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روستا  یهامهاجرت، هاآن یریگشکلکه در  باشدیم یبارز توسعه شهر یامدهایپاز  یکی یراشهریپ یهاسکونتگاه

و  یرامونیپ یر نواحد ینیرشد شهرنش عنوانبه ینیراشهرنشیدارد. پ ینقش اساس زیشهرگر یهامهاجرتو  شهری –

مل مؤثر بر رشد عوا یمقاله بررس نی. هدف اشودیم فیتعر یبه شهر ییروستا تیبا ماه یتنقاط سکون لیتبد ندیفرا

 یفیز نوع توصا قیو روش انجام تحق یهدف، کاربرد یاست. نوع پژوهش بر مبنا رجندیب یراشهریپ یهاسکونتگاه

سرپرستان  ی، جامعه آمارگرفتهانجام  یشیمایو پ یاکتابخانهاطالعات با روش  یآورجمعاست.  یشیمایبا روش پ

 عنوانبهنفر  156ان خانوار ساکن بوده که با استفاده از فرمول کوکر 6423شامل  رجندیب راشهریپ یوستاخانوار شش ر

از  یحاصل از پرسشگر یهادادهاست.   یاطبقه -یو از نوع تصادف یاحتمال یریگنمونهنمونه انتخاب شدند. روش 

است.  قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد  smartplsو  Spss افزارنرم لهیوسبهمطالعه، سرپرستان خانوار در محدوده 

عامل  یراشهریپ یهاسکونتگاهعامل در رشد  نیترمهم، شدهاستخراجعامل  4که از  دهدیمنشان  قیتحق جینتا

 ی، عامل کالبدعامل نی(، سوم152/0)ریتأث بیبا ضر یعامل، عامل اجتماع نی(، دوم783/0)ریتأث بیبا ضر یاقتصاد

عوامل  هنیدرزم( است. 099/0)ریتأث بیبا ضر یطیمحستیزعامل، عامل  نی( و چهارم140/0)ریتأث بیبا ضر

 یبهساز ؛یالبدکعوامل  نهیدرزم ت،یوجود امن ؛یعوامل اجتماع نهیدرزمو مسکن،  نیزم متیارزان بودن ق ؛یاقتصاد

 طیپاک، مح یوهواآب یطیمحستیزعوامل  نهیدرزمو  یسازالیو و یمسکون وسازساختمنازل،  یسازمقاومو 

 داشته است. رجندیب یراشهریپ یهاسکونتگاهبر رشد  ریتأث نیشتریآرام و ساکت ب
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 و همکاران( میکانیکی...)عوامل موثر بر رشد

 مقدمه
شینی روند افزایش .است داشته چشمگیری و شتابان رشد خیرأ یسده شهری در جمعیت با  را شهرها تنهانه شهرن

 برگرفته در نیز را شــهر به روســتایی یهاســکونتگاه دگرگونی بلکه گذر و ه کرده،مواج جمعیتی و فیزیکی گســترش

 رونق شهرها، به روستائیان شدید مهاجرت یعنی عامل سه تأثیر تحت 1375 تا1340سال از سریع شهرنشینی روند. است

 است. قرارگرفته( رشه ـ روستا) روستا چند پیوستن هم به همچنین و شهری جمعیت سریع رشد آن تبعبه و شهرها

ــتاب  ابدییموقتی جمعیت افزایش     ــینی ش ــهرنش ــهر  "، از رویارویی ردیگیمو ش ــتا –ش ط پیرامونی ، در محی"روس

سکونتی ایجاد  ضاهای جدید  شهری قرار دارد.  شدتبهکه  شودیمشهرها، ف ضاهای  ضاهای  گونهنیاتحت تأثیر ف ف

، مناظر شهری و روستایی و هاسازمان، هاتیفعاللبه شهری، مکان دخالت . کناره و شودیمنامیده  "پیراشهر "سکونتی 

 (.5-33: 1395 )دانشپور و همکاران، دهدیمنیز گذار از نواحی روستایی به شهری، فرآیند پیراشهرنشینی را شکل 

ستایی یهاسکونتگاه اخیر یهاسال در    صادی یهایدگرگون جریان در بزرگ شهرهای پیرامون رو  اجتماعی – اقت

ضایی -کالبدی تحوالت دچار ستاهای عبارتی به. اندشده زیادی ف  و مکانی نزدیکی لیلد به شهر پیرامون در واقع رو

 در که باشندیم رداربرخو متعددی یهاچالش و هافرصت ،هاتیمحدود امکانات، از شهر، با فضایی کالبدی وابستگی

ستاهای دیگر شور رو ستایی سکونتگاه هر بنابراین. اردند وجود شدتی چنین به ک شیه در که رو  مراکز رامونپی و حا

 (.21: 1377 صرافی،) ردیگیم قرار شهر کالبدی گسترش معرض در یابد استقرار شهری

سعه    ضاهای با تو ستا و شهر میان تعامل افزایش شهری، ف ستا مکانی موقعیت و رو شهر،  با آن مجاورت ژهیوبه رو

دو  یجهینتری رشد جمعیت  در روستاهای پیراشه است. شدهفراهمپیراشهری  روستاهای در یتجمع افزایش موجبات

(. شهرهاالنکشهرگریز ) مهاجرت از  یهامهاجرتـ 2روستاشهری گسترده؛  یهامهاجرتـ 1جریان مهاجرت است: 

)خراسانی  کندیمنطقه رشد از داخل و خارج منطقه و رشد جمعیت خود م یریمهاجرپذ، این روستاها به دلیل درواقع

 (.1-9: 1393و همکاران،

ــد اخیر یهادهه در     ــهر فیزیکی رش ــان جنوبی ش ــتان خراس ــهرها گرید همچون بیرجند در اس ــتخوش ایران یش  دس

سیاری تغییرات شد به منجر و شده ب شهری یهاسکونتگاهدر  جمعیتی شدید ر ست گردیده پیرا  جمعیت شدر نرخ .ا

 بین در .اســت داشــته افزایش درصــد 16/0 میزان به 1390 ســال با مقایســه در 1395 ســال در جنوبی خراســان اســتان

ستان، یهاشهرستان  نرخ. است هداد اختصاص خود به جمعیت رشد درصد باالترین درصد 5/2 با بیرجند شهرستان ا

شد ستایی و شهری جمعیت ر ستان رو صد 57/1 ترتیب به 1395 سال در ا صد 17/0 و در ستان که شدبایم در  شهر

صد 05/4 با بیرجند شترین در شد بی ستایی جمعیت ر صاص خود به را رو ست.  داده اخت سا  گرفته صورت یهایبرر

 حدود 1390 تا 1385 یهاســال طی که اســت آن از حاکی بیرجند شــهرســتان پیراشــهری روســتاهای جمعیت پیرامون

ــد 52/61 ــال طی و درص ــد 46/32 حدود 1395 تا 1390 یهاس ــتایی واحین درص  بوده همواج جمعیت افزایش با روس

 .است
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 1385-95 دوره طی بیرجند شهر پیرامون روستاهای . جمعیت و نرخ رشد1جدول 

 95به  90نرخ رشد  90به  85نرخ رشد  1385 سال

 نرخ رشد جمعیت نرخ رشد جمعیت جمعیت نام روستا

 94/8 7177 47/49 6588 3329 امیرآباد

 24/67 4569 13/67 2732 898 چهکند

 22/19 7749 98/71 6500 1821 آبادحاجی

 53/60 3365 70/74 1328 336 دستگرد

 11/12 574 38/42 512 295 آبادشوکت

 55/26 896 06/45 708 389 آباد لولهعلی

 منبع: سالنامه آماری شهرستان بیرجند.

