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  :چكيده 

توان به سود نـواحي پرتـوان يعنـي مادرشـهر      يه جمعيت نواحي روستايي كموضعيت كنوني حاكم بر شهرستان مشهد بيانگر تخل
در اين فرآيند نامطلوب، مقصد مهاجرت ابتدا روستاهاي پيرامون مشهد و سپس حاشيه و . باشد حاشيه و روستاهاي مجاور مي ،مشهد

نشين  ليه روستاها، افزايش جمعيت حاشيهنتيجه آن، تخ. باشد مي - هاي اجتماعي، اقتصادي كافي است كه فاقد زيرساخت- شهر مشهد
از ايـن رو مطالعـه   . محيطي خواهـد بـود   زيستاقتصادي و ، هاي اجتماعي ، افزايش آسيبو فشار بيشتر بر ساختار ناتوان شهر مشهد

يـن  روش تحقيـق ا . پـردازد  هاي روستايي شهرستان مشهد مـي  حاضر به بررسي وضعيت مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن در سكونتگاه
نامه  و پرسش 1365- 1385هاي  باشد و ابزار تحقيق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن طي سال تحليلي مي - پژوهش توصيفي

اشتغال و سـطح   ،فاصله تا مادرشهر مشهد ؛متغير وابسته تحقيق موازنه جمعيت و متغيرهاي مستقل. روستاي نمونه است 41آبادي در 
روستاهاي شهرستان مشهد در % 70 ،ساله جمعيت 20دهد بر اساس موازنه  ها نشان مي بررسي. شدبا نوع خدمت مي 6برخورداري از 

هاي محدودي از شهرستان يعني شمال شـرق و شـمال    همچنين عمده جمعيت روستايي در بخش ،اند مهاجرفرست بوده 1385سال 
 ،ر اين مطلب است كه با كاهش فاصله از مادرشهر مشهدنتايج حاصله از آزمون همبستگي بيانگ ،باشد غرب مادرشهر مشهد متمركز مي

ـنعت و     اين امر به دليل وجود فرصت. گيرد موازنه جمعيت روندي افزايشي به خود مي هاي شغلي در بخش غيركشـاورزي يعنـي ص
هداشت جمعيـت  چنداني بر نگ تأثيرهمچنين برخورداري از امكانات خدماتي . باشد خدمات در روستاهاي مجاور مادرشهر مشهد مي

  .باشد در مجموع شرايط موجود حاكي از عدم تعادل فضايي در سطح شهرستان مشهد مي. روستايي شهرستان مشهد نداشته است

 .شهرستان مشهد ،مادرشهر مشهد ،روستا ،مهاجرت :ها كليدواژه

  تعريف  مسأله  
اين امـر بـه    ،متمركز گرديده است بيش از نيمي از جمعيت استان خراسان رضوي در شهرستان مشهد در حال حاضر

در شرق كشور يعني شهر مشهد در اين شهرستان مي باشـد كـه    ، فرهنگي و مذهبياقتصادي ،دليل وجود قطب جمعيتي
  . ايفاي نقش مي نمايدسطح ملي و فراملي، 
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ي جمعيـت در نـواح  % 15جمعيـت شهرسـتان مشـهد در مادرشـهر مشـهد و حاشـيه آن متمركـز و تنهـا         % 85همچنين 
، در هـر دهـه بـه    )1355-85دهه هـاي  (سال گذشته  30طي  ،شهر كوچك آن پراكنده مي باشد 4روستايي شهرستان و 
اين امر بيانگر رشد شتابان مادرشهر مشهد و . به جمعيت شهر مشهد اضافه شده است 1هزار نفر 500طور متوسط بيش از 

سطح استان و شهرستان و شكل گيـري سـاختارهاي معيـوب و     توزيع بسيار نامتوازن و تمركزگرايانه جمعيت و منابع در
به گونه اي كه طي سالهاي اخير بـر اثـر   . نابسامان اقتصادي و اجتماعي در مشهد و روستاهاي پيرامون مادرشهر مي باشد

شاهد شكل گيري هسته هاي جمعيتي نامتجانس، ناهمگن و محدوده هـاي اسـكان    ،روند رو به تزايد مهاجرت به مشهد
در حال حاضر مشهد باالترين ميزان حاشيه نشيني را در كل كشـور بـه خـود    . مي باشيم »حاشيه«غير رسمي تحت عنوان 

 .در حاشيه اين مادرشهر ساكن اند -2جمعيت مشهد ⅓معادل  –هزار نفر  820اختصاص داده و بيش از 
طرقبـه، شـانديز،   (ي كوچـك آن  بر اساس مطالعات اكتشافي مقدماتي اغلب روسـتاهاي شهرسـتان مشـهد و شـهرها    

مهاجرفرست مي باشند، اين در حالي است كه برخـي ديگـر از روسـتاهاي شهرسـتان، بـر خـالف       ) رضويه و ملك آباد
عالوه بر اين وجود شـهر مشـهد بـا جاذبـه     . روند عمومي، مهاجر پذير بوده و از رشد جمعيتي نسبتاً مطلوب برخوردارند

با رشـد بـي    ،به طوري كه برخي از روستاها در فاصله بسيار كم نسبت به مشهد. ر مي كندهاي فراوان  مسأله را پيچيده ت
بـر اسـاس سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن سـال        . رويه و انفجاري جمعيت رو به رو بوده و شرايط خاص يافته اند

ازجملـه  (نفـر   5000از  سكونتگاه روستايي در فاصله كمتر از ده كيلومتري شهر مشهد با جمعيـت بـيش   11تعداد  1385
در مجـاورت مادرشـهر مشـهد، در معـرض     ) ٣نفـر جمعيـت   23000نفر و طرق بـا بـيش از    25000قلعه خيابان با بيش از 
 .پيوستن به مشهد هستند

عمـدتاً  (روستاهاي شهرسـتان  % 97.7جمعيت روستايي شهرستان مشهد در % 30 ،1385الزم به ذكر است كه در سال 
روسـتاها  % 2.3جمعيـت روسـتايي شهرسـتان مشـهد در     % 70حال آنكه  ،پراكنده بوده اند) نفر 2500روستاهاي كمتر از 

اين مسـاله بـه وضـوح     ،در فاصله كمتر از ده كيلومتري شهر مشهد ساكن بوده اند) نفر 2500روستاهاي بيش از  عمدتاً(
در ايـن تخليـه جمعيتـي،    . نشـان مـي دهـد   تخليه جمعيتي روستاهاي كم توان را به نفع نواحي پرتوان مجاور شهر مشهد 

كه فاقد زيرساختهاي اجتمـاعي، اقتصـادي   (مقصد مهاجرت ابتدا روستاهاي پيرامون مشهد و سپس حاشيه و شهر مشهد 
، فشـار بيشـتر بـر سـاختار نـاتوان شـهر مشـهد        ،مي باشد، و نتيجه آن، گسترش حجم جمعيت حاشـيه نشـين  ) كافي است

  :بنابراين ادامه اين روند باعث  ،خواهد بود.. .اقتصادي و افزايش آسيبهاي اجتماعي و 

                                                            
1   . www.Sci.org.ir/. 

