
 


 

 

 
  

  هاي روستايي استان گيالنكالبدي سكونتگاه تحليل تحوالت
كالبدي توسعه الگوي تدوين منظورهب

  1آمار تيمور
  
  

  92 پاييز - چهارم شماره - دوم سال                   
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  چكيده
هاي اقتصادي، توان در پنج عامل چالش هاي عمده توسعه پايدار روستايي در ايران را مير به چالشتحوالت منج
بندي كرد. تحوالت كالبدي جامعه روستايي كشور و از ريزي، محيطي، اجتماعي و فيزيكي ـ كالبدي طبقه مديريتي و برنامه

ويژه تهيه هاي دولت (بهد. بخشي از تحوالت تحت تأثير برنامهتوان از دو منظر مورد بررسي قرار داجمله استان گيالن را مي
است. به همين صورت ارگانيك و در طي زمان رخ دادهاست و بخشي ديگر نيز بههاي كالبدي) قرار گرفتهو اجراي طرح

اورزي، روابط بين است. تحول در نظام كشوجود آمدهاي بههاي روستايي نيز تغييرات گستردهدر كاركرد سكونتگاه ،منوال
سكونتگاهي، مناسبات شهر و روستا و تغيير در شكل و الگوي مسكن از جمله اين تغييرات است. نكته حائز اهميت در اين 
تحوالت تأثيرپذيري آنها از شرايط جغرافيايي است (كه در وجه عيني فضا قابل مشاهده و تأمل است). اين مقاله، كه با 

تحوالت كالبدي «ي به انجام رسيده است، اين سؤال اساسي را محور بحث خود قرار داده كه استفاده از روش تحقيق كيف
هاي و بر مبناي اين تحوالت چه الويت استرو بههايي در راه توسعه پايدار روهاي روستايي استان، با چه نوع چالشسكونتگاه

  راهبردي براي توسعه كالبدي روستاهاي استان وجود دارد؟
سال در طي سي درصد نقاط شهري40افزايشو  درصدي اراضي كشاورزي30ين بررسي نشان داد كه كاهش نتيجه ا

هاي روستايي و ضعف در وابستگي كاركردي از تغيير در كاركرد سكونتگاه پذيري در برابر حوادث طبيعي،آسيب ،اخير
سه دهه اخير براي تحقق توسعه كالبدي در  توجهي كه دربا وجود تالش قابل است.هاي كالبدي استان ترين چالشعمده

ريزي استراتژيك مانع تدوين الگوي مناسب توسعه كالبدي در اين استان فقدان برنامه است،نواحي روستايي انجام گرفته 
  است.بوده

  هاي روستايي، استان گيالن.هاي كالبدي، سكونتگاهريزي كالبدي، چالشبرنامه واژگان كليدي:

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت1

  Amar@iaurasht.ac.ir  پست الكترونيك:
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  مقدمه
زيست  عليرغم رشد شتابان شهرنشيني در جهان، الگوي

فرد و عنوان يك شيوه منحصربهروستايي همچنان به
هاي انساني مطرح تأثيرگذار در اسكان جمعيت و فعاليت

هاي است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه فرصت
دهد و در زندگي بهتر در جوامع شهري را مدنظر قرار مي

هاي يزي كالن يك كشور جهت ارتقاي شاخصرنظام برنامه
هاي اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي كمي و كيفي در عرصه

دهد. در اين بين جوامع روستايي را در اولويت قرار مي
وضعيت كالبدي جوامع روستايي همواره دستخوش تحوالت 

هاي شكلي و ساختاري است. سيال بودن و دگرگوني
اي روستايي در بخش زيادي از هساختار كالبدي سكونتگاه

پيوند دارد.  "زمين"هاي جغرافيايي با تغيير وضعيت عرصه
كه توجه به اين عامل از يك برداشت صرفاً از آنجايي

اقتصادي به يك مفهوم اجتماعي و زيست محيطي تغيير 
ريزي كالبدي ـ كه زمين بستر آن است يافته و نظام برنامه

ريزي فضايي ارتباط رنامهـ با نظام آمايش سرزمين و ب
ريزي كالبدي گرايش به برنامه تنگاتنگي برقرار نموده است،

هايي صورت گرفت كه از عدم توجه به در واكنش به چالش
 ابعاد زيست محيطي و اجتماعي استفاده از زمين ناشي 

هاي مكاني، مشكالت زيست محيطي شد. عدم تعادلمي
ها، تقاضاي روزافزون يابي نادرست كاربريناشي از مكان

براي زمين در مناطق روستايي، و حفظ ظرفيت توليدي، 
شوند ها محسوب ميويژه مواد غذايي، از جمله اين چالشبه

ريزي كالبدي و اولويت توجه به اين كه اعتقاد به برنامه
مناطق را، جهت سازمان بخشيدن تغييرات كالبدي، توجيه 

  نمايد. مي
روستايي، يكي  سكونتگاه2592 استان گيالن با داشتن

شود هاي اصلي روستانشيني در ايران محسوب مياز پايگاه
رغم تغييرات گسترده در نظام اسكان جمعيت از كه علي

جمله رشد شتابان شهرنشيني، روند رو به افزايش تبديل 
پيچيده نظام شهري نقاط روستايي به شهري، و شبكه درهم

هاي توليد موادغذايي و اسكان ـ روستايي، همچنان از كانون
  هاي شهري است.هاي خارج از حوزهجمعيت در سكونتگاه

در اين استان اگرچه سابقه اسكان و استقرار انسان از 
  نواحي كوهستاني آغاز شد ليكن در صدسال اخير 

    تدريج در تصرف انسان و اي بههاي جلگهمحدوده
سال اخير به هرفت و طي پنجاهاي انساني قرار گفعاليت
انزواي جغرافيايي و ارتباطي  يافت.تغيير  سرعت

هاي زيستي و معيشتي هاي كوهستاني و قابليت محدوده
هاي موجب توجه جمعيت به اين قلمروها شد و زيرساخت

ها با ساخت گيري سكونتگاهجغرافيايي مناسب زمينه شكل
طي  پراكنده و توزيع متوازن بر فضا را فراهم ساخت. اما در

هاي كوهستاني از انزواي سال اخير با خروج سكونتگاهسي
هاي دسترسي از يك ارتباطي و فرهنگي و بهبودي شبكه

-اي و ساحلي از طرف ديگر نگاهطرف و اشباع مناطق جلگه

- ها را به مناطق مرتفع معطوف ساخت. اگر بخواهيم استان

ران هاي شمالي را باهم مقايسه نماييم بايد بگوييم، مازند
- تر از گيالن تغييرات كالبدي سكونتگاهبسيار زودتر و سريع

است. البته در استان گيالن نيز اين هاي خود را تجربه كرده
  صورت خزنده و تدريجي در حال وقوع است و حركت به

