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 3چکیده
. است داشتههای انسانی گاهو رونق سکونت استقرار در اینقش عمدهدور  هایمذهب از گذشته

توان ابتدا ناشی از افزایش حس وابستگی فرد به مکان و تعلق میرا  بارهدو نقش کلیدی در این  تاًعمد

حضور زائران از  های اقتصادی که در نتیجهخاطر درونی او به نیرویی فرامادی و سپس ناشی از مزیت

توان گفت رونق گردشگری مذهبی و برشمرد. می ،ها به کاال و خدمات استدیگر نقاط و احتیاج آن

 ینقطه 233در حال حاضر در  ،ار ایراناساس آمار مرکز آم . برهمین موضوع است یپایه زیارت نیز بر

 هشود. با توجه باز نقاط روستایی می درصد2/13زاده وجود دارد که شامل امام یبقعه ،روستایی استان

ت و این اس هرو بودهاخیر همواره با کاهش جمعیت روب هایسال درکه جمعیت روستایی استان نای

این مطالعه به بررسی تغییرات جمعیتی  رواز این، داردری تله در نواحی محروم استان شدت بیشمسأ

ت ـرهیافیابی به استان با هدف دست زاده در نواحی محرومامام بدونزاده و روستاهای دارای امام

این اساس در این مطالعه ضمن استفاده از  . براستمحلی روستایی با تکیه بر این نقاط  یتوسعه

اس ـاس سیستم اطالعات جغرافیایی و تشکیل پایگاه اطالعات مکانی از تمامی روستاهای استان، بر

و میزان  عیتیهای موقویژگی هایتوجه به شاخص و با فضاییی معیاره چند گیریتصمیمهای مدل

 44، این مرحلهدر خدمات، اقدام به شناسایی نقاط محروم استان گردید.  از نقاط روستایی مندیبهره

 t ای نظیر آزمونهای مقایسه. در ادامه با استفاده از روششدشناسایی زاده دارای امامروستایی  ینقطه

های جمعیتی کرامر، تفاوتمبستگی ویپیرسون و ضریب ه اسکوئر مستقل و آزمون کای یبا دو نمونه

زاده بررسی شد. نتایج این تحلیل نشان داد که تفاوت معناداری امام بدونبین این روستاها با روستاهای 
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. همچنین ارتباط معناداری بین دارد وجود آن بدون زاده وبین میانگین جمعیت روستاهای دارای امام

که مبین نقش مهم این  توان دیدمی زادهامام نبودا وجود یا گاه روستایی بجمعیتی سکونت یاندازه

 روستاها در تثبیت جمعیت روستایی در نواحی محروم استان است.

 

  .نواحی محروم روستاییزادگان، گردشگری مذهبی، استان خراسان رضوی، بقاع امام :واژگان کلیدي

 

  مقدمه

  لهأبیان مس

د. شـمن بسیاری از فرزندان آل طه أتشیع، این سرزمین مدر ایران و با رواج اسالم و گسترش 

محلی به ها بلکه پس از آن نیز مقابر آن ،ها تنها منحصر به زمان حیاتشان نبودنآ هرانیان بایی هعالق

ی مهم گذران اوقات فراغت در زندگی مردم به هاهکه یکی از جنب دشزیارت مشتاقان تبدیل برای 

 3429اماکن مذهبی، در کشور  ینامهاطالعات تفصیلی آمار بر بنا .(32:1222 ،)منصوریآید حساب می

)محمدی و  درتگاه در مناطق روستایی قرار دارزیا 9322زیارتگاه موجود است که از این تعداد 

و گردشگران را از  دارند. برخی از اماکن متبرکه در نواحی روستایی اهمیت ملی (23:1229 همکاران،

 ،ای و محلیها در سطح منطقهاز این مکان برخی دیگرکنند. اما ه خود جذب میسراسر کشور ب

کنند و ایام خاص جذب می هاهویژه در آخر هفتهگردشگران و زوار را از شهرها و روستاهای نزدیک و ب

نقش مهمی در زندگی  هاهزادامام. در بسیاری از مناطق روستایی وجود این (213:1229 ،)رضوانی

 .(119:1292 ،)زرگر کندادی روستاها ایفا میاقتص

 السالمعلیهحضور بارگـاه منور امام هشتم ی و ـتاریخی و فرهنگ یاستان خراسان رضوی به دلیل سابقه

اساس اطالعات  ت. براس هبود اهللصلیسبی برای خاندان پیامبر اکرم من و پناهگاه منامأ ،در طول تاریخ

از نقاط  درصد2/13که شامل  وجود داردروستایی استان، بقاع متبرکه  طهنق 233ایران در مرکز آمار 

های سال به حیات خود ادامه سال ،شود. بسیاری از این روستاها در مناطق محرومروستایی استان می

از  ،جمعیت نگهداشتدهی و . با این حال ضرورت بررسی نقش چنین روستاهایی در ساماندانهداد

به عبارتی آیا تفاوتی بین  .است نآ هگویی بت که محقق به دنبال پاسخاس جمله موضوعاتی

 پذیری این روستاها با سایر روستاهای استان وجود دارد؟ جمعیت

رونـد  ،سالیان اخیر جمعیت روستایی استان خراسـان رضـوی دراهمیت این مطالعه از آنجاست که 

اثـرات ایـن . داردی محـروم اسـتان رونـد شـدیدتری ویژه در نـواحهله بن مسأای هت کاس هکاهشی داشت

ب ـویـژه نقـاط شـهری و مشـهد اسـت کـه در قالـهمهاجرت از نقاط روستایی به نقاط دیگر بـ ،موضوع

قابلیـت جـذب و  بـاشناسـایی مراکـز بنـابراین کند. نشینی بروز میهای غیررسمی و حاشیهگاهسکونت
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توانـد ن مطالعـه مـیایـ هاسـت کـ و توجه برانگیزی ، موضوع مهمنگهداشت جمعیت روستایی در استان

  رهنمودی بر این موضوع باشد.

های جمعیت در نواحی محروم استان بین آشکارسازی تفاوت ،هدف اصلی این مطالعه این اساس بر

ذب و ـج برایمحلی  یهـبه رهیافت توسعاست تا زادگان و سایر روستاها روستاهای دارای بقاع امام

له تحقیق، دست یابیم. پیرو مسأمعیت روستایی در نواحی روستایی استان خراسان رضوی ج نگهداشت

استان خراسان رضوی، رسد در نواحی محروم به نظر می»د: شمطالعه بدین شرح تدوین  یفرضیه

های جمعیتی )تعداد و رشد(، تفاوت معناداری را در زادگان از نظر ویژگیروستاهای دارای بقاع امام

 .«گذاردمییسه با سایر روستاها به نمایش مقا

 

 مبانی نظريها و مفاهیم، دیدگاه

های انسانی گاهثر در استقرار جمعیت و رونق سکونتمذهب، یکی از عوامل مؤدور های از گذشته

نی که یک معبد در مکانی ساختـه ای از محققان معتقدند زما(. عده12 :1223 ،محالتی) است بوده

آمد و وجود میه سیسات شهری و تقسیم کار بنهاد و تأمیتدریج جمعیت آن رو به فزونی هب ،شدمی

مذهبی در  ی(. طرفداران نظریه149:1229کردند )شکویی، روستاهای سابق کارکرد شهری پیدا می

های مختلف اجتماعی و نیز هم پیوستن گروهه معتقدند عوامل مذهبی در ب هاگاهپیدایش سکونت

