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چکیده
اهداف :هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر ادغام روستتاها و مهتاجرم معستور در
توسعة شهر جدید بینالود و نیز تأثیرام این اقدام بر ای ن دو روستا می باشد.
روش :روش پژوهش به کارگرفته شده در این مقاله « توصیفی ت تحلیلتی » متی باشتد و
جهت ترسیم نقشه  ،از نرم افزار  Arc GISو برای تحلیل پرسش نامه ها از نترم افتزار
 PAWSو آزمون هایی مثل کروسسال والیس استفاده شده است.
یافتهها  :جمعیت شهر جدید بینالود د ر سال  3136برابر با  0996نفر بتوده استت کته
اغلب این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر جدید
است .ساخت شهر جدید بینالود در محدودة فعلی  ،باعت

افتزایش قیمتت زمتین و

شسلگیری فرایند مهاجرم معسور در این دو روستا گردیده است.
نتیجهگیری :پس از ب ررسی های اوّ لیه مش خّ ص گردید که تعداد  00ختانوار از ستاکنا ن
شهر جدید بینالود که از ساکنان روستاهای اوارشک و فخرداود بوده انتد و جمعیتت
 960نفری را تشسیل می دهند  ،جزو مهتاجرین معستور بته شتمار متی آی نتد .مستان
سسونت قبلی اغلب این افراد ،شهر مشهد بتوده استت و انگیتزة اصتلی آنهتا بترای
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مهاجرم به مسان قبلی سسونتشان و بازگشت دوباره به بینالود ،اشتغال بتوده استت.
در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعد از مهاجرم بته بینتالود  ،مشت خّ ص
گردید که وضعیت اقتصادی آنها بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبل بهتتر شتده
است .عالوه بر این  ،وضعیت مس سن اغلب این افراد هم نسبت به قبل بستیار بهبتود
یافته است و مالک مسسن شده اند .همچنین میزان رضایت این افراد از وضع زندگی
خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونتشان ،در حد باالیی قرار دارد.
کلید واژهها  :مهاجر م معسور  ،جمعیت ،وضتعیت اقتصتادی  ،روستتا ،شتهر ج دیتد
بینالود
1ـ مقدّمه

در چند دهة اخیر رشد بیرویة جمعیت از عمتدهتترین معضتالم جوامتع درحتالتوستعه
بهشمار میآید که این مسئله با توجّه به مهاجرمهای بیرویة روستا بته شتهر هتر روز حتادتر
شده استت (مشتف ،3121 ،،ص .)930 .همچنتین بررستی تحتوّالم شهرنشتینی کشتورهتای
درحالتوسعه نشان میدهد که کالنشهرهای محدود ،بخش عمدهای از جمعیت مناط ،شتهری
و امسانام توسعة اقتصادی این کشورها را به خود جذب کردهانتد (نقتدی ،3121 ،ص.)190 .
رشد سریع جمعیت شهری در کشورهای در حالتوسعه در سه دهة گذشته ،نتایج و مشتسالم
بسیاری ،همچون :تراکم ،آلودگی ،بیساری ،کمبود مسسن و خدمام شهری را بتهدنبتال داشتته
استتت (آتتتش و شتتیراز بهشتتتیا ،3332 ،3ص .)3 .در اغلتتب دورههتتای تتتاریخی از زمتتانی کتته
شهرنشینی شروع شد ،در اقصینقاط جهان شهرهای جدید ساخته شدهاند (ب لئونارد،3332 ،9
ص.)3 .
ازآنجاکه از نظر تاریخی ،توانایی ایجاد شهرهای جدید منعسسکنندة این واقعیت است کته
اجتماعام انسانی همیشه قادر به یافتن راهی جدید برای مشسالم خود بودهاند (متدنیپتور،1
 ،9660ص )03 .درواقع شهرهای جدید پاسخی به مگاالپلیس یا تمرکز بیش از حد جمعیت و
فعالیتهای اقتصادی درون شهرهای بزرگ بودهاند (ادی و مانفرد ،9660 ،0ص .)090 .تئوری
ّ
1. Atash and Shirazi Beheshtiha
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ایجاد شهرهای جدید در دنیا که از قبل برنامهریزی شدهاند ،در مرحلة اول در انگلستان مطتر
شد که شهرهای اقماری اطراف لندن بر اثر آن ایجاد شدهاند (مجتهدزاده ،3121 ،ص .)300 .با
توجه به رشد شهرنشینی در قرن حاضر ،موضوع ایجاد شهرهای جدید بهعنوان یک ضترورم
ّ
درجهت جذب سرریز جمعیت شهری و بهمنظور تمرکززدایی جمعیت و اشتتغال در جهتان و
ازجمله در ایران مطر و اجرا شده است و دارای پیامدهای زیادی بوده استت (آتتش،3129 ،
ص .) 30 .افزایش جمعیت شهرنشین و نیازمندی بته ایجتاد مراکتز شتهری جدیتد کته بتوانتد
جمعیت اضافهشده در شهرهای بتزرگ را در ختود جتای دهتد ،از عوامتل متثثّر در احتدا
اینگونه شهرها بتوده استت (وارثتی ،3129 ،ص .)33 .ستاخت شتهرهای جدیتد در ایتران را
میتوان طی دو مرحلة مختلف قبل و بعد از انقالب مطالعته کترد (زیتاری ،9660 ،3ص)039 .
فعالیتهای اجرایی شهرهای جدید پس از انقالب از دهة  3106آغاز گردیده است .الزم به
که ّ
ذکر است که قانون ایجاد شهرهای جدید در تتاریخ  3126/36/30بته تصتویب رستیده استت
(کامیار ،3120 ،ص.)10 .
شهر جدید بینالود بهعنوان دومین شهر اقماری کالنشتهر مشتهد در دورة بعتد از انقتالب
ایجاد شده است .با توجّه به ادغام دو روستا در محتدودة شتهر جدیتد بینتالود و شتسلگیتری
ساختاری دوگانه در این شهر جدید ،پس از بررستیهتای اوّلیته مشتخّص گردیتد کته پدیتدة
مهاجرم معسور در این شهر جدید رخ داده است و با توجّه بته اهمّیتت بحت

مهتاجرم و

تأثیر آن در جمعیتپذیری شهر جدید بینالود ،بتیش از پتیش ضترورم ایتن پتژوهش آشتسار
میشود.
 -1-1پیشینۀ پژوهش

در کشور ما مطالعام مختلفی دربارة شهرهای جدید و ادغام روستاها در شهرها انجام شده
است که در ادامه به ذکر برخی از آنها میپردازیم.
احمدیان و قاسمی ( )3139در مقالهای با عنوان «تحلیلتی بتر ادغتام آبتادیهتا در ستاختار
کالبدی ت فضایی شهرها (نمونة موردی :مشهد مقدر)» به این نتیجه رسیدهاند که  0/0درصتد
از افزایش جمعیت شهر مشهد طی سالهای 3120ت 3110بهدلیل مستتحیلشتدن  36آبتادی در