اي مدون جهت رسد اگر براي اين استان برنامهنظر ميبه
اً شاهد باشد مسلمآمايش مناطق روستايي وجود نداشته

بود. اين گيري مازندراني ديگر در سواحل خزر خواهيمشكل
هاي ترين تحوالت در عرصهمقاله درصدد است تا مهم

كالبدي روستاهاي استان گيالن را بازشناسي نموده و 
ن مناطق را در استان ريزي كالبدي ايهاي برنامهالويت

  مشخص نمايد.
ه اخير به توسعه روستايي در فراگرد تحوالت چند ده

هاي تجربي و عملي از اي تبديل شده كه با پشتوانهمقوله
نگري و يكپارچگي در همه جانبهبعدي و خطي به همهتك

است. اين تغيير نگرش متأثر از تحوالت ابعاد تبديل شده
) بر اين 89: 1391رهيافتي بوده است (افتخاري و بدري،

وسعه هاي ديد تاساس اصول كليدي مندرج در نظريه
روستايي شامل مواردي چون توجه به ساختار، اهداف و 

سازي و هدايت كاركرد روستاها، پايداري و تعادل، بومي
  سمت پايدارسازي روستاها است.به تغييرات

ويژه كاربري زمين، الگوي ساختار كالبدي روستاها به
هاي اكولوژيك و نظام ها و قابليتمالكيت زمين، محدوديت

كاني، همگي بر فرايند چندبعدي اين نوع مروابط بين
ريزي تأكيد دارد. حداقل پنج بعد محيطي، اجتماعي، برنامه

هاي ايي براي تبيين سياستاقتصادي، زيربنايي و منطقه
راهبردي در توسعه كالبدي الزم است (افتخاري و 

ريزي كالبدي، ). اما ركن اساسي برنامه227: 1390ديگران،
هاي بنيادين كاربري زمين مانند . مؤلفهكاربري زمين است

استفاده پايدار از منابع آب، زمين، توزيع امكانات، افزايش 
قابليت دسترسي به نواحي مسكوني، نواحي كشاورزي  و 
تسهيالت اجتماعي ـ اقتصادي در درون شبكه سكونتگاهي



  لبديامنظور تدوين الگوي توسعه كبه هاي روستايي استان گيالنتحليل تحوالت كالبدي سكونتگاه   62


 

). بنابراين، 226ريزي است (همان:مورد توجه جدي برنامه
ريزي كالبدي يعني فرم، فضا، فعاليت و رنامهگانه ب4اجزاي 
ريزي همواره مورد تأكيد در فرايند اين نوع برنامه انسان
  است.

تاكنون سه الگوي مشخص  1960سال از بر اين اساس، 
ريزي است. الگوي برنامهريزي كالبدي توسعه يافتهدر برنامه

هاي ساختاري ـ ريزي سيستمي و طرحجامع، برنامه
ريزي فرايندي و دموكراتيك و الگوي برنامه راهبردي
). خصوصيات اين سه الگو و انطباق آنها 24: 1388(دارابي،
دهد كه مي   گيري در كشور نشان هاي تصميمبا عرصه

 "هاي جامعطرح  ريزي جامع و برنامه"الگوي حاكم از نوع 
هاي تفصيلي در بعد كالبدي و توجه كمتر است. توليد نقشه

ويژه مشاركت بخش خصوصي از جمله امل اقتصادي بهبه عو
-رود. ضمن اينكه يك جانبهشمار ميمشكالت اين الگو به

هاي نگري در توسعه روستايي و تأكيد بيش از حد بر جنبه
كالبدي و جستجوي راه حل كالبدي براي كليه مشكالت 

هاي روستا حتي مسائل اجتماعي و اقتصادي، از ديگر آسيب
  است.گرش بودهاين نوع ن

پردازي در توسعه روستايي بر اين اساس عرصه تئوري
توسعه «، »توسعه اكولوژيك«هايي چون شاهد ارائه نظريه

اي فضايي (مناسبات شهر و هشبكه«، »پايدار محلي
، »توسعه ظرفيتي«، »توانمندسازي«، »نهادگرايي«، »روستا)

» دگرايي جديتعاون«و » اينهادي محلي/منطقهظرفيت«
) كه هريك در پاسخ به 1391بوده (افتخاري و بدري،

هاي توسعه در نواحي مختلف ها و الويتمسايل، چالش
مطرح شده و منطبق با نيازها و مقتضيات زمان و مكان 

  است.توسعه يافته
اين مقاله متأثر از برخي نظريات فوق است. بدين ترتيب 

كه معتقد است كه اوالً تأكيد بر توسعه اكولوژيك دارد چرا 
براي حصول به توسعه يك مدل واحد وجود ندارد بلكه هر 
نوع راهبرد توسعه بايد بر پايه دو هدف مهم يعني پايداري 
اكولوژيك و برآوردي نيازهاي اساسي استان باشد (توسعه 
اكولوژيك)، ثانياً توسعه پايدار نيازمند تسهيل در فرايندهاي 

ها و بسترهاي ويتغيرمتمركز است كه با شناسايي ال
مناسب توسعه، در سطح ملي اما در مقياس محلي عمل 

هاي اجتماعي ـ نمايد (توسعه پايدار محلي)، ثالثاً كنشمي
ها يك بستر انتزاعي نبوده بلكه يك اقتصادي در سكونتگاه

فضاي جغرافيايي است كه تعامل و ارتباط بين روستاها و 
از عواملي چون كاركرد شهرها را در چارچوب نيازها و متأثر 

هاي ساختاري توسعه آنها، بسترهاي ارتباطي و دگرگوني
هاي فضايي) و باالخره براي افزايش توان است (شبكهداده

ويژه منظور ايجاد تغييرات موثر و اثربخش بهجامعه محلي به
كردن مشاركت، اقدامات اجتماعي مناسب الزم و نهادينه

  يي).افزاضروري است (نظريه توان
هاي ريزي كالبدي و ضرورتادبيات مربوط به برنامه

پرداختن به آن غني است و در طي ساليان اخير و به  يمن 
هاي توسعه هاي استراتژيك و راهبردي در برنامهگيريجهت

   كالبدي روستاها شاهد گسترش بنيادهاي فكري و 
  ايم. هاي تجربي و عملي در اين عرصه بودهزمينه

اي تحت عنوان )، در مقاله1391و نقوي ( پورطاهري
هاي روستايي با رويكرد توسعه توسعه كالبدي سكونتگاه«

ترين ، توجه به سازگاري بين فضا و جامعه را مهم»پايدار
كنند ريزي كالبدي در كشور ذكر ميدليل گرايش به برنامه

و يافتن رويكردي مناسب براي حل مشكالت كالبدي 
گيرند كه  اند. آنها نتيجه ميقرار دادهروستاها را مدنظر 