 .1389 ،)سعيد اكبريان(شهر شهرداري مشهد  مدير بافت هاي فرسوده و حاشيه.  ٢
 - در حال حاضر برخي از اين سكونتگاههاي روستايي مانند قلعه خيابان بديهي است كه . 1385 ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن ،ايران مركز آمار.  ٣

 .به مشهد پيوسته اند  - شهرك باهنر
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تخليه جمعيتي روستاهاي كم توان به نفع مناطق به ظاهر پرتوان و تشديد عدم تعادلهاي فضايي و ناپايداري هـاي   -
  .اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در نواحي مختلف شهرستان

 )حاشيه و حريم مادرشهر مشهد ،يژه در محدوده خدماتيبو(تمركز جمعيت در محدوده هاي خاصي از شهرستان  -
يا دهستانهاي طـوس و  ) شمال شرق و شمال غرب( تمركز جمعيت روستايي در بخشهاي محدودي از شهرستان  -

 .تبادكان در بخش مركزي
بهره برداري جمعيت از توانهاي بخـش هـاي محـدودي از شهرسـتان و در نتيجـه افـزايش ناپايـداري اقتصـادي،          -
 .ماعي و زيست محيطي و تشديد عدم تعادلهاي فضايياجت

 .گسترش محدوده هاي حاشيه نشين شهري در اثر توسعه بي برنامه روستاهاي پيراموني مادرشهر مشهد -
 .خواهد شد... تغيير بخش توليدي اقتصاد روستايي به بخش مصرفي و  -

ه روستاهاي شهرستان در معرض خطـر تخليـه   بنابراين با توجه به مسائل مطرح شده به جرأت مي توان گفت كه عمد
بـا توجـه بـه اينكـه عمـده روسـتاهاي       . جمعيتي قرار دارند و تعـداد كمـي در مجـاورت مادرشـهر مشـهد مهاجرپذيرنـد      

لذا به نظـر مـي رسـد عملكـرد مسـتقل آنهـا جـاذب         ،كيلومتري مادرشهر مشهد قرار گرفته اند 10مهاجرپذير در فاصله 
بـه عنـوان سـكوي    (بلكه به دليل استقرار در حـوزه نفـوذ مسـتقيم مادرشـهر مشـهد       ،)122: 1383 ،شايان(جمعيت نبوده 

بنابراين عدم تعادل هاي فضايي در سطح شهرستان مشهد و تشـديد  . جاذب جمعيت مي باشند) پرتاب به مادرشهر مشهد
سـكونتگاههاي روسـتايي   ايجاب مي نمايد كه مطالعـه حاضـر بـه بررسـي وضـعيت مهـاجرت در        ،آن در دهه هاي اخير

  .شهرستان مشهد و عوامل موثر بر آن بپردازد
با توجه به مسائل مطروحه باال كه مبتني بر مطالعات اكتشافي تحقيق مي باشـد، مـي تـوان سـئواالت تحقيـق را بـدين       

  :صورت مطرح كرد
 وضعيت مهاجرت در سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد چگونه است؟ -

 ح دهستانها و بخش هاي شهرستان مشهد چگونه است؟وضعيت مهاجرت در سط -

 آيا ارتباطي بين خدمات رساني و ماندگاري جمعيت در نواحي روستايي شهرستان وجود دارد؟ -

 آيا ارتباطي بين فاصله با مادرشهر مشهد و وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي وجود دارد؟ -

  فرضيات تحقيق
 :ر طرح  مسأله فرضيات تحقيق به شرح ذيل ارائه مي گرددبا توجه به كليه مسائل مطرح شده د

  .به نظر مي رسد اغلب سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد با موازنه منفي جمعيتي روبه رو هستند -
 .به نظر مي رسد دهستانها و بخش هاي مختلف شهرستان مشهد شرايط مهاجرتي متفاوتي دارند -
  .داني بر ماندگاري جمعيت نواحي روستايي نداردبه نظر مي رسد ارائه خدمات تاثير چن -



 

١۵٢٧ 
 

ــي        - ــه جمعيت ــل وجــود  فرصــت شــغلي بيشــتر،  موازن ــه دلي ــا مشــهد ب ــا كــاهش فاصــله ت ــه نظــر مــي رســد ب ب
 .روستاها افزايش مي يابد

 

  منطقه مورد مطالعه
حـدود   بـا مسـاحتي   1383منطقه مورد مطالعه منطبق بر شهرستان مشهد است كـه بـر اسـاس تقسـيمات سياسـي سـال       

جمعيـت  % 99. مشهد، طرقبه، شانديز، رضـويه و ملـك آبـاد مـي باشـد     : نقطه شهري 5داراي  ٤كيلومتر مربع 10327.49
بـديهي اسـت   . شهري شهرستان در مادرشهر مشهد و بقيه در چهار شهر؛ طرقبه، شانديز، ملك آباد و رضويه متمركز اند

از  »شهرستان بينـالود «تحت عنوان  ،بخش طرقبه ،1386در پاييز بر اساس اصالحات تقسيماتي در استان خراسان رضوي 
ولي با توجه به اينكه اين منطقه همراه با مناطق ديگر در حوزه عملكردي مسـتقيم مادرشـهر   . شهرستان مشهد جدا شدند

م شهرسـتان  يعني شهرستان مشهد به انضـما (مشهد قرار دارند، مطالعه حاضر متمركز در همان تقسيمات قبلي خواهد بود 
  ).طرقبه و شانديز

