
  

 
 

  1383 زمستان، 50های جغرافیایی، شمارۀ  پژوهش
  103-115صص 

 
  ای  ناحیهۀارزیابی نقش شهرها در توسع

  )استان سیستان و بلوچستان:  موردیۀمطالع(
  

   دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان -ختهدکتر حسن افرا
  10/10/82:پذیرش مقاله

  
   چکیده

 های کشور  ترین سطح توسعه را بین استان ینئاین ناحیه پا. رار داردقنوبشرق ایران  جبلوچستان در استان سیستان و
 مرکز شهری در استان وجود شانزده تعداد 1365در سال . می و یا بعد از آن دارا بوده استچه قبل از انقالب اسال

  .  شهر افزایش یافتسی تعداد مراکز شهری به 1379در سال . داشت
بـه منظـور درک     . دی بوده اسـت   های متعدّ  ای اغلب موضوع پرسش     ناحیه ۀری و نقش آنها در توسع      شه ایجاد مراکز 

 در استان بررسی کـرده و نتیجـه         های مختلف  ای با تکیه بر دیدگاه      ناحیه ۀاله نقش شهرها را در توسع      فوق، این مق   ۀلئمس
ای  به عهده      ناحیه ۀدهی و تشویق توسع   سازمانی در   ، شهرهای استان نقش مهمّ    های ساختاری  رغم نارسایی  هگیرد که ب   می

  .باشد  میای  ناحیهۀات توسع آنها از ضروریّهای از کارکردین حمایتاند؛ بنابرا داشته
 ، توزیـع درآمـد  ، نفـوذ ۀ حوز، فرصت شغلی، سطح زندگی،ی اقتصادیئپویا ، شهرها،سیستان و بلوچستان:واژگان کلیدی

   .ای  ناحیهۀتوسع
  
  مه مقدّ

مین استان  دوّ در جنوبشرق کشورتنفر جمعیّ 1722579و ع وسعت  کیلومتر مرب187502ّیستان و بلوچستان با استان س
ت  درصد جمعی87/2ّ،  کشور درصد از مساحت کل4/11ّبودن استان با دارا  این .ر ایران بعد از استان خراسان استپهناو

  .شود های کشور محسوب می ترین استان نابراین یکی از کم تراکم بو ) 1375 مرکز آمار ایران ( کشور را در خود جای داده 
 کیلومتر مرز خاکی، از شمال بـه اسـتان     1100در جنوب و    ان   کیلومتر نوار ساحلی با دریای عمّ      300این استان با دارا بودن      
  . شود حدود میهای کرمان و هرمزگان م های افغانستان و پاکستان و از مغرب به استانخراسان، از مشرق به کشور



  

 مراکـز شـهری     1375در سـال    .  مرکـز شـهری وجودداشـته اسـت        هشت 1355در استان سیستان وبلوچستان تا سال       
 شـهر  سـی  تعداد شـهرهای اسـتان بـه    ، مرکز شهری دیگرچهارده با تصویب 1379 در سال . مرکز رسید  شانزدهاستان به   

و پراکنـدگی   کشور   ت استان در   موقعیّ )1( ۀ شمار ۀنقش. رد مرکز شهری در استان وجود دا      31هم اکنون   . افزایش یافت 
 یافتگی قبل از انقـالب اسـالمی   بلوچستان از نظر سطح توسعه استان سیستان و. دهد آن نشان می   ۀمراکز شهری را در پهن    

 دارا بـوده    هـای کـشور    بسیار نازلی را بین استان     جایگاه  ) 1379جهاد سازندگی استان    ( بعـد از آن  و یا   ) 1999شربتقلی(
  . است

ی ئهای تولیدی روسـتا  تالیّ فعّیابد  اراضی  تغییر می  کاربری،سیس  مراکز شهری  أشود که با ت    عا می اغلب چنین ادّ  
قع مصرفی  توّ وشود کننده تبدیل می ت مصرفکننده به جمعیّت تولید  جمعیّ؛رود های خدماتی از بین می تالیّبه نفع  فعّ
کـز  رو گسترش مرا  از این . گردد شهر و روستا منجر می      زندگی و نابرابری بیشتر    ۀ به افزایش هزین   و باالخره رفته  مردم باال   

 محـصوالت  ۀیان تولیدکننـد ئروسـتا   تـا شـود   زیرا این امر سـبب مـی     ؛کند  می ءای ایفا   ناحیه ۀشهری نقش منفی در توسع    
، مجبـور   به جای اشتغال در امر تولید     ده و   شتبدیل  کنندگان خدمات شهری       های دامی به مصرف    کشاورزی و فرآورده  