ذار بوده اســـت. این تغییرات عوامل مختلفی اثرگ روند تغییرات ســـکونتگاه از گذشـــته تاکنون ادامه داشـــته و در 

آینده رشــد و  ترقیدقبه فهم  هاســکونتگاه گونهنیابررســی دامنه تعامالت بین ســکونتگاهی و عوامل مؤثر بر رشــد 

ی عوامل مؤثر بررس باهدفشهری و پیرامونی کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین این تحقیق  یهاسکونتگاهتحوالت 

 از: اندعبارتتحقیق  سؤاالتپیراشهری بیرجند انجام گردید.  یهانتگاهسکوبر رشد 

 پیراشهری بیرجند مؤثر بوده است؟ یهاسکونتگاهچه عواملی بر رشد  (1

 اندازه است؟ پیراشهری بیرجند به چه یهاسکونتگاهمیزان و درجه اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر رشد  (2

 به مختلف دالیل به شـــهر کهیهنگام از دارد؛ وجود روســـتا و شـــهر میان جمعیت ییجاجابه در متفاوتی عوامل   

ستاهای و جمعیت دافعه قطب شد یهانهیزم شد، تبدیل جاذب قطب به شهر پیرامون رو  یهانتگاهسکو در جمعیت ر

 نیقیبه .درسیم نظر هب ضروری پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر مؤثر عوامل مطالعه رونیازا. آمد وجود به پیراشهری

 برنامه و دولت آتی یهایریگمیتصم اتخاذ راستای در تواندیم پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر مؤثر عوامل شناسایی

 زدهشــتاب یهایزیربرنامه ارائه از تا شــودیم ســبب و شــود واقع مفید روســتاها توانمندســازی جهت روســتایی ریزان

ستاه در تحوالت پیدایش  .شود جلوگیری  ترغیب آن مختلف جوانب در پژوهش انجام به را محققین پیرامونی، ایرو

 :شودیم اشاره ادامه در مطالعات اهم ،شدهانجام مطالعاتی موضوع نهیدرزم. است کرده

پیراشهر  یهاسکونتگاهفضایی  -(، در مقاله خزش شهری و تحوالت کالبدی1399قنبری و جمشیدزهی شه بخش )    

شان دادن ضایی حاکم بر آن باعث تحوالت کالبدیزاهدان، ن شهری زاهدان و جریانات ف ضایی  -د که اثرات خزش  ف

شهری  ستایی پیرا شتغال و فعالیت( در نواحی رو ساختار ا ستا و تحول در  در ابعاد مختلف ) افزایش جمعیت، اندازه رو

تماعی حاکی از ایجاد نقش گردیده اســت. این اثرات بر بخش کشــاورزی منفی، در بخش خدمات مثبت و در بعد اج

ـــهر زاهدان بود.  رحمانی و  ییجاجابهخوابگاهی و افزایش  ـــتاهای پیرامونی به ش جمعیت و تبادالت فرهنگی از روس

شی تحت عنوان نقش 1398همکاران ) صادی  یهاانیجر(، در پژوه ضایی در تحوالت اقت ستایی  یهاسکونتگاهف رو

فضایی در بهبود ساختار اشتغال، گسترش  یهاانیجربه این نتیجه رسیدند که مورد: روستاهای پیرامونی شهر زاهدان، 

گردشــگری، بهبود وضــعیت مســکن، بهبود وضــعیت صــنعت، بهبود وضــعیت کشــاورزی و خدمات تأثیر  یهاتیفعال

ـــتاها مثبت نبوده و تحوالت منفی را نیز ) تغییر  ـــت. اما این تحوالت در همه ابعاد و در همه روس ـــته اس کاربری گذاش
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سرمایه در  شهری، تداوم جریان  سکن  سترش الگوی م ضی زراعی و باغی، گ شته  یهابخشارا غیر تولیدی( در پی دا

ــــ اقتصـادی تحوالت روند و یریپذتیجمع تحلیل مقاله در ،(1397) همکاران و اسـت.  بابایی  روسـتاهای اجتماعی ـ

 یریپذتیجمع ٔ  نهیدرزم عامل نیترمهم و اولین ،شدهرحمط عامل16از که نشان دادند ارومیه، شهرستان در پیراشهری

ـــنایان و اقوام مهاجرت عامل دومین و زمین پایین قیمت ـــومین و هاآن از تبعیت و آش  یهانهیهز بودن پایین عامل، س

 و عامل، نیترمهم غیربومی افراد مهاجرت و ورود اجتماعی، عوامل ٔ  نهیدرزم. اســـت ارومیه شـــهر به نســـبت زندگی

صادی عوامل نهیزمدر شاورزی بخش از فعالیت شیوه تغییر عامل  اقت شاورز ریغ بخش به ک ست عامل نیترمهم یک  .ا

ــان نتایج ــی تحوالت دهندهنش ــاس ــکونی و زراعی یهانیزم) مختلف یهابخش در اس  تحوالت این نتیجه و بوده( مس

ـــتایی جامعه و هویت بر منفی اثرات ـــته روس ـــت داش  تحوالت روند تحلیل مقاله در ،(1395) انهمکار و بابامیری .اس

ـــ اجتماعی ساختار  شهر کالبدی گسترش که رسیدند نتیجه این به کردستان، سقز شهر پیراشهری روستاهای فرهنگی ـ

ــادی، تأثیرگذاری بر عالوه ــومآداب فرهنگ، روی بر کالبدی اقتص ــتاهای ورس ــت بوده تأثیرگذار پیرامونی روس . اس

 از استفاده با مادر شهرها حریم روستاهای یریپذتیجمع علل عنوان تحت خود مطالعه در ،(1394)همکاران و شریفی

ــهد خیابان قلعه) عاملی تحلیل مدل ــت بین از که بیان کردند ،(مش ــایی، عامل هش ــناس ــکن عامل نیترمهم اولین ش  مس

ــائل عامل دومین ،متیقارزان ــتغال مس ــاد و اش ــوم عامل و اقتص ــت و مکانی موقعیت س ــیدس ــت بوده رس  و طورانی .اس

 جمعیت که رشد رسیدند نتیجه این به پیراشهری، نواحی در جمعیت فضایی پویایی واکاوی مقاله در ،(1392)همکاران

شهری شان پیرا صل تأثیرات دهندهن شد فرایند چهار از حا شحومه شامل جداگانه ر  و جمعیت بقای شهرگریزی، ،ینین

ست مرکزگرا مهاجرت سیا و همکاران  .شوند داده تمیز ازهم شاخص شش با توانندیم ایندفر چهار این. ا گنزالز گار

ــپانیا با توجه به  یامقاله(، در 2018) ــهرهای اس ــاخصبا عنوان ارزیابی پایداری ش ــتیز یهاش ــادی و یطیمحس ، اقتص

سیدند با توجه به اهداف  26اجتماعی در  سپانیا به این نتیجه ر صادی و اجتماعی، توجه اق یهاشاخصشهر پیرامونی ا ت

ــهرهای  ــرف برق، حالنیدرع، باید در اولویت قرار گیرند. موردمطالعهبه نرخ بیکاری و تعداد جرائم در ش ، میزان مص

