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 هكيدچ
را باع     یمش هالت  یک   در اتتا اد دا  ر در عرص   س استار س هونت ا        یتحوالت مثبت   جادیرغم ا یعل یانقالب صنعت

تها و را برد ای مختلفی ب رای  سیاس نیداد بنابرا رییرا ب  نفع  هر ا تغ ییایجغراف یتعادل سهونر در فضا ا ه یبطور دیگرد

در کشور ای در حال توس ع   و از جلل   ای رار در پ یش گرفت         زندگیکا ش آثار منفی این مشهالت و پاسخ ب  نیاز ای 

 هر ا  لواره ب  عنوار یهی از سیاسر  ای علده در امر برنام   ری  ی فض ایی در    - د. براین اساس، ایجاد و توسع  روستا 

نر  ا   در یتع ادل بخش    ی  هر ا ب را  -روس تا  ییع  م دنرر ب وده اس ر. ای ن تحقی ه ب  ا   د   ناس ا       کش ور ای ح ال توس    

.  دی  تحلیلی و با تأکید بر روش جامع ن  ری انج ا  گرد   -از نوع تحقیقات کاربردی بوده ک  با روش توصیفی ،یسهونت ا 

مشا ده، ما احب  و   ،یمطالعات کتابخان  ا هیاز طر ازیاسر ک  اطالعات مورد ن یمحدوده مورد مطالع  استار سراسار  لال

 یروس تا  22ک   در   هی  تحق جی. نت ا دی  گرد لی  و تحل  یتج  Exellو  spss یاف ار او با نر   یپرسشنام  جلع آور لیتهل

کوچ   ،   یس هونت اه   ا در کن ار   هر ا     نی  مناس ،، ا  ی ی  د د ک  در صورت برنام  ر یسطح استار انجا   د نشار م

ب   هر ک  سواس ت    یادارارتقاء  نیمناس، اسر.  لچن یرا برد ا فیرا دا ت  و مستل   تعر ییروستا یریذمهاجرپ لیپتانس

و  یاجتل اع  ،یاتتا اد  یس استار ا  ری  نب وده و تقو  یبا  د را ب رد مناس ب    یمستقر در روس تا م    ی ا ریریو مد اریروستائ

س استار   یتوار ب  تعادل بخش یم هیطر نیوا د بود و از اکانونها س نیتوسع  ا یو بستر ساز یتوانلندساز یرا  شا یکالبد

 سطح استانها کل  کرد. رد یو سازمار سهونت ا 
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 قدمهم

نی و فضایی با آغاز انقالب صنعتی در کشور ای اروپایی ، بازتوزیع جلعیر از نرر مها

در سطح مناطه و در سطح  هر ا نی  آغاز  د. انقالب صنعتی پیامد ای متفاوتی در 

زندگی اجتلاعی مرد  دا ت  اسر ک  از آر جلل  بح  مهاجرتهای روستا ب   هر و 

حتی مهاجرتهای درور  هری می با د. بطوریه  بررسی  ا حاکی از آر اسر ک  از 

از ی  میلیور نفر از جلعیر روستایی کره زمین ب  ب  بعد  ر  فت  بیش  2011سال 

. ک  علده این مهاجرت از نرر  1(4، 2011موسترر،  مناطه  هری مهاجرات می کنند )

اتتاادی جدا  در نیروی کار از بخش تولید کشاورزی ب  بخش  ای صنعر و 

سدمات می با د  ر چند روند آر در برسی کشور ای در حال توسع  بر عهس 

 دت ,(.2، 2002، 2)وی وال و دی رارای آفریقایی و یا برزیل و  ند آرا  با دکشور 

صحبر  1110این مهاجرتها ب  گون  ای اسر ک  برای مثال اگر در کشور چین در د   

صحبر از س  گروه  هری، روستایی و  2010از دو گروه  هری و روستایی بود از سال 

سو  موسو  ب  مهاجرین روستایی بیش از مهاجرین روستایی می  ود ک  تعداد گروه 

(21، 2112)زانگ، برآورد  ده اسر 2012میلیور نفر در سال  280
3
بعد از مدتی ک   .

موج انقالب صنعتی در کشور ای جهار سو  با تأسیر اما ب  سرعر بیشتری رخ داد 

رگتر  هرنشینی در این کشور ا ابعاد گسترده تری ب  سود گرفر و  هر ا روز ب  روز ب 

و سب، بروز مشهالتی بیشتری  دند در ایرار نی  مهاجرتهائی ک  د    ای اسیر ب  دلیل 

 ب، ایجاد عد  تعادل  ای علیقی درتفاوتهای زیاد درآمدی بین  هر و روستا رخ داد س

  (.122، 2008، 4)موالئی اسراین نواحی  ده 

و پاسخ ب  نیاز ای  تهامهاجرآثار منفی  کا ش و را برد ای مختلفی برای برنام   ا

زندگی در سهونت اه  ای  هری وروستایی در کشور ای در حال توسع   و از جلل  

 هر ای روستا  هر ا و ایرار در پیش گرفت   ده اسر. براین اساس، ایجاد و توسع  
                                                 
1

 - Mortensen 

2  - V.lall and other 

2- Zhang  

4
- Molaei 
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در  فضایی در امر برنام  ری ی کوچ   لواره ب  عنوار یهی از سیاسر  ای علده

 مدنرر بوده اسر.  کشور ای حال توسع 

امروزه برنام  ری ی فضایی با  د  ساماند ی انسار و فعالیته ای او در فض ا بای د بتوان د     