عدم توجه به مديريت كالبدي و فضايي، ارتباط بين پايداري 
  كند. رو ميو توسعه را در روستاها با چالش اساسي روبه

انداز چشم«اي تحت عنوان )، در مقاله1388فيروزنيا (
كه در اولين كنفرانس » توسعه كالبدي روستاهاي كشور

كالبدي روستاها ارائه شد ضمن اشاره به  مسكن و توسعه
اي كه بين وضعيت موجود توسعه كالبدي با شرايط فاصله

مطلوب آن وجود دارد به ضرورت داشتن برنامه استراتژيك 
و بلندمدت براي نيل به اهداف مرتبط با توسعه كالبدي 

  ورزد.هاي روستايي تأكيد ميسكونتگاه
سمينار فوق با محور )، در 1388زاده (عزيزپور و محسن

قراردادن برنامه پنجم توسعه به طراحي الگوي مطلوب 
پردازند. آنها هاي روستايي ميتوسعه كالبدي سكونتگاه

هاي كالبدي روستاها، و ضمن بازگوكردن عمده چالش
هاي بخشي در مناطق روستايي، ريزيشناسي برنامهآسيب

  كنند. ذكر ميتوسعه يكپارچه را بهترين الگو در اين زمينه 
)، نيز در سمينار فوق به 1388پور (جالليان و گنجي

پرداخته و با تحليل » مديريت توسعه كالبدي روستايي«
هاي بهبود نظام مديريت وضعيت موجود و شناسايي روش

هاي نهادهاي مسئول، نقش دولت توسعه كالبدي و سياست
  .اند دانستهرا در اين ارتباط بسيار مؤثر 

)، در همين گردهمايي علمي، به بررسي 1388احمدي (
دهنده طرح كالبدي روستاها و ضرورت عوامل تشكيل

هاي روستايي پرداخته واستقرار بهينه خدمات در محيط
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ها راهكارهايي را جهت كالبدي و ارتقاي كيفيت سكونتگاه
هاي گيرد كه برنامهدهد و در پايان نتيجه ميارائه مي

     هاي روستايي تأثير نه سكونتگاهكالبدي بر توسعه بهي
  سزايي دارد.به

     ايي به )، در مقاله1386چوبچيان و همكاران (
هاي توسعه روستايي در ايران پرداخته و ترين چالشعمده

ضمن بازگوكردن وضعيت فعلي جوامع روستايي (از لحاظ 
هاي موجود را در عامل ترين چالشمكاني و فضايي)، عمده

  كنند.بندي ميتصادي، مديريتي و كالبدي طبقهيعني اق
هاي )، در كتاب بنيان1390افتخاري، بدري و سجاسي (

ريزي كالبدي مناطق روستايي، ضمن بيان اي برنامهنظريه
ويژه در بخش ريزي روستايي و بهرويكردهاي حاكم بر برنامه

   ريزي محيطي (مكاني ـ فضايي) به كاربري زمين برنامه
ترين مؤلفه توسعه كالبدي و روند و نظام ان مهمعنوبه

ريزي ريزي در اين بخش و چارچوب حاكم بر برنامهبرنامه
  اند.كاربري زمين اشاره كرده

انداز و نظام )، چشم1389فيروزنيا، افتخاري و بدري (
ريزي توسعه كالبدي نواحي روستايي ايران را مديريت برنامه

آنها ضمن بيان روش تدوين اند. مورد بررسي قرار داده
انداز توسعه كالبدي روستايي، محورهاي عمده اين نوع چشم
ريزي را براي روستاهاي ايران بيان نموده و نظام برنامه

ريزي توسعه كالبدي در نواحي روستايي را مديريت برنامه
اند. در اين راستا، محققين ضمن تأكيد بر ترسيم كرده

ها و رويكردهاي روش اصولي چون تغييرات محيطي،
مديريت توسعه روستايي، مفهوم توسعه روستايي و شهر و 

ريزي روستايي را پيرامون و غيره، ابعاد نظام مديريت برنامه
هاي مديريتي در مواردي چون محورهاي اساسي، شيوهنيز 

  اند.بيان نموده
ريزي كالبدي را در هاي برنامه)، تئوري1388دارابي (

نموده و آن را در چهار فصل (مباني  يك كتاب تدوين
است. تئوريك، مسير تحول، فرآيند و اصول) توضيح داده

و داند ريزي كالبدي را يكصد سال ميابقه برنامهسوي 
سزايي تحوالت جوامع شهري و روستايي اثر به است معتقد

داشته است. وي همچنين با ذكر عدم انطباق بسياري از 
لبدي با شرايط جامعه ايران، بهترين ريزي كاالگوهاي برنامه

   هاي روستايي ايران با تكيه بر الگو براي سكونتگاه
   و تركيب آن با » ريزي ساختاري ـ راهبرديبرنامه«

داند. البته ادبيات مربوط با موضوع ريزي پاسخگو ميبرنامه

تر بوده و هر يك از منابع ارائه شده اين مقاله بسيار غني
  .عرفي آنها كمك شايان توجهي نمايدم تواند درمي

راهبردها و «)، 1390پورطاهري، افتخاري و بدري (
را در كتابي » هاي روستاييهاي كالبدي سكونتگاهسياست

هاي اين نوع گردآوري نموده و ضمن پرداختن به ضرورت
هاي هاي پايداري كالبدي را از جنبهريزي، شاخصبرنامه

     ربيات جهاني اين نوع اند. تجمختلف بررسي كرده
ريزي و الگوهاي علمي و تجربي موفق در اين زمينه برنامه

  نيز از ديگر مباحث مهم اين اثر علمي است. 
  

  ها و روش كارداده
صورت توصيفي ـ اين مقاله، بر مبناي ماهيت و روش، به

است كه با توصيف وضع موجود و تحليلي تدوين شده
اي كالبدي روستاهاي استان هبررسي خصوصيات و ويژگي

ريزي كالبدي مورد گيالن، ارتباط آن را با الزامات برنامه
بررسي قرار داده است. براي انجام مطالعه بيشتر از شيوه 

است. براساس آخرين سرشماري اسنادي استفاده شده
نفر را در 2478214)، استان گيالن 1390رسمي كشور (

نفر) روستانشين 981044درصد (5/39خود جاي داده كه 
مبناي  اند. برنقطه روستايي ساكن بوده2592هستند كه در 
سؤاالت  اين مقاله  هاي موردنظر در ضرورت طرح مسئله و 
  گردد: زير مطرح مي

هاي روستايي استان تحوالت كالبدي سكونتگاه .1
 هايي در راه توسعه پايدار هستند؟واجد چه نوع چالش

هاي راهبردي براي بر مبناي اين تحوالت الويت .2
  توسعه كالبدي روستاهاي استان كدامند؟

