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Abstract
The analysis of migration flows leads to
understanding the correlations of habitations,
reasons,and influences of this action on geographic
field,as well as proposing appropriate population
policies and services. This research has been carried
out due to analysis of inter-county migration flow in
Khorasan provinces from 2011 to 2016, and also to
recognizing the circumstance of residential network
of Khorasan provinces (in county scale), based on the
rate of migration. The research comprises a
quantitative method and a descriptive-analytical
approach. The method of data collection is
documentary and statistics related to the 2011 and
2016 census periods have been used. To analyze the
data, the approach of Size-Based and Network-Based
and also the Gephi software has been used. The
results of the research indicate that among the studied
counties only eight counties are immigrant and 39
remain counties are emigrant. The Mashhad city has
a very high advantage over other cities. It is
considered the principal capital of the three
province's cities. However, four smaller bunch are
identifiable that their capitals are Birjand, Sebzevar,
Bojnurd and Torbat Heydaieh. The second group
with the centrality of Birjand, is the most dynamic
bunch in terms of immigration mobility. Most border
and deprived cities have high emigration. In other
words, in addition to economic, the geographic factor
is influential in population dynamics.
Key Words: Migration, Khorasan, Flow Analysis,
Provinces
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مقدمه

ِ
پراكنش
تغییرات در سكونتگاهها به دلیل اثرات متركز و

كمیت و كیفیت جمعیت و چگونگی توزیع آن در پهنه

جمعیت ،اهمیت دارد.

رسزمین ،یكی از شاخصهای تأثیرگذار در توسعهی مناطق

این تغییرات ،متأثر از زاد و ولد ،مرگ و میر و مهاجرت می-

است .استقرار جمعیت در یك منطقه بیش از ظرفی ِ
ت

باشد .معموالً دو شاخص اول تفاوت زیادی باهم ندارند ،اما

محیطی آن (تراكم جمعیتی بسیار باال) موجب كاهش

مهاجرت ،بنا به دالیل گوناگون در مناطق مختلف ،شکلهای

كیفیت زندگی م یشود .زیرا جمعیت ،متناسب با منابعِ

متنوعی به خود میگیرد .در ایران نیز بررسیها نشان میدهد

محدود ،توزیع نشده و با تشدید اختلف ،كیفی ِ
ت زیست،

با بهبود رشایط بهداشتی و كنرتل بیامریهای واگیردار و

تنزل مییابد .همچنین تراكم بسیار پایینِ جمعیت نیز اثرات

كاهش نرخ باروری و رسیدن به سطح جایگزینی (مركز آمار

منفی بر فرآیند توسعه سكونتگاهها دارد؛ زیرا نیروی انسانی

ایران ،)0933 ،اثرگذاری مهاجرتهای داخلی در تغییرات

بهعنوان یكی از ملزومات توسعه مناطق ،با محدودیت مواجه

جمعیتی ایران تأثیر بیشرتی یافته است .جوامع بشی برای

شده و بهرهوری كاهش م ییابد .بنابراین تناسب جمعیت در

رفع نیاز و در جستجوی امكانات و خدمات موردنیاز در حیطه

یك منطقه میتواند زمینهساز تعادل فضایی و توسعه پایدار

فعالیت و دسرتسی خود ،اقدام به مهاجرت میكنند

و متوازن سكونتگاهها شود .عدم تعادل فضایی و توزیع

(طالشی و شبنام .)48 :0931 ،پدیده مهاجرت بهویژه در

نامتعادل خدمات و امکانات از ویژگیهای بارز و عمدۀ

كشورهای درحالتوسعه یك مسئله اجتامعی و دارای

کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران است كه جریان توسعه

پیامدهای متفاوتی است كه میتواند نتایج مثبت (نظیر

را به سمت ایجاد شكاف و تشدید نابرابریهای منطقهای

كاهش نابرابری منطقهای) و منفی (مانند تراكم جمعیت،

منحرف منوده و مانعی در مسیر توسعه ایجاد میكند .این

كاهش توان اقتصادی مناطق مهاجر فرست) فراوانی را به

ویژگی معلول نتایج سیاستهای رشد قطبی به شامر می-

دنبال داشته باشد (محمودیان و شهپریثانی.)012 :0937 ،

آید .میردال ،هاریسن و میرسا معتقدند كه این شیوه ،نهتنها

این پدیده با افزایش نابرابریهای منطقهای ،تشدید مییابد.

باعث كاهش نابرابری منطقهای در كشورهای جهان سوم

استان خراسان بزرگ در 0989ش به سه استان خراسان

نشده است (زیاری و همكاران )8 :0931 ،بلكه آن را تشدید

رضوی ،شاملی و جنوبی تقسیم شد .یكی از هدفهای

منوده و نتیجه آن افزایش شهرنشینی ،عدم توسعه همگن

اصلی آن ،كاهش نابرابریهای منطقهای و كاهش مناطق

متناسب با محیطزیست ،ایجاد شكاف طبقاتی میان روستا

حاشیهای و بهبود جریان توسعه در سطح خردتر ،بوده است.

و شهر (ربیعینژاد و ارغان ،)1 :0931 ،عدم انتشار توسعه

بررسی جریان مهاجرتی میان این سه استان ،تصویر بهرتی از

به پسكرانههای روستایی و بازتولید فقر بوده است .بنابراین

وضعیت این منطقه بعد از یك دهه تغییر را ارائه م یدهد.

تعداد محدودی از مناطق ،نقش كلیدی داشته و سایر

ِ
مهاجرت میانْ شهرستانی
این پژوهش با هدف تحلیل جریان

مناطق بهصورت حاشیهای عمل میكنند .درنتیجۀ این متركز

در استانهای خراسان تلش دارد به سؤال زیر پاسخ دهد كه:

در مناطق بزرگتر ،روابط رسمایهداری پیرامونی رشد یافته و

شبكه سكونتگاهی استانهای خراسان (در مقیاس

زیرساختها در سایر نواحی با كمبود مواجه میشوند

شهرستان) بر اساس میزان مهاجرت چه وضعیتی دارد؟

(حاجیفتحعلی و عطاران .)272 :0938 ،در رشایط فعلی با
ظهور کلنشهرهای مرتاكم و تحرك و جابجایی دامئی
جمعیت در سطح شهرها و روستاها ،آگاهی درست از توزیع
جمعیت و تجزیه و تحلیل آنها رضورت دارد (شهبازین و
همكاران .)93 :0937 ،در غیر این صورت با تغییرات رسیع
جمعیتی ،مناطق سكونتگاهی با چالشهای جدی و
پیشبینینشدهای روبرو میشوند .بنابراین ،بررسی این

مبانی نظری
مهاجرت
مهاجرت شكلی از تحرك جغرافیایی یا مكانی است كه بین
دو واحد جغرافیایی صورت میگیرد .مهاجرت سبب ایجاد
متاسها ،برخوردها و ارتباطات گوناگون در جامعه میزبان
شده و گسرتش این عوامل موجب به وجود آمدن تغییرات
زبانی و فرهنگی میشود (حسینی و خانی.)33 :0938 ،
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بهطورکلی مهاجرت ،جابجایی بین دو واحد جغرافیایی و به

در ارزشهای اجتامعی جامعه شهری مقصد ،ممكن است

عبارتی ترك یك رسزمین و اسكان در رسزمین دیگر تعریف

منجر به شکلگیری گروههای قومی با خردهفرهنگها،

شده است (آقایاری و حكیمی .)038 :0931 ،برخلف

رفتارهای متفاوت و ناهنجار در شهرهای بزرگ شود

فرایندهای باروری و مرگ و میر که فقط جمعیت یک منطقه

(مجتبایی و نوابخش .)208 :0938 ،مهاجرت از شهرهای

را تغییر میدهد ،جریانهای مهاجرتی در یک سیستم چند

کوچک یکی از اساسیترین مسائلی است که کشورهای

منطقهای تأثیرگذارند .بهطوریکه خروج از یک منطقه بر

جهان سوم با آن روبرو هستند .این نوع مهاجرتها

جمعیت چند منطقه دیگر تأثیر خواهد داشت (زندی و

نشاندهنده پی ِ
امد عدم تعادل در مجموعه سکونتگاهی

همكاران .)71 :0938 ،بنابراین مهاجرت مهمترین عامل

شهری و سطوح نابرابر توسعه در جوامع شهری است.