ی  ارتباط منطقی بین انواع سهونت ا های انسار در فضا برترار کند و با   د  توس ع    

 آورد.ای پایدار، زمین  استقرار بهین  سهونت ا های بشری را فرا م 

استار روستایی در  نقط  14تعداد  (1231-1211سال ) 20 ، طی لسو با این سیاسر

زیسر محیطی مسائل و مشهالت متعدد اجتلاعی، اتتاادی و سراسار  لالی با وجود 

 لچنین پس از تاسیس استار سراسار  ب  نقاط  هری تبدیل  ده اند.در نواحی سود، 

گرفت  اسر و  لچنار   لالی سیل مهاجرار ب   هر ای ب رگتر بویژه مرک  استار  دت

ادام  دارد. بنابراین جهر جلوگیری از مهاجرت  ای بی روی  روستایی ب   هر ای 

ب رگ در راستای برنام  ری ی توسع  فضایی استار سراسار  لالی، را برد  ناسایی 

در نرا  سلسل  مرات، متناس،  تعادل ایجادب  منرور  هر ا و  هر ای کوچ   -روستا 

در سیاست ذاری  ا و برنام  ری ی  ای  وزیع مهانی متعادل جلعیرت و سهونت ا ی

روستای دارای  14گرفت  اسر. در این زمین  وجود مورد توج  و عنایر ترار استار 

نفر در سطح استار و برسی روستا ای پرجلعیر با پراکنش  2100جلعیر بیش از 

ای آنار و با ارائ  ی  مناس، در سطح استار،در صورت  ناسایی ظرفیتها و توانلندیه

برنام  ری ی مناس، فضایی می تواند ب  این را برد توسع  کل   ایانی نلاید.پرسش 

 هر ا و  هر  ای کوچ  می  -اصلی تحقیه حاضر این اسر ک  آیا با  ناسایی روستا 

توار با ی  برنام  ریری منسجم فضایی ب  ا دا  توسع  منطق  ای دسر یافر؟ و چ  

 هر ا و  هر ای کوچ  موج، ن هدا ر جلعیر موجود و  -روستا  اتداماتی در

جاذب جلعیر روستا ای پیرامونی می گردد؟در پاسخ ب  پرسش  ای مطرح  ده و با 

نرا  سهونت ا ی  هری و روستایی در سطح   ناسر اولی  از محیط می توار گفر :

های روستا ب   هر باع  منطق  سراسار  لالی از تعادل مناسبی برسوردار نبوده و مهاجرت

عد  تعادلهای ناحی  ای گشت  اسر. هر ای کوچ  و روستا ای ب رگ در تال، 
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 هر ا  از پتانسیل مناسبی برای تقویر در راستای کانونهای جلوگیری از -روستا

 مهاجرت روستایی برسوردارند.

  د  اصلی از این پژو ش در مرحل  نخسر، کنترل مهاجرتهای روستایی از طریه

 ناسایی روستا  هر ا با  اسص  ای  لخوار و سازگار با ویژگی  ا و توانلندی  ای 

سلسل  مراتبی از حی   در برتراری ی  نرا  منطقیناحی  ای آنها می با د تا بتوانند 

در بح   د  ج ئی و سرد نی  با برآورد و تقویر و جلعیر و کارکرد موفه با ند. 

و ب  سب، ترار  یابدجلعیر آنها اف ایش  ،ظرفیر پذیرشتوسع   هر ای کوچ 

روستایی، جریار مهاجرتی را ب  سوی سود و دی ر نقاط  گرفتن بر سر راه مهاجر ای

 کند.کوچ   هری،  دایر 
 

 روش شناسی تحقيق

تحلیلی  -این تحقیه از نرر ما یر از نوع تحقیقات کاربردی اسر ک  با روش توصیفی

جا  می گیرد . روش جلع آوری اطالعات در این و با تأکید بر روش جامع ن ری ان

پژو ش طی دو مرحل  مطالعات کتابخان  ای و بردا ر  ای میدانی صورت گرفر. 

جهر تهلیل اطالعات در راستای یافتن پاسخ سئواالت نیاز ب  بردا ر  ای میدانی بود 

 ده از لذا برای تهلیل اطالعات مبادرت ب  تهلیل پرسشنام  ، انجا  مااحب  و مشا

روستای انتخاب  ده بر اساس بیشترین جلعیر در سطح استار  د و در  لین  22تعداد 

راستا دو نوع پرسشنام  طراحی  د یهی منطبه بر دیدگاه مدیریر روستایی )فرماندارار 

و مدیرار دفتر امور روستایی استانداری( و دی ری دیدگاه مدیریر محلی روستائی ک  

وستای منتخ، توزیع گردید و سواست  و نیاز ساکنین نسبر ب  ر 22توسط د یارار در 

محل زندگی ازسود آنها استخراج گردید. کار تج ب  و تحلیل داده  ا نی  با نر  

صورت گرفر و نتایج حاصل  مورد تحلیل ترارگرفر و با  Excelو  SPSSاف ار ای 

بررسی گردید .  تلفیه اطالعات حاصل  با مبانی نرری تدوین  ده،سئواالت تحقیه

 اسص  ای استفاده  ده در طی فرآیند تحقیه ترکیبی از  اسص  ای اتتاادی ، 
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اجتلاعی و کالبدی می با د ک  در چارچوب برنام  ری ی فضایی و منطق  ای ب  تعیین 

 را برد ا پرداست   د.

