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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه بيشتر سرمايهگذاريها ،مخصوصاً در بعد اقتصادي ،در کالنشهرها صورت ميگيرد از
آن جهت که عقيده عمومي بر آن است که سرمايهگذاري در کالنشهرها مقرون به صرفه است .اين امر باعث توسعه
تک بعدي در منطقه و فقط در يک شهر خاص ميگردد که نتيجه آن افزايش نابرابري منطقهاي است و ديگر شهرهاي
منطقه از توسعه باز ميمانند درحاليکه شهرهاي ديگر ممکن است داراي توانها و پتانسيلهاي خوبي جهت توسعه
اقتصادي باشند.
يکي از مهمترين اهداف در برنامهريزي منطقهاي ،کاهش نابرابريها و توسعه منطقه با استفاده از توانهاي هر منطقه
است .الزمه رسيدن به اين امر توجه به شهرهاي کوچک به عنوان راهبردي که باعث توسعه اقتصادي اين شهرها و
منطقه ميگردد حائز اهميت است.
اين تحقيق با هدف مطالعه نقش شهرهاي كوچك در توازن و توسعه منطقهاي ،به مطالعه شهرهاي کوچک استان
فارس که بين  55-15هزار نفر جمعيت دارند ،ميپردازد.
روش پژوهش :روش پژوهش «توصيفي-تحليلي»است كه بر مبناي مؤلفه جمعيتي و بهکارگيري مدلهاي كمي انجام
شده است در پژوهش حاضر جهت بررسي نقشي که شهرهاي کوچک در توسعه اقتصادي منطقه ميتوانند ايفا کنند از
دو روش اقتصادي ،ضريب مکاني و تغيير سهمي بهره گرفته شده است.
نتيجهگيري :نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که شهرهاي کوچک استان فارس با توجه به پتانسيلها و روشهاي
انجام شده ميتوانند با ارائه کارکردهاي صنعتي ،خدماتي و کشاورزي در بهبود شرايط اقتصادي خود و کل منطقه تأثير
گذار باشند .بر طبق هر دو روش اين شهرها در بخشهاي مختلف توسعه داراي ضرايب رشد مثبتي در مقايسه با استان
بودهاند .الزمه وارد شدن اين شهرها در توسعه اقتصادي منطقه ،دادن نقش اقتصادي به هر يک از اين شهرها متناسب
با پتانسيلهاي آنهاست؛ که اين امر نيز به نوبه خود راهبردهاي ويژهاي را ميطلبد که بايد با برنامهريزي منظم و
دقيق و با حمايت دولت در اين شهرها صورت پذيرد.
واژگان كليدي :شهر کوچک ،توسعه منطقهاي ،اقتصاد ،استان فارس

رحیمه شیروان و زهرا سادات (سعیده )زرآبادی

مقدمه
در سالهاي گذشته ،عمده مباحث و مطالعات
شهري و منطقهاي در جهان ،به ويژه در کشورهاي در
حال توسعه ،بر ضرورت شناخت و تحليل اهميت نواحي
متروپل ،شهرهاي بزرگ و بعضاً شهرهاي جديد تاکيد
داشته است .بر اين اساس که اصوالً شهرهاي درجه دوم
و سوم از لحاظ اقتصادي و بازگشت سود نميتواند کارايي
الزم را داشته باشد .درحاليکه يکي از ارکان توسعه (بر
اساس برنامه چهارم توسعه عمراني) يکپارچگي منطقه و
رفع عدم تعادلهاي اقتصادي و اجتماعي است( .موحد و
مسعودي راد )211 ،2322
در دو دهه اخير ،از جمله قدمهاي عملي براي رشد
همراه با تعادل اقتصادي بين مناطق کشور و شهرها و
روستاها ،سرمايهگذاري صنعتي و کمک به واحدهاي
کوچک اقتصادي در شهرهاي کوچک و روستاها ميباشد؛
و در واقع صنايع بزرگي که با اقتصاد شهرهاي بزرگ
متناسب است ،نميتواند در شهرهاي کوچک استقرار
يابد( .مبين نعمتي )32 ،2335
به هر حال هدف از ايجاد تحرک در شهرهاي
کوچک ،دستيابي به توزيع موزون و هم آهنگ و نهايتاً
توسعه متوازن منطقهاي است( .موحد و مسعودي راد
)213 ،2322
استان فارس نيز از جمله استانهايي است که رشد
زياد کالنشهر منطقه يعني شهر شيراز مانع رشد
شهرهاي کوچک از لحاظ اقتصادي گرديده است .حال
آنکه اين شهرها به لحاظ اقتصادي داراي پتانسيلهاي
فراواني هستند و با برنامهريزي هدايت شده و علمي
ميتوانند در بلندمدت توسعه اقتصادي منطقه را به دنبال
داشته باشند .به دليل عدم سرمايهگذاري فکري و مالي
در اين شهرها تعداد اين شهرها ( 15-55هزار نفر
جمعيت) چندان رشد نکردهاند .حال آن که توسعه پايدار
و موزون يک منطقه نيازمند توسعه همهجانبه در همه
قسمتهاي آن است.
بيان مسئله
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ديدگاه عمومي در گذشته بر اين عقيده استوار بود
که شهرهاي بزرگ به دليل داشتن جمعيت الزم و ....از
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه براي سرمايهگذاري
هستند و بيشتر سرمايهگذاريها در کالنشهرها صورت
ميگرفت و توجه چنداني به نقشي که شهرهاي ديگر
ميتوانند در امر توسعه اقتصادي در سطح منطقه داشته
باشند نميشد .مهاجرت در واقع نوعي واکنش به وضعيت

