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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1395پاییز / بیست و یکم/ شماره مسلسل ششمسال 
  

  . روستاییپایدار و توسعه تبیین رابطه جمعیت 
  شهرستان مشهدمطالعه موردي: 
  

  مریم قاسمی
  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

  18/5/94 رش:؛ تاریخ پذی 5/1/93تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
گاههـاي جمعیتـی سـکونت تخلیـۀ ،ایران ازجمله توسعه درحالجمعیتی نواحی روستایی کشورهاي  ۀمسئل نیتر مهم دیترد یب  

و  ياقتصـاد يها دهیپدو تعامالت آن با  تیجمع لیتوسعه، تحل یمفهوم ةدر حوز نینو يها يریگ جهتدر  رو نیازا ؛روستایی است
در شهرسـتان مشـهد پایـدار روسـتایی  توسـعۀو  تیـجمع ۀرابطـ نیـیتببـه  این پژوهش. دارد ژهیو یتیماه یطیو مح یاجتماع

اطالعـات  يآور جمـع. روستاي نمونه است 36خانوار در  نامۀپرسش 358و ابزار تحقیق تحلیلی –توصیفیش تحقیق رو .پردازد یم
اقتصادي، اجتماعی عد در سه بُمتغیر مستقل  عنوان بهپایدار  توسعۀ در این تحقیق، .بوده است یشیمایو پ يبر روش اسناد یمبتن

 طرفـه کیآزمون تحلیل واریانس با استفاده از و متغیر وابسته در نظر گرفته شد  عنوان بهجمعیت تعداد و شاخص  62 باو محیطی 
 لیروش تحل اساسبر. شدخته پژوهش پردا يها دادهبه تحلیل  SPSS افزار نرمدر  و همبستگی پیرسون WARD يا خوشهو تحلیل 

نتایج حاصل از آزمون . اند بوده داریدرصد ناپا 30,6و  داریپا مهیدرصد ن 52,8 داریپا قیتحق ۀنمون يدرصد روستاها 16,7 يا خوشه
 کـه يطور بـه ؛یابـد افـزایش می ییروسـتا یدر نواح تیجمع نیانگی، متوسعه با افزایش پایداريکه  دهد یمتحلیل واریانس نشان 

 .اسـتبـوده نفـر  4430 داریپا ينفر و در روستاها 678 داریپا مهین ينفر، در روستاها 407 داریناپا يدر روستاها تیمیانگین جمع
 يهـا يداریـناپا رسـد یمـ. به نظر ابدی یم شیافزا تیجمع نیانگی، مموردمطالعهدر روستاهاي  داریپا ۀبخشی توسع با تحقق درواقع

و  موردشکیعنی جمعیت خود  یفعلظرفیت در حفظ  یحت ینواح نیا يها يتوانمند دهیباعث گرد هابعاد مختلف توسعموجود در 
ضـروري  یتـیجمع تـوان کم يدر ابعاد مختلـف در روسـتاها هسطح توسع بهبود جهت يزیر برنامهدر این ارتباط . ردیقرار گ دیترد

  است.
  

  ، ابعاد پایدارييا خوشهتحلیل ، تجمعی ،شهرستان مشهد ،روستاییپایدار  توسعۀ: هاي کلیديواژه
 

  1مقدمه
تغییـر در اصـول و مفـاهیم  موازات بـه: مسـئله بیان 
 يها دهـهنوسازي) در  ژهیو بهتوسعه ( عمدة يها يتئور

تغییـــر از اصــل کـــارکردگرایی بـــه  ازجملـــهاخیــر 
گرایی، از اصل نوسازي استاندارد به تکثرگرایی  سرزمین

پایــداري  تصــادي بــهفرهنگــی و از اصــل رشــد اق
تحلیـل جمعیـت و تعـامالت آن بـا  اکولوژیکی، شـیوة

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی متحول شـد.  يها دهیپد
ــوان یمــینــد ایــن تغییــرات را رآف از تئــوري انتقــال  ت

ساختاري  يها نییتبجمعیتی، از  يها میرژجمعیت به 

                                                
 magh30@um.ac.ir نویسنده مسئول:*

 يها هیـنظرنهادي و از تحلیـل در قالـب  يها لیتحلبه 
بـر هویـت و  دیتأکالنیت آگاهانه به رفتار منطقی و عق

ی و (میرزایـ عقالنیت ناآگاهانه مشاهده و تشـریح کـرد
در  دهــد یمــنشــان  هــا یبررســ. )1: 1384همکــاران، 

ــوین در حــوزة يهــا يریگ جهــت نظــري و مفهــومی  ن
 يها دهیـپدتحلیل جمعیـت و تعـامالت آن بـا  ،توسعه

دارد.  يا ژهیـو تیـاهماقتصادي و اجتماعی و محیطـی 
مکاتـب  نظران صـاحباخیر  يها دههطی اساس  نیر اب

بـه  ینوع بـههر یـک و توسعه  یشناس جامعهاقتصادي، 
ایـن  .انـد پرداخته ییروسـتا ۀو توسـع تیـجمع لیتحل

پایدار روستایی  مقاله به تبیین رابطۀ جمعیت و توسعۀ
ایــن شهرســتان در . پــردازد یمــدر شهرســتان مشــهد 
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ــق  ــوع تحقی ــا موض ــاط ب ــارتب ــژه داراي ش و رایط وی
در  جمعیت روزافزونمرکز شدید و تاست؛  يدار تیاولو

اقتصـادي و  ساختار خاص ریتأثتحت مشهد  شهر کالن
در کنـار تحـوالت اخیـر  ،اجتماعی و نقش فراملـی آن

 ،عمالً تمـام امکانـات و تسـهیالتجهان باعث گردیده، 
ــابع و  ــا انیجرمن ــاري يه ــالی و اعتب ــا انیجر ،م  يه
-محلی يها انیجرباألخره منابع و و  IT،ICT اطالعاتی

ــتایی  ــتان، روس ــهدر شهرس ــدي ش ــزرون  -رگرا و مرک
 هـاي هـزارة ین سالو در نخست ه خود گرفتهپیرامون ب

استعماري و  پیرامون میان کشورهاي-سوم روابط مرکز
بـه را در کشـورهاي پیرامـون  گـاهیالگوهاي سـکونت

ابانیـده تبل شهر و روسـتا بازشکلی دیگر در روابط متقا
ودهنگـام چنــین ز نتیجــۀ) 3: 1387 ،عبـدالهی( اسـت

و  يســر بزرگماکروســفالی،  وضــعیتی، شــیوع پدیــدة
 -روسـتا يها مهاجرت، يشهر کالنگرایی شدید تمرکز

عـدم  در نهایـتو  ینینشـ هیحاشگیري شهري و شکل
 .تعادل فضایی در سطح شهرستان مشهد شده است

در ضــر در حــال حا ،اســاس مطالعــات اکتشــافیبر  
منـاطق ( تـوان کمجمعیـت نـواحی  ،شهرستان مشـهد

مشـهد و  مادرشـهر(تـوان به سود نـواحی پر )روستایی
؛ در شـود یمـمهاجر تخلیه  صورت به )روستاهاي مجاور

جمعیتی، مقصد مهـاجرت ابتـدا روسـتاهاي  این تخلیۀ
پیرامون مشهد و سپس حاشیه و شهر مشهد (که فاقـد 

ــاختیز ــاد يها رس ــاعی، اقتص ــت) اجتم ــافی اس ي ک
 برخواهـد ایـن رونـد نتـایج زیـر را در ؛ تـداومباشد یم

  :داشت
به نفـع منـاطق  توان کمجمعیتی روستاهاي  تخلیۀ -

فضـایی و  يها تعادلپرتوان و تشدید عدم  ظاهر به
 یطیمح سـتیزاقتصادي، اجتماعی و  يها يداریناپا

 ؛در نواحی مختلف شهرستان
ــکل - ــري ش ــته گی ــانس،ج هاي هس ــی نامتج  معیت

رسـمی تحـت هـاي اسـکان غیر ناهمگن و محدوده
بـه رونـد رو  اثـر بـر »شـهر مشـهد حاشیۀ«عنوان 
 کـه طوريبه  مشهد؛ مادرشهرمهاجرت به  افزایش

را  نشینی حاشیهمشهد بعد از تهران باالترین میزان 
در کل کشور بـه خـود اختصـاص داده و در حـال 

جمعیـت  ⅓معادل  –نفر میلیون یکحاضر بیش از 
  ؛اند ساکناین مادرشهر  در حاشیۀ -دمشه

محدودي از  ياهبخشی در تمرکز جمعیت روستای -
شــمال شــرق و شــمال غــرب) یــا (شهرســتان

