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Abstract
The purpose of the present study was to understand the
nature, type and contribution of the migration factors
(repulsive, gravity, extraneous and personal) in migrating
from village to the city and its impacts on the instability of
Birjand city. The type of research was applied with
descriptive-analytical nature, which was carried out by
using surveying technique. The statistical population of the
study consisted of all rural households living in Birjand,
being determined by using the Cochran sample size
formula, and 329 households were determined. The survey
samples were selected by using random sampling method.
SPSS and Excel software were applied to analyze the data.
According to the results, the social implications of housing
in the city showed that there were more negative social
impacts for immigrants after migrating to the city. Among
the impeding factors of rural migrants, socio-occupational
parameters have had the greatest impact, after which
economic, educational and research, cultural and religious,
natural and political, factors were in the next category.
Among the natural variables of "recent droughts", the most
important factor was repulsion and among the economic
factors "access to business and work" and "more income in
the city" were the most imperative factors of attraction.
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چکیده
 نوع و سهم هر یک از عوامل مهلاتر، شناخت ماهیت،هدف پژوهش حاضر
 تبعی و شخصی) در مهاتر از روستا به شهر و پیامدهای آن بر، تاذبه،(دافعه
- نوع پژوهش کاربردی بلا ماهیلت توفلی ی.ناپایداری شهر بیرتند بوده است
 تامعه آماری تحقیق شام تمام.تحلیلی که با است اده از پیمایش انجام گرفت
خانوارهای مهاتر روستایی ساکن در شهر بیرتند بود که با اسلت اده از فرملول
 نمونههای تحقیق با. خانوار تعیین گردید329  تعداد،تعیین حجم نمونه کوکران
 تهلت تجزیله و تحلیل.است اده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شلدند
 طبق نتایج به دسلت. است اده گردیدExcel وSPSS از نرم افزار،آماری دادهها
 پیامدهای اتتملاعی سلنونت در شلهر ن لان داد کله پیاملدهای من لی،آمده
 در میان عوامل.اتتماعی برای مهاترین بعد از مهاتر به شهر بیشتر است
 خلدماتی بلیشتلرین تلثییر را- عوام اتتملاعی،دافعه مهاتر های روستایی
، فرهنگی و ملههبی، آموزشی و پژوه ی،داشتهاند و بعد از آن عوام اقتصادی
 از میللان متریرهلللای. در ردههللای بعلللد قللرار دارنللد،طبیعللی و سیاسللی
طبیعلی«خ نسللا یهللای اخیلر» مهللمتللرین عامل دافعلله و در بللین عوامل
اقتصادی«دستیابی به شر وکار» و «کسب درآمد بیشتر در شهر» مهمتلرین
.عوام تاذبه بودهاند

