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  تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه اي و تحوالت نظام شهري
  ) استان خراسان رضوي: مطالعه موردي( 

  

  جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه حكيم سبزواري استاديار، يعقوب زنگنه
 سبزواريدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه حكيم ، ∗داود سميعي پور

 استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه حكيم سبزواري، عليرضا حميديان
  

  

  چكيده
يكي از راهبردهاي مهمي كه در نـيم قـرن اخيـر بـراي مقابلـه بـا عـدم تعـادل منطقـه اي ناشـي           
ت شـهرهاي كوچـك و ميـاني             ه قـرار گرفتـه اسـت، تقويـ از رشد فزاينده شـهرهاي بـزرگ مـورد توجـ

در ايـران نيـز در سـال هـاي اخيـر بررسـي و تحليـل نقـش و عملكـرد          . ر نظام شـبكه شـهري اسـت   د
شــهرهاي كوچــك و ميــاني در توســعه منطقــه اي مــورد توجــه جغرافيــدان قــرار گرفتــه و مطالعــات  

ــا، در تحقيقــات انــدكي موضــوع تبــديل . متعــددي در رابطــه بــا ايــن موضــوع انجــام گرفتــه اســت ام
ه           روستا به شـهر و ب  ازتـاب هـاي فضـايي آن در نظـام شـبكه شـهري و توسـعه منطقـه اي مـورد توجـ
بـر ايـن اسـاس هـدف اصـلي ايـن تحقيـق بررسـي و تحليـل اثـرات تبـديل روسـتا             . قرار گرفته اسـت 

ــه شــهر و نقــش آن در توســعه منطقــه اي و نظــام شــبكه شــهري در اســتان خراســان رضــوي در     ب
ت و روش انجــام پــژوهش حاضــر براســاس ماهيــ. تاســ) 1390تــا  1335دوره (طــي نــيم قــرن اخيــر

ــه و تحليــل داده هــا از شــيوه  . تحليلــي مــي باشــد -تحقيقــات توصــيفي وتحقيــق جــز جهــت تجزي
 شـده اسـتفاده   تجزيه و تحليل كمي بـا تكيـه بـر مـدل هـا و تكنيـك هـاي برنامـه ريـزي منطقـه اي          

بــه شــهر در افــزايش نتــايج ايــن پــژوهش نشــان مــي دهــد كــه ســهم فرآينــد تبــديل روســتا . اســت
درصــد ميــزان افــزايش كــل  20خــالص جمعيــت شــهري اســتان خراســان رضــوي؛ رقمــي كــم تــر از

بــا وجــود ايــن روســتاهاي تبــديل شــده بــه شــهر توانســته انــد در جــذب و نگهداشــت  . بــوده اســت
عيــت و تعــديل جمعيــت موفّــق عمــل نمــوده و در كــل تــأثير مثبتــي در بســامان ســازي فضــايي جم

در رابطــه بــا تحليــل نظــام شــهري منطقــه مــورد مطالعــه، .نظــام ســكونتگاهي منطقــه داشــته باشــند
شــاخص هــاي تمركــز شــهري و نخســت شــهري نشــان مــي دهنــد كــه در تمــامي دوره هــاي مــورد  
ــه ســمت تعــادل نســبي حركــت     ــا، نظــام شــهري منطقــه ب ــا اضــافه شــدن شــهرهاي نوپ مطالعــه، ب

  . نموده است

  كليدي واژگان 
  . خراسان رضوي، تبديل روستا به شهر، توسعه منطقه اي، نظام شهري

                                                 
  Email: Samiee313@gmail.com                                       نويسنده مسئول  -  ∗
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  18                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

 مقدمه - 1
 بيان مسأله و ضرورت انجام تحقيق -1-1

با ظهور انقالب صنعتي و با گسترش شتابان شهرها، مخصوصاً متروپل ها، جوامع انساني ساكن در آنهـا، بـا   
ن مشكالت، تمركزگرايي شديد در يك يا چند شـهر و  يكي از بارزترين اي. مشكالت عديده اي روبه رو شده اند

  )166: 1386سرايي و اسكندري؛(گسيختگي نظام سلسله مراتبي شهري در اكثر كشورها مي باشد
امروزه مشكالت فزاينده شهرهاي بزرگ و روند رو به افزايش شهرنشيني در جهان، به ويژه در كشورهاي رو 

ت     . ي هاي توسعه به شـمار مـي رود  به توسعه، از عوامل بازدارنده استراتژ در چنـين كشـورهايي، رشـد جمعيـ
شهرنشين، و گسترش لگام گسيخته شهرها، پيامدها و مشكالت چـاره ناپـذير اقتصـادي، اجتمـاعي و زيسـت      

در نتيجه اين مشكالت، تحليل گران مسـايل  ). 232: 1386ابراهيم زاده و همكاران؛(محيطي پديد آورده است 
، توجه خود را به توسعه شهرهاي كوچك و متوسط، بـه عنـوان يـك اسـتراژي الزم بـراي      شهري و منطقه اي

چـرا   (Mahdibeigi et al; 2010:158).مقابله با عدم تعادل ناشي از توسعه شهرهاي بزرگ، معطوف كـرده انـد  
مديد روند كه، تا هنگامي كه رشد شهري صرفاً به چند شهر بزرگ محدود باشد، گرايش بيشتري به تشديد و ت

  ). 7: 1380ايزدي؛(رشد در اين مراكز خواهد بود تا انتقال تدريجي آنها به مراكز شهري كوچك تر 
در كشور ما نيز اين رشد شتابان جمعيت شهرنشين به وضوح قابل مشـاهده اسـت بـه طـوري كـه ميـزان       

از عوامـل  .يده اسـت رسـ  1390درصد در سال  4/71به رقم  1335درصد سال  4/31شهرنشيني كشور از رقم 
عمده رشد درصد شهرنشيني در اين مدت مي توان به نرخ رشد طبيعي جمعيت در شهرها، مهاجرت از روستا 
ت          به شهر، اسكان و تمركز عشاير در شهرهاي نوبنيـاد، و تبـديل روسـتا بـه شـهر در جريـان افـزايش جمعيـ

آبادي هاي اطراف شهرهاي بـزرگ و نيـز بـاز     روستاهاي بزرگ و رسيدن آن به آستانه جمعيتي شهر، استحاله
  ).49: 1390نفيسي فرد؛ (تعريف شهر در تقسيمات كشوري اشاره كرد

امروزه تمامي نظريه پردازان، محقّقـان و برنامـه ريـزان بـه ايـن يقـين رسـيده انـد كـه بـدون يـك نظـام             
بر اين مبنا . ق نخواهد شدسكونتگاهي متناسب و يك سلسله مراتب عملكردي سكونتگاهي، اهداف توسعه محقّ

روند تكاملي نظريات و راهبردهاي سكونتگاهي در طي دهه هاي اخير به سمت توسعه و بهبود سكونتگاه هاي 
چرا كه، توجه به توسعه سطوح برتر سـكونت  . سطوح مياني و پاييني نظام سلسله مراتبي سوق پيدا كرده است

بنابر اين، يكي از مهم ). 1: 1380ايزدي؛(ا محقّق نساخته استاهداف توسعه ر) شهرهاي بزرگ(گاه هاي انساني
ترين و مؤثّرترين تالش ها در جهت دستيابي به توسعه متوازن، توجه و تمركز يافتن بـر شـهرهاي كوچـك، و    

  ) .13: 1388فني؛(تعيين و ارزيابي نقش آنها در توسعه و توسعه منطقه اي است
سرمايه داري در چارچوب اقتصاد متكّي به نفـت سـبب ركـود بخـش      سدر نيم قرن اخير، در ايران، توسعه

حاصل اين پويش، از ميان رفتن نقش شهرهاي كوچك و پيدايش نوعي شبكه . كشاورزي و رشد شهري گرديد
 -شهري است كه به آن شبكه شهري زنجيره اي مي گويند كه به شكل گيـري الگـوي توسـعه فضـايي مركـز     

با شكست سياست قطب رشد و تبعات منفي ناشي از ). 3: 1388رابي و موسوي؛ض(پيرامون منجر گرديده است
. شهري به خصوص راهبرد يوفرد حركت نمود -آن، بعد از جنگ، سياست كلّي به سمت سياست توسعه روستا 

ر مبناي اين راهبرد عدم تمركز سرمايه گذاري ها در سكونتگاه هاي انساني با تأكيد بر استراتژي توسعه بر محو
شهري در تأمين حداقل شرايط براي مردم روستايي است كه آنها را قادر مي سازد تا جوامع روستايي خـود را  

اين راهبرد در ايران به شـكل تبـديل روسـتاهاي بـزرگ بـه شـهرهاي       . اقتصادي برسانند -به توسعه اجتماعي
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 19              1392پاييز ، سيزدهم، شماره چهارممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

هـاي ناحيـه اي نمـود پيـدا كـرد      كوچك در جهت خارج نمودن روستاها از انزواي جغرافيايي و تحقّق تعـادل  
سال هاي اخير، توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارتقـاي  ؛ به طوري كه طي )169: 1386سرايي و اسكندري؛(

ت زندگي نـواحي روسـتايي در ايـران مـورد     هاي اصلي بهبود كيفي روستاها به شهر، به عنوان يكي از سياست
اخير، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شـهر ارتقـا يافتـه     توجه قرار گرفته است و در اين مسير طي چند دهه

  ). 33: 1389رضواني و ديگران؛(اند
يكي از موضوعات مهمي كه در سال هاي اخير مورد توجه جغرافيدانان ايران بوده اسـت بررسـي و تحليـل    

