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Explanation of the Role of Urban Network in the Spatial Balance; 
A Case Study of Khorasane-Razavi
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analysis on the urban network of Ilam province with an emphasis on the role of small cities [3] 
Analyzing urban hierarchy in cities over 100,000 People [4] Application of the model in geography 
with emphasis on urban and regional planning [5] Medium-sized cities in urban regions [6] Urban
analysis and spatial distribution of population in urban centers of Hormozgan province [7] 
Urbanization in Iran [8] An analysis of urbanization and the status of new cities in Iran [9] Cities 
and urbanization in Iran after the Islamic revolution [10] An integrated framework to evaluate
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in Ardebil province [21] Spatial justice in urban dual spaces (geopolitical explanation of the
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indicators to monitor intra-urban inequalities: A case study in Rosario, Argentina [24] Study of
effect of spatial interaction on spatial balance using space syntax technique in the urban structure 
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Aims Affected by natural and human phenomena, the spatial order forms the urban network. 
In a balanced urban system, due to hierarchical functions and activities in different cities, and 
fair provision of services to the existing population, there are hierarchical links between cities. 
The aim of this study was to investigate the urban network based on functional analysis and 
factors affecting the urban network deformation in Khorasan Razavi province. 
Instruments & Methods Using survey research method, the present descriptive-analytical 
study was conducted in 2015 among 118 experts of the provincial government, Road and Urban 
Development Office of Khorasan Razavi province, Governorate, Municipalities, University Jihad 
of Ferdowsi University, Geography professors of Ferdowsi University of Mashhad, and mayors of 
Khorasan Razavi province; In this study, convenience sampling method was used. The research 
tool was researcher made questionnaire. Factors affecting spatial imbalance were evaluated 
through structural equation modeling and confirmatory and exploratory factor analysis, using 
SPSS 22 and Lisrel 8.52 software.
Findings Economic, infrastructural, and political factors had the greatest effect on spatial 
imbalance with factor loading of 0.77, 0.75, and 0.75, respectively.
Conclusion Mashhad is at the highest and Bajgiran is at the lowest level in terms of development 
factors. Among the factors influencing the spatial imbalance, the changes in the country’s 
division in the provincal level (change village to city), centralized system governance, the lack 
of attention to the role of the middle cities in division of labor (political factors), the focus of 
activities in metropolises, disproportionate allocation of credits at the provincial level, the focus 
of roles in Mashhad (economic factors), and the focus of superior educational and health-care 
services (infrastructural factors) have a more effective role.
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  چکيده
های طبیعی و انسانی، شبکه شهری را یر پدیدهثنظم فضایی تحت تا اف:اهد

های علت وجود عملکردها و فعالیتدهد. در نظام شهری متعادل بهتشکیل می
مراتبی در شهرهای مختلف و ارایه خدمات متناسب با جمعیت موجود، سلسله

بررسی  مراتبی بین آنها برقرار است. هدف پژوهش حاضر،پیوندهای سلسله
چگونگی شبکه شهری براساس تحلیل عملکردی و عوامل موثر بر تغییر شکل 

  ی بود.خراسان رضوی استان شبکه شهر
 روشبه ۱۳۹۴تحلیلی حاضر در سال  - پژوهش توصیفی ها:ابزار و روش

نفر از کارشناسان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان  ۱۱۸پیمایشی، بین 
ها، جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی، ها، شهردارینداریخراسان رضوی، فرما

اساتید جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداران شهرهای خراسان رضوی 
شدند. ابزار پژوهش،  گیری دردسترس انتخابنمونهروش انجام شد که به

عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی از طریق  بود.ساخته محققنامه پرسش
عادله ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و با استفاده سازی ممدل
  ارزیابی شد. 8.52	Lisrelو  22	SPSSافزار از نرم
 ۷۰/۰و  ۷۵/۰، ۷۷/۰عوامل اقتصادی، زیربنایی و سیاسی با بار عاملی  ها:یافته

  بیشترین تاثیر را در عدم تعادل فضایی داشتند.
 نظر ازترین سطح رین و شهر باجگیران در پایینشهر مشهد در باالت گیری:نتیجه

عوامل توسعه قرار دارند. از بین عوامل موثر در عدم تعادل فضایی، تغییرات 
تقسیمات کشوری در سطح استان (تبدیل روستا به شهر)، حاکمیت نظام بسیط 

یم کار (عوامل سیاسی)، تقسمتمرکز، عدم توجه به نقش شهرهای میانی در 
نامتناسب در سطح  طوربهشهرها، تخصیص اعتبارات ها در کالنتتمرکز فعالی

ها در مشهد (عوامل اقتصادی) و تمرکز خدمات برتر آموزشی استان و تمرکز نقش
  .درمانی (عوامل زیربنایی) نقش موثرتری دارند -و بهداشتی
  شبکه شهری، فضای جغرافیایی، تعادل فضایی، خراسان رضوی ها:کلیدواژه

  
  ۰۲/۰۹/۱۳۹۶ريافت: تاريخ د

  ۲۳/۱۱/۱۳۹۶تاريخ پذيرش: 
	nahid.kh70@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه 
 از شهرها محورشدن،فناوری و شدنیجهانمیالدی با  ۱۹۹۰از سال 

 شهرهای هایشبکه با و خود عبور کردند یی ثابتایجغرافموقعیت 
شبکه  ویها رپژوهش تمرکز باعث و کردند برقرار ارتباط ایمنطقه
شدن و عصر اطالعات به فرآیند شبکه شهری شدند. جهانی شهری

که باعث شده طوری در سرتاسر جهان شتاب بخشیده است، به 
 .[1]پژوهش در مورد شبکه شهری به یک موضوع مهم تبدیل شود

تحلیل و ارزیابی نظام شبکه شهری زمانی آغاز شد که آرایش و نظم 
 خارجهری از حالت منظم خود فضایی شهرها در سطح شبکه ش

 و به سمت الگویی نامتعادل و ناهماهنگ پیش رفت. در شده
 ترچهارچوب این الگو، شهرهای بزرگ همچنان بزرگ و بزرگ

شهری  ها، امکانات و تسهیالتشوند و با تمرکز خدمات، سرمایهمی
های شهری شبکه جمعیت در خود به زیان سایر کانون جهینت درو 

شهرها) عمل نموده و  - شهرهای میانی، کوچک و روستا(اعم از 
  .][2شبکه به وجود خواهد آمدنوع روابط نامتعادل فضایی در یک 

 های طبیعیپدیده ریتاثنظم فضایی در یک فضای جغرافیایی تحت 
 در هر گرید عبارت بهشود. و انسانی، "شبکه شهری" نامیده می

ای از مراکز روستایی لهکه در ها حال نیع درناحیه مراکز شهری 

 بوده و در وستهیپهمبههای زنجیر حلقه صورت به، اندشده احاطه
ای از مراکز شهری یک چهارچوب جغرافیایی، پراکندگی فضایی ویژه

. در یک ][3سازندای و ملی نمایان میای، منطقهرا در سطح ناحیه
 هاینظام شهری متعادل، به علت وجود عملکردها و فعالیت

مراتبی در شهرهای مختلف و ارایه خدمات متناسب با سلسله
مراتبی بین آنها برقرار است. جمعیت موجود، پیوندهای سلسله

شهرهای بزرگ منطقه با شهرهای متوسط اطراف، شهرهای متوسط 
در پی آن شهرهای کوچک و  وشهرها  و روستابا شهرهای کوچک، 

رای ارتباط و روابط شهرها با نقاط روستایی منطقه دا -روستا
جمعیتی و  اندازه بهعملکردی هستند. بدین ترتیب شهرها با توجه 

های متقابلی برخورداری از امکانات و خدمات از کنش و واکنش
  . [4]شوندبرخوردار می

گیری ی، پیدایش یک شبکه شهری و چگونگی شکلکل طور به
تاریخ الگوی فضایی آن در یک منطقه یا یک کشور که در طول 

گیرد با شرایط متعدد اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و صورت می
انداز شهرهای متوسط و کوچک جغرافیایی مرتبط است. نقش چشم

ای مناطق در همپوشانی و پیوستگی با نیز در ساختار شبکه
 شهرهای بزرگ فرادست و شهرهای کوچک فرودست همواره در

  . [5]کشورهای مختلف مورد تاکید است
شهری با  -های روستااز انقالب صنعتی، شهرها در اثر مهاجرت بعد

سرعت زیادی گسترش یافتند و به شهرهای بزرگ تبدیل شدند. 
ترین طور عمده در بزرگجمعیت و فعالیت، به  حد از شیبتمرکز 

 ای از، باعث جذب بخش عمدهتوسعه حال درشهرهای کشورهای 
این  جهینت درشده است؛  ای به این شهرهاهای توسعهپتانسیل

 از دومین و سومین شهر تربزرگ حد از شیبطور نسبی شهرها به 
رفتن نقش میانی شهرهای . حاصل ازمیان]6[این کشورها هستند

کوچک و متوسط در کشورهای جهان سوم، پیدایش نوعی شبکه 
 حالی که در گویند. درای میشهری است که به آن شبکه زنجیره

همگن و  صورت بهعتی پیشرفته، این شبکه غالبًا کشورهای صن
کهکشانی است؛ به این معنی که هیچ شهری ارجحیت 

ایران تا پیش از شروع . [7]ستینی در کل شبکه دارا االعادهفوق
یی و شهرنشینی دوره معاصر تقریبًا از نظام شهری همگونی شهرگرا

بوده و تحت برخوردار بوده است؛ یعنی شبکه شهری ایران کهکشانی 
زا و روابط سنتی شهر و روستا به حیات خود تاثیر توسعه درون

داده است. در صورتی که در دوران معاصر تمرکزگرایی باعث ادامه می
 خوردن شبکه شهری کشور و تبدیل شکل کهکشانی آن بههمبه