1. Ziari
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این شهر متیباشتد و براستار بترآورد انجتام شتده ،بتیش از  066666نفتر طتی ستالهتای
3010ت 3120از طری ،مستحیلشدن روستاها به جمعیت مشهد اضافه خواهد شد.
اجزاءشسوهی ( )3123در مقالهای با عنوان «یتک متدل توستعهای بترای شتهرهای جدیتد:
تجربة شهرهای جدید انگلستان» به این نتیجه رسید که توسعة این شهرهای جدید به تغییترام
میزان اشتغال و اندازة نیروی کار مهاجرم به این شهرها مربوط بوده است .بته عبتارم دیگتر،
بین تغییرام جمعیتی و موقعیت اقتصادی یک شهر جدید ارتباط نزدیسی وجود دارد.
وارثی ،اذانی ،و حاجینسب ( )3120در مقالهای با عنوان «تحلیلی از وضعیت شتهر جدیتد
رامشار با توجّه به عدم جمعیتپذیری» به این نتیجه رسیدند که عتواملی ،ماننتد تبتدیل مراکتز
بخشها به شهر در سطح منطقة سیستان ،تأخیر در عملیام اجرایی و روند کند ساختوساز و
عدم تأمین آب شرب شهر و ناتمامماندن این پروژه بهعنوان عاملی مهم در عدم توجّته ستاکنان
منطقه به شهر جدید رامشار نقش داشته است.
چو ت یام لو )9633( 3در مقالهای با عنوان «عدم تطاب ،فضایی و توانتایی از عهتدة برآمتدن
حملونقل عمومی برای فقیران در شهرهای جدید سنگاپور» به ایتن نتیجته رستیده استت کته
فقیران برای افزایش جستوجو جهت شغل ،باید امتیازاتی برای ترغیتب و تشتوی ،استتفاده از
شبسة مراکز فعّالیت و اشتغال داشته باشند .همچنین دولت باید خطوط انتقتال را کته از مراکتز
فعالیت و اشتغال مرکزی گرفته شده است ،جهت ارتباط کارگران حومة مراکز ایجاد کند.
ّ
1ـ5ـ اهداف پژوهش

3ت9ت3ت بررستی تتأثیر ادغتام روستتاهای اوارشتک و فخترداود و مهتاجرم معستور بتر
جمعیتپذیری شهر جدید بینالود
3ت9ت9ت بررسی اثرام اقتصادی ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود
3ت9ت1ت بررسی فرایند مهاجرم معسور در شهر جدید بینالود

1. Cho-yam Lau
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5ـ مواد و روشها
5ـ1ـ روش پژوهش

روش پژوهش بهکارگرفتهشده روش «توصیفی ت تحلیلی» است .ابتدا با مراجعه به استناد و
طر های مرتبط ،اطّالعام توصتیفی و اوّلیتة تحقیت ،جمتعآوری شتده استت .پتس از اتمتام
مطالعام کتابخانهای ،با استفاده از پیمایش میدانی و پرسشنامه و همچنتین روش دلفتی (طتی
دو مرحله) به جمعآوری اطّالعام موردنیاز پرداخته شد .با توجّه به اینسته تعتداد خانوارهتای
مهاجرین معسور برابر  00خانواده بود ،درمجموع تعداد  00پرسشنامه در اختیتار سرپرستتان
خانوادهها قرار گرفت .همچنین جهت ترستیم نقشته ،از نترمافتزار  Arc GISو بترای تحلیتل
پرسشنامهها از نرمافزار  PAWSو آزمونهایی مثل کروسسالوالیس استفاده گردیده است.
5ـ5ـ فرضیههای پژوهش

9ت9ت3ت به نظر میرسد ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدیتد بینتالود تتأثیر
زیادی در میزان جمعیت فعلی آن داشته است.
9ت9ت9ت به نظر میرسد ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود ،باعت
افزایش قیمت زمین آنها شده است.
9ت9ت1ت به نظر میرسد بین وضعیت مسسن مهاجرین معستور در شتهر جدیتد بینتالود و
میزان رضایت آنها ،تفاوم معناداری وجود دارد.
5ـ3ـ عرصۀ پژوهش

طب ،پیشبینیهای جمعیتی طر توسعه و عمران مشهد ،جمعیت شهر مشهد از حدود 3/0
میلیون نفر در سال  3100به بیش از  0میلیون نفر در سال  3120افزایش خواهد یافت (نگهبتان
مروی ،3123 ،ص03 .ت .)33بر همین مبنا ،برای توسعة ناپیوسته مشهد ساخت دو شهر جدیتد
بینالود و گلبهار بهصورم اقماری پیشنهاد گردید .ولی برخالف پتیشبینتیهتای انجتام شتده،
جمعیت شهر مشهد در سال  3120برابر  9096266نفر و در سال  3136برابر با  9000902نفتر
بوده است (معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری مشهد ،3131 ،ص.)06 .
شهر جدید بینالود با هدف اصلی و اوّلیة جذب بخشی از سرریزهای جمعیتی بالقوّة مشهد
و بهتبع آن ،جلوگیری از گسترش رونتد اشتتغالهتای کتاذب در بتازار کتار مشتهد و جتذب
سرمایههای صنعتی ایجاد شد (مهندسین مشاور مهرازان ،3121 ،ص .)30 .شهر جدید صتنعتی
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ت مسسونی بینالود در دامنة جنوبی رشتهکوه زیبتای بینتالود و در  00کیلتومتری جنتوبغربتی
مشهد قرار گرفته است .محدودة طر جامع شهر جدید بینالود قستمتهتایی از جتادّة جدیتد
مشهد ت تهران ،جادّة قدیم مشهد ت تهران و جادّة ابریشم را دربر میگیرد .ضمن اینسه خطتوط
ریلی تهران ت مشهد نیز از جنوب شهر میگذرد (قنبری ،3136 ،ص.)31 .

شکل 1ـ نقشۀ محدودۀ موردمطالعه در کشور ،استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد
مأخذ :نگارندگان3139 ،

3ـ مبانی نظری

افزایش جمعیت شهرنشین و رشد فیزیسی شهرها در دهههای گذشته عالوه بتر مشتسالم
مختلف ،باع

ادغام روستاهای اطراف آنها در ساختار کالبدی ت فضتایی شتهرها شتده استت.

تاکنون درزمینة بررسی تعامل شهر و روستا نظریههای متعدّدی ارائته شتده استت .هرچنتد در
نگاه اوّل شاید نتوان نظریهای را پیدا کرد که موضوع ادغام روستا در شهر را بهطور کامل تببین
کند؛ امّا میتوان با بهرهگیری از نظریههای موجود خیلی از ابعاد مسئله را تببین کرد .بتا توجّته
به تحقی ،انجامشده ،نظریههای موردبررسی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد )3 :نظریتههتای
تبیینکنندة شسلگیری ادغام روستا در شهر ،شامل نظریتههتای پیونتد متقابتل شتهر و روستتا،
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توسعة فیزیسی شهر ،ستاخت چندهستتهای ،مرکتز و پیرامتون و قطتب رشتد؛  )9نظریتههتای
تبیینکنندة عوامل مثثّر بر ادغام روستا در شهر ،شامل نظریتة واگرایتی و همگرایتی اجتمتاعی،
نظریة تقابل ،نظریة وفاق و کارکردگرایی؛  )1نظریههای تبیینکنندة پیامدها و آثار ادغام روستتا
در شهر ،شامل نظریة ساخت قطاعی و نظریة توسعة پایدار (فیروزنیا ،موسیکاظمی ،و صتادقی
طاهری ،3136 ،ص .)20 .حال آنسه موضوع ادغتام روستتاها در شتهرهای جدیتد موضتوعی
جدید و نادر میباشد که با هیچیک از نظریههای ذکرشده هم تطاب ،ندارد .در ادامه ،به برختی
از تعاریف و نظریههای مرتبط با موضوع موردمطالعه اشاره میشود:
3ـ1ـ شهر جدید

براسار قانون ایجاد شهرهای جدید مصوّب  ،3126/36/30شهر جدید بته نقتاطی اطتالق
میگردد که در چهارچوب طر مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ختار از
محدودة قتانونی و حتریم استتحفاظی شتهرها بترای استسان حتداقل  16666نفتر بته اضتافة
ساختمانها و تأسیسام موردنیاز عمومی ،خدماتی ،اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پتیشبینتی
میشود (کامیار ،3120 ،ص .)10 .شهر جدید شهری است با اهداف ،برنامه و جمعیت از پیش
تعیینشده در محدوده و حریمی از قبل مشخّصشده که برای فعّالیتهای شهرستازی مناستب
است .همچنین این شهر جدید باید از تمامی امسانتام ،زیرستاختهتا ،تأسیستام و ختدمام
مناسب شهری برخوردار باشد (وارثی و قنبری ،3131 ،ص.)31 .
3ـ5ـ نظریۀ باغشهرها