 
 مروری بر پيشينه تحقيق

و نقش آر در توسع   کوچ  تحقیقی با عنوار روستا  هر ای 2004وانشیدر درسال 

از دو ایالر فقیر در  ند( ب  بررسی این  هر اپرداست  و در  اتتااد محلی ) وا دی

 . تقویر آنها ارائ  نلوده اسر نهایر ، سیاسر  ای را بردی برای

کوچ  و توسع  منطق  ای )مطالع   ( در کار تحقیقی با عنوار  هر ای1282)فنیز ره 

اسر. گروه اول  ه از  هر ا را مورد بررسی ترار دادهموردی : منطق  تهرار(دو گرو

 هر ایی  ستند ک  با  هر تهرار فاصل   گروه دو  و  ار نفری  100تا  21 هر ای 

 ده اند اما کا ش  کلتری دارندک  اگرچ  موج، گسترش ا تغال بخشی منطق  ای

 ند. اسهم ا تغال بخش کشاورزی درساستار اتتااد منطق  را ب   لراه دا ت  

( در طرحی مطالعاتی ب  روش  ناسی  به  س هونت ا ها در ط رح   1282ناصر عریلی )

 ای کالبدی منطق  ای پرداست  اسر و ابراز می دارد ک   به  سهونت ا ها ی روستایی 

ب  عنوار امری ضروری باید ب  مطالعات  به  سهونت ا های  هری اف وده گ ردد و در  

 از مدیریر و  دایر بهتری برسوردار گردد.تال،  به  یهپارچ  سهونت ا ی 

( در مطالع  ای از  به  و نرا  سلسل  مرات،  هری کش ور جه ر   1231فاطل  بهفروز )

متعادل سازی توزیع جلعیر توج  ب  روستا ای مهار ی ابی   ده از می ار منروم     ای      

ی توس ع   روستایی در داسل نواحی را مورد تاکید ترار می د د ک  در زمین   برنام     ا   

 ناحی  ای ، توسع  روستایی باید ب  تقویر این کانونها و از طریه ا تغال زایی بپردازد.

( در تحقیقی دی ر در ارتباط با ناموزونی  به    هری کش ور   1231علی اصغر نرریار )

معتق  د اس  ر ک    در اث  ر گس  یخت ی پیون  د فض  ایی ب  ین    هر و روس  تا ،    هر ای       

متضرر  ده اند و ای ن نیازمن د اج رای سیاس ر نر م        هر ا –متوسط،کوچ  و روستا 

 "فضایی ب  نفع  هر ای کوچ  بر اساس ا  دا  س دمات روس تایی اس ر ک   عل ال      

 روستایی محسوب می  وند. –مراک   هری 
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( در پژو شی ب  بررسی رو های تعیین سلسل  مرات ، و س طح   1282اسفندیار زبردسر )

از  اسص مرک یر، سهونت ا های روس تایی را   بندی سهونت ا ها پرداست  و با استفاده

در استار گلستار سطح بندی و مهار  ای مرک ی را ب  عنوار مهانی برای عللهرد  ای  

  هری در توسع  روستایی معرفی می کند. 

( می توار مشا ده نلود ک    1211)1"ستهوپ "در سراسار  لالی با ن ا ی بر مطالعات

و  1/2، نق اطی ب   عن وار مراک   درج         2مراک  درج    در بین روستا ا نقاطی ب  عنوار 

جهر سدمات رسانی در جس تجوی مراک   اس تخوار     2نقاطی نی  ب  عنوار مراک  درج  

 بندی  هر و روستا انتخاب  ده اند.

 
 مبانی نظری تحقيق

از مهلترین نقشهای  هر ای کوچ  و محلی می توار ب  انتقال و تقویر توسع  در 

روستایی ا اره کرد.  هر ای کوچ  در صورت  ناسائی و برنام   ناحی  تحر نفوذ

ری ی در راستای تقویر نقش مثبر در سطح منطق  س  نقش اساسی را می توانند ایفا 

روستایی  وند دوماً می توانند باع  تعادل  -کنند اوالً باع  تحهیم روابط  هری

ی توسع  پایدار منطق  ا بخشی ب  نرا  اسهار جلعیر  وند و سوماً می توانند سب،

مرک  توسع  ی منطق  ای سازمار ملل متحد  .( 42 -41،  1282گردند ) فنی ، 

(UNCRD  اعتبار  هر ای کوچ  و میانی در کشور ای درحال توسع  را بیشتر در )

گرو سیاسر  ای توسع  کشاورزی  امل پخشایش روش  ای اف ایش بهره وری و 

ی و اسهندری زیرساسر  ای روستایی می داند )سرایبرنام   ای سرمای  گذاری در 

 .( 121،  1282ثانی ، 

بنیار گذار آر اس ر و تا اد  دیرین       2"جار فرید من"ک   " هر -برنام  ری ی روستا"

بین  هر و روستا را از میار بردا ت  اسر مبتنی بر را برد تامین نیاز ای اولی   در توس ع    

با جوامع روستایی و پر جلعی ر ب ا پ ایین ب ودر س طح      فضایی اسر و بیشترین انطباق را 

                                                 
1

- set cop 
2
-J.Friedmann 
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 اساهای توسع  اجتلاعی دارد. این برنام  بر توسع  ای مستقل و از پایین ب  باال داللر 

با توج   ب   ض عفهای     1(. جار فریدمن و مای  داگالس210 -1282،201دارد ) زیاری،

دی را تحر عن وار  پیرامور، سطوط نرری  جدی -موجود در نرریات تط، ر د و مرک 

  هر ا  -سیاسر آمایشی توسع  روستا  هری با تغییر چهره ن واحی روس تایی در روس تا   

مراک   ر  د ک   توس ط     در نرری     (.212 - 1282،211) پ اپلی ی  دی،    مطرح کرده اند

