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 چكيده

توان دريافت كه الگوي غالب همواره به هاي روستايي در ايران، ميو پيدايش سكونتگاهبا نگاهي فضايي به استقرار 

ايـن توزيـع مكـاني    سازند كـه  هاي اخير در اين امر مشخص مياي بوده است. نتايج پژوهشصورت مكاني و نقطه

گيري از الگوهـاي  له با بهرهاي دارد. اين مقااي و پهنهسكونتگاهي ريشه در توزيع فضايي منابع پايه به صورت نقطه

، در پـي  (cluster)اي گر فضايي و خوشـه لهاي تحليتحليل فضايي جمعيت، از جمله ضرايب جيني، آنتروپي و مدل

هاي روسـتايي را در اسـتان خراسـان رضـوي كـه بيشـترين ميـزان        آن است كه چگونگي آرايش فضايي سكونتگاه

نتـايج ايـن پـژوهش    مورد سنجش قرار دهد. داشته است،  1385درصد) در سال  4/8جمعيت روستايي كشور را (

هاي بزرگ، امري هاي كوچك و متوسط به سكونتگاهدهند الگوي سكونت و جايگزيني فضايي از سكونتگاهنشان مي

هاي آمايشي نامناسب در تجهيز و توسعه منابع پايه براي دليل اعمال سياست هناپذير است. از سوي ديگر، ب اجتناب

اي استان به سمت مراكز بـزرگ  تثبيت جمعيت روستايي همواره فرآيند انتقال جمعيت روستايي، از نواحي حاشيه

هـاي  شته تحقق يافته كه از جملـه پيامـدهاي آن ناپايـداري سـازمان فضـايي سـكونتگاه      ذشهري در چهار دهه گ

 روستايي است.
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 مقدمه 

ريـزي آمـايش    هاي فضايي از جمله موضوعات اساسي در مطالعات برنامهمفاهيم انديشه پژوهش

هاي فضايي بـه دليـل در برداشـتن كليـه عناصـر      رود. در اين زمينه تحليل سرزمين به شمار مي

هـاي فضـايي   بسـياري اسـت. تحليـل   هاي مربوط بـه آن داراي اهميـت   موجود در فضا و ويژگي

يافته واحـدهاي هـر مجموعـه     نيازمند سازمندي فضايي است و اين در واقع ترتيب و توزيع نظام

در فضا، با در نظر گرفتن عملكردهاي عمومي آن است. در اين سازمان يـا سـازمندي، نقـاط يـا     

ند شـو  گرفتـه مـي   نظـر ر دها يا سطوح بـه عنـوان عناصـر اصـلي     ها و لكهها و نيز شبكهگاهگره

مراكز اصلي اسـتقرار جمعيـت   اينكه ها به دليل گاهنقاط يا گره .)24، 1385 ،(معصومي اشكوري

آيند. (در قالب نقاط شهري و روستايي) از جمله عناصر اساسي در فضاي جغرافيايي به شمار مي

زديك با منابع طبيعـي  در اين بين نقاط سكونتگاهي مراكز روستايي، از يك سو به دليل ارتباط ن

آب و زمين و از سوي ديگر به دليل پراكنش گسترده آنها در پهنه فضا، نقش مهمي در سـاختار  

بخشـي  دهي و نظـم اي از شكلمنطقه به عهده دارند. در حقيقت نقاط روستايي شيوه هرفضايي 

 ،از منـابع پايـه  گيـري  كه از آغاز زنـدگي بشـر و از زمـان بهـره     اند فضايي -هاي مكاني به عرصه

). بـدين ترتيـب بـا    146، 1381 ،(سـعيدي  اند پيوسته در مقياس و مفهومي متفاوت مطرح بوده

با توجه به اي هاي روستايي در پهنه فضاهاي منطقهتجهيز و سازماندهي مطلوب نظام سكونتگاه

 .  يابد تحقق مي يثرؤاهداف آمايش سرزمين به نحو م واقععناصر فضايي، در ديگر

روستايي بيشـتر    اي، فضايكه در ميان فضاهاي منطقه  نكته از آنجا درخور اهميت استاين 

هـاي وابسـته بـه زنـدگي     فعاليـت  و پشتيباني است. اين فضا بر اثـر گسـترش    نيازمند مساعدت  

آشـكارا دسـتخوش    پرجمعيـت   هـاي  كـانون  رود و در مجـاورت   آرامي تحليل مـي  به  شهرنشيني 

يي پايدار براي ها گاه اين فضاهاي توانمند توليدي تكيهردد. اين در حالي است كه گ مي ناپايداري  

). از 101، 1374كنـد (دولفـوس،    شـهرها را برقـرار مـي    پيوند ميان  كه اند شبكه ارتباطي استقرار 

يابي فضايي نقاط روستايي از تعامل عوامل يا نيروهـاي درونـي و    همين روست كه تحول سازمان

 ).25، 1387 مني،ؤپذيرد (م أثير ميبيروني ت
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هـاي مختلـف بـه     ترين ابزاري كه منطقه بر پايه آن از جنبهمطالعات فضايي به عنوان اصلي

اي را در ميـان   گيـرد، جايگـاه ويـژه    شكل بسيار محسوس و ملموس مورد مطالعه دقيق قرار مي

ريزي فضـايي بـه    در زمان حاضر برنامه .)20، 1385ها دارد (معصومي اشكوري، ريزي انواع برنامه

عنوان روشي كه سروكار آن با سرزمين و فضا و جغرافياست، در سراسر جهـان عموميـت يافتـه    

اي به دليل جامعيت و توجه به تمامي اجزاي گونـاگون   ). چنين مطالعه19، 1384 است (توفيق،

اي مناسب  شيوه -سكونتگاهي هاي ارتباطي، سطوح فعاليتي و نقاطاعم از شبكه -مستقر در فضا

هـاي محلـي). بـه عبـارتي، تمـام       ريـزي  آيد (در مقايسه بـا برنامـه  ريزي به شمار مي براي برنامه

توان به عنوان درونمايه يـا محتـواي طبيعـي و    هاي انساني را كه ميهاي طبيعي و ساخت پديده

سي كـرد. انطبـاق ايـن    شود برر )، در چارچوب آن مي291، 1388 انساني فضا برشمرد (شكويي،

هـاي سـاختار فضـايي    دهنده ساختار فضايي است كه به صورتسازمان بر محيط كالبدي، شكل

پراكنده و همگن، متمركز و قطبي، غير متـوازن و اتفـاقي، متـوازن و اتفـاقي، فضـايي متمركـز،       

 ).  146، 1379شود (آسايش، مراتبي مشاهده مي غيرمتمركز و سلسله

هـاي شـهري و روسـتايي و     هاي كمي و كيفي ميان عرصـه وجود نابرابريدر كشور به دليل 

