس و مسکن  : مرکز آمار ایران، سرشمارینب م                       

 های جمعیتی که اشکال گوناگونی دارد و شکل مالب آن در سطح ملی معموالًمهاجرت یکی از پدیده: مهاجرت

جهان سطوح مشتلف جغرافیایی در نشینی در آیند این روند، افزایش میزان شهرمهاجرت از روستا به شهر است. بر

کل مهاجران وارد شده به  1975 -85دهد که طی دهه آباد نشان میمهاجرت در شهر رحیموضعیت بررسی  .است

های دیگر استان، درصد از شهرستان 15/1ها از شهرستان رودسر، درصد آن 17/81که  بودهنفر 1711این شهر

در مقایسه تعداد مهاجران وارد شده به شهر . باشنددرصد هم اظهار نشده می 19/1ها و درصد از سایر استان 91/11

درصد در  8درصد در مرتبه اول، استان تهران با  91/89بر اساس منشأ استانی، استان گیالن با  1975 -85در دهه 

در باد آدر مجمو  شهر رحیم  .1 شماره )جدول .درصد در مرتبه سو، قرار دارند 99/1تان مازندران با مرتبه دو، و اس
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شرایز مناسب باشد. دالیل این امر نیز وجود میناحیه شرقی استان گیالن پذیر یکی از شهرهای مهاجرحال حاضر 

 هایکامل مراکز اداری، وجود کارخانهیری گاستقرار و شکلرونق گردشگری، آب و هوا، توپوگرافی، طبیعی نظیر: 

 -85زلزله و رانش زمین در دهه  :سوانح طبیعی از جمله ،چای و هم چنان که در مبحج عوامل طبیعی نیز اشاره شد

توسعه فیزیکی در های مورد بررسی در طی دورهشده و  اف به شهراطر یهااز روستااجرت باعج مهبوده که  1975

 بسیار زیادی داشته است.ثیر أت آن، اراضی کشاورزی و تغییر کاربری شهر
 آباد بر حسب آخرین محل اقامتبه شهر رحيممهاجران وارد شده تعداد  -1جدول 

 درصد مرد و زن آخرین محل اقامت

 17/81 1111 شهرستان رودسر

 15/1 71 های دیگر استانشهرستان
 91/19 118 هاهای سایر استانشهرستان

 - - رخارج از کشو
 19/1 1 اظهار نشده
 111 1711 جم 

 . 1985، مار ایرانمرکز آ :نب م

 ی: عوامل اقتصاد

بژرنج و بامژداری   به ویوه شرایز آب و هوایی مناسب، استعداد اراضی و آب کافی باعج گردیده که کشاورزی : اشتغال

های مشتلف اقتصادی و ارقا، شاملین بششآباد باشد. با بررسی درصد آمار ترین درآمد ساکنین شهر رحیمیکی از مهم

بشژش  و کژاهش سژهم   شاهد افژزایش شژاملین بشژش خژدمات و صژنعت       1975نسبت به سال  1985در سال  شهر

اراضژی حاصژلشیز   سژاخت و سژاز رفژتن    آباد به زیرکه نتیجه آن برای شهر رحیم ؛ایمبودهکشاورزی از جمعیت شامل 

درصد  15/91 ،از کل جعمیت شامل شهر 1985 می نفوس و مسکن سالبر اساس سرشماری عمو باشد.کشاورزی می

عالیت دارنژد و در نتیجژه شژهر    در بشش خدمات ف ددرص 11/91درصد در بشش صنعت و  99/8در بشش کشاورزی، 

البته در گذشته اقتصاد شهر بر مبنای کشاورزی بوده که بژا    .5)جدول شماره  باشد.آباد دارای نقش خدماتی میرحیم

ده شهری و در نتیجژه کژاهش   و با توجه توسعه فیزیکی شهر و الحاق اراضی کشاورزی پیرامونی به محدو ذشت زمانگ

