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 چکيده

ايي و جلـوگيري از     مثابه رويکردي اساسي در توسعة مناطق روسـت       توسعة شهرهاي کوچک، به   
افزايش مشکالت شهرهاي بزرگ، مدتي است که در ايران نيز از موضـوعات مهـم در مباحـث                  

رو، با توجـه بـه کارکردهـا و روابـط شـهر و              از اين . رودشمار مي توسعة شهري و روستايي به    
آيا تبديل روستا به شهر گامي است در راسـتاي تقويـت            «کشاورزي، اين سؤال مطرح است که       

بـدين منظـور، در ايـن تحقيـق، شـهر اژيـه              .»ش کشاورزي مناطق روستايي يا تضعيف آن؟      بخ
عنوان جامعة آماري انتخاب و وضعيت بخش کشاورزي شهر و روسـتاهاي حـوزة نفـوذ آن                  به

 از تبديل روستاي ۱۳۷۵در بخش جلگة شهرستان اصفهان در  اين شهر واقع. بررسي شده است
دهد که هر چند، تبديل نقاط روستايي بـه شـهر،             حقيق نشان مي  نتايج ت . اژيه شکل گرفته است   

علـت محـدوديت    د، اما به  ورآوجود مي گونه شهرها به   ان از دام در اين    بردار  بهرهمشکالتي براي   
، بر ميزان کاهش اراضي کـشاورزي چنـدان مـؤثر نخواهـد بـود؛ و بـا تثبيـت                    شهرهاگسترش  

گرايي و بهبـود وضـعيت سـواد نيـروي     جوان به   ،جمعيت و جذب جمعيت روستاهاي پيرامون     
 .نيز خواهد انجاميدكشاورزي انساني شاغل در بخش 

                                                 

، و دانشجوي   امور پژوهشی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان          ارشناسان ارشد به ترتيب، ك  * 
  .ريزي روستايي دانشگاه اصفهان دكتراي جغرافيا و برنامه
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)/ شـهر (اژيه  / مطالعة موردي / مناطق روستايي / بخش كشاورزي / شهر/ روستا: هاکليدواژه

 ).شهرستان(اصفهان / رودپاياب زاينده

* * * 
 مقدمه

هـاي   عـادي و حتـي دسـتگاه   مراكز علمي و دانشگاهي، متخصصان علوم مختلف، مردم   

گذاري بر اسـاس نيـاز خـود تعريفـی خـاص از شـهر ارائـه                 مختلف اجرايي و سياست   

ريـزي و   كنند؛ اما بر اساس تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري که در نظـام برنامـه                مي

شهر محلي اسـت بـا      «هاي اجرايي کشور و نيز در اين تحقيق مبناي عمل است،            دستگاه

ر محدودة جغرافيايي بخش واقع شـده و از نظـر بافـت سـاختماني،               حدود قانوني كه د   

طـوري كـه اكثريـت    هاي خاص بوده بـه اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي 

هاي ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات، و فعاليت           

سبي برخـوردار و كـانون      اداري اشتغال داشته و در زمينة خدمات شهري از خودكفايي ن          

مبادالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و سياسي حوزة جذب و نفوذ پيرامون خود بوده             

تراكم جمعيتي حداقل داراي چهار هزار نفر، در مناطق با تراكم متوسـط             و در مناطق كم   

 باال حداقل داراي ده هزار نفرجمعيـت   هزار نفر، و در مناطق با تراكم حداقل داراي شش  

توان حوزة نفوذ شهر را بـه دو    همچنين، مي.)۱۳۷۱ و  ۱۳۶۲وزارت دادگستري،   (» شدبا

اي از پيرامـون    حوزة نفوذ مستقيم شامل گـستره     . بخش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم کرد     

شهر است كه ساكنان آن، براي دسترسـي بـه انـواع خـدمات از جملـه تجـاري، اداري،          

ورد نظر ارتباطي زنده، پايدار، مستمر و ضروري      آموزشي، و مبادالت اقتصادي، با شهر م      

اي از پيرامون شـهر و خـارج از حـوزة           دارند؛ و حوزه نفوذ غيرمستقيم نيز شامل گستره       

صورت مستمر  نفوذ مستقيم است كه ساكنان آن، براي دسترسي به بخشي از خدمات، به            

 ). ۱۳۸۰ايزدي خرامه، (كنند  يا موردي به شهر مورد نظر مراجعه مي

صورت سازمان رسمي و اداري در ايران بـه حـدود صـد سـال               تأسيس شهرداري به  

هاي كشور و تفكيك آنها به نقـاط        گردد، اما سرشماري عمومي از سكونتگاه     پيش بازمی 
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بـر اسـاس نتـايج ايـن        .  انجـام شـده اسـت      ۱۳۳۵شهري و روستايي براي اولين بار در        

، ۱۳۵۵،  ۱۳۴۵هـای   ه کـه تـا سـال       مورد بـود   ۱۹۹سرشماري، تعداد نقاط شهري كشور      

در .  مـورد افـزايش يافتـه اسـت        ۶۱۲، و   ۴۹۶،  ۲۷۳،  ۲۷۲ترتيـب بـه      به ۱۳۷۵، و   ۱۳۶۵

). ۱۳۸۴مركز آمار ايران،    ( مورد اعالم شده است      ۱۰۱۳، تعداد نقاط شهري كشور      ۱۳۸۴

، در افزايش تعـداد شـهرهاي كـشور، رونـدی           ۱۳۷۵ تا   ۱۳۳۵بنابراين، در فاصلة زماني     

، رشـدی چـشمگير داشـته    ۱۳۸۴ تـا  ۱۳۷۵شـود امـا در دورة     يكـسان ديـده مـي    تقريبًا

، ۱۳۸۴ شـهر تـا      ۱۰۱۳ بـه    ۱۳۷۵ شـهر در     ۶۱۲ای که شمار شهرهاي کـشور، از          گونه  به

، ۱۳۸۱ تـا    ۱۳۶۴از آنجا كـه از      ). ۱۳۸۴مركز آمار ايران،    (نزديک به دو برابر شده است       

، )۱۳۸۲مجتهـدزاده،   (ي رسـيده اسـت      ربـردا   بهـره  نوشهر يا شهر جديد بـه        ۲۰کمتر از   

توان نتيجه گرفت كه در دهة اخير، با تغيير قوانين تقسيمات كـشوري در خـصوص                  مي

