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 های کلیدی:واژه

 دار،یپا شتیمع

 ییتله فضا ه،یسرما

 هر،راشیفقر، پ

 .رجندیب

 یکشورها ژهیوبه در اکثر کشورها ه،یرو نیاست. ا ینیرشد شهرنش دیرو به تزا جیاز نتا یکی یراشهریپ یفضاها

فضاها بدون  نیاست؛ چراکه اکثر ا شدهلیتبد ییفضا یابیدر نظام سازمان یدمیبه اپ رشدکمو  توسعهدرحال

توسعه  تیریو مد یزرینظام برنامه ریخط هایتاز رسال یکی است. افتهیرشد  شدهیزیرطرح شیاز پ یزریبرنامه

 زاتوسعه هیور تیو حاکم یراشهریپ یفضاها یابیسازمان در تحوالت نظام ساختن مندقاعده یفضا، تکاپو برا

 قیتحق نیا ،یراشهریپ یتوسعه در فضاها یزریتحقق اهداف برنامه راستای در. است هاسکونتگاه نای بطن در

 رجندیلبه شهر ب هایهدر سکونتگا یشتیمع هایهیسرما تیوضع ییفضا -یمکان لیو تحل یررساشته تا به بتالش د

از  ییزهایه سرربمناطق منجر  یدر اقتصاد فضا هایو گسترش ناخرسند یدارینشان داد رشد ناپا جیبپردازد. نتا

 یانسان هیسرما"انباشت  حلم به را هانکانو نیشهرها شده است و ا رامونیمستعد در پ یانسان یرویو ن تیجمع

نوع  نتریفیز ضعا یمال ییدارا نکهیبه ا تینموده است. با عنا لیتبد ییاجغرافی مناطق در "درآمدکم/هبنیکم

ساخت و  کیتالکیو دامن زدن به د جادیاست، منجر به ا یراشهریپ یدر فضاها یشتمعی گانهپنج هایهیسرما

 هایکونتگاهس ز،ین ی( شده است. به لحاظ مکانرجندیمنطقه )ب نشهردر مجاور کال «فقر ییتله فضا»بازساخت 

در  یریرارگق تیبوده و به لحاظ موقع یکیزیبر سرراه توسعه ف یعیموانع طب نیکمتر یکه هم دارا یراشهریپ

است.  ودهمهاجر از شهر و روستاها ب تیهستند، کانون جذب جمع شهرینیب یاصل یدسترس هایمجاورت راه

در  یشتمعی گانهپنج هایهیسرما زانیم نیشاهد باالتر توانیم ،یراشهریپ هایگروه از کانون نیدر ا نیهمچن

مدتاً در غرب آن ع یراشهریپ یفضاها گونهنیا زین رجندبی شهر خصوص در. بود هاسکونتگاه گریبا د سهیمقا

 است. افتهیتجمع 

                                                           
1mhajipour@birjand.ac.ir 
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 مقدمه
 Kolheدارد ) توسعهدرحال یکشورها یکیزیو ف یاجتماع ،یابعاد اقتصاد نیترمهمدر  ییبسزا ریتأث ینیروند شهرنش

& Dhote,2016: 1700نا  یجهیدرنت یو درحال رشد که گاه افتهینتوسعه یآن در کشورها قاعدهی(. توسعه ب

 قیشکاف عم (،159: 1392پور،یو حج افراختهبوده است ) دهینسنج هایعاقبت برنامه زین یو گاه یزیربرنامه

مسلم در  تیواقع کی عنوانبهرا  یرشهریبا غ یشهر هایسکونتگاه نیگوناگون ب هاینهیدر زم یو نامتوازن یبرخوردار

 ییو فضا یمختلف مکان یامدهایپ ،ییفضا هاییناهمسان نیساخته است. به سبب ا داریپد ییایجغراف اندازهایچشم

 اریاز عواقب بس یکی، وجودنیباااست؛  شدهپرداختهبدان  یاریبس هایبهده که تاکنون در مطالعات و خطایعارض گرد

 یدر فضاها  1چهارم یدسته هایسکونتگاه یابیبه شکل توانیبوده است م موردتوجهکه کمتر  ادشدهی انیمهم جر

 اشاره داشت.  «یراشهریپ هایکانون»تحت عنوان  ییایجغراف

 لیو منجر به تبد افتهیترشگس یمناطق شهر یتیاست. با رشد جمع یشهر-ستارو یوندهایحاصل از پ یراشهریپ دهیپد

در  "عتیطب-وستار-شهر" ییاروی(. از روEEA, 2017) گرددیم یاستفاده مسکون یمجاور برا یکشاورز یفضاها

دارد قرار  یرشه هایتیفعال ریتحت تأث شدتبهکه  شودیم جادیا یسکونت دیجد یشهرها، فضاها یرامونیپ طیمح

ظهور  قیز طرابلکه  ستیمحدود ن یشهر هاییژگیو ای یضرورتاً به توسعه کالبد یراشهری(. توسعه پ1395)دانشپور،

 یساختار شهر یماحصل دگرگون سان،نیمشهود است. بد زیدوم ن هایمانند خانه ییروستا یدر نواح یشهر هاییژگیو

 (. 3: 1399)افراخته، ندنماییم فیتعر ینیراشهرنشیرا پ ابدییشهر نمود م یضااز ف رونیکه ب

طرح و جهت  ،یکیزیهمچون اندازه و ساختار شهر، موانع ف یشهرها که عوامل ی( و افق 2)خزش یکیزیرشد ف جهیدرنت

است  لیشهر در آن دخ رامونیپ ینواح نیو ارزش زم یاراض ینوع کاربر ،یاراض تمالکی نظام ها،شبکه راه

(Aguilar,2008: 133-134کانون ،)ای دهیادغام گرد یدر متن شهر ای جیتدربه آنو بالفاصله  رامونیپ ییروستا های 

است  یدوران پساصنعت هاییژگیکه از و سازدیم دارپدی شهر مرز مجاورت در را هانوع خاص سکونتگاه

(Meligrana,2003بد  .)یژگیو یفضا، دارا ییایجغرافاز پهنه  اندازهاییچشم و هاقلمرو عنوانبهروستاشهرها  سان،نی-

 زیرا ن ییعرصه روستا کی یاساس هاییژگی، وحالنیدرعاست و  یمنطقه شهر کی یزندگ بکو س یاقتصاد های

 (.Benni et al., 2008; Marshall, 2008; Hoggart, 2016; Cattivelli, 2021; Harms,1939حفظ نموده است)

وابسته است  گریکدیبر در هر دو  راتییهر کشور، تغ یو اجتماع یم اقتصادنظا نفکیجز ال عنوانبهآن  رامونیو پ شهر

(Mpofu et al.,2017 .)روستا) هاو روبان یراشهریپ یآمدن فضاها دیشهرها پد یکیزیرشد ف هیاول جهی، نترونیازا-

نو،  هایدهیدر معرض اشامل قرار گرفتن  شودیمترتب م یراشهریپ یغالباً بر فضاها کهآن بعدی عواقب از است؛( شهر

 راشهر،یپ هایکانون یاراض یکاربر رییتغ ،ستیزطیمحبا  یدر برخورد افراد محل رییمردم، تغ یدر سبک زندگ رییتغ

 نیاکنس یکیاکولوژ یو ردپا یو کشاورز ییروستا یدر بازارها رییتغ ،یمحل یدیتول هایتیدگرش در ساختار فعال

از  تیحماعدم قت،ی(. در حقRees, 1992;Douglas, 2006:18; Aguilar, 2006: 6; Gupta, 2015مناطق است )

 ییکه زوال اقتصاد روستا شودیارزش امالک و مستغالت توأمان منجر م ختهیافسارگسو رشد  یکشاورز هایتیفعال

 طیبا شرا ریقف هایتوسط گروه یرقانونیغ هایجاد شهرکیرخ دهد. ا راشهریپ هایدر سکونتگاه یمشاغل شهر یابیو پا

