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معضلات پیچیدۀ اجتماعی و اقتصادی را باعث شده است .پاسخگو یی مناسب به اید
مسددا ل  ،مسددتلزم تحددول در در

عملکددردی بدده ناددام اسددتارار و پایددداری ناددام
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ازه م گسیتتهی ساختار کالبدی سکونتهاه های روستایی الحداقی در پیرامدون شدهری
است.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاکی از آن اسدت کده سدکونتهاه های روسدتایی پیرامدون
درمجموع از شرایط محلوب ی برخوردار نبوده و بدا رشدد نداموزون کلدان شدهر مشدهد
گسترش ادغام تدر یجی سدایر سدکونتهاه های رو سدتایی پیرامدون را فدراهم مدیآورد.
بنابرای  ،با برقراری پیوند ناام سکونتهاهی از طریق یکپارچهی فضدایی  -عملکدردی
و تعمیق عملکردهای روستایی  -شهری امکان دستیابی به مدیریت متوازن فضدایی در
مجموعة کلان شهری فراهم می شود.
کلیدواژه ها :ساماندهی فضا یی ،پویش ساختاری  -کارکردی ،سکونتهاههای روستا یی،
عملکرد اجتماع ی  -اقتصادی ،کلانشهر مشهد .
 .0مقدمه

سکونتهاههای انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای فضا سداز ،همدواره بدا تأثیرپدذیری از
فرآیندهای درونی و بیرونی متتل  ،در حال تغییر و تحول بودهاند .در اید میدان سدکونتهاه
های روستایی ،بهعنوان بتشی از ناامهای جغرافیایی که خود متشدکل از اجدزای مدرتبط بده
یکدیهرند ،متأثر از موقعیت و جایهاه مکانی د فضایی ،نحوۀ تعامل یا ارتباط (درونی و بیرونی
در مایاس محلی ،منحاهای و ملی) خود ،درگذر زمان همدواره دسدتتوش تحولداتی شددهاندد
(یاری حصار  ،8909،ص .)93.سکونتهاههای روستایی در طی سالیان سال تأمی کنندۀ بتدش
مهمی از نیازهای تولیدی و غذایی نااط شهری بودهاند ،اما در چند دهة اخیر همزمان با توسعة
نواحی شهری و تمرکز امکانات و خدمات در آنها و تأمی ای نیازها از مااصد گوناگون ،بده
نار می رسد ای وابستهی و نیاز دچار تحول اساسی شده اسدت .اید روندد و تحدول آن از
یکسو و توسعة فیزیکی و کالبدی شهرها در طول زمان از سوی دیهر ،باعث شدده تدا ناداط
شهری در چند دهة اخیر دچار نوعی پارادوکس شدده و همدواره نسدبت بده سدکونتهاههدای
روستایی پیرامونی خود بیتوجده باشدند و بدا نهداهی انتفداعی اید سدکونتهاههدا را عمددتاً
تأمی کنندۀ نیازهای توسعة فیزیکی خود در آینده بدانند .از سوی دیهر ساکنی اید روسدتاها
نیز خود را بیشاز پیش وابسته به نااط شهری بدانند و تمایل جذب و الحاق به نااط شدهری
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از سوی آنها افزایش پیدا کند .رشد شتابان شهرنشینی سکونتهاههای روستایی پیرامون شهرها
را مورد تهدید قرار داده است .ای تهدید بهویژه در مورد کلانشهرهایی نایر تهران ،مشدهد و
شهرهای بزرگ و متوسط ،جدی است .بنابرای  ،استارار سکونتهاههای روستایی در حاشدیه و
پیرامون مراکز شهری که در معرض گسترش کالبدی شهر قرار میگیرند همدواره بدا دو گونده
چالش مواجه میشوند .8 :به دلیل گسترش و پیشروی توسعة شدهری ،روسدتاهای پیرامدونی،
درخحر استحاله و فروپاشی بافت و عملکردی قرار دارند .5 .تحولات اقتصادی -اجتمداعی و
نیروهددای بیرونددی کالبددد روسددتا ،بسترسدداز ایجدداد فضددای ندده شددهری ندده روسددتایی شددده و
ازهمگسیتتهی ساختاری -کارکردی ناام سکونتهاهی را فراهم میسازد (بنیاد مسک انالداب
اسلامی ،8930 ،ص .)82 ،در کشورهای درحالتوسعه که دارای اقتصادهای کمتر توسعهیافتده
میباشند ،مسا ل مرتبط با برنامهریزی فضایی از سرشتی متفاوت برخورداراست .پاسدخگدویی
مناسب به ای مسا ل ،مستلزم گسترش قابلیت برنامهریزی راهبردی سازگار و تحول در شیوۀ
برنامهگذاری است .پویش ساختاری  -کارکردی ،بهعنوان رویکردی راهبدردی بده سداماندهی
فضا در سحوو و مایاسهای متتل  ،در قالب جغرافیای اجتماعی ندوی  ،میکوشدد ،ضدم
تبیی جنبههای پیچیدۀ ساماندهی فضایی در جوامع کمتر توسعهیافته ،برای مسا ل ریشهدار در
روابط ساختاری-کارکردی آنها چارهجویی نماید (سعیدی ،8908،ص .)8.اید رویکدرد ،بدر
ای واقعیت است وار است که میان اجزای ساختاری و کدارکردی تمدام پدیددههای جغرافیدایی،
همچون شهرها ،روستاها ،مناطق و نواحی ،نوعی پیوند تنهاتنگ و غیرقابلانکار ،برقرار است.
در ای چارچوب ،ساختارهای کالبدی در ارتباط تنهاتنهی با ساختارهای اجتماعی -اقتصادی
است (بیهدلی ،محبی ،سعیدی ،8900 ،ص .)88 .با عنایت به طدروریدزی مسدئلة پدژوهش و
ارزیابی پویش ساختاری -کارکردی در تحولات سکونتهاههای روستایی ،چهار مؤلفة اساسدی
طروریزی شده است .ای چهار مؤلفه عبارتند از :محیحی-اکولوژیک ،اجتمداعی ،اقتصدادی و
کالبدی -فضایی و روابط عملکردی .به مناور تحلیل و ارزیابی دقیق در هریدک از مؤلفدههدا،
شاخصها (متغیرها) ،نماگرها تعیی شده است .از سوی دیهر در راستای سنجش ای مؤلفده-
ها ،شاخصها (متغیرها) سکونتهاههای روستایی پیرامون کلانشهر مشهد در قالب سده گونده،
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سکونتهاههای روستایی ال ) ادغامیافته ،ب) در معرض ادغام ،ج) با عملکرد روستایی طباه-
بندی شدهاند.
بر ای اساس ،در ای تحایق از طریق بررسی ویژگیهای ساختاری روسدتاها و توجده بده
جنبههای کارکردی آنها و بدا شناسدایی بهتدر و دقیدقتر فرصدتهدا و تهدیددها و مشدکلات
روستاهای ادغامشده ،به ارا ة سازوکارهای اجرایی مناسدب در راسدتای برنامدهریزی فضدایی
پرداختهایم که در نهایت منجر به بهبود شرایط زیستی-انسانی سکونتهاههای مورد محالعده بده
نحوی محلوب میشود.
 .2پیشینۀ تحقیق