شار گازهای  شهری و انت شهرهای  یطیمحستیزدر محل، از منظر  یاگلخانهضایعات جامد  سطح  موردمطالعهدر  در 

سون ) ست. ویل سیدند که (، در پژو2015مطلوب ا شهری به این نتیجه ر سی مدیریت مناطق پیرا شی تحت عنوان برر ه

(، در 2014زیادی بر میزان تمایل ساکنان بر واگرایی و استقالل مدیریتی پیراشهرها دارد. بنایی ) ریتأثعوامل اقتصادی، 

ـــهری: تعاریف،  ـــتیز، اثرات یریگاندازه یهاروش، هادادهمقاله خزش مراکز ش ـــهر )مط یطیمحس العه موردی: ش

شهری ممفیس، پیامدهای  سی پیامدهای خزش  سیدند که برر شته  یطیمحستیزممفیس( به این نتیجه ر را به دنبال دا

)پوشــش گیاهی، جانوری و  یطیمحســتیزاســت. بدین معنی که هر چه خزش شــهری توســعه پیدا کند اثرات منفی 

 . ابدییمکشاورزی( نیز افزایش  یهانیزم

شده طالعاتم نتایج    شینه در ذکر شان پی  بافت در هاحوزه این یریگشکل اثرات مورد در قبلی تحقیقات که دهدیم ن

 عالوه پژوهش این در کهیدرحال. است قرارگرفته یموردبررس خاصی بخش در مؤثر عوامل و بوده روستایی یا شهری

 .شودداخته میپر هاآن اهمیت درجه تعیین به رگذاریتأث عوامل از هریک شناخت بر

شینی    شد علل و شهرن شورها گرید با همانند الگویی دارای کماکان ایران در گوناگون شهرهای ر سعهدرحال یک  تو

ست شورهای در که را نیروهایی و علل یهیکل. ا شابه ک شد به م سانبه توانیم ،کنندیم کمک شهری ر  ایران در یآ

 حال در ثابت طوربه شهرنشینی اول، مرحله در. پدیدارند شهرنشینی در هجداگان جنبه چند ایران در ولی. کرد مشاهده
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ست گونهچیه آن از جلوگیری برای و بوده کنترلرقابلیغ زیادی حد تا جمعیت افزایش صوص سیا  طراحی دولتی مخ

 یشپیدا باعث آن از جلوگیری مکانیزم نبودن و شـــهرنشـــینان درصـــد رشـــد یعنی جنبه، دو این. اســـت اجرانشـــده و

صلی، شهرهای پایتخت، که شده شهری مختلف یهاشبکه سط شهرهای ا ستاهای و حومه و متو  طوربه را اطراف رو

صل هم به یارهیزنج شد این بر عالوه. کندیم مت شین مناطق آمدن وجود به باعث شهری ر ستان  شهرها پیرامون در رو

 اخیر، دهه چند طی ایران در شـــهرنشـــینی. (61-65: 1373)کامروا،  دهدیم تغییر را شـــهری جمعیت ترکیب و شـــده

 به روستاها از ناپذیری کنترل طوربه کشور جمعیت ثقل مرکز و بوده افزایش به رو سوم جهان کشورهای دیگر همانند

 رشد اصلی علت شهرها، به روستاییان مهاجرت و جمعیت طبیعی رشد عامل دو ؛یطورکلبهاست که  افتهیانتقال شهرها

 (.46: 1395بهرامی،) شودیم محسوب ایران در ینیشهرنش

سعه شهر هرچه    ضاهای کاربری ،ابدییم تو سی تغییرات دچار را پیرامونش ف سا ضا در. دینمایم ا  به ایران شهری یف

 و ارزش ت،موقعی در شــدید یهاینابرابر به و دارد وجود قدرت معادالت دیگری فضــای هر از بیش که رســدیم نظر

ضای در که مظاهر این ابعاد نیترمهم از یکی. شودیم منجر شهری زندگی شیوه  و خوردیم شمچ به ایران شهری ف

 نیز و فرهنگی و اجتماعی یهاییجدا از اعم هاییجدا یریگشکل ،گذاردیم روستایی یهاحوزه بر عمیقی بسیار تأثیر

 شهر و تاروس تعامالت افزایش و شهری فضاهای توسعه .است یکدیگر از غیرمسکونی و مسکونی یهابخش انفکاک

ـــال در ـــهرها، پیرامون نواحی در را تأثیراتی اخیر یهاس ـــتایی نواحی در ژهیوبه ش ـــور روس ـــت  نهاده ایج بر کش اس

 (.23: 1381طاهرخانی،)

ــعه و جغرافیایی تحقیقات در    ــهر متقابل روابط مطالعه به مربوط مباحث ،یامنطقه توس ــتا و ش ــوع روس  جدیدی موض

ــتند؛ ــهر بین متقابل عملکرد همواره تاریخی مختلف یهادوران در بلکه نیس ــتا و ش ــتا بوده حاکم روس  از دو این و س

 تحوالت روند در و دشو روستایی نواحی در شهرگرایی موجب تواندیم روستا و شهر روابط .اندرفتهیپذ تأثیر یکدیگر

. دارد ررســیب جای زمینه این در موجود الگوهای شــناخت اراســت این در. نماید ایجاد دگرگونی نواحی این جمعیتی

ستایی نواحی و هاحومه شهرگرایی ست اجتماعی فرایند رو سترش شامل که ا  در شهری زندگی یهاوهیش و هادهیا گ

ستایی نواحی شدیم رو ستاهای مورد در ژهیوبه . امروزهبا  و شهر بین یهاانیجر شدتبه توجه با شهرها، پیرامون رو

 (.95: 1358 ، هاروی)است  روستایی – شهری پیوندهای درباره بحث بیشتر وستا،ر

 برخوردگاه در و هرهاش حاشیه در شهری جوامع توسعه با تازگی به که هستند ییهاسکونتگاه از یکی شهرها -روستا   

ستا -شهر شدهیا رو ستا .اندجاد ستند که  -رو ستاهای بزرگ و پرجمعیتی ه شمشهر، رو شهری نیز همراه با  یهااندازچ

است کشاورزی باشد، ولی  . فعالیت غالب اقتصادی این روستاها ممکنشودیمدیده  هاآنروستایی در  یاندازهاچشم

یکی این روستاها نیز رواج دارد. همچنین ساختار اجتماعی، فرهنگی و فیز هاآنفعالیت خدماتی و گاهی صنعتی نیز در 

 (.312: 1382یزدی و رجبی سناجردی،  به شهرها شباهت دارد )پاپلی

شهر ست شهری یهیناح یا شهر یک یجوارهم در واقع یامنطقه پیرا شهر،. ا ستایی و شهری موقعیت بین مرز پیرا  رو

ست شم به شهری ساختار از گذار محل و ا ستایی اندازچ ست، رو  منطقه در یتوجهقابل قلمرو تواندیم کهیطوربه ا

شته شد دا شور در. با سعه هایک شهر قدیمی، افتهیتو صادی و اجتماعی تغییرات از منطقه یک پیرا ساختاردهی و اقت  باز

ــایی ــت؛ فض ــورهایی در اما اس ــعه اخیراً که کش ــعهدرحال یا اندافتهیتوس ــندیم توس ــهر ،باش  از منطقه یک اغلب پیراش
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 یهایژگیواز  (.17: 2013 ، همکاران و راوتز) اســت شــده خزش به منجر که اســت ومرجهرج و نظمیب شــهرســازی

