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 041ـ  071صص 

 یدهچک

شدهر فضدایی کلدان_کالبددی ةرویپذیری و گسترش بیروند افزایش جمعیت اهداف:

ل و مسدا  هایی همچون الحاق، ادغام و خزش شهری و بروزگیری پدیده، شکلمشهد

یی مناسب به اید  گوپاسخ است. شدهاجتماعی و اقتصادی را باعث  ۀمعضلات پیچید

عملکددردی بدده ناددام اسددتارار و پایددداری ناددام  ، مسددتلزم تحددول در در مسددا ل

 عنوانبددهکددارکردی –ریددزی فضددایی اسددت. پددویش سدداختاریبرنامددهسددکونتهاهی و 

کوشدد یم ،هدای متتلد یاسمارویکردی راهبردی به ساماندهی فضدا در سدحوو و 

گیدری وار و بهرهساماندهی فضایی با تعمیق رویکرد ناامپیچیدۀ ی هاجنبهضم  تبی  

هدا و عملکردهدای متدوازن بده ای برای تعمیدق پیوندد فعالیدتشبکهاندیشة ی از الهو

  .یی نمایدجوچارهکارکردی  –روابط ساختاری  در داریشهرل  مناور پاسخ به مسا

بدا  یلدید تحل یفیتوصدشناسدی گیدری از روشبنا دارد بدا بهدرهپژوهش  ی ا روش:

یرامدون شدهر مشدهد را مدورد های روسدتایی پی، ساماندهی سکونتهاهکاربرد یکردرو

 شناخت و تحلیل قراردهد.

ادغددام  آثددار یشددتری کدده ب دهدددینشددان مدد پژوهشددیهددای یافتدده :/ نتــای هــایافتــه 

 یاجتمدداع هددایبددروز برخددی ناهنجدداری ،پیرامددون شددهری ییروسددتا یهاسددکونتهاه

ی و عملکدردفضایی آن بروز ناکارآمددی _تری  عوارض کالبدیکه از مهم اقتصادی_
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 های روستایی الحداقی در پیرامدون شدهریی سکونتهاهکالبدم گسیتتهی ساختار ازه

 است. 

 یرامدونپ روسدتایی یهاسدکونتهاه اسدت کده حاکی از آن پژوهش یجنتا :گیرییجهنت

 مشدهد شدهررشدد نداموزون کلدانبدا برخوردار نبوده و  یمحلوب یطدرمجموع از شرا

. آوردرا فدراهم مدی یرامدونپ ییسدتارو یهاسدکونتهاهسدایر  یجیادغام تدر گسترش

ی عملکدرد -ییفضدا یکپارچهی با برقراری پیوند ناام سکونتهاهی از طریق ،بنابرای 

فضدایی در  امکان دستیابی به مدیریت متوازن ریشه -ییروستا و تعمیق عملکردهای

 شود.شهری فراهم میکلانمجموعة 

 یی،روستا یهاسکونتهاه ی،ردکارک -یساختار یشپو یی،فضا ساماندهی :هایدواژهکل

 .مشهد شهرکلان ی،اقتصاد -یعملکرد اجتماع

 مقدمه. 0

از  یرپدذیریتأث، همدواره بدا فضا سداز یروهایعوامل و ن یرتحت تأث یانسان هایسکونتهاه

سدکونتهاه یدانم ید اند. در او تحول بوده ییرتغ در حالمتتل ،  یرونیو ب یدرون یندهایفرآ

مدرتبط بده  یاجدزا از که خود متشدکل یاییجغراف هایاز ناامبتشی  وانعنبه یی،روستا های

 یرونیو ب یدرونارتباط ) یاتعامل  ۀنحو یی،د فضا یمکان یهاهو جا یتاز موقع أثرمت یکدیهرند،

اندد شدده یگذر زمان همدواره دسدتتوش تحولدات( خود، دریو مل ایمنحاه ی،محل یاسدر ما

بتدش  کنندۀی تأمسال  یانسال یدر ط ییروستا یهاهاهسکونت .(93.، ص8909،یاری حصار )

 ةتوسعهمزمان با  اخیر دهة چند در اما ،اندبوده ینااط شهر ییو غذا یدیتول یازهایاز ن یمهم

بده  ،از مااصد گوناگون یازهان ی ا تأمی  و هاو تمرکز امکانات و خدمات در آن یشهر ینواح

روندد و تحدول آن از  ید شده اسدت. ا یتحول اساسدچار  یازو ن یوابسته ی ا ی رسدنار م

باعث شدده تدا ناداط  یهر،د یشهرها در طول زمان از سو یو کالبد یزیکیف ةتوسعو  سویک

 هدایپارادوکس شدده و همدواره نسدبت بده سدکونتهاه یدچار نوع یراخ ةدهدر چند  یشهر

 عمددتاً را هداتهاهسدکون ید ا یانتفداع یباشدند و بدا نهداه توجدهیبخود  یرامونیپ ییروستا

روسدتاها  ید ا ی ساکن یهرد یسوبدانند. از  یندهخود در آ یزیکیف ةتوسع یازهاین کنندۀی تأم

 یجذب و الحاق به نااط شدهر یلبدانند و تما یوابسته به نااط شهر پیش ازیشبخود را  یزن
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شهرها  یرامونپ ییروستا یهاسکونتهاه ینیرشد شتابان شهرنش کند. یداپ افزایش هاآن یاز سو

تهران، مشدهد و  یرنا ییشهرهاکلاندر مورد  یژهوبه یدتهد ی قرار داده است. ا یدرا مورد تهد

و  یهدر حاشد ییروستا یهاسکونتهاهاستارار  ،ی . بنابراستا یبزرگ و متوسط، جد یشهرها

 وندهدو گهمدواره بدا  یرندگیم شهر قرار یکه در معرض گسترش کالبد یمراکز شهر یرامونپ

 ،یرامدونیپ یروسدتاها ی،شدهر ةتوسع یشرویو پ گسترشدلیل  به .8 :شوندیم چالش مواجه

و  یاجتمداع -یتحولات اقتصاد. 5. دارندقرار  یبافت و عملکرد یاستحاله و فروپاش درخحر

شددده و  ییندده روسددتا یندده شددهر یفضددا یجددادبسترسدداز ا ،کالبددد روسددتا یرونددیب یروهدداین

مسک  انالداب  یادبنسازد )یمرا فراهم  هاهیناام سکونت یارکردک -یساختار یتتهیگسازهم

 یافتدهتوسعهاقتصادهای کمتر  که دارای توسعهدرحال یکشورها در (.82، ص ،8930، یاسلام

 ییگدو. پاسدخاستبرخوردار متفاوت یاز سرشت ییفضا یزیرمسا ل مرتبط با برنامه، باشندیم

 یوۀدر ش تحول راهبردی سازگار و یزیربرنامه یتبلمستلزم گسترش قا ل، مسا ی مناسب به ا

ی راهبدردی بده سدامانده یکردیرو عنوانبهکارکردی،  -ساختاری  یشگذاری است. پوبرنامه

ضدم   ،کوشددیم ی ،ندو یاجتماع یایمتتل ، در قالب جغراف هاییاسمادر سحوو و  فضا

 در داریشهر ل برای مسا ،یافتههتوسعدر جوامع کمتر  ییفضا یسامانده پیچیدۀ هایجنبه یی تب

