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طبیعی و تاریخی خود همواره از موقعیت ویژه سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ایدئولوژیکی  خاستگاه از متأثرکالنشهر مشهد 

برخوردار بوده و این شرایط باعث شکل گیري الگوي توسعه متمرکز و خطی در آن شده است، این موقعیت در چند دهه 

شده است که به نظر  عمده اي در زمینه توسعه پایدار شهريمسائل و مشکالت گیري شکل واخیر موجب رشد شهر 

 باهمچنین . شود آن خالصه می کالبدي رشدگستردگی افقی بیش از حد شهر و ریشه بسیاري از این مشکالت در رسد  می

نیز در گرو توسعه پایدار سکونتگاه  یابد، پایداري شهر مشهد به اینکه شهر پایدار در بستر و ناحیه همکار پایدار معنا می توجه

تحلیلی سعی  در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی لذا گردد؛ هاي وابسته به آن در مجموعه شهري مشهد تعریف می

شده ابتدا با شناسایی مسائل عمده و راهبردي موجود مشهد که مانع نیل به توسعه پایدار شهر است، به اهمیت و نقش 

به اسناد توسعه  توجه باتواند در کاهش این مسائل داشته باشد دست یابیم، سپس  رده سازي شهري میموثري که فش

ها در این زمینه و چگونگی تحقق  از این طرح یک هربه نقد و بررسی پیشنهادات  تأثیرگذارهاي توسعه  مشهد و طرح

ن ابعاد و رویکردهاي مختلف در زمینه اندازه و فرم در مقاله حاضر کوشش شده ضمن تبیی رو ایناز  ها اشاره شود پذیري آن

بهینه شهر و توسعه پایدار شهري، به نقشی که گستردگی کالنشهر مشهد در بروز مشکالت موجود ایفا کرده است پرداخت 

مه توسعه شهري مشهد در دوره هاي مختلف برنا هاي طرحبه اصول توسعه پایدار سعی شده است تا  اتکالذا در ادامه با 

  . ریزي از منظر فشردگی ارزیابی شوند

  

  .هاي توسعه و عمران شهري توسعه پایدار شهري، اندازه بهینه شهر، شهر فشرده، کالنشهر مشهد، طرح
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معیت دهد که با ورود به هزاره سوم بیش از نیمی از ج های حاصل از آن نشان می بررسی روند موجود و پیش بینی

ها تولید  جهان در نواحی شهری ساکن خواهند بود، یعنی جایی که بیشترین منابع مصرف و بیشترین ضایعات و آلودگی

هایی هستند که باید به اشکال مختلف اصول  ترین مکان بنابراین شهرها یکی از اصلی. )90. ص, 1382, یمثنو(شود  می

سان از زیست کره به نحوی که بیشترین فواید پایدار را برای نسل حاضر مدیریت استفاده ان«توسعه پایدار را به عنوان 

کریزک و . جی( »نماید های آینده را نیز حفظ می های نسل کند و توان بالقوه زمین برای رفع نیازها و خواست ایجاد می

) 1992(نس ریو در برزیل برگزاری کنفرا زمان خصوصاًو  1990در دهه  لذا ، مورد توجه قرار دهند؛)190. ص, 1388جو، 

که عبارتست از راهبرد  21دستور کار (موضوع شکل یا فرم شهری پایدار مطرح شد و به تدوین و تصویب قطعنامه زمین 

در عصر جهانی شدن، جهت گیری الگوهای . )1390, یکمال(انجامید 31. ص, 1387هیل، ک) محلی برای توسعه پایدار

توسعه از (بر نوزایی شهری و یا شهرنشینی مجدد  عمدتاًفاده بهینه و پایدار از زمین برنامه ریزی شهری در راستای است

 این امر در حالی است که مطالعات. )11. ص, 1387, رهنما( تکیه دارد) توسعه به بیرون(در مقابل حومه نشینی ) درون

 طبق. است رشد کالبدی داشته ای رویه بی  در چند سال اخیر بطور مشهد کالنشهر دهد می نشان ای کتابخانه و میدانی

 پیشی جمعیت رشد از  که است کالبدی توسعه از بخش بیرون ، آن به شهر رویه بی و گسترش تعاریف موجود،رشد

 به شهر پیرامون های و جنگل مراتع کشاورزی، های زمین زودهنگام تبدیل و آن نشده پخشایش کنترل واقع درو  گرفته

 در کالنشهر پدیده این اما باشد، نمی شهرها کالن در جدید امر یک خود توسعه البته پدیده .است شهری های کاربری

شده  تبدیل کالبدی ـ فضایی توسعه مسائل ترین حساس و ترین پیچیده از یکی به به موقعیت ویژه آن توجه بامشهد 

 در متفاوتوجود انگاره های  توان گفت مسئله اصلی مطروحه در این مقاله لذا می.)12. ص, 1386, فرنهاد(است

بنابراین . باشد ان شهر مشهد میهای مختلف توسعه و عمر خصوص توسعه پایدار شهر مشهد در ارائه راهکارهای طرح

شود با توجه به اصول توسعه پایدار و  توسعه عمران بوده و کوشش می یها طرحاساسی تحقیق متوجه ارزیابی  سؤال

فوق مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و راهکارهایی جهت نیل به توسعه  یها طرح، هاشهر کالنتاکید بر فشردگی در 

.پایدار مطرح گردد

تعاریف از توسعه پایدار همانی است که در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  یکی از پذیرفته شده ترین

بر اساس این گزارش برنامه ریزی به منظور دست یابی به  .آمده است »ینده مشترک ماآ«تحت عنوان  1978در سال 

یازهایش را برآورده سازد ن ،های نسل آینده ییتواناتواند نسل کنونی را قادر سازد، بدون صدمه زدن به  یمتوسعه پایدار 

)L. Seitz, 2008 ,این . ینده ای پایدار این است که هوشمند باشیمین رهنمود برای آتر مهمنخستین و ). 237. ص

و  به ون. جی( های رشد هوشمند استحقاق آن را دارند یاستسبه معنای دفاع از رشد هوشمند نیست، اگر چه  لزوماً
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و مدیریت خردمندانه زمین نیازمند برنامه ریزی  ها سکونتگاهجهت نیل به توسعه پایدار در . )237. ص, 1388 س،مدر

یژه در به وابله با مشکالت ناشی از رشد جمعیت و در پی آن گسترش نامنظم و بی قاعده مراکز سکونتی جهت مق

توسعه شهری  ،رشد سریع جمعیت و تمرکز آن در شهرها به همراه.)90. ص, 1389قاجار خسروی، ( شهرها هستیم

وسعه شهری نیازهای حال را ت. ته شده اسدهد مواج یمپایدار با بحرانی که چشم انداز آینده بشر را تحت تاثیر قرار 

