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فرنوش حریری مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،مشهد ،ایران
ﭼکﻴدﻩ
نﺤوه و دامنهی روابﻂ موجود میان شهر و روستا بـر شـﻜﻞ پـﺬیری ،رشد سﻜونتگاﻫهای روستایی و ﻫمﭽنیﻦ بر روابﻂ درونی و
بیرونی آنها اﺛر می گﺬارد .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ روابﻂ شهر و روستا مورد بررسی ﻗرارمی گیـرد و بـه مﻄاﻟﻌـه در مـورد عملﻜرد روابﻂ
متﻘابﻞ و پیوندﻫای فﻀایی بیﻦ مادر شهر مشهد با دﻫستان فریمان واﻗﻊ در شهرستان فریمـان پرداﺧته می شود .روﺵ ﺗﺤﻘیﻖ در ایﻦ
مﻄاﻟﻌه ﺗوﺻیﻔی -ﺗﺤلیلی و روشهای ﺗﺤلیلی از نوﻉ کیﻔـی و کمـی بـوده و اﻃالعـاﺕ مورد نیاز به کمﻚ مﻄاﻟﻌاﺕ کتابﺨانه ای و
میدانی (ﺗﻜمیﻞ پرسشنامه) گردآوری شده اسـﺖ و جهـﺖ یـافتﻦ پاسخ سواالﺕ از کـﻞ جامﻌـه آمـاری دﻫسـتان فریمـان ،سـه
روستای سنﮓ آﺗﺶ (دشتی) ﻟوشاﺏ فریمان (کوﻫﭙایه ای) کالﺗه آﺧوند(کوﻫستانی) بـه عنـوان نمونـه مـورد بررسی ﻗرار گرفتند.
نمونه گیری به روﺵ ﺗﺼادفی با ﺗﻜمیﻞ 08پرسشنامه در روستاﻫای نمونـه(براسـاﺱ جـدوﻝمورگان)،ﺻورﺕ گرفﺖ.مدﻝ بررسی در
ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ مدﻝ ارﺗباﻃاﺕ مﻜانی اوﻟمﻦ بوده اسﺖ .نتایﺞ ﺗﺤﻘیﻖ حاکی از آن می باشد کـه شـهر فریمـان بـه علـﺖ دارا بـودن
امﻜانـاﺕ و ﺧدماﺕ مناسﺐ و نزدیﻜی به مشهد ﺗا حدی به عنوان جاﺫﺏ روسـتاﻫای واﻗـﻊ در حـوزه نﻔـوﺫ ﺧود عمﻞ نموده اما
مادرشهر مشهد به عنوان شهر کانونی با جاﺫبه زیاد و ﻗﻄﺐ امﻜاناﺕ و ﺧدماﺕ در سـﻄﺢ منﻄﻘـه ،روسـتاﻫایی از دﻫستان فریمان را
که در فاﺻله نزدیﻚ ﺗری به ایﻦ شهر ﻗرار دارند را به سمﺖ ﺧود میکشد .بﻌد مسافﺖ و نوﻉ ﺧدماﺕ مورد نیاز ﺗﻌییﻦ کننده میزان
ارﺗباﻁ اسﺖ.
واژﻩ های ﻛﻠﻴدی :پیامدﻫای فﻀایی ،دﻫستان فریمان ،روابﻂ متﻘابﻞ ،سﻜونتگاه روستایی ،مادرشهر مشهد
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.1مقدمه

مﻄاﻟﻌه و بررسی روابﻂ شهر و روستا به منظور درک مسائﻞ شهرگرایی و پیدایﺶ راه حﻞ ﻫای مناسﺐ جهﺖ برﻗراری
یﻚ روند ﺗوسﻌه ی متﻌادﻝ شهری و روستایی ضروری به نظر می رسد( .رضوانی،9302 ،ص)22
با ﺗوجه به اینﻜه بﺨﺶ عمده ای از جمﻌیﺖ کشورﻫای در حاﻝ ﺗوسﻌه ،در نواحی روستایی ساکﻦ ﻫستند و با مساﻟه
بیﻜاری و فﻘر مواجه اند ،بنابرایﻦ مﺨﺼوﺻا در ایﻦ کشورﻫا ،مساﻟه مهم مﻜان فﻌاﻟیتهای اﻗتﺼادی اسﺖ که می ﺗواند شهرﻫای
بزرگ یا حومه آن ﻫا و شهرﻫای کوچﻚ و روستاﻫا و حومه آن را در برگیرد.پیوندﻫای روستایی -شهری در ﺗنظیم و بیان
سیاسﺖ ﻫای ﺗوسﻌه با ﻫدف کاﻫﺶ فﻘر و حمایﺖ از نﻘﺶ مثبﺖ مراکز شهری در ﺗوسﻌه نواحی روستایی پیرامونی مورد
ﺗاکید کارشناسان ﺗو سﻌه ﻗرار دارد.روابﻂ و مناسباﺕ بیﻦ سﻜونتگاﻫها و بویﮋه بیﻦ شهر و روستا که ﺧود را عمدﺗا به شﻜﻞ
جریان ﻫای جمﻌیﺖ ،کاال ،سرمایه ،عﻘاید ،اﻃالعاﺕ ،و نوآوری نشان می دﻫد ،پدیده ای فﻀایی -مﻜانی و جغرافیایی بوده
و شناﺧﺖ ،ﺗبییﻦ ،و کشف ﻗانونمندی ﻫای کلی حاکم بر آن ،در چارچوﺏ روابﻂ متﻘابﻞ انسان و مﺤیﻂ ﺻورﺕ می گیرد،
و از اﻫمیﺖ نظری و کاربردی ویﮋه ای برﺧوردار اسﺖ ( .شاریه،9373،ص)22ﻫمﭽنیﻦ شناﺧﺖ آﺛار و پیامدﻫای اﻗتﺼادی،
اجتماعی -فرﻫنگی ،و فﻀایی -کاﻟبدی بر شهر و روستا و ﺗالﺵ برای کاﻫﺶ اﺛراﺕ منﻔی ایﻦ روابﻂ در راستای ساماندﻫی
آنها ،زمینه ساز ﺗوسﻌه ی پایدار نواحی روستایی و شهری ﺧواﻫد بود.
در غاﻟﺐ بررسی ﻫای مربوﻁ به روابﻂ شهر و روستا مﻌموال شهر به عنوان جزء ﺗﻌییﻦ کننده در نظر گرفته می شود،
برنامه ریزان شهری با ﺗمرکز بر گروه ﻫای شهری ﺗوجه اندکی به کشاورزی و برنامه ریزی یا جهﺖ گیری به سمﺖ نواحی
روستایی داشته اند .در حاﻟی که برنامه ریزان ﺗوسﻌه روستایی نیز با ﺗاکید بر روستا و اراضی کشاورزی کمتر به فﻀای
شهری و ﺗاﺛیر آن در ﺗوسﻌه ی روستایی پرداﺧته اند .به ﻫمیﻦ دﻟیﻞ اسﺖ که مﻔاﻫیمی چون شهرنشینی و حاشیه نشینی
شهری بیشتر مﻄرح می شود ﺗا روستانشینی ،اشتغاﻝ روستایی ،و واپسماندگی روستایی(سﻌیدی،9309،ص)981
در ﺗﺤﻘیﻖ حاضر به بررسی اﺛراﺕ روابﻂ مﻜانی  -فﻀایی مادر شهر مشهد با دﻫستان فریمان پرداﺧته می شود و جنبه
ﻫای مﺨتلف اﺛراﺕ اﻗتﺼادی ،جمﻌیتی ،ﺧدماﺗی و  ...کالن شهر مشهد بر ایﻦ دﻫستان بررسی می گردد.
 . 1.1طرح مسئﻠه