طوس و تبادکان در بخش مرکزي به  يها دهستان
 ؛صنعتی يها شهركدلیل وجود 

و  ها لیپتانسـمطلـوب از  يبـردار بهرهعـدم امکـان  -
ت رفــع احتیاجــا منظــور  بــه يا منطقــه يهــا توان

 جــهیدرنتفضــاهاي روســتایی  جمعیــت و توســعۀ
 ي اقتصادي انسانی و امثال آن؛تنگناها

ایی بـه بخـش تغییر بخش تولیـدي اقتصـاد روسـت -
 مصرفی و ... .
و  تـوان کمجمعیتی روستاهاي  تخلیۀ بر این اساس

یع بسیار نـامتوازن و رشد شتابان مادرشهر مشهد و توز
و  ،سـتانجمعیت و منـابع در سـطح شهر تمرکزگرایانۀ

ساختارهاي معیوب و نابسامان اقتصـادي و  يریگ شکل
در ایـن  دیـنما یمـایجاب اجتماعی در مشهد و حاشیه 

و پایـدار روسـتایی  بین توسعۀ رابطۀبررسی به  تحقیق
مانـدگاري و دالیـل تـا  بپردازددر این نواحی جمعیت 

شهرسـتان  در نواحی روستاییعدم ماندگاري جمعیت 
، در ایـن رونـد تـداومبا  چراکه .مشخص گردد تر قیدق

طـوالنی بـه علـت کمـی فاصـله و  چندان نه زمان مدت
جمعیـت روسـتایی بـه  ،شهر مشـهد باالي مادر هجاذب

هـاي روسـتایی از  گـاهسـکونت سوي آن روانـه و مـآالً
موجب تشدید  تنها نهاین امر  ؛گردند یمجمعیت تخلیه 

بلکـه  ،گردد یمدر نواحی روستایی شهرستان  ناپایداري
ـــواحی  یطیمح ســـتیزمشـــکالت  ـــددي را در ن متع

ــد نمــود (قاســمی،  روســتایی شهرســتان ایجــاد خواه
1389 :9(.    

 دگاهییـپـرداختن بـه د ،يداریمقولۀ پا یدر بررس
است. بر این اساس در اغلـب  يجانبه الزم و ضرور همه

 ـ ییروسـتا يداریـ و پا  طور اعم به ـ  يداریمطالعات پا
و  یاجتماع ،ياقتصاد ختلفم يها نبهج ـ  طور اخص به 

و  پــور ي(نـور شـود یدرنظـر گرفتـه مــ یطیمح سـتیز
با توجه بـه  داریپا ۀتوسع یابی). ارز64 :1390 ،یول شاه

درنظـر  داریـپا ۀکه از توسـع یآن و مفهوم يها یژگیو
 ۀدر توسع انهیگرا کل کردیرو راینماید، ز است دشوار می
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 ،یمــاعامــل اجتعو ۀبــه همــ کپارچــهینگــرش  دار،یــپا
و  ي(بـدر کنـد یرا طلب مـ یطیمح ستیو ز ،ياقتصاد
هـاي  یند انگـارهبرآ پایدار ۀ). توسع32 :1382 ،يافتخار

اقتصادي  ۀجاي تمرکز بر جنب بهمختلف توسعه است و 
ي از ابعـــاد اجتمـــاعی و ا کمـــی توســـعه، فلســـفه و

در کنـد.  عد اقتصادي طراحی مـیرا با بُمحیطی  زیست
ــدار، ــاعی، و  توســعۀ پای ــدف (اقتصــادي، اجتم ســه ه

سه محیط اصلی وجود  ها آنمحیطی) و برمبناي  زیست
محـیط  .2 . محـیط اقتصـادي؛1نـد از: ا دارد که عبارت

عـد و در پـی آن سـه بُ. محـیط طبیعـی 3اجتماعی؛ و 
شـود. در  محیطی طرح می اقتصادي، اجتماعی، و زیست

مـین سـه غالب مستندات، توسـعۀ پایـدار برمبنـاي ه
با  ).62: 1384 ،(زاهدي شود دف تعریف و ترسیم میه

و  مسـئلهدر طـرح   شـده مطرحمسـائل  همۀتوجه به 
مختلـف  هـايهنـیزم درمتعـدد  يهـا يداریـناپاوجود 

 رسـد یمـ، به نظر یطیمح ستیزاقتصادي، اجتماعی و 
توان پاسخگویی به  ،ساختارهاي حاکم در سطح منطقه

بر این اسـاس  ؛دنیازهاي مختلف جمعیت ساکن را ندار

آیـا  گـردد: طرح مـیمتحقیق بدین صورت اصلی  سؤال
روستاهاي پایـدار جمعیتـی شهرسـتان مشـهد همـان 
روسـتاهایی هسـتند کـه بـه لحـاظ سـطوح توسـعه از 

  د؟نشرایط بهتري برخوردار هست
  

  تحقیق پیشینۀ
تبیـین  ،امروزه در کنار توصـیف مسـائل جمعیتـی  

ختلف مدنظر اسـت. م يها دهیپد با جمعیت يها یژگیو
که در ارتبـاط بـا  دهد یمنشان  قیتحق ۀنیشیپ یبررس
 یو اجتمــاع يمختلــف اقتصـاد يها دهیـپدو  تیـجمع

 يمانـدگار ت،یجمع ییفضا ياز جمله الگوها یمطالعات
اسـت. در ارتبـاط بـا موضـوع  افتـهی... انجام و تیجمع
 اتیـدر نظر یو مفهـوم ينظـر راتییتغ«مقاله  قیتحق
عوامل کلیـدي «و  »ییروستا عهو توس یشناس تیجمع

تـا » روستایی از دیـدگاه جمعیـت شـناختی ۀدر توسع
 دارنـد. ینسـب ییهمسـو قیـبـا موضـوع تحق يحدود

در  شـده انجام يهـا پژوهشجدول زیر بـه تعـدادي از 
  .پردازد یمارتباط با موضوع تحقیق 

   
  جمعیت و توسعه روستاییادبیات موجود در زمینه   :1جدول 

  نام پژوهشگر  عنوان پژوهش  پژوهشنتایج 
هـاي پایـدار یکـی از راه ۀبـر توسـع دیـتأکدر دیدگاه راهبردي با 

ماندگاري جمعیـت در روسـتاها پایـدار نمـودن کیفیـت زنـدگی 
نیـز  کـارآفرینی و ۀیان معرفی شده است. از طریـق توسـعروستای

ضـمن  تـوان یمـروستایی  ۀتوسع يها برنامهرویکرد مشارکتی به 
امیـدواري را در روسـتاها  يها نهیزموحیه و بسط انگیزه، تقویت ر

ماندگاري در روستاها  يها هیپا ،از این طریقبتوان تقویت نمود تا 
  را تحکیم بخشید.

  تبیین راهبرد مناسب بر ماندگاري
گاههاي روستایی جمعیت در سکونت 

دهستان سلوك شهرستان : موردي ۀ(مطالع
  هشترود)

، مطیعی لنگرودي
، نوربخش ، رضوانی

  اکبرپورسراسکانرود
1392  

گاههـاي کوچـک و نت و جایگزینی فضایی از سـکونتالگوي سکو
اسـت. بـه  ریناپـذ اجتنابهاي بزرگ، امري گاهمتوسط به سکونت

 ۀآمایشـی نامناسـب در تجهیـز و توسـع يها استیسعمال إدلیل 
منابع پایه براي تثبیت جمعیت روستایی همـواره فرآینـد انتقـال 

ن بـه مراکـز بـزرگ اسـتا يا هیحاشـت روستایی، از نواحی جمعی
پیامـدهاي آن  ازجملهکه  افتهی تحققگذشته  ۀشهري در چهار ده

  هاي روستایی است.گاهناپایداري سازمان فضایی سکونت

ل فضایی کاربرد الگوهاي کمی تحلی
هاي گاهجمعیت در آمایش سکونت

موردي: استان خراسان  ۀروستایی (مطالع
  رضوي)

  امیرفخریان ،الشیط
1391  

حاکم  يا منطقهفضایی  ۀبا هدف شناخت الگوي توسعپژوهش این 
 میـان منـاطق مـرزي و مرکـزي، يها ينابرابربر ایران به بررسی 

میـان  يا منطقه يها ينابرابرنتایج، بیانگر آن است که . پردازد یم
 1,6مناطق مرزي و مرکزي بسیار باال بوده و این نسـبت معـادل 