توسعه شهری  که یحالر د. کند یمبرطرف  ،شانیها یازمندینآینده برای رفع  یها نسلگرفتن توانایی  در نظربدون 

پایدار ملزم است تهدید ناشی از استفاده بی رویه منابع غیر قابل تجدید را کاهش دهد تا مجبور به جایگزینی فضایی و 

. ص, Chen, Jia ,Lau(د لذا تعادل دینامیکی را از بین نبر نباشد ومحیطی در مکان دیگر  یها المان جغرافیایی

توسعه پایدار شهری نوعی راهبرد توسعه با ابعاد گسترده و پیچیده مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و  لذا).1

ملکی و ( شود می نسنجیده و ناآگاهانه محسوب میکالبدی است و تکیه بر یک عامل منفرد در شکل دهی به آن اقدا

 ارهایمعدستیابی به مجموعه ای از  .البته پایداری از لحاظ اجرا مفهوم ساده ای نیست.  )60. ص, 1388حسین زاده دلیر، 

ی البته منظور این نیست که چنین چیزی، امر. هایی که اهداف متنوعی را در خود بگنجاند همیشه ساده نیست مقیاس و

کند که چنانچه به سایر ابعاد گسترش داده  بلکه از چالش فکری بزرگ و عمده ای حکایت می .است ناممکن یا نامطلوب

در این میان باید از مکتب شیکاگو .  )30. ص, 1388هال، پتر؛ فایفر، اولریخ، ( شود، خود به چالش بیشتر خواهد انجامید

ز برای توسعه و پایدار کردن یک نظریه پردازی صریح فضایی شهر یاد و پیروانش به عنوان اولین کوشش موفقیت آمی

توسعه پایدار شامل دو عنصر کلیدی یکی معنای توسعه و دیگری پایداری یا ماندگاری آن .)3. ص, 1388تانکیس، ( کرد

 ایجاد تغییر استبخشد و به معنای  باشد که عنصر اول اشاره به فرایندی دارد که شرایط زندگی مردم را بهبود می می

 عدالت اجتماعی، اقتصادو دومین عنصر آن نیز بر اساس اصول سه گانه توسعه پایدار شامل  )126. ص, 1386کاظمی، (

همچنین بر اساس اصول توسعه پایدار، در طراحی پایدار یک شهر . )20. ص, 1387پیرزاده، ( باشد می محیط زیستو 

  .)15. ص,1388 کریزک وجو. جی( ضروری است مشارکت وهماهنگی ، آسایش فاظت،، حجامعیت فشردگی،توجه به 

های  بدین معنی که توسعه باید از نظر اقتصادی بازده باالیی داشته باشد و میان بخش: الف پایداری اقتصادی

مختلف اقتصادی تعادل برقرار کند، همچنین به گونه ای صورت پذیرد که نظارت و کنترل الزم بر منابع جهت حفظ 

 .)107. ص, 1382زبردست، ( های آینده نیز اعمال گردد ها برای نسل آن

بدین معنی که توسعه باید موجب افزایش کنترل انسان بر زندگی خود، تداوم رشد و : ب پایداری اجتماعی و مدیریتی

, 1382زبردست، ( به هویت بخشی جامعه بیانجامد تینها درتوزیع برابر و عادالنه تسهیالت و خدمات اجتماعی شده و 

بعد را سرآغاز عصر مشارکت عمومی و  به 1980برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دهه  پردازان هینظربسیاری از . )3. ص

دانند که در مقابل برنامه ریزی جامع و کمی نگر به دنبال  خصوصی و بازنگری در الگوهای پیشین توسعه شهری می

 و گرا اریمع(ه پایدار و کیفیات محیطی و مغایر با قوانین برنامه ریزی متمرکز پارادایم جدیدی بر پایه توجه به توسع

همچنین .)43. ص, 1383مهدیزاده، ( گردد باشد و از آن تحت عنوان برنامه ریزی دموکراتیک یاد می می) یهنجار
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در غیر این صورت . باشد انتخاب الگوی برنامه ریزی نیازمند توجه به سیاست شهری، ساختار اداری و شرایط محیطی می

ها بدون اندیشه نظری، ممکن است زمینه کاری را برای مجریان فراهم آورد ولی نتایج  جمع آوری داده و تحلیل آن

  . )50. ص, 1388رهنما، ( نداشته باشد دنبال بهمطلوبی 

ی، ملدر ابعاد  یستزیط محینه زمهای بشر در  ینگران) :محیط طبیعی و انسان ساخت(پ پایداری زیست محیطی 

ید تجدیر قابل غیر و پذید تجدی و استفاده از منابع معدود صنعتبا توسعه  کهید گردی مشهود هنگامی جهانی و امنطقه 

توان متوقع بود  ینمیست زیط محین متخصصیدگاه دوستداران و دی از حتیگر دامروزه . ی نهادفزونرو به  مسکون کره

ی باق بکریست دست نخورده و زیط محی بشر است اقتصادیشرفت و رونق پلزومات از م کهی صنعت با توسعههمراه  که

. باشد یمها پاسخگو  یتفعال گونه نیایق طراز  کهی را خواستار است ملزوماتیازها و نیت جمعید شدرشد  کهیرا زبماند 

ی حدیبی آن در تخراثرات  کاهشها و  یآلودگیل تقلیکن ل. یستنی محالین امر چنیز به دنبال نیست زیط محیریت مد

یزیکی جامعه، همراه فیت وضعهای متعادل و منطبق با  یتکنولوژهمراه با استفاده از   یدارپامعقول و در روند توسعه 

 ن،درخشا( یاتشان مد نظر بوده استحینده موجودات زنده و بستر آی حال و بقاین سالمت، رشد و تضمی حفظ و برا

باید با حفاظت از فرایندهای زیست محیطی و منابع غیرقابل بازگشت سازگاری داشته و بدین معنی که توسعه  .)1386

ها و میزان مصرف  ضمن ممانعت از بهره برداری بی رویه و رشد و توسعه کالبدی غیر هدفمند، حجم ضایعات، آلودگی

انرژی و  یدادها درونم با اگر شهر به مثابه یک اکوسیست واقع در. )160. ص, 1382زبردست، ( انرژی را کاهش دهد

 نیا برگرفته شود،  نظر در صدا وتغییرات آب و هوایی، آالینده های مربوط به هوا، فاضالب، زباله و سر  بروندادهاآب و 

منظم انرژی است و علیرغم پیشرفت بشر در بازده  داد درونهای انسان در شهرها وابسته به  توان گفت فعالیت اساس می

اند، بطوریکه در بسیاری از کشورها ساختار شهری تابعی از هزینه  به منابع انرژی وابسته قاًیعم، شهرها و کارایی انرژی

نفت خام ارزان است، نحوه قرارگیری و  ینسب بطورعنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا، جایی که  به. های انرژی است