با ﺗوجه به اینﻜه در کشور ما حدود چهﻞ درﺻد جمﻌیﺖ ﻫنوز در روستاﻫا به سر می برند ،ﺗوجه به روستاﻫا و مﻄاﻟﻌه
آن ﻫا بایستی بیﺶ از پیﺶ مورد ﺗوجه ﻗرار گیرد .بنابرایﻦ مسائﻞ مربوﻁ به ﺗوسﻌه روستاﻫا و برنامه ریزی برای آن در
کشور از اعتبار زیادی برﺧوردار اسﺖ .برای نیﻞ به رشد و ﺗوسﻌه دﻫستان فریمان باید ﺧﺼوﺻیاﺕ مﺤیﻂ ﻃبیﻌی و انسانی
(مﻜانی) که نیازمند برنامه ﻫای ﺗوسﻌه اسﺖ در نظر گرفته و شرایﻂ و عوامﻞ بازدارنده پیشرفﺖ و ﺗوسﻌه نواحی فوق
مشﺨص و به ﻃور دﻗیﻖ آنها را شناسائی نمود.ﻟﺬا ﻟزوم ایجاد فرﺻتهای شغلی جهﺖ کاﻫﺶ مهاجرﺕ به مادرشهر مشهد و
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پدیده حاشیه نشینی در ایﻦ نواحی اجتناﺏ ناپﺬیر اسﺖ .و با عنایﺖ به پتانسیﻞ ﻫای ﻃبیﻌی و انسانی ﻫر مﻜان در جهﺖ
بهبود وضﻌیﺖ زندگی ساکنیﻦ آن می بایسﺖ برنامه ریزی اﺻوﻟی و مناسﺐ انجام پﺬیرد.
ﻗرار گیری روستاﻫا در فاﺻله ای کم از کالن شهرﻫا و حوزه نﻔوﺫ آنها باعث ایجاد مباحث گوناگونی در ایﻦ رابﻄه شده
اسﺖ.ﻟﺬا ﺗﻌییﻦ حوزه نﻔوﺫ حﻘیﻘی شهری چون مشهد که دومیﻦ شهر بزرگ کشور می باشد مستلزم پﮋوﻫﺶ و بررسی
ﺗاﺛیراﺕ اجتماعی-اﻗتﺼادی ایﻦ شهر با دﻫستان ﻫای واﻗﻊ در ﻫمسایگی مادرشهر مشهد میباشد.
از پتانسیﻞ ﻫای موجود در منﻄﻘه می ﺗوان به وجود کارﺧانجاﺕ و شهرک ﻫای ﺻنﻌتی اﻃراف ﺗوجه داشﺖ که جمﻌیﺖ
فﻌاﻝ روستاﻫای واﻗﻊ در ایﻦ دﻫستان را به سمﺖ ﺧود می کشد.ﻫمﭽنیﻦ وجود موسساﺕ آموزﺵ عاﻟی دانشگاه پیام نور
فریمان و دانشگاه آزاد مشهد در ایﻦ دﻫستان ﺗا حد زیادی ﺗوانسته اسﺖ ﺗامیﻦ کننده نیاز آموزﺵ عاﻟی ساکنیﻦ باشد.از
سوی دیگر وجود شهر فریمان در دﻫستان فریمان،روستاﻫای واﻗﻊ در حوزه نﻔوﺫ ﺧود را جهﺖ ﺗامیﻦ ﺧدماﺕ و بهره مندی
از امﻜاناﺕ به سمﺖ ﺧود می کشد.جﺬﺏ نیروی انسانی به بﺨﺶ ﺻنﻌﺖ ،موجﺐ کمبود ﺧدماﺕ و ﺗامیﻦ نیازﻫای روزانه
ایﻦ دﻫستان گردیده اسﺖ.ﻟﺬا ﺗﺤﻘیﻖ حاضر سﻌی در بررسی نوﻉ و میزان رابﻄه مادرشهر مشهد با دﻫستان فریمان و ﺗاﺛیر
پتانسیﻞ ﻫا و ضﻌﻔهای منﻄﻘه در میزان روابﻂ ایﻦ مادرشهر با دﻫستان فریمان می باشد.
 2.1پﻴشﻴنه پژوهش و مبانی نظری
 .پﻴشﻴنه پژوهش

کسﺐ آگاﻫی درباره ﺗﺤﻘیﻘاﺕ ﻗبلی بررسی ادبیاﺕ پیشنیه ﺗﺤﻘیﻖ ﺧوانده می شود .برای کسﺐ دانﺶ ﺗازه استﻔاده از
دانﺶ ﻗدیمی ضروری اسﺖ( .دیانی،9302،ص)72
جان دیوئی( )Dewey janاعتﻘاد دارد مﻄاﻟﻌه منابﻊ ،به مﺤﻘﻖ کمﻚ میکند ﺗا بینﺶ عمیﻘی نسبﺖ به جنبهﻫای مﺨتلف
موضوﻉ ﺗﺤﻘیﻖ پیدا کند .مﻄاﻟﻌه منابﻊ ،باید ﻫم از منابﻌی باشد که به ﻃور مستﻘیم ،در رابﻄه با موضوﻉ ﺗﺤﻘیﻖ میباشند و
ﻫم از منابﻌی باشند که به ﺻورﺕ غیرمستﻘیم با آن موضوﻉ ،ارﺗباﻁ دارند( .دالور،9301،ص)902
پﮋوﻫشگران شهری باید برای گزینﺶ نوﻉ ﻃرح پﮋوﻫﺶ مورد نظر به مالحظاﺕ زیر ﺗوجه کنند:
 .9مﺤدوده زمانی ،نیروی انسانی و منابﻊ ماﻟی مورد نیاز پﮋوﻫﺶ
 .2نﺤوه و میزان دسترسی به اﻃالعاﺕ و فراﻫم بودن اﻃالعاﺕ مورد نیاز پﮋوﻫﺶ
 .3اﻫداف اساسی از مﻄاﻟﻌه و پﮋوﻫﺶ ()p12,9171 ،Cook and Campbell
ﻫدف از گنجاندن بﺨﺶ پیشینه ﺗﺤﻘیﻖ ،عبارﺕ اسﺖ از:
 .2برﻗراری ارﺗباﻁ منﻄﻘی( )Logic Relationمیان اﻃالعاﺕ پﮋوﻫﺶﻫای ﻗبلی با مسئله ﺗﺤﻘیﻖ
 .1دسﺖیابی به چارچوﺏ نظری و یا ﺗجربی برای مسئله ﺗﺤﻘیﻖ
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 .6آشنایی با روﺵﻫای ﺗﺤﻘیﻖ مورد استﻔاده در پﮋوﻫﺶﻫای گﺬشته
بررسی پیشینه ﺗﺤﻘیﻖ ،ﺗوانایی مﺤﻘﻖ را در انتﺨاﺏ اﻃالعاﺕ مهم و ارﺗباﻁ آنها با یافتهﻫای ﺗﺤﻘیﻖ ،نشان میدﻫد و
چارچوبی برای اجرای ﺗﺤﻘیﻖ ،فراﻫم میآورد .باید ﺗوجه کرد که در ادبیاﺕ موضوﻉ ،آﺧریﻦ دستاوردﻫای علمی ،پیرامون
مسئله ،بررسی میشوند و در پیشینه ﺗﺤﻘیﻖ ،ﺗﺤﻘیﻘاﺕ مشابه ،مورد بررسی ﻗرار میگیرند( .بازرگان و دیگران،
،9376ص)322
در ﺗﺤﻘیﻖ حاضر سﻌی بر آن بوده اسﺖ که از مﻄاﻟﻌاﺕ و پﮋوﻫﺶ ﻫایی که در ﻗاﻟﺐ کتﺐ،مﻘاالﺕ ،گزارﺵ ﻫا ،مجالﺕ
و فﺼﻞ نامه ﻫا و نشریاﺕ و ﻫمﭽنیﻦ جستجو در سایﺖ ﻫای مﻌتبر اینترنتی در زمینه روابﻂ شهر و روستا  ،استﻔاده شود
که در زیر برﺧی منابﻊ کلی در ارﺗباﻁ با موضوﻉ ﺗﺤﻘیﻖ ﺫکر می شود.
یﻜی از مهم ﺗریﻦ منابﻊ در زمینه روابﻂ شهر و روستا  ،کتاﺏ روابﻂ متﻘابﻞ شهر و روستا با ﺗاکید بر ایران ﺗاﻟیف علی
اﺻغر رضوانی بوده اسﺖ .در ایﻦ کتاﺏ ضمﻦ پرداﺧتﻦ به ﺗاریﺨﭽه روابﻂ شهر و روستا به مﻘایسه عوامﻞ موﺛر در ایجاد
ارﺗباﻁ بیﻦ مراکز شهری و روستایی پرداﺧته می شود و با ﺗوجه به رابﻄه نسبی بیﻦ آنها ،اﺛراﺕ آنها را در بهبود بﺨشیدن به
یﻚ رابﻄه متﻌادﻝ مورد ﺗﺤلیﻞ ﻗرار گرفته اسﺖ.
از دیگر منابﻊ مهم که در ایﻦ پﮋوﻫﺶ مورد مﻄاﻟﻌه ﻗرار گرفته اسﺖ می ﺗوان به کتﺐ نظریه ﻫای شهر و پیرامون ،ﺗمرکز
گرایی و عدم ﺗمرکز گرایی و آﺛار آن و کتاﺏ مجموعه مﻘاالﺕ جغرافیا ﺗاﻟیف مﺤمد حسیﻦ پاپلی یزدی و دیگران،ﻫمﭽنیﻦ
پایان نامه کارشناسی ارشد روابﻂ مﻜانی -فﻀایی مادرشهر و مراکز جمﻌیتی پیرامون (مادرشهر مشهد و شهر ﻃرﻗبه از
کتایون علیزاده اشاره کرد.
 .مبانی نظری

