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  چكيده 

 يها روابط متقابل گروه كه اي براي تبيين ساختار فضايي شهر است  نظريه،اكولوژي شهريي  نظريه
 ي شهر و ساخت فضاهايت جمعيها يني گزيي جداي مختلف شهر و چگونگهاي يط را در محينانسا

كه ( براي بحث و گفتگو در مورد اكولوژي شهر مشهد .كند ي ميل و تحليها را بررس مورد استفاده آن
ي فكري مكتب شيكاگو و نظريات ساخت ها تالش، از )ي آن انجام گرفته است اين مقاله در محدوده

دليل انتخاب مكتب شيكاگو، . يما بردهير متحدالمركز، ساخت قطاعي و ساخت چند هسته اي سود دوا
هاي ابتدايي قرن بيستم با وضعيت امروز شهرهاي ايران است، شباهت زياد شهر شيكاگو در دهه

ي روستا شهري، افزايش نرخ جرم و جنايت، ها مهاجرتيي مانند افزايش جمعيت شهري، ها شباهت
 براي بررسي ساخت ... و حاشيه نشيني، فرسودگي مراكز شهري، جدايي گزيني هاي فضايي گسترش

هاي ، داده1385 و 1375ي ها سالاكولوژيك شهر مشهد از منابع مختلفي مانند داده هاي سرشماري 
ه شده است، كه با  اطالعات اجتماعي شهر مشهد استفادي كاربري اراضي شهري و اطالعات سامانه

نتايج تحقيق نشان . اند شدهگذاري و تحليل افزارهاي سيستم اطالعات جغرافيايي روي هم ه از نرماستفاد
رين انطباق با مدل يي دارد، اما بيشتها مطابقتدهد كه ساخت شهر مشهد كمابيش با هر سه مدل باال  يم

 مطهر  مركزي شهر پيرامون حرمي اي مشاهده شده است؛ بدين صورت كه هسته ساخت چند هسته
با گرايش (شكل گرفته است و مركز دوم پيرامون ميدان آزادي، طبقه درآمدي باال پيرامون مركز دوم 

ي درآمدي متوسط احاطه شده است و تمركز  اند، كه توسط طبقه يدهگزسكني ) خطي به سمت مركز اول
  .ها پيرامون مركز اول است يتفعال

  .، دواير متحدالمركز، ساخت شهر، ساخت قطاعي، مشهدتوسعه چند هسته اياكولوژيكي، : ها كليدواژه
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  درآمد. 1

گـشته  ر بي فن تونن درباره مكان كشاورزيك كالسي يه به نظري شهر يقاتكاربرد مدل در تحق   
 بـه   ي مثال در چرخـش    ي، برا گردد  ي باز م  نظريه ين به ا  ي شهر ي   درباره توسعه  ياري بس يها  و مدل 

 همـر  ي مـدل قطـاع    ،)1925(متحـدالمركز ارنـست بـرگس        يـر مدل دوا   منشأ   شهر؛ يساختار درون 
. (Liu, 2009, 7-8(ت آن مـدل اسـ   )1945( يس هري چانسي و مدل چند هسته ا)1939( يتهو

، زيـرا  )21: 1382شـماعي،  (نظريه اكولوژي شهري نظريه اي بـراي تبيـين سـاختار فـضايي شـهر اسـت         
رد رابطه و تعامل موجـود زنـده بـا          اكولوژي شهري از زير مجموعه هاي اكولوژي است كه در مو          

. (www.urbaneco.org, 2010) كنـد  يشهر يا جامعه شهري شده يا تعامل آن با اجتماع بحث م
 مختلف شـهر و     هاي  يط را در مح   ي انسان يها   روابط متقابل گروه   ي شهر يبه عبارت ديگر، اكولوژ   

 و  يهـا را بررسـ      آن مـورد اسـتفاده      ي شهر و ساخت فضاها    يت جمع يها يني گز يي جدا يچگونگ
 هـاي   يژگـي  چون و  ي عوامل يرتحت تأث   شهر ي ساخت اكولوژ  يا شهر   ينظام اكولوژ . كند  ي م يلتحل
ي  اجتمـاع  يط، شـرا  ي شـهر  يريت، نظـام مـد    يكي، ساختار تكنولوژ  يت، ساختار جمع  يعي طب يطمح

 بررسـي    مقاله در پي آن است كه بـه        ين ا ين بنابرا ).21: 1382شماعي،  ( گيرد  ي مردم شكل م   يرفتار
 فكـري كـه   يها  از تالش  ينه زم ينبراي بحث و گفتگو در ا     . ساخت اكولوژيك شهر مشهد بپردازد    

 مكتـب آن اسـت كـه    يـن  انتخـاب ا يـل دال.  بـرد يم سود خـواه  ، انجام شده  يكاگوتوسط مكتب ش  
مانند شرايط بـسياري از شـهرهاي       ،  يطي مكتب برآمده از اوضاع و شرا      ين و متفكران ا   يشمنداناند

ـ  . (Clark, 1996: 104)ي در حال توسعه امروزه اسـت  كشورها  ي  بـار در دو دهـه  ينبـراي اول
 يـن  گرفتـه و شـهرهاي ا  يشي پ ينان بر روستانش  يكا در آمر  ين شهرنش يت جمع يالدي م سي و   بيست

 اوضـاع و    يـن ا.  بوده اسـت   يگر از روستاها و كشورهاي د     يتكشور شاهد مهاجرت گسترده جمع    
در . بـود  شـده  هـايي   ي اجتمـاعي گـسترده و نابهنجـار       ييرات، تغ ها  ياناحوال منجر به ظهور نابسام    
، مبـدل گرديـد    باندهاي تبهكاري و بزهكاري به معـضل اجتمـاعي           يكاگوشهرهاي بزرگي مانند ش   

 بـه روشـي     ينـده  مـشكالت فزا   يـن براي حـل ا   . كرد  ي م يدمعضلي كه نظام و سامان جامعه را تهد       
هـا هنـوز هـم        پرداختنـد كـه برخـي از آن        يـاتي رائه نظر  به ا  يكاگوشناسان مكتب ش     جامعه ،منطقي

صـرف نظـر از     ( براي شهرهاي بزرگي ماننـد تهـران و مـشهد            ييها   روشنگر باشد و درس    تواند  يم
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رنـج   گونـه مـشكالت      ين از همـ   يشداشته باشد كه كمـاب     ...)يي در ابعاد مذهبي، تاريخي و       ها  تفاوت
  . برند يم

