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ـ اسـت ز مشـهد  در سطح شهرسـتان   ییر عدم تعادل فضاانگیط موجود بیدر حال حاضر شرا واح یـ را جمعی کـم تـوان    یت ـن

ـ از ا. شـود  یمـ ه یه صورت مهاجر تخلب(د مشه شهر مادرپر توان  یبه سود نواح شهرستان ه بررسـ    ی  ین رو مطالعـه حاضـر ـب

ژوهش  یـ ق ایقحروش ت .پردازد یممشهد  شهر مادران به یکوچک شهرستان در کاهش مهاجرت روستائ یگاه شهرهایجا ن ـپ

ق یـ تحق یل داده هـا یجهت تحل. نمونه است یروستا 45پرسشنامه خانوار در  380ق یو ابزار تحق باشد یم یلیتحل –یفیتوص

ـا . رسون استفاده شده اسـت یپ یر از همبستگیبا توجه به نوع متغ ـ ج تحقینت ـاط    کـه   دهـد  یمـ ق نشـان  ی ـال حاضـر ارتب در ح

کوچـک آن وجـود    یشهرستان با شهرها ییروستا یکوچک آن و به تبع آن نواح یمشهد و شهرها شهر مادرن یب یکیارگان

د    ماًیخود مستق یازهایجهت رفع ن ییروستا ینداشته و نواح ـ تقو؛ لـذا  با مادر شـهر مشـهد در ارتباطـن کوچـک   یت شـهرها ی

جـاد تعـادل   یبـه ا  تواند یم یدتا حدورامون خود دارند یپ ییکه با نقاط روستا یبه واسطه ارتباط تنگاتنگ و بالفصلشهرستان 

   )دیدر سطح شهرستان کمک نما ییفضا

 
  شهرستان مشهد ،یی، توسعه روستایا کوچک، توسعه منطقه یشهرها :

  

 
 بین ارگانیکی بوده، ارتباط کهکشانی صورت به داشته و نسبی همگونی 1335 سال ران تایا یتیجمع - یینظام فضا

 1335 سال ، اما از)94- 95: 1388، یاریز(بود  برقرار ها آن روستایی مراکز و شهرها و منطقه، هر گبزر و شهرهای کوچک

و ) 60: 1388و همکاران،  یفرهود(آمد  وجود به نظام نیدر ا نابرابری و تعادل ات اقتصاد فضا، عدمینظر یریبعد با بکارگ به

 یکوچک همچون نواح یخته مواجه شدند و شهرهایو لجام گس اندازه یبزرگ با رشد ب یو شهرها شهرها کالن ؛د شدیتشد

ل یتقل منظور ک سو بهیاز  یزان توسعه ملیبرنامه رن راستا یدر ادند، یکم توان گرد یسکونتگاه یل به نواحیتبد ییروستا

                                                   
 ییروستا یزیا و برنامه ریجغراف یدکتر.  1
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 متوازن و توسعه اجتماعی - اقتصادی ساختار ی ازیزداتمرکز  ،یشهر- روستا یها مهاجرت، کنترل شهرها کالنمعضالت 

را  اقداماتی ، مجموعهییو روستا ین نقاط شهریب یجاد روابط منطقیای و ا کرد توسعه ناحیهیگر با روید یو از سو یمنطقه ا

 یها طرح ملی، طرح کالبدی مطالعات طریق از فضایی تمرکز زدایی جمله آن از که مد نظر قرار دادند اخیر ی دهه چند در
ن یدر ا). 33: 1386زبردست، خراط (بوده است .  .و شهرها _متوسط، کوچک و روستا یای، توسعه شهرها آمایش منطقه

   .شود یمپرداخته مشهد  شهر کالنان به یدر کاهش مهاجرت روستائکوچک  یگاه شهرهایل جایمقاله به تحل

 
 

وه بر شهرها، تمـام نـواحی   که عال یبه طوراگر هدف از توسعه کشور، توسعه مناطق خارج از شهرهای بزرگ باشد 

و بـه نـوعی تعیـین و ارزیـابی نقـش       ، عطف توجه به شهرهای کوچکها تالش نیتر مهمروستایی را در برگیرد، یکی از 

 ین هسته هـا یاول یکوچک شهر یها کانونرا یز). 166:1386، یثان یسرایی و اسکندر(ت در توسعه منطقه ای اس ها آن

ـ در ا یتیده و هرگونـه تحـرک و فعـال   یقلمداد گرد تر بزرگ یبا شهرها ییروستا یاحو به عنوان حلقه اتصال نو یشهر ن ی

  ).53-54: 1375، یفن( دهند یمر قرار یرا تحت تأث ییروستا یواسطه حوزه ها ی، در مرحله نخست و بها کانون

% 99ده است که ز بویطرقبه و شاند ،هیرضو ،ملک آباد ،مشهد ینقطه شهر 5 یدارا 1385شهرستان مشهد در سال 

در چهار شهر کوچک شهرستان متمرکز بوده  یت شهریجمع% 1شهرستان در مادرشهر مشهد و تنها  یت شهریجمع

کوچک آن و به تبع آن  ین مادرشهر مشهد و شهرهایب یکیدر حال حاضر ارتباط ارگان ؛دهد یمنشان  ها یبررس .است

با  ماًیمستقخود  یازهایجهت رفع ن ییروستا یشته و نواحکوچک آن وجود ندا یهاشهرستان با شهر ییروستا ینواح

کوچک  یت و منابع رو به رو است شهرهایکه مادرشهر مشهد با رشد شتابان جمعیدر حال .مادر شهر مشهد در ارتباطند

  .اند دهیگردمهاجر فرست  گاهاًکم توان و  یل به نواحیشهرستان تبد

ش از یب 1389که در سال  یبه طور ،دهیگرد ینیه نشیش حاشیموجب افزاد د مهاجرت به مادرشهر مشهیروند رو به تزا 

 ،انیاکبر( باشند یمن مادرشهر ساکن ین ایه نشیمرکز حاش 200ش از یدر ب -ت مشهدیجمع ⅓معادل  –هزار نفر  820

منابع در سطح  ت ویانه جمعیار نامتوازن و تمرکزگرایع بسیانگر رشد شتابان مادرشهر مشهد و توزین امر بیا. )1388

و  کوچک شهرستان یشهرهادر  یو اجتماع یوب و نابسامان اقتصادیمع یساختارها یریو شکل گ شهرستان

 .باشد یمرامون مادرشهر یپ یروستاها
در  ،استان و نقـش فراملـی مادرشـهر    یتیجه تحوالت جمعیمشهد در نت مادرشهرت در یتمرکز شدید و روز افزون جمعلذا 

ـ جر ،یو اعتبـار  یمـال  یها انیجرمنابع و  ،التیجهان، عمالً تمام امکانات و تسه کنار تحوالت اخیر  یاطالعـات  یهـا  انی

IT ،ICT،  ـیده اسـت و در     -و مرکـز  شهرگرامحلی، روستایی را روندی  یها انیجرو باألخره منابع و ... و پیرامـون بخش

 یرا در کشـورها  یسـکونتگاه  یعماری و الگوهـا پیرامون میان کشورهای است -هزاره سوم روابط مرکز یا سالهنخستین 

