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 29/29/9193تاریخ تصویب:          14-23صص      22/24/2193تاریخ دریافت: 

 چکیده
 سراتتار در تغییرر روستاها، در تحول یهاجنبه از یکی. نیستندمستثنا  اصل این از نیز روستایی یهاعرصه و است تحول حال در جهان هدف:

 روسرتاهای کرهنیا بره توجره با. است ایمنطقه مادرشهرهای وشهرها کالن بزرگ، شهری مراکز پیرامون روستاهای یریپذتیجمع و جمعیتی

 و ریزیبرنامره بررای ها،آن عیتجم ماندگاری و یریپذتیجمع علل پیوندند،می شهر محدوده به نهایت در تکمیلی، ایعرصهعنوان به پیرامونی،

 حریم در -باهنر شهرک- تیابان قلعه روستای یریپذتیجمع علل بررسی هدف با حاضر تحقیق. باشدمی ضروری گرفته، صورت تغییرات کنترل

 .گردید انجام مشهدشهر کالن

 یهراداده تحلیرلمنظور . برهاسرت گرفتره صرورت اسنادی و میدانیصورت به اطالعات گردآوری و بوده تحلیلی -توصیفی تحقیق روش روش:

 بره مهاجر تانوار سرپرست 143 نظر حاضر تحقیق در. گردید استفاده ARC GIS از نقشه ترسیممنظور به و SPSSافزار نرم از یاپرسشنامه

 .گرفت قرار یموردبررس تیابان قلعه یریپذتیجمع شده شناسایی علت 22 مورد در تیابان قلعه

 واریانس از درصد 33.93 که شده شناسایی عامل هشت اولیه، متغیر 22 ترکیب از عاملی تحلیل روش در که دهدمی نشان تحقیق نتایج :هایافته

 حرد در قیمرت ارزان مسرکن» عامرل نیتررمهم و اولرین شده، شناسایی عامل هشت بین از. کندمی تفسیر را تیابان قلعه یریپذتیجمع علل

 دوم عامل. است بعدی هایعامل به نسبت اول عامل اهمیت نشانگر امر این. دینمایم تبیین را واریانس از درصد 21.24 دودح که بوده «استطاعت

 . است واریانس کل درصد 14.9 با «دسترسی و مکانی موقعیت» عامل و 13.9 با «اشتغال و اقتصادی مسائل» به مربوط ترتیب به سوم و

 ی جمعیتی پیراشهری است.هاهستهمحدودیت تحقیق فقدان آمار و اطالعات در مورد  نیترعمدهها/ راهبردها: محدودیت

 را شهر بر اثرگذاری و اثرپذیری یهانهیزم بیشترین گذار،در حال  فضاهای عنوان به نسبتاً نواحی پیراشهری واقع روستاهایراهکارهای عملی: 

 واقع گردد. مؤثردر جهت ساماندهی این فضاهای سکونتی  ندتوایم هاآنی ریپذتیجمعلذا شناسایی علل . دارند

 .باشدیم تریکلدر چند عامل  ی پیراشهریهاسکونتگاهمهاجرین به  انگیزه : نوآوری مقاله در بررسیاصالت و ارزش

 .عاملی تحلیل روش مشهد، مادرشهر حریم، روستاهای ،یریپذتیجمعها: کلیدواژه
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

 اقتصادی، ساتتارهای پیوسته بیرونی، و درونی مختلف عوامل     

 به بسته و داده قرار ریتأث تحت را روستاها کالبدی و اجتماعی

 ؛شوندیم سبب را هاآن در کمی و کیفی تغییرات روستا، یهایژگیو

 را آن پیرامون و سکونتگاه تود در منفی و مثبت تأثیرات تواندیم که

 با آن مجاورت ویژه به و روستا مکانی موقعیت. باشد داشته دنبال به

 از یکی محلی، و یامنطقه ملی، سطوح در بزرگ شهری مراکز

 روستاها عملکردی و ساتتاری تغییرات سازنهیزم عوامل نیترمهم

 .شودیم محسوب

 نیز و جمعیت روزافزون افزایش از یبرتوردار جهت به مادرشهرها   

 و هایدگرگون همواره عملکردی، روابط و فضایی متقابل راتیتأث

کنند می تحمیل تود پیرامونی نواحی به را ایعمده تغییرات

 مادرشهرها بین حاکم مناسبات و روابط .(131، ص.1932 ظاهری،)

 برتوردار زیسلطه آم و نابرابر ماهیتی از عمدتاً  پیرامونی مناطق و

 ،هاسکونتگاه مرتبه و اندازه فضایی، سازمان در تحوالت این. است

 کاربری تغییر پایه، اقتصاد در تغییر روستایی، اندازچشم شدن یشهر

 هاآن نیترمهم از فعالیت و جمعیت ترکیب و تعداد در تغییر اراضی،

 کالبدی و اقتصادی ر اجتماعی ساتتار دگرگونی نتیجه در که بوده

( 2، ص.1939 وفا، مهدویسازند )می فراهم را پیرامونی فضاهای

 سبب مادرشهرها در ژهیوبه شهری جمعیت رشد است بدیهی

 افزایش جمله از عواقبی امر این و شده مسکن متقاضیان افزایش

 بازیبورس و شهر محدوده در مسکن و زمین قیمت برابری چندین

 روند این ادامه دارد؛ پی در را شهر حاشیه گسترش و تواریزمین و

 نسبی مزیت دارای روستاهای به مهاجر جمعیت جذب باعث

 دسترسی نیز و ترارزان مسکن نیتأم جهت مادرشهر، پیرامون

 تورم سازنهیزم تود که شد تواهد آن تدمات و شهر به ترآسان

 این در جمعیت کیفی و کمی یهایژگیو در تغییر و جمعیتی

 .گرددیم روستاها

 در روستا و شهر میان تعامل افزایش و شهری فضاهای توسعه   

 نواحی ویژه به شهرها پیرامون نواحی در یراتیتأث اتیر یهاسال

 و کشت زیر اراضی کاهش: ازجمله است نهاده جای بر روستایی

 قیمت افزایش ،هانیزم کاربری تغییر کشاورزی، یهاتیفعال کاهش

 مصرف الگوهای ترویج شهرها، پیرامون روستایی نواحی در زمین

( 19، ص.1939و همکاران،  طاهرتانی) هیحاش روستاهای در شهری

 .روستاها آن جمعیت کیفی و کمی یهایژگیو در تغییرات و

 رشد باالترین و کشور مادرشهر نیتربزرگ تهران، از پس مشهد   

 این عمده بخش. است کرده تجربه اتیر سال چند در را شهرنشینی

 را نفر هزار 322 بر بالغ جمعیتی که دارد اتتصاص حاشیه به رشد

 شامل شهر اطراف در...( و روستا شهر،) یتیجمع هسته 92 در

 کمبودها، کانون شهر این نینشهیحاش مناطق کهینحوبه ؛شودیم

 یتیضد امن مسائل و فرهنگی اجتماعی، یهایناهنجار ،هایتینارضا

 که دهدیم نشان شواهد .(3، ص.1934 هادیزاده،است ) شده

 روستایی یهاسکونتگاه کالبدی توسعه آن تبعبه و جمعیت افزایش

 از و گرفته صورت یزیربرنامه و کنترل بدون اغلب شهر، نفوذ حوزه

 حوزه روستاهای از یامالحظه قابل تعداد مهاجرپذیری دیگر سوی

 توسعه باعث تنها نه مشخص نهاد و مرجع وجود عدم و شهر نفوذ

 اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در بلکه شده، هاآن نامتوازن کالبدی

