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 چکیده

ادغام روستتاها و مهتاجرم معستور در    تأثیر هدف از این پژوهش، بررسی  اهداف:

 باشد.مین دو روستا این اقدام بر اینیز تأثیرام شهر جدید بینالود و توسعة 

باشتد و  متی « تحلیلتی ت توصیفی  »شده در این مقاله کارگرفتهروش پژوهش به روش:

افتزار   ها از نترم نامهو برای تحلیل پرسش Arc GIS افزاراز نرم ،جهت ترسیم نقشه

PAWS است.شده والیس استفاده هایی مثل کروسسالو آزمون 

نفر بتوده استت کته     0996برابر با  3136ر سال جمعیت شهر جدید بینالود د :هایافته

این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر جدید اغلب 

باعت  افتزایش قیمتت زمتین و      ،فعلیمحدودة است. ساخت شهر جدید بینالود در 

 مهاجرم معسور در این دو روستا گردیده است.فرایند گیری شسل

ن اختانوار از ستاکن   00ص گردید که تعداد لیه مشخّهای اوّررسیپس از ب گیری:نتیجه

جمعیتت  انتد و  که از ساکنان روستاهای اوارشک و فخرداود بودهشهر جدید بینالود 

مستان   .نتد یآیمت شتمار  مهتاجرین معستور بته   جزو ، دهندیمنفری را تشسیل  960

بترای   آنهتا اصتلی  انگیتزة  این افراد، شهر مشهد بتوده استت و   اغلب سسونت قبلی 
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مهاجرم به مسان قبلی سسونتشان و بازگشت دوباره به بینالود، اشتغال بتوده استت.   

ص مشتخّ  ،در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعد از مهاجرم بته بینتالود  

بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبل بهتتر شتده    آنهاگردید که وضعیت اقتصادی 

این افراد هم نسبت به قبل بستیار بهبتود   اغلب سن وضعیت مس ،است. عالوه بر این

میزان رضایت این افراد از وضع زندگی  همچنیناند. یافته است و مالک مسسن شده

 خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونتشان، در حد باالیی قرار دارد.

 دیتد ج شتهر روستتا،  ، وضتعیت اقتصتادی  ، جمعیت، معسور ممهاجر :هاواژهکلید

 بینالود

 مهمقدّـ 1

توستعه  معضتالم جوامتع درحتال    نیتتر عمتده جمعیت از  ةرویاخیر رشد بیدهة در چند 

روستا بته شتهر هتر روز حتادتر      ةرویهای بیه به مهاجرم      ّبا توج مسئله که این  دیآیمشمار به

هتای  الم شهرنشتینی کشتور                     ّ      (. همچنتین بررستی تحتو    930 ، ص.3121)مشتف،،   شده استت 

ای از جمعیت مناط، شتهری  بخش عمده ،های محدودشهرکه کالن دهدیمسعه نشان تودرحال

 (.190 ، ص.3121)نقتدی،   انتد به خود جذب کردهها را و امسانام توسعة اقتصادی این کشور

گذشته، نتایج و مشتسالم  سه دهة توسعه در حال ررشد سریع جمعیت شهری در کشورهای د

دنبتال داشتته   ، بیساری، کمبود مسسن و خدمام شهری را بته تراکم، آلودگی :همچون ،بسیاری

هتتای تتتاریخی از زمتتانی کتته دورهاغلتتب در (. 3 ، ص.3332، 3ا)آتتتش و شتتیراز بهشتتتی استتت

، 3332، 9)ب لئونارد اندشدهنقاط جهان شهرهای جدید ساخته شهرنشینی شروع شد، در اقصی

   (.3 ص.

این واقعیت است کته   ةکنندرهای جدید منعسسآنجاکه از نظر تاریخی، توانایی ایجاد شهاز

، 1پتور )متدنی  انداجتماعام انسانی همیشه قادر به یافتن راهی جدید برای مشسالم خود بوده

واقع شهرهای جدید پاسخی به مگاالپلیس یا تمرکز بیش از حد جمعیت و در( 03 ، ص.9660

تئوری (. 090 ، ص.9660، 0فردن)ادی و ما انداقتصادی درون شهرهای بزرگ بوده یهاتیال  ّفع 

                                              
1  . Atash and Shirazi Beheshtiha 

2  . B Leonard 

3  . Madanipour 

4  . Eddie and Manfred 
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اول در انگلستان مطتر   مرحلة ، در اندشدهریزی ایجاد شهرهای جدید در دنیا که از قبل برنامه

با  (.300 ، ص.3121)مجتهدزاده،  اندشد که شهرهای اقماری اطراف لندن بر اثر آن ایجاد شده

عنوان یک ضترورم  جدید بههای موضوع ایجاد شهر ،ه به رشد شهرنشینی در قرن حاضر   ّتوج 

منظور تمرکززدایی جمعیت و اشتتغال در جهتان و   درجهت جذب سرریز جمعیت شهری و به

، 3129)آتتش،   های زیادی بوده استت ازجمله در ایران مطر  و اجرا شده است و دارای پیامد

(. افزایش جمعیت شهرنشین و نیازمندی بته ایجتاد مراکتز شتهری جدیتد کته بتوانتد        30ص. 

در احتدا      ّ    متثث ر  های بتزرگ را در ختود جتای دهتد، از عوامتل      شده در شهریت اضافهجمع

ستاخت شتهرهای جدیتد در ایتران را      (.33 ، ص.3129)وارثتی،   ها بتوده استت  گونه شهراین

 (039، ص. 9660، 3)زیتاری  مختلف قبل و بعد از انقالب مطالعته کترد  مرحلة طی دو  توانیم

آغاز گردیده است. الزم به  3106دهة جدید پس از انقالب از  اجرایی شهرهای یهاتیال  ّفع که 

 بته تصتویب رستیده استت     30/36/3126ذکر است که قانون ایجاد شهرهای جدید در تتاریخ  

 (.  10 ، ص.3120)کامیار، 

بعتد از انقتالب   دورة شتهر مشتهد در   عنوان دومین شهر اقماری کالنشهر جدید بینالود به

گیتری  شتهر جدیتد بینتالود و شتسل    محتدودة  به ادغام دو روستا در  ه      ّبا توج ه است. ایجاد شد

پدیتدة  کته  گردیتد  ص        ّ    لیته مشتخ         ّ  هتای او  دوگانه در این شهر جدید، پس از بررستی          ساختاری 

و  یتت بحت  مهتاجرم         ّ  بته اهم  ه                                                  ّمهاجرم معسور در این شهر جدید رخ داده است و با توج 

ز پتیش ضترورم ایتن پتژوهش آشتسار      ، بتیش ا بینالود جدید پذیری شهرتأثیر آن در جمعیت

   .شودیم

 پژوهشپیشینۀ  -1-1

انجام شده  و ادغام روستاها در شهرها در کشور ما مطالعام مختلفی دربارة شهرهای جدید

 پردازیم.می آنهادر ادامه به ذکر برخی از است که 

ستاختار  هتا در  تحلیلتی بتر ادغتام آبتادی    »ای با عنوان ( در مقاله3139) احمدیان و قاسمی

درصتد   0/0اند که به این نتیجه رسیده(« موردی: مشهد مقدر ةنمون) فضایی شهرها تکالبدی  

آبتادی در   36شتدن  دلیل مستتحیل به 3110ت3120های از افزایش جمعیت شهر مشهد طی سال

                                              
1  . Ziari 
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هتای  نفتر طتی ستال     066666بتیش از   ،انجتام شتده                       و براستار بترآورد    باشتد یمت ین شهر ا

 ن روستاها به جمعیت مشهد اضافه خواهد شد.شد، مستحیلاز طری 3120ت3010

ای بترای شتهرهای جدیتد:    یتک متدل توستعه   »ای با عنوان ( در مقاله3123) شسوهیاجزاء

