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  آباد هاي كشت و صنعت بر توسعة شهر نوبنياد پارس بررسي تأثير فعاليت
  

  ريزي شهري، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران دانشجوي دوره دكتري جغرافيا و برنامه ـ رجب پناهي
  رافيا، دانشگاه تهران ـ استاد دانشكده جغ*زياري... ا كرامت

  
  6/9/1387:  تأييد نهايي   2/3/1387 :پذيرش مقاله

  
  چكيده

آباد، تحوالت اجتماعي ـ    كشت و صنعت بر پويش شهرنشيني در شهر نوبنياد پارس شناخت تأثير فعاليت
هاي كشت و صـنعت بـر توسـعه           آباد و شناخت سازوكارهاي تأثير فعاليت       اقتصادي و كالبدي شهر پارس    

اي ـ بنيادي و روش بررسـي آن     توسعه،نوع تحقيق. آباد، از مهمترين اهداف اين بررسي است ر پارسشه
آبـاد ـ كـه در اولـين دوره      دهد كه جمعيت شـهر پـارس   نتايج بررسي نشان مي. توصيفي ـ تحليلي است 

هاي  ـ با نرخ رشـدي بـسيار بـاال در بـين شـهر      بوده است نفر 500 در حدود 1335سرشماري در سال 
توسعة ايـن شـهر     .  نفر افزايش يافته است    82000 به   1385كشور، در آخرين دورة سرشماري در سال        

هـاي اشـتغال صـورت گرفتـه و           هاي كشت و صـنعت و فرصـت         عمدتاً در نتيجة گسترش فعاليت مجتمع     
 وابـسته  اي هاي زنجيـره  هاي ناشي از فعاليت فرآيندهاي توليدي و صنايع تبديلي و سرانجام ارزش افزوده 

توسـعة  . مقياس با مديريت دولتي، روند توسـعة آن را سـرعت بخـشيده اسـت                به بخش كشاورزي كالن   
در . هاي مختلفي برمبناي آن داير گرديده است        وجود آورده و بنگاه     كشاورزي همچنين مشاغل جديدي را به     

اد شـده و درنهايـت حجـم        اي ايج   وكار تازه   ها و مراكز كسب     هاي اصلي و فرعي به شهر، مغازه        مسير جاده 
 درصد افراد مورد بررسي در پژوهش حاضـر، بـر ايـن             94. افزايش يافته است    وشد به شهر مشخصاً     آمد

اي اقتصادي وابسته به آنها، بيشترين تأثير را در توسعة فيزيكـي و             ه ها و فعاليت    باورند كه كشت و صنعت    
 روند رشد اين شـهر بـا ديگـر شـهرهاي      ايسةمق. اند  سال گذشته داشته  40آباد، طي     كالبدي شهر پارس  

اري گـسترده و گـردش مـالي    گـذ  قرن اخير، و همچنين حجم سرمايه استان و منطقة مورد مطالعه طي نيم      
هـا و   آباد عمدتاً از كشت و صـنعت  دهد كه توسعة شهر پارس      ميهاي كشت و صنعت، نشان        باالي شركت 

  .تهاي وابسته به آنها تأثير پذيرفته اس فعاليت
  

  .آباد هاي كشت و صنعت، شهر نوبنياد، توسعه كالبدي، فعاليت، پارس مجتمع :ها واژه كليد
  
  مقدمه

هاي انجام شده، تعداد جمعيت ساكن در مناطق شهري، در كشورهاي در حال توسعه و كـشورهاي داراي                    برمبناي بررسي 
ري، رشد طبيعي جمعيت شهرها و همچنين ادغـام و  شه اقتصاد در حال گذار، به دليل تركيبي از عوامل مهاجرت روستا ـ  

در اثر رشد فزايندة شهرها، گسترش . سرعت دو برابر خواهد شد  به پيوستن روستاهاي واقع در اطراف شهرها در داخل آنها،
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 World(ناپذير خواهد بود  فيزيكي شهر به مناطق پيرامون و همچنين افزايش تراكم و انباشتگي در درون شهرها اجتناب

Bank, 2003, 48.(  
همچنين ارتباط بين مناطق شـهري و روسـتايي بـه             هاي باال و فزاينده در شهرها و ارتباط بيشتر بين شهرها،            تراكم

آفرين، بـه    هدايت درستِ اين پويش تحول .گردد  هاي اقتصادي منجر مي     اي و رشد درآمد و فعاليت       افزايش بازارهاي ناحيه  
  ).UNDP, 2003, 128(هاي اشتغال مولد خواهد انجاميد  هاي جديد و فرصت گيري فعاليت پيدايش و شكل

اند، و در اين ميـان اشـتغال و خـدمات شـهري داراي صـرفة اقتـصادي                    وري مناطق شهري متفاوت     هاي بهره   زمينه
و تـشويق ديگـر     گذاري شهري از اثر فزايندة قوي بر روي ترغيب            وري به اين معني است كه سرمايه        امتياز بهره . اند  تراكم
  ).FAO, 2006, 56(گيرد   مي هاي باارزش باال، بهره فعاليت

ويژه كشاورزي تكـوين و توسـعه         هاي صنعتي، معدني، توريسم و به       شهرهاي نوبنياد براساس توسعة نوعي از فعاليت      
فعـاليتي خـاص در     با تمركـز خـدمات بـراي        . هاي غيرشهري وابسته است     يابند، و فلسفة وجودي آنها به رونق فعاليت         مي

گيرد و با گذشت زمان و با گسترش دامنة فعاليت كـانون شـهري، بـر                  اي معين، هستة اولية كانون شهري شكل مي         نقطه
  .گردد وسعت آن افزوده مي

، شـكل گرفتـه   1هاي كشاورزي از نوع كشت و صنعت  عنوان يك كانون شهري، براساس فعاليت       آباد به   شهري پارس 
عنوان يك نقطة شهري، از همة شهرهاي ناحيـة           گيري به   آباد از نظر سابقه و قدمت شكل        هر پارس با وجود اينكه ش   . است