د بـود   ن خواه  بلکه سربار جامعه نیز    ،د داشت نو نه تنها تولیدی نخواه    گردند  ها  انجام کارهای کاذب خدماتی در شهر     به  
های نـورانی شـهر، از عوامـل      یا تمرکز خدمات در شهرها همراه با جذبه و المپ. )87-115 صص ،1376 ابراهیم زاده   (

اهیم زاده   ابـر (شـود    فـی  مـی    ی و عواقـب نـامطلوب آن معرّ       ئی استان و حذف تولید روسـتا      ئهای روستا  تشدید مهاجرت 
 کـه اغلـب   بلوچـستان  ی سیـستان و ئروسـتا   نیـروی کـار    تا شود های شهری سبب می    جاذبه ) . 143 – 169 صص ،1380

و  ) 67-91 ،صـص 1370محمدی    بیگ  ( خارجی مهاجرت کنند      به شهرها و کشورهای    ،باشند جوانان باالی ده سال می    
  .  ی با کمبود نیروی کار مواجه گرددمراکز روستای
  :ی مطرح شده استئ روستاۀا در توسع نقش شهرهۀئوری سه دیدگاه درباراز نظر ت

ک شهرها عامل ایجاد کننـده و گـسترش دهنـده و موتـور محـرّ              « تئوری مدرنیزاسیون براین اعتقاد است که         -لاوّ
  ).1990پاول(کنند   نفوذ عمل میۀه و نوآوری روی حوز پخش توسعۀه عنوان تسهیل کنندسعه هستند و بتو

داری بـین المللـی      دار بسیار زیادی بـه سیـستم سـرمایه         از آنجا که نواحی شهری به مق       ،طبق تئوری وابستگی    - مدوّ
 گـردد  نجـر مـی    نفـوذ م   ۀواحی پیرامـونی و زهکـشی منـابع حـوز         بـرداری نـ    بـه بهـره   مایه   سـر  ، رشـد  ستا مرتبط

  ).1999االین(
دارای ابعـاد انگلـی بـوده و سـبب     ایـن باورنـد کـه مراکـز شـهرهای کوچـک         گروهی بر ،راستای همین اعتقاد   در

ده و منابع آنهـا     کشی قرار دا   ی را مورد بهره   ئولتی مردم روستا  های د  ها و نمایندگی   ، شرکت شوند که نخبگان شهری    می
منـابع مـالی و انـسانی       ای اسـت کـه از یـک طـرف            اختار شهرهای کوچک به گونه     س ،طبق این باور  . را زهکشی نمایند  



  

ین منابع  ئان باال به پا   کنند که جری   طرف دیگر به عنوان مراکزی عمل می      کنند و از      خود جذب می   ی را به  ئنواحی روستا 
 ۀ شـبک  وکننـد   را کنتـرل مـی  رار داده، سـرمایه و اعتبـارات  ق شهر را در انحصار خود ار شهری بازار تجّ. نمایند را سد می  

یکـای التـین و آفریقـا       ات کشورهای آمر  تجربیّ. شود های تولیدی کوچک مقیاس تضعیف می      تالیّی و فعّ  تجارت محلّ 
کنـد   ای عمل می   ق نبوده و شهرها به عنوان ناحیه      فّ کافی مو  ۀبه انداز » ینئموجی و رخنه به پا    «هد که اثرات    د نیز نشان می  

  .نماید ی پیرامون به سوی خود زهکشی میئ منابع را از نواحی روستا وروی کار، نی خام، سرمایهادّکه مو
ی پخـش شـده و مـردم        ئ بلکه باید در نواحی روسـتا      ،ها متمرکز گردند   ها نباید در این مکان     گذاری مایهاز اینرو سر  

  .بتوانند مستقیماً به آن دسترسی داشته باشند
 ضروری ءم اجزاشود که در کشورهای جهان سوّ  گونه استدالل می این،در توجیه چنین عملکرد مراکز شهری

 در نتیجه مردمی که در روستاهای  وسلسله مراتب فضایی مخصوصاً در سطوح میانی فراموش شده، توسعه نیافته
 سود هتوانند در آنجا خدمات اساسی را بدست آورده و از منافع توسع کنند، نمی ت زندگی میپراکنده و کم جمعیّ

  ).1978راندینلی ( شود ی کشاورزی نمیئ تجارت موجب پویاۀوسع و تبرندب
 شـهری و  ۀی به طور منزوی و جـدای از توسـع  ئ روستاۀی این باور تقویت شده که اهداف توسع   ئ در کشورها  -مسـوّ 

سهیل  بلکه نیازمند عدالت اجتماعی، تـ      ،شود حاصل نمی » ین به باال    ئپا« انحصاراً از طریق تشویق رشد اقتصادی       
هات بیشتری بـه بـسط  اقتـصاد          از اینرو توجّ    و  کشاورزی همراه با گسترش تجارت و صنایع شهری است         ۀتوسع