  است.شده  رنگ نقش کشاورزی آن کم ،کشتسطح زیر

از طریق این شهر با  ،استروستا  113ها در حدود تعداد آنتنها راه ارتباطی روستاهای نواحی جنوبی شهر که          

 طژوری ه نمایند. باجعه میباشد و اکثر این روستاها برای رف  نیازهای خدماتی خود به این شهر مرمیای جلگهنواحی 

گسژترش نقژش   رواز ایژن . باشژد مژی یان و ساکنین شژهر  یکه بازار هفتگی این شهر محلی برای مبادله کاال بین روستا

تشریژب و   آبژاد و در نتیجژه   رحژیم فیزیکی شهر توسعه  درهای شهر به این بشش طریق تشصیص کاربری خدماتی از

 است. بسیار زیادی داشتهثیر أت های دیگرتغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به کاربری
 های عمده اقتصادیبه تفکيك بخش آبادشهر رحيم جمعيت شاغل  ساختار اقتصادی -1 جدول  

های بشش

 اقتصادی

1975 1985 

 درصد درصد

 91.1 98.5 کشاورزی

 8.1 9.7 صنعت

 91.1 51.8 خدمات

 .1975 -1985 سال : مرکز آمار ایران،نب م
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آبژاد  هر رحژیم های مشتلف اقتصادی شژ سی درصد آمار و ارقا، شاملین بششبرر :زراعی و باغی(اراضی کشاورزی )

بشش هم شاملین کاهش سو شاملین بشش خدمات و صنعت سهم زایش اف دهنده، نشان1975 -85های طی سالدر 

آباد اشاره شد؛ در مرحلژه  مبافت کالبدی شهر رحی روند توسعه  که در بشش بررسی همان طوری بوده است.کشاورزی 

هکتژار از اراضژی کشژاورزی در داخژل محژدوده شژهر قژرار         111، 1971آباد یعنی قبل از سال رحیم اول توسعه شهر

هکتژار بژه    1971،81-81. در دهژه  یافتژه بژود   اختصژا  شژهری   ساخت و سژاز  بههکتار  91که از این مقدار  هداشت

، شهر محدودهاضافه شده به مجمو  اراضی  ز ا .هکتار رسید 111که در مجمو  مساحت شهر به  فزودهمساحت شهر ا

در مرحلژه سژو،   ترش شژهر قژرار گرفژت.    ستحت گآن هکتار  11که  هبود  و بامی زراعیکشاورزی ) هکتار اراضی 18

هکتار اضافه شده  71از  .هکتار رسید 171مساحت شهر به  وهکتار به مساحت شهر اضافه  71، 1981-31یعنی دهه 

کژه   ی اختصژا  یافتژه  توسعه شژهر به هکتار  17که از این مقدار  هو بامی بود زراعیهکتار اراضی  59به سطح شهر، 

که اکثر شهرهای شژمالی در میژان   یی نجااز آ است.عمده این اراضی در محدوده شمالی شهر )خیابان شورا  واق  شده 

اند لذا با توجه به پایین بودن قیمت اراضی کشژاورزی شژهرها نسژبت بژه     ورزی و مزار  و بامات قرار گرفتهاراضی کشا

جژه بژه توضژیحات    آورد که با توهای کشاورزی را فراهم میاز بین رفتن زمیند بی رویه شهرها، رش ،محدوده خدماتی

 نبوده است.آباد نیز از این امر مستثنی یمداده شده شهر رح

اشژکور  آباد، اشکورسفلی، رحیم :هایآباد از چهار دهستان به نا،آباد به مرکزیت شهر رحیمشش رحیمبنفوذ:  ةحوز -

د به علت مژوقعیتی کژه   آبا. شهر رحیماندواق  شدهتشکیل شده که در قسمت جنوبی شهر یل یشوعلیا و سیارستاق و 

تجژاری، آموزشژی، بهداشژتی و درمژانی، اداری و ...      -آبژاد دارد همژواره تحژت تژأثیر روابژز خژدماتی      حیمدر بشش ر