بدر  ،رویکدرد ید ا .(8.ص ،8908سعیدی،) یدنما ییجوچاره هاآن کارکردی-روابط ساختاری

جغرافیدایی،  هاییددهپدکدارکردی تمدام وار است که میان اجزای ساختاری و ای  واقعیت است

، برقرار است. انکاریرقابلغ، مناطق و نواحی، نوعی پیوند تنهاتنگ و روستاها، شهرهاهمچون 

اقتصادی  -در ای  چارچوب، ساختارهای کالبدی در ارتباط تنهاتنهی با ساختارهای اجتماعی

پدژوهش و ئلة ریدزی مسدبا عنایت به طدرو. (88. ص ،8900، یدیسع ،یمحب بیهدلی،است )

اساسدی  مؤلفةچهار های روستایی، کارکردی در تحولات سکونتهاه -ارزیابی پویش ساختاری

اکولوژیک، اجتمداعی، اقتصدادی و -ریزی شده است. ای  چهار مؤلفه عبارتند از: محیحیوطر

هدا، یدک از مؤلفدهیابی دقیق در هرفضایی و روابط عملکردی. به مناور تحلیل و ارز -کالبدی

-)متغیرها(، نماگرها تعیی  شده است. از سوی دیهر در راستای سنجش ای  مؤلفده هاشاخص

شهر مشهد در قالب سده گونده، های روستایی پیرامون کلانرها( سکونتهاه)متغی هاها، شاخص
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-یافته، ب( در معرض ادغام، ج( با عملکرد روستایی طباههای روستایی ال ( ادغامسکونتهاه

 اند.بندی شده

روسدتاها و توجده بده  یساختار هاییژگیو یبررس یقاز طر یقتحا ی در ا ،اساس ی ا بر

و مشدکلات  تهدیددها و هدافرصدت تریدقدقبهتدر و  شناسدایی بدا و هانآ یکارکرد هایجنبه

 فضدایی یزیربرنامدهدر راسدتای  اسدبمن ییاجرا یسازوکارها ةارا  به، شدهادغام یروستاها

بده  ی مورد محالعدههاسکونتهاه انسانی-بهبود شرایط زیستی به منجر ایم که در نهایتپرداخته

 .شودیم نحوی محلوب

 تحقیقپیشینۀ . 2

 یرفتریدانام و طالشدی ،پدژوهشناحیدة شناسدی موضدوع و یشینهردیابی در ادبیات و پبا 

در  نشدینییهحاش یندۀآو  ییروستا هایسکونتهاه یداریناپا» تحت عنوان ای(، در مااله8900)

حاشدیهاگدر  دهددینشان مد آمدهدستبه یجنتا .اندداده انجام یجامع ةمحالع «یرضو خراسان

 یفدیک یارتاداو  یبه ناش عملکدرد و نشود یسامانده یشهر هایهسکونتها یمحر رد ینینش

-کوچک هایسکونتهاه یمنجر به فروپاش امر ی ا توجه نشود، ییروستا هایسکونتهاه یکالبد

خواهدد شدد کده  یررسدمیاسدکان غ یدۀپدو  یشهر هایسکونتهاه یراموندر پ ییاندام روستا

 (.8900 ،یانفتر یرامو  یطالشآورد )خواهد را به وجود  ایهناام منحا یداریاثرات آن ناپا

 شهرهاکلان یمحر یروستاها یبر ضرورت سامانده یلیتحل»(، به 8900) زادهیو هاد شایان

 شددهانجام ایو کتابتانده یبه روش اسناد یقتحا ی ا .اندپرداخته «مشهد شهرکلانبر  یدبا تأک

 یدر مناطق اطراف شهرها و مشکلات ناش یشهر ةوسعت یانداز کل -اساس چشم ی ا است. بر

 یمترسد یفیتوص صورتبهشهر مشهد  ۀمحدوددر  یزن یو در سحح مل یاز آن در سحوو جهان

 یاساسد از عوامدل یزیربرنامدهو  مددیریت ضدع  که دهدینشان م یقتحا یجاست. نتا شده

و  یریتمدد یبدرا خداص یشهرهاست و بدون وجود راهبدرد یمدر حرمشکلات  یجادکنندۀا

لدازم  ،بنابرای . شودیتر میروز بحران مناطق هر ی شهرها، مشکلات ا یمحر یناارت بر اراض

و  یانشدا) یرنددگقدرار  یدقواحدد و نادارت دق یریتشهرها تحدت مدد یرامونپ یاست اراض

 (.8900 یزاده،هاد
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وهدای نیر»و تحایای دیهدر تحدت عندوان  5995در سال  5، اسکات5992در سال  8دوگان

بدر روی شدهرهای چدی   9توسط تینگ وی ژاندگ« و ناش حکومت در پراکندگی ی بازار زم

میلیون هکتار زمی  کشاورزی از بی  رفته  0/2که حاصل تحایااتش ای  است که از  شدهانجام

آن در اثر الهوی گسترش افادی و  پنجمیک، 8001تا  8001های یا تغییر کاربری داده بی  سال

های دهندگان کرانهاست گسترشمعتاد حت ساختارهای شهری درآمده است. وی پراکندگی، ت

روی  و ازاند در شهر زمی  داشته باشند اند که نتوانستهشهری، در حایات همان فارای شهری

، 5999ژاندگ،اندد )های شدهرها گردیددهاجبار اقتصادی مجبور بده اسدکان در پیرامدون و لبده

سال گذشدته  59در بارسلونا طی  0شده توسط آنجل و لوپز تحایاات انجام(. 855-898.صص

 «افزایش جمعیت در نواحی حریم شهر به دلیل توسعه شبکه حمل و نادل»دهد که نشان می

، 5989تغییرات ساختاری فضایی زیادی را در ای  نواحی به وجود آورده است )آنجل و لوپز، 

شهرها را در شدهر  –روستا توسعة »ع (، موضو5988) 2، اسلیوزاس و گرتم ها و  (.582 .ص

شهرها پاستی منحای از سدوی  –آنان روستا  نار ازدهند. قرار می محالعه مورد« چی « شنزن»

آیدد. لدذا اقتصادی سریع و تحولات اجتماعی به شمار میتوسعة مهاجران روستایی به شرایط 

و هدم مهاجران روستایی هم برای  یزآمفاجعهرویکرد تتریب ای  فضاها توسط دولت اقدامی 

، گوانگ جی  تیان (.58 .ص ،5988)ها و، اسلیوزاس و گرتم ، برای اقتصاد شهر خواهد بود 

اثدرات و تغییدرات شددید شهرنشدینی در » ای در خصدوص(، در ماالده5980) 1 کیاو و گداوو

