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تقسيمات سياسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه
(مورد مطالعه :تقسيم استان خراسان بزرگ)
مرتضی محمدپور جابری ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

پذیرش مقاله1393/09/30 :

تأیید مقاله1394/1/11 :

چکيده
الگوی نظام شهری هر منطقه در طول زمان تحت تأثير عوامل مختلفی شکل میگيرد که در ايرن برين دولرتهرا و
تصميمات دولتی نقش برجستهای در شکلدهی به شبکۀ شهری و روابط سکونتگاهی ايفامیکند .از جمله ابزارهرای
قدرتمند دولت در اين زمينه که با انگيزة تمرکززدايی صورت مریگيررد ،سرازماندهی سياسری فضرا و تقسريمات
کشوری است .بر همين اساس ،اين پژوهش با هدف بررسی تأثيرات تقسيمات سياسری -اداری اسرتان خراسران
بزرگ بر نظام شهری منطقه تدوين يافته است .نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن مبتنی بر روش توصريفی-
تحليلی است که با توجه به ماهيت موضوع ،مطالعهای روندی و مقايسرهای انجرام شرده اسرت .بررای جمرعآوری
اطالعات از منابع کتابخانهای و نيز آمارهای رسمی استفاده شده است .به منظور پرردازش دادههرا از تکنيرکهرا و
مدلهای منطقهای شامل شاخصهای نخست شهری ،ضريب کششپذيری ،مدل آنتروپی و ضريب جينی اسرتفاده
شد .نتايب بررسیها نشان میدهد که تقسيم استان بر نظام شهری منطقه تأثيرگذار بوده و به تمرکززدايی جمعيتی
و تقويت شهرهای کوچک و ميانی کمک کرده است .هر چند اين تغييرات چشمگير نبود و عدم تعرادل جمعيتری در
بين شهرهای استان خراسان بزرگ همچنان مشهود است.

کليدواژهها :استان خراسان ،تعادل منطقه ای ،تقسيمات سياسی فضا ،تمرکززدايی.
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مقدمه
شهرها نظامهایی پویا و در عین حال پیچیدهاند که کنترل املب امور اقتصادی -اجتمـاعی هـر منطقـهای را داراینـد و در
فرایند توسعت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ساختار فضایی بهینت سرزمین نقش تعیـینکننـدهای دارنـد (ایـزدی:1372 ،
 .)58نظام شهری عبارت است از مجموعهای از شهرهای وابسته به همدیگر که ساختار نظام سـکونتگاههـای شـهری در
یک ناحیه ،منطقه ،سرزمین و جهان را پدید میآورد .نظام شهری تنها منحصر به مجموعهای کالبدی از سـکونتگاههـای
شهری نیست ،بلکه همچنین شامل جریانها و ارتباطاتی مثل جریان جمعیت ،سرمایه ،عوامل تولید ،ایدههـا ،اطالعـات و
نوآوریها در میان این سکونتگاهها نیز میشود (عظیمی .)53 :1381 ،نظام شهری تجسم فضایی اقتصاد سیاسی و نحـوۀ
مدیریت سرزمین در یک کشور است (تقوایی و صابری .)55 :1389 ،بنابراین ،از آنجا که شـبکت شـهری هـم بـه مفهـوم
فضایی و هم به مفهوم اقتصادی از نظام مبادله و دادوستد شهرها بر اساس عملکرد پایهای آنها حاصل میشـود و علـت
بسیاری از مشکالت را در بر میگیرد ،شناخت چگونگی این شبکه و تغییـرات آن در منطقـه روشـنگر حـداقل بخشـی از
مسائل است (اعتماد ،) 34 :1373 ،زیرا مطالعت سازمان فضـایی شـبکت شـهری بیـانگر بسـیاری از مسـائل نظیـر علـل و
چگونگی جابهجایی نیروی انسانی و سرمایهها در بین شهرها و تمرکز آنها در یک منطقه یا ناحیت شهری است (مستوفی
الممالکی.)12 :1380 ،
الگوهای متفاوتی که نظامهای شهری به خود میگیرند برایندی از تعامل و کنش متقابل نیروها و نهادهای اجتمـاعی
مؤ ریاند که از جمله مهمترین آنها در شرایط کنونی میتوان بـه عـواملی مثـل دولـت ،بـازار ،جنـبشهـای اجتمـاعی،
تحوالت فناوری ارتباطی ،محرک های خارجی ،ساخت کنونی سازمان فضایی و جزآن اشاره کرد (عظیمـی.)122 :1381 ،
امروزه ،دولتها و تصمیمات دولتی یکی از مهمتـرین عوامـل تأ یرگـذار در شـکلدهـی الگـوی سلسـهمراتـب و روابـط
سکونتگاهی است .در این رابطه راندینلی معتقد است تأ یر نافذ و عظیم سرمایهگذاری دولتی در ایجاد کالنشهرها نشـان
میدهد که دولت ها قادرند در رشد شهرهای متوسط از طریق تمرکززدایی یا تجمیع تأ یر بگذارند و توزیع متعادلتـری از
جمعیت شهری و فعالیتهای تولیدی -اقتصادی ایجاد نمایند (صرافی .)132 :1377 ،از جمله ابزارهای قدرتمند دولت در
این زمینه سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری است .تقسیمات سیاسی فضا به روشهای مختلفی ماننـد انتـزاع،
الحا  ،ادمام و ارتقا در سطوح مختلف ناحیهبندی سیاسی فضای کشور دچار تغییر میشود .در قالب ارتقای سطح سیاسی،
واحد سیاسی -اداری پایینتر به سطح باالتر منتقل میشود .به طور طبیعی ،همزمان بـا ارتقـای سـطح سیاسـی در یـک
سرزمین ،تمام شئونات داخلی آن سرزمین نیز با دگرگونیهایی همراه خواهد شد (احمدیپور و همکاران.)123 :1391 ،
سازماندهی سیاسی فضا رابطت تنگاتنگی با الگوهای رشد و توسعت اقتصادی از یکسو و الگوهای کالبـدی فضـایی از
سوی دیگر دارد .این سازماندهی با دو هدف بهینهکردن مکانها و بهینه کردن کارکردها و فعالیتها صـورت مـیپـذیرد
(ابراهیمزاده .)36 :1386 ،نظام تقسیمات کشوری متضمن روشهایی در جهت تجدیدنظر در مقررات و رویههاسـت تـا از
آن راه شرایط تحقق توسعت اقتصادی و اجتماعی ،بهویژه توسعت پایدار را فراهم آورد (اطاعـت و موسـوی .)58 :1387 ،در
این بین تعیین مرز واحدهای اداری -سیاسی از یک سو و تعیین مرکزیـت ایـن واحـدها از سـوی دیگـر دو لبـت حسـاس
تقسیمبندی فضاست .به عبارتی ،مرکزیت ،مجاورت و مرزهای واحد اداری و سیاسی سه پـارامتر اصـلی در تقسـیمبنـدی
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فضای «تقسیمات کشوری» است (پورطاهری و همکاران .)30 :1390 ،بدین ترتیـب ،بـه نظـر مـیرسـد کـه تقسـیمات
کشوری از اهم مسائلی است که برای هر گونه برنامهریزی در سطح کشور به طور اعم و برنامهریزی ناحیـهای در سـطح
واحدها به طور اخص جهت ادارۀ بهتر و بهرهبرداری بیشتر از استعدادها ضرورت دارد (بدیعی.)213 :1367 ،
طی چند دهت اخیر در ایران به مبحث ارتقای سـطوح مـدیریت سیاسـی فضـاهای جغرافیـایی در قالـب شـکلدهـی
استانهای جدید توجه شده است ،بهطوری که پس از انقال اسالمی در ایران تعداد استانهای کشور از  24استان به 31
استان رسید .بدیهی است در این بین چندین شهر به عنوان مراکز استان ،نقشهای جدیدی پذیرفتهاند ،شهرهای بسیاری
به مراکز شهرستانهای تازهتأسیس ارتقا یافتهاند و بسیاری از روستاها تبدیل به نقاط شهری شدهاند و در عین حال جهت
و شدت بسیاری از جریانهای اداری ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بین نقطت شهری تغییر یافته است .بـالطبع بـا اعمـال
چنین تصمیماتی و ارتقای جایگاه این شهرها نظام شبکت سکونتگاهی در سطح منطقه و کشور تحت تأ یر قرار میگیرد و
تغییر مییابد.
کارکرد تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه تمام نظامهای سیاسی باشد عبارت است از تأمین خـدمات و امکانـات
برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایینترین سطح سیاسی (احمدی پور و همکاران .)369 :1385 ،در واقع،
هدف کلی تقسیم کشوری تهیت چارچو و بستری مناسب برای تداوم بقای ملی ،امنیت ملـی و تسـهیل توسـعت متـوازن
منطقهای است (کریمیپور .)4 :1381،استان خراسان بزرگ از جمله استانهایی است کـه ایـن تقسـیمات فضـایی در آن
اتفا افتاده و بسیاری از سکونتگاههای آن ارتقای نقش یافتهاند .این استان در سال  1383به سه استان خراسان شـمالی،
رضوی و جنوبی تفکیک شد و از آنجا که کارکرد اصلی تقسیمات کشـوری تمرکززدایـی در ادارۀ سـرزمین و سـهولت در
اعمال ارادۀ ملی است (پورطاهری و همکاران ،) 28 :1390،بنـابراین سـؤال اصـلی ایـن پـژوهش ایـن اسـت کـه آیـا بـا
تمرکززدایی اداری -سیاسی صورت گرفته در استان خراسان بزرگ ،نظام شهری منطقه از آن متأ ر شده و نمـود فضـایی
آن در کاهش سطح نخستشهری کالنشهر مشهد ،تقویت شهرهای میانی و کوچک و نیز توزیع متعادلتر جمعیت تبلور
یافته است؟

