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  محمدحسن یزدانی
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  18/8/94 پذیرش: ؛ تاریخ 18/9/93 تاریخ دریافت:
  چکیده

با مورد نمونه کالن منطقه خراسان در یا شهرنشینی دیفرانسیل، شهرنشینی  چرخه ارزیابی نظریه یا مدلهدف مقاله حاضر 
هاي به کار رفته در این تحقیق آمارهاي جمعیتی باشد. دادهمی 1390تا  1335هاي  سال اخیر بین سالو پنج طول پنجاه 

بنیادي و کاربردي و از لحاظ هدف تحقیق حاضر . بود 1390تا  1335ن در هشت دوره سرشماري از سال شهرهاي منطقه خراسا
یا شهرنشینی ه شهرنشینی چرخنظریه یا مدل طور خالصه  در این تحقیق ابتدا به. و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استماهیت 

و سپس تحوالت شهرنشینی در کالن منطقه خراسان در پنجاه تحقیق در این زمینه بررسی شده است.  ادبیات و بعددیفرانسیل 
 نتایج تحقیقه شهرنشینی در شبکه شهري کالن منطقه خراسان مورد ارزیابی قرار گرفته است. چرخسال اخیر بررسی شده و پنج 

نه شهرهاي درصد نرخ رشد ساال1/5و 1/9، 3/3، 6/5ترتیب با  به1335-45-55-65-70هاي دهد که در سرشمارينشان می
درصد نرخ رشد سالیانه طبقه شهرهاي  8/2و  3به ترتیب با  1375-85-90هاي (پنجاه تا صد هزار نفري) و در سرشماري متوسط
نظام شهري کالن منطقه بر این اساس که  اند(ده تا بیست و پنج هزار نفري) بیشترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده کوچک

عنوان عامل خارجی و  مهاجرت افغانها به این منطقه بهاجتماعی  –عامل سیاسی مطابقت ندارد و  ه شهرنشینیخراسان با چرخ
تعمیم  شود درپیشنهاد می اند.بوده ي شهرنشینیمهمترین عوامل تاثیر گذار بر این الگو داخلیبه عنوان عامل  تحوالت جمعیتی

اند، احتیاط الزم رسازي و شهرنشینی در سایر کشورها ارئه دادههاي مختلف علمی از جمله شههاي مختلفی که در زمینهنظریه
اي تطبیق داده شود تا از این طریق بتوان به کارگیري هاي مذکور تعدیل شده و با ساختار محیطی بومی و منطقهبشود و نظریه

 گذار بشوند.   ها در حل مشکالت اثراین مدل
  

  خراسان منطقه کالن شهرها، شهرنشینی، چرخه -شهرنشینی :هاي کلیدي واژه
  

 1   طرح مساله
درصد جمعیت  54در سطح جهانی امروزه بیش از 

 ,United Nations( کننـدجهان در شهرها زندگی می

کـالن منطقـه  1390بر طبق سرشماري سـال  ).2014
ــتان 2خراســان ــمالی و  (اس ــان رضــوي، ش ــاي خراس ه
 11/68 نفـر جمعیـت داشـت کــه 7594321جنـوبی) 
نقطه شهري سکونت  119 رنشین بودند و دردرصد شه

بـه  1335دهد که از سـال  ها نشان می داشتند. بررسی

                                                             
 yazdani@uma.ac.ir نویسنده مسئول:*

نقطـه شـهري  116 خراسان منطقه کالن 1390اري سال در سرشم -2
شهرستان طبس از استان یزد جدا شد و در حوزه  1391داشت. در سال 

تقسیمات کشوري استان خراسان جنوبی قرار گرفت. به همین خاطر در 
تحقیق حاضر سه شهر دیهوك، عشق آباد و طبس نیز در قلمرو تحقیـق 

 حاضر قرار گرفته است. 

طور وسـیع  شهري به –هاي شدید روستا  بعد مهاجرت
طـوري  و منطقه خراسان آغاز شده اسـت. بـهدر کشور 

ــول دوره  ــه در ط ــین  55ک ــاله ب ــا  1335س  1390ت
درصــد در ســال  4/31جمعیــت شهرنشــین کشــور از 

ــه  1335 ــال  4/71ب ــد در س ــد 1390درص ــرخ رش ، ن
 14/2بـه  1345 -1335هـاي  بین سـال 9/4شهري از 

 1331ه بـه نقطـ 199درصد و تعداد نقـاط شـهري از 
آمـار ایـران،  (مرکـز نقطه شـهري تغییـر یافتـه اسـت

ــن دوره در منطقــه خراســان  .)12 :1390 در طــول ای
 11/68بـه  1335درصد در سـال  5/22شهرنشینی از 

افزایش یافته اسـت و در همـین  1390در سال  درصد
-45درصد بین سالهاي  15/5نرخ رشد شهري از دوره 
 1390 تـا1385هـاي  سـال صد بـیندر 4/2به  1335
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نقطه شـهري  14از و تعداد نقاط شهري کاهش داشته 
بـا  نقطه در همین دوره افـزایش یافتـه اسـت. 119به 

شـهري  الگوي سلسله مراتـبتوجه به آمارهاي موجود 
ت شـهري شـدیدي را نشـان منطقه خراسان نیز نخسـ

شـهر مشـهد بـه  1335که در سـال  طوري می دهد. به
درصـد از کـل جمعیـت  12 تقریبـاً تنهـایی در حـدود

درصـد جمعیـت شـهري منطقـه را بـه  3/56و  منطقه
 1390خود اختصاص داده بود کـه ایـن رقـم در سـال 

ه و در صـد از کـل جمعیـت منطقـ 2/36ترتیب بـه  به
 رسـیده اسـت. در صد جمعیـت شـهري منطقـه 6/53

رشد جمعیت شهري، سلسـله مراتـب شـهري و سـطح 
مـل نظام شهري منطقـه خراسـان از عواشهرنشینی در 

شـود کـه شناسـایی مختلف داخلی و خارجی متاثر می
آینده نظام شـهري و تحول بینی این عوامل براي پیش

همیـت ریـزي بـراي بهبـود عملکـرد شـهري از ابرنامه
  بسزایی برخوردار است.

 نظام رانیا در آنها با حال تا که ییها هینظر و مدلها
 يمـدلها عمدتا اند کرده نییتب را ینیشهرنش و يشهر
ــرش دوره ــتیویتیپوز نگ ــذار دوره و یس ــنظر گ  يها هی
 و الگوهـا نیـا اکثـر امـروزه و اسـت شـده ارائه يشهر
 ؛نـداشـده لیتعـد ایـ و نـداشـده منسـوخ ایـ ها هینظر

 نفوذشان حوزه و عملکرد کشور يکالنشهرها نیهمچن
 فـرا سـطح در آن از فراتر بلکه ست،ین یاستان سطح در

 کـالن سـطح در یملـ کالبـد طـرح اساس بر و یاستان
 نـواقص رفـع يبـرا رو نیا از. است یمل یحت و منطقه
 نظـام يالگـو تحـول و یخیتـار روند ییشناسا مذکور،

 ینیشهرنشـ هینظر وبچارچ در خراسان منطقه يشهر
یکـی از  الگـو و رونـد نیـا بر موثر عوامل و لیفرانسید

  .است قیتحق اهداف این
 شیآمـا و شـهرها يبـرا يزریـبرنامه که یآنجائ از
 شـهرها و منطقـه مسـائل و مشـکالت حـل و نیسرزم
 منطقه کی در ینیشهرنش يالگو و روند شناخت بدون