 ۀی بتوانـد توسـع    ئ ارتباط بین اقتصاد شهری و روستا      ۀط معطوف شده تا به عنوان حلق      شهرهای کوچک و متوسّ   
انـد کـه بتواننـد       ی برآمـده  ئ شهرها ۀت توسع این در جه  بنابر .تر درآمد را تسریع نماید     همه جانبه و توزیع متعادل    

ت نواحی پیرامونی ارائه داده و این شهرها        ت خود و جمعیّ   عیّم اقتصادی و اجتماعی را برای ج      عملکردهای مهمّ 
   .)1983راندینل(د نی توسعه را تسریع نمایئدهنده عمل کرده و پخش جغرافیا بتوانند به عنوان عامل شتاب

 در پی آن است که نقش رشد و گسترش مراکز ،ی و برخی اسناد و آمارررسی محلّتحقیق حاضر با تکیه بر ب
گوید که در شرایط موجود ناحیه، بی قرار دهد و به این پرسش پاسخ ای استان مورد ارزیا  ناحیهۀشهری را در توسع

  .اید نمـء ناحیه نقش مطلوبی ایفاۀتواند در توسع کدامیک از سه دیدگاه فوق و به چه دالیلی می
 نفـوذ،  ۀی، تولیـدات کـشاورزی حـوز   ئ روسـتا ۀدر این راستا اثـرات رشـد شـهری در برخـی شـاخص هـای توسـع              

  .گیرد آمدی شهر و روستا مورد بررسی قرار میرهای د ی و تفاوتئهای روستا استاندارد زندگی خانواده



  

  ی موقعیّت مکانی منطقۀ مورد مطالعه در سطح ملّ-1نقشۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ی اقتصادی ناحیه ئنقش رشد مراکز شهری در پویا 

 ۀ مقایس.شود استفاده می 1 از تحلیل ضریب مکانی،در روند اقتصادی ناحیه جهت بررسی نقش مراکز شهری 
  : دهدکه  نشان می1375و1365های درسال) 1ۀجدول شمار(ت شهر اصلی استان طبق هف» ضریب مکانی«

زمن ناحیه و ت م ناشی از محرومیّ این خود که،اند  ضعیف2»ای پایه اقتصاد شرایط «الً شهرهای استان از نظر اوّ
  . شهرنشینی در استان استۀجدید بودن پدید

                                                                                                                                                                                 
 
  . نماید ای می ای و غیرپایه های پایه ی بر فعّالیّتهای رشد اقتصادی و تأکید خاصّ هترین نظریّ  یکی از معروف(LQ) تحلیل ضریب مکانی -1

  اشتغال در بخش خدمات شهری/ همان شهر اشتغال در کلّ
LQ = ……………………………………………  

  در همان بخش در منطقه/  اشتغال در منطقه کلّ
، بـه ایـن معنـی اسـت کـه      (LQ<1) کاال و خدمات خواهد بود و اگر  شهر صادرکنندۀ(LQ>1)اگر .  شهر از نظر اقتصادی خودکفاست(LQ=1)اگر  

  : جهت اطالع بیشتر رجوع شود به.  را وارد کندشهر باید خدمات و کاالهای مورد نیاز
  .176-177  صص،1378ای، دانشگاه یزد،  ریزی منطقه های برنامه ، اصول و روش ...ا زیاری، کرامت

کننـدگی رشـد      توانـد اثـر فزاینـدگی و تحریـک          پردازد و مـی     هایی است که به صدور کاال یا خدمات به بیرون شهر می             ای فعّالیّت    منظور از اقتصاد پایه    -2
 .اقتصادی و اجتماعی شهر را داشته باشد
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 ۀ خدمات به حوزۀو صادر کنند» ای شرایط پایه«  از نظر خدماتی دارای1365 شهرهای استان در سال ۀثانیاً کلیّ
ا در سال امّ.  است رار داشته و نیازمند واردات بودهدر حاشیه ق) صنعت و کشاورزی(ها   و در سایر بخش فوذ خود بودهن

 ۀ ولی شهر نیکشهر که سابق،اند ای اقتصادی حرکت کرده  بخش صنعت نیز به سوی شرایط پایه شهرها درۀ هم1375
  . نیازمند واردات استها  بخشۀدر هم ،1شهری کمتری دارد

 بلکه شاهد بهبود نسبی نیز ،شدهبودن بخش کشاورزی بدتر نای  ت حاشیهیّ وضع،ثالثاً در هیچ یک از شهرها
 ولی باالخره ،کند  ضروتاً بخش خدمات رشد می وه ابتداً گرچان نتیجه گرفت که با ایجاد شهرهاتو می. باشیم می