صورت انفرادي يـا گروهـي   معيار شناخت شهر، تعداد زيادي از نقاط روستايي کشور به 

تا  ۱۲۸۳در استان اصفهان نيز از زمان تصويب قانون بلديه در           . به شهر تبديل شده است    

تنها سكونتگاه داراي شهرداري در ايـن اسـتان بـوده           ) شهر اصفهان (، مركز استان    ۱۳۰۴

هاي داراي شهرداري افزوده شده تـا اينكـه   از اين سال به بعد، بر تعداد سكونتگاه     . است

 بـه   ۱۳۷۵، تـا    ۴۸ بـه    ۱۳۶۵، تا   ۴۶ به   ۱۳۵۵، تا   ۴۲ به   ۱۳۴۵، تا   ۱۸ به   ۱۳۳۵اين رقم تا    

ريزي استان اصـفهان،    سازمان مديريت و برنامه   ( شهر رسيده است     ۹۲ به   ۱۳۸۴، و تا    ۶۷

، در استان اصفهان همانند كل كشور، تبديل يك يا چنـد روسـتا              ۱۳۷۰؛ يعني، از    )۱۳۸۴

 .صورت انفرادي يا گروهي به شهر در موارد زيادي مشاهده شده استبه

يي نظير اصفهان   هابدين ترتيب، نظام سكونتگاهي شهري و روستايي كشور در استان         

ها با   اجتماعي و كالبدي سكونتگاه    -دشتخوش تغييراتی عمده شده که در ابعاد اقتصادي       

رو، با توجه به کارکردهـا و روابـط شـهر و            پيامدهايي خاص همراه بوده است؛ و از اين       

 کشاورزي و نيز وجود بـيش از هـشتاد درصـد اراضـي كـشاورزي در نقـاط روسـتايي                    

، ضرورت ارزيابي نقش و اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش            )۱۳۸۲مركز آمار ايران،    (

بـر ايـن اسـاس، هـدف تحقيـق      . شـود كشاورزي در اين مناطق بيش از پيش آشكار می        



 الهي، سيامك شهابي، اصغر صالحي محمود سيف ۸۰
 

بررسي اثرات تبديل روستا به شهر بر منابع توليد کـشاورزي و نيـروي انـساني                «حاضر  

 .است» شاغل در بخش كشاورزي مناطق روستايی

هـايی ماننـد زراعـت،      گانـة اقتـصادي اسـت و فعاليـت        های سـه  شكشاورزي از بخ  

اي، و نيز پرورش دام، ماكيـان، زنبـور عـسل، و كـرم ابريـشم را                 باغداري، توليد گلخانه  

در اين مقاله، با توجه به نوع فعاليت کشاورزي در منطقـة مـورد مطالعـه،                . گيرد  میدربر

 .های زراعت و پرورش دام بررسي شده استزيربخش

 ضيات تحقيقفر

 :اند ازبا توجه به کارکردها و روابط شهر وکشاورزي، فرضيات تحقيق عبارت

تبديل نقاط روستايي به شهر کاهش منابع توليد كشاورزي در اين مناطق را موجب               -۱

 شود؛ و  مي
نيـروي  ) افزايش سـواد و کـاهش سـن       (تبديل نقاط روستايي به شهر بهبود کيفيت         -۲

 .شود ي اين مناطق را موجب ميانساني شاغل در بخش كشاورز

 پيشينه تحقيق 

تـر  ، راهبرد توسعة شـهرهاي كوچـك بـراي ايجـاد يـك الگـوي عادالنـه                ۱۹۷۰از دهة   
 ريـزان قـرار گرفـت      شـده مـورد توجـه محققـان و برنامـه          اقتصادي و فـضايي هـدايت     

(Lin, 1993: 327-338)المللي جمعيت و آيندة منـاطق شـهري   هاي بين، و در كنفرانس
  يــا )۱(هــاي انــسانير شــهر رم و دومــين كنفــرانس ســازمان ملــل در بــارة ســكونتگاهد

بر اساس تحقيقات و تجارب كشورهاي در حـال         .  بر اين راهبرد تأكيد شد     )۲(هابيتت دو 
هاي اشتغال    توسعه، شهرهاي كوچك با تأمين دسترسي به خدمات، تسهيالت و فرصت          

هـاي الزم بـراي تجـاري كـردن     هـا و مـشوق  غيركشاورزي و نيز تدارك و تأمين انگيزه     
کنند و در صورت افـزايش      كشاورزي به دگرگوني اقتصاد در نواحي روستايي كمك می        

صورت مراكزي بـراي بازاريـابي، خـدمات        توانند به   و بهبود پيوند و حوزة نفوذ آنها، مي       
ري و فرآوري محصوالت كشاورزي، حمل و نقل، توزيع، ارتباطات، مبادله، اشاعة نـوآو         
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توســعة  .(Rondinelli,1983: 379-395)فعــل و انفعــاالت متقابــل اجتمــاعي درآينــد 
كشاورزي، مبادلة كاالها، و مـشاركت اقتـصادي    شهرهاي كوچك براي افزايش توليدات

، و نيز براي تجـارت كـشاورزي، خـدمات          (Poppe,1991:335-355)بين شهر و حومه     
ات تعميراتـي، و اطالعـات مربـوط بـه          هـاي توليـد، خـدم     نهـاده (پشتيباني كـشاورزي    

شـده و   ، بازارهاي مصرف محصوالت و توليدات كـشاورزي فـرآوري         )هاي توليد   روش
 . ، سودمند است(Douglass, 1998: 1-33)صنايع كشاورزي جديد 

شده در ايـران، تبـديل روسـتا بـه شـهر در             همچنين، بر اساس نتايج تحقيقات انجام     

تر و تثبيت جمعيت در نواحي روسـتايي،        رهاي بزرگ كاهش مهاجرت روستاييان به شه    

ويژه در بخش خدمات اداري و تجـاري، و نيـز در بهبـود              هاي شغلي به    افزايش فرصت 

ايـن شـهرها بـا      . كاركردهاي خدماتي شهرهاي ايجاد شده و حـوزة نفـوذ آنهـا مؤثرنـد             

زايش هــايی همچــون افــتواننــد در مقولــه اي مــيكاركردهــاي بــالقوه و بالفعــل توســعه

هـاي نـامطلوب، و تـأمين خـدمات مـورد نيـاز               هاي شـغلي، كـاهش مهـاجرت        فرصت

روستاييان نقش مؤثري ايفا کنند و براي توزيع متعـادل جمعيـت، امكانـات و سـرمايه،                 

تبـديل  ). ۱۳۸۰الـدين افتخـاري و ايـزدي خرامـه،          ركن(های الزم را فراهم آورند      زمينه