اندد. انجدام دادهتحایاداتی « چی  یشهرکلانساختار و کارکرد نواحی روستایی پیرامون مناطق 

محاادان بدر اید  اسداس بدا  است.اسنادی بوده  –تحلیلی صورتبهکار در ای  تحایق روش 

بده اید  نتیجده  5990و  5992، 5999، 8000، 8030هدای های لندست در سالاستفاده از داده

سدال  99هزار از روستاهای چی  را در طدول  099اند که شهرنشینی در چی ، بیشتر از رسیده

اسدت.  یافتدهکداهشدرصد جمعیدت روسدتایی  0/90برده است. طی ای  مدت گذشته از بی  

                                         
1. Doygun. 

2. Scott. 

3. Zhang. 

4. Angel & Lopez. 
5. Hao,  Sliuzas, and Geertman. 

6. Tian, Qiao, Gao. 
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تری  ویژه پک ، مهمهب چی  یشهرهاکلانها نشان داده که در پیرامون همچنی  نتایج تحایق آن

. صصد ،5980، کیاو و گاوو،تیانباشد )ای میحاشیه گسترش روستایی، یدر نواحع توسعه نو

501-593). 

 یدی و تب تهدیددها و هافرصت یلو تحل یقدق ق در شناسایی و بررسیوجه تمایز ای  تحای

محلوب و  یبه چارچوب یابیراهکار و ره ةارا ادغام شده به مناور  هایوضع موجود سکونتهاه

درمعرض ادغدام، در  هایگاهسکونت یانسان -یستیز یطو بهبود شرا یمناسب جهت سامانده

و  یاقتصاد و یواجتماع یو فرهنه یکیام اکولوژنا یکارکرد - یساختار هاییصهقالب خص

 یی بوده است.فضا -یکالبد یاتخصوص ی همچن

 . روش تحقیق3

 یآمدار ةجامعد .باشدیم ییو استارا یلیتحل - یفیبا روش توصو  یکاربرد حاضر یقتحا

 شمال شهر مشهد است ۀمحدوددر  واقع ییو روستا یشهر هایپژوهش شامل سکونتهاه ی ا

 .  (8جدول)
 

 0331سال مورد مطالعه براساس سرشمارینمونۀ خانوار ساکن و حجم تعداد آبادی، جمعیت،  -0 جدول

  8909شهرداری مشهد،  –و مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات  8909مأخذ: مرکز آمار ایران 
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 مشهد یدو شهردار ةمنحاشش  یةناحاختصاص به  یشهر هایسکونتهاه ،محدوده ی در ا

 938( تعداد 89190) یساک  شهر یتاز روش کوکران و با توجه به جمع یریگهرهبا ب که دارد

 هاییدر قلمرو دهستان طوس و بتش یزن ییروستا هایشده و سکونتهاهخانوار نمونه انتتاب

خدانوار مدورد تمدام  59از  یشبد ییروسدتا هایسکونتهاه یتمام از دهستان تبادکان است که

ای و میددانی یداز از روش کتابتاندهموردنی اطلاعدات آورجمدع. جهدت اندقرارگرفته یشمار

 هامارنامهاز آ ایکتابتانه روش در است. شده استفادهنامه، مصاحبه و مشاهده( )شامل پرسش

 از ،میدانی روش در .شد یبرداربهره یتوپوگراف هایناشهو  هایسرشماردر  آبادی و اطلاعات

 هدایجهدت سدکونتهاه ( وشدهادغام)مناطق  یشهر ایهنامه جهت سکونتهاهسه نوع پرسش

مربوط بده  ةنامپرسشاست که  شده استفاده (در معرض ادغام و ادغام نشده مناطق) ییروستا

-مربوط به سدکونتهاه هاینامهپرسش نوع دو و باشدیسؤال م 90 یدارا یشهر هایسکونتهاه

 یی،فضدا - یکالبدد هداییژگیو و یردروابط عملک ةنامپرسش: اندگونهبر سه  ییروستا های

طی  لیکرت( ) یاگزینه 1سؤال  859حدود از  که یاجتماع ةنامپرسشو  یاقتصاد ةنامپرسش

 شدده انجدام یپرسشهر8902دوم سال نیمة در منام  یتصادف صورت به و است شده استفاده

 شده استفادهنشده  یتهدا یانامنام و  ةمصاحباز روش  یازموردناطلاعات  یلجهت تکم. است

 قابدلخاص نبدوده و  یبترت یدارا شدهیطراحمزبور ابزار سنجش و سؤالات  روش دراست. 

 هدایدر سدکونتهاه یو معتمددان محلد مددیران نتبهان، با عمدتاً ها. مصاحبهباشدیم انعحاف

 هاییددگاهد خانوار از ةنامپرسش ییروا یبررس یبرا صورت گرفته است. ییو روستا یشهر

 ةتوسدع ی،شدهر یدزیرو برنامه یاجغراف یی،روستا یزیرو برنامه یاجغراف هایکارشناسان رشته

-نامدهپرسش یاییپا یااعتبار  یبررس مناور بهاست.  شده گرفتهبهره  یشناسو جامعه ییروستا

مورد  موردمحالعه یهادر سکونتهاهدو مرحله  یها طنامهپرسش ،یلپژوهش، پس از تکم های

 درآمده یینها صورتبهشده و سپس  SPSSافزار نرم وارد هادادهقرارگرفته و  ین مادماتآزمو

در نار  هایاز معرف یکهر  یآلفا برا یبکرونباخ مادار ضر یاست. با استفاده از روش آلفا

 یدهتجز روش .اسدت یدقتحا یریگانددازهابدزار  یاییپا از نشان که باشدیم 02/9، شده گرفته

بدا مانند میانهی ، انحراف معیدار و واریدانس  توصیفی آمار از استفاده با هاداده یارآم وتحلیل

پدژوهش و ارزیدابی مسألة  یزیرطروبا عنایت به  است. شدهانجام SPSS افزاراز نرماستفاده 
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اساسددی مؤلفددة روسددتایی چهددار  یهاسددکونتهاهکددارکردی در تحولددات  -پددویش سدداختاری

اکولوژیک، اجتمداعی، اقتصدادی و -چهار مؤلفه عبارتند از: محیحیاست. ای   شده یزیرطرو

، هامؤلفدهیدک از  تحلیل و ارزیابی دقیق در هر مناور به فضایی و روابط عملکردی. -کالبدی

در راسدتای سدنجش اید  ، اسدت. از سدوی دیهدر شدده یی تع نماترهامتغیرها(، ها )شاخص

مشدهد در قالدب سده  شهرکلانروستایی پیرامون  یهاسکونتهاهمتغیرها( ها )شاخص، هامؤلفه

روستایی ال ( ادغام یافته، ب( در معرض ادغام، ج( با عملکرد روستایی  یهاسکونتهاهگونه، 