  مسألهبيان . 2

 جهاني ها آنين تر عمدهي آغازين خود با مسايل فراواني روبرو گرديده كه  ها  سالقرن بيست و يكم در      
الملل و برخورد يا گفتگوي    ينبهاي جديد در روابط       يدگاهدشدن اقتصاد، توسعه فرهنگي و قومي، پيدايش        

ـيم و            تر  عمدهدر عين حال،    . ستها  تمدن ين شاخص زندگي بشر يعني شهرنشيني، دستخوش تحـولي عظ
ـا  رضويان، بي(گرديده است سريع  ـا  صنعتي جوامع به نسبت ايران در شهرنشيني ي توسعه  جريان،)195: ت  ب
 نيافتـه  توسعه كشورهاي در خصوصيات شهرنشيني حتي و فرآيند است، هرچند داده رخ تأخير قرن يك

 و كـسان ي كار حاصل  اما،زاست جريان برون يك اصل در و بوده متفاوت صنعتي كشورهاي با ايران مثل
ـاري و ديگـران،   (اسـت   شهري انتظام فاقد هايمجموعه در اسكان و انساني تجمعات گيريشكل شامل انتظ

: 1384جوان و سيدي،    (هاي اجتماعي      شهرنشيني به فقر روز افزون و نابرابري       ي  رشد بي سابقه  و   )80: 1386

  . منجر شده است)56
ور و  يلـه پ(ايـران   كالنشهر دومين جهان و هر مذهبيش كالن دومين عنوان نيز به مشهد مذهبي شهر كالن

نقش و عملكرد فرهنگي و مذهبي و اهميت ارتباطي و تجاري در سطح ملـي و                ا   و ب  )104: 1383پوراحمد،  
 تا آغاز قرن حاضر بافت قديمي و حالت سنتي خود را حفظ كرده، اما با                ،)28 :1387مافي و سقايي،    (فراملي  

شـود   آيد و ساختار آن تغيير يافته و رشد آن آغاز مي            در بافت سنتي شهر پديد مي      شروع اين دوره تغييراتي   
يل تبد با رشد ناموزون و نامتعادل      شهر كالنير به يك    اخي    ي ساله س  و طي  )120: 1385رهنما و عباس زاده،     (

  راييشهر مشهد عدم تعادل فـضا   در كالني مجموعه شهرتي درصد جمعهشتاد و يكتجمع  شده است،   
  .)15: 1386مهندسين مشاور فرنهاد، ( كند يم ديتشد

 تـن بـه   دويست و چهل هـزار  درصد از هشتي معادل رشد با 1355-85ين شهر در دوره     ايت  جمع
ـا    يـن دوره هـم    ايش يافتـه اسـت، در       افزاتن  دوميليون و چهارصد و بيست و هفت هزار          ـان ب يش افـزا زم

هفت هزار و    درصد از    10,3 گسترش متوسط ساالنه معادل      ي، با ايه  روي  بيز به طور    ن شهر   كالبديت،  جمع
: تـوان گفـت   يمكه   به طوري)1387ين مشاور فرنهاد،   مهندس(يده است   رس هكتار سي هزار  به   هكتار هشتصد



 جدهمهي                          شمارهاي                  ي ناحيه سعهي جغرافيا و تو مجلّه                                                                 102

 ايـن  مالحظات اجتماعي در عامل ينتر مهممشهد،  شهر كالن در شهرنشيني و جمعيت رشد ميزان افزايش

   ).113: 1383مد، ور و پوراح يلهپ(است  شهر

  )110: 1390رضوي،  (1270-1385يت و مساحت شهر مشهد جمعي رشد  يسهمقا. 1نمودار

  
  )110: 1390رضوي، (
  

ـالم،   مشهد و گسترش سريع شهر نشيني موجـب افـزايش مـسكن    شهر جمعيت ي رويه بي رشد ناس
ـاي  يآلـودگ ماعي و انـواع  مسكوني، باال رفتن تنش و برخوردهاي اجت واحد در افراد حد از بيش تراكم  ه

 تيفيهمراه با افت ك ).113: 1383ور و پوراحمد،  يلهپ(است  شده آن ي حاشيه و شهر اين در محيطي زيست
ـاع يـت  شده و امن  يهتخلي   محدوده از ساكنان دائم    ين شهر، ا  ي محدوده مركز  ي و عملكرد  ييفضا  و ي اجتم
ـاس  . )24: 1386،  فرنهادين مشاور   مهندس( است   ه شد روبرو ي محدوده با مخاطرات   ين توسعه در ا   يداريپا براس

ـار يران حدود هشتاد و هفت هزار ايش از صد شهر در ب ي  سازوالن وزارت مسكن و شهر    ؤبرآورد مس   هكت
ـالغ بـر   وسعت، مركز شهر مشهد    )2: 1388رهنما،  ( فرسوده است    كشوري  شهراز بافت    ـا   1168ي ب ـار، ب  هكت

يش از نقاط بي شهري هاي در حوزه ناهنجاريزان م. )208: همان(د يت دارجمعحدود صد و پنجاه هزار تن     
يايي داراي باالترين آمار جـرم      جغرافيي و   فضايط خاص   شرايل  دليان، تهران به    مين  ادر  .  است كشوريگر  د

ـتگير      . و جنايت بين شهرهاي كشور است  ـاط شـهري مرتكـب جـرم و دس از بين زندانيان كشور كه در نق
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 و انـد  شـده  كساني هستند كه در شهر تهران مرتكب يك عمل مجرمانـه        ها  آن  درصد 11,73، تعداد   اند  شده
 زنـدانيان كـشور در    درصـد 3,19 و پس از آن شهر مشهد با داشتن     اند  شدهي زندان     سپس دستگير و روانه   

ـتان تهـران            . )81: 1382پوراحمد و ديگران،    (ي دوم قرار دارد       مرتبه ـين نـسبت مجـرمين در اس  در  25همچن
ـانون   10000 در 37كه در استان خراسان رضوي        است، در حالي  10000 ـتان، ك است و در ميان شهرهاي اس

جهاد دانشگاهي مشهد،  (سال داشته است    ) 1375-86(ي  را در طول دهه   ) 12,87(مشهد بيشترين ميانگين رشد     
1389 :20-21.(  