نابهنجار اجتماعي و اقتصادي است و همواره اين
حرکتها بر اثر تحريکات داخلي و خارجي ادامه مييابد.
(کردواني و نيکو  )231 ،2325چون بسياري از افراد
سرمايهگذاري در شهرهاي کوچک و توسعه اين شهرها را
مقرون به صرفه نميدانند .حال آن که اين شهرها داراي
پتانسيلهايي هستند که اگر به صورت هدفمند روي
آنها سرمايهگذاري و برنامهريزي شود ،ميتوانند در
توسعه خود و منطقه موثر باشند.
در ايران در نيم قرن اخير توسعه سرمايهداري در
چارچوب اقتصاد متکي به نفت سبب رکود بخش
کشاورزي و رشد شهري شده است .حاصل اين پوشش از
ميان رفتن نقش شهرهاي کوچک و تمرکز اکثر
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي و مراکز تصميمگيري در
شهرهاي بزرگ است( .ضرابي و موسوي )3 ،2321
امروزه بعد از گذشت دو دهه ،توجه دوبارهاي به
نقش شهرهاي کوچک و مياني در توسعه اقتصاد
منطقهاي (و نقشي که آنها ميتوانند در الگوهاي توسعه
فضايي براي کاهش فقر و توسعه عادالنه داشته باشند)
صورت گرفته است .اين رويکرد ،بنا بر تحوالت اقتصادي-
سياسي و نيز در واکنش به نتايج ناخوشايند رويکردهاي
از باال به پايين و اقتصاد کالن که به سبب چشمپوشي از
سطوح پايينتر سيستمهاي فضايي در دستيابي به
توسعه شکست خورد ،صورت گرفته است( .موحد و
مسعودي راد )211 ،2322
رودل توسعه شهرهاي کوچک و متوسط را روش
مناسبي براي توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و
تعادل اجتماعي ميداند و معتقد است که بايد سرمايهها
را از شهرهاي بسيار بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و
متوسط سوق داد( .ضرابي و موسوي )5 ،2321
استان فارس از جمله استانهاي پهناور کشور است
که در نقاط مختلف داراي توانها و پتانسيلهاي مختلف
است که هنوز بسياري از توانهايي که در شهرهاي
کوچک است به صورت جدي مورد توجه قرار نگرفته و
همين امر باعث عقبافتادگي شهرهاي کوچک اين
منطقه و نرسيدن آنها به رشد اقتصادي واقعي و نداشتن
نقش موثر در توسعه اقتصادي منطقه شده است.
درحاليکه اگر اين شهرها به لحاظ تعداد ،جمعيت و
همچنين سرمايهگذاريهاي اقتصادي مورد توجه واقع
شوند ميتوانند در رشد اقتصاد منطقه فارس در
بخشهاي مختلف با توجه به پتانسيلهايشان موثر
باشند.
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بر همين اساس اين پژوهش بر آن است به اين سؤال
پاسخ دهد که:
آيا شهرهاي کوچک در توسعه اقتصادي منطقهموثر هستند؟
روش پژوهش
در اين تحقيق نوع پژوهش كاربردي و روش بررسي
به صورت توصيفي-تحليل است براي جمعآوري دادهها
از روش مراجعه مستقيم به ادارات و سازمانهاي استان
فارس و كشور و همچنين از روش كتابخانهاي استفاده
شده است .نوع تحليل در اين پژوهش كمي است و از
روشهايي که جهت بررسي نقش شهرهاي کوچک در
اقتصاد منطقه استفاده گرديده است شامل روشهاي
ضريب مکاني و تغيير سهمي است که بر اساس دادههاي
آماري سال  2335و  2325به بررسي اين روشها
پرداخته ميشود.
پيشينه پژوهش
ايده و موضوع مطالعه تأثير کارکردي شهرها يا نقاط
شهري کوچک در سطح منطقهاي و محلي براي
نخستين بار در دهه  2135با بحث کار جانسون آغاز شد
و با مبحث «مرکز توسعه روستايي» فانل در  2131ادامه
يافت( .ضرابي و موسوي )5 ،2321
جانسون در کتاب خود ،با عنوان «سازمان فضا در
کشورهاي در حال توسعه» با استفاده از نظريههاي
توسعه منطقهاي ،هدف از برنامهريزي منطقهاي را
سياستگذاري فضايي ،براي دستيابي به توسعه
ميدانست( .فني )32 ،2322
اين دو محقق براي آزمون اين کارکردها در اوايل
 2125پروژهاي را در سازمان توسعه بينالمللي شروع
کردند که در کشورهاي مختلف تجربه شد و هدف آن
کمک به تقليل فقر روستايي و افزايش توليد و درآمد
روستاييان از طريق کارکردها و خدمات شهري (به طور
عمده از سوي شهرهاي کوچک مجاور) ،به مناطق
روستايي بود( .صفري )61 ،2321
در سال  2121کارشناسان کشورهاي مختلف در
ناگوياي ژاپن در خصوص نقش شهرهاي کوچک و
متوسط به بحث و تبادل نظر پرداختند .از جمله نتايج
اين بحث و گفتوگوها آن است که:
سهم اصلي رشد جمعيت شهري کشورهاي در حال
توسعه از آن شهرهاي يک صد هزار نفري و باال تر است.

