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 چکیده

های گذشتت  شتاهد هتاه  دهد، این شهر طی سالنشان می 1934تا  1931های بررسی جمعیت شهر مشهد طی سال

ها بوده است. پدیده خترو  جمعیتت و مشتا ب، بتا ننتوان شوال شتهری جمعیت در بخ  مرهزی و افزای  آن در لب 

بر خلاف این روند هلی، محل  ایثار در محدوده رو بت  شوال  مسئل  اصلی پژوه  حاضر این است ه مشخص می شود. 

صلی این پژوه  است. شهر، موفق ب  نوساشی و ارتقاء شده است. بررسی نق  نخبگان اقتصادی در این ارتقاء، موضوع ا

های نابستامان شتهری، دبیات احیای بافتوفق و وسعت بخشیدن ب  امستند ساشی الگویی ب  نسبت  ب  جهت این تجرب 

ایتن باشد. و حکمروایی خوب شهری دارای اهمیت می نمومی –توسع  بر مبنای بخ  خصوصی، مشارهت خصوصی

ای، اسنادی های هتابخان باشد ه  اش بررسیمیتحلیلی و اش نظر روش، نلی پس اش وقوع  -توصیفی ،تحقیق بر حسب نوع

 31های میدانی و سرشمارهای رستمی، در ایتن پتژوه ، ع استفاده نموده است. نلاوه بر دادهو پیمایشی در تبیین موضو

درصد اش آنها پاسخ داده شد. همچنین روابت   19های راست  باشار ایثار توشیع گردید ه  ب   پرسشنام  بین مدیران فروشگاه

دهد، ائتلاف نخبگان تجتاری ها نشان میررسیمومی و فضایی آشمون گردید. بفضایی و  یر فضایی ب  وسیل  رگرسیون ن

گذاری اولی  و توسع  هسب و هار، موجب افزای  ارشش املتا،، جتذب و تولیدی محل  ایثار)ماشین رشد(، با سرمای  –

 اند.های خدماتی محل  شدهنگاه داشت جمعیت، همچنین ارتقاء هالبدی، اقتصادی، اجتمانی و افزای  سران  هاربری

 .نخبگان ،محل  ایثار مشهدشوال شهری، ماشین رشد شهری، ارتقاء محل ،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه  .1

در مرهز و بافتت  نابسامانپیشین  مرمت بافت های 

تاریخی شهرها در شکب هنتونی آن بت  نیمت  دور قترن 

)فلتامکی،  رستدمتی –و انگلتیس  در فرانس  –نوشدهم

یر تحتول ایتن ساش آن شمان تا هنون (. 131 ، ص.1989

 موضوع در  رب ب  صورت شیر بوده است:

   باشساشی شهری  1314ده : 

  باشنده ساشی یا تجدید حیات  1334ده : 

  نوساشی شهری  1314ده : 

  توسع  مجدد شهری  1384ده : 

  باشآفرینی 1334ده : 

 حبیبتتی و  وشایی شتتهرینتت: 31آ تتاش قتترن(

 (.  0 ، ص.1980مقصودی، 

پیوست  ابعاد  ،هااین سال اشب  دست آمده  با تجارب

هتای نابستامان شتهری روشتن جدیدی اش مسئل  بافت

و  های جدیتدی در متورد دلایتب ناهتامیو انگارهشده 

بت   هتا شتکب گرفتت  استت،شیوه ساماندهی این بافت

امکتتان طتترئ مستتئل  و در نتیجتت  ارائتت   صتتورتی هتت 

، 1934)لطفتی، تتر را فتراهم نمتودههتای دقیتقحبراه

ستاماندهی هتای حتببررسی سیر تحتول راه .(91ص.

بتا  دهد ه  متا نیتزدر ایران نشان می های نابسامانبافت

هتار   بتا حدودی را تجارب جهانی ، یک فاصل  شمانی

هتتای جدیتتدی در امتتروشه در جهتتان روش ایتتم.بستتت 

باشآفرینی شهری بکار گرفت  متی شتود. اش جملت  ایتن 

التب قدر ، تتوان بخت  خصوصتیاش  ها، استفادهروش

 باشد.ماشین رشد شهری میمدل 

 مسأله  طرح .1. 1

دهد این شتهر بررسی جمعیت شهر مشهد نشان می

هاه  جمعیتت در بخت   شاهدهای گذشت  طی سال

. بنتابر هتا بتوده استتشهر و افزای  آن در لب مرهزی 

 ،1934تتا  1931هتای های رسمی، طی سالسرشماری

مرهزیتت حترر  )هستت  تتاریخی بت  مرهز شهر مشهد

مواجت   درصتد( -3تا  -3) مطهر( همواره با رشد منفی

محدوده ایتن هتاه  جمعیتت تتا حتدود . است بوده

 1901توستع  شتهر تتا ستال  وشیادی با منطقت  اتامن 

بخ  وسیعی اش شهر مشهد در  در مقاببمطابقت دارد. 

 3تتا بتی  اش  3بتا نترر رشتد  ، رب، شمال و شتر 

س مرهتز آمتار ایتران، اسا)بر شوندمشخص میدرصد 

 (.1934تا  1931های سال
 

 
 . نرخ رشد جمعیت شهر مشهد1شکل

 (1931-34مرهز آمار ایران، ): مأخذ
 

و جمعیتت  خترو هت  بتا  پدیده شرئ داده شتده

خوانتتده شوال شتتهری ، گتترددمشتتا ب مشتتخص متتی 

. مستئل  (1981 سیف الدینی، ؛1933 ،1)هلار، شودمی

، بتر خلتاف ایتن اصلی پژوه  حاضر این استت هت 

  روبت و شوال، محل  ایثتار در محتدوده افولروند هلی 

بررستی نقت   استت.موفق ب  ارتقتاء شتده ،شوال شهر

                                                           
1. Clark 
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اصتلی  مستئل  ،ارتقتاء احیاء و نخبگان اقتصادی در این

هتای نی و بررستیپیمای  میتدابنابر  باشد.پژوه  می

طتی دهت  گذشتت  توانستت  استت بتا  ایثارمحل   ،اولی 

، جمعیتت پتتذیر شتتده و اش ایویتتژهتوستتع   استتراتژی

در خار  شود.  شوال)خرو  جمعیت و اشتغال(حالت 

 ،سهم بخت  خصوصتی و بطتور مشتخص، این راستا

 هسب  باشار ایثار مهم بوده است. 

 در شتهر مشتهد موجتببنابر شواهد، پدیتده شوال 

ستاهنین است.  خرو  جمعیت متوس  و پردرآمد شده

تعتددی اش جملت  بدمستکنی، با مشکلات ممحلات این 

همبود تاسیسات و تجهیزات شهری، متروه  و مخروبت  

بودن بخشی اش بافت، اتلاف شمتین، آلتودگی صتوتی و 

و و در مجمتوع ا، بالا بودن میتزان جترر و جنایتت هو

ناشل بودن هیفیت محی  مصنوع و شنتدگی شتهروندان 

، ستبب ایتن وضتعیتندر توجت  بت  باشند. روبرو می

درصد اش جمعیتت مشتهد هت   34 حدودتا خواهد شد 

در محدوده در حال شوال شهر مشهد شندگی متی هننتد 

 تقریبتااش طرفتی های مضانف گردند. دچار محرومیت

و بخ  قابب تتوجهی اش  مشهد تاریخی شهر آاارتمامی 

رو بت  در بخ  و ...،  فرهنگیمراهز خدماتی، تجاری، 

صورت گرفتت  شوال شهر قرار دارند. با تمار تلاش های 

هتای نابستامان شتهر مشتهد، در شمین  نوستاشی بافتت

متاسفان  موفقیت چندانی در ایتن شمینت  هستب نشتده. 