.فضا :مجموعه ای از انسانها ،فﻌاﻟیتها و مﺤیﻂ ﻃبیﻌی که ﺧود انسان می سازد و آن را مﺤیﻂ مﺼنوعی نامگﺬاری
می کند می باشد( .آسایﺶ،9372،ص )930از ﻟﺤاظ جغرافیایی و از نظر شبﻜه ﻫای ارﺗباﻃی عاملی ضروری اسﺖ(.ربانی،
اﻗشار کهﻦ،9309 ،ص )37ﻫر فﻀای جغرافیایی فﻀای سازمان یافته ای اسﺖ( .حاﺗمی نﮋاد،9371،ص)29
به عﻘیده میسرا فﻀا حجم زمانی و مﻜانی مجموعه فﻌاﻟیﺖ ﻫایی اسﺖ که انسان در ﻃبیﻌﺖ انجام می دﻫد یا به عبارﺕ
دیگر مجموعه ای از روابﻂ بیﻦ انسان ،مﺤیﻂ و فﻌاﻟیﺖ اسﺖ( .زیاری،9370،ص)31
.مکان :مﻔهوم مﻜان پیﭽیده ﺗر از فﻀاسﺖ و ﺻرفا یﻚ کاﻟبد نمی باشد ،بلﻜه مﻜان با زندگی ،ﺗاریخ ،ارزﺵ ﻫا،
احساساﺕ ،روابﻂ اجتماعی و شیوه ﺗوﻟید مردم پیوند می ﺧورد .از ایﻦ رو در جغرافیای فرﻫنگی جغرافیای پزشﻜی و ...
مﻜان بیﺶ از فﻀا از ساﺧتارﻫای جغرافیایی و سازمانی برﺧوردار میباشد( .شﻜوئی،9370،ص)200
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.کنش متقابل و روابط فضایی :کنﺶ متﻘابﻞ ،یﻚ جریان اسﺖ که دارای چهار بﻌد و یا چهار عنﺼر اﺻلی می
باشد .بﻌد اوﻝ و دوم ،جریان داده ﻫا و ستانده ﻫا را می رساند ،یﻌنی مجموعه حرکاﺗی که بیﻦ مﻜان مرکزی و حوزه آن
اﺗﻔاق می افتد .بﻌد سوم زمان یا روند جریان اﺗﻔاق می افتد و بﻌد چهارم را ﻫزینه ﻫای اﺻﻄﻜاکی فﻀا را ﺗشﻜیﻞ می دﻫد.
(مﺤمودی،9372،ص ) 7کلیه حرکاﺕ و ارﺗباﻃاﺕ به ﻃریﻖ روابﻂ متﻘابﻞ یا کنﺶ متﻘابﻞ در ﻗاﻟﺐ مبادﻟه ﻫا و عرضه و
ﺗﻘاضای ﺧدماﺕ و کاالﻫا فراﻫم می شود .کنﺶ متﻘابﻞ و روابﻂ فﻀایی،در واﻗﻊ بیانگر حرکﺖ مواد ،افراد و اندیشه ﻫا در
مﻜان ﻫای مﺨتلف اسﺖ(.رضوانی،9302 ،ص)20
 .1.2.2.1برنامه ریزی فضایی :منظور از ایﻦ برنامه ریزی ﺗنظیم برنامه ﻫای متناسﺐ با ﺗوسﻌه شهری ،نﺤوه اسﻜان
شهروندان ،فﻌاﻟیتهای آنان و وسایﻞ ارﺗباﻃی برای یﻚ ﻗلمرو اسﺖ( .ربانی ،وحیدا،9301،ص )17
برنامه ریزی فﻀایی به ﺗشﺨیص ،ﺗشریﺢ و ﺗﺼویرگری ساﺧتارﻫای فﻀایی به عنوان بﺨشی از سیستمهای متشﻜﻞ از
روابﻂ دارای مﻌنی می پردازد.برنامه ریزی فﻀایی به برنامه ریزی با یﻚ عنﺼر فﻀایی یا جغرافیایی اشاره دارد.
(سهامی،9306،ص )26
.روستا و روستا نشینی :روستا عبارﺕ اسﺖ از یﻚ مرکز جمﻌیﺖ و مﺤﻞ سﻜونﺖ و کار ﺗﻌدادی ﺧانوار که در
اراضی آن به ع ملیاﺕ کشاورزی اشتغاﻝ داشته و درآمد اکثریﺖ آن از ﻃریﻖ کشاورزی حاﺻﻞ گردد و عرفاً در مﺤﻞ ده یا
روستا شناﺧته شود( .رضوانی،9372،ص )97عرﺻه ﻫای روستایی در سﻄﺢ کشور به عنوان یﻚ واﻗﻌیﺖ مﻜانی-فﻀایی
برآیندی از نظم موﻟﻔه ﻫای متﻔاوﺕ اکوﻟوژیﻜی ،فرﻫنگی ،اﻗتﺼادی ،سیاسی و کاﻟبدی اسﺖ( .ازکیا،9372،ص )27اریﻚ
ساندرﻟند 2می گوید :روستانشینی نوعی زندگی اسﺖ که در ﺧارج از شهرﻫا مسلﻂ شده و با وجود ایﻦ در ﻃی دوره ای
ﻃوالنی یﻌنی بیﻦ انﻘالﺏ شهری و انﻘالﺏ ﺻنﻌتی نﻔوﺫ داشته اند( .پاپلی یزدی و دیگران ،9319ص) 29
.شهر :شهر پدیده ای اسﺖ "مﻜانی -فﻀایی" که در نﻘﻄه ای ﺧاص ایجاد شده ،در فﻀا ﺗﻜامﻞ یافته و با گﺬشﺖ
زمان رشد یافته اسﺖ( .حبیبی،9370 ،ص  )299منظور از شهر منﻄﻘه جغرافیایی اسﺖ که دارای جمﻌیﺖ مشﺨص بوده و
ﺗراکم جمﻌیﺖ در آن وجود داشته و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغاﻝ داشته باشند( .شیﺨی،9308،ص )28ﺗوسﻌه
فﻀایی شهر بدون ﺗوجه به ﺗوانهای مﺤیﻄی و ظرفیﺖ ﺗﺤمﻞ فیزیﻜی مﺤیﻂ ،ضایﻌاﺕ زیسﺖ مﺤیﻄی شدیدی چه در شهر
و چه در نواحی مجاور به بار می آورد( .رﻫنمایی،9367،ص )03فﻀای شهری آن بﺨﺶ از فﻀاسﺖ که به وسیله شهرﻫا
اشغاﻝ شده و یا حداﻗﻞ ب ه ضرورﺕ عملﻜرد درونی کانونهای جمﻌیتی مورد استﻔاده ﻗرار گرفته اسﺖ.
(دوﻟﻔوﺱ،9361،ص ) 998شهر ﻫم از نظر ویﮋگی ﻫای ﻃبیﻌی و ﻫم از حیث ویﮋگی ﻫای انسانی با واحدﻫای دیگر در
ارﺗباﻁ اسﺖ و مﺨﺼوﺻا با منﻄﻘه ای که در آن واﻗﻊ شده اسﺖ روابﻂ متﻘابﻞ دارد( .ﺗوسلی،9372 ،ص)1
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مادرشهر :مادر شهر به مﻌنای یﻚ شهر اﺻلی اسﺖ که می ﺗواند پایتﺨﺖ باشد و یا نباشد .شهری که مرکز ارائه
ﺧدماﺕ درجه اوﻝ در مﻘیاﺱ ملی و یا ناحیه ای اسﺖ( .درئو،9372 ،ص)181
.حوزه نفوذ :اﺻﻄالح حوزه نﻔوﺫ نمایانگر میدان ﺗاﺛیر و نﻔوﺫ ﺧدماﺕ اجتماعی ،اﻗتﺼادی و سیاسی یﻚ شهر
در روستاﻫا ،روستا -شهرﻫا ،شهرکها ،بﺨشها ،شهرﻫای کوچﻚ مجاور آن اسﺖ( .زیاری،9308،ص )78حوزه نﻔوﺫ مستﻘیم
شهر با در نظر گرفتﻦ امﻜان دسترسی به مراکز جمﻌیتی اﻃراف و به ﺧدماﺕ شهری ﺗﻌییﻦ می شود (مجتهد زاده،
،9371ص)901
.روابط فضایی شهر و روستا :بررسی رابﻄه شهر و روستا و ﺗاﺛیراﺕ فﻀایی آن بر سﻜونتگاﻫهای منﻄﻘه از
