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

واژگان کلیدی

. بیرتند، مهاتر های روستا– شهری، خ نسا ی، مناطق حاشیهای،پایداری
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مقدمه
فاحبنظران مختلف بنا به حوزه تخصصی و زمینه کلاری خلود،
تعاریف متعددی از مهاتر های انسلانی ارائله کلرده انلد .برخلی
مهاتر را « بهعنوان مهمترین فور تحرک منانی تمعیت در
یک قلمرو تررافیایی ،حرکت یک فرد یا گروهی از افراد در امتداد
مرزهای یک واحد سنونتگاهی بله واحلدی دیگلر بلرای اقاملت
دائم لی یللا موقللت در منللانی یللر از زادگللاه فللرد» دانسللتهانللد
( .)Kothari, 2002: 16در تعریف دیگری ،مهاتر شنلی از
تحرک تررافیایی یا منانی اسلت کله بلین دو واحلد تررافیلایی
فور میگیرد .این تحرک تررافیایی ،ترییر اقامتگاه از مبلدأ یلا
مح سنونت به م قصد یلا محل ورود اسلت کله بله ایلن نلوع
مهاتر  ،مهاتر دائم گ ته می شود و باید آن را از شلن هلای
دیگر حرکت که متضمن ترییر دائمی مح اقامت نیست ،ت نیک
کرد (امانی .)71 :1380 ،تررافیدانان مهاتر را واکنش طبیعلی
انسان به شرایط نامناسب محیطی ،ترییلر آب و هلوا و سلختتلر
شدن شرایط زیست محیطی دانستهاند (زنجانی.)37 :1392،
نظریه توسعه پایدار شهری ،موضوعهلایی ماننلد :تللوگیری از
آ ودگیهای محیط زیست شهری و ناحیه ای ،کاهش ظرفیتهای
تو ید محیط محلی -ناحیه ای و ملی ،حمایت از بازیافتها ،انتقلاد
از توسعه زیانآور و از بین بردن شناف میان فقیر و نی را مطرح
میکند .همچنین راه رسیدن به این هلدفهلا را بلا برناملهریلزی
ممنن میداند و معتقد است دو تها باید حمایت همه تانبهای از
محیط زیست شهری نمایند .از آنجا که این نظریه ایجاد شلهر را
فقط برای آرامش و رفاه شهرن لینان ملیدانلد  ،پایلداری شلن
شهر ،ا گوی پایداری سنونتگاهها ،ا گوی مناسسب حم و نقل
در زمینه مصرف سوخت و نیز شلهر را در سلسلله مراتلب ناحیله
شهری بررسی میکند.)Scout, 2005: 89( .
شهر بیرتند ،مرکز استان خراسان تنوبی بهعنلوان یلک ملادر
شهر منطقهای ،طی چند سده گهشته بهطور چ مگیری در فرآیند
پویایی و گسترش فضایی قرار گرفته است .مهاتر های روستایی
ناشی از خ نسا ی ،سبب توسعه فیزینی شلهر ،حاشلیهن لینی و
افزایش تقاضا برای اراضلی حاشلیه ای را کله بله طلور عملده در
محدوده روستاهای پیرامونی بوده ،به دنبال داشته است .تمعیلت
شهر بیرتند در سال  ،1375بلا تعلداد  127608ن لر (رشلد 59/6
درفدی) در سال  1395به  203636ن ر افزایش یافت و همچنین
مساحت شهر بیرتند ،از  22/75کیلومتر مربع در سلال ( 1375بلا
رشد  56/7درفدی) در سال  1395به رقم  35/65کیلومتر مربلع
رسیده ،گسترشی که باعث ناپایدار شهر شده است.
در بررسی میزان بارندگی خراسان تنوبی از سال  1368تا 1395
براساس شاخص بارش استاندارد ( ،)SPIم خص گردید 23 :سال

( 84/6درفد) ،میزان بارندگی در حد نزدیک نرمال ،نسبتا خ لک
و بسیار خ ک میباشد .دوره خ نسا ی از سال  1378در اسلتان
شروع شلده وتلاکنون ادامله داشلته و میلزان میلانگین بارنلدگی
استان117/3میلیمتر و شهرسلتان بیرتنلد 150/15میلیمتلر بلوده
است (فنی و همناران.)175 :1395 ،
منابع آبی استان در سلال  1391شلام  :تعلداد  3299چلاه،
تعداد  2189چ مه وتعداد  6252رشته قنا بوده که نسبت بله
سال  ،1381چلاههلا  8/16درفلد ،چ لمههلا  47/77درفلد و
قنا ها  63/31درفد کاهش متوسط دبی داشلته انلد (اداره آب
منطقه ای خراسان تنلوبی .)1393 ،تعلداد 600قنلا در سلط
استان خ ک شده و  1250رشته قنا آبدهی آن از بین رفتله
و قاب بهره برداری نیستند و بقیه نیز سط آبدهی شان کاهش
یافته است .قنوا  481میلیون مترمنعب کاهش آبدهی داشته
و  185میلیون م ترمنعب کمبود منابع آبی در استان وتلود دارد
(تهاد ک اورزی خراسان تنوبی.)1393 ،
بلراسلاس آملار سلال  ،1393از مجملوع  3558آبلادی اسلتان
خراسان تنوبی ،تعداد  1680آبادی به د ی خ نسلا ی ،خلا ی از
سننه شده و در مقایسه با آمار سال  ،1385در مد  8سال ،تعداد
 403آبادی ،خا ی از سلننه شلده اسلت (سلا نامه آملاری اسلتان
خراسان تنوبی 1385 ،و .)1393
عالوه بر آن در ایر خ نسا ی و از بین رفتن منابع آبلی ،تعلداد420
روستا با تاننر آبرسانی میشود .هر چه بلر ملد خ نسلا ی افلزوده
شده ،تخلیه روستاها و مهاتر بیشتر شده است .ینلی از مهمتلرین
عوام دافعه در مهاتر روستاییان بله شلهر بیرتنلد ،خ نسلا ی و
ایرا مستقیم و یر مستقیم آن بوده است.
با توته به آنچه مطرح شد ،پرسشهای زیر مطرح میگردد:
 .1چه عوام دافعه و تاذبهای در مهاتر های روستا  -شهری
شهر بیرتند مؤیر بودهاند؟
 .2مهللاتر هللای من للی ناشللی از ترییللرا آب و هللوایی
(خ نسا ی) ،چه ایراتی بر پسلرفت حلوزه پل کرانله شلهری و
کاهش سط پایداری توسعه شهری بیرتند داشته است؟
مبانی نظری
در موضوع مهاتر روستا  -شهری ،دیلدگاه هلای مختل لی
وتللود دارد و عوام ل اقتصللادی ،اتتمللاعی ،طبیعللی ،سیاسللی،
فرهنگی ،ارتباطی ،اداری و یره در آن مؤیر هستند .اندی مندان
با طرح مناتب و روینردهای متعدد موضوع مهاتر های روستا
به شهر را تبیین و ت سیر کردهاند کله مهمتلرین ایلن دیلدگاههلا
عبارتند از نظریههای :دوبخ ی ،سرمایهگهاری انسانی ،مطلوبیلت
مهاتر داخلی ،رهیافت سیستمی ،تهب و دفع ،ت اض هزینه در