  تعداد شهرها، دهستان ها و آباديهاي دا): 1جدول(
  .1385راي سكنه شهرستان مشهد به تفكيك بخش در سال 

  درصد آباديهاي داراي سكنه  آباديهاي داراي سكنه  دهستان  شهر  بخش
  -  479 13 5  كل شهرستان مشهد
  58.3  280 6 1  بخش مركزي
  12.7  61 2 1  بخش احمدآباد
  12.4  59 2 2  بخش طرقبه
  16.4  79 3 1  بخش رضويه

  .24: 1385نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 
ايـن  . دهستان ساكن بوده اند 13بخش و  4آبادي مسكوني در  479در  1385جمعيت روستايي شهرستان در سال 

در % 47/85نفـر يعنـي    2427316تعـداد   نفر جمعيت بوده است كه از ايـن  2848637داراي  1385شهرستان در سال 
  . در مناطق روستايي شهرستان ساكن بوده اند% 53/14نفر يا  441034نواحي شهري و تعداد 
  اهداف تحقيق

هدف كلي پژوهش تالش در راستاي شناسايي وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد به منظـور  
  ؛همچنين ،تعادلهاي فضايي در سطح شهرستان مي باشد تسهيل برنامه ريزي جهت بهبود نسبي عدم

 بررسي وضعيت مهاجرتي دهستانها و بخش ها در سطح شهرستان مشهد؛ -

                                                            
 .1386 ،سالنامه آماري استان خراسان رضوي ،مركز آمار.  ٤
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 شناسايي تاثير خدمات رساني بر ماندگاري جمعيتي نواحي روستايي؛ -

 .شناسايي تاثير مجاورت با مشهد در وضعيت جمعيتي روستاها نيز مورد توجه مي باشد -
 

  روش تحقيق
جمــع آوري اطالعــات تركيبــي از روش هــاي ميــداني . تحليلــي مــي باشــد –ش تحقيــق ايــن پــژوهش توصــيفي رو

سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن طـي  (كتابخانه اي –و اسنادي) پرسشنامه آبادي و تكميل آن به كمك دهياران(
في از قبيل جدول توزيع فراوانـي،  به منظور تلخيص و توصيف داده ها از آماره هاي توصي. مي باشد) 1365-85سالهاي 

درصد، ميانگين استفاده گرديده است، همچين در موارد متعدد از فرمولهاي جمعيتي از قبيل نرخ رشـد جمعيـت، پـيش    
جهت تحليل داده ها و آزمـون فرضـيات تحقيـق از همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـده        . بيني جمعيت استفاده شده است

 رهمچنين به كمك نرم افزا. است SPSS            بانـك اطالعـاتي مـورد نيـاز تهيـه گرديـد و سـپس بـه پـردازش و طبقـه بنـدي
و پرسشنامه بـا اسـتفاده از نـرم     1365 -85اطالعات مستخرج از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن در دوره زماني 

ترسـيم گرديـده    نقشـه هـاي مـورد نيـاز     Arcviewپرداخته شد و به كمك نرم افـزار  )  SPSSو  Excel(افزارهاي آماري 
 .است

از آنجا كه امكان مطالعه و بررسي كليه آباديها در سطح شهرستان وجود ندارد و نيز با توجه به وجود تشابهات زيـاد  
به كمك روش هاي نمونه گيري تعدادي از آباديها به عنـوان روسـتاهاي نمونـه     ،بين سكونتگاههاي روستايي شهرستان

اسـتفاده  ) 140، 1385حـافظ نيـا،   (ه جهـت تعيـين حجـم نمونـه از فرمـول كـوكران       الزم به ذكر است ك. انتخاب شدند
  :گرديد
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از آنجا كه روستاهاي شهرستان به لحـاظ  . آبادي تعيين گرديد 41حجم آباديهاي نمونه  ،بر اساس فرمول فوق الذكر

تفاوتي كه زمينه ساز ايجاد اختالف در ويژگي  -شتندتعداد جمعيت و وضع جغرافيايي تفاوت هاي زيادي با يكديگر دا
لذا جهت تضمين معرف بودن نمونه و تقليل خطاي نمونـه گيـري، روسـتاهاي     -مي باشد... هاي اقتصادي و اجتماعي و 

) نفـر  500-1500(، متوسط )نفر 500كمتر از (كوچك :مورد نظر با توجه به دامنه تغييرات جمعيت به سه طبقه جمعيتي 
به تفكيك بخش، در جدول زير به ضابطه درآمدند، سپس بر اساس جدول به دست آمده ) نفر 1500بيش از (زرگ و ب

 .از روش نمونه گيري طبقه بندي تخصيص يافته استفاده گرديد
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  .تعداد روستاهاي وارده  به جامعه نمونه به تفكيك بخش ): 2جدول (
  مجموع  مجموع  هرضوي مركزي طرقبه احمد آباد بخش/طبقات جمعيتي

 4 1 11 4 20 نفر500كمتر از 

41  
 3 2 5 3 13 نفر 500 -1500

 1 2 3 2 8 نفر 1500بيشتر از 
  8  5  19  9  41 

 .1385 ،استخراج از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن: مĤخذ
رد بررسـي قـرار   الزم به ذكر است كه جهت پاسخ به سوال اول و دوم تحقيق كليـه روسـتاهاي شهرسـتان مشـهد مـو     

  .گرفت و جهت پاسخگويي به سوال سوم و چهارم تحقيق روستاهاي نمونه مورد بررسي قرار گرفت
  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق

بـا توجـه   . و طبيعي جمعيت استفاده شد متغير وابسته تحقيق موازنه جمعيتي است بدين منظور از اختالف نرخ رشد مطلق
از نرخ رشد طبيعي كشـور اسـتفاده    ،عيت مناطق روستايي در سطح شهرستان موجود نمي باشدبه اينكه نرخ رشد طبيعي جم

جمعيت مورد انتظار  ،به عنوان پايه 1365و جمعيت سال  65-75طي دهه  96/1بدين ترتيب كه بر اساس نرخ رشد  ،گرديد
جمعيـت   ،1375و جمعيت پايه سال  75-85در دهه  61/1و بر اساس نرخ رشد  ،به دست آمد 1375نقاط روستايي در سال 