 تحـوالت و رییـتغ نیـا بر موثر عوامل شناخت بدون و
 يالگـو و رونـد ییشناسـا نیبنـابر سـت،ین رپذیامکان

ــدهیآ و حــال ینیشهرنشــ ــر ن ــرا يشــهر نظــام ه  يب
 جملـه از تحول حال در مناطق خصوص به يزری برنامه
  .است برخوردار يضرور تیاهم از خراسان منطقه

 نظـام يالگـو و رونـد تـا اسـت آن بر حاضر قیتحق    
 هینظر اساس بر را خراسان منطقه ینیشهرنش و يشهر

. دهـد قـرار لیـتحل و هیـتجز مـورد ینیشهرنش چرخه
 و يشـهر نظـام کـه اسـت نیـا بر حاضر قیتحق فرض
 هیـنظر از خراسـان منطقـه ینیشهرنشـ يالگـو و روند

 مختلـف عوامـل و کنـدینمـ تیتبع ینیشهرنش چرخه
 نیـا در را ینیشهرنشـ چرخـه رونـد یخارج و یداخل

 .ندده یم قرار ریتاث تحت منطقه
در مورد شهرنشینی و رشد شـهري در کشـورهاي       

ــت ــه اس ــام گرفت ــادي انج ــات زی ــف تحقیق در  .مختل
ي جدیـد بـراي ها کشورهاي پیشرفته از الگوها و نظریه

 شـودتبیین شهرنشـینی و رشـد شـهري اسـتفاده مـی
)Henderson, 2002; Pacione, 2011; Kasarda & 

Crenshaw, 1991( .ی که در مورد ها و تحقیقات بررسی
نظام شهري ایران و منـاطق مختلـف آن انجـام گرفتـه 

بـا نگـرش و یـا کشـوري صورت استانی  عمدتاً به ،است
شاخصـهاي تمرکـز، سلسله مراتبی و بر اسـاس سنتی 

اندازه،  -هاي رتبه لتعادل و پراکندگی در چارچوب مد
انجـام گرفتـه  نخست شهري، ضریب آنتروپـی و غیـره

 يموسـو و ياریز ؛1388؛ 1373 ؛1372نظریان،است (
؛ رخشـانی نسـب و 1388فرهـودي و دیگـران،  ؛1384

؛ شـاطریان 1390داداش پور و مولودي  ؛1389ضرابی، 
 .)... و 1388موســوي،  ؛ تقــوایی و1390و همکــاران 
در ایران با اسـتفاده از تحقیقات معدودي عالوه بر این، 

ــد در مــورد شهرنشــینی و  رویکردهــا و الگوهــاي جدی
؛ 1386یزدانی، رخه شهرنشینی انجـام گرفتـه اسـت(چ

ــاران،  ــژاد و همک ــاتمی ن ــدینی و 1392ح ــیف ال ؛ س
با توجه به پیشینه تحقیـق، معـدود  ).1393همکاران، 

ــین  ــه تبی ــران ب ــاطق ای ــورد کــالن من ــی در م تحقیق
ــینی  ــه شهرنش ــهري و چرخ ــد ش ــینی و رش شهرنش
پرداخته اند؛ همچنین در مورد کالن منطقـه خراسـان 

چ تحقیقی صـورت نگرفتـه اسـت، از ایـن روي ایـن هی
تحقیق با نظریه جدید به تبیین چرخه شهرنشـینی در 

  کالن منطقه خراسان پرداخته است.
 رشــد ســاده منحنــی :شهرنشــین چرخــهریــه ظن

 ایـن به) 1 شکل) (S( منحنی یا شهرنشینی لوجستیک
 )بـاال به پایین از( فرایندي شهرنشینی که نیست معنی
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 سـطح پیشـرفته، کشورهاي اکثر در. است مسیري تک
ـــینی ـــین شهرنش ـــالهاي ب ـــور 1990 و 1965 س  بط

ــی ــاهش محسوس ــه ک ــت یافت ــد  اس ــه رش و در مرحل
حتی در بعضی از کشـورها شهرهاي کوچک قرار دارد. 

از جمله کشـور چـک، نـرخ رشـد جمعیـت روسـتایی 
 افزایش یافته اسـت و مهـاجرت معکـوس بـه روسـتاها

ــ ــه روس ــهر ب ــاجرت از ش ــت (مه ــاده اس ــاق افت تا) اتف
)NOVOTNÁ, 2013 .( این درحـالی اسـت کـه رشـد

شــهري کشــورهاي در حــال توســعه در مرحلــه رشــد 
 :Abou Korin, 2014( شهرهاي بزرگ اندام قرار دارد

 جمعیـت نرخ کاهش که است شده اثبات امروزه .)382
. دارد داللـت شهري جمعیت توزیع باز فرایند بر شهري

 کوچـک شـهري مکانهـاي سـریعتر نسبتا رشد امر این
 را انـدام بزرگ شهرهاي جمعیت مطلق کاهش یا اندام
  . دهدمی نشان

  

  
 

  نشینیهرمنحنی ساده رشد لوجستیک ش :1شکل 
 

ــوالت ــذکور تح ــام در م ــهري نظ ــی ش ــی مل  یعن
 و انـدام متوسـط شهرهاي در جمعیت رشد شدیدترین

 جمعیـت مانـدن ثابـت یـا و منفی رشد و اندام کوچک
 طـور هبـ یـا قطبی واگرایی معموالً بزرگتر شهري اکزمر

 2005 ،1(پاسـیون شـود مـی نامیـده شهرگریزي ترعام
ــا طــرح مفهــوم  1977در ســال  2ریچاردســون .)79: ب

قطبش معکـوس بـه طـور صـریح الگوهـاي مهـاجرتی 
جمعیت را در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه 

الوه بـر عـ در چارچوب یک نظریه تحقیق کرده اسـت.
ي رایـج در مـورد رشـد ها ) نظریه2014(3این، دوکامبو

شــهري را در ســه بخــش شــهرگریزي، فرافوردیســم و 

                                                             
1. Pacione 
2. Richardson 
3. Docampo 

گی یر و  اي تقسیم بندي کرده است.ي چرخهها نظریه
ـــر، گـــی)2008، 1993( 4کـــونتلی ، 1996، 1993( ی

چرخـــه ) ایــن مفـــاهیم را در داخــل نظریـــه 2003
 اند. ترکیب کرده 5شهرنشینی دیفرانسیلشهرنشینی یا 

یـا شهرنشـینی در چارچوب نظریه چرخه شهرنشـینی 
ــزرگ، متوســط و کواشــهرهدیفرانســیل  ک در چــي ب

ي متوالی رشد سریع و آهسته را ها چرخه توسعه، دوره
 در شهرنشـینی چرخه این اصلی مراحل طی می کنند.