هـاي خـروج از   جـوي راه وهاي اخير، ضرورت جسـت  ساز دههتشديد آنها طي روندهاي دگرگون

ويژه در فضاهاي روستايي مطرح است. توجه به بيـنش فضـايي در   ها، به معضل و تعديل نابرابري

هاي روسـتايي، نقـش و   ه و اصالح نحوه استقرار فضايي سكونتگاهاندازريزي و نيز توجه به  برنامه

عملكرد هر يك از روستاهاي كوچك و بزرگ در مجموعه سكونتگاهي سرزمين و ارتبـاط آن بـا   

حلـي   چگونگي پراكنش امكانات و تسهيالت از يك سو و مسئوليتها از سوي ديگر، بـه عنـوان راه  

ــت        ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاكي ــان م ــان و متخصص ــياري از كارشناس ــب بس ــي از جان  علم

 ).  1، 1387(سعيدي، 

هاي اصلي در هاي روستايي در فضاي جغرافيايي از اولويتسكونتگاه بررسي موقعيت استقرار

در اين  شود. هاي روستايي در فضاهاي جغرافيايي مشخص محسوب ميتحليل فضايي سكونتگاه
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هـاي روسـتايي   مكاني سـكونتگاه _ن شناخت تأثيرات تحوالت جمعيتي بر ساختارهاي فضاييبي

زيـرا   )،58، 1388(گنجـي،  نخستين گام در درك سازمان فضايي و پيامدهاي ناشي از آن است 

اي است كه همواره در حال دگرگوني است و اين دگرگـوني در دو قالـب تحـرك    جمعيت پديده

 ).45، 1374، خلق ندي هميشگي دارد (نيكمكاني و تحرك زماني، رو

هاي گونـاگون دارد،  هاي روستايي كه ريشه در محدوديتبا توجه به تحوالت اخير سكونتگاه

اند. اين شرايط ناپايـداري  ويژه از نظر جمعيتي مواجه شدهها با شرايط ناپايداري بهاين سكونتگاه

جغرافيايي پيرامون موجـب شـده اسـت.     اي را در ساختار فضايي محيطجمعيتي تغييرات عمده

اين موضوع نتايج نامطلوبي را در استفاده بهينه از منابع و امكانات بـه همـراه دارد.   توجهي به بي

ها از  گيري انسان زيرا ايجاد رابطه بين جمعيت و فضاهاي جغرافيايي روشنگر شكل تراكم و بهره

   ).4، 1383(فريد،  فضاست

ها نشان از افـزايش جمعيـت در روسـتاهاي بـزرگ     تايج اوليه بررسياين در حالي است كه ن

مقياس و كاهش آن در روستاهاي كوچك مقياس دارد. گرايش روستاييان به زنـدگي در مراكـز   

اي مثبـت در نظـام    پرجمعيت و تمركز تدريجي آنان در مراكز روسـتايي بـزرگ، گرچـه پديـده    

هاي عمران و توسعه روسـتايي اسـت،    ها و برنامهاستقرار و بستري مناسب براي پيشبرد سياست

شك اگر انبوهيِ جمعيت در فضاهاي روستايي، هماهنـگ و متعـادل بـا منـابع و امكانـات       اما بي

نباشد و جمعيتي فراتر از توان نگه داشت نقاط روستايي در آنها اسكان يابد، مشكالت و مسـائل  

ناشدني است. (مهدوي،  كه در مواردي جبرانآيد محيطي و اقتصادي و اجتماعي به بار مي زيست

هاي سنتي مولـد و  ). در واقع چنين چيزي عمالً به معناي بيكار كردن خرده تشكل125، 1381

به دنبال آن در بسياري از مـوارد مهـاجرت آنـان بـه مراكـز شـهري بـراي اشـتغال در مشـاغل          

جه داشت كه اجتماع مردم و ). بايد تو17، 1372غيرتوليدي يا مصرفي و كاذب است (شهبازي، 

تمركز آنان در نقاطي خاص و نامتجانس، از لحاظ امنيت سياسي و اقتصادي عـوارض نـامطلوبي   

هـاي كوچـك (نظريـه زيسـتي) و     گذارد. توزيع جمعيت در زيسـتگاه را در هر كشور برجاي مي
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هاي اصولي اسـت  ژيتشويق آنها به آباداني، اشتغال و سكونت دائم را در پي دارد و اين از استرات

 ).214، 1381(پاپلي يزدي، 

ها، همان مقدار اندك منـابع محيطـي در   جاييترتيب در شرايط كنوني در پي اين جابهبدين

استفاده گشته و در مناطق متراكم و متمركز اين توان در اند بي نقاطي كه عاري از جمعيت شده

هـاي جمعيـت،   جـايي ا توجه به نوع جابه). ب13، 1386، ان حد قبلي باقي مانده است (شيعههم

و جـز آن مشـاهده كـرد     شـده  ريـزي  هـاي برنامـه  جاييتوان در قالب جابهچنين تغييراتي را مي

 ).316، 1380 (جوان،

مركز آمار ايران،  1385اي از اين دست است. براساس آمار سال استان خراسان رضوي نمونه

درصـد از جمعيـت    4/8ايـن ميـزان   كـه اند سـاكن نفر در نقاط روستايي ايـن اسـتان    1779980

گيرد. اين مقدار جمعيت بيشترين ميزان جمعيت روستايي كشور در روستايي كشور را در بر مي

است. از سوي ديگر، ميانگين جمعيـت روسـتايي اسـتان در ايـن سـال،       ها مقايسه با ساير استان

نفر) تفـاوت بسـياري را    348ور (نفر است كه در مقايسه با ميانگين جمعيت روستايي كش 491

نشان از  1385تا  1365هاي دهد. بررسي آمار جمعيتي روستايي استان در فاصله سالنشان مي

آن دارد كه با توجه به افزايش جمعيت استان در طي اين مـدت، ميـزان جمعيـت روسـتايي بـا      

جمعيـت روسـتايي و   اي را بر نحـوه توزيـع فضـايي    كاهش همراه بوده و اين خود تأثيرات عمده

 طبقات جمعيتي آن گذاشته است.  

