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سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی 
و آینده نگری برای افق 1400 

)مطالعه موردی: شهرستان بیرجند(1
جواد میکانیکی2
علی اشرفی3

چکیـده

نظام توزیع فضایـی جمعیت سکونتگاه های انسانی ماحصل عملکرد عوامل مختلف محیطی 
است. هدف از مقاله حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر الگوی پراکنش جمعیتی سکونتگاه های 
 روستایی با استفاده از روش آنتروپی و پیش بینی گرایش نظام سکونتگاهی در افق 1400 می باشد.

روش تحقیق در مقاله حاضر، از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف، از نوع 
 تحقیقات کاربردی است. برای انجام پژوهش حاضر، ابتدا بانک اطالعات جمعیتی سکونتگاه های
روستایی شهرستان بیرجند در دوره زمانی 85-1335 تهیه و به کمک نرم افزارهای آماری Exel و

Spss طبقه بندی جمعیتی و میزان های رشد انجام شد و سپس با استفاده از روش آنتروپی نسبت به 

سنجش میزان بی قوارهگی و گرایش به تعادل یا عدم تعادل توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های 
روستایی اقدام گردید. نتایج حاصل از تحلیل بر اساس مدل آنتروپی، بیانگر عدم تعادل فضایی 

جمعیت در دهستان های شهرستان بیرجند و گرایش نسبی به عدم تعادل در افق 1400 می باشد.

1. این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي تحلیل مکاني –  فضایي و پیش بیني جمعیت سکونتگاه هاي روستایي شهرستان 
بیرجند تا سال 1400 است که توسط نویسندگان مقاله براي دفتر تحقیقات کاربردي و فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي به 

انجام رسیده است. 
 javadmikaniki@birjand.ac.ir                                                        .2. استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه بیرجند

3 . عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند.
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واژگان کلیدی: مهاجرت های روستایی، توزیع فضایی جمعیت، سکونتگاه های روستایی، مدل 

آنتروپی،  بیرجند.

طرح مسأله و هدف از بررسی 

ساختار فضایی نمودی از تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و 
جایگاه آن بر بستر فیزیکی است. این مقاله به تحلیل الگوی استقرار فضایی سکونتگاه های روستایی 
در پهنه شهرستانی و آرایش ها و روند تحوالت جمعیتی متأثر از ساز و کارهاي موجود بویژه 
مهاجرت های روستایی، در شکل پذیري و تکامل ساختارهاي فضایي می پردازد. یکی از مباحث 
اساسی در توسعه پایدار در شرایط محیط جغرافیایی مورد مطالعه، تبیین بسترهای اکولوژیکی 
ناپایداری جمعیتی سکونتگاه های روستایی  فضای جغرافیایی است که نقش بسزایی در فرایند 
دارد. اما در کنار عوامل زیست محیطی، که به عنوان بستر زمینه ساز ناپایداری عمل می نمایند نباید 
از نقش نیروهای بیرونی بویژه جریانات کششی مهاجرتی ناشی از روابط فضایی سکونتگاه های 

شهری و روستایی غافل ماند.

بررسی اجمالی ویژگی های سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه، بیانگر واقعیت های 
ذیل می باشد:

الف( تفرق سکونتگاه های روستایی و پراکنش نامتعادل در نقاط روستایی: با توجه به مساحت 
شهرستان در سال 1385 با احتساب شهرستان خوسف1 )21194 کیلومتر مربع( در هر 49 کیلومتر 
نقاط  درصد   80 حدود  بررسی  مورد  محدوده  در  دارد.  وجود  سکنه  دارای  آبادی  یک  مربع 
روستایی در مناطق کوهستانی واقع شده اند و 70 درصد آبادی های خالی از سکنه نیز در همین 

مناطق واقع شده است.

1. ر.ک به: تصویب نامه هیات وزیران، مورخ 1391/2/16 شماره 26948/ت45233ه 
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ب( کوچک بودن روستاها از نظر جمعیتی:  بر اساس یافته های سرشماری سال 1385، میانگین 
جمعیت برای هر روستا حدود 110 نفر بوده است و 57/6 درصد در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر 
قرار داشته است. در تمام سرشماری های انجام گرفته بیش از 55 درصد روستاهای شهرستان در طبقه 
جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار داشته است و کمتر از 8 درصد روستاها دارای جمعیتی بیش از 350 
 نفر بوده است. بیش از 73 درصد روستاهای شهرستان بیرجند کمتر از 100 نفر جمعیت داشته اند

که نمایانگر کوچک بودن روستاها از نظر جمعیتی است.

ج( رشد کند جمعیتی و تخلیه روستاها: بررسی آماری در یک دوره 50 ساله )85-1335( نشان 
می دهد که میزان نرخ رشد جمعیت روستایی معادل 0/43 درصد بوده است و در دهه 1375-85 
میزان نرخ رشد جمعیت به 0/59 درصد رسیده است. بررسی آماری هم چنین نشان می دهد در این 
دوره زمانی 49/2 درصد از روستاها دارای نرخ رشد منفی بوده اند. نرخ رشد منفی حدود نیمی 
از روستاهای شهرستان بیرجند در دهه های اخیر ماحصل عوامل مختلفی است که به شکل تخلیه 

روستاها نمود می یابد.

نکته قابل توجه اینکه روستاهایی که در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار دارند در مقابل 
پدیده تخلیه جمعیتی آسیب پذیرترند به طوری که در سال 1385 )محدوده شهرستان بیرجند با 
احتساب خوسف( از میان 230 روستایی که در طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر قرار داشته است 
تعداد 121 روستا )52/6 درصد( دارای رشد منفی، 4 روستا )1/73 درصد( دارای رشدی بین صفر 
تا 0/5 درصد و 82 روستا )35/6 درصد( در این طبقه جمعیتی دارای رشدی بیش از 2/5 درصد 

بوده است.

 عـدم تعادل فضایـی سکـونتگاه هـای روستایی و رشـد کنـد و بطئی جمعیتی ناشی از پدیده 
اجتماعی  اقتصادی-  ناپایداری های  بروز  بیرجند، موجب  مهاجرت های روستایی در شهرستان 
سکونتگاه های روستایی شده است که در صورت تداوم روند مذکور در آینده نه چندان دور، 
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شاهد تخلیه سکونتگاه های روستایی در عرصه مکانی محدوده مورد نظر خواهیم بود. 

