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عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند

پذیرش نهایی1400/04/07 :

دریافت مقاله1400/02/06 :
صفحات59-78:

جواد میکانیکی؛ 1دانشیار گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
زهرا شیرزور ؛ استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
بهاره جعفری سهلآباد ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.

چکیده

سکونتگاههای پیراشهری یکی از پیامدهای بارز توسعه شهری میباشد که در شکلگیری آنها ،مهاجرتهای روستا
– شهری و مهاجرتهای شهرگریز نقش اساسی دارد .پیراشهرنشینی بهعنوان رشد شهرنشینی در نواحی پیرامونی و
فرایند تبدیل نقاط سکونتی با ماهیت روستایی به شهری تعریف میشود .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر رشد
سکونتگاههای پیراشهری بیرجند است .نوع پژوهش بر مبنای هدف ،کاربردی و روش انجام تحقیق از نوع توصیفی
با روش پیمایشی است .جمعآوری اطالعات با روش کتابخانهای و پیمایشی انجامگرفته ،جامعه آماری سرپرستان

واژههای

خانوار شش روستای پیراشهر بیرجند شامل  6423خانوار ساکن بوده که با استفاده از فرمول کوکران  156نفر بهعنوان

کلیدی :رشد

نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری احتمالی و از نوع تصادفی -طبقهای است .دادههای حاصل از پرسشگری از

شهری،
مهاجرتهای
روستایی،

سرپرستان خانوار در محدوده مطالعه ،بهوسیله نرمافزار  Spssو  smartplsمورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که از  4عامل استخراجشده ،مهمترین عامل در رشد سکونتگاههای پیراشهری عامل
اقتصادی با ضریب تأثیر( ،)0/783دومین عامل ،عامل اجتماعی با ضریب تأثیر( ،)0/152سومین عامل ،عامل کالبدی
با ضریب تأثیر( )0/140و چهارمین عامل ،عامل زیستمحیطی با ضریب تأثیر( )0/099است .درزمینه عوامل

سکونتگاههای

اقتصادی؛ ارزان بودن قیمت زمین و مسکن ،درزمینه عوامل اجتماعی؛ وجود امنیت ،درزمینه عوامل کالبدی؛ بهسازی

پیراشهری،

و مقاومسازی منازل ،ساختوساز مسکونی و ویالسازی و درزمینه عوامل زیستمحیطی آبوهوای پاک ،محیط

بیرجند

آرام و ساکت بیشترین تأثیر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند داشته است.
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عوامل موثر بر رشد(...میکانیکی و همکاران)

مقدمه

جمعیت شهری در سدهی أخیر رشد شتابان و چشمگیری داشته است .افزایش روند شهرنشینی نهتنها شهرها را با
گســترش فیزیکی و جمعیتی مواجه کرده ،بلکه گذر و دگرگونی ســکونتگاههای روســتایی به شــهر را نیز در برگرفته
است .روند شهرنشینی سریع از سال1340تا  1375تحت تأثیر سه عامل یعنی مهاجرت شدید روستائیان به شهرها ،رونق
شهرها و بهتبع آن رشد سریع جمعیت شهری و همچنین به هم پیوستن چند روستا (روستا ـ شهر) قرارگرفته است.
وقتی جمعیت افزایش مییابد و شــهرنشــینی شــتاب میگیرد ،از رویارویی " شــهر – روســتا" ،در محیط پیرامونی
شهرها ،ف ضاهای جدید سکونتی ایجاد می شود که به شدت تحت تأثیر ف ضاهای شهری قرار دارد .اینگونه ف ضاهای
سکونتی " پیراشهر" نامیده می شود .کناره و لبه شهری ،مکان دخالت فعالیتها ،سازمانها ،مناظر شهری و روستایی و
نیز گذار از نواحی روستایی به شهری ،فرآیند پیراشهرنشینی را شکل میدهد (دانشپور و همکاران.)33-5 :1395 ،
در سالهای اخیر سکونتگاههای رو ستایی پیرامون شهرهای بزرگ در جریان دگرگونیهای اقت صادی – اجتماعی
دچار تحوالت کالبدی -ف ضایی زیادی شدهاند .به عبارتی رو ستاهای واقع در پیرامون شهر به دلیل نزدیکی مکانی و
وابستگی فضایی کالبدی با شهر ،از امکانات ،محدودیتها ،فرصتها و چالشهای متعددی برخوردار میباشند که در
دیگر رو ستاهای ک شور به چنین شدتی وجود ندارد .بنابراین هر سکونتگاه رو ستایی که در حا شیه و پیرامون مراکز
شهری استقرار یابد در معرض گسترش کالبدی شهر قرار میگیرد (صرافی.)21 :1377 ،
با تو سعه ف ضاهای شهری ،افزایش تعامل میان شهر و رو ستا و موقعیت مکانی رو ستا بهویژه مجاورت آن با شهر،
موجبات افزایش جمعیت در روستاهای پیراشهری فراهمشده است .رشد جمعیت در روستاهای پیراشهری نتیجهی دو
جریان مهاجرت است 1 :ـ مهاجرتهای روستاشهری گسترده؛  2ـ مهاجرتهای شهرگریز ( مهاجرت از کالنشهرها).
درواقع ،این روستاها به دلیل مهاجرپذیری از داخل و خارج منطقه و رشد جمعیت خود منطقه رشد میکند (خراسانی
و همکاران.)1-9 :1393،
در دهههای اخیر رشــد فیزیکی شــهر بیرجند در اســتان خراســان جنوبی همچون دیگر شــهرهای ایران دســتخوش
تغییرات ب سیاری شده و منجر به ر شد شدید جمعیتی در سکونتگاههای پیرا شهری گردیده ا ست .نرخ ر شد جمعیت
اســتان خراســان جنوبی در ســال  1395در مقایســه با ســال  1390به میزان  0/16درصــد افزایش داشــته اســت .در بین
شهرستانهای استان ،شهرستان بیرجند با  2/5درصد باالترین درصد رشد جمعیت به خود اختصاص داده است .نرخ
ر شد جمعیت شهری و رو ستایی ا ستان در سال  1395به ترتیب  1/57در صد و  0/17در صد میبا شد که شهر ستان
بیرجند با  4/05در صد بی شترین ر شد جمعیت رو ستایی را به خود اخت صاص داده ا ست .برر سیهای صورت گرفته
پیرامون جمعیت روســتاهای پیراشــهری شــهرســتان بیرجند حاکی از آن اســت که طی ســالهای  1385تا  1390حدود
 61/52درصــد و طی ســالهای  1390تا  1395حدود  32/46درصــد نواحی روســتایی با افزایش جمعیت مواجه بوده
است.
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جدول  .1جمعیت و نرخ رشد روستاهای پیرامون شهر بیرجند طی دوره 1385-95

سال

1385

نرخ رشد  90به 95

نرخ رشد  85به 90

نام روستا

جمعیت

جمعیت

نرخ رشد

جمعیت

نرخ رشد

امیرآباد

3329

6588

49/47

7177

8/94

چهکند

898

2732

67/13

4569

67/24

حاجیآباد

1821

6500

71/98

7749

19/22

دستگرد

336

1328

74/70

3365

60/53

شوکتآباد

295

512

42/38

574

12/11

علیآباد لوله

389

708

45/06

896

26/55

منبع :سالنامه آماری شهرستان بیرجند.