واژگان کلیدی

. بیرتند، مهاتر های روستا– شهری، خ نسا ی، مناطق حاشیهای،پایداری

 زهره فنی:* نويسنده مسئول
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مهاتر  ،درآمد ملورد انتظلار مهلاتر در مقصلد ،کلارکرد بلاوری
مهاتر  ،وابستگی و مهاتر  ،تحلی توسلعه نیلافتگی ،تلثییرا
متقاب شیوه تو ید سرمایهداری و شیوه تو ید ماقب سرمایهداری»
که در مطا عه حاضر نظریله تلهب و دفلع (عوامل میلانی لی)1
بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
طبق نظر « ی» چهار عام عمده در مهاتر مؤیرند :عوام
موتود در مبدأ ،عوام موتود در مقصد ،موانع موتود در تریانا
مهاتر از مبدأ به مقصد وعوام شخصی .در هر مبدأ و مقصدی
یک سری عوام مثبت (تاذبهها) و عوام من ی (دافعهها) وتود
دارند که در نگاه داشتن فرد در یک منطقه یا مهاتر او مؤیرند
(پاپلی یزدی و همنار.)229 : 1392 ،
از توسعه پایلدار شلهری تعلاریف و توفلیف هلا گونلاگون
فور گرفته است .ینی از تعاریف توسعه پایدار شلهری عبلار
است از :شنلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شلهرها و
توامع شلهر نسل آینلده را تضلمین کنلد ) )Hall, 1993: 5و
همچنین توسعه پایدارشهری به توسعه اقتصادی ،اتتماعی شهری
ضمن تداوم ح اظت از منابع زمینی برای نس کنونی و آینده بله
مجلدد سللاختن بهلره بللرداری از منللابع طبیعلی در حللد ظرفیللت
سیسللتمهللای طبیعللی و همللاهنگی طللرحهللای توسللعه د للت
دارد»).)Gottdiener; Leslie, 2005
اهداف توسعه پایدار ،همله تانبله اسلت و تعلادل اکولوژیک ،
عدالت اجتماعی و بقای اقتصادی را بکام و تفکیک ااذکری
میدااد .توسعه بدون پایداری و پایداری بدون توسعه معنا نلدارد
(اطاعت و همناران.)63 :1392،
شه ااذاذایدار ،از ش ایط شه سکال ب وکودار ای کت .در یلک
اتتماع سا م همواره ایلن بلاور وتلود دارد کله فلرف نبلود بیملاری
نمیتواند مبین یک شهر سا م باشد ،بلنه شهروندان یک شلهر سلا م
بایللد از یللک قابلیللت و کی یللت زنللدگی بللا برخللوردار باشللند
(.(Department of Human Services, 2001:1
پیشینه تجربی
در حوزه مهاتر و حاشلیهن لینی مطا علا زیلادی در خلار و
داخ ایران انجام شده است.
فابریفر ( ،)1388به بررسی تحلی حاشلیهن لینی در شلهر
بیرتند – مطا عه موردی منطقه کارگران پرداخت .نتایج مطا عه او
ن ان داد که مهاتر های روسلتا -شلهری ،ضلعف تلوان ملا ی
ساکنان ناحیه بله هملراه نلاتوانی مسلئو ن در سلاماندهی ایلن
وضعیت ،باعث پیدایش شن گیری حاشیه ملورد بررسلی و بلروز
1. Lee
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ناهنجاریهای متعدد شده اسلت .بلهطلوریکله بسلیاری از ایلن
خانوادهها از فقر و محرومیت رنلج ملیبرنلد .ا للب آنهلا فاقلد
امنانا بهداشتی ،ت ریحی و یره هستند .در واقع ،حاشلیه ملورد
نظر سبب نلاامن شلدن شلهر بیرتنلد شلده و اگلر ایلن معضل
ساماندهی ن ود ،بحرآنها ی یر قاب حلی را باعث خواهلد شلد
(فابریفر.)1388 ،
سجادی و همنار ( ،)1391در پژوه ی به بررسی عل مهلاتر
روستائیان و پیامدهای حاف از آن در شهرسلتان بوکلان ،دهسلتان
ای گورک ،به این نتیجه رسیدهاند کله ،تثییرگلهاری محلدودیتهلای
طبیعللی و نیللز مسللائ اقتصللادی -اتتمللاعی روسللتاها در افللزایش
مهاتر های روستایی بهطور هماهنگ است .اگر چه  65/5درفلد از
تامعه نمونه نقلش نارسلاییهلای اقتصلادی موتلود در روسلتاهلا را
مهمترین عام در مهاتر خود بیان داشتهاند (سجادی.)1391 ،
مینانینی و همنار ( ،)1392به بررسی تثییر خ نسا ی بر روند
مهاتر و اسنان یررسمی بیرتند پرداختند .نتایج تحقیق آنها
ن لللان داد کللله بخلللش عملللدهای از روسلللتاییان سلللاکن در
سنونتگاههای یر رسمی شهر بیرتند به د ی عوام اقتصادی از
تمله از بین رفتن فضای کسب و کلار ناشلی از دوره خ نسلا ی
طو نی به شهر مهاتر نمودهاند (مینانینی و نجاتی.)1392 ،
مؤسسه توسعه اقتصادی پاکستان ( ،)2010طی یلک مطا عله
به بررسی مهاتر زنان با ی  10سا ه روسلتایی بله شلهرهلا
پرداخته است .نتایج این مطا عه ن ان میدهد که « ازدوا زنان
روستایی و داشتن همسر شهری از مهمتلرین د یل مهلاتر
روستاییان به شهر ها می باشد .همچنلین مهلاتر سلایر زنلان
روستایی به علت نبود فرفت های شرلی برای آنهلا ملی باشلد
(.)Shahnaz, 2010: 14
نللاوین و همنللار ( ،)2014در پژوه للی بلله بررسللی آسللیبهللای
خ نسا ی در نواحی استوایی آسلیا پرداختلهانلد .نتلایج پلژوهش آنهلا
ن ان داد که وقوع خ نسا ی ایرا اتتماعی و اقتصادی زیلادی ماننلد:
کاهش عملنرد محصو ک لاورزی ،بینلاری ،کلاهش سلرمایههلا،
کاهش درآمد ،سوء ترهیه و افلزایش آسلیبپلهیری تامعله در محلدوده
مورد مطا عه را درپی داشته است ).)Naveen, 2014
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع مطا عا کاربردی بلا ماهیلت توفلی ی بلوده
است که به روش پیمای ی اترا گردید .تامعه آماری تحقیق شلام
تمام خانوار های مهاتر روستایی سلاکن در شلهر بیرتنلد و عملدتا
ساکن در محال فقیر و حاشیهای شهر بودند .براساس سرشلماری
سال  ،1390تعداد  30032مهاتر به شهر بیرتنلد وارد شلده کله از
این تعداد  8266ن ر ( 2296خانوار) مهاترین روستایی هستند .تعداد
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پیامدهای مهاجرت روستا – شهری بر ناپايداری شهر بیرجند
 .1روند تحوالت جمعیتی شهر بیرجند