با ردیابی در ادبیات و پیشینهشناسدی موضدوع و ناحیدة پدژوهش ،طالشدی و امیرفتریدان
( ،)8900در ماالهای تحت عنوان «ناپایداری سکونتهاههای روستایی و آیندۀ حاشیهنشدینی در
خراسان رضوی» محالعة جامعی انجام دادهاند .نتایج بهدستآمده نشان مدیدهدد اگدر حاشدیه
نشینی در حریم سکونتهاههای شهری ساماندهی نشود و به ناش عملکدردی و ارتادای کیفدی
کالبدی سکونتهاههای روستایی توجه نشود ،ای امر منجر به فروپاشی سکونتهاههای کوچک-
اندام روستایی در پیرامون سکونتهاههای شهری و پدیدۀ اسدکان غیررسدمی خواهدد شدد کده
اثرات آن ناپایداری ناام منحاهای را به وجود خواهد آورد (طالشی و امیر فتریان.)8900 ،
شایان و هادیزاده ( ،)8900به «تحلیلی بر ضرورت ساماندهی روستاهای حریم کلانشهرها
با تأکید بر کلانشهر مشهد» پرداختهاند .ای تحایق به روش اسنادی و کتابتاندهای انجامشدده
است .بر ای اساس چشم -انداز کلی توسعة شهری در مناطق اطراف شهرها و مشکلات ناشی
از آن در سحوو جهانی و در سحح ملی نیز در محدودۀ شهر مشهد بهصورت توصیفی ترسدیم
شده است .نتایج تحایق نشان میدهد که ضدع

مددیریت و برنامدهریزی از عوامدل اساسدی

ایجادکنندۀ مشکلات در حریم شهرهاست و بدون وجود راهبدردی خداص بدرای مددیریت و
ناارت بر اراضی حریم شهرها ،مشکلات ای مناطق هر روز بحرانیتر میشود .بنابرای  ،لدازم
است اراضی پیرامون شهرها تحدت مددیریت واحدد و نادارت دقیدق قدرار گیرندد (شدایان و
هادیزاده.)8900 ،
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دوگان 8در سال  ،5992اسکات 5در سال  5995و تحایای دیهدر تحدت عندوان «نیروهدای
بازار زمی و ناش حکومت در پراکندگی» توسط تینگ وی ژاندگ 9بدر روی شدهرهای چدی
انجامشده که حاصل تحایااتش ای است که از  2/0میلیون هکتار زمی کشاورزی از بی رفته
یا تغییر کاربری داده بی سالهای  8001تا  ،8001یکپنجم آن در اثر الهوی گسترش افادی و
پراکندگی ،تحت ساختارهای شهری درآمده است .وی معتاد است گسترشدهندگان کرانههای
شهری ،در حایات همان فارای شهریاند که نتوانستهاند در شهر زمی داشته باشند و از روی
اجبار اقتصادی مجبور بده اسدکان در پیرامدون و لبدههای شدهرها گردیددهاندد (ژاندگ،5999،
صص .)855-898.تحایاات انجام شده توسط آنجل و لوپز 0در بارسلونا طی  59سال گذشدته
نشان میدهد که « افزایش جمعیت در نواحی حریم شهر به دلیل توسعه شبکه حمل و نادل»
تغییرات ساختاری فضایی زیادی را در ای نواحی به وجود آورده است (آنجل و لوپز،5989 ،
ص .)582 .ها و ،اسلیوزاس و گرتم  ،)5988( 2موضوع «توسعة روستا – شهرها را در شدهر
«شنزن» چی » مورد محالعه قرار میدهند .از نار آنان روستا – شهرها پاستی منحای از سدوی
مهاجران روستایی به شرایط توسعة اقتصادی سریع و تحولات اجتماعی به شمار میآیدد .لدذا
رویکرد تتریب ای فضاها توسط دولت اقدامی فاجعهآمیز هم برای مهاجران روستایی و هدم
برای اقتصاد شهر خواهد بود (ها و ،اسلیوزاس و گرتم  ،5988 ،ص .)58 .گوانگ جی تیان،
کیاو و گداوو  ،)5980( 1در ماالدهای در خصدوص «اثدرات و تغییدرات شددید شهرنشدینی در
ساختار و کارکرد نواحی روستایی پیرامون مناطق کلانشهری چی » تحایاداتی انجدام دادهاندد.
روش کار در ای تحایق بهصورت تحلیلی– اسنادی بوده است .محاادان بدر اید اسداس بدا
استفاده از دادههای لندست در سالهدای  5992 ،5999 ،8000 ،8030و  5990بده اید نتیجده
رسیدهاند که شهرنشینی در چی  ،بیشتر از  099هزار از روستاهای چی را در طدول  99سدال
گذشته از بی برده است .طی ای مدت  90/0درصد جمعیدت روسدتایی کداهشیافتده اسدت.
1. Doygun.
2. Scott.
3. Zhang.
4. Angel & Lopez.
5. Hao, Sliuzas, and Geertman.
6. Tian, Qiao, Gao.
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همچنی نتایج تحایق آنها نشان داده که در پیرامون کلانشهرهای چی بهویژه پک  ،مهمتری
نوع توسعه در نواحی روستایی ،گسترش حاشیهای میباشد (تیان ،کیاو و گاوو ،5980،صدص.
.)593-501
وجه تمایز ای تحایق در شناسایی و بررسی دقیق و تحلیل فرصتها و تهدیددها و تبیدی
وضع موجود سکونتهاههای ادغام شده به مناور ارا ة راهکار و رهیابی به چارچوبی محلوب و
مناسب جهت ساماندهی و بهبود شرایط زیستی -انسانی سکونتگاههای درمعرض ادغدام ،در
قالب خصیصههای ساختاری  -کارکردی ناام اکولوژیکی و فرهنهی واجتماعی و اقتصادی و
همچنی خصوصیات کالبدی -فضایی بوده است.
 .3روش تحقیق