روند تغییرات ســـکونتگاه از گذشـــته تاکنون ادامه داشـــته و در این تغییرات عوامل مختلفی اثرگذار بوده اســـت.
بررســی دامنه تعامالت بین ســکونتگاهی و عوامل مؤثر بر رشــد اینگونه ســکونتگاهها به فهم دقیقتر آینده رشــد و
تحوالت سکونتگاههای شهری و پیرامونی کمک شایانی خواهد کرد .بنابراین این تحقیق باهدف بررسی عوامل مؤثر
بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند انجام گردید .سؤاالت تحقیق عبارتاند از:
 )1چه عواملی بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند مؤثر بوده است؟
 )2میزان و درجه اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند به چه اندازه است؟
عوامل متفاوتی در جابهجایی جمعیت میان شـــهر و روســـتا وجود دارد؛ از هنگامیکه شـــهر به دالیل مختلف به
قطب دافعه جمعیت و رو ستاهای پیرامون شهر به قطب جاذب تبدیل شد ،زمینههای ر شد جمعیت در سکونتگاههای
پیراشهری به وجود آمد .ازاینرو مطالعه عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری ضروری به نظر میرسد .بهیقین
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری میتواند در راستای اتخاذ تصمیمگیریهای آتی دولت و برنامه
ریزان روســتایی جهت توانمندســازی روســتاها مفید واقع شــود و ســبب میشــود تا از ارائه برنامهریزیهای شــتابزده
جلوگیری شود .پیدایش تحوالت در رو ستاهای پیرامونی ،محققین را به انجام پژوهش در جوانب مختلف آن ترغیب
کرده است .درزمینه موضوع مطالعاتی انجامشده ،اهم مطالعات در ادامه اشاره میشود:
قنبری و جمشیدزهی شه بخش ( ،)1399در مقاله خزش شهری و تحوالت کالبدی -فضایی سکونتگاههای پیراشهر
زاهدان ،ن شان دادند که اثرات خزش شهری زاهدان و جریانات ف ضایی حاکم بر آن باعث تحوالت کالبدی -ف ضایی
در ابعاد مختلف ( افزایش جمعیت ،اندازه رو ستا و تحول در ساختار ا شتغال و فعالیت) در نواحی رو ستایی پیرا شهری
گردیده اســت .این اثرات بر بخش کشــاورزی منفی ،در بخش خدمات مثبت و در بعد اجتماعی حاکی از ایجاد نقش
خوابگاهی و افزایش جابهجایی جمعیت و تبادالت فرهنگی از روســـتاهای پیرامونی به شـــهر زاهدان بود .رحمانی و
همکاران ( ،)1398در پژوه شی تحت عنوان نقش جریانهای ف ضایی در تحوالت اقت صادی سکونتگاههای رو ستایی
مورد :روستاهای پیرامونی شهر زاهدان ،به این نتیجه رسیدند که جریانهای فضایی در بهبود ساختار اشتغال ،گسترش
فعالیتهای گردشــگری ،بهبود وضــعیت مســکن ،بهبود وضــعیت صــنعت ،بهبود وضــعیت کشــاورزی و خدمات تأثیر
گذاشـــته اســـت .اما این تحوالت در همه ابعاد و در همه روســـتاها مثبت نبوده و تحوالت منفی را نیز ( تغییر کاربری
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ارا ضی زراعی و باغی ،گ سترش الگوی م سکن شهری ،تداوم جریان سرمایه در بخشهای غیر تولیدی) در پی دا شته
اسـت .بابایی و همکاران ( ،)1397در مقاله تحلیل جمعیتپذیری و روند تحوالت اقتصـادی ـــــ اجتماعی روسـتاهای
پیراشهری در شهرستان ارومیه ،نشان دادند که از16عامل مطرح شده ،اولین و مهمترین عامل درزمینهٔ جمعیتپذیری
قیمت پایین زمین و دومین عامل مهاجرت اقوام و آشـــنایان و تبعیت از آنها و ســـومین عامل ،پایین بودن هزینههای
زندگی نســـبت به شـــهر ارومیه اســـت .درزمینهٔ عوامل اجتماعی ،ورود و مهاجرت افراد غیربومی مهمترین عامل ،و
درزمینه عوامل اقت صادی عامل تغییر شیوه فعالیت از بخش ک شاورزی به بخش غیر ک شاورزی مهمترین عامل ا ست.
نتایج نشــاندهنده تحوالت اســاســی در بخشهای مختلف (زمینهای زراعی و مســکونی) بوده و نتیجه این تحوالت
اثرات منفی بر هویت و جامعه روســـتایی داشـــته اســـت .بابامیری و همکاران ( ،)1395در مقاله تحلیل روند تحوالت
ساختار اجتماعی ــــ فرهنگی روستاهای پیراشهری شهر سقز کردستان ،به این نتیجه رسیدند که گسترش کالبدی شهر
عالوه بر تأثیرگذاری اقتصــادی ،کالبدی بر روی فرهنگ ،آدابورســوم روســتاهای پیرامونی تأثیرگذار بوده اســت.
شریفی و همکاران( ،)1394در مطالعه خود تحت عنوان علل جمعیتپذیری روستاهای حریم مادر شهرها با استفاده از
مدل تحلیل عاملی (قلعه خیابان مشــهد) ،بیان کردند که از بین هشــت عامل شــناســایی ،اولین مهمترین عامل مســکن
ارزانقیمت ،دومین عامل مســائل اشــتغال و اقتصــاد و عامل ســوم موقعیت مکانی و دســترســی بوده اســت .طورانی و
همکاران( ،)1392در مقاله واکاوی پویایی فضایی جمعیت در نواحی پیراشهری ،به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیت
پیرا شهری ن شاندهنده تأثیرات حا صل از چهار فرایند ر شد جداگانه شامل حومهن شینی ،شهرگریزی ،بقای جمعیت و
مهاجرت مرکزگرا ا ست .این چهار فرایند میتوانند با شش شاخص ازهم تمیز داده شوند .گنزالز گار سیا و همکاران
( ،)2018در مقالهای با عنوان ارزیابی پایداری شــهرهای اســپانیا با توجه به شــاخصهای زیســتمحیطی ،اقتصــادی و
اجتماعی در  26شهر پیرامونی ا سپانیا به این نتیجه ر سیدند با توجه به اهداف شاخصهای اقت صادی و اجتماعی ،توجه
به نرخ بیکاری و تعداد جرائم در شــهرهای موردمطالعه ،باید در اولویت قرار گیرند .درعینحال ،میزان مصــرف برق،
ضایعات جامد شهری و انت شار گازهای گلخانهای در محل ،از منظر زی ستمحیطی در شهرهای موردمطالعه در سطح
مطلوب ا ست .ویل سون ( ،)2015در پژوه شی تحت عنوان برر سی مدیریت مناطق پیرا شهری به این نتیجه ر سیدند که
عوامل اقتصادی ،تأثیر زیادی بر میزان تمایل ساکنان بر واگرایی و استقالل مدیریتی پیراشهرها دارد .بنایی ( ،)2014در