بررسی مقدماتی در محدوده مورد مطالعه، نمایانگر تخلیه جمعیتی بیش از نیمی از روستاهای 
محدوده مورد نظر در آینده نزدیک است. تخلیه جمعیتی روستاها ناشی از مهاجرت های شدید 
و عملکردهای  معلول ساختارها  زیستی روستاها،  اقتصادی و حتی  بنیان های  روستایی، ضعف 
فضایی- مکانی است و اثرات آن بر نظام فضایی در سطوح مختلف، ضرورت انجام پژوهش های 
دقیق در زمینه ساز و کار و عوامل اثرگذار بر ساختار مکانی-  فضایی جمعیت روستایی را بیش از 

هر زمانی مطرح ساخته است.

 هدف اصلی تحقیق حاضر، سنجش اثرات مهاجرتی بر پراکنش فضایی جمعیت سکونتگاه های
روستایی شهرستان بیرجند و پیش بینی جمعیت این سکونتگاه ها تا سال 1400 می باشد. در این 
راستا، سوأل اصلی پژوهش حاضر این است که: - نظام توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های 
روستایی شهرستان از چه وضعیت تعادلی برخوردار است؟ و در پاسخگوی به این سوأل، فرضیه 

تحقیق نیز بدین گونه بیان می شود:

- نظام توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی نامتعادل است و به سوی عدم تعادل 
گرایش دارد.

روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، از نوع توصیفی- تحلیلی است. مراحل 
انجام  تحقیق در دو مقوله ذیل بیان می گردد:

الف( تهیه بانک اطالعات جمعیتی: در این مرحله ابتدا ادبیات موضوعی در باب  مهاجرت های 
 روستایی و تحلیل های مکانی- فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی از طریق منابع کتابخانه ای

و منابع اینترنتی و  بانک های اطالعاتی مورد کنکاش قرار می گیرد، سپس جهت ایجاد بانک 
اطالعات سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه به ایجاد بانک جامع اطالعاتی نقاط روستایی 
 در محیط نرم افزار Excel اقدام شد تا در مراحل بعدی قابل تبدیل و بهره گیری در محیط های
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نرم افزاری مورد نیاز باشد. بدین منظور کلیه آمارهای جمعیتی دوره سرشماری 1365-1387 به 
تفکیک دهستان، تنظیم گردید.

ب( تحلیل داده های گردآوری شده: در این مرحله از تحقیق با طبقه بندی اطالعات جمعیتی، 
از شاخصه ای آماری مانند ضرایب آنتروپی، آماره های جمیعتی و... استفاده به عمل آمد.

  در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل روند رشد جمعیت و الگوی استقرار فضایی سکونتگاه های
روستایی،گرایش نظام توزیع فضایی جمعیت در افق سال1400 را به مدد فنون آینده نگری جمعیتی 
 پیش بینـی نمایـد و بـرای سنجش پـراکنش جمعیت سکـونتگاه های روستایی از روش آنتروپی1 
 )شاخص بی نظمی( استفاده شده است. الگوی توزیع فضایی جمعیت سکونتگاه های روستایی

عمدتاً ناشی از پدیده مهاجرت های روستایی است و بدین جهت در مبحث مبانی نظری به مفهوم، 
اثرات و پیامدهای فضایی مهاجرت های روستایی پرداخته می شود.

مبانی نظری

 مهاجرت پدیده ای رفتاری و غیر بیولوژیک )زیست شناختي( است و در زندگی بشر ریشه ای
عمیق دارد و دارای ویژگی ها، اثرگذاری ها و تأثیرپذیری متفاوتی نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی 
است. مهاجرت )تحرک مکانی جمعیت( بنا به دالیل مختلفی بروز می کند. متغیرهای بیولوژیکی 
جمعیت )موالید و مرگ و میر( در انقیاد قوانین طبیعی است و دارای اثرات افزایشی یا کاهشی، 
آن هم در یک محدوده جغرافیایی است، در حالی که مهاجرت تحت تأثیر عامل تصمیم انسانی و 
به دفعات متعدد و بنا به دالیل مختلف در طول زندگی یک فرد صورت می گیرد و دارای اثرات 
متفاوت در مبدأ و مقصد است. این پدیده اجتماعی، جغرافیایی و روانشناختی از دیرباز مورد نظر 
صاحب نظران علوم اجتماعی و رفتاری است و هر یک از منظر خاصی به تحلیل علل و عوامل 

مولد و اثرات آن پرداخته اند. 

1. Entropy Model.
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کلمه مهاجرت معادل واژه التین migration می باشد که به معنی هجرت کردن، از جایی 
به جایی دیگر رفتن و در آنجا مسکن گزیدن می باشد. به عبارتی، مهاجرت شکلی از تحرک 
جغرافیایی یا تحرک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد، این تحرک با 
تغییر اقامتگاه )دائمی یا موقت( از مبدأ یا محل حرکت به مقصد یا محل ورود همراه است. بنابر 
این مهاجرت به تحرک مکانی جمعیت و ترک سرزمین اصلی و ساکن شدن در سرزمین دیگر به 
طور دائم یا موقت اطالق می گردد. در زمینه علل مهاجرت نیز از دیدگاه صاحب نظران اظهارات 
متفاوتی وجود دارد، برخی تصمیم به مهاجرت را صرفاً براساس مدل های اقتصادی ارزیابی نموده 

و برخی بر جنبه های روانشناختی و انگیزشی تأکید نموده اند. 