لتتاشر استتت تتتا ارشیتتابی مجتتددی در شمینتت  ماهیتتت 

آن، و  متتدنوجتتود آ  ، فرآینتتد بتتهتتای نابستتامانبافتتت

همین راستتا،  در .صورت پذیردهای حب مشکب هارراه

ستاشی یتک مستندیتب بت  دل محل  ایثتار بررسی تجرب 

و  درونتی موفق نوساشی محلات شتهرالگوی ب  نسبت 

هتای نابستامان وسعت بخشیدن ب  ادبیات احیای بافتت

، توسع  برمبنتای بخت  خصوصتی، مشتارهت شهری

نمومی، مدیریت مشتارهتی و حکمروایتی  -خصوصی

ایتن مقالت  بترای  باشد.دارای اهمیت می خوب شهری

هتای رشتد، متدل مستئل  ائتلتاف در ایران بت  اولین بار

نق  نخبگان اقتصادی در ارتقتاء ماشین رشد شهری و 

 محلات رو ب  شوال شهری پرداخت  است.

 اصلی این تحقیق نبارت است اش:سئوالات 

 تجتاری( در  -نق  نخبگان اقتصادی)تولیدی

خرو  محل  ایثار اش وضعیت نابستامان/ شوال 

 چیست؟

 ایثتار )بت  نوامب و ساش و هتار ارتقتاء محلت  

ای با موفقیت نستبی( چت  بتوده ننوان نمون 

 است؟ 

شیتر ارائت   هتای هتا، فرضتیپاسخ ب  این سئوال در

 گردد:می

 خواستتت و اراده ائتلتتافی اش نخبگتتان تولیتتدی- 

تجاری محل  ایثار، موجب ارتقاء این محلت  رو 

اش حالتتت شوال آن بتت  شوال، و ختترو  محلتت  

 است.شده

 طریتتق ستترمای  اری اشتجتت -نخبگتتان تولیتتدی 

ساشی محلت ( و گذاری دراملا، تجاری)تجاری

، موجتتب ارتقتتاء هالبتتدی، مستتکونی محلتت 

 اقتصادی و اجتمانی محل  شده اند. 

 هتوچی( و جذب جمعیت)درون محل  با ارتقاء

 است.خدمات بیشتر ب  محل  همراه بوده

 تحقیق و مباني نظری پیشینه .2 .1

ریتاتی استت هت  در مدل ائتلاف رشد اش جملت  نظ

در مقیاس محلتات  ،شمین  تحلیب و تبین تغییرات شهری

خلال بحت   درها بار مسئل  ائتلافبرای اولین. بکار رفت 
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مورد توستع  اقتصتادی و سیاستی  گیرندگان درتصمیم