دو فصلنامه علمی -پژوه ی پژوهشهای بومشناسیشهری ،سال نهم ،شماره  ،1پیاپی ،17بهار و تابستان 1397

مهاتر  ،درآمد ملورد انتظلار مهلاتر در مقصلد ،کلارکرد بلاوری
مهاتر  ،وابستگی و مهاتر  ،تحلی توسلعه نیلافتگی ،تلثییرا
متقاب شیوه تو ید سرمایهداری و شیوه تو ید ماقب سرمایهداری»
که در مطا عه حاضر نظریله تلهب و دفلع (عوامل میلانی لی)1
بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
طبق نظر « ی» چهار عام عمده در مهاتر مؤیرند :عوام
موتود در مبدأ ،عوام موتود در مقصد ،موانع موتود در تریانا
مهاتر از مبدأ به مقصد وعوام شخصی .در هر مبدأ و مقصدی
یک سری عوام مثبت (تاذبهها) و عوام من ی (دافعهها) وتود
دارند که در نگاه داشتن فرد در یک منطقه یا مهاتر او مؤیرند
(پاپلی یزدی و همنار.)229 : 1392 ،
از توسعه پایلدار شلهری تعلاریف و توفلیف هلا گونلاگون
فور گرفته است .ینی از تعاریف توسعه پایدار شلهری عبلار
است از :شنلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شلهرها و
توامع شلهر نسل آینلده را تضلمین کنلد ) )Hall, 1993: 5و
همچنین توسعه پایدارشهری به توسعه اقتصادی ،اتتماعی شهری
ضمن تداوم ح اظت از منابع زمینی برای نس کنونی و آینده بله
مجلدد سللاختن بهلره بللرداری از منللابع طبیعلی در حللد ظرفیللت
سیسللتمهللای طبیعللی و همللاهنگی طللرحهللای توسللعه د للت
دارد»).)Gottdiener; Leslie, 2005
اهداف توسعه پایدار ،همله تانبله اسلت و تعلادل اکولوژیک ،
عدالت اجتماعی و بقای اقتصادی را بکام و تفکیک ااذکری
میدااد .توسعه بدون پایداری و پایداری بدون توسعه معنا نلدارد
(اطاعت و همناران.)63 :1392،
شه ااذاذایدار ،از ش ایط شه سکال ب وکودار ای کت .در یلک
اتتماع سا م همواره ایلن بلاور وتلود دارد کله فلرف نبلود بیملاری
نمیتواند مبین یک شهر سا م باشد ،بلنه شهروندان یک شلهر سلا م
بایللد از یللک قابلیللت و کی یللت زنللدگی بللا برخللوردار باشللند
(.(Department of Human Services, 2001:1
پیشینه تجربی
در حوزه مهاتر و حاشلیهن لینی مطا علا زیلادی در خلار و
داخ ایران انجام شده است.
فابریفر ( ،)1388به بررسی تحلی حاشلیهن لینی در شلهر
بیرتند – مطا عه موردی منطقه کارگران پرداخت .نتایج مطا عه او
ن ان داد که مهاتر های روسلتا -شلهری ،ضلعف تلوان ملا ی
ساکنان ناحیه بله هملراه نلاتوانی مسلئو ن در سلاماندهی ایلن
وضعیت ،باعث پیدایش شن گیری حاشیه ملورد بررسلی و بلروز
1. Lee
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ناهنجاریهای متعدد شده اسلت .بلهطلوریکله بسلیاری از ایلن
خانوادهها از فقر و محرومیت رنلج ملیبرنلد .ا للب آنهلا فاقلد
امنانا بهداشتی ،ت ریحی و یره هستند .در واقع ،حاشلیه ملورد
نظر سبب نلاامن شلدن شلهر بیرتنلد شلده و اگلر ایلن معضل
ساماندهی ن ود ،بحرآنها ی یر قاب حلی را باعث خواهلد شلد
(فابریفر.)1388 ،
سجادی و همنار ( ،)1391در پژوه ی به بررسی عل مهلاتر
روستائیان و پیامدهای حاف از آن در شهرسلتان بوکلان ،دهسلتان
ای گورک ،به این نتیجه رسیدهاند کله ،تثییرگلهاری محلدودیتهلای
طبیع لی و نیللز مسللائ اقتصللادی -اتتمللاعی روسللتاها در افللزایش
مهاتر های روستایی بهطور هماهنگ است .اگر چه  65/5درفلد از
تامعه نمونه نقلش نارسلاییهلای اقتصلادی موتلود در روسلتاهلا را
مهمترین عام در مهاتر خود بیان داشتهاند (سجادی.)1391 ،
مینانینی و همنار ( ،)1392به بررسی تثییر خ نسا ی بر روند
مهاتر و اسنان یررسمی بیرتند پرداختند .نتایج تحقیق آنها
ن لللان داد کللله بخلللش عملللدهای از روسلللتاییان سلللاکن در
سنونتگاههای یر رسمی شهر بیرتند به د ی عوام اقتصادی از
تمله از بین رفتن فضای کسب و کلار ناشلی از دوره خ نسلا ی
طو نی به شهر مهاتر نمودهاند (مینانینی و نجاتی.)1392 ،
مؤسسه توسعه اقتصادی پاکستان ( ،)2010طی یلک مطا عله
به بررسی مهاتر زنان با ی  10سا ه روسلتایی بله شلهرهلا
پرداخته است .نتایج این مطا عه ن ان میدهد که « ازدوا زنان
روستایی و داشتن همسر شهری از مهمتلرین د یل مهلاتر
روستاییان به شهر ها می باشد .هم چنلین مهلاتر سلایر زنلان
روستایی به علت نبود فرفت های شرلی برای آنهلا ملی باشلد
(.(Shahnaz, 2010: 14
نللاوین و همنللار ( ،)2014در پژوه للی بلله بررسللی آسللیبهللای
خ نسا ی در نواحی استوایی آسلیا پرداختلهانلد .نتلایج پلژوهش آنهلا
ن ان داد که وقوع خ نسا ی ایرا اتتماعی و اقتصادی زیلادی ماننلد:
کاهش عملنرد محصو ک لاورزی ،بینلاری ،کلاهش سلرمایههلا،
کاهش درآمد ،سوء ترهیه و افلزایش آسلیبپلهیری تامعله در محلدوده
مورد مطا عه را درپی داشته است ).(Naveen, 2014
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع مطا عا کاربردی بلا ماهیلت توفلی ی بلوده
است که به روش پیمای ی اترا گردید .تامعه آماری تحقیق شلام
تمام خانوار های مهاتر روستایی سلاکن در شلهر بیرتنلد و عملدتا
ساکن در محال فقیر و حاشیهای شهر بودند .براساس سرشلماری
سال  ،1390تعداد  30032مهاتر به شهر بیرتنلد وارد شلده کله از
این تعداد  8266ن ر ( 2296خانوار) مهاترین روستایی هستند .تعداد
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 6799ن ر از آبلادیهلای شهرسلتان بیرتنلد و تعلداد  1467ن لراز
آبادیهای سایر شهرستانهای استان مهاتر کردهاند .بلا اسلت اده
از فرمول کوکران تعداد  329خانوار بهعنلوان حجلم نمونله تعیلین
گردید و نمونهها با است اده از روش تصادفی انتخاب شدند.
تجزیه و تحلیل دادهما با اسکتفاده از اک ازکزار  SPSSو
 ،Excelااجا گ زت .جهت ذاسخ به سکوا مکای تحقیک از
آزمون مای شاذی و -ویلک  ،آزمکون ااذایکداری دوجملکه ای،
آزمون ااذایداری ویلکاک ون و آزمون ز یدمن و مک چنکین
شاوص  SPIو مد ملدرن استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه

استان خراسان تنوبی در شرق ک لور ایلران بکا وسلعتی معلادل
 150797/17کیلومتر مربع قرار دارد.
شهر بیرتند مرکز این استان ،با ارت اع  1491متر از سلط دریلا،
در دشت بیرتند با عرض تررافیایی  32درته و  54دقیقه شما ی و
طول  59درته و  15دقیقه و  18یانیه شرقی با مسلاحت آن 3565
هنتار (با رشد تمعیت  2/72درفد و تراکم  57/12ن لر در هنتلار)
واقع شده است (سلا نامه آملاری اسلتان خراسلان تنلوبی،)1394 ،
(شن .)1

�

شکل  .1موقعیت سیاسی استان خراسان تنوبی

اطالعا اقلیمی ایستگاه سینوپتیک بیرتنلد در فافلله سلالهلای
 1368رایللت  1395ن للان مللیدهللد کلله میللانگین بللارش 150/15
میلیمتر ،میانگین متوسط سا یانه درته حرار بیرتنلد  ،17/6متوسلط
حللداق  ،9/4متوسللط حللداکثر 25/8درتلله سللانتیگراد و دارای آب و
هوای نیمه بیابانی و زمستانهای سرد و تابستانهای خ لک و گلرم
است (اداره ک هواشناسی استان خراسان تنوبی.)1395 ،
یافتهها
 -يافتههای توصیفی

طبق اطالعا به دست آمده از نمونههای تحقیق ،سن  76/3درفلد
افراد کمتر از  50سال؛  82/7درفد دارای مدرک تحصلیلی دیلللم و
پایینتر از دیللم و  12/8درفد بی سواد هستند 68 /7 .درفد افراد در

25سال گهشلته از روسلتا بله شلهر مهلاتر کلرده و  50/8درفلد
مهاترین ازدوا یر فامیلی کردهاند .از نظر ما نیلت واحلد مسلنونی
 71/7درفد شخصی و  26/1درفلد مسلتثتر 74/8 .درفلد مبلرلی
برای اتاره و یا رهن پرداخت نمیکنند 75/1 .درفد مهلاترین شلر
قبلی خود را ترییر داده و  24/9درفد شر شلان ترییلر ننلرده اسلت.
درآمد افراد و هزینههای خانوارها بعد از مهلاتر نسلبت بله قبل از
مهاتر افزایش داشته و  94/5درفلد خلانوارهلا هلی پل انلدازی
ندارند .از نظر برخوداری از خلدما شلهری ،کمبلود خلدما رفلاهی
( 67/5درفللد) ،کمبللود خللدما آموزشللی ( 56/5درفللد) ،نداشللتن
فاضالب (35درفد) ،نداشتن آس ا ت ( 30/4درفلد) ،بینلاری (17/9
درفد) ،بیماری عال (10/3درفد) ،فرزند ازدوا ننرده (10درفد)،
فرزند بینار ( 8/5درفد) ،فقر (7/3درفد) و تلرک تحصلی فرزنلدان
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( 6/7درفد) ،از مهمترین م نال آنها ست .از نظر گلهران اوقلا
فرا ت ،عباد ( 96درفد) ،دید و بازدید فامی ( 90درفد) ،استراحت
در منزل ( 89/1درفلد) ،تماشلای تلویزیلون ( 88/4درفلد) و دیلدار
دوستان را ( 61/1درفد) را ذکر کردهاند.
 وضعیت فاصله روستاهای محل سکونت قبلی مهاجرينتا شهر بیرجند

از مجموع  329خانوار مهاتر98/8 ،درفد خانوارها از روستاهای کمتر
از  150کیلومتر به شهر بیرتند مهاتر کردهاند .میانگین فافله
روستاهای مهاتر فرست تا شهر بیرتند  68/9کیلومتر بوده است.
از مجموع  329خانوار مهاتر به شهر بیرتند 38/9 ،درفد از
روستاهای شهرستان بیرتند 21/9 ،درفد از روستاهای شهرستان
درمیان15/2 ،درفد از روستاهای شهرستان خوسف و10/3درفد
از روستاهای شهرستان سربی ه مهاتر کردهاند .همچنین 0/3
درفد از روستاهای استان خراسان رضوی 0/3 ،درفد از
روستاهای استان سیستان و بلوچستان و 99/4درفد از روستاهای
خراسان تنوبی ،به شهر بیرتند ،مهاتر کردهاند.
يافتههای استنباطی
-تبیین عوامل ششگانه مؤثر در مهاجرت به شهر بیرجند

