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: ينمونه مورد( يتحول در نظام شهر يكردبا رو يمل يمرزها يسازمانده
  )ياستان خراسان رضو

  

  3ينيحس يعل يد، س*2ينيمحمد حس يد، س1 يوپورموس يموس يدس
  )ع( يندانشگاه امام حس ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف ياراستاد -1
  ندانشگاه تهرا يتيك،و ژئوپل ياسيس يايجغراف يدكتر يدانشجو -2

  .دانشگاه تهرا ي،شهر يزيو برنامه ر ياجغراف يدكتر يدانشجو -3
sm.hosseini.ut @ gmail.com 

  

  چكيده
يك نظام شهري . هاي اساسي جمهوري اسالمي ايران در چند دهه اخير بوده استكنترل خطوط مرزي يكي از دغدغه

هاي ناامني در اين مناطق را ناخودآگاه زمينه كند و به صورتتمركزگرا در جهت تخليه جمعيت از مناطق مرزي حركت مي
منطقه مورد مطالعه . مقاله حاضر جهت ساماندهي مرزي، تحول در نظام شهري را مورد توجه قرار داده است. فراهم مي سازد

ايران . ا.جهت رسيدن به اهداف مورد نظر، ابتدا استراتژي و مدل مديريت مرزي ج. در اين پژوهش استان خراسان رضوي است
هاي نخست شهري، عدم تمركز و توزيع تحليلي، با استفاده از مدل-در قالب روش تحقيق توصيفي  مشخص شده و سپس

متعادل، شبكه شهري استان خراسان رضوي مورد بررسي قرار گرفته و ارتباط بين نظام شهري استان و ساماندهي مناطق 
ها از لحاظ ميزان توسعه با استفاده از تحليل عاملي و تاكسونومي شهر هاي فضاييسپس نابرابري. مرزي تبيين شده است

دهد كه نتايج نشان مي. عددي بررسي شده و ارتباط آن با امنيت مناطق مرزي در استان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
وده است و ارتباط زيادي بين استراتژي و مدل فعلي مديريت مرز و توجه صرف به مرز به مثابه يك خط و كنترل آن ناموفق ب

از سويي كمتر توسعه يافتگي شهرهاي مرزي يكي از مهمترين داليل . نظام شهري و مديريت مرز در استان وجود داشته است
جهت مديريت مطلوب مناطق مرزي استان در بلند مدت، الزم است نظام شهري . عدم توفيق مديريت مرز در استان بوده است

 . هاي مياني و مرزي حركت كرده و تعادل سطح توسعه بين شهرهاي مرزي و مركزي استان برقرار گرددبه سمت تقويت شهر
  

  يخراسان رضو ي،نخست شهر ي،نظام شهر ي،مرز،  مناطق مرز يريتمد :يديكل واژگان
  
 

   مقدمه
كند، بايد در كشورها بروز مي اي از مشكالتي را كه در داخلامروزه ريشه عمده. ترين دليل ايجاد مرز حفظ امنيت استاصلي

در ايران استراتژي غالب، نگاهي تهديد . هاي مختلفي در ارتباط با حفظ امنيت مرزها وجود داردمرزها جستجو نمود؛ استراتژي
انتظامي را سر لوحه كار قرار داده است كه بيشتر به مسدود كردن  –محور به مرزها داشته و به تبع آن نوع مديريت نظامي 

از اين . پندارد كه در صورت مراقبت كامل، امنيت را به ارمغان خواهد آوردزيكي توجه داشته و مرز را به عنوان يك خط ميفي
شود به علت هاي مالي و انساني فراوان در جهت مقابله با تهديدهاي مرزي طراحي ميها و راهكارها كه با هزينهرو بيشتر برنامه

بودن، به طور مقطعي تغييراتي در سطح محدود ايجاد نموده و به مرور در جهت عكس عمل عدم نگرش همه جانبه و بخشي 
تجربه ايجاد امنيت در بيشتر مرزهاي كشور نشان داده كه توجه صرف به خط مرزي و عدم توجه به مناطق پيرامون . كندمي

باشد، روند الوه بر اينكه مهمترين عامل ناامني مييك منطقه مرزي توسعه نيافته، ع. گشا باشدتواند در بلند مدت راهمرز، نمي
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تخليه جمعيت و تمركز آن در مركز منطقه را به همراه خواهد داشت و تمركز بدون برنامه، در بلند مدت امنيت كل منطقه را 
بنابراين . ردتوان گفت يك ارتباط مستقيم بين مناطق مرزي و مركزي كشور وجود دابه عبارتي مي. سازدبا چالش مواجه مي

از طرفي نظام شهري موجود در . بايد نوع استراتژي حاكم بر امنيت مرزي تغيير يافته و مناطق مرزي مورد توجه قرار گيرند
ايران همانند اكثر . كنند، در جهت خالف روند توسعه مناطق مرزي عمل مي)استان خراسان رضوي(كشور و مناطق آن 

ها را در زمان هري معقول برخوردار نبوده و تمركز گرايي عالوه بر اينكه كليت اين نظامكشورهاي جهان سوم، از يك نظام ش
اين تمركزگرايي با روح و . كندسازد، روز به روز بر تخليه حاشيه و تمركز مناطق مركزي كمك ميبحران با مشكل مواجه مي

 بازدارندگي، افزايش موجب كه غيرمسلحانه اماتاقد مجموعه از است عبارت كه مفهوم آمايش سرزمين و پدافند غير عامل
 اقدامات و تهديدات مقابل در بحران مديريت تسهيل و ملي پايداري ارتقاي ضروري، هاي فعاليت تداوم پذيري، آسيب كاهش
 دليل اصلي اثبات اين موضوع، توزيع فضايي و مكاني جمعيت و. مغايرت دارد) 36: 1389حسيني، (گردد،  مي دشمن نظامي

مراكز زيستي در نظام شهري ايران مي باشد كه بين شهرهاي بزرگ و كوچك، از نظر كمي، كيفي، عملكردي، حوزه نفوذ و 
با شدت ) خراسان رضوي(اين وضعيت نامطلوب در سطح استان مورد مطالعه . كاركردهاي منطقه اي، تفاوت بسيار وجود دارد

 ).1(بيشتري قابل رويت است جدول 
  1385طبقات جمعيتي استان خراسان رضوي در سال  جدول :1جدول 

  گانمركز آمار ايران و محاسبات نگارند: منبع
  

درصد جمعيت آن را در خود جاي  64چنين سلسله مراتب شهري در استان خراسان رضوي، كه شهر مشهد به تنهايي بيش از 
شوند، عالوه بر مشكالت فراواني كه در زمينه هاي مختلف در هر سال بيش از سي ميليون زائر وارد اين شهر مي داده و