سپس با به دست آوردن اختالف جمعيت موجود و مورد انتظار به تفكيك سالهاي  ،5برآورد گرديد 1385مورد انتظار سال 
پـس از   ،تقسـيم نمـوديم   1385پرداخته و حاصل را بـر جمعيـت   ) بيست ساله( 65-85به محاسبه اختالف دهه  ،1375و  85

  .حاصل آمد 1365-85درصد موازنه جمعيتي نقاط روستايي طي دوره  ،100ضرب حاصل در عدد 
و سـطح توسـعه   ) نسبت شاغلين در بخش هاي مختلف اقتصـادي (اشتغال  ،متغيرهاي مستقل تحقيق شامل فاصله تا مشهد

نهـا بـه   با توجه به بديهي بـودن دو مـورد اول از تعريـف عمليـاتي آن خـودداري مـي گـردد و ت       . خدماتي روستاها مي باشد
  .تعريف عملياتي سطح توسعه خدماتي روستاها پرداخته مي شود

به طوري كه به . بوسيله حاصل جمع وزن امكانات عمده زير بنايي موجود در روستا به دست آمد: امكانات زير بنايي -
، راه آسـفالته امتيـاز   6امتياز  ، راه آهن به انضمام راه آسفالته3، تلفن امتياز 5، گاز لوله كشي امتياز 5/1آب آشاميدني امتياز 

 .6تعلق گرفت 1و راه خاكي امتياز 3، و شوسه امتياز 5
ايـن خـدمات و امتيـاز آنهـا     . حاصل جمع وزن سه خدمت تفريحي مورد نياز جوانان در هر روستا: امكانات تفريحي -

 .5/1و پارك امتياز  3، باشگاه ورزشي امتياز 2كتابخانه امتياز : عبارتند از
، مركـز  5شـوراي اسـالمي امتيـاز    : عبارتست از حاصل جمع وزن سـه خـدمت اداري بـه شـرح ذيـل     : اداريخدمات  -

 .3، شركت تعاوني امتياز  8خدمات جهاد كشاورزي امتياز 

                                                            
t: فرمول برآورد جمعيت.  5

t rpP )1(.  )1385،121 ،مهدوي( 
 ،1384 ،جمعه پور-  ،استاندارد در نظام سطح بندي خدمات روستايي كه در منابع گوناگون ذكر شده است در امتياز دهي سعي گرديد از امتيازهاي نسبتاً.  ٦

 .اده گردداستف - ...مقاله ارزيابي رابطه بين سطح توسعه يافتگي 
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كـه بـه كمـك حاصـل جمـع وزن خـدمات آموزشـي مسـتقر در روسـتا محاسـبه           : سطح خدمات آموزشي هر روستا -
 9و پـيش دانشـگاهي امتيـاز     8، دبيرسـتان امتيـاز   5، مدرسـه راهنمـايي امتيـاز    1امتياز  بدين منظور به مدرسه ابتدايي. گرديد

 .اختصاص داده شد
به وسيله حاصل جمع وزن سه خدمت بهداشتي در هر روستا تعيين گرديد به طوري كه، بـه  : سطح خدمات بهداشتي -

 داختصاص داده ش 2، داروخانه وزن 8، مركز بهداشت وزن 4خانه بهداشت وزن 
: خدمت ارتباطي مورد استفاده قرار گرفت، اين خدمات و امتياز آنها عبارتند از 6بدين منظور حاصل جمع وزن : ارتباطات - 

، 2، وسيله نقليه عمـومي امتيـاز   2، برخورداري از روزنامه و مجله امتياز 3نسبت خانوارهاي بهره مند از ماهواره در هر روستا امتياز 
، و برخـورداري از شـبكه هـاي راديـويي و تلويزيـوني      2، برخورداري از دفتر مخابرات امتياز 3ت امتياز دسترسي عمومي به اينترن

 .1امتياز
ابتدا الزم است توزيع جمعيت روستايي بر اساس طبقات  ،به منظور بررسي وضعيت مهاجرتي نواحي روستايي شهرستان مشهد

  .جمعيت در سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد حاصل آيد مختلف جمعيتي تشريح تا شناختي نسبي از پراكنش كنوني
  توزيع جمعيت در نواحي روستايي شهرستان مشهد

% 62بـر اسـاس جـدول حـدود     . توزيع جمعيت روستايي شهرستان مشهد را در طبقات مختلف جمعيتي نشان مي دهد 3جدول
از جمعيـت شهرسـتان را در خـود جـاي داده     % 12ا نفـر جمعيـت دارنـد كـه تنهـ      500آباديها در سطح شهرسـتان مشـهد كمتـر از    

ايـن امـر بيـانگر كوچـك بـودن عمـده       ). هسته هاي جمعيتي كم توان، در حال تخليه و پراكنده و ايزولـه در سـطح شهرسـتان   (اند
دارنـد،  نفر جمعيت  2500روستاها بيش از % 7/6سكونتگاههاي روستايي در سطح شهرستان مشهد مي باشد، از طرفي با اينكه تنها 

 5000سكونتگاه روستايي در سطح شهرسـتان بـيش از    11نيز با اينكه تنها . از جمعيت شهرستان را شامل مي شوند% 52با اين حال 
ايـن  ). هسته هاي جمعيتي پرتوان با رشد انفجاري(جمعيت روستايي شهرستان را شامل مي شوند% 38نفر جمعيت دارد، اما حدود 
قلعـه خيابـان، طـرق، مشـهدقلي، نـوده، شـهر       : مدتاً شكل و فرم شهرك را به خود گرفته انـد شـامل   روستاها كه در حال حاضر ع

 10مي شوند كـه اغلـب در محـدوده     7دانش، گرجي سفلي، قلعه نو عوارض، سيس آباد، دهرود، دوست آباد و حسين آباد قرقي
 .دان دور با مشهد ادغام خواهند شدكيلومتري مادرشهر مشهد با رشد بي رويه و انفجاري، در آينده اي نه چن

 
 
 
 
 

  
                                                            

گرجي سفلي و حسين آباد قرقي مابقي اين روستاها در داخل محدوده و حريم شهري مادرشهر  ،ذكر است كه به استثناي روستاهاي دهرودالزم به .  ٧
 ). 1386 ،مهندسين مشاور فرنهاد. (مشهد واقع هستند
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  .1385توزيع جمعيت روستايي شهرستان مشهد بر حسب طبقات جمعيتي، ): 3جدول (
 آبادي  )نفر(جمعيت   

