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 چکیده

ها، دالیل و ان سكونتگاهیبه درک روابط م یمهاجرت هایجریان لیتحل

شنهاد و اتخاذ یپارائه ن یو همچن ییایده بر حوزه جغرافین پدیتأثیرات ا

ن یكند. ایكمك ممناسب،  یخدماتو  یتیهای جمعسیاست

در  یاْن شهرستانیان مهاجرِت میل جریتحلپژوهش با هدف 

ش و پاسخ به 1395تا  ش1390های سال ی، طخراسان یهااستان

خراسان  یهااستان یانجام شده است که شبكه سكونتگاهن سؤال یا

دارد؟  یتیزان مهاجرت چه وضعیبر اساس م( اس شهرستانی)در مق

تحلیلی -روش پژوهش کمی و رویکرد مورد استفاده در آن توصیفی

 به ها اسنادی و از آمارهای مربوطآوری دادهباشد. شیوه جمعمی

 یش استفاده شده است. برا1395ش و 1390رسشامری  هایدوره

 Gephiافزار مبنا و نرمانیمبنا و جركرد صفتیها از رول دادهیتحل

ان یاز مدهد كه یج حاصل از پژوهش نشان میست. نتااستفاده شده ا

 39شهرستان مهاجرپذیر بوده و  8موردمطالعه تنها  یهاشهرستان

 یشهرستان مشهد از برتر  گر، مهاجرفرست هستند.یشهرستان د

عنوان ها برخوردار است و بهر شهرستانینسبت به سا ییار باالیبس

 4آید. هرچند حساب میسه استان به یهاشهرستان یمركز اصل

رجند، سبزوار، بجنورد و یب یهات شهرستانیتر به مركزخوشه كوچك

رجند، یت بیشناسایی هستند. دسته دوم به مركزحیدریه قابلتربت

 یهااست. غالب شهرستان ین خوشه از نظر تحرك مهاجرتیاتریپو

عالوه بر ، یدارند. به عبارت ییباال یو كم برخوردار، مهاجرفرست یمرز 

 ت مؤثر است.یجمع ییایز در پوین ییایاقتصاد، عامل جغراف

 ان، خراسان، شهرستانیل جریمهاجرت، تحل واژگان کلیدی:

 

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

ع آن در پهنه یتوز یچگونگ ت ویت جمعیفیت و كیكم

مناطق  یتأثیرگذار در توسعه یهااز شاخص یكین، یرسزم

ِت یش از ظرفیك منطقه بیت در یاست. استقرار جمع

ار باال( موجب كاهش یبس یتیتراكم جمع) آن یطیمح

ت، متناسب با منابعِ یرا جمعیشود. زیم یت زندگیفیك

ست، یِت زیفید اختالف، كیع نشده و با تشدیمحدود، توز

ز اثرات یت نیِن جمعییار پاین تراكم بسییابد. همچنتنزل می

 یانسان یرو یرا نیها دارد؛ زند توسعه سكونتگاهیبر فرآ یمنف

ت مواجه یاز ملزومات توسعه مناطق، با محدود یكیعنوان به

ت در ین تناسب جمعیابد. بنابراییكاهش م وریبهره شده و

دار یو توسعه پا ییز تعادل فضاساتواند زمینهك منطقه میی

 عیو توز ییعدم تعادل فضاها شود. و متوازن سكونتگاه

 ۀو عمد بارز هاینامتعادل خدمات و امکانات از ویژگی

 ان توسعهیجركه  است رانیتوسعه ازجمله ادرحال یکشورها

 یامنطقه یهاید نابرابر یو تشد جاد شكافیاسمت به را 

ن یكند. ایجاد میار توسعه یدر مس یمانعمنحرف منوده و 

-یبه شامر م یرشد قطب یهااستیج سیمعلول نتا یژگیو

تنها وه، نهین شیرسا معتقدند كه ایسن و میردال، هاری. مدیآ

جهان سوم  یدر كشورها یامنطقه یباعث كاهش نابرابر 

د ی( بلكه آن را تشد8: 1390و همكاران،  یار یز) نشده است

، عدم توسعه همگن ینیش شهرنشیافزا جه آنیمنوده و نت

ان روستا یم یجاد شكاف طبقاتیزیست، امتناسب با محیط

(، عدم انتشار توسعه 6: 1396نژاد و ارغان، یعیرب) و شهر

ن ید فقر بوده است. بنابرایو بازتول ییروستا یهابه پسكرانه

ر یداشته و سا یدیكل از مناطق، نقش یتعداد محدود

متركز ن یا درنتیجۀ .كنندیم لای عمشیهصورت حامناطق به

و  افتهیی رشد رامونیداری پروابط رسمایه تر،در مناطق بزرگ

شوند یبا كمبود مواجه م ینواحر یساها در زیرساخت

با  یط فعلی(. در رشا272: 1398و عطاران،  یفتحعلی)حاج

 یدامئ ییشهرهای مرتاكم و تحرك و جابجاظهور کالن

ع یدرست از توز یشهرها و روستاها، آگاهت در سطح یجمع

ن و یها رضورت دارد )شهبازل آنیه و تحلیت و تجزیجمع

ع یرات رسییصورت با تغ ر اینی(. در غ39: 1397همكاران، 

و  یهای جدبا چالش ی، مناطق سكونتگاهیتیجمع

ن یا یشوند. بنابراین، بررسیای روبرو منشدهبینیپیش

ل اثرات متركز و پراكنِش یبه دلها رات در سكونتگاهییتغ

 ت دارد.یت، اهمیجمع

-یر و مهاجرت میرات، متأثر از زاد و ولد، مرگ و میین تغیا

باهم ندارند، اما  یادیباشد. معموالً دو شاخص اول تفاوت ز

های ل گوناگون در مناطق مختلف، شکلیمهاجرت، بنا به دال

دهد ینشان م هایز بررسیران نیرد. در ایگیبه خود م یمتنوع

ردار و یواگ یهایامر یو كنرتل ب یط بهداشتیبا بهبود رشا

مركز آمار ) ینیگزیدن به سطح جایو رس یكاهش نرخ بارور 

رات ییدر تغ یداخل یهامهاجرت ی(، اثرگذار 1399ران، یا

 یبرا یافته است. جوامع بش ی یشرت یران تأثیر بیا یتیجمع

طه یامكانات و خدمات موردنیاز در ح یاز و در جستجو یرفع ن

 كنندیخود، اقدام به مهاجرت م یت و دسرتسیفعال

ویژه در ده مهاجرت بهی(. پد48: 1396و شبنام،  یطالش)

 یو دارا یك مسئله اجتامعیتوسعه درحال یكشورها

ر ینظ) ج مثبتیتواند نتااست كه می یمتفاوت یامدهایپ

ت، یمانند تراكم جمع) ی( و منفیامنطقه یكاهش نابرابر 

را به  یمناطق مهاجر فرست( فراوان یكاهش توان اقتصاد

(. 102: 1397، یثانیان و شهپر یمحمود) دنبال داشته باشد

یابد. د میی، تشدیاهای منطقهش نابرابرییده با افزاین پدیا

ش به سه استان خراسان 1383خراسان بزرگ در  استان

 یهااز هدف یكیم شد. یتقس یو جنوب ی، شاملیرضو 

و كاهش مناطق  یاهای منطقهآن، كاهش نابرابری یاصل

ان توسعه در سطح خردتر، بوده است. یو بهبود جر یاهیحاش

از  یر بهرت ین سه استان، تصویان ایم یان مهاجرتیجر یبررس

دهد. یر را ارائه مییك دهه تغین منطقه بعد از یت ایوضع

 یاْن شهرستانیان مهاجرِت میل جریتحلن پژوهش با هدف یا

ر پاسخ دهد كه: یتالش دارد به سؤال ز خراسان یهادر استان

اس یخراسان )در مق یهااستان یشبكه سكونتگاه

 دارد؟ یتیزان مهاجرت چه وضعیبر اساس م( شهرستان

 ینظر  یمبان

 مهاجرت

ن یاست كه ب یا مكانی ییایاز تحرك جغراف یمهاجرت شكل

جاد یگیرد. مهاجرت سبب اصورت می ییایدو واحد جغراف

زبان یها، برخوردها و ارتباطات گوناگون در جامعه ممتاس

رات یین عوامل موجب به وجود آمدن تغیشده و گسرتش ا

(. 99: 1398، یو خان ینیشود )حسیم یو فرهنگ یزبان
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و به  ییاین دو واحد جغرافیب ییطورکلی مهاجرت، جابجابه