 اتکای که انرژی گران است شهرها تمایل به تراکم بیشتر و باشد، اما در کشورهای استقرار شهرها به صورت پراکنده می

در شهرهایی که به علت محدودیت منابع،  لذا ؛)213. ص, 1388رنه شورت، (به سیستم حمل و نقل عمومی دارند 

 ، ادامه توسعه کالبدی شهر باید)کالنشهر مشهد(باشد  انرژی گران بوده و همچنین دسترسی به منابع آب نیز محدود می

.در راستای فشرده سازی صورت گرفته و از گسترش افقی بی رویه آن جلوگیری به عمل آید

 اعتبار برنامه ای از رویکرد این ایران جغرافیایی و سیاسی اقتصادی، ساختار اجتماعی، به توجه با و کنونی شرایط در

فشرده زیر مجموعه ای از همین رویکرد همچنین الزم به ذکر است تئوری شهر . باشد بیشتری برخوردار می کارآمدی و

اختار فشرده شهری منعکس کننده واقعیت پیچیده زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای موفق است که س. است

صادق  گیرد یدر مورد الگوی شهرهای شعاعی، طولی و نیز ارگانیک که در امتداد مسیرهای ارتباطی شکل م تواند یم

کفاشی، (اند  شهرها هستند که در مقابل پخش شدن و گسترش بیش از اندازه، مقاومت کردهالگوهایی از  ها ینا. باشد

. دانند یم یمتجل یشهر یرا در فشردگ یدارفرم و اهداف توسعه پا یدارترینمطالعات شهر فشرده را پا یدر برخ). 1389
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و  ی، عدم گسترش افقیاقتصاد یتجذاب یش، افزایالتبهتر به تسه یدسترس یترا قابل یفشردگ یایمطالعات مزا ینا

نکته بسیار قابل توجه این  ).1389وحیدی، ( کنند یعنوان م یطیمح یستو ز یبا ارزش کشاورز یمصون ماندن اراض

 نه نامناسب، ونقل حملها و سیستم  چهارچوب مدیریتی ناکارآمد و زیرساخت با همراه و فشردگی زیاد است که تراکم

بنابراین . زند می دامن ها نیز ناپایداری به بروز خود بلکه انجامد، نمی پایداری شهری و محیطی زیست سالمت به تنها

 و فشردگی مطلوب حد گرفت و بایستی نظر در پایداری افزایش معادل را فشردگی افزایش مطلق بطور توان نمی

های  ویژگی خصوصاً(حدوده م آن های ویژگی به توجه با خاص و محدوده یک در را پایداری حصول هدف با پراکندگی

 نمود مشخص آن برای شهری های فرم انواع معایب و مزایا در تعادل برقراری و) اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

  .)16. ص, 1388مفیدی شمیرانی و افتخاری مقدم، (

گستره افقی آید که شهرهای فشرده با  از مطالب گفته شده در خصوص اندازه بهینه شهر چنین بر می یکل بطور

ترند اما از دیدگاه اقتصادی  محدودتر و کارایی باال، به لحاظ مالحظات اجتماعی و مدیریتی و زیست محیطی مطلوب

تر داشته و به دلیل برخورداری از اقتصادی پویا، مقرون  های بیشتری نسبت به شهرهای کوچک شهرهای بزرگ مزیت

ها نیز  توان در فشردگی آن که بزرگی شهرها را عالوه بر گستردگی می البته الزم به ذکر است. باشند به صرفه تر می

تر  از دیدگاه اکولوژیکی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که هرچه شهرها رشد کرده و پیچیده تر و متنوع لذا دانست؛

 در. عت شهر وجود نداردها افزایش خواهد یافت اما در مجموع یک اندازه بهینه در رابطه با جمعیت و وس شوند، کارایی آن

شهری که به مرحله تکامل رسیده باشد مانند یک سامانه کامل متراکم و فشرده است، بسیار کارامد در مصرف فضا  واقع

شامل شبکه حمل و نقل عمومی کارامد، تعدیل (اش  است و دارای پتانسیلی برای ایجاد کارایی فزاینده متناسب با اندازه

رابطه نکته  نیا در.  )81. ص, 1387امین زاده، ( باشد می...) های تصفیه و بازیافت و یستممصرف انرژی و قابلیت س

های آن و روابط متقابل شهر و منطقه ای  درک جامع ویژگیبسیار حائز اهمیت این است که اندازه بهینه هر شهر تنها با 

چهارچوب نظام شهری و سلسله مراتب شهر در  به عبارت دیگر اندازه مطلوب. باشد قابل تعیین می که در آن واقع شده

  .  تعیین نمود مشخصاًتوان آن را  یابد، لذا نمی مفهوم می مطلوب

های  ها و روش کند نگرش بنابراین توجه به اصول توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای ایجاب می

مفهوم جامع پایداری مستلزم انجام مجموعه  که چرا جاری در شهرسازی حرفه ای مورد بازنگری و اصالح قرار گیرد،

های برنامه ریزی و مدیریت در سطوح مختلف توسعه و عمران ملی، منطقه ای و محلی است که معطوف به  ای از روش

 یها سکونتگاهتمامی  در یاجتماعبا هدف عدالت و رفاه (، پایداری اجتماعی )با هدف بقای اقتصادی(پایداری اقتصادی 

  . است) با هدف تعادل اکولوژیک و فضایی(و پایداری زیست محیطی ) قهمنط
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ها و  و بروز ناکامی 1960ها، نظریه سیبرنتیک و نظریه اطالعات در دهه  با انتشار و رواج نظریه عمومی سیستم

اساس . ها در زمینه برنامه ریزی به مرحله عمل درآمد امع، توسل به نظریه سیستمانتقادات جدی در مورد برنامه ریزی ج

. ص, 1382مهدیزاده، ( متمایز نظری و عملی ولی مرتبط با یکدیگر است منشأ دوپیدایش برنامه ریزی راهبردی، 

وزیارتیمهمبسیارکارکردژئوپولیتیک و جغرافیایی وموقعیت خاصعلیرغماخیر های سالدرکالنشهر مشهد.)79

افزایشو مهاجرت،جمعیتفزایندهرشدلیقب ازعمده ای در توسعه پایدار شهریهای چالشومسائلباگردشگری،

مواجهطبیعیمنابعکمبودومدیریت شهریناکارآمدیکالبدی،ناموزونتوسعهاقتصادی،واجتماعیهای نابرابری

است، لذا در پایدارتوسعهمانععمدهمسائلبرنامه ریزی راهبردی، تشخیصمهمهای گامازیکیرو نیااز.شده است

ها  تواند نقش موثری در تعدیل آن ادامه به بررسی برخی از این مسائل در کالنشهر مشهد که فشرده سازی شهری می