مهمترین نظریه دربارة ایجاد شهرهای جدید ،نظریة باغشهرهای ابنتزر هتاوارد 3استت کته
درصدد بود صنعت و اشتغال را از شهرهای بتزرگ بتردارد .انتدازة ایتدهآل ستسونتگتاههتای
هاوارد  19666نفر میباشد و این محدوده بهوسیلة کمربند ستبز احاطته شتده استت (زیتاری،
مهدنژاد ،و پرهیتز ،3122 ،ص .)30 .هتاوارد ایتدة بتاغشتهر را بتا مالسیتت زمتین اشتتراکی و
خودمختاری محلّی تلفی ،کرده بود .همة ایتن متوارد موجتب بتهوجتودآوردن منطقتة شتهری
اولین هدفی که طتر بتاغشتهر هتاوارد داشتت،
وسیعی شده بود (شورم ،9660 ،9صّ .)13 .
انتقال صنایع موجود در شهرهای بزرگ و ایجاد محیطی سالم و ایجاد جامعتهای منستجم و بتا

1. Ebenezer Howard
2. Short
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هویت بود .هاوارد همچنین به نحوة اجرای باغشهر توجّته داشتت و بترای ایتن امتر ،شترکت
ّ
عمران باغشهر را پیشنهاد داد (اردشیری ،3102 ،ص.)331 .
3ـ3ـ مهاجرت و مهاجرت معکوس

مهاجرم به معنای عام کلمته عبتارم استت از «تتر سترزمین اصتلی و ستاکنشتدن در
سرزمین دیگر بهطور موقّت یا دائم» (شیخی ،3103 ،ص )00 .ولی به معنی اختصّ کلمته کته
مهمترین نوع تحّر

جمعیت میباشد ،عبارم است از «جابهجا شدن دستهجمعی یتا انفترادی

انسانها بهطور دائم ،بدون قصد بازگشت بته مبتد » (جتوان ،3136 ،ص .)130 .در لغتتنامتة
جمعیتشناسی سازمان ملل ،در تعریف مهاجرم چنین آمده است :مهاجرم شسلی از تحترّ
جغرافیایی یا تحرّ مسانی انسانهاست که بین دو واحد جغرافیایی صورم میگیترد کته ایتن
محمدی و مختاری ملکآبتادی،
جابهجایی میتواند بهصورم دائمی یا تقریبا دائمی باشد (بیک ّ
 ،3129ص .)99 .دائرةالمعارف علوم اجتماعی مهاجرم را حرکت انسانها در ستطح جغرافیتا
که با قصد قبلی گرفته باشد و به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدّم طوالنی بینجامد،
معرفی میکند (جمشیدیها و علتیبابتائی ،3123 ،ص .)00 .در کنتار واژة مهتاجرم ،مفهتوم
ّ
مهاجرم معسور بیانگر مهاجرم و بازگشت به مبد مهاجرتی بترای مهتاجران متیباشتد کته
بیشتر مربوط به مهاجرانی است که براسار دالیلی ،همچون بهبود شرایط اشتتغال و اقتصتادی
در مبد مهاجرم و برخی مشسالم در مقصد مهاجرم و دالیل دیگر ،دوبتاره بته مبتد اوّلیتة
مهاجرم خود برمیگردند.
4ـ یافتهها
4ـ1ـ روند جمعیتپذیری شهر جدید بینالود

شهر جدید بینتالود از دو منطقتة عمتدة مستسونی و صتنعتی تشتسیل شتده استت .منطقتة
محله و  0باغمنزل پیشبینتی شتده،
مسسونی بینالود با قابلیت جذب  331090نفر عالوه بر ّ 33
قابلیت توسعة مسسونی را نیز دارد .همچنین الزم به ذکر است که پتس از شتروع بته ستاخت
بخش مسسن مهر در شهر جدید بینالود ،ظرفیت جمعیتپذیری این شتهر جدیتد تتا 310000
نفر افزایش یافته است (مهندسین مشاور آسمان نقشینه ،3120 ،ص.)3 .
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جدول 1ـ ارزیابی میزان تحققپذیری جمعیت شهر جدید بینالود

مآخذ :مهندسین مشاور امسو ایران ،3121 ،ص310 .؛ وارثی و قنبری ،3131 ،ص33 .؛ خانة بهداشت روستای
اوارشک و فخرداوود3136 ،
سال

1335

1331

1335

1335

1331

جمعیت پیشبینیشده (نفر)

96620

06061

00100

02000

331090

جمعیت محقّ،شده (نفر)

6

1000

0996

-

-

درصد تحقّ،پذیری

6

0/23

0/00

-

-

عنوان

علیرغم پیشبینی جمعیتپذیری شهر از سال  3129جهت اسسان جمعیت ،تا ستال 3120
شهر فاقد جمعیت بوده است و از سال  3120با توجّه بته آمتادهشتدن اوّلیتة زیرستاختهتای
موردنیاز ،روند جمعیتپذیری شهر آغاز گردید (قنبری ،3136 ،ص .)20 .بتا توجّته بته اینسته
مصوب طر جامع شهر جدید بینالود ،روستتاهای اوارشتک و فخترداود در
ّ
براسار محدودة
محدودة این شهر جدید قرار دارند ،جمعیت این شهر جدید در پایان سال  3120به  1000نفتر
رسید که بیانگر میزان تحّق،پذیری  0/23درصد میباشد.

شکل 5ـ نمودار میزان تحققپذیری جمعیت شهر جدید بینالود در سالهای مختلف
مأخذ :نگارندگان3139 ،

براسار پیشبینیهای جمعیتی بترای شتهر جدیتد بینتالود در دورة 3139تت 3120بتهطتور
توسط ساالنه  0003نفر باید به جمعیت این شهر جدید اضافه گردد .این در حالی استت کته
م ّ
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جمعیت شهر جدید بینالود در پایتان ستال  3136بتا احتستاب جمعیتت روستتای اوارشتک و
فخرداود که جزو محدودة شهر شدهاند و هماکنون بهعنوان محلّة اوارشک و فخرداود این شهر
جدید شناخته میشوند ،برابر  0996نفر میباشد که میزان تحقّ،پذیری  0/00درصد را نستبت

به جمعیت پیشبینیشده در سال  00100( 3136نفر) نشان میدهتد .ازآنجاکته تحقّت ،انتواع
خدمام شهری در مقیارهای مختلف ،قبل از هرچیز مستلزم حمایتهتای جمعیتتی و
تشسیل آستانههای مناسب برای بقای آنها میباشد (داداشی ،3120 ،ص )39 .و از طرف
دیگر ،استقرار جمعیتت هتم نیازمنتد وجتود ختدمام در شتهر جدیتد استت ،پتس از
بررسیهای اوّلیه و استفاده از آمارهای جمعیتی خانة بهداشت روستتای اوارشتک و فخترداود،
مشخص شد که تا پایان ستال  ،3136تعتداد  00ختانوار کته جمعیتت  960نفتری را تشتسیل
ّ
میدهد ،جزو مهاجرین معسور محسوب میشوند (یعنی خانوادههتایی کته قتبال در محتدودة
شهر جدید بینالود (روستای اوارشک و فخرداود) زندگی میکردهاند و از این منطقه مهتاجرم
کردهاند ،ولی پس از شسلگیری شهر جدید بینالود ،دوباره به این شهر مهاجرم کردهاند).
4ـ5ـ بررسی قیمت زمین قبل و بعد از ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود

پس از مصاحبه با اهالی روستای اوارشک و فخرداود و چند تتن از بنگتاهداران امتال در
تملک اراضی و ساخت زیرستاختهتای
مشخص گردید که تا قبل از شروع فرایند ّ
ّ
این منطقه،
او لیه برای شهر جدید بینالود ،قیمت زمین در این دو روستا بسیار پایین بوده استت و بتهطتور
ّ
توسط هر متر مربّع زمین مسسونی حدود  06666ریال خریدوفروش میشده است .بتهغیتر از
م ّ
بافت اصلی روستا ،زمینهای اطراف دارای کاربری کشاورزی بتودهانتد کته بتا شتروع فراینتد
تمّلک اراضی و شروع فعّالیتهای عمرانی شرکت ایران خودروی خراستان در محتدودة شتهر
جدید بینالود ،حداقل حدود  9066هستار از زمینهتای کشتاورزی حتریم ایتن دو روستتا کته
اغلب بهصورم دیم کشت میشد ،به تملّک شرکت عمران شهر جدید بینالود جهتت ستاخت
این شهر جدید و بخش شهر صنعتی آن درآمد .پس از شروع فعّالیتهتای عمرانتی شترکت
عمران شهر جدیتد بینتالود و ایتران ختودروی خراستان ،قیمتت زمتین در ایتن دو روستتا بتا
ارزشافزودة باالیی روبهرو شد و ازآنجاکه هنوز زمینهای تحت تملّک شترکت عمتران شتهر
جدید بینالود برای فروش به متقاضیان ،مراحل آمادهسازی را پشت سر نگذاشته بود ،زمینهای
داخل بافت این دو روستا بیش از پیش مدّ نظر متقاضیان زمین و مسسن و حتّتی اهتالی ختود
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این دو روستا جهت خریدوفروش و یا اجارة مسسن قرار گرفت و با توجّه به وجود تقاضتای
زیاد و عرضة کم در این دو روستا ،قیمت زمین با افزایش روبهرو گردید و در این بازة زمتانی
توسط هر متر مربّع زمین مسسونی حدود  066666ریال خریتدوفروش متیگردیتد .از
بهطور م ّ
سال  3120که این دو روستا به محدودة شهر جدید بینالود اضافه گردیتد ،ارزشافتزوده زمتین
در این دو روستا دوباره افزایش یافت و در سال  3139بهطتور متوسّتط هتر متتر مربّتع زمتین
مسسونی حدود  066666تا  066666ریال قیمتتگتذاری متیشتود (مصتاحبه بتا ستاکنین و
شورای روستاهای اوارشک و فخرداود و بنگاههای امال .)3131 ،
یسی از دالیل اصلی مهاجرم از روستاها به شهرها ،بح

اشتغال است که با شتسلگیتری

فرصتهای مناسب اشتغال در شرکت ایران خودرو خراستان ،بستیاری از مهتاجرین اقتدام بته
مهاجرم معسور به این دو روستا کردهاند و از طرف دیگر ،با توجّه بته دارا بتودن زمتین یتا
خانة مسسونی مهاجرین در این دو روستا ،همین ارزشافزودة زمین از دیگتر دالیتل مهتاجرم
معسور آنها بهشمار میرود .هماکنون از مجموع  31محلّة شهر جدید بینالود ،زمینهای محلّتة
توسط هر متر مربّع زمتین
 9 ،3و  0آمادهسازی شده و به متقاضیان واگذار میگردد که قیمت م ّ
مسسونی ،بین  06تا  366هزارتومان قیمتگذاری شده است (واحد امال شرکت عمران شهر
جدید بینالود .)3131 ،از مقایسة قیمت متوسّط زمین در داخل بافت این دو روستا با زمینهای
آمادهسازیشده توسّط شرکت عمران شهر جدید بینالود میتوان گفتت کته هتماکنتون تفتاوم
معناداری بین قیمت زمین مسسونی در این مسانها وجود ندارد؛ هرچند انتظار میرود با توجّته
به افزایش جمعیت شهر جدید بینالود و تسمیل واحدهای خدمامرسانی به شهروندان و بافتت
فرسودة روستاهای اوارشک و فخرداود ،در آینتده قیمتت زمتین بتین ایتن دو منطقته تفتاوم
معناداری با هم داشته باشند.
4ـ3ـ تحلیل پرسشنامۀ مهاجرین معکوس
4ـ3ـ1ـ بررسی بُعد خانوار و وضعیت تحصیلی سرپرستان مهاجرین معکوس

حال با توجّه به وجود مهاجرین معسور در این شهر جدید و بررسی علل مهتاجرم ایتن
خانوادهها ،پرسشنامهای طراحی گردید که شامل ستثاالتی ،ازقبیتل اطّالعتام ختانوار ،شتامل
تعداد افراد خانواده و مشخّصام آنها ازقبیل سن ،جنس ،شغل ،تحصیالم و انگیتزة مهتاجرم
به مسان قبلی و بازگشت به بینالود میباشد .همچنین سثاالم مختلفی جهت مقایسة وضتعیت
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آنها قبل و بعد از مهاجرم به بینالود و همچنین میزان رضایت آنها طراحتی شتد و در اختیتار
سرپرستان خانوار قرار گرفت تا آنها را تسمیل کنند و سپس با استفاده از نرمافزار  PASWاین
اطالعام تحلیل گردید .بعد خانوار مهاجرین معسور از  9نفر شروع و تتا  0نفتر ادامته دارد.
ّ
دراینمیان ،بیشترین فراوانی بعد خانوار مربوط به خانوادههای  0نفری با  06درصد و کمتترین
فراوانی مربوط به خانوادههای  0و 0نفری با  3/3درصد میباشد .بعد ختانوار  0 ،1و  9نفتری
هم بهترتیب  30/2 ،32/0و  31درصد پاسخگویان را تشسیل میدهتد .مجمتوع جمعیتت ایتن
خانوادهها برابر با  960نفر میباشد.
نتایج مستخر از پرسشنامه بیانگر این مطلب است کته  03/1درصتد سرپرستتان ختانوار
دارای تحصیالم سیسل هستند و پس از آن ،سطح تحصیالم دیپلم بتا  93/0درصتد در رتبتة
دوم قرار دارد .سطح تحصیالم بیسواد ( 0/0درصد) ،فوقدیپلم ( 1/0درصد) و لیسانس (3/3
درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
4ـ3ـ5ـ بررسی مکان قبلی سکونت مهاجرین معکوس

مشخص شد که مسان قبلی سسونت  20درصتد مهتاجرین
ّ
براسار بررسیهای انجامگرفته
معسور در شهر مشهد بوده است و پتس از آن  3/1درصتد بتا ستسونت در ختار از استتان
خراسان رضوی دارای بیشترین فراوانی میباشد .افراد ساکن در نیشابور و روستتاهای استتان
خراسان رضوی هم هر کدام  3/3درصد پاسخگویان را تشسیل می دهد .این نتایج بیانگر ایتن
مطلب است که اکثریت این مهاجرین معسور در کالن شهر مشهد ساکن بودهاند در حالی کته
شهر جدید بینا لود با هدف اصلی تمرکتز زدایتی و جتذب سترریز جمعیتت ایتن کتالن شتهر
کشورمان ایجاد گردیده است.
4ـ3ـ3ـ بررسی مدّتزمان بازگشت مهاجرین معکوس به شهر جدید بینالود