اجتماعي، اقتصادي، سياسي و خدمات رساني با آنها مواجه است، به علت عدم توزيع متوازن جمعيت در سطح استان، به عنوان 
شرق و شمال شرق كشور به شمار آمده و با توسعه مناطق مرزي در تضاد  يك عامل منفي ژئوپليتيكي و پدافند غير عاملي در

يكي از راهكارها كه تأثير به سزاي در توانمند سازي استان خراسان رضوي و بويژه شهر مشهد داشته و از سويي . قرار دارد
ن و تقويت شهرهاي مياني و امنيت و توسعه مناطق مرزي را به همراه خواهد داشت، نگاهي مجدد به نظام شهري اين استا

به دنبال تمركزگرايي در سطح استان، مناطق مرزي . باشدمرزي و پراكنده سازي جمعيت و فعاليت از نخست شهر مشهد مي
تر شده و نهادهاي ذي ربط راه حل مسائل مربوط به مرز شرقي استان را با  استراتژي تهديد محور  دنبال روز به روز منفعل

اند كه با توجه به استراتژي تلفيقي و رويكرد پدافند غير عامل، ضروريست باز توزيع را به پدافند عامل داده كرده و اولويت
. مورد توجه قرار گيرد و مرز تهديد از حاشيه كالنشهر مشهد به پشت مرزهاي ملي منتقل گردد مجدد جمعيت و فعاليت

اسب جمعيت در سطح استان، رويكرد آمايش سرزميني و توجه به تحقيق پيش رو با توجه با راهكارهاي مختلف توزيع متن
اي و يكي از بهترين و عملي ترين راهكارها براي ساماندهي منطقه. شهرهاي مياني و كوچك را هدف خود قرار داده است

كشورهاي همسايه در  رسيدن به اهداف مهم ژئوپليتيكي و پدافند غيرعاملي در اين منطقه از كشور كه شاهراه ارتباطي ايران با

درصد تراكمي تعداد تعداددرصد تراكمي جمعيت جمعيت ميزان جمعيت سطوح
  2410800 64,22 1 1,51 يك ميليون و بيشتر اول
 533459 44/78 3 6,05 هزار نفر 250 – 100 دوم

 262038 42/85 3 10,59 هزار نفر100 – 50 سوم

 223012 36/91 6 19,68 زار نفره 50 – 25 چهارم

 324158 99,99 53 99,98 هزار نفر 25كمتر از  پنجم

 3753476 100 66 100  جمع
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از اين رو تحقيق حاضر به . آسياي مركزي و خاور دور مي باشد، توسعه و برنامه ريزي جهت پايدار كردن نظام شهري است
  :باشددنبال پاسخگويي به سه سؤال اساسي زير مي

 استراتژي غالب و مدل مديريت مرزي جمهوري اسالمي ايران در مرزهاي شرقي چيست؟ .1
  ين نظام شهري و مناطق مرزي استان خراسان رضوي وجود دارد؟چه ارتباطي ب .2
 تواند امنيت و پايداري را در مناطق مرزي به همراه داشته باشد؟چگونه تحولي در نظام شهري استان مي .3

  روش تحقيق
در اين . شودتحليلي بوده و از نوع تحقيقات كاربردي و بنيادي محسوب مي –اين مطالعه، به لحاظ روش تحقيق توصيفي 

جهت تجزيه و . اي، آماري، ترسيمي و نرم افزاري استفاده شده استاي، ميداني، مشاهدههاي مختلف كتابخانهتحقيق از روش
تحليل اطالعات و بررسي نظام شهري استان خراسان رضوي از مدلهاي نخست شهري، دو شهر، چهار شهر مهتا، هرفيندال و 

همچنين . وپي و عدم تمركز هندرسون جهت بررسي عدم تمركز در استان استفاده شده استهاي آنترموما الوصابي و از  مدل
هاي تحليل عاملي و تاكسنومي عددي و به منظور تهيه جداول، جهت بررسي ميزان توسعه يافتگي شهرهاي استان از مدل

  . ستفاده گرديده استا  Excelو  Arc GIS 9.2, SPSSنمودارها و نقشه ها از نرم افزارهاي مختلفي مانند
  ادبيات نظري تحقيق

ها قرار گرفته است و ها بوده و همواره مورد توجه حكومتمرزها و سرحدات، تعيين كننده حريم مالكيت و حاكميت دولت
حفاظت و حراست از حدود مرزي و پيشگيري از تجاوز و رخنه غير قانوني عوامل دولتي و غير دولتي به آنها، دغدغه هميشگي 

). 23: 1383سجادپور، . (غايت و هدف نهايي يك حكومت، تأمين امنيت كشور است) 300: 1381حافظ نيا، . (هاستكومتح
از اين رو مديريت و كنترل مرز براي كشورهاي كه داراي . باشدهاي دولتمردان ميامروزه امنيت مرزي يكي از مهمترين دغدغه
باشند، مسأله بسيار حياتي فرهنگي با كشورهاي همسايه برخوردار مي -كات قومي تعدد همسايگان و تنوع مرز بوده و از اشترا

  :سه استراتژي موجود در ارتباط با مسائل مرزي عبارتند از. شودو استراتژيك محسوب مي
  . اين استراتژي بر تهديد زا بودن مرزها و مناطق مرزي استوار است: استراتژي تهديد محور) الف
 .دهدبر عكس راهبرد تهديد، وزن سنگيني به فرصت سازي و فرصت زايي مرزها مي: ت محوراستراتژي فرص) ب
  . هاي تهديد و فرصت را بطور همه جانبه در نظر دارداين راهبرد جنبه): سنتزي(استراتژي تلفيقي ) ج

  :هاي مديريت مرزي عبارت هستند ازاز سويي مدل
مدل مديريت همه جانبه گرا و تركيبي ) ديريت كاركردي و توسعه گرا؛ جمدل م) انتظامي؛ ب -مدل مديريت نظامي) الف

سازي هاي ذكر شده قابل پيادهها در چارچوب يكي از استراتژي؛ كه هر كدام از اين مدل)45 -46: 1380اخباري و نامي،(
ري عبارت از مجموعه اي از نظام شه. از طرفي يك ارتباط تنگاتنگ بين نظام شهري و مديريت مناطق مرزي وجود دارد. است

شهرهاي وابسته به همديگر است كه ساختار نظام سكونتگاه هاي شهري در يك ناحيه، منطقه، كشور و جهان را پديد مي 
حال اگر اين نظام شهري از يك ارتباط عملكردي معقول برخوردار نبوده و گرفتار تمركزگرايي ). 53: 1381عظيمي،(آورند 