هاي اين پژوهش توجه به ابعاد فضـايي تغييـرات مـذكور اسـت. بـر ايـن       ترين ويژگياز مهم

 1385تـا   1355اساس، در اين مطالعه روند تغييرات جمعيتي روستاهاي استان در دوره زمـاني  

رات جمعيتـي، تعـداد روسـتاها و    از نظر ميزان جمعيت، طبقات جمعيتي روسـتاها، رونـد تغييـ   

 گردد.هاي روستايي بررسي ميميانگين جمعيت آنها در هر يك از طبقات سكونتگاه
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 شناسي تحقيق روش

هدف اين پژوهش، بررسي ميزان ثبـات و تغييـر الگوهـاي فضـايي جغرافيـايي اسـتان از حيـث        

بنـدي   تعيـين پهنـه   هاي روسـتايي اسـت. از سـوي ديگـر،    جمعيت و طبقات جمعيتي سكونتگاه

بندي اين تغييرات فضايي براسـاس ميـزان ايـن     استان به لحاظ بيشترين ميزان تغييرات و طبقه

رود. در هاي استان، از جمله اهداف اصلي اين پژوهش به شمار ميتغييرات به تفكيك شهرستان

العات موجود به گيري از اط، و در آن با بهرهشده  تحليلي استفاده -اين تحقيق از روش توصيفي

از جنبـه  1385تـا   1355هاي روستايي استان در مدت زمـاني  بررسي وضعيت موجود سكونتگاه

گيري از ضـرايب آنتروپـي و جينـي و    تغييرات جمعيت پرداخته شده است. در ادامه، ضمن بهره

اي، به تحليل تغييـرات فضـايي   استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و همچنين تحليل خوشه

جغرافيايي استان خراسان رضوي از نظر نحوه اسـتقرار روسـتاها و جمعيـت روسـتايي پرداختـه      

هـا  در اين پژوهش، ضريب جيني است. اين ضريب يكي از روش شده شود. از ضرايب استفاده مي

 ):120، 1387(رهنما، در سنجش ميزان تعادل توزيع پارامترهاي مختلف است، با اين فرمول 

 
N

i ii
Gini / | X Y |= -å0 5  

نسـبت   Xiاز كل مناطق، و  iنسبت جمعيت يا اشتغال منطقه  Yiتعداد فراواني،  Nكه در آن 

اي است، به گونـه  1و  0تعداد روستاها در يك طبقه از كل روستاهاست. اين ضريب همواره بين 

 ال ناعادالنه است. بيانگر توزيع كام 1دهد و  توزيع كامال عادالنه را نشان مي 0كه مقدار

گيـري چگـونگي    از ديگر ضرايب به كار رفته، ضريب آنتروپي است. اين ضريب نيـز در انـدازه  

  :كرد  توان بدين صورت محاسبهآن را مي  توزيع پارامترها كاربرد دارد و
 

( )N

i PDENi i
PDEN log / log(N)´å

1 

است. تفسير اين ضريب  Nو  i= تراكم منطقه  DENiو  PDENi= DENi/∑DENiكه در آن 

 برعكس ضريب جيني است.  كامالً
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اي موضـوعات  گونـه بندي افراد يا موضوعات، بـه اي نيز تكنيكي است براي گروهتحليل خوشه

ها هستند. اين تحليل بـه  اي با ديگر گروهدرون گروه داراي شباهت زيادي با هم، و تفاوت عمده

مراتبـي   اي سلسلهها تحليل خوشهترين روشاز مهمشدني است و يكي  هاي گوناگوني انجامروش

هـاي   سـان و مشـابه براسـاس ويژگـي    هاي نسبتاً همشود تا گروهاست. در اين تكنيك تالش مي

هاي كوچـك   . اين تكنيك براي نمونه)330-345، 1382 (كالنتري، شناسايي كردند شده انتخاب

 ).783، 1388پور،  (حبيبمورد) مناسب است  250(كمتر از 

) سيسـتم  Spatial Analysisگـر فضـايي (  كـارگيري تحليـل   هاز ديگر ابزارهاي اين پژوهش ب

 هـاي گـر از جملـه ابزارهـاي كارآمـد در تحليـل     اطالعات جغرافيايي است. در واقع ايـن تحليـل  

 گـر جغرافيـايي مـذكور، باعـث افـزايش قـدرت تجزيـه و        آيد. برنامه تحليل فضايي به شمار مي 

 موجـود    شـود. توابـع   كـاني بـا تلفيـق يكپارچـه اطالعـات رسـتري و بـرداري مـي        هاي متحليل

ــا اســتفاده از داده  وســيعي تواننــد طيــف  برنامــه مــي  در ايــن هــا تهيــه كننــد  از اطالعــات را ب

   ).2، 1385(ميرمحمدصادقي، 

 

 جامعه آماري

 مشـتمل  كـه  را 1385 سال در استان ييروستا يهاسكونتگاه تمام مطالعه نيا در يآمار جامعه

 بـه  اسـتان،  پهنـه  مطالعـه،  نيـ ا در ليـ تحل سطح. رديگيبرم در ،ييروستا نقطه 3611 بر است

 .است شهرستان كيتفك

 

 هاي تحقيقافتهي

هاي آن نيز در دو بخش شناخت در اين پژوهش، يافته شده گيري ابزارهاي استفادهبراساس بهره

 تحليل تغييرات فضايي جمعيتي جاي تأمل دارد. هاي روستايي وتغييرات جمعيتي سكونتگاه
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  1385تا  1355هاي روستايي در دوره الف) بررسي روند تغييرات جمعيتي سكونتگاه

نفر بوده و  1240103جمعيت روستايي استان 1355براساس آمار سرشماري كشور، در سال 

جمعيت روستايي  1نفر افزايش يافته است. جدول  1779980به  1385ين ميزان در سال ا

 دهد.نشان مي 1385تا  1355هاي استان و درصد رشد آن را طي سال
 

 1385تا  1355هاي . جمعيت روستايي استان خراسان رضوي در سال1 جدول

 1385 1375 1365 1355 سال

 1779980 1838366 1894592 1240103 جمعيت 

 -2/3 -96/2 7/52 درصد رشد

 1385، و 1375، 1365، 1355هاي ايران، سرشماري سالمركز آمار : منبع       
 

رو بـوده  به بعد با كاهش روبـه  1365با توجه به اين جدول، جمعيت روستايي استان از سال 

درصـد بـوده اسـت. در ادامـه بـا بررسـي        -2/3معـادل   1375-1385و ميزان رشد آن در دهه 

دسـت  تغيير جمعيت نقاط روستايي بـه جايي و تر از روند جابه، تصويري روشن1طبقات جمعيت

هـاي  توان بررسي كرد. ابتدا به بررسـي تعـداد سـكونتگاه   آيد. اين موضوع را از چند جنبه ميمي

تغييـرات   2شـود. بـراي ايـن منظـور جـدول      روستايي به تفكيك طبقات جمعيتي پرداخته مـي 

نشـان   1385تـا   1355هاي روستايي استان را به تفكيـك طبقـات جمعيتـي در دوره    سكونتگاه

