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Abstract
Given that there are significant developments in the
field of urbanization today, especially its preparation
and security, futurology and having a vision for the
future in policy making can be useful strategies and
ultimately increase the likelihood of a desirable
future. The purpose of this study is to investigate the
imminent security and safety consequences of
population and migration to cities of North, Razavi
and South Khorasan provinces. The research is
applied in terms of purpose and descriptive-analytical
in nature. The method of data collection is based on
documentation and field research. The trend analysis
of foresight has been used for futurology on migration
developments. In this regard, first the factors affecting
urban planning and security in these provinces were
identified and then scenario building was done. The
results show that the distribution of variables
affecting urban planning and security in Khorasan
Razavi, North and South Khorasan provinces is highly
unstable. Also 32 key factors and 7 factors affecting
urban planning and security in Khorasan provinces
are considered by experts and ratings in micmac
software. Using Scenario Wizard software, 3 robust or
probable scenarios, 8 high compatibility scenarios
and 187 weak scenarios were extracted. Of the 3 and
8 scenarios, only the three scenarios that are more
powerful than the other scenarios show a state of
preparedness and urban security in the coming years.
Keywords: Futures, Preparedness and Security,
Khorasan Provinces, Population and migration to
cities.

چکیده
،با توجه به اینکه امروزه تحوالت قابلتوجهی در حوزه شهرنشینی
 آیندهپژوهی و برخورداری،خصوصا آمایش و امنیت آن در جریان است
 راهربدها میتواند مفید،از یک آرمان برای آینده در اتخاذ سیاستها
 هدف. احتامل وقوع آینده مطلوب را بیشرت مناید،باشد و درنهایت
این پژوهش آیندهپژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از مهاجرت
. رضوی و جنوبی است،به شهرهای استانهای خراسان شاملی
تحلیلی و- کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی،پژوهش از نظر هدف
روش گردآوری اطالعات نیز بهصورت اسنادی و میدانی و در راستای
 تحوالت مهاجرت از روش آیندهپژوهی تحلیل روند،آیندهپژوهی
 ابتدا عوامل مؤثر بر آمایش و امنیت، از اینرو.استفاده شده است
 نتایج.شهری در این استانها شناسایی و سپس سناریوسازی شد
پژوهش نشان میدهد که وضعیت صفحه پراكندگی متغیرهای
،تأثیرگذار بر آمایش و امنیت شهری در استانهای خراسان رضوی
.شاملی و جنوبی از ناپایداری بسیار شدید سیستم برخوردار است
 عامل پیرشان مؤثر بر آمایش و امنیت7  عامل کلیدی و23 همچنین
شهری در استانهای خراسان طبق نظر صاحبنظران و امتیازبندی
 با استفاده از.) مطرح میباشدmicmac( در نرمافزار میک مک
 سناریو با8 ، سناریو قوی یا محتمل2 نرمافزار سناریوویزارد تعداد
 از مجموع. سناریوی ضعیف استخراج شد787 سازگاری باال و
 سناریو که قویتر از سایر سناریوها2  تنها، گانه8  و2 سناریوهای
 وضعیت آمایش و امنیت شهری را در مهر و مومهای آتی،هستند
.مطلوب نشان میدهند
، استانهای خراسان، آمایش و امنیت، آیندهپژوهی:واژگان کلیدی
جمعیت و مهاجرت به شهر

(alisaffari77@yahoo.com( )13777112127(  علی صفاری راد:*نویسنده مسئول مکاتبات

آیندهپژوهی پیامدهای ...
بهار  31۹۹شماره 1۳

0۱

مقدمه
برنامهریزی آمایش رسزمین آیندهنگاری عاقالنه فضا بر اساس

میباشد تا بتوان جریانهای مهاجرتی و حرکات جمعیت را به

داشتهها و نیازها هست ،بهنحویکه میتوان بیان داشت

دست آورد و مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر را تفکیک

سیامی مراحل آینده توسعهیافتگی یک رسزمین را به تصویر

کرد .همچنین ،بتوان حدود اثرات مهاجرت بر تغییرات

میکشد و نیز ابزاری برای تجهیز و سازماندهی آگاهانه فضا

جمعیتی شهرها ،باألخص شهرهای بزرگ را به دست آورد.

در جهت رسیدن به اهداف توسعه در اختیار قرار میدهد.

مهاجرت در کنار سه عامل دیگر مانند زاد و ولد ،مرگ و میر

در واقع طرح پایه آمایش رسزمین ،طرحی است که در

و ازدواج و طالق از عوامل اصلی رشد جمعیت شهری

چارچوب هدفها و سیاستهای کلی توسعه ،سازماندهی

میباشند .عموم مهاجرتها در سطح داخلی بهصورت

فضای ملی را پایهگذاری میکند .مطالعات آمایش رسزمین

روستا -شهری است و در مطالعات شهری به آن توجه خاصی

در یک دوره بلندمدت ،ناظر بر مسائل فرهنگی ،اقتصادی،

میشود .مهاجرت از شهر به شهر در تغییرات روندهای

اجتامعی ،سیاسی ،امنیتی و نظامی کشور است (کارگر و

شهرنشینی در سطح کل کشور اثر چندانی منیگذارد و بیشرت

همکاران .)33 :7237 ،با توجه به اینکه امنیت بهنوبه خود از

خود را در مهاجرت به شهرهای بزرگ و مسائل خاص آن

مسائل مهم شهری میباشد و نیز به دلیل گسرتش

همچون حاشیهنشینی نشان میدهد (زنجانی.)77 :7281 ،

فعالیتهای گوناگون فرهنگی ،اقتصادی ،اجتامعی در حوزه

مهاجرت از روستا به شهر پیامدهای متعددی از جهت

مربوط به مکانهای عمومی ،توجه و اهمیت امنیت در

فرهنگی ،اجتامعی ،اقتصادی و جمعیتشناختی دارد .یکی

اینگونه فضاها که محل حضور تعداد بیشرتی از شهروندان

از پیامدهای جمعیتشناختی آن ،تغییراتی است که در

میباشد بیش از پیش احساس میگردد ،برقراری امنیت در

ساختار سنی و جنسی مناطق شهری و روستایی ایجاد

ساختار شهری و نیز توجه به اولویتهایی که جهت افزایش

میمناید (امانی .)11 :7281،برخی مطالعات انجامشده در

رضایتمندی شهروندان در افزایش احساس امنیت ذهنی-

مورد تأثیرات مهاجرت بر مهاجرین بر تأثیرات اقتصادی متمرکز

شان در شهر میباشد از مسائل مهمی است که در فرآیند

گردیده است .بسیاری از مهاجرین ادعا میکنند که درآمد

میشود

واقعی و وضعیت شغلی آنها بهرت شده است .هرچند به

(صالحیامیری .)1 :7283 ،رابطه بین جمعیت و تحوالت آن

آن مقداری که انتظار داشتهاند نیست .مهاجرینی که همرتاز

با برنامهریزی توسعه بهطور اعم و برنامهریزی ناحیهای بهطور

شهروندان یا بهرت از آنها هستند معموال بهرت از مردم مبدأ

اخص موضوعی است که در دهههای اخیر موردتوجه برنامه-

جذبشدهاند .آنها ممکن است بهرت آموزش دادهشده و با

ریزان قرار گرفته و در کشورهای مختلف جهان بهویژه در

در نظر گرفنت سن و جنس ،در یک سطح اقتصادی باالتر از

کشورهای جهان سوم که درگیر افزایش شدید جمعیت

شهروندان قرار گیرند (زکی .)89-88 :7237 ،مهاجرت

هستند ،کوششهایی در جهت برآورد همبستگی بین آنها

بهعنوان یک پدیده انسانی دارای پیامدها و بازتابهایی می-

انجامگرفته است .طراحان برنامههای توسعه در متام زمینهها

باشد .یکی از این پیامدها ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در

ناگزیر از توجه به روابط متقابل موجود میان متغیرهایی

امنیت رسزمینی و ملی کشور محل اقامت مهاجرین می-

هستند که در تحول اقتصادی ،اجتامعی -فرهنگی و امنیتی

باشد ،به عبارت دقیقتر ،مهاجرتهای بیناملللی بخصوص

تأثیر میگذارند و شاید مهمترین متغیری که در برنامهریزی و

مهاجرتهای غیرقانونی دارای بازتابها و پیامدهای مختلف

آمایش و امنیت یک رسزمین بهعنوان مبنای محاسبات در

جزائی ،امنیتیاند که عللیابی این امر در نفوذپذیری مرزها و

نظر گرفته میشود .جمعیت و دگرگونیهای آن در گذشته و

افزایش ترددهای غیرمجاز ،قاچاق مواد مخدر ،گسرتش

حال و پیشبینی تحوالتش در آینده است (آسایش:7283 ،

تروریسم ،فعالیت باندهای تبهکار و مافیایی ،سوءاستفاده

 .)732بحث در مورد مهاجرت و تأثیرگذاری آن بر رشد شهری

از نیروی کار مردان خارجی و همچنین سوءاستفاده جنسی از

نیازمند اطالعات دقیق و شناخت مبدأ و مقصد مهاجران

زنان مهاجر ،جاسوسی و فعالیتهای ضد امنیتی ،برهم

تصمیمسازی

برنامهریزی

شهری

ممکن

منابع طبیعی و ظرفیتهای زیستمحیطی ،رواج بیامری-

 11771 ،217111و  11773نفر میباشد که از این تعداد

های مرسی خطرناک و غیره بهعنوان بخشی از مهمترین

بیشرت آنها یعنی  71/3درصد جذب شهرهای این استانها

پیامدهای جزایی ،سیاسی و امنیتی مهاجرتها بهخصوص

شدهاند که باعث افزایش جمعیت شهری این استانها شده

مهاجرتهای غیرقانونی در عرصههای بیناملللی هستند

است که علت این جذب جمعیت مربوط به مسائل

(شاهحیدر و همکار .)7 :7231 ،امروزه مهاجرت در توسعه

اشتغال ،تحصیل و ادامه زندگی بسیاری از افراد در این

کالبدی – فضایی شهر ،نقش مهمی ایفا میکند و شهرها

استانها میباشد .همچنین طبق آخرین رسشامری 7231ش

نیز مانند موجود زنده از لحاظ وسعت ،پیچیدهتر میگردند و

طی  1سال اخیر تعداد  7323نفر از کشورهای همسایه نیز

به دنبال این رشد فیزیکی ،وضعیت اقتصادی و وضعیت

به این استانها مهاجرت کردهاند که بیشرت آنها مربوط به

اجتامعی و فرهنگی آنها بهتدریج دگرگون میشود (صفائی-

کشور افغانستان ،عراق و مالزی بوده است .با توجه به اینکه

پور و همکاران .)711 :7231 ،رشد افقی رسیع شهرها بهویژه

تحوالت جمعیت و مهاجرت میتواند بر طرحهای آمایش

در شهرهای کشورهای جهان سوم نظیر سائوپولو با تحرکات

رسزمین در شهرها مانند مشخص منودن شهرها از نظر

مرکز – پیرامون توأم بوده که خود با دو نتیجه متضاد مواجه

فعالیتهای صنعتی ،کشاورزی ،جهانگردی ،تاریخی،

است .7 :فشار بر رسویسهای عمومی در مناطق حاشیهای

خدماتی ،تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و

شهر؛ چراکه جمعیت بافت درونی شهر به علت رشد منفی

آینده و توزیع جمعیت در آن ،سیاستهای توسعه و ...