  .  است شده آورده خالصه طور به 2 شکل

                                                             
4. Geyer  &  Kontuly 
5. Differential urbanization 
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  ینیشهرنش چرخه هینظر در يشهر توسعه یاصل مراحل نمودار :2 لشک

  
در طول دوره اولیه شهرنشینی، دوره : دوره شهر برتر

هاي اقتصـادي و  اي از فعالیتشهر برتر، نسبت فزاینده
جمعیت یک کشـور یـا منطقـه در تعـداد معـدودي از 
شهرهاي برتر یا بزرگ با رشـد خیلـی شـدید متمرکـز 

نهـاي غالـب اقتصـادي و جمعیتـی بـه شود و جریامی
ــر روي مــی ــدســمت شــهر برت ــن  3در شــکل  .آورن ای

تـوان  این مرحله را مـی ها نشان داده شده است. جریان
  : به سه زیر مرحله تقسیم کرد

 برتر شهر مرحله این در که برتر؛ شهر اول مرحله -الف
 طـوري بـه یابـد،می فضایی سلطه شهري نظام تمام بر

 خـالص مهـاجرت از زیـادي بسیار سبتن برتر شهر که
  ؛)3 شکل الف الگوي( کندمی جذب را ايمنطقه بین
 برتـر شـهر مرحله، این در برتر؛ شهر میانی مرحله - ب
 شـکل لحـاظ بـه و است رشد حال در شدیدي طور به

 آشـکار صـورت بـه ایـن، وجـود با و است مرکزي تک
 دارد احتمــال. دهــدمــی نشــان نیــز را نشــینی حومــه

 گرهـی چنـد برتـر شـهر هايهسته ايحومه ونهايکان
 ویژگیهـاي نتیجه در. شوند ظاهر مرحله این در آینده،

 شهرهاي ،)موقعیتی مساعد هاي ویژگی( فرد به منحصر
 سـریعتر دیگـر شهرهاي به نسبت معینی اندام متوسط

  ؛)3 شکل ب الگوي(کنندمی رشد
مرحله پیشرفته شهر برتـر؛ در ایـن مرحلـه شـهر  -ج 
شــود کــه بواســطه عــدم رتــر بــه قــدري بــزرگ مــیب

هاي انباشت، هاي ناشی از مقیاس، همچون هزینه صرفه
از طریـق . شـودساختار شهري تک مرکزي بدقواره می

اي شهر برتر خصیصـه چنـد تمرکز زدایی درون منطقه
دهـد و از مرکزي شده و یا کالنشهري را گسترش مـی
را تحـت  لحاظ اقتصادي و فضایی بقیـه نظـام شـهري

در حالـت کلـی، بسـط نظـام . آوردمـی سلطه خود در
شهري به یک یا چند شـهر متوسـط انـدام بـه بزرگـی 

از ایـن نقطـه نظـر در . شـودشهرهاي فعلی منتهی می
تاریخ توسعه اکثر کشورها نرخ رشـد شـهر برتـر کنـد 

(الگـوي ج  شـودشود و فرایند تمرکززدایی آغاز میمی
  .  )3شکل 

نرخهاي رشـد منفـی یـا درحـال  دوره شهر متوسط:
کـاهش شـهر برتـر و تمرکـز زدایـی فضـایی جمعیـت 
شهري معموال بـا رشـد مراکـز شـهري متوسـط انـدام 

این چـرخش رشـد . شودنزدیک به شهر برتر مقار نمی
در برخــی کشــورها از » واگرایــی قطبـی« جمعیـت یــا

جمله ایاالت متحده امریکا، انگلیس، فرانسـه، یونـان و 
دوره شهر متوسط خود بـه دو . شوده میبرزیل مشاهد

  :  شودمرحله تقسیم می
مرحله اولیه شهر متوسط اندام؛ که بواسطه رشـد  -الف

نامنظم گروه معدودي از شهرهاي متوسط اندام نزدیک 
ایــن . شــوندبــه منطقــه مادرشــهر برتــر مشــخص مــی

شهرهاي متوسط اندام نزدیک به مادرشـهر برتـر جـزو 
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مادرشـهر برتـر نیسـتند؛ بلکـه  شهرهاي تابع و اقماري
اگر چه شهر برتـر هنـوز . نقش و کارکرد مستقل دارند

به طور مطلق داراي رشد جمعیت است ولـی بـه طـور 
نسبی از دست دادن جمعیت به نفع شهرهاي متوسـط 

اي درون در ایـن مرحلـه مراکـز حومـه. کندرا آغاز می
 منطقه مادرشهر برتر از خود مادرشهر برتر رشد زیادي

  )؛3(الگوي د شکل  دارند
مرحله پیشرفته شهر متوسط؛ در این مرحله فرایند  -ب

نشینی در پیرامون شهرهاي متوسط اندام نمایان حومه 
این مرحلـه بـه مرحلـه پیشـرفته شـهر برتـر . شودمی

نشـینی  شباهت زیادي دارد با این تفاوت که این حومه
له را بـا اگر این مرح. افتددر مقیاس کوچکتر اتفاق می

شویم مرحله اول شهر متوسط مقایسه کنیم، متوجه می
که همه مراکز درون منطقه مادرشهر برتر به طور مطلق 

کنند و در ایـن رونـد  از دست دادن جمعیت را آغاز می
اي جمعیـت خـود را از  ومـهحشهر برتر بیش از مراکـز 

  . )3شکل  ـ(الگوي ه دهددست می
چــک اســتمرار دوره شــهر کو دوره شــهر کوچــک:

ــی را نشــان مــی دوره در ایــن چرخــه . دهــدهــاي قبل
ترتیب زمانی شهرهاي برتر و متوسط اندام بیشـترین  به

دهنـد و در دوره نرخ رشد جمعیت شهري را نشان مـی
شهر کوچـک نـرخ رشـد جمعیتـی شـهرهاي کوچـک 
بیشتر از نرخ رشد جمعیتی شـهرهاي برتـر و متوسـط 

نظام ) رحله شهر کوچکم( تا آخر این دوره. اندام است
اي کـه دیگـر نقطـه. سـدرمی »نقطه اشباع« شهري به

 تواند بیش از ایـن کـاهش یابـدجمعیت روستایی نمی
و مهـاجرت روستاشـهري کـه  )1منحنی نرمال شـکل(

عامــل مهــم در کمــک بــه چرخــه شهرنشــینی اســت، 
ی که رشـد جمعیـت بواسـطه یاز آنجا. شودمتوقف می

جوامـع پیشـرفته خیلـی رشد طبیعی ممکن اسـت در 
در نتیجه این امر رشد جمعیت بـه صـورت  پایین باشد

  ).3(الگوي و شکل  شودآهسته مشاهده می

 
  هاي اصلی و فرعی : مدل گرافیکی چرخه شهرنشینی جریان3شکل 

Source: Geyer & Kontuly, 1993, 161. 
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) 2 شکل( دهدرحال، چنان که مدل نشان میه به
ه تنها آخر توسعه شـهري بلکـه ن »دوره شهر کوچک«

تـوالی رشـد ( همچنین آغاز چرخه شهرنشـینی جدیـد
را ) مادرشهر اصلی، شهر متوسط اندام و شـهر کوچـک

ــی ــان م ــز نش ــدنی ــان دوره. ده ــه در می ــاي چرخ ه
ــینی، مجموعــه نــواحی مادرشــهري بــزرگ  شهرنش

باالترین نرخ خالص جذب مهـاجرت را ) شهرهاي برتر(
ن فراینــد امکــان دارد همــان در ایــ. کننــدتجربــه مــی

چرخـه ) شـهرهاي برتـر( مجموعه نواحی شهري بزرگ
ــند و  ــته باش ــد را داش ــترین رش ــینی بیش اول شهرنش
احتمال دارد همان شهرهاي بـزرگ بیشـترین رشـد را 

مراکز شهري بـزرگ در سلسـله مراتـب . نداشته باشند
المللی به هـم راه گـروه معـدودي از شهري ملی و بین

 ط اندام در حال رشد سریع چرخـه اولشهرهاي متوس
مجموعه جدیدي از مراکز مادرشهري اصلی را خواهـد (