در کنار آن از دهه  2155به بعد نرخ رشد جمعيت
شهرهاي يک صد و بيست هزار نفري به باال ،تنزل
چشمگيري داشته است.
ساکنان اکثر شهرهاي کوچک از منافع اقتصادي
حاصل در کشورهاي کم رشد ،سودي نميبرند و اغلب
آنها به واسطه ناچيز بودن سهم سرمايهگذاريهاي ملي
در زمينه تأسيسات زيربنايي ،خدمات ،صنعت و غيره
تنها تعداد معدودي از مهاجران روستايي را جذب
کردهاند .همچنين نقش آنها به عنوان تسهيلکننده
توسعه صنعتي متکي بر حوزههاي شهري ،ضعيف بوده
است( .نظري مقدم )35 ،2321
ساير تجارب و نتايج اين رويکرد در دهههاي پاياني
قرن بيستم که از طرف کشورها و مجامع مختلف عنوان
شد به شرح زير قابل تبيين است:
 تأکيد بر عدم تجانس شهرهاي کوچک و
متوسط با شهرهاي بزرگ.
 نقش مهم و کليدي اين شهرها در کنترل اداري
سياسي منطقه.
 روابط قوي و عميق بين کشاورزي و توسعه
روستايي با توسعه مراکز کوچک شهري.
 تأثير قدرتمند سيستم جديد حملونقل بر
توسعه مراکز کوچک شهري.
 اهميت شناخت چگونگي تأثير نيروهاي جهاني
بر اقتصاد مراکز شهري کوچک و متوسط.
 تنوع شرايطي که رشد صنعتي را در هر مرکز
کوچک شهري تعيين ميکند( .همائي فر
)22 ،8811
نتيجه کلي که از تجارب کشورهاي مختلف به دست
آمده ،حاکي است که توسعه شهرهاي کوچک و متوسط
و تقويت آنها ،در واقع بخشي از رويکرد توسعه اقتصادي
است كه كمك به برقراري تعادل در شبكه شهري منطقه
مينمايد و ساير بررسيها در آن به توسعه روستايي،
پيوستگي و همسانسازي شهر و روستا و گسترش و
بسط اقتصاد بازار برميگردد( .صفري )62 ،2321
داليل توجه به شهرهاي کوچک
يکي از اهداف مهم که به عنوان مهمترين هدف در
برنامهريزي منطقهاي است کاهش نابرابريهاي درون
منطقهاي است براي رسيدن به اين امر بايد به همه
قسمتهاي يک منطقه توجه و به آنها متناسب با
ظرفيتها و توانها و محدوديتهايشان نقش داد تا همه
قسمتها اعم از شهر و روستا و همچنين شهر کوچک و
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بزرگ و ....در توسعه منطقه به صورت متوازن موثر باشند
توجه و تمرکز امکانات و سرمايهگذاريها در يک نقطه
خاص (کالنشهرها) باعث تشديد نابرابريهاي درون
منطقهاي وعدم استفاده بهينه ا زتمام ظرفيتهاي
سرزمين ميگردد توجه به شهرهاي کوچک به عنوان
راهبردي که ميتواند در توسعه اقتصادي ،فضايي،
اجتماعي و ....موثر باشد به همراه داليل زير حائز اهميت
است:
شكست مكانيزم انتشار تدريجي رشد از شهرهايبزرگ به شهرهاي كوچك ،رشدي كه يکبار فقط در
چند شهر بزرگ تمركز يافت ،بيشتر تمايل به تداوم خود
دارد نه آنكه به مراكز شهري کوچکتر نفوذ يابد .يكي از
علل وزنه دار شدن شهرهاي كوچك در برنامههاي
منطقهاي و ملي ،تغيير جهت و گرايش سياستهاي
بلندمدت به سوي تمرکززدايي نامطلوب صنايع ،خدمات
و ادارات دولتي در يك يا دو مركز شهري است .طرحهاي
دقيق و سنجيده شهرهاي كوچك ميتوانند در طول
زمان ،به طور عمقي بر توزيع فضايي توسعه در داخل
يك سيستم شهري اثر گذارند( .نظري مقدم )13 2321
دليل ديگر در تأييد و تاكيد بر طرح تقويتشهرهاي كوچك در برنامههاي توسعه منطقهاي ،نقش
سياسي آنهاست .سطوح پايين و مراكز منطقهاي دولتي،
معموالً در مراكز شهري كوچك و متوسط قرار گرفتهاند
از طريق چنين مراكزي ،نيازها و خواستههاي جمعيت
منطقه بايستي كاناليزه شود تا بر سياستها و اختصاص
منابع در سطوح باالتر ،تأثير گذارند .اگر نيرو و امكانات
دولتي بسيار متمركز باشد ،اين مراكز ،از نقش
سياسيشان به عنوان مکانهاي انتقالدهنده تقاضاهاي
محلي ،محروم خواهند شد و لذا در حل و فصل و رفع
مسائل و نيازهاي توسعه محلي ،تضعيف و كم بنيه
ميگردند.
البته ممكن است در همه كشورهاي جهان سومي،
اين داليل مناسبت و مطابقت نداشته باشند و هر يك از
آنها فقط در يك كشور تشخيص داده شود يا مورد
ارزيابي قرار گيرد(...همان منبع)
شهرهاي کوچک ،رابطه سازمانيافته شهر و روستارا حفظ ميکنند و عوامل و شرايط الزم براي توسعه را به
سهولت به حوزههاي نفوذ روستايي انتقال ميدهند و
موجب ايجاد پيوندهاي فضايي ميان فعاليتهاي
کشاورزي و بازارهاي مصرف ،توسعه ظرفيتها ،ارائه
خدمات و توانمندسازي روستاييان ميشوند ( Douglass
 .)1998,11شهرهاي كوچك نقش بسيار مهمي به عنوان