نظریتت  (. نخستتتین بتتار 3441 هلتتار،،) مطتترئ هردیتتد

در  (1319) 1اش قدرت شهری ب  وستیل  هتانتر ینخبگان

لانتا معرفی شد. او دریافت ه  بیشتر تصتمیمات مهتم آت

بتین نخبگتان اقتصتادی،  اجماع رستمیب  وسیل   رشه

رستتیم هتتای تجتاری و صتتنعتی، تگردهمایی در نمتدتاً

ت راش قتد 3متدل تکثرگترا این نظتر، در مقابب .شودمی

 . اویافتت تکامب (1331) 9اجتماع محلی ب  وسیل  دهب

همراه بتا نخبگتان  و استدهانتقاد دارد ه  قدرت پراهن

در موضونات متفتاوت  ،های مختلفدر شمان ،مختلف

هت  در مدل دهب، نخبگان تجاری اش نونی  دارد.  لست

اش انتتواع  ییکتتدر هتتانتر معرفتتی نمتتوده بتتود، فقتت  

متتتدل  .دنباشتتتهای قتتتدرت تأایرگتتتذار میخوشتتت 

هتای تکامتب لهتا، متدرشدشهری و نظری  رژیمماشین

این دو دیدگاه در متورد نقت  نخبگتان در یافت  بر پای  

گیری برای توسع  یا شوال فضای انسان ستاخت تصمیم

    .(113، ص. 3441، 0)پسیون می باشند

هتتا در ایتتن شمینتت ، پتتژوه  اش نخستتتین برررستتی

باشد ه  ب  مقایس  مفاهیم نظتری دو ( می1331) 1الکین

در ایتن است. نظری  رژیم و ماشین رشد شهری پرداخت 

 یتجزی  و تحلیب نتاملو  اش آمار توصیفی ساده مین  اوش

دهتد نشان متینتایج پژوه  الکین . است هرده استفاده

بتا تشتدید  ،ه  شهرداران و هستب و هارهتای مترتب 

 شیگران مسل  در ائتلاف رشد هستنداش شمین، با استفاده

   (.131، ص. 1331)الکین،

                                                           
1. Hanter 

2. Plural model 

3. Dahl 

4. pacione 

5. Elkins 

فاده اش مدل ائتلاف رشد استت (1331) 3چارلز هینگ

نموده تا ب  همک آن ب  آشمون نق  نهادهتا و نخبگتان 

 نامیتتک رشتتد شتتهری آتلانتتتا ب تترداشدشتتهری در دی

 (.  1331)هینگ،

ادبیتات مترتب  بتا ختود، مقالت   ( در3441) هلار،

هتای ای اش ائتلتافب  ننوان گون  تئوری رژیم شهری را

هتای جدیتد درمتورد و آن را بتا ایتده هردهمرور  رشد

ناشتی اش  ،محلی و مشارهت شتهروندان نق  حکومت

هتای جدیتد و فرهنتگ دیدگاه های اجتمانی وجنب 

شناستی تلاش دارد تا گونت  اوهند. سیاسی یک ارچ  می

بر مبنای حضور و ندر حضتور  هااش رژیمی سیستماتیک

هلار، ماشین رشتد یکتی اش . اش نظر حکومت تهی  هند

 (.  10و10، ص. 3441)هلار،، باشدها میاین گون 

هتتای تاریخچتت  رژیتتم نیتتز بتت  (3441)1داودینتتگ 

 های شهری را ابتزاری نظتریرژیماو پرداشد. شهری می

هت   ،دانتدهای حکمروایتی متیبرای تبیین انواع سیستم

 باشتتدای اش آنهتتا متتیشتتهری گونتت  رشتتد ماشتتین

 (.  8و1، ص.3441)داودینگ،

اش بریتانیتا و هتایی مقایس  نمون  ب ( 3449)8دیویس

تفتاوت بتین ختت  و بت  ایتن وستیل  پرداایالات متحده 

)متدل  هتا( و رژیتمی)مدل بریتانیای باشآفرینی مشارهتی

گیترد هت  و نتیجت  متی دهدایالات متحده( را نشان می

، مین  حکومت متمرهز بریتانیتارسد در شبعید ب  نظر می

 هتتتای رژیتتتم ماننتتتد ممکتتتن باشتتتدائتلاف رشتتتد

   (.319و311 ص. ،3449)دیویس،

                                                           
6. Heying 

7. Dowding 

8. Davies 
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بررستتی  بتتر استتاس (3441) و همکتتاران 1وایتتر

هتتای الیونتتویز، گتتذاران ایالتگری شتتهری قانونلتتابی

س  نوع متفاوت اش ائتلتاف اوهایو، میشیگان و نیویور، 

دامنت   ،نهتادی وانعمها اش نظر آن. را تشخیص می دهند

گتذاران شتهر و ترجیحات بیان شتده بت  وستیل  قانون

ایتر، ولمتن و استوان )و حوم  را محتدود هترده استت

 (.  190 و 194.ص، ص3441، 3استرور

تغییترات  ،تأهید ویژه بر تئوری ماشین رشد شهریبا

)هالبتدی( بارانتداشهای  اجتمانی، اقتصتادی و فیزیکتی

 او. استتشتدهتحلیتب ( 3443) 9توس  هوگاندوبلین 

بعتد  ،1384تاایر باشآفرینی را بر جامع  محلی طی دهت 

نمتوده و بررسی  1383شهری  اش معرفی قانون نوساشی

هند، چگون  ماشتین رشتد، شنتدگی را بت  میمشخص 

 آورده ،شتدناحی  ای ه  با شوال صنعتی مشتخص متی

 (.  31، ص.3443)هوگان، است

بت  تجربت  رونتق و شوال ( 3443) 0باست و هتارلو

شتهر بتر  گیتری)شتکب  1801سالاش  ،برتانیا سویندون

اش  آنهتا. نتداخت پردا 1384اساس صنعت ریلی( تا ده  

های رشد ب  منظور توصتیف رونتد رشتد تلافئا ی نظر

و نیتز بت  ننتوان  1314تتا  1394مشاهده شده در ده  

هتا نشتان . بررستینتداچارچوب تحلیلی استفاده نموده

ین اتفاقاتی ه  در ستویندون بیجهت ت دلاین م دهدمی

چارچوب مناستبی  تواندافتاده است هامب نیست، اما می

)باستت  توصیف مراحب توسع  سویندون باشتد جهت

 (.  01-99، ص. 3443 و هارلو،

                                                           
1. Weir 

2. Weir, Wolman & swanstrom 

3. Hogan 

4. Bassett & Harloe 

ختود بتر روی شتهر  در تحقیتق( 3419)1میسچک

نملکردهتای تخصصتی  بت  ،روچستر ایالتات متحتده

  نظریتنتد هر چگیرد، هلینیک مایو پرداخت  و نتیج  می

رشد چارچوب مناستبی بترای فهتم رابطت  بتین ماشین

خصوصتتی و شتتهرداری هتتایی بختت  توستتع  و تلاش

هاملتاً در تتوان را نمتیاما نق  هلینیتک متایو  ،باشدمی

 چتتتتارچوب تئتتتتوری ماشتتتتین رشتتتتد دانستتتتت

 (.  31، ص.3419)میسچک،

 باشآفرینی محلت  در شتهر (،3410) 3ادسک اسمیت

گیترد، ، نتیج  مینمودهبررسیرا در حال شوال دترویت 

باشآفرینی محل  شوال یافتت  فقت  بتا قتدرت حکومتت 

 – قدرتمنتدناملین ی ممکن نیست، بلک  باید سایر محل

 هارگرفتتت  شتتوندنیتتز ب  -اش جملتت  فعتتالین اقتصتتادی

 .  (3410اسمیت،)

 موضوع رشد و شوال شهری بتا بررستی نیروهتای

ه  می تتوان آنهتا را  تاایر گذار بر آن گره خورده است،

 افتتزاریافتتزاری و نتترردر دو دستتت  نوامتتب ستتخت 

در ایتتن شمینتت  هینتتگ و د. خلاصتت  نمتتو هتتا()تصتتمیم

بترای حکومتت وانتع دو شتکب اصتلی م (1381)1گور

را  -گیرنتده در توستع  شتهرب  ننوان تصتمیم –محلی

 :اندبرشمرده

شتتده بتت  وستتیل  شتترای  های تحمیتتبمحتتدودیت

 اقتصادی و اجتمانی محلی

شده ب  وسیل  ستطوئ بالتاتر های تحمیبمحدودیت

 حکومت

نتع، موا برختی، باشار نیرویدر شکب اول، نلاوه بر 

اجتمتاع  در  التب گتروه هتایقدرت مسدودهننده ب  

                                                           
5. Miszczyk 

6. Smit 

7  . King & gore 
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های جتتاع دارد هتت  ممکتتن استتت دیتتدگاهرا محلتتی

 و اقتصتادی گیری سیاستیفرآیند تصمیمبرخودشان را 

هتا مسئل  ائتلاف این موضوع، جهت تبیینتحمیب هنند. 

گیرنتتدگان در متتورد توستتع  اش خلتتال بحتت  تصتتمیم

(. 3441هلتتار،،) ردیتتدگرئ اقتصتتادی و سیاستتی مطتت

شتهری را  محتی  باشیگران نمده تولیتدپسیون یکی اش 

، 3441 )پستیون، نمایتدننتوان متی 1رشتد هتایئتلافا

ویر، ولمن و اسون استرور ائتلاف هتا را بت   .(341ص.

هتای ستود ائتلاف، 3 های حزب ستاختتلافئاس  دست  

 تقستیم متی نماینتد 0دلتال-رانحکمتهای ائتلاف، 9مبنا

 (.193-109، ص.3441وایر، ولمن و استوان استترور، )

یشتر ب  صتورت ماشتین رشتد ها را بائتلاف هلنیوسکی

هند و بر محلیت و درخواستت رشتد تاهیتد معرفی می

 .( 01-03 ص. ،1939)هلنیوسکی،  دارد

مکان را ب  ننوان یک هالتا تئتوریزه  ،ملوچ و لوگان

 ارشش)نیستت انستانی ضترورت یتک تنهتا ه  نمودند

 هنتدمی نیتز درآمد تولید ه  است بلک  هالایی ،(مصرفی

 تولیتد هت  هالتایی ننتوان ب ( جا) . مکان(مبادل  ارشش)