  
  تفيسرنتايج و شرح

هر فضاي جغرافيايي با يكسري عوامـل عينـي و ذهنـي    
دقيقـه تـا   53درجـه و  45شود. اسـتان گـيالن از   تعريف مي

دقيقـه  36درجـه و  36دقيقه طول شرقي و از 34درجه و 50
. اسـت دقيقه عـرض شـمالي كشـيده شـده    27درجه و 38تا 

عنـوان مرزهـاي غربـي،    ارتفاعات تالش و در ادامه البـرز بـه  
جنوب غربي و جنوب اسـتان و پهنـه آبـي دريـاي خـزر در      
امتداد شمالي و شمال شرقي محدوده اين استان را تعريـف  

عنوان يـك  نمايد. در واقع درياي خزر و جلگه ساحلي بهمي
ح صورت يك سطسطح فرو رفته و ارتفاعات تالش و البرز به

برآمده يك تعريف جغرافيايي از حدود استان را در دو جبهه
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اسـت. فـرم ايـن ناحيـه نيـز بـا       شمال و جنوب ايجاد نموده
ـ جنـوبي)   از اين عوامل از حالت خطي (شماليتأثيرپذيري 

در غرب به حالت گسترده در جنوب و شرق ميل نموده كـه  
   البته ايـن گسـتردگي در جنـوب و مركـز آن بيشـتربوده و      

  شود.سمت شرق محدوده استان فشرده ميبه
استان گيالن نيز با توجه بـه تنـوع اكولـوژيكي، شـرايط     

ها نشـان  يابي و تطور سكونتگاهيكساني را در استقرار، شكل
دهد. گذشته تاريخي اين استان حكايت از وجود مراكـز  نمي

هـاي  جمعيتي پررونق در مناطق كوهستاني دارد. محدوديت
بودن زمـين، امـراض و   نظير جنگل انبوه، باتالقيجغرافيايي 

پـذيري گسـترده در   مـانع  جمعيـت   دارهـاي واگيـر  بيماري
هـا  همـين دليـل، كوهسـتان   اسـت. بـه  اي شدهمناطق جلگه

هـايش  ريزي فعاليـت بهترين مأمن براي استقرار انسان و پي
      رفت. اما اراضي باتالقي ساحل، كه روزگاري فقط مي شماربه
صورت پراكنده، مسكوني بوده و جسـته و گريختـه مـورد    به

تدريج به اشغال انسان درآمـده و  گرفتند، بهاستفاده قرار مي
شـده  هاي مهم فعاليت اقتصادي درنظر گرفتهعنوان كانونبه

سال گذشته  200ترين تحوالت محيطي را در طول و شديد
تـرين  ). بر اين اسـاس مهـم  20: 1386اند (آمار،تجربه كرده

تحوالت چالش برانگيز كالبـدي روسـتاها در اسـتان شـامل     
  موارد زير است:

هاي توسعه استان الويت :تغيير كاربري زمين )1
هاي توسعه گيالن به استناد متون و اسناد مربوط به برنامه

اقتصادي ـ اجتماعي كشور با محوريت گردشگري و 
رايي هاي اج. بنابراين بايد اهداف و برنامهاستكشاورزي 

استان را نيز در هماهنگي با اين دو بخش جستجو كرد. 
ويژه وضعيت موجود استان (با توجه به روند تحوالت اخير به

ريزي آمايشي و كاربري ) از لحاظ برنامه 80و 70در دهه
  رو است:زمين با دو چالش اساسي روبه
هاي گردشگري و كشاورزي در الف) رقابت ناقص بخش

 ض دروني سيستم در تجهيزتخصيص زمين (تناق
  ويژه زمين)هاي مرتبط و استفاده از منابع به  فعاليت

ب) جانمايي و استقرار صنايع در اراضي مستعد 
هاي اقتصادي در گردشگري يا كشاورزي (تناقض بين بخش

  .تخصيص منابع)
آنچه در ساليان اخير توسعه كشاورزي را با خطر مواجه 

سمت ها بهاين فعاليت است تغيير كاربري اراضيكرده
ويژه بخش گردشگري است و گستردگي هاي ديگر بهفعاليت

ها اعم از جلگه، كوهپايه و كوهستان آن در تمامي محدوده
عبارت ديگر استثناي جغرافيايي ندارد و كل است. به

كيلومترمربع) استان شاهد اين تغييرات 14711محدوده (
 1367هاي سال يدست آمده از سرشماراست. اطالعات به

سال حدود  23دهد كه در طي نشان مي 1390و 
هكتار از اراضي كشاورزي گيالن كاسته شده كه اين 91140

درصدي اراضي كشاورزي در 4/26دهنده كاهش ارقام نشان
  طي اين دوره است.

  
. ميزان اراضي كشاورزي استان گيالن به تفكيك دو سرشماري 1شكل

  1390و  1367
  

1390و  1367برداري و در دو سرشماري ضي كشاورزي و باغي استان گيالن به تفكيك وسعت بهرهارا .1جدول

 منبع: معاونت برنامه ريزي استانداري گيالن

دهد كه درصد تغييرات در اراضي كشاورزي نشان مي
هاي زراعي بيشتر در قلمروهاي باغي كاهش سطح محدوده

ت كه تمايل به توان گفاستناد اين اطالعات ميداشته و به

مراتب بيشتر از تغيير در اراضي زراعي به لحاظ اقتصادي به
اراضي باغي است. ميزان تغيير در اراضي كشاورزي استان 

دهد. با توجه به مقياس آنها وضعيت يكساني را نشان نمي

باغي زراعي
1367 66686 277883

1390 54946 198457

هكتار 50بيشتر از  هكتار 50-20 هكتار 20-5 هكتار 5-1 هكتار يككمتر از  كل شرح

49098 6159 27346 159866 35414 277883 1367
زراعي

3264 1477 14644 117892 61180 198456 1390

15436 2513 7503 31871 9336 66659 1367
باغي

8837 1037 4059 20015 20998 54946 1390
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كه در اراضي كمتر از يك هكتار شاهد افزايش سطح درحالي
ع تقسيم اراضي بزرگ هستيم (كه مطمئناً بخشي از آن تاب
اي زمين است). در ساير مقياس در اثر توارث يا فروش قطعه

هاي زراعي مقياسها مواجه با كاهش سطوح زمين در كاربري
ايم. در اراضي زراعي بيشترين كاهش در و باغي مواجه بوده

كه سطوح اراضي طورياست بهاراضي بزرگ مقياس رخ داده
رسيده است كه كاهش  هكتار3264هكتار به 49098از 
دهد. در نقطه مقابل، درصدي كاهش را نشان مي93