ا، در تحقيقـات   . نقش و عملكرد شهرهاي كوچك و مياني در توسعه منطقه اي بوده اسـت  انـدكي موضـوع   امـ
تبديل روستا به شهر و بازتاب هاي فضايي آن در نظام شبكه شهري و توسعه منطقه اي مورد توجه قرار گرفته 

بر اين اساس هدف اصلي اين تحقيق بررسي و تحليل اثرات تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسـعه  . است
  .  مي باشد) 1390تا  1335دوره  (اخيرمنطقه اي و نظام شهري در استان خراسان رضوي طي نيم قرن 

 پيشينه تحقيق در جهان و ايران -1-2
ايده و موضوع مطالعه و بررسي شهرها يا نقاط شهري كوچك در دنياي تحقيقات علمي، شايد اولين بار بـا  

آغاز و مطرح گرديد كه جديدترين موضوع در ) 1976(و بحث مركز توسعه روستايي فانل) 1970(كار جانسون
بدون شك، از مصرترين طرفداران اين ديدگاه، دنيس راندينلي . رنامه ريزي توسعه فضايي و منطقه اي بودكار ب
شهرهاي درجه دوم در كشـورهاي در حـال   "و نوشته اش تحت عنوان ) 1978(كار او با همكاري رودل . است

  ).     10: 1375فني؛(، بحث عميق و پرتواني راجع به موضوع فراهم آورد "توسعه
به منظور ايجـاد نظـام سـكونتگاهي متناسـب و يكپارچـه و       1970راهبرد توسعه شهرهاي كوچك از دهه 

ه    1980ايـن راهبـرد از آغـاز دهـه     .الگوي عادالنه تر اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قـرار گرفـت   مـورد توجـ
اطق شـهري در شـهر رم   به گونه اي كه، در كنفرانس هاي بين المللي جمعيت و آينـده منـ  . بيشتري واقع شد

بـر  ) هابيتـت دو (و دومين كنفرانس سازمان ملل درباره سكونتگاه هاي انسـاني ) 36: 1389رضواني و ديگران؛(
تحقيقـات انجـام گرفتـه در زمينـه توسـعه شـهرهاي       ). 80: 1387سيف الهي و ديگران؛(اين راهبرد تأكيد شد

هـاي   اي و محلّي نيز،  به طور عمده مربوط بـه دهـه   كوچك و روستا شهرها و نقش آنها در توسعه ملّي، منطقه
در حال حاضر انجام اين گونه تحقيقات، به ويژه در كشورهاي در حال توسـعه كـم و   . باشد و به بعد مي 1970

  . شود بيش دنبال مي
در كشور ما سابقه توجه به شهرهاي كوچك به مفهـوم خـاص آن و از ديـدگاه آمايشـي، از برنامـه پـنجم       

ميالدي بوده است؛ زماني كه  1970اين امر همزمان با دهه . شروع گرديد) 1352-56(ي پيش از انقالب عمران
ليكن، اين بـدان معنـي   .هاي خود به توسعه شهرهاي كوچك توجه نمودند اغلب كشورهاي جهان نيز در برنامه

مران اين شـهرها در قالـب   بلكه، توسعه و ع. نيست كه قبل از آن شهرهاي كوچك به كلّي فراموش شده بودند
هاي عمراني، در مطالعات طرح  عالوه بر برنامه. گرفت صورت مي) بويژه عمران فيزيكي(هاي عمران شهري برنامه

، طرح كالبـدي ملّـي و نيـز    )1361-81(آمايش سرزمين ستيران، طرح پايه آمايش سرزمين اسالمي در ايران 
چك در توسعه و نظام سلسله مراتب سكونتگاهي اشاره شده ؛ به اهميت و نقش شهرهاي كو 1400طرح ايران 

  ). 229-232: 1380ايزدي؛(است
در سال هاي اخير تحقيقات فراواني در زمينه اهميت، نقش و جايگاه شهرهاي كوچـك و روستاشـهرها در   

ستا بـه شـهر و   برنامه هاي توسعه به ويژه در توسعه منطقه اي و روستايي و نيز در ارتباط با  فرآيند تبديل رو
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  20                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

نقش آن در سطوح ملّي، منطقه اي و محلّي؛ در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هـاي دكتـراي   
دانشگاه هاي مختلف كشور و نيز مقاالت و طرح هاي تحقيقاتي مختلف؛ صورت پذيرفته است؛ كـه در همگـي   

ها در توسعه روستايي و منطقـه اي تأكيـد   آنها بر نقش و اهميت ايجاد و تقويت شهرهاي كوچك و روستاشهر
  . گرديده است

  ليست تحقيقات انجام شده در ارتباط با پديده تبديل روستا به شهر در ايران: 1جدول 
  

  عنوان  پديد آور
  )1378(تبديل روستاهاي بزرگ به شهر نگاهي به يك سياست   طاهرخاني

  )1380( استان فارس: روستايي مورد مطالعهتبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه   ايزدي خرامه
  )1380( هاي موردي شهرهاي شندآباد و سيس نمونه: تحليل اثرات تبديل روستا به شهر  جباري

شهر اژيه و حوزه نفوذ آن در پاياب :مورد مطالعه(اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي   سيف الهي
  )1385( )زاينده رود

و  ضياء توانا
  )1386(روند تبديل روستا به شهر و پيامدهاي آن در شهرستان تالش   انهمكار

تبديل روستاهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و نقش آن در تعادل بخشي ناحيه اي مورد شناسي  و همكاران سرايي
  )1386( ريوش كاشمر

و  سيف الهي
  همكاران

عه موردي شهر اژيه در پاياب اثرات تبديل روستا به شهر بر بخش كشاورزي مناطق روستايي، مطال
  )1387(زاينده رود 

و رحماني 
  همكاران

) بانه -شهر كاني سور: مورد(كاركردي پس از تبديل نقاط روستايي به شهر –تحوالت ساختاري 
)1387(  

شلمزار در شهرستان : مورد ( روند تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستاهاي پيراموني   شريفي
  )1389( )شهر كرد

رضواني و 
  )1389(ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي   همكاران

  )1390(بررسي رضايتمندي ساكنان مناطق روستايي در تبديل نقاط روستايي به شهر  و همكاران برقي
  )1390( ء آباد قزوينضيا: فضايي، مورد -كيد بر تحول مكانيأروند تبديل روستا به شهر با ت  مرادي

Mahdibeigi 
et al  

Transforming large villages into small towns and studying their role in 
rural development through Network Analysis Methodology: Rural 
district of Southern Behnam Arab (2010) 

  يافته هاي تحقيق: منبع
  

 -الـف : صورت پذيرفته در اين حوزه را مي توان به سه دسته كلّي تقسيم بندي نمودبه طور كلّي تحقيقات 
تحقيقاتي كه راجع به نقش و اهميت شهرهاي كوچك در ساماندهي فضايي و توسعه ملّي، منطقه اي و محلّي 

سـتايي و  تحقيقاتي كه راجع به نقش و اهميت روستا شهرها در توسعه رو -ب. انجام پذيرفته است) روستايي(
تحقيقاتي كه راجع به پديده تبديل روستا به شهر و تأثيرات مختلف ناشي  -ج. ناحيه اي صورت پذيرفته است

كه خود اين تحقيقات را مي توان در يك تقسيم بندي ديگر به سه گونه بـه شـرح   . از آن صورت پذيرفته است
  :زير تقسيم بندي نمود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-180-en.html


 21              1392پاييز ، سيزدهم، شماره چهارممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

ستا به شهر در توسـعه روسـتايي پرداختـه و تـأثيرات فضـايي،      تحقيقاتي كه به بررسي نقش تبديل رو - 1
) روستاهاي پيرامـوني شـهرهاي نوپـا   (اقتصادي، اجتماعي، كاركردي و غيره، اين ارتقا را بر محدوده حوزه نفوذ

  ).تحليل خرد(مورد مطالعه قرار داده اند 
، اجتماعي و كالبدي شـهرهاي  تحقيقاتي كه به بررسي نقش تبديل روستا به شهر بر تحوالت اقتصادي - 2

  .نوپا پرداخته اند
كه به بررسي نقش و اهميت تبديل روستا به شهر بـر توسـعه   ) تنها يك مورد تحقيق(اندك تحقيقاتي - 3

 ).تحليل كالن(ناحيه اي و منطقه اي پرداخته اند 
يقـات؛ جنبـه و   به همين روي، در اين پژوهش سعي گرديده است تا با بررسي و مطالعـه تمـامي ايـن تحق   

موضوعي جهت انجام پژوهش انتخاب گردد كه در تحقيقات صـورت پذيرفتـه پيشـين بـدان پرداختـه نشـده       
تا بدين وسيله عالوه بر تكميل نمودن نتايج تحقيقات گذشته، معلومات جديـدي را نيـز بـه يافتـه هـاي      .است

ي يك تحقيق علمي كه همانا ويژگي تحقيقات پيشين اضافه نمايد و بدين ترتيب يكي از مهم ترين ويژگي ها
برپايه نتايج مطالعات صورت گرفته مشخص گرديده است كـه  . توسعه اي بودن آن است مورد توجه قرار گيرد

شهرهاي كوچك، در توسعه سرزميني، داراي نقش ها و كاركردهايي در چهار حوزه عمده به شـرح ذيـل مـي    
كـه در ايـن   . فضايي و حوزه توسعه پايدار –حوزه فعاليتي  حوزه سطوح سرزميني؛ حوزه توسعه بخشي؛: باشند

