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 33/31/3131تاریخ صدور پذیرش:  31/31/3131 :تاریخ دریافت مقاله

  چکیده

 قبیل از مختلفی نیروهای تاثیر تحت و شده آغاز دور بسیار های سال از که است فرآیندی حاصل امروزی شهرهای ساختار و بافت

 تاریخی گوناگون یها هدور گوی جواب بافت و ساختار این. است گرفته شکل اجتماعی سیاسی و، اقتصادی، اداری نیروهای، زمان

 و گیری شکل فرایند شناسایی جهت در است تالشی حاضر پژوهش. است آن ساکنان اراده و نیازها تجلی محل شهر واقع در و بوده

، تحلیلی است –روش تحقیق توصیفی . است زمان گذر در 7737الی  7711منجیل و روند تغییرات اراضی طی سالهای  شهر تکوین

پرداخته و جهت استخراج کالسهای طیفی از شبکه  ها هداد آوری و اسنادی به جمع ای هبدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخان

 این از حاصل عصبی مصنوعی و مدل تغییرات زمین در نرم افزار ادریسی و سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج

به  7711هکتار در سال  202روند تغییرات سایر کاربریها به نفع اراضی ساخته شده با بیشترین میزان تغییرات از  که داد نشان پژوهش

 و منجلیل سد وجود، قزوین – رشت ارتباطی محور در گرفتن قرار چون رسیده است. عواملی 7737هکتار در سال  30507

 در گذار تاثیر عوامل مهمترین از منطقه این در بادی نیرگاههای و نظامی های پادگان وجود، رود سپید چون پرآبی یها هرودخان

 .است بوده تاریخ طول در منجیل شهر توسعه و گیری شکل

 

 منجیل  شهر-بافت شهری -شهری توسعه – شهری ساختار :کلیدی واژگان
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 مقدمه 

 ارتباط و ترکیب حالت به که است فرهنگی و انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی یها هداد از متشکلی سیستم شهر

 در شهری فضای ی سازنده عوامل بین های کنش هم اگر است بدیهی. یردگ می قرار بررسی و تحلیل مورد هم با

 در رشد که صورتی در و بود خواهد نوآوری و نوسازی با توأم و پویا، موزون شهر رشد پذیرد انجام مساعد شرایط

 شهر بین و سویی از شهری تولید و کار و ها انسان، فضا بین منطقی ارتباط و شود انجام گسیخته مناسب نا ی زمینه

 شهر نشود دیگربرقرار سوی از گرفته قرار مجموعه آن داخل در شهر که وسیعی شهری های سیستم از ای همجموع و

 (.311: 3133، باقری)بود خواهد زوال به رو و، فرسوده بسیار

 در را خود جایگاه دارد که عملکردی و نقش برحسب که است فرهنگی و اجتماعی، مورفولوژیکی واحد شهر

. ذاردگ می اثر خود نقش و وزن، اندام مقتضای به ملی و ای هناحی اقتصاد کل در و بدیا می شهری مراتب سلسله

 بوده ناپذیر اجتناب امری آن ی توسعه و رشد در توالی و تداوم تأمین جهت درآن موجود تحوالت و شهر شناخت

 (.13: 3131، بذرگر)گرفت نادیده وانت مین شده حاصل گران بهای به تاریخ طول در که نتایجی و تجربیات و

 نیروهای تاثیر تحت و شده دورآغاز بسیار های سال از که است فرآیندی حاصل امروزی شهرهای ساختار و بافت

 جوابگوی بافت و ساختار این. است گرفته شکل اجتماعی نیروی و سیاسی، اقتصادی، اداری، زمان قبیل از، مختلفی

 شهر رشد تاریخی مرور. است آن ساکنان اراده و نیازها تجلی محل، شهر واقع در و بوده تاریخی گوناگون یها هدور

 هر در سیاسی و اقتصادی، اجتماعی شرایط از جامعی اطالعات دریافت به منجر واندت می گوناگون یها هدور طی

 این اعمال با توانسته که است شهر ساختارهای تجدید و شرایط تغییر متقابل رابطه حاصل، امر این. باشد دوره

 فراهم مطلوبی نحو به را زیست شرایط و نمانده عقب اجتماعی تغییرات از ساختار و بافت روزرسانی به با و تغییرات

 عوامل. هستند موثر شهرها کالبدی شکل تغییر و تحول در مختلفی نیروهای و عوامل(. 33: 3333، بنتلی) نماید

 تا تاریخ طول در شهرها توسعه و گیری شکل فرایند در عوامل مهمترین از جغرافیایی و سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

 (. 13: 3131، بذرگر)است بوده امروز به

 صورت به که نمود تفکیک مولفه و نیرو پنج به وانت می را شهرها کالبدی تحوالت بر تاثیرگذار نیروهای زمینه این در

 و ساکنین تجربه سالها محصول، نیرو این. است تاریخی گذشته و فرهنگ تاثیر همان یا زمان ترکیب در یا مجرد

 ها خواست، تاریخی سابقه اساس بر جدیدی ساز و ساخت هر. است اجتماعی های ارزش و اقلیمی شرایط به توجه

 که است شهری انداموار های بافت ظهور، آن ی نتیجه و یردگ می صورت محیطی زیست و اجتماعی نیازهای و

 همگنی نوعی وجود، ها بافت این ویژگیهای از یکی. نمود مشاهده را آن وانت می قدیمی و سنتی بافت های دراغلب

( 31: 3333) بنتلی. است شهری هویت کننده منعکس که است طبیعی های یویژگ و ارزش ها با بافت تناسب و

 قابل غیر قوانین از و دارد نیازهایی تاریخی شرایط، دیدگاه این اساس بر. دکن می، زمان نیروی نتیجه در است معتقد

 (.311: 1332، الین) نیازها این به منطقی است پاسخی حقیقت در، شهر فرم و دکن می پیروی انعطافی

 سعی شهری توسعه های طرح تهیه با که نامید اداری نیروی وانت می را شهرها کالبدی بافت توسعه در نیرو دومین

 ساختمانی پروانه صدور، شطرنجی یها هشبک احداث. کند تاریخی نیروهای جایگزین را اداری های کنترل دکن می

 جدید های بافت گسترش و توسعه در اداری کار و ساز جمله از سازها و ساخت بر نظارت و شهرداری توسط
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 گونه این. شهرهاست کالبدی بافت بر اداری نیرو های تاثیر حاصل شهری منظم های بافت ظهور. دشو می محسوب