مقاله خزش مراکز شـــهری :تعاریف ،داده ها ،روش های اندازهگیری ،اثرات زیســـتمحیطی (مطالعه موردی :شـــهر
ممفیس) به این نتیجه ر سیدند که برر سی پیامدهای خزش شهری ممفیس ،پیامدهای زی ستمحیطی را به دنبال دا شته
اســت .بدین معنی که هر چه خزش شــهری توســعه پیدا کند اثرات منفی زیســتمحیطی (پوشــش گیاهی ،جانوری و
زمینهای کشاورزی) نیز افزایش مییابد.
نتایج مطالعات ذکرشده در پی شینه ن شان میدهد که تحقیقات قبلی در مورد اثرات شکلگیری این حوزهها در بافت
شهری یا روستایی بوده و عوامل مؤثر در بخش خاصی موردبررسی قرارگرفته است .درحالیکه در این پژوهش عالوه
بر شناخت هریک از عوامل تأثیرگذار به تعیین درجه اهمیت آنها پرداخته میشود.
شهرن شینی و علل رشد شهرهای گوناگون در ایران کماکان دارای الگویی همانند با دیگر ک شورهای درحالتو سعه
ا ست .کلیهی علل و نیروهایی را که در ک شورهای م شابه به ر شد شهری کمک میکنند ،میتوان بهآ سانی در ایران
مشاهده کرد .ولی در ایران چند جنبه جداگانه در شهرنشینی پدیدارند .در مرحله اول ،شهرنشینی بهطور ثابت در حال
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افزایش جمعیت تا حد زیادی غیرقابلکنترل بوده و برای جلوگیری از آن هیچگونه سیاست مخصوص دولتی طراحی
و اجرانشـــده اســـت .این دو جنبه ،یعنی رشـــد درصـــد شـــهرنشـــینان و نبودن مکانیزم جلوگیری از آن باعث پیدایش
شبکههای مختلف شهری شده که پایتخت ،شهرهای ا صلی ،شهرهای متو سط و حومه و رو ستاهای اطراف را بهطور
زنجیرهای به هم مت صل میکند .عالوه بر این ر شد شهری باعث به وجود آمدن مناطق رو ستان شین در پیرامون شهرها
شـــده و ترکیب جمعیت شـــهری را تغییر میدهد (کامروا .)61-65 :1373 ،شـــهرنشـــینی در ایران طی چند دهه اخیر،
همانند دیگر کشورهای جهان سوم رو به افزایش بوده و مرکز ثقل جمعیت کشور بهطور کنترل ناپذیری از روستاها به
شهرها انتقالیافته است که بهطورکلی؛ دو عامل رشد طبیعی جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها ،علت اصلی رشد
شهرنشینی در ایران محسوب میشود (بهرامی.)46 :1395،
هرچه شهر تو سعه مییابد ،کاربری فضاهای پیرامونش را دچار تغییرات اساسی مینماید .در فضای شهری ایران به
نظر میرســد که بیش از هر فضــای دیگری معادالت قدرت وجود دارد و به نابرابریهای شــدید در موقعیت ،ارزش و
شیوه زندگی شهری منجر می شود .یکی از مهمترین ابعاد این مظاهر که در ف ضای شهری ایران به چ شم میخورد و
تأثیر بسیار عمیقی بر حوزههای روستایی میگذارد ،شکلگیری جداییها اعم از جداییهای اجتماعی و فرهنگی و نیز
انفکاک بخشهای مسکونی و غیرمسکونی از یکدیگر است .توسعه فضاهای شهری و افزایش تعامالت روستا و شهر
در ســـالهای اخیر تأثیراتی را در نواحی پیرامون شـــهرها ،بهویژه در نواحی روســـتایی کشـــور بر جای نهاده اســـت
(طاهرخانی.)23 :1381،
در تحقیقات جغرافیایی و توســعه منطقهای ،مباحث مربوط به مطالعه روابط متقابل شــهر و روســتا موضــوع جدیدی
نیســتند؛ بلکه در دورانهای مختلف تاریخی همواره عملکرد متقابل بین شــهر و روســتا حاکم بوده اســت و این دو از
یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند .روابط شهر و روستا میتواند موجب شهرگرایی در نواحی روستایی شود و در روند تحوالت
جمعیتی این نواحی دگرگونی ایجاد نماید .در این راســتا شــناخت الگوهای موجود در این زمینه جای بررســی دارد.
شهرگرایی حومهها و نواحی رو ستایی فرایند اجتماعی است که شامل گ سترش ایدهها و شیوههای زندگی شهری در
نواحی رو ستایی میبا شد .امروزه بهویژه در مورد رو ستاهای پیرامون شهرها ،با توجه به شدت جریانهای بین شهر و
روستا ،بیشتر بحث درباره پیوندهای شهری – روستایی است (هاروی .)95 :1358 ،
روستا -شهرها یکی از سکونتگاههایی هستند که به تازگی با توسعه جوامع شهری در حاشیه شهرها و در برخوردگاه
شهر -رو ستا ایجادشدهاند .رو ستا -شهر ،رو ستاهای بزرگ و پرجمعیتی ه ستند که چ شماندازهای شهری نیز همراه با
چشماندازهای روستایی در آنها دیده میشود .فعالیت غالب اقتصادی این روستاها ممکن است کشاورزی باشد ،ولی
فعالیت خدماتی و گاهی صنعتی نیز در آنها رواج دارد .همچنین ساختار اجتماعی ،فرهنگی و فیزیکی این روستاها نیز
به شهرها شباهت دارد (پاپلی یزدی و رجبی سناجردی.)312 :1382 ،
پیرا شهر منطقهای واقع در همجواری یک شهر یا ناحیهی شهری ا ست .پیرا شهر ،مرز بین موقعیت شهری و رو ستایی
ا ست و محل گذار از ساختار شهری به چ شمانداز رو ستایی ا ست ،بهطوریکه میتواند قلمرو قابلتوجهی در منطقه
دا شته با شد .در ک شورهای تو سعهیافته قدیمی ،پیرا شهر یک منطقه از تغییرات اجتماعی و اقت صادی و باز ساختاردهی
فضــایی اســت؛ اما در کشــورهایی که اخیراً توســعهیافتهاند یا درحالتوســعه میباشــند ،پیراشــهر اغلب یک منطقه از
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شــهرســازی بینظم و هرجومرج اســت که منجر به خزش شــده اســت (راوتز و همکاران  .)17 :2013 ،از ویژگیهای
ســکونتگاههای پیراشــهری میتوان به نزدیکی به شــهر ،ارزشهای روســتایی و ســنتی ،نزدیکی به بزرگراهها ،توســعه
اقتصـــادی ،تجاری شـــدن ،فســـاد شـــهری و تغییر فعالیت کشـــاورزی اشـــاره کرد (هالکتی و همکاران.)149 :2000،
سکونتگاههای پیرا شهری نیز مانند هر پدیده دیگر ،از جنبههای مختلف مطرح و مورد تأکید قرارگرفته ا ست .درواقع
سکونتگاههای پیراشهری براساس دیدگاههای گوناگون موردتوجه میباشد.
 -1دیدگاه فضایی