تحایق حاضر کاربردی و با روش توصیفی  -تحلیلی و استارایی میباشد .جامعدة آمداری
ای پژوهش شامل سکونتهاههای شهری و روستایی واقع در محدودۀ شمال شهر مشهد است
(جدول.)8
جدول  -0تعداد آبادی ،جمعیت ،خانوار ساکن و حجم نمونۀ مورد مطالعه براساس سرشماری سال0331
مأخذ :مرکز آمار ایران  8909و مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات – شهرداری مشهد8909 ،
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در ای محدوده ،سکونتهاههای شهری اختصاص به ناحیة شش منحاة دو شهرداری مشهد
دارد که با بهرهگیری از روش کوکران و با توجه به جمعیت ساک شهری ( )89190تعداد 938
خانوار نمونه انتتابشده و سکونتهاههای روستایی نیز در قلمرو دهستان طوس و بتشهایی
از دهستان تبادکان است که تمامی سکونتهاههای روسدتایی بدیش از  59خدانوار مدورد تمدام
شماری قرارگرفتهاند .جهدت جمدعآوری اطلاعدات موردنیداز از روش کتابتاندهای و میددانی
(شامل پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) استفاده شده است .در روش کتابتانهای از آمارنامهها
و اطلاعات آبادی در سرشماریها و ناشههای توپوگرافی بهرهبرداری شد .در روش میدانی ،از
سه نوع پرسشنامه جهت سکونتهاههای شهری (مناطق ادغامشده) و جهدت سدکونتهاههدای
روستایی (مناطق در معرض ادغام و ادغام نشده) استفاده شده است که پرسشنامة مربوط بده
سکونتهاههای شهری دارای  90سؤال میباشد و دو نوع پرسشنامههای مربوط به سدکونتهاه-
های روستایی بر سه گونهاند :پرسشنامة روابط عملکردی و ویژگیهدای کالبددی  -فضدایی،
پرسشنامة اقتصادی و پرسشنامة اجتماعی که از حدود  859سؤال  1گزینهای (طی

لیکرت)

استفاده شده است و به صورت تصادفی منام در نیمة دوم سال 8902پرسشهری انجدام شدده
است .جهت تکمیل اطلاعات موردنیاز از روش مصاحبة نامنام و یا هدایت نشده استفاده شده
است .در روش مزبور ابزار سنجش و سؤالات طراحیشده دارای ترتیب خاص نبدوده و قابدل
انعحاف میباشد .مصاحبهها عمدتاً با نتبهان ،مددیران و معتمددان محلدی در سدکونتهاههدای
شهری و روستایی صورت گرفته است .برای بررسی روایی پرسشنامة خانوار از دیددگاههای
کارشناسان رشتههای جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،جغرافیا و برنامهریدزی شدهری ،توسدعة
روستایی و جامعهشناسی بهره گرفته شده است .به مناور بررسی اعتبار یا پایایی پرسشنامده-
های پژوهش ،پس از تکمیل ،پرسشنامهها طی دو مرحله در سکونتهاههای موردمحالعه مورد
آزمون مادماتی قرارگرفته و دادهها وارد نرمافزار  SPSSشده و سپس بهصورت نهایی درآمده
است .با استفاده از روش آلفای کرونباخ مادار ضریب آلفا برای هر یک از معرفهای در نار
گرفته شده 9/02 ،میباشد که نشان از پایایی ابدزار انددازهگیری تحایدق اسدت .روش تجزیده
وتحلیل آماری دادهها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانهی  ،انحراف معیدار و واریدانس بدا
استفاده از نرمافزار  SPSSانجامشده است .با عنایت به طروریزی مسألة پدژوهش و ارزیدابی
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پددویش سدداختاری -کددارکردی در تحولددات سددکونتهاههای روسددتایی چهددار مؤلفددة اساسددی
طروریزی شده است .ای چهار مؤلفه عبارتند از :محیحی-اکولوژیک ،اجتمداعی ،اقتصدادی و
کالبدی -فضایی و روابط عملکردی .به مناور تحلیل و ارزیابی دقیق در هر یدک از مؤلفدهها،
شاخصها (متغیرها) ،نماترها تعیی شدده اسدت .از سدوی دیهدر ،در راسدتای سدنجش اید
مؤلفهها ،شاخصها (متغیرها) سکونتهاههای روستایی پیرامون کلانشهر مشدهد در قالدب سده
گونه ،سکونتهاههای روستایی ال ) ادغام یافته ،ب) در معرض ادغام ،ج) با عملکرد روستایی
طباهبندی شدهاند .در شناخت قلمرو جغرافیایی کلانشدهر مشدهد ،اید شدهر بدهعنوان مرکدز
شهرستان مشهد با  950کیلومترمربع مساحت در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد
(آمارنامة شهرداری مشهد ،8905،ص .)0.ای شهر در  91درجه و  83دقیاة عدرض شدمالی و
 20درجه و  91دقیاة طول شرقی نسبت به مبدأ گرینویچ واقعشدده اسدت (رضدوانی،8900 ،
ص .)53.ارتفاع متوسط ای شهر از سحح دریا  8929متر میباشد .ای کلانشهر از جنوب بده
کوههای بینالود ،از شمال به کوههای هزارمسجد ،از شرق به شهرستان سدرخس ،از غدرب بده
شهرستانهای چناران( ،بینالود) و نیشابور محدود میگردد (طرو جامع مشهد ،8933 ،ص.)5.بر
اساس آخری تاسیمات سیاسی مبتنی بر سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدک سدال ،8902
شهرستان مشهد ،شامل سه بتش به نامهای :احمدآباد ،رضویه و مرکزی اسدت و بتشهدا از
 88دهستان و  523روستا و آبادی دارای سدکنه تشدکیل شددهاند (مرکدز آمدار ایدران،8902 ،
ص .)50.با توجه به ارزیابی به عمل آمده  ،وضعیت شهرنشینی در کشور ،اسدتان و شهرسدتان
مشهد در طول دو دهه افزایشیافته و برعکس درصد روستانشینی کاهشیافته است ،با علم به
اینکه درصد رشد طبیعی جمعیت طی ای مدت در سکونتهاههای روسدتایی بیشدتر از منداطق
شهری بوده است ،عمده تری دلیل افزایش شهرنشینی ،مهاجرت روستانشینان به مراکز شدهری
است .ماایسة درصد شهرنشینی در کشور ،استان و مشهد نشان میدهد که درصدد شهرنشدینی
شهرستان مشهد طی سالهای  8912تا  8909نسبت به درصد شهرنشینی کشور و استان بیشتر
است .دلیل ای افزایش در استان به خاطر ای است که مهداجران وارد شدده بروناسدتانی بده
استان بیشتر در نااط شهری سدکونت گزیددهاندد ،امدا در مدورد افدزایش درصدد شهرنشدینی
شهرستان مشهد نسبت به استان و کشور میتوان گفت یکی از دلایل عمده ای است که طبدق
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قانونی برخی از نااط روستایی تبدیل به شهر شدهاند .بنابرای  ،بده درصدد شهرنشدینی