ـا بـه        ريزي كالن شهرها چون به محيط اكولوژي آن توجه          از طرفي در برنامه    چنداني نشده است و تنه
ـان پـور،     (ي مقطعي نيم نگاهي به اين مسأله شده اسـت  ها  پروژهصورت كلي يا در      حـسين زاده دليـر و ساس

ي حاضـر بـه       در اين راستا مقاله   . رسد  يم، توجه به محيط اكولوژيك و شناخت آن ضروري به نظر            )1385
  .پردازد بررسي ساخت اكولوژيك شهر مشهد مي

  حقيقتاهداف . 3

ـاس    و نظريات ساخت شهر در شهر مشهد است كه اين     الگوها بررسي   ،هدف تحقيق    موضـوع بـر اس
 و در پايان نيز     اي بررسي شده است   سه مدل دواير متحدالمركز، مدل ساخت قطاعي و مدل شهر چندهسته          

  ..ها در شهر مشهد ارايه شده استجمع بندي مدل

 تحقيقروش . 4

 ي پراكنـدگ ي  نحـوه  يف صورت كه پس از توص     ين دارد، بد  يليتحل -يفي توص يكردي رو يقروش تحق 
ـا توجـه بـه         يك شهر مشهد، ساخت اكولوژ    يكي مختلف اكولوژ  يها   مختلف در مدل   يها  شاخص  شـهر ب

 يكرد رو ي   به توسعه  يرا است ز  يادي بن يق گفت كه تحق   توان  ي م يگراز طرف د  . شود  ي م يلها تحل   مجموع آن 
ـنادي ا اطالعات كتابخانـه يروش گردآور. كند  ي كمك م  يران ا ي شهر يزير شهر در برنامه   ياكولوژ  ي و اس

 خط فقر، ير زيت، درآمد سرانه، درصد جمعيت شامل جمع، كه در آن استفاده شده است    يرهايياست و متغ  
ـاختمان       يران رتبه و مد   ي، تعداد مقامات عال   يمنزلت شغل  ـاع س ـارگران، ارتف ـا، تـراكم فعال      ، تعداد ك ـا   يـت ه  و  ه

 يابي   دست ي شده برا  ي، متفاوت است و سع    يرها با توجه به نوع متغ     يلسطح تحل . باشد  ي م ي صنعت هاي  يبركار
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ـتفاده شـود، در همـ         ينترياس از بزرگ مق   تر  يق دق يجبه نتا  ـات در قالـب        ين اطالعات موجود اس ـتا اطالع  راس
  .شده است يآور شهر جمع ي و نواحي شهريها ، بلوكي ساختماني در سطح واحد هاي رقومهاي يلفا

 "در نرم افزار  Editorو  GeoProccesing ي صورت است كه ابتدا با استفاده از ابزارهاينروش كار بد

ArcGIS "  ـاق فـضا     يـده  گرديم ترسيكي اكولوژ يها   مدل يه و اول  ي اشكال كل ـابع الح ـتفاده از ت ـا اس  يي و ب
)Spatial Join(ـافه   ي به اشكال كلـ  شدهي جمع آوري رقومي هايه اطالعات موجود در ال شـده   مـدل اض

 استفاده شـده  يانگين ميا، جمع )Merge Rule( يبي از دستور تركير مرحله با توجه به نوع متغين در ا.است
ـتفاده از مـدل                نقـشه  يب و با ترك   ه شد يم ترس ي جداگانه ا  يسپس نقشه ها  . است ـا اس ـاخت شـهر ب ـا س ه
  . شده است ي مورد نظر بررسيكياكولوژ

 يمباني نظر. 5

 بـه درك    مند  عالقه كه   شناسان  ستيزعلم اكولوژي در اواخر قرن نوزدهم با گسترش حس كنجكاوي           
ـاد شـد    ها سميارگانپراكندگي، فراواني و ارتباط متقابل   :Collins & others, 2000)ي جهان بودنـد، ايج

ب جبر محيطي مطرح ي قرن بيستم در رشته جغرافيا، مفاهيم اكولوژيك، بيشتر در داخل مكت          در نيمه  ،(416
ـات ي تحق ي برا يا   پارك و برگس برنامه    1920 ي  در طول دهه   و   )222: 1387يي،  شكو(شده است     ي شـهر  ق

 هستند كه   ييها  طيها شهرها همانند مح     از نظر آن  .  مطرح كردند  كاگوي دانشگاه ش  يدر دپارتمان جامعه شناس   
ـ ي تكامـل دارو   يروهاي ن ري تحت تأث  يعي طب طيگونه كه مح    همان. شوند ي مشاهده م  عتيدر طب   ، قـرار دارد   ين

ـارك و بـرگس         .  رقابت اسـت   روهاي ن ني ا نيتر   از مهم  يكي اند،   عوامل ني ا ري تحت تأث  زيشهرها ن  بـه نظـر پ
، پردازند ي به رقابت م   گريكدي با   ني همچون زم  يابي كه در شهر قرار دارند بر سر منابع كم         ي مختلف يها  گروه
ـا  يها   شهر به بخش   يي فضا زيجر به تما   منابع من  ري و سا  ني زم ينبرد برا  ـناختي و       زي متم ـ  بـوم ش  نـواحي   اي

 ي تجاريها تيهر چه مردم و فعال. تر اجاره بها باالتر است    در مناطق مطلوب   اي كه   به گونه ،  شود ي م يعيطب
ـارك و بـرگس تـوال   ندي فرآنيا.  دارند تا از مركز شهر خارج شوند      يشتري ب لي تما شوند ي م تر  ابيكام  ي را پ
 تيشخصكه رابرت پارك . (Brown, 2009: 10)  گرفته بودندياهي گيها از اكولوژ  كه آنيا ، واژهندا هديامن

ـالب  ي  جملـه  تهي است در درك خود از شهر به عنوان مركز مدرن          كاگوي ش يشناس   مكتب جامعه  يمحور  ي ج
 كـه هنـوز     يكـسان  و   انـد   دهي كه بـه شـهر رسـ       ي شود، كسان  مي دو طبقه تقس   انيجهان ممكن است م   « :دارد
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ـا  ي  و همـه   ي پنهان يها ي بلند پرواز  ي در شهر همه  «:ديگو ي در ادامه م   يو »اند  دهينرس  ابـراز شـده     ي آرزوه
 و دهد ي، گسترش مسازد ي آن شكوفا ميها  انسان را در تمام جلوه عتيطب. كنند ي م داي پ ي تجل ي برا يفرصت
و آثار مربوط به مكتب شيكاگو شهرها معرف و مظهـر   در آثار زيمل .»)   182: 1378، ستويويك( كند ي م غيتبل