شـمار   اكنون از نظر جمعيت و وسعت دومين شهر اسـتان بعـد از اردبيـل بـه               تر است، هم    دشت مغان و استان اردبيل جوان     
هاي حاصلخيز دشـت،      برداري از زمين    ور بهره منظ  آباد در راستاي طرح توسعه و عمران دشت مغان و به            شهر پارس . رود  مي
اين شهر كه ابتدا با هدف اسكان كاركنـان         ). 56،  1376قلمي،  ( شكل گرفت    1332عنوان شهري نوبنياد و نوپا در سال          به
با ايجاد شـركت كـشت و صـنعت مغـان در سـال      . ايجاد گرديد، روستا ـ شهري با كاركرد كشاورزي بود » شركت شيار«

با تأسيس شركت كشت و صنعت و دامپروري پـارس، در           . وجود آمد   گذاري گسترده در ناحيه به      براي سرمايه ، زمينه   1351
  ).106، 1369مهندسين مشاور جامع ايران، ( هكتار، اين روند شتاب بيشتري به خود گرفت 18000مساحتي در حدود 

آباد، چگـونگي تحـوالت اجتمـاعي ـ      رسبررسي تأثير فعاليت كشت و صنعت بر پويش شهرنشيني در شهر نوبنياد پا
آبـاد و     هاي كشت و صنعت بر توسعة شـهريِ پـارس           آباد، مطالعة سازوكارهاي تأثير فعاليت      اقتصادي و كالبدي شهر پارس    

آبـاد از مهمتـرين اهـداف ايـن پـژوهش       ها و شهر بـازاري پـارس   هاي مختلف كشت و صنعت    شناخت رابطة ميان فعاليت   
هـاي    هاي كشت و صنعت و فعاليت       رسد ايجاد مجتمع    ة اصلي تحقيق حاضر اين است كه به نظر مي         فرضي. آيد  شمار مي   به

 سال گذشـته، رونـد رشـد و توسـعه           40آباد تأثير داشته و شهر در طي          ناشي از آن در پيدايش و توسعة شهر نوبنياد پارس         
  . استطي كردهفيزيكي شتاباني را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Argo-industry 
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  روش تحقيق
ـ  توسـعه «نوع تحقيـق،   محـدودة جغرافيـايي پـژوهش،    . اسـت » توصـيفي ـ تحليلـي   «و روش بررسـي آن  » يـادي  بن اي 

جامعـة آمـاري مـورد بررسـي را         . آباد است   آباد و نيز خود شهر پارس       هاي كشت و صنعت واقع در شهرستان پارس         مجتمع
حجـم  . انـد   دادههاي كشت و صنعت و كاركنان شـهرداري تـشكيل          آباد، افراد شاغل در مجتمع      مردم ساكن در شهر پارس    

 مـورد  20 و 300، 150نمونه براي جامعه آماري مذكور ـ كه با استفاده از فرمول كوكران محاسبه شده است ـ به ترتيـب    
  : استفاده شده است) 1(براي تعيين حجم نمونه از رابطه . است
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اد و بعد خانوار، تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده، ميـزان اشـتغال در              متغيرهايي مانند تغييرات تعداد جمعيت، تعد     
هـاي مختلـف      هـا طـي دوره      گـذاري كـشت و صـنعت        حجم توليدات و سهم اشتغال و سرمايه        هاي اقتصادي مهم،    بخش

  .هاي مختلف بررسي شده است سرشماري و توسعه كالبدي و فيزيكي شهر طي دوره
هـاي   ارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار ايـران ـ مربـوط بـه دوره    آوري اطالعات از طريق آم گرد

همچنين براي شناخت چگونگي توسعة شهر در ادوار . نامه هم استفاده شده است مختلف ـ صورت گرفته و از ابزار پرسش 
هاي آماري از طريق    ها و شاخص    روش استخراج داده  . هاي موجود استفاده شده است      هاي هوايي و نقشه     مختلف، از عكس  

تحليل گزارش به صورت كيفي و      . ها به كار گرفته شده است        براي ترسيم نقشه   ArcGISافزار     بوده و نرم   SPSSافزار    نرم
  .هاي آماري و درصدي خواهد بود گيري از شاخص با بهره

  
  چارچوب نظري پژوهش

اند، تمـدن و شهرنـشيني اتفـاق افتـاده           خيز داشته وهوايي مناسب و خاكي حاصل     هايي از نواحي جغرافيايي كه آب       در بخش 
وجود آورد و به اين ترتيب، نه تنهـا            توليد بيشتري را به     توانست با استفاده از مازاد توليد،       انسان در چنين شرايطي مي    . است

دي مـوردنظر  آمد، بلكه با فعاليت بيشتر، قادر بـود بـه توسـعه اقتـصا        وجود نمي   مشكلي براي تأمين معيشت و بقاي وي به       
  ).40-39، 1367زاده،  سلطان(دست پيدا كند 

گروهي از طرفداران نظرية هيدروليك در پيدايش شهرها، بر اين باورند كه گذار از كشت بـاراني بـه نظـام آبيـاري،                       
هـاي اجتمـاعي و توسـعه و          هـا و بناهـاي يادمـاني، قـشربندي          همواره رشد شتابان جمعيت، تمركزگرايي، ايجاد ساختمان      

  ).141، 1373شكويي، (هاي شهري را در پي داشته است  سترش كشتزارها و در نتيجه پيدايش و توسعة سكونتگاهگ
گيرد؛ بـه ايـن معنـي كـه           براساس نظرية اقتصادي شهر، توسعة كشاورزي تحت تأثير رشد و توسعه شهري قرار مي             

 ,Rondinelli, 1983(كنـد   ي شهر را تـأمين مـي  كشاورزي هم مواد غذايي مورد نياز شهر و هم مواد اوليه صنايع توليد