  نامید.( نقشه و طرح واجد) دیاگرامی شهرهای وانت می را شهرها

 منابع به ها شهرداری روزافزون نیاز. نامید (سرمایه نیروی یا) اقتصادی نیروی را آن وانت می که دشو می سومی نیروی

 از بسیاری، است معتقد راجرز ریچارد. دکن می فراهم نیرو این تر پررنگ حضور برای را زمینه، جدید مالی

 عمل و ایده حاصل تا است سرمایه بازار و اقتصادی نیروهای از برآمده تولید، امروز شهرسازی و معماری محصوالت

 (.33: 3131، راجرز) شهری معماران و انریز برنامه

 و شکوه از نمادی دیگر تعبیری به و قدرت تجلی مکان های، شهر. است سیاسی نیروی وانت می را نیرو چهارمین

. دهد قرار کنترل تحت را فضا و مکان، محیط تا دکن می تالش ای هجامع هر در قدرت. شدبا  می حکومت ها جالل

 اشغال را آن عمل در که اند قدرت بی یها هتود این اگرچه دشو می مدیریت قدرت توسط که است فضایی شهر

  (.111: 3331، فیسک) ندکن می

 و اجتماعی های ارزش به توجه ضرورت حاصل اجتماعی نیروهای حاکمیت. است اجتماعی نیروی، نیرو پنجمین

 مشاهده وانت می اجتماعی نیروی حاکمیت از حاصل شهری های بافت در که آنچه. است جامعه مدت بلند مصالح

 غیر های سازمان، سیاسی احزاب) جمعی های تشکل ایجاد و اجتماعی نظام ساماندهی در ها بافت این نقش، نمود

 . است شهری های محیط در( دولتی

 اجتماعی مناسبات تقویت برای را الزم بستر و امکان، شهرها کالبدی بافت تا رددگ می موجب اجتماعی نیروهای تاثیر

 دیگر عبارت به(. 31-33: 3131، همکاران و اردشیری) نماید فراهم ساکن اجتماع به تعلق احساس نتیجه در و

 و سیاسی نیروهای، مالی و اقتصادی نیروهای، اقلیمی و طبیعی شرایط چون عواملی تاثیر تحت شهرها داخلی فضای

 قالب در شهر تحوالت هدایت است بدیهی. ردندگ می تطور و تحول دچار فرهنگی و اجتماعی نیروهای و مدیریتی

، دیگر طرفی از. است شهری فضاهای تولید در عوامل این تاثیر کافی دانش نیازمند، شهری توسعه های طرح اجرای

 شناسایی، شهری تغییرات بر موثر نیروهای شناسایی، شهری تغییرات کار و ساز با آشنایی محورهای از یکی

 .شهرهاست کالبدی بافت بر نیروها این های بازتاب از آگاهی و شهری تغییرات بر موثر نیروهای

 اقتصادی و اجتماعی و کالبدی های یویژگ روی بر مختلف ابعاد در را خود اثرات زمان طول در جمعیت افزایش

 شهر توسعه سبب و داده قرار تأثیر تحت را شهری زندگی اساس زده شتاب رشد. ذاردگ می روستایی و شهری نقاط

 ها زمین این از شده آنها کاربردی تغییر شهری اطراف اراضی رفتن بین از به منجر این و شده برنامه و طرح بدون

 شده دامداری و کشاورزی های فعالیت رفتن بین از باعث نتیجه در و دشو می استفاده شهر به وابسته نیازمندی برای

 شهر. دشو می رسمی غیر و کاذب مشاغل آمدن وجد به و ناموزون توسعه و رشد و شهر به مردم هجوم آن وتبع

 در رود سفید ودائمی پرآب سد و شمال در بلند و مرتفع یها هکو وجود جمله از جغرافیایی عوامل دلیل به منجیل

 گیری شکل به منجر، شهر ورودی ابتدای و شرق در زیتون باغات و اراضی و بر آب ی رودخانه وجود و جنوب

 بر گذار تاثیر عوامل شناسایی درصدد حاضر پژوهش راستا این در. است شده غرب به شرق از خطی صورت به شهر

 که دهد پاسخ اساسی سوال این به خواهد می پژوهش این اساس این بر. شدبا  می منجیل شهر توسعه و گیری شکل

 و گیری شکل دلیل مهمترین عامل کدام توریستی عامل و سیاسی، ، کشاورزی، ارتباطی های عامل میان از براستی
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 سواالت اسنادی مطالعه از حاصل یها هداد از استفاده با پژوهش این اساس همین بر. است بوده منجیل شهر توسعه

 .رددگ می مطرح زیر شرح به تحقیق

 چگونه بوده است؟ 3131الی  3111روند تغییرات کاربری اراضی شهر منجیل طی سالهای – 3

 است؟ داشته منجیل شهر توسعه و پیدایش در تاثیری چه کشاورزی و آب عامل -1

شرق چه تاثیری در پیدایش و توسعه شهر  به غرب ارتباطی محور در منجیل شهر گرفتن قرار و توریسم عامل -1

 داشته است؟

 است؟ داشته شهر توسعه و پیدایش در تاثیری چه بادی نیروگاه وجود و باد عامل - 3

 تحقیق اهداف

 منجیل شهر ی توسعه و پیدایش چگونگی شناخت -3

 شهر ی توسعه در مؤثر عوامل شناخت -1

 سنجش تغییرات کاربری اراضی شهر منجیل – 1

 به وانت می فقط است نگرفته انجام تحقیقاتی منجیل شهر ی توسعه و پیدایش ی زمینه در گفت وانت می جرأت به

 در موجود های پتانسیل به درآن شهرکه هادی طرح ی تهیه چگونگی و بر آب هادی طرح ارزیابی مورد در مطالعاتی

 از نمونه چند به حال این با. کرد اشاره است شده منتشر بودجه و برنامه سازمان توسط که اطالعاتی و آمار و شهر

 :ماییمن می اشاره خارجی و داخلی منابع در گرفته صورت های پژوهش

 ای هروند موضوع حاضر پژوهش در :ایران تاریخ در شهرنشینی و شهر پیدایش الگوهای(3133)شهرام، فر یوسفی -