 پدید را فراوانی یهاینابسامان و مشکالت نیز یطیمحستیز و امنیتی

 را هاکانون این مشهد، شهر به جمعیتی مراکز این وابستگی. اندآورده

 یهاآستانه بودن دارا رغمبه و ساتته محروم پویایی و انسجام از

 یهاگروه توابگاهی مراکز به را هاآن از بسیاری باال، جمعیتی

 (.4، ص.1939 سیدی،است ) کرده تبدیل درآمدکم

 جمعیت کل از گرفته، صورت اکتشافی مطالعات اساس بر   

 حدود ،1934 سال در مشهد شهرستان روستانشین نفری 419994

 هک اندساکن مشهد شهر از کیلومتر ده از کمتر یافاصله در 22%

 ،اندکرده تجربه 24-34 دهه در را %9 از بیش سالیانه جمعیت رشد

 برابر دو 1422 سال در هاآن نفری هزار 232 جمعیت رشد، این با

 ترمتورم روزروزبه مشهد پیرامون در روستاها این و شد تواهد

 غرب شمال جانب از مشهد شهر در نسبی ادغام با و گردید تواهند

 ناهنجارتر را آن فرهنگی و اجتماعی لبدی،کا سیمای شرق شمال و

 بنابراین؛ افزود تواهند مشهد شهری مسائل حجم بر و کرده پیش از

 تود تاص یهایژگیو نسبت به محدوده این در واقع روستاهای

 و اثرپذیری یهانهیزم بیشترین گذار، در حال فضاهای عنوانبه

 نینشهیحاش یاهمحدوده گسترش روند. دارند را شهر بر اثرگذاری

 اتیر یهادهه از که روستاها این برنامهیب توسعه اثر در شهری

 آن، با مرتبط مشکالت و شهر افقی رشد بر عالوه داشته، جریان

 پیرامون روستایی یهاحوزه بر کارکردی و ساتتاری فراوان معضالت

 برتی برای شرایطی چنین تکرار احتمال آینده در و کرده تحمیل

 جذب علل موردی بررسی رونیازا. دارد وجود نیز هانآ از دیگر

 برای راهکارهایی ارائه جهت پیرامونی، یهاسکونتگاه به جمعیت

 اقتصادی-اجتماعی تغییرات با که جمعیت رشد یزیربرنامه و کنترل

 .باشدیم ضروری دارد، دوسویه یارابطه کالبدی و
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 در عمدتاً  که شهدم حاشیه روستاهای از برتی اتیر یهادهه طی   

 جمعیت جذب با دارند، قرار شهر به منتهی اصلی محورهای مجاورت

 دارا را روستا تصوصیات فرهنگی و اجتماعی لحاظ به اگرچه زیاد،

 همراه به را یفراوان دگرگونی فیزیکی و اقتصادی جهات از ،باشندیم

 یهاهسته و شهرک ،روستا شهر هاآن به مواردی در و داشته

 مشهد، به ترکینزد روستاهای است بدیهی. گرددیم اطالق یجمعیت

 محدوده به تدریج به روستایی، و شهری عملکرد و کارکرد نتیجه در

 گلشهر التیمور، شهرک توانیم جمله آن از که ؛اندوستهیپ تدماتی

 این از بعضی. برد نام را( ساتتمان قلعه) ییرجا شهید شهرک و

 جمعیتی بعد از که وجودی با ،«تیابان قلعه» مانند ،هاسکونتگاه

 لحاظ به اما هستند، دارا را شهر به شدن تبدیل توانایی

 نی( امشهد شهر حریم در قرارگیری ازجمله،) یقانون یهاتیمحدود

 و واحد مدیریت و نظارت عدم هاسال از پس لذا و نبوده میسّر امر

 افزایش یی،روستا مدیریتی نهادهای فروپاشی و ناکارآمدی و مؤثر

 متعدد، کالبدی و اقتصادی اجتماعی، معضالت و جمعیت هیرویب

 بررسی. است شده انجام رسمی طوربه مشهد، شهر به آن الحاق

 تعداد ،دهدیم نشان تیابان قلعه جمعیت توجهقابل تغییرات

 سال در نفر 41991 به 1944 سال در نفر 4334 از آن جمعیت

 .(1شکل ) است دهیرس 1932
 

 
طی  ابانیقلعه ختغییرات تعداد جمعیت و خانوار  -1 شکل

 55-55دوره 
مرکز . مسکنعمومی نفوس  یهایسرشمار: مرکز آمار ایران، مأتذ) 

 (شهرستان مشهد 2بهداشت شماره 

آن در مقایسه با  مالحظهقابلو تفاوت  تغییرات جمعیت ،نیباوجودا

منفی  یهایژگیوو در نظر داشتن  سایر روستاهای حریم شهر مشهد

رواج بزهکاری و معضالت اجتماعی، کیفیت نازل  ازجملهمنطقه )

دافع جمعیت باشند؛ این سؤال مطرح  توانندیم ( کهو... بافت کالبدی

که: چه عواملی در انتخاب قلعه تیابان برای سکونت نقش  شودیم

و در این رابطه، هریک از عوامل اقتصادی، اجتماعی و  ؟اندداشته

؟ بر این اساس، هدف این باشندیمی چه سهمی را دارا کالبد

 عنوانبهمطالعه، بررسی انگیزه مهاجرین از سکونت در این منطقه، 

با منشأ روستایی  یهاسکونتگاه یاغدهی رشد هیکی از جوانب مسئل

 .باشدیمدر حریم مادرشهر مشهد 

 . پیشینۀ تحقیق2. 1
 و میالدی 1342 دهه دودح از عمده طوربه شهرها حریم روستاهای

 قرار توجه مورد بیشتر بزرگ، شهرهای به فزاینده مهاجرت دنبال به

 عوامل و درونی یهایژگیو و موقعیت اساس بر روستاها این. گرفتند

 صنعتی، تولیدی، متفاوت کارکردهای ،هاآن بر مؤثر بیرونی

 اب ییهاتیجمع و پذیرفته را توابگاهی-سکونتی و تفریحی-توریستی

 در تحوالت پیدایش. اندنموده جذب را متنوع تصوصیات و اهداف

 مختلف جوانب در پژوهش انجام به را محققین پیرامونی، روستاهای

 کاالها، مردم، افزایش در حال جریان بررسی. است کرده ترغیب آن

 بین اجتماعی و اقتصادی زیربناهای و فراغتی امکانات ارتباطات،

 حفظ ضمن شهر، به شده تبدیل پیرامونی روستاهای و شهرکالن

، روس وورم و )برایانتژاپن در ،هاآن اطراف کشاورزی ساتتارهای

 توزیع و جاکارتا شهر جمعیت سریع رشد مطالعه (1332، 1مکلالن

 دنبال به شهر حومه روستاهای در فقیر مهاجران تصوصبه جمعیت

 شهر یهحاش به دسترسی بهبود و عمومی ونقلحمل سیستم توسعه

 در آن تأثیر و روستا شدن شهری پدیده نقد ؛(2222، 2)هوتابارات

 غربی اروپای در روستاها اجتماعی و اقتصادی کالبدی، تغییر

 جمعیت رشد و شهرگریزی فزاینده روند بررسی (؛2222، 9)آنتروپ

 (؛2224، 4)میشل  امریکا یشهرهاکالن در پیرامونی روستاهای

 بررسی و روستاها به شهری مراکز از معیتج انتقال پیرامون تحقیق

 مهاجرین مقصد و مبدأ اقتصادی و اجتماعی تصوصیات جغرافیایی

-سکونت (؛2222 4)والفورد، ولز در بیستم قرن پایانی یهادهه در

 کانادا در کبک شهر حومه روستاهای در مرفه و متوسط طبقه گزینی

 (2212، 9و سیمارد)گیوموند  روستاها در پدیده این اثرات و علل و

 پیرامون روستاهای مورد در شده انجام یهاپژوهش از ییهانمونه

 جمعیتی تصوصبه و ساتتاری تغییرات و مادرشهرها و شهرهاکالن

 .باشدیم جهان در هاآن

 1992 دهه از عمده طوربه زمینه این در تحقیقات ایران، در   

 توجه شهرها، حریم ایروستاه بررسی در البته گرفت؛ قرار موردتوجه

 این کالبدی تحوالت و کشاورزی اراضی کاربری تغییرات به بیشتر

 .است بوده معطوف روستاها

 گسترش در جغرافیایی عوامل نقش تبیین به ،(1993) ییرهنما  

 روستایی نواحی کالبدی تحوالت بر توسعه این اثرات و تهران

 در روستاها از یوسیع شبکه نتایج حاکی از آن است که و پرداتته

 در ضمن و داده شکل تغییر بزرگی شهرهای-روستا به شهر پیرامون
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 به آن طبیعی مراحل و گذران شهری تکامل ضوابط شکستن هم