 دهد. مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اند همچون:ه شدهئهاي گوناگوني از جمعيت روستايي در منابع گوناگون ارابنديطبقه. 1
 ).9 ،1372 ،يخسرو( .نفر 2000 از شيب: ده بزرگ -3 و نفر 2000 تا 500: اندهيم -2 نفر، 500 تا: دهك -1)الف
 تا 500 -6 نفر، 500تا100 -5 نفر،100تا 50 -4 نفر، 50 تا 25 -3 نفر، 25 از كمتر -2 ت،يجمع از يخال -1)ب

 ).24 ،1381 ،يمهدو( شتريب و 5000 -9 و نفر، 5000تا 2500-8 نفر، 2500 تا 1000 -7 نفر، 1000
 و  تيريمد  سازمان( شتريب و 2500 -5 ، 2499 تا 1000 -4 ،999 تا 500 -3 ،499 تا 100 -2 ،99 تا 1 -1) ج
 ).1385،172 ،كشور  يزير رنامهب
ـ : بزرگ -3 و. 999-500:بزرگ نسبتاً -2 ،500 از كمتر: كوچك يروستاها -1) د  ،يمـ يعظ( نفـر  1000 از شيب

1382، 75.( 
 . است شده انتخاب ليتحل مالك عنوان به رياخ يبندطبقه مطالعه، نيا در



 ۱۳۹۱، زمستان ۴، شماره ۳دوره   ها, روستايي فصلنامه پژوهش

119 

 هاي روستايي استان به تفكيك طبقات جمعيتتغييرات سكونتگاه .2 جدول

 1385تا  1355در دوره  

 

 سال

 روستا به تفكيك طبقات جمعيت (نفر)

 )1000بزرگ (بيش از  )1000-500متوسط ( )500كوچك (كمتر از 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

1355 2734 78.7 508 14.6 230 6.6 

1365 2448 70.5 610 17.6 414 11.9 

1375 2473 71.2 553 15.9 446 12.8 

1385 2506 72.2 535 15.4 431 12.4 

 - 87.4 - 5.3 - -8.3 1385-55درصد تغيير 

 مركز آمار ايران و محاسبات پژوهشي: منبع

 

در مجمـوع از تعـداد   ، 1385تـا   1355هـاي  توان گفـت طـي سـال   مي 2با توجه به جدول 

، و در مقابـل،  شـده  نفـر در اسـتان كاسـته    500هاي روستايي داراي جمعيت كمتـر از   سكونتگاه

ايـن وضـعيت در   نفر جمعيت افزايش يافتـه اسـت. البتـه     1000تعداد روستاهاي داراي بيش از 

دهـد كـه در   نشـان مـي   شـده  اندكي دچار تغيير شده اسـت. محاسـبات انجـام    1385-75 دوره

بـه   1385-1355نفـر جمعيـت در دوره زمـاني     1000هاي روسـتايي داراي بـيش از   كونتگاهس

هاي روستايي داراي جمعيت كمتـر  اند. اين ميزان براي سكونتگاه درصد رشد داشته 4/87ميزان 

 3/5و  -3/8نفـر جمعيـت دارنـد بـه ترتيـب معـادل        1000تا  500نفر و نيز آنهايي كه  500از 

 درصد بوده است.  

 1385-55از سوي ديگر، براي ارزيابي تعداد جمعيت در هر طبقه جمعيتي در دوره زمـاني  

 تنظيم شده است.  3جدول  نيز
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 1385تا  1355هاي روستايي استان به تفكيك طبقات جمعيتي در دوره . جمعيت سكونتگاه3جدول

 

 سال

 روستا به تفكيك طبقات جمعيت (نفر)

 كوچك 

 نفر) 500(كمتر از 

 متوسط 

 نفر) 1000تا  500(

 بزرگ

 نفر) 1000(بيش از  

 درصد جمعيت
ميانگ

 ين

 ميانگين درصد جمعيت ميانگين درصد جمعيت

1355 457598 36.9 153 384432 31 692 398073 32.1 1581 

1365 473648 25 156 532380 28.1 704 888564 46.9 1730 

1375 450400 24.5 157 455915 24.8 707 932052 50.7 1797 

1385 384476 21.6 146 398716 22.4 712 996789 56 2206 

درصد تغيير 

55-1385 
16- - 4.6- 3.7 - 2.9 150.4 - 39.5 

 مركز آمار ايران و محاسبات پژوهشي: منبع

 

) نفـر  500 از كمتـر ( استان كوچك هايسكونتگاه در يتيجمع راتييتغ 3 جدول به توجه با

 مواجـه  تيـ جمع كـاهش  بـا  دائمـاً  روستاها 1355-1385 دوره در كه بوده آن از يحاك همواره

 6/21 بـه  1355 سـال  در درصـد  9/36 از اسـتان  ييروستا تيجمع درصد كه ياگونهبه اند، بوده

 بـه . دهـد يم نشان را -16 معادل يرشد درصد واقع در نيا. است دهيرس 1385 سال در درصد

 در نفـر  146 بـه  1355 سـال  در نفر 153 از دوره نيا در زين روستا هر تيجمع نيانگيم عالوه،

 در روسـتاها  نقـش  شـدن  رنگ كم به توانيم آن به توجه با كه است، افتهي كاهش 1385 سال

 .  برد يپ استان ييايجغراف يفضا

نفر) با اينكـه جمعيـت روسـتاها     1000تا  500هاي متوسط استان (با جمعيت در سكونتگاه

درصد رشـد داشـته امـا در مجمـوع نقـش ايـن        7/3حدود  1355در مقايسه با  1385در سال 

تـا   1355هـاي  روستاها در ساختار فضايي روستايي استان كاهش يافته اسـت. در فاصـله سـال   

اي كـه در سـال   نسبت جمعيت ساكن در اين روستاها با كاهش همـراه بـوده، بـه گونـه     1385

ايـن ميـزان در   و ستايي اسـتان در روسـتاها سـاكن بـوده     درصد از جمعيت رو 31تقريباً  1355

درصـد رسـيده اسـت. در واقـع در      4/22و 8/24، 1/28به ترتيـب بـه    1385تا  1365هاي  سال
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بوده است. با اين حـال ميـانگين    -7/27درصد رشد جمعيت معادل  1355-85هاي  فاصله سال

گر تمايـل ارتقـاي سـطح طبقـه     جمعيتي اين روستاها طي اين مدت افزايش يافتـه و ايـن بيـان   

 جمعيتي در روستاهاي مذكور است. 