ف یگر تعرین دیو اسكان در رسزمن یك رسزمیترك  یعبارت

 برخالف(. 198: 1396، یمیو حك یار یشده است )آقا

منطقه  کی تیکه فقط جمع ریم و مرگ و یبارور  یندهایفرا

چند  ستمیس کیدر  یمهاجرت های، جریاندهدیر مییرا تغ

منطقه بر  کیکه خروج از طوریتأثیرگذارند. به یامنطقه

و  یزند) داشتخواهد تأثیر  گریچند منطقه د تیجمع

ن عامل یترن مهاجرت مهمی(. بنابرا75: 1398همكاران، 

و رشد ساالنه  یو جنس یر در ساختار سنییتغ یخارج

در  یو اقتصاد یرات اجتامعیین عامل تغیت و همچنیجمع

: 1397ن و همكاران، یمناطق مبدأ و مقصد است )شهباز

، آثار یطوالنرات درازمدت و ییتواند عالوه بر تغی( و م39

جاد كند یت ایز در تعداد و ساختار جمعیمدتی نع و کوتاهیرس

تحت تأثیر  یهاتیرا در جمع ییهاا عدم تعادلیو تعادل 

 (.101: 1398، یو خان ینیخود به وجود آورد )حس

و همكاران،  یزند) است ینشیگز یندیمهاجرت فرآ یاز طرف

 طیبهبود رشا ها ویكاهش نابرابر  یتالش برا. (77: 1398

کمرت  مناطق مهاجرت از یاصل زهیانگی، اجتامع و یاقتصاد

از روستا به شهر  مثالً، تریافتهتوسعهبه مناطق  یافتهتوسعه

 تریافتهتوسعه مهاجرت از مناطقگر ید زهیانگ نیاست. همچن

مثالً از شهر به روستا، ممکن  ،یافتهتوسعهبه مناطق کمرت 

 باشد یزندگجاد آرامش در یا و یروابط اجتامع تیاست تقو

 ییع فضاین توزیبنابرا .(186: 1399ان، یو محمود یحداد)

دارد.  یبستگ یت، به عوامل متنوعیمهاجرت عالوه بر جمع

تواند یر آن مینظ یو عوامل ی، خشكسالیكار یوقوع جنگ، ب

ك حوزه شده و یشدن نرخ خالص مهاجرت در  یباعث منف

، گسرتش یشاهنگیع پیو رونق صناجاد یگر، اید یادر منطقه

، نرخ یاو منطقه یمحل یتجارت و مبادالت، ارتباط با بازارها

 (.Gries et al, 2015: 9) دیخالص مهاجرت را مثبت منا

زبان اثرگذار است و رشد و گسرتش یم یمهاجرت بر شهرها

و  ی، اجتامعیتیرویه شهرها، مشكالت امنبی یافق

 یبرا ید جدیال دارد كه تهدمتفاوت را به دنب یاقتصاد

در اثر  یرات ساختار اجتامعییباشد. تغیات شهرها میح

ریختگی همبه یو نوع یتینظر از تبعات جمعمهاجرت، رصف

                                                           

1. Bigotte 

مقصد، ممكن است  یجامعه شهر  یهای اجتامعدر ارزش

ها، فرهنگبا خرده یقوم یهاگیری گروهمنجر به شکل

 بزرگ شود یمتفاوت و ناهنجار در شهرها یرفتارها

 یمهاجرت از شهرها(. 218: 1398و نوابخش،  ییمجتبا)

 یاست که کشورها یمسائل نیتریاز اساس یکیکوچک 

ها مهاجرت نوع نیروبرو هستند. ا آن جهان سوم با

ی گاهعدم تعادل در مجموعه سکونت امدِ یدهنده پنشان

است.  یامع شهر و سطوح نابرابر توسعه در جو  یشهر 

کوچک  یشهرها از مهاجرت در یناش ییزدا تیجمع

را بر  تیرشد جمع یعینظم طب ،یعامل خارج کیعنوان به

 تیجمع یای را در وجوه ساختار عمده تال اختال و زندیهم م

: 1397، یثانیان و شهپر یمحمودکند )می جادیو حرکات آن ا

 ییفضا یهایاز نابرابر  کسویاز  مهاجرت ب،یترت نیبد (.93

: 1395، یانیو شكر یصادق) شودیم یناش یاو منطقه

-ع فرصتیعدالتی در توزتواند بییم گر،ید یو از سو  (261

پور، ان و داداشیرا دامن زند )قلندر ییفضا یهایها و نابرابر 

 نیب یشامل نابرابر تواند یم ین نوع نابرابر ی(. ا233: 1396

 ینابرابر  بزرگ و کوچک، یشهرها نیبی ابرابر نشهر و روستا، 

مناطق محروم  نیب یبزرگ، نابرابر  یدرون شهرها ییایجغراف

(. 262: 1395، یانیو شكر ی)صادق باشد رهیو برخوردار و غ

ت در یر مهاجرت جمعیق سیل دقیرو، توجه و تحلاز این

 ینیرسزم یهایز یرن، در برنامهیك رسزمیمناطق مختلف 

ك یند مهاجرت در یباشد. چنانچه از فرآیار تأثیرگذار میبس

ن یش رسزمیهای آماد؛ طرحیبه وجود آ یقیمنطقه درك دق

ا یاز كاهش  یهای ناشتوانند با هدف كاهش آسیبمی

 را ارائه كنند. یتر شنهادهای مشخصیت، پیش جمعیافزا

 نه پژوهشیشیپ

 اند.به مطالعه مهاجرت پرداخته یهای مختلفپژوهش

ای با هدف برقراری ارتباطی در مقاله ارانو همك 1بیگوت

روشن میان نظام شهری و پویایی جمعیت به بررسی ارتباط 

اند. میان پویایی جمعیت و نظام شهری، تجربه پرتغال پرداخته

باشد و برای م می2001م تا 1991های بازه موردبررسی سال

تحلیل ارتباط میان پویایی جمعیت و نظام شهری از آنالیز 

رسیون استفاده شده است. در این پژوهش مدل رگرسیونی رگ
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تدوین شد که ارتباط میان پویایی جمعیت و نظام شهری را 