                                                           
 است. یریشناخته شده شامل شهر، روستا و کانون عشا هایانواع سکونتگاه نیمشهورتر 1
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 دیکسب درآمد )رجوع کن یبرا یاز مواد زائد جامد و سم برداریدر آن، بهره ینامساعد مسکن و ضعف خدمات اساس

 ینیرزمیو ز یسطح هایاز آب یرقانونیغ برداریبهره ،یطیمح دیشد های(، وجود استرس1396 پور،یبه: افراخته و حج

 ییامدهای( از جمله عواقب و پAguilar,2008: 134) لیهمچون س مخاطراتی با همواجه و هارودخانه ریمس رییتغ راشهر،یپ

 به دنبال داشته است.  ینیراشهرنشیشده پ یزریاست که تاکنون رشد نابرنامه

 یمجاور متنوع و دارا یشهر هایاز کانون یبه تأس راشهرهایپ ییدرون فضا یتحوالت و رخدادها نکهیبه ا تیعنا با

در  یشتیمع هایهیسرما تیوضع" نکهیاعم از ا شودیدر ذهن متبادر م ینیادیبن سؤاالتاست،  دهششناختهکثرت 

در  شتیمع یداریناپا ای یداریپا ییفضا یالگو" ای "چگونه است؟ راشهرهایهمان پ ای یلبه شهر هایسکونتگاه

 یبحران طیدر شرا یراشهریپ هایهاز سکونتگا زانیچه م" نکهیا ایو  "است؟ یبیبه چه ترت یراشهریپ هایسکونتگاه

رشد  1380دهه  یط ایمادرشهر منطقه عنوانبه یدر استان خراسان جنوب رجندیشهر ب "قرار دارد؟ یشتیمع هایهیسرما

 قرارگرفته یکیزیگسترش ف نیمتأثر از ا میمستق طوربهآن  هیدر حاش یمتعدد یرا تجربه نموده و تاکنون روستاها یانشتاب

 یشده است به بررس یسع قیتحق نیدر ا ادشدهی هایپرسش تی(. باتوجه به اهم160: 1392پور،¬یته و حجاست )افراخ

 پرداخته شود.  رجندیلبه شهر ب هایسکونتگاه رد یشتیمع هایهیسرما تیوضع ییفضا -¬یمکان لیو تحل

 لیهمچون تحل هایینهیدر زم عهتوسدرحال یدر کشورها یراشهریپ یو فضاها ینیراشهرنشیدر مورد پ یاریبس مطالعات

آذر  ی؛ مناف1385آن )دانشپور،  ییحفظ تعادل فضا یبرا یزریبرنامه یو چگونگ یراشهریپ طیدر مح ییفضا ینابرابر

و  ی)فتح راشهریپ هایسکونتگاه یکیزیف توسعهو  ی(، تحوالت کالبدCattivelli, 2021؛ 1398،یو والئ

 انداز(، منظر و چشمSevin,2015؛ 1399 ،یبخش و قنبرشه یدزهیجمش ؛1399 ،یو نجف ی؛ قاسم1396همکاران،

 یکاربر ریی(، تغ1398و همکاران،  ی)متق یزخی(، جرمŽlender,2021؛ 1399و همکاران، لوی)موس یراشهریپ فضاهای

و  ی)کمانرود یراشهریپ یفضاها یرپذیتی(، جمع1392و همکاران، یی؛ آشنا1392 پور،یحج)افراخته و  یاراض

 گرفتهانجام( Dadashpoor & Ahani,2021) یراشهریپ یو گسترش فضاها یرگی( و عوامل شکل1398همکاران،

 یبوده که دارا "شتیمع"مسأله  راشهریمحققان در ارتباط با پ یاز سو یموردبررسموضوعات  نتریاز مهم یکیاست. 

 Sreeja et al.,2017; Cobbinah et al., 2015; Li et al.,2018; Lerner etاست ) یتوجهقابلسابقه و کثرت 

al.,2013; Nyakundi et al. 2020کمتر به  رانیدر ا یراشهریپ یرشد فضاها رغمیاست که عل نی(. نکته قابل تأمل ا

به موضوع  زین یداخل قاتیاست. معدود تحق شدهپرداخته یشهر هایو لبه هاسکونتگاه نیدر ا شتیمع تیمطالعه وضع

 تیوضع ی( پرداخته و بررس1399و همکاران، گانهییمسکن )محمد رینظ یراشهریپ یارتباط با عناصر فضاها در شتیمع

 یزیو وجه تما تیاهم یرو دارا شیپ قاتی، تحقرونیازاکمتر توجه شده است.   راشهریپ هایکانون تیآن در کل

 است. یاساس

که کانون تمرکز فقرا در  ییجوامع روستا رینظ یمع انساندر جوا یزریبرنامه هایچالش نتریاز بزرگ یکی امروزه

 یراصولیغو  هروی¬یب های¬برداری¬از موارد بهره یاست؛ چراکه در برخ شتیمع نیبوده، تأم توسعهدرحال یکشورها

الت ( سبب مشکوخاکآبموجود در روستاها )مانند  هیمنابع پا از برداریدر بهره نییپا برداریبهره گریو در موارد د

 شده است.  ییروستا شتیمع یمنبع اصل عنوانبه طیدر مح هایییداریناپا جادیو ا یشتیمع
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 ه،یغذا، تغذ یعبارت است از چگونگ یداده و در مفهوم عموم یاست که اعاشه نمودن معن یلغت عرب کی شت،یمع

قلمرو  کیمردم  شتی. معشودیماز آن استفاده  اتیح شبردیو پ لیتحل ن،ییتب یآن است که برا عینوع و طرز توز

سال، جنگ و  یبارندگ ،یکشاورز دهیحاصل ،یصاداقت یتوانائ ،ییایجغراف تیموقع یعیطب طیوابسته به شرا ینیسرزم

مردم عالوه بر عوامل فوق،  شتیمع ن،ی(. همچنKatola,2010حفاظت و نگهداشت غذاها است ) د،یصلح، ابزار تول

در نوع،  رگذاریتأثعوامل  نیمتفاوت است. مجموعه ا یاسیس گرینظام تا نظام د کیبوده و از  یاسیاز نظام س متأثر

 یزندگ یازهایبرطرف کردن ن یروزانه برا صورتبه یفرد/ جامعه است. هر فرد و اجتماع کی شتیمع فتیو ک تیکم

 یاز منابع خاص یداربربهرهو  یاقتصاد های¬تیآن فعال ازجملهکه  زندیم یمتعدد یهاتیفعالخود دست به انجام 

 نیتأم ،هایوهیش نیمتفاوت است. تداوم چن هاآناز  یبرداربهره وهیاست که اساس مکان و زمان، نوع و شکل منابع و ش

توجه داشت که  دی. باندگوییم «شتیالگو مع»که به  دهدیمجامعه را شکل  کیاز منابع در  یبرداربهرهو  یزندگ

از  یباشد که ناش یمختلف فیتعار یدارا تواندیم یسلسله مراتب طیا در نظر گرفتن شراب یبه لحاظ علم شتیمفهوم مع

 هایهی)شامل سرما هاییدارا ها،ییمجموعه توانا شتیاساس، مع نیاست. برا یشتیمتفاوت اجزاء و منابع مع هایبیترک

 (.4: 1395)صادقلو و همکاران،شودیامل مرا ش یزندگ یازهاین نیتأم یبرا ازیموردن( و اقدامات یو منابع اجتماع یماد

 شتیمع تیفیدر ک یگر لیعامل تسه عنوانبه( رملموسی)ملموس و غهاییاز دارا یبرخوردار یعلم اتیدر ادب ن،یبنابرا

 زین رمملوسیغ هایییاست. دارا رامونیپ طیدر مح ایو  یماد هایهیسرما هرگونه رندهیدربرگملموس  هاییاست. دارا

مجموع  ،یطورکلبه. کندیمعامل محرک عمل  عنوانبهکه  است ازهایبالقوه موجود و سطح ن هایفرصت بر دیتأک