حـاكي   شده هاي انجامنفر جمعيت)، بررسي 1000(با بيش از  هاي بزرگ استانسكونتگاه در

كه وضعيت اين روستاها از نظر ميزان و نسبت و ميانگين جمعيـت روسـتايي در فاصـله    اند از آن

ختار فضايي روستايي استان افـزايش يافتـه و ايـن    نقش روستاها در سا 1385تا 1355هاي سال

اي كه جمعيت اين روستاها در دوره زماني مورد تر است، به گونهويژه در جمعيت آنها برجستهبه

نفـر در سـال    1581درصد رشد داشته اسـت. ميـانگين جمعيـت آنهـا نيـز از       150نظر بيش از 

كه بخش زيادي از اين افزايش ناشـي از  افزايش يافته است،  1385نفر در سال  2206به  1355

اي از حركت جمعيت روستايي اسـتان بـه سـمت ايـن روستاهاسـت. در مجمـوع چنـين شـيوه        

هاي مستمر به شـمار  اي از مهاجرتتواند جنبهجايي جمعيت بين نقاط روستايي استان مي جابه

اع ديگـر مهـاجرت،   آيـد و بـرخالف انـو   آيد كه در ميان انواع مهاجرت، وجه غالب به شـمار مـي  

بيانگر وضعيت افـزايش يـا    4) جدول 188، 1380جرياني پيوسته در طول زمان دارد. (زنجاني، 

در فضـاي   1385تـا   1355شان در دوره زمـاني   كاهش نقش روستاها براساس طبقات جمعيتي

 جغرافيايي استان است.

 

نقش آنها در فضاي جغرافيايي  هاي روستايي استان به تفكيك نوع و ميزان. وضعيت سكونتگاه4جدول

 ي جمعيت)ها (بر اساس شاخص 1355-85استان خراسان رضوي دردوره زماني 

 نوع

 روستا

 1385 و 1375 ،1365 ،1355 يهاسال يها يسرشمار يط يبررس مورد يها شاخص

 تيجمع نيانگيم روستا تيجمع نسبت روستا تيجمع  روستا تعداد نسبت تعدادروستا

 كاهش كاهش كاهش كاهش كاهش كوچك

 شيافزا كاهش ريمتغ ريمتغ ريمتغ متوسط

 افزايش افزايش افزايش افزايش افزايش بزرگ

 3ي تحقيق براساس جدول ها افتهي: منبع
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 يروسـتاها  در اسـتان  ييروسـتا  تيجمع از ياديز بخش يكنون طيشرا در نكهيا به توجه با

 از يآگـاه  و تـر قيـ دق يبررسـ  منظـور  بـه  انـد، ساكن) تيجمع نفر 1000 از شيب يدارا( بزرگ

 ليـ تحل يآمار گوناگون يهادوره در آنها تيوضع روستايي، هايسكونتگاه نيا يتيجمع راتييتغ

 .است دهيگرد درج 5 جدول در آن جينتا و شده
 

 1375تا  1355هاي استان، و وضعيت آنها در سال 1385هاي بزرگ سال سكونتگاه .5 جدول

 جمعيت از نظر ميزان

 1385 سال بزرگ يروستاها

 )روستا 431( استان

 1375تا  1355هاي در سال 1385وضعيت روستاهاي بزرگ 

نوع 

 روستا

 1375سال 1365سال 1355سال

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0.46 2 5.1 22 18.1 78 كوچك

 9.51 41 20.42 88 40.14 173 متوسط

 90.02 388 74.48 321 41.76 180 بزرگ

 100 431 100 431 100 431 مجموع

 1385تا  1355هاي هاي سالي تحقيق براساس آمار سرشماريها افتهي: منبع

  

 1375 تـا  1355 يهـا سـال  در را اسـتان  1385 سـال  بزرگ يروستاها تيوضع جدول نيا

 سـال  بـزرگ  هـاي سـكونتگاه  از درصـد  76/41 كـه  انـد آن از يحاك بررسي نتايج. دهديم نشان

 از شيبـ  تيجمع ،يعبارت به. اندداشته نفر 1000 از شيب يتيجمع 1355 سال در استان، 1385

 شيافـزا  اثـر  بـر  روستاها و است، بوده نفر 1000 از كمتر 1355 سال در روستاها نيا درصد 58

 . اندگرفته يجا استان بزرگ يروستاها رده در ،1385 سال تا تيجمع

 سـال  نيـ ا در درصدشـان  4/74 كـه  دهديم نشان زين 1365 سال در روستاها نيا تيوضع

 سـال  تـا  تيـ جمع شيافـزا  اثر بر مانده يباق درصد 6/25 و اندداشته نفر 1000 از شيب يتيجمع

 . اندگرفته يجا استان بزرگ يروستاها ةرد در ،1385
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 در كه اندبوده  ييروستاها استان، 1385 سال بزرگ يروستاها درصد 90 نيز 1375 سال در

 آن، از كمتر يتيجمع با مانده يباق درصد 10و اندداشته نفر  1000 از شيب يتيجمع زين قبل  دهه

 اسـتان  بـزرگ  يروسـتاها  بـه  ليتبـد  تيـ جمع شيافـزا  بـا  1385 تا 1375 يهاسال فاصله در

 . اند شده

 

 استان سطح در هاسكونتگاه يتيجمع ييفضا عيتوز راتييتغ ليتحل و يبررس) ب

 راتييتغ با يتيجمع زانيم نظر از ييروستا هايسكونتگاه ،شده انجام هايبررسي براساس

 به خود نيا كه. اندبوده مواجه استان ييايجغراف يفضا در 1355-85 يزمان دوره در يا عمده

 نشان اسيمق بزرگ يروستاها طرف به اسيمق كوچك يروستاها از را تيجمع حركت ينوع

 از استفاده با راتييتغ نيا يآشكارساز منظور به مطالعه از بخش نيا در ادامه، در. دهديم

 به ،ييايجغراف اطالعات ستميس از يريگ بهره نيهمچن و يآنتروپ و ينيج بيضرا يها  روش

 . شوديم پرداخته موضوع نيا ليتحل

 بـه  اسـتان  ييروسـتا  تيـ جمع ييفضـا  عيـ توز نحـوه  يبرا بيضر نياة محاسب :ينيج بيضر  -

 گـردد  يمـ  مشـاهده  جدول نيا در. است 6 جدول شرح به ،شده يبررس يتيجمع طبقات كيتفك

 شـتر يب تمركـز  يمعنـ  بـه  نيا كه است افتهي شيافزا گوناگون يهاسال مذكور بيضر مقدار كه

 .است استان ييايجغراف يفضا در آن توازن و تعادل كاهش و ييروستا تيجمع

 

 . ضريب جيني توزيع فضايي جمعيت روستايي استان براساس طبقات جمعيتي 6 جدول

 1385تا  1355هاي طي سال

 1385 1375 1365 1355 سال

 0.505674 0.46706 0.4549 0.4181 ضريب جيني
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 تعـادل  يمعن به بيضر مقدار شيافزا ،ينيج بيضر خالف بر ب،يضر نيا در :يآنتروپ بيضر -