 و ندیآیم شمار به شهر نه که اندشده تبدیل شهری یهایناهنجار

 .باشندیم دارا را روستایی اصیل تصوصیات نه

 باهدف تحلیلی-توصیفی یتحقیق در (1922همت ) شهبازی  

: ردیگیم نتیجه کهریزک، دهستان در آمده به وجود تحوالت بررسی

 اقتصادی، یهاجنبه تمامی در تحوالت سبب تهران شهرکالن

 جذب با و گردیده تود پیرامون نقاط فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 روستاها، گسترش و رشد باعث کشور نقاط تمامی از مهاجر جمعیت

 بروز و تود نفوذ تحت منطقة در اقماری یهاشهرک و هاروستاشهر

 شده پیرامون یهاسکونتگاه و تهران شهر در هایناهنجار و مشکالت

 .است

 روستای در پیمایشی تحقیقی در ،(1939) یسلطان و سعیدی  

 را شهری یگذارهیسرما مشهد، شهر کیلومتری 14 در واقع حصار،

 یهاتیقابل افزایش و دانسته ستارو کالبدی تحوالت عامل نیترمهم

منجر به  عوامل این. کنندیم ذکر آن نتایج از را گردشگر جذب

 و جمعیت افزایش قبیل از اقتصادی-اجتماعی یهایدگرگون

 زندگی شیوة به گرایش جمعیتی، بافت در تغییر روستا، مهاجرپذیری

 .گردید کالبدی یهایدگرگون و شغلی ترکیب در تحوالت و شهری

 ،رندیگیم نتیجه اسنادی پژوهشی در( 1932) زادهیهاد و شایان  

 دچار تود اطراف روستایی یهاحوزه با پیوند در مشهد شهر

 با آن اطراف روستاهای و شهر حریم مناطق و بوده نابسامانی

 این عامل نیترمهم. باشندیم مواجه پیچیده معضالت و مشکالت

 متولی و واحد مدیریت نبود و قانونی جایگاه فقدان در نابسامانی

 .باشدیم مشخص

 شهر پیرامون روستاهای ادغام ( روند1931) ینارید همچنین  

 مشکالت( 1934) یدیس آن، فیزیکی رشد به توجه با را مشهد

 و شهر مشهد حاشیه( شهر-روستا) یتیجمع مراکز فضایی -مکانی

 أثیرت و مشهد شهر حاشیه اراضی کاربری تغییرات( 1934) کاللی

 .اندداده قرار پژوهش و مطالعه مورد را، اطراف روستایی مناطق بر آن

 کشورهای اغلب ند کهدهیم نشان شده انجام مطالعات درمجموع

 از هاتیفعال و جمعیّت انتقال و رشد توسعه، حال در و افتهیتوسعه

 تزش و گسترش آن تبعبه و حومه و اطراف مناطق به شهر درون

 کشورهای در ؛اندنموده تجربه را پیرامونی روستاهای سمت به شهرها

 تفریحی امکانات اجتماعی، و اقتصادی زیربناهای وجود ،افتهیتوسعه

 جذب عوامل نیترمهم پیرامونی روستاهای آرام محیط و فراغتی و

 و متوسط طبقات را مهاجرین اکثر و بوده مناطق این به جمعیت

 تغییرات رغمیعل کشورها نای در. دهندیم تشکیل جامعه مرفه

 در ییهایزیربرنامه روستا، به مهاجرت افزایش پی در گرفته صورت

 شدهانجام روستاها صنعتی و تولیدی کارکرد و اندازچشم حفظ جهت

 جمله از توسعه، درحال کشورهای در که است حالی در این. است

 پایین شاراق عمدتاً  را مادرشهرها پیرامون روستاهای مهاجران ایران،

 و درآمد و شغل به دستیابی امید به که دهندیم تشکیل جامعه

 امکان با روستاهای در متیقارزان مسکن دنبال به مادرشهر، امکانات

 و جذب میزان همچنین هستند؛ شهر نزدیکی در مناسب دسترسی

 و درونی یهایژگیو به بسته روستاها این در جمعیت نگهداشت

 .است متفاوت ،هاآن بیرونی شرایط

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 29´ مختصات در باهنر، شهید شهرک پژوهش این مطالعه محدوده

 شرقی، طول43° 49´ تا 43° 42´و شمالی، عرض99° 24´ تا °99

 وسعت با اکنونهم که سکونتگاه این. باشدیم مشهد شهر شرق در

 کیلومتر یک از کمتر فاصله با)منفصل  جمعیتی هسته هکتار، 142

 4 ناحیه عنوانبه 33 سال از و مشهد شهر حریم در( شهر محدوده از

 یهایسرشمار در ؛شودیم محسوب مشهد شهرداری 9 منطقه از

 روستای نام به ،1934 سال تا آمار مرکز مسکن و نفوس عمومی

 رضویه بخش از میامی دهستان زیرمجموعه «تیابان قلعه»

 ،1932 سال در آن جمعیت. است شدهیم شناتته مشهد شهرستان

 .است بوده( مشهد شهرستان 2 شماره بهداشت مرکزنفر ) 41991

 واقع شهر حاشیه در هکتار در نفر 224نسبی  تراکم با منطقه این

 نسبتاً  کالبدی بافت ازجمله، حاشیه مناطق تاص معضالت و شده

 و مشکالت فرعی معابر نبودن و آسفالت کم عرض مغشوش،

 فقر تفریحی؛ و ورزشی مراکز سبز، فضای تأل محالت؛ در بهداشتی

 بزه اعتیاد، کاذب؛ اشتغال باالی درصد و بیکاری فرهنگی، و اقتصادی

 قومی بافت است؛ مشهود بسیار آن در... و اجتماعی یهایو ناهنجار

 لحاظ به و بوده افغان و بلوچ فارس، اقوام از متشکل عمدتاً آن

 .است برتوردار سنت اهل و شیعه قشر دو از ،مذهبی
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 موقعیت قلعه خیابان نسبت به مشهد و روستاهای پیرامون. -2شکل 

 1932 های پژوهش،مأتذ: یافته
 

 در جمعیت سنی ساتتار و 129 جنسی نسبت 1932 سال در

 به ال،س 94 باالی و سال 94-14 ،سال 14-2 عمده یهاگروه

 توزیع الگوی مطالعه. است بوده درصد 4/4 و 9/94 ،9/23 ترتیب

 است؛ فعالیّت و کار سنین در جمعیت درصد باال بودن مبین سنی،

 جمعیت در یسالکهن و یسالانیم جوانی، میزان اندازه کهدرحالی

 مطالعات) باشدیم درصد 2/19و  9/92 ،2/43 ترتیب، به مشهد،

 در ،1934 سال مسکن و نفوس سرشماری تایجن پایه بر(. میدانی

 نسبت جمعیت، کل از %9/22 بیشتر و ساله 12 افراد محدوده، این

 نیروی نسبت و %9/93 بیشتر و ساله 12 جمعیّت به فعال نیروی

 کارگری به اشتغال که بوده %9/31 اقتصادی فعال جمعیّت به شاغل

 نرخ به مربوط رآما بودن باال اصلی دلیل تواندیم کاذب مشاغل و

 صنعت ،%3/14 کشاورزی هایبخش حاضر در حال. باشد اشتغال

. اندداده اتتصاص تود به را شاغلین از %2/49 تدمات و 9/91%

 در %3/9 تیابان، قلعه در %4/42 مشهد، شهر در شاغلین 42%

باشند یم کار به مشغول نقاط، سایر در %2/2 و اطراف روستاهای

 (.1932پژوهش،  یهاافتهی)