پیرامـون در  -مرکـز  يا منطقـه ۀگر الگوي توسـعبیانکه  اشدب یم
  است. ساختار فضایی کشور

میان  يا منطقه يها ينابرابرتحلیل فضایی 
  مناطق مرزي و مرکزي ایران

، موسوي، ابراهیم زاده
   1391، زادکاظمی
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م دارند. در این معناداري با ه ۀرابط ،پایدار ۀمعیت و توسعج
ن رشد و ازدیاد جمعیت، مخالفان رشد طرفدارا ۀخصوص سه نظری

نظریه مقاله در  شود.طرح میمجمعیت، هواداران جمعیت ثابت 
است که با تعادل بین جمعیت، منابع  موردتوجهجمعیت متناسب 
جامعه  ينیازهاي مادي و معنوي اعضا تنها نهو فرآیند توسعه 

ینه به ةآتی نیز با استفاد يها نسل، بلکه خوشبختی شود یم نیتأم
  باشد. مدنظرو پایداري فرآیند توسعه  ستیز طیمحاز 

  پایدار در ایران ۀجمعیت و توسع
  جواد ،اطاعت

1390  

برداشت همگانی، مفهومی بسیار پیچیده  برخالفروستایی،  ۀتوسع
د. برخی از این عوامل، عوامل متعددي در آن دخالت دار و است

این  .رندیگ یممورد غفلت یا کم توجهی قرار » جمعیت«مانند 
را  ها آنجمعیتی و لزوم توجه جدي به  يها یژگیومقاله نقش 

تا  دهد یمروستایی نشان  ۀیک عامل کلیدي در توسع عنوان به
  نجامد.او به اقدام کارسازتري بی ها نگرششاید به تغییر 

روستایی از  ۀعوامل کلیدي در توسع
  شناختیدیدگاه جمعیت

  زنجانی
1389  

 تیتحول جمع ي برکشاورز بخش ریتأث ییشناسا یهدف اصل
 ۀتوسع روند بر مؤثر يدیعوامل کلتعیین و  هیروسدر  ییروستا
 يبه مناطق شهر ییروستا تیو انتقال جمع ییروستا تیجمع

مستقیم با همبستگی باال  يا رابطه دهد یمنشان  ها یبررساست. 
  اشتغال کشاورزي و جمعیت روستایی وجود دارد. نرخ بین 

Russian Rural Population 
Development in Relation to 

Agricultural Sector 
Transformation 

L Smutka, M 
Maitah, N 

Ishchukova  
2015  

از  تیجمعاشاره به جابه جایی تدریجی  نشینی،شهراصطالح 
 دارد. يکشاورزریبه غ يکشاورزفعالیت هاي از روستا به شهر و 

در درك تواند می ،کشور چیندر  انییروستا گراییشهر لیتحل
   منطقی دالیل تاخیر توسعه جامعه روستایی یاري رساند.

The Rural Population Urbanization 
and Rural Social Development 

ZHOU Chu-hui;LI 
Lin  

2015 

 بلکه ستین ياقتصاد شرفتیمانع پ تیجمعند کُرشد 
 يآور جمع کتاب نیا .دهد یم شیرا افزا یزندگ ياستانداردها

 - استیو س یتجرب ،ينظر لیوتحل هیتجز - از مقاالت  يا مجموعه
اثرات  یبررسبه که  است سال گذشته ستیدر طول ب شده نوشته

در  ياقتصاد ۀمختلف توسع يها جنبهدر  تیجمع شیافزا
  . پردازد یم افتهی توسعهکمتر  يکشورها

Population and development in 
poor countries: Selected essays 

JL Simon 
2014 

مهاجرت به (مهاجرت  ینیب شیپمدل  کی يریکارگ بهه این مقال
و  یدر سراسر جنوب شرقیی) داخل و خارج از جوامع روستا

 دهد یمنشان و  دهد یمقرار  یموردبررسرا  ایاسترال یجنوب غرب
مهاجرتی باالیی خالص  يبه مراکز شهرباال  یکه جوامع با دسترس

  دارند. 

The amenity principle, internal 
migration, and rural development 

in Australia 

Argent, N., Tonts, 
M., Jones, R., & 

Holmes, J 
2014 

 راتییبه بحث در مورد تغ و فصل تنظیم شده  16این کتاب در 
 تیجمع عیو توز یداخل يها مهاجرتدر  يا منطقهو  یمل
نواحی در  ياقتصاد ارساخت یدگیچیو پ يا منطقه. تنوع پردازد یم

-جامعهاست. این کتاب براي  مؤثردر این زمینه  کایامر ییروستا
  است. ارزشمندمهاجرت  زمینۀدر پژوهشگران شناسان و 

New directions in urban–rural 
migration: the population 

turnaround in rural America 

DL Brown, JM 
Wardwell 

2013 

نواحی روستایی کشور پرتغال بر اساس  يبند طبقهاین تحقیق به 
تحلیل عاملی و  يها روششاخص اقتصادي و اجتماعی و  33

سطح توسعه  4پرداخته و مناطق کشور پرتغال را در  يا خوشه
 يها عاملنموده است. نتایج تحقیق نشان داد که  يبند طبقه

  د.ی در بهبود سطح توسعه دارجغرافیایی نقش مهم

A multivariate methodology to 
uncover regional disparities 

Joa, O.S. 
Maria, M.L. 

2003 

 تحقیق. يها افتهیمآخذ: 
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  روش تحقیق
. بر اساس تعریـف استتحلیلی  -توصیفیروش تحقیق 

بـه توانـایی سیسـتم بـراي تـداوم  »پایـداري«گیلمن 
 ایـنبـدون  ،گردد یمکارکرد در آینده نامحدود اطالق 

یعنـی  )Gilman,1996: 1( که به ضعف کشـیده شـود
تداوم هر وضعیت که به بهبود یا حفظ وضعیت موجود 

 پایدار و در غیر این صورت ناپایدار است.  ،منتهی شود
گـاه روسـتایی سـکونت 281آماري تحقیق  جامعۀ
خـارج از محـدوده و حـریم شـهر نفـر)  100(بـیش از 

از فرمــول جهــت تعیــین حجــم نمونــه  مشــهد اســت.
بـر ایـن  ؛) استفاده شد140، 1385کوکران (حافظ نیا، 

تقریـب در بـرآورد  بـا نمونـه يهـا يآبـاداساس حجم 
   .آبادي تعیین گردید 36 تعداد15/0پارامتر جامعه، 

36
)1

)15/0(
5/05/0)96/1((

281
11

)15/0(
25/0)96/1(

2

2

2

2









n
  

در هـر طبقـه بـه روسـتاهاي نمونـه تعـداد سپس 
تسـهیم بـه نسـبت تعیـین و روسـتاهاي  کمک قاعـدة

همچنـین  .شـدانتخاب به روش تصادفی تحقیق ه نمون
 يهـا يآبـادخـانوار در  11981تعـداد  1390در سال 
جهـت تعیـین حجـم . اند بودهآبادي) ساکن  36نمونه (
با ضـریب اطمینـان نمونه از فرمول کوکران  هايخانوار

 تقریب در برآورد پـارامتر جامعـهو  درصد 95 در سطح
س حجم خانوارهـاي بر این اسا استفاده گردید؛ 051/0

 خانوار تعیین گردید.  385نمونه مطابق فرمول زیر 

358
)1

)051/0(
5/05/0)96/1((

11981
11

)051/0(
5/05/0)96/1(

2

2

2

2









n

  
  

   1390و حجم نمونه خانوار در روستاهاي شهرستان مشهد در سال  ها يآباد :2 جدول

 آبادي دهستان  بخش
نرخ رشد 

75-65 
نرخ رشد 

85-75  
نرخ رشد 

90-85  
تعداد خانوار 

  90هر آبادي
تعداد 
 نمونه

 1يها حوزه
  یرسان خدمات

  احمدآباد

 پیوه ژن
  - 7  99  1,7  - 3,1 -1,6 معصوم آباد

  -  8  251  2,3  1  2,1  دآبادیص
  * 20  782  -1,6  0,6 2,1 دیزبادسفلی

 سرجام

  - 6  87  2,6  - 5,1 0,3 سرنیش
  - 6  38  4,2  - 0,1 - 0,2 رباط خاکستري

    8  236  17,7  0,8  - 0,9  جنید دراز
  - 8  156  - 4,5  - 2,1 - 1,3 ده سرخ
  * 9  361  - 2,5  - 1,4 1,3 سرغایه