 كيـ تفك به استان يروستاها يبرا شاخص نيا محاسبه. است تيجمع تمركز و تراكم از يدور و

 در آن جينتـا  كه است، ييروستا يفضاها در تيجمع شتريب تمركز از يحاك زين يتيجمع طبقات

 .اندشده درج 7 جدول

 

 . ضريب آنتروپي توزيع فضايي جمعيت روستايي استان 7 جدول

 1385 تا 1355هاي براساس طبقات جمعيتي در سال

 1385 1375 1365 1355 سال

 0.0691 0.0725 0.0743 0.0786 ضريب آنتروپي

 

 يتـ يجمع ساختار كه سازديم مشخص يآنتروپ و ينيج بيضر شاخص محاسبه مجموع در

 .  است خاص ينواح در تمركز و شدن يقطب و تجمع سمت به حركت حال در استان، ييروستا

 و Arc Gis افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  اسـتان  يروستاها پراكنش :ييايجغراف اطالعات ستميس -

 تـا  1355 يزمـان  دوره در يتـ يجمع طبقـات  براسـاس  آن، )spatial analysis( ييفضـا  لگريتحل

 پهنـه  كـه  دهنـد مـي  نشان ليتحل نيا جينتا. ديگرد مشخص استان ييايجغراف يفضا در 1385

 از و داشـته  يمحسوسـ  كاهش نظر مورد يزمان دوره در استان تيجمع كم هايسكونتگاه تمركز

 بـه  و است، دهيرس 1385 سال در لومترمربعيك 70704 به 1355 سال در لومترمربعيك 90299

 اسـتان  بزرگ هايسكونتگاه تمركز پهنه گر،يد يسو از. دهديم نشان كاهش درصد-22 يعبارت

 يرشـد  درصـد  و افتـه ي شيافـزا  لومترمربعيك 11815 به لومترمربعيك 2947 از مدت نيهم در

 تيـ جمع ييفضا عيتوز و پراكنش در را گسترده تحوالت وقوع خود كه است، داشته 301 معادل

 نشـان  را نيهم 2 و 1 يها شكل و 8 جدول. دهديم نشان استان ييايجغراف يفضا در ييروستا

 .  دهنديم
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 1385تا  1355هاي . نحوه پراكنش روستاهاي استان به تفكيك طبقات جمعيتي در سال8 جدول

 سال
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، به 1385تا 1355در دوره زماني  هاي روستاييتوزيع فضايي سكونتگاه ها براساس اين نقشه

گيرنـد. در سـال   اي است كه روستاهاي بزرگ پهنه بيشـتري از فضـاي اسـتان را در برمـي    گونه

هاي گوناگون استان اسـتقرار  هايي پراكنده و كوچك در بخش اين روستاها به صورت لكه 1355

هايي پيوسته و چسبيده به هـم   توان اينها را تقريباً به صورت پهنهمي 1385اند، و تا سال داشته

هاي جنوب شرقي استان ويژه در بخشدر فضاي جغرافيايي استان مشاهده كرد. اين مشخصه به

 خورد.   ميبيشتر به چشم 

 1385تـا   1355به منظور تعيين تغييرات ساختار جمعيت روستاهاي استان در دوره زماني 

) و 2و  1ي هـا  هـا (شـكل  در اين سالهاي طبقات جمعيتي روستاهاي استان  ضمن تركيب اليه

، ضـريب تغييـرات    ARC GISگر فضـايي نـرم افـزار    گيري از عملگرهاي رياضي در تحليلبهره

 3طبقات جمعيت در هر بخش از فضاي جغرافيايي استان به دست آمد، كـه نتـايج را در شـكل    

 توان ديد.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ميزان تغييرات طبقات جمعيتي روستايي 3شكل 

 1385تا  1355در دوره   در فضاي جغرافيايي استان خراسان رضوي
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 و كم تغييرات قالب در استان ييروستا يتيجمع طبقات در گرفته صورت راتييتغ 3 شكل در

 كـه  نبـوده  قـدر  آن راتييـ تغ نيـ ا اسـتان  از ييهـا بخـش  در. اندشده يبندطبقه اديز و متوسط

 از توانيم را فضاها گونه نيا. شود موجب روستاها يتيجمع طبقات در را محسوس ييها يدگرگون

 . برشمرد رييتغيب اي ثابت ييفضاها استان، ييروستا يتيجمع طبقات نظر

 يجـا  دسـته  دو در داده، رخ آنهـا  در ييروسـتا  يتـ يجمع طبقـات  يدگرگـون  كـه  ييفضاها

 ييفضـاها  دوم دسـته . يمنفـ  راتييتغ يدارا يفضاها و مثبت راتييتغ يدارا يفضاها: اند گرفته

 تيـ جمع كـاهش  موجـب  كـه  بـوده  اديـ ز چنـان  آنها در ييروستا يتيجمع راتييتغ كه هستند

 از ييهابخش در فضاها گونهنيا. است شده روستاها يتيجمع طبقات نزول جهينت در و ييروستا

 طبقـات  راتييـ تغ آنهـا  در كه ييفضاها. شونديم افتي استان مركز و يغرب شمال شمال، غرب،

 در. انـد  استقرار يافتـه  استان يشرق جنوب ويژهبه و شرق در عمدتاً بوده مثبت روستاها تيجمع

. اسـت  دهيـ انجام يتيجمع طبقات نظر از روستاها يارتقا به روستاها تيجمع شيافزا فضاها، نيا

 يتـ يجمع سـاختار  در رييتغ و ثبات زانيم نظر از استان يهاشهرستان تيوضع نييتع منظور به

 سـتم يس در شـده  اديـ  ياطالعـات  هيـ ال از استفاده با 1385 تا 1355 يزمان ورهد در آنها ييروستا

 رييتغ/ ثبات زانيم نظر از استان يهاشهرستان از كي هر وسعت محاسبه به ،ييايجغراف اطالعات

 . است دهيگرد درج 9 جدول در آن جينتا كه شد، پرداخته ييروستا تيجمع ييفضا ساختار

 يروسـتاها  يتـ يجمع سـاختار  راتييـ تغ خصـوص  در 9 جـدول  از آمـده  دسـت  به اطالعات

 راتييـ تغ -طبقـه  سـه  به ياخوشه ليتحل از استفاده با و spss افزارنرم در استان يها شهرستان

 در ييروسـتا  نقـاط  تـراكم  نكـه يا بـه  توجـه  بـا . اسـت  شـده  يبنـد  ميتقس -كم و متوسط اد،يز