تحت حوزه نفژوذ   نفر جمعیت، 11131خانوار و   5781با  روستاهای بشش 113دارد. همه  رارروستاهای این بشش ق

شژایان ذکژر اسژت    . کننژد شهر دریافژت مژی   و کلیه خدمات مورد نیاز خود را از این آباد قرار دارندقیم شهر رحیممست

های املش و بشش کالچای از شهرسژتان  سیاسی متعلق به شهرستان -برخی از روستاهایی که از نظر تقسیمات اداری

ای از نیازهژای خژدماتی خژود را از ایژن     بشش قابل توجه آباد  قرار دارند و باشند، در حوزه نفوذ شهر رحیمرودسر می

 محدوده حوزه نفوذ شژهر از شژمال بژه بشژش مرکژزی رودسژر، از جنژوب بژه ارتفاعژات البژرز          نند. کشهر دریافت می

-دود مژی از شرق به بشش مرکزی رودسر و محدوده استان مازندران و از سمت مرب به بشش املش محژ  )اشکورات ،

 . 9 شماره )جدول .رسدمیکیلومتر 51ی از نواحی به بیش از در برخکه شعا  عملکردی آن  شود
 (6311-31) آبادحوزه نفوذ شهر رحيمهای واقع دردهستان روند تحوالت تعداد خانوار و جمعيت -1جدول  

نا، 

 دهستان

 تعداد جمعیت تعداد خانوار

15 55 95 75 85 31 15 55 95 75 85 31 

111 آبادرحیم

1 

199

9 

137

1 

1977 191

1 

199

1 

579

1 

839

1 

118

89 

191

31 

119

18 

397

سفلاشکور 5

 ی

113

9 

113

1 

191

9 

1119 111

8 

151

1 

551

1 

535

3 

793

1 

951

7 

181

1 

111

111 851 شوییل 1

1 

111

9 

351 398 811 117

1 

511

9 

9191 199

3 

911

9 

118

اشکور  7

علیا و 

 سیارستاق

115

3 

111

7 
388 819 735 917 511

3 

181

1 

151

1 

918

9 

117

8 

191

111 جم  3

3 

189

5 

511

3 

5877 578

1 

595

9 

115

55 

113

13 

131

58 

175

91 

111

31 

175

 . 1915 -31های شهرستان رودسر، فرهنگ آبادی، : مرکز امار ایراننب م             19

در کنار عوامل مهم طبیعژی، اقتصژادی و اجتمژاعی کژه در توسژعه      : (های عمرانی دولت)سياست عوامل سياسی

 :هژای عمرانژی دولژت و از طریژق    در قالژب سیاسژت  نیز اند، عوامل سیاسی آباد نقش اساسی داشتهفیزیکی شهر رحیم
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در دهژه  به ویژوه  های ساختمانی اشکورات به قزوین و صدور پروانه -آباداحداث سد پلرود، احداث شبکه ارتباطی رحیم

 تأثیر بسیار زیادی داشته است. در توسعه فیزیکی شهراخیر 

آبژاد  ر استان گژیالن و بشژش رحژیم   های عمرانی دولت دترین پروژهسد خاکی پلرود یکی از مهم :احداث سد پلرود

عملیژات   بژا تژأمین اعتبژار،    1985در سژال   بژل سژال  ق  11شهرستان رودسر بوده که با  اتما، مطالعات آن در حدود 

آباد از های عمرانی در سطح بشش رحیمطرح های دولت در اجرای برخی ازتصمیم گیریاحداث آن شرو  شده است. 