 رضویه

 آبروان
  - 7  71  - 3,1  0,1 1,6 تیمورآباد

  -  6  65  - 4,5  1,8  - 1,2  قرقروك سفلی
  - 7  257  6,1  - 2,3 2,3 سلیمانی

پائین 
 والیت

  - 11  282  2,4  3,2 2 شورك ملکی
  - 6  78  0,1  - 0,7 - 2,8 جرخشک سفلی

 میامی

  - 7  191  6,2  - 4,4 - 2,2 بادخادم آ
  * 30  1333  2,2  1,4 2,1 جیم آباد

  - 10  628  29,7  -10,1 4,2 میامی
  - 15  698  4,4  5,9 0,5 ساالرآباد

 تبادکان  مرکزي

  - 6  36  - 1,7  - 1,2 4,5 گوارشکی
  * 9  274  - 4,3  - 2,2 - 1 خورعلیا

  -  7  131  - 4,1  4,2  -3,6  گوجگی باال
  * 40  2849  8  4,9 2,2 دهرود

                                                
  33-45 ،1385شایان،  -1
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  -  10  83  -6,7  - 2,8 21,3 دهسرخ

 طوس
  - 7  193  2,2  0,2 1,7 محمدآبادایلخانی

  - 7  59  5,2  - 1,3 1,9 شوراب
  - 13  498  1,8  2,3 25,3 اسالمیه

  -  7  69  -10,2  0  - 3  خواجه حسین آباد  کارده

میان 
 والیت

  - 7  63  3,2  - 1 -0,6 توپدرخت
  - 7  161  3  -0,6 0,9 ریحان

  -  7  79  4,1  2,6  -0,6  شاهین قلعه
  -  7  91  - 5,1  6,7  0,7  شیرحصار

  - 8  168  3  7,5 2,2 جاللی
  - 16  918  9  10,9 0,2 ساغروان

 کنویست
  - 7  182  6,9  1,3 2,2 شیرحصار

  -  7  53  - 1,5  7,9 -0,6 کالته فیض آباد

 درزآب
  - 6  75  1,2  - 1,1 4,8 خرق
  - 9  386  4,2  - 1 1,8 زاك

  5  358  11981 -  -  -  36  12  جمع
  .1390و  1385محاسبه و استخراج بر اساس: سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

  

  
  در شهرستان مشهد. جمعیتی آنها يبند طبقهروستاهاي نمونه و  :1 نقشه

  
توسـعه جمعیت متغیـر وابسـته و  ،پژوهشاین  در

متغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده پایدار روستایی 
بسـیار کلـی و وسـیع  مفهـوم توسـعهاز آنجا که  است.

و  ردیـگ یمـقـرار  موردمطالعـه» سازه«است، در قالب 
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تعریف عملیـاتی گـردد.  ابعاد مختلف بر پایۀ ستیبا یم
 ،توسـعهتحقیق اشـاره شـد،  که در پیشینۀ گونه همان
توسـط اثـرات متقابـل  کـهاسـت  يعـدچندبُ يا مقوله

ه طـرز نـابرابر در نـواحی پیچیده، بین این ابعاد کـه بـ
بـر  .ردیگ یماست، تحت تأثیر قرار  شده عیتوزگوناگون 

اعم و  طور به توسعهمختلفی براي  يها جنبه اساساین 
کـه  اند شدهاخص مطرح  طور بهروستایی  پایدار توسعۀ
 -فرهنگی، اقتصـادي -اجتماعی شامل سه جنبۀ عمدتاً

). Pearce, 2006: 1( باشـد یمـ یطیمح سـتیزفنـی و 
  ).3جدول(

  
  در تحقیقات مختلف ییروستاپایدار  توسعۀمعیارهاي  :3جدول 

  ییروستا پایدار توسعۀمعیارهاي   ابعاد

  اقتصادي
کاهش  ازجملهبهبود وضعیت بازاررسانی  ،بهبود کمیت و کیفیت تولیدات ،کشاورزي يها تیفعالاقتصادي  ۀصرف

 ,Segnestam et al., 2003: Stringer( پرورش ارقام محلی کاشت و ،یالملل نیبتوجه به تقاضاهاي  ،ها واسطه
1998( 

  اجتماعی

 ،جوانان ژهیو بهمسکن و اشتغال افراد  ،تغذیه ،سالمتی ،اقتصاد ،بهبود وضعیت درآمد ،شهر -کاهش نرخ مهاجرت روستا
 ،بیکاري يها نهیزمدر  ژهیو بهاجتماعی  نیتأم ،جرم و جنایت ،کاهش بزهکاري ،دسترسی به امکانات رفاهی و تفریحی

 Segnestam et( انگیزة پیشرفت و ،ترس ،استرس ،روانی از قبیل اضطراب يها یژگیوبهبود  ،سالمت و بازنشستگی
al., 2003: Meyer, 2000( 

  یطیمح ستیز

هترین رعایت ب ،کشاورزي يها تیفعالتنوع  ،هرز يها علفو  ها يماریب ،تلفیقی مبارزه با آفات يها روش يریکارگ به
کنترل زراعی و بیولوژیک در مبارزه با  يها روشاستفاده از  ،کاهش میزان مصرف کود و سم ،شیمیایی زمان مبارزة

انبارداري  ازجمله ،پس از برداشت يها تیفعالپایداري  ،رعایت زمان مناسب برداشت ،هرز يها علفو  ها يماریب ،آفات
  )Stringer, 1998: Newely & Treverrow, 2006: Rolling & Jiggings, 1995( يساز رهیذخو 

  تحقیق. يها افتهیمآخذ: 
  

 ةدهند ارائه در ادامه طیف وسیعی از متغیرهایی که
خود توسط  ۀنوب بهکه هر یک  -استتوسعه  ۀگان سهابعاد 
 ؛شـود یمـارائـه  -گـردد یمـادي شـاخص تعریـف تعد

 61تعداد  گردد یممشاهده  4که در جدول  گونه همان
اقتصادي، اجتمـاعی و عد در سه بُعینی  عمدتاًص شاخ

قرار گرفت. مقیاس سنجش  یبررس مورد یطیمح ستیز
س از پـکـه  باشـد یمـو نسـبی  يا رتبه عمدتاًمتغیرها 
  .فتگر قرار مورداستفادهپژوهش سازي در استاندارد

هاي تحقیق از ضریب احراز پایایی پرسش منظور به
آلفاي کرونباخ پس از  آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
در بُعد اقتصادي  55/0حذف سه گویه در بُعد اجتماعی 

ــد  67/0 ــتیزو در بُع ــد.  به 62/0ی طیمح س ــت آم دس
ة ضرایب آلفـاي کرونبـاخ، آمد دست بهباتوجه به برآیند 

-گفت که دقت الزم براي احراز پایایی پرسش توان یم
 بـراي شـده یطراحـهاي  و گویـه شـده گرفتهکارنامه به

  سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارند.
  مبانی نظري

طورکلی توسعه بـه معنـاي تـالش بـراي بهبـود  به
همزاد تاریخ جامعه بشري است اما توسـعه بـه  ،زندگی

مفهــوم امــروزي آن بــیش از هــر موضــوع دیگــري در 
اخیر موردبحـث محافـل مختلـف قـرار گرفتـه  قرن مین

دف اصلی توسـعه کـه ه .)51: 1384 ،پور (جمعه است
جــزء ، مربــوط بــه جمعیــت يهــا یمشــ هــا و خط آماج

عبارت است از ارتقاء ، دهد یالینفکی از آن را تشکیل م
ی، جهـان (بانـک سطح زندگی و کیفیـت زنـدگی مـردم

). طی دوران حاکمیت دانش علمـی توسـعه 14: 1983
(منبعــث از شــرایط زمــانی و مکــانی و نظــام جهــانی) 

که  اند افتهتی از توسعه بروز و ظهور یي متفاوها میپارادا
در عصر خویش در همۀ سـطوح و  ها میپاراداهر یک از 

اجزاي ناظر بر مدیریت توسعه رسوخ یافته و پیامدهاي 
ي، ملی ا منطقهفضایی در عرصۀ جهانی،  -خاص مکانی

ي عمدة توسـعه در ها میپارادا. اند داشتهو سرزمینی نیز 
  ه شرح ذیل برشمرد:ب توان یماخیر را  قرن مین

 میالدي)؛ 50پارادایم رشد (دهۀ  -
پارادایم بازتوزیع منابع و تأمین نیازهاي اساسی  -

 میالدي)؛ 70و  60(دهۀ 
 .میالدي) 80پارادایم توسعۀ پایدار (دهه  -
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  روستا توسعۀبر  مؤثر يها شاخصو ابعاد  نیتر عمده :4جدول 
  مقیاس
  سنجش