اي، و تغييـرات    شتغال، دگرگوني موقعيت منطقـه    روستاهاي بزرگ به شهر نيز در ايجاد ا       

هاي شغلي، كـاهش      افزايش فرصت ). ۱۳۷۸وزارت كشور،   (كالبدي روستاها مؤثر است     

تر، و بهبود كاركردهاي خـدماتي ايـن شـهرها از           مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ    

جمله آثار مثبت تبـديل روسـتاها بـه شـهر، و رواج سـوداگراي زمـين و خـارج شـدن                

طمع فروش زمين به قيمت باالتر نيز از آثار منفی          هاي كشاورزي از چرخة توليد به       زمين

 ).۲۱-۱۸: ۱۳۷۸طاهرخاني، (شوند  آن تلقي مي

بررسي روند افزايش جمعيت شهري طي چهل سال گذشته در استان اصفهان نـشان              

ه است،  دهد که افزايش سهم جمعيت شهري از پيامدهاي تبديل روستاها به شهر بود              مي

هـاي     درصـد و در دهـه      ۷/۱۰،  ۱۳۴۵-۵۵حاکي از آنکه تبديل روستاها به شهر در دهة          

 درصد افزايش جمعيت شـهري را بـه         ۷/۱۰ و   ۹/۹ترتيب   نيز به  ۱۳۶۵-۷۵ و   ۶۵-۱۳۵۵
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، که  ۱۳۷۵ نقطة روستايي در     ۷۸همچنين، با افزودن جمعيت     . خود اختصاص داده است   

 به شهر تبديل شـده، بـر جمعيـت شـهري اسـتان       صورت انفرادي يا گروهي    به ۱۳۸۴تا  

 درصـد خواهـد     ۶/۷۸، ضريب شهرنشيني استان در اين سـال حـدود           ۱۳۷۵اصفهان در   

هـاي يـاد شـده ضـريب        شد؛ به عبارت ديگر، تبديل نقاط روستايي به شـهر طـي سـال             

از ميان ايـن شـهرها، بـر    .  درصد افزايش داده است۲۳/۴شهرنشيني در استان را حداقل     

 هزار نفـر، يـازده   ۲۵ تا ۱۰، سه شهر در طبقات جمعيتي  ۱۳۷۵ تعداد جمعيت در     اساس

 هزار نفر، و هجده شهر از جمله شهر اژيـه در طبقـات    ۱۰ تا   ۵شهر در طبقات جمعيتي     

ريـزي اسـتان    سـازمان مـديريت و برنامـه      (گيرنـد    هزار نفر قرار مـي     ۵جمعيتي كمتر از    

 ).۱۳۸۴اصفهان، 

قتصاد بسياري از شـهرهاي كوچـك بـه توليـد كـشاورزي در              بنابراين، از يک سو، ا    

هـاي كـشاورزي، اقتـصاد        منطقة نفوذ آنها بستگی دارد و در صورت از ميان رفتن زمين           

بيند و از سوی ديگر، شهرهاي كوچك با تأمين امكانات شغلي،           سرعت آسيب مي  آنها به 

د و به بخشي از منطقه يا       كنن  بازرگاني، آموزشي و بهداشتي نقش مراكز توزيع را پيدا مي         

بخـشند و بـدين ترتيـب، زمينـة الزم را            اجتماعي مي  -ناحية مورد نظر تحرك اقتصادي    

بـديهي اسـت کـه در       . سـازند براي توزيع متوازن جمعيت، امكانات و سرمايه فراهم مي        

مورد ميزان جمعيت شهرهاي كوچك، در دنيا اتفاق نظر وجود ندارد؛ و هر كشوري بـا                

بندي آن مراتب سكونتگاهي و ميزان جمعيت شهرهاي خود به طبقهام سلسلهتوجه به نظ

 هزار نفر را روستاشـهر و شـهرهاي         ۲۵كارشناسان سازمان ملل شهرهاي زير      . پردازدمي

در طـرح آمـايش     ). ۵۴: ۱۳۷۶حبيـب،   (انـد    هزار نفر را شهر كوچـك ناميـده        ۵۰ تا   ۲۵

كوچك تلقی شده اما در طـرح كالبـدي          هزار نفر شهر     ۲۵ تا   ۵سرزمين ايران، شهرهاي    

 هزار نفر شهر كوچك قلمداد      ۵۰بندی سازمان ملل، شهرهاي زير      ملي، با پيروی از طبقه    

 ).۱۳۸: ۱۳۸۰ايزدي خرامه، (اند شده



 ۸۳ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

 

 ها مواد وروش

، از تبـديل    ۱۳۷۵جامعة آماري اين تحقيق شـهر اژيـه و حـوزة نفـوذ آن اسـت کـه در                    

 کيلومتر مربع در نزديکـي      ۱۸۲ اين محدوده با مساحت      .روستاي اژيه شکل گرفته است    

رود شهرستان اصفهان واقع شـده و عـالوه         هاي جلگه و بن   رود و در بخش   پاياب زاينده 

زاده عبدالعزيز و رودشت شـرقي را       هاي امام بر کل دهستان رودشت، قسمتي از دهستان      

ادي آبـادي خـالي از   در بر گرفته است و شهر اژيه، هشت روستاي داراي سكنه، و تعـد      

روستاهاي سيان، قلعه باال سيان، و گيشي در حوزة نفوذ مستقيم           . شودسكنه را شامل می   

و روستاهاي فارفان، كفران، طهمورثات، و رنگينده در حوزة نفوذ غيرمستقيم اژيه قـرار              

 ).۱نقشة (دارند 

هنـد كـه   دها واحد آماري تحقيق را تـشکيل مـی  خانوارهاي ساكن در اين سكونتگاه    

 حـدود   ۱۳۸۴ نفـر و در      ۹۲۷۷ خـانوار بـا جمعيـت        ۲۰۸۸ بيش از    ۱۳۷۵تعداد آنها در    