   ی قانونجابهای شد و باعث شد شکل خطی و زنجیره
 شهری در سطح ایران و بیشتر مراکزمرتبه، پدیده نخست  -اندازه
 از انقالب اسالمی، حدود نیمی ازپس  .]8[شودها نمایان استان

افزایش جمعیت شهری ایران ناشی از مهاجرت روستاییان به 
شهرها، تمرکز جمعیت در شهرهای جدید و تبدیل برخی از روستاها 

ن ی کهکشانی ایراشبکه شهربه شهرهاست. این فرآیند باعث تغییر 
  .[9]شد

  پیشینه تحقیق
 چهارچوب یکپارچگی به"در پژوهشی با عنوان و همکاران  تالیا

نشان  "منظور ارزیابی تعادل دسترسی به خدمات عمومی شهری
تهران)  ۷هایی از منطقه مورد مطالعه (منطقه بخشکه  اندهداد

دسترسی کافی برای خدمات آموزشی و تفریحی کودکان را 
 سال اخیر ۶۰ند که طی اهگزارش کرد رضاییو  یتقوای .10][ندارند

ماندن گرایش نظام شهری ایران به سمت تعادل فضایی و باقی
در سطح ملی و فضایی در ایران نظام شهری به حالت عدم تعادل 

تحلیل عدم تعادل در  همکاران،و  تبریزی. [2]ای بوده استمنطقه
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ان زنجان، های استفضایی خدمات اقتصادی، اجتماعی شهرستان
 نشان از مدارهای ایجرود، خدابنده، طارم و ماهفاصله شهرستان

 ها درتوسعه استان زنجان و در اولویت قرارگرفتن این شهرستان
 آقاجانیو  رهنما. در پژوهش [11]ها را عنوان نمودندریزیبرنامه

 ،"های فضایی در خراسان رضویتحلیل نابرابری"تحت عنوان 
 گروه خاص پیشرو در برخورداری و کالت در شهرستان مشهد یک

 فرجی مالئیو  زیویار. [12]بندی گزارش شدترین سطح دستهپایین
 ای در تعادلریزی منطقهدر پژوهش خود تاثیرات عمیق برنامه

 .[13]نداهشهری ایران را نشان داد جمعیتی و توازن در شبکه
 بندینظام شبکه تحلیلی بر"پژوهشی با عنوان  رضویانو  پورپارسی

 انجام "های جدید حاصل از تقسیم استان خراساندر زیر منطقه
های حاصله ند که حاکمیت الگوی نخست شهری در زیرمنطقهاهداد

گاهی ریزی فضایی در یک شبکه سکونتاز تقسیم و توجه به برنامه
منسجم در قالب تهیه و اجرای طرح آمایش سرزمین در این 

 نیز دشتیمیانجدیدی  .[14]تایج این پژوهش بودها، از نزیرمنطقه
بندی توزیع متعادل منابع از طریق سطح"ای با عنوان در مطالعه

، توزیع استانی اعتبارات، حل مشکل تمرکز و عدم "توسعه مناطق
 های استانی، راهتعادل فضایی در کشور و در راستای کاهش تفاوت
را به  های استاننحل اساسی توزیع اعتبارات در بین شهرستا

  .[15]عنوان نتایج پژوهش خود مطرح کرد
  

  مبانی نظری
آوری اطالعات مربوط به بخش نظری از طریق منابع اسنادی، جمع

ای و اینترنتی به دست آمار و اطالعات از منابع مختلف کتابخانه
  آمد.

شود ای از شهرها اطالق میشبکه شهری بر مجموعهشبکه شهری: 
 های زنجیرهجغرافیایی چون حلقه یا در محدودهکه در ناحیه 

ای نشر یافته و به سبب رشد ناهماهنگ، پرتوافشانی پیوستههمبه
	.][16متفاوتی روی ناحیه دارند

 اقتصادی عبارت است از نظر ازشبکه شهری در یک منطقه یا کشور 
ی که بین دادوستدارتباط متقابل مراکز شهری و نظام مبادله و 

ای) به رباره عملکردهای تخصصی آنها (عملکردهای پایهشهرها د
  .[7]آیدد میوجو

 ای ازنظام شهری را مجموعه ساترتوایتو  هاردوی: نظام شهری
مراکز شهری مستقل واقع در یک محدوده مشخص و تعامل بین 

	 .[17]کنندمیآنها تعریف 
ای از شهرهای دانان انگلیسی نظام شهری را مجموعهجغرافی

های شهری یک ناحیه گاهبسته به یکدیگر با ساختار نظام سکونتوا
کنند. نظام آورند عنوان مییا منطقه که سرزمین و جهان را پدید می

های شهری گاهشهری تنها به ساخت کالبدی مجموعه سکونت
ها، شود و مشتمل بر جمعیت، سرمایه، تولید، ایدهمحدود نمی

های بازی های شهری، نظامین نظاماطالعات و فناوری است. بنابرا
هستند که دایمًا خود را با تغییرات ساختاری ارتباطات خارجی و 

  .][18دهندشهرها انطباق می
توان همچنین نظام شهری را از منظر نگرش سیستمی می

در یک کنش متقابل بوده و  هم باای از شهرها دانست که مجموعه
 ها و عملکردها دراز نقشمراتبی در یک ترکیب ویژه یا سلسله

 واقع در. دارند عهدهای نقش کلیدی بر توسعه ملی و منطقه
چیدمان شهرها در یک بستر جغرافیایی معین و ارتباط و کنش 
 متقابل آنها با یکدیگر از طریق تحرکات جمعیتی، جریان کاال، افکار

شهری دانست، به شرطی که تشکیل یک  توان نظامو خدمات را می
  .]19[ساختاری دهد - عملکردی وستهیپهمبهتم سیس

تواند حاصل گرفته (متعادل یا نامتعادل) مینظام شهری شکل
 شدن بعضی ازای باشد. عوامل تجاری، تخصصیعوامل عمده

شهرها در عرضه کاالها و خدمات ویژه، فرهنگ، روابط سنتی و 
ساخت، تاریخی شهرها، توپوگرافی و عوامل فیزیکی انسان

های اکولوژیک و اقتصادی شهرهای جهان میمات دولتی، زمینهتص
عواملی هستند که نظام شهری را در پهنه یک سرزمین  جمله از

	.]20[دهندشکل می
  

 عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابرتعادل فضایی: 
ها با بازیگران اجتماعی، حفظ و پایداری از کرامت انسانی انسان
اجتماعی آنها توجه  نفس عزتمین نیازهای اولیه زندگی و آنها، تا

وافی دارد. عدالت فضایی بر این باور است که فضاهای گوناگون 
نشینان، پژواک و یهحاشهای گاهگاهی و از جمله سکونتسکونت

ها، نهادهای آگاهانه یا ناآگاهانه انسان نمود عینی و فضایی اراده
های گزاریم بوروکراتیک، سیاستمختلف سیاسی و اجتماعی، نظا

ای های اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقهکالن ملی، نظام
و غیره است. ساکنین این نواحی در حالی متاثر از شرایط و 

اند که ها مجبور شدههای گوناگون به سکونت در حاشیهمحرکه
گونه دخالتی  وجودآمدن این شرایط هیچخودشان در به

 همچنین عدالت فضایی به معنای توزیع عادالنه .]21[ندانداشته
  .][22منابع و دسترسی به آنها در فضای جامعه است

شود، دو محور برجسته در عدالت فضایی که بر آنها تاکید می
چگونگی وضعیت زندگی (هم محیط اجتماعی و هم محیط 

های اجتماعی، ها (دسترسی به زیرساختفیزیکی) و توزیع فرصت
تحقق عدالت فضایی منجر به تعادل  .[23]زیکی و مجازی) استفی

 شود که ساختارشود. تعادل فضایی زمانی پدیدار میفضایی می
یی منطبق باشد و ساختار فضایی، بتواند سازمان فضافضایی بر 

 نیازهای اجزای سازمان فضایی شهر را تامین کند. تعادل فضایی در
و اجزای شهری، متناسب با شود تا عملکردها شهری ایجاد می

  .]24[یابی شوندهای مناسب مکاننیازهایشان در مکان
  

های فضایی ناشی از دسترسی نامتعادل به منابع قدرت عدم تعادل
های مختلف مکانی است، توزیع نامناسب و ثروت در مقیاس

بازتاب حتمی آن، موجب تشدید  منزلهبهاعتبارات جاری و عمرانی 
های ف بین واحدهای سیاسی مختلف در زمینهنابرابری و شکا
شود. به فراخور این شرایط نابرابر، میزان گوناگون می

گذاری برای ایجاد سرمایه جمله ازهای مختلف گذاریسرمایه
  .]21[گیرندهای شغلی تحت تاثیر قرار میاشتغال و فرصت

  

مکانیزم دستیابی به عدالت مکانیزم دستیابی به عدالت فضایی: 
در آمایش سرزمین با  از آنجایی کهضایی، آمایش سرزمین است. ف

شود، همه به فضای ملی نگریسته می جانبههمهدیدی وسیع و 
 قرار مطالعه موردسطوح فضایی کشور با دقت و از جهات مختلف 

 ها و استعدادهای هرها، قابلیتگیرد. سپس براساس توانمندیمی
 هنگی اثرات نتایج عملکردهایمنطقه با توجه به یکنواختی و هما

آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول 
های توسعه برنامه کند. آمایش سرزمین، زمینه اصلی تهیهمی

آورد و ابزار اصلی تلفیق اجتماعی هر منطقه را فراهم می -اقتصادی
و  ریزی فیزیکیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامهریزیبرنامه

  .[25]فضایی است
توان ادعا کرد که با توجه به اصول اساسی حاکم بر آمایش فضا، می

 واقع درشدن آن، عدالت فضایی را در پی خواهد داشت. اجرایی
عدالت فضایی نیازمند رویکرد آمایشی به فضا و اجزای آن است. با 

توان انتظار توسعه متوازن با توجه به نیازها و این رویکرد می
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فرآیند  واقع درهای محلی نواحی و مناطق را داشت. انسیلپت
های آمایش گرفتن سیاستدستیابی به عدالت فضایی درپیش
ای را به نمایش خواهند سرزمین است که فرم فضایی عادالنه

  گذاشت.
بندی عدالت دربرگیرنده عدالت سیاسی، ترین شیوه تقسیمعام

 که از استاجتماعی عدالت اقتصادی، عدالت فرهنگی و عدالت 
شود و منظور از آن ترکیب این سه مولفه عدالت فضایی پدیدار می

های جامع توسعه در سطوح مختلف، نیز برابری نسبی شاخص
ها در سطح ملی است. توسعه به عنوان یک متناظر با همان شاخص

پدیده ترکیبی دربرگیرنده ابعاد مختلفی مانند توسعه اجتماعی، 
. آمایش است، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی

عنوان نقشه راه در دستیابی به عدالت فضایی عمل  سرزمین به
کند؛ لذا مسیر دستیابی به عدالت فضایی از رهگذر توجه تمام به می

  . ][26گذردآمایش فضا می
تسلط شهر مشهد و  واسطه بهشهری خراسان  اکنون شبکههم

توازن شده و روند نامتعادل  وی، دچار عدمفقدان روابط عملکردی ق
تمرکز شدید  واقع در در حال افزایش است. همچنانو ناموزون آن 

  های مختلف ، سکونت و فعالیت در حوزهجمعیت
، ، ثروتاقتصادی و فرهنگی و به دنبال آنها قدرت - اجتماعی

گونه  فناوری و دانش و مدیریت در شهر مشهد سبب شده که راه هر
 های شهری و روستایی در، رشد و توسعه بر سایر کانونرقابت

  استان خراسان رضوی بسته شود.
استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان است که با 

و پس از تقسیم خراسان به سه قسمت  ۱۳۸۳مصوبه دولت در سال 
شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده است. این استان در سال 

مرزهای  لحاظ ازومتر مربع وسعت داشته و کیل۱۱۸۸۵۱، ۱۳۹۴
داخلی از شمال غربی با استان خراسان شمالی، از جنوب با استان 

های یزد و خراسان جنوبی و از غرب و نیمه شمال غربی به استان
. براساس آخرین تقسیمات کشوری، استان استسمنان محدود 

 ۷۲بخش،  ۷۰شهرستان،  ۲۸دارای  ۱۳۹۴خراسان رضوی در سال 
دهستان بوده است و جمعیت این استان برابر با  ۱۶۴شهر و 
 ، بیش از۱۳۹۰و  ۱۳۸۵های نفر است که در فاصله سال ۵۹۹۴۴۰۲

 ندهآیفزروند  .][27اندهای استان وارد شدههزار نفر به شهرستان۴۰۹
شدن، استان خراسان رضوی را به یک مجموعه با مرکزیت قطبی

 های فضایی درها و نابرابریفاوتشهر مشهد تبدیل کرده و به ت
سطح آن دامن زده است. ادامه روند عدم تعادل فعلی منجر به 

هدف پژوهش  شود.مشکالت بیشتر در استان خراسان رضوی می
حاضر، بررسی چگونگی شبکه شهری براساس تحلیل عملکردی و 

  ی بود.خراسان رضوی شبکه شهرعوامل موثر بر تغییر شکل 
  

  اهابزار و روش
 پیمایشی در به روش ۱۳۹۴تحلیلی در سال  -این پژوهش توصیفی

بین کارشناسان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان 
ها، جهاد دانشگاهی دانشگاه ها، شهرداریرضوی، فرمانداری

فردوسی، اساتید جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و شهرداران 
 شدهگرفتهجامعه آماری درنظرشهرهای خراسان رضوی انجام شد. 

نفر برآورد شد که براساس جدول تعیین حجم نمونه  ۱۷۰به تعداد 
های نامه مد نظر قرار گرفت. نمونهپرسش ۱۱۸مورگان و کرجسی، 

  شدند. گیری دردسترس انتخاببه روش نمونهپژوهش 
مراتب جمعیتی و تحلیل شبکه شهری از دو سلسله از آنجایی که

های جمعیت گیرد، در پژوهش حاضر شاخصمی عملکردی نشات
شهری، تعداد خانوار شهری، معکوس ُبعد خانوار، نسبت جمعیت 

جمعیت شهرستان تابعه، نرخ رشد جمعیت شهری در  کل بهشهر 
، تراکم جمعیت، نرخ باسوادی کل، نرخ ۱۳۸۵- ۹۰های سال

، باسوادی زنان، نسبت پروانه ساختمانی صادرشده به تعداد خانوار
 همچنین درآمد سرانه، درصد کل شاغالن، درصد کل شاغالن در

بخش صنعت، درصد کل شاغالن در بخش خدمات و درصد کل 
 عنوان متغیرهای پژوهش در های نامشخص بهشاغالن در فعالیت

نظر گرفته شد. شاخص خدمات شهری نیز با استفاده از روش 
ایستگاه شاخص مرکزیت و با درنظرگرفتن تعداد کشتارگاه، 

، توالت، حمام، گورستان و پارک بارترهنشانی، میدان میوه و آتش
  .مدآ دست بهعمومی در هر شهر با استفاده از نتایج سالنامه آماری 

 یکه برا ساخته بودنامه محققاطالعات پرسشآوری ابزار جمع
دانشگاه و چند  یداسات یارنامه، متن آن در اختپرسش ییروا یینتع

اصالح  ییبه روا یدندر جهت رس یس قرار گرفت و مواردکارشنا
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  مولفه ۶نامه از شد. در این پرسش

نامه، با سیاسی، طبیعی و زیربنایی استفاده شد. پایایی پرسش
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت این ضریب 

  بود.  ۸۱۲/۰نامه برابر با گویه پرسش ۳۷برای 
 22	SPSSافزار ها از نرمآماری داده لیتحل و هیتجزبرای پردازش و 

 و بارتلت به (KMO)گیری از طریق آزمون شاخص کفایت نمونه
های مناسب بودن انتخاب دادهمنظور تعیین و تشخیص مناسب

برای انجام تحلیل عاملی، ماتریس عوامل مشترک برای میزان 
 ها، نمودارها و اهمیت نسبی هر یک از عاملاشتراک عاملی متغیر

Scree	 plot دادن تغییرات مقادیر ویژه، روش برای نشان
آوردن امتیازات دستها و با بهَدوران عامل منظور بهواریماکس 

ها در ماتریس بارهای داده استانداردشدهعاملی از ضرب ماتریس 
دارد) برای سازی با استفاده از نرمال استاناسیمقیب( عاملی
  بندی شهرها استفاده شد. رتبه

آوردن امتیازات عاملی از روش استانداردکردن استفاده دستبرای به
این روش دارای اشکاالت اساسی است. استفاده از این روش  کهشد 

شود، واریانس را برای کلیه عالوه بر اینکه باعث تغییر در مبدا می
یز وزن منفی برای برخی کند. در مواقعی نمتغیرها برابر می

 یک از حالی که نباید به هیچ کند، درها محاسبه میشاخص
ها وزن منفی اختصاص یابد. برای رفع این مشکل پیشنهاد شاخص
های اصلی ی استفاده از روش متعارف تحلیل مولفهجابهشود می

های این روش از روش رفع کاستی منظور بهدر تحلیل عاملی، 
از  شدهاصالحآن استفاده شود. شاخص ترکیبی روش  شدهاصالح

  دست آمد. طریق فرمول زیر به
  

CI=	∑ 	
CIشاخص ترکیبی :  

   jمربوط به منطقه  iمقدار متغیر  :
  Xمیانگین شاخص  :
W وزن مربوط به شاخص :i  دستبهعامل که از طریق بردار اولین 
  آید.می

برای سنجش عوامل موثر بر عدم  8.52	Lisrelافزار همچنین از نرم
 سازی معادلهتعادل فضایی در خراسان رضوی از طریق مدل

 ساختاری از نوع تحلیل عاملی تاییدی (مدل عّلی و تحلیل ساختار
بندی تحلیل عاملی اکتشافی برای سطح فن) و انسیکووار

های بودن مدلقبول قابلشد. از طریق این روش عملکردی استفاده 
های همبستگی ی خاص با استفاده از دادههاجامعهنظری در 
ی در یک مدل معادالت بررس موردشود. فرضیه آزموده می

های ای از سازهساختاری، یک ساختار عّلی خاص بین مجموعه
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 ای ازها از طریق مجموعهغیرقابل مشاهده است. این سازه
شوند. یک مدل گیری می) اندازهمشاهده قابلغیرهای نشانگر (مت

 یکالف) است:  شده لیتشکمعادالت ساختاری کامل از دو مولفه 
مکنون  یرهایمتغ ینرا ب یخاص یکه ساختار عل یمدل ساختار
 ینرا ب یکه روابط یریگمدل اندازه یکدارد و ب)  یمفروض م

 یفشده) تعریریدازه گنشانگر (ان یرهایمکنون و متغ یرهایمتغ
 یآمده از نمونه مورد بررسدستبه یهاکه داده یکند. هنگامیم
و توسط  یددرآ یانسکووار یا یهمبستگ یسصورت ماتربه

توان مدل را با یشود، م یفتعر یوناز معادالت رگرس یامجموعه
  .[28]کرد یل) تحلEQS یا LISRELمربوط ( یافزارهااستفاده از نرم