 مهاجرت و جابجایی انسان ها از مکانی به مکان دیگر تابع ارتباطات و قوانین خاص خود می باشد
که برای تحلیل بهتر آن از نظریه ها و شیوه هایي که در ارتباط با نقش فاصله ارائه گردیده است 
استفاده می شود )Hagett, 2001: 23(. در این راستا شیوه جاذبه برگرفته از ایده نیوتن بر این باور 
است که جریان مهاجرت بین شهرها مستقیماً به اندازه شهرهای مورد نظر و به نسبت معکوس با 

.)Bastil&Dezert, 1980: 68( فاصله جدایی آن ها از یکدیگر ارتباط دارند

داده های آمار رسمی و سرشماری های ده ساله ایران، حاکی از تمرکزگرایی منابع اقتصادی، 
امکانات بهداشتی و سازمان های فرهنگی، سیاسی در کالن شهرها بدون توجه به امکانات فضایی 
مي باشد. به عبارت دیگر، طی دهه های متوالی، شهرهای بزرگ، متولی اجرای برنامه های رفاهی 
متعدد و متنوع بدون در نظر گرفتن نیازهای جمعیتی بوده اند که وجود جذابیت شهرها و برخی 
مشکالت روستانشینان باعث تسریع آهنگ مهاجرت در غالب کشورهای در حال توسعه گردیده 

است )لطفعلی پور، 1389: 416(.

در سال های اخیر توجه به نظریه قطب رشد سر لوحه برنامه های توسعه کشور قرار گرفت که 
بر اساس آن به شهرها اولویت داده می شود تا توسعه اجتماعی- اقتصادی شهرها، موجب توسعه 



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان80

اقتصادی- اجتماعی روستاها شود و شهرها طی ساز و کار مرسوم به »گسترش« تولید کشاورزی 
نواحی مجاور خود را تحرک بخشند. اما نتایج حاصله حاکی از آن است که با اجرای سیاست 
»قطب رشد« شهرها موفق به ارائه خدمات الزمه و ایجاد تحول و حرکت در نقاط روستائی نشدند. 

یکی از سیاست های انتخابي در جهت تعدیل نابرابری های شهری و ناحیه ای، سیاست محدود 
ساختن رشد شهرهای بزرگ و فراهم کردن زمینه های مساعد اقتصادی در شهرهای میانی کوچک 
است. اساس کار در چنین برنامه هایی، سیاست مکان گزینی بخش های صنعتی است که باعث 
استقرار طرح های جدید صنعتی در حوزه های پیرامون شهرها می شود )شکویی، 1373: 411(.  
ارزشیابی اثرات پیچیده عوامل مؤثر بر مهاجرت ساده نیست و تصمیم به مهاجرت نیز لزوماً منطقی 
 نمی باشد. دالیل مهاجرت هر چه باشد در نهایت به غیبت و عدم حضور دائمی و موقتی سرمایه های

انسانی و نیروی کار بالقوه، تولیدکنندگان و متخصصین از محل زندگی و زادگاه شان خواهد 
 شد که اثرات سوء جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه مبدأ و حتی جوامع مقصد خواهد گذاشت. 
متأسفانه مهاجران قربانیان شرایط ناخوانده اند و دولت ها و صاحب نظران نیز هنوز نمی دانند با آنها 
چگونه باید رفتار کنند. اما رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، مهمترین عاملی است که می تواند 
در جهت جلوگیری از جریان سوء مهاجرت های بی رویه مؤثر واقع شود زیرا این واقعیت مبین 
و نشان دهنده نوعی بیماری در جامعه می باشد که بهبود آن هماهنگی منظم همه بخش های یک 

کشور را می طلبد.

 پدیده مهاجرت نتیجه و حاصل برخورد عوامل جذب کننده و دفع کننده محیطی و فردی 
سرزمین هاست و این مسأله همیشه مورد توجه جغرافیدانان و برخی جامعه شناسان بوده است )بیک 
محمدی، 1382: 81(. در این میان، مهاجرت های روستا - شهری به دلیل پیامدهای اقتصادی- 

.)Balan, 1996: 9( اجتماعی آن، بیش از سایر پدیده های جمعیتی مورد توجه قرار گرفته است
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این عبارت که در سال  اما  نیست  پیدایش اصطالح مهاجرت روستایی1 مشخص  تاریخچه 
1982 توسط فردی انگلیسی به نام گراهام2 بکار برده شد، در سال 1903 عنوان اثری به زبان فرانسه 
قرار گرفت، و از آن پس کاماًل جا افتاد. معادل های این عبارت بسیار است: کوچ داخلی3، برون 
کوچی روستایی4، ترک روستاها5، روستاگریزی6، از جمعیت خالی شدن روستاها7، کاهش نفوس 

روستاها، برون کوچی روستایی- شهری، و ترک زمین8 )پیتیه، 1369: 1(.

 عده اي مهاجرت را ارمغان فقر در مناطق روستایي مي دانند. در این خصوص مؤنث سازي و 
سالخورده سازي از پیامدهاي مهاجرت هاي روستا - شهر است. آن چیزی که از پدیداری بیشتر 
در ارتباط با مطالعه مهاجرت های روستا - شهری برخوردار می باشد، پیامدهای منفی بعد از وقوع 
این مهاجرت ها هستند. وقتی که یک سیستم سیاست گذاری و برنامه ریزی، قادر به مرتفع ساختن 
نیازمندی های یک خانوار روستایی در محل اسکان کنونی آن نباشد، چگونه می تواند از عهده 
انتظارات و نیازمندی های رو به تزاید آن خانوار در صورت مهاجرت به شهر بر بیاید. آشکار است 
که هزینه های وارده به دولت جهت مرتفع ساختن نیازمندی ها و مسائل یک خانوار روستایی، 
بسیار پایین تر از هزینه هایی است که در صورت مهاجرت آن خانوار روستایی به شهر، متوجه 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی متعدد در مناطق شهری،  دولت و جامعه خواهد شد. بروز 
عمدتاً ریشه در مسائل و مشکالت این طیف از روستائیان دارد. بررسی ها از تغییر ساختار اجتماعی 

1. Rural migration.

2. Graham.

3. Migration interieure.

4. Emigration rural.

5. Abondondes campaynes.

6. Deseretion des campaynes.

7. Depeuplement des campagnes.

8. Abondon de laterre.
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شهرها به همراه توسعه و گسترش کالبدی شهرهایی حکایت دارد که از شکل گیری هسته ها و 
کانون های اولیه آن ها چندین دهه بیشتر نمی گذرد و در طول سه دهه اخیر به رشد چشم گیری از 

نظر تعداد جمعیت و گسترش کالبدی دست یافته اند.