دهد های حاصل از پژوهش نشان میمنود. یافتهتبیین می

مراتب شهری و جمعیت پویا وجود دارد. ارتباط میان سلسله

فرض عنوان اصل به این معنا که آنچه در تحقیقات قبلی به

آید. همچنین مشخص شد در این پژوهش به دست میمی

ریزی که منجر به ارتقاء مراکز شهری شد که تصمیامت برنامه

توجهی در شود، تأثیر قابلبه سطوح باالتر در نظام شهری می

پویایی جمعیت دارد. حتی اثری بیشرت از آن چیزی که 

 شود.بینی میپیش

 تلفن همراه یهااده از داده( با استف2019و همكاران ) 1هنكه

(2CDR ،)عیتوز ایمهاجرت درون منطقه انیهای جرویژگی 

را ( O-Dمقصد مهاجرت )-مسافت مهاجرت و حرکات مبدأ

مدل  از سازی مهاجرت،مدل یبرا هاآن .منودند فیتوص

 استفاده منودند. یجاذبه و مدل تابش ی، مدل سنتیخط

، فاصله شبکه ییو جاذبه، جابجا یهای خطمدل یبرا

سفر  نهیهز کیعنوان به کیهر  یپول نهیای و هزجاده

 تیمدل تابش، جمع یبرا. در نظر گرفته شد نیگزیجا

، ی، شاخص رقابت جهانیمنطقه، تعداد مشاغل محل

طور به یخصوص یو خانوارها نساکنا ، مرگِ یکار یاشتغال، ب

 د.ش فیای تعرتوده یپارامرتها ای تیعنوان جمعبه یشیآزما

ك مدل تعامل ی( با استفاده از 2020) 3رسدادور و وكولنكو

کننده عوامل تعیین یح تحوالت اجتامعیو توض ییفضا

ها، اند. آنه را موردمطالعه قرار دادهیدر روس یمهاجرت داخل

 که اثر متقابل دهندمیطور مفصل نشان در پژوهش خود به

دارند.  یارتباط مشخص یهای مكانماندگیفضایی با عقب

بندی اطالعات برای تفسیر اثرات شبکه طبقه هان آنیهمچن

 یمناطق غرب یدهد وقتنشان می جینتا اند.شنهاد دادهیرا پ

طور جداگانه در نظر بهه یدر روس( ییای)آس ی( و رشقیی)اروپا

ها نشان آن توان مهاجرت را بهرت درک کرد.گرفته شوند، می

تغییر ان مناطق یفاصله م دادند چگونه مهاجرت تحت تأثیر

کننده مهاجرت در مناطق رشق و غرب و عوامل تعیین کندمی

 ه باهم متفاوت هستند.یروس

                                                           
1. S. Hankaew 

2. Call Detail Records 

3. S Sardadvar, E Vakulenko 

4. Nawrotzki 

 55ان مهاجرت در یجر ی( با بررس2018) 5و دوارد 4یناروتزك

ان ین ارتباط مییم به تب2010م و 2000ا در یمنطقه در زامب

برآورد  اند.و مهاجرت پرداخته ییط نامساعد آب و هوایرشا

ای نشان منطقه نیمهاجرت ب انیهای گرانش جرمدل

و  یینامساعد آب و هوا طیرشا نیدهد که ارتباط بیم

مناطق ثرومتند مثبت است. در مقابل،  یمهاجرت فقط برا

مواجه هستند. هرچند ارتباط  حرکتیبا بی نیرنشیمناطق فق

 6یش خواهد داد. كركوتین تحرك را افزایبا شبكه مهاجران، ا

 یرا از منظر اجتامع یهای مهاجرت( جریان2019) و همكاران

اند. در منوده یا بررسیمختلف دن ین كشورهایب یو اقتصاد

اقتصاد کالن و هم ساختار جامعه  تیهم وضعن پژوهش یا

با ها آنمقصد در نظر گرفته شده است.  یمبدأ و کشورها

اند كه نشان داده یبندی وزنخوشه بیاستفاده از رض

مقصد با جامعه  یطور متوسط به سمت کشورهامهاجران به

 یكایآمر نند.كیباالتر حرکت م یناخالص داخل دیو تول

 ن شاخص را در جذب مهاجرانیباالتر یغرب یو اروپا یشامل

 دارد.

عوامل ( در پژوهش خود با عنوان 2019و همكاران ) 7اَِبل

 یچگونگه ب یی،ایاملللی آسمهاجرت بین یهاانیمحرک جر

با  یاقتصاد-یو اجتامع ییای، جغرافیتیارتباط عوامل جمع

ان یها سه جراند. آنمتركز منوده ایدر آسمهاجرت  انیجر زانیم

در بین کشورهای اند: را موردمطالعه قرار داده یمهاجرت

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

ها ج یافتهیر نقاط جهان. نتاسمت کشورهای آسیایی از دیگ

دهد كه: یپس از کنرتل متغیرهای مختلف، نشان م

مهاجران هستند اما  یهای اصلکشورهای بزرگ فرستنده

ار فاصله تقریباً یطور نیست، معبرای پذیرش مهاجران این

های داخل آسیا و انتقال به کشورهای خارج از برای جابجایی

تأثیر مشابهی دارد. رسانه  ید ناخالص داخلیمنطقه و تول

تولید ناخالص داخلی در مقصد برای حرکت در داخل آسیا 

ان مهاجرت یارتباط م (2018) و همكاران 8لوت. مهم اس

هوا  ین را با آلودگیچ یج-نیج-نگیكارگران ماهر منطقه ج

5. DeWaard 

6. Cerqueti 

7. Abel 

8. Lu 

https://scholar.google.com/citations?user=QhuzaToAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ا ین سؤال كه آیپاسخ به ا یها برااند. آنموردبررسی قرار داده

همبستگی شود؟ از یجر به فرار مغزها مهوا و دود من یآلودگ

نشان داد  جینتاو تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده منودند. 

و درک کنرتل  ی، سالمت روانیکه درک خطر سالمت جسامن

توجهی تأثیر قابلقصد مهاجرت کارگران ماهر  در ،دولت

هوا بر  ین افراد از خطر آلودگیزان درك این میدارد. بنابرا

باشد. این مطالعه نشان داد که یمهاجرت مؤثر م

ها نقش مهمی در ادراك ساكنان گذاران و سازمانسیاست

 .كنندایفا می یطیمح یهایاز آلودگ

مؤثر بر گسرتش  یدی( عوامل كل1399) و همكاران ییسقا

نشینی را و تأثیر آن بر حاشیه ییهای روستامهاجرت

تحقق هدف خود،  یند. محققان برااموردمطالعه قرار داده

رآباد زاهدان یمحله ش ین خانوارهایل پرسشنامه در بیبه تكم

 یج پرسشنامه بر اساس همپوشانیاقدام منودند. نتا

و  یهای پژوهش نشان داد كه چهار عامل خشكسالمدل

ارزش شدن بخش وری و بیكمبود منابع آب، كاهش بهره

در روستاها و تفاوت  ییربنای، كمبود امكانات زیكشاورز 

 یهاگیری مهاجرتان شهر و روستا در شکلیدستمزد م

مشفق و د اسكان غیررسمی نقش دارند. یو تشد ییروستا

 یهال عوامل مؤثر بر شاخصی( به تحل1399) شكفته

شان بر یاند. ان پرداختهیشهرستان مرزنش 118مهاجرت 

ش و استفاده 1395ش تا 1390 یرسشامر  یهااساس داده

-رسون و آزمونیپ یس و آزمون معنادار یتاپس یلیتحل یاز الگو 

ل كالسرت نشان ینقاط داغ و تحل ییفضا یموران، الگو  یها

، خالص مهاجرت، ناخالص یر یان مهاجرپذیاند كه: مداده

مرزنشین، رابطه مثبت و  یهامهاجرت و توسعه شهرستان

ن مهاجر یمرزنش یهادتاً شهرستانبرقرار است. عم یمعنادار 

ترین سطح ز در پایینییافتگی نفرست بوده و از نظر توسعه

 توسعه قرار دارند.

ن یب یهافضایی مهاجرت ( ساختار1398) و همكاران یزند

 یبررس یتم خطیهای لگاركشور را با استفاده از مدل یاستان

سهم را از ن یشرتیاند. طبق پژوهش آنان، استان تهران بمنوده

ن مقاله یج ایها داشته است. نتامبدأ و مقصد مهاجرت

ن تعامل یشرتیكشور ب یهان است كه استانیانگر ایب

اند كه ه خود داشتهیهمسا یهارا با استان یمهاجرت

-ز برخوردار بودهین ییافتگی باالتر حال از سطح توسعهدرعین

 یاز الگو  ران، متأثریمهاجرت در ا ییاند. لذا ساختار فضا

و  یار یآقاباشد. یكشور م یهانامتوازن توسعه در استان

ل شبكه ی( در پژوهش خود به تحل1396) یمیحك

 90تا  85ساله  5ران در دوره یدر ا ین استانیهای بمهاجرت

 یاند كه چند خوشه اصلها نشان دادهاند. آنپرداخته

تهران و  یهااستان یشناسایی هستند كه به شاخه اصلقابل

جان یاصفهان، آذربا یهاعالوه استانپیوندند. بهالربز می

توجهی قابل یانقش منطقه ی، بوشهر و خراسان رضو یرشق

 كنند.یفا میهمجوار ا یهادر جذب مهاجر از استان

ف و یدر پژوهش خود به توص( 1395)و همکاران  ینیحس

های کنندهتعیینران و یدر ا ین استانیهای بل مهاجرتیتحل

ج پژوهش یاند. نتاش پرداخته1390ش تا 1385 دوره یآن ط

ن درصد مهاجران جابجا شده در یشرتیدهد كه بینشان م

، اصفهان، فارس و الربز یتهران، خراسان رضو  یهااستان

ل، قم، یاردب یهادر استان یاند و مهاجران كمرت بوده

الم جابجا یو ا یار یر احمد، چهارمحال و بختیه و بویلویكهگ

اند كه رابطه نشان داده یلیتحل ین با بررسیاند. همچنشده

با  یكار یت و نرخ بیرشد جمع یرهایان متغیم یمعنادار 

ن یشیهای پر خالص مهاجرت وجود دارد. در پژوهشیمتغ

اس یها در مقل جریانیبر تحل یمطالعه مهاجرت مبتن

ن پژوهش یا یفكشور انجام نشده است. از طر  یهاشهرستان

 و مجاور هم یسه استان مرز  یهامتمركز است بر شهرستان

، ی، اجتامعیخینه تاریشیپ یخراسان( كه دارا یهااستان)