  
  اهیافته

 ۱۳۹۰های استان خراسان رضوی برای سرشماری سال ماتریس داده
 شهر ۷۲ یبه معن ۷۲شاخص و  ۱۶ یبه معن ۱۶( ۱۶×۷۲صورت به 

های موجود بین ی) بود. همبستگیواقع در استان خراسان رضو
ها متوسط و برای تحلیل عاملی مناسب بود و ماتریس داده

 کی ازبدین معنی که ها یک ماتریس همانی نبود. همبستگی داده
های درون هر عامل با یکدیگر همبستگی باالیی داشتند گویه طرف

های یک عامل با و از طرف دیگر میزان همبستگی بین گویه
؛ KMO=۶۱۰/۰های عامل دیگر در حد پایین بود (گویه

.۸۶۲/۱۲۳۹=Bartlett.(  
ها معلوم و بار عاملی برای تمامی اهمیت نسبی هر یک از شاخص

 هایی که درقادیر ویژه غیر از صفر محاسبه شد. سپس شاخصم
بود حذف شد و  ۴/۰اتصال با هم در عوامل، همبستگی آنها کمتر از 

قرار گرفت  استفاده موردبود  ۴/۰هایی که مقدار آنها بیش از شاخص
  ).۱(جدول 

  
 وجوه اشتراک متغیرهای منتخب )١جدول 

	شدهاستخراج  اولیه  هاشاخص
	٦٣٦/٠  ٠٠٠/١	انه ساختمانی صادرشده به تعداد خانوارنسبت پرو

	٧١١/٠  ٠٠٠/١	تراکم جمعیت
	٠٠٠/١٧٠٨/٠	درآمد سرانه

	٠٠٠/١٩٧٧/٠	تعداد خانوار شهری
	٠٠٠/١٩٨٣/٠	شاخص خدمات شهری

	٠٠٠/١٩٧٧/٠	جمعیت شهرها
	٠٠٠/١٧٥٧/٠	نسبت جمعیت شهر به شهرستان تابعه

	٠٠٠/١٥٩٦/٠	نرخ رشد جمعیت شهری
	٠٠٠/١٥٩٥/٠	معکوس بعد خانوار
	٠٠٠/١٨٧٧/٠	نرخ باسوادی کل
	٠٠٠/١٨٠٣/٠	نرخ باسوادی زنان
	٠٠٠/١٥٨٨/٠	ندرصد کل شاغال

	٠٠٠/١٦٤٨/٠	درصد کل شاغالن در بخش صنعت
	٠٠٠/١٧٩٧/٠	درصد کل شاغالن در بخش خدمات

	٠٠٠/١٥٠٦/٠  نامشخص یهاتیدرصد کل شاغالن در فعال

  
 ها در قالب مجموع واریانسدیر ویژه اولیه برای هر یک از عاملمقا

شده واریانس تبیین ويژه مقاديرشده برآورد شد. در تبیین
 تر از یک بود، ارایه شد. مقادیرهایی که مقادیر ویژه آنها بزرگعامل
 ۵بعد از چرخش مشخص و در نهایت  شدهاستخراجهای عامل

). از عامل ۲ها را داشتند (جدول عامل قابلیت تبیین واریانس
عامل به عنوان عوامل  ۵پنجم به بعد تغییرات مقدار ویژه کم شد و 

 گانههای پنج. سپس دوران عامل)۱مهم استخراج شدند (نمودار 
  ).۳صورت گرفت (جدول 

  هاها توسط عاملشده گویهواریانس تبیین )۲جدول 
  
  
  هاشاخص
  

  مقادیر ویژه اولیه
  یاستخراج عوامل ويژه مقادير

  چرخش بدون
درصد 
  تجمعی

درصد 
  واریانس

درصد   درصد تجمعی  مجموع
  واریانس

  مجموع

۱  ۱۹۵/۲۷  ۱۹۵/۲۷  ۳۵۱/۴  ۱۹۵/۲۷  ۱۹۵/۲۷  ۳۵۱/۴  
۲  ۴۲۵/۴۳  ۲۳۰/۱۶  ۵۹۷/۲  ۴۲۵/۴۳  ۲۳۰/۱۶  ۵۹۷/۲  
۳  ۸۰۱/۵۴  ۳۷۵/۱۱  ۸۲۰/۱  ۸۰۱/۵۴  ۳۷۵/۱۱  ۸۲۰/۱  
۴  ۴۳۶/۶۴  ۶۳۶/۹  ۵۴۲/۱  ۴۳۶/۴۶  ۶۳۶/۹  ۵۴۲/۱  
۵  ۶۸۹/۷۱  ۲۵۳/۷  ۱۶۰/۱  ۶۸۹/۷۱  ۲۵۳/۷  ۱۶۰/۱  
۶  ۶۶۷/۷۷  ۹۷۸/۵  ۹۵۶/۰        
۷  ۱۱۲/۸۳  ۴۴۵/۵  ۸۷۱/۰        
۸  ۶۶۱/۸۷  ۵۴۹/۴  ۷۲۸/۰        
۹  ۳۸۶/۹۱  ۷۰۷/۳  ۵۹۳/۰        
۱۰  ۵۰۲/۹۴  ۱۳۴/۳  ۵۰۱/۰        
۱۱  ۸۶۸/۹۶  ۳۶۶/۲  ۳۷۹/۰        
۱۲  ۶۱۲/۹۸  ۷۴۴/۱  ۲۷۹/۰        
۱۳  ۶۰۵/۹۹  ۹۹۳/۰  ۱۵۹/۰        
۱۴  ۹۴۹/۹۹  ۳۴۴/۰  ۰۵۵/۰        
۱۵  ۰۰۰/۱۰۰  ۰۵۱/۰  ۰۰۸/۰        
۱۶  ۰۰۰/۱۰۰  ۰۰۰/۰  ۰۱۲/۲e‐۵        

  
  گانههای پنجدوران عامل )۳جدول 

  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  هاشاخص
نسبت پروانه ساختمانی صادرشده به 

  ۰۰۴/۰  -۰۸۹/۰  ۷۸۶/۰  -۰۷۲/۰  -۰۶۹/۰  تعداد خانوار

  ۰۹۲/۰  -۳۰۵/۰  -۶۵۴/۰  -۰۵۳/۰  ۴۲۲/۰  تراکم جمعیت
  ۱۵۴/۰  ۰۱۴/۰  ۸۱۹/۰  ۱۱۴/۰  -۰۱۶/۰  درآمد سرانه

  ۰۴۸/۰  ۰۳۳/۰  -۰۷۹/۰  ۱۰۵/۰  ۹۷۸/۰  تعداد خانوار شهری
  ۰۵۹/۰  ۰۵۰/۰  -۰۸۷/۰  ۱۵۲/۰  ۹۷۳/۰  شاخص خدمات شهری

  ۰۴۸/۰  ۰۳۰/۰  -۰۷۹/۰  ۱۰۵/۰  ۹۷۸/۰  جمعیت شهرها
نسبت جمعیت شهر به شهرستان 

  ۱۱۸/۰  -۰۰۲/۰  ۳۹۷/۰  ۵۷۴/۰  ۵۰۶/۰  تابعه

  ۷۶۸/۰  ۰۲۰/۰  ۰۴۹/۰  ۰۴۴/۰  -۰۲۱/۰  نرخ رشد جمعیت شهری
  ۱۱۱/۰  ۷۵۲/۰  ۰۵۷/۰  ۰۰۴/۰  ۱۱۸/۰  معکوس بعد خانوار
  ۰۸۶/۰  ۲۲۱/۰  ۰۴۸/۰  ۹۰۲/۰  ۰۷۳/۰  نرخ باسوادی کل
  ۲۵۹/۰  ۰۸۰/۰  ۰۴۰/۰  ۸۴۵/۰  ۱۱۶/۰  نرخ باسوادی زنان
  -۳۰۱/۰  ۷۰۰/۰  ۰۷۳/۰  ۰۲۸/۰  -۰۲۷/۰  درصد کل شاغالن

  ۷۶۷/۰  -۱۲۹/۰  ۰۴۸/۰  ۱۱۷/۰  ۱۶۲/۰  درصد کل شاغالن در بخش صنعت
  -۱۳۷/۰  -۲۱۸/۰  ۰۵۴/۰  ۸۴۱/۰  -۲۷۹/۰  درصد کل شاغالن در بخش خدمات

 یهاتیدرصد کل شاغالن در فعال
  -۰۴۵/۰  -۵۷۹/۰  -۰۳۰/۰  -۴۰۹/۰  ۰۰۰۱/۰  نامشخص

  

  عاملیهای پژوهش پنجمربوط به داده plot	Screeنمودار  )١نمودار 

  
های اصلی انتخاب شد. عنوان مناسب برای هر یک از عامل

خدمات  شاخصی شدند شامل بارگذارمتغیرهایی که در عامل اول 
، جمعیت شهرها و تعداد خانوار شهری بودند که این عامل را شهری
گذاری کرد. در عامل توان با "عامل توسعه خدمات شهری" ناممی



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روخندهناهید و پور زهرا احمدی ۱۶

  ١٣٩٧، زمستان ١، شماره ١دوره                     فضا یاسیش سآماينامه صلف

، نرخ نسبت جمعیت شهر به شهرستان تابعهشاخص شامل  ۴دوم 
باسوادی کل، نرخ باسوادی زنان و درصد کل شاغالن در بخش 

ن نام "عامل توسعه اجتماعی" را تواخدمات وجود داشت که می
نسبت گرفته در عامل سوم شامل اختصاص داد. متغیرهای جای

، تراکم جمعیت و درآمد پروانه ساختمانی صادرشده به تعداد خانوار
اقتصادی" نام نهاد.  برندهشیپتوان "عامل توسعه سرانه بود که می

، ندرصد کل شاغال، معکوس بعد خانوارعامل چهارم نیز شامل 
بود که به "عامل  نامشخص یهاتیدرصد کل شاغالن در فعال