همانطور که در جدول ( )9مشتاهده متیشتود ،بیشتترین فراوانتی برحستب متدّمزمتان
بازگشت مهاجرین معسور به شهر جدید بینالود به میزان  00/0درصتد ،بته بیشتتر از  0ستال
مربوط میشود که این زمان بازگشت آنها همزمان با سالهای شروع به فعّالیتت شترکت ایتران
خودروی خراسان و ایجاد فرصتهای مناسب اشتغال در این شهر جدید میباشد .متدّمزمتان
بازگشت  1سال به میزان  30/0درصد در رتبة دوم قرار دارد و مدّمزمان  9سال ،کمتر از یتک
سال و  0سال بهترتیب در ردههای دیگر قرار میگیرند.
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جدول 5ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب مدّتزمان بازگشت آنها به شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
مدتزمان بازگشت به بینالود
ّ

فراوانی

درصد

کمتر از یک سال

0

3/1

 9سال

0

33/3

 1سال

3

30/0

 0سال

1

0/0

بیشتر از  0سال

13

00/0

مجموع

00

366

4ـ3ـ4ـ بررسی انگیزۀ اصلی مهاجرت مهاجرین معکوس به مکان قبلی سکونتشان

همانطور که در جدول ( )1مشتاهده متیشتود ،بیشتترین فراوانتی دربتارة انگیتزة اصتلی
مهاجرم مهاجرین معسور شه ر جدیتد بینتالود مربتوط بته اشتتغال بته میتزان  06/0درصتد
میباشد .نبود فرصت های مناسب اشتتغال بترای ایتن افتراد ،دلیتل اصتلی مهتاجرم آنهتا بته
مسانهای دیگر بوده است که اغلب به کارهای مختلف ختدماتی مشتغول متیشتدند .پتس از
انگیزة اشتغال ،گزینة سایر به میزان  30/2درصد دارای بیشترین فراوانی میباشد و پاسخگویتان
در ذکر علّت آن ،مهاجرم همراه خانوادة پدری را ذکر کردهاند و هماکنون کته ختود تشتسیل
خانواده دادهاند ،به شهر جدید بینالود برگشتهاند.
جدول 3ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب انگیزۀ اصلی مهاجرت به مکان قبلی سکونت آنها
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
انگیزۀ مهاجرت به مکان قبلی سکونت

فراوانی

درصد

اشتغال

12

06/0

3

3/3

ترغیب اقوام

1

0/0

خدمام و امسانام بیشتر

0

0/0

سایر

2

30/2

مجموع

00

366

ازدوا

4ـ3ـ0ـ بررسی انگیزۀ اصلی مهاجرت مهاجرین معکوس به شهر جدید بینالود

محققان پس از بررسی انگیزة اصلی مهاجرین معسور به مسان قبلی سسونتشان ،به بررسی
ّ
علل و انگیزة اصلی بازگشت آنها به شهر جدیتد بینتالود پرداختتهانتد کته نتتایج مستتخر از
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پرسشنامهها بیانگر این مطلب است که انگیزه و علّت اصلی بازگشتت مهتاجرین بته بینتالود،
همچون انگیزة اصلی مهاجرم اوّلیة آنها ،اشتغال بوده استت .اشتتغال بته میتزان  00/3درصتد
دارای بیشترین فراوانی میباشد .شروع به فعّالیت شرکت ایترانختودروی خراستان و شتهر
صنعتی بینالود با اولویت جذب افراد بومی دارای تخصّص الزم ،زمینة بستیار مناستبی را بترای
افراد بومی جویای کار ایجاد کرد .بسیاری از این افراد که شرایط اشتغال در بینالود را مساعدتر
دیدند ،دوباره به شهر جدید بینالود بازگشتند و افرادی که تخصّص الزم را داشتند ،در شترکت
ایران خودروی خراسان و شهر صنعتی بینالود شاغل شدند و افرادی که دارای تخصّتص الزم
نبودند ،به اشتغال در بخش خدمام ،بهویژه خدمام تجاری و حملونقل که در نتیجة اشتتغال
بخش صنعت شسل گرفته بود ،مشغول به فعّالیت شدند .انگیزة وجود اقوام و فامیل بته میتزان
 96/0درصد پس از اشتغال در رتبة دوم قرار دارد و بیشتر این افراد دارای شغل دولتی ،بهویژه
فرهنگیان آموزشوپرورش میباشند که دوباره به مسان اوّلیة زندگی خود بازگشتهاند.
جدول 4ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب انگیزۀ اصلی مهاجرت به شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
انگیزۀ مهاجرت به شهر جدید بینالود

فراوانی

درصد

اشتغال

03

00/3

ارزانی مسسن نسبت به مسان قبلی

3

3/3

وجود اقوام و فامیل

33

96/0

خدمام و امسانام بیشتر

3

3/3

سایر

6

6

مجموع

00

366

4ـ3ـ6ـ بررسی وضعیت مسکن مهاجرین معکوس در مکان قبلی سکونتشان

در بررسی وضعیت مسسن مهاجرین معسور در مسان قبلی سسونتشان ،مشخّص شتد کته
وضعیت مسسن بیش از  06درصد این افراد بهصورم اجاره بوده است و  99/9درصتد مالتک
بودهاند 30/2 .درصد افراد هم گزینة سایر را انتخاب کردهاند که این افتراد در آن زمتان تحتت
سرپرستی خانوادة پدری خود بودهاند ،ولی هماکنون خود خانوادهای جدیتد تشتسیل دادهانتد.
موارد اجاره به شرط تملیک و رهن بهترتیب به میتزان  0/0درصتد و  3/3درصتد در ردههتای
بعدی قرار دارند.

سال پانزدهم

تأثیر ادغام روستاها و مهاجرم معسور در ...

13

جدول 0ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مسکن آنها در مکان قبلی سکونتشان
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
وضعیت مسکن در مکان قبلی

فراوانی

درصد

مالک

39

99/9

اجاره

16

00/0

رهن

3

3/3

اجاره به شرط تملیک

1

0/0

سایر

2

30/2

مجموع

00

366

4ـ3ـ1ـ بررسی وضعیت مسکن مهاجرین معکوس در شهر جدید بینالود

محققان پس از مشخّصشدن وضعیت مسسن مهاجرین معسور در مستان قبلتی ستسونت
ّ
آنها ،به بررسی وضعیت مسسن آنها در شتهر جدیتد بینتالود پرداختتهانتد .نتتایج مستتخر از
پرسشنامه بیانگر این مطلب است که وضعیت مسسن  03/0درصد این افراد ،بهصورم مالتک
میباشد که دارای رشد  00/0درصدی نستبت بته وضتعیت مالسیتت مستسن در مستان قبلتی
سسونت این افراد است .علّت رشد مالسیت مسسن را میتوان در کاهش هزینههتای زنتدگی و
از همه مهمتر ارزانتربودن قیمت زمین در شهر جدید بینالود نسبت بته مستان قبلتی ستسونت
مهاجرین دانست .چراکه در کشور ما بیشترین هزینة مسسن ،مربوط به هزینة زمین میباشتد و
کاهش قیمت زمین ،منجر به کاهش قیمت مسسن میشود و درنتیجته افتزایش قتدرم خریتد
متقاضیان مسسن را بهدنبال دارد .با تغییر بیشتترین فراوانتی وضتعیت مستسن از اجتارهای بته
مالک ،مسسن اجاره در بین این افراد به  30/2درصد کاهش یافته است و مسسن رهتن ،اجتاره
به شرط تملیک و سایر هرکدام با  3/3درصد و فراوانی  3نفر در ردههای بعدی قرار دارند.
جدول 6ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مسکن آنها در شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
وضعیت مسکن در شهر جدید بینالود

فراوانی

درصد

مالک

01

03/0

اجاره

2

30/2

رهن

3

3/3

اجاره به شرط تملیک

3

3/3

سایر

3

3/3

مجموع

00

366
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4ـ3ـ3ـ بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار مهاجرین معکوس قبل از مهاجرت به شـهر جدیـد
بینالود