از دیدگاه ف ضایی ،تو سعه پیرا شهری به معنای ان سجام و یکپارچگی مناطق رو ستایی با سی ستمهای شهری ا ست .در
این دیدگاه معیارهایی که پی شنهاد می شوند به نزدیکی جغرافیایی واب سته ه ستند .شدت روابط بین شهر و رو ستا در
درجه اول به موقعیت جغرافیایی آن بســتگی دارد .بنابراین روســتاهای نزدیک شــهرها دارای روابط بیشـتری با شــهرها
هستند.
 -2دیدگاه کارکردی

از دیدگاه کارکردی ،توســعه ســکونتگاههای پیراشــهری به معنای افزایش همگرایی بین مناطق روس ـتایی و ســیســتم
شهری است .در این دیدگاه به معیارهایی مانند مدیریت و سازماندهی فضا ،روابط نهادی ،فرایندهای توسعه اقتصادی،
ظرفیت پاسخگویی به انتظارات اجتماعی جمعیت ،مدیریت منابع طبیعی و فرهنگی توجه میشود (گرگور و همکاران،
.)119 :2005
عامل ا صلی مؤثر در ایجاد و گ سترش ف ضاهای پیرا شهری ،افزایش جمعیت ،ر شد شتابان شهری و درنتیجه خزش
شهری ا ست .پی شروی شهرها به سوی ف ضاهای پیرامونی حا صل دو فرایند اجتماعی -ف ضایی ا ست :نخ ست ،تغییرات
اقت صادی شامل تمرکززدایی منطقهای و پی شروی فعالیتهای شهری؛ و دوم ،فرایندهای اجتماعی شامل شهری شدن
حومه و تمایل سکونت در حومههای شهری و پاد شهرن شینی ،که به مفهوم جابهجایی جمعیت از شهرهای بزرگ به
شهرهای کوچک و رو ستاها بهمنظور سکونت گزینی ا ست (دان شپور .)5-14 :1385 ،بهعبارتدیگر ،خزش شهری
موجب ایجاد و بســط پیراشــهرها میشــود اما چرا نوع فضــاهای پیراشــهری متفاوت اســت؟ واضــح اســت که نابرابری
اجتماعی نقش اصــلی را در گســترش و تنوع اشــکال پیراشــهری دارد .ازاینرو میتوان به روندهای حذف اجتماعی
بهعنوان عوامل اثرگذار در گســترش و تنوع اشــکال پیراشــهری اشــاره کرد .ازجمله :جامعه شــبکهای و جهانیشــدن
اقتصاد ،تفاوت بهرهوری در تولید کشاورزی و روندهای سلب مالکیت (افراخته.)10 :1399 ،
روستانشینی شهری فرصتهای تعامل جمعیتی -اقتصادی متنوعتری به وجود میآورد که میتواند بر کیفیت زندگی
فقرا اثر مثبت دا شته با شد .اگر چنین نبود ،ف ضاهای پیرا شهری شاهد انبوه جمعیت نبودند ،آنچه بهعنوان " ا ستراتژی
بقا" اشاره شد ،نشان میدهد که شهرنشینی روستایی بهترین انتخابی است که در اختیار فقرا قرار دارد .از سوی دیگر
اغنیا ،زندگی در حومههای مجلل و اســتفاده از هوای پاک و محیط با آرامش و آســایش را حق طبیعی خود میدانند
وزندگی در پیراشـــهرهای باشـــکوه را امری مثبت تلقی میکنند آنان که باوجود بزرگراهها و برخوردار از ســـیســـتم
حملونقل شخصی مشکلی در دسترسی به مکان کار و تأمین نیازهای خدماتی خود ندارند .رویارویی شهر -روستا-
طبیعت ،عواقبی در بر دارد که گاهی به عنوان پیامدهای منفی بروز می کند .از جمله :نارســـایی های خدماتی ،تغییر
ساختار کاربری زمین ،نارسایی سازمانی و تخریب منابع طبیعی (افراخته.)14-15 :1399 ،
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روششناسی

تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی محســـوب میشـــود و روش انجام تحقیق در این پژوهش مبتنی بر
روش توصــیفی  -تحلیلی با رویکرد پیمایشــی میباشــد .بیان مســئله و اطالعات مرتبط با پیشــینه تحقیق و کلیات آن به
روش کتابخانهای و با مراجعه به منابع کتابخانهای فارســی و التین و همچنین منابع اینترنتی فارســی و التین و ترجمه و
فیشبرداری از این منابع بوده ا ست .در مرحله بعد اطالعات محیطی به صورت پیمای شی و از طریق تکمیل پر س شنامه
محقق ساخته جمعآوری ،و نهایتاً با آزمونهای آماری متناسب از طریق نرمافزارهای آماری  Smart Pls ,SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفتهاند.
جدول  .2شاخصهای موردمطالعه
وجود شغلی دائمی و پایدار