  طبقات جمعيتي
 تعداد  درصد  درصد تجمعي  درصد تجمعي  درصد  تعداد

1.3  1.3  5267  23.4  23.4  102   نفر 100كمتر از 

12  10.8  44757  61.9  38.5  168   نفر 100 -499

33.2  21.2  88309  85.8  23.9  104   نفر 500 -1499

48  14.8  61450  93.3  7.6  33   نفر 2499-1500

62.2  14.2  59309  97.5  4.1  18   نفر 4999-2500

100  37.8  157223  100  2.5  11   نفر 5000بيشتر از 

-  100  416315  -  100  436   جمع

 .1385 ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن: ماخذ
 
 

  .1385توزيع جمعيت روستايي شهرستان مشهد بر حسب طبقات جمعيتي، ): 1نمودار (
  

  
  وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي شهرستان

پديده مهاجرت يكي از پيچيده ترين پديده هاي جمعيتي است  كه سبب توسعه و گسترش بي رويه شـهرها از يـك   
خصوصـاً مهـاجرت    ،مان گونه كه مي دانيم در خصوص مهـاجرت ه ،سو و تخليه روستاها از سوي ديگر گرديده است

در ايـن   ،بنـابراين جهـت محاسـبه آن از روش غيـر مسـتقيم بهـره مـي برنـد         ،روستائيان آمار دقيقي در دست نمي باشـد 
كـه در ايـن    ،خصوص مي توان با معيارهاي مختلف وضعيت مهاجرت را بررسي و تقسيم بندي هاي متفـاوتي ارائـه داد  

محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت و تالشـمان بـر ايـن بـود كـه ضـمن        65-85 »ساله 20موازنه جمعيتي «ضابطه تحقيق 
 .انعكاس واقعيت به قدر كافي جامع باشد

تعيين ضابطه اي براي برآورد ابعاد كمي مهاجرت به دليل نبود آمار رسمي و نيز عدم امكان پـيش بينـي جمعيـت بـر     
 61/1، يعنـي  1375 -85تناب ناپذير است، كه مي توان رشد طبيعي جمعيـت كشـور در دهـه    اساس روش بقاء نسبي، اج

با توجه به دامنه تغييرات نرخ رشـد و موازنـه جمعيتـي نـواحي      4جدول شماره . درصد را به عنوان ضابطه در نظر گرفت
  .روستايي در سطح سكونتگاهها و دهستانهاي شهرستان  تنظيم گرديده است
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  .ابط تعيين وضعيت مهاجرت بر اساس نرخ رشد جمعيتضو): 4جدول(

 .138: 1386 ،شاهي اردبيلي: مأخذ
 1375و  1365سكونتگاه طي دهـه هـاي    20تعداد  ،سكونتگاه روستايي 479از بين  ،بر اساس بررسي هاي انجام شده

 459لذا اين سكونتگاهها در مطالعه حاضر حذف گرديدند و تعداد روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـه     . فاقد جمعيت بوده اند
 4وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي شهرسـتان مشـهد را بـر اسـاس جـدول شـماره        5جدول. روستا تقليل يافت
 .نمايش مي دهد

  .ساله جمعيتي 20وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد بر اساس موازنه ): 5دولج(
  درصد درصد تعداد وضعيت مهاجرتي سكونتگاههاي روستايي شهرستان مشهد

 19.8 91  فرست
70.4  

  50.5  232  فرست شديد
  7.8 7.8 36 ثبات نسبي
 12.6 58 پذير

21.8  
 9.2 42  پذير شديد

  100 100 459 جمع
  يافته هاي تحقيق

  روستاهاي شهرستان با موازنه منفي جمعيتي در حال از دست دادن جمعيت خود هستند% 70.4بر اين اساس. 
  تا  -5روستاهاي شهرستان مشهد داراي ثبات نسبي جمعيتي بوده اند و موازنه جمعيتي آنها بين % 7.8همچنين

 .درصد متغير بوده است+ 5
  تاهاي شهرستان با موازنه مثبت جمعيتي مهاجر پذير و مهاجرپذير شديد بوده اند اين روس% 21.8همچنين

مي باشند كه روز به روز به لحاظ ) سكونتگاه 11(روستاها عمدتاً شامل روستاهاي غده اي مجاور كالنشهر مشهد 
در . ب مي شوندمجاورت با مشهد در حال متورم شدن هستند و در واقع سكوي پرتاب به كالنشهر مشهد محسو

  ). 6جدول(ادامه به منظور بيان بهتر وضعيت پراكنش موازنه جمعيتي روستاها از چارك ها استفاده گرديد 
  .چاركهاي درصد موازنه جمعيتي سكونتگاههاي روستايي مشهد): 7جدول(

 چارك ها

25 76.05- 

50 25.36- 

75 0.17 

 459 جمع

  يافته هاي تحقيق

  پذير شديد  پذير  ثبات نسبي  فرست  فرست شديد  وضعيت مهاجرت
سطح سكونتگاههاي 

  روستايي
  وبيشتر 4/4  3/4تا  2/2  1/2تا  1/1  +1تا  -3/1  وكمتر -4/1  نرخ رشد

  وبيشتر+ 1/30  +30تا + 5  -5تا+ 1/5  -5تا  -25  وكمتر  -1/25  )درصد( موازنه 
سطح بخش ها و دهستان 

  ها
  4/5  5/3تا 2/2  1/2تا 1/1  +1تا -4/1  -5/1تا  -6/1  نرخ رشد

  وبيشتر+ 1/30  +25تا + 5  -5تا +  5  -25تا  -1/5  و كمتر  -25  )درصد ( موازنه 
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يعنـي يـك   . و كمتر بوده است 76روستاهاي شهرستان مشهد منفي % 25ساله  20جمعيتي بر اين اساس موازنه  -
  .جمعيت خود را از دست داده اند% 76چهارم روستاهاي شهرستان طي دوره بيست ساله حدود 

 .جمعيت خود را از دست داده اند% 25.26روستاهاي شهرستان مشهد حدود % 50 -
% 25درصــد و كمتــر بــوده انــد و تنهــا      0.17ازنــه جمعيتــي  روســتاهاي شهرســتان مشــهد داراي مو  % 75 -

