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 چکیده

را در فضای جغرافیایی ضروری مناطق ن گسترش آ تلف شهری، بسط ومناطق مخ گسترش جمعیت در رشد و

 با تراکم پائین به صورت نواری )از هسته به اطراف( و تواند به صورت تدریجی، مداوم واین توسعه می و سازدمی

-تخریب فضاهای پیرامون میگسترش شهر نه تنها باعث  یا به صورت شطرنجی )قطعات منفرد( باشد. رشد و

به عنوان یکی ازشهرهای کوچک استان  شهر سنگر نماید.شکل متقارن خود خارج می را از بلکه شهرشود 

گیالن که در میان اراضی زراعی و باغی قرار گرفته است. متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به 

تغییر و  دچارو...  ف خودگسترش شهر به اطرا پذیرش جمعیت بیشتر، عمودی، ابعاد افقی و دلیل گسترش در

ه توسعه فیزیکی های مربوط ببررسیتحوالت بسیاری باالخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. 

ده که در هر مرحله بخش قابل اتفاق افتا دهد که توسعه فیزیکی این شهر طی چهار مرحلهشهر سنگر نشان می

و تحلیل  پژوهش حاضر درصدد بررسی خریب شده است.ای از اراضی حاصلخیز کشاورزی اطراف شهر تتوجه

باشد. سنگر و اثرات آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در طی دودهه می عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر

تحلیلی است. اطالعات مورد نیاز -ف کاربردی و مبنای روش آن توصیفیاز این رو پژوهش مورد نظر از نظر هد

های این پژوهش یافتهیمایشی و میدانی بدست آمده است. منابع اسنادی و مطالعات پ این پژوهش از طریق

شنبه وسوکاچابه شهر یوستن روستاهای رودبرده، طالم سهکه شهر سنگر به دنبال افزایش جمعیت، پ نشان داد

ی و های روستایی با رشد فضایهای ارتباطی، گسترش بخش خدمات، افزایش مهاجرتسنگر، بهبود شبکه

ود را به فضاهای مسکونی، تجاری کالبدی مواجه شده و مساحت زیادی از اراضی کشاورزی و باغات پیرامون خ

نقش خدماتی و حوزه نفوذ این شهر، در توسعه فزیکی و تغییر کاربری اراضی  و... تبدیل کرده است. همچنین

 داشته است.  ایکشاورزی شهرسنگر در دو دهه اخیر نقش قابل توجه
 

 شهر سنگررشد شهری، توسعه فضایی،  تغییر کاربری، کاربری اراضی، کالبد، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
جزو  مدیریت زمین اصوالً رود.ترین منبع درآمد به شمار میحساس زمین مهمترین و در میان طیف وسیع منابع شهری،

گسترش شهری  ین افراد در زمینه سود بردن از رشد وهای ااشد به همین دلیل زمانی که سیاستبمسئولیت مقامات محلی می

ها باعث باشد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه جلوگیری از گسترش فیزیکی شهر بیهوده است. رشد وگسترش شهر نه تن

 مقدار زمین بین ساکنان رد تعارض موجود نماید.شهررا ازشکل متقارن خود خارج می شود بلکهتخریب فضاهای پیرامون می

ایجاد  های دولتی،هزمین ارزان، کمک هزین .ساکنان محدوده شهری از نتایج بارز این مسئله است مناطق مزروعی اطراف شهر و
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های شد منجر به ایجاد تعارض بین زمینآورد اما این رهای الزم رشد شهرها را فراهم میمساکن ارزان قیمت، زمینه ها وبزرگراه

گذشته با توان تجهیز  رشد شهرنشینی در کشور ایران طی چند دهه شود.های جدید میمهساکنان حو جوامع کشاورزی و

-اسکان غیررسمی به شدید مشکالتی نظیر گرانی مسکن، بیکاری و ها متناسب نبوده وش و زیرساختگستر فضاهای شهری و

ی ازشهرهای کوچک در استان گیالن به عنوان یک شهر سنگر .ترین شکل ممکن در سیمای ظاهری شهرها به وجود آورده است

گسترش  پذیرش جمعیت بیشتر، عمودی، ابعاد افقی و متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در

بر اساس نتایج  [.1]دچارتغییر و تحوالت بسیاری باالخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است .شهر به اطراف خود و ..

به  15.3مربع در سال کیلومتر 17.1مساحت سنگر از  مساحت شهر سنگر رو به افزایش بوده و طی دو دهه اخیر سرشماری

کیلومترمربع  375به   دو برابر و حدوداً 1531در نهایت مساحت این شهردر سال  تغییر یافته و 1533مربع در سال کیلومتر 275

نفر  6136از  گر، جمعیت این شهر نیز طی دو دهه اخیر افزایش یافته ورسیده است. باتوجه به روند افزایش مساحت شهر سن

 عوامل جمعیتی و [.2] تغییر یافته است1531فر در سال ن 11133در نهایت به  و 1533نفر درسال 6313به  15.3در سال

ین تحقیق سعی شده تا ی اخیر بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته است. دراهای مختلف مدیران طی دودههسیاست

 ها به تفکیک وز کاربریبررسی تغییرات جزئی هریک ا ی مذکور ویرات کاربری اراضی شهر طی دو دههبا بررسی روند تغی

 .ی فیزیکی شهر مشخص گرددهم میزان سهم هر کدام در توسعه نسبت به

 

 متدولوژی تحقیق -2
-بر پایه استدالل و آمارها و نقشهای ردی و مشاهدات میدانی و کتابخانهبدر این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی با اهداف کار

کاربردی بودن -به لحاظ ماهیت نظریآوری اطالعات روش گرد های گوناگون برای رسیدن به نتیجه نهایی استفاده شده است.