خارجی تغییر در ساختار سنی و جنسی و رشد ساالنه

جمعیت زدایی ناشی از مهاجرت در شهرهای کوچک

جمعیت و همچنین عامل تغییرات اجتامعی و اقتصادی در

بهعنوان یک عامل خارجی ،نظم طبیعی رشد جمعیت را بر

مناطق مبدأ و مقصد است (شهبازین و همكاران:0937 ،

هم میزند و اختلالت عمدهای را در وجوه ساختاری جمعیت

 )93و میتواند علوه بر تغییرات درازمدت و طوالنی ،آثار

و حرکات آن ایجاد میکند (محمودیان و شهپریثانی:0937 ،

رسیع و کوتاهمدتی نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد كند

 .)39بدین ترتیب ،مهاجرت از یکسو از نابرابریهای فضایی

و تعادل یا عدم تعادلهایی را در جمعیتهای تحت تأثیر

و منطقهای ناشی میشود (صادقی و شكریانی:0931 ،

خود به وجود آورد (حسینی و خانی.)010 :0938 ،

 )210و از سوی دیگر ،میتواند بیعدالتی در توزیع فرصت-

از طرفی مهاجرت فرآیندی گزینشی است (زندی و همكاران،

ها و نابرابریهای فضایی را دامن زند (قلندریان و داداشپور،

 .)77 :0938تلش برای كاهش نابرابریها و بهبود رشایط

 .)299 :0931این نوع نابرابری میتواند شامل نابرابری بین
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توسعهیافته به مناطق توسعهیافتهتر ،مثلً از روستا به شهر

جغرافیایی درون شهرهای بزرگ ،نابرابری بین مناطق محروم

است .همچنین انگیزه دیگر مهاجرت از مناطق توسعهیافتهتر

و برخوردار و غیره باشد (صادقی و شكریانی.)212 :0931 ،

به مناطق کمرت توسعهیافته ،مثلً از شهر به روستا ،ممکن

از اینرو ،توجه و تحلیل دقیق سیر مهاجرت جمعیت در

است تقویت روابط اجتامعی و ایجاد آرامش در زندگی باشد

مناطق مختلف یك رسزمین ،در برنامهریزیهای رسزمینی

(حدادی و محمودیان .)081 :0933 ،بنابراین توزیع فضایی

بسیار تأثیرگذار میباشد .چنانچه از فرآیند مهاجرت در یك

مهاجرت علوه بر جمعیت ،به عوامل متنوعی بستگی دارد.

منطقه درك دقیقی به وجود آید؛ طرحهای آمایش رسزمین

وقوع جنگ ،بیكاری ،خشكسالی و عواملی نظیر آن میتواند

میتوانند با هدف كاهش آسیبهای ناشی از كاهش یا

باعث منفی شدن نرخ خالص مهاجرت در یك حوزه شده و

افزایش جمعیت ،پیشنهادهای مشخصتری را ارائه كنند.

در منطقهای دیگر ،ایجاد و رونق صنایع پیشاهنگی ،گسرتش
تجارت و مبادالت ،ارتباط با بازارهای محلی و منطقهای ،نرخ
خالص مهاجرت را مثبت مناید (.)Gries et al, 2015: 9
مهاجرت بر شهرهای میزبان اثرگذار است و رشد و گسرتش
افقی بیرویه شهرها ،مشكلت امنیتی ،اجتامعی و
اقتصادی متفاوت را به دنبال دارد كه تهدید جدی برای
حیات شهرها میباشد .تغییرات ساختار اجتامعی در اثر
مهاجرت ،رصفنظر از تبعات جمعیتی و نوعی بههمریختگی

1. Bigotte

پیشینه پژوهش
پژوهشهای مختلفی به مطالعه مهاجرت پرداختهاند.
بیگوت 0و همكاران در مقالهای با هدف برقراری ارتباطی
روشن میان نظام شهری و پویایی جمعیت به بررسی ارتباط
میان پویایی جمعیت و نظام شهری ،تجربه پرتغال پرداختهاند.
بازه موردبررسی سالهای 0330م تا 2110م میباشد و برای
تحلیل ارتباط میان پویایی جمعیت و نظام شهری از آنالیز
رگرسیون استفاده شده است .در این پژوهش مدل رگرسیونی
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تدوین شد که ارتباط میان پویایی جمعیت و نظام شهری را

ناروتزكی 4و دوارد )2108( 1با بررسی جریان مهاجرت در 11

تبیین میمنود .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد

منطقه در زامبیا در 2111م و 2101م به تبیین ارتباط میان

ارتباط میان سلسلهمراتب شهری و جمعیت پویا وجود دارد.

رشایط نامساعد آب و هوایی و مهاجرت پرداختهاند .برآورد

به این معنا که آنچه در تحقیقات قبلی بهعنوان اصل فرض

مدلهای گرانش جریان مهاجرت بین منطقهای نشان

میشد در این پژوهش به دست میآید .همچنین مشخص

میدهد که ارتباط بین رشایط نامساعد آب و هوایی و

شد که تصمیامت برنامهریزی که منجر به ارتقاء مراکز شهری

مهاجرت فقط برای مناطق ثرومتند مثبت است .در مقابل،

به سطوح باالتر در نظام شهری میشود ،تأثیر قابلتوجهی در

مناطق فقیرنشین با بیحرکتی مواجه هستند .هرچند ارتباط

پویایی جمعیت دارد .حتی اثری بیشرت از آن چیزی که

با شبكه مهاجران ،این تحرك را افزایش خواهد داد .كركوتی

پیشبینی میشود.

و همكاران ( )2103جریانهای مهاجرتی را از منظر اجتامعی

هنكه 0و همكاران ( )2103با استفاده از دادههای تلفن همراه

و اقتصادی بین كشورهای مختلف دنیا بررسی منودهاند .در

( ،)CDR2ویژگیهای جریان مهاجرت درون منطقهای توزیع

این پژوهش هم وضعیت اقتصاد کلن و هم ساختار جامعه

مسافت مهاجرت و حرکات مبدأ-مقصد مهاجرت ( )O-Dرا

مبدأ و کشورهای مقصد در نظر گرفته شده است .آنها با

توصیف منودند .آنها برای مدلسازی مهاجرت ،از مدل

استفاده از رضیب خوشهبندی وزنی نشان دادهاند كه

خطی ،مدل سنتی جاذبه و مدل تابشی استفاده منودند.

مهاجران بهطور متوسط به سمت کشورهای مقصد با جامعه

برای مدلهای خطی و جاذبه ،جابجایی ،فاصله شبکه

و تولید ناخالص داخلی باالتر حرکت میكنند .آمریكای

جادهای و هزینه پولی هر یک بهعنوان یک هزینه سفر

شاملی و اروپای غربی باالترین شاخص را در جذب مهاجران

جایگزین در نظر گرفته شد .برای مدل تابش ،جمعیت

دارد.

منطقه ،تعداد مشاغل محلی ،شاخص رقابت جهانی،

اَبِل 7و همكاران ( )2103در پژوهش خود با عنوان عوامل

اشتغال ،بیکاریِ ،
مرگ ساکنان و خانوارهای خصوصی بهطور

محرک جریانهای مهاجرت بیناملللی آسیایی ،به چگونگی

آزمایشی بهعنوان جمعیت یا پارامرتهای تودهای تعریف شد.