فضايي با  -پژوهش سعي گرديده است تا به دو حوزه سرزميني با تأكيد بر سطح منطقه اي آن و حوزه فعاليتي
تأكيد بر توزيع فضايي جمعيت آن، پرداخته شود و نقش شهرهاي كوچك و روستاشهرهاي ايجاد شده در اثـر  

  .يل روستاها به شهر، در اين دو حوزه مورد بررسي و كنكاش قرار داده شودفرآيند تبد
 سئوال ها و فرضيه هاي تحقيق  -1-3

  :پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخي مستدل به سواالت اساسي زير است
سهم فرآيند تبديل روستا به شهر در افزايش خالص جمعيت شهري استان خراسان رضـوي، بـه چـه     -1

 ميزان است؟
روستا به شهر چه نقشي در تعادل فضايي جمعيت و نيز تعديل نظـام سلسـله مراتـب شـهري     تبديل  -2

  استان خراسان رضوي داشته است؟
 آيا روستاهاي تبديل شده به شهر در جذب و نگهداشت جمعيت موفق عمل نموده اند؟ -3

 :در پاسخ به پرسش هاي عنوان شده فوق، فرضيات زير مطرح مي گردد
هم فرآيند تبديل روستا به شهر در افزايش خالص جمعيت شهري استان خراسـان  به نظر مي رسد س -1

 . افزايش كل مي باشد%) 20معادل ( ،1رضوي؛ رقمي كم تر از يك پنجم
ت و تعـديل نظـام     -2 به نظر مي رسد تبديل روستا به شهر تأثير مثبتي در بسامان سازي فضايي جمعيـ

 .مورد مطالعه داشته استسكونتگاهي منطقه 
 .به نظر مي رسد روستاهاي تبديل شده به شهر در جذب و نگهداشت جمعيت موفّق عمل نموده اند -3

  روش تحقيق -1-4
داده هـا و  . تحليلي مي باشـد  -ت و روش انجام تحقيق جزو تحقيقات توصيفيپژوهش حاضر براساس ماهي

ي اابزارهـ  .اسـت  گردآوري شـده  روش تركيبي استفاده از و باكتابخانه اي مورد نياز تحقيق از طريق  اطّالعات
                                                 

 .درصد فرض گرديده است 20براي هر يك از عوامل مؤثّر در ميزان شهرنشيني كشور سهمي يكسان و معادل با  ١
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  22                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

كـه داده   با توجه بـه ايـن  . ق ساخته بوده استمحقّو  از هر دو نوع استاندارد در اين پژوهش نيز؛ مورد استفاده
جهت تجزيه و تحليل داده ها  ،لذا ؛دنهاي مورد استفاده در اين پژوهش همگي از نوع كمي و گسسته مي باش

و  با بهره گيري از نـرم   ي با تكيه بر مدل ها و تكنيك هاي برنامه ريزي منطقه ايزيه و تحليل كماز شيوه تج
 در دو سـطح عناصـر جامعـه و    يدر اين راستا مدل ها و تكنيك هـاي . استفاده گرديده است افزارهاي رايانه اي

شيوه با احتساب شهرهاي نوپا و  و نيز به دو شهرهاي نوپا نمونه و در دو مقطع قبل و بعد از شهر شدن عناصر
  .قرار گرفته است مورد استفاده اه بدون احتساب آن

 جامعه آماري و روش نمونه گيري -1-4-1
هـاي سـال    امعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش شامل تمامي روستاهايي است كه بـين سرشـماري  ج
خراسان رضـوي محسـوب مـي     هري استانشبكه ش و؛ به شهر ارتقا يافته اند و اكنون جز1390تا  1335هاي 
در سـال   طي آن استان خراسان كه ؛با توجه به تقسيمات سياسي صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه .شوند

كه مطالعه موردي اين  يجاي به سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي تقسيم گرديده بود و از آن 1383
 جمعيتي هاي با انجام بازسازي نخست الزم بود تا، لذا ؛مي گرديدپژوهش تنها استان خراسان رضوي را شامل 

 و در نهايـت  هـا  ها و شهرسـتان  ها، شهرها، بخش سرشماري هاي پيش از تقسيم استان، جمعيت آبادي براي
از ايـن رو بـا   . تعيين گردد و تفكيك، پيش از تقسيم استان هاي در سرشماري جمعيت استان خراسان رضوي

اانجام فعت نقاط شـهري و  ليت كل استان خراسان رضوي و نيز جمعيتي دقيق و درعين حال وقت گير جمعي
تعيين گرديـد تـا   بازسازي و  1375و  1365،1355، 1345، 1335هاي  هاي سال روستايي آن در سرشماري

  .بدين صورت بتوان به جامعه آماري مورد نظر دست پيدا كرد
  

  )جامعه آماري مورد مطالعه(به شهر در دوره هاي مختلف سرشماريروستاهاي ارتقا يافته : 2جدول 
  

  تايباد، فريمان، خواف، خرو    1335 -45
  آباد، بجستان، دررود، ساختمان، طرق، گلشهر چناران، سرخس، بردسكن، طرقبه، فيض  1345 -55
  آباد، جغتاي، كالت، رشتخوار آباد، شانديز، صالح خليل  1355 - 65
  آباد، سنگان باخرز، فيروزه، چاپشلو دولت نقاب،  1365 - 75

85 - 1375  

شهر، سالمي، جنگل، كندر، ريوش، انابد،  ريزه، نصرآباد، فرهادگرد، نشتيفان، نيل خرو، كاريز، مشهد
  سنگ، سفيد

آباد، ششتمد، شهرزو، روداب، كدكن، قدمگاه، بايگ، يونسي،  آباد، قلندرآباد، رضويه، قاسم سلطان
  آباد سنگ، مزدآوند، ملك د، چكنه، رباطآبا داورزن، عشق

  آباد صولت، بار، شادمهر، شهرآباد، همت گلمكان، احمدآباد  1385 - 90
  يافته هاي تحقيق: منبع

  

 يبـه طـور نـاهمگون   در اين پژوهش  مورد مطالعه كه صفت مورد بررسي در بين جامعه با توجه به ايناما، 
مـدت زمـان   (بـر اسـاس شـاخص زمـاني     مطالعهها ابتدا جامعه مورد جهت انتخاب نمونه  ،توزيع شده بود؛ لذا

تقسيم و سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصـادفي   تر گروه همگون 6به  )سپري شده از شهر شدن نقاط
در انتخاب نمونه ها  همچنين. ١به عنوان نمونه انتخاب گرديد شهر 17نمونه مشتمل بر  گروه دو ؛با جايگذاري

                                                 
  .رسي موردي انتخاب نگرديده استتا كنون در هيچ كدام از تحقيقات صورت گرفته پيش از اين، نمونه اي با اين حجم وسيع جهت بر  - 1
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 23              1392پاييز ، سيزدهم، شماره چهارممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

بـه شـهر   نقـاط نمونـه    ندسال از زمان تبـديل شـ   5حداقل  :نظر قرار گرفته است مد هم و اساسيمدو شرط 
  .هزار نفر باشد 25تر از  كم) 1390(ي كشوردر آخرين سرشمار آنها جمعيتو نيز  گذشته باشد

  
  نمونه هاي مورد مطالعه: 3جدول 

  

ت، رشتخوار، بيدخت، كاخك، نوخندان، لطف آباد، آباد، جغتاي، كال آباد، شانديز، صالح خليل  نمونه گروه اول
  باجگيران

  آباد، سنگان، باخرز، فيروزه، چاپشلو نقاب، دولت  نمونه گروه دوم
  

 مباني نظري تحقيق - 2
  نظام شهري -2-1

نظام شهري عبارت است از مجموعه اي از شهرها و شهرك هاي به هم پيوسـته كـه در درون يـك قلمـرو     
در تعريفي كامل تر مي توان گفت نظـام شـهري عبـارت    . (Gregory et al; 2009:791)اند خاص، اسقرار يافته

است از مجموعه اي از شهرهاي وابسته به هم كه ساختار نظام سكونتگاه هاي شهري را در يك ناحيه، منطقه، 
. ري نيسـت نظام شهري تنها محدود به مجموعه كالبدي از سكونتگاه هاي شـه . كشور و جهان پديد مي آورند

ت،  : اين جريان ها عبارتنـد از  . بلكه، جريان ها و ارتباطات ميان اين سكونتگاه ها را نيز در بر مي گيرد جمعيـ
در عام ترين شكل، نظام شهري را شايد ). 53: 1381عظيمي؛(سرمايه، عوامل توليد، ايده ها، اطّالعات و نوآوري

اي از نظام هاي شهري يا به طور اخص تر فضاهاي شـهري  بتوان در قالب تفكّر سيستمي، مشتمل بر مجموعه 
دانست كه در يك ارتباط متقابل و تعامل دو جانبـه، بـا يكـديگر  عمـل كـرده و در يـك شـبكه سـاختاري و         

در ). 72: 1375رفيعيـان؛ (عملكردي، باعث پويايي و تداوم زنجيره توسعه ملّي، منطقه اي و محلي مـي گردنـد  
موعه گذرگاهي محسوب مي شود كـه در آن، توليـدات، نـوآوري هـا و عقايـد از      واقع سيستم شهري، يك مج

باالترين سطح و از بزرگ ترين شهر به شهرهاي بزرگ، شـهرهاي ميـاني، شـهرهاي كوچـك و در نهايـت بـه       
به ). 340:  1378شكوئي ، (روستاها مي رسد و بين عناصر تشكيل دهنده اين مجموعه ارتباط برقرار مي سازد