مفهوم و  نی.بنابرا(Chambers and Conmay,1992:10-11است ) شتیمع دهندهشکل( 1عوامل )شکل نیا بیترک

متفاوت از  شتیمع دهندهشکلاصر عن بیمختلف، با توجه به نحوه ترک یانسان هایدر جوامع و سکونتگاه شتینوع مع

 متفاوت برخوردار است.  یبوده و از تنوع و گوناگون گریکدی

 

 
 شتیمع دهندهشکل. اجزا و عناصر 1 شکل
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 یکنشهیرکاهش و  باهدفو  ییبه توستعه روستتا دیجد کردیروی عنوانبه ،1980در اواخر دهه  داریپا شتیمع کردیرو

شده  دیتأک ییمذکور، بر طرز تفکری جتامع دربتاره کاهش فقر و توسعه روستا کردیو. در ردیمطرح گرد ییفقر روستا

 هیبرخاسته است. نظر ییگسترده توسعه روستا هیبستر نظر از داریپا شتیمع کردی(. رو1393،یاست)شکوری و بهرام

فنّاوری، توسعه کشاورزی  و تیمدل جمع یعنی ستم،یقرن ب انهیپس از م یفکتری اصل بدنهسهخود، از  ،ییتوسعه روستا

 دادهرخ تهگذش قرنمیناز  شیدر ب ییعمدهای در تفکر روستا راتییعبور کرده است. تغ یاسسی اقتصتاد هتایو تئتوری

 ییدر تتالش بترای کتاهش فقر روستا توسعهدرحالبالقوه در کشورهای  طوربه ییروستا داریپا شتیمع کردیاستت و رو

 (. Ellis,2002:1است)

و  ییبه دارا یدسترس یبر رو شتریب دیتأکبا  شتیمعتقد است که مع داریپا شتیخود از مع فی( در تعر2002)سیلا

قرار دارند شکل  (و اعتقادات و نهادها تیسواد، طبقه، نژاد و قوم ت،یس)جنیروابط اجتماع ریتأثکه تحت  ییهاتیفعال

و  دنیشیاند یبرا یاوهیش دار،یپا شتیمع کردی. روکندیم یثنتمس را هاییتوانا ای یداریاشاره به پا هرگونهو  ردیگیم

 ییاز اجتماعات روستا ییازدو در جهت فقر شرفتیپ باهدف 1980به توسعه است که در اواخر دهه  یابیدست یتالش برا

 یبقا یبرا ازینشیپ کهنیا: اول افتی تیاهم لیبه سه دل ییروستا داریپا شتیمع کردیبه وجود آمد و تمرکز بر رو

 یبرا یابزار کهنیااست و سوم  داریپا تیریخوب و مد یکشاورز یشرط الزم برا کهنیااست؛ دوم  یانسان تیجمع

 (.45: 1395از روستاها است)صادقلو و همکاران، یمهاجرت شهر ندیاز فرا یریشگیپ

 

 
 ییروستا داریپا شتی. مع2 شکل

 Shen et al.,2009:52: منبع

 

 تیو موقع طیبتا در نظتر گرفتن شرا یزیربرنامه مختلتف هتایاتخاذ راهبردی در دوره ازمندین داریپا شتیعبه م یابیدست

همکاری متقابل و  قیاست که از طر ندییفرا یتیفعتال تداریپا شتتیمع ترایجوامع است؛ ز یرونیو ب یدرون طیمح

در بلندمدت  داریپا شتیاجزای مختلف مؤثر در مع نیهماهنگ ب رتباطتوستعه و برقتراری ا ینهادهتای متتول یمشارکت

 یداریق یراهبردی و مشخص کردن راهبردها است)سجاس زیریانجام برنامه ازمندیبدان ن یابیاست کته دستت ریپذامکان

 (. 1392و همکاران،

همچون  هایی¬در سکونتگاه شتتیمع یدگیچیرا برای شناخت پ یلیتحل ییمبنا دار،یپا شتیچارچوب مع ،یطورکلبه

دو جنبه از مسئله،  تای کی بر تمرکز با فقطنه و سامانمند صورتبهتا  شودیمنجر م کردیرو نی. ادهدیروستاها ارائه م

مذکور ما را  کردیرو گریدانیببه(. Scoones,2009قترارداد) یترا موردبررس ییتوستعه روستتا ییکاهش فقتر روستتا
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 نی. در اکندیم تیهدا ییو توسعه روستا شتیجتامع در متورد مع یبته ستمت نگتاه یاز تفکری چنتدپاره و چندبخشت

در  نیچنتهم کتردیچتارچوب و رو نیبلکه باهم تعامل دارد.  ا ستند،ین گریکدیمستقل از  یعامتل اصتل 5چتارچوب، 

 (. Shen,2009مؤثر است)افراد  یزندگ یروزمرهدر سطوح خرد و  اتیدادن روندها در سطوح کالن با واقع ونتدیپ

 انیخود را در م شتتیو کشورهای جهتان ستوم، مع شرفتیدر حال پ یمعتقدند که مردم در نواح کردیرو نیا محققان

 هاچارچوب نیشناخت ا تقیاز طر هاآن شتیو شناخت مع دهند¬یشکل م هاهیسرماو  ها¬ییمجموعه از دارا نیا

(. اساساً Wedingttone,2003: 3) دانتدیم درآمدبودن  یا فراتر از ناکاففقر ر ،یشتیمع کردیاست. رو ریپذامکان

اهداف  شبردیبرای پ هاهیسرماو  هاییدارااز  یعیوست تفیط کیباور است که مردم  نیبر ا داریپا شتیچارچوب مع

 (:FAO & ILO,2009) گرددیم ریشامل عناصر ز یضلعپنجمدل  کی عنوانبهاغلب  هاییدارا نی. اخوددارند

 یکار و سالمت یبرا ی، دانش، توانمندهامهارت: یانسان هیسرما -

 جنگل، آب( ن،ی)مانند زم شتیمع یکارآمد برا یعیمنابع طب ی: موجودیعیطب هیسرما -

 دیو ارتباطات( و ابزار تول ی، پناهگاه، آب، انرژونقلحمل) یادی(: شالوده بنیکیزی)فیماد هیسرما -

 اعتبار، پرداخت منظم و درآمد( جادای انداز،مردم قرار دارد )شامل پس اریکه در اخت ی: منابع مالیمال هیسرما -

به  یدسترس ،اعتمادی روابط ها،گروه تعضوی ها،)شبکه یکیتکن -ی: منابع اجتماعیاجتماع هیسرما -

 (.اجتماعی ترگسترده یهارساختیز

 

 شناسیروش
های الزم از است. هدف آن دارای ماهیتی کاربردی است. دادهپژوهش حاضر از نوع توصیفی مبتنی بر روش پیمایشی 

های میدانی ( و بررسی1395های استان خراسان جنوبی سال مطالعات اسنادی )کتب، مقاالت و شناسنامه آبادی

( از منابع مرتبط گردآوری 1های آن )جدول است. ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته بوده که شاخص شدهیگردآور

ریزی فضاهای غیرشهری و روستایی روایی آن بررسی پس با دریافت نظرات متخصصین مرتبط با توسعه و برنامهشد س

درصد یعنی  89به کمک روش تنصیف به میزان  شدهساختهدر ابزار  کاررفتهبههای گردید. قابلیت اعتماد ترکیبی معرف

پرسشنامه،  30بر روی  آزمونشیپها با انجام یک یی دادهاست. پس برآورد میزان پایا شدهیابیارز قبولقابلدر سطح 

 افزارنرمبا کدهای سیستمی در  شدهیگردآورهای صورت گرفته است. داده موردمطالعهبرداشت نهایی داده از محدوده 

SPSS هگیری چندمعیارهای تصمیمگیری توأمان از تکنیکو بهره TOPSIS  وCRITIC تیدرنهااست.  شدهپردازش، 

بندی در محیط های معیشتی در پیراشهر بیرجند اقدام به تهیه نقشه سطحبازنمایی فضایی وضعیت دارایی منظوربه

ArcMap 10.7 .شده است 
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 مورداستفادههای های معیشتی و شاخص. ابعاد سرمایه1جدول 

 گیریشاخص اندازه ابعاد سرمایه

 انسانی

عضای خانوار؛ تغذیه؛ های اقتصادی؛ سالمت اکاری اعضای خانوار در فعالیتسواد؛ سن؛ اشتغال؛ انگیزه پیشرفت؛ هم

سطح اطالعات و  شغلی؛ ظرفیت سازگاری؛ ٔ  نهیدرزمتوانایی برای انجام کار؛ سطح برخورداری از دانش و مهارت 

 ارتباطات با محیط خارج از سکونتگاه.