با توته به نتایج آزمون کو موگراف -اسمیرنوف و آزمون شاپیرو،
توزیع دادههای مربوط به متریرهای تحقیق نرمال نبوده است .ها از
آزمونهای آماری ناپارامتری تهت آزمون فرضیههای تحقیق
است اده گردید .بنابراین تهت تجزیه و تحلی دادهها و بررسی
میزان تثییر هر یک از عوام طبیعی ،فرهنگی و مههبی ،آموزشی و
پژوه ی ،اقتصادی ،اتتماعی ،خدماتی و سیاسی در مهاتر افراد
به شهر از آزمون ناپارامتری دوتملهای است اده شده است .در این
آزمون فرض های H0و  H1بهفور زیر میباشد:
در این روش دادهها به دو گروه طبقه بندی میشوند ،گروه اول
شام  :پاسخهای کم و خیلی کم و گروه دوم شام  :پاسلخهلای
متوسط ،زیاد و خیلی زیاد است.
فرض ف ر در این آزمون بیان میکند که نسبت پاسخهلای دو
گروه برابر است .اگر مقدار سط معناداری آزمون کمتلر از 0/05
باشد ،فرض ف ر رد میشود و فرض مقاب آن پهیرفته میشود.
نتایج آزمون دو تملهای در بررسی میلزان تلثییر عوامل ش لگانه
عبارتند از:
 .1تأثیرعوامل طبیعی :در همه موارد تز عام «خ نسلا یهلای
اخیر» تعداد پاسخهای م اهده شده در گروه اول بیشتر از گلروه
دوم بوده است .به عبلار دیگلر تلثییر سلایر عوامل طبیعلی در
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مهاتر به شهر بیرتند کم است.
 .2تأثیر عوامل آموزشی و پژوهشی :یر از عام «ادامه تحصلی
فرزندان خانواده» ،در بقیه موارد تعداد پاسخهلای م لاهده شلده در
گروه اول بیشتر از گروه دوم بوده است .به عبار دیگر تثییر سایر
عوام در مهاتر افراد به شهر بیرتند کم است.
 .3تأثیر عوامل فرهنگی و مذهبی :به تز عام «مناسب بودن شلرایط
بهتر برای تربیت فرزندان در شهر» در بقیه ملوارد ،تعلداد پاسلخهلای
م اهده شده در گروه اول بیشتر از گروه دوم بوده است .بله عبلار
دیگر تثییر سایر عوام در مهاتر افراد به شهر بیرتند کم است.
 .4تأأأثیر عوامأأل اقتصأأادی :در بللین عواملل اقتصللادی ،تللز
عوام «دستیابی به شر و کار» و «کسب درآمد بی لتر در شلهر»
در مهاتر به شهر بیرتند ،در بقیه موارد تعداد پاسخهای م لاهده
شده در گروه دوم کمتر از گروه اول بوده اسلت .بله عبلار دیگلر
تثییر سایر عوام در مهاتر افراد به شهر بیرتند کم است.
 .5تأثیر عوامأل اجتمأاعی و خأدماتی :عوامل «وتلود امنانلا
بهداشتی و درمانی در شهر»« ،وتود امنانا زیربنلایی (آب ،بلرق،
گاز و یره) در شهر»« ،وتود امنانا رفاهی و خلدماتی در شلهر»،
«وتود امنانا مخابراتی ،ا نترونینی و نلوین در شلهر»« ،کسلب
منز ت و پایگاه اتتماعی در شلهر»« ،وتلود امنانلا ت ریحلی در
شهر» ،تعداد پاسخهای م اهده شده در گروه دوم بیشتلر از گلروه
اول بوده است .به عبار دیگر تثییر این عوام در مهاتر افراد به
شهر بیرتند زیاد بوده و بقیه موارد تثییر کمی داشته است.
 .6تأثیر عوامل سیاسی :تز عام «امنیت بیش تر خانوار در شهر»
سایر عوام تثییر کمی در مهاتر داشته است.
در بین عوام مختلف طبیعی ،آموزشی و پژوه ی ،فرهنگلی و
مههبی ،اقتصادی ،اتتماعی و خدماتی و سیاسی مورد بررسلی در
مهاتر  ،در رتبه اول عوامل اتتملاعی و خلدماتی ،بلا میلانگین
امتیاز  ،811در رتبه بعدی عوام اقتصادی با میانگین امتیلاز 661
و سل عوام آموزشی و پژوه ی با امتیاز  ،588بیشترین تثییر
را داشته است .کمترین تثییر را به ترتیب :عوام سیاسی با امتیلاز
 ،456عوام فرهنگی و مههبی با امتیاز  512و عوام طبیعی بلا
امتیاز  ،555را در مهاتر به دست آوردند.
با توته به نتایج به دست آمده از آزمون ویلناکسون «درآمد،
هزینه و پ انداز» خانوار ،قب و بعد از مهاتر مقدار سط
معناداری برابر ف ر شده است و این مقدار کمتر از  0/05است؛
یعنی «درآمد ،هزینه و پ انداز» خانوار ،قب و بعد از مهاتر
ت او معنادار داشته است ،بنابراین فرض  H0رد میشود ،زیرا
«درآمد»« ،پ انداز» و «هزینه» خانوار قب و بعد از مهاتر
ت او معناداری داشته است (تدول.)1
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جدول .1نتایج آزمون دوتمله ای میزان تثییر عوام ش گانه مؤیر در مهاتر به شهر بیرتند
عوامل

موارد

خ نسا ی های اخیر
نداشتن آب برای شرب ،ک اورزی ودامداری در روستا
نداشتن زمین ک اورزی در روستا
عوام طبیعی  :سی  ،ز ز ه ،طوفان ،گرما و سرمازدگی
طبیعی
ازبین رفتن مرتع و دام (گوس ند ،گاو و ) . . . .در روستا
مرکزیت شهر بیرتند (به عنوان مرکز استان)
وتود مناطق کوهستانی و ییالقی مطلوب در بیرتند
آب و هوا ی مناسب شهر بیرتند
دسترسی به امنانا حم ونق وس ر به نقاط مختلف
ادامه تحصی سرپرست خانواده در د ا ن گاه یا حوزه
ادامه تحصی فرزندان خانواده در مدارس شهر
آموزشی و پژوهشی آموزش سرپرست یا فرزندان در مراکز فنی وحرفه ای
ادامه تحصی همسر و فرزندان دردان گاه یا حوزه
دسترسی به مراکز پژوه ی و تحقیقاتی و منابع علمی
وتود ا ماکن مقدس و مههبی (زیارتگاه ،مسجد و) . .
وتود امنانا فرهنگی (سینما ،کتابخانه ،روزنامه و. . . .
حضور مراتع عظام تقلید و حوزه های علمیه در شهر
فرهنگی و مذهبی
مناسب بودن شرایط بهتر برای تربیت فرزندان درشهر
امنان رعایت بی تر ارزشهای اسالمی درشهر
توفیه های مههبی در خصوص زندگی درشهر
دستیابی به شر وکار
کسب درآمد بی تر در شهر
دستیابی به مسنن ارزان تر در بیرتند
تثسی کارگاه تو یدی در بیرتند
انتقال شر سرپرست خانواده به شهر
انتقال شر همسر خانواده به شهر
اقتصادی
ارزانی وفراوا نی ارزاق عمومی در بیرتند
اشترال در کار دو تی و سنونت در شهر
پایین بودن نسبی هزینه های زندگی درشهر
دسترسی به بازار و منطقه تجاری برای خرید مایحتا
زمینه مناسب برای تو ید وفروش فنایع دستی درشهر
ازدوا فرزندان در شهر بیرتند
برخورداری ازامنیت اخالقی و اتتماعی در بیرتند
حضور بستگان و نزدینان در بیرتند
ازدوا با همسر ساکن در شهر بیرتند
کسب منز ت و پایگاه اتتماعی در شهر
اجتماعی و خدماتی دفن اموا فامی در شهر بیرتند
وتود امنانا بهداشتی و درمانی درشهر
وتود امنانا ت ریحی در شهر
وتود امنانا رفاهی و خدماتی در شهر
وتود امنانا مخابراتی وا نترونینی ونوین در شهر
وتود امنانا زیربنایی (آب ،برق ،گاز و ) . . . . .در شهر
وتود گروههای ذی ن وذ و احزاب مختلف در شهر
نقش شهر بیرتند در شن گیری انقالب اسالمی
سیا سی
ارتباط با ت نرا سیا سی و اشخاص
نقش حوزه علمیه در عرفه سیاسی
دستیابی آسان به اطالعا سیاسی
امنیت بی تر خانوار درشهر