 متغیرهای عامل پنجم نیز شود.ی میگذارنامتوسعه اقتصادی" 
درصد کل شاغالن در بخش و نرخ رشد جمعیت شهری شامل 
دهد بود که نام "عامل رشد صنعتی" را به خود اختصاص می صنعت

  ).۴(جدول 
در مرحله قبل، به  مدهآدستبهبا استفاده از امتیازات عاملی 

بندی شهرها محاسبه امتیازات عاملی برای هر شهر و نهایتًا به رتبه
ها، شهر مشهد با اختالف ). در تمام عامل۵پرداخته شد (جدول 

تر از خود پیشرو در توسعه و بسیار زیاد نسبت به شهرهای پایین
اجگیران در ببندی شهر برخورداری از امکانات بود. در این رتبه

ترین سطح قرار داشت. این شهر حتی مالک اول شهرشدن پایین
 از عوامل موثر بر ).۶هزار نفر) را نداشت (جدول  ۵(جمعیت باالی 

های پنهان شامل عامل سیاسی، طبیعی، عدم تعادل فضایی، عامل
های مذهبی و عامل -اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و فرهنگی

شدند (جدول ها محسوب مییک از این عاملهای هر آشکار، گویه
  ). ۱؛ شکل ۷
  

  
  Lisrelافزار نمایش مدل تحلیل عاملی تاییدی با نرم )١شکل 

  
عامل طبیعی دارای بار عاملی باالیی بودند.  از ریغبههمه عوامل 

گویه تنها  ۳۲بود و از بین  ۳۰/۰ها، باالی ها برای گویهاکثر بار عامل
های مکنون دهد معرفنبود که نشان می ۳۰/۰گویه باالی  ۷
ند. بیشترین عواملی که در عدم تعادل شد بارها ی روی گویهخوببه

فضایی موثر بود مربوط به حاکمیت نظام بسیط متمرکز و اقتصاد 
شهرها در مقیاس کشوری و ها در کالنمتکی بر نفت، تمرکز فعالیت

ابداری، حقوقی، تمرکز خدمات مانند بانکداری، مراکز عمده حس
مراکز بهداشتی و درمانی و غیره، گسیختگی توپوگرافیک و وجود 

 نامه ازشد. در بخش پرسشفضاهای نامتجانس در سطح استان می
عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی استان خراسان رضوی طبق مدل 
تحلیل عاملی تاییدی، عامل زیربنایی و اقتصادی بیشترین تاثیر را 

  ل فضایی داشت.در عدم تعاد
های توسعه در سطح شهرهای استان تفاوت وجود بین عامل

داشت. بدین صورت که فاصله عملکرد بین شهر اول (مشهد) با 
شاخص تلفیقی توسعه بسیار زیاد بود،  نظر ازشهرهای دوم و سوم 

را به خود  ۷/۹۷شاخص تلفیقی عدد  نظر ازکه شهر مشهد طوری به 
اختصاص داد و شهرهای سبزوار و نیشابور که در رتبه دوم و سوم 

امتیاز را داشتند. در شهرهای  ۸/۱۸و  ۶/۱۹قرار داشتند به ترتیب 
آباد، باجگیران و بایگ، همه عوامل توسعه شرایط نامناسب همت

 بندیسطحآخر  رتبه در هم شهرها یبندرتبه براساس داشتند که
عامل باید در این شهرها  ۵ند و هر گرفت قرارعملکردی شبکه شهری 

در عامل توسعه اجتماعی و  نوخندانتقویت شوند. همچنین شهر 
توسعه طور نسبی به قرار گیرد تا به  توجه موردرشد صنعتی باید 

  ). ۶ای دست یابند (جدول یی متوازن منطقهفضا
  

کشوری استان خراسان در سال متغیر تاثیر تغییرات تقسیمات 
در مدل دارای بار عاملی پایین بود و نشان داد که تقسیم  ۱۳۸۲

استان خراسان تاثیری در عدم تعادل نداشته است. در بخش 
نامه در چندین مورد، کارشناسان حتی با تقسیم پیشنهادات پرسش

بیشتر استان خراسان رضوی موافق بودند اما با توجه به اینکه گویه 
مربوط به تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان خراسان 
رضوی (تبدیل روستا به شهر و غیره) دارای بار عاملی باالیی بود، 
نشان داد تغییراتی مانند تبدیل روستاها به شهرها در عدم تعادل 
فضایی تاثیرگذار بود. با توجه به اینکه رویکرد تبدیل یک سکونتگاه 

از عوامل سیاسی و تقاضاهای مردمی است روستایی به شهر متاثر 
 ۷۲مشخص بود، از  ۱۳۹۰طور که از نتایج سرشماری سال و همان 

شهر آن  ۴۹شهر موجود در شبکه شهری استان خراسان رضوی، 
 هزار۵شهر نیز جمعیتی کمتر از  ۲۵هزار نفر و ۱۰جمعیتی کمتر از 

های استان نفر داشتند. این امر بیانگر این نکته بود که اکثر شهر
سنگ، ، چاپشلو، بایگ، چکنه، داورزن، رباطنوخندان(باجگیران، 
آباد و غیره) از حداقل آباد، همتآباد، مزداوند، ملکشهرآباد، عشق

ی) برخوردار نیستند که هزارنفر۱۰معیار شهرشدن (حداقل جمعیت 
ها هستند (درجه شهرداری ۳این شهرها دارای درجه شهرداری زیر 

عیارهایی همچون درآمد، جمعیت و امکانات به شهرها براساس م
شود) و نرخ رشد جمعیت آنها منفی است و اکثریت این داده می
سیاسی، مرکز بخش هستند.  - موقعیت اداری نظر ازشهرها 

ی توسعه ایجاد هابرنامهتوجهی به حداقل معیار شهرشدن، در بی
  آورد.می وجود بهکند و عدم تعادل را خلل می

 سیاسی در مشهد، تمرکز - نوع سیستم متمرکز اداری واسطه هب
 ،۴a ،۳d ،۵dهای خدمات وجود داشت و این عامل در قالب گویه

۶e ،۷e ،۸e هاآمده است و بار عاملی مربوط به این گویه 
 این بود که تمرکز خدمات و امکانات در چند شهر بزرگ دهندهنشان
 در عدم تعادل فضایی تاثیر مشهد در استان خراسان رضوی جمله از

 ی بهشبکه شهردر بررسی مربوط به راهکارهای رسیدن  داشت.
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تعادل، با توجه به جمعیت شهر مشهد و موج عظیم مهاجرت به 
 گذاری و تمرکزآن ورود موج عظیم سرمایه تبعبهاین شهر و 

های ها و همچنین با توجه به نظر کارشناسان گویهفعالیت
مبتنی بر تاثیرگذاری  ۸e ،۷e ،۶e ،۸d ،۷d ،۱d شدهگرفتهدرنظر

گذاری عوامل کنترل جمعیت و موج مهاجرت، کنترل حجم سرمایه
رسیدن شبکه شهری تعادلها در بهزدایی فعالیتتبع آن تمرکزو به

هستند. ضمن اینکه در بخش نظراتی که توسط کارشناسان 
که به شهرهای  یبود که در صورت بود، نظر آنها این شده ینیبشیپ

ها رسیدگی شود و امکانات و زیرساخت نظر ازکوچک و متوسط 

های اشتغال در روستاها و این شهرها برای جوانان ایجاد فرصت
شود و جمعیت روستاها شود، مهاجرت به شهرهای بزرگ کمتر می

 شوند. همچنین درو شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ سرازیر نمی
این گسیختگی و  معتقد بودند دلیل همه این بخش کارشناسان

عدم تعادل به ضعف مدیریت مرتبط است. کما اینکه برای روستاها 
هایی ها و طرحها و امکانات آنها برنامهو شهرها متناسب با ویژگی

است و برای  شده ینیبشیپهای آمایش سرزمین طرح جمله از
ما به مرحله هایی تعریف شده است، ای نقشخراسان رضوشهرهای 
  رسد.اجرا نمی

  

  
  گانهشده در عوامل پنجهای بارگذاریشاخص )۴جدول 
  صنعتی رشد  اقتصادی توسعه  اقتصادی برندهشیپ توسعه  اجتماعی توسعه  خدمات شهری توسعه  هاشاخص

        	٩٧٣/٠  خدمات شهری
        	٩٧٨/٠  جمعیت شهرها

        	٩٧٨/٠  تعداد خانوار شهری
      	٥٧٤/٠    شهرستان تابعه نسبت جمعیت شهر به

      	٩٠٢/٠    نرخ باسوادی کل
      	٨٤٥/٠    نرخ باسوادی زنان

    		٨٤١/٠    درصد کل شاغالن در بخش خدمات
    	٧٨٦/٠      نسبت پروانه ساختمانی صادرشده به تعداد خانوار

    	٦٤٥/٠      تراکم جمعیت
    	٨١٩/٠      درآمد سرانه

  	٧٥٢/٠        معکوس بعد خانوار
  	٧٠٠/٠        شاغالن درصد کل

  	٥٧٩/٠        های نامشخصدرصد کل شاغالن در فعالیت
	٧٦٧/٠          درصد کل شاغالن در بخش صنعت