كرد و  شكل اصلي شهر را موقعيت بازار تعيين مي. ها و حيوانات زنده بوده است     انواع دانه   تجارت اين شهرها در ابتدا،      ). 43
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شـهري  ميدان معاوضة كاال، تنها فـضاي بـاز         . گرفت  در فضايي گسترده، معاملة پاياپاي شهروندان و بازرگانان صورت مي         
  ).Ibid, 327(بود 

گـذاري   توانند از طريق سـرمايه  يافته مي   اين اعتقاد شكل گرفته است كه كشورهاي توسعه         نظرية قطب رشد، بر پاية    
رود   انتظار مـي  . اي، به رشد اقتصادي و رفاه دست يابند         بر، در مراكز شهري بزرگ و مراكز ناحيه         گسترده در صنايع سرمايه   

  ).Satterthwaite, 1986, 188(اين رشد به مناطق روستايي اطراف نيز گسترش يابد كه در فرايند توسعه، 
داگالس در اين زمينه معتقد است، يكي از پيامـدهاي ايـن دوگـانگي مفهـومي، وجـود آشـكار تقـسيم و تفكيكـي                         

 كليـد دسـتيابي بـه       ريزان شهري قرار دارند كـه بـه اعتقـاد آنـان شـهر               سو برنامه   ريزي است؛ در يك     كنجكاوانه در برنامه  
ريـزان توسـعه     در سوي ديگر برنامه   . سياست جانبداري شهري است     روش و سياست آنها مسلماً    . اي است   يكپارچگي ناحيه 

روش آنها نيز جانبداري روستايي اسـت؛       . كنند  روستايي، شهرها را در تضاد و يا بيگانه با منافع مناطق روستايي قلمداد مي             
گيـرد    زندگي روستايي افـزون بـر عناصـر شـهري، عناصـر روسـتايي را نيـز دربرمـي                      روستايي، هاي  اگر چه براي خانواده   

)Douglass, 1998, 120-125.(  
تواند به بهترين شكل از طريق پيوند و ارتبـاط بـا              براساس نظرية اگروپليتن فريدمن و داگالس، توسعه روستايي مي        

شمار آينـد، بـه عنـوان بـستر اصـلي        بيش از آنكه قطب رشد بهروستا ـ شهرها . توسعة شهري در سطح محلي دنبال شود
  ).Rondinelli, 1985, 76(شوند  هاي غيركشاورزي و كاركردهاي اداري ـ سياسي قلمداد مي فعاليت

هاي روابط روستا ـ شهري را در  ها و پتانسيل اين نظريه، پارادايم جديد توسعه روستايي را سازماندهي كرده و واقعيت
اگرچـه ايـن   . سـازد  پارچه مـي  آميزد ـ يك  ها ـ كه الزامات اجتماعي و اكولوژيكي را با يكديگر درمي  تدوين سياستفرآيند 

ريـزي، در     تمركززدايـي و مـشاركت در برنامـه        رويكرد، به شكل محدودي به كار بسته شده است، ليكن نقش بسزايي در            
توان در  وبنياد ايران را از منظر استقرار در فضا و كاركرد، ميشهرهاي ن ).Jezef, 2001, 150(منطقة آسيا ايفا كرده است 

شهرهاي نوبنياد پيوسـته و    يعني شهرهاي سازماني ـ صنعتي، اقماري، شهرهاي نوبنياد با هويت مستقل،   پنج گروه عمده،
  ).135، 1384 ،شركت عمران شهرهاي جديد(بندي كرد  شهرهاي شركتي طبقه

هـاي     اجتمـاع   هـاي شـركتي،     شـهرك . آيـد   شـمار مـي     ژوهش، جزو شهرهاي شركتي بـه     شهر مورد مطالعه در اين پ     
هـاي صـنعتي ـ     هـا و مجتمـع   هاي جديد صنعتي؛ مانند كـشت و صـنعت   اي براي اسكان شاغالن مجتمع شده ريزي برنامه

بـرداري از     ه و بهره  اين گونه شهرها براي مقاصدي، نظير استقرار صنايع جديد در نواحي دورافتاد           . معدني و كشاورزي است   
يابي دقيق است و مسائلي همچون هزينة        اين الگو، اغلب فاقد مطالعات مكان     . اند  وجود آمده   منابع طبيعي در نقاط جديد، به     

وهـوا، موجـب عـدم        ونقل، فقدان آب كـافي، و نامـساعد بـودن آب            وساز، فقدان شرايط مساعد براي حمل       هنگفت ساخت 
  ).Miller, 2006, 17(جذابيت آنها شده است 

  
  ها بحث و يافته

.  كيلومتري مركز استان اردبيـل واقـع شـده اسـت           210آيد، كه در      شمار مي   آباد از شهرهاي نوبنياد و جديد كشور به         پارس
آبـاد    در اين ناحيه به اجرا درآمده اسـت، مركـز شهرسـتان پـارس        1370براساس تقسيمات جديد كشوري كه از آغاز سال         
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 1332آباد به سال  اد موجود و مطالعات ميداني حاكي از آن است كه سابقة احداث و توسعة شهر پارساسن. شود شناخته مي
  ).35، 1377قاسمي، (گردد  و اسكان عشاير مرزي آذربايجان برمي

اي  آباد، كه به صورت قصبه  كل جمعيت پارس1335براساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور در سال        
 نفـر   495كـرده،     هاي شمالي مغان ايفاي نقش مـي        هاي شمالي ناحيه اردبيل براي دسترسي به دشت         اهكوچك در مسير ر   

كني و كارخانـه      هاي پنبه پاك    هاي بزرگ كشاورزي، كشت و صنعت مغان و احداث كارخانه           در پي اجراي طرح   . بوده است 
آباد نيز آغاز شد؛  ، رشد و توسعه شهر پارس1340ه هاي گستردة دولتي در ناحيه مغان از آغاز ده گذاري قند و انجام سرمايه