یکی از مهمترین پیامدهای مهاجرت از منظر جغرافیایی، پیامدهای فضایی است. با خروج 
 مهاجران از روستا، نیروی کار کاهش می یابد که این امر روستاها را از تحول اساسی به دور می کند

و به تدریج با خالی شدن روستاها از نظر کالبدی یک بافت دو گانه در سطح روستاهای ایران 
پدید می آید )آزادی، 1390: 25(.  با توجه به اینکه جوانان گروه اصلی مهاجران هستند، پیامدهای 
اجتماعی مهاجرت آنان به صورت حاد  نمود خواهد یافت، چرا که روحیه تنوع طلبی از طرف 
دیگر، پیامدهای اجتماعی را تشدید خواهد کرد. مهاجرت روستائیان آثار نامطلوب را در به هم 
ریختگی نظام اجتماعی شهرها، کمبود مسکن در شهرها، ایجاد حاشیه نشینی، کمبود کار، غربت 
در فضای شهری، سهولت در جذب روستائیان به سوی ناهنجاری های اجتماعی، نارسائی در ارائه 
خدمات شهری و رفاهی، رکود تولیدات کشاورزی و جذب نیروی جوان و مولد در پی دارد 

)مهدوی، قدیري معصوم و محمدي یگانه، 1383: 205(.     

فقدان یا کمبود امکانات بهداشتی، آموزشی، تفریحی و... نسبی در جوامع روستایی و افزایش 
 سریع جمعیت با توجه به شرایط اقتصادی نامطلوب روستاها و هم چنین عوامل دیگر، سیل مهاجرت

عدم  علت  به  نیرو  این  اعظم  بخش  است.  شده  باعث  شهرها  به سوی  را  روستایی  کار  نیروی 
برخورداری از تجربه حرفه ای و فنی و تخصص نتوانسته اند در بخش رسمی اقتصاد شهری جذب 
 شونـد. افزایش نیـروی کار و فقـدان محل اشتغال در بخش رسمـی اقتصاد شهری باعث تمایل و 

سوق یابی این نیروی اضافی به سوی بخش غیررسمی شده است )مافی، 37:1382(.

مهاجرت روستائیان به شهرها، به خصوص در کشورهای پیرامونی، عالوه بر آثار نامطلوب 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فشارهای روانی زیادی بر روی مهاجران باقی می گذارد. به جهت 
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دور شدن از موطن خود و قرار گرفتن در محیطی تازه، مهاجران با نوعی حالت بیگانگی و انزوا 
مواجه می شوند که این امر می تواند زمینه ساز بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی باشد. در 
شهرها بر خالف روستاها به جهت کاهش نظارت بر رفتار افراد، امکان بروز انحرافات و انواع 
بزهکاری ها فراهم گشته و فرد به دلیل آن که با ارزش های رایج در شهر بیگانه است، در گرایش 
به انحرافات اجتماعی، زمینه مساعدتری دارد. خصوصاً وجود بیکاری و فقر این امر را دامن می زند 
و اکثر مهاجران به علت عدم مهارت و تخصص کاری، مجبور به کارهای کاذبی مانند دستفروشی 
شده و به این ترتیب به افزایش بیکاری های پنهان کمک می کنند. این افراد اغلب در حاشیه شهر 
مسکن می گیرند و خود گونه ای خرده فرهنگ را به وجود می آورند و به جهت اختالفات قومی و 
فرهنگی، موجبات نزاع واختالف را با دیگر مهاجران میسر می سازند )غفاری و ترکی هرچگانی، 

.)94:1389

مهاجران روستایی با توزیع مجدد جمعیت، اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار می دهند که گاهی 
این توزیع مجدد جمعیت، به نفع کشور و زمانی نیز به زیان آن پایان می پذیرد و در صورت مهارت 
داشتن مهاجران، این روند به نفع جامعه شهری است. در غیر این صورت، شهر به دلیل سطح نازل 
مهارت ها و تحصیالت مهاجران، به شکل های مختلف تحت فشار قرار می گیرد، شهر، مهاجران 
روستایی را می پذیرد و به سبب نیاز، آن ها را در شغل های غیرحرفه ای که هیچ گونه هزینه ای برای 
شهر ندارد و با وجود این، شتاب مهاجرت های روستایی به شهرها از طرف دیگر، باعث توسعه 
شهری به صورت نسنجیده و ناموزون می شود و نیاز به خدمات شهری افزایش می یابد )شکوئی، 

.)106- 105 :1373

در دهه های اخیر، ادغام و الحاق اراضی و سکونتگاه های روستایی در حوزه های کالنشهری - 
به نوعی - از پدیده های جهانی شدن به شمار آمده است )سعیدی و حسینی حاصل، 1390: 135(. 
فرایند جهانی شدن و بهره گیری گسترده از ابزار فنی و خودکار شدن امور که در جای خود به 
افزایش سطح تولید منتهی شده، به نوبه خود، به تسریع روندهای نابرابر در عرصه های روستایی منجر 
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گردیده است. آشکار است که پیامدهای این گونه تحوالت در سرزمین های مختلف یکسان نبوده 
و نیست. روندهای ادغام در سرزمین های توسعه نیافته نه تنها به حل مسائل پیشین روستایی و شهری 
 نینجامیده بلکه معضالت تازهای را پیش روی نه فقط سکونتگاه های روستایی، که کانون های

شهری و کالنشهری نیز قرار داده است )همان: 136(.

 پراکندگي جمعیت در فضاي جغرافیایي، از دو بُعد قابل بررسي است؛ یکي پراکندگي جمعیت
در واحد سطح و دیگري استقرار جمعیت در نقاط روستایي و شهري که براي درک سازمان فضایي 
و الگوي استقرار جمعیت روستایي ضروري است. براي سنجش میزان پراکندگي سکونتگاه هاي 

روستایي و روند تغییر اندازه آن ها از »روش آنتروپي« استفاده شده است

H = ∑ Pilnpi  

که در این روش:

H= مجموع فراوانی در لگاریتم نپری )آنتروپی نسبی(

pi = فراوانی )تعداد سکونتگاه های روستایی(

Lnpi=  لگاریتم نپری فراوانی

K= تعداد طبقات

G=  میزان آنتروپی

این روش معیار مناسبي براي سنجش یکنواخت بودن متغیرهاي مورد نظر است. در این روش از 
متغیرهایي چون pi )توزیع فراواني نسبي( و pi % یا درصد توزیع فراواني وlogn یا لگاریتم طبیعي 
استفاده شده است. روش آنتروپی برای تجزیه و تحلیل و تعیین سنجش یکنواختی یا بی قواره گی 
پدیده ها کاربرد دارد و ارزش مقداری آنتروپی بین صفر و یک است. اگر آنتروپی به عدد صفر 
میل کند، حکایت از تمرکز بیشتر یا افزایش تمرکز یا عدم تعادل در توزیع جمعیت دارد و حرکت 
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به طرف عدد یک نشانگر توزیع متعادل تر جمعیت است. الگوی نامتوازن و نامتعادل جمعیتی 
براي درک  منطقه ای می گردد.  تعادل  بروز عدم  موجب خأل جمعیتی و کارکردی و موجب 
مناسب تر توزیع سکونتگاه هاي روستایي در طبقات جمعیتي، روش آنتروپي توزیع سکونتگاه ها، 

طي دوره 25 ساله 1374- 1400 محاسبه شده است.