، بـه ويـژه نماينـده و        كاگويشـ  شهرنظام اقتصادي و اجتماعي نو برخاسته از سرمايه داري صنعتي بودند و             
   ».)51 :1385وارد، ( معرف برگزيده شهر صنعتي مدرن بود

 ريـزي محيطـي محـسوب     گفت تحليل اكولوژيك، پايه و اساس هر گونه برنامـه      توان يمبه طور كلي    
ـامالً امـري   ها يزير كه امروزه، كاربرد تحليل اكولوژيك در انواع برنامهاي گونه، به   شود يم ـناخته شـده   ك  ش
ـا   مدل، در قالب مكتب شيكاگو      )234: 1387يي،  شكو( باشد يم ـاخت           گانـه   سـه ي  ه ـين س ي زيـر بـراي تبي

  :اكولوژيكي شهرها ارايه شده است

  واير متحدالمركز دي  توسعهي نظريه. 1-5

ـتوار   الگوي ساخت شهر بر.  متحدالمركزي شناخته شده استي اين طرح به عنوان نظريه   اين اصـل اس
تعدادي مناطق متحـدالمركز     صورت گرفته و   ناحيه مركزي به طرف خارج شهر      از  شهر ي  است كه توسعه  

 منطقه درحال تحول احاطه ي هبه وسيل اين مناطق، با ناحيه مشاغل مركزي شروع شده و  . دهد  يرا تشكيل م  
 يتـر   ، كه خود در حال تبديل به ادارات و صنايع سبك بوده و يا به واحدهاي مـسكوني كوچـك                   شود  يم

ـا  ي به نوبه  وشوند مياين قسمت، ناحيه اي است كه مهاجرين شهر به طرف آن جلب            . شود  يتبديل م   خود ي
ـاالخره منطقـه سـفركنندگان در بيـرون          . شـهر   قديمي يها  ساختمان ازبرخي  مسكن كارگران است يا محل        ب

.  سفركنندگان، احتماالً به صورت اراضي باز اسـت        ي  قسمت اعظم منطقه  .  ساخته شده شهر قرار دارد     ي  منطقه
ـا   دارد، اغلب خصوصيات خود را تبديل به سـكونتگاه          كه در داخل آن وجود     ييها  اما دهكده  ـاهي   يه  خوابگ

 مدل بـرگس  .)72: 1386 و پاپلي يزدي و رجبي سناجردي، 510-509: 1383يي، وشك و 60: 1371شيعه،  (نمايند    يم
  .)229: 1388شورت، (اي از جمله شهر تك مركزي و فقدان تحرك مستمر جمعيت است داراي فرضيه

ـا يكـي از سـه             ي  يك بررسي از مدل شيكاگو توسط اشنور نشان دهنده          اين است كه مدل شيكاگو تنه
بـه  .  شهر در نظر گرفته است و افزون بر اين دو الگوي ديگر متحمـل هـستند       ي  عهنوع ممكن را براي توس    

يي با درآمـد    ها  گروه محل زيست    ها  حومهيي با درآمد باال و پايين و        ها  گروهاين معنا كه مركز محل زيست       
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ـا  حومهاسميت كه ثروتمندان در مركز و فقيران در         تفور همانند نيواورلئان است و نوع       ،متوسط غول  مـش ه
ي منطقه تحول   دگرگوني  ط كشوري  شهرها اكثري را در    ايدهپدين  چنمشابه  ). 230: همان(به زندگي هستند    
  ).94: 1379ي، عبادپوراحمد و (كنيم  يمشهر مالحظه 

  ساخت قطاعي شهر. 2-5

ـا نظريـه دوا     تـوان   يچنين توسعه اي را نم    : توجيه نظريه ساخت قطاعي شهر بايد گفت كه        در ـاير ب  يـر  مغ
ـات مختلـف ايـن نظريـه اسـت          تعديلي در  و تغيير بلكه،. تحدالمركز دانست م  يـر بـرخالف نظريـه دوا     .جه

 براي هميـشه حالـت دايـره اي شـكل بـودن             توانند  ي ساخت قطاعي شهر، شهرها نم     ي  نظريه متحدالمركز در 
هـت توسـعه بـه       مساعدي را ج   ي  اي زمينه  دايره حالت قطاعي بيش از    بلكه،. را حفظ كنند   مناطق داخلي خود  

ـا، مطالعـه        تواند  ياين نظريه عامل اجاره خانه م      در. آورد  يدست م  ـازد      شـهر  ي   بـه عنـوان راهنم . را عملـي س
  : به شرح زير مورد مطالعه قراردادتوان ي ساخت قطاعي شهرها را، مي  نظريه  ي ه اصول تشكيل دهندينتر مهم

ـبكه       ون اصلي خود در   كان  واحدهاي مسكوني گران قيمت از     ي  كه منطقه  نخست آن  طـول خطـوط ش
عوامل   دور از خطر سيالب و     هاي  ينچنين واحدهايي، به طرف زم     ؛ و كند  يرفت و آمد شروع به توسعه م      

  .آلوده كننده محيط زيست، قرارگرفته است
 نامساعد طبيعي   هاي  يتمحدود دور از   بيشتر، به سوي فضاهاي باز و      يبها  واحدهاي مسكوني با اجاره   

تجاري، توسعه واحدهاي مسكوني گران قيمت را در جهـت        اداري و  يها  جايي ساختمان  هجاب وقرار دارد   
  .سازند يعمومي عملي م
منطقـه مـسكوني قـديمي شـهر، بـه            تجاري و  يها   لوكس اجاره اي، در مجاورت بخش      يها  آپارتمان

 بـي هـدف و     تفاقي و  شهر، به طور ا    يمتق  گران حالي است كه واحدهاي خوديارِ     اين در  ، و آيند  يوجود م 
. كنند  ين را جهت توسعه انتخاب م      بلكه چنين مناطقي يك يا چند قطعه زمين معي         ،شوند  ينامنظم جابجا نم  

بـه    و آينـد   يدسترس منابع آب به وجود مـ       در ها و   راه طول خطوط راه آهن و     مناطق صنعتي شهر نيز، در    
ـاطق داخلـي      مثلثي شـكل در    ي   به توسعه  طرف ديگر، تمايل   از .كنند  يصورت زنجيره اي توسعه پيدا م      من