کاهشیافته و درنتیجه از متامی ظرفیت ساختارهای زیربنایی

شهرهای استانهای خراسان نیز از این قاعده مستثنا نیستند

و روبنایی آن استفاده منیشود .3 .ارصار بر رشد افقی شهر

و میتوانند تأثیر بپذیرند .بنابراین هدف تحقیق حارض آینده-

در مناطق جدید ،دولت را با مشکل تأمین امکانات و

پژوهی پیامدهای آمایشی و امنیتی در شهرهای استانهای

تسهیالت عمومی در بافتهای جدید پیرامونی رو به رو

خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی در جهت برنامهریزی سناریو

ساخته است (.)Torres, 2002: 147-166

مبنا سعی بر تصویرسازی از آینده در محدوده موردمطالعه

محدوده موردمطالعه در این تحقیق شهرهای استانهای

میباشد.

خراسان در کشور میباشد .جمعیت کل استان خراسان
رضوی ،خراسان شاملی و خراسان جنوبی طبق نتایج
رسشامری نفوس مسکن طی سال 7281ش به ترتیب
 877173 ،1132173و  ،121131سال 7231ش به ترتیب
 718838 812133 ،1121117نفر و جمعیت شهری این سه
استان طی سال 7281ش به ترتیب  233118 ،2877311و
 ،231113سال 7231ش به ترتیب  181211 ،1711331و
 112837نفر میباشد .آمار جمعیتی مذکور در باال نشان
میدهد که جمعیت کل و جمعیت شهری استانهای
خراسان در کشور طی مهر و مومهای 7211ش تا 7231ش
افزایش یافته است و بیشرتین افزایش مربوط به دوره
رسشامری 7281ش بوده است .همچنین طبق نتایج
رسشامری 7231ش میزان مهاجرت به سه استان خراسان

2. Gross

پیشینه پژوهش

گراس 1در مقاله خود ،رابطۀ علّی میان متغیرهای مهاجرت،
بیکاری و نرخ مشارکت را در کشور فنالند موردبررسی قرار
داده است .او با انجام آزمون همجمعی به روش یوهانسون و
جوسیلیوس ،به رابطۀ بلندمدت متغیرها در بلندمدت پیبرد
و با استفاده از مکانیزم تصحیح خطا نشان داده که در
بلندمدت رابطۀ علّیت یکطرفه میان مهاجرت و نرخ بیکاری
وجود دارد .بهطوریکه مهاجران قانونی و غیرقانونی سبب
افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت میشوند .در این مطالعه،
محقق به وجود یک رابطۀ علّیت کوتاهمدت از مهاجرت به
نرخ بیکاری و نرخ مشارکت دست مییابد ،با این تفاوت که
در کوتاهمدت ،مهاجران نرخ بیکاری را کمتر از نرخ مشارکت
افزایش میدهند .اسدول ایسالم 2در پایاننامه خود به بررسی
3. Asadul Islam
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رابطۀ علی میان متغیر نرخ بیکاری و مهاجرت در کشور کانادا

درصد از جریانات مهاجرتی به مهاجرتهای داخل استانی و

پرداخته است .او که کار خود را بر پایۀ روش گراس و با

 11درصد به مبادالت مهاجرتی با دیگر استانهای کشور

استفاده از دادههای فصلی مهر و مومهای 7318-3113

اختصاص دارد .در بخش آزمون فرضیات نشان میدهد که

انجام داد ،به این نتیجه رسیده است که در بلندمدت

عوامل روانشناختی بیشترین تأثیر و متغیر عوامل اقتصادی

رابطهای دوطرفه و منفی میان مهاجرت و بیکاری وجود دارد،

کمرتین تأثیر را بر مهاجرت داشته است .زرقانی و موسوی در

ولی در کوتاهمدت رابطهای بین این دو متغیر برقرار منیباشد.

مقالهای تحت عنوان مهاجرت بیناملللی و امنیت ملی به

زرقانی و همکاران در مقالهای تحت عنوان بررسی و تحلیل

این نتیجه رسیدهاند که مهاجرتهای بیناملللی ،بهخصوص

الگوی مهاجرت در استان خراسان رضوی به این نتیجه

هنگامیکه بهصورت غیرقانونی صورت گیرد ،دربردارنده

رسیدهاند که  %11/18از مهاجران واردشده به شهرستان

پیامدهای منفی متعددی چون افزایش ترددهای غیرمجاز

مشهد و  %17/1از مهاجران واردشده به شهرستان سبزوار

مرزی و ناامنی مرزی ،تشدید فعالیت باندهای مافیایی،

را ،مهاجران سایر استانهای کشور در برمیگیرند.

گسرتش تروریسم ،جاسوسی و فعالیتهای ضد امنیتی،

بهعبارتی دیگر ،این دو شهرستان بیشرتین میزان مهاجرپذیری

رواج بیامریهای مرسی خطرناك ،برهم خوردن ترکیب

را از سایر استانهای کشور داشتهاند .ایراندوست و همکاران

قومی -مذهبی کشور میزبان و مانند آنها میباشد و بر این

در مقاله خود تحت عنوان تحلیل دگرگونی الگوی مهاجرت

اساس ،امنیت ملی کشورهای مقصد مورد تهدید قرار می

داخلی کشور با تأکید بر مهاجرتهای شهری به این نتیجه

گیرد .زکیدر مقالهای تحت عنوان اثر مهاجرت بر ساخت

رسیدهاند که در  17سال اخیر ،میزان مهاجرتهای شهر به

اجتامعی اقتصادی جوامع شهری (مطالعه موردی :مقایسه

شهر بین استانی ،بهتدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرت-

شاهینشهر با خمینیشهر) که از روش تحقیق از نوع پیامیشی

های شهر به شهر بیشرت به ابعاد فاصلهای کم و درون منطقه-

استفاده کرده است ،به این نتیجه رسیده است که مهاجرت

ای متامیل شدهاند .مهاجرت روستا به شهر ،سهم کمرتی از

بر ساختار اقتصادی (سمتهای شغلی ،بخشهای

مهاجرت کل را داشته که بیشرت در ابعاد درون شهرستان

اقتصادی ،نوع فعالیت اقتصادی) و همچنین بر ساختار

رخداده که این الگو فزونی محسوسی در چندساله اخیر

اجتامعی (همبستگی اجتامعی ،ارزشهای اجتامعی ،سن

داشته و در مقابل مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش

ازدواج ،نگرانی از آسیبها و انحرافات اجتامعی ،همسان

قابلتوجهی داشته است .درمجموع مهاجرت در مهر و

همرسی ،گرایشهای سنتی ،تأثیر میگذارد .نتایج نشان داد

مومهای اخیر ضمن گرایش بیشرت به الگوی شهر به شهر،

که شاهینشهر دارای ساخت اجتامعی و اقتصادی

بیشرت به مهاجرت کوتاه و درون استانی متامیل شده است.

متفاوتتری نسبت به خمینیشهر میباشد و این میتواند به

پارسای در مقاله خود تحت عنوان مهاجرت از روستا به شهر

دلیل این باشد که شاهینشهر یک شهر جدید مهاجرپذیر و

و پیامدهای انتظامی-امنیتی ناشی از آن در کشور به این

خمینیشهر یک شهر بومی و قدیمی است که اهالی آن اکرثا

نتیجه رسیده است که مهاجرت از روستاها به شهر در دو

غیر مهاجر هستند .محمودی و همکاران در مقالهای تحت

مرحله قبل و در حین سکونت در شهرها و حاشیه شهرها و

عنوان تحلیل سیستمی جایگاه منطقه خراسان در نظام

مرحله حین سکونت و بعد از سکونت ،دارای پیامدها و

مهاجرتی ایران از روش تحلیل ساختار فضایی استفاده کرده-

جرائم مختلف امنیتی و انتظامی میتواند باشد .خوش فر و

اند و به این نتیجه رسیدهاند که استان خراسان رضوی بعد از

همکاران در مقالهای تحت عنوان مطالعۀ جریانهای

سه استان تهران ،خوزستان و اصفهان همواره یكی از مهمترین

مهاجرتی و عوامل مؤثر بر آن در استان مازندران به این نتیجه

مناطق پرمتاس مهاجرتی كشور بوده است ،درحالیکه

رسیدهاند که در طی مهر و مومهای  71-81مازندران جزء 77

استانهای خراسان شاملی و جنوبی دارای كمرتین متاس

استان مهاجرپذیر کشور است .بیشترین مبادلهی مهاجرتی

مهاجرتی با سایر نقاط كشور بودهاند .این مطالعه نشان می

استان همواره با استانهای همجوار خود بوده و حدود 11

شهری یا هامن نخستشهری است.

که جهت افزایش رضایتمندی شهروندان در افزایش

آیندهپژوهی پیامدهای ...