اضافه و از درصد روستانشینی کم شده است (مرکز آمار ایران و یافتههای تحایق.)8902 ،

شکل  -0موقعیت منطقۀ دو شهرداری مشهد به تفکیک نواحی
مأخذ :دفتر محالعات فرهنهی و اجتماعی شهرداری مشهد8902 ،

محدودۀ تحت ناارتی شهرداری منحاة دو ،در شمال غرب وغرب کلانشهر مشهد در حد
فاصل محور کلات در شرق و بزرگراه مشهد -قوچان درغرب قرار دارد .مسداحت آن حددود
 950/91کیلومترمربع محاسبه شده است .جمعیت آن بالغ بر  002099نفدر بدرآورد میشدود و
دارای بیشتری تعداد روستا و شهر

در بی مناطق میباشد که در بیش از  09مرکز جمعیتدی

توزیع شده است (مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشدهد ،8902 ،ص( )83 .شدکل
.)8ای منحاه که دارای بیشتری سکونتهاههای روستایی ادغامشده در طی چندد دهدة گذشدته
بوده است شامل شش ناحیه میباشد که محدودۀ مورد محالعة ای پژوهش ،حدول محورهدای
جادۀ قوچان و جادۀ طوس در ناحیة شش واقعشده که از بیشتری تمرکز جمعیدت برخدوردار
است .همی تراکم قابلملاحاه از آبادیهای در حد فاصل جادۀ طوس تا رودخانه کشد رود
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نیز مشاهده میشود .جالب آنکه محور طوس بهعنوان مدرز محددودۀ قدانونی در طدرو جدامع
تعیی شده است .مساحت ناحیة شش حدود  19/90کیلومتر مربع برآورد شده است (مدیریت
آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد )8902،که حددود  80/15درصدد مسداحت منحاده دو
میباشد .طوس ،دهستانی است به مرکزیت روستای کاظمآباد از توابع بتش مرکزی شهرستان
مشهد در استان خراسان رضوی است .ای دهستان یکی از مناطق گردشهری مشهد محسوب
میشود و شهر تداریتی طدوس و آرامهداه فردوسدی در آن قدرار دارندد .بدر اسداس آخدری
سرشماری در سال  ،8902جمعیت ای دهستان  30900نفر و ( 58090خانوار) بوده است کده
در ای سرشماری متوسط بعد خانوار دهستان  9/0نفر میباشد (مرکز آمار ایران .)8902،تعداد
کل سکونتهاههای ای دهستان  22روستا و آبادی بوده که  28روستا دارای سدکنه و  0روسدتا
در زمان سرشماری غیرمسکونی بودند و با توجه به اینکه تعداد  02روستا از جمعیدت بالدای
بیست خانوار برخوردار بودهاند ،محدودۀ مورد محالعه در ای دهسدتان ،شدامل  02سدکونتهاه
روستایی بوده است .دهستان تبادکان ،نام یکی از دهستانهای هفتگانة بتش حومة شهرستان
مشهد است .ای دهستان در خاور شهر مشهد تا قسمت شمالی کوه قرهسلحان واقدع اسدت و
جمعیت آن در حدود  233398نفر است .دهستان تبادکان به مرکزیت روستای فاز است و بدر
اساس سرشماری  ،8902تعداد کل سکونتهاههای ای دهستان  10روستا و آبادی بوده کده 19
روستا دارای سکنه و  0روستا در زمان سرشماری غیرمسکونی بودند (مرکز آمار ایران.)8902،
با توجه به اینکه تعداد  90روستا از جمعیت بالای بیست خانوار برخوردار بودهاندد ،محددودۀ
مورد محالعه در ای دهستان شامل  90سکونتهاه روستایی بوده است.
 .4مبانی نظری تحقیق