  .شود ایفا نماید، پرداخته می

ایران یشهرها کالنبا سایرمشهدکالنشهرتمایزوجوهآشکارترینازکه یکی:حاشیه نشینی گسترده: مسئله اول

جدایی گزینی های دهد مینشاناسنادیهای پژوهشومیدانیشواهد. و اقتصادی است یکیدئولوژیا ساختاراز  متأثر

کالبدی فضاییواقتصادی های اجتماعی نابرابریازشدتبهکالنشهراینوافتادهاتفاقمشهددر کالنشهرمعناداری

. برد مینجر

درسکونتوفعالیتشدیدشهرنشین و تمرکزجمعیتافزایش: تمرکز گرایی شهری در ناحیه مشهد: مسئله دوم

بهها کوهاطراف و دامنه زمین کشاورزییرو برویژه شهر بهافقیتوسعهوگسترشآندنبالبهومشهدکالنشهر

شهریسبزوبازفضاهایتخریبو تعادل زیست محیطی ونظمخوردنبرهمبهمنجرفاقد برنامههای دخالتهمراه

  .استساختهروبروتهدید جدیبارازندگیپایداریوشدهشهرپیرامونودرونچشم اندازهایوپهنه های طبیعیو

نامناسبتوزیعوفرسودگیازجملهمتعدددالیلبهمشهدشهرکالنشهر: شهری یها ساختضعف زیر : مسئله سوم

.شرب روبرو استآبنیتأمجهتعدیده ایمشکالتباآب،توزیعشبکهخصوص بهکه های تاسیساتیشب

سنگین در مرکز شهر،تراکم شدید خودروهای شخصی، ترافیک: فقدان سیستم حمل و نقل همگانی: مسئله چهارم

وجانیخساراتتصادفات و سفر، افزایش شمارزمانوطولافزایشانرژی،وسوخترفتنهدرهوا،شدیدآلودگی

 یناکارآمدازناشیکههستندمسائلیازجملهمشهدکالنشهردرزمینارزشتعادلعدمهمچنینوسنگینمالی

  .باشد میمشهدکالنشهرپهنهدرعمومیونقل حملسرانه ناچیزسهمو آن توزیع بودن شبکه معابر، نامتعادل

ترین مهمدیگر ازیکی: ونقل حملشهری و فقدان انطباق آن با شبکه  یها یکاربرعدم توزیع متعادل : مسئله پنجم

موجود در کالنشهر مشهد، ناهماهنگی میان نحوه توزیع کاربری زمین و امکانات و خدمات شهری در مناطق مسائل

نحوهها و الیتفعبارگذاریمیزانواقع در.باشد مختلف و همچنین عدم توجه به ارتباط آن با برنامه حمل و نقل می
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طرف ازوشود میواردونقل حملشبکهبرکهاستکششیوبیانگر حجمطرفکی ازها  آنمکانیو الگویاستقرار

.داردقرارها راهشبکهبهدسترسیتاثیر نحوه و میزانتحتخوددیگر

نمودن  ان شهری است، حلبه مسائل عمده و راهبردی کالنشهر مشهد و که در مرحله تبدیل به بحر توجه بالذا 

در سطح ناحیه و با تاکید بر ارائه راهبردهای اصولی و کالن  خصوصاًبه منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری  ها آن

  .نماید توجه به استقرار مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار شهری را ضروری می

  

زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی به  عمدتاًکند  های جامع شهری که در واقع توسعه شهرها را پایه ریزی می طرح

به بعد با توجه به تحوالتی که در کل کشور  40ز دهه ا) 81. ص, 1387اعتماد، ( گردد وسیله مهندسان مشاور تهیه می

شکالت ناشی از رشد جمعیت و مهاجرت روستائیان به شهرها، بی توجهی به نحوه استفاده از زمین، اتفاق افتاد و بروز م

از آن زمان تا . شهرسازی و معماری قرار گرفت یعال یشوراهای جامع در دستور کار  تهیه طرح... توسعه نامنظم شهر و

جغرافیایی و همچنین وجود حرم مطهر امام به لحاظ موقعیت سیاسی و (های خاص شهر مشهد  کنون با توجه به ویژگی

و دومین طرح جامع  1345 - 70افق زمانی ) خازنی(سه طرح جامع برای این شهر تهیه شده که طرح جامع اولیه ) رضا

سومین طرح جامع نیز با عنوان طرح توسعه و عمران . را مورد بررسی قرار داده است 1370-95افق زمانی ) مهرازان(

مشهد مقدس قبل از اتمام افق زمانی طرح قبلی توسط مهندسین مشاور فرنهاد برای افق زمانی  کالنشهر) جامع(

در ارتباط با  خصوصاًها  تهیه شده است که در ادامه به نقد و بررسی پیشنهادهای هر یک از این طرح 1385 -1405

  .شود رعایت اصول توسعه پایدار و فشرده سازی شهری پرداخته می

ناحیه و ) جامع(ت که شهر مشهد در زمان تهیه طرح جامع اول و دوم فاقد طرح توسعه و عمران شایان ذکر اس

های جامع خازنی و  های صورت گرفته در طرح رسد پیش بینی نظر می همچنین طرح مجموعه شهری بوده است لذا به

  .سیار موثر بوده استها ب مهرازان فاقد دید جامع و منطقه ای بوده و همین امر در عدم تحقق پذیری آن

. رسید خواهد 1370هکتار در سال  17000 حدود به 1345هکتار در سال  3200از حدود  شهر محدوده در این طرح 

توسعه کلی شهر بطور . باشد نفر در هکتار می 86نفر و تراکم جمعیتی آن  1465000جمعیت شهر برای افق طرح 

سرانه زمین شهری در سال افق طرح نسبت به سال پایه افزایش یافته و . باشد جهت غرب و جنوب غربی میپیوسته در 

مترمربع است که بیانگر گسترش افقی شهر و  45 به 32مربوط به افزایش سرانه کاربری مسکونی از  شتریب امرعلت این 

  .)1346, یخازن(باشد کاهش تراکم می
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 : 

طرف و همچنین هجوم  کی ازقبل از پایان دوره طرح جامع قبلی تحوالت بنیادین پس از انقالب و جنگ تحمیلی 

دیگر سبب رشد و توسعه شدید شهر مشهد فارغ از هرگونه  طرف ازهای روستاییان به شهر  مهاجران افغانی و مهاجرت

درصد و وسعت  16/8نفر با نرخ رشد ساالنه  1463508ه ب 1365بطوریکه جمعیت شهر در سال . برنامه ریزی گردید

 شهر جمعیت طرح، های این بینی پیش اساس بر. کیلومتر مربع افزایش یافت 200کیلومتر مربع به حدود  33شهر نیز از 
 )طرح افق( 1395سال  در میلیون نفر 4/5 و 1380 سال در نفر میلیون 3 به حدود 1370 در سال نفر میلیون 9/1از 