این شهرهای جدید به تغییترام  توسعة به این نتیجه رسید که « شهرهای جدید انگلستانتجربة 

 ،رها مربوط بوده است. بته عبتارم دیگتر   نیروی کار مهاجرم به این شهاندازة میزان اشتغال و 

 .سی وجود داردیتغییرام جمعیتی و موقعیت اقتصادی یک شهر جدید ارتباط نزدبین 

تحلیلی از وضعیت شتهر جدیتد   »ای با عنوان ( در مقاله3120) نسب، اذانی، و حاجیوارثی

تبتدیل مراکتز    ننتد ی، مابه این نتیجه رسیدند که عتوامل « پذیریه به عدم جمعیت             ّرامشار با توج 

وساز و ساخت     کند                          در عملیام اجرایی و روند تأخیر سیستان، منطقة به شهر در سطح  هابخش

ه ستاکنان                            ّت عنوان عاملی مهم در عدم توج   ماندن این پروژه بهشهر و ناتمامرب   ش آب تأمین عدم 

 .ر جدید رامشار نقش داشته استمنطقه به شه

برآمتدن  عهتدة  از                              عدم تطاب، فضایی و توانتایی  »با عنوان  ایدر مقاله( 9633) 3یام لوت چو  

به ایتن نتیجته رستیده استت کته      « های جدید سنگاپورونقل عمومی برای فقیران در شهرحمل

استتفاده از                     ترغیتب و تشتوی،   برای باید امتیازاتی  ،شغلجهت جو وفقیران برای افزایش جست

چنین دولت باید خطوط انتقتال را کته از مراکتز    الیت و اشتغال داشته باشند. هم        ّمراکز فع شبسة 

 مراکز ایجاد کند.حومة الیت و اشتغال مرکزی گرفته شده است، جهت ارتباط کارگران   ّفع 

 اهداف پژوهشـ 5ـ1

ادغتام روستتاهای اوارشتک و فخترداود و مهتاجرم معستور بتر        تتأثیر  بررستی  ت 3ت9ت3

 پذیری شهر جدید بینالودجمعیت

 ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالودقتصادی اثرام ابررسی ت 9ت9ت3

 مهاجرم معسور در شهر جدید بینالودفرایند بررسی ت 1ت9ت3

 

 

                                              
1  . Cho-yam Lau 
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 هامواد و روشـ 5

 روش پژوهشـ 1ـ5

. ابتدا با مراجعه به استناد و  است« توصیفی ت تحلیلی »شده روش کارگرفتهروش پژوهش به

آوری شتده استت. پتس از اتمتام     تحقیت، جمتع    ّ      او لیتة  و  العام توصتیفی          ّمرتبط، اط  یهاطر 

)طتی   و همچنتین روش دلفتی  نامه ای، با استفاده از پیمایش میدانی و پرسشمطالعام کتابخانه

ه به اینسته تعتداد خانوارهتای          ّبا توج العام موردنیاز پرداخته شد.        ّآوری اط به جمعدو مرحله( 

ر سرپرستتان  نامه در اختیتا پرسش 00وع تعداد خانواده بود، درمجم 00مهاجرین معسور برابر 

و بترای تحلیتل    Arc GISافتزار  از نترم  ،همچنین جهت ترستیم نقشته   .ها قرار گرفتخانواده

 استفاده گردیده است.  والیس هایی مثل کروسسالو آزمون  PAWS افزار ها از نرمنامهپرسش

 پژوهش هایهفرضیـ 5ـ5

تتأثیر   در شهر جدیتد بینتالود   ی اوارشک و فخرداودتاهاادغام روس رسدیمبه نظر ت 3ت9ت9

 میزان جمعیت فعلی آن داشته است.در زیادی 

باعت    ،روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالودادغام  رسدیمبه نظر ت 9ت9ت9

 .افزایش قیمت زمین آنها شده است

جدیتد بینتالود و   بین وضعیت مسسن مهاجرین معستور در شتهر    رسدیمبه نظر ت 1ت9ت9

 ، تفاوم معناداری وجود دارد.آنهامیزان رضایت 

 وهشپژـ عرصۀ 3ـ5

 0/3جمعیتی طر  توسعه و عمران مشهد، جمعیت شهر مشهد از حدود  یهاینیبطب، پیش

)نگهبتان   افزایش خواهد یافت 3120میلیون نفر در سال  0به بیش از  3100میلیون نفر در سال 

دو شهر جدیتد                      ناپیوسته مشهد ساخت توسعة برای  ،بر همین مبنا (.33ت03 ، ص.3123مروی، 

انجتام شتده،    یهتا ینت یبصورم اقماری پیشنهاد گردید. ولی برخالف پتیش بینالود و گلبهار به

نفتر   9000902برابر با  3136و در سال نفر  9096266برابر  3120جمعیت شهر مشهد در سال 

  (.06 ، ص.3131شهرداری مشهد،  ریزی و توسعه)معاونت برنامه بوده است

مشهد      ّ  بالقو ة جمعیتی  یزهایسررجذب بخشی از   ّ    او لیة شهر جدید بینالود با هدف اصلی و 

کتاذب در بتازار کتار مشتهد و جتذب       یهتا اشتتغال جلوگیری از گسترش رونتد   ،تبع آنو به

صتنعتی   (. شهر جدید30، ص. 3121)مهندسین مشاور مهرازان،  صنعتی ایجاد شد یهاهیسرما
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غربتی  کیلتومتری جنتوب   00کوه زیبتای بینتالود و در   جنوبی رشتهدامنة ت مسسونی بینالود در 

جدیتد     ّ    جتاد ة  هتایی از  طر  جامع شهر جدید بینالود قستمت محدودة مشهد قرار گرفته است. 

. ضمن اینسه خطتوط  ردیگیمابریشم را دربر    ّ  جاد ة قدیم مشهد ت تهران و     ّ  جاد ة مشهد ت تهران،  

   (.31، ص. 3136قنبری، ) گذردیمتهران ت مشهد نیز از جنوب شهر  ریلی
 

 
  ـ نقشۀ محدودۀ موردمطالعه در کشور، استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد1شکل 

 3139، : نگارندگانخذأم

 بانی نظریمـ 3

های گذشته عالوه بتر مشتسالم   افزایش جمعیت شهرنشین و رشد فیزیسی شهرها در دهه

فضتایی شتهرها شتده استت.      تدر ساختار کالبدی   آنها  ادغام روستاهای اطراف باع ،مختلف

دی ارائته شتده استت. هرچنتد در             ّهای متعد بررسی تعامل شهر و روستا نظریهة زمینتاکنون در

طور کامل تببین ای را پیدا کرد که موضوع ادغام روستا در شهر را بهل شاید نتوان نظریه       ّنگاه او 

ه         ّت   . بتا توج    کردیلی از ابعاد مسئله را تببین خهای موجود گیری از نظریهبا بهره نتوایما        ّکند؛ ام 

هتای  نظریته ( 3به سه دسته تقسیم کرد:  توانیمهای موردبررسی را ، نظریهشدهتحقی، انجامبه 

هتای پیونتد متقابتل شتهر و روستتا،      شامل نظریته  ،گیری ادغام روستا در شهرشسل ةکنندتبیین
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هتای  نظریته ( 9 ؛ای، مرکتز و پیرامتون و قطتب رشتد    ی شهر، ستاخت چندهستته  فیزیستوسعة 

واگرایتی و همگرایتی اجتمتاعی،    نظریتة  شامل  ،بر ادغام روستا در شهر   ّ  مثث ر عوامل  ةکنندتبیین

پیامدها و آثار ادغام روستتا   ةکنندهای تبییننظریه( 1 ؛وفاق و کارکردگرایینظریة تقابل، نظریة 

کاظمی، و صتادقی  ، موسی)فیروزنیا پایدارنظریة توسعة ساخت قطاعی و ة نظریشامل  ،در شهر