 بتین رقابتت طریتق اش شتود،میدیتده استت اجتمانی

 ایاجتاره ختاطر ب  دهند،می ارشش محل  ب  ه  هسانی

 و ،(مبادلت  ارشش) آورنتد دستت ب  آن اش توانندمی ه 

 ارشش آن بت  اقتصتادی  یتر لایتبد ختاطر بت  هسانی

آن  بت  شتانبستگیدل ماننتد ،(مصرفی ارشش) نهندمی

لوگتان و طور ه  همان(. 14، ص. 3441)پیتکین،  مکان

در شمینت  ماشتین رشتد،  ،اند( اشاره هرده1381) مولوچ

ارششتی  متعلقتاتهای محل  اش ها و گروهصاحب خان 

                                                           
1. Growth Coalition 

2. party – impose 

3. interest – based 

4. governor– broker 

ترهیبتی ه   متفاوتی استفاده می هنندشمین شهری بطور 

بت  یتک قطعت  اش امتوال نلاقت  نتاطفی و  متعلقتاتاش 

    (.181،ص.1331)الکین، باشدمی

 استت رشتدی این تئوری، ایتدئولوژی ننصر دیگر

 مشتتر، ستودی رشد ه ، هندمی ترویج را باور این ه 

 ایجتتاد ستتاهنین و دارهتتااجاره طتترف دو هتتر بتترای را

    .(14، ص.3441)بک هوفن و دیگران،  هرد خواهد

هتای معتین، در مدل بر منتافع مشتتر، گتروهاین 

 نی و حول محور اقتصتاد سیاستی مکتانساختار اجتما

هند. مدل ماشین رشد بر این فرض استت هت  تأهید می

قدرت محلی حول منافع مبتنی بتر شمتین ستاشمان متی

هتتای صتتاحبان خانتت  و یابتتد. یکتتی اش فصتتب مشتتتر،

طی بترای جتذب داران یا موجران، ایجتاد شترایسرمای 

گذاران  یر محلی است. دولت محلی ستاخت و سرمای 

هند و ب  جلتب حمایتت ستاخت و ساش را تشویق می

ستتتتاشگران بتتتتزرم ملتتتتی و محلتتتتی نیتتتتتاش 

نخبگتانی ماننتد  ،ملوچ (.130،ص.1،1934دارد)دودینگ

گتذاران( را بت  )ب  ویژه صاحبان املا، و سترمای  تجار

هتاربری  ننوان نیتروی حرهتت اصتلی در تصتمیمات

پستتیون (. 33ص.  ، 3443 )هوگتتان، دیتتدشمتتین متتی

های رشد و ماشتین رشتد شتهری را یکتی متی ائتلاف

ماشین رشد اش نظر او نبارتنتد  های هلیدیویژگیداند. 

 :اش

 

 

 
 

 
 

                                                           
5. Dowding 
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 . انواع ائتلاف های رشد شهری2شکل

 (1331الکین،): مأخذ

 

شد تمایب دارند، آن بخت  .نوامب اصلی ائتلاف ر1

اش سرمای  باشند ه  بیشتر وابست  ب  مکان استت، ماننتد 

ن، هسانی هت  متکتی بتر تشتدید استتفاده اش ااجاره دار

 ای ویتژه، بترای افتزای ها در ناحیت شمین و ساختمان

 باشند.سودها می

ویژه با ارشش مبادلت   ب  ،های ماشین رشد.فعالیت3 

مایتتب دارد تتتا بتتا دخالتتت یتتک مکتتان ارتبتتا  دارد و ت

حکومت ه  ممکن است رشد را تنظیم هنتد مخالفتت 

 نماید.

هتای خصوصتی و ا لب ائتلاف ،های رشد.شبک 9 

هنند تا اش خودشان در بروهراستی می یبنمومی را تره

 رشد محلی حمایت نمایند. 

های شتبک  رهیب.نلیر م تعهد نمومی ب  رشد، ت1 

ن دیگتر تفتاوت هنتد و تواند اش مکانی ب  مکتارشد می

دار، در متواردی، سترمای   ممکن استت فراتتر اش طبقت

هتای هتارگری  )معمولتاً اتحادیت  شامب انضای هارگر

 های اقلیت گسترش یابد. وساش( یا گروهساخت

فراهستتیون ستترمای   .درون ائتلتتاف حتتامی رشتتد،3 

هایی را تحمیب هند ه  تأایرات منفتی تواند استراتژیمی

، مانند هنگتامی هت  ایجتاد می گذارندیگران جانبی بر د

یک مرهز خرید جدید منجر ب  هاه  فروش ختدمات 

 (.  313ص. ،3441 )پسیون، شودتر مینواحی قدیمی

گیتری دودینگ ماهیت ماشین رشد و دلایتب شتکب

چنتین توضتی   بر اساس مفهور بخت نظار یافتت را آن 

نتافعی تواننتد مساشگران میومادار ه  ساخت" دهد:می

شتوند، در متی مند  دست آورند چون دیگران نیز بهرهب

هنند. تتا ایتن حتد واقع فشار خود را بر در باش وارد می

گفت ه  آنها بخت یارنتد: آنچت  بت  نفتع آنهتا توان می

هتای است ب  نفع دیگران نیز هست. این یکتی اش جنبت 

داری، مهم ساختار قدرت است. در یک جامع  سترمای 

ای نظار یافتت  بختت یارنتد، چتون اران ب  گون دسرمای 
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و سترمای  افراد ب  وضع اقتصتاد بستتگی دارد رفاه هم 

 (.131 ،ص.1934)دودینگ، "است توسع داری موتور 

متا احستاس "پشتیبانی اش ماشین رشد اش طریتق ایجتاد 

اش  شتود هت  مروجینتی اش نخبگتانحاصب می "هنیممی

 محلیتت ایجتاد 3شیو برندسا 1طریق تصویر بوسترسیم

 بوستیل  هت  استت داریسرمای  سیستم این …هنند.می

شود، هسانی هت  می هدایت بالا پذیری باریسک افرادی

 هننتتتدهتتتدایت متتتیرا هتتتا بتتتاشآفرینی محتتتب

 (.  38،ص.3443)هوگان،

هایی اش تنهتا نظریت  یکی نظری  ماشین رشد شهری

هنتد و ستعی است ه  هالایی شدن مکان را تحلیتب می

تبیین ارتبا  بین فرهنگ، اقتصاد و نهادهای سیاستی در 

 (.  0ص. ،3419 )میسچک، دارد

 شناسي پژوهش روش .2

 . روش پژوهش1. 2

تحلیلی استت  -توصیفی ،این تحقیق بر حسب نوع

دلایب ارتقاء محل  ایثار بوسیل  مفهتور  بررسیو ب  دنبال 

باشد. اما اش نظر روش، ایتن تحقیتق در رشد میماشین 

و ستعی  گیردمطالعات نلی پس اش وقوع قرار میگروه 

ای، استنادی و پیمایشتی، هتای هتابخانت دارد با بررسی

محلتات  ارتقاءبر ی قابب قبول اش نق  نوامب محلیتبیین

هتای های سرشمارینلاوه بر دادهدهد.  شهردرونی ارائ 

 31،، برای این پتژوه 1931تا  1931های سال رسمی

فروشگاه های حاشی  راست  بتاشار  پرسشنام  بین مدیران

درصتد( اش آنهتا 19) نتدد 11ه  ب   هایثار توشیع گردید

میتتزان تتتاایر نوامتتب همچنتتین  .استتتهشتتدپاستتخ داده

                                                           
1. Boosterism 

2. Branding 

 رگرستتیون متغییتتر وابستتت  بتت  وستتیل  توضتتی  دهنتتده

پترداشش ابتزار . ه استتفضایی سنجیده شتد نمومی و

نتتترر شتتتامب آمتتتاری و هتتتارتوگرافی نقشتتت  هتتتا 

  Arc GISو  SPSS  ،Excel، SAGAافزارهتتتای

 باشد.می

 های پژوهششاخص و . متغیرها 2. 2

 جمعیت محل  ایثتار این تحقیق، تعداد وابست متغییر 

بت   رشد ماشینبا توج  ب  انتزانی بودن مفهور . باشدمی

و اینک  تصمیمات نخبگتان شتهری  ننوان متغیر مستقب

 جمعیتت جتذبو  در املتا، گتذاریاش طریق سرمای 

ب  ننوان متغییرهتای میتانجی و  یهایشاخص باشد،می

در دو گتتروه متغیرهتتای متترتب  بتتا در نهایتتت مستتتقب 

متغیر( و متغیرهای مترتب  بتا جتذب  1) گذاریسرمای 

ه  در  متغیر( در محل  ایثار بررسی گردید 13) جمعیت

در حقیقت ما در نتدر . است ارائ  شده 3 جدول شماره

میمات گروه نخبگان محل  ب  دسترسی ب  ترهیب و تص

ننوان متغییتر مستتقب، آاتار آنهتا را هت  بت  وستیل  آن 

اند را ب  ننوان متغییتر خواستار رسیدن ب  اهدافشان بوده

 ایم.واس  یا میانجی بررسی هرده

 پژوهشجغرافیایي  قلمرو.  3. 2

جهتان  شهر مذهبیهلان دومین ننوان مشهد ب  شهر

نملکترد ا ش نظتر جمعیتت، بتایران ا شهرهلان دومین و

تجاری در  -مذهبی، و اهمیت ارتباطی - الب فرهنگی

. قترار دارد سط  ملی و فراملی، در شمال شتر  ایتران

در ستال هزار هکتتاری،  91این شهر در وسعت رسمی

 310103نفر جمعیتت، شتامب 91441183 دارای 1931

)متتدیریت آمتار، تحلیتب و ارشیتتابی  استتختانوار بوده

محلتت  (. 0، ص.  1933هرداری مشتتهد، نملکتترد، شتت

باشتد هت  در پتی فعلی ایثار بخشی اش هوی طلتاب می
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ضتتمیم  شتتدن اراضتتی روستتتاهای گلشتتور، تلگتترد و 