ــواح یشــهرهاشــهر و مادررامــون بــه شــکلی دیگــر در روابــط متقابــل یپ ده اســت یــبــاز تابان ییروســتا یکوچــک و ن
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ماکروسفالی، بزرگ سری و تمرکز گرایـی شـدید    ی دهیپدکه نتیجه زود هنگام چنین وضعیتی، شیوع ) 3: 1387،یعبداله(

در سـطح شهرسـتان    ییعدم تعادل فضـا  تاًیحاشیه نشینی و نها یریشهری و شکل گ -روستا یها مهاجرتکالن شهری، 

  .مشهد شده است

ـ در سـطح شهرسـتان اسـت ز    ییفضا انگر عدم تعادلیط موجود بیشرا در حال حاضر ؛گفت توان یمبه جرات  ـ را جمعی ت ی

ه صـورت مهـاجر   ب(د توان مادرشهر مشهپر  یشهرستان به سود نواح کوچک یشهرهاو  ییکم توان مناطق روستا ینواح

ـتان مشـهد بـا     یروسـتاها % 70,4 ییروستاسکونتگاه  479 از مجموع ،1385که در سال  یبه طور شود یمه یتخل شهرس

ـتاها    یتیه جمعین تخلیدر ا .اند بودهمهاجر فرست  یتیجمع یموازنه منف رامـون مشـهد و   یپ ی، مقصـد مهـاجرت ابتـدا روس

ـترش حجـم   ی، و نتباشد یماست  یکاف ی، اقتصادیاجتماع یها رساختیزه فاقد ک) ده و شهر مشهیسپس حاش جه آن، گس

 ،خواهـد بـود  .. .و  یو اقتصـاد  یاجتماع یها بیآسش ی، افزاشتر بر ساختار ناتوان شهر مشهدیفشار ب ،نیه نشیت حاشیجمع

  :ن روند باعث ین ادامه ایبنابرا

ـ یه جمعیتخل -  یهـا  تعـادل د عـدم  یمنـاطق بـه ظـاهر پرتـوان و تشـد     کـم تـوان بـه نفـع      یهـا  سـکونتگاه  یت

  .در نواحی مختلف شهرستان یطیست محیو ز ی، اجتماعیاقتصاد یها یداریناپاو  ییفضا

ــه و(از شهرســتان  یخاصـ  یت در محـدوده هــا یــتمرکـز جمع  - ـ ب م یه و حــریحاشــ ،یدر محــدوده خـدمات  ژهی

 ).مادرشهر مشهد

ــز جمع - ــتمرک ــتای ــشدر  ییت روس ــا بخ ــدود یه ـتان  از یمح ــ(شهرسـ ــرب ش ــمال غ ــرق و ش ــ) مال ش ا ی

 .یطوس و تبادکان در بخش مرکز یها دهستان

ــردار - ــره ب ــان به ــدم امک ــوب از  یع ــا لیپتانســمطل ــوانو  ه ــه ا یهــا ت ــع احت یمنطق ــه منظــور رف ــات یب اج

  ...ودر نتیجه تنگناهای اقتصادی انسانی  ییروستا یت و توسعه فضاهایجمع

ــجمع یبهــره بــردار - ــشب یهــا تــوانت از ی ــش ناپایجــه افــزایاز شهرســتان و در نت یمحــدود یهــا خ  یداری

 .فضایی یها تعادلو تشدید عدم  یطیست محیو ز ی، اجتماعیاقتصاد

ـ   ین شـهر یه نشـ یحاشــ یگسـترش محـدوده هـا    - ــر توسـعه ب ـتاها  برنامــه یدر اث مادرشــهر  یرامـون یپ یروس

 ).7: 1389، یقاسم(...و مشهد 

 ییروستا یار کمرنگ بوده و نواحیکوچک شهرستان بس یشهرها یانیر نقش مدر حال حاض یمطالعات اکتشافبر اساس 

جاد تعادل یبه ا تواند یم یکوچک شهرستان تا حدود یت شهرهایتقو؛ لذا شهر مشهد در ارتباطندم با مادریبه طور مستق

 ییکه با نقاط روستا ینگونه شهرها به واسطه ارتباط تنگاتنگ و بالفصلیارا یز .دیتان کمک نمادر سطح شهرس ییفضا
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گر منطقه ید یان به شهرهایت مهاجرت روستائیضمن کنترل و هدا توانند یمدارند، ) هانهیدر تمام زم(رامون خود یپ

. فراهم آورند یک سلسله مراتب سکونتگاهیرا در  یسکونت یها کانونن یختن ای، رشد، توسعه و برانگییایموجبات پو

تواند یاست و م یو تعادل اجتماع یجاد رشد اقتصادیو ا ییتوسعه فضا یبرا یاسبن شهرها روش منیکه توسعه ایبنحو

 یاندازهیو رشد ب یختگیمشکالت حاصله از لجام گس یو کنترل کننده شهرها کالندر مقابل رشد  یبه عنوان شق

ز ا) 102: 1378، یضراب(د یعمل نما) یین روستایبا جذب مهاجر(نگونه شهرها یا به  یکوچک و محل ین رو شهرهایا

رنامهیدر  یمرکز یهامراتب مکانسلسله یهااز حلقه یکیعنوان  در  یاتوانند نقش عمدهی، مییفضا یزیرک نظام ب

  )DHV،1371 :157مشاور مهندسان (ن به عهده داشته باشند یسرزم یجاد تعادل و توازن نظام سکونتگاهیا

در سطح گفت که  توان یمبه جرات ، باشد یم قیتحق یالعات اکتشافبر مط یبا توجه به مسائل مطروحه باال که مبتن

  :گردد یمن صورت مطرح یق بدیتحق یسئوال اصلم لذا یمواجه هست ییشهرستان مشهد با عدم تعادل فضا

 تیـ جـاد و تقو یادر  انـد  توانسـته شهرسـتان   کوچـک  یشـهرها  رغـم وجـود قطـب پرجاذبـه مشـهد،      یعلا یآ -

 ؟موثر واقع گردندشهرستان  یت مهاجران روستائیر در اولوییو تغ یتیجمع -ییتعادل فضا

ـ با توجه به کل ـ ه ذیمسـأله و بـا توجـه بـه سـئوال مـذکور، فرضـ       ح ه مسـائل مطـرح شـده در طـر    ی ل مـورد آزمـون   ی

  : قرار گرفته است

و  ییجاد اثرات مثبت فضـا ی، ایشهر یها کانونت در یع متعادل جمعیدر توزشهرستان مشهد کوچک  یشهرها -

 . دارندن یان منطقه نقش موثریمهاجرت روستائت یو اولو ها زهیانگ رر دییتغ

 

 
مرکز «و بحث ) م 1970(ن اولین بار با کار جانسو یو محل یکوچک در سطح منطقه ا یهاایده و موضوع مطالعه شهر

د بو یوضوع در توسعه منطقه ارین مآغاز و مطرح گردید که تقریباً جدیدت) م 1976(ل توسط فان» یتوسعه روستای

ا اقتصاد شهرها و با اقتصاد شهرهای که برای ادغام اقتصاد  کند یمطرح چنین م جانسون). 16: 1382،یفن( روستاها ب