آوری های جمعنادی از شیوهبوده است. در روش مطالعه اسآن و مباحث مطرح شده، از دو روش مطالعه اسنادی و میدانی 

در روش میدانی نیز از   شود.میها و اینترنت استفاده ها و آرشیو سازمانکتابخانه در موجود یآمارها ها،داده اطالعات،

برداری، جدول، نیز بصورت فیشای گردآوری اطالعات در روش کتابخانهابزار  .شده استشاهدات عینی و مصاحبه استفاده م

آوری نموده و ای را جمعهای اسنادی و کتابخانه. برای تجزیه و تحلیل، ابتدا دادههای کامپیوتری بودهوکی و شبکهنقشه و کر

-توصیفی و مشاهده به طبقه با استفاده از آمارهای استنباطی وو کیفی  تحلیل کمی و های تجزیه وشیوه با استفاده ازسپس 

های کمی با استفاده از جدول و نمودار به تجزیه استخراج نهایی و بدست آوردن داده نهایت پس از و در گردیدبندی آنها اقدام 

رشماری دارای این شهر بر اساس آخرین نتایج س باشد.آماری در این تحقیق شهر سنگر می جامعه شد.و تحلیل آنها پرداخته 

د. با توجه به گسترش شهر سنگر در تمامی مربع ساکن هستنکیلومتر 375ر باشد که در مساحتی برابنفر جمعیت می 11133

 باشد.تحقیق شامل کل مساحت شهر سنگر میجهات نمونه 

 

 مبانی نظری تحقیق -3
 اراضی تغییر کاربری -

ها در غالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش رداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغهرگونه اقدامی که مانع از بهره  

شود. به عبارت دیگر تغییر د کشاورزی تغییر کاربری محسوب میایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاشن و ماسه و س

ت باغی و زراعی به فضاهای مسکونی، مجاز فضای سبز از حالناتوانمند کردن غیرکاربری عبارت است از تبدیل، تخریب و 

که دارای آثار و  طوریه هی و توان اکولوژیکی آن شده، ب... که منجر به از بین رفتن خاک حاصلخیز، پوشش گیاصنعتی و

 [.5]طبیعی زیست محیطی و اقتصادی گردد تبعات منفی 
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 کالبد -

 استقرار آنها کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، و ها وپذیری خانهرا گویند، نحوه نظم چیز کالبد در لغت به معنی قالب هر

-ی شهری را کالبد آن شهر میهاباشد. بنابراین اجزای بافت سکونتگاهدر کنار یکدیگر می میادین ها وچگونگی قرار گرفتن راه

  [. 3گویند ]

 توسعه فضایی -

: شود که مهمترین آنها عبارتند ازکلمات و اصطالحات متعددی دیده میریزی شهری، منابع شهرسازی و برنامهدر 

های شهری، فضایی، گسترش مکانی، گسترش مکان گسترش گسترش، گسترش فیزیکی، گسترش کالبدی، گسترش شهری،

های فضایی، توسعه مکانی، توسعه کانونهای شهری، توسعه فیزیکی، توسعه کالبدی، توسعه شهری، توسعه محدودهتوسعه 

-هرسازان و برنامهبعضی از اصطالحات فوق با هم فرق دارند، هرچند اغلب ش های شهری.شهری، رشد شهری، رشد محدوده

ی از یکدیگر را هایرغم اینکه این اصطالحات بخشهای مشترکی دارند. منتهی علیزان شهری از این اصطالحات برداشتری

  [.3های مختلفی از آنها استنباط کرد ]توان مفاهیم و کاربریدهند، ولی میتحت پوشش قرار می

 

 های جغرافیایی محدود مورد مطالعهویژگی -4

-ای استان گیالن و عمیقدر بستر جلگه دقیقه عرض جغرافیایی 11درجه و .5دقیقه طول و 31و درجه33در  شهر سنگر

فاصل سه نقطه شهری  حد در شهر سنگر به لحاظ موقعیت استقرار الن نسبت به دریای خزر قرار دارد.ترین بخش جلگه گی

-ا شهر رشت و سپس شهر کوچصفهان میتر برشت، کوچصفهان و سیاهکل قرار دارد که بیشتر مراودات آن به علت فاصله کم

گیری محله به عنوان هسته اولیه شکلهای فوق الجهای به هم پیوسته است که از بین دهکدهای از دهکدهسنگر مجموعهباشد. 

شنبه و سوکاچا به سنگر فعلی محله و سپس رودبرده محله، طالم سهشهر بوده است که در طی روند تاریخی، سنگر با الج

محله، سنگر، تبدیل گردید. با گسترش بافت این محالت، محالت دیگر اطراف آن متصل شدند و امروزه از تشکیل محالت الج

 .دهد، موقعیت شهر سنگر را نشان می1نقشه شنبه، رودبرده و سوکاچاه، شهر سنگر ایجاد شده است. طالم سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  موقعیت شهر سنگر1شه نق
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 میدانیهای یافته -5

کالبدی یک روستا شهر بزرگ است و از لحاظ -شهر سنگر از لحاظ سازمان فضایی نتایج حاصله بیانگر این واقعیت است

 در حوزهگیری سنگر ار است که با توجه به کالنشهر شدن رشت و قرارمقیاس و اندازه از قابلیت پذیرش جمعیتی باالیی برخورد

شهر سنگر متاثر از چندین ش شهر در آینده وجود خواهد داشت. های رشد و گسترکیلومتر، زمینه 3بالفصل آن که کمتر از 

باغی پیرامون  اراضی شالیزاری و های پیرامون شبکه ارتباطی عبوری از شهر عوارض طبیعی وعامل چون پراکنش فضایی آبادی

لذا شهر دچار نوعی  و حوزه پیرامون آن مرز تعریف شده وجود ندارد و ین است که بین شهر، گویای ااست. تصویر کالبدی شهر

سفرهای روزانه متاثر از دو محور اصلی شهر که در راستای  برون شهری و کلیه تبادالت ترافیکی درون و شکلی است.بی

-به صورت انتنی از آنها انشعاب میای فرعی هشبکه غربی است که در مرکز شهر با هم تالقی نموده و-شرقی جنوبی و–شمالی

کالبدی شهر و حوزه پیرامونی آن از جمله پیوند روستای رودبرده با -در وضع موجود با مد نظر قرار دادن ساختار فضایی یابند.