خریژد اراضژی   آباد بر روی رودخانه پلژرود منجژر بژه    شهر رحیمکیلومتری جنوب  5 جمله احداث سد پلرود در فاصله

زرخژان  درازالت بژاال،  الت، ین درازی: پاجابجایی ساکنین روستاهای واق  در محدوده اجرای طرح از جملهیان و یروستا

ر اساس مطالعات میدانی نفر جمعیت شده که ب 887خانوار و  111 با مجمو  سوگوابر و پرشو، شمشادسرا دزلی،الت، 

اقدا، بژه خریژد   مستقر و های مشتلف آن و در محلهآباد محدوده شهر رحیماین خانوارها در صورت گرفته تقریباً تما، 

شایان ذکر است احداث سد پلرود و تشلیه روستاهای واق  در محدوده سد و جابجژایی  اند. زمین و ساخت و ساز نموده

که بررسی داشته به طوریآباد رحیم در شهر  و بورس بازی زمینادی در افزایش قیمیت ها، نقش بسیار زیجمعیت آن

هژا  نشژان   ای قیمت زمین در قبل و بعد از شرو  عملیات احداث سد و خرید اراضی روستاییان و جابجژایی آن مقایسه

ریژال   111/911از متژری   محدوده خیابان بششداری و خیابان شورا،و  دهد که قیمت زمین در محله مرکزی شهرمی

 رسیده است. 1931ریال در سال  111/511/1به متری بیش از  1981در سال 

که بژدون تردیژد در توسژعه فیزیکژی شژهر       های عمرانی دولت در بششیکی دیگر از برنامه :ارتباطی شبکهاحداث 

شژداری،  جدیژد نظیژر: خیابژان بش    هژای ارتبژاطی  احداث شبکه، نقش بسیار زیادی ایفا نمودهدهه اخیر  آباد در رحیم

هژای  فرعی واقژ  در محلژه   هایشبکهاصلی شهر و و توسعه و گسترش شبکه ارتباطی  اد بآخیابان شورا، خیابان طالب

وض  موجود و بژه ویژوه   های عمرانی دولت که در ها و سیاستبرنامهاز  همچنیناشکلک، گلدشت و بالنگاه بوده است. 

بژه قژزوین    اتاشژکور  -آبژاد رحژیم  -کالچژای  شبکه ارتباطیاحداث مؤثر خواهد بود، ی شهر در توسعه فیزیکدر آینده 

آباد از بژن بسژت و توسژعه    به عنوان یک طرح ملی و در راستای خارج نمودن بشش رحیم که  جادهاین احداث است. 

شایان ذکژر اسژت    است. اخیر بوده هایسالدر  رودسر های مسئولین شهرستانیکی از دمدمهگردشگری منطقه بوده، 

کیلژومتر   7و حدود  اشکورات به قزوین از سمت قزوین شرو  -آبادرحیم -جاده کالچای احداث عملیات هم اکنونکه 

بژرداری  تا سژه سژال آینژده بهژره    مربوطه در صورت تأمین اعتبارات، از آن احداث شده و بر اساس اظهارات مسئولین 

بژه طژوری   با احداث سد پلرود بژوده  شکورات به قزوین نیز دارای شرایز مشابه ا -آبادرحیم ارتباطیشبکه . شدخواهد 

ارتبژاطی، دولژت مجبژور بژه خریژد اراضژی        حژریم جژاده  منطقژه اشژکورات در    با واق  شدن تعدادی از روستاهای که

و آبژاد  رحژیم  شژهر با توجه به نزدیکی این روستاهای به که خواهد شد های دیگر ها به مکانیان و جابجایی آنیروستا

 اصلی روستاییان خواهد بود. یکی از مقاصد تمرکز خدمات در آن، 

ها به شمار ترین مناب  درآمدی شهرداریهای ساختمانی که یکی از مهمصدور پروانه: های ساختمانیپروانهصدور 

از  7شماره جدول در شده  بر اساس آمار و اطالعات ارایهباشد. توسعه فیزیکی شهرها میاز اسناد و مصادیق  رود،می

درصد   5/81)پروانه  799، تعداد 1977 -73های درصد  در طی سال 3/3پروانه ) 31 ،پروانه صادر شده 311مجمو  

های بوده است. همچنین از مجمو  پروانه 1931درصد  در سال  9/3) پروانه 87و تعداد  1981-83ی هادر طی سال

 598، 1977-73های طی سالدرصد  در 7/3پروانه ) 93د ، تعدا1977-31یهاسال مسکونی صادر شده در فاصله