ارتباط عوامل جمعیتی ،جغرافیایی و اجتامعی-اقتصادی با

رسدادور و وكولنكو )2121( 9با استفاده از یك مدل تعامل

میزان جریان مهاجرت در آسیا متركز منودهاند .آنها سه جریان

فضایی و توضیح تحوالت اجتامعی عوامل تعیینکننده

مهاجرتی را موردمطالعه قرار دادهاند :در بین کشورهای

مهاجرت داخلی در روسیه را موردمطالعه قرار دادهاند .آنها،

آسیایی ،از کشورهای آسیایی به مقاصد خارج از منطقه و به

در پژوهش خود بهطور مفصل نشان میدهند که اثر متقابل

سمت کشورهای آسیایی از دیگر نقاط جهان .نتایج یافتهها

فضایی با عقبماندگیهای مكانی ارتباط مشخصی دارند.

پس از کنرتل متغیرهای مختلف ،نشان میدهد كه:

همچنین آنها برای تفسیر اثرات شبکه طبقهبندی اطلعات

کشورهای بزرگ فرستندههای اصلی مهاجران هستند اما

را پیشنهاد دادهاند .نتایج نشان میدهد وقتی مناطق غربی

برای پذیرش مهاجران اینطور نیست ،معیار فاصله تقریبا ً

(اروپایی) و رشقی (آسیایی) در روسیه بهطور جداگانه در نظر

برای جابجاییهای داخل آسیا و انتقال به کشورهای خارج از

گرفته شوند ،میتوان مهاجرت را بهرت درک کرد .آنها نشان

منطقه و تولید ناخالص داخلی تأثیر مشابهی دارد .رسانه

دادند چگونه مهاجرت تحت تأثیر فاصله میان مناطق تغییر

تولید ناخالص داخلی در مقصد برای حرکت در داخل آسیا

میکند و عوامل تعیینکننده مهاجرت در مناطق رشق و غرب

مهم است .لو و همكاران ( )2108ارتباط میان مهاجرت

روسیه باهم متفاوت هستند.

كارگران ماهر منطقه جینگ-جین-جی چین را با آلودگی هوا
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موردبررسی قرار دادهاند .آنها برای پاسخ به این سؤال كه آیا

درعینحال از سطح توسعهیافتگی باالتری نیز برخوردار بوده-

آلودگی هوا و دود منجر به فرار مغزها میشود؟ از همبستگی

اند .لذا ساختار فضایی مهاجرت در ایران ،متأثر از الگوی

و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده منودند .نتایج نشان داد

نامتوازن توسعه در استانهای كشور میباشد .آقایاری و

که درک خطر سلمت جسامنی ،سلمت روانی و درک کنرتل

حكیمی ( )0931در پژوهش خود به تحلیل شبكه

دولت ،در قصد مهاجرت کارگران ماهر تأثیر قابلتوجهی

مهاجرتهای بین استانی در ایران در دوره  1ساله  81تا 31

دارد .بنابراین میزان درك این افراد از خطر آلودگی هوا بر

پرداختهاند .آنها نشان دادهاند كه چند خوشه اصلی

مهاجرت مؤثر میباشد .این مطالعه نشان داد که

قابلشناسایی هستند كه به شاخه اصلی استانهای تهران و

سیاستگذاران و سازمانها نقش مهمی در ادراك ساكنان

الربز میپیوندند .بهعلوه استانهای اصفهان ،آذربایجان

از آلودگیهای محیطی ایفا میكنند.

رشقی ،بوشهر و خراسان رضوی نقش منطقهای قابلتوجهی

سقایی و همكاران ( )0933عوامل كلیدی مؤثر بر گسرتش

در جذب مهاجر از استانهای همجوار ایفا م یكنند.

مهاجرتهای روستایی و تأثیر آن بر حاشیهنشینی را

حسینی و همکاران ( )0931در پژوهش خود به توصیف و

موردمطالعه قرار دادهاند .محققان برای تحقق هدف خود،

تحلیل مهاجرتهای بین استانی در ایران و تعیینکنندههای

به تكمیل پرسشنامه در بین خانوارهای محله شیرآباد زاهدان

آن طی دوره 0981ش تا 0931ش پرداختهاند .نتایج پژوهش

اقدام منودند .نتایج پرسشنامه بر اساس همپوشانی

نشان میدهد كه بیشرتین درصد مهاجران جابجا شده در

مدلهای پژوهش نشان داد كه چهار عامل خشكسالی و

استانهای تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس و الربز

كمبود منابع آب ،كاهش بهرهوری و بیارزش شدن بخش

بودهاند و مهاجران كمرتی در استانهای اردبیل ،قم،

كشاورزی ،كمبود امكانات زیربنایی در روستاها و تفاوت

كهگیلویه و بوی ر احمد ،چهارمحال و بختیاری و ایلم جابجا

بهار  1041شماره 04

دستمزد میان شهر و روستا در شکلگیری مهاجرتهای

شدهاند .همچنین با بررسی تحلیلی نشان دادهاند كه رابطه

42

روستایی و تشدید اسكان غیررسمی نقش دارند .مشفق و

معناداری میان متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیكاری با

شكفته ( )0933به تحلیل عوامل مؤثر بر شاخصهای

متغیر خالص مهاجرت وجود دارد .در پژوهشهای پیشین

مهاجرت  008شهرستان مرزنشین پرداختهاند .ایشان بر

مطالعه مهاجرت مبتنی بر تحلیل جریانها در مقیاس

اساس دادههای رسشامری 0931ش تا 0931ش و استفاده

شهرستانهای كشور انجام نشده است .از طرفی این پژوهش

از الگوی تحلیلی تاپسیس و آزمون معناداری پیرسون و آزمون-

متمركز است بر شهرستانهای سه استان مرزی و مجاور هم

های موران ،الگوی فضایی نقاط داغ و تحلیل كلسرت نشان

(استانهای خراسان) كه دارای پیشینه تاریخی ،اجتامعی،

دادهاند كه :میان مهاجرپذیری ،خالص مهاجرت ،ناخالص

فرهنگی و سیاسی مشرتكی بودهاند .لذا از این منظر نیز

مهاجرت و توسعه شهرستانهای مرزنشین ،رابطه مثبت و

پژوهش حارض با مطالعات پیشین تفاوت دارد.

معناداری برقرار است .عمدتاً شهرستانهای مرزنشین مهاجر
فرست بوده و از نظر توسعهیافتگی نیز در پایینترین سطح
توسعه قرار دارند.
زندی و همكاران ( )0938ساختار فضایی مهاجرتهای بین
استانی كشور را با استفاده از مدلهای لگاریتم خطی بررسی
منودهاند .طبق پژوهش آنان ،استان تهران بیشرتین سهم را از
مبدأ و مقصد مهاجرتها داشته است .نتایج این مقاله
بیانگر این است كه استانهای كشور بیشرتین تعامل
مهاجرتی را با استانهای همسایه خود داشتهاند كه

شیوه مطالعه مهاجرت
بهطورکلی میتوان چگونگی مهاجرت در یك منطقه را به شكل
صفتمبنا و جریانمبنا موردمطالعه قرار داد .این دو رهیافت
تفاوت مبنایی باهم دارند .اینكه كاركردهای یك محدوده
جغرافیایی (در این پژوهش شهرستانها) محدود به مرزهای
درونی آن هستند ( )Castells, 1996: 26و یا جریانها و
ارتباطات فضایی میان حوزههای جغرافیایی بر عملكرد آن
محدوده اثرگذارند ( .)Simmons, 1979: 42روش
صفتمبنا مربوط به سنجش اهمیت هر حوزه جغرافیایی
است كه بهواسطه سطح متركز یك عامل مشخص،

تحليل جريان مهاجرتِ...

شاخصهای صفتی ،مطالعه میشود .بهگونهای كه اندازه

منطقه میباشد .نظریه شبكهای در تفسیر فعالیتها از

جمعی ِ
ت بیشرت ،مناینده طیف وسیعی از كاالها و خدمات

جابجاییها و حركت در واحد سطح منطقهای یاد میكند و

تخصصی در دسرتس میباشد (داداش پور و همكاران،

نظام غیرمتمركز برنامهریزی را به مطالعه چگونگی پیوندهای

 .)027 :0939شیوه شبكه مبنا بر درجه تعامل هر یك از نقاط

میان سكونتگاهها توصیه میكند .همچنین برای تحلیل شبكه

با دیگر نقاط توجه میكند و با تأکید بر دادههای رابطهای،

سكونتگاهی مفاهیم راس ،9یال ،4توزیع درجه ،1توزیع وزنی

شكل و محتوای جریانها به تحلیل فضایی منطقه میپردازد.