مالحظات نظری
تقسيمات سياسی فضا
شکلدهی استانها و ایالتهای جدید در قالب تقسیمات سیاسی فضا و تغییر سیاسـت در نحـوۀ کنتـرل و ادارۀ نـواحی از
شکل متمرکز به صورت میرمتمرکز ،پارادایم جدیدی محسو میشود که از اواخر قرن بیستم و آماز قرن بیستویکم در
معادالت کنترل و مدیریت کشورها ضرورت تشخیص داده شده است .در این معنا تمرکززدایی انتقال یا واگذاری قدرت و
اختیارات برنامهریزی ،تصمیمگیری یا مدیریت از دولت به کارگزارهای وابستت آن ،واحـدهای تابعـت دولـت ،شـرکتهـای
عمومی نیمهمستقل ،مقامات محلی ،مقامات اجرایی یا سازمانهای میردولتی تعریف میشود (.)UNDP, 2008: 5
سازماندهی سیاسی فضا در هر کشوری با در نظر گرفتن سابقت تاریخی و فرهنگـی ،شـرایط جغرافیـایی ،اقتصـادی و
سیاسی و متغیرهای دیگر جهت اعمال حاکمیت و نیز عرضت خدمات عمومی ایفاد میشود (ودیعی .)10 :1349 ،تقسیمات
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کشوری ،سلسلهمراتبی اداری -سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتـر بـرای سـهولت اداره و تـأمین امنیـت
بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است (اعظمی و دبیری .)148 :1390،هر حکـومتی بـرای ادارۀ قلمـرو سـرزمینی خـود
ناگزیر است کشور را به واحدهای اداری کوچکتر تقسیم کند تا بتواند در زمینت اعمـال حاکمیـت و نیـز عرضـت خـدمات
عمومی آن را به کار گیرد و ایفای نقش کند (امیر احمدیان.)11 :1383 ،
ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشت تاریخی دارد .تا آنجا که بررسیهای تـاریخی
نشان میدهد ،اولین تجربت تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان برمیگردد (احمدیپـور و همکـاران.)62 :1385 ،
اما اولین قانون تقسیمات کشوری به نام «قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام» در سال  1286شمسی
یک سال پس از اعالم مشروطیت به تصویب رسید .به موجب این قانون که در حقیقت زیربنای قـانون فعلـی تقسـیمات
کشوری است ،ایران به چهار ایالت آذربایجان ،خراسان ،فارس ،کرمان و بلوچستان تقسیم و هـر ایالـت بـه چنـد والیـت
حاکمنشین و هر والیت به چند بلوک (نایب الحکومه) تفکیک شد (نبوی .)164 :1353 ،ایـن نظـام حکـومتی بـه دسـت
رضاشاه پهلوی منحل و جای خود را به نظام حکومتی متمرکز به مفهوم نوین قرن نوزدهم و بیسـتم (دوران مـدرن) داد.
تقسیمات کشوری قدیمی که عبارت بود از چند ایالت بزرگ و والیتهای کوچک بیشمار منسـوخ شـد و بـه جـای آن،
وزارت داخله ادارۀ یازده استان 49 ،شهرستان و تعداد زیادی بخش و دهستان را برعهـده گرفـت .اسـتانهـا را اسـتاندار،
شهرستانها را فرماندار ،بخشها را بخشدار و برخی دهستانها را شوراهای ویژۀ انتصابی وزارت داخله اداره میکرد .برای
نخستین بار در دوران جدید ،دولت مرکزی به شهرهای استانی ،شهرستانها و حتی برخـی روسـتاهای بـزرگ دسترسـی
یافت (آبراهامیان .)170 :1377 ،بعد از انقال اسالمی  1357تا سال  ،1362اساس تقسیمات کشوری همان قانون سـال
 1316بود .در سال  1362قانون جدید تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای اسـالمی رسـید .در
این قانون برای هر یک از سطوح تقسیمات تعاریف ،معیارها و ضوابط معینی برای شناسایی و ایجـاد و تأسـیس آنهـا در
نظر گرفته شد (اطاعت و موسوی .)64 :1387 ،برآیند آن ایجاد تغییرات در تعداد عناصر تقسیمات کشوری طی سالهـای
 1357-91است (جدول.)1
جدول  .۱تغيير تعداد عناصر تقسيمات کشوری از سال  ۱357تا ۱39۱