هایی بدون ا گردیده و در طول توسعه شهر بخشکه توسعه و گسترش شهر موجبات گستردگی در ساختار روست شهر سنگر

هان جزء حوزه  توجه به گسستگی در ساختار روستا به شهر افزوده شده است و نکته در خور اهمیت اینکه مسیر جاده کوچصف

باشد که عملیات عمرانی نیز توسط شهرداری در آن صورت پذیرفته است لذا تغییراتی در محدوده شهر جدا ناپذیر شهر می

نج محله الج افزایش یافته است همچنین در وضع موجود شهر سنگر دارای پ هکتار 351ایجاد گردیده است و مساحت شهر به 

های صورت پذیرفته از کلیه ادارات و نهادهای مستقر استعالمبر اساس  باشد.شنبه، رودبرده وسوکاچا میمحله، سنگر، طالم سه

بوطه دارای زمین در شهر سنگر های مریک از نهادها و سازمان های استان گیالن هیچسازماندر شهر سنگر و ادارات کل و 

نیز  باشد و از سوی دیگر تعدادیهای اداری متعلق به آنها میتعلق به این نهادها شامل ساختمانباشند و صرفاً اراضی منمی

ه نمایند، تنها زمین مربوط ببرداری مید و به صورت استیجاری از آن بهرههای اداری هستنحتی فاقد مالکیت بر ساختمان

-شهر است که اهدایی توسط مردم می بخش عمومی متعلق به شهرداری است که آن هم مشتمل بر قطعات پراکنده در سطح

 که جبهه شرقی شهر و طوریه مصنوع و طبیعی اقدام گردید. ب گیری از عناصرسنگر با بهره تعیین حریم شهر به منظور باشد.

کند(، جبهه غربی شهر سنگر وروستاهای پیرامونی عمل می ان حایل بین شهرهایی از جبهه شمالی به رودخانه )که بعنوبخش

های بهای آسایر جریان شمالی شهر به رودخانه و شنبه خواهد گذشت( و دامنه جنوبی وبه کنارگذر )که از روستای طالم سه

 ، نمایش داده شده است.1جدول بندی اراضی در پهنه های موجود محدود شده است. حریم شهر سنگر به لحاظراه وسطحی 

 

 بندی اراضی شهر سنگر: پهنه1جدول شماره 

 درصد مساحت/ متر مربع پهنه اراضی

 - - فضای سبز

 2/33 5332333 باغی-اراضی زراعی

 3/3 531.36 منابع آبی

 3/33 5321322 های کالبدیپهنه

 32/63 333666. جمع حریم

 33/53 3515.32 شهر سنگر

 و جمع محدوده

 حریم

12133333 111 
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 و عوامل مؤثر بر رشد و توسعه آنتوسعه  فیزیکی شهر سنگر  -

تهیه گردیده است که از دو محدوده خدماتی و قانونی برخوردار بوده  1563-63اولین طرح هادی شهر سنگر در سال  

ای از روستاهای یرنده بخش عمدهقانونی که دربرگهکتار و در محدوده  231مساحت شهر در محدوده خدماتی معادل  .است

هکتار بوده است و با توجه به روند گسترش و ضروریات کالبدی شهر تا قبل از تهیه  311برده بوده بیش از شنبه و رودطالم سه

طرح جامع و تفصیلی ورودی شهر از مسیر کوچصفهان بخش قابل توجهی تا پل ورودی ضلع شمالی به محدوده خدماتی شهر 

موجب دو تکه شدن روستای رودبرده شده که بخشی از آن در ضلع شرقی و بخش دیگر در  این حرکت عمالً .ه استافزوده شد

های هادی قبلی موثر در تدوین محدوده شهر در طرحعلت عدم توجه به مکانیزهای ه ضلع شمالی و غربی شهر قرار گیرد و ب

از روستا جدا افتاده و محدوده شهر پیوند آن را با  ای کامالًیرهاز روستای رودبرده به صورت جز، دو بخش شهری و روستایی

هر بر اساس مرکزیت هسته اولیه تشکیل دهنده ش 33تا  1523های توسعه فیزیکی شهر سنگر در سال روستا قطع نموده است.

 های زیر تقسیم نمود.توان به دورهبوده و محدوده کنونی آن را می

داده شهر سنگر را تشکیل می 1523ا سال این قسمت که از بافت منظمی تشکیل شده ت بافت مرکزی و قدیمی شهر: -

 است.

، در این دوره توسعه شهر به طور نسبتاً موزونی با گرایش بیشتر در قسمت شمالی 1523-33بافت توسعه شهر در دوره  -

 رزی متوقف گشته است.ادامه داشته است در این دوره توسعه در جنوب شرقی و غرب بر روی اراضی کشاو

کوچصفهان و –ها توسعه شهر در جنوب و شمال حول محور سراوان، در این سال1533-61بافت توسعه شهر در دوره  -

در این دوره محدوده غربی شهر نسبت به دوره قبل تفاوت اساسی نداشته و این  .رشت اتفاق افتاده است-همچنین محور سنگر

 بی نیز مشابه غرب شهر بوده است.نسبت در جنوب شرقی و جنوب غر

های امام خمینی، دکتر ها محورهای منتهی به شهر مانند خیابان، در این سال1561-3.بافت توسعه شهر در دوره  -

لی گسترش یافته است. رشت جهات توسعه شهر به صورت نامتعاد-خیابان شهید انصاری و جاده سنگرشریعتی، آزادگان، 

شود. در این دوره بافت تقریباً متمرکز به مه جهات به اراضی کشاورزی ختم میگرفته در هت را در برای که این بافمحدوده

 صورتی متخلخل در آمده که اراضی کشاورزی نسبتاً زیادی را در برگرفته است.