امروزه در مباحث مرتبط با محالعات سکونتهاهی و نیز برنامهریزی توسعه ،ندهتنها از فضدا
در قالب یک کلیت ،بلکه از برنامهریزی فضدایی ،فضدای شدهری ،فضدای روسدتایی ،فضدای
منحاهای و مانند آن یاد میشود .برای اساس ،بررسی و شناخت فضا پیوسته بر مبنای مایداس
معی به انجام میرسد .ازای رو ،فضایی در مایاس بزرگ (جهانی ،کشدوری و یدا منحادهای)،
مایاس متوسط (ناحیهای ،محلی ،شهری و یا روستایی) و مایداس کوچدک (دهکدده ،مزرعده،
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محله و  )...مورد بررسی قرار میگیرند (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،8903 ،ص.
 .)180اندیشمندان و صاحبناران معتادند که روستا پایه و اساس ایجاد شهرها بدوده و اگدر
روستا را برداریم ،شهر هم نیست .درواقع با توجه به اصدل مکمدل بدودن فضداها و مکانهدا،
توسعة ملی و توسعة شهری بدون توسعة روستایی ،معنی و مفهوم نتواهد داشت .سکونتهاهها
امروزه بهصورت ناامهای باز عمل میکنند ،بهویژه سکونتهاههای شهری و روستایی به دلیدل
روابط متنوع و گستردهای که با یکدیهر دارند ،بهشدت تحت تأثیر یکدیهرندد و بده یکددیهر
وابستهی و نیاز دارند ،درنتیجه ،برنامهریزی توسعة روستایی در فرآیند توسعة ملدی و شدهری
ضروری و اجتنابناپذیر است .گسترش شتابان مادر شهرها بهویژه طی نیمقرن اخیر ،به معندی
«اتفاق» گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون است که اغلب کاربرد آن بدار منفدی دارد
(آیودری ،8002،8ص .)020.در ای فرآیند که در نتیجة جابهجایی و تغییر مکان فعالیتهدا از
شهر مرکزی به پیرامون رخ مدیدهدد (آنداس ،8000 ،5ص.)5.گسدترۀ زیدادی از جریدانهدای
سرمایهگذاری و فرصتهای اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت مدیدهندد (آبرامسدون و
کامنسکی ،5995،9ص .)59.زمانی که مرزهای یک حدوزۀ شدهری معدی بهسدوی عرصدههای
پیرامونی (اغلب روستایی) گسترش مییابد و اجزای فضایی پیرامونی را به خود ملحدق مدی-
سازد ،ادغام یا الحاق شهری پدیدار میشود .باید جهت ماابله با ای هجوم بدیرویدة شدهرها،
برنامهریزی و تصمیمات لازم صورت پذیرد و دولتمردان و مسئولی و برنامهریزان بدا تددوی
سیاستهای لازم از گسترش لجامگسیتته پیشهیری نموده و برای اثرات منفی و زیدانبدار آن
چارهاندیشی و برنامهریزی نمایند .از سوی دیهر ،در حوزۀ پیشینة پژوهش ،برخی از ناریدات
و رویکردهای ناری نیز قابل توجه است .ناریة سرمایهداری بهرهبری هدانس بوبدک ،ناریدة
بزرگ شهر و حیات ذهنی ،ناریة توسعة روستا  -شهری ،ناریة توسعة همهجانبدة روسدتایی،
ناریة کارکردهای شهری و توسعة روستایی (یوفرد) و  . ...آشکار است کده مفداهیم متتلد
علمی هرکدام برای بیان نکات پنهان در پس دیدگاههای معی ساخته وپرداخته شده ،مدورد -
استفاده قرار میگیرند .رویکرد ساختاری -کارکردی در جغرافیا توسط هانس بوبک جغرافیدان
1. Audry
2. Anas
3. Abramson and Kamensky
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اتریشی الاصل محرو شد .بوبک علاوه بر ساختار به ناش یا عملکرد نیز اصدالت بتشدید .بده
عایدۀ او جغرافیا عمدتاً به بررسی عرصههای ساختاری–کارکردی میپردازد ،عرصدههایی کده
نهتنها از لحاظ مکانی ،بلکه از لحاظ ساختاری-کارکردی قابل تبیدی و تشدتیص هسدتند .در
ای چارچوب ،یک عرصة ساختاری از طریق هماهنهی پدیددههدای گونداگون یدا هدمسدویی
هدفهای پراکنده ،همچنی یک عرصة کارکردی بهواسحة تأثیر مکانی نیروهای ویژه موجود و
مؤثر در آن مشتص و تعری

میشود .البته باید توجه داشت که هر سداختاری ،کارکردهدای

خاص خود را میطلبد .به عبارت دیهر ،هر ساختاری کارکرد متناسب بدا خدود را امکانپدذیر
میسازد (سعیدی ،8933 ،ص .)2 .بر اساس ای متتصر ،پویش ساختاری -کارکردی بر اید
باور است که اجزای پدیدهها مستال از هم عمل نمیکنند .بدهعنوانمثال ،نمدیتدوان در بافدت
کالبد یک سکونتهاه دخالت کرد و به دامندة کدارکردی آن بیتوجده بدود .بده همدی ترتیدب،
نمیتوان در یک سرزمی  ،انتاار برخورداری از شهرهای سالم داشت ،بدون وجود روستاهایی
توسعهیافته و بالعکس .یا نمیتوان شاهد شکوفایی کشاورزی بود ،بدون حضور فعال صدنعت
و خدمات (سعیدی ،8909،ص .)80.نهایتاً ناام سکونتهاههای روسدتایی کشدور بدرای حفد،،
ثبات و پویایی فضاهای متعدد در ناام خود نیازمند اتتاذ و عملی نمودن رویکردهای توسعه-
ای با تفکر پایداری و با در نار گرفت روابط و ساختارهای محیحی ،اکولوژیدک ،اجتمداعی-
فرهنهی ،اقتصادی و مکانی -فضایی با یکدیهر میباشند تا به سبب ای امدر ،فضدا و سیسدتم
مزبور از یک ثبات ،پایداری و شکوفایی در ابعاد و جنبههای گوناگون برخوردار بدوده باشدد.
همچنی باید با اتتاذ سیاستها و برنامهریزیهای مناسب ،پیونددهای شدهری و روسدتایی را
تاویت نمود و با اصلاو روابط گذشته که همیشه یکسویه و به نفع شهرها بدوده و بدا ایجداد
ارتباط دوسویه و هماهنهی میان ساختارها و کارکردها ،زمینة تعادل منحاهای و سرانجام تعادل
در سحح ملی را فراهم نمود.
 .1یافتههای تحقیق

یافتههای پژوهشی همواره حکایت ازای دارد که شهرمشهد بدهعندوان دومدی کلدانشدهر
ایران ،در چند دهة اخیر به دلایل متتلفی مانند وجود حرم امام رضدا(ع) و نادش توریسدتی-