 این آیا که یردگ می قرار بررسی مورد مسئله این به نظر با، ایران تاریخ در شهری مناسبات تکامل و ظهور در غالب

 تاثیر تحت مزبور روند که این یا پذیرفت می تحقق ایران اجتماعی مناسبات طبیعی تکامل نتیجه عنوان با روند

 ایران در شهرنشینی ی پدیده، رایج نظریات برخالف که دده می نشان نتایج است؟ داشته قرار یکسانی غیر عوامل

 .شود گرفته نظر در نباید، گذار تاثیر متغیر یک از بیش سیاسی عامل رو این از و بوده متنوع منشاء دارای

شهری:  موثر برندسازی در راستای شهر تصویر گیری شکل در موثر عوامل بررسی (3133) همکاران و پور قلی

«  تهران شهر تصویردرونی گیری شکل» مدل ی دهنده تشکیل اجزای اولویت که دده می نشان پژوهش این یها هیافت

 و ارتباطات و ونقل حمل زیرساخت، شهر المللی بین جایگاه، خدمات ی دامنه، تجارت و اقتصاد بعد ترتیب؛ به

 شناسی خویشتن، شهری و معماری جاذبه، زیست محیط، تاریخی آثار از صیانت، اجتماعی مسائل، ترافیک

 .شدبا  می آموزش و دانشگاه بعد و فرهنگ، شهروندان

 نقش، مقاله این اسالمی:در شهرهای گیری شکل و در توسعه وقف تاریخی نقش (3133) همکاران و آبادی خلیل

 و بررسی مورد اصفهان ویژه به اسالمی -ایرانی شهرهای کالبدی فضاهای توسعه و گیری شکل در وقف تاریخی

، اصفهان شهر ویژه به، ایران اسالمی شهرهای در وقفی اراضی دهدکه می نشان تحقیق نتایج. گیرد می قرار تبیین

 شده کمتر شهر پیرامون سمت به وقفی های زمین محل از گرایش این و بوده افقی توسعه به آن گرایش موجب

 .است
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 بر موثر عوامل محقق توسط شده انجام پاکدشت: طبق مطالعات شهر گیری شکل چگونگی(3131)فرهودی

 کارگاهی و صنعتی واحدهای استقرار و آن اجاره و مسکن، زمین ارزان قیمت، پاکدشت شهر توسعه و گیری شکل

 .است گردیده عنوان آن فضایی توسعه و شهر این به مهاجرت دالیل نیز انتها در. است شده شناخته اطراف در بویژه

 نشان پژوهش نتایج :هند شهری جیپور رشد برای ارزیابی آنتروپی مدل از استفاده (1331)همکار و میالپ، پونیا

 فرم شانون آنتروپی. است گرفته پیشی جمعیت رشد نرخ از جیپور در شهر فیزیکی گسترش رشد نرخ که دده می

 .دده می نمایش 1332 سال در نسبی فشردگی آن از پس و 1333 سال تا را شهری رشد از ای هپراکند

 اطالعات سیستم از استفاده با اراضی کاربری تغییرات و شهری توسعه ارزیابی(1332)همکاران و ژینگ، ژائو

 سالهای طی اراضی کاربری تغییرات و شهری توسعه سنجش چین: وانگ دور شیجیاژ راه از سنجش و جغرافیایی

، جمعیت تعداد که دده می نشان نتایج کلی بررسی یک در. است شهری توسعه تغییرات از نشان 1333 الی 3331

 .هستند شهری توسعه در موثر عوامل ترین عمده از ها سیاست و شدن صنعتی، ترافیکی وضعیت

 چین: تحلیل دور شائوژنگ راه از سنجش ماهواره از استفاده با شهری رشد ارزیابی(1333)همکاران و رامادان، النازیر

 های زمین تغییرات طی شهر فیزیکی رشد که دده می نشان 1333 الی 3333 سالهای طی شده بندی طبقه یها هنقش

 پایدار توسعه سازی ظرفیت نیازمندی بر عمدتاً پژوهش این نتایج. است بوده ناگوار بسیار آبی منابع و کشاورزی

 .دکن می تاکید شهری

 شهرها فیزیکی ی توسعه در مؤثر عوامل

 شهر ی توسعه و طبیعی عوامل( الف

 مجاور فضاهای. هاست آن جغرافیای و محیطی شرایط تاریخ، اول ی وهله در، شهرها فیزیکی ی توسعه و استقرار

، طبیعی عوارض با آنها وهمجواری، ناهمواریها شکل جمله از، طبیعی محیط گوناگون عوامل با ارتباط در شهری

 نقش شهرها ی توسعه چگونگی در آنها بر حاکم اقلیمی شرایط و دریا وسواحل جلگه، رودخانه، دشت، کوه مانند

 با ارتباط برقراری ضمن و گیرند می شکل شرایط این از تبعیت به شهرها که طوری به، دارند ای کننده تعیین

 عمده سهم روستاها و شهرها ی اندازه نقش تعیین در شرایط این. دهند می ادامه خود ی وتوسعه رشد به، یکدیگر

 توسعه و گیری شکل روند در سزایی به تأثیر، ای ناحیه صورت به جغرافیایی های محیط بودن مناسب و دارند ای

 آب، ناهمواری شکل، دریا سطح از ارتفاع، جغرافیایی موقعیت: مانند عواملی(. 11: 1331، بوالرد) داشت خواهد انها

 گسترش و وسعت، گیری شکل و پیدایش در ای گونه به یک هر، ها آب ی وشبکه گیاهی وپوشش خاك، وهوا

 در ها آن نسبی عملکرد با ارتباط در مشترك یا ا مجز صورت به کدام هر و مؤثراند ها آن نقش وتعیین شهری مراکز

 .سازند می متأثّر را ایران وروستاهای شهرها کنونی سیمای، منطقه جغرافیای بر حاکم شرایط

 شهر توسعه و اقتصادی عامل( ب

، اشتغال آن اساس بر که است شهر اقتصادی ی پایه ی مطالعه، شهری طراحی و شهرسازی مطالعات اصلی ی پایه

 شهری هر سرنوشت ترتیب این به(. 332: 3133، شیعه) شود می مشخص فضا به نیاز میزان نهایتاً و درآمد، جمعیت

 شهرها رونق و توسعه، پیدایش علل اصوالً .شود می معلوم آن درآمدزایی و تولید های فعالیت چگونگی و میزان با