رو ین از ا.نماید ی میتدریج ترقّ هد نیز بهای مولّ  تالش خود را افزایش داده و بخشر درآمدت در تکاپوی ممّجمعیّ
 مثبتی برقرار ۀ رابط،ی اقتصادی ناحیهئهای افراد و در نتیجه پویا تالیّتوان بین تأسیس واحدهای شهری و افزایش فعّ می
  .نمود

   تغییرات ضریب مکانی در شهرهای استان سیستان وبلوچستان -1جدول
 65LQ  75LQ  تالیّنوع فعّ  شهر

  16/0  28/0  کشاورزی
  11/1  120  صنعت

  
  زاهدان

  08/1  83/1  خدمات  
  13/0  10/0  کشاورزی
  05/1  13/1  صنعت

  
  زابل

  82/1  15/2  خدمات
  13/0  11/0  کشاورزی
  51/1  93/0  صنعت

  
  ایرانشهر

  80/1  34/3  خدمات
  15/0  12/0  کشاورزی
  13/2  26/0  صنعت

  
  خاش

  13/1  24/3  خدمات
  18/0  16/0  کشاورزی
  45/1  45/0  صنعت

  
  سراوان

  61/1  41/3  خدمات  
  13/0  12/0  کشاورزی
  84/1  60/0  صنعت

  
  چابهار

  75/1  07/4  خدمات
  02/0  -  کشاورزی
  28/0  -  صنعت

  
  نیکشهر

  30/0  -  خدمات
  1365-1375های  ، ساله های سرشماری عمومی نفوس و مسکناستفاده از دادمحاسبه با : منبع          

                                                                                                                                                                                 
 
 . تأسیس شده است1369شهر در سال   شهر نیک-1



  

ی که از یک سو در مجاورت ئستان و بلوچستان جامرزی سیآن است که در استان  تأثیرگذار عواملیکی از 
 اقتصادی و ۀامکانات بالقوّ ،دو کشور افغانستان و پاکستان است ۀی قرار دارد و از سوی دیگر همسایهای بین الملل آب

تصادی این های اق تالیّها و سازماندهی فعّ دلیل فقدان زیر ساخت  ولی به؛ وجود داردویژه امکانات تجارت فرامرزی هب
کند و   بهتری دسترسی پیدا میهای س مراکز شهری، ناحیه به زیر ساختبا تأسی. گیرد  مورد استفاده قرار نمیتوان

  .کند ان اقتصادی ناحیه بهره برداری میت از تو در نتیجه به تدریج جمعیّ ویابد می  بهبودیهای تولید تالیّسازماندهی فعّ
گیرد که خود  ی و ساخت واحدهای مسکونی رونق میساز های ساختمان تالیّاقل فعّ حدّ،با گسترش مراکز شهری

 سرباز و چابهار ، پیرامون مراکز شهری نیکشهر.اندازد ش صنعت ساختمان سازی به جریان میهایی را در بخ سرمایه
 زیر  ت واین واحدها بعد از تأسیس مراکز شهری و گسترش امنیّ .ساخت واحدهای مسکونی مدرن هستیمشاهد 
 درآمد اقوام خود در آن سوی مرزها و آن را از محلّن شوند که مالکا هایی ساخته می تفاده از سرمایهها با اس ساخت

  .اند لب از انگلستان و دوبی وارد کردهاغ
های  آگاهیر ناحیه بین گسترش مراکز شهری و ت فوق آن است که در در وضعیّیکی دیگر از عوامل مؤثّ

عی خود در مراکز شهری و های افراد از حقوق اجتما  میزان آگاهیۀدارد و مقایس مستقیمی وجود ۀرابطاجتماعی افراد  
 افراد را ۀک اجتماعی و انگیز، تحرّ گسترش آگاهی اجتماعی.دهد ن را نشان میآوضوح  هی بئ روستاۀادافتنقاط دور

تی که برای کسب معاش  جمعیّادۀ مترتّب بر حدّاقل استف.نماید ق اجتماعی و تالش بیشتر تقویت میبرای کسب حقو
ی نپنداشته و در جهت ای ازلی و ابد ماندگی را سرنوشتی محتوم و پدیدهشود آن است که عقب  ار شهری میوارد باز

ت و الیّ رشد مراکز شهری منجر به تغییر باورهای اجتماعی در جهت فعّ، به عبارت دیگر.نماید میاندیشی  رفع آن چاره
  .گردد یی مئپویا

  
  ت حوزه های نفوذدر ماندگاری جمعیّنقش رشد مراکز شهری 
ت خود را  هیچ یک از حوزه های نفوذ شهرهای استان جمعی1365ّ-1375 ۀ ده سالۀدر دور) 2( ۀطبق جدول شمار