(. حال آنسه موضوع ادغتام روستتاها در شتهرهای جدیتد موضتوعی      20 ، ص.3136 طاهری،

به برختی   ،های ذکرشده هم تطاب، ندارد. در ادامهیک از نظریهکه با هیچ باشدیمجدید و نادر 

 شود:وضوع موردمطالعه اشاره میهای مرتبط با ماز تعاریف و نظریه
 شهر جدیدـ 1ـ3

شهر جدید بته نقتاطی اطتالق     ،30/36/3126ب                                   ّبراسار قانون ایجاد شهرهای جدید مصو 

ب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ختار  از               ّارچوب طر  مصو هگردد که در چمی

اضتافة  ر بته  نفت   16666قتانونی و حتریم استتحفاظی شتهرها بترای استسان حتداقل        محدودة 

بینتی  موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پتیش تأسیسام ها و ساختمان

 پیش از                                            شهر جدید شهری است با اهداف، برنامه و جمعیت  (.10 ، ص.3120)کامیار،  شودمی

های شهرستازی مناستب   الیت              ّشده که برای فع ص                  ّو حریمی از قبل مشخ  محدودهشده در تعیین

و ختدمام   ستام یهتا، تأس امسانتام، زیرستاخت   . همچنین این شهر جدید باید از تمامیاست

 (.31 ، ص.3131)وارثی و قنبری،  ی برخوردار باشدمناسب شهر

 شهرهاباغـ  نظریۀ 5ـ3

 کته  استت  3شهرهای ابنتزر هتاوارد  باغنظریة شهرهای جدید، دربارة ایجاد ترین نظریه مهم

هتای  گتاه آل ستسونت ایتده انتدازة  از شهرهای بتزرگ بتردارد.   صنعت و اشتغال را  درصدد بود

، )زیتاری  کمربند ستبز احاطته شتده استت     ةوسیلباشد و این محدوده بهنفر می 19666هاوارد 

شتهر را بتا مالسیتت زمتین اشتتراکی و      بتاغ ایتدة  (. هتاوارد  30 ، ص.3122 مهدنژاد، و پرهیتز، 

شتهری  منطقتة  وجتودآوردن  بته           د موجتب  ایتن متوار  همة ی تلفی، کرده بود.              ّخودمختاری محل 

شتهر هتاوارد داشتت،    لین هدفی که طتر  بتاغ    ّاو (. 13، ص. 9660، 9)شورم وسیعی شده بود

 ای منستجم و بتا  انتقال صنایع موجود در شهرهای بزرگ و ایجاد محیطی سالم و ایجاد جامعته 

                                              
1. Ebenezer Howard 

2. Short 
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ن امتر، شترکت   ه داشتت و بترای ایت          ّت شهر توج   اجرای باغنحوة یت بود. هاوارد همچنین به   ّهو 

 (.331 ، ص.3102)اردشیری،  شهر را پیشنهاد دادعمران باغ

 مهاجرت و مهاجرت معکوسـ 3ـ3

شتدن در  تتر  سترزمین اصتلی و ستاکن    »مهاجرم به معنای عام کلمته عبتارم استت از    

کلمته کته                     ّ  ( ولی به معنی اختص  00 ، ص.3103 )شیخی، «ت یا دائم       ّطور موق سرزمین دیگر به

جمعی یتا انفترادی   شدن دسته جاهجاب» ، عبارم است ازباشدیم  جمعیت  ّر نوع تح نیترمهم

 ةنامت (. در لغتت 130 ، ص.3136 )جتوان،  «بدون قصد بازگشت بته مبتد    ،طور دائمبه هاانسان

                                                   ّ  در تعریف مهاجرم چنین آمده است: مهاجرم شسلی از تحتر   ،شناسی سازمان مللجمعیت

کته ایتن    ردیت گیمکه بین دو واحد جغرافیایی صورم  ستهاانسان  مسانی                 ّجغرافیایی یا تحر 

 آبتادی، دی و مختاری ملک   ّمحم )بیک                      یا تقریبا  دائمی باشددائمی صورم به تواندیمجایی هجاب

ها در ستطح جغرافیتا   حرکت انسان المعارف علوم اجتماعی مهاجرم راةدائر(. 99 ، ص.3129

 ،م طوالنی بینجامد                            ّاقامت افراد برای همیشه یا مد که با قصد قبلی گرفته باشد و به تغییر محل 

مهتاجرم، مفهتوم   واژة در کنتار  (. 00 ، ص.3123ی، ئبابتا و علتی  هایدیجمش) کندیم فی   ّمعر 

باشتد کته   مهاجرتی بترای مهتاجران متی   مبد  مهاجرم معسور بیانگر مهاجرم و بازگشت به 

هبود شرایط اشتتغال و اقتصتادی   همچون ب ،بیشتر مربوط به مهاجرانی است که براسار دالیلی

       ّ        مبتد  او لیتة   مهاجرم و برخی مشسالم در مقصد مهاجرم و دالیل دیگر، دوبتاره بته   مبد  در 

 گردند.  مهاجرم خود برمی

 هایافتهـ 4

 پذیری شهر جدید بینالودروند جمعیتـ 1ـ4

منطقتة  مستسونی و صتنعتی تشتسیل شتده استت.      منطقتة عمتدة   شهر جدید بینتالود از دو  

بینتی شتده،   منزل پیشباغ 0ه و    ّمحل  33نفر عالوه بر  331090ونی بینالود با قابلیت جذب مسس

مسسونی را نیز دارد. همچنین الزم به ذکر است که پتس از شتروع بته ستاخت     توسعة قابلیت 

 310000پذیری این شتهر جدیتد تتا    بخش مسسن مهر در شهر جدید بینالود، ظرفیت جمعیت

 (. 3 ، ص.3120  )مهندسین مشاور آسمان نقشینه، نفر افزایش یافته است
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 پذیری جمعیت شهر جدید بینالودق                  ارزیابی میزان تحق ـ 1 جدول

؛ خانة بهداشت روستای 33، ص. 3131؛ وارثی و قنبری، 310، ص. 3121مهندسین مشاور امسو ایران،  مآخذ:

 3136اوارشک و فخرداوود، 
 سال                      

 عنوان
1335 1331 1335 1335 1331 

 331090 02000 00100 06061 96620 شده )نفر(بینیجمعیت پیش

 - - 0996 1000 6 شده )نفر(،         ّجمعیت محق 

 - - 00/0 23/0 6 پذیری،        ّدرصد تحق 
 

 3120جهت اسسان جمعیت، تا ستال   3129پذیری شهر از سال بینی جمعیترغم پیشعلی

هتای  زیرستاخت   ّ      او لیتة  شتدن  ه بته آمتاده        ّبا توج  3120ال شهر فاقد جمعیت بوده است و از س

ه بته اینسته         ّت   بتا توج    (. 20، ص. 3136)قنبری،  پذیری شهر آغاز گردیدموردنیاز، روند جمعیت

ب طر  جامع شهر جدید بینالود، روستتاهای اوارشتک و فخترداود در       ّمصو محدودة براسار 

نفتر   1000به  3120د در پایان سال این شهر جدید قرار دارند، جمعیت این شهر جدیمحدودة 

 باشد.درصد می 23/0پذیری ، ّق رسید که بیانگر میزان تح

 

 
 های مختلفپذیری جمعیت شهر جدید بینالود در سال                    ـ نمودار میزان تحق ق5شکل 

 3139نگارندگان،  خذ:أم

طتور  بته  3120تت 3139دورة در  های جمعیتی بترای شتهر جدیتد بینتالود    بینیبراسار پیش

نفر باید به جمعیت این شهر جدید اضافه گردد. این در حالی استت کته    0003النه سا    ّ توس طم
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بتا احتستاب جمعیتت روستتای اوارشتک و       3136جمعیت شهر جدید بینالود در پایتان ستال   