دهد که میاست. مطالعات انجام شده نشان  ثر بودهؤها بسیار مگاهمعیت و پیدایش سکونتتمرکز ج

و نظیر سایر عوامل ایجاد انکارناپذیر است بسیاری از شهرهای اسالمی  عنوان مبدأنقش مذهب به

: 1222 )پاپلی یزدی و رجبی سناجردی، دکنی شهرنشینی ایفا میای در توسعهشهرها، نقش عمده

ها به گاهتاریخ ایران باستان بیانگر آن است که شهرهای مذهبی از انواع مهم سکونت ی(. مطالعه142

در عهد اشکانیان از « شیز»در تمدن ایالم و شهر « اونتاش هوبان» آمدند. شهرهایی نظیرشمار می

  (.41:1232 زاده،شوند )سلطانمحسوب می بارهترین موارد در این مهم

ثیر عمده در رونق مذهب، دو تأاست که عامل  وین تاریخ بشری همواره نشان دادهبررسی سیر تک

اول تقویت روحیه و افزایش حس وابستگی افراد به محیط  ؛است ها ایفا کردهگاهپذیری سکونتجمعیت

مسکونی و تعلق خاطر درونی انسان به نیرویی فرامادی و اتصال او با عالم ملکوت و گذر از دنیای 

وت است. لذا اماکن مذهبی به عنوان تجلی بسیاری از اعتقادات و باورهای عمیق دینی، نقش مهمی ناس

است. از سوی دیگر حضور افراد در این  های انسانی داشتهگاهپذیری سکونتدر استقرار و رونق جمعیت

 .Stevens, 1998)) تر بتواند با منبع مقدس رابطه برقرار کندانسان راحت شود کهاماکن باعث می

خالف عامل اول، رنگ و بویی مادی و به عامل دوم نیز اشاره کرد که بر باید در کنار این حس مهم 

این معنا که اماکن مذهبی، همواره شاهد حضور زائران و افرادی است که تمایل به  اقتصادی دارد. به
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انواع کاال و خدمات،  ها بهو نیاز آن حضور این افراد یهگونه اماکن دارند و در نتیجحضور موقت در این

های اقتصادی فراهم شده و این شرایط زمینه کسب درآمد و اشتغال مناسب امکان رونق انواع فعالیت

ویژه در ههای اقتصادی ببخشی به فعالیتنقش مهمی در تنوعپس آورد. برای ساکنین را به همراه می

این عوامل در شرایط حاضر در قالب گردشگری ی مجموعهنواحی ناپایدار از نظر کسب و کار دارد. 

حال قدمت آن به  . با ایناستتر در قالب زیارت در ادبیات علمی مورد توجه مذهبی و به شکل خاص

 ترین انواع سیاحت است. ( و از قدیمی14:1229 همکاران،منی و ؤ)م رسدقدمت خود فرهنگ دینی می

 که حوزهطوریاست در متن گردشگری جهانی جای گیرد، به امروزه گردشگری مذهبی توانسته

بر اساس برآورد سازمان  .(23:1233 )فراهانی و همکاران، است نفوذ آن سراسر جهان را فرا گرفته

است های گردشگری جهان درصد از کل جریان 23 شامل جهانی سفر و جهانگردی، گردشگری مذهبی

(Icep, 1997:32 .)ای به خود گرفته و به های اخیر شکل گستردهجایی در دهههجابای از چنین شیوه

 (.3:1231)سعیدی و همکاران، است  های اصلی اقتصادی و اجتماعی در آمدهصورت یکی از فعالیت

هم اجتماعی، از جمله مزایای م -اقتصادی یثیر آن بر کارکردهای توسعهأزایی و تاشتغال یجنبه

 :Holjevac, 2003)های انسانی داردگاهثیر مهمی در رونق سکونتر تأگردشگری است که در حال حاض

ای که به گونه دارد، ایاهمیت ویژه های روستایی،گاهاین شرایط در مناطق محروم و سکونت (.130

 ،اندنواحی روستایی که دچار رکود شده کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی گردشگری امروزه نقش

 (.Perales, 2002: 1100-1110) است ایفا کرده

زندگی روستایی و القای تغییرات مثبت در توزیع درآمد  یبرای بهبود و شیوه ایگزینه ،گردشگری

ای ی ناحیهتوسعه هتواند بگردشگری مذهبی می .(Liu, 2006: 879) است محروم در مناطق گردشگری

. در واقع گردشگری (Kara 2010: 100)نماید  اهای فرهنگی را دوباره احیو ارزش کند کمک و تولید کار

(. 24:1229 ،حیدری چیانه)شامل دیدار از اماکن مذهبی و انجام فرایض دینی و مذهبی است مذهبی 

ها و آلهایی که نماد ایدهرود و حتی سفر به مکانفراتر می« مذهبی بودن» یسفر زیارتی از قلمرو

 هاشمی و رضوانی،)عظیمی شودشامل مینیز ده را های ملی هستند یا اماکن حادثه دیارزش

 گردشگری است اصلیی شاخه  یکی از پنج مذهبی گردشگری، گردشگری (. در تقسیمات214:1231

 (.1223زاده، )منشی

 

 تحقیق پیشینه

 است. مطالعات انجام شده عموماً موضوع مورد مطالعه، تاکنون تحقیق و پژوهشی انجام نشده بارهدر

 شود:ها اشاره میکه به عنوان نمونه به برخی از آن استگردشگری مذهبی  یربارهد
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، روستایی یخود با عنوان نقش گردشگری مذهبی در توسعه یدر مطالعه (1232دیگران )ی و والی

دارد که گردشگری مذهبی در بین ابعاد اجتماعی بیان می یکید بر کیفیت زندگی و سرمایهبا تأ

تنها در بعد کالبدی، بهبود وضعیت کیفیت زندگی  ،محیطیالبدی، اجتماعی و زیستاقتصادی، ک

های اجتماعی در سرمایه یبارهبه همراه داشته است. همچنین دررا خانوارهای روستایی مورد مطالعه 

از گسترش گردشگری مذهبی بهبود داشته، اما در  پسبعد انسجام وضعیت خانوارهای مورد مطالعه، 

 مشارکت و اعتماد اجتماعی، از سطح این ابعاد کاسته شده است.ابعاد 

گردشگری  ریزی راهبردی توسعهخود با عنوان برنامه یمقاله ( در1232دیگران )پورطاهری و 

به این نتیجـه « اورامان تخت، نجار و هجیج» های مذهبیمذهبی در مناطق روستایی دارای مکان

ها برای برداری از این فرصتهای بهرهتواند یکی از شیوهرد راهبردی میریزی با رویکد که برنامهنرسمی

مطالعات نشان داد که راهبرد رقابتی  یهای فرهنگی و مذهبی باشد. همچنین نتیجهمناطقی با ظرفیت

ریزی گردشگری مذهبی مورد توجه قرار گذاری و برنامهراهبردی برای سیاست یبه عنوان یک بسته

 .گیرد

مبادالت تجاری، فرهنگی و  یتواند با توسعهگردشگری مذهبی می که ( اشاره دارد1332) 1باربر

فرایندهای سیاسی، اقتصادی، توانند بر میسیاسی موجب پویایی جمعیت منطقه شود. سفرهای زیارتی 

نتایج دانان را به مطالعه به همین دلیل جغرافی بگذارند.ثیر تأاجتماعی، فرهنگی و حتی سالمت مردم 