جهر کا ش فاصل   ای اتتاادی و اجتلاعی میار  ،ارائ   ده اسر 1120میسرا در د   

ب  جوامع روستا  هری اسر ک  از نرر اجتلاعی ب  روستا و از  روستا و  هر توج  ساص

 (.202،1281نرر اتتاادی ب   هر  بی  اسر )پاپلی ی دی و ابرا یلی،

راندینلی با طرح ر یافتی ب  نا  عللهرد ای  هری در توسع  روستایی ،  1138در سال 

ارداد تا تنوع ایجاد  هر ای کوچ  در پیوند عللهرد با حوزه روستایی را محور تر

بخشیدر ب  اتتااد سب، سازماند ی بهتر و مدیریر مناس، توسع  گردد )صرافی ، 

( .از نرر راندینلی دولر  ا تادر  ستند در ر د  هر ای کوچ  تأثیر 122،  1231

ب ذارند و توزیع متعادلتری از جلعیر  هری و فعالیر  ای تولیدی اتتاادی ایجاد 

 ( . 1،  1288 نلایند ) ضرابی و موسوی ،

مطرح  ده اسر ال و ای   هرکهای کش اورزی    1130از دی ر نرری   ایی ک  در د   

اسر ک  ال وی توسع  روس تا   هری را ب رای ن هدا  ر جلعی ر در       2یا آگرو پولیتن

 -(. را بردی ک  از را برد ای متداول تولید1،  1282روستا ا معرفی می کند )امهچی،  

مح ور، کش اورزی م دار و     -گرا ب   س وی را ب ردی م رد     محور، صنعر م دار و   هر  

(.  چ  ین ی    م  دل  118-120،  1231روس  تاگرا چ  رسش آ   هاری دارد )ص  رافی ،  

ب  بعد  1141اگروپلتین ب   لار می آید ک  فریدمن از آر  واداری کرده اسر . از سال 

راب رت  ، در این کشور علدتاً سیاسر  ای ضد  هری و روستا مدار اتخاذ   ده اس ر )  

 (.121 -121،  1118پاتر ، 

 

                                                 
1

- M.Douglass 
2

- Agropolitan 



 آبادیپور، علی..../ پارسییشهر -راهبرد توسعه روستا یبررس   125

 معرفی محدوده مورد مطالعه

استار سراسار  لالی در  لال  رق کشور و در  لسای ی استانهای سراسار رضوی، 

نقط   هری  22 هرستار ،  8نستار واتع می با د و دارای لسلنار، گلستار و کشور ترک

 آبادی دارای سهن  می با د.   312و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیلاره ی  : موتعیر و تقسیلات سیاسی و جغرافیایی استار سراسار  لا هل  

 

 

 

 

 

 

 

 
  هل  لاره دو : موتعیر و ویژگی  ای طبیعی و جغرافیایی سراسار  لالی

 

در  لال استار سراسار دره وسیع وحاصلخی ی ترار دارد ک  از غرب ب   رق امتداد 

بینالود از جبه   -وارتفاعات آالداغ   ار مسجد از  لال -دا ت  وارتفاعات کپ  داغ

جنوبی آنرا در بر گرفت  اسر. در طول این چال  ساستلانی، تعدادی د تهای متوسط و 
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کوچ  وجود دارند ک  نهشت   در رسوبات  در آنها حوزه  ای کشاورزی مناسبی 

ایجاد نلوده وزمین   هل گیری و گسترش  هر ایی از جلل  بجنورد،  یروار، آ خان  

 (.  30: 1280فاروج را فرا م آورده اسر )مهندسین مشاور زیسر کاوش، و

درصد از اراضی،  14مطالعات ساکشناسی د تهای استار نشار می د د ک  تنها حدود 

درصد دارای محدودیر کم تا متوسط و مابقی  41فاتد محدودیر)کشر و آبیاری( و 

: 1210،  1پارس جلد -اردارای محدودیر زیاد می با د )مهندسین مشاور نقش جه

 ای آماری با توج  ب  روش آمبرژه اتلیم منطق  در ناحی  نیم سش   (.براساس داده4

سرد و بر اساس روش دومارتن در منطق  نیل  سش  ترار می گیرد )سازآب  رق، 

1210 :12.) 

 
 نظام سكونتگاهی استان 

و  مرزبندی  هرستار و ل  1282با تاوی، و  هل گیری استار سراسار  لالی در سال 

 ای جدید و تبدیل برسی از نقاط روستایی ب   هر ، تشهیل ده  هر در فاصل  دو 

( موج، تغییرات  1281 -11 هر در فاصل  ) 2و تشهیل  1281و  1231سر لاری 

 باالی نسبر  هرنشینی در استار در دو د   اسیر  ده اسر . 

