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ش یا با افزایدن ياز کشورها ياریدر بس یط کنونیدر شرا. شوند یمرا شامل  يت شهریاز جمع یبازنشستگان بخش مهم    

به خود اختصاص  يزیر ه شئون برنامهیرا در کل یگاه مهمید، بازنشستگان و سالمندان جایو کاهش تعداد موال ید به زندگیام

. ردیمورد لحاظ قرار گ ها يزیر برنامهدر  یستیحات مخصوص به خود است که بایازها و ترجین يدارا یتین جمعیچن. اند داده

ژه در شـهر  یـ ن مطالعه بـه طـور و  یکه ا. است يدر مناطق شهر ها آنسکونت  يالگو یین خصوص، شناساین قدم در ایاول

شـهر مشـهد و اسـتفاده از نـرم افـزار       یپرسشـنامه از نـواح   15000ل ین منظور ضمن تکمیا يبرا. پردازد یممشهد به آن 

ARC-GIS  یو بـرون هشـتگ   يخوشـه بنـد   یلیتحل«مدل  ژهیبه و ،يخوشه بند ياز مدلها يریبهره گن یهمچنو« ،

ن مطالعـه نشـان داد کـه    یـ ج اینتـا . قرار گرفت یابیسکونت بازنشستگان در شهر مشهد مورد ارز يو الگو یبیت تقریجمع

جهـت   يت کمتـر یشهر مشـهد جـذاب   ي، مناطق مرکزيشهر ياکولوژ مربوط به يهایتئوره شده در یات ارایبرخالف نظر

بـه گونـه   . داده است يا در خود جااز بازنشستگان ر يشهر درصد باالتر یغرب یسکونت بازنشستگان دارد و در مقابل نواح

  .کرد یرا به عنوان محدوده بازنشستگان معرف ها آن توان یمکه  يا

  يشهر مشهد، بازنشستگان، خوشه بند 

  

ـ بـه جمع % 1,7هرسـال   ،طبق آمـار موجـود  . دهند یمل ین را تشکیت کره زمیاز جمع یبازنشستگان بخش مهم ت جهـان اضـافه   ی

ـ در م ید بـه زنـدگ  یـ ش امیکـه نشـان دهنـده افـزا    . درصد اسـت  2,5سال و باالتر  65ت یجمع يش براین افزایا یول شود یم ان ی

گـذرا بـه    ینگـاه . ب نبوده اسـت ینص یر بیین تغیز از ایران نیکشور ما ا. باشد یم یزندگ یفیسطح ک يارتقا ،جهیسالمندان و در نت

سال کشـور از   60ش از یت بیدرصد جمع 1385که در سال  سازد یمن نکته را روشن یسال در کشور ا 60ش از یت بیرات جمعییتغ

  ) ریجدول ز. (ده استین حد خود رسیبه باالترقبل از آن  يسه با سالهایدر مقات یکل جمع

                                                   
 09153581410فردوسی مشهد، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد، دانشجوي دکتري برنامه ریزي شهري دانشگاه . 1



 

٢ 
 

  1385-1335 یدوره زمان یسال کشور ط 60ش از یت بیتحوالت جمع: 1جدول 

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  5121043  3978127  2686350  1771614  1638042  1183980  به باال سال 60ت یجمع

  7,3  6,6  5,4  5,2  6,5  6,2  تیدرصد از کل جمع

  )326. ص, 1386, میرزائی(: ماخذ

از بازنشسـتگان   يگـر ین بخش دیعالوه برا. دهند یمل یت سالمند را بازنشستگان تشکیاز جمع يادیبدون شک بخش ز

 یجسـم  يهـا یژگی، و با توجه بـه و یت طوالنیل سابقه فعالینحال به دلیبا ا. اند دهینرس) سال 60ش از یب( يز کامال به سن سالمندین

ژه یـ ت ویـ شـتر بازنشسـتگان، اهم  یل سـکونت ب یبه دل يت در نقاط شهرین وضعیا. ندیآ یم ت سالمند بالقوه به شماریبه عنوان جمع

ـ یجمع دهنـد  یمـ ل یتشکو بازنشستگان ت شهر محالت را سالمندان یک چهارم جمعیحدود که  دهد یمبرآوردها نشان . دارد يا  یت

بـه   توانـد  یمـ کـه   یتیجمع .ستا ده گرفته شدهیناد ها آن يازهایر اغلب نیاخ يکه در دهه ها یمتنوع و اساس يازهایقابل توجه با ن

  .)1390, صفرزاده( شهر باشد و عمران یفرهنگ عمومدر خدمت  يقو ک پشتوانهیعنوان 

ـ ر برنامهقابل توجه در مطالعات و  و ل مهمیاز جمله مسا يت در نقاط شهرین قشر از جمعیموضوع سکونت و محل اسکان ا  هـا  يزی

ـ نحال یبا ا. در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است يشهر يزیات برنامه ریاست که کمتر در ادب در مطالعـات   ین نگرشـ یسابقه چن

مـورد   ارگـانیزم  یـک  مثابـه  به شهرکه در آن . گردد یمباز  20ل قرن یو اوا 19در اواخر قرن  يک شهریبه مطالعات اکولوژ یعلم