سال

استان

شهرستان

بخش

دهستان

1357

24

190

497

-

1388

30

368

929

24338

1391

31

402

999

2512

منبع :دفتر تقسیمات کشوری ،وزارت کشور

راهبردهای تمرکززدايی و تعادل منطقهای
تمرکززدایی عبارت است از انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامهریزی ،تصمیمگیری یا مدیریت از دولت مرکزی یـا
کارگذاریهای وابسته به آن به سازمانهای میدانی ،واحدهای تابعت دولت ،شرکتهـای عمـومی نیمـهمسـتقل ،مقامـات
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محلی ،مقامات اجرایی یا سازمانهای میردولتی (شابیرجیما و راندینلی .)15 :1377،بسته بـه اهـدافی کـه در کشـورهای
مختلف از تغییر ساختار دولت دنبال میشود ،سیاستهای تمرکززدایی اشکال گوناگونی به خود میگیـرد .بـهطـور کلـی،
تمرکززدایی انتقال یا تفویض اختیارات در زمینههای برنامهریزی ،تصمیمگیری یا مدیریت از سوی مقامات دولت مرکـزی
به مقامات محلی است (سامتی .)124 :1386 ،هماکنون تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح پایینتـر ،در سیاسـت
کشورهای توسعهیافته نهادینه شده است .مهمتر اینکه این امر طبق گزارش سازمانهایی نظیر بانک جهانی راهبرد توسعه
محسو میشود (اطاعت و موسوی .)92 :1389 ،تقسیم سرزمین همراه با سیستم دولت محلی خود نوعی تمرکززدایی و
توزیع قدرت محسو میشود .به عبارت دیگر ،تمرکززدایی مستلزم تقسیم قلمرو کشور به مناطق کوچکتر و تخصـیص
قدرت اداری و قضایی به آنهاست .اجرای سیاست تمرکززدایی به اشکال گوناگون که از طریق تقسیمات کشوری اعمال
میشود ،زمینههای مناسبی را برای شکوفا شدن استعدادهای محلی و رشد و توسعت مناطق فراهم مـیکنـد ( Creanga,

 2001به نقل از احمدیپور و همکاران.)8 :1393 ،
در دهت  50تا  70میالدی ،بر رشد و تمرکز منابع مالی و اقتصادی و فعالیتهای صنعتی در مادرشهرها تأکید میشد کـه
در عمل نتیجهای که از آن حاصل شد بیتوجهی به مناطق پیرامون و رشد مادرشهرها و شـدت یـافتن جریـان مهـاجرت از
مناطق حاشیهای به سمت مرکز بود .پس از آن بهدلیل مسائل پیشآمده ،نظریهپردازان نظریـت رشـد از پـایین بـه بـاال را در
عکسالعمل به دیدگاههای قبلی مطرح و تصمیمگیری در سطوح محلی را تشویق کردند (مایو گونج و همکاران.)2 :1368 ،
«رویکرد کارکردهای شهری در توسعت روستایی» ( )UFRDرا دنیس راندینلی به کمک رودل در سـال 1978مطـرح
کرد .راندینلی در زمینت توسعه ،نظریت خود را بر عدم تمرکز سرمایهگذاریها در سکونتگاههای انسانی با تأکید بـر راهبـرد
توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی قرارمیدهد کـه آنهـا را قـادر مـیسـازد تـا جوامـع
روستایی خود را به توسعت اجتماعی -اقتصادی برسانند .از طرف دیگر ،بر توجه به تقویت شهرهای میـانی در امـر توسـعه
تأکید میکند و معتقد است شهرهای میانی از مشکالت مسکن ،حملونقل ،اشتغال ،آلـودگی و نـابرابریهـای منطقـهای
میکاهد (زیاری.)154 :1381 ،
«راهبرد توسعت شهری و منطقهای نامتمرکز» بر این فرض استوار است که اگر جایگزین شهری مناسبی وجود داشته
باشد ،مهاجران آن را به شهرهای اصلی ترجیح میدهند .این بدان معناست که شهرهای منطقهای در مقایسه با شهرهای
بزرگتر ،فرصتهای شغلی و شیوۀ زندگی را باید عرضه کنند .بهعالوه امید بر ایـن اسـت کـه بهبـود شـرایط اقتصـادی
منطقه ،فشار برای برونکوچی از منطقه را کاهش خواهد داد.
توسعت منطقهای یا راهبرد «عدم تمرکز متراکم» بر سه فرض استوار است :اول ،شهر موتور توسعه اسـت؛ دوم ،بـرای
اینکه فعالیت شهری و نوآوری به ماورای شهر برسد ،باید ارتباطی با حومت شهر داشته باشد؛ سوم سلسله مراتـب شـهری
برای ادمام کل کشور در فرایند توسعه الزم است .یک مادر شهر بزرگ کافی نیسـت :چنـد شـهر بـزرگ ،تعـدادی شـهر
متوسط و حتی شهرهای بیشتری مورد نیاز است تا انسجام فضایی بهوجود آید (فیندلیی.)217 :1377 ،
توجه به شهرهای میانی در اقتصاد جهان سوم از سال  1970در جوا به اشتباههـای سیاسـت رشـد اقتصـادی طـی
سالهای  1950و  1960آماز شد که استقرار صنایع جدید ،بزرگمقیاس ،صادراتمحـور و سـرمایهگـذاری صـنعتی را در
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تعداد کمی مرکز ناحیهای دنبال میکرد ( .)Rondinelli, 1983: 42شهرهای میانی در درجت اول بهواسطت جایگـاهشـان
بین مراکز محلی شامل نواحی روستایی یا شهرکهای تخصصی و مراکز مادرشهری شناخته میشود کـه دارای عملکـرد
ملی و بینالمللی است (.)Bolay & Rabinovich, 2004: 410
در جمعبندی کلی از مباحث مطرح شده میتوان بیان داشت تقسیمات سیاسی فضا یکی از عواملی است که با ایجـاد
نقشهای سیاسی -اداری جدیدی برای برخی شهرهای متوسط و کوچک و تأمین خدمات و امکانات برای مناطق محرم،
بهویژه واگذاری بخشی از تصمیمگیریهای دولت به سطوح پایینتر محلی ،نظام سکونتگاهی منطقه را تحت تـأ یر قـرار
می دهد و الگوی شبکت شهری منطقه را به سمت تعادل و توازن بیشتر سو میدهد .لذا ،در این تحقیق با مبنا قـراردادن
این رویکرد بهصورت موردی میزان تأ یرگذاری تقسیمات سیاسی استان خراسان بزرگ در تعدیل شـکاف و عـدم تعـادل
موجود در نظام شهری منطقه بررسی شده است (شکل .)1