مرکدز  عنوانبدهاید  شدهر  شدهر مشدهد،در شناخت قلمرو جغرافیایی کلان .اندشده یبندطباه

دارد رقی استان خراسان رضوی قرار در شمال ش مساحت یلومترمربعک 950با شهرستان مشهد 

عدرض شدمالی و دقیاة  83درجه و  91(. ای  شهر در 0.ص ،8905،شهرداری مشهد ةآمارنام)

 ،8900، اسدت )رضدوانی شددهواقعگرینویچ  مبدأطول شرقی نسبت به دقیاة  91درجه و  20

از جنوب بده  شهرکلانباشد. ای  متر می 8929(. ارتفاع متوسط ای  شهر از سحح دریا 53.ص

از غدرب بده  ،از شرق به شهرستان سدرخس ،های هزارمسجدهای بینالود، از شمال به کوهکوه

(.بر 5.ص ،8933، )طرو جامع مشهد گرددیمنیشابور محدود  ( وینالودب)شهرستانهای چناران، 

، 8902عمدومی نفدوس و مسدک  سدال  یبر سرشدماراساس آخری  تاسیمات سیاسی مبتنی 

هدا از ، رضویه و مرکزی اسدت و بتشاحمدآباد: یهانامد، شامل سه بتش به شهرستان مشه

، 8902 یدران،)مرکدز آمدار ا اندشدده یلتشدکروستا و آبادی دارای سدکنه  523دهستان و  88

، وضعیت شهرنشینی در کشور، اسدتان و شهرسدتان عمل آمدهه ارزیابی به با توجه ب .(50ص.

است، با علم به  یافتهکاهشدرصد روستانشینی  برعکسو  هیافتیشافزامشهد در طول دو دهه 

های روسدتایی بیشدتر از منداطق اینکه درصد رشد طبیعی جمعیت طی ای  مدت در سکونتهاه

تری  دلیل افزایش شهرنشینی، مهاجرت روستانشینان به مراکز شدهری شهری بوده است، عمده

دهد که درصدد شهرنشدینی نشان می درصد شهرنشینی در کشور، استان و مشهدیسة ماا است.

نسبت به درصد شهرنشینی کشور و استان بیشتر  8909تا  8912های شهرستان مشهد طی سال

بده  یاسدتانبرونشدده  استان به خاطر ای  است که مهداجران وارد است. دلیل ای  افزایش در

شهرنشدینی مدورد افدزایش درصدد  اندد، امدا درنااط شهری سدکونت گزیدده در یشترباستان 

ای  است که طبدق  هگفت یکی از دلایل عمد توانیمشهرستان مشهد نسبت به استان و کشور 
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بده درصدد شهرنشدینی  ،بنابرای . اندتعری  قانونی برخی از نااط روستایی تبدیل به شهر شده

 (.8902 ،قیهای تحاافته)مرکز آمار ایران و ی اضافه و از درصد روستانشینی کم شده است
 

 
 دو شهرداری مشهد به تفکیک نواحی موقعیت منطقۀ -0شکل 

 8902، دفتر محالعات فرهنهی و اجتماعی شهرداری مشهدخذ: مأ

 

مشهد در حد  شهرکلانغرب وغرب  در شمالدو، منحاة شهرداری تحت ناارتی محدودۀ 

قرار دارد. مسداحت آن حددود قوچان درغرب  -در شرق و بزرگراه مشهد محور کلاتفاصل 

شدود و یمنفدر بدرآورد  002099 بر بالغاست. جمعیت آن  شده محاسبهیلومترمربع ک 91/950

مرکز جمعیتدی  09بیش از  باشد که دردارای بیشتری  تعداد روستا و شهر  در بی  مناطق می

)شدکل  (83. ص ،8902شده است )مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشدهد، یع توز

گذشدته دهدة در طی چندد  شدهادغامروستایی  یهاسکونتهاهای  منحاه که دارای بیشتری  (.8

حورهدای حدول م ،ای  پژوهش ةمحالع مورد ۀمحدودباشد که بوده است شامل شش ناحیه می

که از بیشتری  تمرکز جمعیدت برخدوردار  شدهواقعشش  ناحیةطوس در جادۀ قوچان و جادۀ 

رود طوس تا رودخانه کشد جادۀ  فاصل در حد هاییآباداز  ملاحاهقابلکم است. همی  ترا
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 جدامع در طدروقدانونی محددودۀ مدرز  عنوانبه محور طوسشود. جالب آنکه مشاهده مینیز 

مدیریت است )برآورد شده  مربع یلومترک 90/19حدود شش ناحیة است. مساحت  شده یی تع

مسداحت منحاده دو  درصدد 15/80حددود  ( که8902تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد، و رآما

شهرستان  یاز توابع بتش مرکز آبادکاظم یروستا یتاست به مرکز یطوس، دهستان .باشدیم

مشهد محسوب  یاز مناطق گردشهر یکیدهستان  ی ااست.  یمشهد در استان خراسان رضو

اسداس آخدری  بدر . در آن قدرار دارندد یطدوس و آرامهداه فردوسد یتیو شهر تدار شودیم

خانوار( بوده است کده  58090نفر و ) 30900، جمعیت ای  دهستان 8902سرشماری در سال 

 تعداد .(8902مرکز آمار ایران،باشد )نفر می 0/9در ای  سرشماری متوسط بعد خانوار دهستان 

روسدتا  0روستا دارای سدکنه و  28و آبادی بوده که  روستا 22های ای  دهستان کل سکونتهاه

وستا از جمعیدت بالدای ر 02و با توجه به اینکه تعداد  ر زمان سرشماری غیرمسکونی بودندد

سدکونتهاه  02شدامل  ،در ای  دهسدتان محالعه مورد ۀاند، محدودبوده خانوار برخورداربیست 

شهرستان  ةحومبتش  ةگانهفت یهادهستاننام یکی از دهستان تبادکان،  است.بوده روستایی 

و  سلحان واقدع اسدتمت شمالی کوه قره  دهستان در خاور شهر مشهد تا قسمشهد است. ای

است و بدر به مرکزیت روستای فاز تبادکان  دهستان .است نفر 233398جمعیت آن در حدود 

 19و آبادی بوده کده  روستا 10های ای  دهستان ، تعداد کل سکونتهاه8902اساس سرشماری 

(. 8902آمار ایران،مرکز بودند ) یرمسکونیغن سرشماری روستا در زما 0روستا دارای سکنه و 

 ۀاندد، محددودروستا از جمعیت بالای بیست خانوار برخوردار بوده 90با توجه به اینکه تعداد 

 است.بوده سکونتهاه روستایی  90در ای  دهستان شامل  محالعه مورد

 . مبانی نظری تحقیق4

تنها از فضدا توسعه، نده یزیربرنامه یزو ن یهامروزه در مباحث مرتبط با محالعات سکونتها

 یفضدا یی،روسدتا یفضدا ی،شدهر یفضدا یی،فضدا یزیربلکه از برنامه یت،کل یکدر قالب 

 یداسما یبر مبنا یوستهو شناخت فضا پ یاساس، بررس برای  .شودیم یادو مانند آن  یامنحاه