قالسی ()1393

وجود فرصتهای شغلی جدید در بخش خدمات (خردهفروشی)..،
وجود فرصتهای شغلی جدید برای جوانان

ایزدی ()1383

وجود فرصتهای شغلی جدید برای زنان
وجود زمینههای خوداشتغالی

قالسی ()1393

وجود زمینههای مشاغل خانگی
زمینه مناسب برای تولید صنایعدستی
زمینه مناسب برای فروش صنایعدستی

فنی و همکاران ()1397

تنوع شغلی افراد خانوار
افزایش درآمد از طریق فعالیتهای تولیدی ،صنعتی و خدماتی
درآمد حاصل از ایجاد صنایع روستایی
پایین بودن هزینههای نسبی زندگی

قالسی ()1393

بهبود وضعیت مالی خانوار
دسترسی به بازار

فنی و همکاران ()1397

امکان تهیه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی سالم توسط خانوار
نزدیک بودن زمینهای کشاورزی به مناطق با کاربری مسکونی
ارزان بودن قیمت زمین نسبت به محل سکونت قبلی
ارزان بودن قیمت مسکن نسبت به محل سکونت قبلی
ارزان بودن اجاره بهاء نسبت به محل سکونت قبلی

قالسی ()1393

ارائه تسهیالت برای ساخت مسکن بادوام در روستا
محیط آرام و ساکت
ارتقاء سطح سالمت محیط زندگی
وجود امنیت
احساس تعلق محیطی بیشتر
نزدیکی به خویشاوندان و آشنایان
اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر
روابط مردم محل با یکدیگر
کمک به همسایگان در حل مشکالت
یکدست بودن مردم به لحاظ قومیت
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سطح مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی

قالسی ()1393

مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه (ساخت مسجد ،ترمیم معابر و).

ایزدی ()1383

کاهش آسیبهای اجتماعی (اعتیاد ،دزدی و )...

قالسی ()1393

امکان فرصت ازدواج برای فرزندان
مناسب بودن شرایط بهتر برای تربیت فرزندان

فنی و همکاران ()1397

امکان ادامه تحصیل افراد خانوار
تراکم کمتر جمعیت
فراغت شغلی مثل بازنشستگی و ازکارافتادگی
بیماری و فشارهای روحی و روانی در زندگی شهری

قالسی ()1393

آبوهوای پاک
برخورداری از مواهب طبیعی (کوه ،دشت و )...
پاکیزه و زیبا شدن محیط روستا

ایزدی ()1383

افزایش ترافیک و آلودگیهای صوتی در شهر

قالسی ()1393

افزایش آپارتمانسازی و کاهش فضاهای مناسب زیستی در شهر
تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی

ایزدی ()1383

تغییر کاربری زمین از کشاورزی و مسکونی به تجاری
امکان بهسازی و مقاومسازی منازل

قالسی ()1393

ساختوساز مسکونی و ویالسازی
کیفیت مساکن ساختهشده
کیفیت معابر درون و پیرامون روستا
روشنایی معابر و خیابانها
دسترسی به آبلولهکشی و بهداشتی
دسترسی به برق
دسترسی به گاز لولهکشی

ایزدی ()1383

دسترسی به امکانات بهداشتی -درمانی (خانه بهداشت و )...
دسترسی به امکانات آموزشی (مدرسه و )...
دسترسی به امکانات ارتباطی (راه ،وسیله نقلیه شخصی و عمومی)
دسترسی به فضاهای تفریحی و ورزشی
دسترسی به خدمات مخابرات و ارتباطات
دسترسی به اینترنت

جامعه آماری این تحقیق ،کلیه خانوارهای ســـاکن در ســـکونتگاههای پیراشـــهری بیرجند شـــامل :امیرآباد(1847
خانوار) ،چهکند( 1220خانوار) ،حاجیآباد( 2078خانوار) ،دستگرد( 898خانوار) ،شوکتآباد( 143خانوار) ،علیآباد
لوله( 238خانوار) برا ساس آخرین سر شماری عمومی نفوس و م سکن( )1395و جمعاً شامل  6423خانوار بوده ا ست.
بهمنظور محاســـبه نمونه موردنظر ،نمونهگیری به روش احتمالی از نوع تصـــادفی– طبقهای می باشـــد .پس از انجام
پیشآزمون و برآورد واریانس ( )./3با اســـتفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  136نفر بهدســـتآمده اســـت .برای
اطمینان از نتیجه تعیین نمونه ،درنهایت تعداد  156خانوار برای انجام مراحل تحقیق انتخاب شدند.
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N(t∙s)2

₌ 136

Nd2 +(t∙s)2
6423(1/96×0/3)2
6423×(0/05)2 +(1/96×0/3)2

₌n
₌n

 ₌ nحجم نمونه
 ₌ Nجامعه آماری
 ₌ 2tسطح اطمینان برآورد نمونه 1/96
 ₌ Dدقت احتمالی مطلوب 0/05
 ₌ Sواریانس

شـهرسـتان بیرجند دارای یک بخش و  6دهسـتان اسـت .براسـاس سـرشـماری سـال 1395این بخش  203636نفر
جمعیت و  57745خانوار دارد .بخش مرکزی بیرجند دارای 6دهســتان ( باقران – فشــارود – کاهشــنگ – القورات –
شــاخن و شــاخنات) میباشــد .در دهههای اخیر رشــد فیزیکی شــهر بیرجند همچون دیگر شــهرهای ایران دســتخوش
تغییرات بســیاری شــده و منجر به رشــد شــدید جمعیتی ســکونتگاههای پیراشــهری گردیده اســت .در ســالهای اخیر
روســتاهای پیرامون شــهر بیرجند رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ بنابراین روســتاهای واقع در این محدوده به نســبت
ویژگیهای خاص خود ،بیشـــترین اثرگذاری و اثرپذیری بر شـــهر را دارند .تحوالت در این روســـتاها تنها در بخش
کالبدی نبوده ،بلکه ر شد فیزیکی شهر منجر به تحوالت اقت صادی ،اجتماعی و زی ستمحیطی در رو ستاهای پیرامون
شده ا ست .روند گ سترش محدودههای پیرامون شهری ،عالوه بر ر شد افقی شهر ،مع ضالتی بر حوزههای رو ستایی
پیرامون تحمیل کرده است .در بین شهرستانهای استان خراسان جنوبی ،شهرستان بیرجند با  2/5درصد باالترین درصد
رشد جمعیت به خود اختصاص داده است .نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی استان در سال  1395به ترتیب 1/57
درصد و  0/17درصد است که شهرستان بیرجند با  4/05درصد بیشترین رشد جمعیت روستایی را به خود اختصاص
داده است.