أ
ح

چ

ة

 ط 



شکل  .۱مدل مفهومی تحقيق

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی -تحلیلی و مقایسهای است .محـدودۀ جغرافیـایی مـورد مطالعـه
استان خراسان بزرگ و دورۀ زمانی مطالعه قبل و بعد از تقسیمات است .برای دستیابی به هدف مورد نظر با روش اسنادی
و کتابخانهای ،دادهها و اطالعات مورد نیاز گردآوردی شد که شامل مرور تحقیقات و مطالعات انجـام شـده در ارتبـاط بـا
موضوع و استفاده از آمارها و دادههای مورد نیاز در دورههای زمانی مختلـف اسـت .همچنـین ،بـرای تجزیـه و تحلیـل و
پردازش دادهها از تکنیکهـا و مـدلهـای منطقـهای شـامل تکنیـکهـای سـنجش وضـعیت نخسـتشـهری ،ضـریب
کششپذیری و مدل آنتروپی و ضریب جینی استفاده شده است.

شناخت اجمالی منطقۀ مورد مطالعه
استان خراسان تا قبل از سال  1383با مساحتی برابر با  313,335کیلومترمربـع پهنـاورترین اسـتان کشـور بـود و حـدود
یکپنجم مساحت ایران را تشکیل میداد .این استان در طرح کالبدی ملی یکی از ده منطقت کشور بهشـمار مـیآیـد .بـر
اساس آخرین سرشماری انجامشده قبل از تقسیم آن (سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  )1375این استان جمعیتی
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بالغ بر  6,047,169نفر را در خود جای داده بود .استان خراسان در سال  1375دارای  23شهرستان 54 ،شهر 24 ،بخـش
و  224دهستان بود .در سال  1383و با مصوبت مجلس شورای اسالمی به سه استان مجزای خراسان شمالی (به مرکزیت
بجنورد) ،خراسان رضوی (به مرکزیت مشهد) و خراسان جنوبی (به مرکزیت بیرجند) تقسیم شد .طبق سرشماری عمـومی
نفوس و مسکن در سال  1390این سه استان در مجموع دارای  7,389,582نفر جمعیت بود ،شامل  42شهرسـتان115 ،
شهر 105 ،بخش 254 ،دهستان .در این پـژوهش محـدودۀ اسـتان خراسـان قبـل و بعـد از تقسـیم آن طـی چنـد دوره
سرشماری مطالعه شده است.

شکل  .2موقعيت محدودة مورد مطالعه

يافتهها
وضعيت جمعيتی شهرهای منطقه
بررسی تعداد شهرها و جمعیت شهری در خراسان بزرگ نشاندهندۀ روند افزایشی تعداد شهرها و جمعیت شهری منطقـه
است ،بهطوریکه تعداد شهرها از سیزده شهر در سال  1335به  115شهر در سال  1390ارتقا یافته است .جمعیت شهری
 422,512نفری سال  1335نیز در سال  1390به  5,129,071نفر افزایش پیدا کرده اسـت .نکتـت حـائز اهمیـت در ایـن
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ارتباط نرخ رشد باالی افزایش تعداد شهرها پس از تقسیم استان بوده است ،بهطوری که با تقسیم استان خراسان به سـه
استان در سال  1383تعداد شهرهای منطقت خراسان با نرخ رشد  7/2از  54شهر در سـال  1375بـه  108شـهر در سـال
 1385رسید و پس از عبور از این شُک سیاسی -اداری ،مجددا این نرخ رشد کاهش یافت و در سال  1390به  1/3رسید.
اما همانطور که در جدول  2آمده است ،نهتنها تقسیم استان نرخ رشد افزایشی جمعیـت شـهری را بیشـتر نکـرده ،بلکـه
روندی کاهشی نیز داشته است که این تعارض ناشی از تبدیل بسیاری از روستاها به شهر بوده که با وجود افـزایش نقـاط
شهری تأ یر زیادی بر رشد جمعیت شهری منطقه نداشته است.
جدول  .2روند تغييرات تعداد و جمعيت شهری خراسان بزرگ طی سال های۱335-9۰