تدول ،2روند تحو تمعیت شهر بیرتنلد را از سلال  1335تلا
 1395ن ان میدهد .طبق اطالعا مرکز آمار ایران تمعیت شهر
از تعداد  13934ن ر در سال  1335به  203636ن ر در سال 1395
رسیده است.
جدول . 2تحو

در 60سال گهشته نرخ رشد تمعیت شهر بیرتند در مقایسه با نرخ
رشد تمعیت ک ور و تمعیت شهری ک ور ،رشد بیشتری داشته
و ینی از مهمترین د یل افلزایش تمعیلت آن مهلاتر بلوده
است .در فورتی که زیر ساختهای زم متناسب با رشد تمعیت
در شهر فراهم ن ده و ساکنان از رفاه نسبی برخودار نبوده و منجر
به ناپایداری شده است.

تمعیت ک ور ،تمعیت شهری ک ورو شهر بیرتند از سال  1335رایت 1395

سال

جمعیت کشور (نفر)

نرخ رشد جمعیت کشور

جمعیت شهری کشور (نفر)

1335

18954704

نرخ رشد جمعیت شهری کشور جمعیت شهربیرجند

نرخ رشد جمعیت

-

5597161

-

13934

-

3/13

9714612

5/02

25854

6/4

1355

33708744

2/71

15854680

4/93

46943

6/2

1365

49445091

3/91

26952894

5/41

81798

5/7

1375

60055488

2/5

36808400

2/94

127608

4/9

1385

70495782

1/62

48242797

2/74

166138

1/9

1390

75149669

1/29

53646661

2/15

178020

3

1395

79926270

1/24

59146847

1/97

203636

2/72

1345

l25788723

مأخذ :مرکز آمار ایران ،سالهای 1335تا 1395
 .2اشتغال و بیکاری

در سال  1395در استان خراسان تنلوبی ،از تمعیلت  10سلا ه و
بیش تر 32/6 ،درفد در بخش ک اورزی 29/6 ،درفد در بخلش
فنعت و  37/8درفد در بخش خدما اشترال داشلتهانلد و نلرخ
بیناری استان  13/4درفد بوده که در مقایسله بلا میلزان آن در
ک ور بیشتر است .نرخ بیناری مردان شهری استان  8/2درفلد
بوده که در مقایسه با ک ور (11/5درفد) پلایینتلر اسلت و نلرخ
بیناری زنان شهری استان با  37/5درفد از نرخ بینلاری زنلان
ک ور ( 26/5درفد) با تر اسلت .در نقلاط شلهری اسلتان 13/7
درفد در بخش ک اورزی 30 ،درفلد در بخلش فلنعت و 56/3
درفد در بخش خلدما اشلترال دارنلد (آملارگیری نیلروی کلار
تابستان  .)39 :1395با توته به ایلن کله شلهر بیرتنلد نقلش و
عملنرد خدماتی دارد .با تر بلودن نلرخ بینلاری اسلتان و زنلان
شهری استان از ک ور و زنان ک ور و شلهر بیرتنلد ،حنایلت از
ناپایداری شهری دارد.