ــکونتگاه ــهری  یهاس ــهر،  توانیمپیراش ــنتی، نزدیکی به  یهاارزشبه نزدیکی به ش ــتایی و س ــعه هابزرگراهروس ، توس

 (.149: 2000اقتصـــادی، تجاری شـــدن، فســـاد شـــهری و تغییر فعالیت کشـــاورزی اشـــاره کرد )هالکتی و همکاران،

شهری یهاسکونتگاه ست قرارگرفته تأکید مورد و مطرح مختلف یهاجنبه از دیگر، پدیده هر مانند نیز پیرا  درواقع. ا

 .باشدیم موردتوجه گوناگون یهادگاهید براساس پیراشهری یهاسکونتگاه
 فضایی دیدگاه -1

ضایی، دیدگاه از    سعه ف شهری تو سجام معنای به پیرا ستایی مناطق یکپارچگی و ان ست شهری یهاستمیس با رو  در. ا

شنهاد که معیارهایی دیدگاه نای سته جغرافیایی نزدیکی به شوندیم پی ستند واب ستا و هرش بین روابط شدت. ه  در رو

 شــهرها با تریبیشــ روابط دارای شــهرها نزدیک روســتاهای بنابراین. دارد بســتگی آن جغرافیایی موقعیت به اول درجه

 .هستند
 کارکردی دیدگاه -2

 ســیســتم و تاییروســ مناطق بین همگرایی افزایش معنای به پیراشــهری یهاســکونتگاه توســعه کارکردی، دیدگاه از   

 اقتصادی، توسعه فرایندهای نهادی، روابط فضا، سازماندهی و مدیریت مانند معیارهایی به دیدگاه این در. است شهری

همکاران،  و گرگور) ودشیم توجه فرهنگی و طبیعی منابع مدیریت جمعیت، اجتماعی انتظارات به پاسخگویی ظرفیت

2005 :119.) 

شهری و     شتابان  شد  شهری، افزایش جمعیت، ر ضاهای پیرا سترش ف صلی مؤثر در ایجاد و گ خزش  جهیدرنتعامل ا

شهرها  شروی  ست. پی صل دو فرایند اجتماعی یسوبهشهری ا ضاهای پیرامونی حا ست:  -ف ضایی ا ست، تغییرات نف خ

شامل تمرکززدایی  صادی  شروی  یامنطقهاقت ش یهاتیفعالو پی شدن شهری؛ و دوم، فرایندهای اجتماعی  شهری  امل 

سکونت در  شینی، که به مفهوم  یهاحومهحومه و تمایل  شهرن شه ییجاجابهشهری و پاد  رهای بزرگ به جمعیت از 

ستاها  شپور،  منظوربهشهرهای کوچک و رو ست )دان شهرگریدعبارتبه(. 5-14: 1385سکونت گزینی ا ی ، خزش 

برابری اما چرا نوع فضــاهای پیراشــهری متفاوت اســت؟ واضــح اســت که نا شــودیمموجب ایجاد و بســط پیراشــهرها 

ــهری دارد.  ــکال پیراش ــترش و تنوع اش ــلی را در گس ذف اجتماعی به روندهای ح توانیم رونیازااجتماعی نقش اص

ــاره کر عنوانبه ــهری اش ــکال پیراش ــترش و تنوع اش ــبکه: جامعه ازجملهد. عوامل اثرگذار در گس ــدنیجهانو  یاش  ش

 (.10: 1399سلب مالکیت )افراخته،  یروندهادر تولید کشاورزی و  یوربهرهاقتصاد، تفاوت 

بر کیفیت زندگی  تواندیمکه  آوردیمبه وجود  یترتنوعماقتصادی  -تعامل جمعیتی یهافرصتروستانشینی شهری    

شد. اگر چنین شته با شاهد انبوه جمعیت نبودند، آنچه  فقرا اثر مثبت دا شهری  ضاهای پیرا ستراتژی  " عنوانبهنبود، ف ا

دارد. از سوی دیگر  که شهرنشینی روستایی بهترین انتخابی است که در اختیار فقرا قرار دهدیماشاره شد، نشان  "بقا

 دانندیمخود  را حق طبیعیمجلل و اســتفاده از هوای پاک و محیط با آرامش و آســایش  یهاحومهاغنیا، زندگی در 

و برخوردار از ســـیســـتم  هابزرگراه باوجودآنان که  کنندیمدر پیراشـــهرهای باشـــکوه را امری مثبت تلقی  یوزندگ

 -وستار -شهر روییرویا شخصی مشکلی در دسترسی به مکان کار و تأمین نیازهای خدماتی خود ندارند. ونقلحمل

ـــایی های در بر دارد که گاهی طبیعت، عواقب ی خدماتی، تغییر به عنوان پیامدهای منفی بروز می کند. از جمله: نارس

 (.14-15: 1399ساختار کاربری زمین، نارسایی سازمانی و تخریب منابع طبیعی )افراخته، 
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 یشناسروش
ـــوب کاربردی تحقیقات نوع از هدف لحاظ به تحقیق    ـــودیم محس  رب بتنیم پژوهش این در تحقیق انجام روش و ش

 به آن اتیو کل تحقیق پیشــینه با مرتبط اطالعات و مســئله بیان. باشــدیم پیمایشــی رویکرد با تحلیلی - توصــیفی روش

 و ترجمه و التین و فارســی اینترنتی منابع همچنین و التین و فارســی  یاکتابخانه منابع به مراجعه با و یاکتابخانه روش

ست بوده منابع این از یبردارشیف شی صورتبه محیطی اطالعات بعد رحلهم در. ا شنامه تکمیل طریق زا و پیمای س  پر

 مورد Smart Pls ,SPSS  آماری یافزارهانرم طریق از متناسب آماری یهاآزمون با تاًینها و ،یآورجمع ساخته محقق

 .اندقرارگرفته لیوتحلهیتجز

 موردمطالعه یهاشاخص. 2جدول 

 (1393) قالسی وجود شغلی دائمی و پایدار

  ،..(یفروشخردهشغلی جدید در بخش خدمات ) یهافرصتوجود 

 شغلی جدید برای جوانان یهافرصتوجود  (1383ایزدی )

 شغلی جدید برای زنان یهافرصتوجود 

 (1393قالسی ) یخوداشتغال یهانهیزموجود 

 مشاغل خانگی یهانهیزموجود 

  یدستعیصنازمینه مناسب برای تولید 

 یدستعیصنازمینه مناسب برای فروش  (1397نی و همکاران )ف

 تنوع شغلی افراد خانوار

 تولیدی، صنعتی و خدماتی یهاتیفعالافزایش درآمد از طریق 

  درآمد حاصل از ایجاد صنایع روستایی

 نسبی زندگی یهانهیهزپایین بودن  (1393قالسی )

 بهبود وضعیت مالی خانوار

 (1397فنی و همکاران ) بازار دسترسی به

  امکان تهیه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی سالم توسط خانوار

 

 

 

 (1393قالسی )

 

 

 کشاورزی به مناطق با کاربری مسکونی یهانیزمنزدیک بودن 

 ارزان بودن قیمت زمین نسبت به محل سکونت قبلی

 ارزان بودن قیمت مسکن نسبت به محل سکونت قبلی

 زان بودن اجاره بهاء نسبت به محل سکونت قبلیار

 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 (1383ایزدی )