 هر ا ) کوچ  ، متوسط ، ب رگ و ب  طورکلی می توار براساس چهار طبق  جلعیتی 

کالر  هر( ال وی نامتوازر  به   هری را ب  لحاظ جلعیر مشا ده نلود ب  طوری ک  

درصد از جلعیر  هری  22درصد از  هر ای استار ) هر ای کوچ (  82بیش از 

درصد از  هر ا ) س   هر متوسط اسفراین ،  یروار و  14استار و در عوض کلتر از 

 درصد از جلعیر  هری را بخود استااص داده اند . 38ود بجنورد( حد

در ارتباط با روستا ا، در دوره مورد ا اره سهم جلعیتی روستایی استار از کل جلعیر 

درصد از کل جلعیر روستایی  81/1روستایی کشور بیشتر  ده اسر ب  طوری ک  از 

نوزد لین استار ب  درصد اف ایش یافت  اسر . استار سراسار  لالی  11/1کشور ب  

لحاظ حجم جلعیر روستایی کشور می با دو نرخ ر د جلعیر روستایی استار 

درصد( باالتر از متوسط کشوری بوده ک  علده ترین دلیل آر ر د واتعی  -20/0)
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 لانطور ک   .جلعیر روستا ای اطرا   هر ای ب رگ ب  ویژه  هر بجنورد بوده اسر

روند صعودی حجم جلعیر در سهونت اه  ای  مالحر  می  ود 1در جدول  لاره 

  .نفری ادام  دارد 2100تا  1000ب رگتر در روستا ای 
 1211جلعیر و تعداد روستا ای استار سراسار  لالی ب  تفهی  طبقات جلعیتی در سال  -1جدول 

طبقات جلعیتی 

 روستا ا
 جلعیر تعداد روستا

 تجلعی نسبی مطله تجلعی نسبی مطله

 882 882 1288 9181 9181 941 رنف 100زیر 

 9884 9089 21048 4284 8181 881 نفر 241تا  100از 

 81 9484 48228 4188 8984 929 نفر 411تا  210از 

 54 82 908951 1189 9181 950 نفر 111تا  100از 

 2411تا  1000از 

 نفر

10 9089 1188 994528 2081 1481 

 900 9289 41591 900 981 94 نفر ب  باال 2100از 

  900 222244  900 212 کل

 1211سر لاری نفوس و مسهن  -مرک  آمار ایرار

 

برابر نسبر جلعیر  8/2ب  عبارتی دی ر نسبر جلعیر روستا ای ب رگ استار بیش از 

روستا ای کوچ  استار اسر. این نهت  مؤید این موضوع اسر ک   رچند در این 

نفر ب  مرات، بیشتر از میان ین کشوری  100االی استار نسبر روستا ایی با جلعیر ب

درصد دی ر  م  21نفر و  100درصد روستا ا کلاکار زیر  20اسر اما ن دی  ب  

  .نفر جلعیر دارند 210تا  100جلعیتی بین 
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 : پراکنش سهونت اه  ا و  به  راه  ای سراسار  لالی س  هل  لاره 

 

 راکنش و ویژگی ها(شهرهای منتخب استان )پ -معرفی روستا 

ای در سطح استار، می توار  ای جلعیر و پراکنش و توزیع پهن با بررسی  اسص

 هر ا انتخاب کرد تا پس از - هرستار استار را ب  عنوار روستا 8روستا در  22تعداد 

 ای مطالعاتی، مشا دات میدانی و مااحب  مردمی و مدیریتی با ترار گرفتن در بررسی

عنوار نقاط پیشرار توسع  در سطح منطق  علل کنند کوچ  بتوانند ب کنار  هر ای 

 .( 2) هل  لاره 

 
 هر ای منتخ، برای برنام  ری ی جهر جذب جلعیر روستا ب   –: پراکنش روستا  4 هل  لاره 

  هر ا در سراسار  لالی
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 هری در -نقط  روستایی منتخ، برای ارتقاء ب  وضعیر روستا  22: روند تغییرات جلعیتی  2جدول  لاره 