موقعیت جغرافیایی و ویژگی های جمعیتی محدوده مورد مطالعه

شهرستان بیرجند در بین 58 درجه و 36 دقیقه تا 59 درجه و 40 دقیقه طول شرقی و 32 درجه 
و 38 دقیقه تا 33 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. این شهرستان دارای وسعت 
3959 کیلومتر مربع و شامل دهستان های القورات، باقران، شاخنات، شاخن، فشارود و کاهشنگ 
می باشد. شهرستان بیرجند از شمال به شهرستان قائنات و سرایان، از جنوب به شهرستان سربیشه از 
شرق به شهرستان درمیان  محدود است و بر اساس سرشماری سال 1390 مشتمل بر310 روستا و 

آبادی بوده که از این تعداد 275روستا دارای سکنه می باشد.

نقشه )1( پراکنش سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند به تفکیک طبقات جمعیتی
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جدول )1( تراکم نسبي جمعیت روستایي شهرستان  بیرجند به تفکیک دهستان دوره زماني 1375- 1385

دهستان
تعداد آبادي

داراي سکنه

تعداد آبادي

خالي از سکنه

سال1385 سال1375 

تراکم نسبيجمعیتتراکم نسبيمساحت به کیلومتر مربعجمعیت

5638107804/7610/7823610/23القورات

13031129321045/9912/361465114باقران

1216537269/5925/24627623/27شاخن

1314296302/2914/21310510/27شاخنات

22038141003/773/7927272/71فشارود

4104745533/448/8939917/48کاهشنگ

27535361353959/8610/21389869/84جمع شهرستان

GIS مأخذ: معاونت برنامه ریزي استانداري خراسان جنوبي و محاسبات پژوهشگران بر مبناي نقشه هاي

همان گونه که از داده هاي جدول شماره 1 بر مي آید تراکم نسبي جمعیت دهستان هاي شهرستان 
 بیـرجنـد در سال 1385 نسبت بـه دوره قبل در برخـی دهستان ها کاهش قابل مالحظـه اي را نشـان 
مي دهد که ناشي از کاهش نرخ رشد جمعیت مناطق روستایي است. هم چنین افزایش اندک 
به 2/88 در سال 1385  از 2/6 در سال 1375  بیرجند  تراکم نسبي جمعیت روستایی شهرستان 

نمایانگر رشد کند و بطئی سکونتگاه های روستایی است.

توزیع جمعیت روستایي در طبقات جمعیتي

یکي از ویژگي هاي سکونتگاه هاي روستایي محدوده مورد مطالعه، کوچکي سکونتگاه ها از 
نظر تعداد جمعیت و هم چنین باال بودن ضریب تفرق این سکونتگاه هاست. به طوري که بر اساس 
یافته هاي سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385، 57/6 درصد سکونتگاه هاي روستایي 
شهرستان بیرجند در طبقه جمعیتي کمتر از 50 نفر و تنها 7/5 درصد در طبقه جمعیتي بیشتر از 250 
نفر قرار داشته اند. به عبارتي، 73 درصد از نقاط روستایي شهرستان، داراي جمعیتي کمتر از 100 
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نفر بوده است. در بخش مرکزي شهرستان بیرجند نیز 62/77 درصد روستاها در سال 1385 کمتر 
از 100 نفر جمعیت داشته است و این وضعیت در تمام دوره هاي سرشماري در 6 دهه اخیر حاکم 
بوده است. روند توزیع روستاها بر اساس طبقات جمعیتي، نمایانگر افزایش تعداد روستا با جمعیت 
50 نفر مي باشد که خود گویاي کاهش جمعیت روستایي در طبقات بعدي و روند تخلیه جمعیتي 

ناشي از مهاجرت هاي روستایي است.

جدول)2( توزیع روستاهای شهرستان بیرجند بر حسب طبقات جمعیتی، دوره زمانی 1355- 1385
1385 1375 1365 1355

طبقه جمعیتی
فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد فراوانی نسبی تعداد

43/63 120 43/43 119 39/78 109 38/68 106 کمتر از 50 نفر

19/34 53 15/69 43 14/59 40 16/05 44 50-99

12/40 34 9/12 25 13/13 36 13/50 37 100-149

9/48 26 9/48 26 6/57 18 7/29 20 150-199

2/55 7 4/74 13 4/74 13 4/37 12 200-249

12/77 35 12/77 35 16/05 44 14/96 41 بیشتر از 250 نفر

0 0 4/74 14 5/10 15 5/10 15
 فاقد جمعیت در زمان

سرشماری

100 275 100 275 100 275 100 275 جمع

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1355-1385 و محاسبات پژوهشگران

جدول )3( میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي شهرستان های بیرجند و خوسف 1365 تا 1385

طبقه جمعیتي
 سال 1385سال1375سال 1365

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 5030355/5-/58-/3230956/7-/56-/3131457/6-/55-/31

50-997714/1-1/95-/278615/8-1/84-/298415/4-1/87-/28

100-1495510/1-2/29-/23427/7-2/56-/19488/8-2/43-/21



فصلنامه مطالعات فرهنگی -  اجتماعی خراسان88

150-199264/7-3/05-/14356/4-2/74-/17346/2-2/78-/17

200-249224-3/21-/12193/5-3/35-/11122/2-3/81-/08

250-299112-3/91-/07112-3/91-/0761/1-4/5-/04

300-349112-3/91-/074/7-4/96-/0361/1-4/5-/04

> 350407/3-2/61-/19397/2-2/63-/18417/5-2/59-/19

H∑ Pilnpi = -1/41∑Pilnpi = -1/35∑Pilnpi = -1/32 نسبی  آنتروپي

G = /68G = /65G = /63میزان آنتروپی

LN8=2/07  G=H/LNK             مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران 