همانطور که در جدول ( )0مشاهده متیشتود ،وضتعیت شتغلی  23/0درصتد سرپرستتان
خانوار مهاجرین معسور قبل از مهاجرم به شهر جدید بینتالود بتهصتورم شتغل آزاد بتوده
است و پس از آن ،سرپرستان خانوار با شغل دولتتی بته میتزان  31درصتد در رتبتة دوم قترار
دارند .همچنین از مجموع این  00سرپرستان خانوار 9 ،نفر ( 1/0درصد) بیسار بودهاند.
جدول 1ـ توزیع سرپرستان خانوار برحسب وضعیت شغلی آنها قبل از مهاجرت به شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
وضعیت شغلی سرپرستان قبل از مهاجرت به بینالود

فراوانی

درصد

بیسار

9

1/0

شغل دولتی

0

31

شغل آزاد

00

23/0

خانهدار

6

6

سایر

3

3/3

مجموع

00

366

4ـ3ـ3ـ بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوار مهاجرین معکوس بعد از مهاجرت به شـهر جدیـد
بینالود

مهمترین تغییری که در وضعیت شغلی سرپرستان خانوار بعد از مهاجرم بته شتهر جدیتد
بینالود مشاهده میشود ،شاغلبودن همة این افراد در این شتهر جدیتد استت؛ چراکته قبتل از
مهاجرم آنها به بینالود 1/0 ،درصد این افراد بیسار بودهاند ،ولی پتس از مهتاجرم آنهتا دیگتر
بیسار در بین سرپرستان خانوار دیده نمیشود که آنهم بتهدلیتل وجتود فرصتتهتای مناستب
اشتغال در این شهر جدید میباشد .هماکنون از مجمتوع  00نفتر سرپرستتان ختانوار 00 ،نفتر
( 20/9درصتتد) دارای شتتغل آزاد و  2نفتتر ( 30/2درصتتد) دارای شتتغل دولتتتی هستتتند .نستتتة
قابلذکر دربارة وضعیت اشتغال مهاجرین قبتل و بعتد از مهتاجرم معستور ،ایتن استت کته
تقریبا نسبت افراد دارای شغل آزاد در هر دو دوره یسسان میباشد ،ولی تفاوم اصلی در ایتن
مورد بیشتر به نوع شغل ،جایگاه اجتماعی شغل و درآمد حاصل از آن مربوط میشود .چراکته
براسار مصاحبههای انجامشده با سرپرستان خانوار مشخّص گردیتد کته بتیش از  36درصتد

سال پانزدهم
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افرادی که شغل خود را از نوع آزاد اعالم کردهاند ،در شرکت ایرانخودروی خراستان مشتغول
فعالیت هستند و شرایط مالی و اقتصادی حاصتل از ایتن شتغل نستبت بته شتغلی قبلتی آنهتا
ّ
بهمراتب بهتر بوده است.
جدول 3ـ توزیع سرپرستان خانوار برحسب وضعیت شغلی آنها بعد از مهاجرت به شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
وضعیت شغلی سرپرستان بعد از مهاجرت به بینالود

فراوانی

درصد

بیسار

6

6

شغل دولتی

2

30/2

شغل آزاد

00

20/9

خانهدار

6

6

سایر

6

6

مجموع

00

366

4ـ3ـ15ـ بررسی وضعیت مایملک و دارایی مهاجرین معکوس قبل و بعد از مهاجرت به شهر جدیـد
بینالود

در بررسی وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبل از مهاجرم بته شتهر جدیتد بینتالود،
مشخص گردید که  10نفر این خانوادهها ( 00/2درصد) فاقد ملتک و دارایتی بتودهانتد؛ افتراد
ّ
دارای وسیلة نقلیه با فراوانی  31نفر ( 90/3درصد) در رتبة دوم قرار دارند؛ افتراد دارای بتاغ و
زمین و وسیلة نقلیه هم با فراوانی  0نفر ( 0/0درصد) در رتبة سوم پاسخگویتان قترار دارنتد و
گزینههای باغ و زمین و سایر ،هرکدام با فراوانی  3نفر در ردههای بعدی قترار دارنتد .پتس از
بررسی وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبل از مهتاجرین معستور قبتل از مهتاجرم بته
بینالود ،به بررسی وضعیت اقتصادی آنها بعد از مهاجرم به بینالود پرداخته شد کته مهتمتترین
تفاوم آن ،کاهش  31نفری( 90درصدی) فراوانی افراد فاقد ملک و دارایی بود؛ چراکته افتراد
فاقد ملک و دارایی قبل از مهاجرم به بینالود با فراوانی  10نفر( 00/2درصد) پس از مهاجرم
به بینالود ،به  99نفر ( 06/0درصد) کاهش یافته است .افراد دارای وسیلة نقلیه بتا فراوانتی 99
نفر ( 06/0درصد) هم نسبت به قبل از مهاجرم دارای افزایش  30/0درصدی میباشتند .افتراد
دارای باغ و زمین و وسیلة نقلیه با فراوانی  0نفر ( 31درصد) هم نسبت بته قبتل از مهتاجرم
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دارای افزایش  0/0درصدی میباشند 1 .نفر هم ( 0/0درصد) در پاسخ بته ایتن ستثال ،گزینتة
سایر را انتخاب کردهاند.
جدول 3ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت مایملک و دارایی آنها قبل و بعد از مهاجرت به بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
وضعیت مایملک و دارایی مهاجرین معکوس

بعد از مهاجرت به بینالود

قبل از مهاجرت به بینالود
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

باغ و زمین و وسیلة نقلیه

0

0/0

0

31

باغ و زمین

3

3/3

6

6

وسیلة نقلیه

31

90/3

99

06/0

سایر

3

3/3

1

0/0

فاقد مایملک و دارایی

10

00/2

99

06/0

مجموع

00

366

00

366

از مقایسة وضعیت اقتصادی مهاجرین معسور قبتل و بعتد از مهتاجرم بته شتهر جدیتد
بینالود ،میتوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی این افراد بهبود یافته استت و از مهتمتترین
دالیل آن میتوان به افزایش درآمد آنها بهواسطة شغلهتای مناستبتتر و کتاهش هزینتههتای
زندگی در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت آنها اشاره کرد.
70
60
50
40

بعد از مهاجرت به بينالود

درصد

قبل از مهاجرت به بينالود

30
20
10
0
فاقد مايملک و

ساير

وسيله نقليه

باغ و زمين

دارائي

باغ و زمين و
وسيله نقليه

وضعيت اقتصادی مهاجرين معکوس

شکل 3ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب وضعیت اقتصادی آنها قبل و بعد از مهاجرت به شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،

4ـ3ـ11ـ بررسی وضعیت تمایل مهاجرین معکوس نسبت به ترک شهر جدید بینالود

همانطور که در جدول ( )36مشاهده میشود 09/0 ،درصد مهاجرین معسور تمایل بسیار
کمی و  90/3درصد تمایل کمی به تر شهر جدید بینالود درصورم فراهمشتدن زمینتههتای

سال پانزدهم
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مهاجرم دارند .به بیان دیگر ،درمجموع بیش از  00درصد ( 10نفر) تمایل بسیار کتم و کمتی
به تر این شهر جدید دارند .این تمایل باالی مهتاجرین معستور جهتت مانتدن در بینتالود،
بهدلیل بهبود وضعیت آنها نسبت به گذشته میباشد .همچنتین بتهترتیتب  32/0درصتد تمایتل
توسط 33/3 ،درصد تمایل بسیار زیاد و  1/0درصد تمایل زیادی به تر شهر جدیتد بینتالود
م ّ
درصورم فراهمشدن زمینههای مهاجرم دارند.
جدول 15ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب تمایل آنها به ترک شهر جدید بینالود
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
تمایل به ترک شهر جدید بینالود