این شهر                   اوارشک و فخرداود    ّ  محل ة عنوان اکنون بهاند و همشهر شدهجزو محدودة فخرداود که 

درصد را نستبت   00/0پذیری ،            ّکه میزان تحق  باشدیمنفر   0996، برابر شوندیمجدید شناخته 

، انتواع            ّت   آنجاکته تحق    از .دهتد یمنفر( نشان  00100) 3136شده در سال بینیبه جمعیت پیش

هتای جمعیتتی و   های مختلف، قبل از هرچیز مستلزم حمایتخدمام شهری در مقیار

از طرف ( و 39 ، ص.3120)داداشی،  باشدهای مناسب برای بقای آنها میتشسیل آستانه

پتس از   استت، جمعیتت هتم نیازمنتد وجتود ختدمام در شتهر جدیتد        استقرار  ،دیگر

بهداشت روستتای اوارشتک و فخترداود،    خانة             های جمعیتی لیه و استفاده از آمار      ّهای او بررسی

نفتری را تشتسیل    960نوار کته جمعیتت   ختا  00، تعتداد  3136ص شد که تا پایان ستال     ّمشخ 

                               هتایی کته قتبال  در محتدودة     )یعنی خانواده شوندیممهاجرین معسور محسوب جزو ، دهدیم

و از این منطقه مهتاجرم   اندکردهیم)روستای اوارشک و فخرداود( زندگی  شهر جدید بینالود

 اند(.مهاجرم کردهر این شهگیری شهر جدید بینالود، دوباره به ولی پس از شسل ،اندکرده

 بررسی قیمت زمین قبل و بعد از ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالودـ 5ـ4

داران امتال  در  پس از مصاحبه با اهالی روستای اوارشک و فخرداود و چند تتن از بنگتاه  

هتای  اختک اراضی و ساخت زیرست    ّتمل فرایند ص گردید که تا قبل از شروع    ّمشخ  ،این منطقه

طتور  لیه برای شهر جدید بینالود، قیمت زمین در این دو روستا بسیار پایین بوده استت و بته    ّاو 

غیتر از  شده است. بته ریال خریدوفروش می 06666ع زمین مسسونی حدود           ّهر متر مرب     ّ توس طم

فراینتد  انتد کته بتا شتروع     های اطراف دارای کاربری کشاورزی بتوده بافت اصلی روستا، زمین

شتهر  محتدودة  های عمرانی شرکت ایران خودروی خراستان در  الیت                 ّک اراضی و شروع فع  ّل تم

هتای کشتاورزی حتریم ایتن دو روستتا کته       هستار از زمین 9066جدید بینالود، حداقل حدود 

ک شرکت عمران شهر جدید بینالود جهتت ستاخت             ّشد، به تمل صورم دیم کشت میبهاغلب 

شترکت                  هتای عمرانتی   الیت                       ّآن درآمد. پس از شروع فع این شهر جدید و بخش شهر  صنعتی 

عمران شهر جدیتد بینتالود و ایتران ختودروی خراستان، قیمتت زمتین در ایتن دو روستتا بتا           

شترکت عمتران شتهر       ک            ّهای تحت تمل رو شد و ازآنجاکه هنوز زمینباالیی روبه ةافزودارزش

های ا پشت سر نگذاشته بود، زمینسازی رجدید بینالود برای فروش به متقاضیان، مراحل آماده

ی اهتالی ختود                                ّت نظر متقاضیان زمین و مسسن و حت                                        ّداخل بافت این دو روستا بیش از پیش مد 
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ه به وجود تقاضتای                         ّمسسن قرار گرفت و با توج اجارة این دو روستا جهت خریدوفروش و یا 

زمتانی  بازة و در این رو گردید کم در این دو روستا، قیمت زمین با افزایش روبهعرضة زیاد و 

گردیتد. از  ریال خریتدوفروش متی   066666ع زمین مسسونی حدود           ّهر متر مرب     ّ توس ططور مبه

افتزوده زمتین   ارزش ،شهر جدید بینالود اضافه گردیتد محدودة که این دو روستا به  3120سال 

زمتین   ع          ّت     هتر متتر مرب         ّت  توس ط  طتور م به 3139در این دو روستا دوباره افزایش یافت و در سال 

)مصتاحبه بتا ستاکنین و     شتود گتذاری متی  ریال قیمتت   066666تا   066666مسسونی حدود 

 (.  3131های امال ، شورای روستاهای اوارشک و فخرداود و بنگاه

گیتری  که با شتسل است بح  اشتغال  ،دالیل اصلی مهاجرم از روستاها به شهرهایسی از 

بستیاری از مهتاجرین اقتدام بته      ،خراستان                                       های مناسب اشتغال در شرکت ایران خودرو فرصت

ه بته دارا بتودن زمتین یتا           ّبا توج  ،اند و از طرف دیگرمهاجرم معسور به این دو روستا کرده

زمین از دیگتر دالیتل مهتاجرم     ةافزودمسسونی مهاجرین در این دو روستا، همین ارزشخانة 

   ّت   محل ة   های ر جدید بینالود، زمینشه   ّ  محل ة  31اکنون از مجموع رود. همشمار میمعسور آنها به

ع زمتین            ّهر متر مرب     ّ توس طگردد که قیمت مسازی شده و به متقاضیان واگذار میآماده 0و  9، 3

)واحد امال  شرکت عمران شهر  گذاری شده استهزارتومان قیمت 366تا  06بین  ،مسسونی

های این دو روستا با زمینط زمین در داخل بافت          ّقیمت متوس مقایسة (. از 3131جدید بینالود، 

اکنتون تفتاوم   توان گفتت کته هتم   یط شرکت عمران شهر جدید بینالود م       ّشده توس سازیآماده

ه           ّت رود با توج   هرچند انتظار می؛ ها وجود نداردمعناداری بین قیمت زمین مسسونی در این مسان

روندان و بافتت  رسانی به شهبه افزایش جمعیت شهر جدید بینالود و تسمیل واحدهای خدمام

روستاهای اوارشک و فخرداود، در آینتده قیمتت زمتین بتین ایتن دو منطقته تفتاوم        فرسودة 

 معناداری با هم داشته باشند. 

 مهاجرین معکوسنامۀ پرسشتحلیل ـ 3ـ4

 مهاجرین معکوسو وضعیت تحصیلی سرپرستان عد خانوار بررسی بُـ 1ـ3ـ4

ین شهر جدید و بررسی علل مهتاجرم ایتن   ه به وجود مهاجرین معسور در ا          ّحال با توج 

شتامل   ،العتام ختانوار           ّ  ازقبیتل اط  ستثاالتی،  ای طراحی گردید که شامل نامهها، پرسشخانواده

مهتاجرم  انگیتزة  ازقبیل سن، جنس، شغل، تحصیالم و  آنهاصام                          ّتعداد افراد خانواده و مشخ 

وضتعیت  مقایسة جهت تلفی مخسثاالم . همچنین باشدیمبه مسان قبلی و بازگشت به بینالود 
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طراحتی شتد و در اختیتار     آنهاقبل و بعد از مهاجرم به بینالود و همچنین میزان رضایت  آنها

این  PASWافزار را تسمیل کنند و سپس با استفاده از نرم آنهاسرپرستان خانوار قرار گرفت تا 

نفتر ادامته دارد.    0تتا   نفر شروع و 9مهاجرین معسور از            عد خانوار                     العام تحلیل گردید. ب   ّاط 

درصد و کمتترین   06نفری با  0های عد خانوار مربوط به خانواده          فراوانی ب  نیشتریبمیان، دراین

نفتری   9و  0، 1عد ختانوار    ب  .باشدیمدرصد  3/3نفری با  0و 0های فراوانی مربوط به خانواده

مجمتوع جمعیتت ایتن     دهتد. گویان را تشسیل میدرصد پاسخ 31و  2/30، 0/32ترتیب هم به

 باشد.نفر می 960ها برابر با خانواده

درصتد سرپرستتان ختانوار     1/03نامه بیانگر این مطلب است کته  نتایج مستخر  از پرسش

رتبتة  درصتد در   0/93دارای تحصیالم سیسل هستند و پس از آن، سطح تحصیالم دیپلم بتا  

 3/3) درصد( و لیسانس 0/1) دیپلمفوقدرصد(،  0/0) سوادسطح تحصیالم بی دوم قرار دارد.