آباد   انجام گرفت، جمعيت پارس1345كه در دومين سرشماري عمومي نفوس و مسكن رسمي كشور كه در آبان  اي  گونه  به
  . نفر رسيد2733به 

ي شـديد   درصد رسيده است كه نـشان از مهاجرپـذير  8/17، رشد ساالنه جمعيت در اين شهر به       1335-45در دوره   
انجـام   1355در سومين دوره سرشماري عمومي نفـوس و مـسكن كـشور كـه در سـال                  . آباد طي دوره مذكور دارد      پارس

 انجـام   1365كـه در سـال        در دوره بعـد از انقـالب،      .  نفر رسيد  8912 درصد، به    8/11پذيرفت، تعداد جمعيت شهر با رشد       
 1شكل. دهد  نشان مي1355-65 درصد را طي دهه 4/11ليانه  نفر رسيد كه رشد سا     27792شهر به   گرفت، تعداد جمعيت    

  . دهد  نشان مي1385 تا 1335آباد را طي دوره  تعداد جمعيت شهر پارس
  

  
  
  
  
  
  

  )1335-85(آباد  تحوالت جمعيت شهر پارس. 1شكل 
  

رشـد  . يد نفر رس  60,485، كل جمعيت شهر به      1375در پنجمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن  كشور در سال            
بـاالخره در آخـرين دورة سرشـماري      .  درصـد رسـيده اسـت      6/7جمعيت شهر طي اين دوره تا حدودي كاهش يافته و به            

بنابراين رشـد جمعيـت ايـن شـهر در          .  نفر گذشت  82,000، تعداد جمعيت شهر از      1385عمومي نفوس و مسكن در سال       
، 1375،  1365،  1355،  1345،  1335كـز آمـار ايـران،       مر( درصد بـوده اسـت       1/3 معادل   1385 تا   1375فاصلة بين دهه    

  . دهد  نشان مي1385-1335هاي  آباد را طي سرشماري ، تحوالت نرخ رشد جمعيت شهر پارس2شكل ). 1385
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  )1335-85(آباد  تحوالت نرخ رشد جمعيت شهر پارس. 2شكل 

  
داد جمعيت يك آبادي كوچك، كه اكنون دومـين شـهر اسـتان اردبيـل                ساله، تع  50نتيجه اينكه در طول يك دوره       

 نفـر  81782 به 1335 نفر در سال 459 برابر شده و از 180  شود، تقريباً آيد و به نام شهر پارس آباد شناخته مي       شمار مي   به
 خانوار در سال 17638ه ب1335 خانوار در سال 92آباد از  همچنين تعداد خانوارهاي شهر پارس.  رسيده است1385در سال 

، تحوالت تعداد خانوار، جمعيت و نرخ رشد ساالنه جمعيت شهر پارس آباد را بـين                1جدول  . افزايش پيدا كرده است    1385
  . دهد نشان مي 1385 تا 1335هاي  سال

  )1335-85(آباد  تحوالت خانوار، تعداد جمعيت و رشد ساالنه جمعيت شهر پارس. 1جدول 

  سال
  رتعداد خانوا

  )نفر(
  تعداد جمعيت

  )نفر(
  بعد خانوار

  )نفر(
  رشد ساالنه جمعيت

  )درصد(

1335  92  459  5  -  
1345  547  2733  5  8/17  
1355  1748  8912  1/5  8/11  
1365  4649  27792  6  4/11  
1375  10385  60485  8/5  6/7  
1385  17638  81782  6/4  1/3  

  )1335-85(ي نفوس و مسكن هاي عموم  نتايج سرشماري  مركز آمار ايران،:منبع  
  

  بررسي تحوالت و رشد كالبدي شهر
هـاي گذشـته، ايـن شـهر همـواره            آباد، حاكي از اين واقعيت است كه در طول سـال            بررسي روند رشد جمعيت شهر پارس     

 هـاي گـسترده در زمينـه    گـذاري   هاي عمرانـي و سـرمايه      پذيراي مهاجران زيادي بوده است، كه به همراه گسترش برنامه         
هاي   اي شتابان ادامه داشت، در سال       روند مهاجرت كه در گذشته به گونه      . اند  اشتغال و سكونت به اين شهر مهاجرت كرده       

  .تري به خود گرفته و اندكي از شتاب آن كاسته شده، ليكن متوقف نشده است اخير تا حدودي شكل متعادل
ليه شهر به صورت متمركز در كنار بخش قديمي         ، هستة او  1332هاي كشت و صنعت در سال         پيش از شروع فعاليت   
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ـ  ـ  شهر  هاي  هاي كشت و صنعت، خانه با تشكيل شهر پارس آباد، فعاليت. شد  محدود مي كه اطراف مسجد جامع قرار دارد 
اولين طرح توسعه را دفتـر فنـي وزارت كـشور در    . شكل گرفتسازماني، فضاهاي اداري و فرودگاه قديمي در شرق شهر،        

گسترش شهر تا زمان تهية طرح هادي در سال      .  براي اين شهر تهيه كرد، ولي شهر براساس آن توسعه نيافت           1345سال  
شـرقي    ، گسترش شـهر در سـمت جنـوب        1365در طرح هادي سال     . گرفت  ، عمدتاً در بخش جنوبي شهر انجام مي       1365

يمـت زمـين در حاشـيه شـهر، برخـي      پيشنهاد شد و بخش عمدة اين طرح عملـي گرديـد، امـا بـه دليـل پـايين بـودن ق         
هـاي خـدماتي داخـل        در اين مقطع، در برخي از كاربري      . وسازها در خارج شهر و عمدتاً در سمت جنوب اتفاق افتاد            ساخت

 هكتـاري در   77 به بعد، تفكيـك اراضـي        1377از سال   . صورت غيرمجاز صورت گرفت     وسازها به   محدوده شهر نيز ساخت   
). 67،  1379مهندسين مـشاور بانيـان،      (ي از قطعات شروع شد      خوسازهايي در بر     و ساخت  بخش جنوب غربي انجام گرفت    