 0 منطقت  درمحراب خان ب  شهر مشهد شکب گرفت  و 

 (.310،ص.1933)ستیدی فرختتد، قتترار دارد شتهرداری

محل  در شتمال شتر  ایستتگاه راه آهتن و همتی این 

و هست  تاریخی شهر مشهد واقع شتده استت  دورتر اش

 1991محل  طلاب در ستال  .دارد وسعت هکتار 1/131

توستع  فیزیکتی شتهر با همین ننتوان در روی نقشت  

، 1983)متتدرس رضتتوی،  استتتابتتت شتتدهمشتتهد 

 (.331ص.
 

 

 
 . نقشه محدوده های مورد مطالعه در شهر مشهد3شکل

 ری مشهدشهردا نهاد مطالعات و برنام  ریزیمنبع: 
 

 های پژوهشیافته .3

 -تولیادی اقتصاادی نخبگاان  هاایویژگي. 3.1

 تجاری

پرسشتنام   11آوری شتده اش بنابر اطلانتات جمتع

ایثتار هت  تصتمیم  خیاباناقتصادی  تکمیب شده، فعالین

انتختاب در متورد انجتار سترمای  گتذاری و گیرندگان 

دارای  ،دبوده انتها در میان آناستراتژی توسع  این باشار 

 :باشندهای شیر میویژگی

درصد اش متدیران  3/31 بنابر اطلانات بدست آمده،

نیتزدر  درصتد آنهتا 9/91ها در محلت  ایثتار و فروشگاه

درصد اش متدیران  1/11 .هنندشندگی می محلات مجاور

و در شمانی ه  باشار ایثتار  1984ها قبب اش سال فروشگاه

 انتدشار حضور داشت در این با ،در حال شکب گیری بود

. رشتد(ماشتین)پیشگامان توسع  باشار و هستت  اصتلی 

هتای بعتد و در سالها نیز اش مدیران فروشگاهدرصد 03

بنتابر  انتد.گیری باشار ب  آن وارد شدههای او طی سال

درصتد اش هستب  بتاشار ایثتار، مالتک  0/33هتا،  بررسی

ای هتتترین شتیوهباشند. امتا مرستورفروشگاه خود می

 تصرف املا، تجاری در این راست  باشار، رهن و اجتاره

هتا اش درصتد( فروشتگاه 3/11) درصد( و یا اجاره 11)

درصتد اش  8/98همچنتین در متورد باشتد. مالکین متی
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پاسخ دهندگان، خود یا مالتک شمتین، آ تاشگر تجتاری 

ن اهتا نشتدادهاند. سرمای  گذاری در محب بودهساشی و 

در هتا درصتد اش فروشتگاه 9/99د در مجمتوع دهتمی

باشند. سهم قابب تتوجهی اش می مالکیت هسب  باشار ایثار

اند هار خود را توستع  داده درصد( توانست  8/11هسب )

فروشتتگاه ملکتتی در ایتتن بتتاشار داشتتت  باشتتند. در  3و 

درصد اش پاسخ دهندگان فق  یک ملتک  1/83مجموع 

فروشتگاه  0اند، اما ستایرین تتا تجاری استیجاری داشت 

بنتا بتر اطلانتات جمتع آوری انتد. استیجاری نیز داشت 

هتای ایتن بتاشار بت   درصتد اش فروشتگاه 3/14شده،  

 1/11) رداشنتتد. روستتری و چتتادرپنرضتت  متتانتو متتی

درصتد( و فتروش هیتف و  8/1) لبتاس بچت درصد(، 

ایتن  هت  در هستتندیی هادیگر هالادرصد(  3/9) هف 

 شود. باشار نرض  می

کنش استراتژیک نخبگان اقتصاادی باازار .  2. 3

 ایثار

منجتر  ،14در ده  در محل  طلاب،  جمعیت افزای 

شتود. میایثتار محل  اش  یهایب  ساخت و ساش در بخ 

تعدادی اش هارگران خیاطی ه  تا قبتب  ،در میان این افراد

ت  بت  صتورت ی خیابان مفتطهای خیااش آن در هارگاه

ارت بیشتتری در دادوستتد مه و هردندروش مزد هار می

 و ستت سایتتن توانتتایی را یافتنتتد هتت  هارگتتاه  ،داشتتتند

دیگتتران را بتترای  هتتاآننماینتتد.  تأستتیس فروشتتگاه

هت  در نتیجت   گذاری در باشار تشویق می هردندسرمای 

های جدیتد فروشتگاه، و پس اش آن 84در نیم  ده  آن 

بت  ایتن . شتکب گرفتنتداش تبدیب واحدهای مستکونی 

در  ائتلتافبا تشتکیب تجاری  –نخبگان تولیدی ترتیب 

املتا، ختود اقتدار ی تجارت و راستای توسع  اقتصاد

شترئ شیتر   ، بت(3441وایر،) ائتلاف نناصر ایننمودند. 

 تامین شده است:

و اتحتاد و تعهتد بتین گروهتی ایجاد ساشی: ارتبا 

شبک  اجتمانی و سرمای  اجتمتانی بتین  شکب دهی ب 

 منتفع می شوند. هسانی ه  اش باشار

تعریف منافع مشتر،: پیشگامان توسع  محل  ایثتار، 

با تصویر ستاشی آینتده روشتن و موفقیتت اقتصتادی، 

اقوار، دوستان و همکاران خود را ب  سرمای  گتذاری در 

 این راست  باشار تشویق نمودند. 