(، ایمنحاده یداو  یکشدور ی،انبزرگ )جه یاسدر ما یی، فضاروی ازا .رسدمیبه انجام  ی مع

کوچدک )دهکدده، مزرعده،  یداس( و ماییروستا یاو  یشهر ی،محل ای،یهمتوسط )ناح یاسما
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. ، ص8903کشور،  هاییاریده و های)سازمان شهردار یرندگیقرار م یبررس محله و ...( مورد

ا بدوده و اگدر شهره یجادو اساس ا یهناران معتادند که روستا پاو صاحب یشمندان(. اند180

هدا، درواقع با توجه به اصدل مکمدل بدودن فضداها و مکان یست.شهر هم ن یم،روستا را بردار

 هاسکونتهاه و مفهوم نتواهد داشت. یمعن یی،روستا ةتوسعبدون  یشهر ةتوسعو  یمل ةتوسع

 یدلبه دل ییو روستا یشهر هایسکونتهاه یژهوبه کنند،یباز عمل م هایناام صورتبه امروزه

 یکددیهرو بده  یکدیهرندد یرشدت تحت تأثدارند، به یکدیهرکه با  یاروابط متنوع و گسترده

 یو شدهر یملد ةتوسع ینددر فرآ ییروستا ةتوسع یزیربرنامه یجه،دارند، درنت یازو ن یوابسته

 یبه معند یر،اخ قرنیمن یط یژهوبه هاشهر است. گسترش شتابان مادر یرناپذو اجتناب یضرور

 دارد یاست که اغلب کاربرد آن بدار منفد یرامونپ ییروستا یگسترش شهرها در نواح« فاقات»

 از هدایتمکان فعال ییرو تغ ییجابهجا یجةنت درکه  یندفرآ ی در ا (.020.ص ،8،8002)آیودری

 هداییداناز جر یدادیز ۀگسدتر(.5.ص ،8000، 5آنداسدهدد )یرخ مد یرامونبه پ مرکزی شهر

آبرامسدون و دهندد )یجهت مد ییرتغ یراموناز مرکز به پ یاقتصاد هایصتو فر گذارییهسرما

 یهاعرصده یسدوبه ی معد یشدهر ۀحدوز یک مرزهای ی کهزمان (.59.ص ،9،5995کامنسکی

-یرا به خود ملحدق مد یرامونیپ ییفضا یو اجزا یابدی( گسترش میی)اغلب روستا یرامونیپ

شدهرها،  یدةرویبدهجوم  ی جهت ماابله با ا باید .شودیم یدارپد یالحاق شهر یاادغام  سازد،

 ی بدا تددو یزانرو برنامه ی و دولتمردان و مسئول یردلازم صورت پذ یماتو تصم یزیربرنامه

آن  بداریدانو ز یاثرات منف یو برا پیشهیری نموده یتتهگسگسترش لجام ازلازم  هاییاستس

برخی از ناریدات  حوزۀ پیشینة پژوهش،در  ،سوی دیهراز  .یندنما یزیرو برنامه یشیاندچاره

 یدةنارهدانس بوبدک،  یبربهرهداری یهسرما ناریة و رویکردهای ناری نیز قابل توجه است.

 یی،روسدتا ةجانبدهمه ةتوسع یةنار ی،شهر -روستا  ةتوسعیة نار ی،ذهن یاتبزرگ شهر و ح

ست کده مفداهیم متتلد  آشکار ا ( و ... .یوفرد) ییروستا ةتوسعو  یشهر یکارکردها یةنار

- شده، مدورد وپرداخته ساختههای معی  یدگاهدعلمی هرکدام برای بیان نکات پنهان در پس 

 یدانتوسط هانس بوبک جغراف یادر جغراف یکارکرد -یساختار یکردرو گیرند.استفاده قرار می

                                         
1. Audry 
2. Anas 

3. Abramson and Kamensky 
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. بده یدبتشداصدالت  یزعملکرد ن یابوبک علاوه بر ساختار به ناش  .الاصل محرو شد یشیاتر

کده  ییهازد، عرصدهپردایم یکارکرد–یساختار یهاعرصه یعمدتاً به بررس یااو جغراف یدۀعا

هسدتند. در  یصو تشدت یدی قابل تب یکارکرد-یساختار اظلح بلکه از ی،لحاظ مکان تنها ازنه

 ییسدوهدم یداگونداگون  هداییددهپد یهماهنه یقاز طر یساختار ةعرص یک ،چارچوب ی ا

موجود و  یژهو یروهاین یمکان یرتأث ةواسحبه یکارکرد ةعرص یک ی اکنده، همچنپر هایهدف

 یکارکردهدا ی،هر سداختار کهتوجه داشت  ید. البته باشودیم ی مؤثر در آن مشتص و تعر

 یرپدذکارکرد متناسب بدا خدود را امکان یهر ساختار دیهر، عبارته ب .طلبدیخاص خود را م

 ید بر ا یکارکرد -یساختار یشمتتصر، پو ی بر اساس ا .(2 .ص ،8933 سعیدی،) سازدیم

تدوان در بافدت یمثال، نمدعنوانکنند. بدههم عمل نمی از مستال هایدهپد یباور است که اجزا

 یدب،ترت ی بدود. بده همد توجدهیآن ب یکدارکرد ةدامندسکونتهاه دخالت کرد و به  یککالبد 

 ییسالم داشت، بدون وجود روستاها یز شهرهاا یانتاار برخوردار ی ،سرزم یکدر  توانینم

بود، بدون حضور فعال صدنعت  یکشاورز ییشاهد شکوفا توانینم یاو بالعکس.  یافتهتوسعه

حفد،،  یکشدور بدرا ییروسدتا یهاناام سکونتهاه یتاًنها .(80.ص ،8909یدی،و خدمات )سع

-توسعه یکردهاینمودن رو یاتتاذ و عمل یازمندمتعدد در ناام خود ن یفضاها یاییثبات و پو

-یاجتمداع یدک،اکولوژ یحی،مح یو با در نار گرفت  روابط و ساختارها یداریبا تفکر پا ای

 یسدتمفضدا و س ،امدر ی تا به سبب ا باشندیم یکدیهربا  ییفضا -یو مکان یاقتصاد ی،فرهنه

 بدوده باشدد. گوناگون برخوردار یهادر ابعاد و جنبه ییو شکوفا یداریثبات، پا یکمزبور از 

را  ییو روسدتا یشدهر یونددهایمناسب، پ هاییزیرو برنامه هایاستبا اتتاذ س باید همچنی 

 یجدادو به نفع شهرها بدوده و بدا ا سویهیک یشهاصلاو روابط گذشته که هم با نمود و یتتاو

تعادل  و سرانجام یاتعادل منحاه ینةزمساختارها و کارکردها،  یانم یو هماهنه یهارتباط دوسو