بررسی آمار بوده است.  1931درصد  در سال9/11پروانه ) 79و  1981-83های درصد  در طی سال 81روانه )پ

به ویوه ی ساختمان هایآباد نمایانگر افزایش روند صدور پروانهتوسز شهرداری رحیم شده اختمانی صادرههای سپروانه
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 1983درصد فقز در سال  8/19پروانه مسکونی با  131 تعداد) 1981-83های فاصله سال در مسکونی هایپروانه

ه و تبدیل اراضی کشاورزی بآباد بیشترین میزان توسعه فیزیکی ای که شهر رحیمیعنی دورهصادر شده است  بوده 

 است. را داشتههای مسکونی، تجاری و ... کاربری
 (6311-6331آباد )توسط شهرداری رحيم صادره های آمار پروانه -1جدول 

 سال

کل 

-پروانه

 ها

-پروانه

های 

 مسکونی

 مساحت

(m
2  

-پروانه

های 

 تجاری

 مساحت

(m
2  

های  پروانه

 -تجاری 

 مسکونی

مساحت 

(m
2  

 )انباری،سایر

 اداری و ... 

 1 -انباری 1 111.91 1 15 1 9111.77 15 91 1977

 1 -انباری 1 511.71 1 139.5 1 1711.11 11 91 1978 اداری

 انباری 9 981 9 195 1 1115.15 11 18 1973 کارخانه

 1 -انباری 1 915 9 115 1 1911.15 18 19 1981

 . 1971.15 8 315.55 7 5751.17 11 91 1981 اداری
 اداری 713.39 5 911.5 9 9131.59 99 11 1981

1989 93 99 5911.59 1 911.5 1 531.88 . 
1981 91 91 7118.11 . 181.99 . . . 
1985 95 51 3515.51 . . 11 1581.15 . 
1989 88 78 11913.95 9 . 1 911.81 . 
1987 89 97 8189.98 1 1981.15 11 1375.81 . 
1988 75 71 11998.3 . 1111.51 5 9797.5 . 
 اداری 7739.98 91 . . 51819.98 131 111 1983

1931 87 79 11819.95 . . 11 9383.78 . 
جم  

 کل

311 791 113991.11 18 8159.99 111 11587.87 . 

 1931آباد،منب : شهرداری رحیم         

 :گيرینتيجه

  بژوده  1981-31  و شتابان )1971-81به دو صورت بطعی )  ،آباد در طی دو دهه اخیررحیم توسعه فیزیکی شهر    

شژهر تشریژب و بژا تغییژر کژاربری بژه        پیرامژونی کشژاورزی   حاصلشیز ای از اراضیوجههر مرحله بشش قابل تکه در 

اراضژی   آن درصد 91، در دوره اول از مجمو  مساحت اضافه شده به محدوده شهری است. محدوده شهری اضافه شده

اسژت. در ایژن   اختصژا  یافتژه   بالنگژاه   و  های: ترشژکوه آن به ساخت و ساز در محله درصد 8/19کشاورزی بوده که 

کژه    1981-31دوره رشژد شژتابان )  بوده است. در شهر آباد بیشتر در جهت جنوبی مرحله توسعه فیزیکی شهر رحیم

 هکتار به مساحت محدوده شهری افژزوده شژده   71، باشدآباد میمهمترین مرحله  از نظر گسترش فیزیکی شهر رحیم

بژه زیژر سژاخت و سژاز رفتژه      هکتژار،   17 درصد آن معادل 1/91 تا کنون و اراضی کشاورزی بودهدرصد آن  7/75 که

های مسژکونی  کاربری :شامل )خیابان شورا شمال ،آباد بیشتر در جهاتاست. در این مرحله، توسعه فیزیکی شهر رحیم

 آبژاد رحژیم  توسعه فیزیکی شهر .است بوده   های مسکونی و اداریکاربری :شامل )خیابان بششداری و شرق  و تجاری

پلژرود در   رودخانژه  کژه به طوری است. صورت گرفتهطبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  :شتلفم عواملحت تأثیر ت

 توسعه فیزیکی شژهر   هاقالب محدودیت تعدادی از روستاهای اطراف شهر در در ایحرکات دامنهو قسمت مربی شهر 

آباد پررنگ بوده، بژه طژوری   سعه فیزیکی شهر رحیمدر کنار عوامل طبیعی، نقش عوامل اجتماعی نیز در تو بوده است.