 .بوده اند% 0.17روستاهاي شهرستان داراي موازنه جمعيتي بيش از 
  وضعيت مهاجرتي در سطح بخش ها و دهستانهاي شهرستان

بوده است، كـه حـاكي   % 8حدود  75-85موازنه جمعيتي نواحي روستايي شهرستان مشهد در دهه  7بر اساس جدول 
اما موازنه جمعيتي در بخـش هـاي مختلـف شهرسـتان مشـهد متفـاوت       . هاجرپذيري نواحي روستايي شهرستان استاز م

، طرقبـه بـا   %11.5مهاجر پذير و ساير بخش ها به ترتيب رضويه با منفـي  % 17است به طوري كه بخش مركزي با موازنه 
  . مهاجرفرست بوده اند% 6و احمدآباد با منفي % 7.7منفي 

  .در بخش هاي شهرستان مشهد 75-85موازنه مهاجرتي  ):7جدول(
  

  وضعيت مهاجرت  موازنه به درصد  موازنه به نفر 1385جمعيت 85برآورد جمعيت 1375جمعيت  بخش
  فرست 6.03- 3076- 46075 54046 50970 احمدآباد

  فرست 7.76- 2425- 28699 33664 31239 طرقبه
  پذير 190752 223752 269879 46127 17.09 مركزي
  فرست 11.54- 7452- 61380 71999 64547 رضويه

  پذير 326906 383461 416635 33174 7.96 شهرستان مشهد
  .ومحاسبات نگارنده 1375-85مركز آمارايران،:مأخذ

  
  .1385درصد جمعيت روستايي هر يك از بخش هاي شهرستان مشهد در سال ): 2نمودار (
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عالوه بر گسـتردگي بخـش، در    ،75-85ان مشهد در بخش مركزي طي دهه علت تمركز جمعيت روستايي شهرست
استقرار درصد زيادي از صنايع و مراكز صنعتي شهرستان در بخش مركزي مي باشد كه به دليل ايجـاد زمينـه اشـتغال،    

  . جاذب جمعيت بوده است
در بخش مركـزي بـا موازنـه    در سطح دهستانها نيز موازنه جمعيت بسيار متفاوت است به طوري كه دهستان طوس 

در بخـش رضـويه هـر سـه     . مهاجرپـذير مـي باشـد   % 13مهاجرپذير شديد و پس از آن دهستان تبادكان با موازنـه  % 31
مي توان گفت در شهرستان مشهد كانون مهاجرت در . مهاجر فرست بوده اند) آبروان، پائين واليت و ميامي(دهستان 

در نهشـته هـاي كشـف    (وجود شهرك صنعتي طوس، اراضـي زراعـي آبـي    . سطح دهستانها، دهستان طوس مي باشد
قوچان همگي از جمله داليلي است كـه   -، مجاورت با مادرشهر مشهد و واقع شدن در مسير جاده ارتباطي مشهد)رود

 .فرصت هاي شغلي را در اين دهستان باال برده و موجب مهاجرپذيري باالي اين دهستان گرديده است
  .در دهستانهاي شهرستان مشهد 75- 85زنه مهاجرتي موا): 8جدول (

                   

  .الزم به ذكر است كه در مواردي به بازسازي جمعيت اقدام گرديده است. 1375 ،1385 ،مسكنسرشماري عمومي نفوس و : ماخذ

جمعيت  دهستان
1375  

85برآورد جمعيت
  1.61با نرخ رشد 

جمعيت
1385  

موازنه
  به نفر

موازنه به 
  وضعيت مهاجرت  درصد

  فرست 22.92- 4117- 18821 22077 17960 پيوه ژن
  پذير 27254 31969 33010 1041 3.15 سرجام
  ثبات نسبي 13253 15546 15788 242 1.53 شانديز
  فرست 17.26- 2667- 15446 18118 15451 طرقبه 
  پذير 52749 61875 71205 9330 13.10 تبادكان
  پذير شديد 75879 89006 12887239866 30.93 طوس
  فرست شديد 37.37- 2652- 8310 9748 7096 كارده

  پذير 15734 18456 20627 2171 10.53 ميان واليت
  پذير 23562 27638 29189 1551 5.31 كنويست
  فرست شديد 32.11- 4140- 14518 17030 12890 درزآب
  فرست 5.02- 683- 12186 14294 13611 آبروان

  فرست 14.72- 951- 6316 7409 6458 پائين واليت
  فرست 13.08- 5818- 42878 50296 44478 ميامي



 

١۵٣۵ 
 

  
  .در دهستانهاي شهرستان مشهد 75- 85موازنه مهاجرتي ):  3نمودار(

  
در حال حاضر مشكل عمده نواحي روستايي شهرستان مشهد تداوم مهاجرت از نـواحي   ،همان گونه كه مالحظه گرديد

شمال شرق و شمال غرب يـا دهسـتانهاي طـوس و    (كز جمعيت روستايي در بخشهاي محدودي از شهرستان كم توان و تمر
اين امر موجب بهره برداري جمعيت از توانهاي بخش هـاي محـدودي از شهرسـتان و    . مي باشد) تبادكان در بخش مركزي

  . وني مادرشهر مشهد مي گرددگسترش محدوده هاي حاشيه نشين شهري در اثر توسعه بي برنامه روستاهاي پيرام
  در روستاهاي نمونه سطح توسعه خدماتي و مهاجرت

ــر مشــاهده مــي شــود   ــه كــه در جــدول زي ــه كــه مركزيــت خــدمات  % 60حــدود  ،همــان گون روســتاهاي نمون
ايــن امــر بيــانگر شكســت راهبردهــاي . بــه لحــاظ مهــاجرتي وضــعيت مهــاجر فرســتي شــديد دارنــد ،رســاني دارنــد

تصــور بــر ايــن بــود كــه بــا ارائــه خــدمات بــه نــواحي روســتايي مــي   ،ســال اخيــر اســت 30 توســعه روســتايي طــي
 . توان فاصله روستا و شهر را كاهش و ماندگاري جمعيت را در نواحي روستايي افزايش داد
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  .1385آباديهاي نمونه در شهرستان مشهد در سال ): 9جدول(
 طبقات