ز ین منظر نیاند. لذا از ابوده یمشرتك یاسیو س یفرهنگ

 ن تفاوت دارد.یشیپژوهش حارض با مطالعات پ

 وه مطالعه مهاجرتیش

ك منطقه را به شكل یمهاجرت در  یتوان چگونگطورکلی میبه

افت ین دو رهیمبنا موردمطالعه قرار داد. اانیمبنا و جرصفت

ك محدوده ی ینكه كاركردهایباهم دارند. ا ییتفاوت مبنا

 یها( محدود به مرزهان پژوهش شهرستانی)در ا ییایجغراف

ها و انیا جریو  (Castells, 1996: 26)آن هستند  یدرون

بر عملكرد آن  ییایجغراف یهاان حوزهیم ییارتباطات فضا

. روش (Simmons, 1979: 42)محدوده اثرگذارند 

 ییایت هر حوزه جغرافیمبنا مربوط به سنجش اهمصفت

ك عامل مشخص، یواسطه سطح متركز بهاست كه 
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ای كه اندازه گونهشود. بهی، مطالعه میصفت یهاشاخص

از كاالها و خدمات  یعیف وسینده طیشرت، منایِت بیجمع

باشد )داداش پور و همكاران، یدر دسرتس م یتخصص

ك از نقاط یوه شبكه مبنا بر درجه تعامل هر ی(. ش127: 1393

، یارابطه یهاكند و با تأکید بر دادهیگر نقاط توجه میبا د

پردازد. یمنطقه م ییل فضایها به تحلجریان یشكل و محتوا

و هم  یك منطقه هم عمودی یان اجزایدر این روش، روابط م

 ندیفرا نیا(. Meijers, 2005: 773است ) یو تعامل یافق

باشد  یمدل بایست بر اساسها میو ساختار داده دهیچیپ

 و شامل ردیدر مبدأ و مقصد در نظر بگ ر رایمتغیر اندازه که تأث

از  کیو جداگانه مربوط به هر  یاز اثرات تعامل یامجموعه

از روابط  ییلذا شكل مجزا دو منطقه مبدأ و مقصد باشد.

شبكه »ل مفهوم ی، ذیها در قالب روابط افقان سكونتگاهیم

مراتب سلسلهن شبكه یشود. در ایف میتعر« یسكونتگاه

  ه است.یاغلب متقارن و دوسو یسكونتگاه یكاركردها

مرتبط  یكپارچه از اعضایای شبكه عبارت است از مجموعه

 یرهایق مسیباهم كه ارتباطات و مبادالت خود را از طر

: 1396، یمیو حك یار یآقا) دهندشكل می یخاص یارتباط

 هاان پدیدهیوند میاست بر روابط و پ یمبتن ( و194

(Parkhe et al, 2006: 562به .)دیگر، شبكه عبارت

وسیله است كه به ییایهای جغرافاز مکان یامجموعه

، یمیو حك یار یآقا) رها باهم ارتباط دارندیاز مس یتعداد

های اند از: شبکه(. انواع مختلف شبكه عبارت195: 1396

های ها و غیره(، شبکهها، خطوط، لولهجاده) یكیزیف

های ارتباطات از راه ، شبکهیوتر یهای كامپ، شبکهیاجتامع

 1جرزیشده متدوین یاره. بر اساس مدل شبكهیدور و غ

ن ی( روابط ب2010و همكاران ) 2لوریرت تیه پی( و نظر2007)

دوسویه و اغلب متقارن است.  یارابطه ینقاط سكونتگاه

ز یرا ن ینبوده و روابط افق یها تنها عمودن آنیروابط ب بنابراین

های افراد، كاالها، اطالعات، رد. لذا جریانیگیدربر م

ك یدر  یان نقاط سكونتگاهیدهنده تفاوت مه، نشانیرسما

                                                           
1. Meijers 

2. Taylor 

3. Node 

4. Edge 

5. Degree Distribution 

ها از ر فعالیتیدر تفس یاه شبكهیباشد. نظریمنطقه م

كند و یاد می یاها و حركت در واحد سطح منطقهجابجایی

 یوندهایپ یرا به مطالعه چگونگ یز یررمتمركز برنامهینظام غ

ل شبكه یتحل ین برایهمچنكند. یه میها توصان سكونتگاهیم

 یع وزنی، توز5ع درجهی، توز4الی، 3راسم یمفاه یسكونتگاه

ف یتعر را 9و انجمن 8شبكه، تراكم شبكه 7تی، مركز6درجه

 .كندیم

 روش پژوهش

وه صفت یبدون نظرداشت توأمان ش یسكونتگاهدرك نظام 

از  یر نامتامیمبنا و شبكه مبنا، ناقص است و تصو

پور و گذارد )داداشار مییدر اخت ییفضا یمكان یساختارها

 ی(. بنابراین پژوهش حارض با بررس126: 1393همكاران، 

ان مبنا( ی)جر یایصفت مبنا( و پو) ستایا یهاشاخص

 یهاان مهاجرت در شهرستانیجر مهاجرت، به روش کمی،

ف و یتوص را یو جنوب ی، رضو یخراسان شامل یهااستان

مورد استفاده، تعداد مهاجراِن  یها. دادهکندیل میتحل

ها بوده كه از آمار رسشامری ان شهرستانیجابجاشده م

 یهاش استخراج شده است. شاخص1395ش و 1390

مبنا شامل نرخ خالص مهاجرت و نرخ ناخالص صفت

شود. یمهاجرت شهرستان و نرخ مهاجرت درون شهرستانی م

توان مناطق با استفاده از شاخص خالص مهاجرت می

مهاجرپذیر و مهاجرفرست را شناسایی منود. از طرفی 

شاخص ناخالص مهاجرت سطوح مختلف مهاجرت فعال و 

ل یبه تحلها، ل جریانیتحل یابر کند. غیرفعال را مشخص می

ها در طول دوره ان شهرستانیزان مهاجران جابجا شده میم

 1پرداخته شد. جدول  Gephiافزار مذكور با استفاده از نرم

ها دهد. ابتدا راسیمبنا را ارائه مانیجر یهاف شاخصیتعار

زان یها )مالیافزار شده و سپس ها( وارد نرم)شهرستان

ن مرحله به هرکدام از یم شد. در ایجا شده( ترسمهاجران جاب

ت جابجا شده، اختصاص داده یاندازه جمعبه یها، وزنیال

ارزش، تعداد مهاجران کم یهامنظور حذف دادهشد. به

6. Weighted Degree Distribution 

7. Centrality 

8. Network Density 

9. Community 
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. 1سال مالك عمل قرار گرفت 5ن یدر طول ا نفر 50 یباال 

افزود كار می یدگیچینفر بر پ 50ن كمرت از یمحاسبه مهاجر

نداشت. یادیکه بر شكل شبكه تأثیر زدرحالی

 مورد استفاده در پژوهش یان مبنایهای جرشاخص یاتیف عام و عملی: تعر1جدول 

 یاتیف عملیتعر ف عامیتعر نوع شاخص

 یو جنوب ی، شاملیخراسان رضو  یهااستان یهاشهرستان ه نقاط و مراكز موجود در شبكهیكل راس

 دارجهت -ن دو شهرستانینفر ب 50 یزان مهاجرت باال یم جهتا بییدار جهت-ان رئوسیبرقرارکننده ارتباط م الی

 یان مهاجرتیك شهرستان از نظر جریمرتبط با  یهاتعداد شهرستان راس هر به مربوط یهاالیتعداد  درجه توزیع

 (یوزن هر رابطه مهاجرت) ان هر راسیم تعداد مهاجران جابجا شده هایالزان وزن یم درجه یع وزنیتوز

 هار شهرستانیهرستان با ساشك ی یزان ارتباط مهاجرتیم ه نقاطیك راس با بقیزان ارتباط یم ت شبكهیمركز