 اسـتان  يهاشهرستان عامل، نيا گرفتن نظر در با است، متفاوت گريكدي با استان يها شهرستان

 طبقـه  هـر  جينتـا  .باال و متوسط و كم تراكم يدارا يهاشهرستان :شدند داده يجا دسته سه در

 .گردديم ذكر ادامه در ييروستا يتيجمع راتييتغ زانيم براساس
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 خراسان رضويهاي استان . تغييرات فضايي جمعيت روستايي به تفكيك شهرستان9جدول

 جز درصدها، واحد ارقام: كيلومترمربع) (به 1385-1355 هاي در فاصلة سال

 وسعت* شهرستان

 نوع تغيير

 تراكم روستا

 
 مثبت زياد مثبت كم بدون تغيير منفي

 درصد وسعت* درصد وسعت* درصد وسعت* درصد وسعت*

 0.019738 0.48 18.26 13.22 502.25 86.3 3279.32 0 0 3799.8 بجستان

 0.014842 0.17 11.27 3.55 238.87 92.72 6247.65 3.6 240.07 6737.9 بردسكن

 0.046597 4.66 53.02 11.43 130.03 52.25 594.31 31.7 360.03 1137.4 بينالود

 0.022189 15.21 733.48 35.52 1713.01 49.27 2375.7 0 0 4822.2 تايباد

 0.057904 0 0 11.59 186.13 82.77 1329.35 5.6 90.63 1606.1 جلگه تخت

 0.032785 2.35 191.33 23.7 1930.18 73.9 6018.55 0 3.94 8144 تربت جام

 0.038673 0.13 4.93 10.34 379.75 81.01 2974.62 8.5 312.5 3671.8 حيدريه تربت

 0.03697 1.94 32.99 38.13 649.83 59.88 1020.38 0.1 0.88 1704.1 جغتاي

 0.031389 0.02 0.32 17.75 294.1 66.33 1098.83 15.9 263.35 1656.6 جوين

 0.067532 1.83 56.24 8.99 276.94 76.93 2369.58 12.2 377.29 3080 چناران

 0.025533 1.94 21.99 22.31 253.44 75.75 860.35 0 0 1135.8 خليل آباد

 0.009143 6.06 589.93 46.8 4555.77 47.13 4587.37 0 0.68 9733.8 خواف

 0.036724 0 0 4.7 176.71 93.98 3531.52 1.3 49.56 3757.8 درگز

 0.016678 2.01 72.47 30.51 1097.8 67.47 2427.34 0 0 3597.6 رشتخوار

 0.029909 1.66 42.71 24.05 619.21 73.48 1891.81 0.8 20.74 2574.5 زاوه

 0.022373 0 0 6.06 866.77 83.26 11909.37 10.7 1527.02 14303.2 سبزوار

 0.016321 3.6 193.93 33.87 1826.26 62.5 3369.94 0 1.7 5391.8 سرخس

 0.046217 0.85 28.63 10.67 357.73 88.47 2967.02 0 0.34 3353.7 فريمان

 0.051084 0.09 3.51 5.75 220.78 84.28 3233.57 9.9 379 3836.9 قوچان

 0.020299 0 0 16.43 550.52 79.91 2676.82 3.7 122.63 3350 كاشمر

 0.013994 0.09 3.2 23.2 812.3 74.55 2610.2 2.2 75.78 3501.5 كالت

 0.023645 0.11 6.36 11.07 636.65 87.79 5049.34 1 59.28 5751.6 گناباد

 0.040043 4.66 428.04 19.53 1795.03 72.38 6651.56 3.4 315.47 9190.1 مشهد

 0.020762 0.03 0.83 12.85 427.15 85.92 2855.54 1.2 39.81 3323.3 مه والت

 0.069509 0.23 15.79 12.61 852.5 77.63 5249 9.5 644.4 6761.7 نيشابور

 تحقيقي ها افتهي: منبع

 

شهرسـتان  نيا در ييروستا نقاط تراكم زانيم :تراكم كم ييروستا نقاط يدارا يهاشهرستان

 بردسـكن،  كـالت،  خـواف،  انـد عبـارت  هـا شهرستان نيا. است لومترمربعيك در 02/0 از كمتر ها

 10 جدول در آنها ييروستا يتيجمع ساختار راتييتغ تيوضع كه بجستان، و رشتخوار سرخس،

 .است شده ذكر
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 هاي . ميزان تغييرات در ساختار جمعيتي روستايي شهرستان10 جدول

 )1385تا  1355خراسان رضوي (تراكم در استان  داراي نقاط روستايي كم
 

 بجستان بردسكن رشتخوار سرخس كالت خواف شهرستان

 كم كم متوسط متوسط متوسط زياد راتييتغ زانيم

 ايبراساس تحليل خوشه تحقيقي ها افتهي: منبع

 

 نيـ ا در ييروسـتا  نقـاط  تـراكم  زانيم :متوسط تراكم با ييروستا نقاط يدارا يهاشهرستان

: بـر  انـد مشـتمل  هـا شهرستان نيا. است لومترمربعيك در روستا 04/0 تا 02/0 نيب هاشهرستان

  جغتـاي،  درگـز،  جـام، تربـت  جـوين،  زاوه، آبـاد، خليـل  گنابـاد،  سبزوار، تايباد، والت،مه كاشمر،

 نشـان  را آنهـا  ييروسـتا  نقـاط  يتـ يجمع سـاختار  راتييـ تغ تيوضع 11 جدول. هيحيدر  تربت و

 .دهد يم

 

 هاي داراي نقاط روستايي ميزان تغييرات ساختار جمعيتي روستايي شهرستان. 11 جدول

 )1385تا  1355با تراكم متوسط در استان خراسان رضوي (

 گناباد سبزوار والتمه كاشمر تايباد جغتاي جوين شهرستان
خليل 

 آباد
 زاوه

  تربت

 حيدريه

تربت 

 جام
 درگز

 زانيم

 راتييتغ
 كم متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط اديز اديز اديز

 ايبراساس تحليل خوشه تحقيقي ها افتهي: منبع

 

 نيـ ا در ييروستا نقاط تراكم زانيم :باالست آنها در ييروستا نقاط تراكم كه ييهاشهرستان

 قوچـان،  بينـالود،  فريمـان،  مشهد، شامل. (است لومترمربعيك در 07/0 تا 04/0 نيب هاشهرستان

 را ييروسـتا  نقـاط  يتـ يجمع ساختار راتييتغ تيوضع 12 جدول) نيشابور و چناران جلگه،تخت

 .دهديم نشان
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 هاي داراي تراكم باالي نقاط روستايي. ميزان تغييرات ساختار جمعيتي روستايي شهرستان12 جدول