اعتبار علمی برﺧوردار اسﺖ .ایﻦ روابﻂ می ﺗواند دو جانبه و عادالنه بوده و یا برعﻜس یﻚ جانبه و باعث ﺗسلﻂ بر
روستاﻫا و منﻄﻘه بوده و رشد ناموزون شهرﻫا و عﻘﺐ ماندگی روستاﻫا را باعث شود( .ﺻرافی،9371،ص)21
 .روابط شهر و روستا در ایران
ﺗﺤﻘیﻘاﺗی که روی شهرﻫای مﺨتلف ایران در ایﻦ زمینه انجام گرفته اسﺖ بیانگر نﻔوﺫ عوامﻞ متﻌددی در ایﻦ رابﻄه می
باشد و با ایﻦ ﻫمه شهر با عناﺻر بیرونی ﺧود پیوندﻫای ﻫماﻫنگی برﻗرار نمی کند بلﻜه از پیوندﻫای وابستگی نیز برﺧوردار
اسﺖ(.نظریان،9372،ص 930و ) 931در آغاز روی کار آمدن رضاشاه ،روستاﻫا مﻜان اﺻلی ﺗوﻟید و استﻘرار جمﻌیﺖ به
حساﺏ می آمد که حدود  %72از جمﻌیﺖ کشور را در ﺧود جای داده بود .شهرﻫا عمدﺗا مراکز ﺗجارﺕ ( داﺧلی و
ﺧارجی) و نیز مرکز سیاسی حﻜومﺖ به شمار می رفتند(.حسامیان و دیگران،9303ص )30
بﻌد از انﻘالﺏ روابﻂ شهر و روستا وارد مرحله جدیدی شد .با ﺗﺤوالﺕ ساﺧتاری که در نظام برنامه ریزی کشور
ﻫمزمان با چرﺧشی که از سیاستهای برون زا به راﻫبردﻫای درونزا و ﺗﻌمیم عداﻟﺖ اجتماعی ﺻورﺕ گرفﺖ ،روستا به
عنوان بستر فﻌاﻟیتهای ک شاورزی و اﺻلی ﺗریﻦ عامﻞ در ﺗامیﻦ امنیﺖ غﺬایی کشور و روستاییان به عنوان یﻜی از مهمتریﻦ
اﻗشار ﺗوﻟید کننده جامﻌه در فرایند ﺗوسﻌه ملی جایگاه ویﮋه ای پیدا کردند(.احمدیان،9302 ،ص)09
فروپاشی روابﻂ سنتی در جامﻌه و جایگزینی ﻫرچند ناﻗص روابﻂ سرمایه داری ،از مهمتریﻦ عوامﻞ گرایﺶ به
شهرنشینی در دﻫه ﻫای اﺧیر بوده که سبﺐ دگرگونی شهر و روستا و مهاجرﺕ از روستا به شهر و از شهرﻫای کوچﻚ به
شهرﻫای بزرگ شده اسﺖ( .ﺻاﻟﺤی مرزیجرانی،9303 ،ص )01
.مدل بررسی ارتباطات مکانی اولمن :از آنجا که در ایﻦ پﮋوﻫﺶ از مدﻝ بررسی روابﻂ مﻜانی-فﻀائی اوﻟمﻦ
استﻔاده شده اسﺖ در اینجا به شرح بیشتر ایﻦ اﺻﻞ می پردازیم .ایﻦ مدﻝ بر سه اﺻﻞ استوار اسﺖ:
اصل اول:مکمل بودن
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ﻃبﻖ ایﻦ اﺻﻞ برای شروﻉ و ﺗداوم رابﻄه بیﻦ نواحی جغرافیایی می بایسﺖ ویﮋگی ﻫایی چون مازاد یا کمبود کاالیی
بیﻦ دو نﻄﻘه وجود داشته ب اشد که به عبارﺕ ساده ﺗر نیازمندیهایی مثﻞ ﺗوﻟید کننده بودن نﻘﻄه  Aو مﺼرف کننده بودن
نﻘﻄه  Bموجﺐ ایجاد و ﺗداوم جریان یا رابﻄه بیﻦ ایﻦ دو نﻘﻄه می گردد  .در حﻘیﻘﺖ وجود ﺗﻔاوﺗهایی بیﻦ ایﻦ دو ناحیه
منجر به پیدایﺶ اﺻﻞ مﻜمﻞ بودن می شود .ایﻦ ﺗﻔاوﺕ ﻫای ناحیه ای را می ﺗوان در ﻗاﻟﺐ منابﻊ ﻃبیﻌی و سیستم ﻫای
اجتماعی و فرﻫنگی گنجاند.
 .اصل دوم:وجود فرصتهای مداخله کننده
عنوان فرﺻﺖ ﻫای مداﺧله کننده که در نظر اوﻟمﻦ در مﻜان یﻚ اﺻﻞ جای گرفته اسﺖ ابتدا ﺗوسﻂ S.A.Stoffer
جامﻌه شناﺱ امریﻜایی مﻄرح شد .او ایﻦ اﺻﻄالح را در ارﺗباﻁ با امر مهاجرﺕ انسان ﻫا به کار برد و منظور او از ایﻦ
عنوان چنیﻦ بود که ﺗﻌداد حرکاﺕ انسانی از مبدا به مﻘﺼد متناسﺐ با ﺗﻌداد فرﺻتها در مﻘﺼد و مبدا اسﺖ و یا در حﻘیﻘﺖ
ﺗﻌداد سﻔرﻫا با میزان و ﺗﻌداد فرﺻﺖ ﻫای مداﺧله کننده بیﻦ مبدا و مﻘﺼد در ارﺗباﻁ بوده و سبﺐ ﺗندی و یا کندی حرکﺖ
ﻫای انسانی می شود .ایﻦ اﺻﻄالح بﻌدﻫا عالوه بر جابجایی انسانی ،به جابجایی کاال و میزان ﺗردد و ﺗرافیﻚ بیﻦ دو نﻘﻄه
نیز اﻃالق گردید.مثال نﻘاﻃی که می ﺗوانند کاالﻫای مرغوبتر و ارزانتری ارائه دﻫند فرﺻتی برای ارﺗباﻁ ایجاد می کنند و یا
در ﺗرافیﻚ و حمﻞ و نﻘﻞ وجود و یا عدم وجود شبﻜه ﻫای ارﺗباﻃی و میزان ﻫزینه ﻫای حمﻞ و نﻘﻞ از عوامﻞ مداﺧله
کننده اسﺖ.
.اصل سوم :قابلیت انتقال
ﺗاکید ایﻦ اﺻﻞ بر ﻫزینه حمﻞ و نﻘﻞ کاال بیﻦ دو نﻘﻄه و کیﻔیﺖ کاال می باشد .ﻫزینه حمﻞ و نﻘﻞ کاال بیﻦ مبدا و مﻘﺼد
نشان دﻫنده میزان ارﺗباﻃاﺕ و چگونگی سیستم حمﻞ و نﻘﻞ بیﻦ ایﻦ دو ناحیه جغرافیایی اسﺖ .گروﻫی از کاالﻫا به دﻟیﻞ
کیﻔیﺖ باال و ارزﺵ زیاد ،استﺤﻘاق ﺗﺤمﻞ ﻫزینه ﻫای انتﻘاﻝ و حمﻞ و نﻘﻞ را داشته و در عوض گروه دیگری از کاالﻫا به
دﻟیﻞ بی ارزﺵ و کم اﻫمیﺖ بودن انگیزه الزم در ﺧریدار و فروشنده برای ﺗﺤمﻞ ﻫزینه ﻫای حمﻞ و نﻘﻞ ایجاد نمی کنند
.بدیﻦ ﺗرﺗیﺐ بر اساﺱ مدﻝ اوﻟمﻦ نیاز بیﻦ نواحی اوﻟیﻦ الزمه رابﻄه یا حرکﺖ اسﺖ و ﻃبیﻌتا ﺗﻔاوﺕ ﻫای ناحیه ای ایﻦ
رابﻄه را ﺗسریﻊ و ﺗشدید کرده اسﺖ .از ﻃرف دیگر آن چه در عﺼر ما بیشتر به افزایﺶ ایﻦ نیازﻫا و در نتیجه شدیدﺗر شدن
روابﻂ انسانی کمﻚ کرده افزایﺶ جمﻌیﺖ و عدم وجود امﻜاناﺕ کافی در یﻚ ناحیه جهﺖ برآوردن نیازمندی ﻫای آن
جمﻌیﺖ اسﺖ( .علیزاده،9373،ص 932و)931
 .2روش شناسی پژوهش
 .روش پژوهش