سال

تعداد شهر

جمعیت شهری

دهه

نرخ رشد تعداد شهر

نرخ رشد جمعیت شهری

1335

13

422512

-

-

-

1345

19

710577

1335-45

3/9

5/3

1355

27

1188613

1345-55

3/6

5/3

1365

45

2526596

1355-65

5/2

7/8

1375

54

3404106

1365-75

1/8

3

1385

108

4533411

1375-85

7/2

2/9

1390

115

5129071

1385-90

1/3

2/5

منبع :مرکز آمار ایران

وضعيت توزيع طبقات جمعيتی شهرهای منطقه
وضعیت توزیع جمعیت شهری استان در طبقات جمعیتی مختلف در دورۀ زمانی قبل و بعـد از تقسـیم اسـتان (جـدول )2
بیانگر افزایش جمعیت شهری طبقات شهری کمتر از 5هزار نفر (از  1/5به  2/9درصـد) و شـهرهای کوچـک بـین  5تـا
25هزار نفر (از  6/6به  8/4درصد) و بیشتر ناشی از عامل تبدیل روستا به شهر است .در مقابـل ،جمعیـت شـهری طبقـت
شهرهای کوچک  25تا  50هزار نفر (از  7/8به  6/2درصد) و شهرهای میانی کوچک با جمعیت  50تا  100هـزار نفـر (از
 11/4به  7/5درصد) کاهش یافت .نکتت قابل پیشبینی در تحوالت جمعیت شهری ناشی از تقسیم استان افـزایش سـهم
جمعیتی شهرهای میانی  100تا  250هزار نفری (که بجنورد و بیرجند مراکز استانی جدید در این طبقه قرارمـیگیرنـد) و
کاهش سهم جمعیت شهر مشهد از کل جمعیت شهری استان بود که ارقام موجود مؤید چنین تغییراتی است ،بهطوریکه
سهم جمعیتی شهرهای میانی طبقت یادشده افزایش چشمگیری داشته و از  17/6درصد در سال  1375به  21/1درصد در
سال 1390رسیده است .در مقابل ،سهم تنها شهر بزرگ بیش از  500هزار نفری منطقه یعنی مشهد روند کاهشی داشـته
و از  55/4درصد به  53/9درصد رسیده است .با توجه به اینکه شهر مشهد بیش از  50درصد جمعیت شهری استان را بـه
خود اختصاص داده ،کاهش  1/5درصدی سهم جمعیت شهری آن نشاندهندۀ تمرکززدایـی جمعیتـی مـورد انتظـار بـوده
است .از نظر تعداد شهرها نیز در هر سه طبقه شهرهای کوچک تعداد شهرها افزایش یافتـه ،در بـین شـهرهای میـانی و
بزرگ نیز تنها به طبقت شهرهای میانی  100تا  250هزار نفر دو شهر افزوده شده است (جدول  3و شکل .)3
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همچنین ،به منظور شناخت تأ یر تقسیمات سیاسی استان بر نظام شهری منطقه ،تحوالت جمعیتی دورۀ پانزده سـاله
بین دو سرشماری  1375تا  1390بررسی شد که تقسیم استان در خالل آن اتفا افتاده است .نتایج ایـن بررسـی نشـان
میدهد که هم افزایش تعداد شهرها و هم جمعیت شهری در منطقت مورد مطالعه بیشتر از کل کشور بوده است ،بهویژه از
نظر تعداد شهرها این نرخ چشمگیرتر بوده ،بهطوری که در مقابل نرخ رشد  4/2درصدی کل کشـور ،در منطقـت خراسـان
بزرگ تعداد شهرها در این دورۀ پانزده ساله  5/3درصد رشد داشته است .در مجموع ،در منطقت مورد مطالعه افزایش تعداد
شهرهای کوچک بیش از کل کشور است ،اما در مقابل در شهرهای میانی و بزرگ افزایش تعداد شـهرها در کـل کشـور
بیشتر از منطقت مورد مطالعه بوده است .وضعیت نرخ رشد جمعیت شهری در طبقات مختلف نیز تقریباً مشابه تعداد شهرها
بوده ،به طوری که در طبقات شهرهای کوچک افزایش جمعیت در شهرهای منطقت مورد مطالعـه از وضـعیت کـل کشـور
بیشتر و در مقابل این نرخ در شهرهای میانی و بزرگ در منطقه کمتر از کل کشور بوده اسـت .در مجمـوع ،ایـن آمارهـا
نشاندهندۀ تأ یر مثبت تمرکززدایی سیاسی -اداری استان بر تمرکززدایی جمعیتی شـهرهای کوچـک اسـت .در طبقـات
شهرهای میانی نیز نوعی بات در تعداد و جمعیت این شهرها وجود دارد که از ایجاد شکاف با شهرهای کوچک جلوگیری
کرده است (جدول .)3

شکل  .3مقايسۀ تحوالت جمعيت شهری خراسان بزرگ بر اساس اندازة شهرها قبل و بعد از تقسيم استان ()۱375-9۰

وضعيت نخستشهری در منطقه
بررسی روند تغییرات نخستشهری در منطقت خراسان بزرگ بر اساس شاخص دو شهر ،شاخص چهار شهر ،شاخص چهار
شهر (مهتا) ،شاخص نخستشهری (جفرسون) و شاخص موما و الوصابی محاسبه شده است (جدول .)4محاسبات صـورت
گرفته بر اساس شـاخص نخسـتشـهری (جفرسـون) و شـاخص مومـا و الوصـابی نشـاندهنـدۀ کـاهش انـدک پدیـدۀ
نخستشهری است اما محاسبت سایر شاخصها نشان میدهد که علیرمم تقسیم استان خراسان ،پدیـدۀ نخسـتشـهری
روند افزایشی مختصری داشته است .در ارتباط با دلیل ناهمگونی در نتایج استفاده از ایـن روشهـا بایـد گفـت بـه نظـر
میرسد تقسیم استان اندکی از تمرکز جمعیتی شهر اول منطقه کاسته و شهرهای میانی و کوچک را تقویت کـرده اسـت،
اما از آنجا که شهرهای دوم و سوم منطقه (نیشابور و سبزوار) هیچ کدام نقش مراکز استانهای جدید را بهدست نیاوردهاند
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و از تمرکززدایی صورت گرفته به سطح پایینتر سهم کمتری بردهاند ،بنابراین کاهش تمرکز بین چند شهر برتـر منطقـه
چندان محسوس نبوده است .لذا ،در سه روش دیگر (که بر مبنای نسبت شهر اول به شـهرهای دوم تـا چهـارم محاسـبه
میشود) شاخص نخستشهری روند کاهشی را نشان نمیدهد .در مجموع ،میتوان گفت روند نخستشـهری منطقـه در
این دورۀ پانزده ساله بات نسبی داشته و تغییر اندکی در آن اتفا افتاده است.
جدول  .4روند تغييرات نخستشهری منطقۀ خراسان بزرگ در مقاطع قبل و بعد از تغييرات فضا