توان زیارت و سفرهای زیارتی را می اکند. بر این مبنمند میآن بر رفتار مکانی و فضایی زائران عالقه

های اقتصادی منطقه را دستخوش فعالیت تواندمیترین دالیل تغییرات مکانی دانست که یکی از مهم

 . تغییرات اساسی کند

ویـژه گردشگری به گردشگری مـذهبی بـه یسعهادبیات تو که هرچند داردمیبیان  (2313) 2کرنیر

ثیر زیـادی دارد. کل از گردشگری بـر جوامـع انسـانی تـأکند، این شتر توجه میدر مناطق روستایی کم

سـازی بـرای در حرکـات جمعیتـی ماننـد زمینـهرا تغییرات زیادی  ،گردشگری مذهبیزیارت حاصل از 

 و همچنـین اورد بـه وجـود مـی های سیاسیستگیایجاد تجارت و کسب و کار، تغییرات فرهنگی، همب

که الزم است با دیدگاهی نقادانه بـه تبیـین دقیـق ایـن  شودمی  هااپیدمیها و گسترش بیماری موجب

 آثار پرداخته شود.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:همچنین از دیگر مطالعات مشابه می

دارد کـه یکـی از سالم پرداختـه و بیـان مـی( به بررسی جایگاه گردشگری در دین ا1224) دیناری

زاده و مـرادی های مـذهبی و زیـارتی اسـت. منشـیهای گردشگری در جهان، مسافرتترین انگیزهمهم

                                                             
1- Barber 
2- Kreiner 
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 فـرنـد. کاویـاناثیر گردشگران مذهبی بر فضاهای کالبـدی شـهر مشـهد پرداختـه( به بررسی تأ1223)

این نوع گردشگری در فرانسـه در  کند کهعنوان می( به گردشگری در فرانسه و جهان پرداخته و 1223)

 است.  تر شدهها بیشدیدن این مکاندلیل به  به دین، مردم یو عالقه استحال افزایش 

به بررسی  ،شهر مشهد( در تحلیل ضرورت مدیریت یکپارچه در کالن1229) مؤمنی و همکاران

فرهنگی( و مادی )اقتصادی و فضایی( شهر اجتماعی و ) کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی

دهد که ناپایداری موجود در شهر مشهد ناشی از جمعیت این مطالعه نشان می . نتیجهاندمشهد پرداخته

خود با عنوان  ی( در مطالعه1229) و گسستگی مدیریت گردشگری است. تقوی و همکاران روزافزون

د که در صورت اصالح شیوه نداربیان می «ن ممسنیگردشگری مذهبی شهرستا یتحلیلی بر توسعه»

جذب گردشگران مذهبی  در توانایی زیادیبقاع موجود در این شهرستان  ریزی صحیح،مدیریت و برنامه

 و رفع بخشی از مسائل شهرستان دارند. 

گری، گردشـ ریزی استراتژیک توسعهخود با عنوان برنامه ی( در مطالعه1233) زاده و دیگرانابراهیم

جـویی ، ضـمن پـیریزی استراتژیککارگیری فرایند برنامهه کید بر گردشگری مذهبی شهر قم، با ببا تأ

کارها و تعیین ه راهـردها، به ارائـاین کارک هـتوسع برایم و ـها و کارکردهای گردشگری شهر قتوانمندی

. انـدمذهبی شـهر قـم پرداختـهکید بر گردشگری ی گردشگری با تأهای کاربردی برای توسعهاستراتژی

هـای گردشـگری مـذهبی شـهر ثر بر هزینـهؤبررسی عوامل م»بدری و طیبی در پژوهش خود با عنوان 

گردشـگران در شـهر مشـهد، خریـد از بـازار  یی عمدهاین نتیجه رسیدند که  هزینه به« مشهد مقدس

 د.انترین هزینه را برای تأمین محل اقامت خود صرف کردهو کم است

 

  روش تحقیق

گیری از شاخص ن با بهرهآت و در اس هتحلیلی استفاده شد -در این تحقیق از روش توصیفی

های روستایی گاهبه بررسی وضعیت تغییرات جمعیتی سکونت جمعیتی روستا یو اندازه جمعیت

ضمن ادامه پرداخته شد. در  آن بدونگان و زادامامبه تفکیک روستاهای دارای بقاع  محروم استان

های جمعیتی و تعیین فرایند شناسایی روستاهای محروم، تفاوت تحقیق مدل مفهومیتدوین 

ها و گیری از مدل. در هر مرحله از تحقیق با بهرهبررسی شد آن بدونو  هزادامامروستاهای دارای 

ومیت نقاط محر یتعیین درجه برایجام رسید. ان ههای آماری مناسب به شرح زیر این مهم بروش

موقعیت  اقدام به تشکیل شاخص ترکیبی محرومیت متشکل از دو شاخص کلیِ ،روستایی استان

سیستم  با نآ ه( و محاسبشاخص زیر یازدهروستاها و خدمات و امکانات موجود در هر روستا )شامل 

تعیین  ،هن مرحلای ه( شد. نتیجGISدر سیستم اطالعات جغرافیایی ) (MC-SDSS) فضایی چند معیاره

 محرومیت برای هر یک از نقاط روستایی استان بود.  شاخص درجه
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بندی نقاط روستایی ، اقدام به خوشهایهدو مرحل ایهگیری از مدل تحلیل خوشدر ادامه ضمن بهره

بندی نقاط روستایی در خوشه ،ن مرحلهایی هاساس شاخص ترکیبی محرومیت گردید. نتیج استان بر

محرومیت کم، متوسط و باال بود. پس از شناسایی روستاهای محروم استان و  درجهبا  یسه طبقه

تغییرات جمعیتی  (1 :آن، اقدام به بررسی بدونو  هزادامامروستاهای دارای  یها به دو دستهتفکیک آن

( 2و مستقل  با دو نمونه t با استفاده از آزمون آماری 1233تا  1294سرشماری  سه دوره درروستاها 

زاده با امام نبوداساس تعداد جمعیت( با توجه به وجود یا  )برهای روستایی گاهسکونت یتناسب اندازه

  .مورد نظر تحصیل شدد و نتایج گردیکرامر استفاده از آزمون همبستگی وی

 زادگان و سایر روستاها در نواحیآماری در این مطالعه شامل روستاهای دارای بقاع امام جامعه

های مـسیست»ای ـهده با روشـاساس مطالعات انجام ش محروم استان خراسان رضوی است. بر

نفر  119221روستا با جمعیت معادل  924 ،«ایخوشهتحلیل »و « فضایی یگیری چند معیارهتصمیم

 آیند.در استان خراسان رضوی جزء روستاهای محروم استان به شمار می

های گوناگون است. از یک شاخصی کلی و ترکیبی از شاخص ،محرومیت مدل مفهومی تحقیق:

توان ناشی از شرایط موقعیتی و میزان گاه روستایی را میمیزان محرومیت یک سکونت ،کلی یهجنب

 یمحاسبهرای ب ،با توجه به ترکیبی بودن این شاخصامکانات و خدمات موجود در آن به شمار آورد. 