 نمایـد  برقـرار  شـهرها  عیااجتمـ  و فیزیکـی  ساخت میانرا  تعادلی دنبال آن است کهبه  ین نگرشیدر واقع چن. ردیگ یم توجه قرار

بـه   ياقتصـاد  -یگـاه اجتمـاع  یدرآمد، مذهب، نژاد، پااز نظر  ين نقاط شهریاستقرار ساکن ين اساس الگویبرا. )1386, مقدم بابائی(

منجـر بـه    یگروهـ  يجه رقابتهاینت. شود یم یگروه يرقابتهان باعث یکه ا. باشد یم يقابل طبقه بندگوناگون  يو گروهها ها دسته

برابـر، معتقـدات    ياقتصـاد  -یگاه اجتماعیبا پا ینسان که هر گروهیبد. خواهد شدگر یاز گروه د یگروه یکیاکولوژ ینیگز ییجدا

ـ و  کنند یمرا جهت سکونت خود انتخاب  يا محله ایو منطقه  ندیآ یمکسان و هم نژاد بودن گرد هم ی یمذهب اجبـار بـه    يا از روی

 ینیگزیت بـه صـورت هجـوم و جـا    ین وضـع یا .دهند یمن کرده است تن در ییتع ها آن يبرا يکه جامعه شهر يدر محله ا یزندگ

 يابتـدا عـده محـدود   . شود یم یعمل يا دوره ایو  یجیبه صورت تدر ینیگزیمراحل هجوم و جا. شود یمگوناگون انجام  يگروهها

از همان گروه مهاجم بـه   يشتریط محل، گروه بیافت اطالعات الزم از شرایبا گذشت زمان با درو  شوند یماز شهر  يوارد منطقه ا

ـ را تکم ینیگزین منطقه مراحـل هجـوم و جـا   آدر  یتیل اکثریو با تشک کنند یممنطقه مورد بحث نقل مکان  ـ . کننـد  یمـ ل ی ن یچن

  :)34. ص, 1372, شکوئی( شود یمر انجام یدر چهار مرحله به شرح ز يندیفرا

ـ و  ي، نـژاد یارتی، زی، مذهبیکسان قومیت یوضع ياز افراد دارا يورود تعداد معدود: نفوذ-1 و  یاجتمـاع  يگاههـا یا پای

  ياقتصاد

  شتر افرادیورود تعداد ب: هجوم -2

  و و اقامت در منطقه ها مهاجرتادامه : تیتثب -3

  ها آنش تعداد افراد و توده شدن یافزا: و توده شدن تراکم -4

ـ ا توان یم. ردیگ یمر قرار یچند تحت تاث یتوسط عوامل يا محله شهریط یک محیلذا انتخاب محل سکونت در  ن عوامـل مـوثر را   ی

  : ر دانستیشامل موارد ز
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سـه بـا   یخـانواده در مقا  یمنزلـت اجتمـاع   الت،یزان تحصی، میت واحد مسکونیسن سرپرست خانواده، ابعدا خانواده، مالک

ـ نده، میآ يسرپرست خانواده در سالها یشرفت اجتماعیساکن در محله، احساس پ يخانواده ها ش بـه مسـکن   یزان گـرا ی

  یزان عالقه نسبت به منطقه مسکونیمو ، یفعل

ـ ب ینشان داده است که سه وضع اساس یتجرب يهایج بررسینتاان ین میدر ا  ياز رفتارهـا و بازتابهـا   يمجموعـه ا انگر اخـتالف در  ی

  . در شهرهاست یانسان يگروهها ینیع

  . شود یمشهر منجر  یم قطاعیکه به تقس) یطبقات اجتماع( یاجتماع -يوضع اقتصاد -1

ـ ن یعیک خانواده جوان بدون فرزند به سکونتگاه وسـ ین اساس یبرا ) :یو خانوادگ یسن يهایژگیو( یوضع خانوادگ -2 از ی

 یخانـه خـود را در آپارتمـان    دهـد  یمـ ح یتـرج  لـذا ع استفاده کند یبه طور وس یازات فرهنگیل دارد که از امتیتما ندارد اما

نقـل   تـر  عیوسـ شـد بـه خانـه     یفرزنـدان  ين خانواده دارایکه ایبرخوردار باشد و هنگام یت خاصیانتخاب کند که از مرکز

ـ در ا؛ لـذا  شـود  یمـ ن یگزیرامـون شـهر جـا   یپ يتر عیوسه در خانه یله نقلینکه به شرط داشتن وسیا ایو  کند یممکان  ن ی

ـ افـراد تعق  ین حرکت تا سن بازنشستگیز از مرکز دارند ایگر یحرکت ها خانواده یمرحله از زندگ کـه  یو زمان شـود  یمـ ب ی

  .ل به مرکز شهر خواهد بودیمتما ها خانوادهانتخاب کردند حرکت  یمستقل یفرزندان خانواده زندگ

ـ با زبان و فرهنگ خاص خود در بخش و ينژاد يگروهها ) :یو زبان يمنشا نژاد( يوضع نژاد -3 از شـهر سـاکن    يا ژهی