 . روش تحقیق2. 2
 به ،شودیم محسوب کاربردی تحقیقات نوع از که حاضر تحقیق   

 پژوهش در شده مطرح مسائل تبیین به تحلیلی-توصیفی روش

 یاکتابخانه منابع از استفاده با ازیموردن اطالعات گردآوری. پردازدیم

 به حصول و پردازش جهت .است گرفته صورت میدانی یهاروش و

 و کمی آماری یهاروش از شده، گردآوری اطالعات از هنتیج

 Excel یآمار یافزارهانرم از همچنین. شودیم یریگبهره توصیفی

 .است شده استفاده آماری یهالیتحل انجام جهت Spss و

 جمعیت، نفر 41991 شامل ،1932 سال در تحقیق آماری جامعه   

 بهداشت مرکز) باشدیم شهرک در ساکن تانوار 11232 قالب در

 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم(. مشهد شهرستان 2 شماره

 جهت. آمد دست به تانوار 244 (142، ص.1934 نیا، حافظ)

 از شهرک، بافت به توجه با تانوارها، انتخاب و پرسشنامه تکمیل

 یگذارشماره فرعی معابر و (محله 4محالت ) کالبدی یبندمیتقس

 برآورد و فرعی معابر به توجه با محله هر در. دش استفاده شده،

 و تعیین مسکونی واحد انتخاب برای فاصله عدد منازل، تعداد تقریبی
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 توسط هاپرسشنامه سیستماتیک، تصادفی روش به انتخاب از پس

 مسئله به توجه با اما؛ گردید تکمیل نمونه تانوارهای سرپرستان

 بوده ازیموردن مهاجر رهایتانوا از آمده دست به اطالعات تحقیق،

 به مربوط موارد شده، تکمیل یهاپرسشنامه میان از بنابراین است،

 تیابان قلعه متولد که تانوار سرپرست 143) یربومیغ ساکنین

 .گرفت قرار آزمون مورد( نبودند

وضعیت خانوارهای نمونه بر اساس محل تولد  -1جدول 

 سرپرست 

 1932 های پژوهش،مأتذ: یافته

 فراوانی درصدی مطلق فراوانی عیت خانواروض

 93.1 39 بومی

 92.3 143 غیربومی

 122 244 جمع

( سال 3/93 بومی) سال 9/41 غیربومی سرپرستان سن میانگین  

 سایر %2/49 مشهد، شهرستان متولد هاآن از %9/22 که ؛باشدیم

 بلوچستان، و سیستان استان %9/3 رضوی، تراسان یهاشهرستان

 یهااستان سایر از بقیه و جنوبی تراسان %9/4 افغانستان، 9/2%

 .اندبوده کشور

 پرسش به پاسخگویی برای شده انتخاب یهاشاتص به توجه با  

 گرفته کار به اطالعات پردازش جهت عاملی تحلیل روش تحقیق،

 از یامجموعه بین که است آماری فن یک عاملی، تحلیل. شد

 الگوی یک تحت تاصی رابطه ،تبطمر ریغ ظاهربه یهاشاتص

 توزیع در موجود همبستگی الگوی دارد سعی و کندیم برقرار فرضی

 به تصادفی متغیرهای تعداد کمترین برحسب را تصادفی بردار یک

 به اطالعات کردن تالصه حالنیدرع. کند توجیه ،هاعامل نام

 مفهوم نظر از شده تالصه نتیجه که ردیگیم صورت ترتیبی

 از هدف (.291، ص.1934 موسوی، و نیا حکمتاست ) داریمعن

 هر اهمیت درجه یا وزن آوردن دست به روش، این یریکارگبه

 ترکیبی یهاشاتص استخراج نیز و کمی صورتبه شاتص

 کشف آن، هدف دیگر، عبارت به؛ است( ها)عامل رهمبستهیغ

 است؛ غیرهامت میان روابط به مربوط الگوهای میان از الگو نیترساده

 توانیم را شده مشاهده متغیرهای آیا که است مطلب این دنبال به و

 تبیین اساسی و وسیع گونه به( عامل) ریمتغ کمتری تعداد پایه بر

 (.42، ص.1933 پورطاهری،کرد )

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

 عوامل تحقیق، محدوده از کلی شناتت و اکتشافی مطالعات پایة بر

 دیدگاه از آن، در سکونت تداوم و باهنر شهرک انتخاب در مؤثر

 جدولاند )شدهمشخص تحقیق یهاشاتص عنوانبه آماری، جامعه

2.)

  قیتحق یهاشاخص -2جدول 

 1932 های پژوهش،مأتذ: یافته

 متغیر ردیف متغیر ردیف

1 
 ابانیدر قلعه تمتنوع  یشغل یهافرصتوجود 

پس از الحاق به ) یابانتی قلعه هنگفر و یاجتماع تیوضعد هبوب 14

 مشهد(

2 
 مشهد به نسبت زندگی هایینههز بودن تریینپا

، آستان قدسمزرعه ) یابانت قلعه اطراف در شغلی فرصت وجود 19

 نیروگاه و ....(

 تفاوت زیاد قیمت زمین و مسکن نسبت به مشهد 12 تیابان قلعه نسبی موقعیت 9

 آنان از تبعیت و آشنایان و اقوام مهاجرت 13 مشهد بهآسان  دسترسی ومناسب  ونقلحمل 4

 تسنن اهل جامع مسجد وجود 13 وآمدهارفتکاهش هزینه  4

 ابانیت قلعه نیساکن با یفرهنگ و یاجتماع اتیشباهت تصوص 22 فاصله کم محل کار و محل سکونت 9

 به امکانات بهداشتیدسترسی آسان  21 نزدیکی به مشهد واسطهبه شغلی یهافرصت وجود 2

 شهری هاییرساتتزوجود تدمات رفاهی و  22 قیمت پائین مسکن 3

 سترسی آسان به امکانات آموزشید 29 قیمت پائین زمین 3

 مشهد نینسبت به ساکن ادیز تیعدم احساس محروم 24 اجاره بهاء پائین مسکن 12

 ذ هویت شهریات 24 نزدیکی واسطهبهمشهد  امکانات از استفاده سهولت 11

 ایجاد رضایت از شغل 29 در قلعه تیابان نسبت به مشهد وسازساتتراحتی  12

 زندگی از رضایتایجاد  22 شهرکالندسترسی به بازار  19

  امنیت اجتماعی 14
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 مبانی نظری تحقیق. 3
اجتماعی ایران طی چند دهه گذشته  –تحوالت اقتصادی ازآنجاکه   

وسعه ملی بر ت یهااستیسدر شهرها انعکاس یافته و عمده  طوربه

است؛ بنابراین گرایش به  افتهیتداومگرایی محور شهرنشینی و شهر

در توسعه ملی بوده  مؤثر یهایاستراتژتوسعه شهرنشینی یکی از 

اما اتخاذ چنین ؛ (119 ، ص.1939 و پوراحمد، ورلهیپاست )

از  یمندبهرهامید  شهری به -روستا یهامهاجرت، ییهااستیس

از تدمات و امکانات را در پی داشته و از طرفی  یترمطلوبسطح 

در شهرهای بزرگ و  هایزیربرنامهو  هایگذارهیسرماتمرکز 

سکونتگاهی و عدم تجهیز و  مراتبسلسلهبه ساماندهی  یتوجهیب

کارآمد شهرهای کوچک و روستاشهرها در عمق  یهایزیربرنامه

یی، روند مهاجرت به مادرشهرها را تشدید کرده و مناطق روستا

 دهندیممهاجرین روستایی که عمدتاً اقشار ضعیف جامعه را تشکیل 

زندگی در  یهانهیهزو  مسکن نیتأمبه دلیل عدم توانایی در 

محدوده تدماتی شهرها، امکان جذب در بافت شهری را نداشته و 

گزیده و گسترش  در روستاها و مراکز جمعیتی حاشیه شهر سکنی

؛ که این روند با اصطالحات شوندیمرا باعث  ینینشهیحاشدامنه 

شده بیان « 3روستانشینی شهری»و « 2شهری ینینشهیحاش»

و در تمام کشورهای درحال توسعه قابل ( 194 ، ص.1932 افراتته،)