روستایی هایی از مناطق ، همگام با توسعه قبل که حاصل ادغام بخش15.3 -33 در دوره گسترش بعدی شهر توسعه و -

کند که در امتداد غربی به شهر به شکل صلیب نامنظم عبور می غربی است که از مرکز–باشد در امتداد محور شرقیبه شهر می

-اهمیت جاده سنگر لذا با توجه به اهمیت جاده رشت سنگر از یکسو و شود.جانب شرقی به جوبنه منتهی می سوی رشت و

 هایی از روستای رودبرده وجوبنه به شهر افزوده شد.بخش وذ،روستاهای حوزه نف ماسه و معدن شن و

 

 عوامل طبیعی -

پیوستن  نتایج حاکی از افزایش جمعیت و ،تغییرات مساحتی شهر سنگرت انجام شده در خصوص بر اساس مطالعا

توسعه شهر سنگر  مهمترین عوامل موثر بر رشد و ر اینجادباشد. رودبرده به شهر سنگر می سوکاچا و شنبه،ای طالم سهروستاه

 منجر به تغییر کاربری اراضی شده، بیان شده است. که

 رودخانه  -

کیلومترمربع  33311شهر سنگر در بزرگترین حوزه آبریز گیالن یعنی در حوزه آبریز سفیدرود قرار دارد. وسعت این حوزه 

آید، این رودخانه دارای پیوندند به وجود مین و شاهرود که در منجیل به هم میاوزسفیدرود از ترکیب دو رودخانه قزل  .است

مترمکعب بر ثانیه و حجم  133بارانی است و در تمام مسیر خود سیالبی است میانگین دبی رودخانه –رژیم هیدرولوژی برفی

شوند شامل رودخانه که وارد سفیدرود می در این حوزه های جاری. مهمترین رودخانهمیلیون مترمکعب است .3.1ساالنه آن 

کیلومتری شهر  3اگر چه رودخانه سفیدرود در فاصله بیش از  باشند.یاهرود، زیلکی، دیسام و شمرود میتوتکابن )دیورود(، س

شود که وارد شهر سنگر شده و چندشاخه می پذیرد و انشعابات رودخانه سفیدروددارد ولی این شهر از آن تاثیر میسنگر قرار 
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های حاصل از های روانابشهر جریان دارند و مهمترین زهکش یک شاخه آن در بخش شرقی و شاخه دیگر در ضلع میانی

-ا منبع تامین آب مزروعی محسوب میهکه این شاخه از آنجایی باشند.حاصل از مصارف روزانه مردم می آبهایبارندگی و هرز

عبور به  1در تصویر . قی با گذشت زمان توسعه یافته استدر بخش شر ب خصوصاًشود شهر سنگر نیز در اطراف این منابع آ

 اشاره شده است. رود در شهر سنگردیانشعابات رودخانه سف

   

 
 رود در شهر سنگرعبور انشعابات رودخانه سفید: 1تصویر 

 

 تحوالت جمعیتی و مهاجرت -

بر اساس باشد. وثر در توسعه فیزیکی شهر سنگر میجتماعی ممهاجرت از مهمترین عوامل ا ه طور کلی تحوالت جمعیت وب

شهرسنگر جزء مناطق روستایی سرشماری گردیده بود ولیکن در سرشماری  1533و  1533، 1553های: سرشماری سال

نفر بوده  3/3خانوار و با بعد خانوار  11.3نفر جمعیت در قالب  3513این شهر دارای  1563عمومی نفوس و مسکن سال 

خانوار  اعالم شده که متوسط بعد خانوار آن   1616نفر در قالب  6335، جمعیت این شهر به 15.3است. در سرشماری سال 

نفر  5/3خانوار و با بعد خانوار  .135نفر جمعیت با   6313، شهر مورد مطالعه دارای 1533نفر بوده است. در سرشماری  5/3

ش شدید جمعیتی مواجه شده است چنین شکافی ناشی از تغییرات محدوده شد. در این دوره جمعیت شهر با کاهبامی

همواره جمعیت شهر سنگرروند افزایشی داشته است. این شاخص در  15.3 -33سرشماری است. بر این اساس به غیر از دهه 

به شهرسنگر و به دنبال مهاجرت گسترده جمعیت نواحی روستایی وپیوستن روستای رودبرده  1533 -31های فاصله سال

پذیر دوباره با روند  و تبدیل از یک شهر مهاجر فرست به شهر مهاجر از یک طرف و افزایش ساخت و سازهامهاجرت معکوس 

های جمعیتی که اشکال گوناگونی دارد و نفر جمعیت رسیده است. مهاجرت یکی از پدیده 11133خانوار  با  5251 افزایشی به

والً مهاجرت از روستا به شهر است. برآیند این روند، افزایش میزان شهر نشینی در سطوح شکل غالب آن در سطح ملی معم

دهد که طی دهه (. بررسی مهاجرت در شهر سنگر نشان می3، ص1532مختلف جغرافیایی در جهان است )مرکز آمار ایران، 

های دیگر درصد از شهرستان 13/3اف ، درصد آنها از روستاهای اطر 32/.3کل مهاجران وارد شده به این شهر  1563 -33

باشند. در مجموع شهر سنگردر حال حاضر یکی از درصد هم اظهار نشده می 16/1ها و درصد از سایر استان 52/13استان، 

باشد. دالیل این امر نیز وجود خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب، پیوستن روستای رودبرده، وجود شهرهای مهاجر پذیر می

ات رودخانه سفید رود نیز باعث مهاجرت روستاهای اطراف به شهرسنگر و در نتیجه در توسعه فیزیکی شهر و تغییر انشعاب

 کاربری اراضی کشاورزی تأثیر گذار بوده است.

 

 عوامل اقتصادی -

 اشتغال -

گر این واقعیت است های مختلف اقتصادی شهر بیاناطالعات مرکز آمار ایران در خصوص فعالیت در بخش و نگاهی به آمار

از سوی دیگر از فعاالن  درصد جمعیت فعال اقتصادی شهر در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند و .3که بیش از 
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ساختمان  صنعت و به فعاالن بخش خدمات و اقتصادی بخش کشاورزی در طول دهه اخیر به میزان قابل توجهی کاسته شده و

با بررسی درصد آمار و ارقام  درصد کاهش داشته است. 3/15درصد به حدود  53سهم بخش کشاورزی از  افزوده شده است و

شاهد افزایش شاغلین بخش خدمات و  15.3نسبت به سال  1533های مختلف اقتصادی شهر سنگر در سال شاغلین بخش

درصد در  3/15 شاغل شهر  سنگراز کل جعمیت  1533بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال . باشیمصنعت می

تیجه شهر سنگر دارای درصد در بخش خدمات فعالیت دارند و در ن .3/3درصد در بخش صنعت و  3/23، بخش کشاورزی