دهد كه استان خراسان رضوی دارای پدیده بزرگرسی

برقراری امنیت در ساختار شهری و نیز توجه به اولویتهایی
احساس امنیت ذهنیشان در شهر میباشد از مسائل

مبانی نظری
مهاجرت ،پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که همواره در
طول تاریخ وجود داشته و خواهد داشت .مهاجرت شکلی از
تحرک مکانی و جغرافیایی انسانهاست که به دالیل مختلف
بین مکانهای جغرافیایی صورت میگیرد مهاجرت در کنار
سه عامل دیگری که قبال به آنها اشاره شد ،عوامل اصلی
رشد جمعیت شهری میباشند (زرقانی و همکاران:7231 ،
 .)3عموم مهاجرتها در سطح داخلی بهصورت روستا-
شهری است و در مطالعات شهری به آن توجه خاصی
میشود .مهاجرت بیشرت خود را در قالب مهاجرت به
شهرهای بزرگ و مسائل خاص آن همچون حاشیهنشینی
نشان میدهد .مهاجرت برگشتی یا مهاجرت از شهر به روستا
به میزان کمی صورت میگیرد و اثر آن بر کاهش شهرنشینی
قابل توجه نیست .بنابراین ،هرچند ادوارد روانشتاین قوانین
مهاجرتی را بنیان نهاده است که در آن متام مهاجرتها بین
بخشهای مختلف مناطق اتفاق میافتد و در آنها جریانها
و ضد جریانهایی وجود دارد که از لحاظ حجم کم و بیش
برابرند ،ولی مهاجرت روستایی کرارا بهصورت نامتقارن بوده
است ،زیرا جریان از روستا به شهر بسیار بیشرت از جریانهای
دیگر بوده است (اسکندری و خوشدالن.)73 :7237 ،
مهاجرت یكی از عوامل تغییر جمعیت است و دارای اثرات
منفی و مثبت ،بلندمدت و کوتاهمدت است و این اثرات
تغییراتی را در ساختار اجتامعی و اقتصادی منطقه مهاجر
فرست و مهاجرپذیر وارد میكند (زکی .)82 :7237 ،واژه
امنیت بهعنوان یک مفهوم عام متامی شئون و ابعاد زندگی
انسان را در برمیگیرد و بقای نفس و صیانت موجودیت
انسان پیوند میخورد و درواقع امنیت تضمینکننده حیات و
بقای انسان و موجوده زنده هست .همه موجودات در تقالی
بقا و حفظ وجود حیاط سامل خود میباشند و امنیت عامل
این نیاز حیاتی و اساسی است .لذا امنیت مهمترین آرمان
انسان و موجود زنده تلقی میشود (حافظنیا.)321 :7281 ،

1. H.G.Well
2.George Orwell

مهمی است که در فرآیند تصمیمسازی برنامهریزی شهری
ممکن میشود (صفاری راد .)3 :7231 ،درنتیجه بین امنیت
و مهاجرت در سطح کشورها و شهرها رابطه وجود دارد.
مهاجرت می تواند دارای تأثیرات منفی و مثبت بر امنیت در
شهرها باشد .اشتیاق برش برای دانسنت درباره آینده از عهد
باستان وجود داشته است .اولین نشانههای جدیتر توجه
برش به آینده در عرص روشنگری دیده میشود .آثار متفکرینی
چون اچ جی ول  ،جورج اورول و آلدوس هاکسلی از زمره
1

2

3

چنین اندیشههایی محسوب میشود .تصویرهای آینده
(آرمانها ،اهداف ،امیدها ،نگرانیها و آرزوها) پیرشانهای
اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراین آینده امری است که می-
توان آن را با اقدامات هدفمند طراحی کرده و شکل داد .یک
جامعه برای آنکه خردمندانه عمل کند ،بایستی نسبت به
پیامدهای اقدامات خودآگاهی و شناخت کافی داشته
باشد (عسگری و همکاران .)711 :7237 ،آمادگی برای
مواجهه با آینده در دنیایی که بهرسعت در حال تغییر و تحول
بوده ،از ملزومات هر ملتی است .اکرث محققان و
نظریهپردازان معتقدند که هوشمندانهترین روش برای مواجه
با آینده ،آماده شدن برای آن است .آینده شامل عنارص غیر-
محتمل هست .بنابراین انسانها باید برای آینده و مواجهه با
عدم قطعیتهای آن آماده باشند (.)Bell, 2003: 1
سؤالهای بسیاری در مورد چگونگی آینده ،انسانها را بر آن
داشته تا در مورد آینده به پیشبینی بپردازند .امروزه این پیش-
بینیها تبدیل به یک روش علمی با عنوان آیندهپژوهی شده
است .آیندهپژوهی ابتدا در سازمانهای کوچک رشد پیدا
کرد و امروزه در عرصههای مختلف مورد استفاده قرار می-
گیرد .شهر بهعنوان یک سازمان بزرگ انسانی نیازمند
استفاده از این رویکرد جهت رسیدن به توسعه پایدار و
مواجهه با مشکالت آینده شهرها محسوب میشود .پیش-
بینی و آگاهی از نیازها و وضعیت چند سال بعد شهرها می-
تواند بسیاری از مشکالت را کاهش داده و راهکاری مناسب
3. Aldous Huxley

بهار  31۹۹شماره 1۳

0۸

آیندهپژوهی پیامدهای ...
بهار  31۹۹شماره 1۳

0۹

برای مواجهه با آنها را آماده کند .با نگاهی موشکافانه به

بهصورت اسنادی و میدانی بوده است .برای آیندهپژوهی

برنامهریزیها و اقدامات انجامشده در بسرت شهرها مشخص

پیامدهای آمایشی و امنیتی شهری از روش تحلیل روند

میشود که هدف نهایی متامی این تالشها افزایش سطح

() )Trend Analysis (TAاستفاده و سناریوسازی شد.

توسعه شهری و درنهایت رفاه شهروندان در شهرها میباشد.

روش تحلیل تأثیر روند ،روشهای عددی را پایهای برای پیش-

بنابراین رضوری است که در عرصه فناوری ارتباطات و

بینیهای خود قرار میدهد اما با استفاده از رخدادهای

اطالعات که با عدم قطعیت ،نوآوری و تغییرات

محتملالوقوع در آینده از دید کارشناسان سعی در بهبود

مشخصشده ( )Amer et all, 2013:25نسبت به تحوالت

پیشبینی کمی اولیه میمناید .روش تحلیل تأثیر روند در ابتدا

آینده شهرها برنامهریزی مناسبی صورت بگیرد .در گذشته

تنها کمی بود و فقط به ما امکان تحلیل تأثیر روندهای آتی را

برنامهریزان راهربد سنتی برای افقهای بلندمدت ،میانمدت

میداد و منی توانست رخدادهای غیرمنتظره در آینده را در

در یک رشایط نامشخص (عدم قطعیت) برنامهریزی می-

نظر بگیرد اما بهتدریج این روش توسعه پیدا کرد و این مشکل

کردند ،اما برای افق بلندمدت از عدم قطعیتهای آینده

برطرف شد ( .)Kosow&Gabner, 2008: 2برای انجام

آگاه نبودند .بدین منظور برنامهریزی سناریو بهجای برنامهریزی

این روش دو مرحله اصلی باید طی شود .در مرحله اول با

راهربدی سنتی گسرتش یافت .برنامهریزی سناریو تصویری از

استفاده از دادههای موجود درباره موضوع موردمطالعه باید

آینده محتمل با مشخصات جایگزین بر اساس مفروضات و

یک برونیابی انجام داد تا به یک پیشبینی اولیه دست پیدا

رشایط قطعی است ( .)Cheng et all, 2016: 2یکی از

کنیم .سپس با استفاده از نظر خربگان ،رویدادهایی که در

عوامل کلیدی در محیط پیچیدهای همچون شهر با تغییرات

آینده احتامل وقوع دارند را شناسایی میکنیم و با اعامل تأثیر

رسیع در زمینه جمعیت و مهاجرت ،انطباقپذیری با تحوالت

آن بر روی پیشبینی انجامگرفته به نتایج دقیقتری دستیابیم

کنونی و آمادگی برای تحوالت آینده آن است.

(عباسی و همکاران.)2 :7232 ،

سؤالهای اصلی و فرعی این پژوهش عبارت است از.7 :

شیوه گردآوری اطالعات و نتایج نهایی ،پژوهشی کیفی

تحوالت جمعیت و مهاجرت شهری در استانهای خراسان

محسوب میشود .افق سناریوهای این پژوهش 7171ش

رضوی ،شاملی و جنوبی بر مبنای رسشامریهای رسمی

میباشد .برای ارائه سناریوها از روش دلفی کالسیک

سال 7281ش تا 7231ش چه روندی را طی کرده است؟ .3

استفاده شده است .بعد از شناسایی موضوع ،عوامل

عوامل کلیدی و نیروی پیرشان در تحوالت آمایش و امنیت

کلیدی ( )23و نیروهای پیرشان ( )7در اختیار  21نفر از

شهری ناشی از مهاجرت به شهرهای استانهای خراسان

متخصصین امور شهری ،روستایی و جمعیتشناس قرار

رضوی ،شاملی و جنوبی کدماند؟  . 2پیامدهای آمایشی و

گرفت تا مورد ارزیابی قرار گیرند .سپس رتبهبندی عوامل

امنیتی ناشی از مهاجرت به شهرهای استانهای خراسان

کلیدی و نیروهای پیرشان بر اساس درجه اهمیت و عدم

رضوی ،شاملی و جنوبی تا افق  7171کدماند؟ بر این

قطعیت؛ برای تعیین اهمیت پاسخها از طیف 1-2

اساس ،اهداف این پژوهش عبارت است از .7 :بررسی

(بیتأثیر=1؛ تأثیر کم= 7؛ تأثیر متوسط= 3؛ تأثیر زیاد= )2

عوامل کلیدی و نیروهای پیرشان در تحوالت آینده آمایش و

استفاده شد .با توجه به موضوع این مقاله ،جامعه آماری در

امنیت شهری در استانهای خراسان رضوی ،شاملی و

این تحقیق شامل کارشناسان و نخبگان برنامهریزی شهری و

جنوبی .3 .بررسی پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از

جمعیتشناسی و مهاجرت میباشد که در این راستا در

مهاجرت به شهرهای استانهای خراسان رضوی ،شاملی و

جهت ارزیابی سؤاالت تحقیق پرسشنامه تدوین و سپس بین

جنوبی.