مطالعات انجام شده توسط سازمان ملل  ).25: 1383خراط زبردست،. (تضروری اس تر کوچک، وجود شهرهای تر بزرگ

، که در آن ییمتمرکز توسعه فضاریغ یالگو یتوسعه به سو حال در یاه اغلب کشورهنشان داد ک 1976متحد در سال 

  ). 25: 1383زبردست، خراط (اند  کردهدا یش پیاست است، گرایس یکوچک و متوسط محور اصل یت شهرهایتقو

بـودن اطالعـات   ل آن محـدود  یکه از دال شود یمد یتأک یتیشتر بر اندازه جمعین شهر کوچک بییف و تعیدر تعر اصوالً

ط ی، با توجه بـه شـرا  یف شهر کوچک در هر کشور و منطقه ایتعر. ن شهرهاستیات ایو خصوص ها یژگیوگر یدر مورد د

 هـزار  10است که کمتر از  ییکوچک، شهرها یمنظور از شهرها. متفاوت است یو اجتماع ی، اقتصادیتیات جمعیو مقتض
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و  یمحل ی، بخش اداریابی، بازاریر خرده فروشینظ یشهر یاز کارکردها یبعض یت دارد و دارایهزار نفر جمع 50نفر تا 

ن ییکوچـک در پـا   ی، شهرهایگاه در نظام سکونتگاهیار و جایاز لحاظ مع).414: 1385، ییشکو( تمرکز حمل و نقل اس

کوچـک در   یشـهرها . انـد  گرفتـه قـرار   یگر مراکز شهریبا د یک مجموعه وابسته روابط افقیو در  یسلسله مراتب شهر

نه نقـش  یدر زم یج مطالعات جهانیاز نتا یبه بخش 1جدول شماره ). 38: 1380، یزدیا( دهستن یره اداریوند زنجیپ یانتها

  :اشاره دارد ییکوچک در توسعه روستا یشهرها

  
  .ییکوچک در توسعه روستا ینه نقش شهرهایدر زم یاز تجارب خارج یبرخ: 1 جدول

 قیتحقج یعنوان و نتا محقق  شماره

 
T. Ito , M. 

Tanifuji(1982)  

و  یالت و امکانات شهریو فراهم کردن تسه ییمازاد کار روستا یروین یبرا یر زراعیغ یشغل یها فرصتجاد یکوچک ژاپن در ا یشهرها

 ).245: 1380خرامه،  یزدیا( اند داشته ینقش مؤثر یخدمات

 
 

P. O. 
Pederson 

رامون و یپ یبا اقتصاد روستاها ها آننقش واسط اقتصاد  یفایو ا یر زراعیغ یها تیفعال یکپارچگیبه قا یکوچک آفر یرشد و توسعه شهرها

 Pederson, 1995: 76-84 باشد یموابسته  ها آن یاقتصاد مل

 
 

N. A. M. R. 
Bulgaria 

 یبرا ین مالیز تأمینترنت و نیبه ا ی، دسترسیجاد جاده و امکانات ارتباطیا ،یو اجتماع یاقتصاد یها رساختیزن شهرها سبب ارائه یتوسعه ا

 N. A. M. R. B. , 2003: 25( اند شدهبلغارستان  یتوسعه محل

 
 

D. 
Satterthwaite 
& C. Tacoli 

 اند داشته یو کاهش فقر نقش مؤثر یو منطقه ا یی، در توسعه روستایمحصوالت کشاورز یبرا یمحل یه بازارهایقا با تهیکوچک آفر یشهرها

Satterthwaite & Tacoli, 2003: 12-30 

 G. OWUSU 
 

در تعادل  ها شهرکن یوجود ا؛ شده است تر بزرگ یشده و کاهش مهاجرت به شهرها یین روستاین شهرها در غنا سبب جذب مهاجریتوسعه ا

د بودهغنا مؤثر  ییفضا  .OWUSU, 2005: 60-61 ان

 V. Hannah 
توانسته ا ن شهرهیع منابع در ایو توز ها تفاوتز یبوده و آنال یتوسعه شهر یجامع از استراتژ یتنام به عنوان بخشیدر و ها شهرکن ینقش ا یابیارز

 .Hannah, 2008:15را نشان دهد  یتوسعه منطقه ا یها تیقابلو  ها چالش

 
 

P. Allingham 
ـزا  ینقش مهمـ .)  .ووهر آلمان، هلند ر(کوچک اروپا  یشهرها ـارکت و یدر اف ـ   ش مش ق محل ـ ، احیتعـل ـنت یصـنا  یاء برخـ ی  ینترنتـ یا یو تحقـق شـهرها   یع س

 .Allingham, 2009: 919-924(اند  شدهتن ها یدر ارتباط با متروپل) یمجاز(

 
B. R. Hall & 

R. Pulver  
 

ـاع   یات سکونت و ترغید حیکا در تجدیآمر یشمال ینایکوچک کارول یشهرها ـارات اجتم ـارکت و ابتک ـا  یگـذار ه ی، جـذب سـرما  یب مش ـ  یه ـاد  یو ا یمحل ج

ـا  آندر  یاقتصاد یها رساختیز و بازارهاجاد ی؛ با ااند بودهمؤثر  یالتیاشتغال ا ـ ، اه ـتا  ین شـهرها در توسـعه نـواح   ی  & Hall انـد  داشـته  ینقـش اساسـ   ییروس

Pulver, 2009: 2-3 

  .5: 1390 ،یطاهر: منبع

  

کشـاورز   یاست بـا ترقـ   یمساو ییروستا یها سکونتگاهو  ت رابطه شهر کوچکیتقومعتقدند که  نظران صاحباز  یاریبس

ـ یـ رامون خود در مقیرفتن نقش مرکز رشد، نسبت به پیکوچک با پذ یب، شهرهاین ترتیبه ا. ییو اقتصاد روستا  یاس محل

ـتا      یها انیبنت ی، عالوه بر رشد و توسعه خود، موجب تثبیو منطقه ا خـود   ییالزم توسـعه در منطقـه و حـوزه نفـوذ روس

، هـا  مهاجرتشدن فاصله  تر کوتاه، سبب یی، بر سر راه مبدأ و مقصد مهاجران روستاها آن ییایت جغرافیواهند بود و موقعخ

ـ . (شود یم ییو اقتصاد روستا یو کاهش فشار بر بخش کشاورز یت اضافیجذب جمع ـ ز اا) 51-56: 1382، یفن ن رو بـا  ی

توسـعه را متعـادل و    در حـال  یکشـورها  یستم سکونتگاهیس نتوا یمکوچک،  یفراهم ساختن امکانات الزم در شهرها
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ن روابط شـهر و روسـتا در   یبنابرا. دارد ینقش اساسز ین یمل یاقتصاد-یم در توسعه اجتماعستین نوع سیا .متوازن ساخت

ـ ه تقویـ در ناح یگاه بخـش کشـاورز  ی، پاین دگرگونیو با ا ابدی یمگسترش  ها سکونتگاهر توسعه همه یمس  شـود  یمـ ت ی
(choguill,١٩٩٠,p:٢١٣)  

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  ]1[ ها آنن یوند بیو پ ییکوچک در توسعه روستا یکارکرد شهرها: 1نمودار شماره  