 اجتماعی

ی غیررسمی دایر ا کارشناسان و مروجان؛ عضویت در نهادهاوضعیت مهاجرت؛ روابط اجتماعی؛ ارتباط کشاورزان ب

ندگی جمعی؛ وجود ؛ مشارکت؛ نمایییگرا شاوندیخودر سکونتگاه؛ روحیه حمایتگری در اجتماع؛ اعتماد اجتماعی؛ 

 نهادهای اجتماعی رسمی و غیررسمی.

 )طبیعی( یطیمحستیز
نسبت اهمیت  انه مالکیت اراضی تولیدی؛ آگاهیاقلیم؛ وضعیت مراتع در دسترس؛ منابع آبی؛ کیفیت خاک؛ سر

 ؛ حساسیت در خصوص حفظ منابع محیطی؛ آلودگی منابع آب ناشی از دفع فاضالب.ستیزطیمح

 فیزیکی/ کالبدی
سیون مزارع؛ دسترسی به دسترسی؛ دسترسی به بازار؛ درجه مکانیزا یهاراه؛ کیفیت ونقلحملدسترسی به وسایل 

 یت ابنیه؛ سرانه مسکونی.تولید؛ کیف یهانهاده

 ؛ بدهی؛ بیمه محصول.اندازپسمیزان درآمد؛ تنوع درآمد؛ ثبات شغلی؛  مالی

 .1394؛ نوروزی و حیاتی، 1393به نقل از صرافی و شمسایی، DFID,1999؛ 1390پور و احمدی،منبع: جمعه

از محدوده شهر بوده  لومتریک 10حداکثر  تا فاصله رجندیشهر ب رامونیپ هایشامل ساکنان سکونتگاه موردمطالعهجامعه 

و به مطالعه  ییشناسا 1به شرح جدول  راشهریپ 14اساس تعداد  نیخانوار بوده است. بر ا 20از  شیب یتیجمع یکه دارا

خانوار  7019 موردمطالعه هایساکن در سکونتگاه یخانوارها دادتع 1395سال  یآن پرداخته شد. بر اساس سرشمار

که  دیگرد نییسرپرست خانوار تع 365درصد برابر  5 یو با خطا 1م نمونه با استفاده از فرمول کوکرانبوده است. حج

 شدهنییتع زانیم هاست. سپس ب شدهانجام موردمطالعه یحجم نمونه در روستاها عی، توزنسبتبهمیتسهبا استفاده از روش 

 .دیگرد رجندیب راشهریپ یهاپرسشنامه از سرپرستان خانوار در کانون لیاقدام به تکم

 

                                                           

1   

: n حجم نمونه آماری 

: N حجم جامعه آماری 

: d (0٫05مجاز )برابر  خطای 

: z ر متغیر نرمال با سطح اطمینانمقدا α-1 است. در آزمون دودامنه مقدار z  و برای سطح اطمینان  1٫96برابر  درصد 95برای سطح اطمینان

 .است 2٫58درصد برابر  99

: p )نسبت برخورداری از صفت مورد نظر )جمعیت مردان 

(1-p): q=  .)نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر )جمعیت زنانp و q 0٫5 برابر  
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  موردمطالعههای پیراشهری . سکونتگاه2جدول 

 حجم نمونه (1395تعداد خانوار ) نام سکونتگاه

 108 2078 آبادحاجی

 96 1847 امیرآباد

 63 1220 چهکند

 47 898 دستگرد

 12 238 آباد لولهعلی

 8 157 آباد ساداتحسین

 7 143 آبادشوکت

 6 122 آبادشمس

 5 92 شکراب پایین

 4 68 رقویی پایین

 3 58 باغ منظریه

 2 46 آبادحسین

 2 29 فوداج

 1 23 امیرآباد شیبانی

 365 7019 مجموع

 
 

 
 پیراشهر بیرجند موردمطالعههای نقشه توزیع فضایی سکونتگاه .3شکل 
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 لهیوسبه 1981، در سال 1آلهای ایدهبندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخیا روش اولویت (TOPSIS) تاپسیس روش

در یک  موردنظرای است که مسئله گیری چند شاخصههای تصمیمروش یازجملههوانگ و یون ارائه گردید و 

توان هر مسئله را می درواقعگیرد. باشد، مورد ارزیابی قرار میگزینه می nشاخص و  mکه دارای   n×mماتریس

 بناشدهبعدی در نظر گرفت. این تکنیک بر این مفهوم  nنقطه در یک فضای  mمل یک سیستم هندسی شا عنوانبه

آل ( و بیشترین فاصله را با عامل ایدهنیترمهمآل مثبت )است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده

؛ Wang & Chang, 2007:p 871؛ Opricovic & Tzeng, 2004:p 448عامل( داشته باشد ) نیترتیاهمکممنفی )

Hwang & Yoon, 1981.) 

زیر را  گیری از آن بایستی مراحلباشد که جهت بهرهگام می 8شامل  TOPSISمراحل حل مسئله به کمک تکنیک 

 (:Zarei et al,2011:p 4سپری نمود )

 ؛ گزینه nشاخص یا معیار و  mها بر اساس گام اول: تشکیل ماتریس داده

 (؛1ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه )ردسازی دادهگام دوم: استاندا
 
 

 آمدهدستبهاین اوزان  CRITICکه در این پژوهش با کمک روش  (Wiها )گام سوم: تعیین وزن هر یک از شاخص

های دارای اهمیت )بر این راستا شاخص تشکیل گردید. ( که ماتریسی قطری استWn×n) هاوزناتریس است. سپس م

 بیشتر، از وزن بیشتری برخوردارند.(

  (.2( از طریق رابطه )Vij) هاوزنگام چهارم: تشکیل ماتریس بی مقیاس 

                                                                       (2) 

 

ترین عملکرد در هر )پایین -A آل منفی )باالترین عملکرد در هر شاخص( و ایده +Aآل مثبت گام پنجم: تعیین ایده

 (.4( و )3های )شاخص( به ترتیب از طریق رابطه

(3) 

(4) 

 (.6( و )5آل مثبت و منفی از طریق روابط )از ایده یدسیاقلرم ام بر اساس نiُگام ششم: محاسبه اندازه فاصله گزینه 

 (5) 

 

 (6) 

( آلترناتیو -di( که در آن )7آل از طریق رابطه )ایده حلراه( به Ciام )iگام هفتم: تعیین ضریب نزدیکی نسبی گزینه 

 شود.است، انجام میآل ( آلترناتیو ایده+diحداقل و )

(7) 

 

                                                           
1 Techniqe For Order Preferences by Similarty To Ideal Solution 
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 یدهندهنشان Ci= 1. که این میزان بین صفر و یک در نوسان است Ciبندی آلترناتیوها بر اساس میزان گام هشتم: رتبه 

 .استکمترین رتبه  یدهدهننشاننیز   Ci=  0 باالترین رتبه و

این روش توسط است.  "اهمیت معیارها مبتنی بر همبستگی درونی معیارها"به مفهوم   1(CRITICکریتیک ) روش