کارشناسان تکمیل خواهد شد .در این راستا تعداد  21نفر

روششناسی پژوهش
با توجه به موضوع تحقیق ،روش تحقیق در این کار تحقیقی
بهصورت توصیفی – تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات

کارشناس امور شهری ،روستایی و جمعیتشناس بهعنوان
منونه انتخاب و به همین تعداد پرسشنامه تکمیل شد .الزم به
ذکر است که افراد منونه از بین متخصصین و نخبگان سازمان

رضوی ،شاملی و جنوبی انتخابشدهاند و در هر استان به

استان خراسان رضوی بهمراتب بیشرت است .استانهای

تعداد مساوی یعنی هر استان  71عدد پرسشنامه تکمیل

خراسان شامل سه استان خراسان رضوی ،خراسان شاملی و

شده است .برای تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از رضیب

خراسان جنوبی میباشد ،این سه استان به ترتیب با

آلفای کرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .هر

مساحت  38121 ،778817و  31281کیلومرتمربع حدود

میزان شاخص آلفای کرونباخ به  7نزدیکتر باشد ،همبستگی

 71/8درصد از کل مساحت کل کشور را تشکیل میدهند.

درونی بین سؤاالت بیشرت و درنتیجه پرسشها همگنتر

همچنین در فاصله جغرافیایی بین  11درجه  77دقیقه تا 17

خواهند بود .رضیب آلفای کورنباخ بهدستآمده برابر

درجه و  71دقیقه طول رشقی و  21درجه و  31دقیقه تا 28

 1/813بود و ازآنجاییکه مقدار محاسبهشده باالتر از 71

درجه و  77دقیقه عرض شاملی واقعشدهاند و دارای آب و

درصد است ،نشاندهنده باالترین حد پایایی است.

هوای متنوعی میباشند ،مانند آب و هوای كویری و گرم در

آیندهپژوهی پیامدهای ...

برنامه و بودجه و اساتید دانشگاههای سه استان خراسان

میزان مهاجرت از دو استان خراسان شاملی و جنوبی به

بخش جنوبی و معتدل كوهستانی در شامل و آب و هوای

محدوده موردمطالعه
محدوده موردمطالعه در این تحقیق شامل استانهای
خراسان میباشد .با توجه به اینکه استانهای خراسان
رضوی ،شاملی و جنوبی در نقطه مرزی کشور قرار دارند،
هرساله تعداد مهاجران خارجی زیادی از کشورهای همسایه
مانند افغانستان ،پاکستان به شهرهای این سه استان وارد
میشوند و درنتیجه میتوانند بر امنیت شهرها بکاهند و
برنامهریزی برای شهرها را دچار اختالل بکنند .همچنین در این
سه استان مهاجرتهای داخلی نیز از شهر به شهر و از
روستاها به شهرها زیاد است و خصوصا الزم به ذکر است که

نیمه صحرایی مالیم در مرکز .جمعیت کل استان خراسان
رضوی ،خراسان شاملی و خراسان جنوبی طبق نتایج
رسشامری نفوس مسکن طی سال 7281ش به ترتیب
 877173 ،1132173و  ،121131سال 7231ش به ترتیب
 812133 ،1121117و  718838نفر و جمعیت شهری این
سه استان طی سال 7281ش به ترتیب 233118 ،2877311
و  ،231113سال 7231ش به ترتیب  181211 ،1711331و
 112837نفر میباشد (سازمان برنامه و بودجه کشور،
.)7231

نقشه شامره  .7موقعیت استانهای خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی در کشور ایران (مأخذ :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،ترسیم
نگارندگان)

بهار  31۹۹شماره 1۳

00

آیندهپژوهی پیامدهای ...

یافتههای پژوهش
بررسی تحوالت جمعیت شهری در استانهای خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی بر مبنای رسشامری سال 7281ش تا 7231ش
جدول  :1تحوالت جمعیت شهری در استانهای خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی (مأخذ :مرکز آمار ایران1331-1331 ،ش)
1331

1331

1331

مؤلفه
کل جمعیت شهری

3113112

1311211

1111321

نسبت بهکل جمعیت استان

 71/1درصد

 11/3درصد

 13درصد

مرد

1333173

2133131

2372111

زن

1371111

2113177

2333311

تعداد خانوار

321133

1213111

213113

کل جمعیت شهری

331721

117312

131317

نسبت بهکل جمعیت استان

 11درصد

 11/1درصد

 17/1درصد

مرد

131213

221112

213112

زن

131317

222111

211311

تعداد خانوار

31317

121111

113213

کل جمعیت شهری

327731

111113

113321

نسبت بهکل جمعیت استان

 11/3درصد

 17/7درصد

 13درصد

مرد

171731

213131

231113

زن

171171

211733

223311

تعداد خانوار

31111

113123

113137

خراسان رضوی

خراسان شاملی

بهار  31۹۹شماره 1۳

0۱
خراسان جنوبی

با توجه به جدول باال مشخص میشود که جمعیت شهرهای

موردمطالعه طی مهر و مومهای 7281ش الی 7231ش

استان خراسان رضوی ،در طی مهر و مومهای -7231

افزایش یافته است.

7281ش از  2712173نفر به  1711331نفر ،استان خراسان

بررسی تحوالت مهاجرت شهری در استانهای خراسان

شاملی از  287131نفر به  181211نفر و استان خراسان

رضوی ،شاملی و جنوبی بر مبنای رسشامری 7281ش تا

جنوبی از  231131نفر به  112837نفر افزایش یافته است.

7231ش

همچنین درصد جمعیت شهری در هر سه استان
جدول شامره  .3وضعیت مهاجرین واردشده به شهرهای استان خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی (مأخذ :مرکز آمار ایران ،محاسبه نگارندگان)

تعداد مهاجران واردشده به شهرهای
استان خراسان رضوی
تعداد مهاجران واردشده به شهرهای
استان خراسان شاملی
تعداد مهاجران واردشده به شهرهای
استان خراسان جنوبی

مهاجرین واردشده در سال

مهاجرین واردشده در سال

مهاجرین واردشده در سال

1331

1331

1331

713311

231331

212211

31332

31313

31213

33113

13131

11717

واردشده به شهرهای استانهای خراسان رضوی ،شاملی و

این استانها کاهش یافته است.

آیندهپژوهی پیامدهای ...

با توجه به جدول باال مشخص میشود که تعداد مهاجران

را طی کرده است و از تعداد مهاجران واردشده به شهرهای

جنوبی طی مهر و مومهای 7281ش تا 7231ش روند نزولی
جدول شامره  :2وضعیت مهاجرین خارجشده از شهرهای استان خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی (مأخذ :مرکز آمار ایران ،محاسبه نگارندگان)
مهاجرین خارجشده

مهاجرین خارجشده در

مهاجرین خارجشده

در 1331ش

1331ش

در 1331ش

تعداد مهاجران خارجشده از شهرهای استان خراسان رضوی

112211

221332

131211

تعداد مهاجران خارجشده از شهرهای استان خراسان شاملی

111213

112113

121131

تعداد مهاجران خارجشده از شهرهای استان خراسان جنوبی

31211

71111

31213

با توجه به جدول باال مشخص میشود که تعداد مهاجران

 23عامل کلیدی بهعنوان پیامد آمایشی و امنیتی توسط

خارجشده از شهرهای استانهای خراسان رضوی طی مهر و

نخبگان و کارشناسان شناساییشدهاند در یک ماتریس 23

مومهای 7281ش تا 7231ش روند نزولی را طی کرده است،

 23تنظیم شد .برای شناسایی نیروهای پیرشان از بین

یعنی شهرهای استان خراسان رضوی مهاجرپذیر بودهاند.

عوامل کلیدی از روش متقاطع استفاده شده است .ابعاد

برعکس تعداد مهاجران خارجشده از شهرهای استانهای

ماتریس  23× 23بود در كه در بخشهای مختلف

خراسان شاملی و جنوبی روند صعودی را طی کرده است،

تنظیم شده است درجه پرشدگی ماتریس  13/33درصد

یعنی شهرهای استانهای خراسان شاملی و جنوبی

است كه نشان میدهد عوامل انتخابشده تأثیر زیاد و

مهاجرفرست بودهاند.

پراکندهای بر همدیگر داشتهاند درواقع سیستم از وضعیت

آیندهپژوهی پیامدهای آمایش و امنیت شهری در استانهای

ناپایداری برخوردار بوده است .از مجموع  112رابطه قابل

خراسان از 7231ش تا افق 7171ش

ارزیابی در این ماتریس 231 ،رابطه عدد صفر بوده كه به این

در جهت آیندهپژوهی پیامدهای آمایش و امنیت شهری از

معنی است عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته از یا همدیگر تأثیر

روش آیندهپژوهی تحلیل روند استفاده شده است که در این

نپذیرفتهاند كه این تعداد نزدیك به  11درصد كل حجم

راستا با استفاده از روش دلفی عوامل مؤثر بر آمایش و امنیت

ماتریس به را خود اختصاص داده است از طرف دیگر ماتریس

شهری در این استانها شناسایی شد و سناریوسازی شد.

بر اساس شاخصهای آماری با  3بار چرخش دادهای از

پیامد آمایشی و امنیتی ناشی از تحوالت جمعیت و مهاجرت

مطلوبیت و بهینهشدگی  711درصد برخوردار بوده كه حاكی

شهری در استانهای خراسان (رضوی ،شاملی و جنوبی)

از روایی باالی پرسشنامه و پاسخهای آن است.

جدول  :1تحلیل اولیه داده ماتریس و تأثیرات متقاطع (مأخذ :یافتههای پژوهش ،تحلیل نرمافزار میک مک)
شاخص

مقدار

ابعاد ماتریس

23

تعداد تکرار

3

تعداد صفرها

231

تعداد یکها

731

تعداد دو

328

تعداد سه

771

جمع

112

درجه پرشدگی

13/33

بهار  31۹۹شماره 1۳

0۲

آیندهپژوهی پیامدهای ...