در حال توسعه را  یدر کشورها یانیکوچک و م یاعتبار شهرها) UNCRD(ملل متحد  یمرکز توسعه منطقه ا 

ه یسرما یو برنامه ها یور بهرهش یافزا یها روشش ی، شامل پخشایتوسعه کشاورز یاه استیسشتر در گرو یب

خود  یون و تنوع بخشیزاسیفقط مدرن شود یمشنهاد ین آنچه پیبنابرا. داند یم ییروستا یها رساختیزدر  یگذار

وند خورده یپ یک با توسعه کشاورزیشدن که به صورت ارگان یند صنعتیست، بلکه شروع همزمان فراین یکشاورز

  ). 29: 1383زبردست، خراط (د د مدنظر باشیز بایاست ن

و  ها ارزش ،ها دهیاع و اشاعه یتوز -

  دیجد يها يتکنولوژ

  ییو روستا يشهر ین نواحیپل مبادله کاال ب -

ن شهر و حوزه یو تجارت ب دادوستدل یسهت -

 نفوذ

 يمحصوالت کشاورز يجاد بازار برایا -

 اطراف  يروستاها

 دات و خدمات خارج از منطقه یع تولیتوز -

 يمحصوالت کشاورز يو فرآور يجمع آور -

 ه یصادرات از ناح يبرا

 يع خدمات شهریو توز نیتأم -

 کوچک يکنترل اندازه شهرها -

ت یاز حرکت بدون برنامه جمع يریجلوگ -

 کوچک يبه شهرها ییروستا

و کمک به  یمل ییفضا یکپارچگیبهبود  -

 تیع متعادل جمعیتوز

و  تر بزرگ ين شهرهایوند بیت پیجاد و تقویا -

 ییروستا ینواح

  یبهبود نظام سلسله مراتب سکونتگاه -

، یصنعت( ياقتصاد يها تیفعالاز  ییتمرکززدا -

  )یخدمات

  ين منطقه اازجاد تعادل و تویکمک به ا -

  ییو روستا يدار منطقه ایتوسعه پا -

 

ر  يروهاین يبرا یر زراعیجاد مشاغل غیا - کا

  ییمازاد روستا

مستمر و جذاب  يدرآمد يها فرصتجاد یا -

 ییت روستایجمع يبرا

 ياقتصاد يکمک به بهبود مشارکت و همکار -

 ن شهرها و حومهیب

 دیتول يروهاین یع عقالنیتوز -

بهبود توسعه ( يکشاورز ساخت بازب یترغ -

 )در حوزه نفوذ يکشاورز

 ییهبود اقتصاد روستاب  -

 مرکز دانش و اطالعات -

، یجتماعا يها تیفعال يبرا ینقطه کانون -

  یو مذهب یفرهنگ

 یسبک زندگ يند نوسازیع فرآیکمک به تسر -

به حومه و  يو رسوخ دادن فرهنگ شهر

 نفوذ حوزه

ر یت غیک مدنیجاد و استقرار یکمک به ا -

 ییروستا یدر نواح يماد
 یعیتوز

 يمبادله ا

 یفرهنگ

 یاجتماع

 ییفضا ياقتصاد

  

  کارکرد

 يشهرها

 کوچک



 

٧ 
 

 
ــروش تحق ــق ای ــی ــژوهش توص ــیتحل – یفین پ ــ یل ــد یم ــات ترک یجمــع آور. باش ــیاطالع ــا روشاز  یب ــم یه  یدانی

ــنامه ( ــانوارپرسش ـناد) خ ــه ا–یو اسـ ــمار( یکتابخان ــا یسرش ــوم یه ــ  یعم ــکن ط ــوس و مس ــال ینف ــا س -85 یه

ــ) 1365 ــه منظــور تلخــ. دباشــ یم ــاز قب یفیتوصــ یاز آمــاره هــا هــا دادهف یص و توصــیب ــیــجــدول توزل ی ، یع فراوان

ـ ده اسـت،  یاستفاده گرد ...درصد و  ـ یجمع یهـا  فرمـول در مـوارد متعـدد از    نیهمچن ـ از قب یت ـ ل نـرخ رشـد جمع  ی  ت وی

ـ  ــیش بیپ ـ جمع ...و  ین بـا توجــه بـه نــوع    قیــات تحقیو آزمــون فرضـ  هـا  دادهل یــجهـت تحل . ت اســتفاده شـده اســت ی

ـ متغ ـ . رسـون اسـتفاده شـده اسـت    یپ یاز همبسـتگ  ری مـورد   یاطالعـات  بانـک  SPSS ن بـه کمـک نـرم افـزار    یهمچن

ــه گردیــاز تهیــن ــدی ــردازش و طبقــه بن ــوس و  یعمــوم یهــا یسرشــماراطالعــات مســتخرج از  ید و ســپس بــه پ نف

ـتفاده از نــرم افزارهــا     1365 -85 یمســکن در دوره زمــان   ــا اسـ )  SPSSو  Excel( یآمـــار یو پرسشــنامه بـ

 .ده استیم گردیاز ترسیمورد ن نقشه Arcviewپرداخته شد و به کمک نرم افزار 

ــه و بررسـ    ــکل یاز آنجـا کــه امکـان مطالع ــدارد و ن  هـا  یآبــاده ی ــا توجـه بــه وجــود  یـ در ســطح شهرسـتان وجــود ن ز ب

ــ ،شهرسـتان  ییروســتا یهــا ســکونتگاهن یاد بــیــتشـابهات ز   45ســکنه تعــداد  یدارا ییوســتانتگاه رســکو 479ن یاز ب

ــه انتخــاب  یآبــاد ــه عنــوان نمون ــو در ا) 1نقشــه (ب ــا ی ــل گردیــخــانوار پرسشــنامه تکم 380ن روســتاها ب ــه د ی الزم ب

  .دیاستفاده گرد کوکرانن حجم نمونه از فرمول ییذکر است که جهت تع

  

  

ـ بـق بـر منطقـه جغراف   منطقه مورد مطالعه منط ـ رامـون و  یمشـهد و پ  ییای ـ دقا بـه عبـارت   ی شهرسـتان مشـهد    تـر  قی

ــا یدر اســتان خراسـان رضـو   یماتیاســت بـر اسـاس اصــالحات تقسـ    یهیبـد  .اسـت   ،بخـش طرقبــه  ،1386ز ییدر پ

ـ      »نـالود یشهرسـتان ب «تحت عنـوان   ـ نکـه ا یبـا توجـه بـه ا    یاز شهرسـتان مشـهد جـدا شـد ول ن منطقـه همـراه بـا    ی

ــاطق  ــرد یدمن ــوزه عملک ــر در ح ـتق یگ ــان    یمسـ ــز در هم ــر متمرک ــه حاض ــرار دارد، مطالع ــهد ق ــهر مش م مادرش

  ).زیشهرستان مشهد به انضمام شهرستان طرقبه و شاند یعنی(شهرستان مشهد خواهد بود  یمات قبلیتقس
  

  1385 ر سالک بخش دیسکنه شهرستان مشهد به تفک یدارا یها یآبادو  ها دهستانتعداد شهرها، : 2جدول 