مركزشـهر بـه اطـراف        شعاعي از  يها  ساخت قطاعي شهر، راه    در .باشد  يحالت دايره اي م    شهرها، بيش از  
ـاي   ينها، قيمت زمـ     آن دوري از  يا ها و   عامل دسترسي به اين راه      و شود  يكشيده م  ـاطق       ه  شـهري را در من
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ـناجردي،     515-514: 1383يي، شكو و  62: 1371شيعه،  (كند    يمختلف شهر تعيين م    ـاپلي يـزدي و رجبـي س  و پ

در مدل هويت، بازار خصوصي تأمين كننده مسكن است و           .)27-26: 1387 و رهنما و عباس زاده،       75: 1386
  .)230: 1388شورت، ( دهند يمثروتمندان به بازار مسكن و نيروهاي آن شكل 

  ساخت چند هسته اي. 3-5

 واحـد  ي يا هـسته  ن اصل قرار دارد كه شهرهاي كوچك تنها داراي يك مركز و اي اساس اين تئوري بر   
ـاط     نـد كـه در  ا  اما شهرهاي بزرگ امروزي، همگي داراي هسته هاي متعـددي         . هستند داخـل شـهرها، ارتب

يـك   ونقـل از  شهرها، مسيرهاي حمل در .سازد يها را امكان پذير م ونقل، تشكيل اين هسته مسيرهاي حمل 
ـا  يستگاهمجاورت اين ا در. طول مسيرشان برخوردارند    خطي، در  هاي  هيستگاسري ا  جملـه ايـستگاه    از  وه
ـاره      فرودگاه. شود  ي تجاري ظاهر م   هاي  يتآهن، تراكم محدودي از فعال    راه ـاي   يـت فعال اي از ها، جهـت پ  ه

ـاي   يـت داخل شهرها نيز، فعال    در .يابند  يتجاري، زمينه مساعدي م    ـايل     اقتـصادي در   ه ـاطع وس   نقليـه و   تق
ـات     . يابند  ياست، توسعه م   مسيرهاي اصلي شهر كه قابل دسترسي اكثريت مردم شهر         ـنعتي، امكان مناطق ص

 كه ايجاد تاسيساتي كنند يها، جمعيتي را به سوي خود جلب م حتي قبرستان  ها و   دانشگاه تفريحي، مدارس، 
با  .يابد يا هسته جديد شهري تكوين مي ها، يك نوع مركزيت و    به دنبال آن  . مجاورت خود الزم دارند    را در 
خـود  ه  اي ب شهر، ساخت چندهسته    از ييها  ها، توسعه قسمت    شبكه راه  ل عملكردهاي وسايل نقليه و    ميتك
اطراف چنـد هـسته مـستقل     اراضي شهر غالباً در ؛ لذا استفاده ازپردازد ي متاين روال به فعالي    بر  و گيرد  يم

ايـن نظريـه، بـه همـه         عنوان هسته در  . ي يك هسته يا يك مركز معين      هاكناره ، نه در  شود  يشهري ظاهر م  
ـاطق  : انـد  آن جملـه  ؛ كـه از بخشد ي كه در اطراف خود به توسعه شهر امكان م       شود  ي م گفته هايي  يتفعال من

ـا   ماننـد آن   زيارتگاهي، عمده فروشي و    مسكوني، تجاري، صنعتي دانشگاهي، مذهبي و      بخـش مركـزي     .ه
ـا و    خرده فروشـي، بانـك     مناطق عمده فروشي و    اي از شهرها، هسته  ـاري را     ه ـاتر تج  .خـود دارنـد    در دف

ـا   راه ها و   طول راه آهن    در ييها   عمده فروشي، بيشتر به تشكيل هسته      يساتتأس ـلي تـالش دارنـد      يه  . اص
همه اين عوامل كه  .آورند يوجود م همنطقه هاي حاشيه اي شهر، هسته جديدي را ب       صنايع سنگين شهر، در   

ـان مـ     ي  اطراف خود به توسعه    مرده شد، در  برش ـاي جديـدي را مـ      ودهنـد  ي شهر امك ـازند  يهـسته ه . س
ـيعه،  (زننـد   ي حلقه مـ ييها  ديگر اقتصادي، اجتماعي شهر نيز، به دور چنين هسته      هاي  يتفعال  و 64: 1371ش
 .)26: 1387 و رهنما و عباس زاده، 77: 1386 و پاپلي يزدي و رجبي سناجردي، 521-520: 1383يي، شكو
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لحـاظ   چه بـه  و اجتماعي خاستگاه لحاظ به چه شهري ساكنان ميان در ناهمگوني و تنوع امروزه
 در ويـژه  بـه  اجتمـاعي،  يهـا  بيآسـ  بـروز  عوامـل  نيتـر  مهم از يكي فرهنگي، و اجتماعي منزلت
رژه برونه، ديويـد هـاروي و    به باور ،)58: 1383علي اكبري،  (است كشور نوشهرهاي و شهرها كالن

مانوئل كاستلز، نه تنها فضاي شهري بلكه كل فضا، ساختار اجتماعي دارد و بدون توجه بـه عملكـرد             
از ايـن ديـدگاه در جهـان        .  آن را به گونه اي بايسته مورد تحليل قـرار داد           توان ينمجامعه روي فضا    

ي خـود   اجتمـاعي مـسلط را در پهنـه    سرمايه داري، فضاي شهري بازتابي از تسلط و حاكميت طبقه           
يي فضاي شهري به فضاي زير سلطه و فـضاي حكمـران   ها  رقابتدارد و بر اساس چنين مناسبات و        

 و  رديـ گ يمـ ي حاكم بهترين زمين شهري را در اختيار و احتكار خـود               طبقه. شود يمو مسلط تقسيم    
 تجزيـه و  .)412: 1379فريـد،  ( دشـو  يمهرگونه تغيير در شهر در جهت حفظ منافع همين طبقه انجام      

 نظري چندان به طور مؤثر اثبات نـشده اسـت؛ زيـرا محـدود           ي  تحليل منطقه اي اجتماعي در توسعه     
تجزيه تحليل منطقه اجتماعي تنها توضيح دهنده ايـن اسـت كـه كجـا گـروه          . به شناسايي الگو است   

 تشريح كننده اين باشـد، كـه چگونـه و چـرا ايـن               تواند ينمهاي ويژه اي مشغول به كار هستند؛ اما         
-233: 1388شـورت،  (  مشغول بـه زنـدگي هـستند    ،اند  گرفته قرار   ها  آنگروه هاي ويژه در مكاني كه       