جدول  :7درجه مطلوبیت و بهینه شدگی ماتریس (مأخذ :یافتههای پژوهش ،تحلیل نرمافزار میک مک)

چرخش

وابستگی

تأثیر

7

%31

%31

3

%33

%711

جدول  :31مشخصات پیامدهای آمایشی و امنیتی ناشی از تحوالت جمعیت و مهاجرت شهری در استانهای خراسان (رضوی ،شاملی و جنوبی)
(مأخذ :یافتههای پژوهش)

بهار  31۹۹شماره 1۳

0۳

ردیف

پیامد آمایشی و امنیتی

7

کمبود و نارسایی خدمات شهری

3

بیکاری

2

کمبود رسانه کالبدی

1

ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی

1

افزایش قیمت زمین و مسکن

1

مشکل کمبود مسکن برای افراد مهاجر و گروههای کمدرآمد شهری

7

پراکندگی نامناسب خدمات شهری

8

توزیع و پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها

3

تراکم زیاد جمعیت در وسعت کم فضایی

71

اختالل در فعالیتهای عمرانی

77

اختالل در طراحی الگوی استقرار شبکههای اصلی زیربنایی

73

اختالل در طراحی شبکه راههای اصلی جادهای ،راهآهن و فرودگاه.

72

نابرابریهای منطقهای

71

به هم خوردن نحوه بهرهبرداری از اراضی حاصلخیز شهر

71

کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آن

71

ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی شهری

77

سست شدن منابع طبیعی

78

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

73

رشد فیزیکی شهرها

31

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت رسزمینی شهر محل اقامت

37

سوءاستفاده از نیروی کار مردان وزنان

33

سوءاستفاده جنسی از زنان مهاجر

32

به هم خوردن ترکیب قومی و مذهبی

31

گسرتش تروریسم

31

جاسوسی و فعالیتهای ضد امنیتی

31

تهدید بر امنیت اقتصادی (تحمیل هزینههای مسکن ،آموزش ،بهداشت و غیره)

37

سست شدن ابعاد و انسجام خانوادهها

38

رواج بیامریهای مرسی و خطرناک

33

بروز اضطراب ،تشویش و ناهنجاریهای رفتاری و روانی

21

رسقت و تکدیگری

27

تهدید بر امنیت زیستمحیطی ،امنیت اجتامعی-فرهنگی ،امنیت سیاسی ،امنیت نظامی (بهصورت کلی)

23

به هم خوردن امنیت غذایی در شهر

ارزیابی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متغیرها

متغیرهای تأثیرگذار بر آمایش و امنیت شهری در استانهای

نحوه توزیع و پراكنش متغیرها در صفحه پراكندگی ،حاك ی از

خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی میتوان فهمید وضعیت

میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است در بخش

ناپایداری بسیار شدید سیستم است .اكرث متغیرها در

روششناسی و تحلیل میك مك درمجموع دو نوع از پراكنش

اطراف محور قطری صفحه پراكنده هستند به از غیر چند

تعریف شده است كه به نام سیستمهای پایدار و

عامل محدود كه نشان میدهند دارای تأثیرگذاری باالیی در

سیستمهای ناپایدار معروف هستند .در سیستمهای پایدار

سیستم هستند بقیه متغیرها از وضعیت تقریبا مشابهی

پراكنش متغیرها بهصورت  Lانگلیسی است یعنی برخی

نسبت به همدیگر برخوردارند كه فقط شدت و ضعف با آنها

متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و برخی دارای تأثیرپذیری باال

هم متفاوت است.

آیندهپژوهی پیامدهای ...

تحلیل محیط سیستم

قابلمشاهده است .آنچه از وضعیت صفحه پراكندگی

هستند در سیستمهای پایدار مجموعا سه دسته متغیر
جدول  :3امتیاز میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم عوامل کلیدی با استفاده از نرمافزار میک مک (مأخذ :یافتههای تحقیق،
تحلیل نرمافزار میک مک)
میزان اثرات مستقیم

میزان اثرات غیرمستقیم

ردیف

عوامل

7

کمبود و نارسایی خدمات شهری

33

3

بیکاری

31

71

2

کمبود رسانه کالبدی

37

31

77138

1

ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی

21

32

73112

8782

1

افزایش قیمت زمین و مسکن

31

71

3311

1173

71

3

1711

7738

7

پراکندگی نامناسب خدمات شهری

33

27

7311

71371

8

توزیع و پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها

37

2

7172

871

3

تراکم زیاد جمعیت در وسعت کم فضایی

8

37

2333

71822

71

اختالل در فعالیتهای عمرانی

71

71

1211

1321

73

8

1713

3117

31

77

7311

1313

72

نابرابریهای منطقهای

73

1

2112

2737

71

به هم خوردن نحوه بهرهبرداری از اراضی حاصلخیز شهر

71

77

1827

7111

71

کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آن

71

22

1313

71872

71

ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی شهری

78

77

1221

1322

77

سست شدن منابع طبیعی

1

31

7332

71118

78

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

33

27

7377

71121

73

رشد فیزیکی شهرها

31

27

3311

3288

31

77

3731

2117

37

37

1381

8111

1

77
73

31
37

مشکل کمبود مسکن برای افراد مهاجر و گروههای
کمدرآمد شهری

اختالل در طراحی الگوی استقرار شبکههای اصلی
زیربنایی
اختالل در طراحی شبکه راههای اصلی جادهای ،راهآهن
و فرودگاه.

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت رسزمینی شهر
محل اقامت
سوءاستفاده از نیروی کار مردان و زنان

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

38

8237

71718

8313

7131
1837
بهار  31۹۹شماره 1۳

0۹
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میزان اثرات مستقیم

میزان اثرات غیرمستقیم

ردیف

عوامل

33

سوءاستفاده جنسی از زنان مهاجر

78

32

به هم خوردن ترکیب قومی و مذهبی

32

37

31

گسرتش تروریسم

31

28

71117

31

جاسوسی و فعالیتهای ضد امنیتی

71

72

1317

1313

77

1

1723

7313

37

سست شدن ابعاد و انسجام خانوادهها

77

2

1312

838

38

رواج بیامریهای مرسی و خطرناک

22

37

72112

1182

33

بروز اضطراب ،تشویش و ناهنجاریهای رفتاری و روانی

71

73

1382

1817

21

رسقت و تکدیگری

31

8

71211

2877

31

تهدید بر امنیت اقتصادی (تحمیل هزینههای مسکن،
آموزش ،بهداشت و غیره)

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

21

1112

73727

3331

77733
71831

تهدید بر امنیت زیستمحیطی ،امنیت اجتامعی-
27

فرهنگی ،امنیت ،سیاسی ،امنیت نظامی (بهصورت

71

71

1717

1718

کلی)
23

به هم خوردن امنیت غذایی در شهر

71

71

1711

1311

22

کل

133

133

321373

321373

جدول  :71طبقهبندی متغیرها

بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۱

متغیرها

عوامل
بیکاری ،کمبود رسانه کالبدی ،ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی ،توزیع و پراکندگی ناموزون جمعیت

تعیینکننده یا تأثیرگذار

در شهرها ،افزایش قیمت زمین و مسکن ،ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت رسزمینی شهر محل اقامت و رسقت
و تکدیگری.
سوءاستفاده از نیروی کار مردان وزنان ،به هم خوردن ترکیب قومی و مذهبی ،رواج بیامریهای مرسی و خطرناک،

دو وجهی

گسرتش تروریسم ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی ،رشد فیزیکی شهرها ،اختالل در طراحی شبکه راههای اصلی
جادهای ،راهآهن و فرودگاه ،پراکندگی نامناسب خدمات شهری و کمبود و نارسایی خدمات شهری.

تأثیرپذیر

سوءاستفاده جنسی از زنان مهاجر ،کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آن ،سست شدن منابع طبیعی و تراکم زیاد
جمعیت در وسعت کم فضایی.
سست شدن ابعاد و انسجام خانوادهها ،بروز اضطراب ،تشویش و ناهنجاریهای رفتاری و روانی ،تهدید بر امنی ت
زیستمحیطی ،امنیت اجتامعی -فرهنگی ،امنیت سیاسی ،امنیت نظامی (بهصورت کلی) ،به هم خوردن امنیت

مستقل

غذایی در شهر ،تهدید بر امنیت اقتصادی (تحمیل هزینههای مسکن ،آموزش ،بهداشت و غیره) ،جاسوسی و
فعالیتهای ضد امنیتی ،به هم خوردن نحوه بهرهبرداری از اراضی حاصلخیز شهر ،نابرابریهای منطقهای ،اختالل
در طراحی الگوی استقرار شبکههای اصلی زیربنایی ،اختالل در فعالیتهای عمرانی ،مشکل کمبود مسکن برای
افراد مهاجر و گروههای کمدرآمد شهری و ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی شهری.

آیندهپژوهی پیامدهای ...

تصویر  :7نقشه پراكندگی متغیرها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری-تأثیرپذیری
بهار  31۹۹شماره 1۳

۱3

تصویر  :3روابط مستقیم (سمت راست) و غیرمستقیم (سمت چپ) بین متغیرها
جدول  :77رتبهبندی عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در رابطه با پیامدهای آمایشی و امنیتی (مأخذ :یافتههای پژوهش ،تحلیل نرمافزار میک-
مک)
عوامل

رتبه نهایی

امتیاز نهایی
تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

رواج بیامریهای مرسی و خطرناک

271

371

7

72

ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی

277

217

3

77

کمبود رسانه کالبدی

213

311

2

71

گسرتش تروریسم

213

173

1

7

آیندهپژوهی پیامدهای ...

امتیاز نهایی

عوامل

رتبه نهایی

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

افزایش قیمت زمین و مسکن

338

781

1

33

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت رسزمینی شهر محل اقامت

333

777

1

31

رسقت و تکدیگری

331

711

7

37

بیکاری

381

732

8

31

رشد فیزیکی شهرها

377

287

3

1

توزیع و پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها

377

717

71

27

پراکندگی نامناسب خدمات شهری

313

233

77

2

کمبود و نارسایی خدمات شهری

311

271

73

7

به هم خوردن ترکیب قومی و مذهبی

311

211

72

3

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

313

113

71

3

سوءاستفاده از نیروی کار مردان و زنان

331

381

71

73

اختالل در طراحی شبکه راههای اصلی جادهای ،راهآهن و فرودگاه.