  .  است ینجا ناشیشدن از هم يو چند هسته ا یو منشا قطاع شوند یم

ـ در ا. کمک کند) قطعات مجزا(شهر  یکیموزائ يجاد الگویبه ا تواند یمفوق  يک از سه الگویهر   يقطعـه شـهر  ن صـورت هـر   ی

ـ خواهد بود هر چند در داخل ا یخانوادگ يهایژگیو يدارا ـ د یکنـواخت یو  ین قطعـات، همسـان  ی  يگاههـا ی، از نظـر پا شـود  یمـ ده ی

 یمنطقـه مسـکون   يگفـت تفاوتهـا   توان ی؛ لذا مدارند یفراوان يتفاوتها يگر قطعات شهریبا د یت خانوادگیو وضع ی، قومياقتصاد

  .)84. ص, 1387, شکوئی( دیآ یمبه وجود  یگاه قومیپا و یت خانوادگی، وضعيگاه اقتصادیبراساس پا

، حمـل و  هـا  تقـاطع اده روها، یپن همچو يموارد یستیبا ،سالمندان و بازنشستگان یمحالت مسکون يبرا يزیدر برنامه رنحال یبا ا

  .)1390, اعتماد( در نظر گرفته شودگذران اوقات فراغت و نوع مسکن،  يفضاهاد، ی، مترو، خریو اتوبوس، تاکس ینقل عموم

جـزء اهـداف   و بازنشسـته  جهت سکونت افـراد سـالمند    یمحالت مسکون یفیک يا، ارتقایدن ياز کشورها يارین در بسیعالوه بر ا

ـ به عنوان مثال . شود یمدر سطح پارلمان محسوب  یکل در نظـر گرفتـه شـده در پارلمـان سـوئد در خصـوص        یاز جمله اهداف کل

آسان به جامعه، منزل مناسب، خـدمات حمـل و نقـل مناسـب، و      ید امکانات دسترسین است که دولت بایاو بازنشستگان سالمندان 

مطالعـات انجـام شـده در    نحـال  یبـا ا  .)1385, آرام سام(دیفراهم نما آنان ين خدمات کمک در منزل را به صورت کامل برایهمچن

ـ فیزان کیش سن و مین افزایب یکه رابطه معکوس دهد یمران نشان یا  قابـل مشـاهده اسـت    و بازنشسـتگان  سـالمندان  یت زنـدگ ی

ـ سالمندان کاهش پ یت زندگیفیش سن، کیبا افزا یبه عبارت .)10. ص, 1387, ریاحی( کـه از جملـه عوامـل مهـم و     . کنـد  یمـ دا ی

و سـالمندان   ین اسـاس محـالت مسـکون   یبـرا . هاسـت  آنط و محله سـکونت  یت محیفی، همانا کها آن یت زندگیفیرگذار در کیتاث

 شـرکت  به احتیاجح، تفری به احتیاج، معیشتی، عاطفی احتیاجات لیاز قب ها آناجات یباشد که انواع احت يد به گونه ایبابازنشستگان 
اسـتقرار   يالگو یین رابطه شناساین قدم در این منظور اولیا يبرا. را برآورده سازد )1388, نژاد هاشم(  امنیتو  اجتماعی زندگی در

ـ شده است ا ین مطالعه سعین نکته در ایبا توجه به ا. باشد یمدر شهر و بازنشستگان سالمندان  ن موضـوع در شـهر مشـهد مـورد     ی
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ـ استقرار بازنشستگان در شـهر مشـهد چگونـه اسـت و آ     يمشخص شود که الگو یبه عبارت. ردیقرار گ یبررس  در ا همانگونـه کـه  ی

ـ در شهر مشـهد ن ، شود یمفرض مراکز استقرار بازنشستگان در مرکز شهر  يک شهریمطالعات اکولوژ ـ ی مشـاهده   یتین وضـع یز چن

  ر؟یا خی شود یم

گونـاگون   يآن به بخشـها  یدسترس يت باالیل قابلیشهر به دل يمرکز یبازنشستگان در شهر مشهد عمدتا در نواح رسد یم به نظر

  . باشند یمشهر، ساکن 

  

سکونت بازنشستگان در شهر مشهد به منظـور فـراهم آوردن    یاصل يو محدوده ها ینواح ییقت شناسایق در حقیتحق یهدف اصل

  . هاست آنط سکونت یمح یفیک يالزامات مناسب جهت ارتقا

  

که در آن ابتدا با استفاده از منـابع و مطالعـات   . استفاده شده است یلیتحل -یفین مطالعه از روش توصیق در ایبا توجه به هدف تحق

ـ و اطالعات مربوطه گرد ها شاخص ينترنت اقدام به جمع آوریاز ا يری، و بهره گياسناد در ادامـه ضـمن اسـتفاده از اطالعـات     . دی

ـ بازنشسـتگان هـر ناح   ییشهر مشهد، عالوه بر شناسا یل پرسشنامه از نواحیشده و تکم يجمع آور ـ ن هـا  آنه، سـابقه سـکونت   ی ز ی

عـت و پـراکنش بازنشسـتگان در شـهر مشـهد در نـرم افـزار        یاز موق یل بانک اطالعات مکانیدر ادامه ضمن تشک. دیمشخص گرد