به تعداد روابط  ك شبكهیهای یال نسبت تعداد تراكم شبكه

 ممكن آن شبكه

ان یها به تعداد روابط ممكن مان شهرستانینسبت تعداد روابط م

 ها.آن

 یهامجموعه رئوس مرتبط باهم كه فركانس اتصال انجمن

زان اتصال نقاط با خارج گروه یداخل گروه نسبت به م

 شرت استیب

ك و یارتباط نزد یكه از نظر روابط مهاجرت ییهابه مجموعه شهرستان

 ای دارند.پیوستههمبه

 محدوده موردمطالعه

 یهاشهرستان استان 47محدوده موردمطالعه، شامل 

شهرستان( و  8) یشهرستان(، شامل 28) یخراسان رضو 

 (. خراسان بزرگ1ر یتصو) باشدیشهرستان( م 11) یجنوب

از  یكی یو قدمت فرهنگ یخیاستان خراسان( با سابقه تار)

مناطق تأثیرگذار و مهم در تحوالت كشور بوده است. وسعت 

را به وجود آورده  ینیو رسزم یین منطقه، تنوع آب و هوایاد ایز

رات درجه حرارت از شامل به ییکه معموالً دامنه تغنحویبه

ساالنه در دوره  یهای جو زان ریزشییافته و مجنوب افزایش

منطقه  یعیو طب یفرهنگ هایشود. ویژگییكاسته م یبارندگ

ت مرز با یزمان تثب یعنیم 1880سبب شده بود كه از حدود 

 دیبه وجود آ یو جنوب ی، مركز یگانه خراسان شامله، سهیروس

م یش طرح تقس1383(. در 1391ان، یپور و رضویپارس)

د و یاستان با وجود نظرات موافق و مخالف به رسانجام رس

 یو جنوب ی، رضو یشامل ن منطقه به سه استان خراسانیا

 یخراسان رضو  ین رسشامر یبر اساس آخر ل شد.یتبد

ن و خراسان یست و هفتمی، بین، خراسان شاملیدوم

ت ین استان كشور از نظر جمعیست و هشتمی، بیجنوب

باشند.می

 سمت راست() هاآن یهاسمت چپ( و شهرستان) رانیگانه خراسان در اسه یهاگاه استانی: جا1ر یتصو

 
 

                                                           
نفر  430538هاي استان شده از شهرستان. كل مهاجرين خارج1

 محاسبه شده است.
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 هایافته

توان به ذكر شد مهاجرت را می ینظر  یهامنطور كه در مبان

ان مبنا موردمطالعه قرار داد. در ییوه صفت مبنا و جردو ش

ح یكرد، به توضین دو رویج برآمده از این بخش بر اساس نتایا

 شود.یها پرداخته مافتهی

 

 

 مبناكرد صفتیرو

استان خراسان بر  یهات شهرستانین قسمت وضعیدر ا

ن یخالص و ناخالص مهاجرت و همچن یهااساس شاخص

جمع مهاجران وارد شده، ت )یجمع ییایو پو یمهاجرت درون

 2شود. جدول ی( ارائه میو مهاجرت درون شدهخارج

ن ین و كمرتیشرتیبموردمطالعه را بر اساس  یهاشهرستان

دهد.یمذكور نشان م یهااز در شاخصیامت

 1صفت مبنا یهااز در شاخصین امتین و كمرتیشرتیموردمطالعه بر اساس ب یها: شهرستان2جدول 

مهاجرت خالص  

ا مهاجر یباال  یمهاجرپذیر )

 باال( یفرست

 ییناخالص مهاجرت )جابجا

 (یان شهرستانیت میجمع

 نفر( 100)در  یمهاجرت درون

ت در یجمع یی)جابجا

 شهرستان(

 تیجمع ییایپو

ن یباالتر

 شاخص

 13.39خوسف 

 11.13نالود یب

 7.17چناران 

 3.38رجند یب

 27.88شه یرسب

 27.56خوسف 

 20.79رجند یب

 18.22چناران 

 3.52ركوه یز

 3.36خوسف 

 3.16طبس 

 3.08گناباد 

 332224مشهد 

 57224رجند یب

 52542بجنورد 

 45339 شابورین

ترین پایین

 شاخص

 -3.91قوچان 

 -4.35رسخس 

 -7.32كالت 

 -12.89شه یرسب

 6.06داورزن 

 5.46خوشاب 

 4.55باخرز 

 2.25زاوه 

 0.59 امنیفر

 0.58رسخس 

 0.47باخرز 

 0.12زاوه 

 2442گرمه 

 2387خوشاب 

 1649زاوه 

 1456داورزن 

نالود و یب یهامهاجرت، شهرستانبر اساس شاخص خالص 

رجند یخوسف و ب یهاو شهرستان یچناران در خراسان رضو 

دارند. شاخص  ییباال یر یمهاجرپذ یز در خراسان جنوبین

 یهاشهرستان مثبت است )شهرستان 8 یخالص، تنها برا

 یهاگر شهرستانیروزه از دیمشهد، داورزن، گناباد و ف

ها مهاجرفرست شهرستان یو مابق ر هستند(یمهاجرپذ

ر یمجاور مشهد نظ یهاشهرستان یهستند. ازجمله برخ

-را داشته ین مهاجرفرستیشرتیقوچان، رسخس و كالت كه ب

، ینالود و گلبهار در خراسان رضو ید بیاند. وجود دو شهر جد

نالود و یش مهاجرت مثبت به دو شهرستان بیباعث افزا

رجند( یان )مشهد و بن مراكز استیچناران شده است. همچن

به باشد. با توجه یمهاجران م یقدرت جذب باال  یدارا

زان یدر شهرستان خوسف، م یصنعت یگذار هیرسما

ن شهرستان در دوره موردمطالعه باال بوده یا یمهاجرپذیر 

ها نشانگر دافعه در شهرستان یبرخ یاست. مهاجرفرست

                                                           
هاي اين جدول بر اساس ميزان مهاجران واردشده به . داده 1

 باشد.شده از شهرستان در سطح كشور ميشهرستان و خارج

ت یمانند وضع یمبدأ است. موارد ینقاط سكونتگاه

 ی، دسرتسیدار، خشكسالینامناسب، اشتغال ناپا یشتیمع

 ن موارد است.ینامناسب به خدمات و غیره ازجمله ا

داورزن،  یهابر اساس شاخص ناخالص مهاجرت شهرستان

دارند و  ییباال یتیجمع یخوشاب، باخرز و زاوه چسبندگ

 یهادارند. بر اساس داده ینییار پایبس ینسب ییایعمالً پو

استان  یهاتوان ادعا منود كه شهرستانین جدول میا

دارند و شهرستان  یشرت یب ینسب ییایپو یخراسان جنوب

از آن در هر سه یرا امتین شهرستان بوده زیاتریخوسف، پو

 شاخص باال است.

شدۀ زان مطلق مهاجران واردشده و خارجیم 1منودار 

ن منودار یدهد. بر اساس ایها را نشان مشهرستان

شابور یرجند، چناران، بجنورد و نیمشهد، ب یهاشهرستان

ن مهاجران یشرتیرا دارند و ب «مهاجِر واردشده»زان ین میشرتیب

رجند و یجام، بحیدریه، تربتمشهد، تربت یهااز شهرستان
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توان ادعا منود كه عالوه . بنابراین، می1اندقوچان خارج شده

گاه یشابور جایچناران و ن یهاها، شهرستاناستان بر مراكز

 یكیعنوان توانند بهاند و میدر جذب مهاجران داشته یاژهیو

ند.ینقش منا یفایاز مقاصد مهم جذب مهاجران ا

 سمت چپ( در سطح شهرستان) شدهسمت راست( و خارج) زان مهاجران واردشدهی: م1منودار 

 
 كرد شبكه مبنایرو

ها را نشان ع درجه شهرستانیتوز 2منودار شامره  ع درجه:یتوز

ن است كه یدهنده ا، نشان8 ین درجهیانگیدهد. میم

گر ارتباط یراس د 8طور متوسط هر شهرستان تقریباً با به

 شهرستان مشهد یار باال یداشته است. درجه بس یمهاجرت

زان ارتباط، یدهنده مها نشانر سكونتگاهی( نسبت به سا89)