شکل  .1نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند و محدوده روستاهای موردمطالعه
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یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول باال  146 ،نفر از سرپرستان خانوار موردمطالعه مرد و  10نفر از آنها زن بودند .سن  24نفر
از سرپرستان خانوار موردمطالعه بین رده سنی  20-30سال 95 ،نفر بین رده سنی  30-50سال 31 ،نفر بین رده سنی -65
 50سال و  6نفر بین رده سنی  65-80سال میباشد .سطح سواد سرپرستان خانوار نشاندهنده آن است که بیسوادی
سرپرستان خانوار  9/6درصد است و بیشترین فراوانی ازنظر سطح سواد ،در مقطع متوسطه با  30/1درصد است .ازنظر
بعد خانوار ،تعداد اعضای خانواده حداقل  1و حداکثر  8است .بیشترین فراوانی مربوط به سرپرستان خانوار با تعداد
اعضای خانواده  4نفر و کمترین فراوانی مربوط به سرپرستان خانوار با تعداد اعضای خانواده  1نفر است .بیشترین فراوانی
ازنظر مالکیت واحد مسکونی در محدوده موردمطالعه نشان میدهد که  69/9درصد خانوارهای موردمطالعه مالک و
 30/1درصد مستأجر هستند .بررسی محل زندگی خانوارهای موردمطالعه در سنوات گذشته نشان میدهد که در 10
سال گذشته (سال  49/4 ،)1389درصد ساکن شهر بیرجند 44/2 ،درصد ساکن روستاهای بیرجند (موردمطالعه)2/6 ،
درصد ساکن سایر شهرستانها و  3/8درصد ساکن سایر روستاها بودند .در  5سال گذشته ( 20/5 ،)1394درصد
خانوارهای موردمطالعه ساکن شهر بیرجند 76/ ،درصد ساکن روستاهای بیرجند (موردمطالعه) 0/6 ،درصد ساکن سایر
شهرستانها و  2/6درصد ساکن سایر روستاها بودند .نتایج محل زندگی خانوارهای موردمطالعه در سنوات گذشته تا
زمان انجام این تحقیق (سال  ،)1399نشاندهنده رشد جمعیت در سکونتگاههای پیراشهری است.
در جدول ( )4ویژگیهای اقتصادی سرپرستان خانوار ازنظر وضعیت فعالیت اقتصادی قبل و بعد از سکونت و شغل قبل
و بعد از سکونت در روستاهای موردمطالعه ،موردبررسی قرار گرفت .نتایج بررسی وضعیت فعالیت اقتصادی سرپرستان
خانوار در قبل و بعد سکونت در محدوده موردمطالعه نشان میدهد که  143نفر از سرپرستان خانوار قبل از سکونت و
 122نفر از سرپرستان خانوار بعد از سکونت ،شاغل هستند 3/2 .درصد از سرپرستان خانوار قبل از سکونت و 11/5
درصد از سرپرستان خانوار بعد از سکونت ،بیکار هستند که حاکی از آن است که  8/3درصد بیکاری افزایش داشته
است .مشاغل سرپرستان خانوار در قبل و بعد از سکونت در محدوده موردمطالعه در  6گروه؛ باغداری و زراعت ،صنایع
کارگاهی ،صنایع کارخانهای ،دولتی ،خصوصی و کارگری دستهبندی شد و بیشترین فراوانی شغلی در قبل از سکونت
و بعد از سکونت مربوط به فعالیتهای خصوصی و کمترین فراوانی مربوط به صنایع کارگاهی است.
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جدول  .3ویژگیهای فردی سرپرستان خانوار در محدوده موردمطالعه
مرد

 146نفر

93/6

جنسیت

زن

 10نفر

6 /4

رده سنی  20-30سال

 24نفر

15/4

رده سنی  30-50سال

 95نفر

60/9

رده سنی  50-65سال

 31نفر

19/9

رده سنی  65-80سال

 6نفر

3 /8

بیسواد

 15نفر

9 /6

ابتدایی

 32نفر

20/5

راهنمایی

 38نفر

24/4

متوسطه

 47نفر

30/1

کاردانی

 14نفر

9 /0

کارشناسی

 8نفر

5 /1

کارشناسی ارشد و باالتر

 2نفر

1 /3

مالک

 109نفر

69/9

مستأجر

 47نفر

30/1

ساکن شهر بیرجند

 77نفر

49/4

ساکن روستاهای بیرجند

 69نفر

44/2

ساکن سایر شهرستانها

 4نفر

2 /6

ساکن سایر روستاها

 6نفر

3 /8

ساکن شهر بیرجند

 32نفر

20/5

محل زندگی

ساکن روستاهای بیرجند

 119نفر

76/3

خانوار در  5سال

ساکن سایر شهرستانها

 1نفر

0 /6

گذشته

ساکن سایر روستاها

 4نفر

2 /6

سن

سطح سواد

نوع مالکیت

محل زندگی
خانوار در  10سال
گذشته

منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،
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جدول  .4ویژگیهای اقتصادی سرپرستان خانوار در محدوده موردمطالعه
شاغل
وضعیت اقتصادی

بیکار

قبل سکونت

بعد سکونت
شغل سرپرستان

قبل سکونت

 143نفر

91/7

بعد سکونت

 122نفر

78/2

قبل سکونت

 5نفر

3 /2

بعد سکونت

 18نفر

11/5

باغداری و زراعت

 8نفر

5 /5

صنایع کارگاهی

 2نفر

1 /3

صنایع کارخانهای

 5نفر

3 /4

دولتی

 30نفر

20/9

خصوصی

 77نفر

53/8

کارگری

 21نفر

14/6

باغداری و زراعت

 10نفر

8 /1

صنایع کارگاهی

 1نفر

0 /8

صنایع کارخانهای

 3نفر

2 /4

دولتی

 20نفر

16/3

خصوصی

 79نفر

64/7

کارگری

 9نفر

7 /3

منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،

در این تحقیق  52متغیر در قالب طیف  5تایی لیکرت در مورد دیدگاه سرپرستان خانوار پیرامون انتخاب و استقرار
در سکونتگاههای پیراشهری موردسنجش قرار گرفت و برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری از
آزمون تحلیل عاملی اکتشافی به کمک نرمافزار  spssاستفادهشده است .نتایج نخستین آماره تحلیل عامل با عنوان
کیزرمایر برابر با  KMO = 0/809که بیشتر از  0/70است و داللت بر تأیید تحلیل عاملی دارد .در این تحلیل ،برای
گزینش تعداد عاملها از مقدار ویژه کمک گرفتهشده است ،بهطوریکه بر مبنای این معیار ،حداقل مقدار ویژه برای
انتخاب عامل ،بزرگتر از یک است .میزان درصد واریانس تبیین شده برابر  51/70برآورد شده است.
جدول  .5مقادیر ویژه و میزان واریانس تبیین شده عاملهای استخراجشده
واریانس توضیح دادهشده
عامل