ARC-GIS ـ استقرار بازنشستگان با بهره گ یت مکانیل موقعیبه منظور تحل. دیمربوطه گرد يه نقشه هایاقدام به ته از مـدل   يری

ـ گرد ییناسـا مورد توجه و فاقد توجه بازنشستگان در شهر مشـهد ش  ي، محدوده هایو برون هشتگ يخوشه بند یلیتحل ج ینتـا ؛ و دی

  .ل شدیمورد نظر تحص

  

بـا   باشـند  یمـ هزار نفر  150بالغ بر ) سال 60 يت باالیجمع(ت سالمند شهر مشهد ی، تعداد جمعيسرشمار 1385براساس آمار سال 

ـ ، انتخاب شـدند و براسـاس جمع  یمورد بررست سالمند شهر مشهد جهت انتخاب نمونه یدرصد از جمع 10ن شاخص، یتوجه به ا ت ی

   .2دیها گرد ل پرسشنامهیاقدام به تکم یه به صورت تصادفیهر ناح

  

  

                                                   
ده یبه انجام رس 1390شهر مشهد در سال  يشهردار یو اجتماع یل پرسشنامه ها به سفارش معاونت فرهنگیم، و تکمیاست، تنظ يادآوریالزم به  2

 . است
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و عـوارض مـورد    هـا  یژگیوازارزش  يه مجموعه این مدل به منظور ارایا :3یبرون هشتگ/ ين خوشه بندییتع یلیمدل تحل یمعرف

ـ    هـا  ارزش ییفضـا  يکـه در آن خوشـه بنـد    ییتهـا یب کـه موقع ین ترتیبد. ردیگ یماستفاده قرار  ن یشـدت و ضـعف دارد و همچن

 يدارا يرا به صـورت خوشـه هـا    ها آنتا ینها ؛ و کن ین مییرا تع هاست تیموقعر یار متفاوت از سایبس ها آنکه ارزش  ییهایژگیو

  :شود یمر محاسبه ین مدل براساس رابطه زا. ددهد یش مینما 4نقاط سر(ن یارزش پائ يو دارا) نقاط داغ(ارزش باال 

  
ـ  ییارزش فضا wijمتناظر،  یژگین ویانگیم �i، Xارزش عارضه  xiکه در آن  �Sو  jو  i یژگـ ین ویب

ـ ن 2 ـ ز از رابطـه ز ی ر محاسـبه  ی

  . شود یم

 
  

ـ ه شده در مطالعـات اکولوژ یات ارایبه نظر يژه اینگاه و یستیدر شهرها با یتیگوناگون جمع يخصوص نحوه استقرار قشرهادر  ک ی

ـ ، و نظري، توسـعه چنـد هسـته ا   یر متحدالمرکز، توسـعه شـعاع  یات دواینظر ،ن بخشین اساس در ایبرا. داشت يشهر ه سـاخت  ی

  . شود یمان یک شهر به اختصار بیاکولوژ

بـا توجـه بـه    شـهر  ن اسـاس  یبرا. ه شدیارا 1925در سال ارنس برگس ه توسط ین نظریا: ر متحدالمرکزیه دواینظرالف 

   :)138. ص, 1388, فرید( شود یمم یحلقه تقس 5به  یتیجمع يو گروهها ها تیفعالاستقرار نظام 

   یو بازرگان یاجتماع ،يمحل تمرکز امور ادار: يبخش مرکز -1

مهـاجران شـکل    يها یکلناهان و یس يله گتوهایکه بوس یمحالت سکونتگاه: یا گذرگاهی یمنطقه انتقال -2

  . گرفته است

 ییمحـل مهـاجرت و جابجـا   : يشـهر  يحومـه هـا   -5طبقه ثروتمنـدان و   -4ع، یسکونتگاه کارگران صنا -3

  روزانه کارگران

 يگروههـا از نظـر او  . دیه گردیت ارایتوسط همرهو 1939ه در سال ین نظریا ) :یساخت قطاع( یه توسعه شعاعینظرب 

ـ ا. کننـد  یمـ  یزندگ ییمجزا ير متحدالمرکز در بخشهایسکونت در دوا يمتفاوت در شهر بجا يدرآمد در  هـا  بخـش ن ی

 در جهـات مربـوط بـه خـود هسـتند      یهم سنخ بوده و مترصد رشد در طول خطوط ارتباط یگیهمسا يرنده واحدهایبرگ

  . )75. ص, 1382, یزدي پاپلی(

                                                   
٣ - Cluster/Outlier Analysis 
٤ - hot spot & cool spot 
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را  يچنـد هسـته ا   يو متحـدالمرکز، الگـو   یقطـاع  يب الگـو یـ س و اولمن بـا ترک یهار: يه توسعه چندهسته اینظرج 

  . )147. ص, 1388, فرید( استت و برگس یه هویاز نظر یبیندو ترکیه ایقت نظریدر حق. کنند یمشنهاد یپ

ـ نظ يد با مطالعه مسائل شـهر ین اشمیکالو: ک شهریه ساخت اکولوژید نظر ـ و يگروههـا  ینیو جـداگز  یر خودکشـ ی ژه ی