يعني شهري كه بواسطه اندازه و عملكردهاي خود به عنوان شهر برتر در يك كشور يا  1يده نخست شهريباشد در بلند مدت پد
 ,Robinson( ، مطرح گرديد Urban Primacy، با واژه 1930يك منطقه شناخته مي شود و اولين بار در اواخر دهه 

K; 1983: 7 (در نتيجه پديده پديده . ه اين شهر خواهد بودها و ارتباطات متوجبر آن مستولي خواهد شد؛ و تمام جريان
تضعيف نواحي نواحي . كالنسري در نظام شهري پديد آمده و اين عامل در جهت تضعيف نواحي پيراموني عمل خواهد كرد

باشند بر مديريت مناطق مرزي تأصير گذاشته و امنيت ملي پيراموني مخصوصاً در مناطقي كه هم مرز با كشورهاي همجوار مي

                                            
1 Primate City 
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از اين رو يك نظام شهري پويا به عنوان يك زيربناي اساسي در جهت مديريت مناطق مرزي . سازدشور را با چالش مواجه ميك
 .   عمل خواهد كرد

  هايافته
  استراتژي و مدل مديريت مرزي جمهوري اسالمي ايران

متقابل فزاينده توسعه و امنيت مورد توجه تامين نيازهاي اقتصادي و اجتماعي با امنيت رابطه متقابل دارد؛ امروزه تأثير 
را دو سر » عقب ماندگي و ناامني«و » توسعه و امنيت«انديشمندان و صاحب نظران قرار گرفته است؛ به گونه اي كه مفاهيم 

 :1383ربيعي، (يك پيوستار ترسيم مي كنند و درجه ناامني و عقب ماندگي و توسعه و امنيت را توأمان در نظر مي گيرند 
اما در اين مدت مرز ايران . جمهوري اسالمي ايران در طي ساليان اخير رويكردهاي خاصي به مناطق مرزي داشته است). 239

 4ميليون آواره و  5/2و افغانستان، بحراني ترين مرز كشور بوده و هزينه ها و آسيب هاي فراواني را به ايران وارد كرده است كه 
هاي جمهوري اسالمي ايران در راستاي كنترل مناطق فعاليت. يكي از ابعاد هزينه هاي آن است، 1)آمار رسمي(ميليون معتاد 

 . نمايش داده شده است) 2(به صورت مختصر در جدول  57 -79هاي مرزي و مبارزه با پديده قاچاق طي سال
  

 1357 - 79هزينه هاي مستقيم پرداختي جهت مبارزه با مواد مخدر طي سال هاي: )2(جدول 
  ارزش دالري  ارزش ريالي  توضيحات

  35  1215  ساخت برج ديدباني، سيم خاردار، حفر كانال، جاده سازي، استقرار نيرو
  65  2292  حقوق و دستمزد، پوشاك، محل استقرار

  61  2153  استهالك، از دست دادن خودرو، ادوات نظامي
  173  397  معلول 500شهيد و  3000پرداخت به خانواده هاي 

  173  6057  ع هزينه هاي ناشي از مبارزه فيزيكيمجمو
هزينه هاي درماني، بازپروري و نگهداري معتادان و هزينه هاي دستگيري،دادگاه، 

  بازداشت
3858  110  

  33  1152  هزينه هاي پيشگيري و سوء مصرف
  316  11067  كل هزينه هاي مستقيم

  1380ستاد مبارزه با مواد مخدر، : مأخذ
 )ميليون دالر: واحد دالري –ميليارد ريال : واحد ريالي(ريال در نظر گرفته شده است  3500 هر دالر معادل*
  

دهد كه مرز در انجام وظيفه كنترلي خود بدليل اقدامات يك طرف و نيز مشكالت و ساير موارد نشان مي) 3(نتايج جدول 
 . ساختاري، توفيق الزم را به دست نياورده است

                                            
   www.baztab.com رزه با مواد مخدر در سايتاظهارات دبير مبا ١  
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  1369 -75انجام گرفته در زمينه مقابله با حمل مواد مخدر طي سال هاي اقدامات : )3(جدول  
  درصد افزايش يا كاهش  1376-82آمار كل   1369-75آمار كل   نوع فعاليت

  )افزايش(درصد  235  نفر 707029  نفر 211504  دستگيري قاچاقچيان
  )افزايش(درصد  314  نفر 3961  نفر 961  كشته هاي اشرار

  )افزايش(درصد  285  فقره 9573  فقره 2485  اعمليات و درگيري ه
باند ها و گروه هاي 

  متالشي شده
  )افزايش(درصد  482  گروه 11172  گروه

  )افزايش(درصد  69  قبضه 9043  قبضه   سالح هاي مكشوفه
شهداي مبارزه با مواد 

  مخدر
  )كاهش(درصد  30  نفر 850  نفر 1207

  1383ستاد مبارزه با مواد مخدر، : منبع
 كيلومتر 460مرزي،  باني ديده برجك 160 ديوار، كيلومتر 80 ايران تالش كرده تا با  احداث.ا.ج گذشته، ساليان طولدر 

 تشكيل نيز و افراد تعقيب هاي يگان قالب در نفر هزار 10 از بيش كارگيري به مرزي، نيروهاي كردن برابر دو مرزها، در كانال
 دبيركل و جمهوري رييس و با توجه به اظهارات مشاور ت الزم در مرزها را تأمين نمايدمخدر، امني مواد با مبارزه ويژه پليس
. شده است هزينه كشور شرقي مرزهاي در تومان ميليارد 800 سال، سه طول در مخدر مواد با مبارزه ستاد

http://mardomsalari.com  
تخليه روستاهاي واقع :  هاي همچونايران سياست.ا.همچنين جهت ساماندهي نوار مرزي و به خصوص منطقه مورد مطالعه، ج

كيلومتري آن؛ احداث پاسگاها و برج هاي ديدباني جديد؛ تقويت  20كيلومتري مرز و در مورد بعضي از محورها تا فاصله  5در 
ريز، بويژه و تجهيز پاسگاههاي موجود؛ احداث شبكه هاي راه مرزي براي تسهيل دسترسي و كنترل مرز؛ احداث كانال و خاك

در مسير عبور كاروانهاي مواد مخدر؛ ايجاد سيم خاردار و موانع ديگر در محورهاي آسيب پذير؛ سازماندهي جديد نيروهاي 
با توجه به شرايط كنوني ) 76: 1383حافظ نيا، . (را دنبال كرده است... مرزباني؛ اجراي طرح هاي كنترل الكترونيكي مرز و 