سال هجدهم
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مذهبی آن (رهنما و عباسزاده ،8901 ،ص ،)80 .مهاجرتهای شدید روستا-شهری (نههبدان
مروی ،8908 ،ص ،)80 .سیاستهای دولتی (عارف زاده ،8930 ،ص )50 .و غیره ،گسترش و
توسعة فیریکی قابل توجهی را تجربه کرده است که ای مسئله پیامدهای نامحلوب اجتمداعی،
اقتصادی و زیستمحیحی داشته و به خصوص باعث ادغام سکونتهاه های روستایی پیرامدون
شده است.
به مناور کنکاش در نحوۀ شکلپدذیری و تکدوی و ادغدام سدکونتهاههدای روسدتایی در
پیرامون کلان شهر مشهداز شاخصها و معیارهای کلان همچون :ال ) شاخصهای اجتماعی،
ب) شاخصهای اقتصادی ،ج) شاخصهدای عملکدردی و کالبددی -فضدایی ،جهدت تبیدی
ساختار سکونتهاهی روستایی استفاده شده است .با توجه به متغیرهای شداخص اجتمداعی در
سکونتهاه های متتل

اطراف شهر مشهد روستاهای با عملکرد روسدتایی در مجمدوع معددل

بیشتری نسبت با سایر سکونتهاهها دارا میباشند ،ولی ای روستاها ازنار شاخصهای متتل
در رتبههای متفاوتی قرار میگیرند (جدول .)5
جدول  - 2میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

820
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شمارۀ سی و چهارم

در باب متغیرهای مشارکتی ،روستاهای با عملکرد روستایی در شدهر مشدهد رتبدة خیلدی
بهتری دارا میباشند بهطوریکه ای اختلاف بهصورت مشهودی قابلمشاهده میباشد ،همچنی
در ای روستاها شورای روستا دارای کارکرد مناسبتری نسبت به سایر روستاها (ادغامشده و
در معرض ادغام) میباشند ،ولی سازمانهای دولتی مانند بنیاد مسک و جهاد کشاورزی نسبت
به سایر روستاها در روستاهای ادغامنشده از رضایت کمتری برخوردار میباشند ،همچندی از
نار جرایم ،روستاهای با عملکرد روستایی وضعیت مناسبتری نسبت به سایر روستاها دارند،
ولی ساکنی ای روستاها تمایل بیشتری به سکونت در شهر مشهد نسدبت بده روسدتاهای در
حال ادغام و ادغامشده دارند .بر اساس معیار انحراف معیار در متغیرهای شاخص اجتماعی در
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اطراف شهر مشهد ،پراکنش اید شداخص در روسدتاهای بدا

عملکرد روستایی از همة روستاها بالاتر میباشد و در درجة دوم روستاهای ادغامشده بیشتری
انحراف معیار را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری انحراف معیار را به خود
اختصاص دادهاند.

شکل  -2انحراف معیار شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

بر اساس معیار واریدانس در متغیرهدای شداخص اجتمداعی در سدکونتهاههای روسدتایی
متتل

اطراف شهر مشهد ،پراکنش ای شاخص در روسدتاها بدا عملکدرد روسدتایی از همدة

روستاها بالاتر میباشد و فاصلة زیادی با سایر سدکونتهاههدا دارد ،در درجدة دوم روسدتاهای
ادغامشده بیشتری واریانس را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریدانس
را به خود اختصاص دادهاند.
شکل و جدول شمارۀ  ،9نشان میدهدد کده بدا انجدام آزمدون تحلیدل واریدانس ،تفداوت
معناداری در وضعیت اجتماعی روستا بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد.
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شکل  -3واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
جدول  -3واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
متغیر

وضعیت اجتماعی

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

روستاهای

روستاهای

درمعرض

ادغام شده

ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

99/59±5/09

99/13±0/90

90/20±9/90

P=9/999 F=1/22

در ارزیابی عملکرد شاخص اقتصادی و معیشتی در سکونتهاههای متتلد

اطدراف شدهر

مشهد روستاهای ادغامشده درمجموع معدل بیشتری نسبت با سایر سدکونتهاهها را دارا مدی-
باشند ،ولی ای روستاها ازنار شداخصهای متتلد
(جدول .)0

در رتبدههای متفداوتی قدرار مدیگیرندد
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جدول  -4میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

از نار متغیرهای معیشتی روستاهای ادغامشدده در شدهر مشدهد رتبدة خیلدی بهتدری دارا
میباشند ،ولی ای اختلاف بهصدورت مشدهودی قابلمشداهده نمدیباشدد .در بدی متغیرهدای

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
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متتل

شمارۀ سی و چهارم

معیشتی ،متغیرهای ناش و فعالیتهای جهاد کشاورزی در ایجداد درآمدد روسدتاییان،

میزان تولید صنایعدستی در روستا ،برخورداری از تکنولدوژی زراعدی نایدر تراکتدور و میدزان
افزایش اجارۀ واحدهای مسدکونی در روسدتاهای ادغامشدده در شدهر مشدهد بالداتر از سدایر
روستاها میباشند ،ولی در روستاهای در حال ادغام از نار متغیرهای مورد بررسدی در حدوزۀ
معیشتی ،متغیرهای وضعیت اشتغال و بازار کار ،میزان مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی
روستا ،ناش کارگاههای خوداشتغالی در تأمی درآمد روستا ،ناش کشاورزی در تأمی درآمد،
ناش صنعت در تأمی درآمد ،ناش خدمات در تأمی درآمد (تعداد تاریبی نیروی خدماتی) و
میزان برخورداری از آب کشاورزی دارای بیشتری امتیاز میباشند ،در مجموع و با توجده بده
میانهی به دست آمده از متغیرهای معیشتی و اقتصادی روستاهای با عملکرد روستایی فاط در
متغیر برخورداری از زمی کافی زراعی نسبت به سایر روستاها دارای امتیاز بالا میباشند.
بر اساس معیار ،انحراف معیار در متغیرهای شاخص اقتصادی -معیشتی در سکونتهاههدای
اطراف شهر مشهد پراکنش ای شاخص در روستاها ادغام شده بده صدورت

روستایی متتل

مشهودی از همة روستاها بالاتر میباشد و در درجة دوم روستاهای ادغدام بیشدتری انحدراف
معیار را دارا می باشند و روستاهای با عملکرد روستایی ،کمتدری انحدراف معیدار را بده خدود
اختصاص دادهاند.