 ازنظر. یک روش مناسب و کاربردی برای تعیین وزن معیارها استاست.  شدهیمعرف( 1995) 2دیاکوالکی و همکاران

ها تکیه است با این تفاوت که در این روش فقط به پراکندگی دادهشانون  یآنتروپکارکرد این روش مشابه روش 

 Diakoulakiگیری بنیان نهاده شده است ). این روش بر پایه شدت تضاد و تعارض در ساختار مسئله تصمیمشودینم

et al.,1995 .)د. برجستگی شوهمبستگی استفاده می لیوتحلهیتجزبرای شناخت تفاوت وزن میان معیارها از  یطورکلبه

خبرگان از دانش و تجربه  اگرچهشود. رای تعیین وزن معیارها از دیدگاه خبرگان استفاده نمیاین مدل در آن است که ب

کنند اما با بیشتر شدن تعداد معیارها، احتمال خطاهای انسانی و ایجاد شک و خود برای تعیین وزن معیارها استفاده می

(. انجام روش کریتیک طی Adalı and Işık, 2017: 94د )کنپیدا می نتایج نیز افزایشتردید در مورد قابلیت اطمینان 

 (:Aznar Bellver et al., 2011های زیر صورت گرفته است )گام

 ؛اولین گام در این روش تشکیل ماتریس تصمیم است

. با استفاده از شودیمه استفاداز رابطه زیر  یسازنرمالماتریس تصمیم است. برای  یسازنرمالگام دوم در این روش 

 .ردیگیمقرار  1 صفرتاآن در بازه  یهاهیدرااین رابطه ماتریس تصمیم نرمال شده و کلیه 

 
مبستگی آن با هدر فرآیند تعیین وزن معیارها، انحراف معیار هر شاخص و  شودیمدر گام سوم وزن معیارها تعیین 

 .شودیمنامیده  Wj امین معیارj ابطه، وزناست. در این ر شدهگنجاندهمعیارهای دیگر 

 
 شدهروعش k =1استت کته از k معترف میزان اطالعات مجموع معیارهای Ci و j معرف وزن معیار Wj فرمول فوق در

 :دیآیم تبه دساست که از رابطه زیر  j از معیار شدهاستخراجمقدار اطالعات  Cj  .ادامته دارد k=m وتتا

 
. بر اساس تحلیل فوق، باشدیم j و i همبستگی بین دو معیار rij امین معیار است وj انحراف معیار σj در رابطه باال

عیارها، وزن باالتری ماین روش به معیار دارای انحراف استاندارد باال و همبستگی کم با سایر توان نتیجه گرفت که می

 .دهدیم

  

 های تحقیقیافته
اند. به لحاظ سنی، درصد زنان بوده 23درصد افراد مرد و  77( 3ویان نشان داد )جدول گهای فردی پاسخمطالعه ویژگی

توان برداشت نمود که غالب اند. از ویژگی سنی افراد این نکته را میسال سن داشته 55تا  45بیشتر افراد در گروه سنی 

                                                           
1 CRiteria Importance Through Intercriteria Correlation 

2 Diakoulaki et al. 
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اند که مسائل معیشتی و دغدغه تأمین ها بودهگویان، افراد واقع در میانه سنی و به عبارتی سرپرستانی از خانوارپاسخ

-توان نزدیکهای دریافت شده را میشان بوده است؛ از این حیث، پاسخهای روزانهمعاش در رأس امور ذهنی و تالش

دیگر در ویژگی فردی افراد  تأملقابلدر نظر گرفت. نکته  موردمطالعههای موجود در فضاهای ترین برداشت از واقعیت

ست که غالب افراد سرپرست خانوار در فضاهای پیراشهر بیرجند دارای تحصیالت آکادمیکی کمتری هستند. البته این ا

همچون تعمیر  ییوکارهاکسبای برای های آموزش مهارتی در فنی و حرفهبنا به اذعان برخی افراد، گذراندن دوره

های مهارتی بوده است. و اتکای آنان بیشتر بر فعالیت هشدانجامکشی ساختمان سازی، تراشکاری، برقاتومبیل، کابینت

فعالیت شغلی نداشته و از  گونهچیهگویان همچنین پس از بررسی وضعیت شغلی افراد مشخص شد شش درصد پاسخ

کنند که عمدتاً شامل افراد سالخورده و خارج از گروه های معیشتی و دریافت یارانه نقدی دولت گذران میراه حمایت

های پیراشهری در مناطق جغرافیایی دارند، به نقش و کارکردی که سکونتگاه با توجهاند. ی فعالین اقتصادی بودهسن

های بخش خدمات ای فعالیتبررسی گروه شغلی عمده حاضرین در پیراشهر بیرجند نیز نشان داد که به طرز برجسته

 ده است.بو موردمطالعهبین جامعه  یوکارکسبپیشتازتر از هر نوع 

 

 شوندگانهای فردی پرسش. ویژگی3جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 77 281 مرد

 23 84 زن

 سن

 8 31 سال 35 – 25

 28 102 سال 45 – 35

 48 176 سال 55 -45

 15 56 سال 55بیش از 

 تحصیالت

 10 38 سوادیب

 26 94 ابتدایی

 27 98 سیکل

 24 89 دیپلم

 13 46 باالتر و پلمیدفوق

 شغل

 6 22 بیکار

 25 93 شاغل کشاورزی

 57 207 شاغل خدمات

 12 43 شاغل صنعت

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 سرمایه اول، دارایی انسانی

ترین یک فعل اقتصادی مهم در هر فضای جغرافیایی تابع عناصر معتنابهی است. یکی از مهم عنوانبهتأمین معیشت 

است که در سطح کالن و ملی، افزایش تولید  یاگونهبهای دخیل، سرمایه انسانی است. اهمیت سرمایه انسانی هپارامتر
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که  ییهایتوانائذخیره دانش، مهارت، صالحیت و  است. آن به معنای شدهانیبآن  درگروو رشد اقتصادی کشورها 

-سان بررسی سرمایه انسانی سکونتگاهرد، است. بدیندامثبت  اثرو بر کیفیت کار  شودعمدتاً از طریق آموزش کسب می

شاخص برای سنجش آن قابل احصاء  11( 4ی معیشت نشان داد )جدول سازنده مؤلفهیک  عنوانبههای پیراشهر بیرجند 

است. میانگین سنی ساکنان  شدهانیبدرصد  87است. به لحاظ درصد باسوادی در پیراشهر بیرجند، میانگین افراد باسواد 

آباد، فوداج و امیرآباد های جمعیتی شوکت، کانونموردمطالعههای بوده است که در بین سکونتگاه 46پیراشهر بیرجند 

 80متوسط  طوربهشیبانی باالترین میزان را داشته است و کمترین آن مربوط به شکراب بوده است. از حیث اشتغال نیز 

-اند. ارزیابی دیدگاه ساکنان در خصوص انگیزه پیشرفت در کانونهدرصد ساکنین پیراشهر بیرجند مشغول فعالیت بود

های اقتصادی، امکان تأمین و حفظ سالمت های پیراشهر بیرجند در سطح کم، همکاری اعضای خانوار در فعالیت

زیاد،  اعضای خانوار و وضعیت تغذیه خانوارهای پیراشهر بیرجند در حد متوسط، توانایی افراد برای انجام کار در حد

شغلی در حد متوسط و دو شاخص ظرفیت سازگاری افراد با  ٔ  نهیدرزمسطح برخورداری از دانش و مهارت تخصصی 

 .تغییرات محیطی و سطح اطالعات و ارتباطات با محیط خارج سکونتگاه در حد زیاد برآورد شده است

 های پیراشهر بیرجند. وضعیت دارایی انسانی سکونتگاه4جدول 
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 87 78 75 82 92 94 81 93 80 91 93 90 85 89 95 باسواد )درصد(