صه نظام شهري را مي توان مجموعه اي از شهرها دانست كه با هم در يك كـنش و واكـنش متقابـل    طور خال
بوده و در يك تركيب ويژه با سلسله مراتبي از نقش ها و عملكردها، نقشي كليدي در توسعه ملّي و منطقه اي 

ط برايان بري ين بار توسلاو اصطالح سيستم شهريالزم به ذكر است كه  ).11: 1383زبر دست؛(بر عهده دارند
هم، يعنـي  به و مرتبط  وابسته منظور وي از نظام شهري، گروهي از شهرهاي. به كار گرفته شد 1964در سال 

  . )57: 1389؛صابريتقوايي و (همان مفهوم معادل شبكه شهري مي باشد
  تعريف شهر كوچك  -2-2

. مفهـوم شـهر و شهرنشـيني باشـد     شايد مسأله و مشكل تعريف شهرهاي كوچك به قدمت مشكل تعريـف 
به اين علّت كه اكثر كشورها حداقل به لحـاظ اداري  . حتّي مسأله تعريف شهرهاي كوچك مشكل تر نيز هست

در حالي كه، هيچ تعريفي براي مواردي هم چون . و رسمي، تعريف هايي براي مراكز شهري يا شهرك ها دارند
عوامل متعـددي در انـدازه يـك شـهر      .(Owusu; 2005:21)ردمراكز شهري كوچك، متوسط و بزرگ وجود ندا

ايـن عوامـل   . مؤثّرند كه توصيف آنها و نقشي كه هر كدام به عهده دارد، به تعريف اندازه شهر كمك مـي كنـد  
لكن در مطالعات مربوط . تعداد جمعيت شهر؛ توان اقتصادي شهر؛ اندازه فيزيكي شهر و تراكم شهر: عبارتند از 

سـازمان  .ه شهر، اغلب عامل جمعيت، به عنوان عامل نشان دهنده اندازه شهر به كار گرفته شـده اسـت  به انداز
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  24                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

به ). 7-9: 1383زبر دست؛(ملل متّحد نيز در دسته بندي اندازه شهرها صرفاً به مالك هاي جمعيتي تكيه دارد
ه بـه ويژگـي هـا و     همين علّت، تعريف شهرهاي كوچك در كشورهاي مختلف متفاوت بوده و هر كدام  با توجـ

همين موضوع سبب شده است كه دامنـه  . شرايط خاص خود داراي تعريف و اندازه جمعيتي مشخصي هستند
ه بـه   . جمعيتي شهرهاي كوچك از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد الزم به ذكر است كه در ايران، با توجـ

هزار نفر به عنوان شـهرهاي   50تا  20نقاط شهري بين شرايط و مقتضيات مكاني و خاص استان ها و مناطق، 
كوچك شناسايي و پذيرفته شده است و كم تر از آن را در زمره شهرهاي بسيار كوچك يا روسـتا شـهرها مـي    

  ).7: 1375فني؛(آورند
   نقش شهرهاي كوچك در توسعه و تعادل منطقه اي -2-3

 –هد كه شهرهاي كوچـك در توسـعه اجتمـاعي    بررسي هاي به عمل آمده در سال هاي اخير، نشان مي د
ت خاصـي دارنـد    زيـرا، عرضـه كاركردهـاي مختلـف     . اقتصادي كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي التين اهميـ

اجتماعي، اقتصادي و خدماتي در شـهرهاي كوچـك از عوامـل مهـم توسـعه ناحيـه اي و ملّـي شـناخته مـي          
مقابله با برتـري و  : سعه ملّي مشتمل بر موارد زير استنقش شهرهاي كوچك در تو). 414:1387شكوئي؛(شود

تورم ناموزون شهري؛ تسهيل رشد كالن شهرها همراه با عدم تمركز؛ ارايه و عرضه امكانـات دسترسـي نـواحي    
روستايي به خدمات شهري برتر؛ پيوند نواحي روستايي و شهري و بهبود يكپارچگي فضايي ملّي همراه با توزيع 

شهرهاي كوچك با تأمين امكانات شغلي، تجاري، آموزشـي و  . (Mathur;1982:16)شتر جمعيتو پراكندگي بي
بهداشتي در نقش مراكز توزيع عمل مي كنند و به عنوان بازار توليدات كشاورزي حوزه هاي روستايي، بخـش  

اقتصـادي   –در صورت پيدايش تحرّك هاي اجتمـاعي  . اقتصادي مي رسانند –از ناحيه را به تحرّك اجتماعي 
در شهرهاي كوچك، پذيرش بخشي از مهاجران روستايي در اين قبيل شهرها عامـل خنثـي كننـده مهـاجرت     

در واقـع ايـن مراكـز شـهري بـا تمركـز امكانـات        ).414:1387شكوئي؛(هاي روستايي به شهرهاي بزرگ است 
اي  عنوان يك اهرم توسعه منطقـه  يابي در امر بازرگاني، به خدماتي و ارايه آنها به نواحي اطراف خود و تخصص

ت و شهرنشـيني بـا اتخـاذ سياسـت هـا و       ). 175:  1380ايزدي؛(گردند ميقلمداد  بنابراين، الگوي رشد جمعيـ
ط   ت روستايي به شهرهاي كوچك و تشويق ساكنين شهرهاي بزرگ و متوسـتدابيري براي هدايت مازاد جمعي

ه   ).127: 1365عليزاده و كازروني؛(تبه استقرار در اين گونه شهرها قابل تغيير اس تيسدل معتقد است بـا توجـ
به اين كه نيروهاي طبيعي بازار قادر به ايجاد نظام بهينه توزيع جمعيت در سكونتگاه هاي سـرزمين نيسـتند،   
براي پيشگيري از تمركز در برخي از نقاط، توجه به رشد شهرهاي كوچك و ميان مقياس بايد به عنوان راهـي  

  ). 50: 1383امكچي؛. (است گذاري نظام اسكان مورد تأكيد قرار گيرددر سي
  

  العاتتجزيه و تحليل اطّمدل ها و تكنيك هاي  -  3
  اندازه در نظام شهري و منطقه اي –مدل رتبه  -3-1

يا كشور ) منطقه(يكي از مدل هاي رايج كه چگونگي وجود يا عدم وجود سلسله مراتب شهري را در استان
چه توزيع  زيپف ثابت مي كند چنان. )181:1388زياري؛ (اندازه است –ي قرار مي دهد، مدل رتبه مورد بررس

ت   جمعيت شهرها، تصادفي باشد، شـهرها  ) انـدازه (رتبه شهرها ارتباط خطي معكوس با نسبت لگـاريتم جمعيـ
   .)143: 1389؛زنگي آبادي و صابري(خواهد داشت
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  شاخص نخست شهر -3-2
قـانون نخسـت    "در مقاله اي با عنوان 1939، اولين بار توسط مارك جفرسون در سال ايده نخست شهري

ت بـزرگ  شاخص نخست شهر از تقسيم كـردن  ). 8:  1388اكبري و ديگران؛(مطرح شد "شهري تـرين   جمعيـ
هر چه مقدار عـددي ايـن شـاخص    . جمعيت شهري نظام شهري كشور يا منطقه به دست مي آيد به كلّ شهر

  .)198:1390حكمت نيا و موسوي؛ (اشد، شهر نخست داراي تسلّط بيشتري استبيشتر ب
  شاخص تمركز هرفيندال -3-3

هرچه مقدار عـددي ايـن شـاخص    . اين شاخص ميزان تمركز در نظام شهري را مورد بررسي قرار مي دهد
ـ  فرمول  )59: 1388فرهودي و ديگران؛(بيشتر باشد، ميزان تمركز بيشتري را نشان مي دهد  ديناين ضـريب ب

   :شرح است
 

 .است منطقه مورد مطالعه جمعيت شهري كلّ :Pو  iشهر جمعيت :Piكه  

  مدل ضريب كشش پذيري  -3-4
ت كـل       ه اين مدل شاخصي است كه ب ت شهرنشـين را در مقابـل جمعيـ وسيله آن مي توان درصـد جمعيـ

ت افـزاي  يعني در مقابل هر يك از درصـد .برآورد نمود دوره زمـاني   در )كشور،استان،شهرسـتان (كـل  ش جمعيـ
ــت شهرنشــين ــا كــاهش دارد ) در شــهر مــورد نظــر(مشــخص، جمعي حكمــت نيــا و (چــه ميــزان افــزايش ي

همچنين از طريق اين شاخص مي توان گرايشـات موجـود در فضـاي منطقـه و ميـزان       .)218:1390موسوي؛
 .هـاي جمعيتـي مقايسـه نمـود     اي با سـاير كـانون   كشش پذيري جمعيتي آن را محاسبه و در مقياس منطقه

ضـريب كشـش پـذيري در    (Eدر آن كـه      :تشرح اسـ  دينفرمول اين ضريب ب
) نــرخ رشــد ســاالنه جمعيــت كــل( rو ) نــرخ رشــد ســاالنه جمعيــت شــهري( ru؛ t+10)و  tفاصــله زمــاني 

 .)240: 1375فني؛(است
  ضريب جيني -3-5

ت در نقاط شهري منطقه مي توان از ضريب جيني استفاده نمودت تبراي سنجش وضعيمقدار . وزيع جمعي
ت يـابي نقـاط     . ضريب جيني بين صفر و يك خواهد بود اگر منحني لورنز بر خط نرمال منطبق باشـد، جمعيـ