  .  کننداي خود را حفظ میموقعیت سلطه) ساخت
  

 روش تحقیق
انــد؛ یــا نظریــه ســازي ی دو گونــهتحقیقــات علمــ

کنند؛ که در این صورت، خود محقـق نظریـه را بـر  می
د تحقیـق دهـد و در فراینـاساس فرضیه خود ارائه می

کند تا بر اساس نتایج، نظریـه خـود را مـورد تالش می
کنـد؛ کـه در تائید یا رد قرار دهد. یا نظریه آزمایی می

این مورد محقق بر اساس نظریـات ارائـه شـده تـالش 
کند در چارچوب آن نظریه محدوده مـورد مطالعـه می

با توجه به اینکه در این خود را مورد ارزیابی قرار دهد. 
یا شهرنشـینی  چرخه شهرنشینییا مدل نظریه  تحقیق

رهاي کــالن منطقــه بــا مــورد نمونــه شــه دیفرانســیل
از ایـن روي هـدف گیرد خراسان مورد ارزیابی قرار می

کـه بـا رویکـرد  ؛تحقیق حاضر بنیادي و کاربري اسـت
متغیـر و لی به این امر پرداخته اسـت. تحلیتوصیفی و 

رشـد سـاالنه  نـرخشاخص به کار رفته در این تحقیق 
هـزار نفـر کـالن منطقـه  10جمعیت شهرهاي بـاالي 

تـا  1335ي مختلـف سرشـماري از ها در دورهخراسان 
مــی باشــد.  1390بــر اســاس سرشــماري ســال 1390

همچنین الزم به ذکر است که دو شهر جاجرم و گرمـه 
 صورت مستقل و در به 1385هاي قبل از در سرشماري

و در سرشماري سال  با هم آورده شده بود 1385سال 
باز به صورت جداگانـه، از ایـن روي نـرخ رشـد  1390

جداگانه این دو شـهر بـا توجـه بـه جمعیـت سـالهاي 
 شـهر دو نیهمچنمحاسبه شده است.  1390و  1375

 1390 سـال يسرشـمار در کـه ثـامن مشـهد و زیکار
 نیـا از قبـل یولـ داشـتند تیجمع نفر هزار 10 يباال

ــار يسرشــمار ــیدق آم ــا از یق  از ســتین مشــخص آنه
 36 تیـنها در و اندشده گذاشته کنار پژوهش محدوده

 مـورد1390 سال در منطقه نیا نفر هزار10 يباال شهر
 بـه دیـبا نجـایا در نیهمچنـ. انـد گرفتـه قرار مطالعه

 از 1380 ســال در کــه کــرد اشــاره طــبس شهرســتان
 زدیـ استان يادار حوزه محدوده در و شد جدا خراسان

 قلمـرو به دوباره 1391 سال در تینها در و گرفت قرار
ــی یجنــوب خراســان اســتان يادار  منطقــه کــالن یعن

 36 جزو زین شهر نیا نجایا در که شد مهیضم خراسان
بـا  ).1 جـدول( اسـت شـده حسـاب مطالعه مورد شهر

داد توجه به اینکه جدول یک کل صفحه را پوشش مـی
ي شد از این روي ارقـام سرشـمارو خوب مشخص نمی

را جهت کم حجم کردن جـدول بـراي  1375 -1370
  نمایش در مقاله حذف کردیم. 

 کـالن در 1390 سـال يسرشـمار آمـار اسـاس بر
 کیـ يبـاال مشـهد یعنـی شـهر کیـ خراسـان منطقه

 و ستیدو تا صد یتیجمع طبقه در شهر 6 نفر، ونیلیم
 هـزار صـد تـا پنجاه طبقه در شهر 5 ،ينفر هزار پنجاه

 هـزار پنجـاه تـا پـنج و سـتیب طبقه در شهر 8 ،ينفر
 و سـتیب تـا ده طبقـه در شـهر 16 یعنی هیبق و ينفر
 يآمـار دوره هشـت در که داشتند قرار ينفر هزار پنج

)1335، 1345، 1355، 1365، 1375، 1385،1390( 
 و يسرشــمار هــايدوره نیهمــ در آنهــا رشــد نــرخ و

 چرخـه هیـنظر چـارچوب بـا هـاداده و آمار نیا قیتطب
 مـورد قیـتحق شـاخص و رییـمتغ عنوان به ینیششهرن

  .اندگرفته قرار استفاده
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  1390 تا 1335 سالهاي بین خراسان منطقه کالن شهرهاي در آنها رشد نرخ و شهرها جمعیت تعداد :1 جدول
مختلف يها دوره در رشد نرخ زمانی مختلف يها دوره در جمعیت تعداد  شهر نام طبقات   

45
 -

1335
 

55
 -

1345
 

65
-

1355
 

70
-

1365
 

85
 -

1375
 

90
-

1385
 

1335 

1345 

1355 

1365 

1375 

1385 

1390 

  

4/5  5 2/8  8/3  6/2  25/2  241989 409616 667770 1463508 1887406 2427316 2749374 1000000+  مشهد 

34/3  07/5  38/6  78/2  31/2  53/1  30545 42415 69562 129103 170738 214582 231557 

100
000

 -
25

000
0

 

 سبزوار

63/2  93/5  25/6  43/4  78/2  75/2  نیشابور 239185 208860 158847 109258 59562 33482 25820 

96/4  32/4  95/6  78/3  74/2  48/2  بجنورد 199791 176726 134835 93392 47719 31248 19253 

38/6  15/6  71/5  34/4  67/2  39/1  بیرجند 178020 166138 127608 81798 46943 25854 13934 

26/4  69/3  24/5  56/2  51/2  57/1  تربت حیدریه 131150 121300 94647 72068 43259 30106 19830 

21/3  3/3  14/5  4/2  68/1  48/0  قوچان 103760 101313 85750 66531 40301 29133 21250 

1/4  7/4  9/5  4/3  4/2  7/1 نفري250000- 100000مجموع نرخ رشد طبقه   
53/7  39/4  56/11  28/5  33/2  9/1  6756 13958 21444 64010 68483 86240 94758 

50
000

 -
100

000
 تربت جام 

29/4  45/7  48/8  9/3  86/1  95/0  شیروان 88254 84185 70028 48688 21568 10510 6906 

52/2  65/4  24/6  51/3  92/1  52/1  کاشمر 90200 83667 69177 49259 26883 17065 13299 

15/6  69/4  07/9  76/4  61/2  59/2  اسفراین 60372 53132 41062 27079 11361 7183 3956 

56/7  29/7  95/9  06/8  92/1  92/1  تایباد 52280 47535 39302 30979 11996 5938 2866 

6/5  7/5  1/9  1/5  1/2  8/1  نفري 100000-50000مجموع نرخ رشد طبقه 

78/7  57/16  78/8  57/6  74/2  95/2  868 1836 8503 19720 32064 42004 48567 

25
000

 -
50

000
 

 چناران

76/0  67/2  25/7  96/2  07/2  34/0-  گناباد 36367 36996 30149 21359 10610 8152 7555 