  . دهد  نشان مي1375 تا 1330آباد را از سال  ، روند توسعة شهر پارس3شكل 
  

  
  )1330-75(آباد  توسعه ادواري شهر پارس. 3شكل 

  آباد  طرح جامع شهر پارس:منبع        
  

آباد ايـن اسـت كـه اگرچـه تمـامي مراكـز               جه به تأثير كشت و صنعت در توسعة شهر پارس         يكي از داليل اصلي تو    
 امـا سـرعت      تري دارند،   طوالنيآباد، سابقة مدنيت و شهرنشيني        شهري موجود در منطقة مورد بررسي، در مقايسه با پارس         

هاي منطقـه پيـشي گرفتـه اسـت و          اي شتابان بوده كه در يك دورة پنجاه سـاله از همـة شـهر                توسعة اين شهر به اندازه    
شـهر  (هاي توليدي، بعد از مركز اسـتان    تعداد جمعيت و حجم فعاليت ها، مانند وسعت،   اكنون از نظر بسياري از شاخص       هم

هـاي    متوسط رشد ساالنة جمعيت شهرهاي استان اردبيـل را در دوره      2جدول  . رود  شمار مي    دومين شهر استان به     ،)اردبيل
  .دهد مختلف نشان مي
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  )درصد) (1335-85(متوسط رشد ساالنه جمعيت شهرهاي استان اردبيل . 2جدول 

 1335-85 1375-85 1365-75 1355-65 1345-55 1335-45  نام شهر
  25/8  25/3  35/3  67/3  88/5  94/26  اصالندوز

  00/11  06/3  1/8  05/12  55/12  53/19  آباد پارس
  65/3  56/0  77/2  70/3  04/7  19/4  سوار بيله

  17/5  82/1  10/4  24/6  26/2  77/11  جعفرآباد
  56/4  82/0  5/3  22/10  08/5  22/4  گرمي
  74/3  94/1  9/1  67/6  87/5  43/2  اردبيل
  00/4  78/0  18/4  31/9  39/3  52/2  خلخال
  67/2  25/2  01/1  08/6  16/3  96/0  سرعين
  09/4  -50/0  71/5  91/1  75/1  08/12  گيوي
  37/4  10/2  37/4  34/8  95/4  22/2  شهر مشگين
  04/3  56/2  32/4  13/6  20/1  08/1  نمين
  82/1  -54/0  35/1  85/2  99/1  53/3  نير
  38/0  -04/1  -65/0  -05/2  48/5  71/3  كلور

  54/1  -13/1  38/2  17/3  40/0  97/2  هشتجين
  1335-85هاي   مركز آمار، نتايج سرشماري سال:منبع 

  
  آباد تأثير تحوالت ناحيه در توسعة شهر پارس

به مركز شهري نـسبتاً بـزرگ، فعـال و          ) 1345-1385(سرعت و در طول چهار دهه         اهميت، به   آباد از يك آبادي كم      سپار
اي به اين شهر بخشيده بود، و         اك و استقرار در حاشية جنوبي رودخانة ارس، برتري ويژه         حاصلخيزي خ . پويا تبديل گرديد  

مركز ناحية مغـان بـدل سـاخت و         عنوان    و آن را به شهري جديد و به       در پيوند با مسائل ديگر، بالندگي آن را سبب گرديد           
  .توان برمبناي نظريه هيدروليك توجيه كرد تحوالت مذكور را مي. بندي اقتصادي آن را شكل داد ساختار و استخوان

 سـاماندهي   اي، روند توسعة شهر را تسريع كرد و شهر نيز به نوبة خود موجب               عنوان اقتصاد پايه    توسعة كشاورزي، به  
هـاي مخـتلط      هـاي كـشاورزي و فعاليـت        بخش كشاورزي گرديد و به قطب مهم كشاورزي و مركز تهيه و توليد فرآورده             

منظور افزايش انـواع محـصوالت و    شرايط اقليمي و حاصلخيزي خاك، زمينة توسعه را به. كشاورزي و بازرگاني تبديل شد  
اقـدامات  . هاي اشتغال جديـد در ايـن ناحيـه فـراهم آورد             تصادي و فرصت  هاي اق   توليدات كشاورزي و ايجاد انواع فعاليت     

 عرضـة انـواع خـدمات و      وونقـل در ناحيـه   هاي گـستردة حمـل   هاي مدرن آبياري و شبكه دولت، در زمينة گسترش شيوه 
. گرديـد هاي كشاورزي، موجب رشد و توسعه شهر و ايجاد مراكز اداري، خدماتي و تجاري مختلفي در سـطح شـهر                       نهاده
هـاي   ها و مراكـز تجـاري و تعميرگـاه          فروشگاه. هاي مختلف شهر شكل گرفت      ها و مراكز فعاليت گوناگون در بخش        بنگاه

طور مشخص در دوطرف مسير خيابان اصلي         آالت كشاورزي، در نقاط مختلف شهر و به         ويژه مراكز تعمير ماشين      به  زيادي،
  ). 78  همان،(توسعه فضايي مهمي دست يافت د گرديده و شهر به كه از شرق تا غرب شهر كشيده شده است، ايجا
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 اتفاق افتاد كه شامل چند محلة محدود، از         1332هاي پيش از       در سال   آباد، تقريباً   گيري هستة اوليه شهر پارس      شكل
ي داشـت و تنهـا      ي روسـتاي  ي سيما  شهر در اين مقطع كامالً    . شد  آباد مي   جمله محله مساجد عباسيه و جامع و محلة درويش        

  . در جهت شرقي ـ غربي امتداد يافته بود شود ـ خيابان اصلي شهر ـ كه امروزه با نام خيابان امام خميني شناخته مي
سـازي شـركت      هاي خانه   فعاليت كامالً كند بود و اين روند با آغاز          1355روند توسعة كالبدي و فيزيكي شهر تا سال         