شکل  -4انحراف معیار شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

سال هجدهم
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بر اساس معیار واریانس در متغیرهای شاخص معیشتی در سکونتهاههای روستایی متتل
اطراف شهر مشهد ،پراکنش ای شاخص در روستاهای ادغامشده با اختلاف بسیار زیاد از همة
روستاها بالاتر میباشند و فاصلة زیادی با سایر سکونتهاهها دارند ،در درجة دوم روستاهای با
عملکرد روستایی بیشتری واریانس را دارا میباشند و روستاهای در معرض ادغدام ،کمتدری
واریانس را با فاصلة کم به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -1واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
جدول  -1واریانس شاخصهای اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،
متغیر

وضعیت اقتصادی و
معیشتی روستا

روستاهای

روستاهای

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

ادغام شده

درمعرض ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

95/1±82/99

98/30±9/93

52/03±5/00

P=9/902 F=5/20

شکل و جدول فوق نشان می دهد که با انجام آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنداداری در
وضعیت اقتصادی و معیشتی روستا بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود ندارد.
در تحلیل شاخص عملکردی و کالبدی -فضایی در سکونتهاههای متتلد

اطدراف شدهر

مشهد روستاهای ادغامشده درمجموع معددل بیشدتری نسدبت بدا سدایر سدکونتهاههدا را دارا
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میباشند ،ولی ای روستاها از نار شاخصهای متتل

شمارۀ سی و چهارم

در رتبههای متفاوتی قدرار مدیگیرندد

(جدول .)2
جدول  -6میانگین ،انحراف معیار و واریانس شاخصهای اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

ازنار متغیرهای عملکردی و کالبدی -فضایی ،روستاهای ادغامشده در شدهر مشدهد رتبدة
خیلی بهتری دارا میباشند ،ولی ای اختلاف بهصورت مشهودی قابلمشاهده نمیباشد ،در بی
متغیرهای متتل

عملکدردی و کالبددی -فضدایی متغیرهدای برخدورداری از مراکدز تجداری

سال هجدهم
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موردنیاز ،میزان تأمی مایحتاج موردنیاز در خدود روسدتا ،میدزان تدأمی نیازهدای بهداشدتی–
درمانی ،میزان رفتوآمد روزانة مردم روستا و میزان تبدیل اراضی کشداورزی بده سداخت بده
شهر مشهد نسبت به سایر روستاها از امتیاز بیشتری برخوردار میباشند ،ولی متغیرهای میدزان
تأمی مایحتاج موردنیاز از شهر مشهد ،میزان تأمی نیازهای آموزشدی از شدهر مشدهد ،میدزان
تأمی نیازهای بهداشتی  -درمانی از شهر مشهد و کیفیت ابنیه و مااومدت مسداک روسدتا در
روستاهای با عملکرد روستایی نسبت به سایر روستاها بالا میباشند ،در مجموع و با توجه بده
میانهی به دست آمده از متغیرهدای عملکدردی و کالبددی -فضدایی روسدتاهای بدا عملکدرد
روستایی فاط در متغیر میزان تأمی نیازهای آموزشی در خود روستا نسبت به سدایر روسدتاها
دارای امتیاز بالا میباشند .بدر اسداس معیدار ،واریدانس در متغیرهدای شداخص عملکدردی و
کالبدی -فضایی در سکونتهاه های روستایی متتل

اطراف شهر مشهد پراکنش ای شداخص

در روستاها ادغامشده از همه روستاها بالاتر میباشند و فاصلة نسبتاً زیادی با سایر سکونتهاهها
دارند ،در درجة دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری واریدانس را دارا میباشدند و
روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریانس را با فاصلة کم به خود اختصاص دادهاند.

شکل  -6انحراف از معیار شاخصهای عملکردی و کالبدی -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900 ،

بددر اسدداس معیددار واریددانس در متغیرهددای شدداخص عملکددردی و کالبدددی -فضددایی در
سکونتهاههای روستایی متتلد

اطدراف شدهر مشدهد ،پدراکنش اید شداخص در روسدتاها

811

شمارۀ سی و چهارم
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ادغامشده با اختلاف بسیار زیاد از همة روستاها بالداتر مدیباشدند و فاصدلة زیدادی بدا سدایر
سکونتهاهها دارند ،در درجة دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری واریدانس را دارا
میباشند و روستاهای در معرض ادغام ،کمتری واریانس را با فاصلة کم به خدود اختصداص
دادهاند.

شکل  -7واریانس شاخصهای عملکردی و کالبدی  -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900،
جدول  -7واریانس شاخصهای عملکردی و کالبدی -فضایی بر اساس ساختار متفاوت
مأخذ :یافتههای تحایق8900،
متغیر

روابط عملکردی و
ویژگیهای کالبدی -فضایی

روستاهای ادغام

روستاهای

روستاهای

نتیجۀ آزمون آماری آنالیز

شده

درمعرض ادغام

باعملکردروستایی

واریانس یک طرفه

50/82±5/3

52/30±9/99

59/20±8/01

P>9/998 F=0/00

شکل و جدول فوق نشان میدهد با انجام آزمون تحلیل واریانس یک راهه ،تفداوت معنداداری در
روابط عملکردی و ویژگیهای کالبدی-فضایی بی سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد.