واریانس تبیین شده

درصد سهم واریانس

مقادیر ویژه

1

25/75

25/75

15/19

2

38/00

12/24

7/22

3

45/69

7/69

4/54

4

51/70

6/00

3/54

منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،

ازاینرو ،درمجموع با اســتفاده از چرخش متعامد از نوع وریماکس 4 ،عامل اســتخراجشــده و گویههای مربوط به
هر عامل مشـــخصشـــده اســـت .در مرحله پایانی تحلیل عاملی 4 ،عامل اســـتخراجشـــده به ترتیب بهنامهای کالبدی،
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اجتماعی ،اقتصـــادی و زیســـتمحیطی نامگذاری شـــد .بار عاملی عامل اقتصـــادی برابر  ،0/722عامل اجتماعی برابر
 ،0/686عامل کالبدی برابر  0/645و عامل زیســـتمحیطی برابر  0/489اســـت .باالترین درجه اهمیت مربوط به عامل
اقتصــادی اســت .بعدازآن به ترتیب عامل اجتماعی و عامل کالبدی دارای بیشــترین درجه اهمیت میباشــند و کمترین
درجه اهمیت مربوط به عامل زیستمحیطی است.
جدول  .6بارهای عاملی هر یک از عوامل تحقیق
نام عامل

بارعاملی

عامل کالبدی

0/640

عامل اجتماعی

0/673

عامل اقتصادی

0/722

عامل زیستمحیطی

0/495
منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،

با بهکارگیری مدل معادالت ســـاختاری به کمک نرمافزار smartplsجهت بررســـی رابطه بین عامل (متغیرپنهان) و
متغیر قابلمشــاهده بهوس ـیله بار عاملی و آزمون آماری تی جهت بررســی معنادار بودن رابطه بین متغیرها اســتفادهشــده
است.

شکل  .2مدل تدوینشده تحقیق

بارهای عاملی گویههای تحقیق مربوط به هرکدام از متغیرهای پنهان ارائهشده است .اگر مقدار بار عاملی کمتر از 0/3
باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده است .بارعاملی بین  0/3و  0/6باشد نشاندهنده این است که بارهای عاملی
قابلقبول است و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
در عامل کالبدی  15متغیر به شرح جدول ( )7موردبررسی قرار گرفت .مطابق جدول ،ساختوساز مسکونی و
ویالسازی ،امکان بهسازی و مقاومسازی منازل از مهمترین فاکتورهای کالبدی میباشد که در استقرار و انتخاب
سرپرستان خانوار در محدوده موردمطالعه مؤثر بوده است .روستاهای پیراشهری موردمطالعه ازنظر امکانات بهداشتی،
آموزشی ،ارتباطی ،تفریحی دارای کمبود میباشند که با توجه به جمعیت آن و نزدیکی به مرکز شهر ،این کاستیها
مشهود است.
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جدول  .7بارعاملی متغیرهای عامل کالبدی
گویهها

بارعاملی

تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی

0/33

تغییر کاربری زمین از کشاورزی و مسکونی به تجاری

0/30

امکان بهسازی و مقاومسازی منازل

0/62

ساختوساز مسکونی و ویال سازی

0/65

کیفیت مساکن ساختهشده

0/32

کیفیت معابر درون و پیرامون روستا

0/43

روشنایی معابر و خیابانها

0/41

دسترسی به آب

0/59

دسترسی به برق

0/58

گاز لولهکشی

0/58

امکانات بهداشتی -درمانی

0/53

امکانات آموزشی

0/50

امکانات ارتباطی

0/52

فضاهای تفریحی و ورزشی

0/49

خدمات مخابرات و ارتباطات

0/52

منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،

در عامل اجتماعی  13متغیر به شـــرح جدول ( )8موردبررســـی قرار گرفت .مطابق جدول ،وجود امنیت از مهمترین
فاکتورهای اجتماعی میباشد که در استقرار و انتخاب سرپرستان خانوار در محدوده موردمطالعه مؤثر بوده است.
جدول  .8بارعاملی متغیرهای عامل اجتماعی
گویهها

بارعاملی

تهیه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی سالم توسط خانوار

0/34

نزدیک بودن زمینهای کشاورزی به مناطق با کاربری مسکونی

0/32

وجود امنیت

0/70

احساس تعلق محیطی بیشتر

0/47

نزدیکی به خویشاوندان و آشنایان

0/57

اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر

0/53

روابط مردم محل با یکدیگر

0/51

کمک به همسایگان در حل مشکالت

0/50

یکدست بودن مردم به لحاظ قومیت

0/55

سطح مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی

0/48

مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه از قبیل ساخت مسجد ،ترمیم معابر و ...

0/41

کاهش آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد ،دزدی و ...

0/46

دسترسی به اینترنت

0/44

منبع :یافتههای تحقیق.1399 ،
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در عامل اقتصادی  15متغیر به شرح جدول ( )9موردبررسی قرار گرفت .مطابق جدول ،ارزان بودن قیمت زمین نسبت
به محل قبلی و ارزان بودن قیمت م سکن ن سبت به محل قبلی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی میباشد که در ا ستقرار
و انتخاب سرپرستان خانوار در محدوده موردمطالعه مؤثر بوده است.
جدول  .9بارعاملی متغیرهای عامل اقتصادی
گویهها

بارعاملی

فرصتهای شغلی جدید برای جوانان

0/41

وجود فرصتهای شغلی جدید برای زنان

0/38

وجود زمینههای خوداشتغالی

0/44

وجود زمینههای مشاغل خانگی

0/47

زمینه مناسب برای تولید صنایعدستی

0/50

زمینه مناسب برای فروش صنایعدستی

0/50

تنوع شغلی افراد خانوار

0/57

افزایش درآمد از طریق فعالیتهای تولیدی ،و....