 تا به امـروز شـكل       1365سومين مرحله از توسعه، از سال       .  سمت شرق هدايت كرد    شيار شتاب گرفت و توسعه شهر را به       
اليـه شـرقي و غربـي در          در جهت شمال و جنوب شرقي و بعد از آن در منتهي             در اين مقطع گسترش شهر عمدتاً     گرفته و   

  ).124، 1369مهندسين مشاور آبان، (حال وقوع است 
از فزاينده در خصوص تأمين سكونتگاه براي خيل عظيم جمعيت متقاضـي  به نيدر نتيجه، شهر به منظور پاسخگويي     

مسكن، ناگزير از توسعه در جهات ديگرشهر است و در اين فرايند، شهر نابودي چيزي را هدف قرار داده كه به خـاطر آن                        
ه نظيـر آن را     به وجود آمده و به شكوفايي رسيده است، و آن چيزي نيست جز اراضي حاصلخيز و گرانبهاي كشاورزي كـ                   

كند فرايند توسعة شهر بسيار سنجيده و منطقـي صـورت              مجموعه شرايط مذكور ايجاب مي      بنابراين،. توان يافت   كمتر مي 
آباد است ـ تا سال   هاي كشت و صنعت در ناحيه پارس گيري مجتمع  مصادف با آغاز شكل  كه تقريباً-1348از سال . گيرد

از سـال   ، رونـد توسـعة شـهر را         4شكل  . ان در حدود يازده برابر افزايش يافته است       ، وسعت اين شهر با رشدي شتاب      1381
  . دهد  نشان مي1381 تا 1348

  
  )1348-81(آباد  محدوده شهر پارس. 4شكل 

  برداري  سازمان نقشه2001اي   و تصوير ماهواره1338 عكس هوايي سازمان جغرافيايي :منبع
  

  ها أسيس كشت و صنعتآباد بعد از ت  پارس تحوالت ناحيه
گونه تحـول مثبـت و درخـور تـوجهي در منطقـه صـورت                 گونه كه اشاره شد، تا زمان تأسيس كشت و صنعت، هيچ            همان
 شـهري و  ةهاي عشايري ـ در اين ناحيـه هـيچ نقطـ     جز چندين آبادي ـ آن هم به صورت پراكنده و گروه  گرفت و به نمي
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بـرداري مبتنـي بـر     ، با هدف بهره1352 صنعت و دامپروري مغان در سال تا اينكه شركت كشت و . روستايي وجود نداشت  
 هكتار تأسيس شد و شروع به فعاليـت  48000اي به وسعت     هاي كشاورزي در محدوده     كشاورزي مكانيزه و علمي از زمين     

  ).134همان، (كرد 
ف و فراوانـي را در      ايجاد مجتمع كشت و صنعت و دامپروري مغـان و توسـعه كـشاورزي مكـانيزه، تحـوالت شـگر                   

برداري از منابع آب و خاك ناحيه، در زمينة تغيير كشاورزي سنتي و معيشتي به كشاورزي صنعتي و تجاري و مـدرن                        بهره
هـاي كـشاورزي و افـزايش ارزش افـزودة            وجود آورد، كه نتيجة نهايي آن در قابليت جذب سرمايه، بازدهي سريع زمين              به

ت كشاورزي به محصوالت و مواد نهايي و در نتيجـه بـاال رفـتن درآمـد كـشاورزان و                    حاصل از تبديل مواد خام محصوال     
  ).86، 1369مهندسين مشاور جامع ايران، (برداري از زمين، نمود پيدا كرد  ارتقاي سطح زندگي آنان و پايداري بهره

هـا و صـنايع     و توسعة كارخانه  برداري و كشاورزي مكانيزة وسيع و متنوع، شرايط الزم را براي تكوين               هاي بهره   نظام
، در ناحيه فراهم كرده و اين صنايع باعث گسترش و شيوع            ...ميوه و     سازي، آب   كارخانه رب   هاي قند،   مهم، از جمله كارخانه   

اي   گونه  روند و شتاب توسعه در ناحيه بسيار روشن و اميدواركننده است، به           . گستردة دانش و فناوري در ناحيه گرديده است       
هاي اشتغال گوناگون، مهاجران زيادي را از منـاطق مختلـف اسـتان و حتـي      فرصتطول چند دهة گذشته با ايجاد   كه در   
، 1375 نفر مهاجرِ وارد شده به استان اردبيل تـا سـال   121436از كل . سوي خود جذب كرده است ه  هاي همجوار ب    استان

 درصـد مهـاجران وارد   5/16شدند ـ كـه در حـدود    ) آباد رسعمدتاً شهر پا(آباد   نفر وارد شهرستان پارس20,000در حدود 
هـاي كـشت و صـنعت مغـان و پـارس و صـنايع و                هاي تحقيق، مجتمـع     براساس يافته . دهد  شده به استان را تشكيل مي     

با ايجـاد كـشت و صـنعت و         . هاي مهاجرت به اين شهر عنوان شده است         انگيزهترين    هاي وابسته به آنها، از اصلي       فعاليت
هاي آبياري گسترده و وسيع در ناحيه احداث شد، كه ضمن ايجاد شرايط بـراي آبيـاري                   هاي كانال   پروري مغان، شبكه  دام

  ).89همان، (نشين، فراهم كرد  هاي كشاورزي در مقياس بزرگ، زمينه را براي اسكان عشاير كوچ زمين
هاي طبيعي و كـشاورزي فـراوان، بـا آغـاز             نسيلمندي از توان و پتا      طور كلي، ناحيه مورد بررسي، با توجه به بهره          به

در آن زمـان، روابـط      .  دسـتخوش تغييـر و تحـوالت گـسترده و شـگرفي شـده اسـت                 فعاليت واحدهاي كشت و صـنعت،     
هاي اشتغال جديـد و متنـوعي         آباد و روستاهاي واقع در حوزة پسكرانة آن شكل گرفت، فرصت            اي بين شهر پارس     گسترده