 ضـريب به عكس، . ضريب جيني نيز برابر صفر خواهد شدمقدار ،بنابراين .شهري در منطقه كامال متعادل است
ـ . نامتعادل اسـت  ط شهري كامالًاجمعيت يابي نق كهجيني برابر با يك، زماني حاصل مي شود   ، در عمـل هالبتّ

  ).117: 1388تقوايي و گودرزي؛(متعادل وجود ندارد حالت هاي كامالً
  مدل آنتروپي -3-6

صـفر تـا   آنتروپي نسبي كه يك شاخص مشتق شده از آنتروپي شانون است، داراي مقـداري بـين حـداقل    
اين مدل معياري است براي سنجش توزيع جمعيت شـهري و توزيـع   . )(Tsai,2005:145حداكثر يك مي باشد

با استفاده از اين مدل مي توان به ميزان تعادل فضايي استقرارجمعيت و . شهرها در طبقات شهري يك منطقه
اين مدل، ). 85:1387رخلو و ديگران؛ ق(تعداد شهرها در سطح شبكه شهري، استاني، منطقه اي و ملّي پي برد

در واقع معياري براي سنجش نحوه توزيع يك متغير در ناحيه يا منطقه است و مي تواند در تشـخيص تعـادل   
و يرات جمعيتـي شـهرهاي كوچـك    أثاين شاخص همچنين به منظور تعيين ت. فضايي مورد استفاده قرار گيرد

طـرف  ه آنتروپي بضريب اگر .كار گرفته مي شوده مياني در يك منطقه يا كشور جهت بررسي تعادل فضايي، ب
طرف يك و ه ب اگرها دارد و  توزيع جمعيت بين كانون صفر ميل كند حكايت از تمركز بيشتر و عدم تعادل در
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  26                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

: 1390؛داداش پـور و مولـودي  (ي دهـد توزيع متعادل تري را در عرصه منطقه اي نشان مميل كند باالتر از آن 
110(.  

  
  معرفي اجمالي منطقه مورد مطالعه - 4

 و 1383 سال در دولت مصوبه با كه باشد مي بزرگ خراسان پهناور استان از بخشي رضوي، خراسان استان
: 1389اسـتان؛  آمـاري  سالنامه(است شده ايجاد جنوبي و رضوي شمالي، قسمت سه به خراسان تقسيم از پس
مـي  ) ع( رضا حضرت مطهر حرم دربرگيرنده كه است ايران مناطق ترين پرجاذبه از يكي رضوي خراسان .)23

ايـن اسـتان در    .دهـد  مـي  تشكيل را ايران فرهنگي – مذهبي گردشگري هاي قطب ترين مهم از يكي باشد و
 6/531تركمنستان  اين استان با كشور. چهارمين استان وسيع كشور است. شمال شرقي ايران واقع شده است

از لحاظ مرزهاي داخلي با استان هاي خراسـان  . كيلومتر مرز مشترك دارد 302كيلومتر و با كشور افغانستان 
ت اسـتان در سرشـماري عمـومي نفـوس و       . شمالي، خراسان جنوبي، يزد و سمنان مجاور اسـت  تعـداد جمعيـ

ت اسـتان خراسـان رضـوي از      سهم. نفر بوده است 5994402هجري شمسي برابر  1390مسكن سال  جمعيـ
ميزان شهرنشيني ايـن اسـتان نيـز در سـال     . درصد مي باشد 98/7برابر با  1390جمعيت كلّ كشور در سال 

  ). درگاه ملي آمار(درصد مي باشد 9/71برابر با  1390
سيماي شهرنشيني و وضعيت نظام شـهري، در محـدوده مطالعـه، يعنـي اسـتان خراسـان رضـوي، داراي        

روند افزايش سريع تعداد شهرها در اين استان طي دهه هاي اخير، همانند كـلّ  . عيتي مشابه با كشور استوض
شـهر در   72به رقم  1335شهر سال  9به گونه اي كه تعداد شهرهاي استان از رقم . كشور،كامالً مشهود است

شدن ايـن تعـداد شـهر بـه     آن چه مسلّم است اضافه . رسيده است 1390آخرين سرشماري كشور يعني سال 
ضـمن ايـن   . شبكه سكونتگاه هاي شهري استان، داراي آثار اقتصادي، اجتماعي و كالبدي خاص خود مي باشد

  .كه، نظام سلسه مراتب و سطح شهرنشيني استان را نيز دستخوش دگرگوني مي سازد
  

  1335-90روند تغييرات تعداد شهرهاي كشور و استان : 4جدول 
  

 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 
كشور شهرهاي تعداد  199 272 373 496 612 1012 1331 

 72 66 36 30 23 13 9 تعداد شهرهاي استان
 نگارندگان: استخراج
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 نقشه موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه:  1شكل 
  

  وي آخرين تقسيمات سياسي استان خراسان رض: 5جدول
  تعداد آبادي هاي داراي سكنه  تعداد دهستان  تعداد بخش  تعداد شهر  تعداد شهرستان

27  72  69  163  3066  
  (moi.ir)دفتر تقسيمات كشوري وزارت كشور : منبع 

  

 يافته هاي تحقيق - 5
  تبديل روستا به شهر و نقش آن در نظام شهري منطقه مورد مطالعه -1- 5

ات فرآيند شهرگرايي شتابان بـر سـاختار فضـايي و جمعيتـي كشـور، رشـد       طي نيم قرن اخير، يكي از اثر
با بررسي نتايج سرشماري . فزاينده تعداد شهرها، از طريق تبديل مراكز روستايي به شهرهاي كوچك مي باشد

مشاهده مي گردد كه تعـداد شـهرهاي كشـور از رقـم      1390تا  1335ساله  55هاي عمومي كشور طي دوره 
اين امر حكايـت از افـزوده   . افزايش يافته است 1390شهر در سرشماري سال 1331به  1335 شهر سال 199

نقطـه، شـهرهاي جديـد و     25از ايـن تعـداد   . شهر به شبكه شهري كشور طي دوره مـذكور دارد  1132شدن 
ـ    ولـي،  .دنوبنيادي بوده اند كه دراطراف كالن شهرها  با هدف جذب جمعيت مازاد و سرريز آنها ايجـاد شـده ان

افـزايش تعـداد شـهرهاي    ). 35: 1389رضـواني و ديگـران؛  (بقيه روستاهايي بوده اند كه به شهر ارتقا يافته اند
 1375-85 1365-75، 1355-65، 1345-55، 1335-45كشور از طريق ارتقاي روسـتاها، طـي سـال هـاي     

ت بـاالي پديـده    شهر بوده است كـه بيـانگ   319و  400، 116،  123، 101، 73به ترتيب  1385-90و ر اهميـ
تبديل روستا به شهر، در افزايش تعداد شهرهاي كشور و به تبـع آن تـأثيرات گونـاگون آن بـر تحـوالت نظـام       

  .شهري كشور است
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  28                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

در بحث تبديل روستا به شهر نيز همچون بحث شهرنشيني، مشابهت بين وضعيت كشوري و منطقه مـورد  
جهت كه هم در سطح كشور و هم در سطح استان، بيشترين ميزان مطالعه به وضوح قابل مشاهده است، از آن 

علّت اين امـر را بايـد در تغييـر و تحـوالت صـورت      . رخ داده است  1375-85ارتقاي روستا به شهر طي دهه 
 1371چراكـه، در سـال  . پذيرفته در قوانين تقسيمات كشوري در ارتباط با مالك هاي شـناخت شـهر دانسـت   

الحاق گرديـد كـه    1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال  4به ماده ) 5تبصره (اي تبصره
طبق اين تبصره و آيين نامه اجرايي آن، . بر اساس آن شرط جمعيتي براي روستاهاي مركز بخش حذف گرديد

ت و همچنـي    ن تلّقي شهر و تأسيس شهرداري به طور انحصاري در روستاهاي مركز بخش با هر ميـزان جمعيـ
هـزار نفـر    6هزار نفر جمعيت و در تراكم متوسط با حـداقل   4روستاهاي واجد شرايط، در تراكم كم با حداقل 

اين قانون اگرچه در سال هاي اوليه تأثير چنداني در افزايش نقاط ). 18: 1378طاهرخاني؛(جمعيت خواهد بود
بـه  . تا به شهر، رشد فزاينـده اي بـه خـود گرفـت    به بعد، فرآيند تبديل روس 1375شهري نداشت؛ اما، از سال 

سـرايي و  (شـهر بـه تعـداد نقـاط شـهري كشـور افـزوده شـد          120؛ )1379(طوري كـه، فقـط در يـك سـال    
 ).170: 1386اسكندري؛

  
  تعداد روستاهاي ارتقا يافته به شهر و نرخ متوسط ساالنه تبديل روستا به شهر: 6جدول

  45- 
35  

55- 
45  

65 - 
55  

75 - 
65  

85 - 
75  

90 - 
85  

  319  400  116  123  101  73  تعداد روستاهاي ارتقا يافته به شهر در ايران
  8/63  40  6/11  3/12  1/10  3/7 نرخ متوسط ساالنه تبديل روستا به شهر در ايران

استان در شهر به يافته ارتقا روستاهاي تعداد  4 10 11 6 30 6 
 در شهر به روستا تبديل ساالنه متوسط نرخ

ناستا  
4/0  1 1/1  6/0  3 2/1  

  يافته هاي تحقيق: منبع
  

  
  