دستتترس بتتودن اطلانتتات ونظتتر هارشناستتی:  در

لاشر در شمینت  هستب  راست  باشار ایثار، آگاهی پیشگامان

تمتامی  بطتوری هت . داشت  اندب  خود را  ربو و هار م

 ، سابق  خیاطی، چرر هاری و تولید لباس دارند.هاآن

نمب سیاسی چند سطحی: یک ائتلاف رشتد بترای 

رتبتا  بتا ستطوئ رسیدن ب  اهداف خود احتیتا  بت  ا

ای دارد. در این شمین ، هسب  بتاشار مختلف ملی و منطق 

هتا و حتتی هشتورهای ، تجتارت ختود بتا استتانایثار

اده، دامنتت  نفتتوز بتتاشار را افتتزوده، مختلتتف را توستتع  د

هت  ایتن هتار بت  ، هنندارشش افزوده بیشتری هسب می

 گستترشانتداشه بتاشار را  تبع، حجم و مقیاس تولیتد و

 دهد. می

گیتری ائتلتاف ( شتکب9133) 1ب  نظتر فتردری ابن

یتد هت  حکومتت یتا نخبگان تجاری وقتی پی  متی آ

 د هنار هشتیده باشتند، بنتابراین خلتاءسیاسیون اش اقتصا

 هنتتتدرا بختتت  خصوصتتتی پتتتر متتتی موجتتتود

 اقتصتادی نخبگتانائتلتاف  .(310،ص.1339)فردری ،

را در  ، استتراتژی خاصتیباشار ایثار در چنین شترایطی

                                                           
1. Friedrichs 
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هتتا در راستتتای تولیتتد ارشان و بتتا آنانتتد. پتتی  گرفتتت 

 اند:های شیر استفاده نمودهشهیفیت، اش ابزارها و رو

منطقتت  چهتتار  دسترستتی بتت  هتتارگر ارشان قیمتتت:

و  1، 9جتوار بتا آن )منتاطق مناطق هم شهرداری مشهد

انتد و قطتاع ( در نیم  شرقی شهر مشتهد قترار گرفت 3

 1934در ستتال شتتوند.فقیرنشتتین مشتتهد محستتوب می

 ،مجمونتت  هتتارگران ستتاده و صتتنعتگر منطقتت  چهتتار

 (.  1934)مرهز آمار ایران،  ه استنفر بود 93989

 ،منطقت  چهتار استفاده اش نیروی هار مهاجران افغان:

(، نفتر 93343) مرهز تجمتع مهتاجران پرجمعیت ترین

و  باشتدمشتهد میدر شتهر هستند،  افغانی ه  اهثر آنها

گرفتت  تر اش هارگران ایرانی ب  خدمت با دستمزدی پایین

   می شوند.

شنتان محلت  بت   بخشتی اش انگیاستفاده اش هتار خت

 صورت پاره وقت

 3/1محلت  ایثتار بتا  استفاده اش هارگران بدون متزد:

، محلت  بدون مزد اش هب شا لین هارهنان فامیلی درصد،

درصد بیشتری اش افراد را بتدون متزد، نستبت بت  بقیت  

 شتهر متوست  یتا و( صتد در 1/4محلات منطق  چهار)

موجتب  هت  ب  هار گمارده استت ،(صد در 3/4)مشهد

 شود.ها میجویی در هزین صرف 

بتا تخصصتی شتدن  مهارت شدایی اش نیتروی هتار:

یافتت ،  رانتدمان تولیتد افتزای مراحب مختلف تولیتد، 

بت  هارفرمتا وابستت  شتده، و  نیروی هار مهارت شدایی

مهارت و توانایی تولید محصول ب  صتورت مستتقب را 

شنی نت اش قدرت چا در چنین شرایطیدهد. اش دست می

شتود و هارفرمایتان هارگران در مورد دستمزد هاست  می

 بدهند.حداقب حقو  را ب  آنان توانند می

 قراردادهتتای پیمانکتتاری و قراردادهتتای فرنتتی:

درصتتد اش متتدیران  1/13دهتتد، نشتتان متتی هتتابررستتی

رابطت ،  ایتن . دردباشتنهارگاهی نمیها، مالک فروشگاه

هالای نرضت  شتده در ها درصد اش مدیران فروشگاه00

هتا، شتامب ای اش روشاش طریتق مجمونت را فروشگاه 

هتا و یتا پیمانکتاران ها، سایر فروشتگاهخرید اش هارگاه

ستفارش دادن تولیتد  هنند.میاختصاصی فروشگاه تهی  

درصتد(، 30درصتد( و خریتد اش هارگتاه)34ب  هارگاه)

هالتای  تأمینهای روشدیگر  بصورت تنها روش نیز اش

ایتن شتیوه اش . باشتدهتا متینرض  در فروشتگاه مورد

و هتتاه  پتتذیری تولیتتد فعالیتتت موجتتب انعطاف

های مختلف نیروی هار)بیم ، پتاداش مسئولیت و هزین 

   می شود. انبارداریو  هارگاه داری، (…و 

 ،رقابتت بتر ستر املتا، جدیتد هالایی هردن فضتا:

ماهیتت املتا، در  ،ساشی تجاریجهت توسع  باشار و 

، هنتوض نمتودرا  ست  باشار ایثار  ایثار، خصوصاً رامحل

املتتا، را بتت  ارشش  مبادلتت  ایبتت  طتتوری هتت  ارشش 

. تبلیغاتی هت  بترای ایتن است مصرفی آن رجحان داده

شود و نیز نماهتای ستاختمانی هت  راست  باشار انجار می

در راستای بالا بتردن  نیزاستفاده شده است   در این محل

 باشد.میستخرا  ماشاد سرمای  ارشش مبادلاتی و ا

ترهیب اشتتغال در محلت  ایثتار بصتورت روشتنی 

بطتوری هت   ،باشدمیها این سرمای  گذاری تأایرتحت 

درصتتد اش شتتا لین در بختت  ختتدمات فعالیتتت  31

درصتد  9/19این متغیر  0در منطق  حالیک   در نمایندمی

 ،رابطت  همتیندرصد می باشد. در  18و در شهر مشهد 

مترمربع هتاربری  13313، 1930تا  1984ال های بین س

ن مترمربتع هتاربری مستکونی در ایت 33133 وتجاری 

   است.محل  اضاف  شده
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ثیر کنش نخبگاان اقتصاادی بار تغییار أت.  3. 3

 در محله ایثارو ارزش املاک  کاربری 

تغییرات هتاربری اراضتی، نشتان دهنتده تغییتر در 

ش محلت  ایثتار ابررسی آن بخ  محتوای محلات است. 

هت  دهتد نشان میباشد راه آهن می اراضیه  خار  اش 

 در دو 1930تتا  1984تغییرات بین سال هتای بیشترین 

 دیگتراشجملت  بوده استت.  هاربری مسکونی و تجاری

هاربری آموششی، افتزوده  34 تغییرات می توان ب  ایجاد

 –هتتاربری بهداشتتتی  3هتتاربری متتذهبی و  11شتتدن

 انضتای ماشتیندر همتین راستتا،  مود.درمانی اشاره ن

هتا، موفتق بت  گتذاری و تغییرهتاربریبتا سترمای رشد 

   اند.شدهافزای  ارشش املا، و دارایی هایشان 
 

افزایش قیمت ملک  و میزان اجاره در . 1جدول

 راسته بازار ایثار

 نوع
سال 

1391 

سال 

1381 

درصد 

 افزایش

ده )اجاره  ملک تجاری

 مربع(برای متر هزار ریال
93 101 049 

)ده قیمت ملک تجاری

 هزار ریال برای مترمربع(
114 94444 113 

 پیمای  میدانی منبع:

 