هكتار رخ داده است كه  5كمترين كاهش در مقياس يك تا 
انتهاي دوره ميزان كاهش را در ابتداي دوره نسبت به

رسد بازگشايي آزاد راه نظر ميهب دهد.درصد نشان مي35

يير كاربري آهن تغرشت و اتمام پروژه احداث راهـ قزوين 
  )35: 1389بگيرد (آمار،اراضي شتاب بيشتري 

هاي دوم و آشفتگي كالبدي ) افزايش ساخت خانه2
 هاي ميداني توسط نگارنده حاكي از آنيافته ناشي از آن:

سال 40هاي دوم در استان به  ست كه آغاز پيدايش خانها
گيري اين پديده نيز نشان گردد. سابقه شكلقبل باز مي

مالكين  هاي فصلي مختص اربابان وكه اولين خانهدهد  مي
همچنين طبقات مرفه  اند) وبزرگ (كه ساكن شهرها بوده

ويژه آنكه براي دسترسي به بسياري از هاست. ببوده
مراكز  عد فاصله بادليل بههاي كوهستاني ناحيه بمحدوده

شهري نياز به وسيله نقليه شخصي بوده كه در اختيار عده
  

  
برداريبه تفكيك وسعت بهره 1390و  1367. تغييرات اراضي باغي و زراعي استان در دو سرشماري 2كلش

هـاي ارتبـاطي،   امـا بهبـود شـبكه    .اسـت داشـته  خاصي قرار
 رسـاني در زمينـه شناسـايي    اطـالع  افزايش وسـيله نقليـه و  

ايـن مسـئله    بـه هاي توريستي نواحي روستايي اسـتان  توان
حـداقل   كه در همـه روسـتاها  طوريهاست ب ارتباط نبوده بي

چند باب از منازل فصلي جهت استفاده در نيمـه اول سـال   
  وجود دارد.

ــده عمــدتاً در چــارچوب مهــاجرت   ــن پدي گســترش اي
هاي بومي و فرهنگي قابل تحليل اسـت. بـه   معكوس و علقه

دليل فرايند مدرنيزاسيون و مهاجرت روستاييان بـه شـهرها   
هـاي روسـتايي خـالي از سـكنه و يـا      انـه تعداد زيـادي از خ 

مخروبه شدند. اما بعد از گذشت چند سال بر مبناي روابـط  
ــه     ــت ب ــومي بازگش ــاعي و ب ــات اجتم ــاوندي و تعلق خويش

و اسـتفاده مجـدد و موقـت از منـازل     » روستاهاي مـادري «
هاي قديمي يـا سـاخت مسـاكن    (توأم با بهسازي ساختمان

هاي سـببي و آشـنايي   جديد) رايج شد. ضمن اينكـه پيونـد  
هـاي گردشـگري نيـز در گـرايش بـه      افراد غيربومي با توان

. توسعه اين پديده  تأثير نبوده استهاي دوم بي ساخت خانه

ويژه در از آثار عيني تحوالت كالبدي در جغرافياي استان به
  ).10:1385روستاهاست (آمار،

هاي رسمي طـي  براساس اطالعات مندرج در سرشماري
درصد از جمعيت روستايي استان كاسته 5/16خير، سال ا20
است ليكن در همين فاصله تعداد واحـدهاي مسـكوني   شده
ريــزي اســت (معاونــت برنامــهدرصــد افــزايش داشــته10آن 

  ).1390استانداري گيالن،
ــم   ــر در چش ــه تغيي ــكونتگاه اگرچ ــداز س ــري  ان ــا ام     ه

 مـديريت بـر   ولي ،)13 :1377ناپذير است (سعيدي،اجتناب
كردن اشغال خاك و كاربري زمـين از  اين تغييرات و عقاليي

 هــا اســتهــاي امــور مــرتبط بـه توســعه ســكونتگاه اولويـت 
تـوان در آشـفتگي   پيامدهاي جغرافيايي اين تحوالت را مـي 

فضايي، تغييرات گسـترده كـاربري اراضـي، رشـد خـارج از      
ويـژه  هـا بـه  يابي نادرست بسـياري از كـاربري  قاعده و مكان

عـدالتي در تخصـيص   هاي مسكوني و توريستي و بيبريكار
اندازهاي طبيعي ديـد  ويژه زمين و چشممنابع جغرافيايي به

).1390(آمار،
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مراكز  مراتب مناسب روستايي:فقدان نظام سلسله )3
اي عملكرد، تنوع گسترده شكل، اندازه و دليلروستايي به 

ع و دارند و به همين جهت داشتن نظم منطقي در توزي
- از مزيت هاي محيطي)(با توجه به قابليت پراكنش جمعيت

كه هم نشانگر  رودشمار ميبههاي يك قلمرو جمعيتي 
-گيري از مواهب طبيعي موجود و هم نمايانگر همبهره

 سو وپيوندي مناسب بين مراكز و فضاهاي روستايي از يك
روستاهاي استان گيالن  ديگر است. سويمراكز شهري از 

از يك نظام پراكنش  ،هاي طبيعيعيت از زيرساختدر تب
در  ،هاي استان گيالنبندي آباديطبقه .ندارند يموزون

 1385، 1375، 1365 ،1355هاي هاي سالسرشماري
 جمعيت و افزايش تعداد هاي كمگوياي كاهش آبادي

تعداد  تفاوتاي كه گونهبه هاي پرجمعيت استآبادي
نفر و  100آبادي كمتر از  10اهش ها در اين دهه با كآبادي

  نفر همراه بوده است. 500بيش از  آبادي 22كاهش 
ها افزايش نسبي تعداد آبادي شاهد، 1365-75دهه در 

، و تنها در طبقات ايم بوده در كليه طبقات جمعيتي
 2500-4999 و نفر 500-999 نفر، 100-499جمعيتي 

ت كلي، رسيدن در حال است.يافتهها كاهش نفر تعداد آبادي
نفر در روستاهاي گيالن شرايطي 2700به آستانه جمعيتي 

سازد كه آن نقاط بتوانند افزايش طبيعي را فراهم مي

جمعيت خود را حفظ نمايند. گذر از اين آستانه، روستاها را 
كه جميعت آنها سازد و زمانيبه نقاط مهاجرپذير تبديل مي

نقاط شهري  هزار نفر برسد، وضعي شبيه5به بيش از 
 ميزان رشد جمعيتي كه طوري به كنند مي پرتحرك پيدا

  شود.باالتر از نقاط شهري مي ها حتي آن
هاي جغرافيايي توزيع نامتوازن جمعيت در محدوده )4

استقرار جمعيت و فعاليت در استان گيالن به  گيالن:
ثير أتناسب شرايط طبيعي و اكولوژيك شكل گرفته و با ت

است. منابع آب و خاك به تدريج نظام يافتهعوامل انساني 
هاي درياي خزر موجب تمركز جمعيت و غني و قابليت
  است.گستره جلگه شدهدر هاي دريا و فعاليت در كرانه

ويژه در هعنوان زمينه اصلي فعاليت بكشاورزي به
ثير را بر الگوي استقرار أفضاهاي روستايي، بيشترين ت

گسترش زيربناها و  ،هاي اخيرههها داشته است. در دآبادي
هاي صنعتي و خدماتي نيز موجب تمركز و فعاليت توسعه 
در ، است هاي شهري استان شدهجمعيت در كانون افزايش
و بر جمعيت شهرها  به مرور گسترده شدهشهرها  نتيجه،

كه شهرها و حوزه نفوذ شهرها طورياست، بهشده افزودهنيز 
تعداد  دربرگرفته كه مشتمل بر قلمرو وسيعي از منطقه را

  متعددي كانون جمعيت و فعاليت است.