  تعداد روستاهاي ارتقا يافته به شهر در ايران و استان: 2شكل 
 

پس از مشخص نمودن روند و تغييرات پديده تبديل روستا به شهر در محدوده مورد مطالعه، جهت آزمـون  
خالص جمعيت شهري استان اقدام گرديد كـه  فرضيه اول تحقيق و تعيين سهم فرآيند مورد اشاره در افزايش 
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بـه  ) 3شـكل (نتايج محاسبات و نيز نمودار حاصل از آن. مي باشد) 7(نتايج حاصل از آن به شرح جدول شماره 
روشني گوياي اين واقعيت است كه در تمامي دوره هاي مورد مطالعه؛ سهم فرآيند تبديل روسـتا بـه شـهر در    

درصد افزايش كل  20ن خراسان رضوي رقمي كم تر از يك پنجم يا همان افزايش خالص جمعيت شهري استا
 .لذا، با توجه به نتيجه به دست آمده فرضيه اول تحقيق تأييد مي گردد. بوده است

  
  تعيين سهم فرآيند تبديل روستا به شهر در ميزان افزايش جمعيت شهرنشين استان: 7جدول

  

  45- 3555- 4565 - 55  75 - 65  85 - 75  90 - 85  
 ميزان جمعيت اضافه شده به

شبكه شهري استان از طريق تبديل روستا به 
 شهر

25070 84751 42033 38006 143644 27780 

 درصد جمعيت اضافه شده به
شبكه شهري استان از طريق تبديل روستا به 

 شهر
26/10  54/18  85/3  29/5  47/15  56/5  

ط هر شهر نوپا در افزايش جمعيتسهم متوس  
56/2 شهرنشين استان  85/1  35/0  88/0  51/0  92/0  

  يافته هاي تحقيق: منبع    
  

  
  

  درصد جمعيت اضافه شده به شبكه شهري استان از طريق تبديل روستا به شهر :  3شكل
 

به منظور آزمون فرضيه دوم تحقيق و پاسخ به اين سئوال كه پديده تبديل روستا به شـهر چـه نقشـي در    
جمعيت و نيز تعديل نظام سلسله مراتب سكونتگاهي استان خراسان رضوي داشته است، از مدل تعادل فضايي 

اندازه شهري زيپف؛ ضريب جيني؛ ضريب آنتروپـي؛ شـاخص نخسـت شـهري و شـاخص تمركـز        –هاي رتبه 
ـ  . هرفيندال استفاده گرديده است ار بدين ترتيب كه مدل هاي مذكور يك بار با احتساب شهرهاي نوپا و يـك ب

  .ديگر بدون احتساب آنها مورد سنجش و آزمون قرار گرفته اند
اندازه و نمودار هاي مربوط به توزيع سلسله مراتبي شهرهاي استان در  –بررسي نتايج حاصل از مدل رتبه 

، تمايل يافتن شبكه شهري استان، به سمت خطّ توزيـع نرمـال در   1335-90هفت دوره سرشماري سال هاي
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هر چند كـه، مقـدار آن بـه جهـت     . شهرهاي نوپا به شبكه شهري منطقه را نشان مي دهد صورت اضافه شدن
كوچك اندام بودن نقاط اضافه شده به شبكه، چندان قابل توجه و مؤثّر نيست؛ اما، با افـزوده شـدن شـهرهاي    

ل يافتـه اسـت و   اندازه، قرابت بيشتري به منحني نرما –نوپا به مجموعه شبكه شهري استان، نمودارهاي رتبه 
، نمـايش  4در شـكل  . نظام سلسله مراتب سكونتگاهي استان به سوي تعادلي هرچند اندك ميـل كـرده اسـت   

لگاريتمي سلسله مراتب شهري استان يكبار با احتساب شهرهاي نوپا و يكبار بودن احتساب آنها و تنهـا بـراي   
  .ده استيكي از هفت دوره سرشماري مورد مطالعه ترسيم و به نمايش درآم

  

  
  

  1385تأثير تبديل روستا به شهر در سلسله مراتب شهري استان :  4شكل
  

همچنين تحليل نتايج و يافته هاي مدل هاي به كار رفته بيانگر اين است كه در تمـامي دوره هـاي مـورد    
ز مطالعه، افزوده شدن شهرهاي نوپا به مجموعه شبكه شهري استان در آن دوره، باعث كاهش شـاخص تمركـ  

به عبارتي افزوده شدن اين شهرها به شـبكه  . هرفيندال و نيز كاهش ميزان نخست شهري استان گرديده است
. شهري منطقه، از ميزان تمركز نظام شهري منطقه كاسته و نخست شهري استان را نيز تعـديل نمـوده اسـت   

  .لذا، به لحاظ فضايي تأثير مثبتي بر شبكه شهري استان داشته است
  

  حاسبه شاخص هرفيندال و نخست شهري نظام شهري استان خراسان رضويم: 8جدول
  

  )UPI(شاخص شاخص نخست شهري  )(Hشاخص تمركز هرفيندال

با احتساب سرشماري
  شهرهاي نوپا

بدون احتساب 
 احتساب باسرشماري شهرهاي نوپا

 نوپا شهرهاي
 احتساب بدون

نوپا شهرهاي  
1345 4512/0  4896/0  1345 660/0  688/0  
1355 3974/0  4672/0  1355 620/0  673/0  
1365 4664/0  4850/0  1365 675/0  688/0  
1375 4390/0  4507/0  1375 654/0  663/0  
1385 4152/0  4483/0  1385 636/0  661/0  
1390 4209/0  4264/0  1390 641/0  645/0  
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  محاسبه ضريب جيني و آنتروپي نظام شهري استان خراسان رضوي: 9جدول
   

  ضريب آنتروپي جمعيت شهرهاي استان  جيني طبقات جمعيتي نظام شهري استانضريب 

با احتساب  سرشماري
  شهرهاي نوپا

بدون احتساب 
با احتساب  سرشماري شهرهاي نوپا

  شهرهاي نوپا
بدون احتساب 
  شهرهاي نوپا

1345  697/0  651/0  1345  5467/0  5584/0  
1355  742/0  501/0 1355  5410/0  5288/0  
1365  838/0  778/0  1365  4441/0  4744/0  
1375  847/0  832/0  1375  4520/0  4538/0  
1385  866/0  843/0  1385  4320/0  4426/0  
1390  869/0  868/0  1390  4240/0  4238/0  

  

بررسي نتايج محاسبات مربوط به مدل هاي آنتروپي و جيني نيز نشان دهنده اين مطلب است كـه تقريبـاً   
افزوده شدن شهرهاي نوپا به شبكه شهري استان، نظام شهري منطقه مـورد مطالعـه بـه     در تمامي دوره ها، با

اين امر، به عبارتي با نتايج و يافته هاي مـدل هـاي پيشـين در تضـاد     .سمت عدم تعادل سوق پيدا نموده است
ت بـه  . خواهد بود شـبكه   اين امر بدان جهت است كه در حقيقت با اضافه شدن تعدادي از شهرهاي كم جمعيـ

بـه بيـاني ديگـر، تعـداد     . شهري منطقه، عدم تعادل بين درصد تعداد و درصد جمعيت شهرها بيشتر مي شود
بيشتري از شهرهاي كوچك سهم ناچيزي از جمعيت را به خود اختصاص مي دهند كه اين بـه معنـي تمركـز    

  .منطقه نيستبيشتر شهري و كم اهميت تر شدن مراكز شهري كوچك در تمركز زدايي جمعيتي 
با توجه به يافته هاي تمامي مدل هاي به كار گرفته شده در ارتباط با آزمون فرضيه دوم تحقيق، مي توان 
چنين استنباط نمود كه شبكه شـهري منطقـه، در طـول تمـامي دوره هـاي مـورد مطالعـه، داراي وضـعيتي         

در چنين شرايطي اضافه شدن شهرهاي نوپا بـه   .نامتعادل بوده و شديداً از پديده ماكروسفالي متأثّر بوده است
شبكه شهري منطقه مورد مطالعه، فقط توانسته است از شدت و سرعت اين حركت رو به عدم تعادل بكاهـد و  
به علّت كوچك اندام بودن شهرهاي نوپاي اضافه شده به شبكه شهري استان، اين شهرها نتوانسته انـد عـالوه   

هر چند بر اساس يافته هاي پيشين بـه روشـني   . ي، جهت آن را نيز تغيير دهندبر كند كردن اين سير قهقراي
مشخص گرديد كه با اضافه شدن اين شهرها به مجموعه شهري استان، در تمامي دوره هـا از شـدت تمركـز و     

 .نخست شهري استان كاسته شده و منطقه مورد مطالعه به سمت تعادلي اندك متمايل گرديده است
  روستا به شهر و نقش آن در توسعه منطقه مورد مطالعه تبديل -2- 5

جهت آزمون فرضيه سوم پژوهش و پاسخ به اين سئوال كه آيا روستاهاي تبديل شـده بـه شـهر در جـذب و     
بـراي ايـن   . استفاده گرديده است ١نگهداشت جمعيت موفّق عمل نموده اند يا خير؛ از مدل ضريب كشش پذيري

روستاشهر؛ در دو مقطع پـيش از   17شش پذيري براي هر دو گروه نمونه، مشتمل بر منظور به محاسبه ضريب ك
بـدين  . سال اقـدام گرديـده اسـت    20سال و  15سال،  10ارتقاي شهرهاي نوپا و پس از آن و در سه دوره زماني 

  : دصورت كه ابتدا شهرهاي نمونه بر اساس مقدار ضريب محاسبه شده به دو گروه اصلي تقسيم گرديده ان
  ؛)شهرهاي داراي توان جذب جمعيت(شهرهايي با ضريب كشش پذيري بيشتر از يك  -الف