ثیر کنش نخبگان اقتصادی بار جمعیات أت. 4. 3

 محله ایثار

دهتد، بررسی تغییرات جمعیت محل  ایثار نشان می

 تتا 1931در حالیک  نرر رشد جمعیت طی سال هتای 

استت، ایتن رصتد بتودهدر حدود منفتی یتک د 1934

روندی صتعودی  1931تا  1934های شاخص بین سال

است. در این رابطت  متغییتر درصد رسیده 1/1یافت  و ب  

درصتد در  1/4اش ب  صورت گویاتری نرر رشد خانوار 

استت. رستیده1931درصد در ستال 3/3، ب  1981سال 

تتا  1981هتای های رسمی، بتین ستالبنابر سرشماری

اند. با توجت  نوار ب  این محل  اضاف  شدهخا 801، 1931

 9/9بت   3/9هتا، اش ب  هاه  بعد خانوار در همین سال

 30 -11درصدی سهم گروه ستنی 1933نفر، و افزای  

سال ، بخت  قابتب تتوجهی اش افتزای  خانوارهتا، بت  

استت. تعلتق داشتت های جوان با فرشندان همتر خانواده

یز در ایتن شمینت  همچنین شنان  شدن ترهیب جمعیت ن

هتای موار بوده، بطوری ه  نسبت جنسی محل  در سال

محاستتتب   8/31و  0/33بتتت  ترتیتتتب  1931و  1934

است. این شاخص، جذب شنان ب  محل  را جهتت شده

را دستیابی ب  مشا ب ایجاد شده در بتاشار و حاشتی  آن 

 دهد. نشان می

دهنده ماشین رهای توضیحمتغی تأثیرضریب . 5. 3

 محله ایثار رشد

رشتد  ماشتیناش آنجا ه  نتیج  تمامی اقدامات یک 

جمعیتت پتذیر نمتودن یتک محلت  ورود سرمای  و در 

در (، خرو  محلت  اش وضتعیت شوال)نمود پیدا می هند

پژوه  جمعیت ب  ننوان متغییتر وابستت  در نظتر این 

رهای توضی  دهنتده وضتعیت و و سایر متغیگرفت  شد 

  ننوان متغییر مستقب بشتمار نوسانات جمعیت محل ، ب

راستا، جهت مشخص شدن وجود رابط   اینآمدند. در 

یب رگرستیون و اش نمتودار پتراهن ، ضتر هابین متغیر

 است.استفاده شده تعیین
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( و متغیرهای توضیح 1315-85های )سال ضریب تعیین همبستگي بین نرخ رشد خانوار محله ایثار .2جدول

 دهنده
 R2درصد متغییرهای مرتبط با جذب جمعیت R2درصد بط با سرمایه گذاریمتغییرهای مرت

 41/8 جمعیت متولد شده در شهر مشهد)بومی( 13 1930مترمربع مساحت هاربری تجاری سال

 -19/1 سال  و بیشتر محل  3نسبت افراد باسواد ب  جمعیت  -83/1 مترمربع 144واحد مسکونی با شیر بنای همتر اش  

 -89/3 نسبت خانوارهای اجاره نشین ب  هب خانوارهای محل  03/3 ی اسکلت فلزی و بتن آرم ابنی  دارا

 33/1 سهم هارهنان مستقب ب  هب جمعیت در سن هار -01/1 1934تا1911ابنی  نوساش ساخت  شده بین سال های 

-39/0 نسبت شنان بی همسر ب  شنان محل )بر اار طلا ( -41/4 مجموع هاربری خدماتی  

 93/3 واحدهای مسکونی دارای یک خانوار ساهن  

 -1 نسبت جنسی جمعیت  

  
ب  تعداد هب  34-81نسبت مهاجرین بین سرشماریهای

 جمعیت محل 
81/4- 

 83/4 نسبت شنان بی همسر ب  شنان محل )بر اار فوت(  

 3/4 سهم هارفرمایان ب  هب جمعیت در سن هار  

 -43/4 1931بعد خانوار سال   

 -41/4 سال  ب  هب جمعیت 34تا 34نسبت جمعیت   

 4 نسبت شا لین ب  هب جمعیت در سن هار محل   

 

 ل رگرستیون خطتی چندگانت  آشمتون شتده،در مد

( بدست آمد هت  معنتی داری 43444441) SIGضریب 

ستهم یتا  . ضریب تعیین هلی متدلنمایدآن را تایید می

ومنی و فعتال مت) تبیین هنندگی تغییرات متغییر وابستت 

و ضریب تعیتین تعتدیب  19/4 (111،ص.1983قیومی، 

است. نتایج بدستت آمتده اش بدست آمده 3/4شده مدل 

دهد قدرت تبیین هنندگی ی نشان میاین مدل رگرسیون

 باشد:تعداد اندهی اش نوامب قابب اتکا می
 

و  (1315-85سال های )له ایثارمتغیرهای معني دار مدل رگرسیون چندگانه بین نرخ رشد خانوار مح .3جدول

 متغییرهای توضیح دهنده منتخب
 R R2 SIG عنوان

 444443/4 01/4 31/4 1930مترمربع مساحت هاربری تجاری سال

 43/4 43/4 9/4 1930مجموع هاربری خدماتی سال 

 19/4 41/4 30/4 سهم واحدهای مسکونی دارای یک خانوار ساهن

 18/4 41/4 33/4 سهم هارهن مستقب

 

با توج  ب  اینک  متدل رگرستیون چندگانت ، یتک  

های فضتایی را در نظتر باشد و تفاوتمدل نمومی می

 تأایراتساشی و محاسب  رواب  و د، جهت مدلگیرنمی

در  متثارمستتقب فضایی بین متغیر وابست  و متغیرهتای 

( موجتود GWRآن اش مدل رگرسیون وشنتی فضتایی )

 ده گردیتتتتداستتتتتفا ARC GISافتتتتزار در نتتتترر



  شمارۀ اول                                              مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                          330

 

. بتت  نلتتت محتتدود بتتودن (111،ص.1934نستتکری،)

افزار، همچنتین نتدر متغییرهای قابب تعریف در این نرر

معنتتادارای بختت  شیتتادی اش ایتتن متغییرهتتا در متتدل 

متغییر معنادار اش نظر آماری بدستت  0رگرسیون خطی، 

انتختاب و  فتو آمده در مدل رگرسیون خطی نمومی 

 بررستیحاستب  گردیتد. رگرسیون وشنی فضایی آنهتا م

دهنتده پتراهن  ایتن نشتان  ،آماره باقی مانده استاندارد

هتای تخمتینانتبار های محل  و متغییر در تمامی بلو،

تعیتین محلتی، میتزان تبیتین  باشتد. ضتریبمتدل متی

یتک واحتدهایی هنندگی متغییرهای مستتقب را بت  تفک

دهتتد. هتتای آمتتاری( نشتتان میفضتتایی)در اینجتتا بلو،

هتای دهد، در این آماره بلو،نشان می  0کب شبررسی 

بیشتری توس  متغییرهای مستقب تبیتین  با امتیاششمالی 

تعیین رگرستیون فضتایی اند. در هب، میزان ضریبشده

 می باشد. 33/4مدل شده 

 

 
-85. آماره ضریب تعیین محلي مدل رگرسیون وزني فضایي بین نرخ رشد خانوار محله ایثار )سال های 4شکل

 )براساس نقاط شکست طبیعي( ( و متغییرهای توضیح دهنده منتخب1315
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .4

آوری اطلانات بت  روش صتحی  هدف محقق گرد

هاستت تتا اش ایتن و نیتز تجزیت  و تحلیتب آن و نلمی

طریق بتواند پاسخ مسئل  تحقیتق را بیابتد و فرضتی  یتا 

آشمتون  راستتای درها را مورد ارشیابی قرار دهد. ی فرض

میدانی)مصتتاحب  هتتا و هتتای بررستتی، فرضتتی اولتتین 

د، پیشتگامان ورود بت  بتاشار نتدهمشاهده ها( نشان می

ستتتاهن در  گتتتروه هتتتوچکی اش هارآفرینتتتان ،ایثتتتار

)قبب بوده اند. سرمای  گذاری اولیت  ،(نفر14)حدود محل 

خواست آنها در جهت توستع  هستب  و (1984اش سال

سبب شد تا دیگتران  شانشش املا، افزای  ار و هار و

ب  جهت هسب سود و ارتقاء هیفیت شنتدگی ختود نیز 

در محل  سرمای  گذاری نموده، محل  را اش شوال ختار  

ه بتا جتذب و نگتاه هتا همتراگذاریساشند. این سرمای 
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تتا  1934های ه  بین سالطوری، بداشت جمعیت بوده