بسیاری از این مهاجران تعلق فضایی کاماًل مشخصی . مشاهده است

کنند و عرصه روستایی و شهری زندگی و فعالیت مینداشته، در هر د

ی شهر ینیروستانشبرتی عوامل مؤثر در ( 24، ص.1932 سعیدی،)

 باال بودن، بحران شهرها و توانیمرا  «3شهرگرایی روستایی»یا 

زندگی و مسکن، قدرت جاذبه روستاهای پیرامون شهر،  یهانهیهز

ستاهای پیرامون و نوع رابطه شهر با رو ونقلحملنقش وسایل 

 (.143-143، صص.1932 افراتته،دانست )

شهرگرایی باعث دگرگونی در روند تحوالت جمعیتی روستاها    

طبق مدل شهرگرایی لوئیس و موند، سه مرحلة . شودمی

در این  21پذیریو جمعیت 11، تعادل جمعیت12زداییجمعیت

مرحله  تحوالت قابل بررسی است؛ چنانچه ورود نواحی روستایی از

اول به مرحله دوم و سوم، معمواًل از طریق شهرگرایی و گسترش 

کارکردهای توابگاهی، تفریحی و صنعتی در نواحی روستایی تحقق 

روستاهای واقع در حریم شهرها به ( 39، ص.1931 رضوانی،) ابدیمی

کالبدی با شهر، از امکانات، -دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی

که  باشندیممتعددی برتوردار  یهاچالشو  هاصتفر، هاتیمحدود

از  یمندبهره. در دیگر روستاهای کشور به چنین شدتی وجود ندارد

و تدمات شهری  هارساتتیزشبکه ارتباطی مناسب، استفاده از 

های فرصتاجتماعی و -اقتصادی و فرهنگی هاینهیزم در ژهیوبه

 صرافی،باشد )کان پذیر میینگونه از روستاها امبرای ا ،در شهر شغلی

 (21 ، ص.1922

درونی و عوامل بیرونی  یهایژگیوروستاهای پیرامونی بر اساس   

 یهاچالشو  هافرصت، هاتیمحدودامکانات، و نیز  هاآنمؤثر بر 

بالقوه و بالفعل تود، عرصه تغییر و تحوالت مختلف جمعیتی، 

تحوالت، بسته  ؛ بررسی اینباشندیماجتماعی و کالبدی -اقتصادی

، رامونیپ -مرکز یهاهینظر، در قالب هاآنبه شرایط مکانی و زمانی 

، (224-322 ، صص.1932 ،یرجبو  یزدیی پاپل) 19قطب رشد

 و تدول( 221 ، ص.1932 )اهلرس، وریبهره یدارهیسرما

 ،یقادرمز) 14شدن یمعکوس قطب، (1933 رهنمایی،) ینیشهرنش

 ، ص.1932 ،سعیدی) 14یانطقهراهبرد شبکه م( 23 ، ص.1933

 است. ریپذامکانو نظریات مشابه دیگر ( 429

را به دنبال دارد،  ینینشحومهبا افزایش جمعیت در شهر که پدیدة   

گسترش »یا  «19تزش شهری»تزش شهری نیز شروع تواهد شد. 

پراکندگی و گسترش  درواقع( 1933 )سیف الدینی، «شهر یةرویب

آن را  یهایژگیوکه  ر پیرامون آن استنامنظم اجزای شهر د

 چنین برشمرد: توانیم

 روستایی؛ یهانیزمپراکنش کنترل نشدة رشد شهر بر روی  .1

 تراکم جمعیتی نسبتاً پایین؛ .2

 کشاورزی و روستایی؛ یهانیزم زودهنگامتغییر کاربری  .9

 شهر به پیرامون؛ یةرویبگسترش  .4

 درشهر؛منتهی به ما یهاجادهپراکنش شهر در امتداد  .4

 اتفاقی، بدون برنامه و نامنظم؛ و یهاگسترش .9

هم سابقًا مجزا از  یهاسکونتگاهموارد( به هم پیوستن  شتریدر ب) .2

 (.121 .، ص1933قادرمزی،  و ضیاءتوانا)

و پراکنده  عیرشد سر یبه معناطی پدیده تزش شهری که    

با فشار در درون ، شهر کوچک است یشهرها یمتروپل و حت ینواح

یی جمعیت پذیر، روستا یهاو سکونتگاه رشد کرده ییروستا یواحن

به عبارتی (؛ 14، ص. 1333، 12)کریگررندیگیمدر درون شهرها قرار 

مهاجر به  تیو جذب جمع سوکیشهر از  یکیزیگسترش ف

 مروربهشهر  یسوبه هاآنی کیزیشهر و توسعه ف هیحاش یروستاها

پیامدهای این فرایند  .شودیممذکور در شهر  یسبب ادغام روستاها

شهر  یاچندهستهبا استفاده از نظریات ساتت قطاعی و ساتت 

 .باشدیم( قابل تبیین 422-412، صص.1923 شکویی،)

تزش شهری همواره با تغییر کاربری اراضی  کهواقعیت این است 

پیرامون شهر همراه است؛ زیرا ساکنان شهرهای بزرگ در مناطق 
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. این شوندیماز محدودة موجود شهر پراکنده  تربزرگمادرشهری 

 یهاسکونتگاه یریگشکلپراکنش جمعیتی نیز معموالً منجر به 

شدن  تربزرگ صورتبهتودرو در حاشیة شهرهای اصلی و مخصوصاً 

تودرو  یهاسکونتگاهاین  درواقع. شودیمو تورم روستاهای پیرامونی 

ز کارکردهای شهری و و روستاهای پیراشهری به علت تقبل بخشی ا

که فقط به لحاظ  ندیآیممسکونی، بخشی از شهر به شمار  ژهیوبه

 ، ص.1933 قادرمزی، و ضیاءتواناهستند )کالبدی از شهر مجزا 

 پیرامون و حاشیه در که روستایی سکونتگاه هر بنابراین( 124

 کالبدی گسترش معرض در باشد یافته استقرار شهری مراکز گونهنیا

 :باشدیم روبرو دوسویه چالشی با و گرفته ارقر شهر

 در پیرامونی روستای شهر، کالبد پیشروی و گسترش دلیل به -1

 .دارد قرار شهر کالبد و بافت در فرورفتن و استحاله تطر

 کالبد بیرونی، نیروهای و اجتماعی اقتصادی، تحوالت از متأثر -2

 -تتاریسا یختگیگسازهم و فروپاشی معرض در روستا درونی

 (.29 ، ص.1922 صرافی،) است گرفته قرار کارکردی

یکدیگر سبب ادغام و  یسوبهگسترش فیزیکی شهرها و روستاها    

)شهر(  تربزرگ)روستا( در سکونتگاه  ترکوچکسکونتگاه  الحاق

 پدیدار هنگامی تعریف، بر بنا ،«13شهری الحاق» یا «ادغام». شودیم

 پیرامونی هایعرصه به معین شهری حوزه یک مرزهای که گرددمی

سازد می ملحق تود به را پیرامونی فضائی اجزای و یابدمی گسترش

 (.3 ، ص.1939، حسینی سعیدی،)

 همراه پنهانی هایهزینه با شهرکالن هایحومه ناموزون رشد   

 توسعه ناموزونی دیگر اثرات زیرساتتی، هایهزینه بر عالوه. است

 در تغییرات ها،دارایی ارزش در تغییر پیرامونی، نواحی در شهرکالن

 وبرگشترفت هایزمان و ترافیک ازدحام پیرامونی، جوامع زیرساتت

 بین از برای عاملی ترمهم همه از و زندگی کیفیت در تغییرات و

 کهاین نتیجه. است روستایی هایمحیط امنیت و آرامش بردن

 یهااستقرار در قابلیت یدارا هایمحیط شهرهاکالن تزنده توسعه»