جدول شماره 3 میزان آنتروپی توزیع جمعیت سکونتگاه های روستایی و روند تغییرات آن را 
در یک دوره 20 ساله نشان می دهد. میزان آنتروپی نسبی از 68% در سال 1365 به 65% در سال 
1375 و 63% در سال 1385 رسیده است که نمایانگر گرایش به عدم تعادل در نظام توزیع فضایی 
جمعیت سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند )با احتساب شهرستان خوسف کنونی( است. 
در  تمام سال های آماری مورد نظر، بیش از 55 درصد سکونتگاه های روستایی در طبقه جمعیتی 
کمتر از 50 نفر قرار داشته اند و افزایش تعداد این سکونتگاه ها از رقم 303 روستا در سال 1365، به 
314 روستا در سال 1385، نمایانگر انتقال جایگاه طبقه جمعیتی روستاهای بزرگتر و تبدیل آن ها 
به روستاهای کم جمعیت است به طوری که در فاصله همین سال ها، تعداد روستاهایی که در طبقه 
جمعیتی 249-200 نفر قرار داشته، از 22 روستا در سال 1365 به 12 روستا در سال 1385 رسیده 
است. گرایش به عدم تعادل در نظام توزیع فضایی جمعیت در سطوح دهستانی نیز مشهود است و 
بدین منظور، میزان های آنتروپی برای تمام دهستان ها برای دوره زمانی 1375 تا 1385 و پیش بینی 

برای سال 1400 تدوین شده است.

1- دهستان القورات

این دهستان با مساحت 804/76 کیلومتر مربع داراي 56 آبادي داراي سکنه و 3 آبادي خالي 
از سکنه است و داراي تراکم نسبي 10/23 نفر در کیلومتر مربع و تراکم بیولوژیک 6/78 نفر در 
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هکتار در سال 1385 بوده است و 20/4 درصد آبادي هاي داراي سکنه بخش مرکزي را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس آمارهاي سال 1385، میانگین جمعیت هر روستا 151 نفر مي باشد 
که این رقم در سال 1365 حدود 169 نفر بوده است، هم چنین 50 درصد سکونتگاه هاي روستایي 
این دهستان در دوره زماني 1375-1385 داراي رشدي کمتر از 1- درصد بوده اند که این رقم 
براي دوره زماني 1355 - 1365، 54% برآورد شده است. ارقام مذکور بیانگر روند رشد منفي 
و کوچک تر شدن سکونتگاه هاي روستایي از نظر تعداد جمعیت است. در دوره زماني 1335- 
1385 تعداد جمعیت دهستان از رقم 8480 نفر در سال 1335 به 8465 نفر در سال 1385 رسیده 
است که نرخ رشد سالیانه 3/5- ر انشان مي دهد. میزان آنتروپی نسبی این دهستان در  1385 معادل 
86% برآورد مي شود که  نمایانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است 

و برآورد میزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.

جدول )4( میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان القورات 1375 تا  1400

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501425/92-1/35-/351425/92-1/35-/351528/78-1/24-/35

50-991527/78-1/28-/351731/48-1/15-/361425/92-1/35-/34

100-149611/11-2/19-/2447/40-2/6-/19611/11-2/19-/24

150-199814/81-1/9-/281120/37-1/59-/32814/81-1/9-/28

200-249611/11-2/19-/2411/85-3/98-/0759/26-2/37-/21

> 25059/26-2/37-/21712/96-2/04-/26611/11-2/19-/24

H∑  Pilnpi = -1/67∑Pilnpi = -1/55∑ Pilnpi = -1/66 آنتروپي نسبی

G = /93G = /86G = /92میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران
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2-  دهستان باقران

این دهستان با مساحت 1045/99 کیلومتر مربع داراي 130 آبادي داراي سکنه و 31 آبادي خالي 
از سکنه است. تراکم نسبي در سال 1385 معادل 12/36 و تراکم بیولوژیک 5/05 نفر در هکتار 
 مي باشد. بر اساس نتایج سرشماري سال 1385 میانگین جمعیتي روستاهاي آن 133 نفر مي باشد

این دهستان در  از روستاهاي  بوده است. 50 درصد  نفر  این رقم در سال 1365 حدود 84  که 
سکونتگاه هاي  کوچکي  بیانگر  که  داشته اند  جمعیت  نفر   28 از  کمتر   1385 سال  سرشماري 
روستایي این دهستان از حیث تعداد جمعیت است. هم چنین 50 درصد از روستاها در دوره زماني 
1375- 1385 داراي رشدي معادل 2/5 درصد سالیانه و کمتر از آن  بوده اند در حالي که این رقم 
براي دوره آماري 1355- 1365 معادل 1/3- درصد بوده است که خود حاکي از روند کند شدن 
تخلیه جمعیتي در این دهستان بوده است به طوري که میزان جمعیت از 9318 نفر در سال 1355 به 

17286 نفر در سال 1385 رسیده است که نرخ رشد 1/24 درصد را نشان مي دهد.

جدول )5( میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان باقران 1375 تا 1400 

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 508368/03-/38-/258065/57-/42-/279174/6-/29-/21

50-991713/93-1/97-/271814/75-1/91-/321713/93-1/97-/27

100-14986/56-2/72-/171411/47-2/16-/2586/56-2/72-/17

150-19964/92-3/01-/1464/92-3/01-/1464/92-3-/14

200-2491/82-4/8-/031/82-4/8-/31/82-4/8-/03

> 25075/74-2/85-/16119/01-2/4-/2164/92-3/01-/14

H∑ Pilnpi = -1/02∑Pilnpi = -1/49∑ Pilnpi = -/96  آنتروپی نسبی

G = .56G = .83G = .53میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران
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3- دهستان شاخنات