، اند هگرفت قرار(  ابریشم مانند جاده) ارتباطی اصلی یها هرا سر در که شهرهایی. است اقتصادی دیگر چیز هر از قبل
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 صرف را خود رونق و پیدایش، اند هآمد وجود به صنعتی و کشاورزی مراکز کنار در که شهرهایی و بندری شهرهای

 درآمد ایجاد موجب که هستند عواملی یا عامل مدیون( صنعتی یا کشاورزی، خدماتی)  اقتصادی فعالیت نوع از نظر

 موجب اشتغال یها هزمین وجود و آورد می وجود به اشتغال: خدمات و کاال توزیع و تولید زیرا. شود می محل برای

 ی واندازه فیزیکی ی توسعه که گفت توان می بنابراین(. 333: 3111، بحرینی) گردید خواهد محل به افراد جذب

 (.332: 3133، دلیر، زاده حسین) دارد شهری اشتغال میزان با مستقیمی ارتباط، شهر هر

 شهر بر حاکم اقتصادی فعالیت نوع، دهد می نقش آن وبه آورد می وجود به را شهر که اقتصادی عوامل جمله از

 ارتباطات عامل، ارتباط این در و است آن پیرامونی وروستاهای ای ناحیه مساعد امکانات از ناشی فعالیت این .است

 و شهری مراکز نیاز مورد وکاالهای اولیه منابع وانتقال نقل به زیرا، ودارد داشته عهده به را مهمی نقش ونقل وحمل

 شکل بیشتری مراکزشهری، است آسان ارتباط امر که نواحی آن در و بخشد می تسریع کشاورزی محصوالت دیگر

 (.131: 1331، ریچارد)یابند می

 شهر توسعه و اجتماعی عامل( پ

 اجتماعی توپوگرافی به است الزم، طبیعی و ساختمان توپوگرافی خصوصیات بررسی موازات به، شهری مطالعات در

 است شهر مختلف یها همحلّ اجتماعی منزلت های بررسی آن از مقصود. شود توجه نیز شهرها در مستقر گروههای

. آورند می وجود به محیط در را معینی فضایی ساختمانهای، اندازها چشم و امکانات تناسب به یک هر که

، فرهنگی خصوصیات به توجه با را شهرها در موجود اجتماعی بندهای الیه توضیح تواند می اجتماعی توپوگرافی

 چگونگی و فعالیت حدود، شهری گیریهای تصمیم در و داده قرار توجه مورد آنان رفتاری و مسکونی، معیشتی

 گزینی جدایی سنجش مبنای اجتماعی توپوگرافی شهرها اجتماعی جغرافیای در. کند مشخص را آنها با برخورد

 علل به یا و مذهبی و دینی، نژادی، قومی دالیل به است ممکن که، رود می شمار به شهرها ساکن مختلف اقشار

 شهری جمعیت رشد میزان با تنگاتنگ ارتباط در، شهر توسعه اما(. 12: 3123، رهنمایی)باشند هم از جدای دیگر

 جوامع جمعیتی ساخت انتقال، شهر به خالص مهاجرت میزان، شهری جمعیت طبیعی افزایش ارتباط این در و است

 .روند می شمار به اساسی عوامل از شهر جمعیت ساخت و شهر به شهری غیر

 ساختارهای ایجاد در ای عمده تأثیر خود که، اجتماعی و اقتصادی سیاسی معلولهای از یکی عنوان به نیز مهاجرت

 شهری رشد نرخ .است داشته عهده بر شهرها فیزیکی ی توسعه در ای عمده نقش، دارد اجتماعی - اقتصادی جدید

 بهتر مدیریت به نیاز و است توسعه حال در درکشورهای انسانی سکونتگاههای شکل تغییر ی پدیده مهمترین هم

 سوم دو معمول طور به شهرها، کشورها این در. است حیاتی حکومتها و اجتماعات، اشخاص توسط رشد این برای

 را شهر به روستا مهاجرت و طبیعی افزایش نتیجه در و شهری جمعیت رشد نصف از بیشتر و کل جمعیت افزایش

 (.323: 3333، گیل مک)کنند می جذب

 شهر توسعه در ها دولت نقش و سیاسی عوامل( ت

، اداری شهرهای ی توسعه جمله از، باشد مؤثر شهرها ی توسعه در تواند می مختلف یها هجنب از ها دولت سیاست

، نشینی حومه، نشینی زاغه ایجاد و جامعه بر حاکم تولیدی روابط، سوم جهان شهرهای اقتصادی وابستگی، سیاسی

، شهری های زمین از بهینه ی استفاده و شهرها ی توسعه فرم کنترل و زمین بانک ایجاد، مرکزی شهر فرسودگی
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 از، بود شده فراموش جغرافیایی مطالعات در قبالً که، جغرافیایی فضاسازی در دولتها نقش، امروزه. است دخیل

، شکویی) شود می تأکید آن بر، شهری جغرافیای ویژه به، جغرافیایی یها هزمین تمام در و است کننده تعیین عوامل

 و سازند ازجذابیت عاری یا جاذب را شهر یک ی مجموعه توانند می سیاسی گیریهای تصمیم لذا(. 13-13: 3111

. دهند تغییر کامل طور به، است مساعد دیگر های جایگزینی همچنین و یگذار سرمایه برای که را وضعیتی میتوانند

 های نقش انتقال همچنین و شهر ی توسعه و رشد بر آن تأثیر و مرزی خطوط تعیین، تصمیمات این ی جمله از

 .است مؤثر شهرها دینامیزم بر که شهرهاست به ارشادی و اداری

، کشورها اجتماعی و سیاسی امور نبودن یا بودن متمرکز به بسته، آنها واقتصادی سیاسی وتصمیمات ها دولت نقش

، شهرها ی توسعه فرایند در ها دولت نقش، داری سرمایه نظام در. ندگذار می جای بر خود از متفاوتی خارجی اثرات

 های سیاست آنها .دارند را نقش مهمترین دولتها، شده ریزی برنامه اقتصاد در ولی، است نبوده چشمگیر چندان

 شهرهای ی توسعه از، نتیجه در. گیرند می کار به شده تعیین مسیرهای در را ها هوسرمای کنند می تعیین را اقتصادی

 شهرهای ی توسعه به و پردازند می بیشتری دستمزد و حقوق، نامساعد نواحی در. کنند می جلوگیری بزرگ بسیار