درجه ،6مركزیت 7شبكه ،تراكم شبكه 8و انجمن 3را تعریف

در این روش ،روابط میان اجزای یك منطقه هم عمودی و هم

میكند.

افقی و تعاملی است ( .)Meijers, 2005: 773این فرایند
پیچیده و ساختار دادهها میبایست بر اساس مدلی باشد
که تأثیر اندازه متغیر را در مبدأ و مقصد در نظر بگیرد و شامل
مجموعهای از اثرات تعاملی و جداگانه مربوط به هر یک از
دو منطقه مبدأ و مقصد باشد .لذا شكل مجزایی از روابط
میان سكونتگاهها در قالب روابط افقی ،ذیل مفهوم «شبكه
سكونتگاهی» تعریف میشود .در این شبكه سلسلهمراتب
كاركردهای سكونتگاهی اغلب متقارن و دوسویه است.
شبكه عبارت است از مجموعهای یكپارچه از اعضای مرتبط
بهار  1041شماره 04
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باهم كه ارتباطات و مبادالت خود را از طریق مسیرهای
ارتباطی خاصی شكل میدهند (آقایاری و حكیمی:0931 ،
 )034و مبتنی است بر روابط و پیوند میان پدیدهها
( .)Parkhe et al, 2006: 562بهعبارتدیگر ،شبكه
مجموعهای از مکانهای جغرافیایی است كه بهوسیله
تعدادی از مسیرها باهم ارتباط دارند (آقایاری و حكیمی،
 .)031 :0931انواع مختلف شبكه عبارتاند از :شبکههای
فیزیكی (جادهها ،خطوط ،لولهها و غیره) ،شبکههای
اجتامعی ،شبکههای كامپیوتری ،شبکههای ارتباطات از راه
دور و غیره .بر اساس مدل شبكهای تدوینشده میجرز

0

( )2117و نظریه پیرت تیلور 2و همكاران ( )2101روابط بین
نقاط سكونتگاهی رابطهای دوسویه و اغلب متقارن است.
بنابراین روابط بین آنها تنها عمودی نبوده و روابط افقی را نیز
دربر میگیرد .لذا جریانهای افراد ،كاالها ،اطلعات،
رسمایه ،نشاندهنده تفاوت میان نقاط سكونتگاهی در یك

روش پژوهش
درك نظام سكونتگاهی بدون نظرداشت توأمان شیوه صفت
مبنا و شبكه مبنا ،ناقص است و تصویر نامتامی از
ساختارهای مكانی فضایی در اختیار میگذارد (داداشپور و
همكاران .)021 :0939 ،بنابراین پژوهش حارض با بررسی
شاخصهای ایستا (صفت مبنا) و پویای (جریان مبنا)
مهاجرت ،به روش کمی ،جریان مهاجرت در شهرستانهای
استانهای خراسان شاملی ،رضوی و جنوبی را توصیف و
تحلیل میکند .دادههای مورد استفاده ،تعداد مهاجرانِ
جابجاشده میان شهرستانها بوده كه از آمار رسشامری
0931ش و 0931ش استخراج شده است .شاخصهای
صفتمبنا شامل نرخ خالص مهاجرت و نرخ ناخالص
مهاجرت شهرستان و نرخ مهاجرت درون شهرستانی میشود.
با استفاده از شاخص خالص مهاجرت میتوان مناطق
مهاجرپذیر و مهاجرفرست را شناسایی منود .از طرفی
شاخص ناخالص مهاجرت سطوح مختلف مهاجرت فعال و
غیرفعال را مشخص میکند .برای تحلیل جریانها ،به تحلیل
میزان مهاجران جابجا شده میان شهرستانها در طول دوره
مذكور با استفاده از نرمافزار  Gephiپرداخته شد .جدول 0
تعاریف شاخصهای جریانمبنا را ارائه میدهد .ابتدا راسها
(شهرستانها) وارد نرمافزار شده و سپس یالها (میزان
مهاجران جابجا شده) ترسیم شد .در این مرحله به هرکدام از
یالها ،وزنی بهاندازه جمعیت جابجا شده ،اختصاص داده
شد .بهمنظور حذف دادههای کمارزش ،تعداد مهاجران
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باالی  11نفر در طول این  1سال ملك عمل قرار گرفت.0
محاسبه مهاجرین كمرت از  11نفر بر پیچیدگی كار میافزود
درحالیکه بر شكل شبكه تأثیر زیادی نداشت.
جدول  :0تعریف عام و عملیاتی شاخصهای جریان مبنای مورد استفاده در پژوهش
نوع شاخص

تعریف عام

تعریف عملیاتی

راس

كلیه نقاط و مراكز موجود در شبكه

شهرستانهای استانهای خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی

یال

برقرارکننده ارتباط میان رئوس-جهتدار یا بیجهت

میزان مهاجرت باالی  11نفر بین دو شهرستان -جهتدار

توزیع درجه

تعداد یالهای مربوط به هر راس

تعداد شهرستانهای مرتبط با یك شهرستان از نظر جریان مهاجرتی

توزیع وزنی درجه

میزان وزن یالها

تعداد مهاجران جابجا شده میان هر راس (وزن هر رابطه مهاجرتی)

مركزیت شبكه

میزان ارتباط یك راس با بقیه نقاط

میزان ارتباط مهاجرتی یك شهرستان با سایر شهرستانها

تراكم شبكه

نسبت تعداد یالهای یك شبكه به تعداد روابط

نسبت تعداد روابط میان شهرستانها به تعداد روابط ممكن میان

ممكن آن شبكه

آنها.

مجموعه رئوس مرتبط باهم كه فركانس اتصالهای

به مجموعه شهرستانهایی كه از نظر روابط مهاجرتی ارتباط نزدیك و

داخل گروه نسبت به می زان اتصال نقاط با خارج گروه

بههمپیوستهای دارند.

انجمن

بیشرت است

محدوده موردمطالعه

سبب شده بود كه از حدود 0881م یعنی زمان تثبیت مرز با

محدوده موردمطالعه ،شامل  47شهرستان استانهای

روسیه ،سهگانه خراسان شاملی ،مركزی و جنوبی به وجود آید

خراسان رضوی ( 28شهرستان) ،شاملی ( 8شهرستان) و

(پارسیپور و رضویان .)0930 ،در 0989ش طرح تقسیم

جنوبی ( 00شهرستان) میباشد (تصویر  .)0خراسان بزرگ

استان با وجود نظرات موافق و مخالف به رسانجام رسید و

(استان خراسان) با سابقه تاریخی و قدمت فرهنگی یكی از

این منطقه به سه استان خراسان شاملی ،رضوی و جنوبی

مناطق تأثیرگذار و مهم در تحوالت كشور بوده است .وسعت

تبدیل شد .بر اساس آخرین رسشامری خراسان رضوی

زیاد این منطقه ،تنوع آب و هوایی و رسزمینی را به وجود آورده

دومین ،خراسان شاملی ،بیست و هفتمین و خراسان

بهنحویکه معموالً دامنه تغییرات درجه حرارت از شامل به

جنوبی ،بیست و هشتمین استان كشور از نظر جمعیت

جنوب افزایشیافته و میزان ریزشهای جوی ساالنه در دوره

میباشند.

بارندگی كاسته میشود .ویژگیهای فرهنگی و طبیعی منطقه
تصویر  :0جایگاه استانهای سهگانه خراسان در ایران (سمت چپ) و شهرستانهای آنها (سمت راست)

 .0كل مهاجرين خارجشده از شهرستانهاي استان  491198نفر
محاسبه شده است.
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یافتهها

رویكرد صفتمبنا

هامنطور كه در مبانی نظری ذكر شد مهاجرت را میتوان به

در این قسمت وضعیت شهرستانهای استان خراسان بر

دو شیوه صفت مبنا و جریان مبنا موردمطالعه قرار داد .در

اساس شاخصهای خالص و ناخالص مهاجرت و همچنین

این بخش بر اساس نتایج برآمده از این دو رویكرد ،به توضیح

مهاجرت درونی و پویایی جمعیت (جمع مهاجران وارد شده،

یافتهها پرداخته میشود.