سال هجدهم
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

کلانشهر مشهد بهعنوان دومی کلانشهر کشور و اولی کلانشهر مذهبی ایدران همدراه بدا
تحولات شدید جمعیتی با گسدترش بافدت کالبددی در دهدههای اخیدر روبدهرو بدوده اسدت،
بهنحویکه گسترش شدید آن بهویژه بعد از پیدروزی انالداب اسدلامی سدبب شدده اسدت تدا
پیامدهای ناشی از سکونت در شهرهای بزرگ ،متوجه شهروندان ای کلانشهر مذهبی گدردد.
بررسی نتایج تجزیه و تحلیل دادهها و برداشتهای میدانی مشتص نمود که اکثر روسدتاهایی
که به شهر مشهد پیوستهاند و در آن ادغام گردیدهاند ،در حایات نوعی اسکان نابسامان را بده
وجود آوردهاند و درعی حال ساکنان ای روستاهای ادغامشده خود را بهنوعی شهری میدانند
و انتاار استفاده از خدمات و امکانات شهر را دارند و شهرداریها و مسئولان شهری را دچار
مشکلات عدیدهای نمودهاند .ای روستاها از نار کالبدی و فیزیکی و حتدی مادری کده در آن
قرارگرفتهاند وضعیت محلوبی ندارند .بسیاری از ای روستاها با پیوست به شهر در طی زمدان
در محدودۀ قانونی شهر جای گرفته و بسیاری نیز در خارج از محدوده در محدودۀ استحفاظی
یا حریم شهر جای گرفتهاند که اگر چارهای برای رشد ناموزون و گسیتته شهر پیدا نشود ای
روستاها نیز رفتهرفته در محدودۀ شهر قرار خواهندد گرفدت .همچندی  ،یکدی از ویژگیهدای
حاشیة کلانشهر مشهد عدم جایهاه قانونی در ناام سلسلهمراتب سکونتهاهی کشور و فاددان
متولی است .نتیجة چنی شرایحی چندگانهی مدیریتی است ،بدی مفهوم که هدر دسدتهاه بده
فراخور مشی و سیاستهای بتشی وزارتتانه متبوع خویش عمل میکند ،لذا بندا بدر ماهیدت
حاشیة شهر مشهد که نه شهر است و نه روستا ،مدیریت شهری کلانشهر مشهد نمیتواندد آن
را اداره کند .از سوی دیهر مدیریت روستایی نیز بهتنهایی توان ادارۀ آن را ندارد ،چراکه مراکز
جمعیتی حاشیة شهر بدهویژه حاشدیة بلافصدل آن متتصدات روسدتا را نددارد .بندابرای  ،ادارۀ
کلانشهر مشهد در گرو تغییر نهرش در مدیریت و الهوهای مدیریتی معمول و متعارف است.
نتایج حاکی از آن است که بدی وضدعیت اجتمداعی و روابدط عملکدردی و ویژگیهدای
کالبدی در سه نوع سکونتهاه های روستایی تفاوت معنادار وجود دارد .روستاهای ادغام نشدده
در وضعیت اجتماعی و روستاهای ادغامشدده در روابدط عملکدردی و ویژگیهدای کالبددی-
فضایی بالاتری نمره را کسب نمودهاند .بدی ترتیب بیشتری معایدب ادغدام سدکونتهاههدای
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روستایی در شهر ،در بُعد مسا ل اجتماعی و فرهنهی بوده است و بیشدتری مزایدای ادغدام از
ناحه نار روابط عملکردی و ویژگیهای کالبدی بوده است .پیامد کلی اید دگرگونیهدا کده
سبب تغییرات همهجانبه در بافت کالبدی و ساختار اجتماعی-اقتصادی شده اسدت ،حداکی از
ای است که سکونتهاههای روستایی پیرامون درمجموع از شرایط محلوبی برخدوردار نبدوده و
رشد ناموزون کلانشهر مشهد هر روز باعث ادغام تدریجی سکونتهاههای روسدتایی پیرامدون
گردیده است .بنابرای  ،بدون افزایش و ایجاد میزان دسترسی بیشتر به منابع و امکانات شهری
و بهبود کیفیت زندگی در نواحی پیرامون ،پیچیدگیها و معضلات ای مناطق مرتبداً وخدیمتدر
میشود .درمجموع ،بنا بر محالعات انجامشده استدلال میشود که با ای رشد شتابان ،علاوه بدر
گسددترش بیرویددة کلانشددهر مشددهد و ادغددام سددکونتهاههای روسددتایی پیرامددون ،مسدداحت
قابلملاحاهای از اراضی حاصلتیز ناحیده بده کاربریهدای شدهری و خددماتی تبددیل شدود.
پرواضح است ای امر میتواند صدمات و خسارات جبرانناپذیری بدر پایدداری شدهری وارد
سازد .ازای رو لازم است با بهرهگیری از محالعات فیزیکی ،اجتماعی و اقتصدادی و توجده بده
زیر ساختارها و امکانات توسعهای در ای نواحی ،با اتتاذ رویکردهای جدید برنامدهریدزی و
با بسترسازی مناسب و بهبود ساختار فیزیکی و عدالت اجتماعی ،زمیندة توسدعة همهجانبده و
دستیابی به پایداری بیشتر سکونتهاههای پیرامون را فراهم نمود.
سرانجام بر اساس محالعات انجام شده در نواحی پیرامونی شهرهای بزرگ و کلان شهرها،
از جمله مشهد که سکونتهاههای روستایی در طول دهههای اخیر به دلایل عدیدهای دستتوش
تحولات و تغییرات بی ساباه ای شدهاند ،ایجاد و تاویت شهرهای میانی و دسترسی بیشتر بده
جاذبههای محیحی ،به طور قابل ملاحاهای باعث کاهش و کم شدن شکاف بی کلان شهرها و
سکونتهاههای روستایی پیرامونی میشود .نمونة ای گونه از شهرهای میانی در محدددۀ مدورد
محالعه ،میتوان با بررسی و اخذ مجوزهای تاسیمات کشوری و لحاظ نمودن ضوابط مربوطه
در دهستان تبادکان ،محدودۀ روستاهای دهرود ،همتآباد و گرجدی سدفلی ،را کده اخیدراٌ بدا
احداث واحدهای مسک مهر در آن ناحیه به شهر مهرگدان نیدز مرسدوم شدده و همچندی در
دهستان طوس در محدودۀ روستای کاظم آباد (مرکز دهستان) وروستاهای پیرامونش ،با تبدیل
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به شهر میانی و تاویت امکانات و خدماترسانی به سکونتهاههای روستایی اطدراف پیشدنهاد
نمود که تا حدودی باعث کاهش سیل شدید مهاجرت به کلانشهر مشهد خواهند شد.
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