است.  یت آن در شبكه سكونتگاهیو اهم یهمبستگ

حیدریه، بجنورد و رجند، سبزوار، تربتیب یهاشهرستان

ع درجه یز توزین 3قرار دارند. منودار  یهای بعدشابور در ردهین

 یو درون یرونیدهد. تعادل درجه بیرا نشان م یرونیو ب یدرون

زان ارتباط متقابل در آن شهرستان است، اما یدهنده منشان

باشد  یرونیك شهرستان باالتر از درجه بیدر  یاگر درجه درون

عنوان مقصِد آن شهرستان به یت باال یجذاب یبه معنا

 یرونیه بها است. اگر درجگر شهرستانیمهاجرِت ساكناِن د

 یساكنان آن، مقاصد متنوع یعنیك شهرستان باالتر باشد ی

 یشرت یتعداد ب یاند. به عبارتمهاجرت انتخاب منوده یرا برا

 یشرت یها، نسبت به آن شهرستان، جاذبه باز سكونتگاه

شود. از یم یابیتر ارزآن، نامناسب یط نسبیاند و رشاداشته

درجه  2رجند و سبزوارینالود، بیب یهان منظر شهرستانیا

از  یكیعنوان دارند و به یرونینسبت به درجه ب یباالتر  یدرون

 یآیند. از طرفحساب میمقاصد جذاب مهاجرت به

 یرونیز درجه بین 3باد و خوافیجام، تاتربت یهاشهرستان

عنوان خود دارند و به ینسبت به درجه درون یباالتر 

شناخته  یرستانكم جاذبه در شبكه شه یهاسكونتگاه

شود.یم

 هاع درجه شهرستانی: توز2منودار 

 
 سمت چپ() هاشهرستان یرونیع درجه بی)سمت راست( و توز یع درجه درونی: توز3منودار 

                                                           
اساس ميزان های بعدي بر تحلیل هاي اين منودار و سایر. داده 1

 باشد.های خراسان ميمهاجرت در سطح استان

، 12ها به ترتيب عبارت است از . تفاضل درجه دروين و بريوين آن 2

 9و  9

 6و  6، 7ها عبارت است از . تفاضل درجه بريوين و دروين آن 3



 

 46شماره   1401 بهار

34 

 

ن 
ريا

 ج
يل

حل
ت

تِ
جر

ها
م

... 

 

ها را شهرستان یشبكه سكونتگاه 2ر یتصودرجه:  یع وزنیتوز

شده بر اساس تعداد مهاجران واردشده و مهاجران خارج

ن اساس شهرستان مشهد با اختالف، یدهد. بر اینشان م

رجند، یب یهان شهرستان و سپس شهرستانیرتریمهاجرپذ

زاِن یشابور قرار دارند. در شاخص میچناران، بجنورد و ن

ن و یترفرستز مشهد در زمره مهاجر یشده نمهاجراِن خارج

رجند و قوچان قرار دارند.یجام، به، تربتیدریحسپس تربت

 سمت چپ() شدهسمت راست( و مهاجران خارج) ن تعداد مهاجران واردشدهیشرتیها با ب: شبكه شهرستان2ر یتصو

 
بجنورد، كاشمر، رجند، یمشهد، ب یهاشهرستان

ر حضور دارند یشابور، سبزوار در هر دو تصویحیدریه، نتربت

ها در نظام شبكه گاه تقریباً متعادل آنیدهنده جاو نشان

ن موضوع است كه یانگر این بیاست. همچن یسكونتگاه

ت آن یشده با تعداد جمعزان مهاجران وارد و خارجیم

های در پژوهش م دارد هامنطور كهیسكونتگاه، رابطه مستق

( به آن 1399) و همكاران ی( و زند2019) اِبل و همكاران

 یراینالود پذیچناران و ب یهااذعان شده بود. اما شهرستان

ل یتواند به دلن امر مییهستند كه ا یتعداد مهاجران باالتر 

دهنده نالود باشد و نشانید گلبهار و بیوجود دو شهر جد

است.  ینظام سكونتگاهد در یجد یت نقش شهرهایتقو

ط یل رشایز به دلیجام و قوچان نروان، تربتیش یهاشهرستان

را در شبكه  ین مهاجرفرستیشرتیب ینامناسب اقتصاد

های ن جریانیتریقو  3دارند. جدول شامره  یسكونتگاه

دهد:یها را نشان مان شهرستانیم یمهاجرت
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 ك مبدأ و مقصدیموردمطالعه به تفك یهاشهرستانان یم یهای مهاجرتترین جریان: قوی3جدول 

 یل اصلیدال مقصد مهاجرت مبدأ مهاجرت تعداد كل مهاجران فیرد

ك به شهر ید گلبهار بافاصله نزدیوجود شهر جد چناران مشهد 11062 1

سكونت در  ینه باال یمشهد و دافعه برآمده از هز

 شهر مشهد.

 یكار ی)ب یشتیو مع ینامناسب اقتصادط یرشا مشهد حیدریهتربت 7339 2

و  یط اقتصادیدر مبدأ و رشا( یو خشكسال

ل قطب یمناسب در مشهد به دل یخدمات

 منطقه. یسكونتگاه

 مشهد قوچان 6696 3

 مشهد جامتربت 6682 4

 مشهد شابورین 5961 5

 نالودید بیوجود شهر جد نالودیب مشهد 5762 6

ك. اگر یاست از صفر تا  یك شبكه عددیتراكم  تراكم شبكه:

ك خواهد ین مؤلفه برابر یمتام رئوس باهم در ارتباط باشند ا

تعداد  N) محاسبه شده است 1ن شاخص از رابطه یبود. ا

ن تراكم یانگیم باشد(.یهای موجود متعداد یال Lرئوس و 

است. كه  0.176شبكه در محدوده موردمطالعه 

شبكه  3ر شامره ین شبكه است. تصوییدهنده تراكم پانشان

سه ی( مقا1معادل ) با تراكم كامل یارا با شبكه یفعل

 كند.یم

D= 
𝐿

𝑛(𝑛−1)
1رابطه       

 با تراكم كامل )سمت چپ( یار سمت راست( در مقابل شبكهیتصو) موردمطالعه یها: تراكم شبكه شهرستان3ر شامره یتصو

 
ت یزان سطح تسلط و مركزین شاخص میا ت شبكه:یمركز

ن مؤلفه در كنار یكند. ایگیری منقاط را در شبكه اندازه

دهنده ساختار گر، نشانیكدیرئوس نسبت به  یسنجش بزرگ

ر یتا ساختار چندمرکزی است. بر اساس مقاد یتك مركز 

در منطقه است و  ییتسلط باال یآمده مشهد دارادستبه

ها شهرستان یمتام یبرا یقو  یتوان ادعا منود كه مركز می

رجند و سبزوار با منرات یشود. در مرتبه بعد بیمحسوب م

حیدریه قرار بجنورد و تربت یهای بعدك به هم و در ردهینزد

 10اً ت شهرستان مشهد تقریبیزان شاخص مركزیدارند. م

توان ن مییرجند( است. بنابرایب یعنی) برابر شهرستان دوم

ل یمتا یبه سمت تك مركز  یادعا منود كه شبكه سكونتگاه

م خراسان بزرگ یك دهه از تقسیش از ینكه بیدارد و باوجود ا

ار یت بسیزان مركزیگذرد، اما كامكان شهرستان مشهد میم

اراست. جدول د یر نقاط سكونتگاهیرا نسبت به سا ییباال

ت یزان مركزین میها را بر اساس باالترست شهرستانی، ل4

استفاده  2ت شبكه از رابطه یمحاسبه مركز یآورده است. برا

 :1شده است

𝐶 =
∑ [𝐶(𝑛)
𝑔
𝑖=1 −C(i)]

[(N−1)(N−2)]
2رابطه       

  

                                                           
1C(i)   ،درجه هر راس𝐶(𝑛)  ،باالترين درجهN تعداد رئوس. 
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 تیزان مركزین میمحدوده موردمطالعه بر اساس باالتر یها: شهرستان4جدول شامره 

 تیزان مركزیم شهرستان فیرد

 1167.13 مشهد 1

 184.89 رجندیب 2

 159.95 سبزوار 3

 83.32 بجنورد 4

 56.74 حیدریهتربت 5

 44.52 شابورین 6

 36.04 كاشمر 7

ها را بر اساس سكونتگاهتوان ن شاخص مییبا كمك اانجمن: 