 را فراهم نمود. یدر سحح مل

  های تحقیق. یافته1

شدهر کلدان ی عندوان دومددارد که شهرمشهد بده ی ااز یتهمواره حکا یپژوهش یهایافته

 -یسدتیو نادش تور مانند وجود حرم امام رضدا)ع( یمتتلف یلبه دلا یراخ ةده چند در یران،ا
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)نههبدان  یشهر-روستا یدشد یهاجرتمها (،80، ص. 8901زاده، و عباس)رهنما  آن یمذهب

 گسترش و ،یرهغ و (50، ص. 8930)عارف زاده،  یدولت یاهیاستس (،80ص. ، 8908، یمرو

 ی،نامحلوب اجتمداع یامدهایپه ئلمس ی تجربه کرده است که ا را یقابل توجه یریکیف ةتوسع

 یرامدونپ ییروستا یها تهاهبه خصوص باعث ادغام سکون و داشته یحیمحیستز و یاقتصاد

 است. شده

هدای روسدتایی در پدذیری و تکدوی  و ادغدام سدکونتهاهشکلنحوۀ کنکاش در  مناوره ب

های اجتماعی، : ال ( شاخصهمچون ها و معیارهای کلانشاخص پیرامون کلان شهر مشهداز

فضدایی، جهدت تبیدی   -یو کالبددهدای عملکدردی های اقتصادی، ج( شاخصب( شاخص

در  یشداخص اجتمداع. با توجه به متغیرهای شده است استفادهروستایی ساختار سکونتهاهی 

معددل  مجمدوع در ییعملکرد روسدتاهای متتل  اطراف شهر مشهد روستاهای با سکونتهاه

های متتل  شاخص ازنار، ولی ای  روستاها باشندیمها دارا بیشتری نسبت با سایر سکونتهاه

 (.5جدول ) یرندگیممتفاوتی قرار  یهارتبه در
 

 ساختار متفاوتاجتماعی بر اساس  یهاشاخصمیانگین، انحراف معیار و واریانس  - 2جدول 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 
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خیلدی رتبدة  شدهر مشدهدد روستایی در روستاهای با عملکر ،متغیرهای مشارکتیدر باب 

، همچنی  باشدیم مشاهدهبلقامشهودی  صورتبهای  اختلاف  کهیطوربه باشندیمبهتری دارا 

و  شدهادغامنسبت به سایر روستاها ) یترمناسبدر ای  روستاها شورای روستا دارای کارکرد 

دولتی مانند بنیاد مسک  و جهاد کشاورزی نسبت  یهاسازمانباشند، ولی در معرض ادغام( می

 ازهمچندی  باشند، مینشده از رضایت کمتری برخوردار به سایر روستاها در روستاهای ادغام

تری نسبت به سایر روستاها دارند، روستایی وضعیت مناسب با عملکردروستاهای  ،جرایم نار

در سدبت بده روسدتاهای مشهد ن شهر وستاها تمایل بیشتری به سکونت درولی ساکنی  ای  ر

اعی در معیار انحراف معیار در متغیرهای شاخص اجتم بر اساس دارند. شدهو ادغامادغام  حال
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بدا  یپراکنش اید  شداخص در روسدتاها ،روستایی متتل  اطراف شهر مشهد یهاسکونتهاه

 ی بیشتر شدهادغامدوم روستاهای درجة باشد و در روستاها بالاتر می ةعملکرد روستایی از هم

و روستاهای در معرض ادغام، کمتری  انحراف معیار را به خود  باشندیمانحراف معیار را دارا 

 .انددادهصاص اخت

 

 
 اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت یهاشاخصانحراف معیار  -2شکل 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 

روسدتایی  یهاسدکونتهاهتغیرهدای شداخص اجتمداعی در معیار واریدانس در م بر اساس

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

دوم روسدتاهای درجدة هدا دارد، در زیادی با سایر سدکونتهاهفاصلة و  باشدیما بالاتر روستاه

و روستاهای در معرض ادغام، کمتری  واریدانس  باشندیمواریانس را دارا  ی بیشتر شدهادغام

 .انددادهرا به خود اختصاص 

اوت دهدد کده بدا انجدام آزمدون تحلیدل واریدانس، تفد، نشان می9شمارۀ شکل و جدول 

  بی  سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد. وضعیت اجتماعی روستامعناداری در 
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 اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت یهاشاخصواریانس  -3شکل 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 

 بر اساس ساختار متفاوت یاجتماع یهاشاخص یانسوار -3 جدول

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 متغیر
روستاهای 

 ادغام شده

روستاهای    درمعرض 

 ادغام

روستاهای 

 باعملکردروستایی

آزمون آماری آنالیز نتیجۀ 

 واریانس یک طرفه

 F 999/9=P=22/1 20/90±90/9 13/99±90/0 59/99±09/5 وضعیت اجتماعی

 

متتلد  اطدراف شدهر  یهاسکونتهاهدر  اقتصادی و معیشتیشاخص  در ارزیابی عملکرد

-یرا دارا مد هاسدکونتهاه یرنسبت با سا یشتریمجموع معدل بدر شدهادغام یتاهامشهد روس

 یرنددگیمدقدرار  یمتفداوت یهارتبدهمتتلد  در  یهاشداخص ازنارروستاها  ی ا یباشند، ول

 .(0)جدول 
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 بر اساس ساختار متفاوت قتصادیا یهاشاخص یانسو وار یارانحراف مع ،نیانگیم -4جدول 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 
 

خیلدی بهتدری دارا رتبدة در شدهر مشدهد  شددهادغاممتغیرهای معیشتی روستاهای  نار از

 یدر بدی  متغیرهدا. باشددنمدی مشداهدهقابلمشدهودی  صدورتبهولی ای  اختلاف  ،باشندیم
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، جهاد کشاورزی در ایجداد درآمدد روسدتاییان هاییتفعالناش و متغیرهای  ،متتل  معیشتی

میدزان و  برخورداری از تکنولدوژی زراعدی نایدر تراکتدور، در روستا دستییعصناید میزان تول

مشدهد بالداتر از سدایر  در شدهر شددهادغامدر روسدتاهای  واحدهای مسدکونی ۀاجارافزایش 

حدوزۀ در  یبررسد موردمتغیرهای  نار ازولی در روستاهای در حال ادغام  ،باشندیمروستاها 

 یاقتصاد هاییتفعالمشارکت مردم در  ، میزانشتغال و بازار کارا یتوضعمعیشتی، متغیرهای 

، درآمد ی در تأم یکشاورز ، ناشدرآمد روستا ی در تأم یخوداشتغال یهاکارگاه ، ناشروستا

ی( و خدمات یروین یبیتعداد تاردرآمد ) ی خدمات در تأم ، ناشدرآمد ی صنعت در تأم ناش

بده  با توجدهو  مجموع درباشند، ی بیشتری  امتیاز میی دارااز آب کشاورز یبرخوردار میزان