باشد. البته در گذشته اقتصاد شهر بر مبنای کشاورزی بوده که با گذشت زمان و با توجه توسعه فیزیکی شهر مینقش خدماتی 

رزی پیرامونی به محدوده شهری و در نتیجه کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی نقش کشاورزی آن و الحاق اراضی کشاو

 کم رنگ شده است. 
 اراضی کشاورزی )زراعی و باغی( -

شرایط آب و هوایی مناسب، استعداد اراضی و آب کافی باعث گردیده که کشاورزی خصوصاً برنج و باغداری یکی از 

های مختلف اقتصادی شهر سنگر در سال ر سنگر باشد. با بررسی درصد آمار و ارقام شاغلین بخشمهمترین درآمد ساکنین شه

باشیم و بخش کشاورزی از سهم جمعیت شاغل شاهد افزایش شاغلین بخش خدمات و صنعت می 1563نسبت به سال  15.3

از آنجایی که اکثر  .باشدکشاورزی میهای خود کاسته است که نتیجه آن برای شهر سنگر به زیر ساخت و ساز رفتن زمین

اند لذا با توجه به پایین بودن قیمت اراضی کشاورزی شهرهای شمالی در میان اراضی کشاورزی و مزارع و باغات قرار گرفته

آورد که با توجه به های کشاورزی را فراهم میرویه شهرها و از بین رفتن زمینا نسبت به محدوده خدماتی، رشد بیشهره

 باشد.وضیحات داده شده شهر سنگر نیز از این امر مستثنی نمیت

 
 شهر سنگر ساز رفتن اراضی کشاورزی از زیر ساخت وتصویری  :2تصویر 

 

 حوزة نفوذ -

 های پیرامونی وپیوندی با سکونتگاههای همهای زیستی تابعی از موقعیت استقرار ویژگیحوزه نفوذ عملکردی سکونتگاه

 سه دهستان و پارچه آبادی و 53ی مناطق پیرامونی است. شهر سنگر مرکز بخش سنگر است که دارای ضریب کشش خدمات

درصد از جمعیت  1/21یک نقطه شهری است. بخش سنگر به مرکزیت شهر سنگر بیانگر این واقعیت است که بخش سنگر 

معنا باشد که در صورت باال بودن ضریب  تواند بدینجای داده است. این برخورداری می روستایی شهرستان رشت رادر خود

 ای از حوزه نفوذ عملکردی شهرستان را به خود اختصاص دهد.تواند بخش عمدههر سنگر، سنگر از لحاظ خدماتی میکشش ش

های اخیر تحوالت جمعیتی بخش سنگر بیانگر این واقعیت است که شهر سنگر بعنوان مرکز بخش از وزن عملکردی آن در سال

عنوان قطب شهری استان گیالن بخش مهمی از حوزه عملکردی آن به ه علت همجواری با شهر رشت به ب شده است وکاسته 

در آینده نقش تعیین کننده  عنوان مرکز بخش محتمالًه سوی رشت کشیده شده است. در صورت توان بخشی به شهر سنگر ب

  در جذب جمعیت حوزه پیرامونی خود خواهد داشت.

 

 های عمرانی دولت(سی )سیاستعوامل سیا -
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 احداث شبکه ارتباطی -  

در وضع موجود و به  های عمرانی دولت در بخش سنگر که بدون تردید در توسعه فیزیکی شهر سنگریکی دیگر از برنامه

رتباط بین و ترکیب آن سه نوع شبکه، ا با توجه به بافت شهر های ارتباطی است.آینده مؤثر خواهد بود احداث شبکهویژه در 

 نماید.های مختلف شهر را برقرار میبخش

های ه طور نسبی( که بخش کوچکی از شبکههای ارتباطی شکل گرفته براساس اصول هندسی طراحی راه )بشبکه -1

 اند.شهری را به خود اختصاص داده

 ایش عرض دارند.های ارتباطی ارگانیک در بافت داخلی شهر که نیازمند اصالح هندسی کامل و افزشبکه -2

د و از هیچ اصول انهای فرعی و اصلی جدا شدههای ارتباطی با کارکرد زراعی و مسکونی که به صورت آنتنی از راهشبکه -5

 کنند.هندسی تبعیت نمی

متری در  53های اخیر توسط شهرداری شهر سنگر احداث محور له اقدامات انجام شده در طول سالبرهمین اساس از جم

متر زده شده است، محور مذکور بخشی از ارتباط محور  311باشد که این محور به طول حدود می الی شهرضلع شم

تا حدودی در سهولت جریان ترافیک عبوری به طرف رشت که  کند وقزوین تقویت می–کوچصفهان به سنگر را با محور رشت

 از ترافیک عبوری از شهر خارج خواهد شد.با این اقدام  بخشی  و باشد نقش خواهد داشتیبر شهر اثر گذار م

 قیمت زمین -

گردد که مشتمل بر الج محله، سنگر، ماری به پنج حوزه آماری تقسیم میهای آبندی و حوزهشهر سنگر به لحاظ محله

دهد و میارد و بخش تجاری شهر را تشکیل الج محله در مرکز اصلی شهر قرار د .باشدشنبه  و رودبرده میسوکاچا، طالم سه

باشد و در بخش غربی شهر له نطفه اصلی پیدایش شهر سنگر میمحله سنگر به همراه الج مح محل برگزاری بازار هفتگی است.

اوان قرار شنبه در بخش جنوبی شهر در مسیر محور سری و مسکونی و خدماتی است طالم سهشکل گرفته و دارای بافت تجار

محله سوکاچا  دهند.را بخش مسکونی و اراضی غیردایر تشکیل می اری و عمق اراضی آنآن را بخش تج ،گرفته که محور اصلی

محله رودبرده  در بخش شرقی در حاشیه رودخانه واقع شده که مشتمل بر یک محور تجاری و خدماتی و اراضی مسکونی است.