29/2  75/2  57/5  72/2  3/1  89/0  درگز 37054 35443 31162 24159 14049 10711 8541 

58/0  38/6  3/9  11/6  96/1  39/1  سرخس 37162 34675 28547 16559 6806 3668 3461 

81/3  79/1  61/7  05/4  19/3  14/3  قاین 40226 34465 25170 15955 7666 6418 4414 

1/5  61/4  49/5  4/3  12/2  91/1  فریمان 36550 33254 26966 21138 12385 7894 4802 

91/2  5/1  64/2  79/2  78/11  76/2  طبس 35150 30671 25722 14879 11461 9876 7413 

7/4  56/0-  7/4  68/2  27/1  فردوس 25968 24703 21784 16184 10226 10813 6834 1 

5/3  5/4  4/6  9/3  1/2  7/1 نفري 50000- 25000مجموع نرخ رشد طبقه   
22/0 -  16/1  11/6  71/3  28/8  78/3  3641 3563 4000 7235 10999 15404 18547 

100
00

-
25

000
 

 جاجرم

56/1  03/5  77/7  68/5  91/2  44/2  بردسکن 26107 23142 17365 10691 5058 3095 2652 

9/1  85/2  84/7  52/5  67/2  41/5  خواف 28444 21856 16798 14079 6621 5001 4144 

88/3  99/5  15/7  79/4  83/3  02/4  آشخانه 22877 18784 12900 7524 3773 2108 1440 

11/2  35/0  91/8  56/7  95/5  75/1  نهبندان 18827 17264 9683 6377 2717 2625 2130 

33/2  31/4  66/5  65/4  91/1  41/1  فیض آباد 16253 15151 12537 9163 5284 3465 2752 

94/0  61/2  41/3  71/3  99/1  53/1  بشرویه 15318 14196 11660 9189 6570 5080 4624 

38/5  64/9  24/1 -  28/1  83/2  84/4  طرقبه 16718 13200 9982 8917 10101 4024 2383 

97/4  81/2  36/3  08/4  68/2  75/1  نقاب 13614 12483 9578 7493 5384 4082 2513 

09/4  77/2  01/3  65/2  54/2  42/1 -  بجستان 11133 11960 9307 7451 5540 4217 2823 

84/1  87/1  66/2  48/1  56/0  42/3  خرو 14115 11932 11285 9755 7504 6237 5200 

88/1  77/3  56/4  74/2  19/2  36/2  سرایان 13247 11789 9496 7477 4788 3308 2745 

04/3  87/1  01/5  57/2  6/0  92/1  فاروج 11731 10668 10044 8074 4954 4117 3052 

38/0-  83/3  91/5  79/2  34/1  12/4  خلیل آباد 11094 9064 7935 6602 3719 2553 2652 

85/1  55/1  09/3  1/3  29/0  64/3  گرمه 10716 8963 8710 6840 5047 4327 3602 

38/0-  61/22  67/4  66/0  19/8  09/3  شاندیز 10428 8958 4077 4132 2618 2024 2102 

2/2  3/3  9/4  6/3  3 8/2 نفري25000-10000مجموع نرخ رشد طبقه   
     نگارنده توسط 1390 تا 1335  از مسکن و نفوس عمومی هاي مستخرج از سرشماري  
  

 محدوده و قلمرو پژوهش
طبق تقسیمات طرح کالبد ملی، کالن منطقه 

این کالن یکی از ده کالن منطقه کشور است.  خراسان
منطقه در شمال شرق ایران واقع است که از شمال با 
کشور ترکمنستان، از شرق با افغانستان، از جنوب با 

هاي سیستان و بلوچستان و کرمان و از غرب با  استان

هاي یزد، سمنان و گلستان همسایه است این  استان
یک استان بود ولی بر  1383کالن منطقه قبل از سال 
به سه  1383اداري سال  - اساس تقسیمات سیاسی

استان تقسیم شد. امروزه کالن منطقه خراسان شامل 
سه استان خراسان رضوي، خراسان شمالی و خراسان 

 4در شکل ). 148: 1385زاده،  (عارف جنوبی می شود
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موقعیت کالن منطقه خراسان به همراه شهرهاي مورد 
  اده شده است.مطالعه نشان د

 سـال اساس سرشماري عمومی نفـوس و مسـکنبر
 وجـود يشـهر نقطه 119 منطقه کالن نیادر ، 1390
نقطـه  14کالن منطقه خراسان  1335در سال  .داشت

نفـر داشـت. در  429925شهري با جمعیـت بـالغ بـر 
تعداد نقاط شهري  1390حالی که در سرشماري سال 

 بـالغ بـر نقطـه شـهري بـا جمعیـت119این منطقه به
افــزایش یافــت. همچنــین نــرخ رشــد کــل  5172255

بــین ســالهاي ســاالنه در صــد  2/2از  تقریبــاً جمعیـت
هـاي  سـاالنه بـین سـالدرصد  33/1به  1345-1335
نـرخ رشـد همچنـین . تحول یافته است 1385-1390

ــین دوره از  ــهري در هم ــت ش ــه  3/5جمعی ــد ب درص
ایـن ه کـ نرخ رشد ساالنه تغییر یافته اسـت.درصد 5/2

امر نشان از تحـول شـدید جمعیـت منطقـه بخصـوص 
ایـن  تحول بیش از حد جمعیت شـهري و شهرنشـینی

  ).2(جدول حکایت داردمنطقه 

  
  

  
  موقعیت کالن منطقه خراسان و نقاط شهري مورد مطالعه: 4شکل 

 
 1390تا  1335هاي جمعیتی و شهري کالن منطقه خراسان بین سالهاي ویژگی: 2جدول

در صد نرخ رشد  تعداد کل جمعیت سال
 جمعیت

تعداد جمعیت شهري کل کشور 
 و منطقه خراسان

در صد جمعیت 
 شهري

در صد نرخ رشد 
 تعداد شهرها شهري

شورک خراسان کشور خراسان کشور خراسان کشور خراسان کشور خراسان کشور  خراسان 
1335 18954704 2023612   6002621 429925 67/31  21,3 - - 199 14 
1345 25078922 2520779 13/3  22/2  9795810 732653 38 29,1 5 5,3 272 21 
1355 33708744 3265073 71/2  62/2  15854680 1245258 47 14/38  4,9 5,4 373 32 
1365 49445010 5280605 91/3  93/4  26844561 2548999 54,3 48,3 5,4 7,4 496 47 
1370 55837163 6013200 46/2  63/2  31836598 3067236 57 51 3,47 86/1  512 51 
1375 60055488 6047661 47/1  11.  36817789 3422737 61,3 56,6 2,95 1/1  612 54 
1385 70495782 7107503 1,62 1,63 48259964 4570745 68,5 57,7 2,74 2,93 1012 104 
1390 75149669 7594321 1,29 1,33 53646661 5172255 71,39 68,11 2,14 2,5 1133 119 

  نگارنده توسط 1390 تا 1335  از مسکن و نفوس یعموم يهایسرشمار از مستخرج
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 بحث اصلی
ي تحقیــق مــورد هــا در ایــن بخــش از مقالــه داده

بررسی قرار گرفته است و سپس به عوامل موثر بر ایـن 
 الگوي شهرنشینی اشاره شده است.