روﺵ ﺗﺤﻘیﻖ حاضر از نوﻉ ﺗوﺻیﻔی -ﺗﺤلیلی و مبتنی بر دیدگاه اﺛباﺕ گرایی اسﺖ .در جمﻊ آوری اﻃالعاﺕ ایﻦ
پﮋوﻫﺶ از روشهای میدانی (مشاﻫده ،پرسشنامه) و کتابﺨانه ای (استﻔاده از کتابها و اسناد و منابﻊ آماری مرﺗبﻂ)استﻔاده
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شده اسﺖ .در روﺵ میدانی پرسشنامه ﺗﻜمیﻞ گردیده و برای ﺗجزیه ﺗﺤلیﻞ اﻃالعاﺕ از نرم افزارﻫای  Excelو  SPSSو
جهﺖ ﺗهیه نﻘشه از  GISاستﻔاده شده اسﺖ.
 .2.2متغﻴر ها و شاخص های پژوهش

دﻟیﻞ عمده برای استﻔاده از روﺵ ﻫای نمونه گیری عامﻞ اﻗتﺼادی می باشد(.کالنتری،9303،ص)290در مﻌنای کلی
ﻫر جزء از جامﻌه را می ﺗوان نمونه آن جامﻌه ﺧواند(.ساروﺧانی،9309،ص)916حجم و اندازه جامﻌه مورد ﺗﺤﻘیﻖ ،میزان
ﺗجانس جامﻌه یا پراکندگی ﺻﻔﺖ یا ﺻﻔاﺕ در جامﻌه ،امﻜاناﺕ و زمان مورد ﺗوجه مﺤﻘﻖ اسﺖ(.حافظ نیا)9370،931،در
ایﻦ پﮋوﻫﺶ از روﺵ نمونه گیری ﺗﺼادفی استﻔاده شده و برای نمونه سه روستا از بیﻦ روستاﻫای دﻫستان فریمان انتﺨاﺏ
گردید.

شکل  .1تقسیمات سیاسی شهرستان فریمان منبع 39/12/22 khorasan.ir:
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.قﻠمرو جغرافﻴایی پژوهش