تعداد 
  شاخص

 متغیر  تعریف/شاخص
ابعاد 
 توسعه

ساز
  ه

  اشتغال  درصد اشتغال جوانان، نرخ اشتغال زنان ،نرخ اشتغال  4  نسبی

دي
صا

اقت
 

عه
وس

ت
 

  درآمد  ، تنوع منابع درآمديدرآمد تیبهبود وضع  2  يا رتبه

  2  يا رتبه
 تیفیو ک تیبهبود کم ،يکشاورز يها تیفعال ياقتصاد ۀصرف

 ات کشاورزيتولید  کشاورزي و دامی داتیتول

  3  نسبی
نسبت ، وام خوداشتغالی و وام مسکن ةکنند افتیدرخانوارهاي نسبت 

 محصوالت کشاورزي ةکنند مهیبخانوارهاي 
تسهیالت اعتباري و 

 مالی يها تیحما

  2  يا رتبه
برخورداري از امکانات ها،  کاهش واسطه(یرسانبازار تیبهبود وضع

 محصول) ونقل حمل
 بازار فروش

 زیرساختیامکانات  )گاز،تلفن،مخابرات(زیرساختیامکانات برخورداري از  سطح  3  نسبی
  مسکن  کاررفته بهکیفیت مسکن بر اساس مصالح  ،سطح زیربنا سرانۀ  2  نسبی

  سالمت و تغذیه  ، اضطراب و استرسهیتغذ ،ی جسمیسالمت تیوضع  3  يا رتبه

عی
تما

اج
  

  6  نسبی
 ت بهداشتی (مرکز بهداشت، خانهخدم11سطح برخورداري از 

  بهداشت و ...
  خدمات بهداشتی

نرخ باسوادي  ،يباسوادنرخ  ،آموزشیت خدم 6برخورداري از سطح   3  نسبی
  زنان

  تحصیالت و مهارت

  9  يا رتبه
گویه که هریک سطوحی از نگرش به شهر را بر  9 انتخاب یکی از

 .دهد یمقرار  موردسنجشقسمتی   5 روي طیفی
نگرش روستائیان به 

 شهر

  6  نسبی
(اینترنت، روزنامه و مجله، ارتباطی خدمت  6سطح برخورداري از 

 ، وسیله نقلیه عمومی و ...)یونیزیتلورادیویی و  يها شبکه
 امکانات ارتباطی

  3  نسبی
جوانان (کتابخانه، باشگاه  ازیموردنسطح برخورداري از مراکز تفریحی 

 ورزشی، پارك)
و  یامکانات رفاه

  یحیتفر

  4  نسبی
ی، مرکز خدمات جهاد، شرکت شوراي اسالمخورداري از سطح بر

  تعاونی و دهیاري
  خدمات اداري

 امنیت جرم و جنایتمیزان وقوع ، کاهش بزهکاري  2  يا رتبه

  2  يا رتبه
 سیستم آبیارياستفاده از  ،موجود با نیاز کشاورزي منابع آبی تناسب

 مکانیزه
 منابع آب

یز
ت

س
 

 یطیمح

  دسترسی و فاصله  و کیفیت راه دسترسی مشهدشهر ه تا طول رامعکوس   2  نسبی

  3  نسبی
، دام تنوع در نوعمتنوع،  يها کشتتعداد تنوع در نظام زراعی (

 و ...)زنبورداري، پرورش قارچ  يها تیفعال
 يها تیفعالتنوع 

  يکشاورز

  2  يا رتبه
، مبارزه بیولوژیک با شیمیایی وممصرف کود و سم زانیکاهش م

  ها يماریبآفات و ، هرز يها علف
  مصرف سموم و کود

  تحقیق. يها افتهیمآخذ: 
  

توسـعه،  ییو محتـوا یروند حـاکم بـر ابعـاد شـکل
نـاظر بـر آن  یبار مفهوم ثیتکامل از ح ینوع انگرینما

 یسـاختتـک يکه از برداشـت و بـاور يا گونه به؛ است
)، داریپا ۀ(توسع یساختچند ي(رشد) به برداشت و باور

و  یمفهـوم زاتیاز تمـا يجـدا ؛جهت داده است رییتغ
 دیقابل تأک آنچهفوق،  يها میپارادااز  کیهر  يکارکرد

 میپارادا انیم یادراک ،یهمانا تفاوت وجوه شناخت است

 انیـمشخص مـرز م طور بهتوسعه است.  میو قد دیجد
انسـان در  تیـمحور ینیگزیجـا م،یو قد دیجد میپارادا

گذشـته  يها دهـه یط يرفناو تیمحور يجا بهتوسعه 
 يریکارگ بـه ).93، 1387 ،ینـیزاده بحر نی(حسـ است

در  ژهیو بهاخیر  يها دههدر توسعه رویکردهاي مختلف 
ــروز مشــکالت  توســعه درحالکشــورهاي  ــه ب منجــر ب

 اقتصادي، توسعۀ صرفاًشدن رشد قطبی مانندمتعددي 
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رفت منـابع ملـی و بـروز هـدر، ناهماهنگ و نامتعـادل
 . بنــابراین،گردیــد و ...) یطیمح ســتیز يهــا بحران

اصـول کـه طرح گردید منوینی  يها يتئوردیدگاهها و 
  از: اند عبارت ها يتئورمشترك این 

 گرایی در مقابل کارکردگراییسرزمین -
 ؛استاندارد ينوسازتکثرگرایی فرهنگی در مقابل  -
 ؛پایداري اکولوژیکی در مقابل رشد اقتصادي -
 ؛گرایی نوین در مقابل تجارت آزادحمایت -
ـــه - ـــی و  ییگرا منطق ـــعهامنیت ـــل  يا توس در مقاب

 ؛ییگرا جهان
 يهـا نظامتقدم نظام فرهنگی و اجتماعی در مقابل  -

 ؛اقتصادي
ــاختارگرایی - ــل س ــادگرایی در مقاب ــیرزایم( نه و  ی

   .)3: 1384همکاران، 
از » توسـعه پایـدار« ،بین رویکردهاي نوین توسـعه

ابع مختلــف در منــبرخــوردار اســت. اهمیــت بیشــتري 
 ؛شــده اســتارائــه پایـدار  تعـاریف بســیاري از توســعۀ

تعریفــی اســت کــه کمیســیون  ،تعریــف نیتر متــداول
 »لنـدکمیسیون برانت«جهانی محیط زیست و توسعه یا 

پایــدار را  ئـه داده اسـت. کمیســیون مـذکور توسـعۀارا
که احتیاجات  يا توسعه«: دینما یمتعریف  صورت نیبد
 يها نسـلسل حاضر را بدون لطمـه زدن بـه توانـایی ن

آتــی در تـــأمین نمـــودن نیازهـــاي خـــود بـــرآورده 
ملل متحد نیـز  زمانسا .)63؛ 1384(جمعه پور، »نماید

اقتصادي  ازنظر «که  داند یم يا توسعهپایدار را  توسعۀ
 ازنظـر ،محیط زیسـت غیرمخـرب ازنظر ،پویا و پربازده

اوري مطلـوب و متناسـب فنـ ازنظراجتماعی عادالنه و 
 پایـدار ) در توسعۀ66 ؛1384 ،(صالحی شانجانی»باشد

کیفیـت  اصطالح توسعه، معطوف بـه ارتقـاي سـطح و
زندگی افراد و بهبود رفاه جامعـه اسـت و پایـداري آن 

بشـر  يها نسـلاشاره به استمرار این فراینـد در طـول 
  دارد.