شـهر بـه   ن سـاخت  یـی او در تع. سـازد  یمک شهر را مطرح یه ساخت اکولوژیبه دست آمده، نظر يق آمارهایاز طر يشهر

ماننـد اجـاره خانـه، شـغل،     . داند یمرا وابسته به ساخت شهر  ها تفاوتن یدارد و ا یموجود در شهرها توجه خاص يتفاوتها

  . )95. ص, 1382, یزدي پاپلی( ت، زاد و ولد و سنیالت، نژاد، ملیزان تحصیم

  

Temelová )2011( ،ت از محله سکونت از نظر سالمندان و بازنشستگان را در دو محله مرکز شهر پراگ یرضا)تخـت کشـور   یپا

ـ و تغ تحـوالت کـه بـرغم سـرعت     دهـد  یمـ ق نشان ین تحقیج اینتا. کرده است یبررس) چک ، سـالمندان و بازنشسـتگان از   راتیی

  .ت دارندینسبتا رضاسکونت در مرکز شهر 

 قـرار  مطالعه مورد ،ها آن شناسی آسیب و اجتماعی امنیت بر تأکید با تهران شهر در را سالمندان زندگی وضعیت ،)1386( یخیش
 و اقتصـادي  اجتمـاعی،  شـرایط  در بعـد،  بـه  1320 سـالهاي  متولدین یا جدید سالمندان که دهد یمن مطالعه نشان یجه اینت. ادد

ـ به و آن، از پیش نسلهاي سالمندان با مقایسه در حاضر، عصر فرهنگی  جدیـدي  انتظـارات  و نیازهـا  داراي تهـران  شـهر  در ژهی

  .شوند داده پاسخ ذیربط مؤسسات توسط ستیبا یم که هستند،

ـ جـه ا ینت. قـرار داده اسـت   یرا مورد بررس نیاوقات فراغت سالمندان شهرستان قزو يازهای، ن)1386( یزارع از  ین مطالعـه حـاک  ی

  .)1386, زارعی(است  یورزش يازهایار سالمندان به خدمات و نیل بسیتما

. را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت     تهـران  يشهردار یو نواح گانه 22سالمندان در مناطق  یتیجمع عیتوز یبررس) 1389(روشنفکر 

  .باشد یم% 15,94با  6ن در منطقه یشتریو ب% 4,6با  9ن درصد سالمندان در منطقه ین مطالعه نشان داد که کمتریج اینتا

  

 بـا  1385 سـال  در کشـور  یمـذهب  کالنشـهر  نیتـر  بـزرگ  و شـهر  نیدومـ  مشـهد : کالنشهر مشهد یاجمال یمعرف -9-1

ـ عل رضـا  حضـرت  مطهـر  مرقد وجود( يگردشگر -یمذهب ممتاز تیموقع لیدل به )1385, مرکزآمارایران( تیجمع نفر 2427316  هی

ـ  و السـالم  ـ م و بـا یز عـت یطب و میاقل ـ لیم 19,8 حـدود  يرایپـذ  سـاالنه ) گرانبهـا  یخیتـار  راثی ـ  زائـر  و مسـافر  نفـر  ونی  باشــد یم

بـه   هارونیـه  در و رسـیدند  شـهادت  به طوس در السالم هیعل رضا امام يقمر يهجر 203 سال در. )1388, فرهنگی میراث سازمان(

, شهرمشـهد  جـامع  طـرح ( شـد  موسـوم  مشهدالرضـا  وبنـام  گردید شیعیان زیارتگاه محل مکان، این تاریخ، این از. شدند سپرده خاک

 نیتـر  مهـم  و جهـان  شـیعیان  اهمیـت  بـا  زیارتگـاه  دومـین  به صورت و گرفت رونق واقعا مشهد صفویه زمان در. )10. ص, 1346

 بـا  40دهه  در نکهیا تا نهاد یفزون روبه مشهد جمعیت بعد به زمان نیا از. )148. ص, 1376, رهنـما( درآمد ایران شیعیان زیارتگاه

ـ ا بـه  روسـتایی  مهـاجران  هجـوم  و اشـتغال  زمینه ایجاد به منجر... و نفت درآمد تزریق ارضی، اصالحات اجراي . گردیـد  شـهر  نی

 وقـوع  از پـس . شود انجام دهه نیا در ساله 25 دوره کی يبرا شهر جامع طرح تهیه که شد باعث جمعیت، رشد از ناشی مشکالت
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. گزیدنـد  سـکنی  مشـهد  در یافغان مهاجران از نفر 296500 افغانستان در مارکسیستی کودتاي وقوع آن دنبال به و اسالمی انقالب

 روسـتا  مهاجرتهـاي  همـراه  به فوق عوامل. شدند مشهد وارد زده جنگ مهاجرین از اي عده تحمیلی جنگ وقوع نتیجه در همچنین

 کیلـومتر  33 از شـهر  وسـعت  دوره همـین  در. گردیـد  دوره ایـن  در شهر جمعیت سریع رشد باعث و داد هم دست به دست شهري

 طـرح  تهیـه  ضرورت ،ها رساختیز کمبود و مسکن مشکالت با جمعیت سریع رشد. یافت افزایش مربع کیلومتر 220 حدود به مربع