 رسراسا

 آبادی شهرستان

سانوار سال 

31 

جلعیر 

  31سال 

سانوار 

 81سال 

جلعیر 

  81سال 

نرخ ر د 

31-81 

سانوار سال 

11 

جلعیر 

  11سال

نرخ 

ر د 

11-81 

 بجنورد

 1822 2132 124 0882 2382 280 2114 121 ارکان 

 0811 2422 321 1813- 2204 110 2181 141 گریوان

 2842- 1231 412 2881- 1141 120 2202 143 اسفیدان

 0804 1281 221 2881 1232 210 1021 181 قلعه جق

 1841- 118 123 4821- 113 138 122 221 ن باالگیفا

 0881 1121 244 0808 1024 222 1022 22 بدرانلو 

مانه و 

 سملقان

 0883 2803 882 1812 2134 312 2202 442 کشانک

 0834 2432 331 0813 2213 181 2130 418 زرد

 0820 2223 321 0832 2121 112 1188 423 محمد آباد

 2803 1844 142 2828 1102 212 1188 223 اینچه سفلی

 0818 1423 448 1842 1402 210 1212 248 چمن بید

 گرمه 
 0811 822 232 1800- 388 114 831 113 رباط قره بیل

 2810 1212 422 0882- 1122 201 1221 221 دشت

 جاجرم

 4812- 311 231 2801- 1111 200 1423 283 طبر

 1830- 283 144 4823- 212 202 1088 223 کرف

 0812 1218 212 0801- 1233 232 1284 242 قلی

 فاروج

 2811 2204 1120 1800- 2224 312 2112 208 مایوان

 0842- 2083 214 1821- 2138 111 2481 112 چری

 1848- 408 124 0811- 313 121 318 143 ینگه قلعه

 اسفراین

 2.02- 2122 324 2824- 2203 384 2222 881 رویین

 0818- 2140 318 0880 2182 114 2281 421 سست

 0802 1111 241 0812 1112 101 1812 282 چهار برج

 1823- 1228 412 2888- 1130 484 2221 188 بام

 0821- 1421 421 1812 1111 223 1211 222 ایرج

 4823- 224 221 1812- 1031 211 1204 214 زرق آباد

 شیروان

 0810 2101 382 1822 2831 204 2441 422 حسین آباد

 0832- 200 184 1812- 241 111 322 141 کوسه

 0841- 118 201 2822- 222 131 821 201 گلیان

 1801- 1421 484 0822- 1181 448 1283 233 زوارم

راز و 

 جرگالن

 0822 2823 820 1814 2323 221 2234 421 غالمان

یکه 

 1833 2812 318 2820 2214 141 1321 211 صعودسفلی

 1811 2334 281 4811 2482 112 1211 288 بک پوالد 
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د د ک  نشار می 1211تا  1281روستای انتخاب  ده در د    22بررسی جلعیر 

نفر   11348نفر ب    11148نفر اف ایش دا ت  اسر و جلعیر از   200جلعیر ب  می ار 

اند و روستا با کا ش جلعیر مواج   ده 14ی مذکور تعداد رسیده اسر؛ در طی د  

روستا نی  اف ایش جلعیر را تجرب  کرده اند ک  بیشترین اف ایش جلعیر را در  18

مان  و سللقار )زرد، کشان   صعود سفلی( و هرستار رازوجرگالر )ب  پوالد و یه 

 و اینچ  سفلی(  ا دیم. 

روستا( ب  طور  2روستا( و رازوجرگالر ) 1وسللقار )از نرر  هرستانی، دو  هرستار مان 

 2روستا(، جاجر  ) 4 ای اسفراین )کامل با اف ایش جلعیر مواج  بوده اند و  هرستار

 ای اند بنابراین  هرستار دهروستا( با کا ش جلعیتی مواج   2روستا( و  یروار )

 ایی با ترکی، جلعیتی کویری و دور از مرک  استار با کا ش جلعیر و  هرستار

تومی ) اعم از  یع  و سنی و ترک، فارس و ترکلن( با ساستار اتتاادی مختلط 

 اند.کشاورزی و دامداری با اف ایش جلعیر مواج  بوده

 
 شهرهای هدف-حلی در ارتباط با روستاتحليل وضعيت مدیریت های منطقه ای و م

برای کس، اطالع در این بخش پرسشنام  در س  سطح طراحی  د در سطح مدیریر 

استانی ، مدیرار و کار ناسار دفتر امور روستایی استانداری سراسار  لالی مخاط، 

ترار گرفتند. در سطح مدیریر ناحی ، کار ناسار  شر فرمانداری مورد پرسش ترار 

روستای منتخ، ب  تهلیل پرسشنام   ا  22و در سط مدیریر محلی نی  د یارار  گرفتند

 پرداستند ک  نتایج آر ب   رح زیر می با د. 

 
 اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری -الف 

از نرر مدیریر و کار ناسار امور توسع  روستایی استانداری سراسار  لالی، تلرک  بر 

تواند باع  جذب تسلتی از مهاجرین روستا ب   هر ای  هری می -روی نقاط روستا 

 ب رگ و متوسط گردد. 
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  هر از نرر کار ناسار استانداری-: نتایج اولویر بندی روستا ای دارای پتانسیل روستا 2جدول  لاره 
 روستاهای دارای اولویت  هرستار

 ارکار -4جه، تلع  -2گریوار،  -2گیفار،  -1 بجنورد

 اینچ  سفلی -2محلدآباد،  -2زرد،  -1 و سللقارمان  

 بیلرباط تره -1 گرم 

 طبر -2کر ،  -1 جاجر 

 سسر -4چهاربرج  -2آباد زرق -2با   -1 اسفراین

 آبادحسین -2گلیار  -1  یروار

 صعود سفلییه  -2غالمار  -1 راز و جرگالر

 مایوار فاروج

 

را هار ای تقویر روستا ای مورد نرر  لا  ترینمهم"در ارتباط با سئوال دو  ک  

 ترین را هار ا با اولویر عبارتند از:د د ک  مهمنتایج حاصل  نشار می "چیسر؟

 بهسازی و آسفالر مسیر ای منتهی ب  روستا از اطرا  .1

 اعطای تسهیالت کشاورزی با کارم د حداتل .2

 صنعتیاعطای تسهیالت دامپروری صنعتی و نیل  .2

 تی و اعطای تسهیالت برای صنایع مهلل کشاورزی منطق احداث ناحی  صنع .4

 سازی زمین و واگذاری ب  متقاضیار با حداتل تیلرتسطیح و آماده .1

 اعطای تسهیالت مسهن با کارم د حداتل .2

 ود، این اسر ک  از نرر مدیریر کالر دسیل در امر آنچ  از نتایج فوق استنباط می

ز طرق مختلف تابل پی یری و اثربخشی اسر  هر ا ا -توسع  روستایی، تقویر روستا 

 ای ارتباط روستایی و اعطای تسهیالت در ترین را هار ا در گرو تقویر راهاما مهم

  ای کشاورزی و دامپروری در کنار احداث و تهلیل نواحی صنعتی می با د. بخش

 
 های شهرستانهای استانکارشناسی فرمانداری -ب 

 ا، نتایج وار متولی امور توسع  در سطح ناحی   ا یا  هرستارعن ا ب از نرر فرمانداری

د د ک  اعتقاد ب  تقویر روستا ای ب رگ و  هر ای کوچ  برای  دایر نشار می
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 هر ا وجود دارد و ارتقاء روستا ای  د  ب   - ای روستایی ب  سلر روستامهاجرت