 تعادل در جهت توازن و ۀپایدار نقط ۀتوسع واقع در
، طبیعــیتحقــق اهــداف توســعه در هــر یــک از ابعــاد 

و اقتصــادي اســت. امــري کــه در چــارچوب اجتمــاعی 
الگوهاي گذشته، بـه تعـارض میـان هـر یـک از ابعـاد 

 یـل بـه توسـعۀجهـت ن هرچند، توسعه انجامیده است

مقتضـیات جوامـع روسـتایی،  برحسبپایدار روستایی 
آن  کیفی متفاوتی بـراي اهـداف -اهمیت و وجوه کمی

مبناي مشترکی را نیز  توان یملیکن  شده گرفتهدر نظر 
 ،به تصـویر کشـید: (مؤسسـه توسـعه روسـتایی ایـران

1381 :60.(  
  
  ي تحقیقها افتهی

سـال بـوده اسـت.  47میانگین سـنی پاسـخگویان 
. انـد بودهدرصد زن  4,6درصد پاسخگویان مرد و  95,4

 24درصد پاسخگویان شاغل در بخـش کشـاورزي،  35
درصـد شـاغل در بخـش  41صد شاغل در صنعت و در

  . اند بودهخدمات 
بـراي سـنجش درجـۀ    WARD ي ا خوشهتحلیل 

در ابعـاد  يداریـپا یابیـبـراي سـنجش و ارز: پایداري
وجـود دارد. در  یگونـاگون يها ها و مدل مختلف، روش

 يآمار یکه روشي ا خوشه لیپژوهش، از روش تحلاین 
اسـتفاده  همگن است ياه خوشه ایها  گروه نییتع يبرا

 يهــا کیاز تکن يا گســترده ۀشــد کــه شــامل مجموعــ
از اقـالم مشـابه در  یگروهـ افتنیـ يبـرا شده  یطراح

). براي انجـام Holand, 2006: 2( ستا ها داده ۀمجموع
و بـا اسـتفاده از  SPSS يافـزار آمـار از نرم لیـتحل نیا

در  صـورت گرفـت؛ها  خوشه يجداساز، WARDروش 
ز تحلیل واریانس براي ارزیابی فواصـل ا WARDروش 
که خیلی کارآمـد اسـت  شود یماستفاده  ها خوشهبین 

چون عضویت خوشه بـا محاسـبۀ حاصـل جمـع کلـی 
(فربـد  شود یممشتقات مربع از میانگین خوشه برآورد 

که در  ییروستاها درمجموع). 229: 1393و همکاران، 
 بـه هـم کسـب کیـنزد يها نظر نمره مورد يرهایمتغ

 اند شـده يبند مجموعه طبقه ایخوشه  کیاند، در  کرده
 زانیـبـا توجـه بـه م شده جادیا يها ). خوشه5(جدول 

ــاخص پا ــش ــه يداری ــپا  ب ــپا مهین دار،ی ــو ناپا داری  داری
پایداري نواحی روستایی با متغیرهـاي  شدند. يگذار نام

ی قـرار گرفـت و سـپس موردبررسدر سه بُعد  موردنظر
اي در ی به وسیلۀ تحلیل خوشـهسموردبررروستاي  36

سه خوشۀ پایدار، نیمه پایدار یا ایسـتا و ناپایـدار قـرار 
  گرفت.
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  )60، 1381 ران،یا ییروستا ۀتوسع ۀ(موسس ییروستا داریپا ۀاهداف توسع : 1شکل 

  

 به تفکیک ابعاد پایداري WARDبندي خوشه روش در : ضرایب5 جدول
  تغییرات  آخرین مراحلضرایب   1آخرین مراحل  ابعاد پایداري

 8,316  12,462  20,778  پایداري اقتصادي
 38,025  34,794  72,819  پایداري اجتماعی
 7,779  11,116  18,895  پایداري محیطی

 105,451  130,875  236,326  پایدار توسعۀ
  تحقیق هاي یافتهمآخذ: 

  

 بر اساس ابعاد پایداري یموردبررسروستاهاي  يا خوشهتحلیل  :6جدول 
معیت ج

1390  
  عد اجتماعیبُ  عد اقتصاديبُ  یطیمح ستیزعد بُ  پایدار روستایی توسعۀ

  روستا
  نمره يبند خوشه  نمره  يبند خوشه  نمره يبند خوشه  نمره يبند خوشه

 دهرود  28,3 پایدار  17,8 پایدار  14 پایدار  60,1 پایدار  10373
 یم ابادج  26,8 پایدار  19,5 پایدار  13,3 پایدار  59,7 پایدار  4693
 دیزبادسفلی  27,8 پایدار  18,3 پایدار  12 پایدار  58,1 پایدار  2739
 ساغروان  23,6 نیمه پایدار  18,8 پایدار  11,8 پایدار  54,3 پایدار  3565
 میامی  28,5 پایدار  14,9 نیمه پایدار  10,7 نیمه پایدار  54,1 پایدار  2331
 ساالراباد  21 دارنیمه پای  18,6 پایدار  14 پایدار  53,6 پایدار  2882
 اسالمیه  25,2 پایدار  12,2 ناپایدار  13 پایدار  50,3 نیمه پایدار  1737
 خادم اباد  21,7 نیمه پایدار  14,3 نیمه پایدار  12,3 پایدار  48,3 نیمه پایدار  648
 زاك  21,2 نیمه پایدار  15,4 نیمه پایدار  11,7 پایدار  48,2 نیمه پایدار  1346
 سرغایه  25,8 پایدار  14,6 نیمه پایدار  7,8 ناپایدار  48,2 نیمه پایدار  1086

  21 نیمه پایدار  14,4 نیمه پایدار  12,3 پایدار  47,7 نیمه پایدار  663
 شیرحصار
 کنویست

 سلیمانی  21,3 نیمه پایدار  13,6 نیمه پایدار  11,7 پایدار  46,6 نیمه پایدار  959
 محمدابادایلخانی  17,5 ناپایدار  15,7 نیمه پایدار  12,3 پایدار  45,5 نیمه پایدار  665

                                                
1. Agglomeration 
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 ریحان  20 ناپایدار  14,3 نیمه پایدار  11,2 نیمه پایدار  45,5 نیمه پایدار  535
 صیداباد  23 نیمه پایدار  13,9 نیمه پایدار  7,7 ناپایدار  44,6 نیمه پایدار  871
 بادتیمورا  21,5 نیمه پایدار  12,9 ناپایدار  10 نیمه پایدار  44,4 نیمه پایدار  295
 شاهین قلعه  17,2 ناپایدار  15,7 نیمه پایدار  11,5 پایدار  44,3 نیمه پایدار  292
 قرقروك سفلی  23,3 نیمه پایدار  12,5 ناپایدار  7,8 ناپایدار  43,6 نیمه پایدار  248
 توپدرخت  18,2 ناپایدار  14,1 نیمه پایدار  11,2 نیمه پایدار  43,4 نیمه پایدار  247

  21 نیمه پایدار  10,5 ناپایدار  10,5 نیمه پایدار  41,9 نیمه پایدار  331
 شیرحصار

 والیت میان
 گوجگی باال  22,2 نیمه پایدار  12,4 ناپایدار  7 ناپایدار  41,5 نیمه پایدار  418
 گوارشکی  15,7 ناپایدار  14,6 نیمه پایدار  11,2 نیمه پایدار  41,4 نیمه پایدار  122
 شورك ملکی  21,3 نیمه پایدار  13,9 مه پایدارنی  6 ناپایدار  41,2 نیمه پایدار  1134
 ده سرخ  21,8 نیمه پایدار  11,8 ناپایدار  6,8 ناپایدار  40,5 نیمه پایدار  453

  18,5 ناپایدار  14,2 نیمه پایدار  7,7 ناپایدار  40,3 نیمه پایدار  803
 جنید دراز/
 گنبددراز

 معصوم اباد  21 نیمه پایدار  10,4 ناپایدار  8 ناپایدار  39,4 ناپایدار  327
 جاللی  17,8 ناپایدار  10,2 ناپایدار  11,3 پایدار  39,4 ناپایدار  639
 کالته فیض اباد  13,5 ناپایدار  13,5 نیمه پایدار  12,3 پایدار  39,3 ناپایدار  273
 جرخشک سفلی  19,7 ناپایدار  11,7 ناپایدار  7,5 ناپایدار  38,9 ناپایدار  297
 خورعلیا  21 نیمه پایدار  10,8 ناپایدار  6,5 ناپایدار  38,3 ناپایدار  947
 سرنیش  19,7 ناپایدار  12,5 ناپایدار  5,8 ناپایدار  37,9 ناپایدار  266
 خرق  15,5 ناپایدار  11,7 ناپایدار  10,5 نیمه پایدار  37,6 ناپایدار  276
 شوراب  16,3 ناپایدار  10,2 ناپایدار  11 نیمه پایدار  37,5 ناپایدار  202
 دهسرخ  19,5 ناپایدار  10,5 ناپایدار  6,5 ناپایدار  36,4 ناپایدار  294
 رباطخاکستري  15,7 ناپایدار  11,2 ناپایدار  9,5 نیمه پایدار  36,4 ناپایدار  146
 خواجه حسین اباد  15,8 ناپایدار  11,1 ناپایدار  7 ناپایدار  33,9 ناپایدار  100

  هاي تحقیق.مآخذ: یافته
  

را از  یموردبررس ياهاروست ياخوشه لیجدول باال تحل
و  یاجتمـاع ،يو ابعاد آن (اقتصاد يداریپا ریمتغ ثیح
که در جـدول  طور همان. دهد یم) نشان یطیمح ستیز