 (رهیت و غیزان مركزی، میرونیو ب یع درونیها )توزانیل جریتحل

ك خوشه ی، یهای كلبندی منود. هرچند در بررسیدسته

استخراج است، اما با باالبردن ت مشهد قابلیبه مركز یاصل

ها، ش تعداد خوشهی، افزاGephiافزار ل در نرمیدقِت تحل

 5ت شبكه، یزان تراكم و مركزیدرجه، م یع وزنیتوجه به توز

با حركت به سمت  شناسایی است.ر قابلیدسته به رشح ز

ع درجه یت، مهاجرت و توزیتر، از تعداد جمعنییهای پاخوشه

ت مشهد یای كه خوشه اول به مركزگونهشود. بهیكاسته م

حیدریه ت تربتیرابطه و خوشه پنجم به مركز 299 یدارا

 یهان خوشهی. در ادامه ا(4ر یتصو) باشدیه مرابط 98 یدارا

 شود:یح میگانه تشپنج

شابور، ین یهات مشهد، شامل شهرستانیبه مركز خوشه اول

-امن، تربتینالود، درگز، كالت، فاروج، فریقوچان، چناران، ب

 یباد. دارایشه و تایروزه، باخرز، رسبیجام، رسخس، ف

ن تعداد مهاجران یباالترن ارتباط و یشرتیت، بین جمعیشرتیب

از  یشده است. متشكل از تعدادواردشده و خارج

به همراه دو شهرستان فاروج و  یخراسان رضو  یهاشهرستان

( یواقع در خراسان جنوب) شهیشهرستان رسبشه. یرسب

زان یب به میشابور و مشهد )به ترتین ارتباط را با نیشرتیب

شه ی، رسبیارتباط قو ن یل ای( نفر دارد. به دل1453و  1901

ب یز به ترتیشهرستان فاروج ن ن خوشه قرار گرفته است.یدر ا

مشهد، بجنورد و قوچان  یهان ارتباط را با شهرستانیشرتیب

ترین دارد. قوی ین دسته جاین علت در ایدارد به هم

 یان مهاجرتین خوشه قرار دارند ازجمله: جریها در اجریان

 هایب با اندازهینالود به ترتیبمشهد به چناران و مشهد به 

ها به سمت شهرستان انیه جرینفر. بق 5762و  11062

ان شهرستان یتوان به روابط مكند كه مییم ینیمشهد سنگ

شابور اشاره یجام و نقوچان، تربت یهامشهد با شهرستان

 منود.

 یهارجند، شامل متام شهرستانیت بیبه مركز خوشه دوم

امت یبر تقس یتا حدودشه. یجز رسببه یخراسان جنوب

 یهاای كه متام شهرستانگونهمنطبق است به یاسیس

شود و در یشه را شامل میجز رسببه یاستان خراسان جنوب

ت را با یو تحرك جمع ییاین پویشرتیها، بر دستهیان سایم

رجند و یان بیم یرونین ارتباط بیشرتیدرصد داراست. ب 8.4

ز یای نترین رابطه درون خوشهباشد. قوییم قائنات با مشهد

رجند است. مركز یان و قائنات با بیدرم یهاان شهرستانیم

ن یشرتیگاه دوم را از نظر بیرجند( جاین خوشه )شهرستان بیا

 دارد. مهاجراِن واردشده در سطح منطقه موردمطالعه

 یشهرستاِن غرب 8ت سبزوار و متشكل از یبه مركزخوشه سوم 

آباد، كاشمر، خلیل یها، شامل شهرستانیخراسان رضو 

ن. فاصله از یو جو یبردسكن، خوشاب، داورزن، جغتا

ن تأثیر را بر شكل آن گذاشته است. یشرتیب یشهرستان مركز 

ك خوشه یمجاور خود  یهاای كه سبزوار با شهرستانگونهبه

 ین چسبندگیشرتین خوشه بیل داده است. ایرا تشك

ت درصد یو تحرك جمع ییایداشته و از نظر پو ت رایجمع

 را به خود اختصاص داده است. ینییپا

 یهات بجنورد، شامل متام شهرستانیبه مركزخوشه چهارم 

 یز تا حدودین دسته نیجز فاروج. ابه یاستان خراسان شامل

عنوان مركز كند و بجنورد بهیت میتبع یامت ادار یاز تقس

شود. تنها، یآن محسوب م یبرا یای كانوناستان، نقطه

ترین بندی قرار ندارد. قوین دستهیشهرستان فاروج در ا

روان و یمانه و سملقان، ش یهاان شهرستانیم یارتباط درون
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ت آن متوسط یجمع ییایباشد. پوین با بجنورد میاسفرا

 است.

امل خواف، زاوه، حیدریه، شت تربتیبه مركزخوشه پنجم 

حیدریه والت. شهرستان تربتگناباد، بجستان، رشتخوار، مه

آن، بخش  ییایت جغرافین دسته را دارد. موقعیت ایمركز

حیدریه بعد از باشد. تربتیم یاستان خراسان رضو  یجنوب

ن یشده را داشته كه ازان مهاجران خارجین میشرتیمشهد، ب

های آن لحاظ گردد. تفاضل از ضعف یكیعنوان تواند بهمی

ن دسته یشده و واردشده در اان تعداد مهاجران خارجیم

ازمند ین خوشه نیا یهانفر است. شهرستان 8000حدود 

ت یت جمعیمنظور تثبت باال بهیق و با اولویریزی دقبرنامه

های استان یت شبكه سكونتگاهی، وضع5هستند. جدول 

حوزه نشان  5ك یرا به تفك یبو جنو ی، شاملیخراسان رضو 

دهد.می

 یان شهرستانیان مهاجرت میبر اساس جر یخراسان رضو  یهات سكونتگاهی: وضع5جدول 

شامره دسته و نام 

 مركز

تعداد 

 شهرستان

 ت شبكهیل وضعیتحل

ن یمهاجر تیجمع ع درجهیتوز

 واردشده

ن یمهاجر

 شدهخارج

مجموع 

 مهاجران

 ییایدرصد پو

 تیجمع
 كل یرونیب یدرون

 4.8 238680 112622 126018 4909463 299 154 145 15 مشهد -1

 8.4 51498 25531 25967 607950 150 68 82 10 رجندیب -2

 4.4 33722 17748 15974 751909 106 49 57 8 سبزوار -3

 5.1 42309 23287 19022 814594 107 54 53 7 بجنورد -4

 5.07 32671 20212 12459 644030 98 55 43 7 هیدریحتربت-5

 انیل جریها بر اساس تحلبندی شهرستان: خوشه4ر یتصو

 
 گیرینتیجه

 یو انسان یطیط محیرباز تابع رشایت از دیپراكنش جمع

ع یز متأثر از توزیت و فرهنگ( بوده است. امروزه نی)وجود امن

ع یباشد. توزیخدمات و امكانات در سطح مناطق م یچگونگ

باعث  یاز طرف یناهمگن خدمات و امكانات در مناطق شهر 

 یت در نقاط سكونتگاهید متركز جمعیبرنامه و تشدرشد بی

 یدر برخ یتیه جمعیگر منجر به تخلیجذاب شده و از طرف د

ت( یش و كاهش جمعیشود. هر دو مسئله )افزامناطق می

ش یرا به دنبال خواهد داشت، ازجمله افزا ییامدهایپ

ها در سطح منطقه، عدم توسعه متناسب با ینابرابر 

زیست، ش از حد به محیطی، فشار بیطیمح یهالیپتانس

د فقر در مناطق جامانده ی، بازتولیستیهای زش آلودگییافزا

ش یان شهر و روستا، افزایم یجاد شكاف طبقاتیاز توسعه، ا

و  یررسمینشینی، ظهور اسكان غ، حاشیهمهاجرت به شهرها
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در مناطق مختلف  یتیرات جمعییره. در حال حارض تغیغ

ن پژوهش با هدف یاست. لذا ا كشور، غالباً متأثر از مهاجرت

 هایاستاندر  یاْن شهرستانیان مهاجرِت میل جریتحل

 یش انجام شد. برا1395ش تا 1390های سال یط خراسان

مبنا و ل صفتیهای تحلاز روشپاسخ به سؤال پژوهش، 

ن دو روش به یمندی از امبنا استفاده شد. بهرهانیجر

ت مناطق یاز وضع یتر قیف دقیپژوهشگر كمك منود تا توص

 یت كلیصورت مجزا )وضعك هر شهرستان هم بهیبه تفك

ت و مهاجرت( و هم در ارتباط یاز نظر جمع ینقاط سكونتگاه

بر اساس مبدأ و  یمهاجرتروابط ) هاگر شهرستانیبا د

 مقصد( ارائه شود.