 ایفزاینده طوربه نیز بزرگراهی هایشبکه و برده بین از را روستایی

 پی در را ایناحیه اکوسیستم و ستیزطیمح تخریب و افتهیگسترش

 (. 2-3، صص. 1333، 13)لیبرتیداشت تواهد

 های تحقیق. یافته4
 مشهد شهر پیوستة توسعة نتیجة در ،دهدیم نشان تحقیق نتایج

 با آبادی 32 تعداد ،(1994-34 یهادهه) اتیر سال 42 طی

 این طی. است گردیده ادغام مشهد شهر در جمعیت نفر 132233

 به اتیر سال 42 در مشهد شهر جمعیت افزایش از درصد 9/2 فرایند

. باشدیم شهر این در پیرامون یهایآباد شدن مستحیل دلیل

 1944-94 دهه در شودیم مشاهده 9 جدول در که گونههمان

 تحمیلی جنگ و اسالمی انقالب از ناشی تحوالت و تغییر واسطهبه

 شدن مستحیل و مشهد شهر شدید کالبدی گسترش با کشور در

 را مشهد شهر جمعیت افزایش %29/9 که هستیم روروبه آبادی 91

 با سکونتگاهی نقطه 14 ،1924-34 دهه در. دهدیم تشکیل

 شامل نقاط این. گردید ادغام مشهد شهر رد نفر 114931 جمعیت

 واسطهبه که باشندیم مشهد شهر مجاور پرتوان روستایی نواحی

 را مشهد مادرشهر به پرتاب سکوی نقش مشهد شهر با کم فاصله

 (.191 .، ص1932 قاسمی، و احمدیاناند )کردهیم ایفا

 (1335-55هد )در افزایش جمعیت شهر مش شدهادغام یهایآبادسهم  -3جدول 

 191 ص. ،1932تذ: احمدیان و قاسمی، أم

 سال
جمعیت در 

 پایان دوره

 جمعیت روستاهای

شدهادغام  

درصد جمعیت 

شدهادغام  

تعداد روستای 

 مستحیل

درصد روستای 

 مستحیل

45-1335  423222 3299 4.13 3 3.3 

55-1345  992222 12494 4.44 29 24.9 

55-1355  1499423 42314 24.33 91 94.4 

55-1355  1339222 12122 4.29 14 14.9 

55-1355  2422919 114931 92.22 14 14.9 

 122 32 122 132233 - جمع
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 (1335-1355سال ) 55 یطدر شهر مشهد  شدهادغام یهایآبادتعداد  -3شکل 

 191 ، ص.1932مأتذ: احمدیان و قاسمی، 
 

به شهر مشهد  1933سال الزم به ذکر است روستای قلعه تیابان در 

شهرداری مشهد محسوب  9منطقه  4ملحق و در حال حاضر ناحیه 

، متوسط نرخ رشد ساالنه شدهارائهآمار جمعیتی  هیبر پا. شودیم

درصد  93/4 برابر با 34تا  44 سالهیسجمعیت قلعه تیابان در دورة 

درصد  4/4در همین مدت نرخ رشد شهر مشهد  کهیدرحال؛ باشدیم

، در مقاطع مختلف از ابانیقلعه ت تینرخ رشد جمعده است. بو

است؛ که نمایانگر  شدهداده، نمایش 4شکلدر 1934تا  1944

که  باشدیم 94-44دهه درصدی در  93/14متوسط رشد ساالنه 

شهری در آن -گسترده روستا یهامهاجرتآن را بیشتر به  توانیم

-94 در دهه %14/2زمان مرتبط دانست. کاهش شدید نرخ رشد به 

و از طرفی  کنترل جمعیت در کشور یهااستیسبا  تواندیم 24

که توان مالی بهتری ) ابانیتگروهی از بومیان قلعه  ییجاجابه

 9داشتند( به شهر مشهد و شهرک رضویه )مرکز بخش رضویه، در 

، هامهاجرتکیلومتری شرق قلعه تیابان( قابل توجیه باشد؛ این 

 یهایناهنجاره دلیل محرومیت منطقه و رواج عمده، ب طوربه

 اجتماعی صورت گرفته است. 

 
 55-55جمعیت قلعه خیابان طی دوره تغییرات نرخ رشد  -4شکل 

 1932 های پژوهش، مأتذ: یافته

 22 در باهنر شهید شهرک مهاجرپذیری دالیل حاضر تحقیق در

 امر نای دنبال به بررسی این در. گرفت قرار یموردبررس متغیر

 نامیده عامل که متغیر کمتری تعداد به تحقیق متغیرهای که هستیم

 هامؤلفه تجزیه روش عاملی تحلیل روش این. یابد کاهش شوندیم

 درونی وابستگی مشکل رفع آن انجام از هدف و شودیم نامیده اصلی

 است عامل یا مؤلفه چند در هاآن تلخیص و متغیرها از یامجموعه

 (.222، ص.1933 دی،تال و شریفی)

 تعداد نسبت که دهدمی نشان زیر جدول در مندرج kmo شاتص  

 مناسب عاملی تحلیل آزمون اجرای برای نمونه حجم به متغیرها

 ساتتار تناسب از حاکی بارتلت آزمون نتایج (.Kmo=0.762) است

 فقدان) یبررس مورد متغیرهای بین تفکیکی ساده هایهمبستگی

 (sig.=0.00) ( استهاآن نبی یهم تط رابطه
 

و آزمون بارتلت در مورد درجه  KMOنتایج آماره  -4جدول 

  یمعناداراعتبار و سطح 
 1932 های پژوهش، مأتذ: یافته

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
.762 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1858.546 

df 406 

Sig. .000   

 تراکمی واریانس درصد و واریانس درصد و ویژه مقدار 4 جدول

 در شودیم مالحظه که طورهمان. دهدمی نشان را هاعامل با متناظر

 توجه با. هستند 1 از بیشتر ویژه مقدار دارای عامل 3 عاملی، تحلیل

 هشتم تا اول عوامل که شودمی مشاهده اول بلوک تجمعی درصد به

 دوم بلوک در. شوندمی شامل را تغییرات درصد 33.93 رفتهمهروی

 شده تبیین واریانس نیافته، دوران عامل ضرایب مجموع بلوک

 یک عدد از تربزرگ هاآن ویژه مقادیر که است شده ارائه هاییعامل

 بلوک، این. شودمی مربوط دوران عامل به نیز سوم بلوک. باشدمی

 را چرتش از بعد شدهاستخراج هایعامل مقادیر مجموعه بلوک

 تبیین قابلیت عامل هشت شودیم مشاهده چنانکه. دهدمی نشان

 Varimaxروش  با آمدهدستبه هایعامل که دارند؛ را هاواریانس

 درصد 33.93 درمجموع هشتم تا اول هایعامل شد، داده چرتش

 .بردارند در را واریانس
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 ها شاخص مجموعه از هاآن واریانس تبیین درصد و ویژه مقادیر شده،راجاستخ هایعامل -5جدول 

 1932 های پژوهش، مأتذ: یافته

ل
وام

ع
 

 بار عاملی بعد از دوران محذوراتمجموع  با عاملی قبل از دوران محذوراتمجموع  یر ویژه اولیهمقاد

جمع 
 کل

درصد 
 واریانس

درصد تجمعی 
 واریانس

 جمع کل
درصد 
 واریانس

صد تجمعی در
 واریانس

 جمع کل
درصد 
 واریانس

درصد تجمعی 
 واریانس

1 9.291 21.949 21.949 9.291 21.949 21.949 4.944 14.491 14.491 

2 4.294 13.934 42.942 4.294 13.934 42.942 9.342 19.214 23.229 

9 9.334 14.292 44.422 9.334 14.292 44.422 9.231 19.493 42.314 

4 2.333 .94312  94.321 2.333 12.943 94.321 9.434 12.444 44.243 

4 2.999 3.421 24.441 2.999 3.421 24.441 9.223 12.314 99.224 

9 1.299 9.233 32.293 1.299 9.233 32.293 2.444 3.294 24.393 

2 1.992 4.241 34.432 1.992 4.241 34.432 2.923 3.242 39.232 

3 1.124 4.132 33.932 .1241  4.132 33.932 1.342 9.922 33.932 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 ی نمود.گذارنامتوان به شرح ذیل تحلیل و یماین تحقیق را  گانهی هشتهاعاملمتغیرهای بارگذاری شده در 