رهنمـا  ( مطرح کـرد  1395 سال تا 1370 سال از ساله 25 دوره یک براي را 1365 سال در جامع طرح قالب در مشهد شهر تفصیلی

 رسـیده  ومعمـاري  شهرسـازي  عـالی  شوراي تصویب به 1372 سال در که مشهد شهر فعلی جامع طرح در. )293. ص, 1375, . م

, غمـامی ( برسـد  نفـر  5,400,000 بـه  آن وجمعیـت  مربع کیلومتر 245 حدود به 1395 سال تا شهر وسعت که شده بینی پیش است

  .)71. ص, 1372

  

ر یشهر مشهد، امکان برآورد تعداد بازنشسـتگان را در شـهر مشـهد امکـان پـذ      یدر نواح ها پرسشنامهل یج به دست آمده از تکمینتا

ت شـهر مشـهد   یدرصد از جمع 19,4زان ین مینفر است که ا 5 471127ن اساس تعداد بازنشستگان شهر مشهد شامل یبرا. ساخت

ـ جـدول، نمـودار و نقشـه ز   . ن تعـداد بازنشسـته هسـتند   یباالتر ير مناطق دارایسه با سایدر مقا 9و  10، 11، 2که مناطق . است ر ی

  . ن موضوع استیانگر ایب

   

                                                   
شامل  يت سالمند در مطالعات سرشمارین خاطر است که جمعیبازنشسته و سالمند در شهر مشهد به ات یاست تفاوت تعداد جمع يادآوریالزم به  - 5

بوده  1385ت سالمندان مربوط به سال یآمار جمع یدر ثان. شود یرا شامل م يشتریت بیت بازنشسته شمولیکه جمعیدر حال. سال است60 يت باالیجمع

 . ن باشدیشتر از ایز بیت آنها نی، جمعید به زندگیش امین افزایت شهر مشهد و همچنیداد جمعش تعیرسد با افزا یکه تا حال حاضر به نظر م
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 1390 یک نواحیبرآورد تعداد بازنشستگان در شهر مشهد به تفک: 2جدول 

هیناحمنطقه
حجم 
 نمونه

بازنشسته 
 براساس

نمونه تیجمع  

 تیجمع
1385 یواقع  

برآورد 
ت یجمع

 بازنشسته
هیناحمنطقه  

حجم 
 نمونه

بازنشسته 
 براساس

نمونه تیجمع  

 تیجمع
 یواقع

1385 

برآورد 
ت یجمع

 بازنشسته

1 
1 516 162 52571 16505 

7 

1 401 62 44172 6830 
2 401 115 59372 17027 2 408 96 43183 10161 
3 510 143 59992 16821 3 422 71 48220 8113 

2 

1 420 82 91464 17857 4 440 54 53410 6555 
2 559 106 48609 9217 5 440 59 5366 720 
3 419 75 168942 30240 

8 
1 430 85 16945 3350 

4 570 131 120422 27676 2 421 122 55485 16079 
5 401 54 46663 6284 3 470 88 31140 5830 

3 
1 440 88 19498 3900 

9 
1 450 135 82820 24846 

2 509 96 120065 22645 2 465 135 79989 23223 
3 441 41 155519 14459 3 400 20 90587 4529 

4 
1 397 64 99680 16069 

10 
1 424 111 88912 23276 

2 403 46 57973 6617 2 399 155 54461 21157 
3 410 26 140990 8941 3 528 99 69207 12976 

5 
1 455 43 37265 3522 

11 
1 449 158 79829 28091 

2 361 25 55534 3846 2 430 148 53978 18578 
3 410 8 55296 1079 3 453 145 39148 12531 

6 
1 420 41 32521 3175 12 0 299 46 21689 3337 
2 431 66 41127 6298 

 ثامن
1 476 60 14153 1784 

3 438 13 125365 3721 2 460 83 18090 3264 
  قیتحق يافته های: ماخذ

  1390 يک مناطق شهرداریت بازنشستگان در شهر مشهد به تفکیع جمعیتوز: 1نمودار 
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  1390در مشهد  يشهر یک مناطق و نواحیبازنشستگان به تفک ییع فضایتوز: 1نقشه 

  

ـ ، یو برون هشتگ ين خوشه بندییتع یلیاز مدل تحل يریجه بکارگینت ـ ن ایمب شـهر مشـهد از نظـر اسـتقرار      ین اسـت کـه نـواح   ی

 يدارا ینـواح . اسـت  يقابل طبقه بند یر نواحین و سایارزش پائ يارزش باال، دارا يمجاور دارا یبازنشستگان به سه محدوده نواح

تعـدا بازنشسـتگان    یبه عبارت. شوند یم، شناخته سکونت دارند ها آناز بازنشستگان در  يشتریکه تعداد ب یارزش باال به عنوان نواح
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 2و  1 یشـامل نـواح   ین نـواح یا. دهد یمنشان  ها محدودهو  یر نواحیرا با سا ياست که تفاوت معنادار يبه اندازه ا ین نواحیدر ا