توان ادعا منود كه مهاجرت ین میشیهای پبر اساس پژوهش

در سكونتگاه مبدأ رخ  یت نامناسب زندگیغلبه بر وضع یبرا

ع نامناسب خدمات باشد. یتواند معلوِل توزیدهد و میم

( و اَِبل و همكاران 2019) و همكاران یهامنطور كه كركوت

در پژوهش خود نشان دادند: مهاجرت از مناطق ( 2019)

شرت انجام یب ید ناخالص داخلینیافته به مناطق با تولتوسعه

 یابیمهاجرت، دست یاز اهداف اساس یكین یشود. بنابرامی

پژوهش  یهاافتهیج ینتاباشد. یم یط بهرت اقتصادیبه رشا

موردمطالعه تنها  یهاان شهرستانیدهد كه از میز نشان مین

گر، یشهرستاِن د 39شهرستان مهاجرپذیر بوده و  8

دهنده نشان ین موضوع به شكل كلیامهاجرفرست هستند. 

ها در نگهداشت ت نامناسب غالب سكونتگاهیوضع

 39انگر وجود عوامل دافعه در ین بیساكنان است. همچن

نكه تعداد یبا توجه به ا یباشد. از طرفیشهرستان منطقه م

جه یتوان نتیر هستند، میها مهاجرپذاز شهرستان یمحدود

ش از حد یمتركز ب ینقاط سكونتگاه یگرفت كه در برخ

تر، یافتهتوسعه یهات رخ خواهد داد. شهرستانیجمع

مشهد،  یهااند. شهرستانخالص مهاجرت مثبت داشته

به ) نالود و چنارانیهای برجند )مراكز استان( و شهرستانیب

مثبت امكان توسعه( و  ید و دورمنایوجود شهر جدل یدل

ل تأسیس دو شهرک صنعتی( یشهرستان خوسف )به دل

 باشد.ن موارد مییازجمله ا

 یتین تحركات جمعیشرتی، ب3ن بر اساس جدول یهمچن

ن یباشد. ایها( با شهرستان مشهد مرتبط مانین جریتریقو )

و باالبودن  یددهنده تأثیر عامل اقتصامهم در وهله اول نشان

درآمدها در آن است و در وهله دوم به تأثیر خدماِت  ینسب

، مراكز یصنعت یكند: متركز واحدهایدر دسرتس تأکید م

 یباشد. از طرفین مهم می، مؤید ایحیو تفر ی، درمانیآموزش

لو و تأثیرگذارند.  یز در مهاجرفرستین یطیمح یهابحران

( در پژوهش خود 2018و دوارد ) یناروتزك( و 2018) همكاران

و مهاجرِت متخصصان و  یطیمح یهایان آلودگیارتباط م

 یهااز بحران یكیاقشار ثرومتند را تائید منودند. 

آبی و کم یده خشكسالیمحیطی مهم در محدوده، پدزیست

كند. بر ید میان به شهرها را تشدییبوده كه مهاجرت روستا

( عامل 1399) نو همكارا ییسقااساس مطالعات 

ارزش وری و بیو كمبود منابع آب، كاهش بهره یخشكسال

 یهامهاجرت یدو عامل اساس یشدن بخش كشاورز 

است  ین موضوع، اقتصادیگر ایوجه دبوده است.  ییروستا

 ییو كاهش درآمد ساكنان بازمنا یكار یش بیكه خود را در افزا

ط یرشاش مهاجرت به سمت مناطق با یمنوده و باعث افزا

 شود.بهرت و سطح دستمزد باالتر می

ِت نقاط ین پژوهش مشخص شد، عالوه بر جمعیدر ا

( تأثیر آن را بر 2014) گوت و همكارانیكه ب یسكونتگاه

و نوع مراكز  ییایت جغرافیمهاجرت تائید منودند؛ موقع

 تأثیرگذار است ییایزان پویز بر مین یرامونیپ یسكونتگاه

ن یرجند )ششمیكه شهرستان ب ایگونه(. به2جدول )

ت یجمع ییایت(، از نظر پویشهرستان برحسب جمع

 یهاشده و مهاجرتزان مهاجران واردشده، خارجی)مجموع م

است  ین در حالی( در رتبه دوم قرار دارد. ایدرون شهرستان

ت(، ین شهرستان از نظر جمعیشابور )دومیكه شهرستان ن

باشد. یم یمهاجرتن شهرستان بر اساس تحرك یچهارم

شابور در مجاورت مشهد و عدم وجود یشهرستان ن یر یقرارگ

-یرجند میبزرگ و قدرمتند در مجاورت شهرستان ب یشهر 

زان شاخص خالص یترین مپایین ن امر باشد.یل ایتواند دل

ن بوده است. یمرزنش یهامهاجرت مربوط به شهرستان

 یهاشه، كالت و رسخس كه از نظر شاخصیازجمله رسب

-یم یه قرار داشته و مهاجران سعییافتگی در حاشتوسعه

مند یافته، بهرهكنند با مهاجرت، از مواهب مناطق توسعه

 یامنطقه یهایو نابرابر  یخدمات یهایشوند و بر نارسائ

 ج پژوهش مشفق و شكفتهیند. هامنطور كه در نتایفائق آ

( و 2020رسدادور و وكولنكو ) ز نشان داده شد.ی( ن1399)
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ن دو یب ی( نشان دادند كه فاصله مكان2019) ابل و همكاران

ن یشرتیای كه بگونهان مهاجرت مؤثر است. بهینقطه بر جر

ترین نقاط ك شهرستان از نزدیکیمهاجران واردشده به 

ان یگانه بر اساس جر5 یهاباشند. خوشهیآن م یسكونتگاه

ای كه هر دسته عمدتاً از گونهاست بهز مؤید آن ی، نیمهاجرت

 ل شده است. یك به هم تشكینزد یهاشهرستان

د ین تشدیت و همچنیمنظور غلبه بر عدم توازن جمعبه

منطقه الزم است  یهادر شهرستان یمهاجرت منف

در  یامنطقه یهایاتخاذ شود كه بتواند نابرابر  یهایسیاست

ع متناسب یمحدوده موردمطالعه را كاهش داده و به باز توز

 كند ازجمله: ت در منطقه كمك یجمع

و كوچك منطقه  یانیم یها و شهرهاتوجه به نقش شهرستان

ت در مراكز یاز متركز جمع یر یت و جلوگیدر جذب جمع

ع متعادل یو كوچك و توز یانیم یت شهرهایاستان، با تقو

( 1398) و همكاران یزندرا هامنطور كه یزها. خدمات در آن

( در مطالعات خود نشان دادند؛ 2019اَِبل و همكاران )و 

ت یزان مهاجرت مؤثر است. جمعیت بر میمقدار جمع

كند و خدمات بهرت، یرا طلب م یشرت یشرت، خدمات بیب

ع یكند. در صورت عدم توزیرا جذب م یت باالتر یجمع

 افت.یِر نامتوازن ادامه خواهد ین سیخدمات ا یعادالنه

و  یمرز  یهااز شهرستان یتیو امن یاقتصاد یبانیپشت 

ص یو تخص ینیساكنان از مواهب مرزنش یمندبهره

ها توأم منظور نگهداشت آننان بهیبه مرزنش یتجار  یازهایامت

 آنان.  یت زندگیفیبا ارتقاء ك

 یهانیزم یور ش بهرهیبا هدف افزا یند كشاورز یاصالح فرآ

ده یت از كشاورزان در مقابل پدیو حام یكشاورز 

 .یخشكسال

 یط اقتصادیزایی و بهبود رشابه اشتغال یتوجه جد

خصوص در خوشه پنجم، ت باال، بهیبا اولو یهاشهرستان

حیدریه، خواف، زاوه، گناباد، تربت یهاشامل: شهرستان

 یرا در حال حارض مهاجرفرستیوالت. زبجستان، رشتخوار، مه

( 2018و دوارد ) یدارند و طبق مطالعات ناروتزك ییباال

ش خواهد داد. ین تحرك را افزایارتباط با شبكه مهاجران، ا

ز ین یبعد یهاش مهاجرت در دورهیبنابراین، احتامل افزا

 وجود خواهد داشت.
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