پاسخهای مشاهده شده گروه اول پاسخهای مشاهده شده گروه دوم

100
231
275
297
296
277
301
254
188
276
181
237
252
304
205
265
306
84
196
277
27
39
236
320
300
313
256
255
257
173
319
310
188
225
262
115
312
56
133
73
100
59
303
291
316
311
308
171

229
98
54
32
33
52
28
75
141
53
148
92
77
25
124
64
23
245
133
52
302
290
93
9
29
16
73
74
72
156
10
19
141
104
67
214
17
273
196
256
229
270
26
38
13
18
21
158

سطح معناداری

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/011
0/000
0/078
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/378
0/000
0/000
0/011
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/508
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پیامدهای مهاجرت روستا – شهری بر ناپايداری شهر بیرجند
 .1روند تحوالت جمعیتی شهر بیرجند

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

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

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

سال

جمعیت کشور (نفر)

نرخ رشد جمعیت کشور

جمعیت شهری کشور (نفر)

1335

18954704

نرخ رشد جمعیت شهری کشور جمعیت شهربیرجند

نرخ رشد جمعیت

-

5597161

-

13934

-

3/13

9714612

5/02

25854

6/4

1355

33708744

2/71

15854680

4/93

46943

6/2

1365

49445091

3/91

26952894

5/41

81798

5/7

1375

60055488

2/5

36808400

2/94

127608

4/9

1385

70495782

1/62

48242797

2/74

166138

1/9

1390

75149669

1/29

53646661

2/15

178020

3

1395

79926270

1/24

59146847

1/97

203636

2/72

1345

l25788723

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

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

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

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

(2.Heldren Model

 .3نسبت جنسی

نسبت تنسی در سال  1375در ک ور  103و در اسلتان خراسلان
تنوبی  ،101/5در سلال  1385نسلبت تنسلی ک لور  104و در
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ک للاورزی آن رو بلله گسللترش نهللاده اس لت (وزار مسللنن و
شهرسازی .)7 :1367 ،به طوریکه در سلال 1395وسلعت آن بله
 3565هنتار افزایش یافته است (شهرداری بیرتند.)1395 ،
توسعه فیزینی شهر در 60سال گهشته باعث نابودی باغها و
زمینهای ک اورزی داخ و حاشیه شهر شده است.
تدول  ،3نتایج بررسی رشد مساحت شهر بیرتند براساس فرملول
مدل هلدرن را ن ان میدهد .درفد رشلد مسلاحت شلهر بیرتنلد
برای دوره  1335تا 1375مقدار 68/3درفلد ناشلی از رشلد تمعیلت و
 31/7درفد مربوط به گسترش افقی و اسلیرال بوده ،همچنین درفلد
رشد مساحت شهر بیرتنلد بلرای دوره  1375تلا  1385مقلدار 97/4
درفد ناشی از رشد تمعیت و در مقاب  2/6درفد ناشی از گسلترش
افقی و اسلیرال شهری است .برای دوره  1385تا  1395درفلد رشلد
مساحت شهر بیرتند مقدار  114/19درفد ناشی از رشد تمعیت و در
مقاب  -14/19درفد ناشی از گسترش افقی اسللیرال شلهری بلوده
است .نتایج ن ان میدهد که در مد  60سال گهشته رشد مسلاحت
شهر بیرتند ناشی از رشد تمعیت بوده است.
جدول  .3نتایج فرمول مدل هلدرن تمعیت ،مساحت ،تراکم نسبی ،درفد
رشد مساحت شهر بیرتند از سال  1335تا 1395
شرح

1335

1375

1385

1395

جمعیت ( )Pنفر

13934
89
156/56
63/87

127608
2275
56/09
178/28

166138
2983
55/69
179/55

203636
3565
57/12
175/07

-

68/3

97/4

114/19

-

31/7

2/6

-14/19

مساحت ( )Aهکتار
تراکم نسبی
سرانه ناخالص ()a
درصدرشدمساحت
ناشی از جمعیت
درصدرشدمساحت
ناشی از گسترش افقی

 .5پسماندهای شهری بیرجند

در حال حاضر دفن زبا ههلای شلهر بیرتنلد توسلط شلهرداری بلا
است اده از روش تران ه (ح ر گودال) انجام میشود و طرح ت نیلک
زبا ه در مبدأ توسط چند شرکت خصوفی با تملع آوری و دریافلت
زبا ه خ ک از مردم از اول خرداد ماه  1395در این شهر آ از شلده
که ادامه آن گامی در تهت حهف زبا هگردها و کاهش آ ودگیهلای
محیط زیست واحد بلود .انباشلت زبا لههلا در دل طبیعلت موتلب
آ ودگی هوا ،خلاک و سل ره آبهلای زیرزمینلی و ایجلاد خطلرا
زیستمحیطی برای ساکنان شهر میشود .از این رو اگر از »طالی
کثیف« مدیریت و است اده بهینه ن ود ،املری تهدیلد کننلده بلرای
سالمت افراد تامعه و ناپایداری شهری میشود.
بنابر آمارهای موتود ،روزانه حلدود  110تلن زبا له خلانگی در
شهر بیرتند تو ید میشود 80 ،هنتار برای دفن زبا ه در فافله دو
کیلومتری شمال شهر پیشبینلی شلده اسلت .املا نبلود سلازمان
مدیریت پسماند و کارخانه بازیافت زبا ه در این شهر موتب شلده

با دفن پسماندها بهفور تران ه ای ،عالوه برآ ودگیهای زیست
محیطی ،هیج ارزش افزودهای از آن به دست نیاید و تحقلق ایلن
برنامهها نیازمند همراهی و همگامی بلیشتلر ملردم ،مسلئو ین و
اعضای شورای اسالمی شهر بیرتند دارد.
 .6تولید و مصرف انرژی شهر بیرجند