 که بوده شهر جمعیت اضافه میلیون نفر 5/3بر اسکان  آینده مبنی توسعه در طرح اصلی هدف رو نیااز . خواهد رسید

 و )در جهت غرب عمدتاً(محدوده فعلی  به پیوسته اراضی شهر، فعلی شامل محدوده متفاوت عرصه سه منظور این برای
ه است و بر این داد قرار را مدنظر )کیلومتری شهر مشهد 40- 60سه شهر جدید پیشنهادی در فاصله ( ناپیوسته توسعه

متوسط تراکم ناخالص جمعیت در سطح .)1372, مهرازان(اساس توسعه شهر در آینده بسیار گسترده پیشنهاد شده است

نفر در هکتار بوده است که  335نفر در هکتار و متوسط تراکم خالص مسکونی برابر  142دایر شهر در زمان تهیه طرح 

 بینشهر،  آیندهتوسعه  الگویبق ط.یابند شیافزا هکتارنفر در  515و  163بر اساس طرح بایستی هرکدام به ترتیب 

تا  3/9اطراف مشهد و   کیلومتری 40- 60در فاصله حدود  اقماریدر سه شهر  جمعیت ایننفر از  میلیون1/5تا  1/2

  )1372, مهرازان( .یافتخواهند  اسکانمحدود آن،  پیوسته، و توسعه فعلینفر در شهر  میلیون4/2
حفظ تعادل میان جمعیت، امکانات ) 1( های مربوط به تراکم ساختمانی در طرح جامع مهرازان دو هدف عمده سیاست

های مغایر با سکونت را در  جلوگیری از تداخل نسنجیده فعالیت های تجاری و توزیع مناسب فعالیت) 2( ها و و ظرفیت

 ).119. ص, 1387 رهنما( نظر دارد

توسعه پایدار و ایجاد یک نظام فراگیر و  نیتأمبه منظور  1375به موجب طرح کالبدی ملی ایران مصوب سال  

 85و ) شامل یک یا چند استان(منطقه  10توسعه و عمران کالبدی، تمام پهنه کشور به های  هماهنگ از انواع طرح

تهیه طرح توسعه و عمران ناحیه به عنوان حلقه واسط میان  لذا تقسیم شده است؛) شامل یک یا چند شهرستان(ناحیه 

های شهری و روستایی و همچنین جهت تحقق اهداف توسعه متوازن و تعادل فضایی در  های منطقه ای و طرح طرح

در همین سال بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تهیه طرح . دستور کار قرار گرفت

تهیه طرح جامع . ری برای شهرهای بزرگ نیز به عنوان مرحله بعد از تهیه طرح ناحیه صورت پذیرفتمجموعه شه

از شهرستان  1381که شهرستان کالت در سال (شهرستان مشهد، چناران، فریمان و کالت  ناحیه مشهد شامل چهار

از اواخر سال ) شود مشهد شناخته میمستقل از شهرستان  1387مشهد جدا شده و شهرستان طرقبه و شاندیز نیز از سال 
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شهرسازی و  یعال یشورابه تصویب  1383در اواخر سال  تاًینهاتوسط مهندسین مشاور فرنهاد آغاز شده و  1380

نفر  2600000هزار کیلومتر مربع و  20در زمان تهیه این طرح، ناحیه مشهد با مساحتی حدود . معماری ایران رسید

نقطه شهری و  11دهستان،  27بخش،  10شهرستان،  4گانه منطقه خراسان، به  9واحی جمعیت به عنوان یکی از ن

 بر دردرصد از کل جمعیت آن را  40درصد از وسعت منطقه خراسان و بالغ بر  8روستا تقسیم شده و بیش از  1085

هرستان چناران و درصد در ش 4,4درصد جمعیت ناحیه در شهرستان مشهد،  92حدود  1375طبق آمار سال . گرفت می

توان گفت که در این ناحیه مرکز ثقل اصلی جمعیت و فعالیت  می واقع در. اند درصد در شهرستان فریمان ساکن بوده 3,2

درصد از کل  77,6درصد جمعیت شهری و نزدیک به  96متعلق به کالنشهر مشهد است و شهر مشهد به تنهایی حدود 

 70برابر جمعیت شهر چناران،  59دهد، بطوریکه جمعیت شهر مشهد  اص میجمعیت مستقر در ناحیه را به خود اختص

برابر جمعیت شهر  463برابر جمعیت شهر کالت و  285برابر جمعیت شهر طرقبه،  189برابر جمعیت شهر فریمان، 

ه ناحیه این وضع بیانگر این است ک. )1384, مشهد یه شهریناح)جامع(طرح توسعه و عمران, فرنهاد(باشد شاندیز می

 هم قبالًکه  طور همان که یدرحالاز پدیده نخست شهری است،  متأثرمشهد فاقد هرگونه نظام سلسله مراتب شهری و 

همچنین قسمت اعظم خدمات .  یابد اشاره شد پایداری شهری تنها در چهارچوب نظام و سلسله مراتب پایدار معنا می

. در شهر مشهد و اطراف آن قرار گرفته است) درصد 35ود حد(و صنایع و معادن نیز ) درصد 55حدود (ناحیه 

واسطه آن شهر  ترین مسائل کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناحیه مشهد و به مهم یکل بطورلذا 

شود که  ها، خدمات و درآمد در سطح ناحیه مربوط می در توزیع جمعیت، فعالیت، زیرساخت عدم تعادل شدیدمشهد به 

کالنشهر مشهد و نقش منحصر به فرد و غیرقابل رقابت آن در سطح ناحیه توسعه متمرکز ناشی از الگوی  عمدتاً

دیگر موجب تشدید عدم تعادل در بهره  طرف ازاین وضعیت از یک طرف باعث تحرک توسعه در ناحیه و . باشد می

وسعه ناحیه و همچنین مجموعه شهری ترین هدف در برنامه ریزی و ت گیری از منابع محیطی و فضایی است، لذا مهم

به . باشد های جمعیتی و فعالیتی موجود می مشهد کمک به ایجاد تعادل و توازن میان کالنشهر مشهد و سایر کانون

به رویکرد توسعه پایدار، راهبرد اصلی در نحوه توسعه ناحیه و آمایش فضایی آن تغییر الگوی توسعه  اتکاهمین دلیل با 

  :به طور کلی اهداف این طرح شامل. است) توسعه متوازن(لگوی تمرکز غیرمتمرکز تک مرکزی به ا

تقویت نقش شهر مشهد به عنوان مرکز منطقه، ناحیه و مجموعه شهری و همچنین مرکز فعالیت عالی تولیدی و  -

ی و صنایع پیشرفته، خدمات برتر آموزشی، پزشکی، بازرگان نهیزم درخدماتی با عملکرد ملی و منطقه ای 