 کمک به همسایگان در حل مشکالت

 یکدست بودن مردم به لحاظ قومیت
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 (1393قالسی ) اقتصادی یهاتیفعالسطح مشارکت زنان در 

 (1383ایزدی ) داوطلبانه )ساخت مسجد، ترمیم معابر و.( یهاتیفعالمشارکت در 

 (1393قالسی ) ...(اجتماعی )اعتیاد، دزدی و  یهابیآسکاهش 

  امکان فرصت ازدواج برای فرزندان

 مناسب بودن شرایط بهتر برای تربیت فرزندان (1397فنی و همکاران )

 امکان ادامه تحصیل افراد خانوار

  تراکم کمتر جمعیت

 

 (1393قالسی )
 یازکارافتادگفراغت شغلی مثل بازنشستگی و 

 زندگی شهری بیماری و فشارهای روحی و روانی در

 پاک یوهواآب

 برخورداری از مواهب طبیعی )کوه، دشت و ...(

 (1383ایزدی ) محیط روستا شدن بایزپاکیزه و 

 (1393قالسی ) صوتی در شهر یهایآلودگافزایش ترافیک و 

 ی مناسب زیستی در شهرهاو کاهش فضا یسازآپارتمانافزایش 

 (1383ایزدی ) مسکونی تغییر کاربری زمین از کشاورزی به

 تغییر کاربری زمین از کشاورزی و مسکونی به تجاری

 (1393قالسی ) سازی منازلامکان بهسازی و مقاوم

 مسکونی و ویالسازی وسازساخت

  شدهساختهکیفیت مساکن 

 

 

 

 

 (1383ایزدی )

 کیفیت معابر درون و پیرامون روستا

 هاابانیخروشنایی معابر و 

 و بهداشتی یکشلولهآبی به دسترس

 دسترسی به برق

 یکشلولهدسترسی به گاز 

 رمانی )خانه بهداشت و ...(د -دسترسی به امکانات بهداشتی

 دسترسی به امکانات آموزشی )مدرسه و ...(

 دسترسی به امکانات ارتباطی )راه، وسیله نقلیه شخصی و عمومی(

 شیدسترسی به فضاهای تفریحی و ورز

 دسترسی به خدمات مخابرات و ارتباطات

 دسترسی به اینترنت

 

 1847)رآبادامی: شـــامل بیرجند پیراشـــهری یهاســـکونتگاه در ســـاکن خانوارهای کلیه تحقیق، این آماری جامعه

 آبادیعل ،(خانوار 143)آبادشوکت ،(خانوار 898)دستگرد ،(خانوار 2078)آبادیحاج ،(خانوار 1220)چهکند ،(خانوار

ساس( خانوار 238)لوله شماری آخرین برا سکن و نفوس عمومی سر ستبو خانوار 6423 شامل جمعاً و( 1395)م . ده ا

ـــبه منظوربه ـــادفی نوع از احتمالی روش به یریگنمونه ،موردنظر نمونه محاس ـــدیم یاطبقه –تص  انجام از پس. باش

ـــتفاده با .(/3) واریانس برآورد و آزمونشیپ ـــتبه نفر 136 نمونه حجم کوکران لفرمو از اس ـــت آمدهدس  برای. اس

 .شدند انتخاب تحقیق مراحل انجام برای خانوار 156 تعداد تیدرنها نمونه، تعیین نتیجه از اطمینان
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n ₌ 
N(t∙s)2

Nd2+(t∙s)2
 

n ₌  
6423(1/96×0/3)2

6423×(0/05)2+(1/96×0/3)2
 ₌ 136 

n ₌ نمونه حجم 

N ₌ آماری امعهج 

t2 ₌ 96/1 نمونه برآورد اطمینان سطح 

D ₌ 05/0 مطلوب احتمالی دقت 

S ₌ واریانس 

 نفر 203636  بخش این 1395سـال سـرشـماری براسـاس. دهسـتان اسـت 6و  بخش یک دارای بیرجند شـهرسـتان

 – القورات – کاهشــنگ – فشــارود – باقران) دهســتان  6دارای بیرجند مرکزی بخش. دارد خانوار 57745 و جمعیت

ســتخوش ایران د یشــهرها گریداخیر رشــد فیزیکی شــهر بیرجند همچون  یهادههدر  .باشــدیم( شــاخنات و شــاخن

اخیر  یهاســالپیراشــهری گردیده اســت. در  یهاســکونتگاهتغییرات بســیاری شــده و منجر به رشــد شــدید جمعیتی 

ه نســبت براین روســتاهای واقع در این محدوده روســتاهای پیرامون شــهر بیرجند رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ بناب

ـــتاها تن یهایژگیو ـــهر را دارند. تحوالت در این روس ـــترین اثرگذاری و اثرپذیری بر ش ها در بخش خاص خود، بیش

صادی، اجتماعی و  شهر منجر به تحوالت اقت شد فیزیکی  ستا یطیمحستیزکالبدی نبوده، بلکه ر های پیرامون در رو

ستر ست. روند گ ضالتی بر  یهامحدودهش شده ا شهر، مع شد افقی  شهری، عالوه بر ر ستایی  یهاحوزهپیرامون  رو

رصد باالترین درصد د 5/2استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند با  یهاشهرستانپیرامون تحمیل کرده است. در بین 

ستان در سا  57/1ب به ترتی 1395ل رشد جمعیت به خود اختصاص داده است. نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی ا

ختصاص ادرصد بیشترین رشد جمعیت روستایی را به خود  05/4که شهرستان بیرجند با  استدرصد  17/0درصد و 

 داده است.

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی شهرستان بیرجند و محدوده روستاهای نقشه . 1شکل           
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 های تحقیقیافته
 نفر 24 سن. بودند زنها آن از نفر 10 و مردموردمطالعه  خانوار سرپرستان از نفر 146 جدول باال ، نتایج به توجه با

-65 سنی رده بین رنف 31 سال، 30-50 سنی رده بین نفر 95 سال، 20-30 سنی رده بینموردمطالعه  خانوار سرپرستان از

 یسوادیب که است آندهنده نشان خانوار سرپرستان سواد سطح. باشدیم سال 65-80 سنی رده بین نفر 6 و سال 50

. ازنظر است ددرص 1/30 با متوسطه مقطع در سواد، سطحازنظر  فراوانی بیشترین و است درصد 6/9 خانوار سرپرستان

 تعداد با خانوار سرپرستان به مربوط فراوانی بیشترین. است 8 حداکثر و 1 حداقل خانواده اعضای تعداد خانوار، بعد

 فراوانی بیشترین. است رنف 1 خانواده اعضای تعداد با خانوار سرپرستان به مربوط فراوانی کمترین و فرن 4 خانواده اعضای

 و مالکعه موردمطال خانوارهای درصد 9/69 که دهدیم نشانموردمطالعه  محدوده در مسکونی واحد مالکیتازنظر 

 10 در که دهدیم نشان گذشته سنوات ردموردمطالعه  خانوارهای زندگی محل بررسی. هستند مستأجر درصد 1/30

 6/2 ،(عهموردمطال) بیرجند روستاهای ساکن درصد 2/44 بیرجند، شهر ساکن درصد 4/49 ،(1389 سال) گذشته سال

 درصد 5/20 ،(1394) گذشته سال 5 در. بودند روستاها سایر ساکن درصد 8/3 وها شهرستان سایر ساکن درصد