   های بعدی قرار دارند.درصد( در رتبه

 بررسی مکان قبلی سکونت مهاجرین معکوسـ 5ـ3ـ4

درصتد مهتاجرین    20ص شد که مسان قبلی سسونت    ّمشخ گرفته های انجامبراسار بررسی

درصتد بتا ستسونت در ختار  از استتان       1/3معسور در شهر مشهد بوده است و پتس از آن  

و روستتاهای استتان    در نیشابورساکن افراد . باشدیمفراوانی  نیترشیبخراسان رضوی دارای 

گر ایتن  این نتایج بیاندرصد پاسخگویان را تشسیل می دهد.  3/3خراسان رضوی هم هر کدام 

اند در حالی کته  مطلب است که اکثریت این مهاجرین معسور در کالن شهر مشهد ساکن بوده

لود با هدف اصلی تمرکتز زدایتی و جتذب سترریز جمعیتت ایتن کتالن شتهر         شهر جدید بینا

 کشورمان ایجاد گردیده است.

 زمان بازگشت مهاجرین معکوس به شهر جدید بینالودتبررسی مدّـ 3ـ3ـ4

        زمتان  م                ّ      فراوانتی برحستب متد     نیشتتر یب ،شتود یمت مشتاهده  ( 9) طور که در جدولهمان

ستال   0بته بیشتتر از    ،درصتد  0/00بینالود به میزان معسور به شهر جدید          مهاجرین         بازگشت 

الیتت شترکت ایتران                  ّهای شروع به فع همزمان با سال آنهابازگشت که این زمان  شودیممربوط 

زمتان  م    ّ  . متد  باشدیمهای مناسب اشتغال در این شهر جدید خودروی خراسان و ایجاد فرصت

سال، کمتر از یتک   9زمان م         ّدارد و مد دوم قرار رتبة درصد در  0/30سال به میزان  1بازگشت 

 .رندیگیمهای دیگر قرار ترتیب در ردهسال به 0سال و 
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  زمان بازگشت آنها به شهر جدید بینالودت                            ّتوزیع مهاجرین معکوس برحسب مد ـ 5جدول  

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 درصد فراوانی زمان بازگشت به بینالودت  ّمد 

 1/3 0 سالکمتر از یک 
 3/33 0 سال 9
 0/30 3 سال 1
 0/0 1 سال 0

 0/00 13 سال 0بیشتر از 
 366 00 مجموع

 

 اصلی مهاجرت مهاجرین معکوس به مکان قبلی سکونتشانانگیزۀ بررسی ـ 4ـ3ـ4

اصتلی  دربتارة انگیتزة   فراوانتی   نیشتتر یب ،شتود یمت مشتاهده  ( 1) طور که در جدولهمان

درصتد   0/06ر جدیتد بینتالود مربتوط بته اشتتغال بته میتزان        مهاجرم مهاجرین معسور شه

های مناسب اشتتغال بترای ایتن افتراد، دلیتل اصتلی مهتاجرم آنهتا بته          نبود فرصت .باشدیم

. پتس از  شتدند یمت های مختلف ختدماتی مشتغول   به کارکه اغلب های دیگر بوده است مسان

گویتان  و پاسخ باشدیمفراوانی  نیشتریبدرصد دارای  2/30سایر به میزان گزینة اشتغال، انگیزة 

اکنون کته ختود تشتسیل    اند و همپدری را ذکر کردهخانوادة ت آن، مهاجرم همراه          ّدر ذکر عل 

 اند.به شهر جدید بینالود برگشته ،اندخانواده داده
 

  آنهااصلی مهاجرت به مکان قبلی سکونت انگیزۀ توزیع مهاجرین معکوس برحسب ـ 3جدول 

 3139عام میدانی نگارندگان، مأخذ: مطال
 درصد فراوانی مهاجرت به مکان قبلی سکونتانگیزۀ 

 0/06 12 اشتغال
 3/3 3 ازدوا 

 0/0 1 ترغیب اقوام
 0/0 0 خدمام و امسانام بیشتر

 2/30 2 سایر
 366 00 مجموع

 

 اصلی مهاجرت مهاجرین معکوس به شهر جدید بینالودانگیزۀ بررسی ـ 0ـ3ـ4

اصلی مهاجرین معسور به مسان قبلی سسونتشان، به بررسی انگیزة ن پس از بررسی اق   ّمحق 

کته نتتایج مستتخر  از    انتد  اصلی بازگشت آنها به شهر جدیتد بینتالود پرداختته   انگیزة علل و 
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 ،بته بینتالود  مهتاجرین  ت اصلی بازگشتت                             ّاین مطلب است که انگیزه و عل  ها بیانگرنامهپرسش

درصتد   3/00، اشتغال بوده استت. اشتتغال بته میتزان     آنها  ّ    او لیة جرم اصلی مهاانگیزة همچون 

ختودروی خراستان و شتهر     الیت شرکت ایتران             ّ. شروع به فع باشدیمفراوانی  نیشتریبدارای 

بستیار مناستبی را بترای    زمینة ص الزم،          ّدارای تخص                                         صنعتی بینالود با اولویت جذب افراد بومی 

بسیاری از این افراد که شرایط اشتغال در بینالود را مساعدتر افراد بومی جویای کار ایجاد کرد. 

در شترکت   ،ص الزم را داشتند                                                          ّدیدند، دوباره به شهر جدید بینالود بازگشتند و افرادی که تخص 

ص الزم                                                                   ّت خودروی خراسان و شهر  صنعتی بینالود شاغل شدند و افرادی که دارای تخص   ایران

          اشتتغال  نتیجة ونقل که در ویژه خدمام تجاری و حملهب ،به اشتغال در بخش خدمام ،نبودند

وجود اقوام و فامیل بته میتزان   انگیزة الیت شدند.                                ّصنعت شسل گرفته بود، مشغول به فع      بخش 

ویژه به ،این افراد دارای شغل دولتیبیشتر دوم قرار دارد و رتبة درصد پس از اشتغال در  0/96

 اند.زندگی خود بازگشته  ّ    او لیة وباره به مسان که د باشندیموپرورش فرهنگیان آموزش
 

 اصلی مهاجرت به شهر جدید بینالودانگیزۀ توزیع مهاجرین معکوس برحسب ـ 4جدول 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 درصد فراوانی مهاجرت به شهر جدید بینالودانگیزۀ 

 3/00 03 اشتغال

 3/3 3 ارزانی مسسن نسبت به مسان قبلی

 0/96 33 وجود اقوام و فامیل

 3/3 3 خدمام و امسانام بیشتر

 6 6 سایر

 366 00 مجموع

 

 بررسی وضعیت مسکن مهاجرین معکوس در مکان قبلی سکونتشانـ 6ـ3ـ4

ص شتد کته                                                               ّدر بررسی وضعیت مسسن مهاجرین معسور در مسان قبلی سسونتشان، مشخ 

درصتد مالتک    9/99جاره بوده است و صورم ادرصد این افراد به 06وضعیت مسسن بیش از 

اند که این افتراد در آن زمتان تحتت    سایر را انتخاب کردهگزینة درصد افراد هم  2/30اند. بوده