	٧٦٨/٠          نرخ رشد جمعیت شهری

  
  بندی شهرهاشاخص ترکیبی و رتبه )۵جدول 

رهانام شه رتبه شهرها شاخص ترکیبی	نام شهرها	رتبه شهرها شاخص ترکیبی	نام شهرها	رتبه شهرها  شاخص ترکیبی 
٦٩١/٩٧  مشهد ١ ٣٣٧/١٠	شهرنیل ٢٥	 ٩٢٢/٧	داورزن ٤٩   
٦٠٩/١٩  سبزوار ٢ ٣٠٩/١٠	گناباد ٢٦	 ٨٠٢/٧	درود ٥٠   
٨٨١/١٨  نیشابور ٣ ٢٢١/١٠	باخرز ٢٧	 ٧٦٣/٧	سالمی ٥١   
٤٣٧/١٨	شاندیز ٤ ١٤٢/١٠	سنگان ٢٨	 ٧٥/٧سفیدسنگ ٥٢   
٠٦١/١٥	کاشمر ٥ ٧٢٩/٩	آبادعشق ٢٩	 ٦٢٦/٧	مزدآوند ٥٣   
٨٧١/١٤تربت حیدریه ٦ ٤٢٤/٩	کاریز ٣٠	 ٦٠٢/٧	چاپشلو ٥٤   
٤٠١/١٣	آبادملک ٧ ٣١٧/٩	فرهادگرد ٣١	 ٥٨٦/٧	شهر زو ٥٥   
٣٩١/١٣	قوچان ٨ ٣٠٣/٩	نقاب ٣٢	 ٣٩٨/٧	کدکن ٥٦   
٠٩٩/١٣	تربت جام ٩ ١٤١/٩	یونسی ٣٣	 ٣١١/٧	انابد ٥٧   
٠٥١/١٣	طرقبه ١٠ ١/٩	قدمگاه ٣٤	 ١٩١/٧	جنگل ٥٨   
٦٠٨/١١	آبادیلخل ١١ ٠٣٧/٩	بجستان ٣٥  ٩٩/٦	چکنه ٥٩   
٥٠١/١١	رضویه ١٢ ٨٧٩/٨	سنگرباط ٣٦  ٩٣٧/٦	شادمهر ٦٠   
٤٦٣/١١	تایباد ١٣ ٨٧٧/٨	ششتمد ٣٧  ٩١/٦آبادصالح ٦١   
٤٤٣/١١	خواف ١٤ ٧١٧/٨	بیدخت ٣٨  ٨٠٣/٦	کاخک ٦٢   
٤٠٣/١١	آبادفیض ١٥ ٦٠٧/٨	روداب ٣٩  ٧٤٥/٦	کندر ٦٣   
١٣١/١١	سرخس ١٦ ٥٤٤/٨	نشتیفان ٤٠  ٦١٣/٦قلندرآباد ٦٤   
١٠٨/١١	رشتخوار ١٧ ٥١٦/٨کالت نادری ٤١  ٤٣٢/٦احمدآباد ٦٥   
٠٢٣/١١	بردسکن ١٨ ٤٧٢/٨	آبادلطف ٤٢  ٤١/٦نوخندان ٦٦   
٩٧٦/١٠	آباددولت ١٩ ٣٢٧/٨	مشهدریزه ٤٣  ٢٥٩/٦	نصرآباد ٦٧   
٩٢٨/١٠	گلمکان ٢٠ ٣٠٦/٨	فیروزه ٤٤  ٩٧٦/٥	بار ٦٨   
٩٠٢/١٠	یجغتا ٢١ ٢٧٣/٨	ریوش ٤٥  ٩٠٧/٥	شهرآباد ٦٩   
٨٧/١٠	درگز ٢٢ ٢٦٤/٨	خرو ٤٦  ٧٧٥/٤	بایگ ٧٠   
٨٦٩/١٠	فریمان ٢٣ ٠٤/٨	آبادقاسم ٤٧  ٦٧٤/٤  آبادهمت ٧١   
٦٩/١٠	چناران ٢٤ ٠١٦/٨	آبادسلطان ٤٨  ٨٥٦/١باجگیران ٧٢   
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  ١٣٩٧، زمستان ١، شماره ١دوره                     فضا یاسیش سآماينامه صلف

  های عاملی شهرهای مورد مطالعهنمره )۶جدول 
امل دومع	عامل اول	نام شهرها 	عامل پنجم	عامل چهارم	عامل سوم	
٨٧٧/٣	باخرز 	٣١٤/٢ 	٦٢٢/١ - 	٣٧٤/١ 	٠٣٤/١ 	
٤٢٨/٣	بجستان 	٠٤٦/٢ 	٤٣٤/١ - 	٢١٥/١ 	٩١٤/٠ 	
٤٦٨/٣	یونسی 	٠٧٠/٢ 	٤٥٠/١ - 	٢٢٩/١ 	٩٢٥/٠ 	
٧٧٤/٢	انابد 	٦٥٥/١ 	١٦٠/١ - 	٩٨٣/٠ 	٧٤٠/٠ 	
١٨١/٤	بردسکن 	٤٩٦/٢ 	٧٤٩/١- 	٤٨٢/١ 	١١٥/١ 	
٢٤١/٢	شهرآباد 	٣٣٧/١ 	٩٣٧/٠ - 	٧٩٤/٠ 	٥٩٨/٠ 	
٩٩٤/٦	شاندیز 	١٤٧/٤ 	٩٢٥/٢- 	٤٧٨/٢ 	٨٦٥/١ 	
٩٥١/٤	طرقبه 	٩٥٥/٢ 	٠٧١/٢- 	٧٥٤/١ 	٣٢٠/١ 	
٣٤٨/٤	تایباد 	٥٩٥/٢ 	٨١٩/١ - 	٥٤١/١ 	١٦٠/١ 	
٥٧٥/٣	کاریز 	١٣٣/٢ 	٤٩٥/١ - 	٢٦٧/١ 	٩٥٣/٠ 	

١٥٩/٣	مشهدریزه 	٨٨٥/١ 	٣٢١/١- 	١١٩/١ 	٨٤٢/٠ 	
١٥١/٣	فیروزه 	٨٨٠/١ 	٣١٨/١ - 	١١٦/١ 	٨٤٠/٠ 	
٧٧٣/١	دآباهمت 	٠٥٨/١ 	٧٤٢/٠- 	٦٢٨/٠ 	٤٧٣/٠ 	

٤٤٠/٢	احمدآباد 	٤٥٦/١ 	٠٢١/١- 	٨٦٥/٠ 	٦٥١/٠ 	
٩٦٩/٤	تربت جام 	٩٦٦/٢ 	٠٧٨/٢ - 	٧٦١/١ 	٣٢٥/١ 	
٦٢١/٢	آبادصالح 	٥٦٤/١ 	٠٩٦/١- 	٩٢٩/٠ 	٦٩٩/٠ 	

٣٧٤/٢	نصرآباد 	٤١٧/١ 	٩٩٣/٠ - 	٨٤١/٠ 	٦٣٣/٠ 	
٩٢١/٣	شهرنیل 	٣٤٠/٢ 	٦٤٠/١ - 	٣٨٩/١ 	٠٤٦/١ 	

٨٠٤/١	بایگ 	٠٧٧/١ 	٥٥٧/٠ - 	٦٣٩/٠ 	٤٨١/٠ 	
٦٤١/٥	تربت حیدریه 	٣٦٧/٣ 	٣٦٠/٢- 	٩٩٩/١ 	٥٠٥/١ 	

٣٦٨/٣	سنگرباط 	٠١٠/٢ 	٤٠٩/١ - 	١٩٣/١ 	٨٩٨/٠ 	
٨٠٦/٢	کدکن 	٦٧٥/١ 	١٧٤/١ - 	٩٩٤/٠ 	٧٤٨/٠ 	
١٣٦/٤	جغتای 	٤٦٨/٢ 	٧٣٠/١- 	٤٦٥/١ 	١٠٣/١ 	
٥٢٩/٣	نقاب 	١٠٦/٢ 	٤٧٦/١- 	٢٥٠/١ 	٩٤١/٠ 	
٠٥٥/٤	چناران 	٤٢٠/٢ 	٦٩٦/١- 	٤٣٧/١ 	٠٨٢/١ 	

١٤٥/٤	لمکانگ 	٤٧٤/٢ 	٧٣٤/١- 	٤٦٩/١ 	١٠٦/١ 	
٤٠٣/٤	آبادخلیل 	٦٢٨/٢ 	٨٤٢/١- 	٥٦٠/١ 	١٧٤/١ 	
٥٥٩/٢	کندر 	٥٢٧/١ 	٠٧٠/١- 	٩٠٧/٠ 	٦٨٢/٠  
٣٤١/٤	خواف 	٥٩١/٢ 	٨١٦/١ - 	٥٣٨/١ 	١٥٨/١ 	
٩٤٥/٢	سالمی 	٧٥٧/١ 	٢٣٢/١ - 	٠٤٣/١ 	٧٨٥/٠ 	
٨٤٧/٣	سنگان 	٢٩٦/٢ 	٦٠٩/١- 	٣٦٣/١ 	٠٢٦/١ 	
٠٥٠/٣	آبادقاسم 	٨٢٠/١ 	٢٧٦/١- 	٠٨١/١ 	٨١٣/٠ 	

٢٤١/٣	نشتیفان 	٩٣٤/١ 	٣٥٦/١ - 	١٤٨/١ 	٨٦٤/٠ 	
٠٤١/٣	آبادسلطان 	٨١٥/١ 	٢٧٢/١- 	٠٧٨/١ 	٨١١/٠ 	
٨٨٤/٢	چاپشلو 	٧٢١/١ 	٢٠٦/١ - 	٠٢٢/١ 	٧٦٩/٠ 	
١٢٣/٤	درگز 	٤٦١/٢ 	٧٢٥/١ - 	٤٦١/١ 	١٠٠/١ 	
٢١٤/٣	آبادلطف 	٩١٨/١ 	٣٤٤/١ - 	١٣٩/١ 	٨٥٧/٠ 	