«مراكز رشد روستايي» در روند رشد روستاها بر عهده
داشته و خدماتي در زمينه ايجاد بازار ،تأمين نهادهاي
كشاورزي ،مانند کود و ماشينآالت كشاورزي ،خدمات
شهري همچون امكانات آموزشي و تحصيل ،مراقبتهاي
پزشكي و مانند آن را براي حوزه روستايي خود فراهم
ميآورند (امچكي .)255 ،2323
با توجه به اينکه در کشور ايران منابع مختلف درنقاط مختلف و به صورت پراکنده وجود دارد متناسب با
اين امر جمعيت نيز بايد پراکنده باشد تا هم صرفهجويي
در هزينههاي اقتصادي گردد و هم مانع تجمع جمعيت
در نقاطي شود که فاقد منابع هستند و فقط
مصرفکننده هستند و استفاده بهينه از همه نقاط
سرزمين به عمل آيد.
از آن جا که در اکثر نقاط کشورهاي در حال توسعهو از جمله ايران بين شهر اول منطقه و ديگر شهرها به
لحاظ جمعيتي تفاوت بيشتر از حد نرمال است که اين
امر ناشي از تمرکزهاي اقتصادي و جمعيتي در
کالنشهرهاست توسعه اقتصادي اين شهرها ميتواند
کمکي به ايجاد تعادل در شبکه شهري منطقه به حساب
آيد.
حل مسئله بيتعادلي در نظام توزيع جمعيتي درسطح ملي و منطقهاي که در واقع منشأ بسياري از
مشکالت اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي است ،به يک
برنامه جامع نظام اسکان جمعيت و آمايش سرزميني در
سطح ملي و منطقهاي نياز دارد .عنصر و عامل کليدي در
اجراي برنامه جامع اسکان جمعيت و آمايش سرزميني
ايجاد تعادل و توازن بين قابليتها و پتانسيلهاي طبيعي
و اقتصادي منطقهاي و ظرفيتهاي جمعيتي است؛ که
در اين قضيه توجه و حمايت بيشتر از شهرهاي کوچک
را ميطلبد( .مشفق  ،2322چکيده)
توجه به شهرهاي کوچک و سرمايهگذاري اقتصاديدر آنها کمک به توسعه پايدار منطقهاي نيز هست چون
باري که ناشي از تجمع بر گردن کالنشهر است از آن
کاسته ميشود و از منابع با توجه به جمعيت استفاده
ميشود ،درحاليکه در کالنشهرها ،منابع کم و جمعيت
بسيار فراتر از منابع است.
توسعه شهرهاي کوچک ميتواند کمک به پايداريو از بين نرفتن فرهنگها و هويت بومي منطقه باشد.
دادن نقش اقتصادي به اين شهرها باعث توسعه اين
شهرها گرديده که اين امر کاهش مهاجرت را به دنبال
دارد؛ که اين امر هم باعث توسعه اقتصادي منطقه از
طريق توسعه اقتصادي اين شهرها و جذب جمعيت و
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ماندگاري جمعيت آنها صورت ميپذيرد که در نهايت
توسعه اقتصادي اين شهرها از طريق صنايع پيشرو در
آنها کمک به کاهش عدم تعادلهاي فضايي از طريق
کاهش تمرکزگرايي در کالنشهرها و نخست شهري
صورت ميپذيرد.
ديدگاههاي نظري مرتبط با موضوع تحقيق
پس از جنگ جهاني دوم ،کشورهاي مختلف جهان
به سرعت در پي بازسازي اقتصاد خود برآمده و رشد
اقتصادي مهمترين دغدغه اين کشورها شد؛ اما پس از
گذشت چند دهه مشخص شد که رشد اقتصادي به
تنهايي نميتواند باعث بهبود وضعيت اقتصادي در پهنه
کشور و بين طبقات مختلف اجتماعي شود .از اين رو
پارادايم توسعه اقتصادي مطرح شد؛ اما آنچه که بستر
الزم براي اين فرايند را فراهم ميکرد پديدهاي به نام
کالنشهر بود .با گذشت زمان ميتوان ديد که اين
کالنشهرها جنبههاي منفي بسياري نيز داشتهاند و
همان قدر که به توليد ثروت و رفاه براي افراد پرداختهاند
(دستگردي ،واال و صيامي  )265 ،2315باعث
تعادلهايي در سطح مناطق و کشور نيز گرديدهاند و به
عنوان مکانهايي که بيشترين امکانات و بودجهها و
توجهات را در خودذخيره کردهاند ،مانع توسعه ديگر
نقاط و در نتيجهايجاد عدم تعادل و توسعه اقتصادي
متوازن در سطح منطقه ميگردند چون با لطبع بازگشت
بيشترين سرمايهگذاريها همان طور که در اين شهرها
است بازگشت سود اين سرمايهها نيز فقط به آنها
اختصاص دارد در نتيجه روز به روز بر رشد اقتصادي
آنها افزوده ميشود بدون اين که ديگر سطوح منطقه
بهرهاي از آن ببرند.
از جمله ديدگاههاي نظري اوليه در ارتباط با توسعه
منطقهاي ميتوان نظريه قطب رشد را بيان کرد .در اين
تئوري بر سرمايهگذاريهاي کالن صنعتي در مراکز
بزرگ شهري تاکيد ميشود( .شکويي  )321 ،2323در
اين راهبرد به شهرها اولويت داده ميشود تا توسعه
اجتماعي-اقتصادي شهرها (مخصوصاً کالنشهرها)
موجب توسعه اقتصادي –اجتماعي روستاها شود و
شهرها طي سازوکار موسوم به "گسترش"توليد کشاورزي
نواحي مجاور خود را تحرک بخشند( .پاپلي يزدي و
سناجردي  )153 ،2321جان فريدمن معتقد است ادامه
اين روند را موجب يک رابطه استعماري و ساختار قطبي
شده ميداند که باعث جابجايي عوامل اصلي توليد از
حاشيه به مرکز ميگردد .تا موقعي که پيرامون به صورت

يک توليدکننده مواد اوليه (عمدتاً کشاورزي )باقي
ميماند ،گرايش عمومي نرخ مبادله بين مناطق به طور
کلي به نفع مرکز ادامه خواهد يافت( .پاپلي يزدي و
سناجردي )153 ،2321
در دهه  ،15توسعه روستا شهري آشکارا با راهبردي
که بر رشد شهرهاي کوچک و متوسط و مراکز داد و ستد
متمرکز است ،جايگزين شده است( .نوري )2331
راندنيلي از پايهگذاران اصلي اين راهبرد است ،که مبناي
عملکرد شهرهاي مرتبه دوم را عمدتاً تدارک خدمات،
برخي صنايع وابسته به کشاورزي و صنايع کوچک و نيز
خدمات حملونقل تعريف کرده است .تعيين شهرهاي
کوچک و مراکز داد و ستد نيز عمدتاً مبتني بر انديشه
کريستالر از سلسله مراتب مکانهاي مرکزي است،
مکانهايي که کاالها و خدمات را به مناطق اطراف خود
عرضه ميدارند( .پاپلي يزدي و سناجردي )123 ،2321
عدم موفقيت اين استراتژيها در ايجاد تعادل و توسعه
موزون منطقهاي موجب ايجاد نگرش سيستمي و
يکپارچه به توسعه منطقهاي شد .ايده اصلي اين موضوع
اولين بار با کار جانسون در دهه  2135و فانل در 2131
آغاز گرديد( .ضرابي و موسوي )6 ،2321
رودل توسعه شهرهاي کوچک و متوسط را روش
مناسبي براي توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و
تعادل اجتماعي ميداند و معتقد است که بايد سرمايهها
را از شهرهاي بزرگ به سمت شهرهاي کوچک و متوسط
سوق داد( .همان منبع)
شهرهاي کوچک
موضوع اندازه شهرها از ديرباز مورد توجه بوده و
ميتوان در نوشتههاي فالسفهاي چون افالطون و ارسطو
نيز آن را مشاهده کرد .افالطون در کتاب «جمهوريتخود
اندازه بهينه شهر شايگان يا آرمانشهر را پنج هزاروچهل
نفر بيان ميکند و بر اين باور است که اگر جمعيت آن
شهر از اين آستانه فراتر رود ،امکان اجتماع همگاني و
تصميمگيري براي مداخله مردم در سرنوشت خويش و
اداره مناسب شهروجود نداشته يا از آنها سلب ميشود.
(رضواني )65 ،2321
شهر کوچک يک مفهوم نسبي است .اين مفهوم به
درجه شهرنشيني ،سطح توسعه يافتگي و ساختار
اقتصادي يک کشور بستگي دارد؛ و به تبع آن در داخل
يک کشور از منطقهاي به منطقه ديگر تعريف شهر
کوچک متغير است .سازمان ملل براي تشخيص شهرهاي
کوچک از ساير شهرها فاکتور جمعيتي را بکار ميبرد
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رحیمه شیروان و زهرا سادات (سعیده )زرآبادی