انتد.  ای جدیتد تشتسیل داده  اکنون خود خانوادهولی هم ،اندپدری خود بودهخانوادة سرپرستی 

هتای  درصتد در رده  3/3رصتد و  د 0/0ترتیب به میتزان  موارد اجاره به شرط تملیک و رهن به

 بعدی قرار دارند.
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  در مکان قبلی سکونتشان آنهاتوزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مسکن ـ 0جدول 

 3139: مطالعام میدانی نگارندگان، مأخذ
 درصد فراوانی وضعیت مسکن در مکان قبلی

 9/99 39 مالک
 0/00 16 اجاره
 3/3 3 رهن

 0/0 1 اجاره به شرط تملیک
 2/30 2 سایر
 366 00 مجموع

 

 بررسی وضعیت مسکن  مهاجرین معکوس در شهر جدید بینالودـ 1ـ3ـ4

شدن وضعیت مسسن مهاجرین معسور در مستان قبلتی ستسونت    ص           ّن پس از مشخ اق   ّمحق 

. نتتایج مستتخر  از   انتد در شتهر جدیتد بینتالود پرداختته     هانآ، به بررسی وضعیت مسسن آنها

صورم مالتک  به ،درصد این افراد 0/03                        مطلب است که وضعیت مسسن  نامه بیانگر اینپرسش

درصدی نستبت بته وضتعیت مالسیتت مستسن در مستان قبلتی         0/00که دارای رشد  باشدمی

هتای زنتدگی و   در کاهش هزینه توانیمت رشد مالسیت مسسن را     ّ. عل استسسونت این افراد 

د بینالود نسبت بته مستان قبلتی ستسونت     تربودن قیمت زمین در شهر جدیتر ارزاناز همه مهم

و  باشتد یمزمین هزینة مربوط به  ،مسسنهزینة  نیشتریبدانست. چراکه در کشور ما  مهاجرین

و درنتیجته افتزایش قتدرم خریتد      شودیممنجر به کاهش قیمت مسسن  ،کاهش قیمت زمین

ای بته  از اجتاره  فراوانتی وضتعیت مستسن    نیشتتر یبدنبال دارد. با تغییر متقاضیان مسسن را به

درصد کاهش یافته است و مسسن رهتن، اجتاره    2/30مالک، مسسن اجاره در بین این افراد به 

 های بعدی قرار دارند.نفر در رده 3درصد و فراوانی  3/3به شرط تملیک و سایر هرکدام با 
 

 در شهر جدید بینالود آنهاتوزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مسکن ـ 6جدول 

 3139مطالعام میدانی نگارندگان، مأخذ: 

 درصد فراوانی وضعیت مسکن در شهر جدید بینالود

 0/03 01 مالک
 2/30 2 اجاره
 3/3 3 رهن

 3/3 3 اجاره به شرط تملیک
 3/3 3 سایر
 366 00 مجموع
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ن معکوس قبل از مهاجرت به شـهر جدیـد   یبررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار مهاجرـ 3ـ3ـ4

 بینالود

درصتد سرپرستتان    0/23وضتعیت شتغلی    ،شتود یمت مشاهده ( 0) طور که در جدولمانه

صتورم شتغل آزاد بتوده    خانوار مهاجرین معسور قبل از مهاجرم به شهر جدید بینتالود بته  

دوم قترار  رتبتة  درصتد در   31است و پس از آن، سرپرستان خانوار با شغل دولتتی بته میتزان    

 اند.درصد( بیسار بوده 0/1نفر ) 9پرستان خانوار، سر 00دارند. همچنین از مجموع این 
 

  قبل از مهاجرت به شهر جدید بینالود  آنهاتوزیع سرپرستان خانوار برحسب وضعیت شغلی ـ 1جدول 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 درصد فراوانی وضعیت شغلی سرپرستان قبل از مهاجرت به بینالود

 0/1 9 بیسار

 31 0 شغل دولتی

 0/23 00 شغل آزاد

 6 6 دارخانه

 3/3 3 سایر

 366 00 مجموع

 

بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار مهاجرین معکوس بعد از مهاجرت به شـهر جدیـد   ـ 3ـ3ـ4

 بینالود

تغییری که در وضعیت شغلی سرپرستان خانوار بعد از مهاجرم بته شتهر جدیتد     نیترمهم

چراکته قبتل از   استت؛  این افراد در این شتهر جدیتد   همة بودن شود، شاغلبینالود مشاهده می

دیگتر   آنهتا ولی پتس از مهتاجرم    ،انددرصد این افراد بیسار بوده 0/1مهاجرم آنها به بینالود، 

هتای مناستب   دلیتل وجتود فرصتت   هم بته که آن شودینمبیسار در بین سرپرستان خانوار دیده 

نفتر   00نفتر سرپرستتان ختانوار،     00ون از مجمتوع  اکن. همباشدیماشتغال در این شهر جدید 

نستتتة درصتتد( دارای شتتغل دولتتتی هستتتند.  2/30نفتتر ) 2درصتتد( دارای شتتغل آزاد و  9/20)

کته   استت ایتن   ،وضعیت اشتغال مهاجرین قبتل و بعتد از مهتاجرم معستور    دربارة ذکر قابل

ولی تفاوم اصلی در ایتن   ،باشد                                                        تقریبا  نسبت افراد دارای شغل آزاد در هر دو دوره یسسان می

شود. چراکته  مورد بیشتر به نوع شغل، جایگاه اجتماعی شغل و درآمد حاصل از آن مربوط می

درصتد   36ص گردیتد کته بتیش از                              ّشده با سرپرستان خانوار مشخ های انجامبراسار مصاحبه
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مشتغول   خودروی خراستان در شرکت ایراناند، کردهافرادی که شغل خود را از نوع آزاد اعالم 

حاصتل از ایتن شتغل نستبت بته شتغلی قبلتی آنهتا                                            الیت هستند و شرایط مالی و اقتصادی   ّفع 

 مراتب بهتر بوده است.به
 

  بعد از مهاجرت به شهر جدید بینالود آنهاتوزیع سرپرستان خانوار برحسب وضعیت شغلی ـ 3جدول 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 درصد فراوانی از مهاجرت به بینالود وضعیت شغلی سرپرستان بعد

 6 6 بیسار

 2/30 2 شغل دولتی

 9/20 00 شغل آزاد

 6 6 دارخانه

 6 6 سایر

 366 00 مجموع

 

مهاجرین معکوس قبل و بعد از مهاجرت به شهر جدیـد  دارایی بررسی وضعیت مایملک و ـ 15ـ3ـ4

 بینالود

 ،مهاجرم بته شتهر جدیتد بینتالود    در بررسی وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبل از 

افتراد  ؛ انتد بتوده دارایتی  درصد( فاقد ملتک و   2/00) هانفر این خانواده 10ص گردید که    ّمشخ 

افتراد دارای بتاغ و   ؛ دندوم قرار داررتبة درصد( در  3/90نفر ) 31نقلیه با فراوانی وسیلة دارای 

د و نت گویتان قترار دار  سوم پاسخبة رتدرصد( در  0/0نفر ) 0نقلیه هم با فراوانی وسیلة زمین و 

پتس از   های بعدی قترار دارنتد.  نفر در رده 3هرکدام با فراوانی  ،های باغ و زمین و سایرگزینه

بررسی وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبل از مهتاجرین معستور قبتل از مهتاجرم بته      

 نیتتر مهتم خته شد کته  بعد از مهاجرم به بینالود پردا آنهابه بررسی وضعیت اقتصادی  ،بینالود

چراکته افتراد   ؛ بوددارایی درصدی( فراوانی افراد فاقد ملک و  90نفری) 31تفاوم آن، کاهش 

درصد( پس از مهاجرم  2/00نفر) 10قبل از مهاجرم به بینالود با فراوانی دارایی فاقد ملک و 