 3/3درصتد و ختانوار  1/1، نرر رشد جمعیتت 1931

 است.بودهدر محل  درصد 

رگرستتیون بتتین متغییرهتتای ، فرضتتی دومتتین بنتتابر 

نشتتان  ،و افتتزای  جمعیتتت در محلتت توضتتی  دهنتتده 

، 1930مساحت هاربری تجاری در ستال متغییر  دهدمی

درصتتد، بیشتتتترین میتتتزان  10بتتا ضتتتریب تعیتتتین 

ای و با فاصتل  متغییرهادهندگی را در میان سایر توضی 

 ،نیتز د. در مدل رگرسیون خطی نمتومیبسیار شیاد دار

درصد اش  01، 1930مساحت هاربری تجاری در متغییر 

است. این موضتوع بت  تغییرات جمعیت را تبیین نموده

باشتد. وسیل  ضریب تعیین مکانی نیز متورد تاییتد متی

ضریب تعیین مکانی بدست آمتده بترای چهتار متغییتر 

 33تتا  30توضی  دهنده در این پهن ، در مجمتوع بتین 

جمعیتت  تغییتراتمقابتب  درصد اش رفتار فضایی را در

تغییترات فرضتی ، ستومین در بررستی  .نمایتدتبیین می

نترر هت  در حتالیدهتد، جمعیت محل  ایثار نشان متی

در حتدود  1934 تتا 1931های رشد جمعیت طی سال

تتا  1934هتای ، اما این میزان بتین ستالدرصد بوده -1

درصتتد  1/1   و بتت رونتتدی صتتعودی یافتتت 1931

رو  نیتزرابط  متغییر نرر رشد خانوار است. دراینرسیده

 3/3، بت  1981درصد در سال  1/4ب  صعود داشت  و اش 

این تغییرات نتددی . است رسیده 1931درصد در سال 

هتتایی ماننتتد بتتا تغییتترات هیفتتی جمعیتتت در شتتاخص

نفر، افزای  جمعیت در ستن  9/9هاه  بعد خانوار ب  

درصتد بتین ستال  3/19سال  ب  میزان  30تا  11اشتغال 

و شنانت  شتدن جمعیتت محلت  و  1934تا  1981های 

جتتذب بتتانوان بتت  بتتاشار هتتار محلتت  ایثتتار همتتراه 

 است(.بوده 3138، 1931است)نسبت جنسی سال بوده

 رشتتد در ورود هتتاربری ختتدماتی وماشتتینتتتاایر 

 ای استت هت  درمحل ، دومین مسئل ب  امکانات رفاهی 

هتتای استتت. تحلیتتب داده ایتتن فرضتتی  مطتترئ شتتده

هتتای دهتتد بتتین هتتاربریآوری شتتده نشتتان متتیجمتتع

خدماتی محل  و میزان افزای  جمعیت رابطت  ضتعیفی 

در رگرسیون خطی متدل شتده  بطوری ه وجود دارد. 

هتای ختدماتی ستال ، متغییر هاربریاش مجموع متغییرها

را تبیتین  یک درصد اش تغییرات جمعیتت تقریباً، 1930

دهتد بررسی هاربری اراضی محل  نشان می است.نموده

هتاربری آموششتی،  34، 1930تتا  1984بین سال های 

درمتانی بت   -هاربری بهداشتتی 3هاربری مذهبی و  11

بت  است. ب  این ترتیتب، هرچنتد  محل  اضاف  شده این

ختدماتی در  هتاییکنواخت هتاربری تقریباًتوشیع دلیب 

هتا بتا افتزای  بتین ایتن هتاربری ی قویارابط محل ، 

امتا بتا توجت  بت   جمعیت در محل  مشاهده نمی شود،

، این فرضتی  هت  اضاف  شده خدماتی هایتعداد هاربری

رشتتد و دلایتتب افتتزای   ماشتتینیکتتی اش هارهردهتتای 

جمعیت در ایتن محلت ، افتزای  هتاربری ختدماتی و 

رفاهی مورد نیاش ستاهنین بتوده استت، متورد پتذیرش 

 ست.ا

 این پژوه  نبارتند اش:یافت  های دیگر 

ای اش رقابتت مبتنتی تواند در شمینت رشد می ماشین

بر باشار آشاد، موجتب رشتد اقتصتادی و منتفتع شتدن 

 شود. اجتماع محلیهای هم درآمد گروه

 -وری نیتروی هتار افزای  بهره ،آموششاش  پیکتی

ی  افتزاننوان نوامب و خلاقیت ب   –در مقابب سرمای  

. (1939)پیکتتی، بردباشتوشیع اروت نار مینرر رشد و 

فعالیت نخبگان محل  ایثتار، بتا بهتره گیتری اش ترهیتب 

تری اش نوامب تولید)خلاقیت و هارآفرینی( منشتاء هارمد
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 بوده است.ارتقاء و هاه  نابرابری محل  نسبت ب  سایر محلت  هتا 

 

 1384مالي و جنوبي محله ایثار، سال سرانه کاربری خدماتي و تجاری در نیمه ش .4جدول

 جمعیت نفر عنوان
مساحت کاربری تجاری 

 تولیدی -

مساحت کاربری 

 خدماتي

سرانه کاربری تجاری 

 تولیدی -

سرانه کاربری 

 خدماتي

 9/1 1/3 0918 33090 9334 نیم  شمالی 

 3/1 3/1 10801 39114 13913 نیم  جنوبی 

 

 3333ثتار بتا محلت  ای، 1934ابر سرشماری ستال نب

 9/0درصد جمعیت بومی)متولدین در شتهر مشتهد( و 

شتهر هتای نستبت بت  مقیتاس، درصد جمعیت مهاجر

اش  ،درصتتد( 8/0)منطقتت  چهتتارو  درصتتد( 1/1)مشتتهد

بت  ایتن پایداری جمعیتی بیشتری برخوردار بوده است. 

هتتایی در محلتت  ایثتتار هتتوچ اجبتتاری گروهترتیتتب 

هتای متوست  و روههتا بتا گتو جایگزینی آن ترمحرور

 صورت ن ذیرفتت  استت (بخشیپدیده اصالت)پردرآمد

یافتت   ء، بلک  اجتماع محلتی ارتقتا(1934)ر.،.اسمیت،

محل  ایثتار بتا پژمردگی ارتقاء و اینک   با توج  ب است. 

 در راستتای ،گره خورده است ایثارباشار تحولات راست  

-متی اقدامات شیتر توصتی  باشار ایثارپذیر هردن رقابت

 شود:

 مورد نیاش شهری های الف. تأمین شیرساخت

 و چشم انداشهیفیت محی  ارتقاء ب. 

گیری انحصار در مالکیتت و جلوگیری اش شکب. پ

 و انسداد در ارتقاء باشارتجارت 

 ت. توج  ب  درون شا بودن ارتقاء محل 

 د. توج  ب  ارتقاء امنیت محل 
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