 در يك شهر به طور كامـل بـه          ميتوان ينمهمه نظريه هاي مذكور را      :  گفت توان يم؛ در مجموع    )232
 بـه   هـا   آن از   ميتـوان  يمـ ژي خاص خود را دارنـد، ولـي         كار بگيريم؛ زيرا هر كدام از شهرها مورفولو       

هر يـك از ايـن      . ي شهرهاي مختلف استفاده نماييم    ها يژگيوعنوان خطوط اصلي مطالعه و شناخت       
 بايد تعـديل و تغييـري صـورت         ها  آناصول   ز، اما در بعضي ا    دهند يميي را نشان    ها  تيواقع ها  هينظر
  :ي مربوط به ساخت شهر بر مدار زير قرار گيرد ها يبررسدر هر حال منطقي است كه . گيرد

 ساخت چندهسته اي )شعاعي(ت قطاعي ساخ   ساخت دواير متحدالمركز

 38-36: 1388رهنما، : مأخذ
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  ؛تاكيد بر علل اختالف فضاي مناطق داخلي شهرها. 1
  . اين تضاد در ظهور الگوهاي داخلي شهرهاريتأث دردقت . 2

 از الگـوي  توان ينم كه در همه شهرها دهد يمي اخير نشان ها سالتحقيقات مربوط به ساخت شهر در      
ـات نـشان    ظريهواحدي پيروي كرد، يا ن   كـه  دهنـد  يمـ ي معيني را به كار برد؛ با اين وجود، برخي از مطالع

 فاصله از مركز شهر با قيمت زمين، تراكم وسيله نقليـه، تـراكم جمعيـت و واحـدهاي             –همواره بين مدت    
ي شهر، توسعه عمودي شهر و      ها  نيزمي جواني، ميزان استفاده بخش تجارت از        ها  شرارتمسكوني، ميزان   

  ).535-36: 1383يي، شكو( و وابستگي وجود داردرابطهه يك نوع غير

 بررسي ساخت اكولوژيك شهر مشهد. 6

ـتفاده از                  ـته و اس ـا در اين قسمت با دستاويز قـرار دادن مطالـب گذش ـات        ييتوان ـايي سيـستم اطالع ه
د در  جغرافيايي در روي هم گذاري و تركيب اليه هاي مختلف اطالعاتي، ساختار اكولوژيـك شـهر مـشه                 

ـا  شاخص با استفاده از   ها  مدلبراي اين منظور هريك از      . شود  يمي باال تبيين      گانه  سهي  ها  مدلارتباط با    ي ه
  . ساختار اكولوژيك شهر تحليل شده استها آنانفرادي بررسي شده سپس با تركيب 

يي گرديـد، كـه در     الزم به ذكر است؛ دو مركز شامل حرم مطهر امام رضا و ميدان آزادي در شهر مشهد شناسا                 
هاي جداگانه اي آورده شده است و         يلتحل و   ها  نقشهي دواير متحدالمركز و مدل قطاعي براي هر مركز          ها  مدل

 .در مدل چند هسته اي حرم به عنوان مركز اوليه و ميدان آزادي به عنوان مركز دوم در نظر گرفته شده است

   در شهر مشهدنظريه توسعه دواير متحدالمركز. 1-6

در نقشه هاي تفكيكي دواير متحدالمركز به مركزيت حرم، متغيرهاي جمعيت، تعداد مقامـات عـالي    
رتبه و تعداد كارگران ساده داراي الگوي دواير متحدالمركز هستند؛ يعني به موازات دور شـدن از مركـز              

ه تعـداد مقامـات   جا اين اسـت كـه نقـش       اما نكته قابل توجه در اين     . شود  يم كاسته   ها  آنشهر از فراواني    
 در دايره هاي مياني تعداد مقامـات عـالي   مثالً شبيه به هم هستند؛ كامالًعالي رتبه و نقشه تعداد كارگران  

از . باشـد  يمـ رتبه و تعداد كارگران ساده بيشينه است كه مخالف بـا اصـول نظريـه دوايـر متحـدالمركز               
خـانوار و منزلـت شـغلي نمايـانگر         طرف ديگر نقشه هاي درصد جمعيت زير خط فقر، درآمد سـرانه             

  .الگوي دواير متحدالمركز نيست
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. 6منزلت شغلي، . 5 ،درآمد سرانه خانوار. 4 ،تعداد مقامات عالي رتبه. 3 ، نسبيفقردرصد جمعيت زير خط . 2جمعيت، . 1. 2نمودار

  مشهدتعداد كارگران ساده در الگوي دواير متحدالمركز با مركزيت حرم مطهر امام رضا در شهر 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

 

  )1388، يوسفي(، )1375، يرانمركز آمار ا(، )1385، يرانمركز آمار ا( از نگارنده بر اساس اطالعات اخذ شده از يمترس
 

اما بررسي نقشه هاي ترسيم شده بر اساس نظريه دواير متحدالمركز حول مركز دوم شهر يعنـي ميـدان              
  .ريه با وضعيت موجود داردآزادي، نشان از انطباق فرضيات نظ

. 6منزلت شغلي، . 5 ،درآمد سرانه خانوار. 4 ،تعداد مقامات عالي رتبه. 3 ، نسبيفقردرصد جمعيت زير خط . 2جمعيت، .1 .3نمودار

  تعداد كارگران ساده در الگوي دواير متحدالمركز با مركزيت ميدان آزادي در شهر مشهد

  
  

  
  

  
  

  
  

 

  
 

 

 

  
  )1388، يوسفي(، )1375، يرانمركز آمار ا(، )1385، يران آمار امركز (ر اساس اطالعات اخذ شده از از نگارنده بيمترس

٣ ٢ ١ 

5 6 7 

٣ ٢ ١ 

5 6 7 
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؛ زيـرا  گو نيستبه خوبي در شهر مشهد جواب) حرم مطهـر ( مركز اوليه پيرامونالگوي دواير متحدالمركز  
بررسـي   و    قبـول اسـت    در بسياري از موارد ميزان انحراف معيار و واريانس داخل دواير بيشتر از حد قابل              

 مركـز دوم    پيرامـون ، اين نوع توسعه در شهر مشهد بيـشتر          دهد  ي توسعه دواير متحدالمركز نشان م     ي  نظريه
ـاخص         ـا  شهر يعني ميدان آزادي شكل گرفته است؛ زيرا الگوي پراكنش در دواير در بيـشتر ش  بررسـي  يه