  :شود یمباال مشاهده 
درصــد  16,7 يا خوشــه لتحلیــ روش اســاس بر -

 52,8  دار،یـعد پادر سه بُ قیتحق ۀنمون يروستاها
ـــپا مهیدرصـــد ن ـــدیدرصـــد ناپا 30,6و  داری . دارن

، آبادجیم ، دهرودروستاهاي پایدار در این بررسی (
) همـان بادآسـاالر، میـامی، سـاغروان، دیزبادسفلی

روســتاهایی هســتند کــه داراي جمعیــت بــیش از 
و اقتصـاد نفر و نرخ رشـد بـاالي جمعیتـی  2000
بـه  عمـدتاًهستند. پایداري این روستاها  پویا نسبتاً

روان، دلیل مجاورت با شـهر مشـهد (دهـرود، سـاغ
محــدودیت پــائین منــابع محیطــی ســاالرآباد) 

 در کـل شـود یممالحظه  آباد و دیزباد) است. (جیم
و  داریـناپا قیـتحق ۀنمونـ يدرصد روسـتاها 83,4

  هستند. داریپا مهین
 تنها يعد اقتصاداز آن است که در بُ یحاک ها افتهی -

 41,7 دار،یـپا یبررسـ مورد يدرصد روستاها13,9
هسـتند.  داریـدرصد ناپا 44,4و  داریپا مهیدرصد ن
مجـاورت بـا بـه دلیـل  ، ساالرآبادساغروان، دهرود

در متعدد اقتصادي  يها فرصتشهر مشهد و وجود 
ــهد ــتاهاي ، مش ــیم و روس ــادج ــفلی و آب  دیزبادس

 پایدارند.اقتصادي  نظر از دلیل کشاورزي پررونق به
 يدرصـد روسـتاها 86,1در کـل  شود یممالحظه 

ضــعف دلیــل  بــه يظــر اقتصــادن از قیــتحق ۀنمونــ
و  داریــناپاشــغلی  يها فرصــتاقتصــادي و فقــدان 

  .ندهست داریپا مهین
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درصـد  41,7 دار،یـدرصد پا 16,7 یعد اجتماعدر بُ -
هستند بنابراین،  داریدرصد ناپا 41,7و  داریپا مهین

دلیل ضعف  به قیتحق ۀنمون يدرصد روستاها 83,4
..) .اجتمــاعی (آمـوزش، بهداشــت و يها رسـاختیز

 .نداداریپا مهیو ن داریناپا اجتماعیازنظر 

 مورددرصد روستاهاي  38,9 یطیمح ستیزعد در بُ -
به دلیل دسترسی به منابع آبی زیرزمینـی،  یبررس

کم  آبیاري مکانیزه و فاصلۀ يها ستمیساستفاده از 
ــی و ...  ــوع زراع ــهد، و تن ــهر مش ــا ش ــد؛ت  پایدارن

 از یسـبرر مـورددرصد روستاهاي  61,1 درمجموع
 ناپایدار و نیمه پایدار هستند. یطیمح ستیز نظر

 
  بر اساس ابعاد پایداري یموردبررسروستاهاي  يا خوشه: تحلیل 7 جدول

  ناپایدار  ایستا (نیمه پایدار)  پایدار  ابعاد توسعه /وضعیت
  30,6  52,8  16,7  پایدار توسعۀ

  44,4  41,7  13,9  بعد اقتصادي
  41,7  41,7  16,7  بعد اجتماعی

  36,1  25  38,9  محیطی زیستبعد 
  تحقیق. هاي یافتهمآخذ: 

  
مقایسۀ میانگین جمعیت بـا اسـتفاده از آزمـون    

ANOVA : 36ي به تفکیـک ابعـاد روي ا خوشهتحلیل 
و جدول  طرفه کی ANOVA روستا انجام شد. خروجی

توصیفات در زیر نشان داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه 
 (sig≤0.05)سه بُعد  ي در هردار یمعنو سطح  Fآماره 

 درواقـعاست.  دار یمعن ها خوشهبین  ها نیانگیمتفاوت 
ي دار یمعني اصلی در هر سه بُعد تفاوت ها خوشهبین 

بـودن میـانگین بیانگر متفاوت LSDوجود دارد. آزمون 
در هـر سـه بُعـد و توسـعۀ  ها خوشههر خوشه با سایر 

  پایدار است. 
 

 
  پایداري  اساس درجهبر  یموردبررسي توزیع فضایی روستاها: 2نقشه 

  يا خوشهدر تحلیل 



 39                                                                                        : شهرستان مشهديمورد مطالعه. ییروستا داریو توسعه پا تیرابطه جمع نییتب

  .داریو ناپا دار،یپا مهین دار،یپا يروستاها نیبجمعیت  نیانگیم ۀسیآزمون مقا  :8جدول 
 )Sig.(داري  معنا F  مربع میانگین  درجۀ آزادي  مجموع مربعات منبع تغییرات

 37343400 2 7468800,2  ها بین گروه
24,74 00/0  1509340,6 33 49808240,8 ها هدرون گرو 

  35 124495041 جمع
  

 LSD در آزمون داریو ناپا دار،یپا مهین دار،یپا يروستاها نیب میانگین جمعیت ۀسیمقا :9جدول 
  پایداري بندي دسته

)I(  
  پایداري بندي دسته  جمعیتمیانگین 

(J) 
  ها تفاوت میانگین

(I-J) 
 .Sig خطاي استاندارد

  407 ناپایدار
- 271,3 پایدار نیمه  465,4 0,56 

-4023,4 پایدار * 623,5 0,00 

  678 پایدار نیمه
 0,56 465,4 271,2 ناپایدار
-3752,1 پایدار * 575,3 0,00 

  4430 پایدار
 0,00 623,5 *4023,4 ناپایدار

 0,00 575,3 *3752,1 پایدار نیمه
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

  تحقیق. هاي یافتهمآخذ: 
  

شود که با افـزایش  مشاهده می 10اساس جدول  بر
نیـز  احی روسـتاییجمعیـت در نـو نیانگیـپایداري، م

در  جمعیــتکــه میـانگین   طوري یابــد، بـه افـزایش می
 داریـپا مهین يدر روسـتاها نفر، 407 داریناپا يروستاها

ــپا يو در روســتاها نفــر  678 ــرن 4430 داری اســت.  ف
شـود، یعنـی  نتیجه، پاسخ پرسش تحقیق روشـن می در

ــا تحقق  مــورددر روســتاهاي  پایــدار توســعۀبخشــی  ب
 واقـع در. ابـدی یممیـانگین جمعیـت افـزایش ، مطالعه

مناسبی قرار  تیدر وضع يدارینظر پا که از ییروستاها
جمعیـت بیشـتري  هستند که ییدارند، همان روستاها

  ند.دار

 منظور بـه :توسـعه و جمعیـت   بـین  بررسی رابطۀ
بـا  ،يداریو سطوح پا میزان جمعیت نیب ۀبررسی رابط

 بیاز ضـر ،يریگ انـدازه اسیـمق بـودن یتوجه به نسـب
نتـایج همبسـتگی  اسـتفاده شـد. رسـونیپ یهمبستگ

 يا رابطـهکـه بـین پایـداري و جمعیـت  دهد یمنشان 
وجـود دارد. بـین 0,75مستقیم با شدت قوي با ضریب 

مسـتقیم و  يا رابطـهقتصادي، اجتمـاعی نیـز پایداري ا
وجــود دارد.  0,62و  0,63بــا شــدت ترتیــب  بــهقــوي 

همبستگی بین جمعیت و پایداري محیطی مسـتقیم و 
  است. 0,46با شدت متوسط 

  

 جمعیتبین سطوح پایداري و  رسونیپ یآزمون همبستگ :10جدول 
تاي روس 36شده در  متغیرهاي درنظر گرفته  1390جمعیت در سال 

 Sig. (2-tailed) Pearson Correlation  شدت همبستگی  نمونه
  پایداري **0,75 0,00  قوي
 عد اقتصاديپایداري در بُ **0,63 0,00  قوي
 عد اجتماعیپایداري در بُ **0,62 0,00  قوي

 محیطی عد زیستپایداري در بُ **0,46 0,00  متوسط

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)..  
  