یلات کشوری و ارتقاء عبارتی تقویر بیشتر این نقاط در بح  تقسمرک یر بخش و ب 

ترین این نقاط از نرر اداری و احداث مراک  دولتی اثربخشی سوبی سوا د دا ر و مهم

 را هار ای تقویر این نقاط عبارتند از: 

 تسطیح و آماده سازی زمین و واگذاری ب  متقاضیار با حداتل تیلر .1

 اعطای تسهیالت مسهن با کارم د پایین .2

 ارم د حداتلاعطای تسهیالت کشاورزی با ک .2

 صنعتیاعطای تسهیالت برای دامپروری صنعتی و نیل  .4

 روزیتأمین سدمات آموز ی در مقاطع مختلف از جلل  مدارس  بان  .1

 بهسازی و آسفالر مسیر ای منتهی ب  روستا از اطرا  .2

 اظهار نظر مدیریت روستا ) دهياری ها(  -ج 

امع  ب   هل کلی و توسع  پایدار با توج  ب  اینه  رویهرد مدیریتی در توسع  پایدار ج

روستایی ب   هل محلی، رویهرد حهلروایی سوب محلی می با د اظهار نرر مدیریر 

فعلی روستا ک  د یار می با د برای تقویر روستا ای مورد نرر از نرر مشهالت از ی  

طر  و پتانسیل  ا از طر  دی ر بسیار مهم می با د و در این ارتباط روستا ای  د ، 

مورد پرسش د یاری  ا ترار گرفتند ک  نقط  نررات آنها ب   هل جلع بندی  ده ب  

 این صورت می با د.

 ارتقاء اداری  لچور مرک یر بخش و تأسیس  هر و  هرداری .1

 بهسازی و آسفالر مسیر ای منتهی ب  روستا از اطرا  .2

 احداث ناحی  صنعتی و اعطای تسهیالت برای صنایع مهلل کشاورزی منطق  .2

 اعطای تسهیالت کشاورزی با کارم د حداتل .4

 صنعتیاعطای تسهیالت برای دامپروری صنعتی و نیل  .1

 تسطیح و آماده سازی زمین و واگذاری ب  متقاضیار با حداتل تیلر .2
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 تجزیه و تحليل و پاسخ به سئواالت تحقيق

س ار   هر ا ک  در این تحقیه ب  بررسی آر پ رداستیم در سرا  -در راستای تقویر روستا

 لالی بر اساس دو  اسص وزر جلعیتی و توزیع و پراکندگی جغرافیائی، از ب ین نق اط   

نقط     هری بتوانن د در     11نقط  روستایی انتخاب  دند ت ا در کن ار    22روستایی استار 

 هر ا ب   عن وار حلق     ای مفق وده و ب ا ارائ   س دماتی مناس ، جه ر            -تال، روستا

، اتا ال زنجی ره   هر ای باالدس ر و روس تا ای      کانونهای روستایی اطرا  سود سب

 فرودسر سود  وند. 

بررسی نتایج پرسشنام   ای تهلیل  ده از د ی ارار و مش ا دات می دانی از روس تا ای     

 هر ا و ب   هل ساص تقویر روس تا ا ب رای   -منتخ، نشار می د د ک  تقویر روستا 

س تا ا ب   س لر   هر ای      هری برای جذب جلعیر مهاجر رو -ارتقاء ب  سطح روستا 

 متوسط و ب رگ ، موانع و مشهالتی را پیش رو دارد  ک  ا م آنها عبارتند از :

پایین بودر سطح دانش و آگا ی مردمی در راستای ایجاد و توسع  تشهل  ای  -

 تعاونی روستایی

 فقر اتتاادی و ضعیف بودر بنی  مالی روستائیار  -

 اد ب  دولر جهر ارائ  سدمات پایین بودر سطح سدمات دولتی و عد  اعتل -

 بافر نا کارامد و فرسوده روستایی جهر آماده سازی برای ارائ  سدمات  -

 کلبود  دید مراک  درمانی و بهدا تی برای ارتقاء  اسص  ای بهدا تی -

 کلبود فرصر  ای  غلی مناس، و عد  آموزش  ای مناس، کارآفرینی   -

آماده سازی برای گسترش مخاطره آمی  بودر طبیعر برسی روستا ا جهر  -

 فی یهی و اف ایش جلعیر

 عد  دانش کافی روستائیار جهر ایجاد تغییر در ال وی کشر و تغییر  غل  -

عد  تلایل سرمای  گذارار بخش ساوصی ب  ریس  سرمای  گذاری در  -

 نواحی روستایی

 عد  وجودد زیرساسر  ای انرژی برای احداث و توسع  واحد  ای صنعتی -
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نشار می د د ک  روستا ای ب رگ و  هر ای کوچ  در کنار یهدی ر تحلیل مباح  

 هر ا و پتانسیل برنام  ری ی برای جذب جلعیر را نی  -پتانسیل تعریف در تال، روستا

دارند اما را هار ای تقویر از دیدگا ه  ای دولتی و مدیریر روستایی تفاوت  ایی را 

 ا را در گرو ارائ  س دمات و ج ذب    هر -نشار می د د مدیریر دولتی تقویر روستا 

سرمای  گذاری می داند اما مدیریر روستایی در کنار ارائ  سدمات ، تقسیلات کشوری 

را در تال، ایجاد بخش و احداث بخشداری و تاسیس  هرداری با ارتقاء ب   هر، یه ی  

از مهلترین را هار ای تقویر می بیند آنچ   مس لم اس ر تقوی ر ای ن نق اط از طرف ی        

تل   حلایر  ای دولتی اسر تا زمین  حضور سرمای  گذارار بخش ساوصی ف را م  مس

 ود و از طرفی این نقاط آمادگی ارتقاء ب   هر را پی دا م ی کنن د ت ا بتوانن د ب   عن وار        

 پیشرار توسع  در سطح ناحی  پیرامور علل کنند. 