ـاد نيـستند   نيز داراي ،شده مطابق با نظريه است و از طرف ديگر خود دواير       از . واريانس و انحراف معيار زي
 نقشه زير را ترسيم نمود، كه در آن ساخت اكولوژيك شهر مشهد در پنج دايره                توان  ي م باالهاي  تلفيق نقشه 

ـا   البته اين الگو تفاوت   (متحدالمركز نمايش داده شده است       ـا نظريـه ارنـست بـرگس      ييه ، بـه خـصوص در    را ب
  ).دهد ي نشان مموقعيت قرارگيري دواير

ـاالترين درآمـد سـرانه و                    دايره اول؛ كه مركز تجاري شهر است همزمان محل سكونت خانوارهايي با ب
   .همچنين بيشترين تعداد قانون گذاران، مقامات عالي رتبه و مديران است

  .دايره دوم؛ محل سكونت خانوارهايي است با درآمد سرانه و منزلت شغلي متوسط
 و در حال توسعه است، بدين صورت كـه قـسمتي از آن در بافـت فرسـوده       گذار ي  هدايره سوم؛ منطق  

عمدتاً ( از آن نيز شامل سمت توسعه شهر ي كه در حال نوسازي است و بخشگيرد  ياطراف حرم را در بر م     
  . كه در هر دو منطقه حجم عظيمي از ساخت و ساز را شاهد هستيمباشد ي م)منطقه الهيه

 كارگران ساده و ساختماني است، بيشترين درصد افراد زيـر خـط فقـر             دايره چهارم؛ كه محل سكونت    
  . در خود جاي داده است رانسبي

ـادي را       دايره پنجم؛ محل سكونت فقيرترين افراد شهر است، كه افراد آن مجبورنـد روزانـه مـسافت زي
 .براي رسيدن به شهر طي كنند

   مشهد ساخت اكولوژيكي دواير متحدالمركز در شهر.1نقشه شماره 
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  در شهر مشهدساخت قطاعي . 2-6

اي براي دو مركز شـهر      هاي جداگانه   يلتحل و   ها  نقشههمچنين در ارتباط با ساخت قطاعي شهر مشهد،         
زادي بيـشتر بـه    آقطاعي شهر مشهد در رابطه با مركزيت ميدان          ساختدهد،    يمانجام گرفته كه نتايج نشان      

توانـد بـه خـوبي     ينمـ ين ميدان آزادي به عنـوان مركـز شـهري    رابناب، مدل دواير متحدالمركز شباهت دارد    
  .دنمايانگر ساختار اكولوژيك قطاعي شهر مشهد باش

منزلت شغلي، . 5ها،  يتفعالتراكم . 4تعداد كارگران ساده، . 3درآمد سرانه خانوار، . 2جمعيت، .1. 4نمودار

  يدان آزادي درشهر مشهدتعداد مقامات عالي رتبه در الگوي ساخت قطاعي با محوريت م. 6

  

  

  

  

  

  
  

  )1388، يوسفي(، )1375، يرانمركز آمار ا(، )1385، يرانمركز آمار ا ( نگارنده بر اساس اطالعات اخذ شده ازيمترس
  

طباق اين مدل با شرايط ناما بررسي ساخت قطاعي شهر مشهد با توجه به مركزيت حرم مطهر نشان از ا            

ـاده      رداكولوژيكي شهر مشهد دا    ـامالً ، بدين صورت كه نقشه هاي تعداد مقامات عالي و تعداد كارگران س  ك

ها در  يتفعالهمچنين تراكم   . برعكس يكديگر هستند و نشان از جدايي گزيني شديد فضايي در شهر دارند            

  .مركز شهر بيشتر از ساير نواحي است

٣ ٢ ١ 

5 6 7 
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تعداد . 6منزلت شغلي، . 5ها،  يتفعالتراكم . 4 ساده، تعداد كارگران. 3درآمد سرانه خانوار، . 2جمعيت، .1 .5نمودار

  مقامات عالي رتبه در الگوي ساخت قطاعي با محوريت حرم مطهر امام رضا در شهر مشهد

  
  
  
  
 

 

  

 
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

  :، كه در آندست آورد ه نقشه زير را بتوان يها م كه از جمع بندي اين نقشه
  .ر منطق اطراف حرم است و داراي بيشترين تراكم فعاليتي استبخش مركزي شهر منطبق ب

  .اند بخش دوم يعني عمده فروشي و صنايع در شمال و جنوب مركز تجاري شهر گسترش يافته
ـتقرار يافتـه           يفروشمنطقه مسكوني طبقه درآمدي پايين در شرق شهر و مجاورت با عمده              ـنايع اس ـا و ص ه

 . حاشيه اي شهر استاست و تا حد زيادي منطبق بر بافت
منطقه مسكوني طبقه درآمدي متوسط به سمت غرب گسترش پيدا كرده اسـت و منطقـه مـسكوني طبقـه                    

 . در برگرفته استكامالًدرآمدي باال را 
منطقه مسكوني طبقه درآمدي باال كه به صورت خطي گسترش يافته، از مجاورت مركز تجاري شهر شروع               

  .حور وكيل آباد كشيده شده استي م شده و به سمت غرب در حاشيه

٣ ٢ ١ 

5 6 7 

 )1388، يوسفي(، )1375، يرانمركز آمار ا(، )1385، يرانمركز آمار ا ( از نگارنده بر اساس اطالعات اخذ شده ازيمترس
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 در شهر مشهد) شعاعي(ساخت اكولوژيكي قطاعي : 2نقشه شماره 

 
  شهر مشهد درايساخت چندهسته. 3-6

اي شـهر مـشهد     تحقيق بررسي شده اسـت؛ مـدل سـاخت چندهـسته          آخرين مدلي كه در اين      
يع سـنگين نيـز    كه در اين بخش عمده فروشي و صنايع سبك و بخش صـنا         جا  نباشد و از آ     يم

هـاي   يكـاربر ها،  يتفعالهاي تراكم   آيد، نقشه   يمي اكولوژيكي شهر به شمار      ها  قسمتجزيي از   
هـاي منزلـت شـغلي، درآمـد     نقـشه . ها اضافه شده است يلتحلهاي صنعتي به  يكاربرتجاري و   