 ).۱جدول ( نفر بوده است ۱۰۴۳۰ خانوار با جمعيت ۲۳۵۶
 

 ۱۳۸۴ و ۱۳۷۵های  تعداد جمعيت و خانوار شهر اژيه و حوزة نفوذ آن در سال-۱جدول 

 **۱۳۸۴سال  *۱۳۷۵سال 
 محدوده

 نوارخا جمعيت خانوار جمعيت

 ۹۸۴ ۴۱۵۲ ۷۶۱ ۳۲۱۲ شهر اژيه

 ۴۲۸ ۱۷۸۵ ۳۴۹ ۱۶۷۶ حوزة نفوذ مستقيم

 ۱۰۰۱ ۴۴۹۳ ۹۷۸ ۴۳۸۹ حوزة نفوذ غيرمستقيم

 ۲۳۵۶ ۱۰۴۳۰ ۲۰۸۸ ۹۲۷۷ کل

 ؛ و ۱۳۷۸ وزارت جهاد کشاورزی، *: مأخذ
   مصاحبه شفاهي نگارنده با مسئول شوراي اسالمي شهر اژيه و خانة بهداشـت روسـتاهاي               ** 

 .۱۳۸۶ن، قلعه باال سيان، گيشي، فارفان، كفران، طهمورثات، و رنگينده در سال سيا 
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های پيمايشي و اسنادي انجام شـده کـه در روش اسـنادي، از                روشتحقيق حاضر به  

هاي عمومي کشاورزي مرکز آمار ايران و در روش پيمايش ميـداني، از             نتايج سرشماري 

ها بـه   آوري داده حجم نمونه براي جمع   . شده است  و مشاهده استفاده     بردار  بهرهپرشنامة  

 خـانوار تعيـين شـده و بـراي انتخـاب            ۱۹۵روش ميداني با اسـتفاده از روش کـوکران          

در ). ۱۳۸۲نيـا،   حـافظ (کـار رفتـه اسـت       شده به بنديگيري احتمالي طبقه    ها، نمونه   نمونه

ات آن، با مراجعه بـه      نهايت، پس از تهية پرسشنامه و آزمون روايي و اعتبار و رفع ابهام            

سرپرستان خانوارهاي ساكن در شهر اژيه و روستاهاي حوزة نفوذ مستقيم و غيرمستقيم             

 . های مورد نظر تكميل شده است شهر، پرسشنامه

ميزان زمين و تعداد دام خانوارهاي شهر اژيه و     : اند از متغيرهاي اصلي تحقيق عبارت   

  شـهر شـدن روسـتاي اژيـه؛ و همچنـين، ميـزان       روستاهاي حوزة نفوذ آن قبل و بعد از       

ــه و حــوزة    ــساني شــاغل در بخــش كــشاورزي در شــهر اژي ــروي ان  ســن و ســواد ني

 . ۱۳۸۴نفوذ آن در 

  شهر اژيه و حوزه نفوذ آن-۱نقشه 
 هژيهاي استان اصفهان، طرح هادي شهر ا سازمان خدمات طراحي شهرداري: مأخذ



 ۸۵ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

 های تحقيقيافته

، بـا   ۱۳۸۴ نفر بوده كـه تـا        ۴۰۲۰، جمعيت شهر اژيه و حوزة نفوذ آن بيش از           ۱۳۴۵در  

رشـد جمعيـت شـهر اژيـه و         نـرخ   .  نفـر رسـيده اسـت      ۱۰۴۳۰ درصد افزايش به     ۵/۵۹

دهد که جمعيـت محـدودة        هاي مورد بررسي بر اساس تابع رشد پيوسته نشان مي          آبادي

طور متوسـط،   ترتيب، به  به ۱۳۶۵-۷۵، و   ۱۳۵۵-۶۵،  ۱۳۴۵-۵۵هاي    مورد بررسي در دهه   

طـور متوسـط، سـاالنه      ، به ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۵های   درصد و در سال    ۵/۱، و   ۹/۳،  ۲/۳ساالنه  

مقايسة نرخ رشد جمعيت شـهر اژيـه بـا کـل محـدوده و               .  داشته است   درصد رشد  ۲/۱

دهد که اين نـرخ همـواره بـراي           روستاهاي مورد بررسي طي سه دهة ياد شده نشان مي         

روستاي اژيه کمتر از کل محدوده و ساير روستاهاي مورد بررسي بوده است؛ حال آنکه               

نرخ رشد ساالنة جمعيـت آن      ،  ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۵هاي  ، طي سال  ۱۳۷۵با شهر شدن اژيه در      

 ).۲جدول (باالتر بوده است )  درصد۶/۰ تا ۲/۰(از روستاهاي پيرامون )  درصد۶/۲(

 
 ۱۳۸۴ تا ۱۳۴۵ تعداد و نرخ رشد جمعيت شهر اژيه و حوزة نفوذ آن از -۲جدول 

 /شاخص )درصد(نرخ رشد  )نفر(جمعيت 
 سال

 ۱۳۸۴ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ محدوده
۱۳۴۵ 

 ۱۳۵۵تا 
۱۳۵۵ 

 ۱۳۶۵تا 
۱۳۶۵ 

 ۱۳۷۵تا 
۱۳۷۵ 

 ۱۳۸۴تا 

 ۲/۳ ۰/۴ ۴/۳ ۱/۲ ۴۱۵۲ ۳۲۱۲ ۲۷۸۸ ۱۹۵۸ ۱۵۹۶ شهر اژيه

حوزه نفوذ 
 مستقيم

۶۴۰ ۸۹۲ ۱۳۴۵ ۱۶۷۶ ۱۷۸۵ ۶/۳ ۲/۴ ۹/۳ ۹/۳ 

حوزه نفوذ 
 غيرمستقيم

۱۷۸۴ ۲۶۴۶ ۳۸۸۶ ۴۳۸۹ ۴۴۹۳ ۴/۱ ۲/۲ ۲/۱ ۵/۱ 

 ۲/۱ ۲/۰ ۶/۰ ۱۰۴۳۰۶/۲ ۹۲۷۷ ۸۰۱۹ ۵۴۹۶ ۴۰۲۰ کل

؛ و مصاحبه شفاهي با مسئول شوراي اسالمي شـهر اژيـه و خانـة               ۱۳۷۸وزارت جهاد کشاورزی،    : خذمأ

 .۱۳۸۶بهداشت روستاهاي سيان، قلعه باال سيان، گيشي، فارفان، كفران، طهمورثات و رنگينده در سال 
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، تعداد  ۱۳۸۲ و   ۱۳۷۲هاي  هاي عمومي کشاورزي در سال    بر اساس نتايج سرشماري   

 ۴۱۶بـيش از    ) ۱۳۷۲در  ( كشاورزي در محدودة شهر اژيه قبل از شهر شدن           انبردار  بهره

 نفر رسـيده اسـت؛ حـال        ۳۲۱، به بيش از     )۱۳۸۲در(نفر بوده که بعد از شهر شدن اژيه         