 های چندمدل میان،در این  معیاره ضرورت دارد. گیری چندتصمیمهای دقیق آن، استفاده از مدل

ین مدل سیستم د. بنابرادار ایهاهمیت ویژ ،فضایی به دلیل آشکارسازی نتایج به صورت نقشه یمعیاره

ت. اس هکار گرفته شده بشاخص محرومیت نقاط روستایی  یمحاسبه معیاره برای پشتیبانی فضایی چند

 مدل مفهومی تحقیق در شناسایی روستاهای محروم به دو بخشِ ،ات مطرح شدهبا توجه به موضوع

 مقابلتقسیم شد که کلیت آن در شکل  امکانات و خدمات موجود در هر روستا و موقعیت روستا

 ت.اس همشخص شد

های (: این مـدل، ترکیبی از روش1SDSS-MCسیستم پشتیبـانی فضـایی چند معیاره ) :معرفی مدل

تواند بهترین گیری و سیستم اطالعات جغرافیایی است. در این مدل کاربر میی تصمیمارهچند معی

های جایگزین را تعریف کند و آن را با موقعیت جغرافیایی آن ارتباط دهد. این ارتباط تنگاتنگ، حلراه

 ن نقشتریدهد تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کند. مهمای میبه محقق بینش ویژه

MC-SDSS سازی انسانی را با مشکل مواجه ها و مشکالتی است که تصمیمسروکار داشتن با سختی

دهی افزایشی )وزن SAWشوند. این ارزیابی با دو فن های زیادی نیز مواجه میکند که اتفاقاً با هزینهمی

 شود.انجام می Topsisساده( و 

 
                                                             
1- Multiple criteria spatial decision support system 
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 مدل مفهومی تحقیق -3 شکل

 
 های چندگانهاز طریق ویژگی برای هر جایگزین احتمالی رجحهای اارزش ،با استفاده از این روش

های تحلیل روش نسبت به سایر روش شود. ارجحیت ایندر سیستم اطالعات جغرافیایی محاسبه می

یک  ضوعات تحلیلی عددی را بامو ،فضایی کردن تصمیمات است. این روش چند معیاره، در حقیقت

نتیجه  ،دهی نمره یسازد. در مرحلهعملی می دهی وزنو  دهی نمرهماتریس کاربردی در دو مرحله: 

باالتر و  ی، نمرهترمهمی هاهشود. گزینعددی مشخص می یمورد انتظار از هر گزینه در قالب یک نمره

و های عددی برای تعریف ، وزندهی وزن یمرحله. در دارندتری کم ی، نمرهتراهمیتکمی هاهگزین

 ،)اکبری شوندین مقیاس انتخاب شده برای هر معیار مشخص میتغییرات نسبی بین حد باال و پای

191:1292). 

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

 بحث اصلی

بررسی  ،از نظر بقاع متبرکه خراسان رضوی روستاهای استانبررسی  بخش سهی تحقیق در هاهیافت

 یهـگاه و مقایسـآن و بررسی جای بدونه و زادامامدر روستاهای محروم دارای  جمعیتی غییراتت

به شرح زیر  روستاییدر نواحی محروم  زادهامام بدونه و زادامامهای جمعیتی روستاهای دارای تفاوت

 .شودمیبیان 
 

 

شاخص ترکیبی 

 محرومیت

کونتگاه طبقه بندی س

 براساس شاخص محرومیت

های شناسایی پهنه

 روستایی دارای محرومیت
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 وضعیت روستاهاي استان از نظر توزیع بقاع متبرکه و تعداد جمعیت 
  و توزیع فضاییتعداد 

زاده وجود دارد. بقاع متبرکه یا امام روستا 233در  ،1233در سال  مجموع نقاط روستایی استاناز 

. این تعداد (1233 ،)مرکز آمار ایران نفر است 233224جمعیت ساکن در این روستاها نیز بالغ بر 

 1233ت روستایی استان در سال جمعی درصد 4/12روستاها و  درصد 2/13ترتیب روستا و جمعیت به

میانگین  ،در هر یک از روستاهای دارای بقاع که توان گفتمی یادشدهاست. همچنین با توجه به آمار 

که به نوعی مبین نقش روستاهای دارای بقاع در  نفر است 422و در سایر روستاها  924جمعیت 

این روستاها  ،شودنیز مشاهده می زیر یطور که در نقشهپذیری روستاهای استان است. همانجمعیت

تری از این تراکم بیش ،های شمال غربی استانتان استقرار دارند. البته در بخشاسی هدر تمام پهن

 . شوددیده میهای جنوبی ویژه بخشهب ،هاروستاها در مقایسه با سایر بخش

 

 
 رضوي پراکنش روستاهاي داراي بقاع متبرکه در استان خراسان -2شکل 

 1233اساس اطالعات سرشماری مرکز آمار ایران  های تحقیق برخذ: یافتهمأ
 

 ساختار جمعیتی روستاها )تعداد و میزان جمعیت(

 433تر از )کم تان از نوع روستاهای کوچکاسی هزادامامتر روستاهای دارای بیش: اتعداد روستاه الف(

ن ـاز ای درصد3/49 شامل . این میزاندارنـدی ـعیتروستا چنین وض 129. در مجموع است نفر جمعیت(
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توان الگوی غالب آن را از نوع روستاهای کوچک به می از نظر تعداد روستابنابراین شود. میا ـروستاه

 . توان دیدمی در بین تمام روستاهای استان نیز  را آورد. البته چنین وضعیتی رشما

ه و سایر روستاها زادامامرا بین وضعیت روستاهای دارای  هاییتفاوتتوان حال در مجموع می با این

ه در زادامامنسبت این روستاها در روستاهای دارای  ،روستاهای خالی از سکنه یبارهمشاهده کرد. در

جمعیت روستایی در  یدهد که روند تخلیهتر است. این نشان میمقایسه با سایر روستاها بسیار کم

 بارهتر است. از سوی دیگر دره بیشزادامامه در مقایسه با روستاهای دارای دزاامام بدونروستاهای 

هایی ه و سایر روستاها تفاوتزادامامروستاهای متوسط و بزرگ استان نیز در بین روستاهای دارای 

 ه در مقایسه با سایر روستاهازادامامنسبت این روستاها در نقاط روستایی دارای  ، یعنیشودمشاهده می

با  نآی هتان و مقایساسی هزادامامتر است. نمودار زیر بیانگر الگوی جمعیتی روستاهای دارای بیش

 وضعیت روستاهای استان از نظر شاخص تعداد روستا است.
 

 
 (3131)در استان خراسان رضوي  آن بدونه و زادامامجمعیتی روستاهاي داراي  اندازه -1شکل 

 
ی هزادامامجمعیت روستاهای دارای  یعمده نظر توزیع جمعیت باید گفت از: جمعیت روستاها ب(

نفر از جمعیت در  232222نفر( سکونت دارند. در مجموع  2333تان در روستاهای بزرگ )بیش از اس

شود. بنابراین از از جمعیت این روستاها را شامل می درصد 4/33این روستاها سکونت دارند. این میزان 

روستاهای ، متعلق به هزادامامتوان گفت الگوی غالب سکونت در روستاهای دارای ینظر جمعیت م

حال از نظر  . با اینتوان دیدمیدر بین تمام روستاهای استان نیز  را . البته چنین وضعیتیاست بزرگ

ده ه و سایر روستاها مشاهزادامامهایی را بین وضعیت روستاهای دارای توان تفاوتتوزیع جمعیت می

 کرد. 