    
  )1355-1390( هاي داراي سكنه استان بر حسب جمعيتبندي آباديرده .2جدول 

  
  

  

  

  

  

  

  

  تلفيق  محاسبه وبا انجام  1390 تا 1355 هاي استان گيالن،فرهنگ آبادي : مركز آمار ايران،نبعم

امروزه در پيرامـون محورهـاي مهـم ارتبـاطي بـويژه در      
هاي جمعيت اي پيوسته از كانونحاشيه درياي خزر، زنجيره

 است.ها دشوار شدهو فعاليت شكل گرفته و تمايز بين آبادي
از حاشيه دريا به سمت ارتفاعات از تمركز جمعيـت فضـاها   

يابــد. در فضــاهاي كاســته شــده و پراكنــدگي افــزايش مــي
هـا و  تمركز جمعيت و فعاليـت محـدود بـه دره    ،كوهستاني
ست. قلمرو مرتفع كوهستاني، زيست بوم الگـوي  ا هاكوهپايه

اي از حيات اجتماعي است كـه مشـابه الگـوي زيسـت     ويژه

  شرح
  )1355-1390تغييرات (  هاتعداد آبادي

  1390  1385  1375  1365  1355  (درصد)
24-1  206  157  210  281  307  1/1  
49-25  233  189  215  218  205  3/0 -  
99-50  347  316  318  325  328  1/0 -  
499-100  1201  1229  1159  1157  1118  2/0 -  
999-500  473  508  485  460  420  3/0 -  
2499-1000  232  266  278  218  179  7/0 -  
4999-2500  30  76  33  31  23  7/0 -  

  100  3  4  2  4  -   نفر و بيشتر 5000
  - 1/0  2583  2694  2700  2745  2722  جمع كل
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جـايي جمعيـت و فعاليـت    خصيصه بـارز آن جابـه   ،يعشاير
  متناسب با مقتضيات دامداري گسترده و سنتي است. 

در اين شـيوه زيسـت فضـاهاي مرتفـع تابسـتان مـورد       
هـاي پراكنـده و   د و جمعيت در آبـادي نگيراستفاده قرار مي

ــي   ــك ييالقـ ــكان كوچـ ــياسـ ــدمـ ــاد يابـ (وزارت جهـ

  .)151:1387كشاورزي، 
هاي استان در حال حاضر نشان تگاهنظام پراكنش سكون

 6/5كيلومترمربع، يك شهر و در هر 277دهد كه در هر مي
روستانشـيني ويژگـي   د. يك روستا وجـود دار  كيلومترمربع،

  بارز جمعيت ناحيه مطالعاتي است. 



  )1390( تراكم نسبي جمعيت روستايي استان گيالن به تفكيك شهرستان. 3شكل
  

براساس سرشـماري  ت روستايي، كاهش جمعيرغم علي
درصد از جمعيت ناحيه 39هنوز بيش از ، روستا 1390 سال

بودن مطالعاتي را به خود اختصاص داده است. بزرگ مقياس
اي و كوچك مقيـاس بـودن   روستاهاي واقع در نواحي جلگه

هـاي بـارز نحـوه و چگـونگي     هاي جنگلي از مشخصـه آبادي
 ف جمعيتــي اســت. هــا در طبقــات مختلــبنــدي آبــاديرده

هاي موجود در انباشـتگي جمعيـت در سـطح ناحيـه     تفاوت
دهد كه تراكم نسبي جمعيـت روسـتايي   مطالعاتي نشان مي

كه كاهشي نسبي را در سـطح ناحيـه مطالعـاتي و از سـال     
ــا 1375 ــي 1390ت ــان م ــدود  نش ــد و از ح ــر در  81ده نف

 اسـت. رسـيده 1390نفر در سـال   71كيلومترمربع به حدود 
ترين كـاهش  ش تعداد نقاط شهري و مهاجرت از عمدهافزاي

   است.بوده سطوح روستايي و جمعيت ساكن در روستاها
هاي روستايي در ناحيـه مطالعـاتي   الگوي استقرار كانون

گيالن در وهله نخست به تبعيت از منابع آب و خاك، شكل 
هـاي انسـان   زمين و اقليم بوده و سـپس بـر مبنـاي پديـده    

اسـت. اكثـر نقـاط    ه و موجوديـت يافتـه  ساخت شكل گرفتـ 
از جمعيـت اسـتان در    درصـد 90بـيش از شهري ،همچنين 

ند. توسعه نقاط شهري و هست ها و اراضي هموار ساكنجلگه
مرورزمـان موجـب كـاهش    روستايي در سطح اين منطقه به

اسـت. حاشـيه جنـوبي ناحيـه     سطح اراضي كشاورزي شـده 

تاني و ناهمواري مطالعاتي گيالن مشتمل بر فضاهاي كوهس
فضـاي مناسـبي    ،است كه به دليل شيب زياد و قلل مرتفـع 

. قسـمت  وجـود نـدارد   هـا براي اسكان جمعيت و فعاليـت آن 
هـاي انبـوه و متـراكم    جنگـل  پوشـيده از ا هناعظم كوهستا

ــا،       ــن فض ــت در اي ــتقرار جمعي ــج اس ــوي راي ــت و الگ      اس
  نشيني است.جنگل
اگر  سطوح روستايي: كاهش افزايش تعداد شهرها و )5

شده در اواسط دوران قاجاريه به جهت هاي انجاماز تالش
محدود بودن آن اقدامات در سرشماري جمعيتي چند شهر 

نخستين اطالعات آماري از بخشي از  ،عمده صرفنظر كنيم
 تا 1318هاي سال مجموعه شهرهاي كشور مربوط به 

 آمد عملشهر سرشماري به 35كه طي آن از  است 1320
هاي اين سرشماري در براساس يافته .)5و3 :1370،(زنجاني

كل استان گيالن دو شهر رشت و بندرانزلي وجود داشته كه 
در  .اندنفر جمعيت داشته 37511و  121625ترتيب به