 .گردشگری

 .ها جمعیت، فعالیت و زیرساخت نهیزم درایجاد تعادل درون منطقه ای در استان  -

 .های منطقه ای شهر مشهد به سایر شهرهای بزرگ استان واگذاری بخشی از نقش -

 .شهرها روستاتقویت شهرهای بزرگ، متوسط، کوچک و  قیطر ازاصالح نظام شبکه شهری  -
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کاهش نقش جمعیتی  قیطر ازادل بخشی به نظام شبکه شهری و روستایی بازنگری در توزیع جمعیت و تع -

 ...مشهد و تقویت شهرهای چناران، فریمان، کالت، گلبهار، بینالود و

 .اجتماعی تبدیل روستاهای مستعد به شهر و سطح بندی خدمات روستایی در جهت توسعه همه جانبه اقتصادی -

ساماندهی نظام  قیطر ازدر پیرامون شهر مشهد ) یررسمیاسکان غ(کمک به کاهش مشکالت حاشیه نشینی  -

 .سکونتگاه های شهری و روستایی در ناحیه

طرح مجموعه شهری با هدف تقویت شهرهای میانی و ایجاد شهرهای کوچک از طریق تبدیل روستاهای مستعد که 

آینده دارند، در برنامه ریزی نظام  سال 20بیشترین امکان بالقوه برای توسعه و تبدیل به مراکز رشد یا خدمات را طی 

از آن جمله شهر شاندیز به عنوان یکی از مراکز منظومه ناحیه . سکونتگاهی برخی شهرها تغییراتی ایجاد نموده است

ها ضمن لحاظ نمودن اهداف  مشهد و شهر طرقبه به عنوان مرکز مجموعه در نظر گرفته شده و بارگذاری جمعیت در آن

در این زمینه . هزار نفر برآورد شده است 30و  50به ترتیب معادل  یک هرهای موجود برای  رساختطرح و توجه به زی

باشد و راهبردهای آن  نیز هدف کالن طرح حاضر، توسعه متوازن در چهارچوب ساختارهای مجموعه شهری مشهد می

  :نیز عبارتند از

 .رش بخشی از اضافه جمعیت کالنشهر مشهدباال و پذی نسبتاًامکان سازی برای ایفای نقش سکونت پذیری  -

ها و تسهیالت مناسب گردشگری در راستای تعدیل فشار جمعیت گردشگر و زائر به کالنشهر  توسعه زیرساخت -

 .مشهد

ساختار فعالیتی و فضایی شهر شاندیز و طرقبه در چهارچوب ساختار کالن مجموعه شهری مشهد و  تعریف باز -

 . شبه عنوان حوزه های تعادل بخ

برآورد انجام شده در  اساس بر:برآورد جمعیت و مساحت پیشنهادی طرح مجموعه شهری برای کالنشهر مشهد

هکتار به  5520، 1405میلیون نفر در افق  3/3بایستی با جمعیت مفروض  طرح مجموعه شهری برای افق طرح می

هکتار خواهد بود 31600 دلمعا مشهد شهربا این نگاه محدوده پیشنهادی . محدوده شهر اضافه گردد

علت عدم تحقق پذیری  شود قبل از به پایان رسیدن افق زمانی طرح جامع مهرازان، به که مالحظه می طور همان

احیه و مجموعه در زمینه برآوردهای جمعیتی و همچنین به منظور اعمال راهبردهای طرح ن خصوصاًپیشنهادهای آن 

جامع  طرح تصویب از بعد سال سه درست واقع در. شهری در آن، طرح جامع اخیر شهر مشهد در دستور کار قرار گرفت

 که دهد می نشان شواهد و نیافته تحقق طرح این ساختار جمعیتی تحوالت به مربوط های فرض که شد معلوم مهرازان

به اینکه طرح جامع مهرازان در زمانی تهیه شد که هنوز طرح جامع  توجه باهمچنین  .یافت نخواهد تحقق نیز آینده در

ناحیه و طرح مجموعه شهری مشهد وجود نداشت، لذا از دید کالن و منطقه ای بی بهره بود و زمینه اصلی تبدیل شهر 
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مر بی تاثیر نبوده البته ویژگی مذهبی بودن شهر نیز در این ا(مشهد به قطب رشد جمعیتی و اقتصادی را فراهم آورد 

مطالعات ناحیه و مجموعه شهری مورد بازبینی مجدد قرار  اساس بربایستی طرح جامع کالنشهر مشهد  لذا ؛)است

طرح جامع مهرازان با وضع موجود شهر اشاره و  ها تناقضترین  بر این اساس در ادامه ابتدا به برخی از مهم. گرفت می

  . شود در زمینه فشردگی شهری پرداخته می خصوصاًسپس به بررسی پیشنهادهای طرح جامع 

 4 که بوده نفر میلیون 5,4حدود  1395 افق تا مشهد کالنشهر جمعیت جامع مهرازان برای بینی طرح پیش -

اما جمعیت شهر مشهد بر اساس آخرین  .است گرفته شده نظر در شهر پیوسته توسعه برای آن نفر میلیون

درصد از  63این جمعیت تنها  که درحالیباشد  نفر می 2427000معادل  1385سرشماری نفوس و مسکن در سال 

شود و چگونگی توزیع جمعیت  جمعیت پیش بینی شده توسط طرح جامع مهرازان برای همین سال را شامل می

دهد که این تعداد جمعیت در همان محدوده  در الگوی توسعه آینده شهر مشهد در طرح جامع مهرازان نشان می

 . قابل پذیرش بوده و نیازی به توسعه پیوسته و ناپیوسته شهر وجود نداشته است 1372ود شهر در سال موج

هکتار زمین  24500میلیون نفر جمعیت و  4معادل  1395طرح جامع مهرازان برای توسعه پیوسته شهر تا سال  -

. نفر در هکتار خواهد رسید 163به ارقام فوق تراکم ناخالص جمعیت به  توجه باگرفته است و  نظر درشهری 

هزار هکتار محدود مصوب شهر و روستاهای  30به  توجه با 1385تراکم ناخالص جمعیت در سال  که درحالی

موجب شده  1372های انجام شده در سال  همچنین پیش بینی. باشد می هکتار درنفر  81اضافه شده به آن برابر 

مترمربع به  61معادل ) گرفته شده است نظر در 1395ت باالی سال به جمعی توجه باکه (سرانه زمین شهری نیز 

مترمربع است، تفاوت  124که معادل  1385ازای هر نفر برآورده گردد و با سرانه موجود برای جمعیت سال 

 . چشمگیری داشته باشد

ده که با میلیون نفر برآورد کر 97/2را  1395طرح مجموعه شهری مشهد جمعیت کالنشهر مشهد برای سال  -

همچنین طرح جامع . میلیون نفر اختالف دارد 43/2جمعیت پیشنهادی طرح جامع مهرازان برای همین سال 