0/57

درآمد حاصل از ایجاد صنایع روستایی

0/42

پایین بودن هزینههای نسبی زندگی

0/59

بهبود وضعیت مالی خانوار

0/50

دسترسی به بازار

0/41

ارزان بودن قیمت زمین نسبت به محل سکونت قبلی

0/81

ارزان بودن قیمت مسکن نسبت به محل سکونت قبلی

0/88

ارزان بودن اجاره بهاء نسبت به محل سکونت قبلی

0/61
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در عامل زیســتمحیطی  9متغیر به شــرح جدول ( )10موردبررســی قرار گرفت .مطابق جدول ،آبوهوای پاک و
محیط آرام و ساکت مهمترین فاکتور زی ستمحیطی مؤثر بر انتخاب و ا ستقرار سرپر ستان خانوار در سکونتگاههای
پیراشهری است.
جدول  .10بارعاملی متغیرهای عامل زیستمحیطی
گویه ها

بارعاملی

تراکم کمتر جمعیت

0/41

فراغت شغلی مثل بازنشستگی و ازکارافتادگی

0/35

بیماری و فشارهای روحی و روانی در زندگی شهری

0/41

آبوهوای پاک

0/79

زیباشدن محیط روستا

0/64

افزایش ترافیک و آلودگیهای صوتی در شهر

0/45

افزایش آپارتمانسازی و کاهش فضاهای مناسب زیستی در شهر

0/49

محیط آرام و ساکت

0/71

ارتقاء سطح سالمت محیط زندگی

0/43
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ضریب تعیین ( )R Squareبرابر  0/98شده ا ست حکایت از برازش ن سبتأ خوب مدل ساختاری دارد .نتایج میانگین
واریانس استخراج شده ) (AVEبرای عوامل کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زی ستمحیطی بیشتر از  0/4است که نشان
از روایی همگرای مناســب مدل دارد ( داوری و رضــازاده .)47 :1393 ،بهطورکلی با توجه به مقادیر حاصــلشــده در
جدول فوق میتوان گفت مدل از نیکویی برازش قابلقبول و خوبی برخوردار است و لذا نتایج بیان شده قابل استناد و
اطمینان هستند.
جدول  .11شاخصهای نیکویی برازش مدل
نام شاخص

مقدار

حدود قابلقبول

SRMR

0 /1

کمتر از 0/1

R Square

0/98

-

 AVEکالبدی

0/496

بیشتر از 0/4

 AVEاجتماعی

0/522

بیشتر از 0/4

 AVEاقتصادی

0/766

بیشتر از 0/4

 AVEزیستمحیطی

0/411

بیشتر از 0/4
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مقدار آماره آزمون  tاز  1/96بی شتر شده ا ست درنتیجه رابطه معنادار بین متغیرها وجود دارد .میزان تأثیر هرکدام از
عوامل بر ر شد سکونتگاههای پیرا شهری ارائه شده ا ست و نتایج بهد ستآمده ن شان میدهد عامل اقت صادی با ضریب
تأثیر  ،0/783عامل اجتماعی با ضـــریب تأثیر  ،0/152عامل کالبدی با ضـــریب تأثیر  0/140و عامل زیســـتمحیطی با
ضــریب تأثیر  0/099در رشــد ســکونتگاههای پیراشــهری تأثیر مثبت و معناداری داشــته اســت .براســاس نتایج ،عامل
اقتصادی بیشترین میزان تأثیر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری را دارد.
جدول  .12متغیرهای آزمون شده براساس آزمون T
فرضیه تحقیق

آماره آزمون T

ضریب تأثیر

p-value

نتیجه فرضیه

عامل کالبدی >--رشد سکونتگاه

5/731

0/140

0/000

تائید

عامل اجتماعی >--رشد سکونتگاه

3/791

0/152

0/000

تائید

عامل اقتصادی >--رشد سکونتگاه

14/638

0/783

0/000

تائید

عامل زیستمحیطی >--رشد سکونتگاه

2/582

0/099

0/012

تائید
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نتیجهگیری

در رشد سکونتگاههای پیراشهری عوامل متفاوتی مؤثر است .با توجه به نتایج تحقیق 4 ،عامل اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و کالبدی بهعنوان عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند شناسایی شدند .نتایج نشاندهنده
آن است در خصوص عوامل اقتصادی مهمترین دالیل سرپرستان خانوار برای استقرار در سکونتگاههای پیراشهری،
ارزان بودن قیمت مسکن نسبت به محل قبلی و ارزان بودن قیمت زمین نسبت به محل قبلی است .در عوامل اجتماعی
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نیز وجود امنیت بیشترین اولویت را داشت .ازنظر عوامل کالبدی ،ساختوساز مسکونی و ویالسازی ،امکان بهسازی و
مقاومسازی منازل و همچنین عوامل زیستمحیطی ،آبوهوای پاک و محیط آرام و ساکت بیشترین تأثیر را داشتهاند.
با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که عوامل اقتصادی بیش از سایر عوامل در رشد سکونتگاههای پیراشهری
بیرجند تأثیر داشته است و روند افزایشی قیمت مسکن و زمین در شهر بیرجند بهعنوان یک عامل دافعه ،جمعیت را
بهاجبار به سمت سکونتگاههای پیراشهری روانه کرده است که در کنار آن ارزان بودن قیمت مسکن و زمین در تضاد
با شهر ،زمینه جاذبه را برای شهرنشینان فراهم میکند .عوامل مؤثر بر رشد سکونتگاههای پیراشهری بیرجند به ترتیب
درجه اهمیت عبارت است از :عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل کالبدی و عوامل زیستمحیطی .نتایج حاصل
از این تحقیق با برخی از پژوهشهای انجامشده مقایسه شد .براساس تحقیق شریفی و همکاران ( ،)1394اولین مهمترین
علل جمعیتپذیری روستاهای حریم مادرشهرها مسکن ارزانقیمت ،دومین عامل مسائل اشتغال و اقتصاد و عامل سوم
موقعیت مکانی و دسترسی بوده است .بابایی و همکاران ( ،)1397به این نتیجه دست یافتند که از  16عامل مطرحشده،
اولین و مهمترین عامل درزمینه جمعیتپذیری روستاهای پیراشهری در شهرستان ارومیه قیمت پایین زمین ،دومین عامل
مهاجرت اقوام و آشنایان و تبعیت از آنها و سومین عامل ،پایین بودن هزینههای زندگی است .مقایسه نتایج تحقیق با
مطالعات انجامشده نشان میدهد ارزانی قیمت زمین و مسکن ،بهعنوان مهمترین عامل جمعیتپذیری و رشد روستاهای
پیراشهری است .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج مطالعات انطباق دارد .گرانی مسکن شهری شرایط برای تشویق بازگشت
شهرنشینان به روستاها پیرامونی فراهم آورده؛ رشد جمعیت در این روستاها منجر به افزایش ساختوساز و بهتبع آن
افزایش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت .لذا جهت جلوگیری از بروز پیامدهای منفی ،برنامهریزیهای الزم توسط
مدیران و برنامهریزان روستایی ضروری است.
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