ورقم يک صد هزار نفري را پيشنهاد ميکند( .زبردست
)3 ،2323
از دو جنبه ميتوان به انواع شهرها پرداخت :يکي
ازبعدکارکردي (فعاليت ونقش) و ديگر از بعد اندازه
(کوچک و بزرگ بودن) .از بعد اندازه دسته بنديهاي
مختلفي شده است که بهترين دسته بندي بر اساس
ارقام ،دسته بندي است که شهرهاي کوچک را بعد از
شهرهاي متوسط و با اندازه جمعيتي  15-55هزار نفر
جمعيت در نظر ميگيرد( .زبردست )3 ،2323
تعريف سكونتگاهها با توجه به تنوع موجود در
ويژگيهاي شهرها متنوع ميباشد .ولي در حالت كلي
شهرهاي بين  15-55هزار نفر جمعيت به عنوان شهر
كوچك مورد ارزيابي قرارمي گيرد( .فني )26 ،2322
شهرهاي کوچک براي اينکه بتوانند نقش خود را در
توسعه منطقهاي انجام دهند بايد ويژگيهاي زير را
داشته باشند:
-2شهر کوچک بايد در منطقه کشاورزي واقع شود و
عملکرد و فعاليت شهر کوچک بايستي در ارتباط با
فعاليتهاي کشاورزي باشد؛
-1اغلب صنايع تبديلي و کوچک مقياس در آن واقع
شود؛
-3جمعيت شهر کوچک بين  15555تا  255555نفر
ميباشد؛
-6شهر کوچک به خاطر اينکه در آخرين سطح جمعيتي
شبکه شهري واقع شده است بايد بتواند نقطه
ارتباط شهرهاي کوچک با مناطق روستايي خود
باشد( .همائي فر )61 ،2322
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محدوده مورد مطالعه
استان فارس از استانهاي جنوبي کشور است که به
دليل داشتن آب و هوا ،خاک مناسب ،معادن و منابع
زيرزميني از توانهاي مطلوبي برخوردار است و ميتواند
در آينده به صورت يکي از استانهاي توسعهيافتهي
کشور محسوب شود درحاليکه تمرکز سرمايهگذاريها
در مرکز استان (شيراز) باعث دور افتادن ديگر نقاط
مخصوصاً شهرهاي کوچک از فرايند توسعه اقتصادي
شده است .به رغم اينکه اين شهرها داراي پتانسيلهاي
منحصري در زمينه رشد اقتصادي هستند و با
برنامهريزي صحيح ميتوان از اين پتانسيلها هم جهت
توسعه اين شهرها و منطقه استفاده کرد وهم از عدم
تعادلها در سطح منطقه کاست ،ولي هنوز اين شهرها به
لحاظهاي مختلف داراي عقبافتادگي زيادي هستند .اين

شهرها ميتوانند در توسعه منطقه در بعضي از بخشها
حتي رشد بيشتري نسبت به مرکز استان داشته باشند؛
که در طرحهاي مختلف استاني مانند طرح ناحيه شرق و
سند بلندمدت توسعه استان ،توسعه همه جانبه در اين
شهرها را با توجه به توانها و محدوديتهاي اين شهرها
مدنظر قرار داده است.
بر اساس آخرين تقسيمات کشوري که در سال
 2315صورت گرفت اين استان به  11شهرستان16 ،
شهر 23 ،بخش 156 ،دهستان تقسيم گرديد .شهرهاي
کوچک مورد بررسي در اين پژوهش شهرهايي است که
بين  15-55هزار نفر جمعيت دارند که بر اساس آمار
سال  2325سه شهر نيريز ،استهبان و گراش را شامل
ميگردد که داراي توانها و پتانسيلهايي جهت توسعه
اقتصادي خود و منطقه هستند که از اين جهت ميتوان
با تاکيد بر پتانسيلهاي آنها در جهت توسعه اين شهرها
و منطقه گام نهاد.
يافتههاي پژوهش
گفته شد که جهت بررسيهاي اقتصادي از دو روش
ضريب مکاني و تغيير سهمي استفاده گرديده که در اين
قسمت از آمارهاي مرکز آمار کشور استفاده گرديده
است .توضيح هر روش و نتايج حاصل به همراه
تحليلهاي آن در زير آورده شده است.
ضريب مکاني
در اين روش پايه اقتصادي شهر به معناي بخش
اصلي اقتصاد يك شهر شناسايي شده و سهم آن در كل
توليد و اشتغال شهر بررسي و مطالعه ميشود .روش
تحليل پايه اقتصادي شهر ،نيازمند انجام برآورد نهايي از
ميزان توليد و يا اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي
شهر است( .زياري  )233 ،2322جهت بررسي بيشتر،
ضريب مکاني در دو دهه  2335و  2325محاسبه و مورد
بررسي قرار گرفته است.
اشتغال كل شهر  :iاشتغال شهر در بخش
i
اشتغال كل استان  :tاشتغال
استان در بخش i
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جدول ( :)2ضريب مكاني شهرگراش
شرح

استان فارس

كشاورزي

صنعت

خدمات

كل شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

2212121 531522 332531 122511

شهر گراش

112

2132

2355

3163

ضريب مكاني 2325

5/123

2/32

5/321

-

ضريب مكاني 2335

5/223

2/212

2/132

-

مآخذ :مركز آمار كشور و محاسبات نگارنده
جدول ( :)1ضريب مكاني شهر استهبان
شرح

استان فارس

كشاورزي

صنعت

خدمات

كل شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

تعداد شاغلين

531522 332531 122511

2212121

شهر استهبان

153

2512

6121

1123

ضريب مكاني
2325

5/522

5/212

2/351

-

ضريب مكاني
2335

5/113

5/252

5/122

-

مآخذ :مركز آمار كشور و محاسبات نگارنده
جدول ( :)3ضريب مكاني شهر نيريز
شرح

استان فارس

كشاورزي

صنعت

تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

خدمات كل شاغلين
تعداد
شاغلين

تعداد
شاغلين

2212121 531522 332531 122511

شهر نيريز

2113

1561

5635

1163

ضريب مكاني
2325

5/526

5/132

2/121

-

ضريب مكاني
2335

5/651

2/265

2/211

-

مآخذ :مركز آمار كشور و محاسبات نگارنده
تحليل دادهها از ضريب مكاني
بر اساس نتايج به دست آمده از ضريب مكاني در هرردو دهه  35و  2325آن چه كره بره صرورت امرري
مشرتر در تمررام شررهرهاي كوچررك اسررت بخررش
صنعت و خدمات به عنوان بخشريهرايي اسرت كره
بيشترين ميزان اشتغال را به خود اختصاص دادهاند
و در تمام شهرها مقدار آن از يك بيشرتر يرا بسريار
نزديک به يک است .اين امر بيانگر تمركز و تخصص
نسبي فعاليت اقتصادي مزبور بره لحراظ اشرتغال در
شهرهاي مورد مطالعه نسبت به استان فارس اسرت.
از آن جا كه ضريب مکراني برزرگترر از يرک اسرت
ميتوان نتيجه گرفرت کره اشرتغال محلري بريش از