  . باشند یم 2منطقه  4ه یو ناح 11منطقه  1ه ی، ناح9منطقه 

سـاکن هسـتند، شـناخته     هـا  آناز بازنشسـتگان در   يت کمتـر یکه جمع ین به عنوان نواحیارزش پائ يدارا یدر طرف مقابل نواح

ـ  یا؛ و که عمدتا در مرکز شهر قرار دارند. شوند یم اسـکان   يبـرا  يکمتـر  تیاسـت کـه مرکـز شـهر مشـهد جـذاب       ین بـه آن معن

  . است ین نواحیت ایانگر وضعیر بیجدول و نقشه ز. باشد یمو ثامن  6، 5ک مناطق ی یشامل نواح ین نواحیا. بازنشستگان دارد
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ت بازنشسته در شهر مشهدیجمع یبرون هشتگ/يخوشه بند یلیج حاصل از مدل تحلینتا: 3جدول   

  ت بازنشسته در شهر مشهدیجمع یبرون هشتگ/يخوشه بند یلیج حاصل از مدل تحلینتا: 2نقشه 

  

ـ در محل مـورد ارز  ها آنشهر مشهد بدون در نظر گرفتن سابقه سکونت  یدر بخش قبل محل سکونت افراد بازنشسته در نواح  یابی

ن محـل  ییاقدام به تع یرا که پس از سن بازنشستگ ین آن دسته از بازنشستگانییل امکان تعین تحلینکه ایبا توجه به ا. قرار گرفت

و هـم پـس    یاست که قبل از سن بازنشستگ يشامل هم افراد بازنشسته ا یو به عبارت سازد ینمرا مشخص  اند گرفتهسکونت خود 

و انتخـاب محـل سـکونت افـراد      ییاز جابجـا  يتـر  قیدقر یه تصوی، لذا به منظور ارااند بودهساکن  ین نواحیدر ا یستگاز سن بازنش

ـ   ها آنبا توجه به اطالعات موجود از سابقه سکونت بازنشسته  در دو دسـته افـراد    هـا  آن ياقـدام بـه طبقـه بنـد     ،یدر در محلـه فعل

ـ گرد یو افراد بازنشسته ساکن در محـل پـس از سـن بازنشسـتگ     یبازنشسته ساکن در محل قبل از سن بازنشستگ ـ ج اینتـا  .دی ن ی

  : که دادک نشان یل به تفکیتحل

  جمعیت بازنشسته  تعداد جمعیت  نام ناحیه  نام خوشه  ردیف
نسبت جمعیت بازنشسته 

  به کل جمعیت
نسبت جمعیت بازنشسته 

  به شاغل
جمعیت نسبت کل 

  بازنشسته در شهر مشهد
نسبت وسعت 

  شهر

  ارزش باال  1

 2و  1 ینواح
  9منطقه 

363060  103836  28,6  45,6  22  12,2  
  11منطقه  1ناحیه 
  2منطقه  1ناحیه 

  ارزش پائین  2

  5منطقه  1 هیناح

83939  8481  10,1  13,4  1,8  2,5  
  6منطقه  1 هیناح

 منطقه 1 هیناح
  ثامن

  85,3  76,2  23,6  16,8  358812  2132653  سایر نواحی  فاقد ارزش  3
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ن افـراد در قبـل و بعـد از    یدر واقع محل سکونت ا 

 یو پـس از بازنشسـتگ   انـد  بودهخود ساکن  یز در مکان فعلین یقبل از سن بازنشستگ یبه عبارت. ر نکرده استییتغ یسن بازنشستگ

ـ  يدارا%) 88,3(نفر  416319ت بازنشسته شهر مشهد یاز مجموع جمع. اند مانده یباقز در همان ین کـه  . باشـند  یمـ  یتین وضـع یچن

  . است یبازنشستگان پس از سن بازنشستگ ییانگر شدت کم تحرکات و جابجایب

ن افراد در قبـل  یدر مقابل گروه اول، محل سکونت ا 

ـ ، مکان سـکونت خـود را در شـهر تغ   ین افراد پس از بازنشستگیا یبه عبارت. استگر متفاوت بوده یکدیبا  یو پس از بازنشستگ ر یی

ـ درصـد از جمع  11,7کـه   دهند یمل یبازنشستگان شهر مشهد را تشکنفر از  54990ن دسته یا. اند داده ت بازنشسـتگان را شـامل   ی

رگـذار  ین قشـر از جامعـه تاث  ید توسط ایدر انتخاب محل سکونت جد یعوامل گوناگون). ها پرسشنامهج به دست آمده از ینتا( شود یم

نظـر بـه انتخـاب محـل سـکونت پـس از سـن        . اشـاره کـرد   يگاه اقتصادیت، و پایبه احساس آرامش و امن توان یمبوده است که 

حـات  یاز ترج يتـر  واضحر یانگر تصویب تواند یمدر شهر مشهد  ها آناستقرار و سکونت  يالگو ین افراد، بررسی، توسط ایبازنشستگ

  .دهد یمنشان  یت را به خوبین وضعیر ایجدول و نقشه ز. بازنشستگان جهت سکونت در شهر مشهد باشد