ﻗلمرو ﺗﺤﻘیﻖ حاضر به شرح ﺫیﻞ می باشد:
.قلمرو مکانی
در ایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ مﺤدوده مورد مﻄاﻟﻌه دﻫستان فریمان در بﺨﺶ مرکزی شهرستان فریمان واﻗﻊ می باشد .مﻄابﻖ آﺧریﻦ
ﺗﻘسیماﺕ کشوری ایﻦ دﻫستان در بﺨﺶ مرکزی شهرستان فریمان واﻗﻊ شده اسﺖ و در موﻗﻌیﺖ ریاضی ﻃوﻝ جغرافیایی
' 31°22و عرض جغرافیایی' 11°97و در ارﺗﻔاﻉ  9388اﻟی  2188متری از سﻄﺢ دریا واﻗﻊ شده اسﺖ.
موﻗﻌیﺖ نسبی ایﻦ دﻫستان از شماﻝ به شهرستان مشهد از شرق به دﻫستان سﻔید سنﮓ و ﻗلندرآباد از بﺨﺶ ﻗلندرآباد
و از جنوﺏ به دﻫستان باال بند و از غرﺏ به دﻫستان سنﮓ بسﺖ منتهی می گردد که ﻃبﻖ سرشماری عمومی نﻔوﺱ و
مسﻜﻦ ساﻝ  ،9318جمﻌیﺖ ایﻦ دﻫستان باﻟغ بر  98228نﻔر بوده اسﺖ.
.قلمرو زمانی
ﻗلمرو زمانی ﺗﺤﻘیﻖ حاضر حد فاﺻﻞ ساﻟهای  9312ﺗا  9313میباشد.
 .9یافته های پژوهش بحث اصلی
 میزان روابﻂ متﻘابﻞ مادر شهر مشهد با روستاﻫای واﻗﻊ در دﻫستان فریمان ،به فاﺻله مﻜانی-زمانی آنها بستگی دارد.
بر اساﺱ بررسی ﻫای میدانی ﻫرچه فاﺻله روستاﻫا ﺗا مشهد کمتر اسﺖ بیشتر مایﻞ ﻫستند مایﺤتاج ﺗﺨﺼﺼی و عمده
را به جای شهر فریمان ،از شهر مشهد به دﻟیﻞ وجود مراکز ﺗامیﻦ کاال و فروشگاه ﻫای عمده عرضه کننده کاال با ﻗیمﺖ
مناسﺐ ﺗر و کیﻔیﺖ بیشتر ﺗامیﻦ کنند.ﻫمﭽنیﻦ ﻃبﻖ پرسشنامه ﻫای ﺗﻜمیﻞ شده میزان  %31مراجﻌاﺕ به دﻟیﻞ دیدار با
آشنایان و  %32مراجﻌاﺕ با ﻫدف زیارﺗی بوده اسﺖ.
به استناد شﻜﻞ شماره ( )9و ﻃبﻖ جدوﻝ شماره( ،)9با کاﻫﺶ فاﺻله روستاﻫای نمونه از مادرشهر مشهد میزان ارﺗباﻁ
بیشتر می شود .بنابرایﻦ می ﺗوان چنیﻦ استنباﻁ کرد که بﻌد مسافﺖ ﺗﻌییﻦ کننده میزان ارﺗباﻁ میباشد.
جدول  .1مقایسه درصد و نوع مراجعات ساکنین روستاهای نمونه به مادرشهر مشهد با توجه به مسافت
مسافت تا شهر مشهد

دیدار با خویشاوندان

زیارت

نام
سنگ آتش

20Km

%96

%91

لوشاب فریمان

08Km

%99

%98

کالته آخوند

19Km

%0

%7

منبﻊ:نگارندگان

بررسی رابﻄه مﻜانی – فﻀایی مادرشهر مشهد و دﻫستان فریمان



 ارﺗباﻁ دﻫستان فریمان با مادر شهر مشهد ،به ﻃور عمده اﻫداف بهره مندی از امﻜاناﺕ و ﺧدماﺕ و ﺗامیﻦ نیازﻫای
درمانی (بیمارستان)و ﺧرید مایﺤتاج روستا ،ﻫمﭽنیﻦ زیارﺕ میباشد.
شهر مشهد ،به عنوان دومیﻦ کالن شهر کشور،به عنوان کانون اﺻلی استﻘرار امﻜاناﺕ وﺧدماﺕ مرکزیﺖ در سﻄﺢ منﻄﻘه
و فرامنﻄﻘه و حتی ملی و فراملی می باشد در حاﻟی که مﺤیﻂ پیرامون مشهد و نﻘاﻁ جمﻌیتی کوچﻚ و یا میانه اندام اﻃراف
آن از ایﻦ موﻗﻌیﺖ برﺧوردار نیستند.وجود ایﻦ ﺧال و ﺗﻔاوﺕ فاحﺶ سﻄﺢ امﻜاناﺕ و ﺧدماﺕ بیﻦ دو مرکز جمﻌیتی
ارﺗباﻃاﺕ و ﺗبادالﺗی را رﻗم می زند که با اﺻﻞ اوﻝ اوﻟمﻦ ،ﻗابﻞ استدالﻝ و ﺗﻄبیﻖ اسﺖ.اوﻟمﻦ در اﺻﻞ اوﻝ ﺧود مﻌتﻘد
اسﺖ که وجود نیاز بیﻦ نواحی جغرافیایی اوﻟیﻦ الزمه ایجاد رابﻄه یا حرکﺖ اسﺖ .نیازﻫای زیستی یﻜی از عوامﻞ ایجاد
ارﺗباﻁ اسﺖ .ﺗامیﻦ مایﺤتاج اوﻟیه و ﺧرید روزمره مردم دﻫستان فریمان مﻌموال در سﻄﺢ دﻫستان و شهر فریمان ﺗامیﻦ می
گردد ﺗنها  %7پرسﺶ شوندگان ،برای ﺧرید مایﺤتاج روزانه به شهر مشهد مراجﻌه می نمایند که ایﻦ آمار مﻌموال مربوﻁ به
ﺻاحبان مشاغﻞ آزاد در روستاﻫا می باشد .بنابرایﻦ نیازﻫای زیستی با ﺗوجه به نتایﺞ ﺗﺤلیﻞ ،نمی ﺗواند عاملی جهﺖ برﻗراری
ارﺗباﻁ باشد.در زمینه اشتغاﻝ ،دﻫستان فریمان ﺧودکﻔاسﺖ .وجود مراکز ﺻنﻌتی و کارﺧانجاﺕ در سﻄﺢ دﻫستان(شهرک
ﺻنﻌتی کاویان و ﻫمﭽنیﻦ کارﺧانجاﺕ پی رامون شهر فریمان مانند کارﺧانه ﻗند فریمان ،زمینه اشتغاﻝ عمده روستاییان را
فراﻫم آورده اسﺖ به حدی که ساکنیﻦ دﻫستان فریمان در ایﻦ ﺧﺼوص به شهر مشهد مراجﻌه ای ندارند .بر اساﺱ یافته
ﻫای ﺗﺤﻘیﻖ ،نیاز شغلی دﻫستان فریمان در مجموعه شهری شهرستان فریمان به دﻟیﻞ وجود کارﺧانجاﺕ ﺗوﻟیدی و شهرک
ﺻنﻌتی کاویان ﺗامیﻦ می گردد.با ﺗوجه به ضﻌف مراکز ﺗامیﻦ مایﺤتاج ﺗﺨﺼﺼی و عمده در سﻜونتگاﻫهای واﻗﻊ در دﻫستان
فریمان و مراجﻌه روستائیان جهﺖ ﺗامیﻦ ایﻦ نیازﻫا،ﻫمﭽنیﻦ نیاز مﻌنوی ساکنیﻦ جهﺖ زیارﺕ به مادرشهر مشهد ،بر اساﺱ
اﺻﻞ دوم اوﻟمﻦ ارﺗباﻁ دﻫستان فریمان با مادر شهر مشهد ،به ﻃور عمده با اﻫداف بهره مندی از امﻜاناﺕ و ﺧدماﺕ و
ﺗامیﻦ نیازﻫای درمانی (بیمارستان)و ﺧرید مایﺤتاج روستا ،ﻫمﭽنیﻦ زیارﺕ می باشد.
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شهرک صنعتی کاویان

روستای سنگ آتش

شهر فریمان
کارخانه قند فریمان

روستای لوشاب فریمان
روستای کالته آخوند

شکل  .2روابط شغلی و نیازهای زیستی روستاهای نمونه با مراکز صنعتی پیرامون و شهر فریمان
منبﻊ:ﺗرسیم نگارندگان

دیدار با اﻗوام و ﺧویشاوندان مهمتریﻦ دﻟیﻞ ایجاد رابﻄه بیﻦ دو مرکز جمﻌیتی مادرشهر مشهد و دﻫستان فریمان می
باشد که با ﺗوجه به اﻃالعاﺕ بدسﺖ آمده حدود  %36مراجﻌاﺕ را به ﺧود اﺧتﺼاص داده اسﺖ.
پاسخ به نیازﻫای فرﻫنگی ،مﺬﻫبی ،علﺖ دوم ارﺗباﻁ بیﻦ دو مرکز جمﻌیتی اسﺖ به نﺤوی که میزان  %32مراجﻌاﺕ با
ﻫدف مﺬﻫبی بوده اسﺖ.
آموزﺵ به مﻔهوم رشد و شﻜوفایی می ﺗواند دﻟیلی بر ارﺗبﻂ بیﻦ دو مرکز باشد.ﻃبﻖ بررسیهای میدانی به عمﻞ آمده،
وجود دانشگاه آزاد و پیام نور فریمان،ﺗامیﻦ کننده نیازﻫای آموزﺵ عاﻟی ساکنیﻦ دﻫستان می باشد که می ﺗواند با ﺗوجه به
اعزام اساﺗید و نیروﻫای ﺗﺨﺼﺼی و دانشجویان از مشهد به دانشگاه ﻫای منﻄﻘه عاملی جهﺖ برﻗراری ارﺗباﻁ از مادرشهر
مشهد و دﻫستان فریمان باشد.