 99قلیه بتا فراوانتی   نوسیلة افراد دارای  درصد( کاهش یافته است.  0/06) نفر 99به  ،به بینالود

. افتراد  دنباشت یمدرصدی  0/30درصد( هم نسبت به قبل از مهاجرم دارای افزایش  0/06) نفر

درصد( هم نسبت بته قبتل از مهتاجرم     31) نفر 0نقلیه با فراوانی وسیلة دارای باغ و زمین و 
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گزینتة   ستثال، درصد( در پاسخ بته ایتن    0/0) نفر هم 1. دنباشیمدرصدی  0/0دارای افزایش 

 اند.سایر را انتخاب کرده
 

 قبل و بعد از مهاجرت به بینالود آنهادارایی توزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مایملک و ـ 3جدول 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 

 مهاجرین معکوسدارایی وضعیت مایملک و 
 بعد از مهاجرت به بینالود قبل از مهاجرت به بینالود

 درصد فراوانی درصد یفراوان

 31 0 0/0 0 نقلیهوسیلة باغ و زمین و 
 6 6 3/3 3 باغ و زمین
 0/06 99 3/90 31 نقلیهوسیلة 
 0/0 1 3/3 3 سایر
 0/06 99 2/00 10 داراییفاقد مایملک و 
 366 00 366 00 مجموع

 

 وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبتل و بعتد از مهتاجرم بته شتهر جدیتد      مقایسة از 

 نیتتر مهتم نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی این افراد بهبود یافته استت و از   توانیم ،بینالود

هتای  تتر و کتاهش هزینته   هتای مناستب  واسطة شغلبه افزایش درآمد آنها به توانیمدالیل آن 

 اشاره کرد. آنهازندگی در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت 
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 قبل و بعد از مهاجرت به شهر جدید بینالود آنهان معکوس برحسب وضعیت اقتصادی ـ توزیع مهاجری3شکل 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 

 بررسی وضعیت تمایل مهاجرین معکوس نسبت به ترک شهر جدید بینالود  ـ 11ـ3ـ4

 درصد مهاجرین معسور تمایل بسیار 0/09، شودیممشاهده ( 36) طور که در جدولهمان

هتای  شتدن زمینته  درصد تمایل کمی به تر  شهر جدید بینالود درصورم فراهم 3/90کمی و 
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نفر( تمایل بسیار کتم و کمتی    10) درصد 00درمجموع بیش از  ،مهاجرم دارند. به بیان دیگر

 ،مانتدن در بینتالود                                                                     به تر  این شهر جدید دارند. این تمایل باالی مهتاجرین معستور جهتت    

درصتد تمایتل    0/32ترتیتب  . همچنتین بته  باشدیمنسبت به گذشته  آنهایت دلیل بهبود وضعبه

درصد تمایل زیادی به تر  شهر جدیتد بینتالود    0/1درصد تمایل بسیار زیاد و  3/33،    ّ توس طم

 های مهاجرم دارند.شدن زمینهصورم فراهمدر
 

 توزیع مهاجرین معکوس برحسب تمایل آنها به ترک شهر جدید بینالودـ 15جدول 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 
 درصد فراوانی تمایل به ترک شهر جدید بینالود

 0/09 91 بسیار کم

 3/90 31 کم

 0/32 36    ّ توس طم

 0/1 9 زیاد

 3/33 0 بسیار زیاد

 366 00 مجموع

 

بررسی وضعیت میزان رضایت مهاجرین معکوس از وضع زنـدگی خـود در شـهر جدیـد     ـ 15ـ3ـ4

 آنهانسبت به مکان قبلی سکونت  بینالود

نامه دربارة میزان رضایت مهاجرین معسور از وضع زندگی خود نتایج مستخر  از پرسش

که میزان رضایت زیتاد   دهدیمنشان  ،در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت خود

بستیار زیتاد و   فراوانی است و پس از آن، میزان رضتایت   نیشتریبدرصد دارای  3/12به میزان 

. بته بیتان دیگتر    باشتد یمت فراوانتی   نیشتتر یبدرصد دارای  3/90کدام با به تفسیک هر    ّ توس طم

دارای رضایت بسیار زیاد و زیتاد   ،درصد مهاجرین معسور 2/00گفت که درمجموع  توانیم

. ایتن  باشتند یمت از وضع زندگی خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت خود 

. البتته  باشتد یمت نسبت به گذشته  آنهادلیل بهبود وضعیت اقتصادی رضایت باالی آنها بهمیزان 

،                                                ّت عوامل دیگری همچون وجود اقوام و فامیل، احسار تعل    ،عالوه بر بهبود وضعیت اقتصادی

تأثیرگتذار استت. رضتایت     آنهتا میزان رضایت باالی در این  ،خاطر به این مسان و موارد دیگر

 های بعدی قرار دارند.  درصد در رتبه 0/1درصد و  0/0ه میزان بسیار کم و کم ب
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توزیع مهاجرین معکوس برحسب میزان رضایت از وضع زندگی خود در بینالود نسبت به مکان ـ 11جدول 

 هانآقبلی سکونت 

 3139مأخذ: مطالعام میدانی نگارندگان، 

 درصد فراوانی میزان رضایت نسبت به مکان قبلی

 060 1 بسیار کم
 160 9 کم
 9063 30    ّ توس طم

 1263 93 زیاد
 9063 30 بسیار زیاد
 366 00 مجموع

 

 وضعیت مسکن مهاجرین معکوس بعد از مهاجرت به بینالود و میزان رضایترابطۀ تحلیل ـ 13ـ3ـ4

ر وضعیت مسسن مهتاجرین معستور بعتد از مهتاجرم بته                               ّجهت بررسی ارتباط بین متغی 

هن، اجاره به شرط تملیک و سایر( با میزان رضایت از زندگی در شتهر  )مالک، اجاره، ر بینالود

ر                      ّت های موردبررسی در متغی   والیس استفاده گردید؛ چراکه گروهجدید بینالود از آزمون کروسسال

انتد و  وضعیت مسسن مهاجرین معسور بعد از مهاجرم به بینالود، مستتقل از یستدیگر بتوده   

های مستقل از یسدیگر های ناپارامتری برای گروه)در آزمون شدبایمگروه  1ها تعداد این گروه

نتتایج   ،در جدول زیر .والیس باید استفاده کرد(از آزمون کروکسال 1یا بیشتر از  1های با گروه

)مالک، اجتاره،   ر مهاجرین معسور بعد از مهاجرم به بینالود              ّوالیس بین متغی آزمون کروسسال

سایر( با میزان رضایت از زندگی در شتهر جدیتد بینتالود ذکتر      رهن، اجاره به شرط تملیک و

 شده است.
 

 ر وضعیت مسکن با میزان رضایت              ّوالیس بین متغی نتایج آزمون کروسکالـ 15جدول 

 SPSSنرم افزار  های خروجیتحلیل ؛ 3139خذ: مطالعام میدانی نگارندگان، آم

 میانگین رتبه حجم نمونه وضعیت مسکن ر    ّمتغی 
درجۀ 

 دیآزا
سطح معناداری 

(sig) 

میزان رضایت از 
زندگی در شهر 
 جدید بینالود

 00/92 01 مالک

0 020/6 
 91 2 اجاره
 16 1 رهن

 0/0 3 اجاره به شرط تملیک
 16 3 سایر
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ر وضتعیت مستسن                        ّسطح معناداری بین متغی  ،مشاهده استطور که در جدول هم قابلهمان

بته  دید بینالود با میزان رضایت از زندگی در شهر جدیتد بینتالود   مهاجرین معسور در شهر ج

گویتان مختلتف نستبت بته     باشد، بیانگر عدم تفاوم معنادار بین نظرام پاسخیم 60/6از  ترکم

 .  باشدیممیزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود 

 مهاجرت به بینالود و میزان رضایترابطۀ انگیزۀ تحلیل ـ 14ـ3ـ4

اصلی مهاجرم مهاجرین بته شتهر جدیتد بینتالود و     انگیزة ر                     ّررسی ارتباط بین متغی جهت ب

والیس استفاده گردیده است که نتایج آن میزان رضایت از زندگی در بینالود از آزمون کروسسال

 در جدول زیر ذکر شده است.
 