1375

1390

مقطع
شاخص دو شهر

11/3

11/5

شاخص چهار شهر

4/0

4/1

شاخص چهار شهر (مهتا)

0/799

0/804

شاخص نخستشهری (جفرسون)

0/55

0/53

شاخص موما و الوصابي

7/86

6/96

منبع :محاسبات نگارندگان

وضعيت تعادل جمعيت شهرهای منطقه
به منظور بررسی نقش تغییرات فضایی در تحقق تعادل یا تمرکز در نظام توزیع جمعیت منطقـت خراسـان بـزرگ از مـدل
آنتروپی استفاده شده است .در این مدل هر چه عدد محاسبهشده به سمت  1و باالتر میل کند ،نشانت تعادل و هر چـه بـه
سمت صفر میل کند ،بیانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت است .ضریب آنتروپی محاسبه شده در منطقـت خراسـان
بزرگ در دو مقطع قبل و بعد از تقسیم استان محاسبه شده است .همانطوری که در جدول  5آمده است ،ضریب آنتروپی
در خراسان قبل و بعد از تقسیم استان در حالت عدم تعادل قرار دارد ،با این حال نظـام توزیـع فضـایی جمعیـت خراسـان
بزرگ بعد از تقسیم استان اندکی به سمت تعادل حرکت کرده است ،بهطوری که ضریب آنتروپی قبل از تقسیم اسـتان در
سال  1375برابر با  0/73بوده که پس از تقسیم استان ،در سال  1390به  0/75رسیده است.
جدول  .5ميزان آنتروپی جمعيت شهری منطقۀ خراسان بزرگ

طبقات شهری

بعد از تقسیمات()1390

قبل از تقسیمات()1375
Pi

Lnpi

Lnpi.Pi

Pi

Lnpi

Lnpi.Pi

شهرهای بسیار کوچک با جمعیت کمتر از  5هزار نفر

0/01

-4/22

-0/06

0/03

-3/56

-0/10

شهرهای کوچک با جمعیت  5تا  25هزار نفر

0/07

-2/72

-0/18

0/08

-2/48

-0/21

شهرهای کوچک با جمعیت  25تا  50هزار نفر

0/07

-2/59

-0/19

0/06

-2/79

-0/17

شهرهای میاني کوچک با جمعیت  50تا  100هزار نفر

0/11

-2/17

-0/25

0/08

-2/59

-0/19

شهرهای میاني با جمعیت  100تا  250هزار نفر

0/18

-1/74

-0/31

0/21

-1/55

-0/33

شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر از 500هزار نفر

0/55

-0/59

-0/33

0/54

-0/62

-0/33

1

-14/03

-1/32

1

-13/58

-1/34

مجموع
ضریب آنتروپي
منبع :محاسبات نگارندگان

0/73

0/75
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ترسیم منحنی لورنز (شکل 4و  ) 5نشان میدهد که درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرها از سال  1375تا  1390بـا
خط نرمال فاصلت بیشتری پیدا کرده است .در حقیقت ،میزان انحراف از خط نرمال بیشتر شده که بیانگر توزیـع نامتعـادل
تعداد جمعیت و شهرها پس از تقسیم استان است .ضریب جینی در سـال  1375برابـر بـا  0/798و در سـال  1390برابـر
 0/840است که بیانگر وضعیت نامتعادل در نظام سلسلهمراتب شهری ایران است .این ضریب در ایـن فاصـلت زمـانی 15
ساله  0/042به سمت عدم تعادل تمایل پیدا کرده است .بنابراین ،علیرمم افزایش تعـداد شـهرها ،ضـریب جینـی بهبـود
نیافته است.

شکل  .4نمودار توزيع تعداد و جمعيت شهری

شکل  .5نمودار توزيع تعداد و جمعيت شهری با

با استفاده از منحنی لورنز در سال ۱375

استفاده از منحنی لورنز در سال ۱39۰

کششپذيری جمعيتی شهرهای منطقه
مدل ضریب کششپذیری شاخصی است که میزان انعطافپذیری و توان جمعیتی شهرهای منطقه با آن محاسبه میشود.
میزان جذ جمعیت هر کدام از طبقات شهرهای استان در جهت تعیین موقعیتشان در شبکت شهری اهمیت ویژهای دارد.
مدل ضریب کششپذیری از جمله مدلهایی است که این امکان را بهدست میدهد تـا مشـخص شـود در مقابـل هـر 1
درصد افزایش جمعیت شهری در دورۀ زمانی مشخص ،جمعیت شهری طبقت مورد نظر چه میزان افزایش یا کاهش داشته
است .بر این اساس محاسبات ضریب کششپذیری شهرهای منطقه در قالب طبقات جمعیتی مختلف نشان میدهـد کـه
شهرهای کوچک کمتر از 5هزار نفر و شهرهای کوچک  5تا  25هزار نفر در دورۀ پس از تقسیم استان نسبت بـه قبـل از
آن کشش جمعیتی بیشتری داشته و چهار طبقت جمعیتی شهری دیگر ضریب کششپذیری کمتری نسبت به دورۀ قبل از
تقسیم استان داشتهاند .در مجموع ،طبق سرشماری سال  1390ضریب کششپذیری در طبقت شهرهای بسیار کوچک بـا
جمعیت کمتر از  5هزار نفر بیش از  2و در طبقات شهرهای کوچک  5تا  25هزار نفری و نیـز شـهرهای میـانی  100تـا
 250هزار نفری بیش از  1بوده است؛ یعنی ،این سه طبقه شهرها کششپذیری جمعیتی دارند و سه طبقت دیگـر فاقـد آن
است (جدول  6و شکل .)6
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جدول  .6ضريب کششپذيری شهرهای منطقۀ خراسان بزرگ ۱365-9۰