جـايی دامـداران داراي     علت گسترش شبکة آبياري و نيز جابـه       آنکه طی همين مدت، به    

ان كـشاورزي در روسـتاهاي      بردار  بهره کوسفند و بز از شهر به روستاهاي مجاور، تعداد        

 درصد افـزايش، بـه      ۲/۶۰ و   ۷/۳۳ترتيب با   حوزة نفوذ مستقيم و غيرمستقيم اين شهر به       

 ).۳جدول ( نفر رسيده است ۱۰۴۰ و ۳۶۵
 

 ان کشاورزي شهر اژيه و روستاهاي حوزة نفوذ آنبردار بهره تعداد -۳جدول 

 ۱۳۸۲ و ۱۳۷۲های بر اساس نتايج سرشماري کشاورزي در سال

 ان کشاورزيبردار بهرهتعداد 
 محدوده

 )درصد(تغييرات  ۱۳۸۲سال ۱۳۷۲سال

 -۶/۲۲ ۳۲۱ ۴۱۶ شهر اژيه
 ۷/۳۳ ۳۶۵ ۲۷۳ روستاهاي حوزة نفوذ مستقيم 

 ۲/۶۰ ۱۰۴۰ ۶۴۹ روستاهاي حوزة نفوذ غيرمستقيم 
 ۰/۲۹ ۱۷۲۶ ۱۳۳۸ كل

 ۱۳۸۲مركز آمار ايران، : مأخذ
 

از اين تغييرات به نحـوة سرشـماري عمـومي کـشاورزي در             بديهي است که بخشي     

، در محل   ۱۳۷۲ان در   بردار  بهرهشود؛ زيرا سرشماری       مربوط مي  ۱۳۸۲ و   ۱۳۷۲های  سال

ي از زمين صـورت گرفتـه اسـت؛ بـه عبـارت             بردار  بهره، در مکان    ۱۳۸۲سکونت و در    

ان ديگـري سـاکن     اني که در يک مکان زمين داشتند و در مک         بردار  بهره،  ۱۳۸۲ديگر، در   

مرکـز  (انـد   اند که در آن، دارای زمين بوده      ان مکاني محسوب شده   بردار  بهرهبودند، جزو   

 نـشان   ۱۳۸۲در اين خصوص، نتايج سرشـماري عمـومي کـشاورزي           ). ۱۱: ۱۳۸۴آمار،  

ان کشاورزي روستاهاي حوزة نفوذ شهر اژيه       بردار  بهرهدهد که حدود هفده درصد از         مي

اند؛ و البتـه بيـشتر آنهـا در    عبارتی، افراد ساکن در جاي ديگري بوده     هافراد غيرساکن و ب   



 ۸۷ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

ان ايـن شـهر     بـردار   بهـره شهر اژيه سکونت داشتنند اما در نتايج ايـن سرشـماری جـزو              

ان آبـادي   بردار  بهره جزو   ۱۳۷۲اند، در حالی که در سرشماري کشاورزي        محسوب نشده 

 . محل سکونت گزارش شده بودند

ان كـشاورزي در  بـردار   بهرهها، ميزان اراضي     نتايج اين سرشماري   همچنين، بر اساس  

 هكتار  ۱۷۱۶ هكتار بوده كه     ۵۷۴۹ بيش از    ۱۳۷۲محدودة شهر اژيه و حوزة نفوذ آن در         

ان روسـتاهاي   بـردار   بهـره  هكتـار مربـوط بـه        ۱۲۵۸ان شهر اژيه،    بردار  بهرهآن مربوط به    

ان ساير روستاهاي محدودة مورد بررسي      ربردا  بهره هكتار مربوط به     ۹۳۶پيرامون اژيه، و    

 هكتـار   ۱۹۵۰ بـا    ۱۳۸۲ان اين محدوده در     بردار  بهرهميزان اراضي كشاورزي    . بوده است 

 براي  ۱۳۸۲اين رقم در    .  هكتار گزارش شده است    ۵۷۴۹ بالغ بر    ۱۳۷۲افزايش نسبت به    

ة نفـوذ  ان روسـتاهاي حـوز   بـردار   بهـره  هكتار کمتـر و بـراي        ۳۲۷ان شهر اژيه    بردار  بهره

 هكتـار بيـشتر گـزارش شـده اسـت           ۱۶۰۲ و   ۶۷۵ترتيـب   مستقيم و غيرمستقيم شهر به    

 ).۴جدول (
 

 ان کشاورزي شهر اژيه و روستاهاي حوزة نفوذ آنبردار بهره تعداد -۴جدول 
 ۱۳۸۲ و ۱۳۷۲های بر اساس نتايج سرشماري کشاورزي سال

 )هكتار(ميزان زمين 
 محدوده

 اتتغيير ۱۳۸۲سال  ۱۳۷۲سال 

 -۱/۱۹ ۱۳۸۹ ۱۷۱۶ شهر اژيه

 ۷/۵۳ ۱۹۳۳ ۱۲۵۸ روستاهاي حوزة نفوذ مستقيم 

 ۷/۵۷ ۴۳۷۷ ۲۷۷۵ روستاهاي حوزة نفوذ غيرمستقيم 

 ۹/۳۳ ۷۶۹۹ ۵۷۴۹ كل

  ۱۳۸۲مركز آمار ايران، : مأخذ

ان محـدودة مـورد مطالعـه نيـز نـشان      بـردار  بهـره شده از هاي تکميل   نتايج پرسشنامه 

سال گذشته، پس از تبـديل روسـتاي اژيـه بـه شـهر، ميـزان اراضـي                  دهد که طي ده       مي

علـت  ان كشاورزي در شهر اژيه و حوزة نفـوذ آن بـه           بردار  بهره درصد از    ۳/۷كشاورزي  
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علـت گـسترش شـبكة آبيـاري         درصد نيز بـه    ۱/۱۷تغيير كاربري اراضي كاهش يافته و       

ان بـردار   بهـره  بـراي    ايـن تغييـرات   .  درصد تغييري نداشـته اسـت      ۶/۷۵افزايش يافته و    

.  درصد ثابت بوده اسـت ۶/۹۰ درصد كاهش و  ۴/۹داليل يادشده   كشاورزي شهر اژيه به   

ميـزان  ان در روستاهاي حوزة نفوذ غيرمستقيم شـهر بـه         بردار  بهرهبيشترين افزايش زمين    