 (. 113: 3111، شکویی) دهند می اولویت، آنها در یگذار وسرمایه وکوچک میانی

 مطالعه مورد محدوده معرفی

 شهرستان تجاری مرکز و کشور شمال در شهر این. است گیالن استان در رودبار شهرستان شهرهای از منجیل شهر

این شهر . شدبا  می خانوار 1313 و نفر 31123 دارای منجیل شهر 3133 سال سرشماری طبق. دشو می شناخته رودبار

کامال ویران گردید و پس از بازسازی, محدوده روستای هرزویل در شرق شهر به آن  3123خرداد  13در زمین لرزه 

)از غرب و پس از عبور از دره طارم(  اوزن قزل )از شرق و ارتفاعات الموتو طالقان(و شاهرود ملحق شد. رودهای

خورشیدی در محل تالقی آنها در مجاورت منجیل سد سپیدرود  3113که از اواخر دهه  رسند می بهم منجیل شهر در

 تأمین تابستان و بهار در را گیالنی ورزانکشا و کاران شالی احداث شده است که دریاچه پشت این سد نیاز

 گردشگری بوجود آورده و موجب تعدیل هوا گردیده است ای هضمن آنکه برای خود منجیل جاذب.نماید

استقرار منجیل در دهانه دره سپیدرود, این شهر را در محل تالقی دو نوع آب و هوای خشک بیابانی و معتدل و 

 3113بهمین علت از اوایل دهه . ر موجب بادخیزی شدید منجیل شده استمرطوب خزری قرار داده که این ام

  .است  شده نصب منجیل در منطقه بادهای از برق تولید برای بادی نیروگاه چندین
 (1931)لیمنج شهر و رودبار شهرستان، النیگ استان خانوار و تیجمع تعداد -1 جدول

 تعداد خانوار تعداد جمعیت محدوده

 111233 1333313 استان گیالن

 13113 333331 شهرستان رودبار 

 1313 31132 شهر منجیل

 های پژوهش منبع: یافته
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 رودبار شهرستان و استان، کشور در لیمنج شهر تیموقع -1 نقشه

 های پژوهش منبع: یافته

 
 : موقعیت شهر منجیل 1 شکل

 GoogleEarth :1331: منبع

  هامواد و روش

. است اسنادی و( میدانی)پیمایشی های روش بر مبتنی روش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به حاضر پژوهش

برای استخراج کالسهای  3131الی  3111بدین منظور برای کشف تغییرات ابتدا تصاویر ماهواره لندست سالهای 

تصاویر اخذ شده به لحاظ دقت مکانی ارزیابی گردیدند و اگر از دقت الزم طیفی در شهر منجیل اخذ گردید. 

 ای هخوش بندی برخوردار نبودند تصحیحات هندسی روی آنها اعمال گردید. برای تفکیک بهینه طبقات طیفی طبقه

تصویر روش فازی  بندی استفاده گردید و با طبقات کاربری شناسایی شده منطبق گردید. و از میان روشهای طبقه
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مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله بعدی برای شناسایی بهتر تغییرات از مدل  1در نرم افزار ادریسی 3آرت مپ

ی موضوعی ها هسیستم اطالعات جغرافیایی به تهیه نقشاستفاده گردید و در نهایت در نرم افزار  1ی زمینتغییرات زمان

 . اقدام شده است

 وجود و شغلی های فرصت و توریسم، کشاورزی و آب، شهری ارتباط خطوط، شامل تحقیق این لمستق متغیرهای

 ای هتصاویر ماهوار 1شکل شماره  .است منجیل شهر گیری شکل و توسعه روند وابسته متغیر و نظامی های پادگان

 د.ده میبکار رفته در این پژوهش را نمایش 

 
 1333 – 5لندست  -شهر منجیل ای هماهوار: تصویر 2 شکل

 های پژوهش منبع: یافته

 
 2112 – 5لندست  -شهر منجیل ای هتصویر ماهوار :9 شکل

 های پژوهش منبع: یافته

 

                                                                                                                                                               
1 - Fuuzy Art Map 
2 - Idrisi 
3 - Land Change Modeler 
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 های پژوهش منبع: یافته   لیمنج شهر گیری شکل و توسعه روند با ییایجغراف اطالعات ستمیس و رهایمتغ ارتباط -2 شکل

 پژوهش یها هیافت

 1939الی  1911روند تغییرات کاربری اراضی شهر منجیل طی سالهای  :اول فرضیه

شد. بدین منظور با بررسی نتایج با  میارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی شهر منجیل یکی از اهداف این پژوهش 

هکتار از اراضی شهر را اراضی ساخته  131، 1شهر منجیل و با توجه به نقشه شماره  3111سال  ای هتصاویر ماهوار

هکتار را اراضی بایر تشکیل داده است. روند  313هکتار را اراضی کشاورزی و  333، هکتار را باغات 33,2، شده

هکتار را اراضی  331,1اراضی شهر  د که از مجموعده مینشان  1با توجه به نقشه شماره  3131تغییرات در سال 

هکتار را اراضی بایر به خود اختصاص  31هکتار را اراضی کشاورزی و  13,2، هکتار را باغات 33، ساخته شده

 د.ده مینتایج تفصیلی مربوط به روند تغییرات کاربری اراضی در شهر منجیل را نمایش  1دهند. جدول  می
 مترمربع(، )هکتار 1939الی  1911یل طی سالهای مساحت کاربری ها در شهر منج :2 جدول

راضی نوع کاربری )مترمربع(1911مساحت  )هکتار(1911مساحت  ) مترمربع(1939مساحت  )هکتار( 1939مساحت    ا

 ساخته شده 2020989.9 202 4053755.6 405.3

 باغات 805477.8 80.6 480950.6 48

 کشاورزی 1000280.1 100.9 706053.3 70.6

 اراضی بایر 1506252 150 830840.3 83

 مجموع 5332999.8 533.5 6071599.8 606.9

 های پژوهش منبع: یافته

هکتار بوده که  131، 3111د که بیشترین تغییرات اراضی برای اراضی ساخته شده بوده که در سال ده میروند تغییرات نشان 

اراضی ، هکتار 33به  3131هکتار بوده که در سال  33,2برای باغات هکتار رسیده است. این مقدار  331,1به  3131در سال 