331

327

71

77

ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی شهری

373

772

77

31

به هم خوردن نحوه بهرهبرداری از اراضی حاصلخیز شهر

313

323

78

71

تهدید بر امنیت زیستمحیطی ،امنیت اجتامعی-فرهنگی ،امنیت ،سیاسی،

313

372

73

73

امنیت نظامی (بهصورت کلی)
بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۷

به هم خوردن امنیت غذایی در شهر

737

781

31

37

مشکل کمبود مسکن برای افراد مهاجر و گروههای کمدرآمد شهری

732

717

37

23

نابرابریهای منطقهای

781

713

33

38

اختالل در طراحی الگوی استقرار شبکههای اصلی زیربنایی

787

718

32

31

سست شدن ابعاد و انسجام خانوادهها

771

718

31

21

تهدید بر امنیت اقتصادی (تحمیل هزینههای مسکن ،آموزش ،بهداشت و غیره)

773

712

31

33

جاسوسی و فعالیتهای ضد امنیتی

771

783

31

32

اختالل در فعالیتهای عمرانی

713

331

37

78

بروز اضطراب ،تشویش و ناهنجاریهای رفتاری و روانی

711

317

38

71

کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آن

713

287

33

1

سوءاستفاده جنسی از زنان مهاجر

711

231

21

1

تراکم زیاد جمعیت در وسعت کم فضایی

711

217

27

8

سست شدن منابع طبیعی

728

273

23

71

تهیه سبد سناریوها

خراسان است البته این نتایج بههیچوجه امكان تحلیل،

برای به دست آوردن سناریوها كمك ارزشمند نرمافزار

سیاستگذاری و برنامهریزی ندارند و رصفا استفاده آماری

سناریوویزارد رضوری و حیاتی است .با توجه به اینكه هدف

دارند.

ما تهیه سناریوهای ممكن از تركیب  18وضعیت برای  7عامل

نرمافزار سناریو ویزارد با محاسبات پیچیده و بسیار سنگین،

پیرشان میباشد انتظار میرود حداقل  213میلیون سناریوی

امكان استخراج سناریوهای با احتامل قوی ،سناریوهای با

تركیبی از بین آنها استخراج شود كه شامل همه احتامالت

احتامل ضعیف و سناریوهای با احتامل سازگاری و انطباق

ممكن در آینده پیرشوی آمایش و امنیت شهری استانهای

ضعیف توجهی منیشود.

نتایج حاکی از آن است 2 :سناریو با امتیاز باال در رشایط پیش

 -سناریوهای قوی یا محتمل 2 :سناریو

رو متصور هستند که از میان آنها یک سناریو رشایط

 -سناریوهای با سازگاری باال (سناریوهای باوركردنی)8 :

امیدوارکننده و مطلوب ،یک سناریوی رشایط بحرانی و

سناریو

سناریوی دیگر رشایط بینابین نشان میدهند.

آیندهپژوهی پیامدهای ...

باال را برای محقق فراهم میآورد .در این تحقیق به سناریوهای

تحلیل سناریوی قوی

– سناریوهای ضعیف (سناریوهای ممكن) 787 :سناریو.
جدول  :73بررسی وضعیت سه سناریوی با امتیاز باال و قوی در ماتریس سناریو ویزارد (مأخذ :یافتههای پژوهش ،تحلیل نرمافزار سناریو ویزارد)
متغیرها (پیرشان)

سناریوی اول (رشایط مطلوب)

سناریوی دوم (رشایط بحرانی)

سناریوی سوم (رشایط بینابین)

بیکاری

جلوگیری از روند افزایش بیکاری

افزایش بیکاری

ادامه وضعیت فعلی

کمبود رسانه کالبدی

کاهش کمبود رسانه کالبدی

کاهش رسانه کالبدی

ادامه روند فعلی و ضعیف

ایجاد سکونتگاه غیررسمی و

کنرتل سکونتگاه غیررسمی و حاشیه-

حاشیهنشینی

نشینی

پراکندگی ناموزون جمعیت در

مدیریت صحیح و جلوگیری از

عدم توجه به توزیع ناموزونی

شهرها

پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها

پراکندگی جمعیت

افزایش قیمت زمین و مسکن

جلوگیری از افزایش قیمت و مسکن

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در

جلوگیری جرم و ایجاد اختالل در

امنیت

امنیت

رسقت و تکدیگری

جلوگیری از رسقت و تکدیگری

افزایش

سکونتگاههای

غیررسمی و حاشیهنشینی و نا

ادامه وضعیت فعلی

تعادلی در شهرها

عدم توجه به افزایش قیمت
زمین و مسکن

ادامه روند فعلی
ادامه وضعیت حال حارض
بهار  31۹۹شماره 1۳

روند کاهشی

ادامه روند فعلی

ادامه روند فعلی

ادامه روند فعلی

تحلیل سناریوها با سازگاری باال

این اتفاق افتادن یا تقویت و توامنندسازی وضعیت دیگر و

تحلیل دادهها مربوط به وضعیتهای مختلف با نرمافزار

یا حتی محدود ساخنت وضعیتهای دیگر چه تأثیری

پیرشفته سناریوویزارد ،احتامل وقوع  77سناریو را بیش از

میتواند داشته باشد پایه اصلی شکلگیری سناریوهاست

سایر سناریو دانسته و احتامل وقوع سایر سناریوها را در حد

که مستلزم لحاظ همزمان عوامل و وضعیت پیچیدهای است

بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است .این سناریوها از

که توان تحلیل آن از ذهن و توامنندی برش خارج بوده و تنها

همکنشی بین وضعیتهای هریک از عوامل در ارتباط با

پردازندههای هوشمند قادر به تحلیل همزمان آنها هستند.

وضعیتهای هر یک از عوامل دیگر استخراج میشوند اینکه
جدول  72بررسی وضعیت سناریوی اول ،دوم و سوم با سازگاری باال در ماتریس سناریو ویزارد (مأخذ :یافتههای پژوهش ،استخراج از نرمافزار
سناریو ویزارد)
متغیرها (پیرشان)

سناریوی اول

بیکاری

جلوگیری از روند افزایش بیکاری

کمبود رسانه کالبدی

کاهش کمبود رسانه کالبدی

ایجاد سکونتگاه غیررسمی و

کنرتل سکونتگاه غیررسمی و حاشیه-

حاشیهنشینی

نشینی

سناریوی دوم

سناریوی سوم

کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در

کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در

متامی بخشهای اقتصادی

متامی بخشهای اقتصادی

کاهش کمبود رسانه کالبدی

کاهش کمبود رسانه کالبدی

ارتقاء سیاست مدیریتی درست دولت

ارتقاء سیاست مدیریتی درست

در استان و شهرستان در زمینه

دولت در استان و شهرستان در زمینه

سکونتگاه غیررسمی و حاشیهنشینی

سکونتگاه غیررسمی و حاشیهنشینی

۱۸

آیندهپژوهی پیامدهای ...

متغیرها (پیرشان)

سناریوی اول

پراکندگی ناموزون جمعیت در

مدیریت صحیح و جلوگیری از

شهرها

پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها

افزایش قیمت زمین و مسکن

جلوگیری از افزایش قیمت و مسکن

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در

جلوگیری جرم و ایجاد اختالل در

امنیت

امنیت

رسقت و تکدیگری

جلوگیری از رسقت و تکدیگری

سناریوی سوم

سناریوی دوم

از

پراکندگی

ناموزون

جلوگیری از پراکندگی ناموزون جمعیت

جلوگیری

در شهرها و ارائه سیاست مدیریتی

جمعیت در شهرها و ارائه سیاست

درست در شهر

مدیریتی درست در شهر

جلوگیری از افزایش قیمت زمین و

جلوگیری از افزایش قیمت زمین و

مسکن

مسکن

کاهش جرم و ایجاد اختالل در امنیت

کاهش جرم و ایجاد اختالل در امنیت

شهرها و تقویت عنارص نیروهای

شهرها و تقویت عنارص نیروهای

انتظامی و شورایاریها در شهر

انتظامی و شورایاریها در شهر

کاهش رسقت و تکدیگری در شهرها

کاهش رسقت و تکدیگری در شهرها

جدول  : 71بررسی وضعیت سناریوی چهارم ،پنجم و ششم با سازگاری باال در ماتریس سناریو ویزارد (مأخذ :یافتههای پژوهش ،استخراج از نرمافزار
سناریو ویزارد)
متغیرها (پیرشان)

سناریوی چهارم

سناریوی پنجم

سناریوی ششم

بیکاری

ادامه بیکاری

ادامه وضعیت فعلی

افزایش بیکاری

کمبود رسانه کالبدی

مرصف بیرویه آب

ادامه روند فعلی و ضعیف

کاهش رسانه کالبدی

ادامه روند کنونی

ادامه وضعیت فعلی

افزایش سکونتگاههای

ایجاد سکونتگاه غیررسمی و
حاشیهنشینی
بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۹

نامتعادلی در شهرها

پراکندگی ناموزون جمعیت

عدم توجه به پراکندگی ناموزون

در شهرها

جمعیت در شهرها

افزایش قیمت زمین و مسکن

کاهش افزایش قیمت زمین و
مسکن

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل

ادامه روند فعلی
ادامه وضعیت حال حارض

کاهش روند فعلی

ادامه روند فعلی

جلوگیری از رسقت و تکدیگری

ادامه روند فعلی

در امنیت
رسقت و تکدیگری

غیررسمی و حاشیهنشینی و
عدم توجه به توزیع ناموزونی
پراکندگی جمعیت
عدم توجه به افزایش قیمت
زمین و مسکن
روند کاهشی جرم و اختالل در
امنیت شهرها
ادامه روند فعلی

جدول  : 71بررسی وضعیت سناریوی هفتم ،هشتم و نهم با سازگاری باال در ماتریس سناریو ویزارد (مأخذ :یافتههای پژوهش ،استخراج از نرمافزار
سناریو ویزارد)
متغیرها (پیرشان)

سناریوی هفتم

سناریوی هشتم

بیکاری

افزایش بیکاری

افزایش بیکاری

کمبود رسانه کالبدی

کاهش رسانه کالبدی

کاهش رسانه کالبدی

ایجاد سکونتگاه غیررسمی و حاشیه-

افزایش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی

افزایش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی

نشینی

و نا تعادلی در شهرها

و نا تعادلی در شهرها

عدم توجه به توزیع ناموزونی پراکندگی جمعیت

عدم توجه به توزیع ناموزونی پراکندگی جمعیت

عدم توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن

عدم توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن

روند کاهشی

روند کاهشی

ادامه روند فعلی

ادامه روند فعلی

پراکندگی ناموزون جمعیت در
شهرها
افزایش قیمت زمین و مسکن
ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در
امنیت
رسقت و تکدیگری

آیندهپژوهی پیامدهای ...