مهمتر از همه اينكه روند توسعه و آبـاداني در بخـش   . آمد و رفاه مردم ناحيه مشخصاً افزايش يافت  وجود آمد و سطح در      به
گرفت، شـكلي   هاي ابتدايي و غيرعلمي انجام مي      هاي كشت و صنعت، با روش       مهمي از كشور كه پيش از تأسيس مجتمع       

هاي مختلـف      انواع خالقيت و نوآوري در زمينه      علمي و منطقي پيدا كرد و اين ناحيه را به كانون تمركز سرمايه و ثروت و               
توان تحول مثبتي      كشت و صنعت مغان آغاز شد، مي        مجموعة اين تحوالت گسترده را، كه با تأسيس مجتمع        . بدل ساخت 

  ).66، 1380  حسيني،(ود پيدا كرد آباد، نم ترين جلوة آن در تكوين و توسعة شهر نوبنياد پارس تلقي كرد كه بهترين و مثبت
كننده در اين مطالعه، عقيده دارند      درصد افراد شركت   63هاي ميداني، در حدود       دست آمده از بررسي     براساس نتايج به  

هاي وابسته به كشاورزي است و        هاي كشاورزي و فعاليت     آباد، ناشي از فعاليت     شده در شهر پارس     كه بيشترين درآمد هزينه   
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 3در جـدول    . گيرنـد   هاي شهر به شدت تحت تأثير قـرار مـي           ا و فعاليت  ه  در صورت بروز ركود در اين بخش، ديگر بخش        
  .ترين نتايج به دست آمده از مطالعات ميداني نشان داده شده است مهم

  

  )درصد(هاي شغلي و خدمات زيربنايي  تأثير كشت و صنعت در شرايط زندگي، توسعه شهري و ايجاد و گسترش فرصت. 3جدول 
       

  دامنه
  شرح               

  جمع كل  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم

  100  17  40  36  3/5  7/1  ها در بهبود زندگي مردم شهر تأثير كشت و صنعت
  100  31  53  4/15  3/0  3/0  ها در توسعه و آباداني شهر تأثير كشت و صنعت
هاي اشـتغال و   ها در ايجاد فرصت تأثير كشت و صنعت  

  گسترش خدمات زيربنايي در شهر
3/1  7/16  15  7/39  3/27  100  

   نگارندگان:منبع
  

 3/5هاي وابسته در حـد بـسيار كـم،     هاي كشت و صنعت و فعاليت  درصد افراد اعتقاد دارند كه مجتمع7/1در حدود   
بـه  . گـذارد    درصد خيلي زياد، در زندگي آنها تأثير مي        17 درصد زياد و باالخره در حدود        40 درصد متوسط،    36درصد كم،   

  .ها در حد زياد و خيلي زياد در بهبود زندگي آنها نقش داشته است  اكثريت افراد بر اين باورند كه كشت و صنعتعبارتي،
 31 درصد در حد زيـاد و        53 درصد در حد متوسط،      4/15 درصد كم،    3/0 درصد افراد در حد بسيار كم،        3/0در حدود   

در . دانند آباد مؤثر مي نعت را در توسعه و آباداني شهر پارسهاي كشت و ص درصد در حد بسيار زياد، ايجاد و توسعه مجتمع
  .دانند نتيجه، اكثريت افراد شهر كشت و صنعت را در فرآيند تكوين و توسعه شهر مؤثر مي

در . آباد سكونت دارنـد     درصد كاركنان، در شهر پارس     80ها، يعني بيش از       هاي كشت و صنعت     اكثر كارمندان مجتمع  
 درصد  3/3اند و محل سكونت       سوار سكونت اختيار كرده     هاي كشت و صنعت در شهر بيله        كنان شركت  درصد كار  11حدود  

  .كاركنان نيز شهر اصالندوز ـ دومين شهر شهرستان پارس آباد ـ است
 موجب كند شدن فرآيند رشـد و توسـعة           ها،  دهنده، عقيده دارند كه حذف كشت و صنعت          درصد افراد پاسخ   65حدود  

شود   هاي كشت و صنعت باعث كند شدن توسعه شهر مي           اند كه حذف مجتمع      درصد افراد اظهار كرده    28. دشهر خواهد ش  
  .وجود نخواهد آمد ها تغييري در پويش توسعه شهر به  درصد اعتقاد دارند كه با حذف كشت و صنعت7و در حدود 

دامپروري مغان و پارس كـه از محـل      منظور ايجاد دو مجتمع كشت و صنعت و           گذاري انجام گرفته، به     حجم سرمايه 
هـا     گردش مالي دو شركت مذكور در طـول سـال ده           .رسد  گذاري كالن ملي صورت گرفته، به ميلياردها تومان مي          سرمايه

هـاي كـشت و صـنعت و          شـركت .  هزار نفر است   10,000ها در حدود      زايي در اين شركت     ميليارد تومان، و مجموع اشتغال    
ـ  به اين ترتيـب مـي     . كنند   ميليارد تومان در قالب حقوق و دستمزد به كاركنان پرداخت مي           40پارس ساالنه در حدود      وان ت

گزارش هيئت مديره كشت و صنعت مغان،       (هاست    هاي اين شركت    گفت كه حيات اقتصادي شهر عمدتاً وابسته به فعاليت        
1386 ،23.(  
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 شامل آمار استنتاجي و توصيفي، از جمله فراواني، ها كه نامه ها پس از استخراج اطالعات پرسش تجزيه و تحليل داده   
متغيرة تحليل عاملي و بررسي عوامـل مختلـف            تك tدرصد، ميانگين، ميانه، نما، انحراف استاندارد و آمار استنباطي شامل           