دست آمده از متغیرهای معیشتی و اقتصادی روستاهای با عملکرد روستایی فاط در ه میانهی  ب

 .باشندیمنسبت به سایر روستاها دارای امتیاز بالا  برخورداری از زمی  کافی زراعیمتغیر 

هدای معیشتی در سکونتهاه -شاخص اقتصادیمعیار، انحراف معیار در متغیرهای  بر اساس

 صدورت بده شده ادغامروستایی متتل  اطراف شهر مشهد پراکنش ای  شاخص در روستاها 

دوم روستاهای ادغدام بیشدتری  انحدراف درجة باشد و در روستاها بالاتر می ةمشهودی از هم

عیدار را بده خدود حدراف مباشند و روستاهای با عملکرد روستایی، کمتدری  انمعیار را دارا می

 اند.اختصاص داده

 

 
 اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت یهاشاخصانحراف معیار  -4شکل 

 8900یق، های تحاافتهمأخذ: ی
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های روستایی متتل  معیار واریانس در متغیرهای شاخص معیشتی در سکونتهاه بر اساس

همة با اختلاف بسیار زیاد از  هشدادغامپراکنش ای  شاخص در روستاهای  ،اطراف شهر مشهد

دوم روستاهای با درجة ها دارند، در زیادی با سایر سکونتهاه ةباشند و فاصلروستاها بالاتر می

و روستاهای در معرض ادغدام، کمتدری   باشندیمعملکرد روستایی بیشتری  واریانس را دارا 

 اند.کم به خود اختصاص دادهة فاصل باواریانس را 
 

 
 اقتصادی بر اساس ساختار متفاوت یهاشاخصواریانس  -1شکل 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 

 بر اساس ساختار متفاوت یاقتصاد یهاشاخص یانسوار -1ل جدو

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 متغیر
روستاهای 

 ادغام شده

روستاهای 

 درمعرض ادغام

روستاهای 

 باعملکردروستایی

 آزمون آماری آنالیزنتیجۀ 

 واریانس یک طرفه

وضعیت اقتصادی و 

 معیشتی روستا
99/82±1/95 93/9±30/98 00/5±03/52 20/5=F 902/9=P 

 

دهد که با انجام آزمون تحلیل واریانس تفاوت معنداداری در فوق نشان می و جدول شکل

 بی  سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود ندارد. وضعیت اقتصادی و معیشتی روستا

های متتلد  اطدراف شدهر سکونتهاه در ییفضا -شاخص عملکردی و کالبدی یلدر تحل

هدا را دارا معددل بیشدتری نسدبت بدا سدایر سدکونتهاه درمجموع شدهادغاممشهد روستاهای 
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 یرنددگیمدمتفاوتی قدرار  یهارتبه متتل  در یهاشاخص نار از، ولی ای  روستاها باشندیم

 (.2)جدول 
 

 اجتماعی بر اساس ساختار متفاوت یهاشاخصف معیار و واریانس میانگین، انحرا -6جدول 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 
 

رتبدة در شدهر مشدهد  شدهادغامفضایی، روستاهای  -متغیرهای عملکردی و کالبدی ازنار

، در بی  باشدینم مشاهدهقابلمشهودی  صورتبهولی ای  اختلاف  ،باشندیمخیلی بهتری دارا 

 یاز مراکدز تجدار یبرخدوردارفضدایی متغیرهدای  -ی متتل  عملکدردی و کالبددیمتغیرها
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 –یبهداشدت یازهداین ی تدأم ، میدزاندر خدود روسدتا یازموردن یحتاجما ی تأم ، میزانیازموردن

بده سداخت بده  یکشداورز یاراض یلتبد و میزان وآمد روزانة مردم روستارفت ی، میزاندرمان

 باشند، ولی متغیرهای میدزانا از امتیاز بیشتری برخوردار مینسبت به سایر روستاه شهر مشهد

 ، میدزاناز شدهر مشدهد یآموزشد یازهاین ی تأم ، میزاناز شهر مشهد یازموردن یحتاجما ی تأم

در  و مااومدت مسداک  روسدتا یهابن و کیفیت از شهر مشهد یدرمان - یبهداشت یازهاین ی تأم

بده  با توجهو  مجموع درباشند، ایر روستاها بالا میروستاهای با عملکرد روستایی نسبت به س

روسدتاهای بدا عملکدرد  ییفضدا -یو کالبدد یعملکدرددست آمده از متغیرهدای ه میانهی  ب

نسبت به سدایر روسدتاها  در خود روستا یآموزش یازهاین ی تأم روستایی فاط در متغیر میزان

در متغیرهدای شداخص عملکدردی و  معیدار، واریدانس بدر اسداس .باشندیمدارای امتیاز بالا 

های روستایی متتل  اطراف شهر مشهد پراکنش ای  شداخص فضایی در سکونتهاه -کالبدی

 هاسکونتهاهنسبتاً زیادی با سایر  ةباشند و فاصلاز همه روستاها بالاتر می شدهادغامدر روستاها 

و  باشدندیمس را دارا دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری  واریداندرجة دارند، در 

 اند.کم به خود اختصاص دادهة فاصل باروستاهای در معرض ادغام، کمتری  واریانس را 
 

 
 فضایی بر اساس ساختار متفاوت -عملکردی و کالبدی یهاشاخصانحراف از معیار  -6شکل 

 8900 یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

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

پدراکنش اید  شداخص در روسدتاها  ،روستایی متتلد  اطدراف شدهر مشدهد یهاسکونتهاه
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زیدادی بدا سدایر فاصدلة باشدند و روستاها بالداتر مدیهمة با اختلاف بسیار زیاد از  شدهادغام

دوم روستاهای با عملکدرد روسدتایی بیشدتری  واریدانس را دارا درجة ها دارند، در سکونتهاه

کم به خدود اختصداص ة فاصل باادغام، کمتری  واریانس را  در معرضای و روستاه باشندیم

 .اندداده

 

 
 فضایی بر اساس ساختار متفاوت -عملکردی و کالبدی یهاشاخصواریانس  -7شکل 

  8900یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 

 اوتبر اساس ساختار متف ییفضا -یو کالبد یعملکرد یهاشاخص یانسوار -7ل جدو

  8900یق،تحا هاییافتهمأخذ: 

 متغیر
روستاهای ادغام 

 شده

روستاهای    

 درمعرض ادغام

روستاهای 

 باعملکردروستایی

آزمون آماری آنالیز نتیجۀ 

 واریانس یک طرفه

روابط عملکردی و 

 فضایی -های کالبدیویژگی
3/5±82/50 99/9±30/52 01/8±20/59 00/0=F   998/9>P 

 

تفداوت معنداداری در با انجام آزمون تحلیل واریانس یک راهه، دهد شان میفوق ن جدول و شکل

 فضایی بی  سه گروه از روستاهای مورد پژوهش وجود دارد.-های کالبدیروابط عملکردی و ویژگی
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 6