بررسی رابﻄه مﻜانی – فﻀایی مادرشهر مشهد و دﻫستان فریمان



مشهد

شهرک ﺻنﻌتی کاویان

فریمان

شکل  .9نیازهای متقابل آموزشی مادرشهر مشهد و دهستان فریمان ،منبﻊ :ﺗرسیم نگارندگان

با ﺗوجه به استﻘرار امﻜاناﺕ زیربنایی بهداشﺖ و درمان ،آموزﺵ و  ...ﻫمﭽنیﻦ وجود بارگاه ملﻜوﺗی حﻀرﺕ امام
رضا(ﻉ) ،و رابﻄه ﺧویشاوندی ،ارﺗباﻁ فﻀایی و مﻜانی بیﻦ مادرشهر مشهد و شهرستان فریمان بر ﻗرار می باشد.

جدول  .2درصد علل مراجعه ساکنین روستاهای نمونه به شهر مشهد
درصد فراوانی نسبی

علت مراجعه به مشهد

%6190

بهداشت و درمان

%2109

آموزشی

%7107

اداری

8

تفریحی
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اشتغال

8

فرهنگی

%32182

مذهبی

%9161

فروش محصوالت

%7107

خرید مایحتاج روزانه

%8116

تعمیر وسایل و ماشین آالت

%31131

دیدار با آشنایان و دوستان

%9161

اقامت فصلی

%3113

سایر

%988

مجموع

منبﻊ:نگارندگان
 .4نتﻴجه گﻴری و پﻴشنهادهای تحقﻴق

 و جود نیاز به عنوان اوﻟیﻦ عامﻞ باعث ایجاد ارﺗباﻁ متﻘابﻞ بیﻦ دو مرکز جمﻌیتی مادرشهر مشهد و دﻫستان فریمان
شده اسﺖ.
 اﺛر گﺬاری مادرشهر بر دﻫستان فریمان در ابﻌاد مﺨتلف فرﻫنگی ،اﻗتﺼادی و اجتماعی ﻗابﻞ مشاﻫده اسﺖ.
 نرخ بیﻜاری در دﻫستان فریمان ،پاییﻦ و نرخ سواد در سﻄﺢ کم می باشد.
 روند ﺗوجه به مشاغﻞ ﺧدماﺗی در دﻫستان فریمان ،مانند آنﭽه در شهرﻫای بزرگ می گﺬرد رو به فزونی اسﺖ.
 سﻄﺢ عمومی درآمد در روستا نسبﺖ به ﻫزینه ﻫای موجود پاییﻦ ﺗر اسﺖ.
 میزان رضایﺖ از زندگی در روستاﻫا به علﺖ حس ﺗﻌلﻖ ﺧاﻃر و سﻄﺢ پاییﻦ ﺗوﻗﻌاﺕ،باال بوده و میزان ﺗمایﻞ به
سﻜونﺖ در مادرشهر مشهد به دﻟیﻞ پیﺶ بینی عدم آینده ای روشﻦ ،در سﻄﺢ پاییﻦ ﺗری بوده اسﺖ.

بررسی رابﻄه مﻜانی – فﻀایی مادرشهر مشهد و دﻫستان فریمان



 بیشتر روستاییان در بﺨﺶ کشاورزی و پس از آن با ﺗوجه به وجود کارﺧانجاﺕ پیرامون و شهرک ﺻنﻌتی کاویان
در بﺨﺶ ﺻنﻌﺖ اشتغاﻝ دارند.
 مراجﻌه به شهر مشهد با ﻫدف ﺗامیﻦ نیازﻫای درمانی ،مﻌموال جهﺖ مداوا در بیمارستانهای مادرشهر مشهد بوده
اسﺖ.
 مردم دﻫستان فریمان به واسﻄه ﺗﻌلﻖ ﺧاﻃر به روستایی که در آن ساکنند ،گرایشی به مهاجرﺕ به شهرمشهد را
ندارند.
 بیﺶ از  %08درآمد روستاییان از فﻌاﻟیﺖ ﻫای کارگری در کارﺧانجاﺕ ﺗامیﻦ می شود.
 مردم دﻫستان فریمان با ﻫدف ﺗﻔریﺤی و فرﻫنگی(مﻄاﻟﻌه،کتابﺨانه،ﺗئاﺗر و  )...به شهرﻫای مشهد و فریمان مراجﻌه ای ندارند
که نمایانگر عدم ﺗوجه به امر ﺗﻔریﺢ و فرﻫنﮓ در سﻄﺢ دﻫستان می باشد.
در ﺗدویﻦ برنامه کشورﻫای پیشرفته ،برنامه ریزی از پاییﻦ به باال ،نسبی و ﻗابﻞ ﺗغییر می باشد .در فرایند ارائه پیشنهاداﺕ
به مﺼاحبه ﻫای انجام شده با مسئوﻟیﻦ بهداشﺖ ،شوراﻫای روستا و مردم ﺗوجه شده اسﺖ.چرا که پایه برنامه ریزی موفﻖ
که امر مشارکﺖ را نیز سبﺐ میشود ،ﺗوجه به ﺧواسته ﻫای مردمی میباشد.