 گانه هشتمتغیرهای بارگذاری شده در عوامل  -5 جدول

 1932 ش، های پژوهمأتذ: یافته

R شماره عامل/ نام عامل / مقدار ویژه / درصد  همبستگی متغیر
 واریانس تبیین شده

 در حد استطاعت متیقارزانعامل اول: مسکن  2.311 قیمت پائین مسکن 1
 9.291مقدار ویژه 

 21.949درصد واریانس 
 

 2.312 قیمت پائین زمین 2

 2.239 اجاره بهاء پائین مسکن 9

 2.931 در قلعه تیابان نسبت به مشهد وسازتتساراحتی  4

 2.922 تفاوت زیاد قیمت زمین و مسکن نسبت به مشهد 4

 عامل دوم: مسائل اقتصادی و اشتغال 2.342 نزدیکی به مشهد واسطهبه شغلی یهافرصت وجود 9
 4.294مقدار ویژه 

 13.934درصد واریانس 
 

 2.399 بانایدر قلعه تمتنوع  یشغل یهافرصتوجود  2

 2.322 ، نیروگاه و ....(آستان قدس)مزرعه  تیابان قلعه اطراف در شغلی فرصت وجود 3

 2.443 مشهد به نسبت زندگی هایینههز بودن تریینپا 3

 عامل سوم: موقعیت مکانی و دسترسی 2.334 تیابان قلعه نسبی موقعیت 12
 9.334مقدار ویژه 

 14.292درصد واریانس 
 

 2.391 مشهد بهآسان  دسترسی ومناسب  ونقلحمل 11

 2.223 فاصله کم محل کار و محل سکونت 12

 2.931 شهرکالندسترسی به بازار  19

 2.922 وآمدهارفتکاهش هزینه  14

 2.439 نزدیکی واسطهبهمشهد  امکانات از استفاده سهولت 14

 فرهنگی -عامل چهارم: اجتماعی  2.329 ابانیت قلعه نیساکن با یفرهنگ و یاجتماع اتیشباهت تصوص 19
 2.333مقدار ویژه 

 12.943درصد واریانس 
 2.392 آنان از تبعیت و آشنایان و اقوام مهاجرت 12

 2.322 تسنن اهل جامع مسجد وجود 13

 2.439 پس از الحاق به مشهد() یابانتی قلعه فرهنگ و یاجتماع تیوضعد هبوب 13

 شهری یهارساتتیزعامل پنجم: امکانات و  2.299 امکانات بهداشتی دسترسی آسان به 22
 2.999مقدار ویژه 

 3.421درصد واریانس 

 2.212 شهری هاییرساتتزوجود تدمات رفاهی و  21

 2.493 سترسی آسان به امکانات آموزشید 22

 وانیعامل ششم: ذهنی و ر 2.293 مشهد نینسبت به ساکن ادیز تیعدم احساس محروم 29
 2.991 اتذ هویت شهری 24 9.233درصد واریانس ، 1.299مقدار ویژه 

 1.992مقدار ویژه ، رضایتمندی عامل هفتم: ایجاد 2.342 ایجاد رضایت از شغل 24
 2.913 زندگی از رضایتایجاد  29 4.241درصد واریانس 

22 
 امنیت اجتماعی

 عامل هشتم: امنیت 2.332
 4.132واریانس درصد ، 1.124مقدار ویژه 
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 قلعه خیابان مشهد  پذیریجمعیتعلل  -5شکل 

 1932 های پژوهش، مأتذ: یافته
 

در حد استطاعت است، مسکن جزو  متیقارزانعامل اول مسکن 

نیاز در تغییر مکان سکونت  نیتریضرورنیازهای اساسی بوده و 

شهد م شهرکالنقیمت زمین و اجاره بهاء مسکن در  ازآنجاکهاست. 

مسکن  نیتأمنیز روند افزایشی دارد، شرایط  سالههمهباال است و 

برای مهاجران و قشر عظیمی از ساکنان این شهر سخت گردیده و 

و اقشار ضعیف شهر مشهد در پی  واردانتازهمهاجران،  جهیدرنت

یافتن مکانی جدید برای سکونت به قلعه تیابان روی آورده تا بتوانند 

نیز  متیقارزاناز مزایای مسکن  شهرکالنبازار کار ضمن استفاده از 

 استفاده کنند.

های مربوط به عامل دوم مسائل اقتصادی و اشتغال است، شاتص 

، عالوه بر نقش توابگاهی قلعه تیابان برای دهندیماشتغال نشان 

شغلی در قلعه تیابان و  یهافرصتشاغلین در شهر مشهد، وجود 

واحدهای صنعتی از قبیل نیروگاه، کوره  و هاکارگاهآن )اطراف 

متعلق به آستان قدس و...( نیز تا  یهاکارتانهآجرپزی، مزارع و 

تمایل به ماندگاری  جهینت دراشتغال ساکنین و  نیتأمحدودی در 

شاغلین در قلعه تیابان و مزارع و  %3/99اند )داشتهنقش  هاآن

در  %2/2یرامون و در روستاهای پ %9/4واحدهای صنعتی اطراف آن، 

های شغلی در قلعه تیابان برای مهاجرین سایر نقاط(. عامل فرصت

قلعه ، امکان کار در مزارع 32و اوایل  22، 92 یهادههدر  واردشده

و طی  مزرعه نمونه آستان قدس رضوی( بوده تصوصو به) ابانیت

در  یفروشتردهبه رونق کارهای ساتتمانی و  عمدتاً چند سال اتیر 

 .باشدیممربوط الحاق آن به مشهد  پی

 موقعیتعامل سوم موقعیت مکانی و دسترسی است، با توجه به    

، مشهد بهآسان  دسترسی ومناسب  ونقلحمل، تیابان قلعه نسبی

زیادی برای این  یهاتیقابلفاصله کم محل کار و محل سکونت و ... 

ر د شدهییشناساسومین عامل  عنوانبهو  جادشدهیاشهرک 

 به دسترسی و ونقلحمل وضعیتاست.  مؤثرشهرک  یریپذتیجمع

فاصله کم و قرارگیری قلعه تیابان در مسیر جاده  واسطهبه مشهد

 ونقلحملناوگان  یدهسیسروو عالوه بر آن  سرتس -اصلی مشهد

 مناسبی دارد.  نسبتاًعمومی شهر مشهد به این منطقه، شرایط 

 -یاجتماع اتیتصوصی است، فرهنگ –عامل چهارم اجتماعی    

در جذب  یتوجهقابل، سهم ابانیقلعه ت نیساکنی و قومی فرهنگ

این  کهیطوربهگذشته داشته؛  یهاسالجمعیت و رشد آن طی 

سیستان  یهااستاناز  تصوصبهمهاجرین  یهاگروهمنطقه پذیرای 

، جهیدرنتو بلوچستان، تراسان جنوبی و مهاجرین افغانی بوده است؛ 

فرهنگی تأثیر بسزایی در تصمیم مهاجرین بعدی در -بافت قومی این

انتخاب این محل برای سکونت داشته و این شاتص اجتماعی را در 

جامعه  %2/19این که اهل تسنن  باوجودرتبه اول قرار داده است. 

برای سکونت  هاآن، اما تقریبًا اولین دلیل دهندیمنمونه را تشکیل 

نماز جمعه و  یبرگزارو  22مسجد جامع در قلعه تیابان، وجود

 جماعت در آن است.