ه صورت ر جنوب آن واقع شده و بدهد بخشی در شمال شهر و بخش دیگر دصاص میکه بخش اعظم شهر سنگر را به خود اخت

ارد که ورودی شهر از کوچصفهان خدماتی شهر استقرار د ،د در این بخش مهمترین محور تجاریزنهاللی شهر سنگر را دور می

های میدانی نتایج حاصل از بررسی دهند.راه اراضی زراعی و باغی تشکیل میرا اراضی مسکونی به هم باشد و سایر اراضی آنمی

-ت که قیمت زمین و مسکن و ساختمانمایشی در خصوص قیمت اراضی در پنج بخش مختلف شهر بیانگر این واقعیت اسو پی

ارتباط بسیار نزدیکی به میزان دوری و نزدیکی به محورهای اصلی از جمله محورهای تجاری دارد. نتایج های غیرمسکونی 

ترین بخش شهر محسوب دارد الج محله و سنگر گرانبیان میوده محالت شهر از قیمت زمین در محد های میدانیپیمایش

در  .باشدودیت در الج محله بیش از سنگر میگردند و از نظر زمین با محدودیت کامل و نسبی مواجه هستند که این محدمی

وم و سوم جبهه دسایر محالت شهر بیشترین قیمت زمین را اراضی متصل به محورهای اصلی شهر دارا می باشند و با ورود به 

قیمت واحدهای مسکونی نیز بیانگر این است که در سطح شهر این میزان بین سه رنج قیمتی  شود.از میزان قیمت کاسته می

هزار تومان و بخش دیگر که از موقعیت خوب مکانی و از وضعیت ساختمان  531متغیر است بخشی از واحدهای مسکونی تا 

مربع های نوساز مسکونی قیمت هر مترهزار تومان است و بخش 311تا  531سکونی بین مربع مهر مترمناسب برخوردارند 

 رسد.هزار تومان نیز می 11.الی  311ه هزار تومان بوده و حتی ب 311ساختمان مسکونی باال 
 

 فرهنگی  اجتماعی و عوامل -

شده. از جمله میسنگر در رودبرده تشکیل  بازار بوده و آید سنگر دوشنبه بازارشواهد تاریخی بر می چنانچه از قراین و

این است که تا قبل از تشکیل بازار سنگر در رودبرده محل تشکیل بازار در نزدیکی ر اسناد تاریخی بدان اشاره شده نکاتی که د

گزینی در این سابقه سکونت با استناد به موارد فوق و .رشت بود که توسط بیگلر بیگی از رشت به رودبرده انتقال داده شده است
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گردد. صرف نظر از مرکز سال پیش برمی 231نگر به بیش از حوزه، که بخشی از شهر رشت بوده است سابقه مرکزیت محلی س

اهمیت آن در عرصه فضایی استان گیالن است، سنگر به همراه رودبرده، سوکاچاه،  تجاری سنگر که بیانگر موجودیت تاریخی و

های رودخانه سفید رود ورودخانه انحرافی سیاه واش قرار دارند که از خاک غنی برای فعالیت  طالم سه شنبه در بستر آبرفت

 گذارد.معیشت غالب کشاورزی را به نمایش می کشاورزی برخوردار بوده است این قابلیت در گذشته موجبات زندگی دهقانی و

توان پذیرفت سنگر برخوردار از ترکیب اجتماعی ل آن میحوزه پیرامونی بالفص قابلیت طبیعی سنگر و بر پایه سوابق تاریخی و

 باشد.تجاری می همگن بوده و شیوه معیشت آنها بر پایه اقتصاد زراعی و

 

 گیرینتیجه -6

محله و بخشی از سنگر فعلی است که به صورت خطی در سته با مرکز اصلی آن که شامل الجگسترش سنگر پیو رشد و

ه های مربوط ببررسی صفهان و سنگر به رشت و سپس سنگر به سوکاچا صورت پذیرفته است.کوچ–راستای دو محور سراوان

قبل قاجارکه نقطه تمرکز شهرکه  عه فیزیکی این شهر طی چهار مرحله:دهد که توستوسعه فیزیکی شهر سنگر نشان می

ز در این هسته به صورت متمرکز در بازار قدیمی شهر بوده است و توسعه و تکوین نسبی آن نی روستایی بیش نبوده است در

قاجار تاپهلوی که در طول دوران قاجار تا آغاز دوران پهلوی اول رشد طولی شهر  حاشیه رودخانه سیاواش صورت پذیرفته است،

 کمابیش ادامه یافت و رشد شهر بیشتر در طول محور سراوان و بخشی به جانب کوچصفهان و سوکاچا صورت پذیرفته است،

توان به دوره پهلوی اول و دوم تقسیم نمود که در دوران پهلوی اول ر در دوران پهلوی را میلوی که رشد و توسعه شهدوران په

ان  و مسیر باز قلعه رشد شهر بیشتر در امتداد مسیر  رشت به سراوان بود و در دوره پهلوی دوم رشد شهر در مسیر کوچصفه

که  طوریه ب گردد.پهلوی دوم و انقالب اسالمی بر مینونی که به پایان دوران رشد گسترش شهر سنگر به وضع کاتفاق افتاد. 

غربی –جنوبی گسترش بیش از حدی پیدا کرد و همگام با آن رشد شهر در امتداد محور شرقی–شهر در امتداد ضلع شمالی

ی از اراضی حاصلخیز کشاورزی اده که در هر مرحله بخش قابل توجهاتفاق افتا یعنی جاده رشت و باز قلعه نیز تشدید شد

در  رود در بخش شرقی وانشعابات رودخانه سفید توسعه فیزیکی شهر سنگر  تحت تأثیر عوامل طبیعی:اطراف شهر تخریب و با 

دارای  1533 -33های عوامل اجتماعی: تحوالت جمعیتی شهر که هرچند در طی سال ضلع میانی شهر سنگر جریان دارد،

 زهای انجام شده روند آن در فاصلههای صورت گرفته )مهاجرت معکوس( و ساخت و سابا توجه به مهاجرتنوساناتی بوده ولی 

نفر جمعیت به تعداد خانوار و  5.31خانوار با  1533سال تعداد  3مثبت بوده به طوری که در طی این  1533 -31هایسال

یژه پیوستن روستای رودبرده به شهر سنگر به دلیل وجود جمعیت این شهر افزوده شده است. مهاجرت از نواحی اطراف و به و

گیری کامل مراکز اداری، تحصیل، کار، استفاده از امکانات و در نتیجه آب و هوای مناسب، استقرار و شکل خاک حاصلخیز،