 46 52 52 48 48 39 35 49 52 51 39 44 40 42 48 سن )سال(

 80 71 76 75 76 82 76 76 87 81 74 87 86 83 86 اشتغال )درصد(

 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 4 3 4 3 *انگیزه پیشرفت 

همکاری اعضای خانوار در 
 *های اقتصادی فعالیت

3 3 3 3 3 4 4 5 4 2 3 3 4 2 3 

 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 *سالمت اعضای خانوار 

 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 *تغذیه 

 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 *توانایی برای انجام کار 

سطح برخورداری از دانش و 
 *شغلی  ٔ  نهیدرزممهارت 

3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 2 2 1 2 3 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 *ظرفیت سازگاری 

سطح اطالعات و ارتباطات با 
 *محیط خارج از سکونتگاه 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 

 1399های تحقیق، سنجیده شده است. منبع: یافته 5تا  1ها با استفاده از طیف لیکرت در دامنه عددی بین برآورد این شاخص*

 

 سرمایه دوم، دارایی اجتماعی

شود تا و مالی سبب میهای مهمی که در کنار دو سرمایه انسانی در دنیای مدرن و پسامدرن کنونی، یکی از سرمایه

ها و ای از موهبتمجموعهتحقق توسعه میسر شود، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در فضاهای جغرافیایی 

ای، به تسهیل و های فراوانی دارد و متناسب با فرهنگِ بومی یا ملّیِ هر جامعهامتیازاتِ اجتماعی است که ابعاد و مؤلفه
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. سازد تا با یکدیگر کار کنندها را قادر میانجامد و افراد و گروههای آن جامعه میافراد و گروهتشدیدِ همگرایِی میاِن 

( طی حدود پنج سال اخیر به 5های پیراشهر بیرجند نشان داد )جدول بر این بنیاد، وضعیت دارای اجتماعی سکونتگاه

دی و تورم شدید که از تبعات مهم آن سبب حاکم شدن شرایط اقتصادی نامناسب بر کشور، بیکاری، کم درآم

زدگی بطن شهرها به سبب گرانی تهیه مسکن و سکونت و پس سوکیروستاگریزی و امید پناهندگی در دامان شهرها از 

شاهد  روزروزبهرشد نداشته است بلکه  تنهانهدر آن از دیگر سو بوده است، مهاجرت از فضاهای پیراشهری بیرجند 

، وضعیت مهاجرت به بیرون از فضا در رونیازاها بوده است. متقاضیان سکونت در این کانون حضورساکنین جدید و

هایی نظیر ارتباط کشاورزان با کارشناسان و مروجان، عضویت در نهادهای است. همچنین شاخص شدهیابیارزحد کم 

نهادهای اجتماعی رسمی و غیررسمی دایر در سکونتگاه، اعتماد اجتماعی، خویشاوندگرایی، مشارکت و وجود 

است. روابط اجتماعی، روحیه حمایتگری در  شدهیابیارزهای پیراشهر بیرجند در حد متوسط غیررسمی در سکونتگاه

 شدهیابیارزهای مبین سرمایه اجتماعی در حد زیاد اجتماع و نمایندگی جمعی سه شاخصی بوده که در جمع شاخص

 است.

 های پیراشهر بیرجندسکونتگاه . وضعیت دارایی اجتماعی5جدول 
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 2 3 4 4 2 1 3 2 3 3 1 2 1 1 1 *وضعیت مهاجرت

 4 3 3 2 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 *روابط اجتماعی

ارتباط کشاورزان با 
 *کارشناسان و مروجان 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 1 1 3 

عضویت در نهادهای 

غیررسمی دایر در 
 *سکونتگاه

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

روحیه حمایتگری در 
 *اجتماع

4 4 3 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 

 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 2 3 2 2 3 *اعتماد اجتماعی

 3 5 5 4 4 2 3 3 4 4 1 2 3 4 4 *خویشاوندگرایی

 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *مشارکت

 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 *نمایندگی جمعی

وجود نهادهای اجتماعی 
 *رسمی و غیررسمی

4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 

 1399های تحقیق، سنجیده شده است. منبع: یافته 5تا  1لیکرت در دامنه عددی بین  ها با استفاده از طیفبرآورد این شاخص*
 

 سرمایه سوم، دارایی طبیعی

های طبیعی در پیراشهر بیرجند به لحاظ سطح دسترسی به سرمایه موردمطالعههای جمعیتی بررسی دیدگاه ساکنان کانون

سخت حاکم بر اقلیم منطقه و ایران، وضعیت کیفیت اقلیمی  ( به دلیل شرایط6حاکی از این واقعیت بوده که )جدول 

که در حال حاضر، افت ذخایر منابع آب و  یاگونهبهاست.  شدهیابیارزخیلی کم  یموردبررسهای در کل سکونتگاه
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رود. به تبعیت از این چالش برای جمعیت حاضر در کل دشت بیرجند به شمار می کیآنمحدود شدن دسترسی به 

زا برآورد شده است. ، منابع آبی در دسترس و وضعیت آلودگی منابع آب ناشی از دفع فاضالب ضعیف و چالششرایط

و  ستیزطیمحدر مواردی همچون وضعیت مراتع در دسترس، سرانه مالکیت اراضی تولیدی، آگاهی نسبت اهمیت 

است. وضعیت  شدهیابیارزند متوسط گویان در پیراشهر بیرجحساسیت در خصوص حفظ منابع محیطی از دیدگاه پاسخ

 کوهرشتههای دو های پیراشهر بیرجند بر روی مخروط افکنهی سکونتگاهکیفیت منابع خاک نیز به سبب اینکه عمده

 است. شدهیابیارزحاصلخیز و دارای کیفیتی مناسب  افتهیاستقرارآباد باقران و مومن

 

 راشهر بیرجندهای پی. وضعیت دارایی طبیعی سکونتگاه6جدول 
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *یاقلیموضعیت 

وضعیت مراتع در 
 *دسترس

3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 1 1 3 

 2 1 1 2 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 *منابع آبی

 4 2 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 *کیفیت خاک

سرانه مالکیت اراضی 
 *تولیدی

3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 3 

آگاهی نسبت اهمیت 
 *ستیزطیمح

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

حساسیت در خصوص 
 *حفظ منابع محیطی

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

آلودگی منابع آب ناشی 
 *از دفع فاضالب

3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 1 1 2 

 1399های تحقیق، منبع: یافته سنجیده شده است. 5تا  1ها با استفاده از طیف لیکرت در دامنه عددی بین برآورد این شاخص*

 

 سرمایه چهارم، دارایی فیزیکی / کالبدی

های های فیزیکی برای تأمین معاش در فضاهای جغرافیایی آن را در رأس خواستهها و سرمایهزیرساختبدیل نقش بی

( در لبه شهر بیرجند و 7ها نشان داد )جدول است. بر این اساس بررسی دادهیجامردمی و اقدامات عملی مدیران 

های دسترسی و سرانه مسکونی مطلوب اه، کیفیت رونقلحملهای پیراشهری آن وضعیت دسترسی به وسایل سکونتگاه

های فیزیکی عرصه پیراشهر بیرجند که در حال حاضر چالش مشترک ترین ضعف در بین داراییشود. اصلیارزیابی می

های تولید است. در حقیقت ساکنین رود، مسأله محدودیت دسترسی به نهادهدر اقصی نقاط کشور ایران به شمار می

های شهرک صنعتی و یا کارگران کارخانه یدستعیصناآنان که در بخش کشاورزی و صنعت ) اًخصوصپیراشهر بیرجند 

علیه کشور یا  یالمللنیبهای خواری، احتکار و تحریمهای ناشی از تورم، رانتبیرجند( اشتغال دارند، به سبب گرانی

؛ یا هم اینکه کارگران کارخانجات به های دسترسی نیست یا گران استبرای تولیدات زراعی و پرورش دام به نهاده

ها به مواد اولیه دسترسی نداشته و در حال حاضر تولید متوقف و افراد انفصال شغل دارند. همچنین مجاورت سبب تحریم



 
 
 

211 

 

 4 یاپی، پ۱۳۹۹ پاییز و زمستان، دومدوره دوم، شماره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