 خانوار، درصد جمعيت زير خط فقر، تعداد مقامات عـالي و تعـداد كـارگران، جـدايي                  ي  سرانه
هـاي تـراكم   دهنـد و نقـشه   يمـ گزيني هاي اقتـصادي، شـغلي، درآمـدي و اجتمـاعي را نـشان          

هاي صنعتي نيز نشان دهنـده مراكـز عمـده فروشـي و               يكاربرهاي تجاري و      يكاربرها،    يتفعال
  .باشد يم بخش صنعتي شهر
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  تعداد مقامات عالي رتبه،. 6درآمد سرانه خانوار، . 5ها،  يتفعالتراكم . 4منزلت شغلي، . 3هاي تجاري،  يكاربر. 2جمعيت، . 1. 6نمودار

  تعداد كارگران ساده در الگوي ساخت چند هسته اي در شهر مشهد. 9 درصد جمعيت زير خط فقر. 8هاي صنعتي،  يكاربر. 7

  
  

ـار ا    (،  1385،  يـران مركز آمار ا  )  از نگارنده بر اساس اطالعات اخذ شده از        يمترس( ، سـفي يو(،  )1375،  يـران مركـز آم
  )1388 مشهد، ي شهريزينهاد مطالعات برنامه ر(و ) 1388

  :توان ساخت اكولوژيك چندهسته اي را به صورت زير ترسيم نمود يمبا دقت و بررسي نقشه هاي باال 
  .باشد يممركز تجاري شهر اطراف حرم شكل گرفته كه منطبق با هسته تاريخي شهر نيز 

  .تجاري شهر را احاطه كرده استمراكز عمده فروشي و صنايع سبك، مركز 
 .هاي تجاري بسيار زيادي است يكاربرمركز تجاري دوم شهر در ميدان آزادي قرار گرفته است و داراي 
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توان گفـت     يممنطقه مسكوني درآمد باال در اطراف مركز تجاري دوم شهر مكان گزيني كرده است، و                
 .به سمت مركز اول شهر يعني حرم مطهر كشيده شده است

ـنايع                منطقه مسكوني درآمد متوسط به گونه      اي مركز تجاري اول و دوم و بخـش عمـده فروشـي و ص
ايـن منطقـه بـه دليـل موقعيـت          . شود  يمگيرد و تا مرزهاي جنوبي و غربي شهر كشيده            يمسبك را در بر     

د رو يمـ خاص جغرافيايي يعني وزش باد و شيب زمين از مناطق خوش آب و هوا و مرفه نشين به شـمار          
  .)136: 1378مافي، (

ـا منطقـه   ( در شرق و نوار شمالي شهر   عمدتاًمنطقه مسكوني طبقه كم درآمد       ـاورت ب ـنايع  ي داراي مج  ص

ـيه اي شـهر         كامالًاين محدوده   . واقع شده است  ) سنگين و مراكز عمده فروشي و صنايع سبك        ـا بافـت حاش  ب
 .مشهد انطباق دارد

 .تمركز يافته است) محور قوچان(منطقه صنايع سنگين حول محور شمال غربي 
  . شامل شهرك صنعتي توس است، كه در ادامه محور قوچان استقرار يافته استعمدتاًي صنعتي  حومه

  .رسد، حومه مسكوني مشهد نيز در سمت توسعه شهر واقع شده است يمبه نظر 

   ساخت اكولوژيكي چندهسته اي در شهر مشهد.3نقشه شماره 

  



 117                                 بررسي ساخت اكولوژيكي شهر مشهد                                        سال دهم         

 يريگ جهينتجمع بندي و . 7

ي برابـر،   اقتـصاد ي  اجتمـاع يگـاه   پاي با   گروهي در شهرها، هر     اكولوژيني  گز ييجدابه دليل   

ي را جهـت    ا آينـد و منطقـه يـا محلـه          يمـ ي يكسان و يا هم نژاد بودن، گرد هم          مذهبمعتقدات  

ي شـهر ي   جامعـه كـه ي اي در محلـه   زندگي اجبار به    روكنند و يا از       يم خود انتخاب    سكونت

ثير علل و عوامل طبيعـي؛      أاما در شهرهاي امروز ايران ت     . دهند  يم، تن در    كردهيين  تع ها آني  برا

نسبت به علل اقتصادي كمتر شـده اسـت، بـه عبـارت ديگـر اهميـت علـل        ... مذهبي، قومي و  

 ييجـدا  لحـاظ  ي بـا شـهر  يفـضا  ياتنظر به پرداختن. هاستاقتصادي بيشتر از ساير شاخص

 يـع توز و كـار  يمتقـس رقابـت،   ي واسطه به يزن و ياجتماع ينابرابر از برانگيخته ييفضا ينيگز

از اهداف علـم جغرافياسـت، از    انجامد، يم ياراض هاي يكاربر يالگوهابه  كه كاركردها ييفضا

ريزي شهري ايران،   رو و نيز با توجه به ضرورت رويكرد اكولوژيكي در ادبيات امروز برنامه              ينا

ختار اكولوژيكي شهر مشهد با نظريات سـاخت شـهر شـامل دوايـر              ي حاضر به انطباق سا      مقاله

  .متحدالمركز، ساخت قطاعي و مدل چندهسته اي پرداخته است

دهد، وضعيت موجود شهر مشهد با هرسه مدل باال انطباق دارد، بدين              يمنتايج تحقيق نشان    

ي   ست و هـسته   صورت كه جمعيت در دواير متحدالمركزي پيرامون ميدان آزادي پراكنده شده ا           

ي درآمدي باال نيز هـست، در سـاخت قطـاعي، مركزيـت حـرم                 مركزي شهر محل تمركز طبقه    

مطهر را شاهد هستيم و اما بيشترين ميزان اين انطباق با مدل چندهـسته اي اسـت، بـه عبـارت                     

ي چندهسته اي بهتر و بيشتر از ساير نظريات، سـاخت   ي ساخت اكولوژيكي توسعه  ديگر نظريه 

دهد، به اين ترتيب كه مركز تجاري اوليه شهر پيرامون حرم مطهر شـكل           يمد را نشان    شهر مشه 

گرفته است و مركز دوم شهر در طي گسترش شهر در اطراف ميدان آزادي و طبقه درآمدي باال                  

. پيرامون محور دوم با گرايش خطي به سمت مركز اول يعني حـرم مطهـر شـكل گرفتـه اسـت               

ي   اند، كـه توسـط طبقـه         خدماتي هستند در اطراف مركز اول جمع       تاًعمدها كه     يتفعالبيشترين  
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