خارجشده و مهاجرت درونی) ارائه میشود .جدول 2
شهرستانهای موردمطالعه را بر اساس بیشرتین و كمرتین
امتیاز در شاخصهای مذكور نشان میدهد.

جدول  :2شهرستانهای موردمطالعه بر اساس بیشرتین و كمرتین امتیاز در شاخصهای صفت مبنا
خالص

مهاجرت

(مهاجرپذیری باال یا مهاجر

ناخالص مهاجرت (جابجایی
جمعیت میان شهرستانی)

فرستی باال)
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مهاجرت درونی (در  011نفر)
(جابجایی

جمعیت

0

پویایی جمعیت

در

شهرستان)

باالترین

خوسف 09.93

رسبیشه 27.88

زیركوه 9.12

مشهد 992224

شاخص

بینالود 00.09

خوسف 27.11

خوسف 9.91

بیرجند 17224

چناران 7.07

بیرجند 21.73

طبس 9.01

بجنورد 12142

بیرجند 9.98

چناران 08.22

گناباد 9.18

نیشابور 41993

پایینترین

قوچان -9.30

داورزن 1.11

فریامن 1.13

گرمه 2442

شاخص

رسخس -4.91

خوشاب 1.41

رسخس 1.18

خوشاب 2987

كلت -7.92

باخرز 4.11

باخرز 1.47

زاوه 0143

رسبیشه -02.83

زاوه 2.21

زاوه 1.02

داورزن 0411

بر اساس شاخص خالص مهاجرت ،شهرستانهای بینالود و

نقاط سكونتگاهی مبدأ است .مواردی مانند وضعیت

چناران در خراسان رضوی و شهرستانهای خوسف و بیرجند

معیشتی نامناسب ،اشتغال ناپایدار ،خشكسالی ،دسرتسی

نیز در خراسان جنوبی مهاجرپذیری باالیی دارند .شاخص

نامناسب به خدمات و غیره ازجمله این موارد است.

خالص ،تنها برای  8شهرستان مثبت است (شهرستانهای

بر اساس شاخص ناخالص مهاجرت شهرستانهای داورزن،

مشهد ،داورزن ،گناباد و فیروزه از دیگر شهرستانهای

خوشاب ،باخرز و زاوه چسبندگی جمعیتی باالیی دارند و

مهاجرپذیر هستند) و مابقی شهرستانها مهاجرفرست

عملً پویایی نسبی بسیار پایینی دارند .بر اساس دادههای

هستند .ازجمله برخی شهرستانهای مجاور مشهد نظیر

این جدول میتوان ادعا منود كه شهرستانهای استان

قوچان ،رسخس و كلت كه بیشرتین مهاجرفرستی را داشته-

خراسان جنوبی پویایی نسبی بیشرتی دارند و شهرستان

اند .وجود دو شهر جدید بینالود و گلبهار در خراسان رضوی،

خوسف ،پویاترین شهرستان بوده زیرا امتیاز آن در هر سه

باعث افزایش مهاجرت مثبت به دو شهرستان بینالود و

شاخص باال است.

چناران شده است .همچنین مراكز استان (مشهد و بیرجند)

منودار  0میزان مطلق مهاجران واردشده و خارجشدۀ

دارای قدرت جذب باالی مهاجران م یباشد .با توجه به

شهرستانها را نشان میدهد .بر اساس این منودار

رسمایهگذاری صنعتی در شهرستان خوسف ،میزان

شهرستانهای مشهد ،بیرجند ،چناران ،بجنورد و نیشابور

مهاجرپذیری این شهرستان در دوره موردمطالعه باال بوده

بیشرتین میزان «مهاج ِر واردشده» را دارند و بیشرتین مهاجران

است .مهاجرفرستی برخی شهرستانها نشانگر دافعه در

از شهرستانهای مشهد ،تربتحیدریه ،تربتجام ،بیرجند و

 .0دادههاي اين جدول بر اساس ميزان مهاجران واردشده به
شهرستان و خارجشده از شهرستان در سطح كشور ميباشد.

بر مراكز استانها ،شهرستانهای چناران و نیشابور جایگاه

از مقاصد مهم جذب مهاجران ایفای نقش منایند.

تحليل جريان مهاجرتِ...

قوچان خارج شدهاند .0بنابراین ،میتوان ادعا منود كه علوه

ویژهای در جذب مهاجران داشتهاند و میتوانند بهعنوان یكی

منودار  :0میزان مهاجران واردشده (سمت راست) و خارجشده (سمت چپ) در سطح شهرستان

رویكرد شبكه مبنا

ِ
مهاجرت ساكنانِ دیگر شهرستانها است .اگر درجه بیرونی

توزیع درجه :منودار شامره  2توزیع درجه شهرستانها را نشان

یك شهرستان باالتر باشد یعنی ساكنان آن ،مقاصد متنوعی

میدهد .میانگین درجهی  ،8نشاندهنده این است كه

را برای مهاجرت انتخاب منودهاند .به عبارتی تعداد بیشرتی

بهطور متوسط هر شهرستان تقریباً با  8راس دیگر ارتباط

از سكونتگاهها ،نسبت به آن شهرستان ،جاذبه بیشرتی

مهاجرتی داشته است .درجه بسیار باالی شهرستان مشهد

داشتهاند و رشایط نسبی آن ،نامناسبتر ارزیابی میشود .از

( )83نسبت به سایر سكونتگاهها نشاندهنده میزان ارتباط،

این منظر شهرستانهای بینالود ،بیرجند و سبزوار درجه

همبستگی و اهمیت آن در شبكه سكونتگاهی است.

درونی باالتری نسبت به درجه بیرونی دارند و بهعنوان یكی از

شهرستانهای بیرجند ،سبزوار ،تربتحیدریه ،بجنورد و

مقاصد جذاب مهاجرت بهحساب میآیند .از طرفی

نیشابور در ردههای بعدی قرار دارند .منودار  9نیز توزیع درجه

شهرستانهای تربتجام ،تایباد و خواف 9نیز درجه بیرونی

درونی و بیرونی را نشان میدهد .تعادل درجه بیرونی و درونی

باالتری نسبت به درجه درونی خود دارند و بهعنوان

نشاندهنده میزان ارتباط متقابل در آن شهرستان است ،اما

سكونتگاههای كم جاذبه در شبكه شهرستانی شناخته

اگر درجه درونی در یك شهرستان باالتر از درجه بیرونی باشد

میشود.

2

ِ
مقصد
به معنای جذابیت باالی آن شهرستان بهعنوان
منودار  :2توزیع درجه شهرستانها

منودار  :9توزیع درجه درونی (سمت راست) و توزیع درجه بیرونی شهرستانها (سمت چپ)

 .0دادههاي اين منودار و سایر تحلیلهای بعدي بر اساس ميزان

 .2تفاضل درجه دروين و بريوين آنها به ترتيب عبارت است از ،02

مهاجرت در سطح استانهای خراسان ميباشد.

3و3
 .9تفاضل درجه بريوين و دروين آنها عبارت است از  1 ،7و 1
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توزیع وزنی درجه :تصویر  2شبكه سكونتگاهی شهرستانها را

چناران ،بجنورد و نیشابور قرار دارند .در شاخص میزانِ

بر اساس تعداد مهاجران واردشده و مهاجران خارجشده

مهاجرانِ خارجشده نیز مشهد در زمره مهاجرفرستترین و

نشان میدهد .بر این اساس شهرستان مشهد با اختلف،

سپس تربتحیدریه ،تربتجام ،بیرجند و قوچان قرار دارند.