ورت ناپايداري نهاد حكومت ملي مسئول در افغانستان، تداوم توليد مواد مخدر و توسعه نيافتگي و مرز در اين منطقه و در ص
اين نوع الگوي . تداوم فقر عمومي در مناطق مرزي شرق ايران و غرب افغانستان، كاركرد منفي مرز همچنان ادامه خواهد داشت

رقي و خصوصاً مرزهاي منطقه مورد مطالعه؛ استراتژي تهديد دهد جمهوري اسالمي ايران نسبت به مرزهاي شبرخورد نشان مي
  .انتظامي را مورد توجه قرار داده است –محور و مدل مديريت نظامي 

آنچه از راهكارهاي اجرا شده تا كنون استنباط مي شود اين واقعيت است كه در طول سه دهه اخير مرزهاي انساني منطقه 
اين موضوع عالوه بر . كشور فاصله گرفته و به داخل نواحي مركزي كشيده شده استمورد مطالعه با مرزهاي بين المللي 

بوجود آورده، سبب خالي شدن محدوده وسيعي از مناطق ...) مشهد، تهران، و(مشكالت عديده اي كه براي شهرهاي مقصد 
  . مرزي شده كه امكان آسيب پذيري را در بلند مدت دوچندان مي كند

  
  مرزي منطقه مورد مطالعه نظام شهري و مناطق

هاي نخست شهري، تمركز گرايي و ميزان توزيع متعادل كه در جدول جهت بررسي نظام شهري استان خراسان رضوي از مدل
  .كنيمارايه شده است، استفاده مي) 4(
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  مدل هاي منتخب براي بررسي نظام شهري استان خراسان رضوي): 4(جدول 
  يحاتتوض  اجزاء فرمول فرمول شاخص  
  
  
  
  

ميزان نخست 
  شهري

شاخص نخست
P  شهري

PUPI 1=
 

P كل جمعيت
  شهري

1P  جمعيت شهر

جمعيت 2Pاول 

 3P شهر دوم
 جمعيت شهر سوم

4P جمعيت شهر
  چهارم

ار عددي اين شاخص بيشتر باشد، هرجه مقد
نشان دهنده ميزان باالتر نخست شهري يا 

بزرگ سري در منطقه يا كشور مورد بررسي 
  .است

در شاخص چهار شهر اگر مقدار عددي 
باشد فوق 1و65/0بدست آمده بين

برتري، 65/0تا54/0برتري،بين 
 41/0مطلوب و كمتر از54/0تا41/0بين

  نخست شهري كمترين مي باشد

 اخص دو شهرش
2

1

P
PICI =

 
  

شاخص چهار
432  )گينزبرگ(شهر 

1

PPP
PGI

++
=

 
شاخص چهار
4321  شهر مهتا

1

PPPP
P

MI
+++

=
  

  
شاخص موماو و

  الوصابي
43

21

PP
PP

MAI
+
+

=
 

  
  

  ميزان تمركز

شاخص
∑  هرفيندال =

=
n

i
i

P
P

Hi
1

2)(
 

  

iP جمعيت شهر i 

P كل جمعيت
  شهري
  

  
هرچه مقدار عددي اين شاخص ها بيشتر 
باشد نشان دهنده ميزان تمركز بيشتري 

  است
 هندرسون

12)(
1

−⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∑

=

n

i

i

P
PUD

  

  
  
  
  
  

ميزان توزيع 
  متعادل

 شاخص آنتروپي
∑
=

−=
n

i
ini PLPH

1

*
  

iP نسبت جمعيت
به كل  i هرش

  جمعيت شهري

  
هرچه مقدار اين شاخص بيشتر باشد توزيع 

  به سوي تعادل در حركت است

-قاعده رتبه
  اندازه

  
  

br R
P

P 1=
  

rP جمعيت شهر
 rمورد نظر يا شهر 

  1Pام،
  جمعيت شهر نخست

  
 نشان دهنده توزيع -b 1و aبراي ضريب 

حاكي از تسلط نخست شهري  b<1نرمال،
نشان دهنده اهميت نسبي شهرهاي b>1و

  .متوسط ومياني است

  – 1378نظريان، – 1383توفيق، – 1381عظيمي، – 1384حكمت نيا، – 1383فرهودي، – 1386زبردست،: مĤخذ فرمول ها
-1388Pumain,1982 – Roehner, 1995 –Smith,1995- Jefferson,1993-Gilbert et al,1989فرهودي و زنگنه 

Momav &Alvasabi,2004-Dichman&Henderson,2001.  
هاي نخست شهري در استان خراسان رضوي به و محاسبات صورت گرفته، شاخص) 4(هاي ارائه شده در جدول بر اساس مدل
  .باشدمي) 1(و شكل ) 5(شرح جدول 

  1335 -85 ي،در استان خراسان رضو ينخست شهر يشاخص ها): 5(جدول 
  

  شاخص
 سال

1335 1345 1355 1365  1375  1385  
  642/0  551/0  574/0 536/0 563/0 557/0  شاخص نخست شهري

  58/11  05/11  33/11 59/9 65/9 92/7  شاخص دو شهر
  519/4  064/4  411/4 776/3 823/3 117/3  شاخص چهار شهر

  818/0  802/0  815/0 79/0 792/0 757/0  شاخص چهار شهر مهتا
  422/0  304/0  34/0 3/0 332/0 329/0  اخص تمركز هرفيندالش

  05/8  7  85/7 87/6 98/6 78/5  شاخص موما و الوصابي
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  1335 -85نمودار روند افزايش و كاهش ميزان نخست شهري در استان خراسان رضوي طي دوره ): 1(شكل 

  
كنند و در آخرين دوره ا يك روند فراز و فرودي در استان را تأييد مينتايج كليه شاخص ها پديده نخست شهري ب .1

   1.رسيده است 1385تا  1335سرشماري، ميزان نخست شهري به باالترين حد خود از سال 
و  1385روند افزايش و كاهش ميزان نخست شهري در هر شش شاخص همسو بوده و اوج نخست شهري در سال  -1

  .بوده است 1355سال  كمترين ميزان نخست شهري در
بررسي مقادير عددي شاخص چهار شهر مهتا و مقايسه آن با مقادير پيشنهادي ريچاردسون براي سنجش شدت  -2

بوده و حركت به سمت عدم تعادل در نظام شهري استان را نشان مي » فوق برتري«ها در حد نخست شهري در همه دوره
   .دهند

هاي آنتروپي و عدم تمركز هندرسون در استان و محاسبات صورت گرفته؛ شاخص) 4(هاي ارائه شده در جدول بر اساس مدل
  .باشدمي) 2(و شكل ) 6(خراسان رضوي به شرح جدول 