  سکنه یدارا یها یآباد  دهستان  شهر  بخش

  479  13  5  کل شهرستان مشهد

  280  6  1  یبخش مرکز

  61  2  1  بخش احمدآباد

  60  2  2  بخش طرقبه

  78  3  1  هیبخش رضو

 .24: 1385نفوس و مسکن،  یعموم یسرشمار یلیج تفصینتا                          
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  قینمونه تحق یاهاو روستمحدوده مورد مطالعه : 1نقشه 

ــ 1385در سـال  الزم بـه ذکــر اسـت کــه     مشــهد شهرســتاندر  یت اسـتان خراســان رضـو  یــجمع از یمـ یش از نیب

ـ ن میـ کـه از ا  انـد  بـوده سـاکن  ) ک دوازدهـم مسـاحت اسـتان   یـ کمتر از ( ـ ینفـر   2427316زان تعـداد  ی % 6/84 یعن

ــ  ــهد و حاش ــهر مش ــداد یدر مادرش ــر  441034ه آن و تع ــنف ــتا در م% 53/14ا ی ــاطق روس ــار   یین ــتان و چه شهرس

ـ . انـد  بـوده  شهر کوچـک آن متمرکـز   ـ ن تـراکم جمع یهمچن بـوده اسـت    ییرقـم بـاال   85ت در شهرسـتان در سـال   ی

ـ بـه و ، )ر و اسـتان برابـر کشـو   6نفر معـادل   278( و در منـاطق  ) 1لـومتر مربـع  ینفـر در ک  6172(در شـهر مشـهد    ژهی

  .دهد یمگر نشان یکدیرا با  یتفاوت آشکار که، نفر 5/43( ییروستا

  

                                                   
 .1386،مهندسان مشاور فرنهاد ،مشهد يطرح مجموعه شهر.  1
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 یاجتمـاع  ،یاقتصـاد  یهـا  تیفعالر ینظ -ها بخشر یدر سا ینه ساز نابرابریزم ،یتیدر اندازه جمع ینکه نابرابریبا توجه به ا

ـ به وجود  یشهرریو غ یرشه یها سکونتگاهدر  یده ایل و مشکالت عدیو به دنبال آن مسا گردد یم -یاسیو س ـ آ یم  دی

. میپـرداز  یمـ شهرسـتان   یشـهر  یت در نواحیع جمعیتوز ین قسمت به بررسیلذا در ا ،)56: 1388 ،گرانیو د یفرهود(

  . استمده ر آیکه در جدول ز ،ده استیگرداستفاده  یو دسته کلج در قالب دیمدل را 4ز ن منظور ایبد

  

  1365- 85 یها سال یمورد استفاده ط یها شاخصاز اده با استفد و تمرکز در شهرستان مشه یرات نخست شهرییتغ: 3جدول 

 سال
  تمرکز یها شاخص  ینخست شهر یها شاخص

 شاخص هندرسون رفندالیشاخص ه نزبرگیشاخص ک یشاخص نخست شهر

1365 0,989 91,39 1,978 0,978 

1375 0,990 107,62 1,981 0,981 

1385 0,990 105,48 1,980 0,980 

  .قیتحق یافته های: مآخذ                        

ت یاز جمع% 99انگر وجود یب) شهرستان یت شهریت شهر اول به کل جمعینسبت جمع( یدرصد شاخص نخست شهر

شهر  نیتر بزرگکه  دهد یمنشان  زیبرگ ننزیشاخص ک. باشد یم 1385در سال  در شهر مشهدشهرستان  یشهر

ج ینتا. جمعیت دارد شهرستان شهر دیگر سهبرابر  105و  107 ،91ب یبه ترت 1385 و 75 ،65 یها سال یط) مشهد(

در سطح شهرستان مشهد  یده نخست شهریمحاسبات در هر دو شاخص همسو و سازگار بوده است و نشان از وجود پد

  .است

ت در شهر ید جمعیکز شدانگر تمریندال و هندرسون بیشاخص تمرکز هرف ،شود یمر مشاهده یهمان گونه که در نمودار ز

کاهش نشان  1385در سال  یب کمیکه با ش باشد یم 1365نسبت به دهه  1375دهه  یط) شهر نخست(مشهد 

  .دهد یم

  
ر                 1365- 85 یها سال یو تمرکز در شهرستان مشهد ط یزان نخست شهریرات مییتغ:  2 نمودا
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ول روستا، و شهر روابط در ی کوچکشهرهانکه یبا توجه به ا یی روستای نواح و نقاط بالفصل وی شهری ها هسته نیا

 ریتأث تحت رایی روستای ها حوزه واسطه،ی ب ها سکونتگاه از نوع نیا دری تیفعال و تحرک هرگونه لذا شوند می قلمداد

 شهرستان در شهر مشهد یت شهریجمع% 99د یهمان گونه که ذکر گرد .)Manfred.P,1991:337( دهد یم قرار

 یحت ،اطراف ییروستا یه منابع از نواحیدر مادرشهر مشهد و تخل ها انیجرن امر موجب تمرکز منابع و یا ،متمرکز است

که توان جذب  باشد یمکوچک  یشهرها یدیتول –یجه آن ساختار کم توان اقتصادینت. گردد یمکوچک  یشهرها

موجب در سطح شهرستان ن شهرها یاکم رنگ نقش  .آنان را ندارد یازهایبه ن ییسخگوو پا ییت مازاد روستایجمع

 . ده استیکوچک شهرستان گرد یشهرها یانیان با شهر مشهد و حذف نقش میواسطه روستائ یم و بیارتباط مستق

بجز ملک آباد (کوچک شهرستان  یدر شهرها یتیساله جمع 20موازنه  ،گردد یمر مالحظه یهمان گونه که در جدول ز

ر نه تنها یسال اخ 20 یکوچک شهرستان ط یدر واقع شهرها. است یمنف ،)دیل به شهر گردیتبد 1381که در سال 

. اند نبودهز یت خود نیرا جذب ننموده بلکه قادر به نگهداشت جمع ییروستا یدر نواح یز بخش کشاورزیت سرریجمع

ظ فاصله کم تا شهر به لحا ،کوچک شهرستان مشهد ین مطلب است که شهرهایانگر ایب یحوزه نفوذ شهر یبررس

  .مهاجرفرست به مشهد قرار دارند یخود در مدار نواح ،مادرشهر یمشهد و کشش باال

  

  یو حوزه نفوذ شهر یتیموازنه جمع ،65 -85 یشهرستان مشهد در دهه ها یت شهرهایجمع:  4جدول 

 85 تیجمع 75 تیجمع 65 تیجمع شهر
 ساله 20موازنه 

 به درصد یتیجمع
دازه - رتبه  ه تا مشهدفاصل ان

جاذبه یالگو  B 
. P. D 

  -  - 1  8,94 2427316 1887405 1463508 مشهد

 0,82 12 2 -0,75 13200 9982 8917 طرقبه
 1,24 25 3 -0,70 6570 4077 4132 شاندیز

 0,53 15 4 -16,65 3243 3479 2965 رضویه
 0,82 35 5 23,38 1383 666 530 ملک آباد

 .1365-1385نفوس و مسکن  یها یسرشمارج یاس نتااستخراج بر اس: مآخذ        
  

ز قانون ن(جاذبه  یالگواز  حوزه نفوذ شهر یبه منظور بررس ـتفاده شـد  ) وتنیبا الهام ا ـ بـر اسـاس ا  . اس  تـوان  یمـ  ن الگـو ی