 ). ۵جدول ( درصد بوده است ۵ميزان روستاها به همين در كاهش كمترين و درصد ۵/۲۷

 
 )درصد(ان طي ده سال گذشته بردار بهرهنوع و ميزان تغييرات زمين کشاورزي  -۵جدول 

 نوع تغيير

 محدوده
 افزايش بدون تغيير کاهش

 ۰ ۶/۹۰ ۴/۹ شهر اژيه

 ۴/۲۰ ۲/۶۹ ۴/۱۰ حوزة نفوذ مستقيم

 ۵/۲۷ ۵/۶۷ ۵ حوزة نفوذ غيرمستقيم

 ۱/۱۷ ۶/۷۵ ۳/۷ كل

 ۱۳۸۵پرسشنامة خانوار، خرداد : مأخذ
 

دهـد کـه      ين، مقايسة اين ارقام با نتايج سرشماري عمومي کشاورزي نشان مـي           بنابرا

ان شهر اژيـه    بردار  بهرهتغيير در نحوة سرشماري کشاورزي از علل اصلي كاهش اراضي           

همراه توسعة شبكة آبياري در اراضـي روسـتاهاي مـورد بررسـي و             بوده که به   ۱۳۸۲در  

از داليـل افـزايش اراضـي كـشاورزي         واگذاري اراضي آن بـه سـاكنان ايـن روسـتاها،            

 . نيز بوده است۱۳۸۲ان اين روستاها در بردار بهره

ان شـهر اژيـه و حـوزة نفـوذ آن در            بـردار   بهرهتعداد گوسفند و بز، و گاو و گوسالة         

 رأس گـزارش شـده کـه تعـداد          ۱۱۲۸ و   ۱۶۷۶۷ترتيـب    به ۱۳۸۲سرشماري کشاورزي   

رصد افزايش و تعداد گاو و گوساله حدود         د ۳۴ حدود   ۱۳۷۲گوسفند و بز در مقايسه با       

تفکيک شهر و روسـتاهاي مـورد       مقايسة اين ارقام به   . دهد   درصد کاهش را نشان مي     ۱۸

ان شهر اندکی افزايش يافتـه امـا        بردار  بهرهدهد که تعداد گاو و گوسالة         بررسي نشان مي  



 ۸۹ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

بـراي  ايـن ارقـام     .  درصـد کـاهش يافتـه اسـت        ۳۴تعداد گوسـفند و بـز آنهـا بـيش از            

ان روستاهاي مورد بررسي در مورد تعداد گاو و گوساله با کـاهش و در مـورد   بردار  بهره

 ).۶جدول (تعداد گوسفند و بز با افزايش مواجه بوده است 

 
ان كشاورزي شهر اژيه و حوزة نفوذ آن بر اساس بردار بهره تعداد و تغييرات دام -۶جدول 

 ۱۳۸۲ و ۱۳۷۲های نتايج سرشماري کشاورزي سال

 ۱۳۷۲درصد تغييرات نسبت به  ۱۳۸۲
گوسفند  محدوده

 و بز

گاو و 

 گوساله
 جمع

گوسفند 

 و بز

گاو و 

 گوساله
 جمع

 -۳۳ ۲/۱ -۳/۳۴ ۴۱۸۷ ۲۵۵ ۳۹۳۲ شهر اژيه

 ۶۳ -۳/۳۳ ۴/۸۱ ۴۸۵۵ ۳۲۵ ۴۵۳۰ حوزة نفوذ مستقيم

 ۸۹ -۸/۱۳ ۱۰۶ ۸۸۴۸ ۵۴۸ ۸۳۰۰ حوزة نفوذ غيرمستقيم

 ۲۹ -۸/۱۷ ۰/۳۴ ۱۷۸۹۰ ۱۱۲۸ ۱۶۷۶۲ كل

 ۱۳۸۲مركز آمار ايران، : مأخذ
 

هاي خانوار، مشکالت نگهـداري دام در محـدودة شـهر و              بر اساس نتايج پرسشنامه   

از جملـه   ) هـا مجتمـع گـاوداري   (ها به خارج از بافـت مـسکوني شـهر           انتقال گاوداري 

 همچنـين، توسـعة اراضـي کـشاورزي و در         . تغييرات تعداد دام در شهر بيان شده است       

نتيجه، افزايش منابع تغذية گوسفند و بز و انتقـال آنهـا از شـهر بـه روسـتاها از داليـل                      

افزايش اين نوع دام در روستاها و نيز نامناسب بودن خوراک دام موجـود بـراي گـاو و                   

 گوساله و ناامني در بعضي روسـتاها از داليـل کـاهش ايـن نـوع دام در روسـتاها ذکـر                      

 .شده است

ان بـه   بـردار   بهـره شده در خصوص ميزان افزايش عالقـة         انجام هايهمچنين، بررسي 

دهد که تبديل روسـتاي       ماندن در محل زندگي خود با شهر شدن روستاي اژيه نشان مي           

 ۸/۲۰ميزان زياد تـا خيلـي زيـاد، بـراي           گويان به  درصد از پاسخ   ۴/۳۳اژيه به شهر براي     



 الهي، سيامك شهابي، اصغر صالحي محمود سيف ۹۰
 

 تا خيلي كم به تشويق و افزايش ميزان كم درصد به۸/۴۶ميزان متوسط، و براي     درصد به 

اين ارقام براي شاغالن كشاورزي سـاكن       . انگيزة ماندن در محل سکونت انجاميده است      

 درصـد، بـراي شـاغالن كـشاورزي سـاكن           ۹/۳۱، و   ۴/۳۶،  ۸/۳۱ترتيـب   شهر اژيـه بـه    

 درصـد، و بـراي      ۷/۴۶، و   ۷/۲۶،  ۷/۲۶ترتيـب   روستاهاي حوزة نفوذ مـستقيم شـهر بـه        

، و ۴/۱۷، ۶/۸ترتيـب  بـه ) حوزة نفوذ غيرمستقيم شهر (زي ساير روستاها    شاغالن كشاور 

 ). ۷جدول ( درصد بوده است ۹/۶۳
 

 ان به ماندن در محل سكونت بردار بهره توزيع درصدي افزايش عالقة -۷جدول 
 با شهر شدن روستاي اژيه

 ميزان افزايش عالقه به ماندن در محل 
 محدوده

 زيادزياد تا خيلي توسط م کم تا کمخيلي
 ميانگين

 ۹/۲ ۸/۳۱ ۴/۳۶ ۹/۳۱ شهر اژيه

 ۴/۲ ۷/۲۶ ۷/۲۶ ۷/۴۶ حوزة نفوذ مستقيم 

 ۸/۱ ۶/۸ ۴/۱۷ ۹/۶۳ حوزة نفوذ غيرمستقيم 

 ۳/۲ ۴/۳۳ ۸/۲۰ ۸/۴۶ كل 

 ۰۰۱/۰= داري، سطح معنی۲۵/۱۹= شدهمقدار محاسبه: آزمون خي دو
 ۱۳۸۵پرسشنامة خانوار، خرداد : مأخذ