دهستان شاخنات با مساحت 302/29 کیلومتر مربع داراي 13 آبادي داراي سکنه و 1 آبادي 
خالي از سکنه است. میزان تراکم نسبي 14/21 نفر در کیلومتر مربع و میزان تراکم بیولوژیک 2/4 
نفر در هر هکتار است و اراضي زیرکشت 1797 هکتار مي باشد. جمعیت این دهستان در سال 
1385 معادل 3482 نفر مي باشد که نسبت به جمعیت سال 1375 )4290 نفر( داراي رشدي معادل 
2/06- بوده است. میانگین جمعیتي روستاهاي دهستان شاخنات در سال 1385 معادل 268 نفر و 
در سال 1375 معادل 330 نفر بوده است که حاکي از کاهش جمعیت سکونتگاه هاي روستایي 
است. در سال 1385، 50 درصد روستاهاي این دهستان داراي جمعیتي معادل 108 نفر و یا کمتر 
بوده است، این رقم در سال 1365 معادل 188 نفر بوده است. میانگین نرخ رشد ساالنه جمعیت 
در دوره زماني 1335- 1385 معادل 33%- درصد برآورد مي شود. میزان آنتروپی این دهستان 
در سال  1385 معادل 95% برآورد مي شود که نمایانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در 
طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی نسبی برای سال 1400 )64%( نیز حاکی از تشدید 

این عدم تعادل است.

جدول )6( میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان شاخنات 1375 تا 1400

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

 < 5017/69-2/56-/1917/69-2/56-/1917/69-2/56-/19

50-990000215/38-1/87-/290000

100-14917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

150-199215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29215/38-1/87-/29
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طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpiPipi)%(LnpiPi.lnpi

200-24917/69-2/56-/19215/38-1/87-/2917/69-2/56-/19

> 250861/54-/48-/29430/77-1/18-/36861/54-/48-/29

H∑Pilnpi =  -1/15∑Pilnpi = -1/71∑Pilnpi = -1/15  آنتروپی نسبی

G = /64G = /95G = /64میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

4- دهستان شاخن

با مساحت 269/59 کیلومتر مربع داراي 12 آبادي داراي سکنه و 1 آبادي  دهستان شاخن 
خالي از سکنه است. جمعیت این دهستان در سال 1385 معادل 6276 نفر و تراکم نسبي حدود 
25/2 نفر در کیلومتر مربع و تراکم بیولوژیک معادل 4/61 نفر در هکتار مي باشد. میانگین جمعیت 
سکونتگاه هاي روستایي در سال 1385 معادل 487 نفر که این رقم در سال 1375 معادل 503 نفر 
بوده است. 25 درصد سکونتگاه هاي روستایي این دهستان داراي جمعیتي معادل 85 نفر و یا کمتر 
بوده است. میزان نرخ رشد جمعیت در دوره زماني 1335- 1385 معادل 1/15 درصد بوده است. 
مقایسه آمار جمعیتي در دوره هاي مختلف سرشماري نمایانگر رشد کند جمعیتي سکونتگاه هاي 
 روستایي در این دهستان است. میزان آنتروپی این دهستان در  1385 معادل 84% برآورد مي شود

که نمایانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی 
برای سال 1400 )81%( نیز حاکی از تشدید این عدم تعادل است.
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جدول )7(  میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان شاخن 1375 تا 1400

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50215/38-1/87-/317/69-2/56-/19215/38-1/87-/3

50-9917/69-2/56-/19323/07-1/47-/3417/69-2/56-/19

100-149000000000000

150-199215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3215/38-1/87-/3

200-24917/69-2/56-/19000017/69-2/56-/19

> 250753/85-/62-/33753/85-/62-/33753/85-/62-/33

H∑ Pilnpi = -1/31∑Pilnpi = -1/16∑ Pilnpi =  - 1/31  آنتروپی نسبی

G = /81G = /84G = /81میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

5- دهستان فشارود

دهستان فشارود با مساحت 1003/77 کیلومتر مربع در سال 1385 داراي جمعیتي معادل 2727 
نفر بوده است. میزان تراکم نسبي 3/79 نفر در کیلومتر مربع و میزان تراکم بیولوژیک 2/71 نفر در 
هکتار مي باشد. میانگین جمعیتي روستاهاي این دهستان در سال 1385 معادل 125 نفر و در سال 
1365 معادل 180 نفر بوده است که حاکي از روند کوچک شدن سکونتگاه هاي روستایي از نظر 
تعداد جمعیت است. در سال 1385 میانگین جمعیتي روستاها معادل 91 نفر و در سال 1365 معادل 
146 نفر بوده است. هم چنین میزان نرخ رشد جمعیت در یک دوره 50 ساله )1335- 1385( معادل 
 13% درصد برآورد مي شود. میزان آنتروپی این دهستان در  1385 معادل 89% برآورد مي شود

که نمایانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی 
برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.
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جدول )8(  میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان فشارود 1375 تا 1400

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 50314/28-1/94-/27523/31-1/45-/34419/05-1/65-/31

50-99419/05-1/65-/31628/58-1/52-/43419/05-1/65-/31

100-149314/28-1/94-/28523/31-1/45-/3429/52-2/35-/22

150-199419/05-1/65-/31314/28-1/94-/28419/05-1/65-/31

200-249523/31-1/45-/330000523/31-1/45-/33

> 25029/52-2/35-/2229/52-2/35-/2229/52-2/35-/22

H∑ Pilnpi = -1/72∑ Pilnpi = -1/61∑ Pilnpi = -1/7  آنتروپی نسبی

G = .96G = /89G = /94میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

6- دهستان کاهشنگ

دهستان کاهشنگ با مساحت 533/44 کیلومتر مربع داراي 41 آبادي داراي سکنه است. میزان 
نفر در هکتار مي باشد.  بیولوژیک 5/9  نفر در کیلومتر مربع و میزان تراکم  تراکم نسبي 7/48 
میانگین نرخ رشد جمعیت روستاهاي این دهستان در سرشماري هاي انجام گرفته، همواره کمتر 
از 1 درصد و در دو دوره اخیر منفي بوده است. میانگین جمعیتي روستاهاي این دهستان در سال 
1385 معادل 102 نفر برآورد مي شود که این رقم در سال 1365 معادل 128 نفر بوده است. بر 
اساس یافته هاي سرشماري 1385، حدود 50 درصد از آبادي هاي این دهستان 80 نفر یا کمتر 
جمعیت داشته اند که این رقم براي سال 1365 معادل 93 نفر بوده است. هم چنین میزان نرخ رشد 
مي شود.  برآورد  معادل 18%- درصد  دهستان  این  در  زماني 1335- 1385  دوره  در  جمعیت 
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مقایسه آمار و ارقام جمعیتي در دهه هاي اخیر، نمایانگر کاهش شدید جمعیتي روستاهاي این 
دهستان و کوچک تر شدن روستاها از حیث تعداد جمعیت مي باشد. میزان آنتروپی این دهستان 
در 1385 معادل 81% برآورد مي شود که نمایانگر عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در طبقات 

جمعیتی است و برآورد میزان آنتروپی برای سال 1400 نیز حاکی از تداوم این عدم تعادل است.