  
 1335 -85شاخص هاي عدم تمركز در استان خراسان  رضوي در بازه   ):6(جدول 

  شاخص
 سال

1335  1345  1355  1365  1375  1385  
  784/1  157/2  046/2 118/2  89/1  783/1  شاخص آنتروپي

  36/2  28/3  93/2  32/3  01/3  03/3  شاخص عدم تمركز هندرسون
  محاسبات نگارندگان: منبع

                                            
 .دليل اصلي اين افزايش شديد، تقسيمات استان در آخرين دوره بوده است.  1
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شاخص آنتروپي

  
 1335 -85نمودار روند افزايش و كاهش ميزان عدم تمركز در استان خراسان رضوي در بازه : )2( شكل

 
) 1385(رودي داشته است و در آخرين دوره سرشماري روند فراز و ف 1385تا سال  1335ميزان شاخص آنتروپي از سال . 1

 . اين روند يك كاهش محسوس را نشان مي دهد
 1335ميزان شاخص عدم تمركز هندرسون با شاخص آنتروپي همسو بوده است، يعني تمركز در نظام شهري استان از سال . 2

ولي در آخرين . ه از ميزان تمركز كاسته شده استدوبار 1375افزايش يافته و سال  1365كاهش يافته، اما در سال  1355تا 
  .دوره سرشماري، ميزان تمركز باالترين حد خود در طول تمام دوران سرشماري را تجربه كرده است

ها در مجموع تمام نتايج به دست آمده از شاخص هاي نخست شهري و عدم تمركز با هم هماهنگ بوده و همه اين شاخص
ها تمركز گرايي و به تبع آن تخليه تحوالت ميزان نخست شهري در استان نشان داده و همه شاخصروند يكساني را از نظر 

  .كنندساير مناطق استان به سمت مركز را تأييد مي
فرايند تمركز گرايي در بلند مدت بين وضعيت موجود و مطلوب سلسله مراتب نظام شهري در استان اختالف چشمگيري ايجاد 

دهند نظام شهري استان به سمت ها نشان ميهمانگونه كه نقشه. قابل مشاهده است) 4و  3(هاي كلكرده است كه در ش
نخست شهري حركت كرده و شهرهاي مرزي كه بايد از سطح مناسبي از جمعيت و فعاليت برخوردار باشند تا بتوانند به امنيت 

همچنين نتايج حاصل از .  باشنداستان برخوردار نميو مديريت مناطق مرزي كمك نمايند از جايگاه خوبي در نظام شهري 
به طوري كه ضريب جيني . كندنشان داده شده اين مطلب را تأييد مي 5و شكل  6(منحني لورنز و ضريب جيني در جدول 

  .تاس) نا متعادل يا بحراني( J  =1,0- 0,75بوده و در واقع ضريب تراكمي در استان بين / . 76براي استان برابر با 
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بوده و / . 76برابر با ) 1(بر اساس آمار جدول  براي استان خراسان رضوي همچنين نتايج حاصل از منحني لورنز و ضريب جيني

) 5(كه نمودار اين منحني در شكل شماره  .است) نا متعادل يا بحراني( J  =1,0- 0,75در واقع ضريب تراكمي در استان بين 
  .نشان داده شده است

  
 1385نمودارمنحني لورنز و ضريب جيني بر اساس سرشماري سال : )5(شكل 
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  نابرابري هاي فضايي از لحاظ ميزان توسعه و ارتباط آن با امنيت مناطق مرزي در استان خراسان رضوي
ص اي و به خصوبعد از مطالعه نظام شهري و تأييد نخست شهري موجود در استان كه در بلند مدت به تخليه مناطق حاشيه

طبق . اي در استان بوده استهاي توسعهرسد كه يكي از مهمترين داليل آن سياستمرزي به نفع مركز استان شده، به نظر مي
مي توانند از طريق مرزهاي ) يا عوامل توسعه نيافتگي(نظريه پخش، هم عوامل توسعه يافتگي و هم موانع توسعه يافتگي 

در اين قسمت درجه توسعه يافتگي ) 212، 1380عندليب، . (ايت يا نفوذ كنندكشورها به مناطق مرزي كشورهاي ديگر سر
- دهيم تا ببينيم چه ارتباطي بين نظام شهري موجود و درجه توسعه شهرستانهاي استان را مورد مطالعه قرار ميشهرستان

هاي متغير بر اساس گزارش شاخص و 137هاي استان از هاي استان وجود دارد؟ جهت تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان
به صورت ضميمه آمده است ) 7(ها كه عناوين آنها در جدول اين شاخص. ها استفاده شده استاقتصادي و اجتماعي شهرستان

و با توجه به ) 1383ياسوري، . (با استفاده از روش تحليل عاملي و تاكسونومي عددي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است
نشان داده ) 6(و شكل )  8(هاي مختلف استان در جدول ه شده، رتبه بندي و تعيين درجه توسعه شهرستانشاخص هاي ارائ

  .شده است
  رتبه بندي شهرستان هاي استان از لحاظ درجه توسعه يافتگي): 8(جدول 

  درجه توسعه  شهرستان  رديف  درجه توسعه  شهرستان  رديف
  %395  بردسكن  9  %533  مشهد  1
  %388  قوچان  10  %530  گناباد  2
  %375  سرخس  11  %431  نيشابور  3
  %368  تربت جام  12  %428  درگز   4
  %365  فريمان  13  %421  سبزوار  5
  %342  تايباد  14  %417  چناران  6
  %337  خواف  15  %415  كاشمر  7
        %407  تربت حيدريه  8

  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان خراسان رضوي: ماخذ
  

  :شهرستان هاي استان را مي توان به سه دسته زير تقسيم بندي كرد بر اين اساس
  مشهد، گناباد: نسبتاً توسعه يافته: الف
  چناران، درگز، سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه و كاشمر: توسعه متوسط: ب
  بردسكن، قوچان، تربت جام، تايباد، خواف، فريمان، سرخس: كمتر توسعه يافته: ج

يافتگي، شهرستان هاي استان خراسان رضوي همانند نظام شهري استان، تضاد چشمگيري با هم دارند و  از نظر درجه توسعه
هاي اعمال شده از سوي دولت و عدم رعايت اصول آمايش سرزمين، مهمترين عامل در شكل گيري توان گفت نوع سياستمي

تان هاي مشهد و گناباد كه به ترتيب از باالترين درجه اي كه در مقابل شهرسنظام شهري ناموزون در استان شده است به گونه
توسعه يافتگي در استان برخوردار هستند، شهرستان هاي خواف، تايباد، فريمان، تربت جام، قوچان و سرخس به ترتيب در 