 44                                    رضوی خراسان محروم روستاهای در ماندگاری جمعیت و مذهبی هایقابلیت میان ارتباط بررسی

ه در مقایسه با سایر روستاها بیانگر آن زادامامتوزیع جمعیت روستاهای بزرگ در روستاهای دارای 

م ـتراکرو از این. تاس هزادامام بدون ایـروستاهتر از ا بیشـاست که میانگین جمعیت این روستاه

شود. از یر روستاها مشاهده میقایسه با ساه در مزادامامتری از جمعیت در روستاهای بزرگ دارای بیش

ه زادامامه در مقایسه با روستاهای دارای زادامام بدونسوی دیگر در سطح استان در روستاهای کوچک 

 . نمودار زیر بیانگر این موضوع است. شودمی همشاهدتری نسبت جمعیت بیش

 

 
 آنبدون ه و زادامامتعداد جمعیت ساکن در نقاط روستایی داراي  -4شکل 

 (3131ي جمعیتی روستا )اندازه بر اساس

 

تان اسی هزادامام بدونه و زادامامروستاهای دارای  میان که مشاهده شد وضعیت متفاوتی در طورهمان

 گفت که: توانمیبندی از این بخش در یک جمع. وجود دارداز نظر جمعیت و الگوی جمعیتی 

 وت چندانی را با یکدیگر نشان نمیه تفازادامام بدونه و ادزامامدر روستاهای دارای  جمعیتی اندازه-

 کنند.روستاها از یک روند کلی تبعیت میدهد. به عبارتی این 

 ه در مقایسه زادامامروستا در روستاهای دارای  یتر جمعیت و دوری از تخلیهگرایش به تمرکز بیش

اصلی الگوی سکونت در روستاهای دارای  شود و این وجه تمایزسایر روستاها به خوبی مشاهده می با

 ت.اسبدون آن و  زادهامام

وضعیت متفاوت ها، با توجه به وسعت باالی استان، تعداد زیاد روستاها و جمعیت ساکن در آن

نقاط روستایی در ارتباط با عناصر موقعیت  همچنین مندی از امکانات و خدمات وبهرهروستاها در 

ثیرات تأ ،محیط روستایی ناهمگونیت. این اس ههای روستایی در استان شدیطپیرامونی، باعث تنوع مح

بررسی نقش  برایی در استقرار جمعیت و میزان آن در هر یک از نقاط خواهد داشت. بنابراین گوناگون

ب روستاهای همگن از نظر سطح بقاع متبرکه در تغییرات جمعیت روستایی استان، ضرورت انتخا
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همگن از نظر دسترسی به امکانات و  دارد. به عبارتی انتخاب روستاهایامکانات و خدمات اهمیت 

 بقاع متبرکه نبودها وجود یا ترین وجه بارز تفاوت آنخدمات و همچنین موقعیت جغرافیایی که مهم

 ،هزادامام بدون ه وزادامامهای دارای های جمعیتی در روستاتر تفاوتبررسی دقیق پس برایباشد. 

روستایی همگن از نظر امکانات و خدمات )انواع  یاین مقایسه در بین یک مجموعه است ضروری

( و همچنین موقعیت )موقعیت جغرافیایی، دمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، تأسیسات، تفریحی و...خ

ابتدا  رواز این...( صورت پذیرد. ، نوع دسترسی ورسانیموقعیت نسبی نظیر فاصله تا سطوح برتر خدمات

در این شناسایی شود و سپس ارزیابی در بین عناصر آن صورت پذیرد.  باید همگن یاین مجموعه

با توجه  .تاس ههمگن، شاخص ترکیبی محرومیت در نظر گرفته شد یمالک تعیین مجموعه ،مطالعه

و کاهش جمعیت روستایی نیز افزایش  ثباتیبیمحرومیت،  یرسد با افزایش درجهکه به نظر مینای هب

همگن روستایی مورد هدف این مطالعه را  یمجموعه ،محرومیت باال ینواحی با درجه یابد، بنابراینمی

ادامه ضمن شناسایی روستاهای محروم استان، تغییرات  تشکیل خواهد داد. برای این منظور در

 . شودبررسی میه زادامام بدونه و زادامامتفکیک روستاهای دارای جمعیتی در روستاهای محروم به 

 

 ه و فاقد آنزاد اماممحروم داري تغییرات جمعیتی در روستاهاي 
 شناسایی و انتخاب روستاهاي محروم استان 

 ت: اس هاین شناسایی در سه مرحله و به صورت زیر انجام شد

هایی نظیر گیری از شاخصشد در این مطالعه با بهرهعنوان  که طورهمان: هاانتخاب شاخص الف(

ر ـای روستایی از نظـهگاهسکونت ،امکانات و خدمات موجود در هر روستا و همچنین موقعیت هر روستا

امکانات و خدمات موجود در روستا  -1ها شامل ت. این شاخصاس هشدبندی طبقهص محرومیت ـشاخ

سیساتی، ارتباطات و آموزشی، فرهنگی، مذهبی، تجهیزات ورزشی، تأ امکانات بهداشتی، درمانی،از قبیل 

، موقعیت آن نسبت به موقعیت روستا شامل دسترسی آن به مسیرهای ارتباطی مهم و عمده -2، مالی

  .استرسانی و موقعیت جغرافیایی دماتسطوح برتر خمناطق شهری و 

برای هر یک  منظور بدین عات است.ها، میزان دسترسی و موجود بودن اطالمالک انتخاب شاخص

در این پایگاه  تشکیل شد.( GIS) پایگاه اطالعات داده در سیستم اطالعات جغرافیایی از نقاط روستایی،

امکانات و  یباره، وضعیت هر یک از نقاط روستایی در1233ضمن وارد کردن اطالعات سرشماری سال 

ر یی اطالعاتی دیگر نظهاهگیری از الیه با بهرهد. همچنین در این پایگاخدمات موجود مشخص گردی

 از توابع آماری فضایی نظیراستفاده ری استان، روستاهای بزرگ و ـاط شهـاتی راه، نقـاطالع یالیه

point distance، روستاهای بزرگ و سطوح برتر های ارتباطی، نقاط شهری و موقعیت هر روستا با راه

 رسانی مشخص شد.خدمات
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 :ن درجه محرومیتتعیی ب( 

گیری های تصمیم، از مدلیادشده هایاساس شاخص محرومیت روستاها بر یتعیین درجه برای

و ترکیب یادشده  هایگیری از شاخصضمن بهره نآی هکه در نتیج ی فضایی استفاده شدمعیاره چند

با یکدیگر و تعیین  هاترکیب شاخص. دش تعیین محرومیت روستاهای استان یها با یکدیگر، درجهآن

( در سیستم گیریتصمیمهای ترین مدلمدل تاپسیس )یکی از مهم اساسبر محرومیت  یدرجه

دست آمده بین ت. شاخص ترکیبی بهاس هاطالعات جغرافیایی و نمایش خروجی آن به صورت نقشه بود

و اعداد مناسب  یو سطح توسعه ترکمبیانگر محرومیت  ،که اعداد نزدیک به یک استصفر و یک 

 .(4شکل ) استنامناسب  یتر و سطح توسعهبیشمحرومیت  یدرجهبیانگر  ،نزدیک به صفر

 
 بندي میزان محرومیت نواحی روستاي استان خراسان رضويدرجه -5شکل 

 های تحقیقخذ: یافتهمأ
 

بندی دو با استفاده از مدل خوشهدر نهایت : روستاها و تعیین روستاهاي محروم خوشه بندي ج(

در سه سطح محرومیت باال، متوسط  ،قبل از مرحلهدست آمده محرومیت بهشاخص ترکیبی  ،ایمرحله