اندازه شهر

ضریب کشش پذیری

نرخ رشد
1365-75

1375-90

1365-75

1375-90

شهرهای بسیار کوچک با جمعیت کمتر از  5هزار نفر

0/55

7/44

0/18

2/69

شهرهای کوچک با جمعیت  5تا  25هزار نفر

-0/82

4/44

-0/28

1/60

شهرهای کوچک با جمعیت  25تا  50هزار نفر

5/01

1/47

1/65

0/53

شهرهای میاني کوچک با جمعیت  50تا  100هزار نفر

0/27

-0/04

0/09

-0/01

شهرهای میاني با جمعیت  100تا  250هزار نفر

9/67

4/02

3/19

1/45

شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر از  500هزار نفر

2/58

2/58

0/85

0/93

منبع :محاسبات نگارندگان

شکل  .6ضريب کششپذيری شهرهای منطقۀ خراسان بزرگ بر اساس اندازة شهرها

نتيجهگيری
تقسیمات سیاسی و ارتقای نقش سیاسی شهرها یکی از عوامل تأ یرگذار و تعیینکننده در الگوی نظام سکونتگاهی منطقه
است ،بهطوری که همواره شهرهایی که در فرایند چنین تصمیماتی نقشهای مرکزیتـی جدیـدی یافتـهانـد ،بـه سـرعت
تحوالت کالبدی و جمعیتی محسوسی را نیز به خود دیدهاند .بنابراین ،در فرایند سازماندهی سیاسی فضا تالش میشود تا
با بهکارگیری سازوکارهایی مثل واگذاری اختیارات تصمیمگیری و تزریق منابع اقتصـادی و امکانـات رفـاهی و خـدماتی
بیشتر به سطوح میانی و پایین ،از کانونهای مرکزی مناطق تمرکززدایی کرد و زمینت توزیع متعادلتر جمعیـت و عـدالت
جغرافیایی بیشتر فراهم شود.
شبکت شهری در استان خراسان همانند مالب مناطق کشور متـأ ر از سـاختار سیاسـی و اداری مرکزگـرا در وضـعیتی
نامتعادل قراردارد که شکاف جمعیتی و گسیختگی فضایی سلسلهمراتب آن مشهود است .در ادامـت تصـمیمات دولتـی در
تقسیمات سیاسی استانها در چند دهت اخیر ،استان خراسان بزرگ نیز در سال  1383به سه استان مجزا تفکیک شـد .بـا
توجه به تمرکززدایی صورت گرفته و ارتقای جایگاه و نقش سیاسی -اداری تعـداد زیـادی از نقـاط سـکونتگاهی ،انتظـار
میرود که این تحوالت تمرکززدایی جمعیتی را نیز در پی داشته باشد و ضمن کاهش پدیـدۀ نخسـتشـهری مشـهد ،در
شهرهای کوچک و میانی تقویت و توزیع جمعیت متعادلتر شود.
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یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تقسیم استان خراسان و تشکیل استانهای تازهتأسیس ،شـکلگیـری نقـاط
شهری جدیدی را بهدنبال داشته است ،بهطوری که در سال  1375که در سطح استان  54شـهر وجـود داشـت ،در سـال
 1385به  108شهر رسید که این اتفا به معنای تبدیل بسیاری از روستاها به شهر و ارتقـای نقـش و کـارکرد آن بـوده
است .تغییرات سهم طبقات جمعیتی شهرها نیز نشان میدهد که بهدنبال تقسیم استان سهم جمعیـت شـهری شـهرهای
کوچک تا  25هزار نفری (که عمدتاً در دورۀ گذشته در بین جمعیت روستایی محاسبه میشده) و شهرهای میانی  100تـا
 250هزار نفری (که مراکز استانی جدید و مراکز شهرستای بزرگ استان در این طبقه قرارمیگیـرد) افـزایش یافـت و در
مقابل از سهم جمعیتی شهرهای کوچک  25تا  50و شهرهای  50تا  100هزار نفری (شهرهایی که در گذشته نیـز نقـاط
شهر بودهاند و پس از استان نیز مالباً شهرهای درجت دوم استانهای تازهتأسیساند) کاسته شد .همچنین ،از تمرکز سـهم
جمعیت شهری شهر مشهد نیز (به عنوان کانون اصلی جمعیت شهری خراسان) کاسته شده است .بنابراین ،میتوان گفت
تقسیم استان تمرکززدایی جمعیت شهری را به دنبال داشته ،بهخصوص نقاط شهری کـه نقـشهـای مرکزیتـی جدیـدی
یافتهاند جاذ جمعیت بیشتری شدهاند.
از دیگر تحوالتی که از تقسیم استان مورد انتظار است ،کاهش وضعیت نخسـتشـهری اسـتان بـوده اسـت .مطالعـت
صورت گرفته نشان میدهد که با وجود تقسیم استان اختالف بین شهر جمعیتی اول با چند شـهر بعـدی اسـتان کـاهش
نیافته بلکه تشدید نیز شده است (این مسئله به دلیل نقش قدرتمند شهر مشهد در منطقه و نیز عـدم قرارگیـری مراکـز
استانهای جدید در بین سه شهر نخست است) ،اما مدلهایی که در آن جمعیت شهر مشهد را در مقایسه با کل جمعیـت
شهری استان محاسبه میکنند نشان میدهند که از پدیدۀ نخستشهری منطقـت انـدکی کاسـته شـده اسـت .همچنـین،
بررسی وضعیت تعادل توزیع فضایی جمعیت خراسان نشاندهندۀ بی تعادلی اسـت کـه ایـن وضـعیت بـر اسـاس ضـریب
آنتروپی پس از تقسیم استان اندکی متعادلتر شده است اما از نظر ضریب جینی عدم تعادل افزایش یافته که در شهرهای
کوچک و میانی بیشتر به چشم میخورد .افزایش تبدیل روستاها به شهرهای کوچک نقش مهمـی در ایـن زمینـه داشـته
است.
با توجه به تحوالت سریع نظام شهری کشور ،بهویژه در دورۀ  ،1375-91تغییرات این تحوالت در سطح منطقه با کل
کشور نیز مقایسه شد .نتایج آن نشان میدهد علیرمم اینکه بخشی از تغییرات صورت گرفته در نظام شهری منطقـه بـه
تبعیت از الگوی کلی تحوالت کشور است ،تفاوتهایی همچون باالتر بودن نـرخ افـزایش تعـداد شـهرها و نیـز جمعیـت
شهری منطقه بیانگر تأ یرپذیری نظام شهری منطقه از تقسیمات سیاسی -اداری صورت گرفته است .در شهرهای منطقت
خراسان بزرگ در مقایسه با کل کشور ،در شهرهای کوچک افزایشی در تعداد و جمعیت صورت گرفته که در مقابل رشـد
کمتر تعداد و جمعیت شهرهای میانی و بزرگ نسبت به وضعیت کل کشور نشاندهندۀ حرکت نظام سـکونتگاهی منطقـه
به سمت کاهش شکاف جمعیتی منطقه و میل به سمت تعادل جمعیتی بیشتر است.
در مجموع ،باید گفت عدم تعادل در نظام سکونتگاهی منطقه نتیجت عوامل طبیعی و انسـانی متنـوعی اسـت کـه در
بستر یک سری تحوالت تاریخی در منطقه شکل گرفته است و تالش برای کاهش ناهمگونی آن به سادگی و با اصـالح
یک یا چند عامل مقدور نیست .تمرکززدایی در تصمیمگیری و دادن نقشهای جدید و ارتقای سیاسی شهرهای کوچک و
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متوسط از اقداماتی است که به نوبت خود جهت جریانهای اقتصادی ،خدماتی و جمعیتی را در منطقه تغییر مـیدهـد و در
نتیجه بر الگوی نظام سکونتگاهی آن منطقه تأ یرگذار است .با این حال مجدداً بر این نکته تأکید میشود که تمرکززدایی
از طریق ارتقای سیاسی فضا تنها یک عامل با سطح تأ یرگذاری محدود است و برای تعادلبخشی به نظـام سـکونتگاهی
منطقه باید برنامه ریزی و راهکارهای مناسبی در جهت تقویت شهرهای کوچک و متوسط به منظـور کنتـرل مهـاجرت و
تثبیت جمعیتی منطقه اجرا شود تا با رویکرد آمایشی و توجه به پتانسیلهای شهرها و نواحی به توسعهای پایدار دست یابد
که نهتنها بیتعادلی جمعیتی موجود ،بلکه شکافهای اقتصادی و خدماتی درون منطقهای را نیز کاهش دهد.
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مدرس علوم انسانی -برنامهریزی و آمایش فضا ،دورۀ  ،16شمارۀ  ،1صص .147 -121
اطاعت ،جواد؛ موسوی ،سیده زهرا ( .)1387تقسیمات کشوری و توسعت پایدار مطالعت موردی :ایـران ،فصـلنامت ژئوپلتیـک ،سـال ،4
شمارۀ  ،4صص .57-74
اعتماد ،گیتی ( .)1373تغییرات شبکت شهری ایران در دهت اخیر ،مجلت معماری و شهرسازی ،شمارۀ  25و .26
اعظمی ،هادی؛ دبیری ،علیاکبر ( .)1390تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران ،فصلنامت ژتوپلیتیک ،سـال  ،7شـمارۀ  ،2صـص
.147-181
امیراحمدیان ،بهرام ( .)1383تقسیمات کشوری ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ایزدی ،کاظم ( .)1372مطالعت شبکت شهرهای مهم کشور ،طرح کالبدی ملی ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،شمارۀ .11
باقری ،اشرفالسادات ( .)1375کارکردهای شهرهای میانی در توسعت ناحیهای ،مطالعت موردی نجفآباد و خمینیشهر ،رسالت دکتری
جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس.
بدیعی ،ربیع ( .)1367جغرافیای مفصل ایران ،جلد دوم ،انتشارات اقبال.
پورطاهری ،مهدی؛ نظری ،ولیاله؛ افتخاری ،رکنالدین؛ احمدیپور ،زهرا ( .)1390نقش ارتقای سـطوح مـدیریت سیاسـی فضـا در
توسعت روستایی با تأکید بر ایجاد استانهای جدید مطالعت موردی :استان قـزوین؛ فصـلنامت ژئوپلتیـک ،سـال  ،7شـمارۀ ،4
صص .25 -52
تقوایی ،مسعود؛ صابری ،حمید ( .)1389تحلیلی بر سیستمهای شهری ایـران طـی سـالهـای  1335تـا  ،1385مجلـت مطالعـات و
پژوهش های شهری و منطقهای ،سال دوم ،شمارۀ .5
حافظنیا ،محمدرضا ( .)1379مبانی مطالعات سیاسی -اجتماعی ،جلد اول ،قم ،انتشارات سازمان حوزهها و مـدارس علمیـه خـارج از
کشور.
زبردست ،اسفندیار ( .)1383اندازۀ شهر ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
زیاری ،کرامتاله ( .)1383مکتبها ،نظریهها و مدلهای برنامه و برنامهریزی منطقهای ،انتشارات دانشگاه یزد.
سامتی ،مرتضی ( .)1386تمرکززدایی و منافع تشکیل دولتهای محلی از منظر کارایی ،مجلت تحقیقات اقتصادی ،شمارۀ  ،78صص
.123-152
شابیرجیما ،جی؛ راندینلی ،دنیس ( .)1373اجرای طرحهای تمرکززدایی در آسیا ،ترجمت عباس حکیمی ،انتشارات مرکـز تحقیقـات و
بررسی مسائل روستایی ،تهران.