 ةکمک نمـر بـه رها،ینبودن متغ دامنه با توجه به هم
بــر شــدند و  اسیـمق هــا هم داده اسـتاندارد

 توسـعۀ یسـوی ). هم4نمودار قرار گرفتند (شـکل  يرو
. شـود یمشاهده مـ 4آشکارا در شکل  جمعیتو  پایدار
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، و سـاالرآباد ،یسفل زبادیدهرود، د آباد، میج يروستاها
را دارنــد،  جمعیــت نیکــه بیشــتر و ســاغروان میــامی

انـد.  را نیز به خود اختصاص داده پایداري ةنمر نیباالتر
ــرعکس و  ،یجاللــ ،یســفلجرخشــک يروســتاها ،ب

 ینیپای يداریمشابه که نمرة پا يو روستاها درخت توپ

و دیگـر  یبررسـ نی. اکم هستند داراي جمعیتدارند، 
 ،توسعه ندیآه فرک دده ینشان م هشد انجام يها یبررس

ــده نییو تع ینقــش اساســ ــت در  يا کنن میــزان جمعی
  دارد.  سکونتگاههاي روستایی

  

  
   .ییروستاتوسعه پایدار و  تیجمعنمودار آمیبی  :2شکل 

  
    يریگ جهینت

آیـا «کـه  بـود پرسـشپاسخ به ایـن هدف تحقیق 
روستاهاي پایـدار جمعیتـی شهرسـتان مشـهد همـان 

ه لحـاظ سـطوح توسـعه از روسـتاهایی هسـتند کـه بـ
تحقیـق  يها افتـهی». هسـتندشرایط بهتري برخـوردار 

ــه  ــان داد ک ــاسنش ــر اس ــروش تحل ب ــه لی ي ا خوش
WARD، 16,7 در سـه  قیتحق ۀنمون يدرصد روستاها

 52,8  دار،یـپا یطیمح ستیو ز یاجتماع ،يعد اقتصادبُ
همچنـین . دارنـدیدرصـد ناپا 30,6و  داریپا مهیدرصد ن

بـا کـه  دهـد یمـز تحلیل واریانس نشان نتایج حاصل ا
 ییروسـتا یدر نواح تیجمع نیانگیافزایش پایداري، م

در  تیــکــه میـانگین جمع  طوري بـه ؛یابــد افـزایش می
 داریـپا مهین ينفر، در روسـتاها 407 داریناپا يروستاها

ــپا ينفــر و در روســتاها  678 ــر اســت.  4430 داری نف
یعنـی  ؛شـود تحقیق روشـن می پرسشِ نتیجه، پاسخِ در

ـــا تحقق ـــی تو ب ـــعبخش ـــپا ۀس ـــتاهاي  داری در روس
ــه ــ، مموردمطالع ــجمع نیانگی ــزا تی ــدی یم شیاف . اب

 نیکـه بـ دهـد یمـنشـان  یهمبسـتگ جینتاهمچنین 
بـا  يبا شـدت قـو میمستق يا رابطه تیو جمع يداریپا

کلی بین سطح توسـعه  طور بهوجود دارد.  0,75 بیضر
وجـود  يدار یمعنـمسـتقیم و  رابطـۀ جمعیت و میزان

  دارد. 
 يها يآبادهاي اخیر روند تخلیه متأسفانه طی سال
ــه ــناپادلیــل تشــدید  شهرســتان مشــهد ب ــا يداری  يه

، اقتصـادي و اجتمـاعی سـرعت گرفتـه یطیمح سـتیز
ــت،  ــهاس ــال يطور ب ــی س ــه ط ــاي ک  1385-190ه

% درصـد بـه 28خالی از سکنه شهرستان از  يها يآباد
% بـه 72داراي سکنه از  يها يآبادو  افتهی شیافزا% 32
وضعیت موجـود بر این اساس % کاهش یافته است. 68

شهرستان مشهد، بیانگر تخلیه شدید جمعیتی نـواحی 
گاههـاي روسـتایی (عمومـاً سـکونت تـوان کمروستایی 
خانوار) و ناپایداري شدید ایـن  20نفر یا  100کمتر از 

                                                
 .1386و  1390. مرکز آمار ایران، سالنامه آماري خراسان رضوي  1
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 ییجو چـاره اخیـر اسـت. يها دهـهگاهها طـی سکونت
ع این معضل امري است ضروري. بدیهی است جهت رف

 شـود یمـکه براي بقاي این روستاها پرداخت  يا نهیهز
(با توجـه بـه سـایر مسـائل جنبـی کـه از نگهـداري و 

) شود یماستقرار روستائیان در زادگاههاي خود حاصل 
ــه ــر از  مراتب ب ــهیهزکمت ــراي  يا ن ــه ب ــود ک خواهــد ب

پرداخـت  آن بایـد یطیمح سـتیزجلوگیري از عواقـب 
  گردد. 

موجـود در نـواحی  يهـا يداریـناپا رسد یمبه نظر 
این نـواحی حتـی  يها يتوانمندباعث گردیده  توان کم

و  موردشکو کارکردهاي فعلی خود  ها تیقابلدر حفظ 
زیـرا کـاهش مسـتمر جمعیـت ایـن ، تردید قرار گیرد

نواحی با زوال امکانات و افـت پتانسـیل تولیـد در ایـن 
 درواقـعجمعیتی همراه است.  تخلیۀ تیهان درنواحی و 

ی منجـر بـه ند توسعه در سکونتگاههاي روستایروند کُ
جمعیتی آنهـا  گاهها و تخلیۀناپایداري جمعیتی سکونت

ــاًینهاو  گــردد یمــ ســاختارهاي معیــوب و نابســامان  ت
در  یطیمح ســـــتیزاقتصـــــادي و اجتمـــــاعی و 

خواهد گرفـت. شکل شهرستان  توان کمسکونتگاههاي 
گفت که در حال حاضر اغلب فضـاها  توان یم جرئت به

ــکونت ــیه و س ــتان در حاش ــتایی شهرس ــاي روس گاهه
در راسـتاي  يزیر برنامـهاین امر ضرورت  ؛اند قرارگرفته

ــدم  ــاهش ع ــا تعادلک ــواحی  يه فضــایی در ســطح ن
روستایی شهرسـتان و تـالش در جهـت بهبـود سـطح 

عیتی جم توان کمتوسعه در ابعاد مختلف در روستاهاي 
 مطالعـۀنتایج تحقیـق حاضـر بـا  .دینما یمرا منعکس 

ــانی  ــاران  1389زنج ــی و همک ــن  1384و میرزائ از ای
فضاهاي مختلـف جغرافیـایی  جهت که بر نقش توسعۀ

 ینسـب ییهمسـو ،کند یم دیتأکجمعیت  داشتِبر نگه
 عمـدتاًسایر مطالعات در ارتباط بـا ایـن موضـوع  د.دار

سعه یا مانع توسعه مـورد محرك تو عنوان بهجمعیت را 
  .اند دادهتحلیل و بررسی قرار 

در حــوزة اســت کــه  شایســتۀ یــادآوري در پایــان
بـر عناصـر و شـرایط  دیتأکروستایی  جمعیت و توسعۀ

و تحلیل مسـائل  ينگر جامعنهادي و محلی، همچنین 
روسـتایی درون چـارچوب مفهـومی  جمعیت و توسعۀ

ي از و معتبرتـر تر قیـعمبـه شـناخت  تر عیوسپویاتر و 

 انجامـد یمـروسـتایی  ارتباط متقابل جمعیت و توسعۀ
این توجه به نتایج با  .)21: 1384و همکاران،  یرزائی(م

ـــژوهش ـــت در و از آ پ ـــدگاري جمعی ـــه مان ـــا ک نج
پایدار  توسعۀ ازنظرسکونتگاههاي پایدار خواهد بود که 
در سـه  يزیر برنامـههم در سطح قابل قبـولی باشـند، 

در  قبول قابـل یدن بـه سـطح توسـعۀجهت رسـ سطح
  :گردد یم پیشنهادنواحی روستایی 

پایـداري در  مقولـۀتوجـه بـه مـدت: ریـزي بلندبرنامه
جملــه ازمختلــف  يها نــهیزممــدت در دبلن يها برنامـه

، کارآمــدي نیــروي انســانیپایــداري منــابع محیطــی، 
 دورة... که تحقق آنها نیازمند فعالیـت در وکاهش فقر 

: در مـدت انیم يزیر برنامـه اسـت. مـدت یطوالنزمانی 
 يها برنامـــهدادن نـــواحی محـــروم در اولویـــت قـــرار

تنوع معیشـتی ، ICT جمله توسعۀازساله  5 مدت انیم
  . ...و

و  يهـا طرحانجـام جمله : ازمدت کوتاه يزیر برنامه
، تشکیل و گسترش نهادهـاي یرسان خدمات يها پروژه

ــی ــا، محل ــره ءارتق ــال آن يور به ــهر د و امث  يها برنام
  .دوسالهیک تا  مدت کوتاه
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