(بر مبناي  در كل استان گيالن 1335سرشماري سال 
نفر جمعيت وجود داشت 218102شهر با 10)قلمرو امروز

ز هشتپر بقيه شهرها باالتر از پنج هزارنفر جمعيت كه به ج
قطب اول جمعيت شهري اين دوره و  ،اند. رشت داشته
است. بر مبناي انزلي دومين شهر پرجمعيت استان بودهبندر

 303694شهر با  13نيز در استان  1345سرشماري سال 
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سرشماري هم تنها  است كه در ايننفر جمعيت وجود داشته
(يعني رودبار) كمتر از پنج هزارنفر  يك نقطه شهري

اگر چه تعداد شهرها  ،1355است. در سال جمعيت داشته

يابد ليكن تمام شهرها باالتر از پنج  نقطه افزايش مي19به 
ناميده  هزارنفر (يعني حداقل جمعيت يك نقطه كه شهر

  اند.شود) جمعيت داشتهمي
   

  
  

  ن
  مشخص است) متر100(در نقشه منحني ميزان صفر و  1390الن در سال نظام پراكنش روستاهاي استان گي. 4شكل

 461355شهري در اين سال  كل جمعيت ضمن اينكه
نقطه 31نفر در 784173جمعاً  ،1365در سال است.نفر بوده

 شهري نقشه ماسوله،اند كه سه نقطه شهري سرشماري شده
  اند.  هزارنفر جمعيت داشته سر و شفت  كمتر از پنج پره

  

  
    1391،گيالن تراكم جمعيت روستايي در استان. 5شكل

تغييرات مربوط به تعداد نقاط شهري و جمعيت شهرنشين . 6شكل
  1345-1390هاي استان در طي سال

  
نيز روند افزايش تعداد شهرها و جمعيت  1375در سال 

كـه در ايـن سـال طبـق     طـوري شهري استان ادامه يافت به
نقطـه شـهري بـا     36ر كـل اسـتان   د ،شدهسرشماري انجام

نيـز   75نفر جمعيت وجود داشته است. در سال  1051279
در تناقض با تعاريف ارائه شده از شهر، نقاطي چون توتكابن 
و جيرنده (شهرستان رودبار) و ماسـوله (شهرسـتان فـومن)    

نيـز   1385در سال  اند.كمتر از پنج هزارنفر جمعيت داشته

تعـداد   شهر)، 49( داد نقاط شهريبا افزايش تعكه  به طوري
طبق سرشماري  زيرا جمعيت نيز افزايش يافت؛شهرهاي كم

نقطه شهري كمتر از پنج هزارنفر جمعيت دارد كه  16اخير 
هـاي  بر موج شهرنشيني و رشد شـتابان آن طبـق سياسـت   

و باالخره بـر مبنـاي    )9 :1386(آمار، گذارددولت صحه مي
نقطه شهري در اسـتان   52آخرين سرشماري رسمي كشور 

نفر جمعيـت را در خـود    1497170گيالن وجود داشت كه 
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هـزار   5نقطه شهري در اين دوره زير  16است و جاي داده 
  اند.نفر جمعيت داشته

 لزوم تغيير كاركردي روستاهاي حاشيه شهرها و )6
بارزترين  استان گيالن، يكي از ساماندهي مناسب آنها:

گيري نظام استقرار كلقلمروهاي كشور به جهت ش
هاي اي از كانونهماهنگ شهري و روستايي است. مجموعه

گروهشهر، ـ  فعاليت، گرداگرد يك شهر يا روستا جمعيت و

 اي وجلگه نواحي اند كه درتشكيل داده اي راپيوستههمبه 
كانون 52 وجود .چشمگير است اي استان كامالًكوهپايه

پيرامون اين  آبادي در ت وتوجه به تراكم جمعي شهري، با
فضاهاي روستايي حاشيه شهرها  به ايها، اهميت ويژهكانون
مثابه فضاهاي روستايي متمايز ازساير  است كه بهداده

 ايراهبرد پايهدهنده نشانكه  داردساماندهي خاصي  فضاها،
  است.در اين فضاها روستايي  توسعه هماهنگ شهري و

  

  

  و منطقه مستعد توسعه شهري استان1390و  1345شهري استان در سال توزيع نقاط . 7شكل
1391و  1345 ريزي استانداري گيالنمعاونت برنامه :نبعم
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     فضـــاهاي روســـتايي حاشـــيه شـــهرها، دربرگيرنـــده  
از شـهر   خـدمات موردنيـاز را   هايي است كه مستقيماًآبادي

تناسـب  به  شوند.هاي شهري تلقي ميمركزيت جزءگرفته و 
تر فعاليت، اين فضاها گسترده نظر جمعيت و اهميت شهر از

ايـن زمينـه    گيرنـد. در دربرمي روستاهاي بيشتري را بوده و
تـر  شـاخص  انزليبندر و سه مركزيت شهري رشت، الهيجان

تلقـي   مهـم اند. سپس مراكز شهرستان ها بودهازساير كانون
 ك وشـهرهاي كوچـ   از بسـياري و سـرانجام شـمار    انـد شده
 پوشش داده و را بر روستاهاي پيرامون خود ،شهرهاستا ـ  رو

 انـد فضاهاي روستايي حاشيه شهرهاي استان را شـكل داده 
   .)154:1378(وزارت جهاد سازندگي،

فضــاهاي روســتايي حاشــيه شــهرها بــه دليــل تمركــز  
ها اهميـت بيشـتري   ها و رونق فعاليتجمعيت، تعداد آبادي

هاي مناسـب برخـوردار   ا از دسترسياند، اگر اين فضاهيافته
شوند، كه اينـك چنـين اسـت، پوشـش خـدماتي ناشـي از       

خواهـد  تـر  برخورداري بالواسطه از خدمات شهري مناسـب 
 فضاهاي روسـتايي بـا پايـداري بيشـتر     ،همين جهتبهد. ش

بهتـري دارنـد    نسـبتاً قابليت نگهداشت جمعيـت روسـتايي   
ويـژه  ليـت بـه  اينكه توسعه شـهري فضـاهاي فعا   رمشروط ب

ــه ــادي در (كشــاورزي) را فعاليــت پاي ــهايــن آب ــژه هــا (ب     وي
پذير نسازد و يا اين فضاها، هاي حاشيه شهرها) آسيبآبادي

ريزي شهري نيز در برنامه هاي مخرب نشوند.يابيآماج مكان
حفاظتي شهرها باشـد   هايمحدود به ديوار اين فضاها نبايد

اقتصـادي روسـتاهاي    عي واجتمـا  تبدون توجه به تعامال و
  .حاشيه با شهر، انجام پذيرد