هکتار  31به  3131هکتار بوده که در سال  313هکتار و اراضی بایر که  13به  3131هکتار بوده که در سال  333کشاورزی 

 د.ده مینمایش  شهر منجیل را 3131الی  3111روند تغییرات کاربری اراضی طی سالهای  3کاهش یافته است. نمودار 

 
 های پژوهش منبع: یافته  )مترمربع( 1939الی  1911: روند تغییرات کاربری اراضی طی سالهای 1نمودار 
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 (1911) 1333شهر منجیل سال  ای هتصاویر ماهوار بندی : نتایج طبقه1نقشه 

 های پژوهش منبع: یافته

 
 (1939) 2112شهر منجیل سال  ای هتصاویر ماهوار بندی نتایج طبقه :2نقشه 

 های پژوهش منبع: یافته

 منجیل  شهر توسعه و پیدایش در کشاورزی و آب عامل تاثیر :فرضیه دوم

 پیدایش و گیری شکل در( زیتون باغات از برداری بهره) کشاورزی و آب عامل آیا که فرضیه این به پاسخگویی برای

 منجیل شهر به مربوط جغرافیایی یها هنقش از حاصل نتایج از استفاده با خیر؟ یا است بوده گذار تاثیر منجیل شهر

  :شده است اقدام

 های زمین منجیل سد اطراف در، دده می نشان را منجیل شهر در زیتون باغات و کشاورزی های زمین 3 نقشه

 تاثیر مرغوب کشاورزی زمین و آب مستقیم تاثیر بر گواهی خود که، دارند قرار فروانی زیتون باغات و کشاورزی

 که همانطور موجود آمارهای به توجه با لذا. است داشته زیتون باغات از برداری بهره و منطقه کشاورزی در بسزایی

 دسترسی تاثیر تحت خود که منطقه این در مناسب کشاورزی و زیتون باغات از برداری بهره، رددگ می مالحظه
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 و توسعه زمینه در عامل مهمترین است؛ منطقه این در جاری یها هرودخان و منجیل سد چون آبی منایع به مناسب

 .شدبا  می شهروندان نگاه از شهر تکوین

، منجیل سد کنار کشاورزی در گذار تاثیر عوامل از یکی همجوار یها هرودخان و منجیل سد که گفت اینگونه وانت می

 به توجه با. است منطقه این در باال تراکم دهنده نشان نیز 1که نقشه  بوده سد اطراف در زیتون باغات از برداری بهره

 در زیتون باغات و کشاورزی های زمین به مربوط جغرافیایی یها هنقش بر مبتنی که پژوهش از آمده بدست یها هداد

 منجیل شهر تکوین و توسعه در را کشاورزی و آب عامل نقش که مذکور فرضیه که گفت اینگونه وانت می منطقه

 .رددگ می اثبات، داد می جلوه پررنگ

 
 لیمنج شهر تونیز باغات -9 نقشه

 های پژوهش منبع: یافته

 منجیل  شهر توسعه و پیدایش در توریسم عامل و شرق به غرب ارتباطی محور تاثیر: سوم فرضیه

مرکز و جنوب و غرب به شرق موجب اهمیت ارتباطی و  به شمال ارتباطی محور در منجیل شهر گرفتن قرار

 در گرفتن قرار، دیگر عبارت به، بشمار میرود منجیل شهر توسعه و پیدایش از عوامل و توریستی شهر شده است

ضمن . مسافرات این مسیر پرتردد نموده استمنجیل را تبدیل به اتراقگاه ، مهم قزوین به رشت مواصالتی محور

جنوب شهرستان رودبار, جمعیت حوزه روستایی  های یآنکه موقعیت جغرافیایی شهر موجب شده تا عالوه بر آباد

های خود به منجیل مراجعه  جهت تأمین برخی نیازمندی طارم علیا )در استان زنجان( و طارم سفلی در استان قزوین(

، ها خوری غذا و رستوران، جمعیت شاخص سه از استفاده با منطقه جغرافیایی یها هنقش منظور به همینکنند. می

 .اند هگرفت قرار بررسی مورد ها هفروشگا

 جمعیت -الف(

 و توسعه شهری؛ سنجش پراکندگی جمعیت آن است. گیری یکی از مهمترین فاکتورهای سنجش شکل
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 در شهر در جمعیت پر نقاط از یکی، دده می نشان شهر مختلف مناطق در منجیل شهر جمعیت پراکندگی 1 نقشه

 در مخصوصاً منجیل شهر پذیری اتراق ویژگی، مشخص است که همانطور. شدبا  می قزوین -رشت بین ارتباطی مسیر

 است گردیده پرتراکم مسیر این در منجیل شهر که است گردیده سبب، قزوین -رشت مسیر

 
  لیمنج شهر در تیجمع یپراکندگ -2نقشه 

 های پژوهش منبع: یافته

 شهر منجیل  های یرستوران و غذاخور-ب

 مواصالتی محور در ها خوری غذا و رستورانها، دده می نشان نیز را منجیل شهر های غذاخور و رستورانها 2 نقشه

 می که همانطور. است شهر قسمت این در مسافران نیاز و منطقه تقاضای گویایی که اند هگرفت شکل قزوین-رشت

 عنوان به که منجیل شهر بودن اتراقی ویژگی دلیل به همچنین و اقتصاد در عرضه – تقاضا اصل اساس بر دانیم

 دلیل همین به پردازند می استراحت به مسیر این در مسافران از بسیاری قزوین– رشت بزرگراه مسیر در شهری

 محسوسی جمعیتی تراکم آن دنبال به که گرفته شکل منطقه این در بسیاری یها همسافرخان و غذاخوری از بسیاری

 .است آمده بوجود منطقه این در

 
 لیمنج شهر یرستورانها تیموقع -5نقشه 

 های پژوهش منبع: یافته
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 از بسیاری که است این دهنده نشان که شدبا  می منجیل شهر های یفروش اغذیه و ها خوری غذا به مربوط نیز 1 نقشه

 .گرفتند قرار قزوین-رشت ارتباطی مسیر در غذایی مواد یها هفروشگا و ها فروشی اغذیه

 
 های پژوهش منبع: یافته  لیمنج شهر در یفروش هیاغذ و ییغذا مواد یها هفروشگا یپراکندگ -6نقشه 