ـ ن الگو بـه شـرح ذ  یا یاضینماد ر. ن کردییتعکوچک شهرستان با شهر مشهد  یک از شهرهاین هر یب یجدائ ی نقطه ل ی

  ).77: 1373 ،نژاد یحاتم(است 

  
B . P. D  :ن دو شهریب یفاصله نقطه جدائ، d :ن دو شهریفاصله ب، Pi :تر بزرگت شهر یجمع، Pj :تر کوچکت شهر یجمع.  
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ـل      یشهرها ـتا     یکوچک بـه واسـطه ارتبـاط تنگاتنـگ و بالفص -نـه یزم یدر تمـام (رامـون خـود   یپ ییکـه بـا نقـاط روس

ـتا     تواننـد  یمدارند،  )ها ک یـ ختن خـود را در  ی، رشـد، توسـعه و بـرانگ   ییایـ موجبـات پو  ،ییضـمن جـذب مهـاجران روس

جـاد رشــد  یو ا ییتوســعه فضـا  یبـرا  ین شـهرها روش مناسـب  یــتوسـعه ا . فــراهم آورنـد  یسلسـله مراتـب سـکونتگاه   

ــ  یو تعــادل اجتمــاع یاقتصـاد   یو کنتــرل کننــده هرهاشــ کـالن در مقابــل رشــد  یتوانــد بــه عنـوان شــق یاسـت و م

ــدازهیو رشــد بــ یختگیمشــکالت حاصــله از لجــام گســ ــه شــهرها یا یان ــل ) یین روســتایبــا جــذب مهــاجر(نگون عم

).102: 1378، یضراب(د ینما

ــ. دیـ ن از پرسشــنامه خـانوار اسـتفاده گرد  یکوچـک در جـذب مهـاجر    ینقـش شــهرها  یبـه منظـور بررسـ     380ن یاز ب

ــه ــانوار نمون ــی% 32 خ ــا 112 یعن ــاجرت فصــل یدارانوار خ ــ یمه ــدول ز .باشــند یم ــج ــل ی ــاجران فص  یر مقصــد مه

  . دهد یمرا نشان  ییروستا

  
 شهرستان مشهد یروستاهانمونه در  یسرپرستان خانوارها یت فصلمهاجرمقصد ع درصد یتوز: 5جدول 

 درصد تعداد مقصد مهاجرت

 61,6 69 مشهد

 23,2 26 مجاور یروستاها

 6,3 7 خارج شهرستان یشهرها

 2,7 3 طوس یشهرک صنعت

 1,8 2 طرقبه

 1,8 2 نالودید بیشهر جد

 0,9 1 ملک آباد

 0,9 1 هیرضو

 0,9 1 گلبهار

 100 112 جمع
  .قیتحق یافته های: مآخذ                                                               

  

  نمونه یسرپرستان خانوارها یعلت مهاجرت فصل: 6جدول 

  ل مهاجرتیدل تعداد درصد

 کار 97 86,6

 سکونت 9 8

 لیتحص 6 5,4

 جمع 112 100

  .قیتحق یافته های: مآخذ                                                        
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ـ بـر ا  ـل % 62ن اســاس حـدود  ی ــبـه شـهر مشــهد مهـاجرت     ماًیمســتق یمهــاجران فص در  همــان گونـه کــه . نـد ینما یم

ــدول ــه  ج ــمالحظ ــود یم ــهرها ش ـتا   یش ــاجران روسـ ــذب مه ـتان در ج ــک شهرسـ ــ ییکوچ ــش بس ــعینق  یفیار ض

ــد داشــته ــماره  . ان ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ــدل 1ب ــدود ی ــاجرت ح ــتغال« سرپرســتان خــانوار% 87ل مه ــ »اش ــد یم  ،باش

ـ ن ینـه پاسـخگو  ین زمیــدر ا انـد  نتوانسـته کوچـک شهرسـتان    یمتاسـفانه شـهرها   رامـون خــود  یپ ییروسـتا  یحنـوا  ازی

ـ  با توجه به  یدر موارد باشند و ـ ت خـود ن یـ جمع یشـغل  یازهـا ین یپاسـخگو  یتـ یجمع یموازنـه منف حـال   .انـد  نبـوده ز ی

ـ  ریـ غ یشـغل  یهـا  فرصـت جـاد  یا درن گونه شهرها یات یماهنکه یا ـ رد نو ارائـه خـدمات مـو    یزراع ـتاها از بـه  ی  یروس

ـ نـه توز یدر زم ینقـش مهمـ   تواننـد  یمـ و  باشـد  یمـ رامـون خـود   یپ ـ ع متعـادل جمع ی ـ در عرصـه  ت ی ن بــه یک سـرزم ی

ــذ ــاجریواســطه پ ــتایرش مه ــا نمایا یین روس ــیف ــارا(د ن ــاران یفتخ ــه ). 74: 1381 ،و همک ــمالحظ ــود یم ــه در  ش ک

ـ  ونـد یشهرستان مشهد پ ـتا  یهـا  سـکونتگاه ن یب ـ بنل ضـعف  یـ کوچـک بـه دل   یو شـهرها  ییروس و  یاقتصـاد  یهـا  انی

ـ تول ـ  یمـ کوچــک  یشـهرها  کـه  یدر حـال . ف اسـت یار ضـع یبسـ  یدی ـ  یپ یبـا برقـرار   دتوانن ان اقتصــاد یـ م یونـد منطق

ـ  یبـزرگ بـه عنـوان حلقـه ارتبـاط      یبا اقتصاد شـهرها  ییروستا نقـش   ییروسـتا  یبـزرگ و حـوزه هـا    ین شـهرها یب

  .ندیفا نمایا یموثر

  

 
  

 یافته و بزرگ سری یژه ایط خاص و ویهمان گونه که ذکر شد شهرستان مشهد به واسطه وجود مادر شهر مشهد شرا

ده یگرد) کوچک یروستاها و شهرها(رامون یپ یامکانات و منابع از نواح ،تیش از حد شهر مشهد موجب خروج جمعیب

جاد یدر ا اند توانستهکوچک شهرستان  یرغم وجود قطب پرجاذبه مشهد، شهرها یا علیآ(ق یتحق سؤالبا توجه به . است

 یرهایالزم آمد متغ) شهرستان موثر واقع گردند؟ یت مهاجران روستائیر در اولوییو تغ یتیجمع - ییت تعادل فضایو تقو

ر با یجدول ز. رندیسه قرار گیکوچک شهرستان مورد مقا یدر ارتباط با شهر مشهد و شهرها ییروستا یمورد نظر در نواح

ت مورد یدر جذب جمعکوچک شهرستان را  یمشهد و شهرها یتیو جمع یرسون توان اقتصادیپ یاستفاده از همبستگ

را در  یر دوم توان اقتصادیمتغ 5و  ییت روستایر اول قدرت جذب جمعیمتغ 5الزم به ذکر است که . دهد یمسه قرار یمقا