  ). شهرهاي فاقد توان جذب جمعيت(شهرهايي با ضريب كشش پذيري كم تر از يك  -ب 
                                                 
1  - Elastic ability Index 
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  32                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

  : سپس در مرحله بعدي، هر كدام از اين گروه ها به دو زير گروه ديگر به شرح زير تقسيم گرديده اند
  كه داراي ضريب كشش پذيري باالتري نسبت به مقطع پيش از شهر شدنشان بوده اند شهرهايي  -ج
  . شهرهايي كه داراي ضريب كشش پذيري كم تري نسبت به مقطع پيش از شهر شدنشان بوده اند -د

در مرحله سوم، شهرهاي نوپاي مورد مطالعه را، بر حسب اين كه جزو كدام يـك از گـروه هـاي چهارگانـه     
تقسيم بندي نموده » ناموفّق«و » نسبتاً موفّق«؛ »موفّق«؛ »كامالً موفّق«اند به يكي از چهار وضعيت فوق بوده 

و در پايان به جهت دست يافتن به يك نتيجه كلي در ارتباط با ميزان موفّقيت شهرهاي نوپا در جـذب و نگـه   
  .رديده اندداشت جمعيت؛ سه گروه اول را موفّق و گروه چهارم، ناموفّق محسوب گ

  

  محاسبه ضريب كشش پذيري براي شهرهاي نمونه مورد مطالعه: 10جدول 
  

  نمونه گروه دوم  نمونه گروه اول
  پس از ارتقا به شهر  پيش از ارتقا به شهر  پس از ارتقا به شهر  پيش از ارتقا به شهر

  نام شهر
كشش 
  پذيري

65 -55  

كشش 
  پذيري

75 -65  

كشش 
  پذيري

85 -65  
  نام شهر

كشش 
  يپذير

75 -65  

كشش 
  پذيري

85 -75  

كشش 
  پذيري

90 - 75  
  151/1  876/0  241/0 باخرز  677/1  413/2  133/0 جغتاي
  215/1  364/1  496/0 سنگان  706/1  358/2  754/0 رشتخوار
  288/1  211/1  786/3 فيروزه  493/1  -089/0  945/0 شانديز

  481/1  576/1  710/1 نقاب  93/2  268/3  -716/0 صالح آباد
  847/0  852/0  731/0 دولت آباد  37/1  413/2  314/1 كالت

  -581/0  -852/0  -137/0 چاپشلو  778/0  275/1  699/0 خليل آباد
  -063/0  -903/1  507/0 باجگيران

  

  415/0  793/0  563/0 بيدخت    
  يافته هاي تحقيق: منبع  -206/0  110/0  699/0 كاخك
  -038/0  -344/0  -014/0 لطف آباد
  -398/0  -806/0  152/0 نوخندان

  

بدين ترتيب پس از انجام محاسبات مربوط به ضريب كشش پذيري جمعيتي شهرهاي نوپاي مورد مطالعه، 
شـهر در جـذب و نگهداشـت     11شـهر مـورد مطالعـه؛     17و ارزيابي نهايي آنها مشخص گرديد كه از مجموع 

لذا، مي تـوان ادعـا نمـود كـه در     . اندشهر داراي عدم توان جذب بوده  6جمعيت موفق عمل نموده اند و تنها 
مجموع، شهرهاي نمونه مورد مطالعه، در بحث جذب و نگهداشت جمعيت موفّق عمل نموده و توانسته انـد بـه   
عنوان يك ترمز جمعيتي براي بخشي از مهاجران اين شهرها و نيز مهاجران روستاهاي حوزه نفوذ به شهرهاي 

شـهر نـاموفق    6شـهر از ايـن    5، با نگاهي دقيق تر مشخص مي گردد كـه  البتّه. متوسط و بزرگ عمل نمايند
هزار نفر مي باشند كه گوياي اين مطلب است كه اين شهرها با توجه و اسـتناد بـه    5داراي جمعيتي كم تر از 

قـد  تبصره الحاقي به قانون تقسمات كشوري و مالحضات امنيتي و سياسي به شهر ارتقا يافته اند و به نـوعي فا 
لذا، مي توان آنها را از زمره شهرهاي نوپاي واقعي حذف نمود كـه  . پتانسيل واقعي جهت ارتقا به شهر بوده اند

سـاله پـس از شـهر     10در اين صورت تنها يك شهر ناموفّق باقي خواهد ماند كه البتّه اين شـهر نيـز در دوره   
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وده است و فقـط در دوره طـوالني تـر    شدن داراي ضريب كشش پذيري بيشتري نسبت به قبل از شهر شدن ب
ساله روند كاهشي از خود بروز داده است؛ در نتيجه اين شهر را نيز نمي توان كـامال نـا موفـق     20يعني دوره  

ت موفـق     . ناميد بنابراين مي توان گفت كه تقريبا تمامي شهرهاي مورد مطالعه در جـذب و نگهداشـت جمعيـ
د اثبات فرضيه سوم تحقيق استعمل نموده اند كه مؤي.  

  

 گيري و پيشنهادها نتيجه - 6
نتيجه تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات تحقيق ضمن تأييد هر سه فرضيه مطرح شـده، مشـخص   
نمود كه سهم فرآيند تبديل روستا به شهر در افزايش خالص جمعيت شهري استان خراسان رضوي؛ رقمي كم 

درصد ميزان افزايش كل مي باشد و اين كه روستاهاي تبديل شده به شـهر توانسـته انـد در جـذب و      20تر از
ت و تعـديل نظـام     ت موفّق عمل نموده و در كل تأثير مثبتي در بسامان سازي فضايي جمعيـنگهداشت جمعي

  . سكونتگاهي منطقه داشته باشند
اخص هاي تمركز شهري و نخست شهري نشان مي در رابطه با تحليل نظام شهري منطقه مورد مطالعه، ش

دهند كه در تمامي دوره هاي مورد مطالعه، با اضافه شدن شهرهاي نوپا، نظام شهري منطقه به سـمت تعـادل   
اما، نتايج حاصل از شاخص هاي ضـريب جينـي و آنتروپـي، نتيجـه اي معكـوس را      . نسبي حركت نموده است

الزم بـه ذكـر   . ربوط به اين شاخص ها بيانگر عدم تعادل بيشتر بوده اندبدين معني كه ارقام م. نشان مي دهند
است كه با توجه به ماهيت دو ضريب ياد شده، نتايج حاصل از آن در رابطه با اضافه شـدن شـهرهاي نوپـا بـه     

ي شبكه شهري استان، با واقعيت تأسثيرگذاري اين فرآيند در تعادل يا عدم تعادل نظام شهري تناسـب چنـدان  
  .ندارند و شايد بهتر باشد در اين رابطه از به كارگيري شاخص هاي ياد شده پرهيز گردد

دو  رويكـردي  دركشـور  شهر به روستايي يك سكونتگاه تبديل در بايد توجه نمود كه رويكرد موجود كنوني
. است ها سكونتگاه از گونه اين و ويژگي هاي خصايص متنوع، ابعاد به كامل توجه عدم از حاكي كه است ارزشي

به طوري كه معيار هاي فعلي تبديل روستا به شهر در كشور بيش از آن كه علمـي و منطقـي باشـد، متـأثّر از     
مردمي است كه نتيجه اين امر به روشني در ساختار نظـام شـهري كشـور مشـهود      تقاضاهاي سياسي و عوامل
شـهر موجـود در شـبكه     72؛ از 1390سـال  به طور مثال بر اساس نتايج آخرين سرشـماري كشـور در   . است

شهر نيـز جمعيتـي    25هزار نفر داشته اند و  10شهر آن جمعيتي كم تر از  49شهري استان خراسان رضوي، 
اين امر بيانگر آن است كه اكثريت شهرهاي استان از حداقل معيار شـهر شـدن   .هزار نفرداشته اند  5كم تر از 

اين شرايط بـه طـور قطـع در برنامـه هـاي توسـعه       . فري نيز برخوردار نيستنديعني حداقل جمعيت ده هزار ن
اختالل ايجاد خواهند كرد و جلوه هاي نامتجانس و ناهماهنگي را در گستره فضاي منطقه اي به وجود خواهد 

ت جنبـه هـاي مثبـت آن و بـراي ايـن كـه        . آورد لذا، جهت كاستن از آثار منفي تبديل روستا به شهر و تقويـ
بتواند در توسعه منطقه اي و ملّي نقش مؤثّري را ايفا نمايد و جايگـاه مناسـبي    شهر وستاهاي تبديل شده بهر

در سلسله مراتب نظام سكونتگاهي پيدا كنند؛ تجديد نظر در تعريف شهر و تغييـر در معيارهـا و مـالك هـاي     
البـدي و مـديريتي و بـه تبـع آن     فرهنگي، ك -شناخت شهر از روستا از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي
بسيار روشن است كـه جهـت توفيـق شـهرهاي     .قوانين تقسيمات كشوري مرتبط با آن الزامي به نظر مي رسد

نوپاي ايجاد شده، توجه به زيرساختارها و امكانات توسعه اي در اين شهرها، گسترش خـدمات حمـايتي بـراي    
پايه اقتصادي شهر و ساختار اشتغال آنهـا ضـروري و اجتنـاب    توسعه اقتصادي؛ بهبود ساختار فيزيكي؛ تقويت 

  .ناپذير خواهد بود
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  فهرست منابع   - 7
 –العـات سياسـي   اطّ، شهرنشيني شتابان، روندها و پيامدها،)1386(ابراهيم زاده، عيسي، نصيري، يوسف  -1  