ی ، در صورتت شهری کمتر بودهیّعی در همه حال از نرخ رشد جمئوستات را آهنگ رشد جمعیّ امّ؛اند از دست نداده
ویژه در نواحی زابل، سراوان و نیکشهر  هت در نقاط روستایی بیشتر است و این کمبود بکه نرخ رشد طبیعی جمعیّ

 مستقیمی وجود ۀ نفوذ آنها رابطۀت حوز مراکز شهری و ماندگاری جمعیّۀیعنی بین سطح توسع .باشد یمتر  محسوس
  . است  نفوذ روستایی خود را نداشتهۀوزت حاری جمعیّ توان نگهدوده،تر ب جا که شهرها توسعه نیافته دارد و هر
کند   بیشتری ایجاد میۀاشد، قدرت جاذبتر ب  که هرچه مراکز شهری توسعه یافتهی مبنی براین کلّۀعا با قاعداین ادّ

سعه  مورد مطالعه هرجا که شهرها توۀحیا در نا امّ. استض، در تناقبخشد ی را تسریع میئ نفوذ روستاۀو مهاجرت حوز
ی را بهتر ئ نفوذ روستاۀالت اقتصادی حوز تحوّد وی بپردازئ به تدارک و تجهیز منابع روستا  بیشتر توانسته،تر بوده یافته

سازی،  بری، کاشی چگوماسه،  های شن ایجاد کارگاه. ت روستایی  بیشتر شده است و ماندگاری جمعیّسازماندهی کرده



  

یرامون داری در روستاهای پهای آبخیز تالیّ فعّۀای، توسع گلخانه های ،گسترش کشتمخصوص های سازی،سردخانه یخ
  . ستا  ، خاش و زاهدان نمونه ای از آنهاشهرهای ایرانشهر، چابهار

 .)1370بزی (ایم  ی مردم سیستان به شمال کشور بوده شاهد مهاجرت دسته جمع50 ۀهای ده شکسالیخبه هنگام 
 که یکی از عوامل ماندگاری طوری ، بهدهاقی روی ندا چنان اتفّ،ی شدیدا این بار بعد از هشت سال خشکسالامّ

  .باشد  میهاثیر روحی و فرهنگی حاصل از آنأ نقش خدماتی شهرها و ت،تیّجمع
روپاشی نطام سکونتگاهی و هجوم فی در نواحی رشد نایافته تر موجب عا که ایجاد مراکز شهررو این ادّاز این

  .تواند صحیح باشد گردد، در همه حال نمی  بخش خدمات کاذب میادی بهد اقتصت از بخش مولّجمعیّ
  

  1365-1375 ۀت استان در ده نرخ رشد جمعیّ -2جدول 
  1365-75نرخ رشد   یئ روستاۀ حوز–شهر   ناحیه

  ایرانشهر  54/6  شهر
  96/5  یئحوزه روستا
  چابهار  36/5  شهر

  *40/0  یئحوزه روستا
  خاش  7/6  شهر
  0/4  یئتاحوزه روس
  زابل  8/2  شهر

  2/1  یئحوزه روستا
  زاهدان  8/3  شهر

  7/5  یئحوزه روستا
  سراوان  1/6  شهر

  2/1  یئحوزه روستا
  شهر نیک  2/7  شهر

  **/47  یئحوزه روستا
  1365-75های  ، سالسرشماری عمومی نفوس و مسکن: منبع               

  شهر اب نیکستبا اح*       
  1370-75 ۀپنجسال **     

  
  های نفوذ شهری  کشاورزی حوزهۀتوسعنقش شهرها در 

ی مورد نیاز کشاورزی را ارائه ها ل این که نهاده اوّ؛دنت داریّ کشاورزی از چند نظر اهمّۀمراکز شهری برای توسع
  .دهند ای محصوالت کشاورزی را افزایش میشهری تقاض م آن که بازار مصرف شهر و صنایع دوّ ودهند می



  

 .شود های کشاورزی باشد، دیده نمی وم واقعی که بتواند جاذب فرآورده صنایع به مفه، مورد مطالعهۀدر ناحی
 نگهداری خرمای های شهری برای ی سردخانهحتّ. ر ناحیه وجود ندارد د)از تولیدات مهم(بندی خرما  صنایع بسته

، آن اطالق کردتوان عنوان صنعت به   میترین واحدی که یا مهم» بافت بلوچ«اجی شرکت نسّ. کند تولیدی کفایت نمی
 تولید 1342ل  در صورتی که در گذشته تا سا؛آورد قم و کرمان به ناحیه می  ،را از گرگان) پنبه( تولید خود ۀلیّمنابع اوّ