بدا  همدراه یدرانا یمذهب شهرکلان ی کشور و اول شهرکلان ی دوم عنوانبهشهر مشهد کلان

رو بدوده اسدت، روبده یدراخ یهادر دهده یبا گسدترش بافدت کالبدد یتیجمع یدتحولات شد

سدبب شدده اسدت تدا  یانالداب اسدلام یدروزیبعد از پ یژهوبهآن  یدگسترش شد کهینحوبه

. گدردد یمذهب شهرکلان ی بزرگ، متوجه شهروندان ا ایاز سکونت در شهره یناش یامدهایپ

 ییاکثر روسدتاهامشتص نمود که  یدانیم هایبرداشت و هاداده لیلتح و یهتجز یجنتا یبررس

اسکان نابسامان را بده  ینوع یاتدر حا اند،یدهو در آن ادغام گرد اندیوستهپ شهر مشهدکه به 

 دانندیم یشهر ینوعبهخود را  شدهادغام یروستاها ی ساکنان ا حالی درعو  اندوجود آورده

را دچار  یو مسئولان شهر هایو شهردار دارند راات و امکانات شهر استفاده از خدم انتاار و

کده در آن  یمادر یو حتد یزیکیو ف یکالبد نار ازروستاها  ی اند. انموده اییدهعدمشکلات 

زمدان  یبه شهر در ط یوست روستاها با پ ی از ا یاریندارند. بس یمحلوب یتوضع اندقرارگرفته

 یاستحفاظ ۀمحدوددر خارج از محدوده در  یزن یاریفته و بسگر یشهر جا یقانونودۀ محددر 

 ی نشود ا یداشهر پ یتتهرشد ناموزون و گس یبرا یااگر چارهکه  اندگرفته یشهر جا یمحر یا

 هداییژگیاز و یکدی ،ی همچندشهر قرار خواهندد گرفدت.  ۀمحدودرفته در رفته یزروستاها ن

کشور و فاددان  یسکونتهاه مراتبسلسلهدر ناام  یقانون یهاهعدم جا هدمش شهرکلان یةحاش

مفهوم که هدر دسدتهاه بده  ی است، بد یریتیمد یچندگانه یحیشرا ی چن یجةنتاست.  یمتول

 ماهیدت بندا بدر لذا، کندیمعمل  یشوزارتتانه متبوع خو یبتش هاییاستو س یفراخور مش

آن  توانددینممشهد  شهرکلان یشهر یریتمد تا،شهر مشهد که نه شهر است و نه روس یةحاش

مراکز  چراکهآن را ندارد،  ۀادارتوان  ییتنهابه یزن ییروستا یریتمد یهرد یرا اداره کند. از سو

 ۀادار ،ی بندابرا .بلافصدل آن متتصدات روسدتا را نددارد یةحاشد یژهوبدهشهر  یةحاش یتیجمع

 .مول و متعارف استمع یریتیمد یالهوها و یریتمدنهرش در  ییرتغ گرو درمشهد  شهرکلان

 هداییژگیوبدی  وضدعیت اجتمداعی و روابدط عملکدردی و  نتایج حاکی از آن است که

های روستایی تفاوت معنادار وجود دارد. روستاهای ادغام نشدده کالبدی در سه نوع سکونتهاه

 -کالبددی هداییژگیودر روابدط عملکدردی و  شددهادغامدر وضعیت اجتماعی و روستاهای 

هدای یب بیشتری  معایدب ادغدام سدکونتهاهاند. بدی  ترتتری  نمره را کسب نمودهضایی بالاف



 چهارمشمارۀ سی و                   ای                       مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       810

 

 ازروستایی در شهر، در بُعد مسا ل اجتماعی و فرهنهی بوده است و بیشدتری  مزایدای ادغدام 

کده  هدایدگرگونهای کالبدی بوده است. پیامد کلی اید  روابط عملکردی و ویژگی نار ناحه

اقتصادی شده اسدت، حداکی از -در بافت کالبدی و ساختار اجتماعی جانبههمهسبب تغییرات 

از شرایط محلوبی برخدوردار نبدوده و  درمجموعروستایی پیرامون  هایسکونتهاه ای  است که

ایی پیرامدون های روسدتباعث ادغام تدریجی سکونتهاه روز هرشهر مشهد رشد ناموزون کلان

ایجاد میزان دسترسی بیشتر به منابع و امکانات شهری بدون افزایش و  ،بنابرای  .است یدهگرد

تدر ای  مناطق مرتبداً وخدیم و معضلات هایچیدگیپو بهبود کیفیت زندگی در نواحی پیرامون، 

رشد شتابان، علاوه بدر  ای  با که شودیماستدلال  شدهانجاممحالعات  بر بنا ،درمجموع .شودیم

، مسدداحت یرامددونپ ییروسددتا یهاسددکونتهاهمشددهد و ادغددام  شددهرکلان رویددةیبگسددترش 

شدود.  یلتبدد یو خددمات یشدهر هداییبده کاربر یدهناح یزحاصلت یاز اراض یاملاحاهقابل

وارد  یشدهر یدداریبدر پا یریناپذجبران و خسارات صدمات تواندیمامر  ی واضح است اپر

و توجده بده  یاقتصداد و یاجتماع یزیکی،ف از محالعات یریگبهرهلازم است با  روی ازاسازد. 

و  یدزیربرنامده یدجد یکردهایبا اتتاذ رو ی،نواح ی در ا ایساختارها و امکانات توسعه یرز

و  جانبدههمه ةتوسدع ةیندزم ی،و عدالت اجتماع یزیکیف ساختارو بهبود  مناسب یبسترسازبا 

 را فراهم نمود. یرامونپ یهاسکونتهاه یشترب یداریبه پا یابیدست

بزرگ و کلان شهرها،  یشهرها یرامونیپ نواحی درمحالعات انجام شده اساس  سرانجام بر

دستتوش  اییدهعد یلبه دلا یراخ یهادر طول دهه ییروستا یهاجمله مشهد که سکونتهاه از

بده  یشترب یو دسترس یانیم یشهرها یتو تاو یجاداند، اشده ای ساباه یب ییراتتحولات و تغ

کلان شهرها و  ی باعث کاهش و کم شدن شکاف ب ایملاحاه قابل طور به ی،حیمح یهاجاذبه

مدورد محدددۀ در  یانیم یگونه از شهرها ی ا ةنمون. شودمی یرامونیپ ییروستا یهاسکونتهاه

اخذ مجوزهای تاسیمات کشوری و لحاظ نمودن ضوابط مربوطه  ررسی وبا ب توانیممحالعه، 

بدا  یدراٌرا  کده اخ ی،سدفل یآباد و گرجدود، همتدهر روستاهای محدودۀ تبادکان، دهستان در

در  ی مرسدوم شدده و همچند یدزبه شهر مهرگدان ن یهآن ناح رمسک  مهر د یاحداث واحدها

 یلبا تبد یرامونش،پ یکاظم آباد )مرکز دهستان( وروستاها یروستا ۀمحدوددهستان طوس در 
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