مثبژت  سازهای انجژا، شژده    و ساخت و مهاجرت معکوسپدیده  با توجه بهشهر  که در مجمو  روند تحوالت جمعیت

 جمعیت این شهر افزوده شده است.نفر به تعداد  1711حدود  ،1931سال و بر اساس سرشماری بوده
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 های بششفعالیتکاهش تعداد شاملین حاکی از  نیز های مورد بررسیطی سالدر  اشتغالوضعیت روند تحوالت       

 همچنژین . باشژد می  9/9میزان  خدمات  به)های بشش سو، افزایش تعداد شاملین فعالیتدرصد و  9/8به میزان  اول

اشکورات به قژزوین و   -آبادرحیم -های عمرانی دولت در قالب احداث سد خاکی پلرود و شبکه ارتباطی کالچای پروژه

آبژاد و در نهایژت   ها به شهر رحژیم ها و جابجای جمعیت آنحریم این پروژهدر ی محدودهواق  شدن برخی از روستاها

نتژایج   اسژت.  در توسژعه فیزیکژی شژهر داشژته    ای نقش قابژل توجژه    ،ساختمانی به اوج خود رسیده هایصدور پروانه

سیاسژی و وزن  اجتمژاعی و  ، نقژش عوامژل   در توسعه فیزیکی شهرهامؤثر بین عوامل  دهد ازمی پووهش حاضر نشان 

 نتایج پووهش حاضر با نتژایج  بوده است. یعنی عوامل طبیعی و اقتصادی به مراتب بیش از سایر موارد هاهای آنمؤلفه

ه عبژارتی  مبنی بر نقش پیوندهای روستا شهری و مهاجرت از روستاهای کوچک و متوسز و ب : 1979فرید ) مطالعات

مژرادی و  هژای  باشد. همچنین نتایج ایژن پژووهش بژا یافتژه    نقش عوامل اجتماعی در توسعه فیزیکی شهر، یکسان می

های روستایی و نیز شبکه ارتباطی به عنوان علت اصژلی توسژعه فیزیکژی    مبنی بر نقش مهاجرت : 1989آبادی )دولت

هژا، عوامژل و عناصژر مژؤثر در     دیژدگاه  : 1985و همکاران ) زادهشهر، مطابقت دارد. همچنین با نتایج پووهش حسین

رویه و های بیها به دلیل مهاجرتافزایش بی رویه شهرها و رشد ناموزون آنکه در آن توسعه فیزیکی شهرهای ایران، 

تحلیژل   : 1985با نتایج بزٌی ) و از عومل اصلی در توسعه فیزیکی شهرهای ایران بوده، هماهنگی دارد افزایش جمعیت

-مژی مدیریت شهری  منظور رسیدن به توسعه پایدار شهری،ه بروند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر در تضاد است. 

یند شهرسژازی و بژا توجژه بژه عوامژل      آباید با استفاده و رعایت اصول و قوانین شهرسازی و مشارکت شهروندان در فر

شهر تسلز داشته باشد، تژا محیطژی مطلژوب و شایسژته     صورت آگاهانه بر روند توسعه ه اقتصادی و زیست محیطی ب

هایی در راستای شهر پایدار و برخورداری از توسعه فیزیکی مطلژوب پیشژنهاد   . بر این اساس وزندگی انسان فراهم آید

 د:شومطرح میزیر  به شرح

 سات و تجهیزات نیاز، تأسی خدمات مورد و امکانات، آبادزیاد محدوده حوزه نفوذ شهر رحیم باتوجه به وسعت

عنوان مرکز تأمین خدمات مورد نیاز روستاها ه آباد بر جلوگیری از مهاجرت به شهر رحیمزیربنایی به منظو

 فراهم گردد.