متعدد و متولی  یهادستگاهحریم شهرها با حضور ی روستاها  

 ینوعبهروستایی و حتی شهری و نبود مدیریت هماهنگ و یکپارچه 

نابسامانی و آشفتگی به در شرایط بالتکلیف بسر برده و همین امر 

نیز،  موردمطالعهی هدر محدود است؛روستاها افزوده  گونهنیاکالبدی 
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غیرمجاز طی  یوسازهاساتتاین عامل سبب تصرف زمین و 

اتیر شده بود که در پی الحاق آن به مشهد و نظارت بیشتر  یهاسال

 است. افتهیکاهششهرداری، سهم این عامل در جذب جمعیت 

 گیری. بحث و نتیجه5
 هایکانون نیترمهم ازجمله بزرگ شهرهای پیرامون روستاهای

 به کوچک شهرهای حتی و روستاها از مهاجر یهاتیجمع استقرار

 و مجاورت امتیاز از برتورداری دلیل به روستاها این ؛ندیآیم شمار

 از یمندبهره و شغلی یهافرصت ازنظر ژهیوبه شهر، با همزیستی

 تصوصبه و زندگی شرایط ارزانی مزیت از ،هارساتتیز و تدمات

 طبعاً  و بوده مندبهره مسکن یا زمین ترید حتی یا و کنمس اجاره

 .باشدیم روستاها از گونهنیا در جمعیت رویهبی رشد ساززمینه

 اجاره و مسکن و زمین ارزانی که است آن از حاکی تحقیق نتایج   

 عواملمشهد ) در شغلی یهافرصت وجود و مشهد به نسبت

-اجتماعی وصیاتتص دسترسی، و مکانی موقعیت ؛(اقتصادی

 در مؤثر عوامل نیترمهم تیابان، قلعه ساکنین قومی و فرهنگی

 وسازساتت. باشندیم جمعیت رشد و منطقه این به مهاجرین جذب

 رواج تولیدی، یهاتیظرف کاهش و کشاورزی مستعد اراضی در

 بهداشتی، معضالت و مشکالت فرهنگی، و اجتماعی یهایناهنجار

 طی و بوده؛ رشد این پیامدهای از یاوشهگ کالبدی، و اقتصادی

 اشتغال و تولیدی کارکرد با روستایی از را تیابان قلعه اتیر، یهادهه

 عمدتاً  کارکرد با یاهیحاش شهرکی به کشاورزی، بخش در عمده

 و توانا ضیاء بامطالعه تحقیق نتایج. است کرده تبدیل توابگاهی

 در آباد حسن و یسرنا روستاهای مورد در که( 1933) قادرمزی

 ادغام روند که( 1931) ینارید همچنین پذیرفته، صورت سنندج

 بررسی آن فیزیکی رشد به توجه با را مشهد شهر پیرامون روستاهای

 یتیجمع مراکز فضایی -مکانی مشکالت که( 1934) سیدی و نموده

( 1934) کاللی و نموده مطالعه را مشهد شهر حاشیه( شهر-روستا)

 بر آن تأثیر و مشهد شهر حاشیه اراضی کاربری ییراتتغ روی که

 .دارد مشابهت حدودی تا اندنموده کار اطراف روستایی مناطق

 رضوی، تراسان استان شهر 22 بین از ،1932سال  در کهیدرحال   

 تراسان استانداریاند )داشته تیابان قلعه از کمتر جمعیتی شهر، 99

 مستقل شهر به آن تبدیل امکان یقانون دالیل به اما ؛(1931رضوی،

 مشهد، شهر به آن الحاق با رسدیم نظر به. است نداشته وجود

 رشد به شهر، مذهبی-قومی جمعیتی یهاهسته از یکی عنوانبه

 مساحت و جمعیت افزایش از ناشی مشکالت بر و داده ادامه تود

 .دیافزایم مشهد شهرکالن

 هویت آوردن به دست و هرش به هاسکونتگاه گونهنیا الحاق   

 ارزش نسبی افزایش دلیل به تواندیم کهنیا رغمیعل شهری، حقوقی

 زمین، تصرف از جلوگیری و طرفکیاز بهااجاره و مسکن زمین،

 برای مانعی دیگر، طرف از رمجازیغ وسازساتت و کاربری تغییر

 نیروی همانند دیگر، سوی از اما باشد، مهاجرین ضعیف اقشار جذب

 شتابان و سریع افزایش و رشد در و کرده عمل قدرتمندی یمحرکه

 و تدبیر شرایط، این در بود؛ تواهد اثرگذار هاآن جمعیت

 مهاجرپذیری ساماندهی و کنترل جهت اصولی یهایزیربرنامه

 جهت زیر موارد شده، مطرح مباحث به عنایت با .باشدیم ضروری

 پیشنهاد شهری عضالتم کاهش و حریم روستاهای وضعیت بهبود

 :شودیم

 حریم روستاهای مورد در یپژوهندهیآ یهاکیتکن یریکارگبه -

 جمعیت شدید رشد احتمال که مواردی شناسایی تصوصبه شهرها،

 .امر نتایج و عواقب علل، سنجش و یزیربرنامه و داشت تواهند را

 کاهش برای مهاجرت، در اقتصادی عوامل اهمیت به توجه با -

 شهرستان روستاهای در ژهیوبه جمعیت ماندگاری و ومیتمحر

 به آن اتتصاص و موجود منابع از یبرداربهره در تحولی باید مشهد،

 صورت شغلی یهاجاذبه ایجاد برای اقتصادی مختلف یهابخش

 باعث رشد، حال در جمعیت جهت درآمد و اشتغال ایجاد تا گیرد

 مشهد شهر به مهاجرت برای انگیزه کاهشو  مبدأ در افراد این جذب

 شود. حریم روستاهای و

 برای یشناسجامعه و اجتماعی کاربردی تحقیقات انجام - 

 .دارند را شهر به الحاق احتمال که حریم روستاهای

 و تولیدی یهاتیقابل دارای روستاهای در جمعیت رشد کنترل -

 .اروست تولیدی کارکردهای حفظ منظوربه شهر، حریم در کشاورزی

 و شهرها حریم روستاهای جمعیت رشد مسئله سیستمی مطالعه -

 تواهند جمعیت جذب با متقابل رابطه که عواملی و ابعاد بررسی

 عملکرد کالن، سطح در دولتی اقدامات و قوانین قبیل، از داشت؛

 نهادهای نقش و یامنطقه و محلی دولتی یهاسازمان و نهادها

 .محلی مراجع و تصوصی

 ها:یادداشت
1- Bryant, Russwurm, & Mclellan 

2- Hutabarat 

3- Antrop 

4- Mitchell 

5- Walford 

6- Guimond & Simard 

7- Priurbanisation 

8- Rurbanisation 

9- Rurbanism 

10- Depopulation 

11- Population 

12- Repopulation 

13- Growth Pole 

14- Polarization Reversal 
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15- Regional Network Strategy 

16- Urban Sprawl 

17- Krieger 

18- Annexatio 

19- Liberty 

مسجد متعلق به اهل تسنن می  9مسجد موجود در قلعه تیابان،  13از  -22

 باشد.
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Abstract 
Purpose: The world is constantly changing and rural areas are not exempted from this rule. 

Changes in the demographic structure and population absorption of the villages surrounding 

large city centers, metropolises and regional cities is considered as one aspect of rural 

development. Given that the surrounding villages, as supplementary arenas, eventually join to 

the city boarders, it is essential to identify the causes of population absorption and its 

sustainability to control the following changes. The present study aimed to investigate the causes 

of population absorption in Qala Khiaban- Bahonar state surrounding Mashhad metropolis. 

Methodology: This research was based on descriptive- analytical methods, and the data were 

collected using both documentary and field studies. The questionnaires were analyzed using 

SPSS software and ARC GIS was used in order to create the maps. The study considered 149 

migrant households of Qala Khiaban village in view of 27 identified causes of immigration. 

Findings: The results of factor analysis showed that, of combination of 27 primary variables, 

eight factors consisted 89.68% of the variance of population absorption reasons. Among eight 

identified factors, the first and most important was "cheap and affordable housing" which was 

about 21.24% of the variance. This shows the importance of first factor than other agents. 

Second and third factors were "employment and economic problems" and "location and access" 

with 18.6% and 14.6% of the total variance, respectively. 

Research limitation: The major limitation of the study is the lack of information about core 

population of suburban areas. 

Practical implications: As transitional communities, Villages around metropolises have more 

affecting and impressible roles than other factors. Therefore, identifying the causes of their 

vulnerability can be useful in organizing the residential areas. 

Original/value: the present work is original in view of analysis on some more general 

motivations of migrants toward suburban settlements. 

Key words: Population absorption, surrounding villages, Mashhad metropolitan, factor analysis. 
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