فراوانی

درصد

بسیار کم

91

09/0

کم

31

90/3

توسط
م ّ

36

32/0

زیاد

9

1/0

بسیار زیاد

0

33/3

مجموع

00

366

4ـ3ـ15ـ بررسی وضعیت میزان رضایت مهاجرین معکوس از وضع زنـدگی خـود در شـهر جدیـد
بینالود نسبت به مکان قبلی سکونت آنها

نتایج مستخر از پرسشنامه دربارة میزان رضایت مهاجرین معسور از وضع زندگی خود
در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت خود ،نشان میدهد که میزان رضایت زیتاد
به میزان  12/3درصد دارای بیشترین فراوانی است و پس از آن ،میزان رضتایت بستیار زیتاد و
توسط به تفسیک هرکدام با  90/3درصد دارای بیشتترین فراوانتی متیباشتد .بته بیتان دیگتر
م ّ
میتوان گفت که درمجموع  00/2درصد مهاجرین معسور ،دارای رضایت بسیار زیاد و زیتاد
از وضع زندگی خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونت خود متیباشتند .ایتن
میزان رضایت باالی آنها بهدلیل بهبود وضعیت اقتصادی آنها نسبت به گذشته متیباشتد .البتته
عالوه بر بهبود وضعیت اقتصادی ،عوامل دیگری همچون وجود اقوام و فامیل ،احسار تعلّت،
خاطر به این مسان و موارد دیگر ،در این میزان رضایت باالی آنهتا تأثیرگتذار استت .رضتایت
بسیار کم و کم به میزان  0/0درصد و  1/0درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.

00
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جدول 11ـ توزیع مهاجرین معکوس برحسب میزان رضایت از وضع زندگی خود در بینالود نسبت به مکان
قبلی سکونت آنها
مأخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،
میزان رضایت نسبت به مکان قبلی

فراوانی

درصد

بسیار کم

1

060

کم

9

160

توسط
م ّ

30

9063

زیاد

93

1263

بسیار زیاد

30

9063

مجموع

00

366

4ـ3ـ13ـ تحلیل رابطۀ وضعیت مسکن مهاجرین معکوس بعد از مهاجرت به بینالود و میزان رضایت

جهت بررسی ارتباط بین متغیّر وضعیت مسسن مهتاجرین معستور بعتد از مهتاجرم بته
بینالود (مالک ،اجاره ،رهن ،اجاره به شرط تملیک و سایر) با میزان رضایت از زندگی در شتهر
جدید بینالود از آزمون کروسسالوالیس استفاده گردید؛ چراکه گروههای موردبررسی در متغیّتر
وضعیت مسسن مهاجرین معسور بعد از مهاجرم به بینالود ،مستتقل از یستدیگر بتودهانتد و
تعداد این گروهها  1گروه میباشد (در آزمونهای ناپارامتری برای گروههای مستقل از یسدیگر
با گروههای  1یا بیشتر از  1از آزمون کروکسالوالیس باید استفاده کرد) .در جدول زیر ،نتتایج
آزمون کروسسالوالیس بین متغیّر مهاجرین معسور بعد از مهاجرم به بینالود (مالک ،اجتاره،
رهن ،اجاره به شرط تملیک و سایر) با میزان رضایت از زندگی در شتهر جدیتد بینتالود ذکتر
شده است.
جدول 15ـ نتایج آزمون کروسکالوالیس بین متغیّر وضعیت مسکن با میزان رضایت
مآخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،؛ تحلیلهای خروجی نرم افزار SPSS
وضعیت مسکن

حجم نمونه

میانگین رتبه

متغیر
ّ

مالک

01

92/00

میزان رضایت از

اجاره

2

91

زندگی در شهر

رهن

1

16

جدید بینالود

اجاره به شرط تملیک

3

0/0

سایر

3

16

درجۀ

سطح معناداری

آزادی

()sig

0

6/020
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همانطور که در جدول هم قابلمشاهده است ،سطح معناداری بین متغیّر وضتعیت مستسن
مهاجرین معسور در شهر جدید بینالود با میزان رضایت از زندگی در شهر جدیتد بینتالود بته
کمتر از  6/60میباشد ،بیانگر عدم تفاوم معنادار بین نظرام پاسخگویتان مختلتف نستبت بته
میزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود میباشد.
4ـ3ـ14ـ تحلیل رابطۀ انگیزۀ مهاجرت به بینالود و میزان رضایت

جهت بررسی ارتباط بین متغیّر انگیزة اصلی مهاجرم مهاجرین بته شتهر جدیتد بینتالود و
میزان رضایت از زندگی در بینالود از آزمون کروسسالوالیس استفاده گردیده است که نتایج آن
در جدول زیر ذکر شده است.
جدول 13ـ نتایج آزمون کروسکالوالیس بین انگیزۀ اصلی مهاجرت مهاجرین معکوس با میزان رضایت
مآخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،؛ تحلیلهای خروجی نرم افزار SPSS
متغیر
ّ

میزان رضایت
از زندگی در
شهر جدید
بینالود

انگیزۀ مهاجرت

حجم نمونه

میانگین رتبه

اشتغال

03

90/00

ارزانی مسسن

3

16

اقوام و فامیل

33

90/29

امسانام بیشتر

3

16

سایر

6

-

درجۀ آزادی

1

سطح معناداری ()sig

6/330

با توجّه به اینسه سطح معناداری ( )sigبین متغیّر انگیزة اصلی مهاجرم مهاجرین معستور
در شهر جدید بینالود با میزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود برابر با  6/330میباشد،
میتوان گفت که بین انگیزة اصلی مهاجرم مهاجرین معسور در شهر جدید بینالود بتا میتزان
رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود ،تفاوم معناداری وجود ندارد.
4ـ3ـ10ـ تحلیل رابطۀ مدّتزمان بازگشت مهاجرین معکوس به بینالود و میزان رضایت

نتایج آزمون کروسسالوالیس برای بررسی ارتباط بین متغیّر مدّمزمان بازگشتت مهتاجرین
معسور به شهر جدید بینالود و میزان رضایت از زندگی در بینالود در جدول زیتر ذکتر شتده
است.
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جدول 14ـ نتایج آزمون کروسکالوالیس بین مدّتزمان بازگشت مهاجرین معکوس با میزان رضایت
مآخذ :مطالعام میدانی نگارندگان3139 ،؛ تحلیلهای خروجی نرم افزار SPSS
مدتزمان بازگشت(سال)
ّ

حجم نمونه

میانگین رتبه

غیر
مت ّ

کمتر از 3

0

90/36

میزان رضایت از

9

0

90/62

زندگی در شهر

1

3

30/60

جدید بینالود

0

1

10/21

بیش از 0

13

93/00

درجۀ

سطح معناداری

آزادی

()sig

0

6/333

همانطور که در جدول بتاال هتم مشتاهده متیشتود ،ستطح معنتاداری ( )sigبتین متغیّتر
مدمزمان بازگشت مهاجرین معسور به شهر جدید بینالود بتا میتزان رضتایت از زنتدگی در
ّ
شهر جدید بینالود بیشتر از  6/60میباشد ،بیانگر عدم تفاوم معنادار بین نظرام پاستخگویتان
مختلف نسبت به میزان رضایت از زندگی در شهر جدید بینالود میباشد.
0ـ بررسی فرضیهها و نتیجهگیری
0ـ1ـ فرضیههای پژوهش
1ـ0ـ1ـ فرضیۀ اوّل

به نظر میرسد ادغام روستاها در شهر جدید بینالود ،تأثیر زیادی در میزان جمعیتت فعلتی
آن داشته است :براسار نتایج تحقی ،مشخّص گردید که از جمعیت  1000نفری شتهر جدیتد
بینالود در سال  3120تعداد  9009نفر ساکنین روستاهای اوارشک و فخرداود میباشند که ایتن
دو روستا در شهر جدید بینالود ادغام شدهاند .به بیان دیگر 26 ،درصد از جمعیت شهر جدیتد
بینالود در سال  3120مربوط به این دو روستا میباشد .بنابراین میتوان گفت کته ایتن فرضتیة
پژوهش تأیید میگردد.
1ـ0ـ5ـ فرضیۀ دوم