 نقطه 2333ت. در مجموع از بین اس هزیر مشخص شد یدر نقشه ی آنهبندی شد که نتیجطبقه و کم

 1/9نفر ) 119221نقاط روستایی( با جمعیتی به میزان  درصد9/21روستا ) 924روستایی استان، 

 د. شبه عنوان روستاهای با سطح محرومیت باال شناسایی و انتخاب  جمعیت روستایی( درصد
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 موقعیت روستاهاي با سطح محرومیت باال در استان خراسان رضوي -6شکل 

 های تحقیقخذ: یافتهمأ

 
 متبرکهروستاهاي محروم استان از نظر وجود بقاع 

د. این انهزادامامروستا دارای  44 ،جموع نقاط روستایی محروم استاناز م: تعداد و توزیع فضایی الف(

د. شومیتان اس هزادامامروستاهای دارای  درصد2/12روستاهای محروم و  درصد 3/3 شامل تعداد

جمعیت روستاهای  درصد 1/4 ،ن میزانای هنفر است ک 12213جمعیت ساکن در این روستاها بالغ بر 

نفر است که در مقایسه با میانگین جمعیت  222. میانگین جمعیت این روستاها نیز استه زادامامدارای 

زیر  دهد. نقشهنفر است، تفاوت اساسی را نشان می 924تان که رقم اسی هزادامامروستاهای دارای 

 دهد.محروم استان را نشان می یهزادامامموقعیت روستاهای دارای 

طور که عنوان شد، جمعیت روستاهای محروم دارای همان:  عیتی روستاب( تعداد جمعیت و الگوي جم

ی روستایی استان ساکن نقطه 44نفر است. این تعداد جمعیت در  12213استان، بالغ بر ی زادهامام

درصد از این روستاها خالی از 4/14دهد که هستند. بررسی الگوی جمعیتی این روستاها نشان می

شت روستا(؛ در حالی که روستاهای خالی از سکنه، درصد زیادی از روستاهای سکنه هستند )شامل ه

شود. در مجموع الگوی غالب روستاهای محروم دارای درصد( را شامل می 3/21محروم استان )

درصد  3/93ی تر از پانصد نفر است که در برگیرندهاستان، شامل روستاهای با جمعیت کمی زادهامام

استان را بر ی زادهزاده و بدون امامت. نمودار زیر وضعیت روستاهای محروم دارای اماماین روستاها اس

 دهد.حسب الگوی جمعیتی هر روستا نشان می
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 استان خراسان رضويي زادهموقعیت روستاهاي محروم و داراي امام -7شکل 

 های تحقیقخذ: یافتهمأ
 

 
 آن  بدونزاده و راي امامجمعیتی روستاهاي محروم دا اندازه -8شکل 

 (3131)تان خراسان رضوي اسدر 

 

 توان گفت:می باالبا توجه به نمودار 

  تان یکسان اس یهزادامام بدونه و زادامامروند کلی حاکم بر الگوی سکونت در روستاهای دارای

کنه، متوسط و از نوع روستاهای کوچک، خالی از سبه ترتیب ن روستاها ایاغلب که  ایهبه گون ؛است

 بزرگ است. 
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 شود. درصد روستاهای میدیده هایی تفاوت بدون آن،ه و زادامامبین روستاهای دارای  ،در هر طبقه

ت. اس هزادامامتر از روستاهای دارای ه بسیار بیشزادامامبدون تان در روستاهای اسی هخالی از سکن

ه در مقایسه با سایر زادامامستا در روستاهای دارای روند ترک و تخلیه رو ،در نواحی محروم استانیعنی 

درصد  9/33 ،اساس محاسبات انجام شده در نواحی محروم استان برتری دارد. روستاها شدت کم

همچنین وضعیت ه هستند. زادامامبدون  ،درصد روستاهای کوچک 1/32روستاهای خالی از سکنه و 

 جمعیتی به صورت نمودار زیر است. یدر هر طبقه روستاهای مورد مطالعه از نظر تعداد جمعیت

 

 
 بدون آنزاده و تعداد جمعیت ساکن در نقاط روستایی محروم داراي امام -3شکل 

 (3131)جمعیتی روستا  ياساس اندازه بر

 

تجمع جمعیت در  ،هزادامامدر نواحی محروم استان در روستاهای دارای  بینیدمیطور که همان

روستاهای  ساکن در نسبت جمعیت ،در مقابلط و بزرگ بیش از سایر روستاهاست. روستاهای متوس

 ت.اس هزادامامتر از روستاهای دارای ه در روستاهای کوچک بیشزادامام بدون

 

 و فاقد آن در نواحی هزادامام داراي روستاهاي جمعیتی هايتفاوت يو مقایسهجایگاه بررسی 

 استان محروم روستایی 
تان در مقایسه با سایر روستاها در اسی هزادامامروستاهای دارای : لف( سهم جمعیتی و نقاط روستاییا

این چند  هر ،1233اساس آمار سال  دهند. برنشان میبهتری را  نسبتاًسهم جمعیتی نواحی محروم، 

از جمعیت  درصد 4/13 ،شوندمیدرصد از نقاط روستایی را شامل  3/3روستاها در نواحی محروم 

درصد از روستاهای خالی از سکنه و  2/2د. عالوه بر آن این روستاها انهروستایی را در خود جای داد

فر( را در نواحی محروم شامل هزار نروستاهای بزرگ )با جمعیت بیش از درصد از  2/12همچنین 
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آید. ی استان به شمار میپذیری روستایکه به نوعی بیانگر جایگاه مهم این روستاها در جمعیت شوندمی

 نمودار زیر بیانگر این موضوع است. 

 

 
 ه در نواحی محروم روستایی زادامامسهم جمعیتی روستاهاي داراي  -31شکل 

 (3131)در مقایسه با سایر روستاها 
 

بررسی تغییرات میانگین جمعیت و رشد : تغییرات میانگین جمعیت و رشد جمعیتبررسی ب( 

 میانهای جمعیتی تواند در آشکارسازی تفاوتی گوناگون، شاخصی است که میاههدور درجمعیت 

میانگین  یبارهاساس مطالعات انجام شده در ه و فاقد آن کمک شایانی کند. برزادامامروستاهای دارای 

 292 با برابر 1294ه در سال زادامامن شاخص برای روستاهای دارای ای هجمعیت روستا مشخص شد ک

به ترتیب  1233این میزان در سال  ت.اس هنفر بود 132ه نیز معادل زادامامبدون روستاهای  و برای

از این  ایهت. بخش عمداس هنفر رسید 144و  223به و فاقد آن  زادهامامروستاهای بزرگ دارای 

ا ها به نقاط شهری است. بکاهش ناشی از کاهش جمعیت روستایی استان در این مدت و مهاجرت آن

ه در مقایسه با زادامامشود میانگین جمعیت در روستاهای دارای طور که مشاهده میحال همان این

رنگ این روستاها در پذیرش جمعیت دهد که بیانگر نقش پرسایر روستاها عدد باالتری را نشان می

-1294 دوره درروستایی در نواحی محروم استان است. همچنین بررسی شاخص نرخ رشد جمعیت 

نرخ رشد باالتری دارند.  ،ه در مقایسه با سایر روستاهازادامامدهد که روستاهای دارای نشان می 1233