ايـي كـه در روسـتاهاي حاشـيه شـهرهاي      تحول عمـده 
گيالن در حال وقوع است از دو منظـر قابـل بررسـي اسـت:     
اول توسعه شهرها (يا به اصطالح خزش شـهري) و بلعيـدن   
روستاها در بافت شـهري كـه در حاشـيه شـهرهاي بـزرگ      

كه با بازنگري در هـر طـرح   نحويهب چشمگيرتراست.استان 
بخشي از روستاهاي  سال يكبار) 10(معموالً به فاصله  جامع

عنوان حـوزه جديـد شـهر يـا حـريم شـهر       هاطراف شهرها ب
 ،دوم شـوند. هاي روستايي خـارج مـي  تعيين و عمالً از حوزه

كـه  هاي روستايي پذيرش برخي كاركردهاي جديد در حوزه
 هاي نزديك مراكز شهري اسـت. چسبيده به شهرها يا روستا

يـابي خـدماتي نظيـر تاالرهـاي     هاي صنعتي و مكانفعاليت
از جمله مصاديق بارز  »حومه نشيني«گيري پذيرايي و شكل
روسـتاهاي   ،بـر ايـن اسـاس    رود.شـمار مـي  هاين وضعيت ب

ـ  شـوندكه  هـايي تلقـي مـي   عنـوان گسـتره  هحاشيه شهرها ب

بسيار ي اراضي در آنها ريزي كاربربرنامه مديريت سرزمين و
 آنهـا روسـتايي   و توسـعه شـهري و   داشـته اي اهميت ويـژه 
  يكپارچه سامان يابد. هماهنگ و

  
  گيرينتيجه

هاي ترين دغدغههاي كالبدي از جمله مهمچالش
ها بر اثر اين چالش هاي روستايي است.ريزي در عرصهبرنامه

وجود هثير تحوالت ارگانيك بأتغييرات غيرمتعارف و تحت ت
هاي توسعه (در اند كه متأسفانه كمتر در انطباق با طرحآمده

قوانين موجود نيز نتوانسته اين  رد و كالن) بوده وسطوح خُ
، از بين رفتن اراضي كشاورزي .مشكل را حل نمايد

- هاندازهاي طبيعي و بشدن بخش زيادي از چشمخصوصي
امدهاي پي از جملهها، ريختگي نظام كالبدي سكونتگاههم

  :شودپيشنهاد ميموارد زير اين مشكل است. در اين ارتباط 
هاي توسعه ها دقيقاً بر مبناي طرحتخصيص كاربري. 1

اي باشد و در اين راه هيچگونه شهري، روستايي و ناحيه
هاي مصوب صورت نشيني يا تغييري برخالف برنامهعقب

ك نگيرد. مگر در مواردي كه اختصاص بخشي از فضا به ي
هاي موجود را تقويت كرده و نوع كاربري خاص سازگاري

را موجب شود. انسجام بيشتر آن

    استان گيالن،  هاي فيزيكيريزيدر نظام برنامه. 2
اي حاكم جاي تبعيت از ضوابط كالن كشور، نگرش منطقههب

يعني با كمك كارشناسان و رايزني و تعامل با كليه ، شود
هاي توسعه، يك دخيل در برنامه هايها و سازمانارگان

چارچوب مدرن، منظم و همساز با شرايط محيطي، 
طور هاجتماعي، فرهنگي و اقتصادي گيالن تعريف شود ب

نياز به  ،هاي ارتباطيآيا واقعاً براي طراحي شبكه«مثال 
 35، 76، 95، 150حفظ و رعايت حرايم عمومي كشور (

در  »؟مي استهم در نقاط روستايي الزا ) آن25وحتي 
شايد اين نياز  برخي مسيرهاي ترانزيتي با بارترافيكي شديد

ها، معابر و احساس شود اما تعميم اين قانون به كليه جاده
انداز هاي كه كاركرد آنها در وضع موجود و چشمدسترسي

و  وجود ندارد آتي تغيير زياد نخواهد كرد توجيه منطقي
خاك و اراضي  ويژههتنها موجب هدررفتن منابع (ب

شد.حاصلخيز) خواهد

در مورد حرايم گاز و برق نيز با توجه به امكانات و . 3
كلي در مسيرهاي مجاور  توان بازنگريتكنولوژي جديد مي

متر حريم 250خروج  ،عنوان مثالهاين خطوط انجام داد. ب
 5ي در حدود يهااز طرفين خطوط اصلي گاز يا تعيين حريم
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بودن رغم قانونيخطوط انتقال برق (علي متر در مورد30تا 
آورد بار ميه اي كه بالزام در رعايت آن) تنها نتيجه و

هاي ريزيشدن فضا براي انجام برنامهو محدود  كوچك
  اصالح  موجب اي كهفيزيكي است. اختصاص بودجه

و نيز  )غيره هاي انتقال (اعم از برق، گاز، آب وشبكه
هاي از الويت ،حرايم گردد رهاسازي فضاي موجود در

هاي فيزيكي در گيالن است.ريزيبرنامه

 ز بايددر مورد تجميع بافت روستاهاي استان ني. 4
     در واقع .درآيدو به اجرا شده قانون واحدي تدوين 

اندازهاي روستايي در استان گيالن بيش از حد چشم
   پراكنده بوده و بر مبناي وضع موجود سرانه فضاي 

هاي غيرضروري بسيار باالست. شده براي كاربريغالاش
در راستاي آزادسازي اراضي موجود و استفاده  ،بنابراين

بهينه از منابع محيطي، دستيابي به چارچوبي كه تعريفي 
را داشته باشد نيز  يمجدد از نظام استقرار و بافت سكونتگاه

ن ريزي توسعه روستايي در استان گيالهاي برنامهاز الويت
سازي و . شايد رواج فرهنگ چندمرتبهرود بشمار مي

هاي بلندمدت در حلراه جمله از نتواند گسترش عمودي
اين ارتباط باشد.

روستاهاي استان از لحاظ وضعيت استقرار و تطبيق . 5
زلزله و  ويژه مخاطراتي چون سيل،ه(ب با شرايط محيطي

نشان  ،1383پذيرند. حتي تجربه سال رانش) بسيار آسيب
در مقابل حوادثي چون ها بسياري از سكونتگاهداد كه 

. در اين ارتباط نيز را ندارندريزش برف نيز ايمني الزم 
سازي هاي مناسب ساخت مسكن و مقاومتدوين سياست

هاي بسيار جدي و تأثيرگذار هاي روستايي از برنامهخانه
هزينه بخشي از اعتبارات صرف تأمين و  شود.محسوب مي

به مانند يك حفاظ امنيتي،  ،عمراني در اين راه مسلماً
روستاهاي استان را در قبال حوادث طبيعي بيمه 

خواهدنمود.
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