قوچان هر چهار  شهرستان هاي كمتر توسعه يافته فوق به استثناي فريمان و. پاينترين سطح از درجه توسعه يافتگي قرار دارند
شرايط طبيعي و اقليمي نسبتاً نامساعد حاكم بر اين . مورد در شرق استان و در مرز ايران با افغانستان و تركمنستان قرار دارند

شهرستان ها به همراه توسعه نيافتگي شان موجب كمبود و پراكندگي جمعيت آنها شده و زمينه مناسبي جهت ترانزيت مواد 
هاي معاند نظام شده است و اين نوع برخورد با توسعه در اين مناطق از استان، يك فضاي امن براي گروه مخدر و فراهم شدن
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، پيامد )هزار نفر حاشيه نشين در شهر مشهد 650(را به همراه داشته ) مشهد(عالوه بر اينكه مهاجرت به سمت مركز استان 
بلند مدت اعتماد ساكنين محلي را به حكومت مركزي كم كرده و از  تواند درامنيتي منفي به همراه دارد و مي –هاي سياسي 

از اين رو جهت . طرفي تبليغات سوء عوامل بيگانه بر عليه حكومت مركزي در كمترين زمان و با كمترين هزينه به نتيجه برسد
شهرهاي مياني و مرزي ايجاد امنيت و پايداري بلند مدت در منطقه مورد مطالعه، ضروريست نظام شهري به سمت تقويت 

  .اي مرز مورد توجه قرار گيردحركت كرده و با تقويت شهرهاي مرزي،  مديريت منطقه
  

  سطوح توسعه يافتگي شهرستان هاي استان خراسان رضوي): 6(شكل 

 
 )8(جدول : ماخذ

  
  نتيجه گيري

رزي و مرزهاي منطقه مورد مطالعه، نگاهي تهديد محور به مرز ايران در مناطق م.ا.دهد كه استراتژي غالب جنتايج نشان مي
هاي انجام شده طي ساليان اخير در مناطق مرزي، همچنان اين استراتژي ادامه داشته و به تبع آن داشته و با توجه به برنامه

ت يك طرفه و مشكالت انتظامي در مرزها مورد توجه مسئولين بوده است و اين استراتژي بدليل اقداما -مديريت نظامي 
هاي نخست شهري، تمركز گرايي، منحني لورنز و از سويي نتايج همه شاخص. ساختاري، توفيق الزم را به دست نياورده است

دهند و در نظام شهري استان، شهرهاي مياني و مرزي ضريب جيني افزايش تمركزگرايي در استان خراسان رضوي را نشان مي
-هاي استان نيز اين امر را تأييد مينتايج درجه توسعه يافتگي شهرستان. اندذب جمعيت ناكام ماندهدر انجام وظايف خود و ج

رويم، از ميزان توسعه كاسته شده و بر فقر مناطق كنند، يعني هر اندازه از مركز استان به سمت مناطق پيرامون پيش مي
جهت تأمين . ل به يك نظام شهري پويا و متعادل در استان استشود و اين تفاوت در سطح توسعه، مهمترين مانع نيافزوده مي
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هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، امنيتي و زيست محيطي در مركز امنيت در مناطق مرزي و همچنين كاهش بحران
شهري كشور و  ريزي بلند مدت تغييركرده و با توسعه مناطق مرزي، نظاماستان، بايد رويكرد حاضر به مرزها در يك برنامه

تا زماني كه مناطق مرزي از سطح توسعه معناداري . منطقه مورد مطالعه را در راستاي تقويت شهرهاي مرزي سوق داد
هاي نظامي و دفاع عامل پاسخگو نخواهد بود و مرزهاي دفاعي كشور به سمت مركز عقب برخوردار نشوند، صرف فعاليت

هاي الزم و فعال نمودن نقش هاي مختلف م شهري استان و تقويت زيرساختاز اين رو با تحول در نظا. خواهند نشست
توان مانع از فرار هاي استان، به ويژه شهرهاي مرزي، ميژئوپليتيكي، صنعتي، ترانزيتي، خدماتي و دانشگاهي شهرستان

دفاعي بوسيله دولت را جمعيت و جبران عقب ماندگي هاي مناطق مختلف استان شد و هزينه هاي كمرشكن ايجاد تأسيسات 
از طرفي با پر رنگ كردن نقش شهرهاي مياني از جمله شهرهاي مرزي در نظام سكونتگاهي كشور و استان . كاهش داد

خراسان رضوي، به صورت خودكار فرآيند پدافند غير عامل كه يكي از اركان اساسي آمايش سرزمين و ابعاد حياتي امنيت ملي 
و مدل مديريتي همه جانبه ) سنتزي(ايران بايد در بلند مدت استراتژي تلفيقي .ا.از اين رو ج. يابد مي باشد، به خوبي تحقق مي

فعلي خويش نمايد و همزمان به تقويت نقش نظامي شهرها در مناطق مرزي توجه داشته  گرا و تركيبي را جايگزين استراتژي
  . باشد

  :منابع و مأخذ
 جغرافيايي سازمان انتشارات ايران، مرزهاي بر تأكيد با مرز جغرافياي ؛)1389( حسن محمد نامي، و محمد اخباري، .1

 .مسلح نيروهاي
 تحقيقات و مطالعات مركز موجود؛ ادبيات و نظري مباني: اول جلد خدمات، و شهرها شبكه ؛)1376( فيروز توفيق، .2

 .تهران ايران، معماري و شهرسازي
 ).سمت( هادانشگاه انساني علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان ايران؛ سياسي جغرافياي ؛)1381(رضا  محمد نيا، حافظ .3
 انساني، علوم مدرس افغانستان، فصلنامه و ايران مرز: المللي بين مرز كاركردي تحليل ؛)1383(رضا  محمد نيا، حافظ .4

  .4 شماره,  تهران،
استان خراسان رضوي؛ پايان نامه  ؛ تحليلي بر نقش شهر مرزي تربت جام در شبكه شهري)1388(حسيني، سيد محمد  .5

 .كارشناسي ارشد؛ استاد راهنما؛ فرهودي، رحمت اهللا؛ دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران
 اي، ناحيه و شهري ريزي برنامه بر تأكيد با جغرافيا در مدل كاربرد ؛)1385( ميرنجف موسوي، و حسن نيا، حكمت .6

 .نوين علم انتشارات
 سياسي مطالعات دفتر ، سوم جهان در ملي امنيت هاي نظريه بر اي مقدمه ملي، امنيت تمطالعا ؛)1383( علي ربيعي، .7
 .المللي بين و
 هنرهاي دانشكده ،29 شماره زيبا، هنرهاي نشريه ايران، در شهري نخست تحوالت بررسي ؛)1386( اسفنديار زبردست، .8