  
  ها تحلیل داده

ــین ســال ــاي  در دوره ده ســاله ب ــا  1335ه  1345ت
درصد نرخ رشـد شـهري شـهرهاي مـورد مطالعـه کـالن 

درصد بود. در بین طبقـات شـهري،  18/4منطقه خراسان 
درصد نرخ رشـد سـاالنه  6/5ا بیشترین نرخ رشد شهري ب

فـري اختصـاص هـزار ن صـدبه طبقه جمعیتی پنجـاه تـا 
. بعد از آن بیشـترین نـرخ رشـد شـهري بـه طبقـه داشت

 درصـد نـرخ رشـد سـاالنه 4/5شـهر مشـهد بـا جمعیتی 
 2/2اختصاص داشـت. همچنـین کمتـرین نـرخ رشـد بـا 

بین ده تا بیسـت شهرهاي کوچک درصد به طبقه شهري 
و پنج هزار نفري اختصاص داشت. عالوه بـر ایـن، در بـین 

به شـهر  شهري بیشترین نرخ رشدشهر مورد مطالعه،  36
در طبقه جمعیتـی درصد نرخ رشد ساالنه  78/7با چناران 

پنجاه تا صد هزار نفري و کمترین بـه دو شـهر شـاندیز و 
در طبقـه جمعیتـی ده تـا رشد منفـی  - /38خلیل آباد با 

  ).1 جدول( شودبیست هزار نفري مربوط می
 دوره در کـه دهـدمی نشان 1355 سال سرشماري

منـاطق  رشـد نـرخ میـانگین 1355 تـا 1345 سالهده
 در کـه بـود درصد 73/4 مطالعه مورد محدودهشهري 

 بـه رشـد نـرخ بیشـترین شـهري، مختلف طبقات بین
 تقریبا رشد نرخ حداقل و هزارنفريتا صد  پنجاه طبقه

 اختصاص نفري هزار پنج و بیست تا ده طبقه به 3/3 با
 بـه رشـد نـرخ بیشـترین دوره این در همچنین. داشت

 شهر به رقم این حداقل و درصد 57/16 با چناران شهر
 وشـش سـی بـین در منفـی رشد نرخ -/56 با فردوس

  ).1 جدول( دارد تعلق مطالعه مورد شهر
 شـهرهاي محـدوده در شـهري رشد نرخ بیشترین

 ده دوره در درصدي  7 ساالنه رشد نرخ با مطالعه مورد
 دوره ایـن در. اسـت افتـاده اتفاق 1365 تا 1355 ساله

 شـهرهاي جمعیتی طبقه در شهري رشد نرخ بیشترین
 در 1/9 ساالنه رشد نرخ با نفري هزار صد تا پنجاه بین
 و بیسـت تا ده بین شهري طبقه. شودمی مشاهده صد

 در 9/4 سـاالنه رشد نرخ با دوره این در نفري هزار پنج
 بین در. اندکرده تجربه را شهري رشد نرخ کمترین صد
 طبقه در 56/11 با جام تربت مطالعه مورد شهرهاي کل

 -24/1 بـا طرقبـه و بیشـترین نفـري صدهزار تا پنجاه
  ).1 جدول( اند کرده تجربه را ساالنه رشد نرخ کمترین
 رشـد نرخ میانگین1365-1370 ساله پنج دوره در
 نشان را درصد 9ً/3 تقریبا مطالعه مورد محدوده شهري

 شـهرهاي طبقـه مختلـف، قاتطب بین در که. دهدمی
 سـاالنه رشـد نـرخ درصـد 1/5 نفـري هزار 100 تا 50

 نـرخ درصـد 4/3 بـا بـزرگ شهرهاي طبقه و بیشترین
. انـدکـرده تجربـه را رشـد نـرخ کمتـرین سـاالنه رشد

 در تایباد مطالعه مورد  شهرهاي تمام بین در همچنین
 شهري طبقه در شاندیز و 06/8 با کوچک شهري طبقه

ــا چــککو خیلــی  و بیشــترین ترتیــب بــه 66/0 رقــم ب
 انــدکـرده تجربــه دوره ایـن در را رشــد نـرخ کمتـرین

  ).1جدول(
 مـورد محـدوده بـراي شـهري رشـد نـرخ میانگین

 بــه نســبت 1370-1375 ســاله پــنج دوره در مطالعــه
ن  نشـا را محسوسـی کاهشـی روند قبل ساله پنج دوره
 15/2 تقریبـاً دوره ایـن رشـد نرخ مجموع در. دهدمی

 کاهش درصد 75/1 قبل دوره به نسبت که بوده درصد
 شـهري طبقات بین در همچنین. دهدمی نشان را رشد
 2/4 با نفري هزار پنجاه تا پنج و بیست شهرهاي طبقه
 هزار صد تا پنجاه طبقه در شهرهاي و رشد نرخ درصد
 نـرخ کمترین و بیشترین ترتیب به صد در 8/0 با نفري
 بـین در همچنـین. انـدداده اصاختصـ خود به را رشد

 نـرخ درصـد 54/8 بـا طبس شهر مطاله مورد شهرهاي
 پنجـاه تـا پـنج و بیست شهرهاي طبقه در مثبت رشد
 بـه منفـی رشـد نـرخ -72/3 با جام تربت و نفري هزار

 محـدوده در را رشـد نـرخ کمتـرین و بیشترین ترتیب
  ).4 شکل( داشتند مطالعه مورد
 رشـد نـرخ و 1385 سـال سرشـماري بـه توجه با

 مورد منطقه شهرهاي ،1385 تا 1375 سال از دهساله
. داشتند ساالنه رشد درصد 4/2 میانگین طور به مطالعه
 با نفري هزار 25 تا 10 یا کوچک خیلی شهرهاي طبقه

 و بیست یا کوچک شهرهاي طبقه و بیشترین درصد 3
 کمترین رشد نرخ درصد 1/ 2با نفري هزار پنجاه تا پنج
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 بین در این، بر عالوه. اندکرده تجربه را ساالنه شدر نرخ
 با گرمه و صد در 28/8 با جاجرم مطالعه مورد شهرهاي

 خیلی شهرهاي طبقه در هردو که رشد نرخ درصد/ 29
 کمتـرین و بیشترین داراي ترتیب به دارند قرار کوچک

  ).4 شکل( بودند شهرها تمام بین در رشد نرخ
 پـنج دوره که 1390 یعنی يسرشمار دوره نیآخر در

 رشـد ينرخهـا رد،گیـیمـ بـر در را 1390 تا 1385 ساله
 نـرخ دوره نیـا در. دهـدیم نشان را یکاهش روند يشهر
 نشـان را 08/2 بـایتقر يشهر نقاط تمام يبرا يشهر رشد

 طبقـه يشـهر مختلـف طبقـات نیب از نیهمچن. دهدیم
 و رشـد نـرخ نیشـتریب8/2 رقم با کوچک یلیخ يشهرها

 هـزار پنجـاه و سـتیدو تـا صـد ایـ بزرگ يشهرها قهطب
 هـزار پنجـاه تـا پـنج و ستیب ای کوچک يشهرها و ينفر

 نـرخ نیکمتـر سـاالنه رشـد نـرخ درصد 7/1 رقم با ينفر
 نیهمچنــ. انــدکــرده تجربــه دوره نیــا طــول در را رشــد
 نیشـتریب مثبـت رشد نرخ درصد 41/5 با خواف يشهرها

 دو هـر ن،یکمتر یمنف شدر نرخ درصد 42/1 با بجستان و
 تجربـه را رشـد نـرخ کوچـک، یلـیخ يشـهرها طبقـه از

  ).4 شکل( اندکرده
و اطالعات ارائـه شـده در  ها با توجه به اینکه، داده

هـاي داخـل جدول یک خیلی گسـترده اسـت و نقشـه
انـد و شکل چهار به تفصیل و تـک شـهري ارائـه شـده

 گویاي نرخ رشد شهرهاي در طبقـات مختلـف شـهري
نیستند، از این روي، براي بازنمایی آشکار تحوالت نرخ 
رشد شهري طبقات مختلف شهري در شهرهاي کـالن 