 درنفر در هکتار  515و  163را به ترتیب معادل  1395تراکم ناخالص شهری و تراکم خالص مسکونی در افق 

موعه شهری و انجام یک محاسبه با قبول جمعیت پذیری پیشنهادی طرح مج که صورتیدر . گرفته است نظر

هکتار برای پذیرش این جمعیت کافی بوده و مساحت کل اراضی  18220گردد که حداکثر  ساده مشخص می

همچنین جمعیت پیشنهادی طرح مجموعه . باشد هکتار می 5767میلیون نفر نیز برابر با  97/2مسکونی برای 

م و ین حرییتع -مشهد یطرح مجموعه شهر, فرنهاد(باشد میلیون نفر می 3/3نیز  1400شهری مشهد برای افق 

 . )1386, محدوده شهر

میلیون نفر اضافه جمعیت شهر سه شهر جدید گلبهار، بینالود و سرخس را  4/1طرح جامع مهرازان برای اسکان  -

نفر  7000اما در حال حاضر شهر جدید گلبهار با . هزار نفر را پیشنهاد نموده است 500با جمعیتی حدود  یک هر

که  طور همان. جمعیت، شهر جدید بینالود بدون جمعیت ساکن بوده و شهر جدید نوشهر هنوز وجود خارجی ندارد



 

١٢ 
 

 1400میلیون نفر جمعیت پیشنهادی طرح مجموعه شهری برای افق  3/3شود در صورت قبول  مالحظه می

 .توجیه منطقی برای ایجاد شهرهای جدید وجود ندارد

گرفته شده برای شهر مشهد در طرح جامع مهرازان و  نظر دره در خارج از محدوده قانونی ساخت و سازهایی ک -

سبب شده بسیاری ) در مناطق شمالی و شرقی خصوصاً(های پیش بینی شده آن صورت پذیرفته  در خالف جهت

ه عنوان از روستاهای نزدیک شهر به هسته های جمعیتی و سکونتگاه های خودرو و متراکم تبدیل شوند و ب

همچنین پس از ایجاد شهرستان طرقبه و شاندیز بخشی از حریم شهر مشهد . مناطق حاشیه نشین تلقی گردند

در داخل این شهرستان قرار گرفت و این امر نیز مشکالتی را در نظارت و مدیریت این محدوده به وجود آورده 

  .است

هکتار  55502و  30558شهر مشهد به ترتیب  1405محدوده و حریم پیشنهادی طرح جامع فرنهاد برای افق 

هکتار و محدوده  19024برابر با  1370که محدوده پیشنهادی طرح جامع خازنی برای افق  صورتی درباشد  می

دهد که  بنابراین شواهد حاضر نشان می. هکتار بوده است 36692برابر با  1395پیشنهادی طرح جامع مهرازان برای افق 

) تحقق حوزه های تعادل بخش به صورت منفصل صورت درالبته (نسبت به طرح جامع مهرازان طرح جامع فرنهاد 

جمعیت پیشنهادی طرح . دهد تحدید محدوده و حریم سوق می طریق ازتوسعه کالبدی شهر را به سمت فشردگی بیشتر 

بنابراین تراکم . ه استنفر برآورد شد 3856000درصد معادل  1/2با نرخ رشد ساالنه  1405جامع اخیر برای سال 

همچنین الزم به ذکر . گردد مترمربع محاسبه می 79نفر در هکتار و سرانه زمین شهری  126ناخالص شهری برابر با 

حوزه برنامه ریزی تقسیم شده که از این میان که حوزه های  7است مطابق طرح جامع فرنهاد سطح شهر مشهد به 

 5/3درصد، بیشترین سهم از جمعیت پیشنهادی و حوزه مرکزی با  21و  24شمال شرقی و شمال غربی به ترتیب با 

بیشترین میزان  هکتار درنفر  195همچنین حوزه شمال غربی با . درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده است

 بر دررا  1405کمترین میزان تراکم جمعیتی شهر در سال  هکتار درنفر  5/72تراکم جمعیتی و حوزه جنوب شرقی با 

درصد  5/21و  24حوزه های شمال شرقی و میانی غربی به ترتیب با  1385این امر در حالی است که در سال . دارد

بیشترین تراکم . داشته است بر دردرصد کمترین سهم را  5بیشترین سهم از جمعیت ساکن و حوزه جنوب شرقی با 

 درنفر  24و کمترین آن به حوزه جنوب شرقی با  هکتار درنفر  147به حوزه میانی شرقی با  1385جمعیتی نیز در سال 

 1385 - 1405ساله  20های صورت گرفته حاکی از آن است که در دوره  پیش بینی واقع در. اختصاص یافته است هکتار

ه و کمترین آن به حوز هکتار درنفر  89بیشترین اختالف در میزان تراکم جمعیتی به حوزه شمال غربی با افزایش 

 در دهد که زمین نشان می مرکز شهر در تراکم بودن میزان پایین لذا اختصاص دارد؛ هکتار درنفر  5/8مرکزی با افزایش 

 رویه هم توسعه بی باز نتیجه در و دهد می مرکز از دورتر های حلقه به را خود جای و خواهد شد قسمت تلف این

 آن از خارج به شهر مرکز فعالیت از و جمعیت از بخشی که دهد می نشان وضعیت همین طرف دیگر از .یابد گسترش می
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 شخصی نقل و حمل وسایل از استفاده از هوای ناشی آلودگی سفر، فاصله و زمان افزایش سبب و این امر شده فرافکنی

  .گردد می فضایی انسجام کاهش و

های  جامع فرنهاد برای کاربریجدول سطوح و سرانه های پیشنهادی طرح : ها تغییرات سطوح و سرانه کاربری 

 18به  25از (و معبر ) مترمربع 24به  29از (دهد سرانه پیشنهادی مسکن  را نشان می 1405مختلف شهر مشهد در افق 

های  همچنین سرانه پیشنهادی کاربری. نسبت به وضع موجود کاهش قابل توجهی یافته است 1405در سال ) مترمربع

نکته مهم دیگر این است . نسبت به وضع موجود افزایش قابل توجهی دارد 1405سال  خدماتی داخل محدوده شهر در

ها در  خدماتی و جانمایی آن های مختلط تجاری که در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع فرنهاد وجود کاربری

وسعه و عمران طرح ت, فرنهاد(در حاشیه معابر اصلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است خصوصاًسطح شهر 

 به 1385در سال  مساحت شهر سوم یک به نزدیک شایان ذکر است که اختصاص.)1389, مشهد کالنشهر)جامع(

کشاورزی و نظامی نیز  ناسازگار نظیر صنایع، فعالیت و یا فاقد توسعه نیافته و غیرقابل طبقه بندی، اراضی های کاربری