 نمودارهای زیر بیانگر این موضوع هستند. 
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 و فاقد آن  زادهامامتغییرات میانگین جمعیت و نرخ رشد جمعیت روستاهاي داراي  -33شکل 

 (3175-3131)  ی روستایی محروم استاندر نواح
 

 برای: در نواحی محروم استان بدون آنه و زادامامهاي جمعیتی روستاهاي داراي ج( بررسی تفاوت
از  ،ه و فاقد آن و تعیین سطح معناداری آنزادامامروستاهای دارای  میان های جمعیتیبررسی تفاوت

 ،در این جدول است. (1)جدول که نتایج آن به شرح  تاس همستقل استفاده شد یبا دو نمونه tآزمون 
ها. این وضعیت با برابری واریانسنا ها و دیگریاول برابری واریانس :تاس هدو فرض در نظر گرفته شد

ی برابری واریانس هر شاخص، از این اساس در صورت تأیید معنادار ت. براسشده ارزیابی  1آزمون لون
فرض برابری واریانس  مؤیدکه در حقیقت  شوداول هر شاخص استفاده می اطالعات موجود در ردیف

ت. اما در صورت عدم معناداری اس هزادامام بدونه و زادامامشاخص مورد مطالعه در روستاهای دارای 
بایست از اطالعات ردیف میشود و ها پذیرفته میبرابری واریانس بین شاخصناآزمون لون، آنگاه فرض 

 که: دهدمیشاخص استفاده کرد. نتایج این تحلیل نشان دوم هر 
 و همچنین نرخ رشد جمعیت دوره 1233، 1224، 1294های های میزان جمعیت در سالشاخص

این  بارهدر t. آزمون است ه دارای واریانس برابرزادامامه و فاقد زادامامدر روستاهای دارای  1224-1233
های مورد نظر تفاوت شاخصآن،  بدونه و زادامامستاهای دارای دهد که در روها نشان میشاخص

 . دارندمعناداری 

                                                             
1- levee 
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روستاهای  در شودطور که مشاهده میهمان 1224-1294 دهه درشاخص رشد جمعیت  بارهدر
دهد نشان می  tشود. همچنین آزمون ها پذیرفته نمیفرض برابری واریانس بدون آن،ه و زادامامدارای 

شود. بنابراین دیده نمیه زادامام بدونه و زادامامداری بین روستاهای دارای ن زمینه تفاوت معناکه در ای
ه مشخص زادامام بدونه و زادامامشاخص جمعیتی مورد بررسی در روستاهای دارای  پنج میان از

ا یکدیگر خص تفاوتی را بو در یک شادارند شاخص این روستاها تفاوت معنادار  چهارشود که در می
ن ای، هزادامامها بیانگر آن است که در روستاهای دارای میانگین این شاخص دهند. مقایسهنشان نمی

 .(1)جدول  مقدار بیشتر از سایر روستاها است
 

ه در استان زادامام بدونه و زادامامداراي  هاي جمعیتی در روستاهاي محرومآزمون معناداري شاخص -3 جدول

 .خراسان رضوي

هاشاخص  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 جمعیت

1294 

برابری 

 هاواریانس
8.5 .004 

-3.7 795 .0 -115.1 30.7 -175.5 -54.7 

برابری نا

 هاواریانس
-3.0 58.9 .004 -115.1 38.1 -191.3 -38.8 

جمعیت 

1224 

برابری 
 هاواریانس

3.8 .050 

-2.8 795 .005 -87.1 31.1 -148.2 -26.0 

برابری نا

 هاواریانس
-2.3 59.4 .02 -87.1 37.1 -161.4 -12.8 

جمعیت 
1233 

برابری 
 هاانسواری

5.5 .019 

-2.6 795 .009 -84.5 32.3 -147.9 -21.0 

برابری نا

 هاواریانس
-2.1 59.1 .04 -84.5 39.4 -163.2 -5.7 

  رشد
94-24 

برابری 

هاواریانس  
.073 .78 

-2.2 795 .02 -31.0 13.7 -57.9 -4.0 

برابری نا

هاواریانس  
-1.6 57.5 .12 -31.0 19.6 -70.3 8.3 

  رشد

24-33 

برابری 

هاواریانس  
12.9 .00 -.4 572 .67 -2.8 6.5 -15.6 9.9 
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هاشاخص  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 جمعیت

1294 

برابری 
 هاواریانس

8.5 .004 

-3.7 795 .0 -115.1 30.7 -175.5 -54.7 

برابری نا

 هاواریانس
-3.0 58.9 .004 -115.1 38.1 -191.3 -38.8 

جمعیت 
1224 

برابری 

 هاواریانس
3.8 .050 

-2.8 795 .005 -87.1 31.1 -148.2 -26.0 

برابری نا

 هاواریانس
-2.3 59.4 .02 -87.1 37.1 -161.4 -12.8 

جمعیت 
1233 

برابری 

 هاانسواری
5.5 .019 

-2.6 795 .009 -84.5 32.3 -147.9 -21.0 

برابری نا
 هاواریانس

-2.1 59.1 .04 -84.5 39.4 -163.2 -5.7 

  رشد

94-24 

برابری 

هاواریانس  
.073 .78 

-2.2 795 .02 -31.0 13.7 -57.9 -4.0 

برابری نا
هاواریانس  

-1.6 57.5 .12 -31.0 19.6 -70.3 8.3 

  رشد

24-33 

برابری 

هاواریانس  
12.9 .00 -.4 572 .67 -2.8 6.5 -15.6 9.9 

برابری نا

هاواریانس  
-.2 53.8 .8 -2.8 12.5 -28.0 22.3 

 

 جمعیتی روستایی در يد( بررسی میزان ارتباط تغییرات اندازه

 هزادامام نبودیا  بود اساس برنواحی محروم 

 یدربارهجمعیتی روستاهای محروم  یتباط اندازههدف از بررسی این موضوع سنجش میزان ار

جمعیتی روستا )خالی  یه با اندازهزادامامت. به عبارتی آیا ارتباطی بین وجود اس هزادامامنبود وجود یا 

 هاهمنظور با توجه به مقیاس داد بدیناز سکنه، روستای کوچک، متوسط و بزرگ( وجود دارد یا خیر؟ 

جمعیتی  ه و ترتیبی شامل اندازهزادامامبدون ه و زاداماموستاهای دارای )اسمی دو وجهی شامل ر
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ت. نتایج آن در اس هکرامر استفاده شدروستاها( از آزمون کای اسکوئر پیرسون و ضریب همبستگی وی

 ت. اس هجدول زیر مشخص شد
 

ضرایب کاي  اساس بره زادامام دنبویا  بودجمعیتی روستاها با  يسطح معناداري و شدت ارتباط اندازه -2جدول

 کرامراسکوئر پیرسون و وي

آزادی درجه ارزش نوع آزمون  سطح معناداری 

3/332a 2 313/3 آزمون کای اسکوئر  

139/3 کرامر اسمیآزمون وی  با متقارن اسمی گیریاندازه   333/3  

   924 تعداد فراوانی

 

 ست که:بیانگر آن ا باالنتایج تحلیلی برآمده از جدول 

 توان می 34/3تر از با توجه به سطح معناداری مقدار کای اسکوئر پیرسون در سطح خطای کوچک

های مورد انتظار وجود دارد. به عبارتی گفت اختالف معناداری بین فراوانی مشاهده شده و فراوانی

ه با زادامامه بین وجود در روستاهای مورد مطالعبنابراین ها اختالف معناداری با یکدیگر دارند. فراوانی