  232-241، )238پياپي (10 -9شماره ، اقتصادي
  ؛ انتشارات گنج هنر؛ تهراناي بر برنامه ريزي سكونتگاههاي روستاييمقدمه ؛ )1387(افراخته، حسن) 2(
بررسي تأثير پرداخت يارانـه بنـزين بـر    ؛ )1388(اكبري، نعمت اله؛ فرهمند، شكوفه و مائده نجارزادگان) 3(

  1-20مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي؛ شماره سوم؛ ؛پديده نخست شهري در ايران
؛ مركـز مطالعـات و   شهرهاي مياني و نقش آنهـا در چهـارچوب توسـعه ملّـي    ؛ )1383(امكچي، حميـده ) 4(

  تحقيقات شهرسازي و معماري ايران؛  تهران
اسـتان  : تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه روستايي مورد مطالعه ؛ )1380(ايزدي خرامه، حسن) 5(

 مه ريزي روستايي؛ تهران؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ رساله دوره دكتري جغرافيا و برنافارس
تـا   1335تحليلي بر سيستم هاي شهري ايران طي سـال هـاي   ؛ )1389(تقوايي، مسعود؛ صابري، حميد) 6(

  55-76؛ مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي؛ شماره پنجم؛  1385
؛ ربررسي و تحليل وضـعيت شـبكه شـهري در اسـتان بوشـه     ؛ )1388(تقوايي، مسعود؛ گودرزي، مجيد) 7(

  109-138؛ 13جغرافيا و توسعه ناحيه اي؛ شماره 
اربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شهري ك؛ )1390(حكمت نيا، حسن و مير نجف موسـوي ) 8( 

  ؛ انتشارات علم نوين؛ يزدو ناحيه اي
ر اسـتان  بررسي و تحليل ساختار سلسله مراتب شهري د؛ )1390(داداش پور، هاشم؛ مولودي، جمشـيد ) 9(

  102-131؛ 34؛ فضاي جغرافيايي؛ شمارهاردبيل
  amar.org.ir؛ نتايج سرشماري هاي عمومي كشور؛ )1335-90(درگاه ملّي آمار ايران) 10(
 استان خراسان رضوي آماري سالنامه؛ )1389(دفتر آمار و اطّالعات استانداري خراسان رضوي) 11(
ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در ؛ )1389(منصوريان، حسين و فاطمه احمدي؛ محمدرضا، رضواني) 12(

بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلّي مطالعه موردي شهرهاي فيروزآباد و صاحب در استان هـاي لرسـتان و   
 33-66؛ پژوهش هاي روستايي؛ شماره اول؛ كردستان

اسـتان  : زمان يابي فضا با تأكيد بر سيستم هاي شهري مـورد مطالعـاتي   سا؛ )1375(رفيعيان، مجتبي) 13(
 ؛ دانشگاه تربيت مدرس؛ رساله دوره دكتري جغرافياي شهري؛ تهراناصفهان

تحليـل  ؛ )1390(رهنمايي، محمد تقي؛ فرهودي، رحمت اله؛ ضياتوانا، محمـد حسـن و غالمعلـي خمـر    ) 14(
مجلّـه جغرافيـا؛ شـماره     ؛)زابل(و ناحيه اي) و بلوچستانسيستان (وضعيت نخست شهري در سطوح استاني

  81-110؛ 28
  ؛ مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري؛ تهران اندازه شهر؛ )1383(زبردست، اسفنديار) 15(
ت شـهرهاي    ؛ )1382(تيمور رحمانيو  سيمين، سالمبولچي مقدما زنجاني، حبيب اهللا؛) 16( راهنمـاي جمعيـ

  مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري؛ تهران مركز ايران؛
 بررسي و تحليل سـاختار سلسـله مراتـب شـهري ايـران     ؛ )1389(زنگي آبادي، علي؛ صابري، حميـد ) 17(

  129-152؛ 96؛ تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 1385-1375
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انتشـارات  منطقـه اي؛   مكتب ها، نظريه ها و مدل هاي برنامه و برنامه ريزي؛ )1388(زياري، كرامت اهللا) 18(
 دانشگاه تهران؛ تهران

تبديل روستاهاي بزرگ به شـهرهاي كوچـك و   ؛ )1386(اسكندري ثاني، محمـد ؛ محمدحسين، سرايي) 19(
 165-182؛ 10؛ شماره جغرافيا و توسعه؛ نقش آن در تعادل بخشي ناحيه اي مورد شناسي ريوش كاشمر

اثرات تبديل روستا بـه شـهر بـر بخـش     ؛ )1387(صالحيسيف الهي، محمود؛ شهابي، سيامك و اصغر ) 20(
؛ فصـلنامه روسـتا و توسـعه؛     كشاورزي مناطق روستايي، مطالعه موردي شـهر اژيـه در پايـاب زاينـده رود    

  77-96؛ 3شماره
 ؛ جلد اول؛ انتشارات سمت؛ تهران ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري؛ )1387(شكوئي، حسين) 21(
بررسي كاركرد شهرهاي كوچك در نظـام شـهري و توسـعه    ؛ )1388(سوي، مير نجفضرابي، اصغر؛ مو) 22(

-18؛ 2؛ شماره 34؛ مجلّه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي؛ شماره پياپي )استان يزد:مطالعه موردي(منطقه اي
1  
در روند تبديل روستا بـه شـهر و پيامـدهاي آن    ؛ )1386(امير انتخابي، شهرام؛ محمدحسن ،ضياء توانا) 23(

 107-128؛  10؛ شماره  جغرافيا و توسعه؛  شهرستان تالش
؛ مجله شهرداريها؛ تبديل روستاهاي بزرگ به شهر نگاهي به يك سياست؛)1387(طاهرخاني، حبيب اهللا) 24(

   18-21؛ 5شماره 
  ؛ نشر نيكا؛ مشهدپويش شهر نشيني و  مباني نظام شهري؛ )1381(عظيمي، ناصر) 25(
؛ دفتـر  سياست ها، راهبردها، روند و ابعاد شهرنشيني در ايران؛ )1365(؛كازروني، كـاظم عليزاده، محمد) 26(

  جمعيت و نيروي انساني برنامه و بودجه؛ تهران
چگـونگي توزيـع فضـايي    ؛ )1388(فرهودي، رحمت اهللا؛ زنگنه شهركي، سعيد و رامين ساعد موچشي) 27(

-68؛ 68؛ پژوهش هاي جغرافياي انساني؛ شـماره 1385تا 1335جمعيت در نظام شهري ايران طي سال هاي 
55  

  ؛ انتشارات آذرخش؛ تهرانشهرهاي كوچك رويكردي ديگر در توسعه منطقه اي؛ )1388(فني، زهره) 28(
؛ اسـتان خوزسـتان  : نقش شهرهاي كوچك در توسعه منطقه اي مـورد مطالعـاتي  ؛ )1375(فني، زهره) 29(

  جغرافياي شهري؛ تهران دانشگاه تربيت مدرس؛ رساله دوره دكتري
مـديريت سـرزمين و تحليـل    ؛  )1387(قرخلو، مهدي؛ عمران زاده، بهزاد و محمد اكبرپور سراسكانرود) 30(

  73-97، 11علوم جغرافيايي، ش ؛1385تا  1345شبكه شهري استان اردبيل طي دوره زماني 
ت شـهري در ايـران در سـال    بررسي پديده نخس؛ )1388(ليوارجاني، پروين دخت؛ شيخ اعظمي،علـي ) 31(

  181-202؛ 27سياست و سرزمين؛ مجله فضاي جغرافيايي؛ شماره : 1385
  ؛ دانشگاه تربيت معلم؛ سبزوار جغرافياي انساني ايران؛ )1390(نفيسي فرد، حسن) 32( 

 (33) Bell David & Jayne Mark(2006); small cities: urban experience beyond 
the metropolis, Rutledge; 
(34) Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine; Watts, Michael J. and 
SarahWhatmore(2009); The dictionary of Human Geography(5th Edition); 
Blackwell Publishing; 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            19 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-180-en.html


  36                . . تبديل روستا به شهر و نقش آن در توسعه

(35) Hardoy , J.E and satterthwaite,D(1986); small and intermediate urban 
centers:their role in national and regional development in the third word; 
Hodder and Stoughton; London 
(36) Mahdibeigi,Homeira; Mahdavi, Masoud and A. Alihosseini(2010); 
Transforming large villages into small towns and studying their role in rural 
development through Network Analysis Methodology: Rural district of 
Southern Behnam Arab (Javad Abad zone from the region of Varamin); 
Journal of Geography and Regional Planning Vol. 3(6),158-168, 
(37) Mathur om prakash(1982);small cities and national development ; united 
nations center for regional development 
(38) Owusu, George(2005); The Role of district capitals in regional 
development: linking small towns, rural-urban linkage and decentralization in 
Ghana; PhD. thesis; Department of Geography Norwegian University of Science 
and Technology 
(39)  Rezvani, Mohammad reza; Shakoor, Ali; Akbarian Ronizi, Saeed Reza and 
Gholamreza Roshan(2009); The role and function of small towns in rural 
development using network analysis method case:Roniz rural district 
(Estahban city, province Fars, Iran); Journal of Geography and Regional 
Planning Vol. 2(9); September 
(40) Tsai,Yu-Hsin(2005); Quantifying Urban Form: Compactness versus 
‘Sprawl’; Urban Studies, Vol. 42; No. 1; 141–161,  
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