  .دهد یمقرار  یمورد بررس
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در هد کوچک شهرستان با شهر مش یشهرها یتیجمع -یسه توان اقتصادیبه منظور مقا ییروستا یدر نواحمنتخب  یها شاخص: 7جدول 

  )13891(ن شهرستا یروستاها یازهایرفع ن
 فاصله تا شهر مشهد شهر کوچک 4فاصله تا 

د نظر در روستاها یهاریمتغ   نمونه یمور
  

Sig. (2-tailed) Pearson 
Correlation Sig. (2-tailed) Pearson 

Correlation 
  1 تیدرصد موازنه جمع - 0,268 0,091 *0,313 0,046

  2  وزن جمعیتی روستا  - 0,194 0,223 - 0,028 0,863

  3 سال  15معیت زیر جنسبت  - 0,074 0,646 0,220 0,168

  4 سال  64تا  15نسبت جمعیت  - 0,182 0,254 - 0,062 0,699

  5 سال  65نسبت جمعیت باالی  *0,363 0,020 - 0,287 0,069

  6  نسبت شاغلین *-0,355 0,023 0,160 0,318

  7 ن در بخش صنعتینسبت شاغل 0,093 0,561 - 0,306 0,051

  8 ین در بخش کشاورزینسبت شاغل **0,552 0,000 - 0,087 0,590

  9 ن در بخش خدماتینسبت شاغل **-0,582 0,000 0,169 0,292

  10 اشتغال ایجاد شده در واحدهای تولیدی *-0,330 0,035 0,049 0,762

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  

*. Correlation is significant at the 0,05  level (2-tailed).  

  

 : انگریکوچک شهرستان ب یمنتخب و فاصله تا شهر مشهد و شهرها یتیجمع یرهاین متغیب یهمبستگ

و با کاهش فاصـله تـا    ابدی یمش یافزا یتیجمعر شده و موازنه یبا کاهش فاصله تا شهر مشهد روستاها مهاجر پذ �

ـ ز مویـ روسـتاها ن  یتیوزن جمع. ابدی یمکوچک روستاها مهاجرفرست شده و موازنه کاهش  یشهرها ن ید همـ ی

ـ یجمع یانگر تـوان بـاال  ین امر بیا. مطلب است ـ   یین روسـتا یشـهر مشـهد در جـذب مهـاجر     یت  یو نقـش خنث

 . باشد یم ییت مهاجر روستایکوچک در جذب جمع یشهرها

ت یـ جمع تـر  کوچـک و با کاهش فاصله تا شهر  شود یمشتر یسال ب 15 ر ازت کمتیبا کاهش فاصله تا مشهد جمع �

 )باشد یم نییپاار یبس یب همبستگیالبته ضر( شود یمسال کم  15ر یز

ـ  ابـد ی یمـ ش یافزا) ساله 15-64(ت فعال یجمع تر کوچک یبا کاهش فاصله تا مشهد و شهرها � ه در مـورد  و البت

 .ستز ایار ناچیش بسیزان افزایکوچک م یشهرها

                                                   
رییبا تا 0,05کمتر از ) sig( يالزم به ذکر است که سطح معنادار. ١ راب ه جامعـه آمـار   یت تعمـ یـ قابل ،انس هایوار يد فرض ب بـا سـطح    را داشـته و  يم ـب

 .را ندارد يم به جامعه آماریت تعمیقابل 0,05شتر از یب) sig( يمعنادار
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ـ ش ین نسـبت افـزا  یـ کوچک ا یران کاهش و در مورد شهرهایبا کاهش فاصله تا مشهد نسبت پ � ـ ا. ابـد ی یم ن ی

ب یـ ترک یو جـوان  هـا  آن یدور از مشهد به واسـطه مهاجرفرسـت   یروستاها یب سنیترک یریاز پ یت حاکیوضع

 .باشد یم ها آن یریک مشهد به واسطه مهاجرپذینزد یروستاها یسن

 : انگریکوچک شهرستان ب یشهر مشهد و شهرهامنتخب و فاصله تا  یتیجمع یرهایغن متیب یهمبستگ

 یال آنکـه بـا کـاهش فاصـله تـا شـهرها      ح. سو بالعک ابدی یمش ین افزایبا کاهش فاصله تا مشهد نسبت شاغل �

 .ابدی یمز کاهش ین نیکوچک شهرستان نسبت شاغل

و با کاهش فاصـله تـا    ابدی یمش یافزا یزان اندکین در بخش صنعت به میبا کاهش فاصله تا مشهد نسبت شاغل �

 .ابدی یمکاهش  یزان قابل توجهین صنعت به میکوچک شهرستان شاغل یشهرها

ن خـدمات در  یامـا شـاغل   ابـد ی یمـ ش یافـزا  یادیزان زیمجاور مشهد به م ین بخش خدمات در روستاهایشاغل �

ـ تول یجاد شده در واحدهایتغال ان مطلب را اشیا .ابدی یمکوچک کاهش  یمجاور شهرها یروستاها ـ تا یدی د یی

ـ ش یافـزا  یدیـ مختلـف تول  یکه با کاهش فاصله تا مشـهد اشـتغال در واحـدها    یبه طور. دینما یم و  ابـد ی یم

جاد شده در ین شهرها اشتغال ایت متفاوت بوده و با کاهش فاصله تا ایکوچک وضع یدر مورد شهرها. بالعکس

 یشـغل  یهـا  فرصـت و نبـود   یاز خشکسال یل مشکالت ناشیل آنکه به دلحا. ابدی یمکاهش  یدیتول یواحدها

 .شوند یمروانه مادرشهر مشهد  یین روستایکوچک مهاجر یمتنوع در شهرها

ـ   یکاهش  ین بخش کشاورزیبا کاهش فاصله تا مشهد شاغل �  یکـاهش فاصـله تـا شـهرها     اافتـه و بـالعکس، ب

ـتاها  یداست که ساختار اقتصا یهیبد. ابدی یمش یافزا ین بخش کشاورزیکوچک شاغل ـ نزد یروس ک مشـهد  ی

 یبخش کشـاورز  عمدتاًکوچک شهرستان  یک شهرهاینزد یروستاها یبخش خدمات و ساختار اقتصاد عمدتاً

کـه شـغل    ییده است لذا روستاهایگرد یشهرستان مشهد به شدت دچار خشکسال 1372از سال  متأسفانه. است

 . دهند یمت خود را از دست یده و جمعیگرد یداریناپا دچار باشد یم یساکنان آن کشاورزعمده 

و تعـادل   ییروسـتا  ینـواح  یتیز جمعیکوچک شهرستان در جذب و اسکان سرر ید شهرهایهمان گونه که مالحظه گرد

ـ ش یمادرشهر مشهد و قطب یتیدر کاهش بار جمع یت مؤثر نبوده و نقشینظام استقرار جمع ـ یدن ب ـ ش ایش از پ ن شـهر  ی

، خـدمات، صـنعت، و   یدر زمینه تأسیسات زیـر بنـای   یملّ یشهرها به واسطه ناچیز بودن سهم سرمایه گذارن یا .اند نداشته

گـر  به عنوان تسـهیل  ها آنهمچنین نقش . اند داشتهحوزه نفوذ خود  ییدر جذب مهاجران روستا یفیار ضعینقش بسغیره 