 جمعیتی آن رابطه وجود دارد. یاندازه

 و  139/3کرامر شدت این رابطه را برابر ، ضریب ویبا توجه به معناداری ضریب کای اسکوئر پیرسون

توان گفت ارتباط معناداری بین اساس آن می دهد. برنشان می 31/3تر از معنادار در سطح کم

 ها وجود دارد. ه با اندازه جمعیتی آنزادامام بدونه و دزاامامروستاهای دارای 

 

 گیريیجهنت

ت. اس ههای اخیر نقاط روستایی در استان خراسان رضوی همواره با افول جمعیت مواجه بودسال در

ار و راستق بارهدررا  هاهچارچوب برخی از نظری ،های انسانیگاهنقش مذهب در استقرار سکونت هرچند

 و توجه به عوامل اوریفن یتوسعه توجه بهدر شرایط فعلی با  ،کندتبیین میی جمعیت کجانشینی

در این مطالعه  ،ن موضوعای هبا توجه ب ت.اس هتری برای این عامل در نظر گرفته شداقتصادی، نقش کم

 دیگری به نقش مذهب در استقرار جمعیت نگریسته شود.  یتا از دریچهشد سعی 

کند در واقع دو موضوع اساسی و قابل توجه در نقاط این مطالعه را فراهم میجام آنچه موجبات ان

اخیر همواره با  هایدر سالکه نقاط روستایی استان . اول ایناستروستایی استان خراسان رضوی 

بقاعی  ؛در نقاط روستایی است زادهامام یبقعه 233وجود  ،عامل دوم .است هکاهش جمعیت مواجه بود

اسکان جمعیت روستایی  برایمحملی  ،ی دور در کنار سایر عوامل طبیعی و محیطیهاهگذشت که در

نظر قرار گیرد که توجه به بقاع متبرکه  تواند مدرو این فرض مهم میاز این د.انهرفتاستان به شمار می
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و بستری  کندتواند نقش مهمی در تعدیل تغییرات جمعیت روستایی ایفا عامل قوت می یک به عنوان

  محلی در نظر گرفته شود. یتوسعه برای

هـای ویژگـی ،در این مطالعه با تنظیم این فرضـیه کـه در نـواحی محـروم اسـتان در این چارچوب

دهند، از منظـر دیگـری با سایر روستاها نشان می را تفاوت معناداری زادهامامعیتی روستاهای دارای مج

ای انسانی در نـواحی محـروم پرداختـه شـد. هگاهت در سکونتبه نقش مذهب در استقرار و ثبات جمعی

بـه دلیـل وجـود  ،دقـت در مطالعـه افزایش، محدود کردن این مطالعه به نواحی روستایی محروم استان

های روستایی استان و انتخاب گروهی همگن و یکدست از نظـر شـرایط های گوناگون بین محیطتفاوت

قل رسـیده و عامــل گــذار بـه حـداچـارچوب نقـش عوامـل تأثیر ا در ایــنمـوقعیتی و خـدماتی بـود تـ

ان ـکـه در نـواحی محـروم استـ یـد. از آنجایــباشـ زادهامام نبـودروستاها تنها وجود یا  یکنندهمتمایز

 ،موضـوع مـورد مطالعـه بنـابراین ،شـودمشـاهده مـیترین تغییرات جمعیتـی در نقـاط روسـتایی بیش

 ضوی در نظر گرفته شد.روستاهای محروم استان خراسان ر

استان و انتخاب  شناسایی روستاهای محروم برایمنظور ضمن تدوین مدل مفهومی تحقیق  بدین

 مندی نقاط از خدمات و امکانات )شاملبط با موقعیت روستا و میزان بهرههای مرتآن از طریق شاخص

با ترکیب سیستم اطالعات  معیاره گیری چندهای تصمیماز طریق روش نآ یهشاخص( و محاسب یازده

ری از ـگیه ضمن بهرهـ. در ادامتعییـن شدروستایی  یضریب محرومیت برای هر نقطه ،جغرافیایی

روستاهای استان بر اساس شاخص میزان  ،ایهمرحلبندی دومدل خوشهویژه هب ،بندیخوشه هایمدل

وستایی ر ینقطه 924اس بر این اس و موقعیت هریک روی نقشه مشخص شد. بندیدستهمحرومیت 

و  زادهامامروستا دارای  44 میان،محرومیت باال انتخاب شد که در این  استان به عنوان نقاط با درجه

  .زاده هستندبدون امامباقی روستاها 

و میـزان  روسـتا جمعیتـی یاز نظـر انـدازه زادهامامهای اولیه نشان داد که روستاهای دارای بررسی

. همچنین ایـن مطالعـه نشـان داد کـه روسـتاهای دارندهایی با سایر روستاها تفاوت ،هقجمعیت هر طب

جمعیـت روسـتایی را در درصـد  4/13درصد روستاها به میـزان  3/3در نواحی محروم با  زادهامامدارای 

 درصـد2/12روسـتاهای خـالی از سـکنه و درصـد  2/2از سوی دیگـر ایـن روسـتاها  .دانهخود جای داد

 شـوند. همچنـینرا در نواحی محروم استان شامل می (نفرهزار تر از با جمعیت بیش )بزرگ  روستاهای

در  زادهامـامن شـاخص در روسـتاهای دارای ایـ هک است شاخص میانگین جمعیت نشان داده یمقایسه

 یمونـهبـا دو ن t. استفاده از آزمون تنفر اس 144و برای سایر روستاها نیز معادل  223برابر  1233سال 

 زادهامـام بدونو  زادهاماممستقل نشان داد که تفاوت معناداری میان میانگین جمعیت روستاهای دارای 

همچنین نتـایج  وجود دارد.1233 -1224های در سالو نرخ رشد جمعیت  1233تا  1294های در سال

 یارتبـاط انـدازه یبـارهدر کرامـروی گیری از آزمون کـای اسـکوئر پیرسـون و ضـریب همبسـتگیبهره
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 ،کرامـرداری دارد. ضـریب ویرابطـه و همبسـتگی معنـا ،زادهامام نداشتنیا  داشتنجمعیتی روستاها با 

 دار است.معنا درصدیک تر از نشان داد که در سطح کم درصد 39شدت این همبستگی را معادل 

 ،نظر شاخص محرومیتاز  دست آمده با توجه به شباهت روستاهاه توان گفت نتایج بدر مجموع می

این مطالعه نشان داد که  .است زادهامام نبودها بر اساس وجود یا جمعیتی آن یمبین تفاوت در اندازه

و جذب  نگهداشتعامل مذهبی نیز در  ،عالوه بر وجود شرایط و امکانات خدماتی در نقاط روستایی

 کند. یید میاست که به نوعی فرضیه تحقیق را تأثر ؤجمعیت م

ویژه در نواحی هسازد که در نواحی روستایی بنمون میره نکته ما را به این جموع این شرایطم

نقش مهمی در نگهداشت و ثبات توانند می در صورت تجهیز و تقویت زادهامامروستاهای دارای  ،محروم

تا روستاهای  شودپیشنهاد می رو. از اینمحلی محیط را فراهم سازند یبستر توسعه ،جمعیت ایفا کرده

 ،نی آهمحلی در مناطق روستایی مدنظر قرار گیرند تا در نتیج یبه عنوان مراکز توسعه زادهامامدارای 

 نواحی پیرامونی نیز محقق گردد. یتوسعه
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