منابع تو ید برق استان شام  :نیروگاه گازی ،نیروگاه چرخه ترکیبی و
نیروگاه دیز ی است .در سال  1393تمع تو ید برق  2573کیلو وا
ساعت بوده که از این مقدار  72/5کیلو وا ساعت ( 2/8درفد)
توسط نیروگاه گازی 2499 ،کیلو وا ساعت ( 97/1درفد) چرخه
ترکیبی و  1/5کیلووا ساعت (0/06درفد) دیز ی تو ید شده است.
شهر بیرتند درحال حاضر فاقد مرکز تو ید برق بوده و متص به
شبنه برق سراسری ک وری است .مهمترین مرکز تو ید برق استان،
نیروگاه برق قائن (چرخه ترکیبی) با تو یدخا ص 2499کیلووا
ساعت در 100کیلومتری شمال بیرتند قرار دارد .در سال  1394تعداد
م ترکین برق شهر بیرتند  89743واحد بوده که از این تعداد 80/6
درفد خانگی 4/4 ،درفد عمومی0/3 ،درفد ک اورزی0/7 ،درفد
فنعتی13/6 ،درفد سایر (تجاری) و 0/4درفد روشنایی معابر شهری
بوده است (شرکت توزیع برق استان خراسان تنوبی.)1395 ،
بیشترین درفد م ترکین ،در استان ،شهرستان و شهر بیرتند،
م ترکین خانگی بوده است .افزایش تمعیت شهر بیرتند نیاز به
انژی بیشتری دارد و به ناپایداری شهر افزوده است.
 .7حاشیهنشینی و رشد سريع روستاهای نزديک شهر

مهاتر از روستاها و شهرهای خراسان تنوبی به بیرتند ،عالوه بر
افزایش رشد تمعیت شهری ،سبب حاشیهن ینی ،گرانی زمین و از
بین رفتن زمینهای ک اورزی و همچنین موتب رشد فزاینده
تمعیت روستاهای حاشیه شهر (دهلنوه ،امیرآباد ،حاتیآباد،
دستگرد ،چهنند و علیآباد) در فافله دو تا پنج کیلومتری شهر
شده است .در چند سال اخیربه د ی مهاتر گسترده مردم به
بیرتند ،تمعیت مازاد به روستاهای اطراف سراریز شده و ساکنان
این روستاها با م نال فراوان مواته بوده و از حداق امنانا
زم آموزشی ،خدماتی ،رفاهی ،بهداشتی برخوردارند.
نرخ رشد تمعیت شهر بیرتنلد از سلال  1385تلا 1395حلدود
 2/06درفد بوده ،در فورتی که ایلن رقلم در روسلتاهای حلریم
شهر بیرتند ،حدود  20/41درفد است.
تلراکم نسللبی در هلر هنتللار در شلهر بیرتنللد  57/12ن للر و در
روستاهای حریم شهر بیرتند  50/2ن ر است .تدول  ،4بیان کننده
این است که مجموع تمعیت شش روستای حاشیه شهر در سلال
 1385تعداد  7027ن ر بوده که بلا رشلد  641درفلدی در سلال
 1395به تعداد  45020ن ر افزایش یافته و تمرکلز تمعیلت ایلن
روستاها با توته بله علدم گسلترش زیرسلاختهلا و پلیشبینلی
امنانا زم ،بر م نال و ناپایداری شهر نیز افزوده است.

دو فصلنامه علمی -پژوه ی پژوهشهای بومشناسیشهری ،سال نهم ،شماره  ،1پیاپی ،17بهار و تابستان 1397
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جدول  . 4تعداد تمعیت و خانوارهای روستاهای حریم شهر بیرتند از سال  1385تا 1395
نام آبادی

سال 1390

سال 1385

سال 1395

مساحت (هکتار) 1395

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

جمعیت

خانوار

امیرآباد پايین

2927

773

6588

1631

8000

2000

128

چهکند

898

262

2732

737

6500

1550

81

حاجی آباد

1821

495

6588

1631

10500

2650

240

دستگرد

296

91

1328

373

3770

920

120

دهلکوه (مهرشهر)

696

191

5170

1464

14750

6500

292

علی آباد لوله

389

102

708

190

1500

330

35

جمع

7027

1914

23114

6026

45020

13950

896

مأخذ :بنیاد مسنن انقالب اسالمی خراسان تنوبی1395 ،
 .8کیفیت و منابع آب شهر

ینی از م نال افلی و تثییرگهار در ناپایداری شهر بیرتند در
حال حاضر و در آینده کمبود آب برای شرب ،فنعت و ک اورزی
است .نخستین بار در سال  ،1301طرح احداث شبنههای
و هک ی آب شرب شهرهای ایران بررسی و بخ ی از شهرهای
آبادان ،م هد و بیرتند و ه ک ی شد .او ین سازمان آبرسانی
شهری در ایران بنگاه مستق خیریه آبلو ه بیرتند بود که در سال
1302با احداث و بهره برداری یک رشته و ه ،فعا یت خود را
آ ازکرد .امور آب و فاضالب بیرتند در حال حاضر دارای 74000
م ترک آب است که تثمین آب این م ترکین با  33حلقه چاه در
اختیار (11حلقه دشت رکا  ،نه حلقه دشت علیآباد ،چهارحلقه
دشت مرک ،ه ت حلقه دشت سربی ه ،دو حلقه داخ شهر) با
مجموع توان تو ید  845یتر بر یانیه فور میگیرد .آب تو یدی
این چاهها با  150کیلومتر خطوط انتقال و سه باب ایستگاه پملاژ
فعال به مخازن شهر بیرتند با ظرفیت ک  35000متر منعب
وارد میشود و از طریق  580کیلومتر شبنه توزیع در اختیار
م ترکین قرار میگیرد .ب ه د ی خ نسا ی های پ یاپی و افت
سط آب زیرزمینی به ویژه در دشتهای رکا و علی آباد و
همین طور فرسودگی تثسیسا تو ید (منصوبا چاهها و خطوط
انتقال) این توان تو ید روز به روز در حال کاهش است .با این
میزان توان تو ید فعلی در تابستان و ایام پیک مصرف شهر با
کمبود آب مواته بوده ،بهطوریکه در دفعا متعدد ارتفاع
سطح آب بعضی از مخازن به ک ت از 50سااتیمت میرسد
(اداره آب منطقهای استان خراسان تنوبی.)1395 ،
با توته به تداوم خ نسا یها و تثییر گهاری آن بر کمیت و کی یت
آبهای زیرزمینی همه سا ه سط آب و آبدهی چاهها کاهش
مییابد .بهطوریکه در حال حاضر توان تو ید فعلی آب ( 845یتر
بریانیه) کمتر از میزان مجوز بهره برداری از منابع در اختیار ( 985یتر

بریانیه) بوده که در ایام پیک مصرف با کسری حدود یک فد یتر بر
یانیه آب و بعضی از محال حاشیه با قطع آب مواته هستند.
 .9سرانه کاربری زمین