جرم و اختالل در امنیت

افزایش قیمت زمین و

روند مطلوب

مطلوبیت

مطلوبیت

روند مطلوب

روند مطلوب

روند مطلوب

آستانه بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

رسقت و تکدیگری
مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

سوم

مسکن

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

مطلوبیت

دوم

پراکندگی ناموزون

روند مطلوب

مطلوبیت

مطلوبیت

روند مطلوب

روند مطلوب

روند مطلوب

مطلوبیت

اول

جمعیت

سناریوها

حاشیهنشینی

کمبود رسانه کالبدی

بیکاری

سکونتگاه غیررسمی و

جدول  :71درجه مطلوبیت وضعیتهای هر یک از عوامل به تفکیک هر سناریو بر اساس طیف پنجگانه مطلوبیت تا بحران

حفظ وضع
موجود و حالتی

چهارم

بینابین
حفظ وضع
پنجم

موجود و حالتی
بینابین

آستانه بحران

آستانه بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

ششم

آستانه بحران

آستانه بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

هفتم

آستانه بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

بحران

هشتم

شناسایی سناریوهای مطلوب و نامطلوب

از حرکت تدریجی فاکتورهای کلیدی اعم از پیرشانهای

درمجموع  8سناریوی باورکردنی با توجه به درجه مطلوبیت

آمایشی و امنیتی در افق 7171ش بهسوی کنرتل پیامدهای

آنها به  2گروه تقسیمشدهاند که هریک از گروهها چند

منفی آمایشی و مسائل امنیتی در شهرهای استانهای

سناریو با ویژگیهای تقریبا مشرتک باهم تفاوت کم در یک یا

موردمطالعه دارد و با توجه با بازه بلندمدت چندساله پیش

چند وضعیت از میان  7عامل کلیدی پیرشان هستند این

رو امید میرود وضعیت دگرگونشده و آرمانی را در افق برنامه

گروهها به رشح ذیل میباشند:

شاهد باشیم .این سناریو وضعیت امیدوارکننده و

سناریوهای گروه اول :دارای وضعیت مطلوبیت و با روندی
مطلوب
سناریوی اول دارای باالترین میزان تحققپذیری و یا
بهعبارتدیگر بیشرتین مقاومت در برابر هرگونه تغییر در آینده
نسبت به سناریوهای دیگر است در واقع این سناریو حاکی

درعینحال هشدار دهندهای را برای محقق شدن کنرتل
پیامدهای منفی طرحهای آمایشی و مسائل امنیتی برای
شهرهای استانهای خراسان در افق 7171ش نشان میدهد
که این وضعیت تحت عنوان فرصتهای پیش روی استانها
در ادامه موردبررسی قرار میگیرد.

جدول  :77ویژگی سناریوهای گروه اول
گروه
گروه اول

وضعیت
دارای وضعیت مطلوب و با
روندی مطلوب

ویژگیهای سناریو

سناریوها

کنرتل پیامدهای منفی آمایشی و امنیتی در

سناریوی اول

شهرهای استانهای موردمطالعه با توجه به

سناریوی دوم

کنرتل جمعیت و کاهش مهاجرتها

سناریوی سوم

بهار  31۹۹شماره 1۳

۱0

آیندهپژوهی پیامدهای ...

سناریوهای گروه دوم :ادامه وضع موجود با روندی کند و

آمایش در توزیع دوباره جمعیت ،فعالیت و خدمات در افق

حالتی ایستا و بینابین

7171ش بهسوی متعادل کردن پیامدهای آمایشی و امنیتی

این سناریو مانند سناریوی اول از مطلوبیت باالیی برخوردار

را دارد .فرصت و تهدید وضعیت استانهای خراسان

منیباشد و نوعی رشد تدریجی در حالت کلی نشان

(شاملی ،جنوبی و رضوی) در این سناریو مانند سناریوی

میدهد .در واقع این سناریو حاکی از حرکت تدریجی فاکتور

پیشین میباشد

کلیدی در تثبیت جمعیت و کنرتل مهاجرت با توجه به کار
جدول  :78ویژگی سناریوهای گروه دوم
گروه
گروه دوم

بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۱

وضعیت
ادامه وضع موجود باحالتی ایستا
و بینابین

ویژگیهای سناریو

سناریوها

کنرتل و عدم کنرتل پیامدهای

سناریوی چهارم

آمایشی و امنیتی با توجه به ادامه
روند رشد جمعیت و مهاجرتها

سناریوی پنجم

سناریوی گروه سوم :دارای روندی نامطلوب در آستانه بحران

توزیع و پراکندگی ناموزون جمعیت در شهرها ،افزایش قیمت

و بحرانی

زمین و مسکن ،ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت

گروه سوم از این سناریوها رشایط را در روندی نامطلوب ،در

رسزمینی شهر محل اقامت و رسقت و تکدیگری دارای

آستانه بحران و بحران جدی در متام بخشها نشان میدهند.

روندی نامطلوب و در آستانه بحران و دارای وضعیت بحرانی

در این گروه از سناریوها عوامل :بیکاری ،کمبود رسانه

هستند.

کالبدی ،ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی،
جدول  :73ویژگی سناریوهای گروه سوم
گروه

وضعیت

ویژگیهای سناریو
عدم کنرتل پیامدهای منفی

گروه سوم

دارای روندی نامطلوب ،در
آستانه بحران و بحرانی

آمایشی و امنیتی در شهرهای
استانهای موردمطالعه با توجه
به رشد بدون کنرتل جمعیت و
افزایش مهاجرتها

سناریوها
سناریوی ششم
سناریوی هفتم
هشتم

رشایط کلی حاکم بر این سناریوها بیانگر افزایش مهاجرت از

مومهای 7281ش تا 7231ش در استانهای خراسان

روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و افزایش

رضوی ،شاملی و جنوبی بهصورت زیر است :جمعیت

مهاجرتها در راستای افزایش پیامدهای منفی آمایشی و

شهری استان خراسان رضوی در 7281ش7231 ،ش و

امنیتی است.

7231ش به ترتیب شامل 1277317 ،2712173 :و

نتیجهگیری
ازآنجاکه تغییر و تحوالت جمعیت و مهاجرت در شهرها تأثیر
بسزایی در برنامه های آمایشی و امنیتی شهرها دارد ،بنابراین
آینده پژوهی پیامدهای آمایش و امنیت شهری ناشی از
تحوالت جمعیت و مهاجرت شهری میتواند نقش بسزایی در
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای یک منطقه داشته
باشد .نتایج تحوالت جمعیت و مهاجرت شهری طی مهر و

 1711331نفر میباشد ،جمعیت شهری استان خراسان
شاملی در 7281ش7231 ،ش و 7231ش به ترتیب شامل:
 111873 ،287131و  278711نفر میباشد و جمعیت
شهری استان خراسان جنوبی در 7281ش7231 ،ش و
7231ش به ترتیب شامل 171772 ،231131 :و 112837
نفر میباشد .درمجموع میتوان گفت که جمعیت شهری
استان خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی طی مهر و مومهای

شهرهای سه استان موردمطالعه نیز از 7281ش تا 7231ش

خارجشده از شهرهای این استان کمرت از مهاجران واردشده

افزایش یافته است.

به شهرهای این استان میباشد .میزان مهاجرت از شهرهای

تحوالت مهاجرت شهری بهصورت مهاجران واردشده و

استان خراسان شاملی به استانهای دیگر کشور از سال

خارجشده از شهرها در سه استان خراسان رضوی ،شاملی و

 7281تا  7231روند صعودی را طی کرده است ،یعنی از

جنوبی بهصورت زیر است :میزان مهاجرت به شهرهای استان

 717372نفر مهاجر در 7281ش به  737727نفر مهاجر در

خراسان رضوی از 7281ش تا 7231ش روند نزولی را طی

7231ش رسیده است .این میزان مهاجرت در طی دوره

کرده است ،یعنی از  173377نفر مهاجر در 7281ش به

7281ش تا 7231ش بهنوبه خود تا حدی باعث کاهش

 313371نفر مهاجر در 7231ش رسیده است ،این میزان

جمعیت شهرهای استان خراسان شاملی شده است .الزم

مهاجرت در طی دوره 7281ش تا 7231ش باعث افزایش

به ذکر است که میزان مهاجرت در شهرهای استان خراسان

جمعیت شهرهای استان خراسان رضوی شده است و بیشرت

شاملی در طول یک دهه ( )81-31دارای موازنه منفی بوده

مهاجرین به شهرهای مشهد ،نیشابور و سبزوار و کمرتین آنها

است ،یعنی میزان مهاجران خارجشده از شهرهای این استان

به شهرهای بار ،باجگیران و شهرآباد مهاجرت کردهاند ،میزان

بیشرت از مهاجران واردشده به شهرهای این استان میباشد.

مهاجرت به شهرهای استان خراسان شاملی از 7281ش تا

میزان مهاجرت از شهرهای استان خراسان جنوبی به

7231ش روند صعودی و از 7231ش تا 7231ش روند نزولی

استانهای دیگر کشور از 7281ش تا 7231ش روند صعودی

را طی کرده است ،یعنی از  87223نفر مهاجر در 7281ش به

را طی کرده است ،یعنی از  37317نفر مهاجر در 7281ش به

 87378نفر مهاجر در 7231ش (افزایش) و  87378نفر

 87378نفر مهاجر در 7231ش رسیده است .این میزان

مهاجر در 7231ش به  27313نفر مهاجر در 7231ش

مهاجرت در طی دوره 7281ش تا 7231ش بهنوبه خود تا

(کاهش) رسیده است .این میزان مهاجرت در طی دوره

حدی باعث کاهش جمعیت شهرهای استان خراسان

7281ش تا 7231ش باعث افزایش جمعیت شهرهای استان

جنوبی شده است .الزم به ذکر است که میزان مهاجرت در

خراسان شاملی شده است .الزم به ذکر است که بیشرت

شهرهای استان خراسان جنوبی در طول یک دهه ()81-31

مهاجرین به شهرهای بجنورد ،شیروان و اسفراین و کمرتین

دارای موازنه منفی بوده است ،یعنی میزان مهاجران

آنها به شهرهای آوا ،قوشخانه و چناران شهر مهاجرت کرده-

خارجشده از شهرهای این استان بیشرت از مهاجران واردشده

اند .میزان مهاجرت به شهرهای استان خراسان جنوبی از

به شهرهای این استان میباشد .هدف از مهاجرت اکرث افراد

7281ش تا 7231ش روند نزولی را طی کرده است ،یعنی از

در سطح سه استان ،پیروی از خانوار (خانواده) ،تحصیل،

 83713نفر مهاجر در 7281ش به  17171نفر مهاجر در

دستیابی به مسکن بهرت ،جستجوی کار و انجام خدمت

7231ش رسیده است .این میزان مهاجرت در طی دوره

وظیفه بوده است.