 با میزان رضایتاصلی مهاجرت مهاجرین معکوس انگیزۀ والیس بین نتایج آزمون کروسکالـ 13جدول 

 SPSSهای خروجی نرم افزار ؛ تحلیل3139خذ: مطالعام میدانی نگارندگان، آم
 (sigسطح معناداری ) آزادیدرجۀ  میانگین رتبه حجم نمونه مهاجرتانگیزۀ  ر    ّمتغی 

میزان رضایت 
از زندگی در 
شهر جدید 
 بینالود

 00/90 03 اشتغال

1 330/6 
 16 3 ارزانی مسسن
 29/90 33 امیلاقوام و ف

 16 3 امسانام بیشتر
 - 6 سایر

  
اصلی مهاجرم مهاجرین معستور  انگیزة ر           ّ( بین متغی sig) ه به اینسه سطح معناداری      ّبا توج 

، باشدیم 330/6در شهر جدید بینالود با میزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود برابر با 

هاجرم مهاجرین معسور در شهر جدید بینالود بتا میتزان   اصلی مانگیزة گفت که بین  توانیم

 تفاوم معناداری وجود ندارد. ،رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود

 زمان بازگشت مهاجرین معکوس به بینالود و میزان رضایتتمدّرابطۀ تحلیل ـ 10ـ3ـ4

گشتت مهتاجرین   زمان بازم    ّر مد                                 ّوالیس برای بررسی ارتباط بین متغی نتایج آزمون کروسسال

معسور به شهر جدید بینالود و میزان رضایت از زندگی در بینالود در جدول زیتر ذکتر شتده    

 است.
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 زمان بازگشت مهاجرین معکوس با میزان رضایتت            ّوالیس بین مد نتایج آزمون کروسکالـ 14جدول 

 SPSSهای خروجی نرم افزار ؛ تحلیل3139خذ: مطالعام میدانی نگارندگان، آم

 میانگین رتبه حجم نمونه زمان بازگشت)سال(ت  ّمد  ر  ّغی مت
درجۀ 

 آزادی

سطح معناداری 

(sig) 

میزان رضایت از 

زندگی در شهر 

 جدید بینالود

 36/90 0 3کمتر از 

0 333/6 
9 0 62/90 

1 3 60/30 

0 1 21/10 

 00/93 13 0بیش از 

 

ر           ّت   ( بتین متغی    sig) ستطح معنتاداری   شتود، مشتاهده متی  طور که در جدول بتاال هتم   همان

معسور به شهر جدید بینالود بتا میتزان رضتایت از زنتدگی در      زمان بازگشت مهاجرینم  ّمد 

         گویتان  گر عدم تفاوم معنادار بین نظرام پاستخ باشد، بیانیم 60/6شهر جدید بینالود بیشتر از 

 .  شدبایممختلف نسبت به میزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود 

 گیریو نتیجه هاهفرضیبررسی ـ 0

 پژوهش هایهفرضیـ 1ـ0

 لاوّـ فرضیۀ 1ـ0ـ1

زیادی در میزان جمعیتت فعلتی   تأثیر  ،ادغام روستاها در شهر جدید بینالود رسدیمبه نظر  

نفری شتهر جدیتد    1000ص گردید که از جمعیت                                     ّآن داشته است: براسار نتایج تحقی، مشخ 

باشند که ایتن  نفر ساکنین روستاهای اوارشک و فخرداود می 9009اد تعد 3120بینالود در سال 

درصد از جمعیت شهر جدیتد   26 ،اند. به بیان دیگردو روستا در شهر جدید بینالود ادغام شده

فرضتیة  توان گفت کته ایتن   میبنابراین باشد. مربوط به این دو روستا می 3120بینالود در سال 

  گردد.می پژوهش تأیید

 دومـ فرضیۀ 5ـ0ـ1

ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود، باع  افتزایش   رسدیمبه نظر  

 قیمت زمین آنها شده است

زمانی قبل و بعد از ادغام ایتن دو روستتا   بازة پس از بررسی قیمت زمین مسسونی در طی 

و شتورای روستتاهای   )مصتاحبه بتا ستاکنین     با استفاده از روش دلفتی  ،در شهر جدید بینالود
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قبل و بعد از ادغام بازة های زمین در قیمتمقایسة و اوارشک و فخرداود و بنگاه های امال ( 

ص گردید که ادغام این دو روستتا     ّمشخ  ،روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود

ایتن  راین . بنتاب زمانی در این دو روستا شتده استت  بازة باع  افزایش قیمت زمین در طی این 

 .شودیم فرضیه تأیید

 سومـ فرضیۀ 3ـ0ـ1

بین وضعیت مسسن مهاجرین معسور در شتهر جدیتد و میتزان رضتایت      رسدیمبه نظر 

والتیس بتین وضتعیت مستسن     معناداری وجتود دارد: براستار آزمتون کروستسال    رابطة ، آنها

ن ایتن  ( بتی sig) ص شتد کته ستطح معنتاداری         ّ  ، مشتخ  آنهامهاجرین معسور و میزان رضایت 

. باشتد یمت که این امر بیانگر عدم وجود تفاوم معنادار بین آنهتا   باشدیم 60/6ها بیش از ر    ّمتغی 

 .شودیم این فرضیه ردبنابراین 

 گیرینتیجهـ 5ـ0

شهر عنوان دومین شهر جدید کالنص شد شهر جدید بینالود به                     ّبراسار این پژوهش، مشخ 

درصتد بتوده    00/0پذیری ،          ّنفر با تحق  0996رابر با دارای جمعیتی ب 3136مشهد، تا پایان سال 

. ایتن در  باشتد یمپذیری لحاظ جمعیتقیت این شهر جدید به              ّبیانگر عدم موف این امر است که 

این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و  فخرداود در این شهر  بیشترحالی است که 

اقتصادی و اجتماعی در این دو روستا بتوده  باشد. همچنین این تغییرام دارای اثرام جدید می

گیتری  شتسل  ،با افزایش قیمت زمین و از جهت اجتماعی ،که از لحاظ اقتصادیطوریبه، است

ص        ّلیه مشخ       ّهای او مهاجرم معسور در این دو روستا انجام گرفته است. پس از بررسیپدیدة 

نفتری را تشتسیل    960معیتت  ن شهر جدید بینتالود کته ج  اخانوار از ساکن 00گردید که تعداد 

این افراد، شهر مشهد بتوده  اغلب . مسان قبلی ندیآیمشمار مهاجرین معسور بهجزو ، دهندیم

برای مهاجرم به مسان قبلی سسونتشان و بازگشت دوباره به بینتالود،   آنهااصلی انگیزة است و 

 ،هتاجرم بته بینتالود   اشتغال بوده است. در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعتد از م 

بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبتل بهتتر شتده     آنهاص گردید که وضعیت اقتصادی    ّمشخ 

این افراد هم نسبت به قبل بسیار بهبود یافته استت  بیشتر وضعیت مسسن  ،است. عالوه بر این

زندگی  گفت که میزان رضایت این افراد از وضع توانیماند. درنهایت هم و مالک مسسن شده

ی      ّطورکل خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونتشان، در حد باالیی قرار دارد. به
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باعت  بهبتود    ،توان گفت که ادغام دو روستای اوارشک و فخرداود در شهر جدیتد بینتالود  می

انتد، شتده   معسوسی که به روستاهای قبلی خود بازگشتهمهاجران وضعیت اقتصادی و معیشت 

 است.
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