تقسيمات سياسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه (مورد مطالعه :تقسيم استان خراسان بزرگ)

575

صرافی ،مظفر ( .)1377مبانی برنامهریزی منطقهای ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،تهران.
عظیمی ،ناصر ( .)1381پویش نظام شهرنشینی و مبانی نظام شهری ،نشر نیکا.
فیندلی ،سلی ( .)1377برنامهریزی مهاجرتهای داخلی ،ترجمت عبدالعلی لهساییزاده ،انتشارات دانشگاه شیراز.
کریمیپور ،یداهلل ( .)1381مقدمهای بر تقسیمات کشوری ایران ،جلد نخست وضع موجود ،انتشارات انجمن جغرافیایی ایران.
مایو گونج ،ارال؛ میسرا ،ا ،بی .)1368( .توسعت منطقهای ،ترجمت عباس مخبر ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه ،تهران.
محمدزاده تیتکانلو ،حمیده ( .)1384ظرفیتسازی در شهرهای متوسط و توسعت فضایی منطقهای مورد (شهر بجنورد) ،رسالت دکتری
شهرسازی ،دانشگاه تهران.
مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن (سالهای  ،)1335 -90تهران.
مستوفی الممالکی ،رضا ( .)1380شهر و شهرنشینی در بستر جغرافیایی ایران ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی ایران.
نبوی ،مصطفی ( .)1353تمرکز و عدم تمرکز سیاسی و اداری در ایران.
ودیعی ،کاظم ( .)1349مقدمهای بر جغرافیای انسانی ایران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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