های مختلف صنعت و یا بین صنعت و کشاورزی  ی بین بخشای حتّ  بنابراین ارتباط سازنده وبودهپنبه در ناحیه رایج 
ق کشاورزی ناحیه از سوی مراکز شهری عبارت از گسترش بازار مصرف شهری برای تولید ود ندارد و تنها مشوّوج

 نفوذ شهرهای استان ۀ تولیدات کشاورزی حوزۀات زیر در توسع تحول1365ّ-78 ۀ دورطیّ. غذایی در شهرها می باشد
  ):3 ۀجدول شمار( شود مشاهده می

  
  1365-78های  های مختلف استان در سال ولید محصوالت مختلف زراعی در شهرستانسطح زیر کشت و میزان ت -3جدول
  یونجه  کشت صنعتی  جالیزی  سبزی  برنج  جو  گندم  محصول  سال

سطح زیر کشت به 
  هکتار

111275  22196  2590  3714  16390  473  9785  1365  

  74582  517  212360  19737  4468  23758  118037  میران تولید به تن
ح زیر کشت به سط

  هکتار
95579  22654  3980  10340  21037  1222  21703  1378  

  1274460  1623  339963  339963  12534  38119  212502  میران تولید به تن
  1365و1378 استان ، ۀآمارنام: منبع      

  
 چون این محصوالت ؛هی داشته استکشت و میزان تولید محصوالت جالیزی رشد قابل توجّسطح زیر -

  .ت شهری، مصرف آنها افزایش یافته است شهری بوده و با افزایش تقاضای جمعیّۀنیاز جامعمورد 
ار از کشاورزی  ایام گذ هی داشته و این موضوع از ویژگیات از نظر سطح زیر کشت کاهش قابل توجّغلّ -

، میزان تولید این محصوالت ف دیگر با وجود کاهش سطح زیر کشتاز طر. تی به تجاری استسنّ
و با استفاده از خدمات  شده برداری از زمین تشدید ا کرده و حاکی از آن است که بهرهافزایش پید

  .اری از زمین بهبود پیدا کرده استبرد  بهره،شهری
ویژه پیرامون شهر زاهدان منجر به افزایش میزان تولید یونجه شده که در پرورش گاوهای  هرونق دامداری ب -

  .گیرد  زاهدان  مورد استفاده قرار میانشیرده در شهرک گاودار
 .ه بوده استهای صنعتی قابل توجّ رشد مراکز شهری گسترش کشت  با -
 .د تقاضای شهری در رابطه بوده استهی داشته که با رش رشد قابل توجّتولید سبزی -



  

،   واحد سطح افزایش میزان تولید در این که گسترش مراکز شهری به عقالیی کردن تولید کشاورزی ،هنتیج
  .و گسترش محصوالت زراعی مورد تقاضای بازار شهری منجر شده است

ه  و با توجّ،ت شهری در رابطه قرار گیردت تولیدات با افزایش جمعیّت و کیفیّیّالت بوجود آمده در کمّاگر تحوّ
بور با روند افزایش الت مز، تحوّگیرد تی و فرهنگی صورت میالت جمعیّالت اقتصادی متعاقب تحوّبه این که تحوّ

 و بیانگر آن است که با گسترش جوامع شهری در شته هماهنگی دا) 1365-78مرکز آمار ایران  (ت شهری استان جمعیّ
 زیرا ؛ شهری افزایش پیدا کرده استۀجامعخصوص محصوالت مورد نیاز  ه تولید محصوالت کشاورزی ب،استان
  وهای بهره برداری زراعی بپردازد ی کردن تولید و بهبود شیوهئ عقال بهی بهتر توانستهئت روستات نسبت به جمعیّجمعیّ

ات کشاورزی را گسترش شهرها نیاز و تقاضای تولید.  استپیدا کردهات زراعی بیشتر دسترسی ها و خدم به نهاده
 .باشیم ای می ایرانشهر شاهد گسترش  کشت گلخانه و  آبادان،  به همین دلیل در روستاهای سرکهوران وافزایش داده

هی به  قابل توجّ بزمان ایرانشهر در حدّۀبات ناحیمرکّ. های صنعتی رشد زیادی دارد هر کشت دلگان ایرانشۀدر ناحی
 در. کند ای خودنمایی می صورت مزارع پیوسته هپیرامون خاش کشت سبزی تجاری ب. شود بازارهای ناحیه عرضه می

رکوه خاش شاهد گسترش روستای گوه.  زیادی یافته استۀر توسعجاری انا سنگان خاش کشت تۀروستاهای ناحی
توسعه یافته ) …نصرت آباد ، سرجنگل و( کشت پسته همچنین در روستاهای پیرامون زاهدان . باشد کشت پسته می