 سایر ساکن ددرص 6/0 ،)موردمطالعه( بیرجند روستاهای ساکن درصد 76/ بیرجند، رشه ساکنموردمطالعه  خانوارهای

 تا گذشته سنوات درموردمطالعه  خانوارهای زندگی محل نتایج. بودند روستاها سایر ساکن درصد 6/2 وها شهرستان

 .تاس پیراشهری یهاسکونتگاه در جمعیت رشددهنده نشان ،(1399 سال) تحقیق این انجام زمان

 قبل شغل و نتسکو از بعد و قبل اقتصادی فعالیت وضعیت ازنظر خانوار سرپرستان اقتصادی یهایژگیو( 4در جدول )

 سرپرستان ادیاقتص فعالیت وضعیت بررسی نتایج. قرار گرفت یموردبررس ،موردمطالعه روستاهای در سکونت از بعد و

 و سکونت از بلق خانوار سرپرستان از نفر 143 که دهدیم اننش موردمطالعه محدوده در سکونت بعد و قبل در خانوار

 5/11 و کونتس از قبل خانوار سرپرستان از درصد 2/3هستند.  شاغل سکونت، از بعد خانوار سرپرستان از نفر 122

 داشته زایشاف بیکاری درصد 3/8 که است آن از حاکی که هستند بیکار سکونت، از بعد خانوار سرپرستان از درصد

 صنایع زراعت، و باغداری گروه؛ 6 در موردمطالعه محدوده در سکونت از بعد و قبل در خانوار سرپرستان مشاغل. است

 سکونت از قبل رد شغلی فراوانی بیشترین و شد یبنددسته کارگری و خصوصی دولتی، ،یاکارخانه صنایع کارگاهی،

 .است کارگاهی صنایع به مربوط راوانیف کمترین و خصوصی یهاتیفعال به مربوط سکونت از بعد و
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 موردمطالعهفردی سرپرستان خانوار در محدوده  یهایژگیو. 3جدول 

 6/93 نفر 146 مرد جنسیت

 4/6 نفر 10 زن

 

 سن

 4/15 نفر 24 سال 20-30 سنی رده

 9/60 نفر 95 سال 30-50 سنی رده

 9/19 نفر 31 سال 50-65 سنی رده

 8/3 نفر 6 سال 65-80 سنی رده

 

 

 

 سطح سواد

 6/9 نفر 15 سوادیب

 5/20 نفر 32 ابتدایی

 4/24 نفر 38 راهنمایی

 1/30 نفر 47 متوسطه

 0/9 نفر 14 کاردانی

 1/5 نفر 8 کارشناسی

 3/1 نفر 2 کارشناسی ارشد و باالتر

 9/69 نفر 109 مالک نوع مالکیت

 1/30 نفر 47 مستأجر

 

محل زندگی 

سال  10انوار در خ

 گذشته

 4/49 نفر 77 ساکن شهر بیرجند

 2/44 نفر 69 ساکن روستاهای بیرجند

 6/2 نفر 4 هاشهرستانساکن سایر 

 8/3 نفر 6 ساکن سایر روستاها

 

محل زندگی 

سال  5خانوار در 

 گذشته

 5/20 نفر 32 ساکن شهر بیرجند

 3/76 نفر 119 ساکن روستاهای بیرجند

 6/0 نفر 1 هاشهرستانر ساکن سای

 6/2 نفر 4 ساکن سایر روستاها

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 
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 موردمطالعهاقتصادی سرپرستان خانوار در محدوده  یهایژگیو. 4جدول 

 

 وضعیت اقتصادی

 شاغل
 7/91 نفر 143 قبل سکونت

 2/78 نفر 122 بعد سکونت

 بیکار
 2/3 نفر 5 قبل سکونت

 5/11 نفر 18 بعد سکونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 شغل سرپرستان

 قبل سکونت

 5/5 نفر 8 باغداری و زراعت

 3/1 نفر 2 صنایع کارگاهی

 4/3 نفر 5 یاکارخانهصنایع 

 9/20 نفر 30 دولتی

 8/53 نفر 77 خصوصی

 6/14 نفر 21 کارگری

 بعد سکونت

 1/8 نفر 10 باغداری و زراعت

 8/0 نفر 1 یصنایع کارگاه

 4/2 نفر 3 یاکارخانهصنایع 

 3/16 نفر 20 دولتی

 7/64 نفر 79 خصوصی

 3/7 نفر 9 کارگری

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

 استقرار و نتخابا پیرامون خانوار سرپرستان دیدگاه مورد در لیکرت تایی 5 طیف قالب در متغیر 52در این تحقیق    

 از پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر مؤثر عوامل شناسایی و برای گرفت قرار موردسنجش پیراشهری یهاسکونتگاه در

 عنوان با عامل تحلیل رهآما نخستین نتایج. است شدهاستفاده spss افزارنرم کمک به اکتشافی عاملی تحلیل آزمون

 برای تحلیل، این در. دارد عاملی تحلیل یدتأی بر داللت است و  70/0 از بیشتر که KMO=  809/0 با برابر کیزرمایر

 برای ویژه مقدار حداقل ر،معیا این مبنای بر کهیطوربه است، شدهگرفته کمک ویژه مقدار از هاعامل تعداد گزینش

 .است شده برآورد 70/51 برابر شده تبیین واریانس درصد میزان. است یک از تربزرگ عامل، انتخاب

 

 شدهاستخراج یهاعامل شده تبیین واریانس میزان و ویژه . مقادیر5جدول 

 

 عامل

 شدهدادهواریانس توضیح 

 مقادیر ویژه درصد سهم واریانس واریانس تبیین شده

1 75/25 75/25 19/15 

2 00/38 24/12 22/7 

3 69/45 69/7 54/4 

4 70/51 00/6 54/3 

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع:   

 

 به مربوط هایگویه و شــدهاســتخراج عامل 4 وریماکس، نوع از متعامد چرخش از اســتفاده با درمجموع ،رونیازا 

 کالبدی، یهانامبه ترتیب به شـــدهاســـتخراج عامل 4 عاملی، تحلیل پایانی مرحله در. اســـت شـــدهمشـــخص عامل هر
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 برابر اجتماعی عامل ،722/0 برابر اقتصـــادی عامل یبار عاملشـــد.  یگذارنام یطیمحســـتیز و اقتصـــادی اجتماعی،

ـــتیز عامل و 645/0 برابر کالبدی عامل ،686/0 ـــت 489/0 برابر یطیمحس  عامل به مربوط اهمیت درجه باالترین. اس

 کمترین و باشــندیم اهمیت درجه بیشــترین دارای کالبدی عامل و اجتماعی عامل ترتیب به بعدازآن. اســت اقتصــادی

 .است یطیمحستیز عامل به مربوط اهمیت درجه

 

 تحقیق عوامل از یک هر عاملی بارهای  .6جدول 

 بارعاملی نام عامل

 640/0 عامل کالبدی

 673/0 عامل اجتماعی

 722/0 عامل اقتصادی

 495/0 یطیمحستیزعامل 

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

   

ـــاختاری معادالت مدل یریکارگبه با  ـــی جهت smartplsافزارنرم کمک به س  و( متغیرپنهان) املع بین بطهرا بررس

 شــدهاســتفاده متغیرها بین هرابط بودن معنادار بررســی جهت تی آماری آزمون و عاملی بار لهیوســبه مشــاهدهقابل متغیر

 است.