7281ش تا 7231ش باعث افزایش جمعیت شهرهای استان

با توجه به اینکه در این پژوهش جهت آیندهپژوهی پیامدهای

خراسان جنوبی شده است و بیشرت مهاجرین به شهرهای

آمایشی و امنیت شهری از روش تحلیل روند استفاده شد .با

بیرجند ،قائن و نهبندان و کمرتین آنها به شهرهای دیهوک،

توجه به مطالعه منابع مختلف مربوط به آمایش و امنیت

عشقآباد و قهستان مهاجرت کردهاند؛ اما میزان مهاجرت از

شهری و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان و استفاده از روش

شهرهای استان خراسان رضوی به استانهای دیگر کشور از

دلفی ،تعداد  23عامل کلیدی و  7نیروی پیرشان مؤثر بر

7281ش تا 7231ش روند نزولی را طی کرده است ،یعنی از

آمایش و امنیت شهری در استانهای خراسان رضوی،

 173377نفر مهاجر در 7281ش به  787371نفر مهاجر در

شاملی و جنوبی تعیین گردید .بعد از شناسایی عوامل

7231ش رسیده است .الزم به ذکر است که میزان مهاجرت

کلیدی و پیرشان مؤثر بر آمایش و امنیت شهری ،تعداد

در شهرهای استان خراسان رضوی در طول یک دهه (-31

آیندهپژوهی پیامدهای ...

7281ش تا 7231ش روند صعودی را طی کرده است .تعداد

 ) 81دارای موازنه مثبت بوده است ،یعنی میزان مهاجران

بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۲
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بهار  31۹۹شماره 1۳

۱۳

سناریوهای حاصل از نرمافزار سناریوویزارد شامل موارد زیر

فعالیت و خدمات در افق 7171ش بهسوی متعادل کردن

است:

پیامدهای آمایشی و امنیتی را دارد .فرصت و تهدید

 -سناریوهای قوی یا محتمل 2 :سناریو

وضعیت استانهای خراسان (شاملی ،جنوبی و رضوی) در

 -سناریوهای با سازگاری باال یا متوسط (سناریوهای

این سناریو مانند سناریوی پیشین میباشد (کنرتل و عدم

باوركردنی) 8 :سناریو

کنرتل پیامدهای آمایشی و امنیتی با توجه به ادامه روند رشد

– سناریوهای ضعیف (سناریوهای ممكن) 787 :سناریو

جمعیت و مهاجرتها).

نتایج حاکی از آن است؛  2سناریو با امتیاز باال در رشایط پیش

-سناریوهای دارای روند نامطلوب ،در آستانه بحران و

رو متصور هستند که از میان آنها یک سناریو رشایط

بحرانی :سناریوی ششم ،هفتم ،هشتم :در این گروه از

امیدوارکننده و مطلوب ،یک سناریوی رشایط بحرانی و

سناریوها عوامل :بیکاری ،کمبود رسانه کالبدی ،ایجاد

سناریوی دیگر رشایط بینابین نشان میدهند .نکته مهم اینکه

سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی ،توزیع و پراکندگی

نرمافزار هیچ ارصاری و تأکیدی بر وجود انواع سناریوها از

ناموزون جمعیت در شهرها ،افزایش قیمت زمین و مسکن،

طیفهای مختلف ندارند و تنها بر اساس روابط منفی

ارتکاب جرم و ایجاد اختالل در امنیت رسزمینی شهر محل

تأثیرگذار نسبت به طراحی سناریوها اقدام میکند.

اقامت و رسقت و تکدیگری دارای روندی نامطلوب و در

درمجموع  8سناریوی باورکردنی با توجه به درجه مطلوبیت

آستانه بحران و دارای وضعیت بحرانی هستند (عدم کنرتل

آنها به  2گروه تقسیمشدهاند که هریک از گروهها چند

پیامدهای منفی آمایشی و امنیتی در شهرهای استانهای

سناریو با ویژگیهای تقریبا مشرتک باهم تفاوت کم در یک یا

موردمطالعه با توجه به رشد بدون کنرتل جمعیت و افزایش

چند وضعیت از میان  7عامل کلیدی پیرشان هستند این

مهاجرتها).

گروهها به رشح ذیل میباشند:

این  2گروه نشاندهنده وضعیتهای حاکم مؤثر بر آینده

-سناریوهای بسیار مطلوب و با روندی مطلوب :سناریوی

آمایش و امنیت شهری در استانهای خراسان هستند.

اول ،دوم و سوم :سناریوی اول دارای باالترین میزان

پیشنهادها

تحققپذیری و یا بهعبارتدیگر بیشرتین مقاومت در برابر

 .7با توجه به اینکه در سطح سه استان موردمطالعه تعداد

هرگونه تغییر در آینده نسبت به سناریوهای دیگر است در

شهرهای با جمعیت کم ،زیاد میباشد و تعداد شهرهای

واقع این سناریو حاکی از حرکت تدریجی فاکتورهای کلیدی

بزرگ با جمعیت زیاد کم میباشد ،بنابراین بهرت است با

اعم از پیرشانهای آمایشی و امنیتی در افق 7171ش بهسوی

ایجاد اشتغال در سطح شهرهای کوچک ،مهاجرت معکوس

کنرتل پیامدهای منفی آمایشی و مسائل امنیتی در شهرهای

از شهرهای بزرگ به سطح این شهرها صورت گیرد.3 .

استانهای موردمطالعه دارد و با توجه با بازه بلندمدت

مترکززدایی منابع اقتصادی ،امکانات بهداشتی و سازمان-

چندساله پیش رو امید میرود وضعیت دگرگونشده و آرمانی

های فرهنگی و سیاسی در شهرهای بزرگ مانند مشهد،

را در افق برنامه شاهد باشیم (کنرتل پیامدهای منفی آمایشی

سبزوار ،نیشابور ،بیرجند و بجنورد با توجه به امکانات فضایی

و امنیتی در شهرهای استانهای موردمطالعه با توجه به کنرتل

در جهت جلوگیری از مهاجرت افراد از شهرهای کوچک و

جمعیت و کاهش مهاجرتها).

میانی و روستاها به شهرهای بزرگ فوقالذکر .2 .تدوین نظام

-سناریوهای ادامه وضع موجود با کندی و حالتی ایستا و

سلسلهمراتبی شهری و روستایی بهمنظور توزیع بهینه

بینابین :سناریوی چهارم و پنجم :این سناریو مانند سناریوی

جمعیت و خدمات در پهنه سه استان موردمطالعه .1 .با

اول از مطلوبیت باالیی برخوردار منیباشد و نوعی رشد

توجه به اینکه امروز آمار مهاجرت روستاهای مرزی در سطح

تدریجی در حالت کلی نشان میدهد .در واقع این سناریو

سه استان موردمطالعه به شهرهای بزرگ نگرانكننده است و

حاکی از حرکت تدریجی فاکتور کلیدی در تثبیت جمعیت و

با تخلیه روستاهای مرزی مشكالت امنیتی به بار خواهد آمد

کنرتل مهاجرت با توجه به کار آمایش در توزیع دوباره جمعیت،

رویه را كنرتل كنند زیرا با خالی شدن روستا پاسگاهها منی-

در داخل برای آنها.

توانند امنیت را برقرار كنند .1 .برخوردار کردن مناطق
روستایی از خدمات برتر در متام زمینهها (آموزشی ،رفاهی،
پزشکی و غیره) جهت جلوگیری از رسریز جمعیت به مناطق
شهری  .1جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین و رسمایه
گذارهای داخلی و خارجی در سطح شهرها و روستاهای
استان در زمینه گسرتش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی.
 .7شهر مشهد با توجه به کارکردهای مذهبی ،اقتصادی و
اجتامعی بهعنوان یک پمپ مکنده عمل کرده است که نیروی
انسانی کارآمد و متخصص را در خود جذب منوده است .در
بین شهرستانهای مختلف منطقه خراسان ،به ترتیب
شهرستانهای مشهد ،بجنورد و بیرجند بیشرتین مهاجران
واردشده به استان را جذب کردهاند .بنابراین ساماندهی
مهاجران از نظر سکونتگاهی در شهرهای مشهد ،سبزوار،
نیشابور ،بیرجند ،قائن ،بجنورد و غیره بهمنظور جلوگیری از
گسرتش حاشیهنشینی و بهتبع آن کاهش رفتارهای مجرمانه
در سطح شهرهای مهاجرپذیر بسیار حائز اهمیت است.8 .
استفاده از ظرفیت شهرهای مرزی استانهای موردمطالعه
بهمنظور تغییر جریان مهاجرتی استانها و رسازیر کردن
مهاجران واردشده به استانها بهسوی این شهرها تا از این
طریق ضمن ایجاد تعادل در پهنه استان ،از ورود مهاجران به
شهرهای اصلی استان همچون مشهد ،سبزوار و غیره کاسته
شود .بهعنوانمثال ،ایجاد بازارچههای مرزی در نقاط
مناسب مرزی که این امر ضمن آنکه باعث توجه مهاجرین
داخلی به سمت این شهرها میشود ،در گذر زمان باعث
ایجاد تعادل در ساختار رسزمینی و استان میشود ،همچنین
این امر در افزایش امنیت مناطق مرزی مؤثر خواهد بود.3 .
داشنت سیاستهای اشتغال جوانان در سطح روستاها و
شهرهای کوچک سه استان موردمطالعه .71 .جلوگیری از
رشد بدون برنامه مراکز سکونتگاهی بزرگ استان (مشهد،
بجنورد و بیرجند) و نگهداشت جمعیت و توسعه متعادل و
متوازن آن در مناطق مختلف استان با توجه به الگوی سلسله
مراتبی . 77 .اتخاذ تدابیر الزم و مناسب در جهت جلوگیری
از ورود غیرقانونی مهاجران و همچنین تحمیل هزینههای
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