 

توان گفت    ، مي »آزمون خی دو  «دار اين ارقام بر اساس نتيجة       ه به تفاوت معنی   با توج 

گويان شهر اژيه بيش از روستاها و       که ميزان افزايش عالقه به ماندن در محل براي پاسخ         

شک بـر نيـروي انـساني       ويژه روستاهاي حوزة نفوذ غيرمستقيم شهر شده است که بی         به

اين، در ادامه، وضعيت سن و سواد نيروي انساني شاغل          بنابر. تاثير نخواهد بود  شاغل بي 

 . در بخش کشاورزي شهر اژيه و روستاهاي حوزة نفوذ آن بررسي خواهد شد

هاي سرشماري، آمار و اطالعاتي از وضـعيت سـن و سـواد             البته از آنجا که در دوره     

نه، به  نيروي انساني شاغل در بخش کشاورزي در سطح آبادي وجود نداشته، در اين زمي             

ان کشاورزي شهر و روستاهاي حـوزة نفـوذ         بردار  بهرههاي خانوار که از       نتايج پرسشنامه 



 ۹۱ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

هاي خانوار در خصوص متوسط       نتايج پرسشنامه . شود  آن تکميل شده است، پرداخته مي     

سن نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي شهر اژيه و حوزة نفوذ آن حاکي است که                

وي انساني شـاغل در بخـش كـشاورزي در شـهر اژيـه              در حال حاضر، متوسط سن نير     

که تعداد قابل تـوجهي     ( و در حوزة نفوذ مستقيم شهر        ۲/۱۵ سال با انحراف معيار      ۸/۴۵

اين رقـم بـراي     .  است ۱۳/ ۶ سال با انحراف معيار      ۶/۳۹) از آنها در شهر سکونت دارند     

 سـال بـا    ۵۰ نيروي انساني شاغل در بخش كشاورز ي در حوزة نفوذ غيرمـستقيم شـهر             

 است که از متوسط سن نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي و             ۷/۱۷انحراف معيار   

دار بين سن نيـروي     آزمون تحليل واريانس تفاوت معنی    . ساکن در شهر اژيه بيشتر است     

انساني شاغل در بخش كشاورزي شهر و حوزة نفوذ مستقيم و غيرمـستقيم آن را نـشان                 

ن نيروي انساني شـاغل در بخـش كـشاورزي کـشور در             متوسط س ). ۸جدول  (دهد  می

 .  سال گزارش شده است۴۶ نيز ۱۳۸۲نتايج سرشماري عمومي کشاورزي 
 

  ميانگين سن نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي شهر اژيه و حوزة نفوذ آن-۸جدول 

 ۱۳۸۵پرسشنامه خانوار، خرداد :مأخذ

هاي خانوار در خصوص متوسط ميزان سواد نيروي انساني           همچنين، نتايج پرسشنامه  

دهد که درحـال حاضـر،        وذ آن نشان مي   شاغل در بخش كشاورزي شهر اژيه و حوزة نف        

 كالس با انحراف    ۸/۵ميزان سواد نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي در شهر اژيه            

 تحليل واريانس
 انحراف معيار )سال(سن  محدوده

Fداريسطح معنی شده محاسبه 

 ۲۳/۱۵ ۸/۴۵ هر اژيهش

 ۶۵/۱۳ ۶/۳۹ حوزة نفوذ مستقيم

 ۶۸/۱۷ ۰/۵۰ حوزة نفوذ غيرمستقيم

 ۲۳/۱۶ ۸/۴۵ كل

۸۶/۳ ۰۲۴/۰ 
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 كالس با انحراف معيار     ۱/۶) حوزة نفوذ مستقيم  (، در روستاهاي پيرامون شهر      ۹/۳معيار  

 ۲/۴  كـالس بـا انحـراف معيـار        ۷/۴) حوزة نفوذ غيرمـستقيم   (، و در ساير روستاها      ۲/۴

دهد؛ يعنـي، ميـزان       دار نشان مي  آزمون تحليل واريانس اختالف اين ارقام را معنی       . است

سواد نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي شهر اژيه و روستاهاي مجاور شهر بـيش         

 ).۹جدول (از ساير روستاهاست 
 

 ذ آن ميزان سواد نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي شهر اژيه و حوزة نفو-۹جدول 

 تحليل واريانس
 محدوده

 ميانگين سواد

 )كالس(
 انحراف معيار

Fداريسطح معنی شده محاسبه 

 ۹/۳ ۸/۴ شهر اژيه

 ۲۴/۴ ۱/۶ حوزة نفوذ مستقيم

 ۲/۴ ۷/۴ حوزة نفوذ غيرمستقيم

 ۱۹/۴ ۴/۵ كل

۵/۳ ۰۳۴/۰ 

  ۱۳۸۵پرسشنامة خانوار، خرداد : مأخذ

 درصد نيروي انساني شاغل     ۴۵، حدود   ۱۳۸۲رزي  در نتايج سرشماري عمومي کشاو    

اين رقـم بـراي اسـتان اصـفهان         . سواد گزارش شده است   در بخش كشاورزي کشور بي    

 . درصد بوده است۵/۲۷، و روستاهاي مورد بررسي ۵/۲۶، شهر اژيه ۱/۳۸

 نتيجه گيري

كسان ، در افزايش تعداد شهرهاي كشور روندی تقريبًا ي        ۱۳۷۵ تا   ۱۳۳۵در فاصلة زماني    

، اين روند با رشدی بسيار چشمگير همراه بوده ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۵شود اما در دورة    ديده مي 

 ۱۳۸۴ شـهر در     ۱۰۱۳ بـه    ۱۳۷۵ سـهر در     ۶۱۲ای که تعداد شـهرهاي کـشور از         گونهبه

در استان اصفهان نيـز از زمـان تـصويب قـانون            . رسيده و نزديک به دو برابر شده است       

ا سكونتگاه داراي شهرداري شهر اصفهان بوده است؛ از اين ، تنه۱۳۰۴ تا  ۱۲۸۳بلديه در   

 شـهر   ۹۲، بـه    ۱۳۸۴ شهر و تـا      ۶۷، به   ۱۳۷۵سال به بعد، بر تعداد آنها افزوده شده و تا           