صنعتی کردن روستاها

وضﻌیﺖ فﻌلی ﺻنایﻊ کوچﻚ روستایی دﻫستان فریمان نمی ﺗواند جوابگوی نیروی کار مازاد بﺨﺶ کشاورزی ،ﺗﻔاوﺕ
چشمگیر سﻄﺢ رفاه دﻫستان فریمان و شهر فریمان با مادر شهر مشهد و ﺗوسﻌه اﻗتﺼادی و اجتماعی در روستاﻫای دﻫستان
فریمان باشد.ﻫمﭽنیﻦ ﺻرف زراعﺖ نمی ﺗواند اشتغاﻝ کافی و بهره وری ایجاد کند  .بدیﻦ جهﺖ باید به ایجاد اشتغاﻝ سود
آور غیر زراعی مانند ایجاد شهرک ﻫای ﺻنﻌتی نیز پرداﺧﺖ ﺗا ﺗﻔاوﺕ درآمد شهرنشینان و روستانشینان افزایﺶ نیابد و
مهاجرﺕ روستاییان به شهر کاﻫﺶ پیدا کند.در بیﻦ راﻫبردﻫا ،راﻫبردﻫای مبتنی بر رویﻜرد اﻗتﺼادی ،از عمده ﺗریﻦ روشهای
افزایﺶ کیﻔیﺖ زندگی به شمار می رود.در ایﻦ راﻫبرد ،ﺗوسﻌه کشاورزی در فرایند ﺗوسﻌه روستایی حائز اﻫمیﺖ اسﺖ ،اما
در عیﻦ حاﻝ ﺗوسﻌه فﻌاﻟیﺖ ﻫای ﺻنﻌتی روستایی نیز مورد ﺗوجه ﻗرار می گیرد.چنانﻜه اﺗﺨاﺫ سیاسﺖ ایجاد شهرک ﺻنﻌتی
کاویان در ﺗامیﻦ اشتغاﻝ روستاییان و ﺗثبیﺖ جمﻌیﺖ در سﻄﺢ دﻫستان ،ﻗابﻞ ﺗﻘدیر اسﺖ.
اﻫداف عمده راﻫبرد ﺻنﻌتی کردن روستاﻫا را می ﺗوان ایﻦ گونه برشمرد:
 .9ایجاد اشتغاﻝ غیر کشاورزی برای روستاییان بیﻜار یا نیمه بیﻜار
 .2ﻫمیاری در جلوگیری از جریان مهاجرﺕ به مراکز شهری
 .3ﺗﻘویﺖ پایه ﻫای اﻗتﺼادی در مراکز روستایی
 .2استﻔاده بیشتر از مهارﺕ ﻫای موجود در مناﻃﻖ روستایی
 .1فرآوری ﺗوﻟیداﺕ کشاورزی مﺤلی و ...
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 .6ﺗهیه نهاده ﻫای اساسی و کاالﻫای مﺼرفی برای کشاورزان و دیگر افراد مﺤلی
می بایسﺖ مزایای ﺗوسﻌه ﺻنﻌﺖ روستایی به سمﺖ روستاییان فﻘیر سوق داده شود.در ﺻورﺗی که مزایای راﻫبرد ﺻنﻌتی
شدن روستاﻫا با مزیﺖ ﻫای ﺻنایﻊ کوچﻚ ﺗلﻔیﻖ شود ،می ﺗواند نﻘﺶ ﻗابﻞ ﺗوجهی در دستیابی به اﻫداف اﻗتﺼادی و
اجتماعی ﺗوسﻌه روستایی داشته باشد.
 توجه به سیاست های طرح مجموعه شهری مشهد

در ﻃرح مجموعه شهری مشهد به ﺗوسﻌه ﺻنﻌتی مﺤور مشهد –فریمان ﺗوجه زیادی شده اسﺖ .در ایﻦ ﻃرح بر پر
رنﮓ شدن نﻘﺶ شهرک ﺻنﻌتی کاویان ،و ایجاد پهنه مجتمﻊ ﻫای دامﭙروری و پهنه ﻫای مستﻌد ﺗوسﻌه مﻌادن،ﻫمﭽنیﻦ
ایجاد و ﺗوسﻌه مﺤور ارﺗباﻁ ﺗرانزیتی جاده ای و ریلی (مشهد-بندرعباﺱ،مشهد-فریمان) ﺗاکید شده اسﺖ.
 اختصاص اعتبارات و امکانات مورد نیاز در برنامه و بودجه

دﻫستان فریمان ،دارای امﻜاناﺕ زیربنایی و روبنایی کافی نمی باشد .اﺗﺨاﺫ سیاسﺖ جهﺖ ایجاد کانونهای درمانی ،می
ﺗواند به نﺤو ﻗابﻞ مالحظه ای از حجم مراجﻌاﺕ با ﻫدف درمان به مادرشهر مشهد بﻜاﻫد.ﻫمﭽنیﻦ عمده نیاز اﻫاﻟی روستای
نمونه سنﮓ آﺗﺶ گازکشی می باشد که باید مسئوالن در ﺗدویﻦ برنامه و بودجه ساالنه به آن ﺗوجه داشته باشند.
پیشنهادها

 .9استﻔاده ﻫرچه بیشتر از نﻘﺶ اﻫاﻟی بومی روستا در روند ﺗوسﻌه روستا
 .2ﺗﻘویﺖ امﻜاناﺕ زیربنایی و روبنایی شهر فریمان به عنوان عاملی در جهﺖ کاﻫﺶ مراجﻌاﺕ مردم به مادرشهر مشهد با
ﻫدف ﺗامیﻦ نیازﻫا
 .3ﺗوجه به بﺨﺶ کشاورزی و دامداری ،احیای ﺧاک جهﺖ بهره برداری روستاییان و ایجاد بازار ﺗﻘاضای دامﭙروری
 .2ایجاد ﺗﻌاونی ﻫای روستایی جهﺖ اعﻄای ﺗسهیالﺕ به روستاییان
 .1اعﻄای سهمیه دارو به ﺧانه بهداشﺖ روستاﻫا از سه ماه یﻜبار به ﻫر ماه یﻜبار
 .6ایجاد ﺗسهیالﺕ ساﺧﺖ و ساز برای روستاییان و اعﻄای وام با مبلغ کافی جهﺖ ساﺧﺖ مسﻜﻦ مﻘاوم
 .7ارﺗﻘای وضﻌیﺖ دسترسی روستاﻫا وﺗوسﻌه شبﻜه مﻌابر و اﺻالح ﻫندسی آنها
 .0برق کشی و ایجاد روشنایی کافی در سﻄﺢ مﻌابر روستا
 .1ایجاد سیستم مجهز دفﻊ زباﻟه در روستاﻫا
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Investigation of Locational-Spatial Relation between Mashhad
Metropolis and Fariman Rural Districts

Extended abstract
1. Introduction
Study of relations between urban and rural areas in order to understand the problems of urbanism
and emergence of appropriate solutions for establishing a balanced urban and rural development,
seem to be needed (Rezvani, 2004, p24).
Since the bulk of the population of developing countries live in rural areas and face with the
problem of unemployment and poverty, the important issue is the place of the economic activities
which can include large cities and their suburbs and small towns and villages and their suburbs.
(Shariyeh, 1995, P42).
In present article, locational-spatial relation between Mashhad Metropolis and Fariman
rural districts is proposed and various aspects of the economic, demographic, services ,... effects of
Mashhad Metropolis on this district are examined.








2.Methodology
The current study has a descriptive-analytic approach. In the field study, questionnaires have
been filled and to analyze data Excel and SPSS software are used; GIS is used for mapping. In this
study, three villages were randomly selected.
3. Result
Needs as the first factor have led mutual relation between the two centers of population, Mashhad
Metropolis and Fariman districts.
Trend of attention to service jobs is increasing in Fariman district.
Most of villagers are firstly engaged in agriculture and then, according to the factories and
industrial park around of there, in industry.
Travel to the city of Mashhad has been to meet the needs of treatment, usually for treatment in
hospitals in Mashhad metropolis.
Over 80% of rural income comes from labor activities in factories.
4. Conclusion
The level of mutual relations of Mashhad Metropolis with the villages located in Fariman district
is correlated with the space-time distance.
The less the distance of villages to Mashhad, according to field surveys, the more the tendency of
the people to provide their major and specialized requirements from the city of Mashhad instead
of Fariman district due to the wholesale and high quality stores. In addition, according to the survey
results, 35% of referrals were for the purpose of meeting the acquaintances and 32% were for the
purpose of pilgrimage.
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The correlation between Fariman district and Mashhad Metropolis is mainly with the aim to benefit
from the facilities and services, meet the needs of healthcare (hospitals), and buy village necessaries
and pilgrimage.
Mashhad Metropolis is the main focus of the central services and facilities in the region and beyond
and even national and international, while around Mashhad and the small population areas
surrounding it do not have this opportunity. The existence of this gap and high differences of
facilities and services between the two population centers extend some exchanges which is
reasonable and matching with the first principle of Ullman. In his first principle, Ullman believes
that the need between the geographical areas is the first requirement of creating relationship or
move.
5. Key words
Spatial consequences, Fariman districts, Mutual relations, Rural settlements, Mashhad Metropolis