 آبادي دهستان  بخش  جمعيتي
فاصله تا 
  مشهد

وازنه درصد م
  جمعيتي

وضعيت 
  مهاجرتي

مركزيت 
  8خدماتي

 از 
متر

ك
500 

  نفر

  احمدآباد

  - فرست شديد 88.8-  60 معصوم آباد پيوه ژن
  - فرست شديد 80.3-  60 سرنيش سرجام
  - فرست شديد 32.8- 17 رباط خاكستري سرجام
  - فرست شديد 34.5- 40 جنيد دراز سرجام

  * فرست شديد 173.2- 30 ازغد طرقبه  طرقبه

 رضويه

  - فرست 11.2- 45 تيمورآباد آبروان
  - فرست شديد 30.2- 45 قرقروك سفلي آبروان

  -  فرست 5.1- 80 جرخشك سفلي پائين واليت
  - فرست شديد 122.9-  5 خادم آباد ميامي

  مركزي

  - پذير 8.1  22 گوارشكي تبادكان
  -  پذير شديد 81.5  40 دهسرخ تبادكان

  - فرست 17.3-  30 شوراب وسط
  - فرست شديد 72.7-  45  خواجه حسين آباد  كارده

  - فرست شديد 46.5-  30 توپدرخت ميان واليت
  - فرست 23.2-  20 ريحان ميان واليت
  - فرست 17.6- 25 شاهين قلعه ميان واليت
  - پذير 12.2 40 شيرحصار ميان واليت
  -  نسبي ثبات 0.8 3 شيرحصار كنويست
  - پذير 9.3 6 كالته فيض آباد كنويست
  - پذير 11.6 35 خرق درزآب

تا  500
150

0
 

نفر
 

 احمدآباد

  - فرست شديد 70.4-  60 ده سرخ سرجام
  *  فرست شديد 25.8-  60 سرغايه سرجام
  - فرست 17.3-  65  صيداباد  پيوه ژن

 طرقبه
  - فرست 16.2-  14 حصارسرخ شانديز
  * فرست شديد 100.3-  30  گكن  طرقبه

  رضويه
  - فرست 19.7-  45 سليماني آبروان

  - پذير 7.5  75 شورك ملكي پائين واليت
  * فرست شديد 62.7-  45 ميامي ميامي

 مركزي

  * فرست شديد 66.6- 65 خورعليا تبادكان
  - فرست شديد 38.4- 37 گوجگي باال تبادكان
  - فرست 10.5- 8 محمدآبادايلخاني طوس
  - فرست 16.6- 22 زاك درزآب

                                                            
 33-45 ،1385شايان،  ،نظام سطح بندي خدمات روستايي در شهرستان مشهد.  8
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  -  پذير 22.9 35 جاللي ميان واليت

 از 
ش

بي
150

0
 

  نفر

 طرقبه
  * فرست 10.9- 12 حصار طرقبه
  * فرست شديد 83.5- 48 زشك شانديز

  مركزي
  - پذير 22.3 25 ساغروان ميان واليت
  * پذير 15.5 3 دهرود تبادكان
  -  ر شديدپذي 72.9  17 اسالميه طوس

  * ثبات نسبي 3.9-  75 ديزبادسفلي پيوه ژن احمدآباد

  رضويه
  * ثبات نسبي 0.2-  25 جيم آباد ميامي
  - پذير 7.9  8 ساالرآباد ميامي

  10  -  -  -  41  جمع
 .1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : محاسبه و استخراج بر اساس

  
  .يي در شهرستان مشهد به تفكيك دهستانتوزيع فضايي سكونتگاههاي روستا): 1نقشه ( 

به منظور بررسي رابطه بـين سـطح توسـعه خـدماتي و مهـاجرت از آزمـون همبسـتگي پيرسـون اسـتفاده شـده اسـت            
  .9همبستگي پيرسون بين سطح توسعه خدماتي و مهاجرت): 10جدول(                ).10جدول(

 موازنه جمعيت: متغير وابسته

  Sig. (2-tailed)  Pearson Correlation  متغير هاي مستقل

  0.16  0.322  سطح خدمات آموزشي
  0.15  0.340  سطح خدمات بهداشتي
  -0.04  0.789  سطح خدمات زيربنايي
  -0.35 0.025 سطح خدمات اداري

  0.05  0.743  سطح خدمات ارتباطي
  -0.04 0.793 سطح خدمات تفريحي

  

                                                            
فاقد  0.05قابل تعميم به جامعه آماري بوده و نتايج با سطح معناداري بيشتر از  0.05كمتر از ) sig(الزم به ذكر است كه نتايج حاصله با سطح معناداري .  ٩

 .قابليت تعميم به جامعه آماري مي باشد
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افـزايش سـطح امكانـات آموزشـي و بهداشـتي در روسـتاهاي نمونـه        نتايج حاصل از همبستگي  نشان مي دهد كه با 
همچنـين افـزايش امكانـات زيربنـايي و تفريحـي و اداري در رونـد       . موازنه جمعيت بـا مقـدار كمـي افـزايش مـي يابـد      

اما با افزايش امكانات ارتباطي در نواحي روستايي شهرستان ماندگاري جمعيت . ماندگاري جمعيت تاثيري نداشته است
اما خالصـه كـردن    ،در مجموع اگر چه افزايش امكانات خدماتي در نواحي روستايي ضروري است. افزايش يافته است

توسعه روستايي در ارائه خدمات و امكانات به اين نواحي بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادي و افزايش فرصـت هـاي   
 .شغلي نسخه اي ناموفق بوده است

  روستاهاي نمونه عوامل اقتصادي و مهاجرت در
پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي مختلف دنيا نشان مي دهد كه اگر چه عوامل اقتصادي و غير اقتصادي در ايجاد 

شهري مؤثرند، اما بي ترديد نقش برجسته عوامل اقتصادي در فرآيند تصميم گيري براي /انگيزه مهاجرت هاي روستا
در بين عوامل اقتصادي تأثيرگذار، عده زيادي اولويت را به عامل ). 89: 1380،طاهرخاني( مهاجرت غير قابل انكار است

        . در اين تحقيق اشتغال با استفاده از بررسي شاغلين در بخش هاي سه گانه اقتصادي كمي مي گردد ،اشتغال مي دهند