مهاجرپذیرترین شهرستان و سپس شهرستانهای بیرجند،
تصویر  :2شبكه شهرستانها با بیشرتین تعداد مهاجران واردشده (سمت راست) و مهاجران خارجشده (سمت چپ)
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كاشمر،

تعداد مهاجران باالتری هستند كه این امر میتواند به دلیل

شهرستانهای

مشهد،

بیرجند،

بجنورد،

تربتحیدریه ،نیشابور ،سبزوار در هر دو تصویر حضور دارند

وجود دو شهر جدید گلبهار و بینالود باشد و نشاندهنده

و نشاندهنده جایگاه تقریباً متعادل آنها در نظام شبكه

تقویت نقش شهرهای جدید در نظام سكونتگاهی است.

سكونتگاهی است .همچنین بیانگر این موضوع است كه

شهرستانهای شیروان ،تربتجام و قوچان نیز به دلیل رشایط

میزان مهاجران وارد و خارجشده با تعداد جمعیت آن

نامناسب اقتصادی بیشرتین مهاجرفرستی را در شبكه

سكونتگاه ،رابطه مستقیم دارد هامنطور كه در پژوهشهای

سكونتگاهی دارند .جدول شامره  9قویترین جریانهای

ابِل و همكاران ( )2103و زندی و همكاران ( )0933به آن

مهاجرتی میان شهرستانها را نشان میدهد:

اذعان شده بود .اما شهرستانهای چناران و بینالود پذیرای

تحليل جريان مهاجرتِ...

جدول  :9قویترین جریانهای مهاجرتی میان شهرستانهای موردمطالعه به تفكیك مبدأ و مقصد
ردیف

تعداد كل مهاجران

مبدأ مهاجرت

مقصد مهاجرت

دالیل اصلی

0

00112

مشهد

چناران

وجود شهر جدید گلبهار بافاصله نزدیك به شهر

2

7993

تربتحیدریه

مشهد

رشایط نامناسب اقتصادی و معیشتی (بیكاری

9

1131

قوچان

مشهد

و خشكسالی) در مبدأ و رشایط اقتصادی و

4

1182

تربتجام

مشهد

خدماتی مناسب در مشهد به دلیل قطب

1

1310

نیشابور

مشهد

سكونتگاهی منطقه.

1

1712

مشهد

بینالود

وجود شهر جدید بینالود

مشهد و دافعه برآمده از هزینه باالی سكونت در
شهر مشهد.

تراكم شبكه :تراكم یك شبكه عددی است از صفر تا یك .اگر

نشاندهنده تراكم پایین شبكه است .تصویر شامره  9شبكه

متام رئوس باهم در ارتباط باشند این مؤلفه برابر یك خواهد

فعلی را با شبكهای با تراكم كامل (معادل  )0مقایسه

بود .این شاخص از رابطه  0محاسبه شده است ( Nتعداد

میكند.

رئوس و  Lتعداد یالهای موجود میباشد) .میانگین تراكم

رابطه 0

شبكه در محدوده موردمطالعه  1.071است .كه

𝐿

)D= 𝑛(𝑛−1

تصویر شامره  :9تراكم شبكه شهرستانهای موردمطالعه (تصویر سمت راست) در مقابل شبكهای با تراكم كامل (سمت چپ)
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مركزیت شبكه :این شاخص میزان سطح تسلط و مركزیت

ادعا منود كه شبكه سكونتگاهی به سمت تك مركزی متایل

نقاط را در شبكه اندازهگیری میكند .این مؤلفه در كنار

دارد و باوجود اینكه بیش از یك دهه از تقسیم خراسان بزرگ

سنجش بزرگی رئوس نسبت به یكدیگر ،نشاندهنده ساختار

میگذرد ،اما كامكان شهرستان مشهد میزان مركزیت بسیار

تك مركزی تا ساختار چندمرکزی است .بر اساس مقادیر

باالیی را نسبت به سایر نقاط سكونتگاهی داراست .جدول

بهدستآمده مشهد دارای تسلط باالیی در منطقه است و

 ،4لیست شهرستانها را بر اساس باالترین میزان مركزیت

میتوان ادعا منود كه مركزی قوی برای متامی شهرستانها

آورده است .برای محاسبه مركزیت شبكه از رابطه  2استفاده

محسوب میشود .در مرتبه بعد بیرجند و سبزوار با منرات

شده است:0

نزدیك به هم و در ردههای بعدی بجنورد و تربتحیدریه قرار
دارند .میزان شاخص مركزیت شهرستان مشهد تقریباً 01
برابر شهرستان دوم (یعنی بیرجند) است .بنابراین میتوان

) 0 C(iدرجه هر راس 𝐶(𝑛) ،باالترين درجه N ،تعداد رئوس.

رابطه 2

𝑔
])∑𝑖=1[𝐶(𝑛)−C(i

])[(N−1)(N−2

=𝐶

تحليل جريان مهاجرتِ...
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جدول شامره  :4شهرستانهای محدوده موردمطالعه بر اساس باالترین میزان مركزیت
ردیف

شهرستان

میزان مركزیت

1

مشهد

1167.13

2

بیرجند

184.89

3

سبزوار

159.95

4

بجنورد

83.32

5

تربتحیدریه

56.74

6

نیشابور

44.52

7

كاشمر

36.04

انجمن :با كمك این شاخص میتوان سكونتگاهها را بر اساس

مشهد سنگینی میكند كه میتوان به روابط میان شهرستان

تحلیل جریانها (توزیع درونی و بیرونی ،میزان مركزیت و غیره)

مشهد با شهرستانهای قوچان ،تربتجام و نیشابور اشاره

دستهبندی منود .هرچند در بررسیهای كلی ،یك خوشه

منود.

اصلی به مركزیت مشهد قابلاستخراج است ،اما با باالبردن

خوشه دوم به مركزیت بیرجند ،شامل متام شهرستانهای

ِ
دقت تحلیل در نرمافزار  ،Gephiافزایش تعداد خوشهها،

خراسان جنوبی بهجز رسبیشه .تا حدودی بر تقسیامت

توجه به توزیع وزنی درجه ،میزان تراكم و مركزیت شبكه1 ،

سیاسی منطبق است بهگونهای كه متام شهرستانهای

دسته به رشح زیر قابلشناسایی است .با حركت به سمت

استان خراسان جنوبی بهجز رسبیشه را شامل میشود و در

خوشههای پایینتر ،از تعداد جمعیت ،مهاجرت و توزیع درجه

میان سایر دستهها ،بیشرتین پویایی و تحرك جمعیت را با

كاسته میشود .بهگونهای كه خوشه اول به مركزیت مشهد

 8.4درصد داراست .بیشرتین ارتباط بیرونی میان بیرجند و

دارای  233رابطه و خوشه پنجم به مركزیت تربتحیدریه

قائنات با مشهد میباشد .قویترین رابطه درون خوشهای نیز

دارای  38رابطه میباشد (تصویر  .)4در ادامه این خوشههای

میان شهرستانهای درمیان و قائنات با بیرجند است .مركز

پنجگانه تشیح میشود:

این خوشه (شهرستان بیرجند) جایگاه دوم را از نظر بیشرتین

خوشه اول به مركزیت مشهد ،شامل شهرستانهای نیشابور،

مهاجرانِ واردشده در سطح منطقه موردمطالعه دارد.

قوچان ،چناران ،بینالود ،درگز ،كلت ،فاروج ،فریامن ،تربت-

خوشه سوم به مركزیت سبزوار و متشكل از  8شهرستانِ غربی

جام ،رسخس ،فیروزه ،باخرز ،رسبیشه و تایباد .دارای

خراسان رضوی ،شامل شهرستانهای كاشمر ،خلیلآباد،

بیشرتین جمعیت ،بیشرتین ارتباط و باالترین تعداد مهاجران

بردسكن ،خوشاب ،داورزن ،جغتای و جوین .فاصله از

واردشده و خارجشده است .متشكل از تعدادی از

شهرستان مركزی بیشرتین تأثیر را بر شكل آن گذاشته است.