مساحت کاربریهای شهری بیرتند براساس طرح ت صیلی مصوب
ن ان میدهد :کاربری مسنونی  56/7درفد ،کاربری فضای سبز و
باغ و با چه ورزشی  24/7درفد ،کاربری آموزشی  10/26درفد،
کاربری تجاری  5/4درفد و کاربری نظامی -انتظامی  4/28درفد و
کاربری اداری  4/2درفد ،با ترین درفد را به خود اختصاص داده
است (شه داری بی جند .)1394 ،در شه بی جند بیشترین
کاربری اختصاص به مسنونی دارد .اگر چه ،برای تراکمهای متوسط
شهری و حدود فضای مورد است اده واحدهای مسنونی و عنافر
سروی دهنده آنها رقم استانداردی وتود ندارد.
 .10آلودگی هوای شهر

موضوع آ ودگی شهرها امروزه ینی از م نال افلی شهرها
بهخصوص شهرهای بزرگ و بهعنوان شاخص پایداری شهرها تلقی
میشود .در مطا عه پایش میزان آ ودگی هوای شهر بیرتند براساس
شاخص آ ودگی هوا که توسط رضایی و همناران ( ،)1392با عنوان
»آ یندهای هوای شهری بیرتند و تثییر بهداشتی آن بر روی
شهروندان« درخصوص لظت حظهای آ یندههای هوا شام :
منوکسید کربن ،دیاکسید گوگرد ،دیاکسید نیتروژن ،ازن و ذرا
معلق توسط نرم افزار اکس در ایستگاه شماره یک شهر بیرتند در
طی سال  1391اندازهگیری شده ،نتایج حاف از شاخص کی یت هوا
حاکی از آن است که «کی یت بهداشتی هوای شهر بیرتند در 357
روز از  366روز بررسی در حد پاک و یا قاب قبول و ی در  9روز از
حد استاندارد تجاوز کرده است .بر این اساس کی یت هوا در سه روز
یر بهداشتی برای گروههای حساس در سه روز بهفور یر
بهداشتی در یک روز خیلی یر بهداشتی و دو روز در رده خطرناک
بوده ،ذرات معل و منوک یدک بن به ت تیب بیشت ین سه را
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بهعنوان آالینده م ئو آلودگی شه بی جند در ش ایط غی
استاادارد به عهده داشتهااد».
م چنین ورود ذرات معل به شه بی جند از بیابانمای
اط اف شه  ،به دلیل وشک الیمای اوی و م چنین باال بودن
س ااه وودروما و استفاده از سووتمای ز یلی ب ای
گ مایشی در زصلمای س د از عوامل اصلی آلودگی موای
بی جند است .م چنین  PM10و  COبهعنوان آالینده،
م ئو آلودگی موای شه بی جند مح وب میشواد.
تجزیه و تحلیل آماری بیان کننده رابطه م تقی و معنیدار
بین  PM10با سرعت باد و  COبا دما بوده است .با توته به رشد
سریع تمعیت و افزایش مصرف که عام افلی آ ودگی هوا
محسوب میشود ،در آینده نزدیک این آ ودگی میتواند برای
سالمتی افراد تامعه ،بهخصوص برای گروههای حساس مانند
کودکان و افراد مسن تهدیدی تدی باشد(رضایی .)62 :1392 ،از
اینرو ،با افزایش تمعیت شهر و افزایش وسای نقلیه شخصی و
عمومی و فرهنگ ماشینزدگی شهروندان و تداوم خ نسا ی ،روز
به روز میزان آ ودگی هوای شهر بیرتند افزایش مییابد و بر
ناپایداری شهر میافزاید.
 .11حمل و نقل درون شهری

سیستم حم ونق شهری که بیشترین کارایی و ایر بخ ی را
در حم و نق همگانی دارد ،در پایداری شهری و رضایت
شهروندان از تایگاه ویژهای برخوردار است.
شهر بیرتند در حال حاضر با حدود  203636ن ر تمعیت و با
عملنردهای مختلف علمی ،آموزشی ،خدماتی بازرگانی ،سیاسی-
نظامی ،تحرک روزانه زیادی دارد .امنانا و وسای نقلیه درون
شهری برای تابجایی مسافر و بار شام  :اتومبی های شخصی،
اتوبوس ،انواع تاکسی ،مسافرکشهای شخصی ،موتور سینلت،
دوچرخه و وانت بار است 70/4 .درفد تاکسیها از نوع پراید و
 45/6درفد تاکسی گردشی بوده و از نظر نوع سوخت تعداد 624
( 95/6درفد) تاکسیها دوگانهسوز و تعداد  4/4( 29درفد)
تاکسیها بنزینی هستند .در سال  ،1394تعداد  16252161ن ر و
بهطور میانگین روزانه  45145ن ر را ناوگان اتوبوسرانی و تعداد
 44550ن ر روزانه توسط تاکسی در سط شهر تابجا شده است.
عمر 15/4درفد از اتوبوسها و عمر  9/4درفد مینیبوسها،
کمتر از پنجسال و بقیه بیشتر از پنجسال بوده است .شاخصهای
عمده وضعیت حم و نق عمومی اتوبوسرانی شهر بیرتند در
سال 1394به شرح زیر بوده است:
 .1سرانه تعداد اتوبوسهای فعال  503ن ر؛
 .2متوسط سرعت تابجایی با اتوبوس  30کیلومتر بر ساعت؛
 .3متوسط طول یک تابجایی با اتوبوس  10کیلومتر؛

 .4متوسط طول پیاده روی برای دسترسی به اتوبوس 300متر؛
.5متوسط زمان انتظار براساس سوار شدن  10دقیقه (شه داری
بی جند.)1395 ،
این ناوگان بهعلت فرسودگی و عمر با  ،کی یت و امنانا
ضعی ی دارد و سبب نارضایتی شهروندان ،آ ودگی فوتی و آ ودگی
هوا در شهر شده است.
 .12آثار اجتماعی مهاجرت به شهر بیرجند

از نظر شاخص درآمدی «در سال ،1394در ک ور 1883042خانوار
( 8/9درفد) ،در خراسان تنوبی تعداد  34977خانوار (17/2درفلد)
و در شهرستان بیرتند تعداد  7839خانوار (12/3درفلد) و در شلهر
بیرتند تعداد  4034خلانوار ( 8/1درفلد) ،خانوارهلا تحلت پوشلش
کمیته امداد امام (ره) بوده که ن ان دهنده فقر ملردم منطقله اسلت
(اداره ک کمیته امداد املام خمینلی (ره) اسلتان خراسلان تنلوبی،
 .)1395طبق نتلایج تحقیلق حاضلر از مجملوع  329خلانوار ملورد
بررسی ،تعداد  38/6درفد با یک یا چند آسیب اتتملاعی رو بله رو
هستند 17/9 .درفلد بینلاری 10/3 ،درفلد بیملاری علال 10 ،
درفد فرزند ازدوا ننرده 5 /8 ،درفد فرزند بینار 7/3 ،درفد فقر،
 6/7درفد ترک تحصی فرزندان را ذکر کردهاند.
آزمون ویلناکسون از آزمونهای ناپارامتری که بلرای ارزیلابی
همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبهای بله کلار ملیرود .بله
منظور تحلی پیامدهای اتتماعی سنونت در شهر اسلت اده شلده
است .در این آزمون فرض های  H0و  H1بهفور زیر است:
H0: μ1 = μ2 H1: μ1≠ μ2