 .تهران دانشگاه زيبا،
 .1380 مخدر، مواد با مبارزه ستاد .9

 صنعتي دانشگاه انتشارات عامل؛ غير پدافند منظر از مكانيابي هايروش و اصول ؛)1389(همكاران  و سينيح علي سيد .10
 .اشتر مالك

 .نيكا شهري، نشر نظام مباني و شهرنشيني نظام پويش): 1381( ناصر عظيمي، .11
 .جنگ عالي دوره شاراتانت ايران، اسالمي جمهوري مرزي مناطق آمايش اصول و پايه نظريه): 1380( عليرضا عندليب، .12
 دانشگاه ارشد كارشناسي درسنامه اي، منطقه و شهري ريزي برنامه در ها تكنيك كاربرد ؛)1384... (ا رحمت فرهودي، .13

 .تهران
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؛ تغييرات روند توزيع فضايي جمعيت در )1388(فرهودي، رحمت اهللا، زنگنه شهركي، سعيد و ساعد موچشي، رامين  .14
 . 68شماره ). دانشگاه تهران(، چاپ در مجله پژوهشهاي جغرافيايي 1385تا  1335نظام شهري ايران از سال 

 .تهران نور، پيام دانشگاه انتشارات ايران، شهري جغرافياي ؛)1378( اصغر نظريان، .15
 برنامه، و فصل هاي شاخص اساس بر خراسان استان هاي شهرستان بندي رتبه و درجه تعيين): 1382( مجيد ياسوري، .16

  .خراسان ريزي برنامه و يريتمد سازمان
17. Deichmann, U. and V., Henderson ,2000, Urban and Regional Dynamics in Poland, Policy 
Research Working pager, No 2457, The World Bank. 
18. Gilbert, A., 1989, Devlopment Planning and Spatial Structure, John Wiley. 
19. http://mardomsalari.com    
20. Jefferson M., 1939, The law of the primate city, Geographical Review, 29. 
21. Moomaw, R. M. and M. A., Alwasabi, 2004, An Empirical Analysis of Competing  Explanations 
of Urban Primacy Evidence from Asia and the America, The annuals of Regional Science, Vol. 38. 
22. Pumain, D, 2005, Alternative Explanations of Hierarchical Differentation in Urban Systems, 
Spring Netherland. 
23. Robinson, K.(1983) 'Cities Of The World Regional Urban Development'; Horper And Row; 
Newyork. 
24. Roehner B. M., 1995, Evolution of urban systems in the Pareto plane, Journal of Regional 
Science, 35, 2. 
25. Smith, C., 1995, Types of City Size Distribution: A Comparative Analysis, in Der Woude et al., 
Urbanization in History: a Process of Dynamic Interactions, Claredon Press. 

  
  ضميمه
  اي مورد استفاده در تعيين درجه توسعه شهرستان هاي استان خراسان رضويشاخص ه): 7(جدول 
  نام شاخص  رديف  نام شاخص  رديف

 نسبت ايستگاه هاي سينوپتيك موجود به تعداد الزم  71  نسبت ايستگاه هاي اقليم شناسي موجود به تعداد الزم  1

 اختمان اداري ملكيسرانه س  72 نسبت ايستگاه هاي باران سنجي موجود به تعداد الزم  2

 ساله  6نسبت دانش آموزان پيش دبستاني به جمعيت   73)معكوس(نسبت زيربناي ساختمان اداري ملكي به كل   3

 )75(نرخ با سوادي كل   74 )معكوس(تراكم در كالس آموزش قبل از دبستان   4
)معكوس(در كالس مقطع ابتدايي تراكم دانش آموز شهري   75 )معكوس(نسبت دانش آموز به مغلم مقطع ابتدايي   5

تراكم دانش آموزروستايي در كالس مقطع ابتدايي  6
 پوشش واقعي تحسيل در مقطع ابتدايي  76 )معكوس(

نسبت دانش آموز دختر به پسر روستايي در مقطع  7
 ايتدايي

 نسبت دانش آموز دختر به پسر شهري در مقطع ابتدايي  77

نسبت دايش آموز شهري در كالس مقطع راهنمايي  78 )معكوس(راهنمايي نسبت دانش آموز به معلم مقطع   8
 )معكوس(

تراكم دانش آموز روستايي در كالس مقطع راهنمايي  9
 )75(پوشش واقعي تحصيلي در مقطع ابتدايي  79 )معكوس(

نسبت دانش آموز دختر به پسر روستايي در مقطع  10
 راهنمايي

شهري در مقطع راهنمايينسبت دانش آموز دختر به پسر     80

تراكم دانش آموز شهري در كالس مقطع متوسطه  81 نسبت دانش آموز به معلم مقطع متوسطه  11
 )معكوس(

 )75(پوشش واقعي تحصيلي در مقطع متوسطه   82تراكم دانش آموز روستايي در كالس مقطع متوسطه  12
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  نام شاخص  رديف  نام شاخص  رديف
 )معكوس(

نسبت دانش آموز دختر به پسر روستايي در مقطع  13
 متوسطه

 نسبت دانش آموز دختر به پسر شهري در مقطع متوسطه  83

 )معكوس(نسبت دانش آموز استثنايي در كالس   84 )معكوس(نسبت دانش آموز استثنايي به معلم    14
 سرانه زيربناي كتابخانه  85 سرانه زيربناي فضاهاي فرهنگي   15

 سرانه دسترسي به صندلي سينما  86 سرانه كتاب  16

سرانه دانش آموز تحت پوشش كانون هاي فرهنگي به كل  87 رانه فضاي كانون هاي فرهنگي و هنري كودكانس  17
 دانش آموزان

 نسبت دانش آموزان تحت پوشش اردوگاه ها  88 سرانه فضاي اردوگاه هاي پرورشي  18

سال در هزار تولد 5ميزان مرگ و مير كودكان زير   19
مير كودكان زير يك سال در هزار تولد زندهميزان مرگ و   89 )معكوس(زنده 

 )معكوس(

ميزان مرگ و مير كودكان زير يك ماه در هزار تولد  20
 ميزان مراقبت بهداشتي از كودكان زير يك سال  90 )معكوس(زنده 

نسبت تخت ثابت بيمارستاني در هزار نفر جمعيت  91 درصد پوشش تنظيم خانواده   21
 شهرستان

 نسبت پزشك متخصص به هزار نفر جمعيت شهرستان  92 ومي به هزار نفر جمعيت شهرستاننسبت پزشك عم  22