  ارائه شده است.  5منطقه خراسان، در شکل 

  



  71                                                                                                                                    خراسان منطقه کالن در ینیشهرنش چرخه لیتحل

  
  1390 تا 1335 از يآمار دوره هفت در خراسان منطقه نفر هزار ده يباال يشهرها ساالنه رشد نرخ: 4شکل

  
دهد کـه در حالـت کلـی، ها نشان میبررسی یافته

الگو و روند شهرنشینی کالن منطقه خراسان با نظریـه 
چرخه شهرنشینی مطابقـت نـدارد و طبقـات مختلـف 

هاي مختلـف آمـاري  شهري نرخ رشد متفاوتی در دوره
در  1کیگـداي کـه  دهند؛ همچنـین مطالعـه نشان می
ورد براي شهرهاي باالي صد هزار نفر ترکیـه و همین م

سه ناحیه عمده آن و یزدانی براي شهرهاي باالي صـد 
انجـام داده اسـت نشـان  1386هزار نفر ایران در سال 

می دهد که چرخه شهر نشینی به طور کامل از الگوي 
ي هـا کند و در دوره رنشینی دیفرانسیل تبعیت نمیشه

                                                             
1. Gedik 

د، صحت این تحقیـق را هایی با آن دار مختلف مغایرت
خی از عواملی کـه موجـب مورد تائید قرار می دهد. بر

طور کامـل بـا الگـو و رونـد نظریـه چرخـه  شوند بهمی
شهرنشینی نظام شهري منطقه مطابقت نداشـته باشـد 

  در این جا مورد بررسی قرار می گیرد.
: عوامل موثر بـر تحـوالت شهرنشـینی منطقـه    

اثیر عوامل مختلفـی تحوالت شهر و شهرنشینی تحت ت
ازجمله تحـوالت جمعیتـی، اجتمـاعی، اقتصـادي، فـن 

اداري، فرهنگی و زیست محیطی قرار  –آوري، سیاسی 
 -122: 1381 ؛ عظیمـی،82 -15: 1372 شالین،( دارد
اثر گذاري و عوامـل مـذکور  ).Pacione, 2005:3؛ 138
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و از کشوري به کشور دیگـر  از ناحیه اي به ناحیه دیگر
(پاســیون بــه نقــل از ســیف الــدینی و  کنــد فــرق مــی
). در منطقه خراسان برخی از این 62: 1393همکاران، 

انـد  شهرنشینی را تحت تاثیر قـرار دادهعوامل شهرها و 

 اقتصادي، سیاسی–که مهمترین آنها تحوالت اجتماعی
اداري و جمعیتی است و در این جا مورد بررسی قـرار -

           گرفته است.

  

1335-1345 1355-1345 1355-1365 1365-1375 1375-1385 1385-1390

مشهد 5.4 5 8.2 2.6 2.6 2.5

-100000مجموع نرخ رشد طبقه شهري 
نفري250000 4.1 4.7 5.9 3.4 2.4 1.7

نفري 100000-50000مجموع نرخ رشد طبقه شهري 5.6 5.7 9.1 2.95 2.1 1.8

نفري 50000-25000مجموع نرخ رشد طبقه شهري 3.5 4.5 6.4 4.05 2.1 1.7

نفري25000-10000مجموع نرخ رشد طبقه شهري 2.2 3.3 4.9 2.7 3 2.8
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  ي نرخ رشد ساالنه طبقات مختلف شهري کالن منطقه خراسان در نیم قرن اخیرها نمودار و داده :5شکل 
 

هـاي مختلـف هـاي دوره با توجـه بـه سرشـماري      
عیت منطقه روستانشـین شود که اکثر جممشخص می

کـه در سرشـماري عمـومی نفـوس و  طوري ند. بـهبوده
 4/31جمعیـت شهرنشـین کشـور  1335مسکن سـال 

درصد بود، در حالی که این رقم براي منطقه خراسـان 
ایـن پسـکرانه جمعیتـی  ؛دهددرصد را نشان می 5/21

کــل تحــوالت جمعیتــی منطقــه و بــه تبــع آن نظــام 
ــرار مــی ــاثیر ق . دهــدســکونتگاهی منطقــه را تحــت ت

 –هـاي پیوسـته و شـدید روسـتا  که مهاجرت طوري به
از کاهش جمعیت شهرهاي خیلی کوچـک شهري مانع 

و کوچک و رشد منفی آنها شـده اسـت. همچنـین بـه 
 5/78 دلیل روستایی بودن اکثر مـردم منطقـه، تقریبـاً

ــال  ــال  42و  1335درصــد در س  1390درصــد در س
هـاي غالـب جمعیتـی بـه  هـا و مهـاجرت عمده جریان

شـهري بـوده اسـت و  –صورت مهاجرت از نوع روستا 

ن شهري چندان تاثیرگذار نبوده است. بـه جریانهاي بی
به جز در شهرهاي خیلـی کوچـک، آن هـم  ،خاطر این

جاجرم و خلیل آباد در بین سالهاي  در موارد استثنایی
تــا  1345، فــردوس در ســالهاي بــین 1345تــا 1335
، خـواف و 1365تـا  1355بین سالهاي طرقبه  ،1355

ــالهاي  ــین س ــاندیز ب ــا  1370ش ــاجرم و  1375ت و ج
 از اثـري هـیچ 1390تـا  1385بجستان بین سـالهاي 

جمعیت در سایر طبقـات شـهري در هـیچ  منفی رشد
ایـن در حـالی  ).2(جـدول شـوداي مشاهده نمـیدوره

ــراي  ــینی ب ــه شهرنش ــات چرخ ــه در مطالع ــت ک اس
کشورهاي پیشرفته، نظـام سـکونتگاهی ایـن کشـورها 

شـهري را گذرانـده  –جریان غالب مهاجرتهاي روسـتا 
و امروزه جریان غالـب مهـاجرتی آنهـا مهاجرتهـاي  اند

مطالعاتی که روي شهرهاي فرانسـه شهر به شهر است. 
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 و کره جنوبی انجام گرفته است موئد این مطلب اسـت
    .)192: 1386یزدانی، (

بعد از اشغال افغانستان توسط ارتـش سـرخ اتحـاد 
، روابــط گســترده فرهنگــی و جمــاهیر شــوروي ســابق

ــان واقتصــاد ( مــذهب مشــترك دو کشــور ایــران و  زب
هـاي خـارجی دولـت جمهـوري  افغانستان) و سیاسـت

اسالمی ایران مبنی بر کمک به برادران افغـانی، زمینـه 
ویـژه  بههجوم مهاجران و پناهندگان افغانی را به ایران 

آورد. ایـن امـر یکـی از شمال شرق کشـور فـراهم مـی
مهمتــرین عوامــل مــوثر بــر تحــوالت جمعیتــی و 

هـاي  نشینی منطقـه خراسـان در دهـه بـین سـالشهر
  بوده است. 1365تا  1355

تعداد افاغنه در منطقـه خراسـان بـر مبنـاي آمـار 
نفـر  762417شوراي هماهنگی امـور آوارگـان افغـانی 

بوده است. در حالی که تعداد واقعی پناهندگان افغـانی 
بر اساس کمیساریاي عالی پناهندگان خیلی بیشـتر از 

آمار شوراي هماهنگی امور آوارگـان افغـانی اینهاست و 
مربوط به آن دسـته از افاغنـه اسـت کـه داراي کـارت 