دسترسی به بازار،  ٔ  نهیدرزمکالنشهر منطقه و مرکز استان خراسان جنوبی سبب شده است تا  عنوانبهبا شهر بیرجند 

 های پیراشهری بود. کانون درمجموعزاسیون مزارع موجود و کیفیت ابنیه شاهد وضعیتی در حد متوسط درجه مکانی

 

 های پیراشهر بیرجند. وضعیت دارایی فیزیکی / کالبدی سکونتگاه7جدول 
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 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 *ونقلحملدسترسی به وسایل 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 *دسترسی یهاراهکیفیت 

 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 *دسترسی به بازار

 3 1 1 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 *درجه مکانیزاسیون مزارع

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *تولید یهانهادهدسترسی به 

 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 *کیفیت ابنیه

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 *سرانه مسکونی
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 سرمایه پنجم، دارایی مالی

یا بهبود دسترسی و کیفیت زندگی فعالین  وکارکسب تداومتواند بنیانی برای های اقتصادی که میبرون داد فعالیت

لحاظ  به موردمطالعه( ارزیابی افراد 8باشد، سرمایه مالی است. وضعیت این دارایی در پیراشهر بیرجند نشان داد )جدول 

میزان درآمد، تنوع درآمد، ثبات شغلی آنان در فضای پیراشهر در حد متوسط بوده است. در خصوص پاسخ مذکور، 

است که بسیاری از افراد حاضر در فضای پیراشهر، مهاجرین از روستاهای دور و نزدیک استان  توجهقابلاین نکته مهم 

اند و در این موقعیت لبه شهر، تنگناهای شدید اقتصادی مواجه بوده به مجاورت شهر بیرجند بوده که در مبدأ مهاجرت با

در مقایسه با گذشته احساس کامیابی دارند؛ چراکه بسیاری از این افراد در مقصد فعلی )سکونتگاه پیراشهر بیرجند( 

شاگردی  های اقتصادی بطن شهر بیرجند اعم از کارگری ساختمان، خرید ضایعات،امکان کسب درآمد از فعالیت

 اند.صنوف تعمیرگاهی و غیره را یافته

درآمدها در مقایسه با آن، سبب  چنداننههای اخیر و رشد های زندگی در سالمسأله دیگر این است که رشد هزینه

درآمد و نهایتاً وادار نمودن خانوارها به استقراض خواهی در حد متوسط شده است. از تبعات -برهم خورد موازنه هزینه

گذاری آن از دست رفتن فرصت سرمایه یجهیدرنتخانوار است که  اندازپسر کم درآمدی، نبود یا کمبود امکان دیگ

توان نماید. نمود این موضوع را در اندک بودن تعداد فعالین اقتصادی دارای بیمه محصوالت کشاورزی میبروز می

 یافت.  
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 ر بیرجندهای پیراشه. وضعیت دارایی مالی سکونتگاه8جدول 

جی شاخص
حا

باد
آ

 

باد
رآ

امی
ند 

هک
چ

رد 
تگ

دس
 

لی
ع

وله
د ل

آبا
 

ین
حس

ت
ادا

 س
باد

آ
 

ت
وک

ش
باد

آ
 

س
شم

باد
آ

ین 
پای

ب 
کرا

ش
 

ین
پای

ی 
وی

رق
 

ریه
نظ

غ م
با

 

ین
حس

باد
آ

 

اج
ود

ف
 

نی
یبا

 ش
باد

رآ
امی

 

ین
نگ

میا
 

 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *میزان درآمد

 3 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 4 4 4 4 *تنوع درآمد

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *ثبات شغلی

 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 *اندازپس

 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *بدهی

 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 *بیمه محصول
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( 9معیشتی )جدول  گانهپنجهای های پیراشهر بیرجند از حیث میزان داراییبر اساس مطالعه صورت گرفته در سکونتگاه

آباد بوده ترین آن در شوکتتوان اذعان داشت که از حیث سرمایه انسانی باالترین میزان در روستای دستگرد و پایینمی

است.  شدهمحاسبه آبادنیحسمیزان نیز در  نیترنییپاه اجتماعی، باالترین میزان در شکراب پایین و است. به لحاظ سرمای

 موردمطالعهها و فوداج نیز کمتر از دیگر روستاهای وضعیت سرمایه طبیعی روستای امیرآباد بیش از دیگر سکونتگاه

سادات نمود  آبادنیحسآباد لوله و دستگرد، علی آباد،بوده است. بیشترین نمره سرمایه فیزیکی در روستاهای حاجی

-دارای مالی )اقتصادی( نیز روستاهای حاجی ازنظر، تیدرنهادارد و کمترین آن متعلق به روستای امیرآباد شیبانی است. 

 آباد و امیرآباد شیبانی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان سرمایه را داشته است.

 های پیراشهر بیرجندگانه معیشتی در سکونتگاهنجهای پ. وضعیت دارایی9جدول 
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 719/0 719/0 787/0 774/0 768/0 732/0 787/0 706/0 771/0 791/0 835/0 806/0 818/0 813/0 انسانی

 68/0 66/0 54/0 66/0 545/0 781/0 701/0 72/0 583/0 625/0 683/0 741/0 772/0 641/0 اجتماعی

 356/0 333/0 422/0 422/0 422/0 541/0 628/0 533/0 511/0 533/0 533/0 556/0 644/0 511/0 طبیعی

 486/0 514/0 686/0 693/0 686/0 571/0 629/0 657/0 743/0 743/0 743/0 629/0 657/0 743/0 فیزیکی

 311/0 333/0 467/0 367/0 522/0 333/0 467/0 517/0 612/0 628/0 653/0 592/0 583/0 701/0 مالی

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 موردمطالعهروستای  14( ترتیب 4های پیراشهر بیرجند نشان داد )شکل محاسبه امتیاز کلی دارایی معیشتی در سکونتگاه

سادات،  آبادنیحسآباد لوله، آباد، چهکند، علیامتیاز سرمایه معیشتی آن شامل امیرآباد، دستگرد، حاجی برحسب

، فوداج و امیرآباد شیبانی بوده است. با در آبادنیحسآباد، شکراب پایین، رقویی پایین، باغ منظریه، ، شوکتآبادشمس

توان اذعان نمود که ( می5و نمره کل سرمایه معیشتی آن )شکل  موردمطالعهی روستاهای نظرگرفتن موقعیت جغرافیای
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های واقع در دامنه ای بیشتری دارد. از سوی دیگر، سکونتگاههای پیراشهری از تیپ دشتی امتیاز سرمایهسکونتگاه

های سرمایه ازجملهامکانات  باقران )جنوب محدوده شهر بیرجند( به دلیل محدودیت فضای رشد و کمبود کوهرشته

اینکه جذب  تیدرنهاای کمتری بوده است. طبیعی )دسترسی محدود به زمین مسکونی و زراعی( دارای امتیاز سرمایه

 های پیراشهر با میزان سرمایه معیشتی آن دارای ارتباط متقابل و معناداری بوده است.جمعیتی کانون

 

 
 های پیراشهر بیرجندعیشتی کانون. مقایسه نمره مجموع دارایی م4شکل 

 

 
 های معیشتیسرمایه برحسبهای پیراشهر بیرجند بندی سکونتگاه. نقشه سطح5شکل 

 

های انسانی در (  که دارایی6این واقعیت است )شکل  دیمؤگانه معیشتی در لبه شهر بیرجند های پنجمقایسه کلی سرمایه

میزان را به خود اختصاص داده است. این وضعیت به سبب مهاجرپذیری  این کمربند پیراشهرنشینی بیرجند باالترین

های شهری و دیگر از جمع روستائیان نوآمده های پیراشهر بیرجند از جمع شهرنشینان مهاجرت کرده به پسکرانهکانون
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تان شدن شهر توان مرکز اسهای اخیر بوده است. نقطه عطف این جریانات جمعیتی را میی شهری طی سالبه محدوده

های حاصل از رخدادهای اقتصاد سیاسی کشور )نرخ دانست که در سنوات گذشته تاکنون، تکانه 1383بیرجند در سال 

زمین و مستقالت( منجر به نوسانات این جریان شده  یبازبورسخواران و رونق ها و رانتتورم، تغییر رویکرد دولت

 است. 