به) عمومي، متخصص، دندانپزشكي(نسبت پزشك كل   23
 هزار نفر جمعيت شهرستان

درصد مراكز تسهيالت زايماني موجود دولتي به مراكز تحت  93
 پوشش

اكز بهداشتي و درماني روستايي موجود به مراكزدرصد مر  94 گرم 2500درصد متولدين با وزن كمتر از   24
 تحت پوشش

 درصد پوشش جمعيت روستايي از خانه يهداشت  95 درصد خانه هاي بهداشت دولتي به مراكز طرح پوشش  25

نسبت روستاهاي داراي شبكه دفع بهداشتي فاضالب به  26
 كل روستاها

 هانسبت روستاهاي داراي سيستم دفع زباله به كل روستا  96

نسبت روستاهاي داراي آب آشاميدني سالم به كل  27
 روستاها

نسبت خانوارهاي روستاييتحت پوشش شبكه آب آشاميدني  97
 به كل خانوارهاي روستايي

 سرانه فضاهاي بهداشتي سرپوشيده   98 درصد خانواده بهره مند از توالت بهداشتي  28

 رزشي سرپوشيده آموزشگاههاسرانه فضاهاي و  99 سرانه فضاهاي ورزشي روباز  29

 درآمد سرانه شهرداري   100 سرانه فضاهاي ورزشي روباز آموزشگاهها   30

 نسبت طرح هاي جامع شهري موجود به الزم  101 نسبت طرح هاي هادي شهري موجود به الزم   31

هكتار محدوده 100تعداد ايستگاه آتش نشاني در هر   102 نسبت طول مسيل بدنه سازي شذه به كل مسيلها   32
 خدماتي

 سرانه معابر شهري  103 نسبت سطح معابر شهري به محدوده خدماتي شهري  33

 نسبت كل تسهيالت به جمعيت شهري  104 سرانه زيربناي ترمينال  34

هزار جمعيت 100تعداد ماشين آالت فني شهرداري به   35
 شهري

تهزار جمعي 100تعداد ماشين آالت خدمات شهرداري به   105
 شهري

نسبت آب فروخته شده به آب تامين شده(راندمان آبدهي   106 سرانه آب تامين شده شهرها  36
 )در شهرها
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 )هزار نفر(سرانه فضاي سبز شهري   107 نسبت حجم مخازن موجود به آب تامين شده  37

نسبت روستاهاي بهسازي شده به روستاهاي نيازمند  108 نسبت زباله قابل دفع شهري  38
 سازيبه

نسبت روستاهاي نيازمند بهسازي به كل روستاها  39
 خانوار به كل روستاها 20نسبت روستاهاي باالي   109 )معكوس(

نسبت خانوار روستايي داراي شبكه دفع بهداشتي فاضالب  110 )نسبت تعداد روستاها به مساحت(تراكم روستايي   40
 به كل خانوار روستايي

20باالي (آب آشاميدني درصد روستاهايي داراي   41
20باالي (درصد خانوار روستايي داراي آب آشاميدني   111 )خانوار

 )خانوار
 خانوار برخوردار از راه دسترسي 20درصد روستاهاي باالي   112 خانوار از راه آسفالته 20درصد روستاهاي باالي    42

 ان از نواحي صنعتي استانسهم شهرست  113 ضريب مكاني تراكم نقاط روستايي در واحد سطح  43

 درصد خانوارهاي روستايي داراي برق  114 درصد روستاهاي داراي برق  44

 سال ساخت 25نسبت مساكن روستايي با بيش از   115 نسبت مساكن روستايي با مصالح مقاوم  45

نسبت خانه سازماني موجود به شهغالن با تحصيالت  46
 عالي

 ه اي به كل متوسطنسبت دانش آموزان فني و حرف  116

 سرانه فضاي آموزشي و كارگاهي كار و دانش  117 سرانه فضاي آموزشي و كارگاهي فني و حرفه اي  47

15 – 30نسبت كارآموزان فني و حرفه اي به جمعيت   48
 نسبت خانوارهاي عشايري اسكان يافته  118 )75(ساله 

 فزايش راندمانسهم از ا  119 نسبت سطح زير كشت آبي به فابل آبياري  49

نسبت مساحت جنگل و مراتع به كل مساحت  50
 شهرستان

 سرانه زمين كشاورزي آبي  120

 نسبت باغات مثمر به كل باغات  121 هكتار 3نسبت اراضي آبي به اراضي آبي كمتر از   51

 نسبت باغات اصالح شده به كل باغات  122 نسبت باغات مثمر به كل سطح زير كشت  52

 درصد از توليدات دامي   123 واحد دامي استاندرصد از   53

 نسبت توليدات آبزيان به قابليت توليدي  124 سهم از توليد گوشت قرمز  54

 نسبت زيربناي ساختمان دامپزشكي ته تعداد دام  125 سهم شهرستان از توليد آبزيان  55

 امپزشكي به تعداد داممتوسط زيربناي ساختمان د  126 نسبت پست هاي دامپزشكي موجود به الزم  56

 سهم از عمليات حفاظت از خاك  127 درصد مراكز خدمات كشاورزي موجود به كل  57

 سهم از عمليات پخش سيالب  128 سهم از عمليات كنترل سيل  58

سهم شهرستان از وسعت واحدهاي نمونه و آزمايشي از نظر  129 سهم از عمليات آبخيزذاري  59
 وسغت

 سرانه آب تامين شده در شهرها  130 تعداد مزارع نمونه و آزمايشيسهم شهرستان از   60

 نسبت كارگاههاي صنايع دستي به جمعيت روستايي  131 نسبت آب توليد شده به حجم مخازن  61

نسبت ساعات آموزش و ترويج به تعداد شاغلين صنايع  132 تعداد شاغلين صنايع دستي به جمعيت روستايي  62
 دستي

 درصد از شاغلين صنعتي  133 دهاي فعال صنعتيتعداد واح  63

 تراكم راه فرعي با مشخصات  134 نفر جمعيت 1000تعداد شاغلين صنعتي در   64
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 طول راه فرعي به جمعيت شهرستان  135 طول راه فرعي موجود از كل راهها  65

 نسبت طول راه فرعي موجود به كل راههاي فرعي استان  136 سهم از راه همسنگ  66

 تراكم راه اصلي  137 )معكوس(طول راه فرعي نيازمند روكش   67

 نسبت طول راههاي شهرستان به استان  138 تراكم راه فرعي با مشخصات  68

 نسبت بناهاي مرمت شده به بناهاي ثبت شده  139 طول راه آسفالته به كل  69

     سرانه مرسوالت پستي 70
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