لی شدیدی است که در حدود هشت ساکرغم خش هدر روستای عورکی چابهار مزارع موز گسترش یافته و این ب. است
  .یر ناحیه حکمفرما بوده است اخۀسال
  

   نفوذ شهری ۀهای شغلی حوز ل فرصتز شهری در تحوّنقش رشد مراک
 نشان 1375و  1365های  ا در سالهای مختلف اقتصادی ناحیه ر ت شاغل در بخشیّعم توزیع ج)4(ول شمارۀجد

  .دهد می
  

  رهای استانی شهئ نفوذ روستاۀهای مختلف اقتصادی در حوز  تعداد شاغالن بخش-4جدول
1365  1375  

  خدمات  صنعت  کشاورزی  خدمات  صنعت  کشاورزی
89357  14262  19034  91934  27868  44539  

  .1375و  1365 های  ، سالسرشماری عمومی نفوس و مسکن: نبع  م

ت عیّم ولی ج،استان افزایش ناچیزی داشتههای شهری   شاغالن بخش کشاورزی در پسکرانه، طبق این جدول
 1365-75های   سالطیّ. شهری استان افزایش پیدا کرده استهای   پسکرانهۀیخش صنعت و خدمات در کلّشاغل در ب
 درصد افزوده شده 05/66 شهری ۀوزت شاغل در ح درصد و به جمعی92/31ّی ئ روستاۀت شاغل در حوزبه جمعیّ
  .است



  

 تعداد مراکز 1365-75 ۀدردور(ند ا ت مزبور به مراکز شهری تبدیل شدهمدّ ی که طیّئاگر تعداد مراکز روستا
 شهرها را در ۀی در محدودئو نیز قرار گرفتن نقاط روستا)  شهر افزایش یافته استشانزده شهر به یازدهشهری استان از 

رسیم که  میور به این نتیجه ت مزبی در مدّئت شهری و روستا با عنایت به درصد رشد جمعیّ،نظر بگیریم
ت یّناشی از کمّ بوده و دراثر کمبود ه نیروی کار خودد از دست دادن رقم قابل توجّی شاهئهای روستا سکونتگاه

ک چه ص کنیم که این عدم تحرّتوانیم مشخّ م آن است که نمی مهۀلئمس. کار، تولید ناحیه آسیب دیده باشد نیروی
دم توان پذیرش آنها از ی و چه مقدار در اثر رکود شهرها و عئ نفوذ روستاۀمقدار در اثر پیشرفت اقتصادی حوز

  .ت روستایی است جمعیّ
  

  های نفوذ شهری آمد و استاندارد زندگی حوزهرنقش شهرها در توزیع د

یل برق، آب بم به تسهیالت خانوار از ق، میزان دستیابی مردل در استاندارد زندگیص کردن تحوّجهت مشخّ
 ۀستفاده از تسهیالت خانوار در حوزحاکی از افزایش اام مورد استفاده قرار گرفته که جملگی ، تلفن و حمّکشی لوله

  ).1365 و 1378های   استان سالۀآمار نام(باشد  نفوذ شهرها می
ند نسبت به ا ه دارای کمتر از دو اتاق بود1375، درصد کسانی که در سال ها ظر تعداد اتاق در اختیار خانوادهاز ن

ی که  برعکس درصد کسانو ی و شهری استان کاهش پیدا کردهئی روستاح نواۀیّ در کل1365ّهمین گروه در سال 
  . است یافته موارد افزایشۀیّ در کلّ دارای سه اتاق و بیشتر بوده
 برای گرم کردن منازل و 1365ی استان در سال ئهای روستا ی که در حوزه درصد کسان،از نظر تسهیالت خانوار

 درصد کاهش پیدا کرده 22/28 به 1375 درصد بوده که در سال 45/40، کردند ستفاده میا و پز از هیزم و چوب پخت
درآمد در  از نظر میزان .اند های فسیلی روی آورده و یا گرم کردن منازل به سوخت است ومردم برای پخت و پز

  :ری استان  چند نکته قابل ذکر استهای نفوذ شه حوزه
ط درآمد متوسّ. ی افزایش پیدا کرده استئارهای روستاط درآمد خانوتدریج متوسّ ههای اخیر ب  در طول سال-لاوّ

 257/024/7، ریال 817/971/1 ریال، 494/244 ترتیب به 1378،1377،1373،1361 های ی در سالئخانوارهای روستا
  .ریال بوده است 664/337/100ریال و 
تدریج افزایش  هشهری بهای رط درآمد خانوای استان به متوسّئط درآمد خانوارهای روستا نسبت متوسّ -مدوّ

ط درآمد خانوارهای نسبت متوسّ(ی برحسب زمان است ئداکرده که بیانگر بهبود نسبی درآمد خانوارهای روستاپی



  