به نظر میرسد ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود ،باع

افتزایش

قیمت زمین آنها شده است
پس از بررسی قیمت زمین مسسونی در طی بازة زمانی قبل و بعد از ادغام ایتن دو روستتا
در شهر جدید بینالود ،با استفاده از روش دلفتی (مصتاحبه بتا ستاکنین و شتورای روستتاهای
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اوارشک و فخرداود و بنگاه های امال ) و مقایسة قیمتهای زمین در بازة قبل و بعد از ادغام
مشخص گردید که ادغام این دو روستتا
ّ
روستاهای اوارشک و فخرداود در شهر جدید بینالود،
باع

افزایش قیمت زمین در طی این بازة زمانی در این دو روستا شتده استت .بنتابراین ایتن

فرضیه تأیید میشود.
1ـ0ـ3ـ فرضیۀ سوم

به نظر میرسد بین وضعیت مسسن مهاجرین معسور در شتهر جدیتد و میتزان رضتایت
آنها ،رابطة معناداری وجتود دارد :براستار آزمتون کروستسالوالتیس بتین وضتعیت مستسن
مهاجرین معسور و میزان رضایت آنها ،مشتخّص شتد کته ستطح معنتاداری ( )sigبتین ایتن
متغیرها بیش از  6/60میباشد که این امر بیانگر عدم وجود تفاوم معنادار بین آنهتا متیباشتد.
ّ
بنابراین این فرضیه رد میشود.
0ـ5ـ نتیجهگیری

براسار این پژوهش ،مشخّص شد شهر جدید بینالود بهعنوان دومین شهر جدید کالنشهر
مشهد ،تا پایان سال  3136دارای جمعیتی برابر با  0996نفر با تحقّ،پذیری  0/00درصتد بتوده
است که این امر بیانگر عدم موفّقیت این شهر جدید بهلحاظ جمعیتپذیری میباشتد .ایتن در
حالی است که بیشتر این جمعیت مربوط به ادغام روستاهای اوارشک و فخرداود در این شهر
جدید میباشد .همچنین این تغییرام دارای اثرام اقتصادی و اجتماعی در این دو روستا بتوده
است ،بهطوریکه از لحاظ اقتصادی ،با افزایش قیمت زمین و از جهت اجتماعی ،شتسلگیتری
پدیدة مهاجرم معسور در این دو روستا انجام گرفته است .پس از بررسیهای اوّلیه مشخّص
گردید که تعداد  00خانوار از ساکنان شهر جدید بینتالود کته جمعیتت  960نفتری را تشتسیل
میدهند ،جزو مهاجرین معسور بهشمار میآیند .مسان قبلی اغلب این افراد ،شهر مشهد بتوده
است و انگیزة اصلی آنها برای مهاجرم به مسان قبلی سسونتشان و بازگشت دوباره به بینتالود،
اشتغال بوده است .در بررسی وضعیت اقتصادی این افراد قبل و بعتد از مهتاجرم بته بینتالود،
مشخص گردید که وضعیت اقتصادی آنها بعد از بازگشت به بینالود نسبت به قبتل بهتتر شتده
ّ
است .عالوه بر این ،وضعیت مسسن بیشتر این افراد هم نسبت به قبل بسیار بهبود یافته استت
و مالک مسسن شدهاند .درنهایت هم میتوان گفت که میزان رضایت این افراد از وضع زندگی
طورکلی
ّ
خود در شهر جدید بینالود نسبت به مسان قبلی سسونتشان ،در حد باالیی قرار دارد .به
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میتوان گفت که ادغام دو روستای اوارشک و فخرداود در شهر جدیتد بینتالود ،باعت

بهبتود

وضعیت اقتصادی و معیشت مهاجران معسوسی که به روستاهای قبلی خود بازگشتهانتد ،شتده
است.
کتابنامه
 .3آتش ،ف .)3129( .شهرهای جدید و آیندة شهرنشینی در ایران .ترجمه و تلخیص :حسین
حاتمینژاد و ریحانه هاشمی .مجلّة شهرداریها30 ،)00(0 ،ت.91
 .9اجزاءشسوهی ،م .)3123( .یک مدل توسعهای برای شهرهای جدید :تجربة شهرهای جدید
انگلستان .فصلنامة تحقیقام جغرافیایی30 ،)00(30 ،ت.330
 .1احمدیان ،م .ع؛ و قاسمی ،م .)3139( .تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی ـ فضایی
شهرها(نمونة موردی :مشهد مقدّر) .مجلّة پژوهش و برنامهریزی روستایی301 ،)1( 9 ،ت.302
 .0بیکمحمّدی. ،؛ مختاری ملکآبادی ،ر .)3129( .تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرم در استان
خوزستان .مجلّة جغرافیا و توسعه93 ،)9(3 ،ت.10
 .0جمشیدیها ،غ .ر؛ و علیبابائی ،ی .)3123( .بررسی عوامل مثثّر بر بازگشت مهاجرین افغانی با
تسیه بر ساکنین شهر گلشهر مشهد .فصلنامة علوم اجتماعی03 ،)96(36 ،ت.36
 .0جوان .)3136( . ،جغرافیای جمعیت ایران .مشهد :انتشارام جهاد دانشگاهی مشهد.
 .0خانة بهداشت روستای اوارشک و فخرداوود .)3136( .شهر جدید بینالود.
 .2داداشی ،م .ر .)3120( .بررسی عوامل تحقّ،پذیری و شسلگیری خدمام در شهرهای جدید:
مجموعة خالصه مقاالم همایش بینالمللی شهرهای جدید .تهران :انتشارام شرکت عمران
شهرهای جدید.
 .3زیاری،

.؛ مهدنژاد. ،؛ و پرهیز ،ف .)3122( .مبانی و تسنیکهای برنامهریزی شهری .چابهار:

انتشارام دانشگاه بینالمللی چابهار.
 .36شیخی ،م .م .)3103( .جامعهشناسی جهان سوم .تهران :انتشارام اشراقی.
 .33فیروزنیا ،ق.؛ موسیکاظمی ،ر .م؛ و صادقی طاهری ،ا .)3136( .مطالعة تأثیر ادغام روستا در شهر
نمونه :روستاهای ادغامی در شهر کاشان .مجلّة جغرافیا و توسعه03 ،)90(3 ،ت.30
 .39قنبری ،محمّد .)3136( .ارزیابی عملسرد شهر جدید بینالود( .پایاننامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشسدة علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
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 .31کامیار ،غ .ر .)3120( .حقوق شهری و شهرسازی .چاپ سوم .تهران :انتشارام مجد.
 .30مجتهدزاده ،غ .)3121( . .برنامهریزی شهری در ایران .چاپ پنجم .تهران :انتشارام دانشگاه پیام
نور.
 .30مشف ،،م .)3121( .برآورد شاخصهای توسعة اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی مناط ،روستایی

استانهای ایران و بررسی تاثیر آنها بر مهاجرمهای روستایی در دهة 3100ت .3100مجموعه
مقاالم نخستین همایش انجمن جمعیتشناسی ایران (بهمن  .)3123تهران :انتشارام دانشگاه
تهران931 .ت.196
 .30مصاحبه با ساکنین و شورای روستاهای اوارشک و فخرداود و بنگاههای امال .)3131( .
 .30معاونت برنامهریزی و توسعة شهرداری مشهد .)3131( .آمارنامة سال  3139شهر مشهد .مشهد:
انتشارام معاونت برنامهریزی و توسعة شهرداری مشهد.
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