ي به كـل    متغيره بدين منظور استفاده شد كه براساس نمونة موردنظر، متغير            تك tاز آزمون   . با يكديگر است، انجام گرفت    
شود، به اين صورت كه پاسخ جامعه بـه           صورت فرضي برآورد مي     اين آزمون، ميانگين جامعه به    در  . جامعه تعميم داده شود   

شود، و اين شـاخص بـه عنـوان           ها ضرب مي    شود و در تعداد پرسش      نامه در حد متوسط در نظر گرفته مي         سؤاالت پرسش 
دهـد كـه      دست آمده از آزمون اين فرضيه، نشان مـي           اشاره شد، نتايج به    گونه كه   همان. گردد  ميانگين جامعه محسوب مي   

  سـت دار   معني α=05/0 در سطح    t=702/4 است و تفاوت با توجه به        2M=3 و   1M = 05/4دهندگان    ميانگين نظر پاسخ  
ـ   هاي كشت و صنعت و فعاليت  ايجاد مجتمع،دهد كه افراد و نشان مي  سته بـه آن را در پيـدايش و توسـعة شـهر     هـاي واب
  .دانند آباد مؤثر مي نوبنياد پارس

دهد كه كاركنان شهرداري با       ، استفاده گرديده و نتيجة بررسي نشان مي       1ها از آزمون شفه     منظور بررسي نظر گروه     به
شت و صنعت بـا     هاي ك    و در آخر كاركنان شركت     2M=14/4 و سپس كاركنان خدمات داخل شهر با         1M=05/4ميانگين  

60/3=2M     با نتيجة آزمون ،t هاي بررسي، كاركنان بخش خـدمات شـهري نـسبت بـه ديگـر                 و براساس يافته    اند،   موافق
  .ترند ها در اين زمينه موافق گروه

  
  گيري  نتيجه

 به مثابـه    هاي حاصلخيز دشت    برداري از زمين    منظور بهره   آباد در راستاي طرح توسعه و عمران دشت مغان و به            شهر پارس 
جمعيت شـهر در    .  نفر جمعيت داشت   459 جمعاً   1335اين شهر در سال     .  شكل گرفت  1332شهري نوبنياد و نوپا در سال       

 نفـر   60485 بـه    1375 نفـر و در سـال        27796 به   1365 نفر، در سال     8912 به   1355 نفر، در سال     2050 به   1345سال  
  . نفر رسيد82,000، جمعيت اين شهر به 1385 مسكن در سال براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس و. افزايش يافت

 بـه ترتيـب     1375-85 و   1365-75،  1355-65،  1345-55،  1335-45هـاي     آبـاد در دوره     رشد جمعيت شهر پارس   
هـاي   آبـاد طـي دوره    درصد بوده و اين امر نشان از مهاجرپذير بـودن شـهر پـارس             1/3 و   6/7،  4/11،  8/11،  8/17معادل  

  . مذكور دارد
آباد در فاصـله      اي، جمعيت شهر پارس     هاي هوايي و تصاوير ماهواره      دست آمده از بررسي عكس      براساس اطالعات به  

  .، در حدود يازده برابر افزايش يافته است1381 تا 1348هاي  بين سال
 مـالي دو  گذاري وسيعي انجام گرفته و گردش كشت و صنعت و دامپروري مغان و پارس، سرمايه براي ايجاد مجتمع    

هاي كشت و صنعت، سهم عمدة اشتغال شهر را به خود             مجتمع. شركت مذكور در طول سال بالغ بر ميلياردها تومان است         
هاي آنان و صنايع وابـسته    ها، كاركنان و خانواده     ونقل مايحتاج شركت    افزون بر اين، خدماتي مانند حمل     . اند  اختصاص داده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scheffe 
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هاي اشتغال غيرمـستقيم      فرصت   ـ ها   چندين برابرِ اشتغال مستقيم شركت     ـ ها   شركت هاي  و ديگر خدمات مرتبط با فعاليت     
هاي كشت و صـنعت، غيـرممكن         توان گفت كه ادامه حيات اين شهر بدون مجتمع          طور كلي مي    به. وجود آورده است    را به 
  .نمايد مي

عـة ميـداني و اسـتخراج نتـايج         دست آمده از طريـق بررسـي متـون و منـابع و همچنـين مطال                 هاي به   براساس يافته 
هاي وابسته    هاي كشت و صنعت و فعاليت       شركت    درصد افراد، بر اين باورند كه تكوين و توسعة         90ها، بيش از      نامه پرسش

گيري و توسعة شهر ايفا كرده و در صورت حـذف             ها، نقش اصلي را در شكل       به آنها و مازاد كشاورزي ناشي از اين فعاليت        
  .ت اقتصادي و اجتماعي شهر ناممكن خواهد بودآنها، ادامه حيا

هـاي كـشت و صـنعت بـا           ، سپس كاركنان شـركت    M=8براساس نتايج آزمون شفه، كاركنان شهرداري با ميانگين         
، اعتقاد دارند كه مازاد توليـدات       M=63/3كننده خدمات داخل شهر با ميانگين          و باالخره، بخش ارائه    M = 08/4ميانگين  

ها و صنايع وابسته بـه آنهـا، بيـشترين تـأثير را در توسـعه اقتـصادي،                    هاي كشت و صنعت و فعاليت       عكشاورزي در مجتم  
  .آباد داشته است جمعيتي و كالبدي شهر نوبنياد پارس

آبـاد ايـن اسـت كـه      ها و كشاورزي در توسعه شهر پـارس  يكي از داليل توجه و مطالعة نقش خاص كشت و صنعت     
ها،   مطالعه وجود دارند كه داراي تاريخ نسبتاً طوالني هستند و از نظر دسترسي و شبكة راهشهرهاي زيادي در منطقة مورد  

شان، بـه ميـزان پـنج دهـة اخيـر            آباد دارند، ليكن، توسعه آنها در طول تاريخ طوالني          تري نسبت به پارس     موقعيت مناسب 
  .آباد نبوده است پارس
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