 1390 یشهر مشهد پس از سن بازنشستگ یبازنشستگان ساکن در مناطق و نواح: 4جدول 

منطق

 ه
 هیناح

سابقه سکونت در محل 

  )تعدادبراساس پرسشنامه(
برآورد 

ت یجمع

  بازنشسته

ت یبرآورد جمع

کن در ابازنشسته س

محل پس از 

  یبازنشستگ

منطق

 ه
 هیناح

سابقه سکونت در محل 

  )تعدادبراساس پرسشنامه(
برآورد 

ت یجمع

  بازنشسته

ت یبرآورد جمع

کن در ابازنشسته س

محل پس از 

  یبازنشستگ

قبل از 

  یبازنشستگ

پس از 

  یبازنشستگ

قبل از 

  یبازنشستگ

پس از 

  یبازنشستگ

1 

1 144 18 16505 1834 

7 

1 55 7 6830 771 

2 101 14 17027 2073 2 81 15 10161 1588 

3 125 18 16821 2117 3 67 4 8113 457 

2 

1 73 9 17857 1960 4 47 7 6555 850 

2 92 14 9217 1217 5 54 5 720 61 

3 70 5 30240 2016 

8 

1 74 11 3350 434 

4 118 13 27676 2746 2 107 15 16079 1977 

5 47 7 6284 815 3 73 15 5830 994 

3 

1 77 11 3900 488 

9 

1 116 19 24846 3497 

2 88 8 22645 1887 2 119 16 23223 2752 

3 34 7 14459 2469 3 14 6 4529 1359 

4 

1 55 9 16069 2260 

10 

1 102 9 23276 1887 

2 46 0 6617 0 2 146 9 21157 1228 

3 20 6 8941 2063 3 84 15 12976 1966 

5 

1 37 6 3522 491 

11 

1 130 28 28091 4978 

2 22 3 3846 462 2 128 20 18578 2511 

3 8 0 1079 0 3 127 18 12531 1556 

6 1 37 4 3175 310 12 0 41 5 3337 363 



 

١٣ 
 

2 64 2 6298 191 
13 

1 57 3 1784 89 

3 13 0 3721 0 2 76 7 3264 275 

  قیتحق يافته های: ماخذ

  1390 یبازنشستگان ساکن در مناطق شهر مشهد پس از سن بازنشستگ: 2نمودار 

 
1390در مشهد  يشهر یک مناطق و نواحیبه تفک یپس از سن بازنشستگ بازنشستگانمحل سکونت  ییفضا عیتوز 3: نقشه

 
  

ـ ناح و 11منطقـه   1 هیناح، 9منطقه  2و  1 یکه در شهر مشهد نواح شود یمبا توجه به اطالعات به دست آمده روشن  منطقـه   4ه ی

بـه  . اند کردهرا جهت سکونت خود انتخاب  ین نواحیا یبوده است که پس از سن بازنشستگ یبازنشستگان ین فراوانیباالتر يدارا 2

ه سـاکن  یـ ن دو ناحیدر ا اند کردهمحل سکونت خود  ییاقدام به جابجا یکه پس از سن بازنشستگ یاز بازنشستگان% 25,41 یعبارت
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 یزان ورود بازنشستگان جهت سـکونت پـس از سـن بازنشسـتگ    ین میکمتر يشهر دارا یو شرق يمرکز یدر مقابل نواح؛ و هستند

  . باشند یم

  

  

  :ن مطالعه نشان داد کهیج حاصل از اینتا

در چنـد   هـا  آنعمـده سـکونت    یبه عبـارت . است يخوشه ا ییاستقرار بازنشستگان در شهر مشهد به صورت الگو يالگو �

 .دهند یمل یک خوشه را تشکیگر است که در مجموع یکدیه مجاور یناح

بـه سـکونت در    ی، در شهر مشـهد بازنشسـتگان رغبـت چنـدان    يشهر يات اکولوژیه شده در نظریارا يهایبرخالف تئور �

 .شهر مشهد است یغرب يدر بخشها ها آنمرکز شهر ندارند و عمده سکونت 

ن، یمسـکن و زمـ   یبه صورت تعاون یدولت يشهر مشهد عمدتا در گذشته توسط ادارات و سازمانها یغرب يبخشها یاراض �

ن عامـل  یاز همـ  یناش ین نواحیادر از استقرار بازنشستگان  یبخش رسد یمبه نظر ؛ لذا واگذار شده است ها آن يبه اعضا

 يبـرا  ین نـواح یکه ا دهد یمز نشان ین یحات اسکان بازنشستگان پس از سن بازنشستگینحال مطالعه ترجیاما با ا. باشد

ـ  یشتر بازنشستگان پس از سـن بازنشسـتگ  یچراکه ب. ز جذاب استین دسته از بازنشستگان نیا ـ یچن را جهـت   ین محالت

 . اند کردهسکونت خود انتخاب 

ـ ، و ناح11ک منطقه یه ی، ناح9منطقه  2و  1 ینواح توان یمج به دست آمده یبا توجه به نتا � منطقـه دو را بـه عنـوان     4ه ی

ـ ه شـئون برنامـه ر  ین موضوع در کلیاست توجه به ا يکه ضرور. کرد یمحدوده بازنشستگان در شهر مشهد معرف در  يزی

 . نظر گرفته شود
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