  .نسبت شاغلين در بخش هاي اقتصادي و مهاجرت ،همبستگي پيرسون بين فاصله): 11جدول(
 موازنه جمعيت: متغير وابسته

  Sig. (2-tailed) Pearson Correlation  متغير هاي مستقل
  -0.27  0.041  فاصله تا مشهد

  -0.50  0.001  نسبت شاغلين در بخش كشاورزي
  -0.05  0.775 نسبت شاغلين در بخش صنعت
  0.47  0.002 نسبت شاغلين در بخش خدمات

ن بيانگر وجود رابطه اي معكوس بين متغير فاصـله تـا مشـهد و مهـاجرت مـي      نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسو
بـا  . موازنه جمعيـت در آنهـا كمتـر مـي باشـد      ،به عبارتي هرچه فاصله سكونتگاههاي روستايي از مشهد بيشتر گردد. باشد

ه قابليـت تعمـيم بـه    ، مي توان گفت كه نتايج به دست آمـد )=0.041sig( توجه به سطح معناداري در آزمون اين فرضيه  
  . درصد تأييد مي شود 95جامعه آماري را داشته و فرضيه تحقيق با اطمينان 

همچنين نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان مي دهد كه بين اشتغال در بخش كشاورزي و موازنـه جمعيـت رابطـه    
جمعيـت در نـواحي روسـتايي     اي منفي و معكوس وجود دارد بدين معنا كه بخش كشاورزي اثر چنـداني بـر نگهداشـت   

  .دليل اين امر پديده خشكسالي و درآمد اندك ناشي از آن طي سالهاي اخير مي باشد. شهرستان نداشته است
بدين معنا كه با افـزايش اشـتغال   . مي باشد 0.47مثبت و به ميزان  ،رابطه بين اشتغال در بخش خدمات و موازنه جمعيت

در واقع اگر چه در گذشته محوريت بخش كشـاورزي در اقتصـاد   . ايش مي يابددر بخش خدمات ماندگاري جمعيت افز
ت دوام داشـت ولـي بـا گسـترش بـازار و تـأثير                روستا با توجه بـه اقتصـاد بسـته و ويژگـي هـاي روسـتا و روسـتائيان قابليـ

و اجتماعي مشكل بتوانـد  انكارناپذير آن بر فضاهاي روستايي و ناپايداري هاي موجود در ابعاد مختلف؛ طبيعي، اقتصادي 
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لذا افزايش فعاليتهاي غيركشـاورزي در نـواحي   . پايداري سكونت و اشتغال را در نواحي روستايي شهرستان تضمين نمايد
  .روستايي به دليل خشكسالي هاي اخير اثر مثبتي بر ماندگاري جمعيت خواهد داشت

  جمع بندي
ضـمن   ،نتگاهي استان خراسـان رضـوي و شهرسـتان مشـهد    در حال حاضر مادرشهر مشهد در راس سلسله مراتب سكو

شـهر را رونـدي شـهرگرا و مركـز پيرامـون بخشـيده        -منابع و جريانهاي محلي و روستايي روابط روسـتا  ،جذب امكانات
نتيجه زود هنگام چنين وضعيتي، شيوع پديده ي ماكروسفالي، بزرگ سري و تمركز گرايي شـديد كـالن شـهري،     ،است

 .عدم تعادل فضايي در سطح شهرستان مشهد شده است شهري و شكل گيري حاشيه نشيني و نهايتاً -تامهاجرتهاي روس
نوعي از مناسبات و روابط مكاني ـ فضايي حـاكم گرديـده اسـت كـه       ،در واقع در سطح شهرستان مشهد و حتي استان

را بـر آن اطـالق   ) هـاي روسـتايي   وزهحـ (و پيرامون ) شهر مشهد(در قالب قطب » دوگانگي فضا«توان به جرات عنوان  مي
ها و امكانات در شـهر مشـهد    پيامد اين شرايط تضعيف رو به تزايد فضاهاي روستايي و قطبي شدن جمعيت، فعاليت. نمود

اي گشـته، بطوريكـه ادامـه رونـد      اي و ناحيـه  جوئي هاي ناشي از مقياس شده و منجر به عـدم تعـادل منطقـه    به علت صرفه
وضـعيت  . از پيش استقرارگاههاي روستائي را بويژه در نواحي حاشيه اي شهرستان فراهم آورده است مذكور تخليه پيش

سـكونتگاههاي   عمومـاً (موجود نواحي روستايي شهرستان مشهد، بيانگر تخليه شديد جمعيتي نواحي روسـتايي كـم تـوان    
ها طي دهه هاي اخير است، به طـوري كـه طـي    و ناپايداري شديد اين سكونتگاه) خانوار 20نفر يا  100روستايي كمتر از 

سالهاي اخير روند تخليه آباديهاي شهرستان مشهد به دليل تشديد ناپايداري هاي زيسـت محيطـي، اقتصـادي و اجتمـاعي     
  ). 173: 1389 ،قاسمي(سرعت گرفته است، چاره جويي جهت رفع اين معضل امري است ضروري

شـهري  /نقش اصلي را در مهـاجرت هـاي روسـتا   ...) نبود فرصت هاي شغلي و (با توجه به اين امر كه عوامل اقتصادي 
را  »رويكرد متنوع سازي فعاليتهاي اقتصادي«لذا از بين رويكردهاي مختلف توسعه پايدار روستايي  ،شهرستان مشهد دارد

الزم بـه  . نهاد مي شـود به منظور پايدارسازي اقتصاد روستايي جهت ايجاد پايداري جمعيتي نواحي روستايي شهرستان پيش
بـديهي اسـت در طراحـي نظـام هـاي اقتصـادي       . ذكر است كه در حال حاضر اين راهبرد مورد تاكيد بانك جهاني اسـت 

راهبردهـاي پيشـنهادي در ايـن    . را بايد تواماً مدنظر قـرار داد ) طبيعي، اقتصادي و اجتماعي(متنوع، محدوديت هاي منطقه 
  :زمينه به شرح ذيل مي باشد

 يل گروههاي كاري در سطح ملي و محلي به منظور حمايت از اقتصاد روستاييتشك -

 رشد بخش غيركشاورزي در نواحي روستايي -

 ايجاد امنيت سرمايه گذاري اقتصادي در نواحي روستايي -
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