٤٣٢/٢	نوخندان 	٤٥١/١ 	٠١٧/١ - 	٨٦٢/٠ 	٦٤٩/٠ 	
٧٢٨/٢	جنگل 	٦٢٨/١ 	١٤١/١- 	٩٦٧/٠ 	٧٢٨/٠ 	
٢١٤/٤	رشتخوار 	٥١٥/٢ 	٧٦٣/١- 	٤٩٣/١ 	١٢٤/١ 	
١٦٤/٤	آباددولت 	٤٨٥/٢ 	٧٤٢/١- 	٤٧٥/١ 	١١١/١ 	

٠٠٥/٣	داورزن 	٧٩٣/١ 	٢٥٧/١ - 	٠٦٥/١ 	٨٠١/٠ 	
٢٦٥/٣	روداب 	٩٤٩/١ 	٣٦٦/١- 	١٥٧/١ 	٨٧١/٠ 	
٤٣٨/٧	سبزوار 	٤٣٩/٤ 	١١١/٣- 	٦٣٦/٢ 	٩٨٤/١ 	
٣٦٧/٣	ششتمد 	٠١٠/٢ 	٤٠٨/١- 	١٩٣/١ 	٨٩٨/٠ 	
٢٢٢/٤	سرخس 	٥٠٢/٢ 	٧٦٦/١- 	٤٩٦/١ 	١٢٦/١ 	
٨٩٣/٢	مزدآوند 	٧٢٦/١ 	٢١٠/١- 	٠٢٥/١ 	٧٧٢/٠ 	
٩٤٠/٢	سفیدسنگ 	٧٥٥/١ 	٢٣٠/١ - 	٠٤٢/١ 	٧٨٤/٠ 	
٥٣٤/٣	فرهادگرد 	١٠٩/٢ 	٤٧٨/١- 	٢٥٢/١ 	٩٤٣/٠ 	
١٢٣/٤	فریمان 	٤٦١/٢ 	٧٢٥/١ - 	٤٦١/١ 	١٠٠/٠ 	
٥٠٩/٢	قلندرآب 	٤٩٧/١ 	٠٤٩/١ - 	٨٨٩/٠ 	٦٦٩/٠ 	

٧٠٤/٠	جگیرانبا 	٤٢٠/٠ 	٢٩٥/٠- 	٢٥٠/٠ 	١٨٨/٠ 	
٠٨٠/٥	قوچان 	٠٣٢/٣ 	١٢٥/٢ - 	٨٠٠/١ 	٣٥٥/١ 	
١٣٨/٣	ریوش 	٨٧٣/١ 	٣١٣/١- 	١١٢/١ 	٨٣٧/٠ 	
٧١٣/٥	کاشمر 	٤١٠/٣ 	٣٩٠/٢- 	٠٢٤/٢ 	٥٢٤/١ 	
٨٧٨/٢	شهر زو 	٧١٧/١ 	٢٠٤/١ - 	٠٢٠/١ 	٧٦٧/٠ 	

٢٣١/٣	کالت نادری 	٩٢٨/١ 	٣٥١/١- 	١٤٥/١ 	٨٦٢/٠ 	
٣٠٧/٣	بیدخت 	٩٧٣/١ 	٣٨٣/١- 	١٧٢/١ 	٨٨٢/٠ 	
٥٨١/٢	کاخک 	٥٤٠/١ 	٠٧٩/١- 	٩١٤/٠ 	٦٨٨/٠ 	
٩١١/٣	گناباد 	٣٣٤/٢ 	٦٣٦/١- 	٣٨٦/١ 	٠٤٣/١ 	
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	افزار لیزرلها در نرمکدگذاری عوامل، ابعاد و گویه )٧جدول 
  مخفف  هاگزینه

  (si)سیاسی 
  a1  تغییرات تقسیمات کشوری در سطح استان خراسان رضوی (تبدیل روستا به شهر و غیره) - 
  a2  زنی برای افزایش اعتبارات برای شهرهای بزرگ خراسان از جمله مشهد، نیشابور، سبزوار و غیرهقدرت نمایندگان در مجلس در چانه - 
  a3  استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ٣به  ١٣٨٢تقسیم استان در سال  - 
  a4  اال به پایین)ریزی و غیره از بگذاری، برنامهحاکمیت نظام بسیط متمرکز (سیاست - 
  a5  عدم توجه به تقسیم کار ملی (عدم توجه به شهرهای میانی و کوچک در تقسیم کار) - 

	(ta)طبیعی 
  b1  عدم وجود وحدت اقلیمی در استان خراسان رضوی - 
  b2  کمبود و پراکنش منابع آب در سطح استان - 
  b3  ها)یگسیختگی توپوگرافیک و وجود فضاهای نامتجانس (پستی و بلند - 
  b4  پراکندگی منابع معدنی در سطح استان - 
  b5  های اخیر، زلزله، سیل و غیره)وجود مخاطرات طبیعی در سطح استان (از جمله خشکسالی سال - 
  b6  ها و غیره)ها، رودخانهپراکندگی منابع طبیعی (جلگه - 

	(ej)اجتماعی 
  c1  رویه جمعیت روستانشین به شهرهامهاجرت بی - 
  c2  به خراسان) (ع)های تاریخی (حمله مغول، حضور مامون عباسی در خراسان، ورود امام رضاجریان - 
  c3  بودن افراد مسئول و نمایندگان مجلس در تخصیص خاص اعتبارات به شهر مشهد و چند شهر بزرگ در استانبومی - 
  c4  جذب بیشتر اعتباراتداشتن موقعیت ترجیحی مشهد به عنوان مرکزیت استان خراسان رضوی در  - 

  c5  گرهای متعادلهای سرریز جمعیتی از جمله توجه به شهرهای جدید و ایجاد متروپلتوجهی به سیاستبی - 

	(egh)اقتصادی 
  d1  عدم توجه به تحرک اقتصادی روستایی در راستای کاهش مهاجرت به شهرهای این استان - 
  d2  های قطب رشد قبل از انقالبسیاست - 
  d3  شهرهاها در کالناقتصاد متکی بر نفت و تمرکز فعالیت - 
  d4  تخصیص اعتبارات به طور نامتناسب بین شهرهای خراسان رضوی - 
  d5  ها به دیگر شهرهای استان از جمله شهرهای میانیها در مشهد و عدم توجه به واگذاری برخی از نقشتمرکز نقش - 
  d6  دی برای رشد و توسعه مناطقبندی مناطق صنعتی و اقتصاعدم قطب - 
  d7  های اشتغال در شهرهای متوسط و کوچک استان خراسان رضویبی توجهی به ایجاد فرصت - 

  d8  های روستایی، شهرهای کوچک و متوسطهای صنعتی در منظومههای کارآفرینی از طریق تشکیل خوشهبی توجهی برای ایجاد شبکه - 

	(zir)زیربنایی 
  e1  گذاریهای سرمایههای تشویقی برای شهرهای کوچک و متوسط برای ایجاد فرصتیاستعدم وجود س - 
  e2  نقل نامتناسب و افزایش فاصله و کاهش مبادله بین شهرهای خراسان رضویوسیستم حمل - 
  e3  کاربری، افزایش تراکم در بافت شهری مشهد حد ازیش ب، تغییر منطقیبی وسازهاساخت - 
  e4  فرمانداری ویژه به عنوانیی از فعالیت با ایجاد یا تقویت نیشابور، سبزوار و غیره زداتراکمهای ه سیاستعدم توجه ب - 
  e5  ی و غیرهاجادهریلی، عدم وجود اتوبان مناسب  آهنراهشبکه  جمله ازنامناسب  ونقلحملخدمات زیربنایی  - 
  e6  فناوری -لمیهای عتمرکز خدمات برتر مانند بانکداری، بورس، پارک - 
  e7  هاتمرکز مراکز عمده حسابداری، حقوقی، دفاتر نهادهای سیاسی و کنسولگری - 
  e8  درمانی -تمرکز مراکز بهداشتی - 
  

  بحث
ای فراگیر با پدیده عنوان بههای اقتصادی و اجتماعی نابرابری
شده  دوچندانجمعیت و فعالیت در شهرها،  حد از شیبتمرکز 

ها و عدم تعادل و شکاف بین مناطق، همراه با رابریاست. این ناب
گیری نظام گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها، به شکل

 های بارزمنجر شده که از مشخصه ختهیگسازهمشهری ناکارآمد و 
ی است و این نظام شهری ناکارآمد همراه با نخست شهرآن وجود 

هنگی در توزیع مراتب شهری منجر به عدم هماگسیختگی سلسله
ها و غیره شده است. در این راستا خدمات، امکانات، زیرساخت

این پژوهش،  مطالعه موردنمونه  عنوان بهی، خراسان رضواستان 
نمونه مناسبی برای بررسی نابرابری فضایی در سطح منطقه بود که 

های تحقیق، عدم تعادل شدید جمعیتی (نخست براساس یافته
دی در شبکه شهری خراسان رضوی مشهود بود و شهر باال) و عملکر

تحلیل عاملی،  فنی با خراسان رضوبندی شهرهای استان طبق رتبه
 ی شاخص ترکیبی (اقتصادی، اجتماعی، خدماتی،جابهشهر مشهد 

 های جداگانه توسعه، باجمعیتی و غیره) و همچنین شاخص
 میانی)اختالف زیاد نسبت به شهرهای نیشابور و سبزوار (شهرهای 

 یشبکه شهرو اختالف بسیار بیشتر نسبت به شهرهای کوچک 
 آباد، باجگیران، شهرآباد و غیره)، تسلط کارکردی خود(بایگ، همت

  را از بسیاری جهات بر کل استان خراسان رضوی حفظ نموده است. 
  