اشتغال مورد انتظار است و بنابراين اشتغال مازاد بر
مقدار مورد انتظار اشتغال پايه اسرت .ايرن مشراغل
مازاد موجب توليد کاال و خدماتي ميشود که مرازاد
بر نياز محلي بوده و به ساير نقاط نيز صادر خواهرد
شد .لذا طبق تعريف اين اشتغال مازاد ،اشتغال پايره
است.
در سال  2325از سه شهر مورد مطالعه دو شهرداراي ضريب مکاني بيشتر از يک در بخش خدمات
بودهاند که اين امر بيانگر پتانسيل باالي اين شهرها
در اين بخش از اقتصاد است؛ و در اين قسمت نيز
داراي فعاليت پايه در سطح منطقه هستند.
شهر گراش به دليل آب و هواي گرم و خشک،کشاورزي در آن رونق چنداني ندارد و در هر دو
دهه ضريب مکاني آن در بخش کشاورزي بسيار
پايين است و در اين بخش نقشي در اقتصاد منطقه
نميتواند داشته باشد .ولي از آن جا که در اين شهر
سرمايههاي خصوصي ،حمايتهاي مردم ،توجه
دولتمردان و سرمايهگذاران بومي را به اين منطقه
معطوف کرده و اين سرزمين با وجود داشتن هواي
گرم و خشک در زمينه صنعت در هر دو دهه ضريب
بيشتر از يک را داشته است و ميتواند با توجه به
داشتن پتانسيلها در اين زمينه در سطح اقتصاد
منطقه موثر باشد.
دو شهر نيريز و گراش در زمينه توسعه اقتصاديخود و منطقه ،تقريباً چشمانداز يکساني را دارند .به
دليل عدم توجه جدي به بخش کشاورزي ،اين دو
شهر ضريب مکاني پاييني را داشته و در سالهاي
اخير بيشتر در سطح شهرستان و نقاط روستايي آن
کشاورزي به چشم ميخورد حال آن که اين دو
شهر ميتوانند در زمينه صنايع وابسته به کشاورزي
موفق باشند.
آن چه که به صورت امري مشترک بين دو شهرنيريز و استهبان است فاصله گرفتن از بخش
کشاورزي و افزايش شاغلين در بخش خدمات است؛
و در بخش خدمات پيشروي داشته و نسبت به
سطح استان در اين بخش رقابت ميکند.
 با وجود اين که اين شهرها داراي پتانسيلهاي خوبو بااليي در توسعه کشاورزي هستند ،مخصوصاً دو
شهر نيريز و استهبان ،اما نسبت به استان در
ضريب مکاني داراي يک عقبافتادگي هستند که
دليل آن نيز ميتواند توسعه اين بخش به عنوان
يک فعاليت روستايي در سطح شهرستان و بيشتر
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جدول ( :)6نتايج محاسبه تغيير سهم شهر گراش
گروههاي
عمده فعاليت

شهر گراش

استان

A+B+C

B+C

-5/5211 5/3653

5/352

2/5232

5/3622

5/3112

صنعت

-5/6561 5/3653 2132 2115 332531 155235

-5/256

-5/123

-5/5521

-5/251

خدمات

5/5111

-5/335

-5/6523

-5/3632

/ .3123

-

-

-

-

35

25

كشاورزي 122511 122621

جمع

35

25

215

112

A

5/3653 2355 1256 531522 613115
3163 6311 2212121 215133

B

--

C

A+B

مآخذ :مركز آمار كشور و محاسبات نگارنده
در ميان روستائيان باشد درحاليکه افراد شهرهاي
کوچک به دليل فاصله کم با روستاها ميتوانند در ايجاد
اشتغال و توسعه کشاورزي موثر باشند .ضريب مكاني در
امر كشاورزي در هر سه شهر مورد مطالعه كمتر از يك
بوده است كه حاكي از عدم رشد اقتصادي اين بخش در
اين شهرها و در نتيجه توجه بيشتر به اين بخش در
جهت توسعه شهرهاي کوچک و منطقه است.
روش تغيير سهم
يکي از مدلهاي رايج براي تحليل و پيشبيني
اشتغال «مدل تغيير سهم» است .در اين مدل ،مقياس
مرجع به استان فارس اطالق ميشود که شهرهاي
كوچك نسبت به آن سنجيده ميشود .شکل کلي مدل
به شرح زير است:

()2

E 85 R
A  75 1
E R

عنصر Aميزان كل اشتغال در اقتصاد مرجع (استان
فارس) را طي يک دهه ( 35و  )25نشان ميدهد.

()1

Ei85 E R85

Ei75 E R75

B

 :Eiمب رين اشررتغال در بخررش  Iدر اقتصرراد مرجررع
(استان فارس) است.
عنصر  Bرشرررد يا نزول نسبي هر بخش اقتصرراد
را در کل اقتصاد مرجع (استان) اندازهگيري ميکند.
مثبت يا منفي بودن اين شاخص به معناي صعود يا
نزول آن بخش در کل اقتصاد کشور است.
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E Li85 E Ri85
(C  75  75 )3
E Li E Ri

 : E Liاشتغال بخش  iدر سطح شهرهاي كوچك،
 : E Riاشغال بخش  iدر سطح استان.
عنصر  Cموقعيت رقابتي هر بخش اقتصادي
شهرهاي كوچك را در مقايسه با اقتصاد استان
اندازهگيري ميکند که ممکن است مثبت يا منفي باشد.
مجموع نتايج حاصل از فرمول مذکور بيانگر تغييرات
اشتغال در بخش اقتصادي سطح مورد مطالعه است.