 )1385تا 1355در استان خراسان رضوي ( 

 نيشابور چناران مشهد تخت جلگه قوچان فريمان بينالود شهرستان

 كم كم كم متوسط متوسط متوسط اديز راتييتغ زانيم

 ايبراساس تحليل خوشه تحقيقي ها افتهي: منبع

 

 و بـاد يتا يهـا شهرستان اول، گروه از خواف شهرستان كه گفت توانيم هاجدول به توجه با

 سـاختار  در راتييـ تغ نيشتريب با سوم، گروه از نالوديب شهرستان و دوم، گروه از يجغتا و نيجو

 . اندبوده مواجه 1385 تا 1355 يزمان دوره در ييروستا نقاط يتيجمع

 

 يريگجهينت و بحث

 خراسـان  اسـتان  ييروستا هايسكونتگاه فضايي توزيع و يتيجمع ساختار در يهاتحول و رييتغ

 و يا منطقـه  يهـا يريگميتصم در نيهمچن و آمايشي يراهبردها و هااستيس اتخاذ در ،يرضو

 يرضـو  خراسـان  اسـتان  در پـژوهش  نيـ ا يها افتهي. ديآيم شمار به تياهم پراي  مقوله يمحل

 :اندشرح نيبد

 دوره در يتـ يجمع طبقـات  و تيـ جمع نظـر  از استان يروستاها در راتييتغ روند يبررس ·

 يزمـان  دوره ياستثنا به تيجمع تعداد نظر از كه ساخت مشخص 1385 تا 1355 يزمان

 ،بـوده  مواجـه  كـاهش  بـا  اسـتان  ييروستا تيجمع ،يبعد ها دوره هيبق در 1355-1365

 دهيرسـ  1385 سـال  در نفر 1779980 به 1365 سال در نفر 1894592 از كه ياگونه به

 ).درصد -4/6( است

 تيـ جمع بـا  يروسـتاها  تعـداد  از 1385 تـا  1355 يهاسال در يتيجمع طبقات نظر از  ·

ـ  كـه  ييآنها تعداد بر مقابل در و افتهي كاهش تعدادشان استان در نفر 500 از كمتر  شيب

ـ داراي  يروسـتاها  مـدت  نيـ ا در. اسـت  شده افزوده دارند، تيجمع نفر 1000 از  از شيب

 1355يي كـه در سـال   روسـتاها نيـز در   تيـ جمع. اندداشته رشد درصد 4/87 نفر 1000
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 يتـ يجمع نيانگيـ م بـا  اسـتان  ييروستا تيجمع درصد 9/36يا در واقع  نفر 500 از كمتر

 درصـد  6/21 نفـر،  146 يتـ يجمع نيانگيـ م و درصـد 16 بـا  1385 سال در بود، نفر 153

 . اند افتهي كاهش

 نظـر  از شـده  اديـ  يزمـان  دوره يط نفر 1000 از شيب تيجمع با يروستاها گريد يسو از ·

 از مـدت  نيا در آنها تيجمع نيانگيم و اند،بوده مواجه رشد درصد150 با تيجمع زانيم

 تعـداد  يها شاخص كه گفت توان يم بنابراين. است افتهي شيافزا نفر 2206 به نفر 1581

 نقـش  كاهش از يحاك ادشده،ي دوره در آنها تيجمع نيانگيم و تيجمع زانيم و روستاها

 خراسـان  اسـتان  ييفضـا  سـاختار  در بزرگ يروستاها نقش شيافزا و كوچك يروستاها

 .است يرضو

ـ ا تـوان يمـ  ريـ اخ يهاسال در استان ييروستا يهاسكونتگاه استقرار يالگو يبررس با ·  ني

 90299 از اسـتان  تيـ جمع كـم  يروسـتاها  تمركـزي  پهنـه  كـه  افـت يدر را اساسي نكته

 1385 سـال  در لومترمربعيك 70704 به كاهش درصد 22 با 1355 سال در لومترمربعيك

 از مـدت  نيهم در استان بزرگ يروستاها اشغال تحت پهنه ،گريد طرف از. است دهيرس

ـ ا. است افتهي شيافزا لومترمربعيك 11815 به رشد درصد 301 با لومترمربعيك 2947  ني

 يتـ يجمع سـاختار  رييـ تغ از نشـان  ،يآنتروپ و ينيج بيضرا محاسبه به توجه با تالتحو

 .دارد خاص ينواح در تمركز و شدن يقطب و تجمع سمت به استان ييروستا

 نـوع  سـه  يريـ گشكل انگريب استان ييروستا يتيجمع ساختار در راتييتغ ييفضا يبررس ·

 آنها در يتيجمع راتييتغ يدارا كه ييفضاها نخست،. سازديم مشخص را متفاوت يفضا

 اسـتان  يهـا بخـش  شتريب در پراكنده شكل به فضاها نيا. است نداده رخ اصالً اي بوده كم

 ييها بخش و دهنديم نشان را تيجمع يمنف راتييتغ كه ييفضاها دوم،. اند افتهي استقرار

 شـان تيـ جمع كـه  ييفضـاها  سوم،. رنديگيدربرم را استان مركز و غرب شمال و غرب از

 از ييهـا بخـش  مانند دهند،يم نشان را نهيزم نيا در مثبت راتييتغ و است افتهي شيافزا

 .استان شرق جنوب و شرق
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، خواف يهاشهرستان كه افتيدر توانيم استان يهاشهرستان در راتييتغ نيا يبررس با ·

 دوره در ييروستا تيجمع در ييفضا راتييتغ نيشتريب با نالوديب و ،يجغتا ن،يجو باد،يتا

 .اند بوده مواجه 1385 تا 1355 يزمان

 كـه  ايفرامنطقـه  و ايمنطقه هايتحليل براساس مايشيآ هايسياست برخيبه  اينجا در ·

 :گردديم اشاره شوند، گرفته نظر در ديبا

 اي)؛(هوايي، ريلي و جاده ونقل حملتوسعه شبكه  ·

 ؛توسعه آموزش عالي ·

 توسعه گردشگري؛ ·

 اي و بين استاني؛گسترش تعامالت فرامنطقه ·

 اي؛تقويت مراكز رشد و توسعه ناحيه ·

 شهر مشهد؛ و تمركززدايي از كالن ·

 طراحي و ارائه الگوي نظام اداري آمايشي. ·

 

تــوان از جملــه نكــات اساســي در را مــي شــده توجــه بــه موضــوعات مطــرح ترتيــب،بــدين

بايسـت از  اي و محلي در خصوص ساختار فضايي استان برشمرد، كه مـي  هاي منطقه ريزي برنامه

محيطي مورد توجه جـدي  هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي و كالبدي و همچنين زيست جنبه

 قرار گيرند.
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