  : باشد یمل یق به شرح ذیتحق یشنهادیپ یراهکارها .باشد یمف یبه شدت ضع ییروستا یدر نواح توسعه
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 یشـغل  یهـا  فرصـت  یبوده و در جستجو یکار مازاد کشاورز یروی، نیینکه عمده مهاجران روستایبا توجه به ا �

 یشـهرها  یمختلـف اقتصـاد   یهـا متنـوع در بخـش   یشـغل  یهـا  فرصتجاد یلذا ا ندینما یماقدام به مهاجرت 

 .راهگشا باشد تواند یمنه ین زمیدر ا 1یو منطقه ا یحلم یکشاورز یس بازارهایتاس .است یکوچک ضرور

سـتم  یخـدمات را در س  تعـادل  تـوان  یمـ کوچـک،   یان در شهرهایاز روستائیت امکانات و خدمات مورد نیبا تقو �

ـ تقو یاه یو ناح یدر سطح مل یسلسله مراتب شهر ان بـه مـادر شـهر    یم روسـتائ ینمـود و از مراجعـه مسـتق    تی

 .نمود یریجلوگ

ـ ن نـه ین زمیدر ا یه گذاریش سرمایشهرستان و افزا کوچک یدر شهرها ها رساختیزو توسعه  تیتقو � ار یز بسـ ی

 .است یضرور

از  یکـ یانتخـاب   ،ن بخشیا یروستاها یشهرستان مشهد و تعدد و پراکندگ یبخش مرکز یبا توجه به گستردگ �

م یدر آن از مراجعه مسـتق  یزبان کشاوریت خدمات پشتیبا کارکرد شهر کوچک و تقو یبخش مرکز یروستاها

اسـت انتخـاب آن بـا توجـه بـه       یهیبـد . خواهـد نمـود   یرین بخش بـه مـادر شـهر مشـهد جلـوگ     یان ایروستائ

 .اد داردیو دقت ز یاز به بررسیت آن نیو موقع یدیو تول یمطلوب اقتصاد یها تیظرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

                                                   
وده استیکوچک مورد تاک يران در شهرهاین بازارها در طرح ستیا.  1  .د ب
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، رساله »مورد مطالعه استان فارس ییو نقش آن در توسعه روستال روستا به شهر یتبد« ،)1380( ، حسن،یزدیا - 

 .ت مدرس، تهرانی، دانشگاه تربیدکتر
، ییایقات جغرافی، فصلنامه تحق»استان خراسان یدر شبکه شهر یکم یها مدل یابیارز«، )1373(ن، ینژاد، حس یحاتم - 

 .2شماره 

: ، تهران29با، ش یز ی، فصلنامه هنرها»رانیدر ا یتحوالت نخست شهر یبررس«، )1386(ار، یزبردست، اسفندخراط  - 

 .دانشگاه تهران

 .تهران ،ایران معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز ،شهر اندازه ،)1383(، اسفندیار ،زبردستخراط  - 
و  یغلش یها فرصتش یل روستا به شهر در افزاینقش تبد«، )1381(خرامه یزدی، عبدالرضا و حسن ایافتخارنیالدرکن - 

  . ران، تهرانیش دوساالنه اقتصاد ای، هما»استان فارس: ، موردییروستا یدر نواح یکاریبش کاه

در  ها آن نقش و کوچک شهرهای به بزرگ روستاهای تبدیل« ،)1386( ،ثانی اسکندی محمدو  محمدحسین سرایی، - 

 10 شماره ،عهو توس جغرافیا مجله ،»کاشمر شهرستان ریوش مورد شناس ای ناحیه بخشی تعادل
  . تهران ،، چاپ دهم، انتشارات سمتیشهر یاینو در جغراف یها دگاهید ،)1385( ،نی، حسیشکوئ - 

ش توسعه ین همای، در مجموعه مقاالت اول»یدار شهریتوسعه پا یزینده شهرها، برنامه ریآ«، )1378( ،، اصغریضراب - 

  . زی، تبریدار شهریپا

- ل اثرات توسعه روستایو تحل یبررس«، )1390(، ید و خاکپور براتعلیمن، حایجه و شای، خدیو بوذرجمهر ی، علیطاهر - 

ن ی، مجموعه مقاالت اول»)شابوریشهرستان ن: ینمونه مورد( ییو روستا یکوچک در توسعه منطقه ا یشهرها و شهرها

 .، مشهدییتوسعه روستا یزیا و برنامه ریش جغرافیهما

بر  یتأملبا ( ییو روستا یتوسعه شهر یالگوها یو دگرگون شهرها النکشدن،  یجهان«، )1387(، عبداهللا، یعبداله - 

  .مشهد ی، دانشگاه فردوسی، رساله دکتر»)مشهد شهر کالندر  یشهر یفقر و نابرابر یگستره ها

 نظام در جمعیت فضایی توزیع چگونگی«، )1388(موچشی، رامین،  شهرکی، سعید و ساعد اهللا، زنگنه فرهودی، رحمت - 

 .دانشگاه تهران: ، تهران68ش  انسانی، جغرافیای یها پژوهش، فصلنامه » 1385تا  1335 یها سال طی ایران شهری

 ی، رساله دکتر»استان خوزستان: ، مورد مطالعهیکوچک در توسعه منطقه ا ینقش شهرها«، )1375(، زهره، یفن - 

 .ت مدرسیدانشگاه ترب: ، تهرانیشهر یایجغراف

کشور،  یها یشهردار، انتشارات سازمان »کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه ایشهرهای « ،)1382(فنی، زهره،  - 

 بهمن، چاپ دوم
 یکرد متنوع سازید بر رویشهرستان مشهد با تاک ییروستا یها سکونتگاه یتیجمع یدارسازیپا«، )1389(م، ی، مریقاسم - 

  .، مشهدی، دانشگاه فردوسی، رساله دکتر»یاقتصاد یها تیفعال

 .، شهرستان مشهد، تهران1365نفوس و مسکن سال  یعموم ی، سرشمار)1365(ران، یامرکز آمار  - 

 .، شهرستان مشهد، تهران1375نفوس و مسکن سال  یعموم ی، سرشمار)1375(ران، یمرکز آمار ا - 
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 .، شهرستان مشهد، تهران1385نفوس و مسکن سال  یعموم ی، سرشمار)1385(ران، یمرکز آمار ا - 

، سازمان مسکن و یمشهد، وزارت مسکن و شهرساز ی، طرح مجموعه شهر)1386(، مهندسان مشاور فرنهاد - 

 .مشهد ،86ش نخست، خرداد یرای، ویاستان خراسان رضو یشهرساز

مرکز ر، انتشارات ی، ترجمه جواد مییمراکز روستا یزیربرنامه یبرا یی، رهنمودها)D.H.V ،)1371 نیمشاورمهندسان  - 

 . تهران ،، جلد اول، چاپ اولیسازندگ، جهاد ییمسائل روستا قاتیتحق
 - - Choguill, Charles L, (1995) Comtrolled third world decentralization: A tale of two 

countries, living city, routledge 
-Poppe Manfred ;( 1991) “Structure Planning for Medium-Sized Towns in Egypt: A 

Problem-Oriented Approach”; TWPR; Vol. 13; No.4; pp.335-355. 
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