( A  B  C )6

8575

ELi

نتايج محاسبات تغيير سهم
از آن جا كه براي اين روش بايد ميزان اشرتغال هرر
شهر در بخشهاي مختلف موجرود باشرد نترايج بررسري
براي هر شهر به صورت جدول جداگانره آمرده اسرت .در
اين قسمت اقتصاد مرجع استان فارس است.
برابر محاسبات انجامشده كه در جدول ( )6ارائه شدهاست نرخ رشد كلي اقتصاد مرجع برابر
0/3653است)A( .
بخش كشاورزي در سطح استان افزايش اشتغال و درسطح محلي نيز افزايش اشتغال داشته است .ضريب
رشد استان منفي اما ضريب رشد محلي (شهر
گراش) مثبت است .اين بخش برنده اقتصادي است.
بخش صنعت در سطح استان افزايش اشتغال نداشتهدر سطح محلي نيز ( )B+Cكاهش اشتغال داشته
است .ضرايب رشد استان ( )Bو شهر گراش ( )Cهر
دو منفي است اين بخش بازنده اقتصادي است.
بخش خدمات هم در سطح استان افزايش اشتغالداشته است ولي در سطح شهر افزايش اشتغال
نداشته است .نرخ رشد استان مثبت و در سطح شهر
منفي است .اين بخش نيز بازنده اقتصادي است؛ و
جمع ( )A+B+Cمثبت گرديد ه است.

کارکرد شهرهای نی ریز ،استهبان و گراش در توسعه اقتصادی فارس

جدول ( )5نتايج محاسبه تغيير سهم شهر استهبان
گروههاي
عمده فعاليت
كشاورزي

شهر استهبان

استان

A

35

25

35

25

122621

122511

615

153

B

A+B+C

C

-5/5211 5/3653

5/161

5/1322

A+B

B+C

5/1152

5/3112

صنعت

155235

332531

2111

2512

-5/6561 5/3653

-5/312

-5/553

-5/2511

-5/251

خدمات

613115

531522

5532

6121

5/5111

-5/531

-5/2133

-5/5512

5/3123

2212121 215133

3331

1123

-

-

-

-

جمع

5/3653

--
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استان منفي و ضريب رشد شهر نيريز نسبت به استان
مثبت بوده است .اين بخش نيز برنده اقتصادي است.
در بخش خدمات در سطح استان افرايش اشتغالوجود داشته درحاليکه در شهر نيريز كاهش اشتغال
نسبت به استان داشته است .ضريب نرخ رشد استان
مثبت بوده است درحاليکه اين شهر نسبت به استان در
اين زمينه نرخ رشد منفي داشته است .اين بخش بازنده
اقتصادي است.
برابر محاسبات صورت گرفته بخش کشاورزي دراستان داراي رشد منفي در دهه مورد بررسي بوده است و
شهرهاي کوچک با وجود اين که نرخ رشد بااليي در اين
زمينه بر اساس ضريب مکاني نداشتند اما نسبت به
استان داراي نرخ رشد منفي نبودهاند.
پيشروي بخش خدمات در استان در حدي است کهشهرهاي کوچک با وجود رشد در اين زمينه در برابر
استان نرخ رشد منفي داشتند.
بخش صنعت به عنوان بخشي است که در بعضي ازشهرهاي کوچک داراي رشد مثبت نسبت به استان
بودهاند؛ و بخشي است که در صورت برنامهريزي براي
آن ،ميتواند در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در سطح
شهرهاي کوچک و منطقه مناسب باشد .مخصوصاً که
اکثر شهرهاي کوچک استان داراي منابع زيرزميني و
زمين پهناور جهت توسعه اين بخش هستند.

بر اساس جدول ( )5در بخش كشاورزي هم درسطح استان و هم در سطح محلي افزايش اشتغال وجود
داشته است اما نرخ رشد استان منفي و نرخ رشد شهر
استهبان مثبت بوده است .اين بخش برنده اقتصادي
است.
در بخش صنعت استان داراي کاهش و در سطحشهر نيز شاهد کاهش اشتغال بودهايم در هردو سطح
استان و سطح شهر استهبان نرخ رشد منفي بوده است.
اين بخش بازنده اقتصادي است.
در بخش خدمات در سطح استان افزايش اشتغالوجود داشته ولي در سطح شهر نسبت به استان كاهش
اشتغال داشتهايم؛ و ضرايب رشد استان مثبت و سطح
شهر منفي است .اين بخش بازنده اقتصادي است.
جدول ( )1نشانگر اين قضيه است كه در بخشكشاورزي هم در سطح استان و هم در سطح شهر
افزايش اشتغال وجود داشته است اما ضريب رشد اين
بخش در سطح استان منفي و در سطح شهر نيريز
نسبت به استان مثبت بوده است .اين بخش برنده
اقتصادي است.
بخش صنعت در سطح استان کاهش و در سطحشهر نيريز افزايش اشتغال داشته است ولي ضريب رشد