شهرستانهای خراسان رضوی به همراه دو شهرستان فاروج و

بهگونهای كه سبزوار با شهرستانهای مجاور خود یك خوشه

رسبیشه .شهرستان رسبیشه (واقع در خراسان جنوبی)

را تشكیل داده است .این خوشه بیشرتین چسبندگی

بیشرتین ارتباط را با نیشابور و مشهد (به ترتیب به میزان

جمعیت را داشته و از نظر پویایی و تحرك جمعیت درصد

 0310و  )0419نفر دارد .به دلیل این ارتباط قوی ،رسبیشه

پایینی را به خود اختصاص داده است.

در این خوشه قرار گرفته است .شهرستان فاروج نیز به ترتیب

خوشه چهارم به مركزیت بجنورد ،شامل متام شهرستانهای

بیشرتین ارتباط را با شهرستانهای مشهد ،بجنورد و قوچان

استان خراسان شاملی بهجز فاروج .این دسته نیز تا حدودی

دارد به همین علت در این دسته جای دارد .قویترین

از تقسیامت اداری تبعیت میكند و بجنورد بهعنوان مركز

جریانها در این خوشه قرار دارند ازجمله :جریان مهاجرتی

استان ،نقطهای كانونی برای آن محسوب میشود .تنها،

مشهد به چناران و مشهد به بینالود به ترتیب با اندازههای

شهرستان فاروج در این دستهبندی قرار ندارد .قویترین

 00112و  1712نفر .بقیه جریانها به سمت شهرستان

ارتباط درونی میان شهرستانهای مانه و سملقان ،شیروان و

است.

میان تعداد مهاجران خارجشده و واردشده در این دسته

خوشه پنجم به مركزیت تربتحیدریه ،شامل خواف ،زاوه،

حدود  8111نفر است .شهرستانهای این خوشه نیازمند

گناباد ،بجستان ،رشتخوار ،مهوالت .شهرستان تربتحیدریه

برنامهریزی دقیق و با اولویت باال بهمنظور تثبیت جمعیت

مركزیت این دسته را دارد .موقعیت جغرافیایی آن ،بخش

هستند .جدول  ،1وضعیت شبكه سكونتگاهی استانهای

جنوبی استان خراسان رضوی میباشد .تربتحیدریه بعد از

خراسان رضوی ،شاملی و جنوبی را به تفكیك  1حوزه نشان

مشهد ،بیشرتین میزان مهاجران خارجشده را داشته كه این

میدهد.

تحليل جريان مهاجرتِ...

اسفراین با بجنورد میباشد .پویایی جمعیت آن متوسط

میتواند بهعنوان یكی از ضعفهای آن لحاظ گردد .تفاضل

جدول  :1وضعیت سكونتگاههای خراسان رضوی بر اساس جریان مهاجرت میان شهرستانی
شامره دسته و نام

تعداد

تحلیل وضعیت شبكه

مركز

شهرستان

توزیع درجه

جمعیت

مهاجرین

مهاجرین

مجموع

درصد پویایی

واردشده

خارجشده

مهاجران

جمعیت

021108

002122

298681

4.8

21190

10438

8.4

99722

4.4
1.0
1.17

درونی

بیرونی
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041

014
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117311
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8

17
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011

710313
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07748
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7

19
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017
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42913

-1تربتحیدریه
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144191
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نتیجهگیری

مناطق میشود .هر دو مسئله (افزایش و كاهش جمعیت)

پراكنش جمعیت از دیرباز تابع رشایط محیطی و انسانی

پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت ،ازجمله افزایش

(وجود امنیت و فرهنگ) بوده است .امروزه نیز متأثر از توزیع

نابرابریها در سطح منطقه ،عدم توسعه متناسب با

چگونگی خدمات و امكانات در سطح مناطق میباشد .توزیع

پتانسیلهای محیطی ،فشار بیش از حد به محیطزیست،

ناهمگن خدمات و امكانات در مناطق شهری از طرفی باعث

افزایش آلودگیهای زیستی ،بازتولید فقر در مناطق جامانده

رشد بیبرنامه و تشدید متركز جمعیت در نقاط سكونتگاهی

از توسعه ،ایجاد شكاف طبقاتی میان شهر و روستا ،افزایش

جذاب شده و از طرف دیگر منجر به تخلیه جمعیتی در برخی

مهاجرت به شهرها ،حاشیهنشینی ،ظهور اسكان غیررسمی و

تحليل جريان مهاجرتِ...
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غیره .در حال حارض تغییرات جمعیتی در مناطق مختلف

ِ
خدمات
نسبی درآمدها در آن است و در وهله دوم به تأثیر

كشور ،غالباً متأثر از مهاجرت است .لذا این پژوهش با هدف

در دسرتس تأکید میكند :متركز واحدهای صنعتی ،مراكز

ِ
مهاجرت میانْ شهرستانی در استانهای
تحلیل جریان

آموزشی ،درمانی و تفریحی ،مؤید این مهم م یباشد .از طرفی

خراسان طی سالهای 0931ش تا 0931ش انجام شد .برای

بحرانهای محیطی نیز در مهاجرفرستی تأثیرگذارند .لو و

پاسخ به سؤال پژوهش ،از روشهای تحلیل صفتمبنا و

همكاران ( )2108و ناروتزكی و دوارد ( )2108در پژوهش خود

جریانمبنا استفاده شد .بهرهمندی از این دو روش به

ِ
مهاجرت متخصصان و
ارتباط میان آلودگیهای محیطی و

پژوهشگر كمك منود تا توصیف دقیقتری از وضعیت مناطق

اقشار ثرومتند را تائید منودند .یكی از بحرانهای

به تفكیك هر شهرستان هم بهصورت مجزا (وضعیت كلی

زیستمحیطی مهم در محدوده ،پدیده خشكسالی و کمآبی

نقاط سكونتگاهی از نظر جمعیت و مهاجرت) و هم در ارتباط

بوده كه مهاجرت روستاییان به شهرها را تشدید میكند .بر

با دیگر شهرستانها (روابط مهاجرتی بر اساس مبدأ و

اساس مطالعات سقایی و همكاران ( )0933عامل

مقصد) ارائه شود.

خشكسالی و كمبود منابع آب ،كاهش بهرهوری و بیارزش

بر اساس پژوهشهای پیشین م یتوان ادعا منود كه مهاجرت

شدن بخش كشاورزی دو عامل اساسی مهاجرتهای

برای غلبه بر وضعیت نامناسب زندگی در سكونتگاه مبدأ رخ

روستایی بوده است .وجه دیگر این موضوع ،اقتصادی است

میدهد و م یتواند معلولِ توزیع نامناسب خدمات باشد.

كه خود را در افزایش بیكاری و كاهش درآمد ساكنان بازمنایی

هامنطور كه كركوتی و همكاران ( )2103و اَبِل و همكاران

منوده و باعث افزایش مهاجرت به سمت مناطق با رشایط

( ) 2103در پژوهش خود نشان دادند :مهاجرت از مناطق

بهرت و سطح دستمزد باالتر میشود.

توسعهنیافته به مناطق با تولید ناخالص داخلی بیشرت انجام

در این پژوهش مشخص شد ،علوه بر جمعی ِ
ت نقاط

میشود .بنابراین یكی از اهداف اساسی مهاجرت ،دستیابی

سكونتگاهی كه بیگوت و همكاران ( )2104تأثیر آن را بر

به رشایط بهرت اقتصادی میباشد .نتایج یافتههای پژوهش

مهاجرت تائید منودند؛ موقعیت جغرافیایی و نوع مراكز

نیز نشان میدهد كه از میان شهرستانهای موردمطالعه تنها

سكونتگاهی پیرامونی نیز بر میزان پویایی تأثیرگذار است

 8شهرستان مهاجرپذیر بوده و  93شهرستانِ دیگر،

(جدول  .)2بهگونهای كه شهرستان بیرجند (ششمین

مهاجرفرست هستند .این موضوع به شكل كلی نشاندهنده

شهرستان برحسب جمعیت) ،از نظر پویایی جمعیت

وضعیت نامناسب غالب سكونتگاهها در نگهداشت

(مجموع میزان مهاجران واردشده ،خارجشده و مهاجرتهای

ساكنان است .همچنین بیانگر وجود عوامل دافعه در 93

درون شهرستانی) در رتبه دوم قرار دارد .این در حالی است

شهرستان منطقه میباشد .از طرفی با توجه به اینكه تعداد

كه شهرستان نیشابور (دومین شهرستان از نظر جمعیت)،

محدودی از شهرستانها مهاجرپذیر هستند ،میتوان نتیجه

چهارمین شهرستان بر اساس تحرك مهاجرتی میباشد.