  ها همسافرخان و هتل به مربوط که 3 نقشه به نگاهی ادامه در

 نیاز که گرفته قرار مسافرخانه و هتل چندین قزوین-رشت ارتباطی مسیر در که مدعاست این گواه است؛ منجیل شهر در

 محسوب شهری توسعه و گیری شکل دالیل مهمترین از، دانیم می که همانطور. مایدن می مرتفع منطقه این در را مسافران

 .شدبا  می منطقه در شهروندان برای کافی تقاضای و به منوط آن توسعه روند و شهر گیری شکل چراکه، رددگ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهش منبع: یافته لیمنج شهر در مهمانسراها و هتل تیموقع -1نقشه 

 روند که در اثبات نمود وانت می منطقه است جغرافیایی یها هنقش بر مبتنی که پژوهش از آمده بدست یها هداد به توجه با

 دانست. مهم را منطقه در توریسم و غرب به شرق ارتباطی مسیر در گرفتن قرار عامل منجیل شهر توسعه و گیری شکل

 منجیل شهر توسعه و پیدایش در بادی نیروگاه و ها پادگان وجود تاثیر :چهارم فرضیه

 توسعه و گیری شکل فرایند در منطقه در بادی نیروگاه احداث و نظامی پادگان های نقش، پژوهش فرضیه آخرین در

 .است گرفته قرار بررسی مورد منجیل شهر
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 پادگان های نظامی  -الف(

 وجود که، دده می نشان را آن کنار در شده واقع مسکونی های مجتمع و منجیل شهر نظامی پادگان موقعیت 3 نقشه

 را منطقه این در اقتصادی های فعالیت دامنه، منطقه این در مالحظه قابل جمعیتی تراکم بر عالوه شهرك هایی چنین

 مدل اساس بر لذا، رددگ می شهری مختلف خدمات برای تقاضا آمدن بوجود باعث آن کنار در و دده می افزایش

 .دانست شهر در نظامی های پادگان همین وجود وانت می را منجیل شهر گیری شکل عوامل از یکی عرضه -تقاضا

 
 های پژوهش منبع: یافته  لیمنج پادگان یمسکون مجتمع تیموقع -8نقشه 

 ی بادیها هنیروگا -ب(

 نیروگاه یها هساز اولین، ایران اتمی انرژی سازمان توسط 13 سال در منجیل جلگه در شدید بادهای وجود بدلیل

 kwh 133 نوع از توربین 31 به حاضر حال در آن تعداد که رسید برداری بهره به، شهر به مشرف ای هتپ فراز بر بادی

 در کارشناسان گفته به. میشود بالغ ساعت وات کیلو 333/133/111 سالیانه، آنها تولیدی برق مقدار و kwh 113 و

 ایجاد بادی توربین های از را پارکهایی وانت می، جاده و ارتباطی یها هرا ایجاد صورت در آن حومه و منجیل منطقه

 چشم. ندارد بر در فسیلی نیروگاه خالف بر را محیطی زیست آلودگی هیچگونه که برق تولید بر عالوه که کرد

 .آورد بوجود آهنی یها هساز این با را زیبایی بسیار اندازهای

 

 

 

 

 

 

 
 لیمنج شهر یباد یروگاههاین از یینما -5شکل 

 های پژوهش یافتهمنبع: 
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 لیمنج شهر یباد یها روگاهین از یی دیگرنما -6شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

 منجیل شهر توسعه و گیری شکل روند در که گفت وانت می، جغرافیایی یها هنقش بر مبتنی یها هیافت به توجه با لذا

 .رددگ می اثبات، گردیده تلقی مهم منطقه این در پادگان وجود و بادی نیروگاه تاسیس، بادی انرژی عامل

 گیری و بحث  نتیجه

 عوامل متاثر از ،شهرها گیری شکل روند و اند بوده مؤثر شهرها ایجاد در متعددی عوامل، شهرها پیدایش زمان از

 عوامل جستجوی یافتندر  حاضر پژوهش منظور بدین. گوناگونی است اقتصادی و سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی

 عوامل ،جغرافیایی یها هنقش بواسطه منجیل شهر توسعه و گیری شکل روند بررسی به، منجیل شهر گیری شکل

 داده قرار بررسی را مورد 3131الی  3111و روند تغییرات کاربری اراضی طی سالهای  فرایند این در مهم اجتماعی

 و آب عامل 3 ای هکتابخان ای همطالع همچنین و قبلی های پژوهش از آمده بدست اسناد و آمار اولیه مطالعه با. است

 نظامی و یها ن پادگا عامل، غرب به شرق ارتباطی محور در گرفتن قرار، (زیتون باغات از برداری بهره) کشاورزی

 و گیری شکل فرایند در مهم عامل های عنوان به توریست جذب و منطقه گردشگری یها هجاذب و بادی نیروگاه

که روند تغییرات ، دادند نشان پژوهش این نتایج که همانطور. گرفتند قرار بررسی مورد و انتخاب منجیل شهر توسعه

، 3111کاربری اراضی شهر منجیل طی سالهای مورد مطالعه نشان از تغییرات به نفع اراضی ساخته شده که در سال 

 شهر گسترش و ایجاد در عوامل مهمترین از رسیده است. یکیهکتار  331به  3131هکتار بوده که در سال  131

 که ای هبگون. است بوده منطقه در( زیتون باغات از برداری بهره بخصوص) کشاورزی و آب منابع وجود منجیل

 آبی منابع وجود. اند هگرفت قرار آن مجاورت در رودبار، لوشان که یدآ می بشمار ای همنطق در شهر سرسبزترین منجیل

 آن متعاقب و زایی اشتغال مهم علل از منجیل در زیتون وسیع کشت و منجیل سد، منجیل حوزه شهر در گسترده

 . است گذار تاثیر شهری توسعه و گیری شکل روند بر که، شدبا  می جمعیتی تراکم

 در شهری عنوان به که منجیل شهر بودن اتراقی ویژگی دلیل به همچنین و اقتصاد در عرضه – تقاضا اصل اساس بر

 از بسیاری دلیل همین به پردازند, می استراحت به مسیر این در مسافران از بسیاری قزوین – رشت بزرگراه مسیر

آن شاهد هستیم.  در محسوسی جمعیتی تراکم آن دنبال به که گرفته شکل حوزه این در ،ها مسافرخانه و ها غذاخوری