 

 

 

  

 تحقیق شدهنیتدو. مدل 2شکل 

 3/0 از کمتر عاملی بار مقدار ت. اگراس شدهارائه پنهان متغیرهای از هرکدام به مربوط تحقیق هایگویه عاملی بارهای 

 عاملی بارهای که است این دهندهنشان باشد 6/0 و 3/0 بین بارعاملی. است شدهگرفته نظر در ضعیف رابطه باشد

 .است مطلوب خیلی باشد 6/0 از بیشتر اگر و است قبولقابل

 و مسکونی وسازساختق جدول، قرار گرفت. مطاب یموردبررس( 7متغیر به شرح جدول ) 15در عامل کالبدی  

 انتخاب و استقرار در که باشدیم کالبدی فاکتورهای نیترمهم از منازل یسازمقاوم و بهسازی امکان ویالسازی،

 بهداشتی، امکانات ازنظر موردمطالعهروستاهای پیراشهری  .است بوده مؤثر موردمطالعه محدوده در خانوار سرپرستان

 هایکاست این شهر، مرکز به نزدیکی و آن جمعیت به توجه با که باشندیم کمبود دارای تفریحی ارتباطی، آموزشی،

 .است مشهود
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 بارعاملی متغیرهای عامل کالبدی. 7جدول 

 بارعاملی هاگویه

 33/0 تغییر کاربری زمین از کشاورزی به مسکونی

 30/0 تغییر کاربری زمین از کشاورزی و مسکونی به تجاری

 62/0 منازل یسازمقاومزی و امکان بهسا

 65/0 یساز الیومسکونی و  وسازساخت

 32/0 شدهساختهکیفیت مساکن 

 43/0 کیفیت معابر درون و پیرامون روستا

 41/0 هاابانیخروشنایی معابر و 

 59/0 دسترسی به آب

 58/0 دسترسی به برق

 58/0 یکشلولهگاز 

 53/0 درمانی -امکانات بهداشتی

 50/0 ت آموزشیامکانا

 52/0 امکانات ارتباطی

 49/0 فضاهای تفریحی و ورزشی

 52/0 خدمات مخابرات و ارتباطات

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

    

ـــرح جدول ) 13در عامل اجتماعی  ـــ( 8متغیر به ش  نیترهمم از امنیت قرار گرفت. مطابق جدول، وجود یموردبررس

 .است بوده رمؤث موردمطالعه محدوده در خانوار سرپرستان انتخاب و استقرار رد که باشدیم اجتماعی فاکتورهای

 . بارعاملی متغیرهای عامل اجتماعی8جدول 

 بارعاملی هاگویه

 34/0 تهیه مواد غذایی و محصوالت کشاورزی سالم توسط خانوار

 32/0 کشاورزی به مناطق با کاربری مسکونی یهانیزمنزدیک بودن 

 70/0 وجود امنیت

 47/0 احساس تعلق محیطی بیشتر

 57/0 نزدیکی به خویشاوندان و آشنایان

 53/0 اعتماد اهالی محل نسبت به یکدیگر

 51/0 روابط مردم محل با یکدیگر

 50/0 کمک به همسایگان در حل مشکالت

 55/0 یکدست بودن مردم به لحاظ قومیت

 48/0 اقتصادی یهاتیفعالسطح مشارکت زنان در 

 41/0 ر و ...داوطلبانه از قبیل ساخت مسجد، ترمیم معاب یهاتیفعالمشارکت در 

 46/0 اجتماعی از قبیل اعتیاد، دزدی و ... یهابیآسکاهش 

 44/0 دسترسی به اینترنت

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 
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مت زمین نسبت ارزان بودن قی قرار گرفت. مطابق جدول، یموردبررس( 9متغیر به شرح جدول ) 15در عامل اقتصادی  

سبت به محل قبلی از  سکن ن صادی  نیترمهمبه محل قبلی و ارزان بودن قیمت م شدیمفاکتورهای اقت ستقرار  با که در ا

 مؤثر بوده است. موردمطالعهو انتخاب سرپرستان خانوار در محدوده 

 . بارعاملی متغیرهای عامل اقتصادی9جدول 

 بارعاملی هاگویه

 41/0 شغلی جدید برای جوانان یهافرصت

 38/0 شغلی جدید برای زنان یهافرصتوجود 

 44/0 یخوداشتغال یهانهیزموجود 

 47/0 مشاغل خانگی یهانهیزموجود 

 50/0 یدستعیصنازمینه مناسب برای تولید 

 50/0 یدستعیصنازمینه مناسب برای فروش 

 57/0 تنوع شغلی افراد خانوار

 57/0 تولیدی، و.... یهاتیفعالاز طریق افزایش درآمد 

 42/0 درآمد حاصل از ایجاد صنایع روستایی

 59/0 نسبی زندگی یهانهیهزپایین بودن 

 50/0 بهبود وضعیت مالی خانوار

 41/0 دسترسی به بازار 

 81/0 ارزان بودن قیمت زمین نسبت به محل سکونت قبلی

 88/0 نت قبلیارزان بودن قیمت مسکن نسبت به محل سکو

 61/0 ارزان بودن اجاره بهاء نسبت به محل سکونت قبلی

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

 و پاک یوهواآبقرار گرفت. مطابق جدول،  یموردبررســ( 10متغیر به شــرح جدول ) 9 یطیمحســتیزدر عامل    

ستقرار و انتخاب بر مؤثر یطیمحستیز فاکتور مهمترین ساکت و آرام محیط ستان ا  یهاکونتگاهس در خانوار سرپر

 است. پیراشهری

 یطیمحستیز. بارعاملی متغیرهای عامل 10جدول 

 بارعاملی ها گویه

 41/0 تراکم کمتر جمعیت

 35/0 یازکارافتادگفراغت شغلی مثل بازنشستگی و 

 41/0 بیماری و فشارهای روحی و روانی در زندگی شهری

 79/0 پاک یوهواآب

 64/0 یط روستازیباشدن مح

 45/0 های صوتی در شهرافزایش ترافیک و آلودگی

 49/0 های مناسب زیستی در شهرفضاو کاهش  یسازآپارتمانافزایش 

 71/0 محیط آرام و ساکت

 43/0 ارتقاء سطح سالمت محیط زندگی

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 
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ست شده 98/0 برابر( R Square) تعیین ضریب    سبتأ برازش از حکایت ا  میانگین یجنتا. دارد ساختاری مدل خوب ن

 نشان که است 4/0 از بیشتر یطیمحستیز و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، عوامل برای (AVE) شدهاستخراج واریانس

ــب همگرای روایی از ــازاده،  مدل مناس ــل ادیرمق به توجه با یطورکلبه. (47: 1393دارد ) داوری و رض ــدهحاص  در ش

 و استناد قابل شدهانیب نتایج لذا و است برخوردار خوبی و قبولقابل برازش نیکویی از  مدل گفت توانیم فوق جدول

 .هستند اطمینان

 نیکویی برازش مدل یهاشاخص. 11جدول 

 قبولقابلحدود  مقدار نام شاخص

SRMR 1/0  1/0کمتر از 

R Square 98/0 -  

AVE 4/0بیشتر از  496/0 کالبدی 

AVE 4/0بیشتر از  522/0 اجتماعی 

AVE 4/0بیشتر از  766/0 اقتصادی 

AVE 4/0بیشتر از  411/0 یطیمحستیز 

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

شتر 96/1 از t آزمون آماره مقدار     ست شده بی  از هرکدام تأثیر . میزاندارد وجود متغیرها بین معنادار رابطه جهیدرنت ا