نفوذ مستقم شهر نفر تحت  32.6معادل  با جمعیتی روستا 31ه نفوذ باال به طوری که داشتن زندگی بهتر و از همه مهمتر حوز

از طریق  15.3-33های سنگر قرار دارند، عوامل اقتصادی: وضعیت اشتغال جمعیت شاغل شهر و روند تحوالت آن در طی سال

-افزایش تعداد شاغلین فعالیت و 1533درصد در سال  32/15های بخش اول یعنی کشاورزی  به کاهش تعداد شاغلین فعالیت

و تخریب و تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی و  1533درصد در سال  .33/3های بخش سوم یعنی خدمات به 

متری  53احداث محور  های عمرانی دولت در قالبپروژه به ساخت و سازهای مسکونی و تجاری، عوامل سیاسی:اختصاص آن 

و در نهایت  کندتقویت میقزوین –که بخشی از ارتباط محور کوچصفهان به سنگر را با محور رشت در ضلع شمالی شهر سنگر

 مورد قرار دارد.  1336با صدور  ..15-31های های ساختمانی که درطی سالصدور پروانه

 توسعه شهری نبوده است. ها ودهه اخیر متناسب با طرح توسعه کالبدی شهر سنگر طی دو -

هکتار آن  56/. شد که عمالًاضافه میهکتار  2/33باید معادل  اساس طرح هادی قبل به سطوح  اراضی ساخته شده شهری بر

و در  ، در فضاهای پیشنهادی طرح هادی نبودههای محقق شدهور اهمیت اینکه بسیاری از کاربرینکته درخ محقق شده است.
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مصداق دارد و در شبکه معابر نیز با تغییر  های عمومی کامالًشده است که این وضعیت در کاربری های غیر از آن محققمکان

 :توان گفتهمراه بوده است. بر همین اساس مییر و تقلیل عرض مس

 کالبدی بوده است.–ساختار شبکه معابر طراحی شده در انطباق کامل با ساختار فضایی - 

 در چند نقطه صورت گرفته است. های تعریف شده اجرا نشده و توسعه معابر صرفاًاکثر شبکه -

 ه است.های عمومی به ندرت تحقق یافتکاربری -

-کاربری پذیریمیزان تحققو  1533سطوح و سرانه اراضی شهر سنگر در طرح هادی سال ، به ترتیب 5و  2جدول شماره 

 دهد.را نشان می طرح هادی قبل های

 

 1385: سطوح و سرانه اراضی شهر سنگر در طرح هادی سال 2 جدول

 1334سطح مورد نیاز  1385سرانه موجود  نوع کاربری ردیف

 33313 23/31 مسکونی 1

 13113 63/2 تجاری 2

 16326 13/1 آموزشی 5

 .2133 1/.1 فرهنگی و مذهبی 3

 3123 22/1 بهداشتی و درمانی 3

 .11113 16/2 فضای سبز و ورزشی 6

 11331 55/1 ریادا .

 3133 22/1 نظامی 3

 23333 23/1 کارگاهی و صنعتی 3

 13333 33/1 تاسیسات و تجهیزات شهری 11     

 112153 3/13 حمل و نقل و ارتباطات 11

 331323 25/113 جمع 12

 

 های طرح هادی قبلکاربریپذیری : میزان تحقق3جدول 

درصد تحقق نسبت به  1388موجود  1365 نوع کاربری ردیف

 پیشنهادی موجود وضع موجود

 136 1236313 335631 51..3. مسکونی 1    

 3/35 5.561 31111 21336 تجاری  2    

 1/35 21.33 26213 3.35 آموزشی 5    

 6/13 3153 .2113 611 فرهنگی و مذهبی 3    

 35/. 2615 3331 1326 بهداشتی و درمانی 3    

 3/3 12333 .12313 13111 فضای سبز و ورزشی 6    

 1.5/. 23326 13653 2.35 اداری .    

 3/31 2323 6133 1311 نظامی 3    

 3/53 11326 .51.1 2133 و صنعتیکارگاهی  3    

 6/32 .1132 2.2.5 3113 تاسیسات و تجهیزات شهری 11   

 ..3/1 313616 253331 .125.1 حمل و نقل و ارتباطات 11   

 1/35 1.3.332 .153152 333312 جمع 12   
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حمل  از آن است که بجز کاربری پیشنهادی مسکونی، اداری وهای پیشنهادی طرح هادی شهر سنگرحاکی جدول کاربری 

پذیری ند. با نگاهی به جدول میزان تحققادار بودهپذیری کمتری برخورها از درصد تحققارتباطات سایر کاربری نقل و و

ها ناسب با طرحدهه اخیر مت توسعه کالبدی شهر سنگر طی دو توان نتیجه گرفت کههای طرح هادی در شهر سنگر میکاربری

 گردد.توسعه شهری نبوده است بنابراین فرضیه اول تائید می و

 

 های مسکونی منجر به کاهش اراضی کشاورزی اطراف شده است.افزایش کاربری -

 و15.3کیلومتر مربع در سال  1/1.بوده است که این مساحت  به  هکتار 231برابر  1563مساحت شهر سنگر در سال 

ت انجام شده در بر اساس مطالعا .تغییر یافته است 1531مربع در سال کیلومتر 5/3 و 1533مربع در سال کیلومتر 5/2نیز 

رودبرده به شهر سنگر  سوکاچا و شنبه،پیوستن روستاهای طالم سه نتایج حاکی از افزایش جمعیت و ،خصوص این تغییرات

های هادی شهر سنگر بر اساس نتایج بدست آمده از طرح .باشددر جهت افزایش کاربری مسکونی می باشد که خود عاملیمی

سطح مسکونی برابر  1563سطح مسکونی شهر سنگر افزایش داشته است بر همین اساس در سال  1563-33های طی سال

تغییر یافته  1533مربع در سال متر 113.3.1نیز به  و15.3مربع در سال متر 33313این سطح به  مربع بوده ومتر 51..3.