  فراهم ساختن فضاهای مسکونی و خدماتی مورد نیاز از طریق توسعه عمودی و افزایش تراکم در درون

 محدوده شهر.

 منظور جلوگیری از ناهماهنگی و عد، ه های مشتلف شهر بیتوسعه فضایی متناسب و متوازن کاربر

 پیوستگی در توسعه فیزیکی شهر.

 منظور جلوگیری از توسعه خطی و جلوگیری از تشریب و گسترش بی رویه شهر در ه توسعه عمودی شهر ب

 کشاورزی. اراضی حاصلشیز

 با توجه به نقش عمده تحوالت  شهر توسعه ریزیتی و پویایی جمعیت در برنامههای جمعیتوجه به ویوگی

 .آبادرحیم جمعیتی در توسعه فیزیکی شهر

 ها رعایت های شهری حدود منطقی سرانهدر تعیین سرانه ،در تقسیم فضا های شهریسرانه ثیرأبا توجه به ت

 د.شو

 شهر و بامات میر مثمر جهت پیوستگی بافت شهر و حفظ اراضی بافت استفاده از فضاهای خالی داخل 

 .کشاورزیحاصلشیز
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 آتی در توسعه  یست، اراضی حاصلشیز کشاورزی و ... زحفظ محیز ) توجه و رعایت اصول توسعه پایدار

 شهری.

 و مأخذ:  منابع

تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر مرودشت با » : 1988زاده، عیسی و قاسم رفیعی )ابراهیم .1

های نامه پووهشفصل، «ن و ارایه الگوی گسترش مطلوب آنهای انتروپی شانون و هلدراستفاده از مدل

 .119 -198صص ، تهران، 93شماره ، 11سال جغرافیای انسانی، 

، مهندسین مشاور آتیه «آبادطرح جام  شهر رحیم» : 1931اداره کل مسکن و شهرسازی استان گیالن ) .1

 سازان محیز.

 ، رشت.آبادهای اقلیمی ایستگاه هراتبر رحیمآمار داده : 1931اداره کل هواشناسی استان گیالن ) .9

انداز نامه چشم، فصل«زابل شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرروند تحلیلی بر » : 1985خدارحم )بزی،  .1

 .5-17 ، رشت، صص1جغرافیایی، سال اول، شماره 

ات سمت، انتشارهای شهر و پیرامون، نظریه : 1981رجبی سناجردی )حسین و  یزدی، محمد حسینپاپلی .5

 . چاپ اول، تهران

، «شهر یزد بر جمعیت بافت قدیم شهر اثرات توسعه فیزیکی» : 1981پوراحمد، احمد و علی شماعی ) .9

     .9-91 صصتهران،  ،18نامه علو، اجتماعی، شماره فصل

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با » : 1981احمد، احمد، یدقار، علی و کیومرث حبیبی )پور .7

 .15-91 صصتهران،  ،19، نشریه هنرهای زیبا، شماره «RSو  GIS  تفاده ازاس

بررسی روند توسعه » : 1983زاده، محمد مهدی و جمیله توکلی نیا )رضا، حسینجباری، ندا، ثروتی محمد .8

نامه جغرافیای طبیعی، سال سو،، ، فصل«فیزیکی بشش شمال مرب شهر تهران )مطالعه موردی: حصار  

 .99-51صص  تهران، ،11شماره 

 توسعه فیزیکی شهرهایعوامل و عناصرمؤثر درها، دیدگاه» : 1985) زاده دلیر، کریم و حسن هوشیارحسین .3

 .119-119 صص ، مشهد،9ای، شماره نامه جغرافیا و توسعه ناحیه، فصل«ایران

ارزیابی و » : 1931د )جاوی ،اله و ابراهیم بهشتیحسینی، هاشم، کر،، امیر، صفاری، امیر، قنواتی، عزت .11
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