ی اجتماعی و فیزیکی پیراشهر بیرجند ممتاز است. بیشینه بودن سرمایه اجتماعی نسبت های بعدی، امتیاز سرمایهدر مرتبه

ها است. همچنین های معیشتی در پیراشهر بیرجند به تأسی از بافت قومی و روستایی در این سکونتگاهبه دیگر سرمایه

های پیراشهر در کانون وسازساختله رشد دلیل باال بودن امتیاز سرمایه فیزیکی / کالبدی نیز در پیراشهر بیرجند به مسأ

داران شهری برای کسب سود بوده است؛ بخش دیگر نیز به دلیل اینکه بسیاری از است که بخشی از آن توسط سرمایه

وسازها را اند تا حداکثر مشابهت را با فضای درون شهر ایجاد نمایند، ساختمهاجرین به فضاهای پیراشهر تالش داشته

گری حداکثری برای دریافت زیرساختی مشابه شهر بیرجند را اند یا اینکه رایزنی و مطالبهشهری انجام داده یاگونهبه

ها در فضاهای پیراشهری آن برای کشش و تقاضای زیرساخت یجهیدرنتاند. در این میان، رشد جمعیت و وزنی که داشته

 تأثیر دانست. گردد را نبایستی بیایجاد می

های پیراشهر آن بوده ترین جایگاه امتیازی برای لبه شهری بیرجند و سکونتگاهایه مالی و طبیعی در پاییندو نوع سرم

و برای  گرددیبازمای و ملی که بخش اعظم آن به مثال کالن اقتصادی های فرامنطقهاست. بروز مشکالت و چالش

خشکسالی دو عامل اصلی  ازجملهز مخاطرات طبیعی های انسانی دارای اثر مشابه است، به همراه بروتمام سکونتگاه

 توان در توجیه جایگاه دو سرمایه مذکور بیان نمود.است که می

 

 
 معیشتی در فضای پیراشهر بیرجند گانهپنجهای . نمودار مقایسه سرمایه6شکل 

 گیرینتیجه
در اکثر کشورها خصوصاً کشورهای فضاهای پیراشهری یکی از نتایج رو به تزاید رشد شهرنشینی است. این رویه، 

ریزی از پیش به اپیدمی سکونتگاهی مبدل شده است؛ چراکه غالباً این فضاها بدون برنامه رشدکمو  توسعهدرحال

مند ریزی و مدیریت توسعه فضا، تکاپو برای قاعدههای خطیر نظام برنامهرشد یافته است. یکی از رسالت شدهیزیرطرح

 ها است. زا در بطن این سکونتگاهیابی فضاهای پیراشهری و حاکمیت رویه توسعهت در سازمانساختن نظام تحوال
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سق از گذشته، ناست: اول ساکنان اولیه محل و دارای حق  صیتشخقابلی حضور های پیراشهری سه گونهدر کانون

ر از روستاهای دور های مهاجگروه از بطن شهر به سبب امواج چالشی و اقتصادی آن، و سوم شدهراندههای دوم گروه

سبب حضور  گروه اول به چراکه، مسأله معیشت حکایت از مسائلی بغرنج دارد؛ ادشدهیو نزدیک. در هر سه گروه 

عرصه فضایی شده که  قاعده مکان منجر به رقابتی شدنشود یا اشغال بیگروه دوم و سوم، یا سهم آنان از منابع کم می

نین گروه دوم و های سختی در انتظار ساختار هزینه و درآمد خانوارهای بومی اولیه است. همچدر این صورت، تکانه

اهای پیراشهری ی فضهایی که تأثیر در معیشت آنان داشته، پناهندهسوم نیز به سبب عدم مواجهه با مسائل و چالش

ضاهای پیراشهری ریزی توسعه فبرنامهسان یک تالش اساسی است تا در راستای کمک به امر مدیریت و اند. بدینشده

 ضایی چگونه است؟ف -ها از حیث مکانیسکونتگاه گونهنیاهای معیشتی در برده شود که وضعیت سرمایهپی

ها در اقتصاد برآیند تحقیق صورت گرفته در پیراشهر بیرجند مؤید این است که رشد ناپایداری و گسترش ناخرسندی

ها را به ایی از جمعیت و نیروی انسانی مستعد در پیرامون شهرها شده است و این کانونفضای مناطق منجر به سرریزه

در مناطق جغرافیایی تبدیل نموده است. با عنایت به اینکه دارایی مالی  "درآمدبنیه/کمسرمایه انسانی کم"محل انباشت 

 ستیزتهدید جدی علیه کیفیت زندگی و های معیشتی در فضاهای پیراشهری بوده است، ترین ارکان سرمایهاز ضعیف

ی محرک و فعلیت قوه عنوانبهها است؛ زیرا نقش بنیادین و محوری سرمایه مالی و اقتصادی این سکونتگاه یریپذ

های معیشتی ناکارآمد دیگر سرمایه رفتهرفتهها، باعث گردیده با خلل و ایجاد رکود در آن، رساندن سایر منابع و سرمایه

های شرایط فقر و گرفتاری ( تبیین نموده، بازساخت1384که اطهاری ) گونههمانی این فرآیند ود. نتیجهو ضعیف ش

 بوده است. « تله فضایی فقر»دائم در 

در دسترسی آنان به خدمات پایه  یتوجهقابل، تغییر 1درآمد به فضاهای پیراشهریهای کمجایی گروهدر حقیقت جابه

وساز نیز برخی از شته و همواره فضاهای مذکور دچار کمبود است. به لحاظ ساختهای شهری نداو زیرساخت

 دکنندهیتهدکه مخاطرات طبیعی و محیطی نیز  شدهساختههایی های پیراشهری در محدودهسکونتگاه یوسازهاساخت

نشینی و صت همدرآمدها در پیراشهر منجر شده فضای عاری از تنوع اجتماعی، کم شدن فرآن است. انباشتگی کم

گردان بودن های متنوع اقتصادی، رویتعامل آنان با دیگر اقشار و ارتقا مدنی، نبود عرصه مناسب برای بروز فعالیت

تله فضایی ها سکونتی و جوالن بزهکاری به وجود آید. برآیند وضعیت مذکور این است که گذاران از این عرصهسرمایه

 .شودمی یدارپد« تله طبقاتی»فقر تشدید شده و 

های پیراشهری که موانع طبیعی کمتری بر سرراه توسعه فیزیکی و پخش به لحاظ مکانی نیز، آن دسته از سکونتگاه

شهری است، هم پیشگام های دسترسی اصلی بینفضایی آن قرار دارد و به لحاظ موقعیت قرارگیری در مجاورت با راه

ی سرمایه انسانی، میزان شاخص کل سرمایه معیشتی آن در مقایسه با در جذب جمعیت مهاجر بوده و هم به سبب فزون

ی غربی آن تابع قانون های پیراشهری بدنههای پیراشهری بیشتر است. در خصوص شهر بیرجند، کانوندیگر سکونتگاه

 مذکور بوده است. 

                                                           
شهر بیرجن 1 ستگرد و چهکند پیرامون  سیار زیاد. به طور مثال: اذعان گردیده که دو کانون د شد ب شرایطی با نرخ ر شد پنج د دارای در  نرخ ر

 (.https://www.irna.ir/news/84041964بوده است ) برابری جمعیت نسبت به شهر
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گانه های پنجمعیشت و سرمایه ریزی برای توسعه فضاهای پیراشهری، مسألهتوان گفت در چارچوب برنامهمی تیدرنها

های معیشتی است. دار است؛ چراکه شرایط موجود حاکی از ناهمسانی مکانی و فضایی سرمایهآن نیازمند توجه اولویت
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