 3/39  به1364 در سال ،درصد 3/21  به1356ی شهری استان در سال ط درآمد خانوارهای استان به متوسّئروستا
  ). پیدا کرده استء درصد ارتقا7/58 به 1378 درصد و در سال 44  به1373، در سال درصد
 ۀریجی کسری بودجها بیانگر کاهش تد ط هزینهی با متوسّئ خانوارهای روستاۀط درآمد سالیانسّ متوۀ مقایس-موّس

 2/3 به 1378 درصد و در سال 10 به1377، درسال درصد 5/7 به 1373این کسری در سال . ی استئخانوارهای روستا
  .)بلوچستان ریزی استان سیستان و  ت و برنامهسازمان مدیریّ( 1ده استدرصد کاهش پیدا کر

های نفوذ و  هت اقتصادی زندگی مردم حوزهای اخیر تعدیلی نسبی در وضعیّ  در سال، نتیجه این که برحسب زمان
ین ئهمچنان پاا  امّ، نفوذ بهبود نسبی پیدا کردهۀم حوز استاندارد زندگی مرد.ت شهرهای استان حاصل شده استجمعیّ
  .است

  
   ت ، جذب سرمایه گذاری و توزیع جمعیّسیس مراکز شهریأ ت

های  ی داری وجود دارد و توزیع سرمایه معنۀهای دولتی رابط  برخی مراکز شهری و توزیع سرمایهبین تأسیس
رهنمایی (ه است   کردءی   ایفاه و نقش مهمّجاد شهرهایی چون زاهدان و گسترش شهر چابهار قابل توجّیدولتی در ا

  ).17-26 صص ،1373
بتی وجود دارد و برحسب گسترش مراکز  مثۀت دراستان رابط مراکز شهری و توزیع متعادل جمعیّۀبین توسع

  ).  81-117  صص ،1381علی بابایی (رود  سوی تعادل نسبی پیش می هت در سرزمین ب توزیع جمعیّ،شهری
ین شروع ئبخشی نظام شهری ایران باید از پا در سیاست تعادل گیری دهد که هرگونه تصمیم ت نشان میمطالعا

ای مرکزی و شهرها با نواحی مختلف، فرهنگ شهرنشینی به جوامع ه شود تا ضمن حفظ روابط ارگانیکی مکان
 به این دلیل سیاست ؛فظ شودح نیز ی نفوذ کرده و روابط اورگانیکی آنها به مراتب باالتر از خودئتر و روستا کوچک

  ).48-72 ،صص1375نظریان ( هرهای کوچک اعمال شود م فضایی باید به نفع شنظ
  

  نتیجه گیری خالصه و 
 مثبتی ۀتر رابط های اقتصادی مطلوب تایجاد موقعیّ دهد که بین گسترش مرکز شهری استان و بررسی نشان می

داده و دسترسی مردم به خدمات ی را افزایش ئنفوذ روستا ۀت حوز ماندگاری جمعیّ،گسترش مرکز شهری. وجود دارد
 تولیدات ۀقالیی کردن تولید کشاورزی و توسعگسترش مرکز شهری به ع. طور نسبی بهبود بخشیده است هاساسی را ب

شهری و  های زندگی ، بهبود و تعدیل نسبی تفاوتیئود نسبی استاندارد زندگی روستابهب. کشاورزی منجر شده است

                                                                                                                                                                                 
 
 . در این برآورد میزان توّرم محاسبه نشده است-1



  

 نقش ،های اساسی یئرغم نارسا هبنابراین شهرهای استان ب. وده استبمراکز شهری  ۀنتایج توسعی از دیگر ئروستا
  .ای را به عهده دارند  ناحیهۀ توسعۀدهند سازمان

ت کمتر از هایی با جمعیّ  آنها را آبادی ازدرصد65 آبادی وجود دارد که 6038در استان سیستان و بلوچستان 
در .  کیلومتر است60تر و در بلوچستان  کیلوم11 سیستان ۀها در ناحی دیط آبا متوسّۀ فاصل.دهد  نفر تشکیل مییکصد

 الزم ،گذاری و برقراری بهتر ارتباطات افقی سکونتگاهی ت، خدمات، سرمایهچنین شرایطی برای توزیع بهتر جمعیّ
امل ارتباط به عنوان ععمل آید تا ته و از کارکردهای آنان حمایت ب مراکز شهری کوچک مقیاس گسترش یاف تااست
ه کمک کرده و ساختار تر توسعه در ناحی  به ایجاد بخش متعادل،ت ناحیهروستا ضمن نافذ ساختن جمعیّ  شهر وۀدهند

  .ت به زیر ساخت ها و خدمات اساسی را افزایش دهند ی را اصالح و دسترسی جمعیّئخدمات روستا
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