درصد پناهنـدگان  90باشند. تقریبا اقامت در ایران می
 افغانی در شش شهرستان هم مرز با منطقه افغانسـتان

باد، خواف (شهرستانهاي مشهد، بیرجند، تربت جام، تای
؛ 5-37: 1368ی یـزدي، پـاپلو قاین) اقامـت داشـتند (

  ).212: 1367، ، طالقانیهورکاد
چنــد کــه موازنــه خــالص مهــاجرتی منطقــه  هــر

نفـر  11690بـا  1365تـا  1355خراسـان بـراي دهـه 
بـا ). 167: 1372(نظري،  دهدموازنه منفی را نشان می

درصد  93/4درصد نرخ رشد کل جمعیت با  این وجود،
کـل کشـور و درصد براي  91/3براي منطقه خراسان و 

در صد نرخ رشد شهري براي منطقـه خراسـان در  4/7
درصد نرخ رشـد شـهري بـراي کـل کشـور  4/5مقابل 

نشان از اثر محسـوس پناهنـدگان افغـانی در تحـوالت 
 ).2باشـد(جدولجمعیتی و شهرنشینی این منطقه مـی

به خوبی نشان مـی دهـد کـه در دوره زمـانی  4شکل 
ــا  1355 ــرخ رشــد  1365ت ــه شــهرهاي بیشــترین ن ب

 اختصاص دارد که تقریبا هم مرز با افغانستان هسـتند.
تنها شهري که در این دوره رشد منفی داشـت مربـوط 
به شهر در طبقه شهري خیلی کوچک طرقبه است که 

، آن هم به خـاطر برقـراري ارتبـاط قـوي بـا مادرشـهر
ــاي  ــترش فعالیته ــراي گس ــی ب ــدودیتهاي طبیع مح

منطقه به مادرشـهر اقتصادي سبب جذب جمعیت این 
  ).168: 1380(سجادي،  مشهد شده است

این امر یکی از عوامل موثري بود کـه رونـد عـادي 
چرخه شهرنشینی را در منطقـه دچـار اخـتالل کـرد و 
مکانیزم شهرنشینی منطقه را به هـم زد و باعـث شـده 
است روند شهرنشینی ایـن منطقـه بـر اسـاس الگـوي 

زمـانی ایـن نظریـه چرخه شهرنشینی نباشد و از روند 
  تبعیت نکند.

  
 گیري بندي و نتیجهجمع

یک قرن است که نظریات مختلفی در مورد شهر و 
در  ها شهرنشینی شکل گرفته است و بیشتر این نظریـه

 کشــورهاي اروپــایی و امریکــایی و مطــابق بــا ســاختار
فرهنگـی آن کشـورها  –مکـانی و اجتمـاعی  –فضایی 

تـوان بـه دو هـا را مـییهاند. ظهور این نظربوجود آمده
و بعـد از ان تقسـیم بنـدي  1970دوره اصلی قبـل از 

ـــه ـــرد. در دوره اول نظری ـــرش  ها ک ـــاس نگ ـــر اس ب
ازمان پوزیتیویستی و در چارچوب شهرسازي مدرن سـ

هـاي ایـن دوره بـراي کـل یافته بودند. هر چند نظریه
کشورهاي پیشرفته و در حال پیشرفت از جملـه ایـران 

دند، ولـی دیـري نپاییـد کـه نقـایص و تعمیم داده شـ
آشکار شد و نظریه پردازان بـه  ها کمبودهاي این نظریه

دنبال کشف و جسـتجوي نظریـات و قـانون منـدیهاي 
 1970جامع و جهان شمول و مختلف برآمدند. از دهـه 

ــویژه در  ــردازي ب ــه پ ــی در نظری ــر گرای ــد تکث ــه بع ب
و الگوي شهرنشینی شـکل گرفـت. یکـی از شهرسازي 

، نظریه چرخـه شهرنشـینی اسـت کـه در ها ین نظریها
توسط ریچاردسون ارائه شد و در نهایت در  1977سال 

آن را  1990گــی یــر و کــونتلی در دهــه  1990دهــه 
تکمیل کرده و گسترش دادند. ادعاي محققین مـذکور 
این بود که شهرنشـینی فراینـدي تـک بعـدي نیسـت، 

تلــف ي مختلــف زمــانی طبقــات مخهــا بلکــه در دوره
ــرخ رشــد شــهري و شهرنشــینی  جمعیتــی شــهرها، ن
متفاوتی را تجربه می کنند و ایـن نظریـه جهانشـمول 
است و می توان بـه تمـام کشـورها و منـاطق مختلـف 
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ــه  ــورد چرخ ــه در م ــاتی ک ــی تحقیق ــیم داد. ول تعم
شهرنشــینی در کشــورهاي مختلــف انجــام گرفتــه در 
برخی موارد خالف ایـن ادعـا ثابـت شـده و در برخـی 
موارد الگوي شهرنشینی تا حدودي با این الگو مطابقت 

  داشته است.
هـاي تحقیــق حاضـر خــالف نظریـه چرخــه یافتـه

و در منطقه مورد مطالعـه  دهدشهرنشینی را نشان می
روند و الگوي شهرنشینی بـر اسـاس چـارچوب نظریـه 
چرخه شهرنشینی ( دوره اول رشد شهرهاي بزرگ بـه 

در دوره دوم رشـد  ضرر شهرهاي کوچک و متوسـط و
شهرهاي متوسط به ضرر شهرهاي کوچـک و بـزرگ و 
در نهایت رشد شـهرهاي کوچـک بـه ضـرر شـهرهاي 
بزرگ و متوسط) نبوده است. لذا هر چند که در برخی 
کشورهاي پیشرفته و در حال پیشرفت از جمله فرانسه 

اي دارنـد، و کره جنوبی کـه شهرنشـینی تثبیـت شـده
الگو و روند این نظریـه تبعیـت شاید نظام شهریشان از 

از کند، ولـی در مـورد کشـورهاي در حـال پیشـرفتی 
جمله ایران و مناطق مختلـف آن مثـل کـالن منطقـه 

کـه خراسان ( محدوده مورد مطالعـه تحقیـق حاضـر) 
کننـد و سـاختار سیاسـی، فعال دوره گذار را طـی مـی

اي ندارنـد، تی، اجتماعی و مهاجرتی تثبیت شـدهجمعی
تبعیـت روند رشـد شـهري شـان از ایـن نظریـه الگو و 

در محدوده مورد مطالعه از جمله عواملی کـه  کند.نمی
الگو و روند چرخه شهرنشینی را تحت تـاثیر قـرار داده 
اند، عوامـل جمعیتـی و اجتمـاعی بودنـد کـه سـاختار 
تثبیت شـده نداشـتند و عـدم تبعیـت الگـوي و رونـد 

ه شهرنشـینی با نظریه چرخـشهرنشینی این منطقه را 
  کنند.   تبیین می

است که به کارگیري و تعمـیم آخر الزم به ذکر  در
هاي مختلف علمـی از هاي مختلفی که در زمینهنظریه

رنشینی در سـایر کشـورها ارئـه جمله شهرسازي و شه
هاي مذکور تعـدیل اند، احتیاط الزم بشود و نظریهداده

ــی،  ــاعی، سیاس ــادي، اجتم ــاختار اقتص ــا س ــده و ب ش
اي تطبیـق گی، جمعیتی و فضایی بومی و منطقـهفرهن

داده شود تا از ایـن طریـق بتـوان مشـکالت جامعـه را 
    گذار بشوند.اثرخوب شناسایی کرده و در حل مشکل 
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