فرض ف ر بیان میکند که «میزان امنیلت»« ،میلزان م لارکت»،
«میزان اعتماد به دیگران»« ،میزان روابط بلا همسلایگان»« ،میلزان
رضایتمندی» قب و بعد از مهاتر ترییری معناداری نداشته است .بلا
توته به نتایج آزمون میتوان گ ت :موارد فوق بعد از مهاتر کلمتلر
از قب از مهاتر شده است و در مورد «میزان م ارکت» با توته به
ایننه سط معناداری برابر  0/298شده است و این مقدار بلیشتلر از
 0/05است .بنابراین فرض  H0تایید می شود .یعنی«میزان م ارکت»
برای مهاترین قب و بعد از مهاتر ت او معناداری نداشته است.
 .13مقايسه وضعیت اقتصادی خانوارها قبل و بعد از مهاجرت

به منظور مقایسله وضلعیت اقتصلادی خلانوارهلا قبل و بعلد از
مهاتر از آزمون ناپارامتری ویلناکسون است اده گردید.
فرض ف ر بیان میکند که درآمد ،هزینه و پ انداز خانوارها قبل و
بعد از مهاتر ت او معنادار نداشته است و فرض یک بیلان ملیکنلد
که درآمد ،هزینه و پ انداز خانوار قب و بعد از مهاتر ت او معنلادار
داشته است .با توته به نتایج به دست آمده از آزمون ویلناکسون نتیجله
میشود که :در هر سه مورد سط معناداری کمتر از  0/05اسلت .پل
فرض ف ر رد میشود .یعنی :درآمد ،پ انداز و هزینه خانوار قب و بعد
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از مهاتر ت او معنادار داشته است.
 اولويتبندی عوامل فشار يا دافعهایدر میان عوام دافعهای مهاتر های روستایی با است اده از آزمون
فریدمن انجام گرفت .با توته به اطالعا تدول  5و سط معناداری
به دست آمده ،مالحظه می شلود کله در میلان عوامل دافعلهای
مهاتر های روستایی« ،عوام اتتماعی و خدماتی» بیش تلرین
تثییر را داشلته اسلت و بعلد از آن عوامل اقتصلادی ،آموزشلی و
پژوه ی ،فرهنگی و مههبی ،طبیعی و سیاسلی ،در او ویلتهلای
بعدی قرار میگیرند.
با توته به نتایج تلدولهلای 1و  ،5در بلین عوامل دافعلهای
مهاتر ها به شهر بیرتند ،خ نسا ی و پیامدهای اقتصادی آن و
از عوام تاذبهای ،دسترسی به کار و درآمد ،بلیشتلرین تلثییر را
داشته است) تثیید میشود.
3

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

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

 .1اداره آب منطقه ای استان خراسان تنلوبی ( ،)1395مجموعله
گزارشا شهر بیرتند
 .2اداره ک هواشناسی ک لور ( ،)1395سلا نامه هواشناسلی اسلتان
خراسان تنوبی.
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اداره ک کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان تنلوبی
( .)1395آمارنامه شهر بیرتند.
اطاعلت ،تلواد ،دژپسللند ،فرهلاد و همنلاران ( ،)1392مبللانی
توسعه پایدار در ایران ،تهران ،انت ارا ن ر علم.
امانی ،سید مهدی ( ،)1380تمعیلت شناسلی عملومی ایلران،
تهران ،انت ارا سمت.
بنیاد مسنن انقالب اسالمی خراسلان تنلوبی ( ،)1395مجموعله
گزارشا تمعیت و خانوارهای روستاهای حریم شهر بیرتند.
پاپلی یزدی ،محمد حسین و رتبی سنجری ،حسلین (،)1392
نظریههای شهر و پیرامون ،تهران ،انت ارا سمت.
تهاد ک لاورزی خراسلان تنلوبی ( .)1393گلزارش وضلعیت

منابع آبی استان خراسان تنوبی.
 .9رضایی ،ایوب ،رضایی ،محمدرضا و فیادی ،محمد حسین
( ،)1392آ یندههای هوای شهری بیرتند و تثییر بهداشتی آن
بر روی شهروندان ،دومین همایش ملی مدیریت آ ودگی هوا و
فدا ،تهران ،دان گاه فنعتی شریف.65-62 :
 .10زنجانی ،حبیبا ه ( ،)1392مهاتر  ،انت ارا سمت ،تهران.
 .11سازمان ملدیریت و برنامله ریلزی خراسلان تنلوبی (،)1385
سا نامه آماری استان خراسان تنوبی.
 .12سللازمان مللدیریت و برنامللهریللزی خراسللان تنللوبی(،)1390
سا نامه آماری استان خراسان تنوبی.
 .13سللازمان مللدیریت و برنامللهریللزی خراسللان تنللوبی(،)1393
سا نامه آماری استان خراسان تنوبی.
 .14سجادی ،ژیال ،شلم ا لدینی ،عللی ( ،)1391بررسلی علل

مهاتر روستاییان و پیامدهای حافل از آن در شهرسلتان
بوکان (مورد :دهستان ای گلورک) ،فصللنامه نگلرش نلو در
تررافیای انسانی ،سال چهار ،شماره ،4پاییز .135 -152 :
 .15شهرداری بیرتند ( ،)1395آمارنامه شلهرداری بیرتنلد،1394
اداره آمار و فناوری اطالعا  ،بیرتند.
 .16فابریفر ،رستم ( ،)1388بررسی تحلیل حاشلیهن لینی در شلهر
بیرتنللد :مطا علله مللوردی منطقلله کللارگران ،فصلللنامه تحقیقللا
تررافیایی ،سال بیست و چهارم ،شماره  ،92بهار .29-53 :
 .17فنی ،زهره ،خلی ا لهی ،حسینعلی ،سجادی ،ژیال و فال سللیمان،
محمود ( ،)1395تحلی د ی و پیامدهای خ نسا ی در اسلتان
خراسان تنوبی و شهر بیرتنلد ،فصللنامه برناملهریلزی وآملایش
فضا ،دوره بیستم ،شماره  ،4زمستان .175 -200 :
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