استان خراسان تنوبی  102/56بوده است .بلر اسلاس آملار سلال
 ،1390نسبت تنسی ک ور  ،102استان ،100/9شهرستان بیرتند
103/9و شهر بیرتند  104/1بوده است (مرکز آمار ایران.)1390 ،
نسبت تنسی در سال 1395در ک ور 102/7و در اسلتان 102 /9
بوده است .با بلودن نسلبت تنسلی در شلهر بیرتنلد ناشلی از
مهاتر بیشتر مردان به این شهر ،بوده است.
 .4تبیین توسعه فیزيکی شهر بیرجند براساس مدل هلدرن

مساحت شهر بیرتند از ابتدای ت نی خلود در بلا ی تللههلای
مرکزی دشت تا سال  55 ،1335هنتلار و رشلد فیزینلی بسلیار
کندی داشته است و از آن تلاریخ بله ایلن سلو نیلز تحلت تلثییر
تریانا شهرن ینی سه دهله اخیلر ک لور و منطقکه ابتکدا بکه
آرامی و سپس به تندی توسعه یازته و به تکدری از ذوسکته
بازت قدیمی وارج شد در پهنه دشت بیرتنلد بلر روی اراضلی

(2.Heldren Model

 .3نسبت جنسی

نسبت تنسی در سال  1375در ک ور  103و در اسلتان خراسلان
تنوبی  ،101/5در سلال  1385نسلبت تنسلی ک لور  104و در

2

)

( ) = Ln

( ) +Ln

( Ln
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قب و بعد از مهاتر ت او معنادار داشته است.
 اولويتبندی عوامل فشار يا دافعهایدر میان عوام دافعهای مهاتر های روستایی با است اده از آزمون
فریدمن انجام گرفت .با توته به اطالعا تدول  5و سط معناداری
به دست آمده ،مالحظه می شلود کله در میلان عوامل دافعلهای
مهاتر های روستایی« ،عوام اتتماعی و خدماتی» بیش تلرین
تثییر را داشلته اسلت و بعلد از آن عوامل اقتصلادی ،آموزشلی و
پژوه ی ،فرهنگی و مههبی ،طبیعی و سیاسلی ،در او ویلتهلای
بعدی قرار میگیرند.
با توته به نتایج تلدولهلای 1و  ،5در بلین عوامل دافعلهای
مهاتر ها به شهر بیرتند ،خ نسا ی و پیامدهای اقتصادی آن و
از عوام تاذبهای ،دسترسی به کار و درآمد ،بلیشتلرین تلثییر را
داشته است) تثیید میشود.
3

 تاثیر مهاجرتهای منفی ناشی از تغییرات آب وهوايی (خشکسالی) ،در پسرفت حوزه پسکرانه شهری و
کاهش سطح پايداری توسعه شهری بیرجند:

براساس تحلی دادهها (موارد  1تا  )13پیامدهای مهاتر
روستا -شهری بر ناپایداری شهر و نتایج آزمون ناپارامتری
دوتملهای و آزمون ناپارامتری ویلناکسون و نتایج تدولهای ،1
 4 ،3 ،2و  ،5م خص میشودکه مهاتر من ی ناشی از ترییرا
آب و هوایی (خ نسا ی) ،سبب پسرفت حوزه پسنرانه شهری و
کاهش سط پایداری توسعه شهری بیرتند شده است.
بحث و نتیجهگیری
مهاتر همواره پیامدهای مثبت و من ی در نواحی مهاتر فرسلت
و نللواحی مهاترپللهیر در پللی دارد .شللهر بیرتنللد بللا توتلله بلله
پتانسی های موتود و عملنردهای گوناگون :دان لگاهی ،اداری-
سیاسی ،آموزشی ،نظامی ،بهداشتی و تجاری -خدماتی بلهعنلوان
کانون تاذبه تمعیتی بهخصلوص تلهب روسلتائیان عمل کلرده
است .نتایج توفی ی پژوهش ن ان داد از  329خانوار نمونه آماری
اکثر افراد مهاتر ( 89/4درفد) توان یلا میانسلال و 12/8درفلد
آنها بیسواد و  82/7درفد مهلاترین ،دارای ملدرک تحصلیلی
دیللم و کمتر هستند .نسبت تنسی مهاترین  98/07و روستاهای
نزدینتر به شهر بیرتند مهاتر بلیشتلری و روسلتاهای دورتلر
مهاتر کم تری داشته انلد .میلانگین فافلله روسلتاهای مهلاتر
فرست تا شهر بیرتند  68/9کیلومتر است.
برای تجزیه و تحلی استنباطی دادهها و بررسی میزان تثییر هر
یک از عوام مؤیر در مهاتر افراد به شهر بیرتند ،از آزمون
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ناپارامتری دوتملهای است اده شده است .نتایج ن ان داد :در مهاتر
به شهر بیرتند در بین "عوام طبیعی" ،خ نسا ی بهعنوان عام
دافعه ،در بین عوام " آموزشی و پژوه ی" «،ادامه تحصی فرزندان
خانواده در مدارس شهر» ،در بین"عوام اقتصادی"«،دستیابی به
شر وکار» و «کسب درآمد بی تر در شهر» بهعنوان عام تاذبه ،در
بین عوام "اتتماعی و خدماتی" عواملی از قبی « :وتود امنانا
بهداشتی و درمانی در شهر»« ،وتود امنانا رفاهی و خدماتی در
شهر» « ،وتود امنانا زیربنایی (آب ،برق ،گاز و )...در شهر»،
«وتود امنانا مخابراتی ،ا نترونینی و نوین در شهر» و «کسب
منز ت و پایگاه اتتماعی در شهر» بهعنوان عوام تاذبه ،در بین
عوام "فرهنگی و مههبی"« ،مناسب بودن شرایط بهتر برای تربیت
فرزندان در شهر» و در میان "عوام سیاسی" « ،امنیت بیشتر
خانوار در شهر» بهعنوان عوام تاذبه ،بیشترین تثییر را داشتهاند .با
نتایج آزمون فریدمن ،در میان عوام دافعهای مهاتر های روستایی،
«عوام اتتماعی و خدماتی» بیشترین تثییر را داشته است و بعد از
آن عوام اقتصادی ،آموزشی و پژوه ی ،فرهنگی و مههبی ،طبیعی
و سیاسی ،در او ویتهای بعدی هستند .در مجموع میتوان گ ت :که
نقش عوام دافعهای روستایی در مهاتر روستا -شهر ،بیشتر از
عوام تاذبه شهری بوده است.
مهاتر که خود نتیجه نابرابریهای منانی و بلی علدا تیهلای
منطقهای اسلت ،بله د یل ویژگلیهلای خلاص مهلاتران و علل
مهاتر پیامدهای من ی متعددی برای روستاها و شهرها به دنبلال
دارد که از تمله آنها  :تخلیه روستاها ،کلاهش تمعیلت روسلتاها،
ظهور و گسترش پدیده حاشیهن ینی ،افزایش تمعیلت شلهر ،رشلد
فیزینی شهر ،ناهنجاریهای اتتماعی ،م نال اقتصادی ،محلیط
زیستی و در نهایت ناپایداری شهر بیرتند شده است.
راهکارها
با توته به یافتههای تحقیق ،پی نهاد میشود:
 مهاتران روستایی ،به د یل نداشلتن تلوان مهلارتی و اقتصلادی
مناسب ،نقاط حاشیهای شهر را برای تهیه مسنن ارزان قیمت بلر
میگزینند .ها برای ایجاد شر  ،اسنان ،تثمین امنانا رفلاهی و
خدماتی مهاتران در شهرها ،سازماندهی تریانهای مهلاتر در
شهرها و همچنین ایجاد نهادی بلرای سلازماندهی تریلانهلای
مهاتر در شهرها ضرور دارد؛
 ینی از راهنارهای ماندگاری تمعیت در روسلتاها بلهخصلوص در
ایام خ نسا ی و بیناری ،سرمایهگهاری و رونلق فلنایع دسلتی و
ایجاد اشترال از طریق کارهای تنبی یر ک اورزی است؛