 ارتباطی مسیر در که مدعاست این گواه منجیل شهر در ها همسافرخان و هتل به مربوط جغرافیایی نقشه به نگاهی
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 از مهمترین ماید کهن می مرتفع منطقه این در را مسافران نیاز که گرفته قرار مسافرخانه و هتل چندین قزوین-رشت

 تقاضای به منوط آن توسعه روند شهرو گیری شکل که چرا، رددگ می محسوب شهری توسعه و گیری شکل دالیل

 است. شهروندان برای کافی

 آن در باد ناپذیر پایان انرژی وجود همچنین و نظامی یها ن پادگا وجود منجیل حوزه های یویژگ مهمترین از یکی

 برای، برق تامین باد, برای انرژی از استفاده بر عالوه بادی, نیروگاه احداث با تا داشت برآن را مسئوالن که، است

 و باد انرژی، نظامی یها ن پادگا وجود عامل، در نتیجه، نماید زایی اشتغال غیرمستقیم طرق به شهروندان از بسیاری

 قرار ؛ سرانجام. است منجیل شهر توسعه و گیری شکل در تاثیرگذار عوامل از ،شهر این در بادی نیروگاه تاسیس

 منجیل شهر توسعه و گیری شکل روند در کشاورزی بودن مساعد و خاك حاصلخیزی و مسیرهای ارتباطی در گرفتن

 نوعی دروازه به و است گرفته قرار قزوین استان و گیالن استان ارتباطی راه سر در منجیل شهر. است ناپذیر انکار

 سد یعنی گیالن استان آبی منبع بزرگترین کنار در گیری قرار. درو میبه شمار  پایتخت به دستیابی و گیالن به ورود

 و ارتباطی راه ؛ زمین یا کشاورزی خاك :مهم عامل 1 به توجه با درمنطقه را پیشرفته کشاورزی ایجاد پتانسیل منجیل

 مهمی نقش کشور مرکزی نواحی به آن انتقال و کشاورزی محصوالت تولید در میتواند و است کرده فراهم آب منابع

 توسعه بلند ارتفاعات و شرق سمت در باغی اراضی همچنین و غرب سمت در منجیل سد دریاچه وجود. کند ایفا

 جاده اصلی مسیر طول در شهر خطی توسعه به ناچار به امر این و است نموده مواجه هایی محدودیت با را شهر

 در که چرا دکن می چندان دو را ونقل حمل سیستم به بیشتر توجه لزوم امر این که رددگ می منجر قزوین به رشت

 به افراد دسترسی ها بخش این در بیشتری افراد سکونت و اصلی جاده امتداد در شهر خطی گسترش و توسعه طول

 . شد خواهد دچار مشکل با شهر داخل بازار نواحی

 پیشنهادات 

 :شهر منجیل توجه به راهکار های زیر مورد توجه است گیری روند توسعه و شکل در ارتباط با

شهر منجیل از قبیل قایقرانی در مجموعه استخر سد  های یتوانمندگسترش فعالیت های گردشگری مرتبط با -

 منجیل

) با توجه های سد احداث مجتمع رفاهی و تفریحی در این مکان زیبا و رعایت فاصله حریم امنیتی از تاج و تونل-

رار داده به اینکه مسیرجدید بزرگراه قزوین به رشت شهرهای رستم آباد و لوشان را خارج از دسترس مسافران ق

 است(

، ارائه خدمات زیربنایی به کشاورزان برای توسعه اراضی کشاورزی )از قبیل تجهیز و نوسازی اراضی-

 ( اراضی پیرامون شهرسازی اراضی یکپارچه

 های نسبی مناطق اکولوژیک کشاورزی تعیین و ترویج الگوی تولید )کشت( متناسب با مزیت-

برای ماندگاری جمعیتدر  های شغلی زا در مناطق روستایی و گسترش فرصت اشتغالهای درآمد و  تقویت برنامه -

 حوزه شهر منجیبل

 در شهر منجیل های اقتصادی بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخش -
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هکتار شامل بخش اعظمی از زمینهای  33های بادی شهرت یافته است حدود  در شهر منجیل که به شهر توربین-

توربین بادی در تولید بخشی از  13ب این شهر به نیروگاه بادی اختصاص یافته و نیروگاه با استقرار قریب به مرغو

است. انتظار این است نیروگاه بادی بخشی از درآمد  افزایش دادهانرژی برق کشور سهم داشته و ظرفیت تولید را 

به شهرداری منجیل اختصاص دهد تا شهرداری  خود را که قانون معین کرده از محل عوارض تولید و فروش خود

 .بتواند در ارائه خدمات شهری نقش خود را بهتر ایفاء کند

با توجه به محدودیت طبیعی و فضایی شهر رودبار)مرکز شهرستان که در دره سپیدرودقرار دارد( و فضای باز و  -

ماتی مرکز شهرستان به منجیل منتقل هموار حوضچه منجیل( بهتر است برخی فعالیت های اداری و تجاری و خذ

 شود(

بیشتر و امکان فعالیت های روزمره  پذیری با توجه به وزش باد شدید در نیمه اول سال در شهر منجیل برای زیست -

 و دیگر اماکن شهرها نمود. ها ن در شهر باید معماری و طراحی شهری متناسب با این ویژگی اقلیمی برای معابر, میدا

د, بخش مرکزی و تجاری این کن میبا توجه به مسیر جدید کمربندی جاده قزوین رشت که از حاشیه منجیل عبور  -

شهر نیز از دسترس برخی مسافران که قصد عبور سریع دارند, خارج میشود بنابراین باید سَرو تاریخی چندهزارساله 

مسافران و گردشگران مسیر قرار گیرد تا بیش از  هرزویل که ارزش تاریخی, طبیعی و گردشگری دارد مورد دسترس

یست عمود بر مسیر پیشین به سمت هرزویل در با  میپیش مورد بهره برداری قرار گیرد. بطورکلی توسعه آتی شهر 

 کوهپایه شرقی صورت پذیرد.

ی ها همترین ایستگابا توجه به عبور مسیر راه آهن جدید قزوین از مرکز شهر منجیل , این شهر بعنوان یکی از مه -

د که موجب اتصال ساکنان نیمه جنوبی شهرستان رودبار, ساکنان نواحی طارم علیا و طارم سفلی رو میمسیر به شمار 

 ی زنجان و قزوین به حمل و نقل زیلی گردد.ها ن در استا
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