شد بر عوامل شهری یهانتگاهسکو ر ست شدهارائه پیرا ستبه نتایج و ا شان آمدهد صادی عامل دهدیم ن  ضریب با اقت

 با یطیمحتســـیز عامل و 140/0 تأثیر ضـــریب با کالبدی عامل ،152/0 تأثیر ضـــریب با اجتماعی عامل ،783/0 تأثیر

ــریب ــد در 099/0 تأثیر ض ــکونتگاه رش ــهری یهاس ــتهدا معناداری و مثبت تأثیر پیراش ــت ش ــاس. اس  عامل تایج،ن براس

 .  دارد را پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر تأثیر میزان بیشترین اقتصادی

 T. متغیرهای آزمون شده براساس آزمون 12جدول 

 نتیجه فرضیه p-value ریتأثضریب  Tآماره آزمون  فرضیه تحقیق

 دیتائ 000/0 140/0 731/5 رشد سکونتگاه <--عامل کالبدی

 دیتائ 000/0 152/0 791/3 رشد سکونتگاه <--جتماعیعامل ا

 دیتائ 000/0 783/0 638/14 رشد سکونتگاه <--عامل اقتصادی

 دیتائ 012/0 099/0 582/2 رشد سکونتگاه <--یطیمحستیزعامل 

 .1399تحقیق،  یهاافتهیمنبع: 

 

 یریگجهینت
 اجتماعی، اقتصادی، عامل 4 تحقیق، نتایج به توجه با .است مؤثر متفاوتی عوامل پیراشهری یهاسکونتگاه رشد در   

 دهندهنشان نتایج. شدند شناسایی بیرجند پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر مؤثر عوامل عنوانبه کالبدی و یطیمحستیز

 پیراشهری، یهاسکونتگاه در استقرار برای خانوار سرپرستان دالیل نیترمهم اقتصادی عوامل خصوص در است آن

 اجتماعی عوامل در. است قبلی محل به نسبت زمین قیمت بودن ارزان و قبلی محل به نسبت مسکن قیمت بودن ارزان
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 و بهسازی امکان ویالسازی، و مسکونی وسازساخت کالبدی، عوامل ازنظر. داشت را اولویت بیشترین امنیت وجود نیز

. اندداشته را تأثیر بیشترین ساکت و آرام محیط و پاک یوهواآب ،یطیمحستیز عوامل همچنین و منازل یسازمقاوم

 پیراشهری یهاسکونتگاه رشد در عوامل سایر از بیش اقتصادی عوامل که شد مشخص گرفته صورت یهایبررس با

 را جمعیت دافعه، عامل یک عنوانبه بیرجند شهر در زمین و مسکن قیمت افزایشی روند و است داشته تأثیر بیرجند

 تضاد در زمین و مسکن قیمت بودن ارزان آن کنار در که است کرده روانه پیراشهری یهاسکونتگاه سمت به راجبابه

 ترتیب به بیرجند پیراشهری یهاسکونتگاه رشد بر مؤثر عوامل. کندیم فراهم شهرنشینان برای را جاذبه زمینه شهر، با

 حاصل نتایج. یطیمحستیز عوامل و کالبدی عوامل ی،اجتماع عوامل اقتصادی، عوامل: از عبارت است درجه اهمیت

 نیترمهم اولین ،(1394) همکاران و شریفی تحقیق براساس. شد مقایسه شدهانجام یهاپژوهش از برخی با تحقیق این از

 سوم عامل و اقتصاد و اشتغال مسائل عامل دومین ،متیقارزان مسکن مادرشهرها حریم روستاهای یریپذتیجمع علل

 ،شدهمطرح عامل 16 از که یافتند دست نتیجه این به ،(1397) همکاران و بابایی. است بوده دسترسی و مکانی وقعیتم

 عامل دومین زمین، پایین قیمت ارومیه شهرستان در پیراشهری روستاهای یریپذتیجمع نهیدرزم عامل نیترمهم و اولین

 با تحقیق نتایج مقایسه. است زندگی یهانهیهز بودن پایین عامل، نسومی و هاآن از تبعیت و آشنایان و اقوام مهاجرت

 روستاهای رشد و یریپذتیجمع عامل نیترمهم عنوانبه مسکن، و زمین قیمت ارزانی دهدیم نشان شدهانجام مطالعات

 بازگشت تشویق ایبر شرایط شهری مسکن گرانی. دارد انطباق مطالعات نتایج با حاضر تحقیق یهاافتهی است. پیراشهری

 آن تبعبه و وسازساخت افزایش به منجر روستاها این در جمعیت رشد آورده؛ فراهم پیرامونی روستاها به شهرنشینان

 توسط الزم یهایزیربرنامه منفی، پیامدهای بروز از جلوگیری جهت لذا. داشت خواهد دنبال به را مسکن قیمت افزایش

 .است ضروری روستایی ریزانبرنامه و مدیران

 

 منابع

 مدیریت و یزیربرنامه رهیافت یریکارگبه ضــرورت .1392مظفر.  صــرافی، عبدالهادی؛ ،دانشــپور تکتم؛ آشــنایی، -

مین کنفرانس ســو .تهران یشــهرکالن منطقه در پیراشــهری یهاســکونتگاه رشــد کنترل و هدایت در یطیمحســتیز

 .1-13. صص ستیزطیمحو مدیریت  یزیربرنامه

سن. افرا - سایندها. 1399خته، ح شهری: الگوها، عوامل و پ ضاهای پیرا شهرف ضاهای پیرا سعه ف شماره اول. . مجله تو ی. 

 .10-15صص 

 – اقتصادی تتحوال روند و یریپذتیجمع تحلیل .1397ایوب.  نژاد، مرتضی؛ بدراق محبوب؛ بصیری، بابایی، -

 .79-90 . صص1شماره پیراشهری. فضاهای عهتوس . مجلهارومیه شهرستان در پیراشهری روستاهای یاجتماع

 نامهانیپا .اندره( شهر)مطالعه موردی: شهر دیو کالبدی گسترش بر روستایی یهامهاجرت آثار. 1395آرمان.  بهرامی، -

 مازندران. دانشگاه ارشد. کارشناسی

 ات سمت.. انتشارشهر و پیرامون یهاهینظر. 1382پاپلی یزدی، محمدحسین؛ رجبی سناجردی، حسین.  -

ــی. 1393عباس.  ســید رجایی، محمدامین؛ خراســانی، - ــهری روســتاهای در جمعیتی پویش بر نگرش  عهمجمو .پیراش

 .1-9 صص .1404افق در روستایی پایدار توسعه همایش اولین مقاالت
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ــپور،زهره.  - ــتفاده از رهیافت . 1385دانش ــش در اس ــهری، کوش ــایی در محیط پیراش و  یزیربرنامهتحلیل نابرابری فض

 .5-14. صص 28. نشریه هنرهای زیبا. شماره مدیریت راهبردی در تهران
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 .33-50صص 

 .1396 اطالعات. و آمار معاونت بیرجند. شهرستان آماری سالنامه -

 حریم روســتاهای یریپذتیجمع علل تحلیل. 1394 محمدرحیم. رهنما، حمید؛ جعفر؛ شــایان، مریم؛ جوان، شــریفی، -
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