جدول ( )1نتايج محاسبه تغيير سهم شهر نيريز
گروههاي
عمده فعاليت

شهر نيريز

استان

B

35

25

35

25

A+B+C

C

B+C

A+B

A

كشاورزي

122621

122511

255

2113

5/3653

-5/5211

5/251

5/6252

5/2312

5/3112

صنعت

155235

332531

1122

1561

5/3653

-5/6561

5/663

5/332

-5/5531

-5/251

خدمات

613115

531522

5532

5635

5/3653

5/5111

-5/536

-5/2153

جمع

215133

2212121

2121

1163

-

-

-

-

5/3123 -5/5532
-

-
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از دهه  2135توجه به نقش و جايگاه شهرهاي
کوچک و متوسط متداول شد اما در سالهاي بعد در
کشورهاي در حال توسعه که به ميزان زيادي با مشکل
الگوي نامتوازن شهرنشيني روبرو شدند توجه به اين
شهرها جهت حل مشکالتي که در شهرهاي بزرگ بود
مورد توجه قرار گرفت.(filho,1985,518) .
کليه مواردي در بحث راجع به اهميت اين شهرها و
نقش آنها در توسعه منطقهاي عنوان گرديد ميتواند
داليل خوبي در اهميت اين شهرها و نقش آنها در
توسعه منطقه باشد.
رفع نابرابريها و نابسامانيهاي درون منطقهاي جز از
طريق توسعه درون زا ،تکيه بر امکانات محلي ،بهرهگيري
از منابع بالقوه و بالفعل و سمت دهي امکانات و
استعدادها در مسير صحيح براي ايجاد تعادل و توازن
ممکن نيست و اين به برنامهريزي يکپارچه مبتني بر
تحليل فضايي نياز دارد.
دادن نقش اقتصادي به اين شهرها باعث توسعه اين
شهرها گرديده که اين امر کاهش مهاجرت را به دنبال
دارد که کاهش مهاجرت ميتواند کمک بزرگي به کاهش
عدم تعادلهاي منطقهاي بنمايد؛ که اين امر هم باعث
توسعه اقتصادي منطقه از طريق توسعه اقتصادي اين
شهرها و جذب جمعيت و ماندگاري جمعيت آنها
صورت ميپذيرد که در نهايت توسعه اقتصادي اين
شهرها از طريق صنايع پيشرو در آنها کمک به کاهش
عدم تعادلهاي فضايي از طريق کاهش تمرکزگرايي در
کالنشهرها و نخست شهري صورت ميپذيرد.
يکي از عوامل مهمي که ميتواند اين شهرها را وارد
اقتصاد منطقه کرده ،توجه به پتانسيلهاي اين شهرها و
سرمايهگذاري در اين شهرها در امور توليدي و مخصوصاً
ايجاد صنايعي که به زمين زياد احتياج داشته و در
شهرها به دليل قيمت باالي زمين مقرون به صرفه نبوده
و يا ايجاد صنايع تبديلي مرتبط با کشاورزي در شهرهاي
کوچکي که از لحاظ کشاورزي غني بودهاند از جمله
اموري است که ميتوان در اين زمينه انجام داد.
مهمترين نكته در ويژگيهراي اجتمراعي يرك شرهر
كوچك ،ايجراد اشرتغال و تنروع آن در شرهر اسرت .كره
متأسفانه اكثر شهرهاي كوچك در ايران از لحاظ اشتغال
مشكل دارند و سطح درآمد افراد پايين اسرت از ايرن رو
تمايل بيشتري جهت مهاجرت به کالن شرهرها در افرراد
اين شهرکها وجود دارد .نكته مهم در خصوص اشرتغال
در اين شهرها وجود شغلهاي غير پايدار وبي ثبات است

كه بعضاً بسياري از افراد در اين شهرها شش ماه يا حتي
بيشتر بدون شغل هستند و فقط يك فصل داراي اشتغال
هستند .توسعه صنايع کوچک تبديلي کشاورزي و دامري
در شهرهاي کوچک موجب تقويت آنها و رابطه آنها با
روستاهاي اطراف خود ميگردد و کمکي در جهت ايجاد
اشتغال آنهاست.
از نکات مهمي که در توسعه اين شهرها بايد مد نظر
دولتمردان بيشتر قرار گيرد مشرکالت مرديريتي در ايرن
شهرهاست.
اكثر افررادي كره در ايرن شرهرهرا برراي اداره امرور
انتخاب ميشوند يا تجربه كرافي نداشرته و يرا غيربرومي
هستند که اين امر مانع در صرحيح مشركالت شرهرها
ميگردد چون از شرايط و موقعيتهاي آن اطرالع كرافي
نداشته و زماني كه تسلط برر ايرن امرور و منطقره پيردا
كرده ،جابجا ميشوند؛ و يا از مديراني که داراي تجربه و
شناخت نسبت به اين منراطق هسرتند در کرالنشرهرها
استفاده ميگردد و انگيزه مديران رده باال براي اداره امور
و زندگي در شهرهاي برزرگ بيشرتر از ايرن شهرهاسرت
چون اين شهرها داراي امکانات پرايين برراي سرکونت و
پيشرفت افراد تحصيل کرده و بعضاً سرمايهدار است.
از نكات مهم در اين بحرث ،فقردان مشراركت مروثر
مردم در طرحها و برنامههاست .اين امرر نيرز از مسرائلي
است كه مديريت يك شهر بايد بتواند نظر و اعتماد مردم
را به خود جذب كرده و از نظرات مروثر جهرت پيشربرد
اهداف استفاده كند درحاليکه مرردم نمريتواننرد هري
مشاركتي در طرحهايي كه برراي آنهرا در نظرر گرفتره
ميشود داشته باشند.
از ديگر مشكالت اين شهرها ،عدم توانايي در جهت
توجيه و تخصيص منابع ميباشد وعدم جذب بودجههاي
دولتي باعث عدم پيشرفت و توسعه اين شهرها ميگردد
از آن جا كه افراد ساكن در اين شهرها داراي درآمد
زيادي نيستند شهرداري و ديگر ارگانها نيز نميتوانند از
طريق دريافت ماليات و عوارض در جهت توسعه شهر گام
بر دارند.
توجه به ضرورت دخالت دولت براي هدايت
سرمايهگذاريها در جهت تخصيص عقاليي منابع به
منظور کاهش نابرابريهاي فضايي و دستيابي به يک
توسعه منسجم و يکپارچه از اهم نکات است.
))Harrison&Todes,2001,65
در کشورهاي در حال توسعه اگر بخواهند توزيع
متعادل تري از جمعيت شهري و فعاليتهاي توليدي
اقتصادي با ايجاد ظرفيتها و افزايش در تعداد شهرهاي
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نقشه ( :)2نقش شهرهاي كوچك جهت توسعه اقتصادي منطقه در هر بخش

منبع :نتايج تحقيق
کوچک و متوسط ايجاد نمايند ،لزوماً تغييرات ميبايست
در توزيع استراتژيک سرمايهگذاريها صورت پذيرد و اگر
آنها ميبايست وضعيت ايده آل داشته باشند ،چنين
تغييراتي ،بايستي بر باوري درست تر از داليل اينکه چرا
شهرهاي کوچک و متوسط ظاهر شدهاند و اينکه منافع
ظرفيتهاي آنها و تطور رشد آنها چيست پايهگذاري
کرد) Rondinelly,1990,40( .
با توجه به نتايج به دست آمده از روشهاي
اقتصادي و همچنين با توجه با امکانات و محدوديتهاي
اين شهرها ميتوان گفت که هر يک از اين شهرها
ميتوانند در چه بخشهايي بر اساس اولويت ،در اقتصاد
منطقه و در توسعه خود موثر باشند؛ که در ذيل به
صورت نقشه آورده شده است.
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