 گیری مبدل شدهشهری مانند مشهد به دلیل اینکه به مرکز تصمیم
 ب در میدان جاذبه تبدیل شده است؛ یعنییک قط عنوان بهاست، 

 را جذب و از طرف دیگر بر انتقال قابلهای فعالیت طرف کی از
 های دیگر انجامهایی را که در مکانمبنای تصمیمات خود فعالیت

 توان به موقعیتگیرد، قطبی کرده است. از دالیل این تمرکز، میمی
 ی، توجه ویژهاقهفرامنطشهر مشهد در پیوندهای فرهنگی  ویژه

 مبنی بر پایتخت فرهنگی ۲۰۱۷ اندازچشمدولت برای رسیدن به 
 جهان اسالم و موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی و شرق اشاره

 ها و امکانات و تمرکزکرد که لزوم توجه به تقویت زیرساخت
طلبد. همچنین براساس را در شهر مشهد می شیپ از شیبخدمات 
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  ١٣٩٧، زمستان ١، شماره ١دوره                     فضا یاسیش سآماينامه صلف

ی این پژوهش، عوامل اقتصادی، زیربنایی و های میدانیافته
ن تاثیر را بیشتری ۷/۰و  ۷۵/۰، ۷۷/۰سیاسی به ترتیب با بار عاملی 

نگاه مدیریتی حاکم بر جامعه با رویکرد در عدم تعادل داشتند. 
، سعی در ایجاد ترکوچکهای مستقل و تفکیک مناطق به زیرمنطقه

نمودن  چندپارهبه  توسعه فضایی درون مناطق دارد؛ رویکردی که
های شود. گرچه روند ایجاد استانتقسیمات سیاسی کشور منجر می

تقویت سطح مدیریت، امکان کنترل و نظارت  هدف با ترکوچک
ها و اعتبارات دولتی بیشتر در استان جدید و هدفمندنمودن بودجه

 یابد، اما مساله اساسی این است که آیا این مکانیزم منجرتحقق می
های ی و ایجاد تعادل فضایی خواهد شد یا جنبهاسعه منطقهتوبه 

طبق  رو نیا ازجانبی دیگری بر این فرآیند تاثیرگذار هستند؟ 
  توان به ارایه پیشنهادات زیر پرداخت:گرفته میپژوهش صورت

تواند ها میبندی در سطح شهرها با ازدیاد شاخصالگوی رتبه -۱
ا عالوه بر تعیین فضاهای نابرابر، ریزی قرار گیرد تمبنای برنامه

های نیازمند تقویت برای اولویت توسعه آنها را نیز همراه شاخص
  توسعه تعیین کند.

 ها واجرای سیاست تمرکززدایی مداوم و الزام به رعایت برنامه -۲
 هایها و اقدامگیریمانند آمایش در تصمیم شدههیتههای طرح
  هاست.استان از جمله این سیاستگرفته در تمامی شهرهای صورت
 به شهر) شدهلیتبداز آنجا که اکثر شهرهای استان (روستاهای  -۳

 ی) برخوردارنفر هزار۱۰از حداقل معیار شهرشدن (حداقل جمعیت 
 شود برای اینکه شهرهای متوسط و کوچکنیستند، پیشنهاد می

 د، درای داشته باشنبتوانند نقش موثر و مثبتی برای توسعه منطقه
 های شهرشدن تجدیدنظر شود و برای توسعهتعریف شهر و مالک

 ها و امکانات، تقویت پایه اقتصادی شهر و ساختارزیرساخت
  اشتغال در این شهرها عمل شود.

 خراسانجمعیت باالی شهر مشهد در شبکه شهری استان  -۴
ی در الگوی نخست شهری نقش بسزایی داشته است که با رضو

های مختلف مانند ایجاد شهرهای جدید در اطراف اجرای سیاست
های دو شهر جدید شهر مشهد یا تقویت امکانات و زیرساخت

توان سرریز جمعیت شهر مشهد را به سمت این و بینالود می بهارگل
  شهرها سوق داد. 

روش دیگر کاهش جمعیت، تقویت شهرهای متوسط و کوچک  -۵
رویه به شهر مشهد ای بیهنظام شهری استان است تا از مهاجرت
ها باید در مقیاس کشوری هم جلوگیری شود. البته این سیاست

صورت گیرد، زیرا بخشی از مهاجران مربوط به سطح کشور است و 
برای ایجاد تعادل و توازن در الگوی استقرار جمعیت نیز نیازمند 

. آنچه مسلم استهای مناسب مهاجرتی ها و استراتژیسیاست
ها و فاصله شهر مشهد با شهرهای دیگر، روند مهاجرت است ادامه

  عدم تعادل در شبکه شهری را تشدید خواهد کرد.
پراکنش صنایع به سمت شهرهای متوسط و کوچک، تقویت  - ۶

نمودن امکانات گذاری در شهرهای متوسط و فراهمسرمایه
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این شهرها باعث تقویت رابطه 

شهرهای بزرگ و کوچک و تعادل سیستم سکونتگاهی آنها با 
شود و تا زمانی که فعالیت منتهی به اشتغال در شهرهای می

شود. جمعیت متوسط و کوچک مستقر نشود، جمعیت تثبیت نمی
شوند بلکه با فعالیت، اشتغال تنها با امکانات در شهرها ساکن نمی

	).۷و  ۶شود (جدول و درآمدزایی سکونت پایدار می
های مطالعه حاضر، سختگیری مرکز آمار ایران برای از محدودیت
، دسترسی به کارشناسان و اساتید GISهای آماری و تحویل فایل

دلیل مشغله کاری و تعدد جلسات کارشناسان در استانداری و به
 یتکه از وضع یعملکرد بندیبرنامه و بودجه بود. در بخش سطح

انجام گرفت، به  یعامل یلتحل یکاستان با تکن یشهرها
 یندر ا یشتریب هایاز شاخصتا  شودیم یشنهادپژوهشگران پ

 یهاو مدل هایکاز تکن ینبخش استفاده کنند و همچن
 غیره الکترا و یس،همچون تاپس یگرد یارهچندمع گیرییمتصم

ثر بر عدم وعنوان عوامل معامل به ۵در اين تحقيق  .شوداستفاده 
بنابراین قرار گرفت،  یمورد بررس یرشبکه شه ییتعادل فضا
عوامل به  این از کدام هر به آينده تحقيقات در شودیپيشنهاد م

 ینا یاصل یدر باب قلمرو .نيز پرداخته شود تریقطور جداگانه و دق
را مورد  ییثر بر عدم تعادل فضاوها که عوامل مدسته پژوهش
 یبا بررسپس انجام نشده است،  یمطالعات دهند،یمطالعه قرار م

عوامل  یاز تمام یبیکه ترک یرفراگ ایتوان نمونهیکامل و جامع، م
 یقبه طور دق یقیپژوهش و تحق ینکهبا توجه به ا. ه نمودی، ارااست

قرار نداده است و  یرا مورد بررس ییعوامل موثر بر عدم تعادل فضا
 مبانی ها،برنامه و هاطرح یعوامل را با بررس ینحاضر، ا یقتحق
 یقاتدر تحق شودیم یشنهادمورد سنجش قرار داده است پ ی رانظر
و از کارشناسان در بخش  یو روش دلف یفیک یهااز روش یندهآ

به طور جداگانه در مورد عوامل  یدانشگاه یطو مح یدو اسات ییاجرا
دو گروه  ینا ینشود و ب یدهپرس ییموثر بر عدم تعادل فضا

نامه به پرسش یلدر بخش تکم ینهمچن .یردانجام گ یایسهمقا
عالوه بر کارشناسان، به نظرات  شود،یم یشنهادپ یگرمحققان د

 و کارگزاران توسعه و یانهمچون متخصصان، مجر یگرد نفعانیذ
بودن موضوع، یدو جد ذکرشدهبا توجه به مطالب  .توجه شود غیره
 یآت یقاتدر تحق یشترب ییبه روا یلمنظور نمذکور به یشنهادهایپ
 ینهفوق زم یشنهادهایکه پینز توجه ای. نکته حاشد یشنهادپ

 یجادگوناگون ا یهایتها در موقعلفهواستخراج م یرا برا یمناسب
 یتتوان محدودیرا م موارد ینا یشنهادپ یاصل یلخواهد کرد. دل

مطالعه موجود  یو موضوع یزمان محدودیت شهر، سطح در هاداده
  دانست.

  
  گیرینتیجه

 خراسان رضوی، شهر مشهد در باالترین و شهر باجگیران دردر استان 
های توسعه قرار دارند. عوامل عامل نظر ازترین سطح پایین

اقتصادی، زیربنایی و سیاسی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل 
 فضایی دارند که از بین این عوامل، تغییرات تقسیمات کشوری در

میت نظام بسیط متمرکز، سطح استان (تبدیل روستا به شهر)، حاک
یم کار (مربوط به عوامل تقسعدم توجه به نقش شهرهای میانی در 

شهرها، تخصیص اعتبارات ها در کالنسیاسی)، تمرکز فعالیت
ها در مشهد (مربوط نامتناسب در سطح استان و تمرکز نقش طوربه

  به عوامل اقتصادی) و تمرکز خدمات برتر آموزشی و 
(مربوط به عوامل زیربنایی) نقش موثری دارند. بهداشتی  -درمانی

گذاری عوامل کنترل جمعیت و موج مهاجرت، کنترل حجم سرمایه
رسیدن تعادلها از عوامل مهم در بهزدایی فعالیتتبع آن تمرکزو به

  شبکه شهری است.
  

همه و  پوریخانم دکتر احمد یاز استاد گرام تشکر و قدردانی:
تشکر و اند نموده یاریمهم  ینرساندن اانجامکه در به یکسان

  .شودقدردانی می
  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشده است. تاییدیه اخالقی:

  موردی از سوی نویسندگان ذکر نشده است. تعارض منافع:
(نویسنده اول)، نگارنده  پورزهرا احمدیسهم نویسندگان: 

ده دوم)، (نویسن روخندهناهید )؛ %٣٠مقدمه/پژوهشگر اصلی (
   )%٧٠شناس/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث (روش
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