میزان 15.3همین اساس در سال باغات کاسته شده بر  همچنین  با افزایش سطح مسکونی از سطح اراضی زراعی و ست.ا

مترمربع تغییر  21113.2به 1533مقدار در سال مربع بوده که این متر 2131511باغی شهر سنگر برابر  های زراعی وزمین

کاسته  رودبرده پس از پیوستن به شهر سنگر نیز سوکاچاه و ،نبهشسطح اراضی روستاهای طالم سه ازیافته است. همچنین 

غربی و های شمال، شمالگسترش ساخت و ساز در شهر در قسمت شده است تغییرات فوق در جدول زیر آورده شده است.

باشد و از لحاظ سلسله اطی گسترده با مناطق پیرامونی میرتباطی دارای شبکه ارتباین شهر به لحاظ موقعیت ا باشد.غرب می

گیری ای و ملی است و با شکلای، منطقهروستایی، بین شهری، بین ناحیه-با عملکرد بین شهرییی هامراتب ارتباطی دارای راه

رشت این توان ارتباطی  و رودبرده به کوچصفهان وشنبه کنارگذر شهری از طالم سه راه، شرق گیالن در حاشیه سفیدرود وآزاد

های مذکور به چندین برابر افزایش خواهد یافت. حریم شهر سنگر که به صورت کمربندی آنرا در برگرفته است محل عبور راه

به  وستهیپ یروستاها یزراع یکاربر راتییتغ، 3در جدول [. 3] های ارتباطی فوق قرار داردباشد و کامالً تحت تاثیر جادهمی

  ، نشان داده شد است.15.3-31 هایشهر سنگر سال

 

 1335-11های ر سالروستاهای پیوسته به شهر سنگتغییرات کاربری زراعی : 4جدول 

 رودبرده سوکاچاه شنبهروستای طالم سه سال

15.3 .5333351 3111111 3.132331 

1531 6336331 313611 3653336 

1531 3311333 332326 332326 

1531 3.333.5 3.6333 5.1.513 

 

 

 پیشنهادات -3
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باشد که در میان اراضی زراعی و باغی قرار گرفته است و پایین بودن قیمت می یکی از شهرهای استان گیالن شهر سنگر

رویه شهر و ساخت و ساز بر روی اراضی جر به رشد بیحدوده خدماتی شهر مناراضی زراعی و باغی حاشیه شهر نسبت به م

-ی به شرح زیر مطرح میاز توسعه فیزیکی مطلوب پیشنهاداتکشاورزی گردیده است که در راستای شهر پایدار و برخورداری 

 شود:

)طبقات( به جای توسعه  ساز در ارتفاع های تشویقی جهت تقویت گرایش مردم به ساخت وگیری از سیاستبهره -

 درسطح جهت توسعه کالبدی شهر به منظور حفظ اراضی کشاورزی.

های مختلف شهر به منظور جلوگیری از ناهماهنگی و عدم پیوستگی در کاربریتوسعه فضایی متناسب و متوازن  -

 توسعه فیزیکی شهر.

رویه شهر یری از انهدام، تخریب و گسترش بیتوسعه عمودی شهر به منظور جلوگیری از توسعه خطی شهر و جلوگ -

 های کشاورزی.در زمین

های گردشگری در طول محور گیری از فرصتر بهرهحاصل از موقعیت استقرار د گیری مناسب از مزیتبهره -

 .جاده تهران-کوچصفهان

گیری مناسب از این بهره های پیرامونی ومکانیزم کشش مازاد اقتصادی حوزه عنوانه برخورداری از بازار هفتگی ب -

  .ویژگی با نظارت وکنترل

هر با توجه به نقش عمده تحوالت جمعیتی در ریزی شهای جمعیتی و پویایی جمعیت شهر در برنامهتوجه به ویژگی -

 توسعه فیزیکی شهر.

 در بخش میانی شهر. های ارتباطی جانشین در سطح شهر خصوصاًیجاد شبکها -

 .های معابر داخلی شهرایجاد پوشش مناسب شبکه -

 .شهرهای سطحی داخل محدوده انجری الیروبی انهار و -

 .های شهریآوری زبالهاصالح شبکه فاضالب شهری، جمع -

 ها رعایت گردد.های شهری حدود منطقی سرانهدر تعیین سرانه در تقسیم فضا،های شهری سرانه با توجه به تأثیر -

زراعی و شهر و حفظ اراضی کشاورزی ) استفاده از فضاهای خالی داخل شهر و باغات غیر مثمر جهت پیوستگی بافت -

 باغی(.

 .نقل درون شهری دهی حمل وایجاد سیستم سامان -

هر، مسئولین و مدیران شهری باید کنترل الزم بر عوامل مؤثر در رشد و رویه شجلوگیری از گسترش بیراستای در  -

 توسعه شهر را داشته باشند.

 حفظ محیط زیست، اراضی حاصلخیز کشاورزی و ...( در توسعه شهری.) توجه و رعایت اصول توسعه پایدار -

 مراجع
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 ..153، زدی دانشگاه، یا منطقه یزیربرنامه یهااصول و روشک.  ،یاریز [1]

 .1532شهرداری سنگر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانذاری گیالن، [ 2]

 .1533، دانشگاه علم و صنعت ران،یدر ا یشهر یزیربرنامه یهایژگیاز و یلیتحل. ن ،یزاده دهاقان یمشهد [5]

 .15.3، انتشارات دانشگاه سمت ،یکتب علوم انسان نیسازمان مطالعه و تدو ،تهران ،ییروستا ییایجغراف یمبان .ع ،یدیسع [3] 

ارشد،  ینامه دوره کارشناس انیپا ،یکشاورز یاراض یکاربر رییشهر اسالم و اثرات آن بر تغ یکیزیتوسعه ف یبررس. م ،یورودفداکار نا [3]

 ..153، یدانشگاه آزاد اسالم

 .1533، سازان ندهیانتشارات آ ،یشهر یو طراح یاو منطقه یشهر یزیربرنامه م. ،یخزان اریهوش [6]

 .15.5، تهران، اتشارات سمت ،یشهر یایو در جغرافن یهادگاهید .ح ،ییشکو [.]

 .1531، تهران، انتشارات سمت یااقتصاد منطقه. م ،یصباغ کرمان [3]

 .1533 ،نیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالنب [3]