جدول )9( میزان آنتروپي سکونتگاه هاي روستایي دهستان کاهشنگ 1375 تا 1400

طبقه جمعیتي
 پیش بینی سال 1400سال1385سال 1375

Pipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpiPipi )%(LnpiPi.lnpi

 < 501639/02-/94-/371843/9-/82-/351639/02-/94-/37

50-99819/51-1/63-/32717/07-1/76-/3819/51-1/63-/32

100-149717/07-2/23-/38921/95-1/51-/33717/07-2/23-/38

150-199512/19-2/1-/2524/87-3/02-/14512/19-2/1-/25

200-249000024/87-3/02-/1412/44-3/71-/09

> 250512/19-2/1-/2537/31-2/61-/1949/76-2/32-/22

H∑ Pilnpi = -1/57∑Pilnpi = -1/45∑ Pilnpi = -1/63  آنتروپی نسبی

G = /98G = 81G = /91میزان آنتروپی

G=H/LNK   LN6=1/79           مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

میزان های آنتروپی مندرج در جدول شماره 10 بیانگر عدم تعادل و توازن نسبی جمعیت در 
طبقات جمعیتی و ادامه و تشدید این روند در افق 1400 خواهد بود، به طوری که میزان های 
آنتروپی برای دهستان های باقران و فشارود به سوی تشدید عدم تعادل و سایر دهستان ها با تداوم 

عدم تعادل روبرو خواهند شد.
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جدول )10( میزان های آنتروپی سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند به تفکیک دهستان، 

دوره زمانی 1375 – 1400

دهستان
 پیش بینی سال1400 سال1385سال1375 

میزان آنتروپیآنتروپی نسبیمیزان آنتروپیآنتروپی نسبیمیزان آنتروپیآنتروپی نسبی

92/.1/66-86/.1/55-93/.1/67-القورات 

53/.96/-83/.1/49-56/.1/02-باقران

64/.1/15-95/.1/71-64/.1/15-شاخنات

81/.1/31-84/.1/16-81/.1/31-شاخن

91/.1/63-81/.1/45-98/.1/57-کاهشنگ

94/.1/7-89/.1/61-96/.1/72-فشارود

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1375- 1385 و محاسبات پژوهشگران

نتیجه گیری

بررسی ویژگی های پراکنشی جمعیت سکونتگاه های روستایی شهرستان بیرجند نشان دهنده 
الگوی نامتعادل در نظام فضایی توزیع جمعیت و گرایش به عدم تعادل در آینده دارد. کوچک 
بودن روستاها و قرارگیری بیش از 50 درصد روستاهای کلیه دهستان های شهرستان بیرجند در 
طبقه جمعیتی کمتر از 50 نفر، رشد کند و منفی سکونتگاه های کوچک روستایی، آسیب پذیری 
این روستاها در مقابل پدیده مهاجرت های روستایی و کوچک شدن روستاها و مأالً تخلیه جمعیتی، 
از ویژگی های عمده سکونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه است. محاسبه میزان آنتروپی 
جمعیتی برای دهستان های شهرستان بیرجند در دوره زمانی 1375-1385 و پیش بینی آن برای 
سال 1400 بر اساس میانگین نرخ رشد جمعیتی 50 ساله )1335- 1385( نمایانگر عدم تعادل در 
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پخشایش جمعیت و ادامه این روند برای افق 1400 می باشد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 
در طول زمان از تعداد روستاهای متوسط اندام )از حیث جمعیتی( کاسته شده و به تعداد روستاهای 
کمتر از 50  نفر افزوده شده است که با وجود نرخ رشد منفی سکونتگاه های روستایی واقع در این 
طبقه جمعیتی، در دهه های آینده از جمعیت و فعالیت تخلیه خواهند شد. تحلیل میزان های آنتروپی 
توزیع جمعیت سکونتگاه های روستایی با در نظر داشتن میزان های رشد طبقات جمعیتی بیانگر 
تشدید ناپایداری های جمعیتی سکونتگاه های روستایی در آینده و تداوم روند تخلیه جمعیتی 
بویژه در روستاهای کوچک می باشد. ادامه این روند )تشدید ناپایداری جمعیتی سکونتگاه های 
کوچک روستایی( و ناتوانی اکولوژیکی سایر واحدهای سکونتگاهی در عرصه روستایی، موجب 
تشدید تخلیه جمعیتی روستاها و رشد شتابان شهرگرایی در افق 1400 خواهد شد. بر این اساس 
 در بعد کالبدی- فضایی و به منظور تعادل بخشی به توزیع فضایی جمعیت، پیشنهادات ذیل ارائه 

می گردد:

- انتظام بخشی خدمات روستایی به منظور ایجاد تعادل در نظام توزیع فضایی جمعیت و فعالیت؛

 - افزایش سطح خدمات اساسی اجتماعی و اقتصادی در روستاهای آسیب پذیر به منظور کاهش
وابستگی به مکان های مرکزی در سلسله مراتب سکونتگاهی در جهت کاهش مهاجرت ها؛

- گسترش شبکه کارآمد و مؤثر ارتباط بازاری در جهت سهولت دسترسی به منابع و بازارها و 
هم چنین خدمات ارائه شده در سطوح سلسله مراتبی سکونتگاه های روستایی؛

- اصالح و بهبود روش های بهره برداری از منابع پایه در راستای افزایش بهره وری اقتصادی؛

- تنوع سازی در فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های برابر در دسترسی به منابع مالی و 
اعتباری بویژه روستاهای کوچک و آسیب پذیر.
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