 ۹۳ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

 کمتر از   ۱۳۸۱ تا   ۱۳۶۴از آنجا كه از ايجاد نوشهرها يا شهرهاي جديد در           . رسيده است 

كه در دهة اخيـر بـا تغييـر قـوانين           توان گفت     ي رسيده، مي  بردار  بهره شهر جديد به     ۲۰

تقسيمات كشوري در مورد معيار شناخت شهر، تعداد زيادي از نقاط روستايي در کشور    

 . صورت انفرادي يا گروهي به شهر تبديل شده استو در استان اصفهان به

بررسي روند تبديل روستاها به شـهر و جمعيـت شـهري در اسـتان اصـفهان نـشان                   

 درصدي  ۲/۴ افزايش   ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۵ درصدي تعداد شهرها از      ۵/۴۱دهد که افزايش      مي

لحاظ طبقات جمعيتـي، نزديـک بـه ده        جمعيت شهري استان را در پي داشته است؛ و به         

 درصد آنها پنج تا ده هزار نفـری اسـت، و            ۳۴ هزار نفری و     ۲۵درصد اين شهرها ده تا      

تـي شـهرهاي کمتـر از پـنج          درصد آنها و از آن جمله شهر اژيه نيز در طبقات جمعي            ۵۶

بررسي روند نرخ رشد جمعيت شهر اژيه و روستاهاي حوزة نفـوذ            . هزار نفر قرار دارند   

، ايـن محـدوده     ۱۳۶۵-۷۵، و   ۱۳۵۵-۶۵،  ۱۳۴۵-۵۵هـاي     دهد کـه در دهـه       آن نشان مي  

طور متوسط ساالنه   ، به ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۵ درصد و از     ۵/۱، و   ۹/۳،  ۲/۳طور متوسط ساالنه    به

مقايسة نرخ رشد جمعيت شهر اژيه بـا روسـتاهاي حـوزة    . شد داشته است درصد ر ۲/۱

دهد با آنکه اين نـرخ همـواره بـراي اژيـه کمتـر از                  نشان مي  ۱۳۷۵ تا   ۱۳۴۵نفوذ آن از    

، اين رونـد تغييـر کـرده و       ۱۳۷۵روستاهاي حوزة نفوذ آن بوده اما با شهر شدن اژيه در            

نسبت به روستاهاي   )  درصد ۶/۲(ژيه  ، نرخ رشد جمعيت ا    ۱۳۸۴ تا   ۱۳۷۵هاي  طي سال 

بيشتر شده است؛ به عبارت ديگر، تبديل روستاي اژيه بـه           )  درصد ۶/۰ تا   ۲/۰( پيرامون  

 . شهر در تثبيت جمعيت آن و جذب جمعيت روستاهاي پيرامون مؤثر بوده است

هاي کشاورزي  همچنين، گرچه با تبديل روستاي اژيه به شهر انجام برخي از فعاليت           

ان بـردار  بهرههای  له دامداري در شهر طي ده سال گذشته محدود شده و تعداد دام            از جم 

ويژه گوسفند و بز در شهر کاهش يافته است، اما در تغيير کـاربري اراضـي و کـاهش                   به

اراضي کشاوري چندان مؤثر نبوده و تنها با افـزايش انگيـزة مانـدن در محـل و جـذب                    

گين سـن نيـروي انـساني شـاغل در بخـش            جمعيت جوان به بخش کشاورزي، از ميـان       

جـذب جمعيـت    . کشاورزي شهر اژيه و روستاهاي مجاور آن تا حدودی کاسـته اسـت            



 الهي، سيامك شهابي، اصغر صالحي محمود سيف ۹۴
 

باسواد به بخش کشاورزي و افزايش ميـانگين سـواد نيـروي انـساني شـاغل در بخـش                   

 . توان از ديگر پيامدهاي تبديل روستاي اژيه به شهر برشمردکشاورزي را نيز می

 : اند ازترين مزايای تبديل روستا به شهر عبارتساس اين بررسی، مهمبنابراين، بر ا

افزايش عالقة ساکنان به ماندن در محل سکونت فعلی و در نتيجه، تثبيت جمعيت               •

 گونه روستاها؛ اين
 گونه روستاها؛ کاهش مهاجرت از اين •
 ای؛ منطقهجذب جمعيت روستاهای مجاور و کاهش مهاجرت برون •
 جذب نيروی جوان در بخش کشاورزی اين مناطق؛ بهبود شرايط  •
 التحصيالن در بخش کشاورزی اين مناطق؛ و بهبود شرايط جذب فارغ •
 . های سنتی به نوين در بخش کشاورزی اين مناطقايجاد شرايط تبديل فعاليت •

 : اند ازهمچنين، معايب تبديل روستا به شهر عبارت

 های دولت؛ زينهافزايش سهم جمعيت شهری کشور و افزايش ه •
های کشاورزی مانند پرورش دام و طيـور در         ايجاد محدوديت برای برخی فعاليت     •

 اين روستاها؛ و 
 . تغيير کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و ساير مراکز ارتباطی و خدماتی •

گيري قطعي از اثرات تبـديل روسـتا    شود که گرچه براي نتيجه    در پايان، يادآوری می   

خش کشاورزي نياز به گذشت زمان بيشتر و بررسـي شـهرهای بيـشتري بـا              به شهر بر ب   

رسـد کـه    نظـر مـي   هاي مکاني متفاوت است، اما بر اساس نتايج اين بررسي، به          موقعيت

گذارد بلکـه   تنها بر منابع توليد کشاورزي تأثير منفي نمی       تبديل نقاط روستايي به شهر نه     

گرايـي و افـزايش     ير روستاها، به جـوان    با تثبيت جمعيت اين نقاط و جذب جمعيت سا        

رو، بر اسـاس    از اين . نيروهاي باسواد در بخش کشاورزي اين مناطق نيز خواهد انجاميد         

نتايج اين بررسي و تحقيقات پيشين، اثـرات مثبـت تبـديل روسـتاها بـه شـهر و ايجـاد             

 شهرهاي کوچک بر بخش کشاورزي بيش از اثرات منفي آن است و از اين رهگـذر، بـا         

ويژه تشويق بخش خـصوصي بـه       ايجاد بستر مناسب برای توسعة شهرهاي کوچک و به        



 ۹۵ …اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي و  
 

توان در راستای تقويت بخش کشاورزي    هاي اقتصادي آنها، مي   گذاري در فعاليت  سرمايه
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