گرفت كه در برخی نقاط سكونتگاهی متركز بیش از حد

قرارگیری شهرستان نیشابور در مجاورت مشهد و عدم وجود

جمعیت رخ خواهد داد .شهرستانهای توسعهیافتهتر،

شهری بزرگ و قدرمتند در مجاورت شهرستان بیرجند می-

خالص مهاجرت مثبت داشتهاند .شهرستانهای مشهد،

تواند دلیل این امر باشد .پایینترین میزان شاخص خالص

بیرجند (مراكز استان) و شهرستانهای بینالود و چناران (به

مهاجرت مربوط به شهرستانهای مرزنشین بوده است.

دلیل وجود شهر جدید و دورمنای مثبت امكان توسعه) و

ازجمله رسبیشه ،كلت و رسخس كه از نظر شاخصهای

شهرستان خوسف (به دلیل تأسیس دو شهرک صنعتی)

توسعهیافتگی در حاشیه قرار داشته و مهاجران سعی می-

ازجمله این موارد میباشد.

كنند با مهاجرت ،از مواهب مناطق توسعهیافته ،بهرهمند

همچنین بر اساس جدول  ،9بیشرتین تحركات جمعیتی

شوند و بر نارسائیهای خدماتی و نابرابریهای منطقهای

(قویترین جریانها) با شهرستان مشهد مرتبط میباشد .این

فائق آیند .هامنطور كه در نتایج پژوهش مشفق و شكفته

مهم در وهله اول نشاندهنده تأثیر عامل اقتصادی و باالبودن

( )0933نیز نشان داده شد .رسدادور و وكولنكو ( )2121و

نقطه بر جریان مهاجرت مؤثر است .بهگونهای كه بیشرتین

 .0آقایاری ،محسن؛ و هادی حكیمی« .)0931( .تحلیل

مهاجران واردشده به یك شهرستان از نزدیکترین نقاط

شبکه مهاجرتهای بین استانی در ایران 0981ش تا

سكونتگاهی آن میباشند .خوشههای 1گانه بر اساس جریان

0931ش» .تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی( .شامره

مهاجرتی ،نیز مؤید آن است بهگونهای كه هر دسته عمدتاً از

.081-211 ،)41

شهرستانهای نزدیك به هم تشكیل شده است.

 .2پارسیپور ،حسن؛ و محمدتقی رضویان.)0930( .

بهمنظور غلبه بر عدم توازن جمعیت و همچنین تشدید

«تحلیلی بر نظام شبکهبندی شهری در زیر منطقههای شهری

مهاجرت منفی در شهرستانهای منطقه الزم است

حاصل از تقسیم استان خراسان» .برنامهریزی منطقهای.

سیاستهایی اتخاذ شود كه بتواند نابرابریهای منطقهای در

(شامره .49-11 ،)1

محدوده موردمطالعه را كاهش داده و به باز توزیع متناسب

 .9حاجیفتحعلی ،فرشته؛ و مرضیه باقرعطاران.)0938( .

جمعیت در منطقه كمك كند ازجمله:

«تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی،

توجه به نقش شهرستانها و شهرهای میانی و كوچك منطقه

اجتامعی دهستانهای استان قزوین» .راهربدهای توسعه

در جذب جمعیت و جلوگیری از متركز جمعیت در مراكز

روستایی( .شامره .217-281 ،)2

استان ،با تقویت شهرهای میانی و كوچك و توزیع متعادل

 .4حدادی ،جواد؛ و حسین محمودیان« .)0933( .اثر

خدمات در آنها .زیرا هامنطور كه زندی و همكاران ()0938

مهاجرت بر كیفیت زندگی :مطالعه موردی خانوادههای

و اَبِل و همكاران ( )2103در مطالعات خود نشان دادند؛

مهاجر كوهدشتی ساكن شهر قدس و همتایان غیر مهاجر

مقدار جمعیت بر میزان مهاجرت مؤثر است .جمعیت

ساكن شهرستان كوهدشت» .نامه انجمن جمعیتشناسی

بیشرت ،خدمات بیشرتی را طلب میكند و خدمات بهرت،

ایران( .شامره .073-201 ،)23

جمعیت باالتری را جذب میكند .در صورت عدم توزیع

 .1حسینی ،قربان؛ و سعید خانی« .)0938( .روند و

عادالنهی خدمات این سی ِر نامتوازن ادامه خواهد یافت.

الگوهای مهاجرت در استانهای مرزی كشور» .مطالعات

پشتیبانی اقتصادی و امنیتی از شهرستانهای مرزی و

ملی( .شامره .39-004 ،)31

بهرهمندی ساكنان از مواهب مرزنشینی و تخصیص

 .1حسینی ،قربان؛ و همکاران« .)0931( .توصیف و تحلیل

امتیازهای تجاری به مرزنشینان بهمنظور نگهداشت آنها توأم

مهاجرتهای بین استانی در ایران و تعیینکنندههای آن طی

با ارتقاء كیفیت زندگی آنان.

دوره 0981ش تا 0931ش» .برنامهریزی فضایی( .شامره

اصلح فرآیند كشاورزی با هدف افزایش بهرهوری زمینهای

.03-44 ،)29

كشاورزی و حامیت از كشاورزان در مقابل پدیده

 .7داداشپور ،هاشم؛ و همکاران« .)0939( .سازمان

خشكسالی.

فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان

توجه جدی به اشتغالزایی و بهبود رشایط اقتصادی

هوایی افراد» .پژوهشهای جغرافیایی انسانی( .شامره ،)41

شهرستانهای با اولویت باال ،بهخصوص در خوشه پنجم،

.021-011

شامل :شهرستانهای تربتحیدریه ،خواف ،زاوه ،گناباد،

 .8ربیعینژاد ،تحسین؛ و عباس ارغان« .)0931( .بررسی

بجستان ،رشتخوار ،مهوالت .زیرا در حال حارض مهاجرفرستی

تأثیرات الگوی قطبهای رشد بر شکلگیری مراكز بزرگ

باالیی دارند و طبق مطالعات ناروتزكی و دوارد ()2108

شهری و توسعه نامتعادل ناحیهای ایران» .اولین هامیش

ارتباط با شبكه مهاجران ،این تحرك را افزایش خواهد داد.

بیناملللی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی .تهران:

بنابراین ،احتامل افزایش مهاجرت در دورههای بعدی نیز

دانشگاه تهران.

وجود خواهد داشت.

 .3زندی ،لیل؛ و همکاران« .)0938( .ساختار فضایی
مهاجرتهای بین استانی در ایران ،کاربرد مدلهای لگاریتم

تحليل جريان مهاجرتِ...

ابل و همكاران ( )2103نشان دادند كه فاصله مكانی بین دو

فهرست منابع
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تحليل جريان مهاجرتِ...

خطی» .نامه انجمن جمعیتشناسی ایران( .شامره ،)28

چند معیاره» .نامه انجمن جمعیتشناسی ایران( .شامره

.13-000

.83-008 ،)21

 .01زیاری ،كرامتالله؛ و همکاران« .)0931( .نگرشی

 .03مشفق ،محمود ،و محمد شكفتهگوهری.)0931( .

تحلیلی بر نظریه قطب رشد در توسعه منطقهای ،مطالعه

«مطالعه وضعیت مهاجرت در شهرستانهای مرزنشین ایران

موردی :استان خراسان رضوی» .آمایش محیط( .شامره

و اثرات توسعهیافتگی بر آن» .علوم اجتامعی( .شامره ،)88

.0-24 ،)07

.013-044

 .00سقایی ،محسن؛ و همکاران« .)0933( .تحلیلی بر
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