 

 گيری نتيجه

دت و یهپ ارچ ی، گس ترش   ب  نرر می رسد در راستای دستیابی ب  ا دافی  لچور وح

عدالر اجتلاعی ، برتراری تعادلهای منطق  ای و رفع محرومیر  ا بخاوص در من اطه  

روستایی در طرح و برنام  آمایش اس تانها الز  اس ر ک   ب   بح   پ راکنش و آرای ش        

فضایی سهونت ا های  هری و روستایی ب   هل ی  مجلوع  یهپارچ   توج   س اص    

را ب ردی در   -می گردد با توج  ب  رویهرد ای جدید ساستاری دا ر. بنابراین پیشنهاد

مقوالت برنام  ری ی  ای کالبدی   منطق  ای و ل و  توج  ب  اصولی  لچ ور توج   ب       

ناحی  ب  عنوار ی  کل یهپارچ ، توج  ب  برنام  ری ی از پایین و رسن  ب  سطوح باال، پر 

یری بیش تر ط رح   ا و ... ب   نق اط      رنگ تر  در ل و  مشارکتهای مردمی، انعط ا  پ ذ  

جلعیتی کوچهتری ب  عنوار حلق   ای اتاال دو سطح مذکور جهر تقوی ر بنیانه ای   

اتتاادی آنها و تعاریف جدیدی از سدمات تابل ارائ  ب  آنه ا توج   نل ود و ای ن نق اط      

نف ر( و   1000 هر ا با تعریف نقاط  هری کوچ  )با جلعی ر کلت ر از    - لار روستا

 ای ب رگ جلعیتی و مستعد اتتاادی می با ند و بررسی سهونت ا های  هری و روستا
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روستایی سراسار  لالی نشار می د  د ک   م دیریر فض ا در ای ن اس تار در سا وص        

 استقرار سهونت ا ها مستل   توج  ب  موارد زیر اسر:

  ی    کا ش استالالت و عد  تعادلهای بین منطق  ای در سطح استار نیازمند توج  ب   -

ساستار سلسل  مراتب ی از ک ل س هونت ا ها اع م از   هری و روس تایی در ی   کلی ر         

 یهپارچ  اسر. 

باید نقاط  هری کوچ  و روستا ای ب رگ پرجلعیر با توزی ع جغرافی ائی مناس ،     -

 در سطح استار ب  عنوار محرک توسع  در سطح روستا ای منطق  تقویر  وند.

ی  هری ال وی کههشانی منطب ه ب ر تالبه ای برنام       ال وی بهین  پراکنش سهونت ا ها

ری ی منطق  ای اسر و  دایر سهونت ا های   هری و روس تایی نی   از   به    هری      

زنجیره ای ب  سلر  به   هری کههشانی، نیازمند تقویر   هر ای می انی و   هر ای    

یت ی  کوچ  اسر، ب  نحوی ک  بتوانند با ارائ  سدمات مناس، جواب وی نیاز  ای جلع 

ناحی  سود با ندبنابراین مهم اسر ک  در ساماند ی جدید نقاط  هری از  م اکن ور ب     

سیاس ی   -اندازه و مهار  هر ای موجود و نقاط  هری جدید در تال، سیاستهای اداری

 توج  کنیم.

  هر ا پیشنهادات زیر ارائ  می  ود : –ب   هل ساص در زمین  تقویر روستا 

شویقی اعطای تسهیالت بانهی برای سرمای  گذاری و مشارکر در تهی  و ارائ  بست  ت -

 طرح  ای اتتاادی برای تلامی روستا ای استار

اجرای سریع و حتی االمهار اجرای کامل فاز  ای اصلی طرح  ادی روستایی در  -

  هر ای  د  در سطح استار -تلامی روستا

 روستا ای  د  در سطح استار فرا م سازی زمین  ایجاد بازار  ای روز اتتاادی در  -

تهی  سند توسع  روستا و مطالع  دتیه ظرفیر  ای توسع  اتتاادی و ا تغال زایی در  -

  هر جهر کارآفرینی روستایی – ر روستا 

تهی  بست   ای تشویقی سرمای  گذاری با کا ش عوارض و مالیات برای واحد  ای  -

 تولیدی برای استقرار در نواحی صنعتی 
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 ای چند پروژه پیش ا  در روستا  ای  د  جهر اعتلاد سازی مردمی اجر -

 -تدوین بست   ای آموز ی برنام  ری ی  ده برای ارتقاء دانش اتتاادی روستائیار  -

تقویر و حلایر از صنایع دستی روستایی با مطالع   ناسر پتانسیل  ای موجود از 

 ای اسفیدار، روئین و گلیار جلل  صدور مجوز و اعطای تسهیالت بویژه در روستا 

 ارائ  سند مالهیر برای اراضی روستایی جهر تسهیل در امر ساسر مسهن  -

  لهاری مناس، تر امور اراضی و منابع طبیعی در واگذاری زمین  -

 ICTفرا م سازی زمین  گسترش سدمات دولر الهترونی  از طریه دفاتر   -
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