مشخص  را محوله وظایف با متناسب های فعالیت جذب در آن ضعف و شهر فعالیتی نیافتگی توسعه سو یک که از

 باز توزیع و تعادل بخشی درونی شهر و توسعه جهت مناسب های فرصت وجود نمایانگر دیگر سویی از سازد، می

 طور همانبنابراین .تواند سبب افزایش فشردگی شهر گردد است که خود می ها آن به زمین تنظیم تخصیص و ها فعالیت

ها و تجارب سایر کشورها  های آن به ناکامی توجه باهای گذشته و  شود طرح جامع فرنهاد نسبت به طرح حظه میکه مال

گرایش بیشتری به فشردگی  ظاهراًو همچنین بر اساس اهداف و راهبردهای طرح جامع ناحیه و مجموعه شهری مشهد، 

انداز پیشنهادی خود نیز به این موضوع اشاره کرده شهری و افزایش پایداری شهر از این طریق دارد و حتی در چشم 

تری را نسبت به طرح  رقم پایین 1405در پیشنهادهای خود در رابطه با تراکم جمعیتی شهر برای سال  عمالًاما . است

 به اینکه توجه با 1395لذا تراکم جمعیتی پیشنهادی طرح جامع مهرازان برای سال . گرفته است نظر درجامع مهرازان 

های فرسوده داخل شهر نیازمند است، به  های موجود و بازسازی بافت محقق کردن آن به حداکثر استفاده از ظرفیت

.تر بوده است شهر فشرده نزدیک خصوص درراهبردهای توسعه پایدار 

 -85دوره دررشهاینجمعیت. استشدهتبدیلناموزونرشدیباکالنشهریکبهاخیرساله40طیمشهدشهر

دورهایندر. استیافتهافزایشنفر 2427300بهنفر 409600درصد از 55/4معادل ساالنهرشدمیزانبا1345

 30000بههکتار3300ازدرصد 67/5معادل ساالنهمتوسطگسترشباشهر نیزکالبدجمعیت،افزایشباهمراه

برنفر81بههکتاربرنفر 124از شهر نیزجمعیتتراکم ناخالصها  سالاین فاصلههمچنین در. استرسیدههکتار

ساالنهرشدمیزانازخانوارهاساالنهرشدمیزان 1365 - 85ساله 20دوره طرف دیگر طیاز .استیافتهکاهشهکتار

رشدنمیزاودرصد 56/2معادل مشهدشهرجمعیتساالنهرشدمیزاندورهایندربطوریکه گرفتهپیشیجمعیت
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مسکنتقاضایافزایشخانوار،تعدادافزایشآثار عمده اینازیکی لذا است؛بودهدرصد 81/3برابرخانوارهاساالنه

جوانان، توسعه شهر به سمت حاشیه را به همراه  خصوصاًبه توان مالی کم برخی اقشار جامعه و  توجه باباشد که  می

گرفته پیشیجمعیت آنرشدازهموارهمشهدشهرکالبدیتوسعهکهدشو میروشنارقام فوقمقایسهاز. آورد می

آندرصد20حداقلاین شهر رشدی بیش از حد گسترده و در سطح افق داشته است، بطوریکه واقع درو )برابر 25/1(

ازیانبوهگسیختهو لجامبی رویهکالبدیرشداینحاصل. باشد میخودی بهخودرشدرویه وبیتوسعهحاصل

وساکنانبرایسنگینی رابسیارفرهنگیواقتصادی، سیاسی اجتماعیهزینه هایمشکالتی است کهومسائل

و ...) پادگان، زندان و(های غیرشهری  همچنین وجود پهنه های گسترده از کاربری. استکردهایجادشهریمدیریت

این شهربیانگر آن است کهمشهدشهر سطحدرطبقه1-4بناهایبه خارج از شهر و گستردگی ها آنلزوم جابجایی 

 برشهر مشهد  واقع در. های گسترده ای برای توسعه درونی شهر دارد بوده و فرصتتوجهقابلارتفاعیفاقد توسعه

های وسیعی  شواهد موجود بیشتر در محدوده پیرامون خود گسترش یافته است و این امر در حالی است که زمین اساس

شهر بدون استفاده باقی مانده و چنین گسترش وسیع افقی برخالف اصول و رهنمودهای توسعه پایدار که بر  در داخل

که خود کلید  کالنشهر مشهد رویترین مسائل پیش عمدهازیکیبنابراین. باشد شهر فشرده و متراکم تاکید دارد، می

گسترش بی  با هدفمند مقابله نحوه و گسیخته جامل شهری توسعه مهار رفع بسیاری از مشکالت موجود است، چگونگی

تواند اقدام  رسد توجه به تئوری شهر فشرده در راستای نیل به توسعه پایدار می کالبدی است و به نظر می توسعه رویه

بهتوجهعدموموجودروندهایادامهصورتبه مطالب فوق، در توجه باشایان ذکر است که . موثری در این زمینه باشد

کالنشهر مشهد درشهریمدیریتباشند، مسائل راهبردی ذکر شده که مانع از نیل به توسعه پایدار شهری میحل

شهری، سبزوبازفضاهایشدیدزمین، کمبود مسکن، کمبوداتالف نظیر هایی چالشوکمبودهاباآینده نزدیک

همچنین در راستای . خواهد شدونقل حملنههزیافزایش شهری وتجهیزاتو تأسیساتایجادهزینه هایافزایش

هایی جهت جلوگیری از تمرکز شدید جمعیت و فعالیت  پیشنهادهای طرح ناحیه و مجموعه شهری مشهد بایستی برنامه

و زمینه رشد و توسعه شهرهای میانی و ) تمرکز غیرمتمرکز(در کالنشهر مشهد به عنوان یک نقطه شهری تنظیم گردد 

وسعه روستاها و سطح بندی مراکز جمعیتی و خدماتی در راستای خدمات رسانی بهتر به روستاها در ت خصوصاًکوچک و 

رسد نگاه رشد انفجاری به برخی سکونتگاه های  این امر در حالی است که به نظر می. سطح استان و منطقه فراهم آید

نوان یکی از حوزه های تعادل بخش در ع وابسته مستقیم به کالنشهر مشهد، ازجمله شهرستان طرقبه و شاندیز به

به نزدیکی و مجاورت آن با کالنشهر مشهد، خود خالف انگاره ابتدایی تمرکز غیرمتمرکز در  توجه بامجموعه شهری، 

به  توجه باهزار نفر جمعیت برای شهرهای شاندیز و طرقبه  30و  50پیشنهاد  واقع در. باشد طرح ناحیه می

ساختی گسترش کالبدی آن در سمت جنوب، سبب افزایش محدوده و حریم این شهرستان های طبیعی و زیر محدودیت

هایی که شهر مشهد در پذیرش جمعیت دارد لذا  به جاذبه توجه بادیگر  طرف از. گردد به سمت کالنشهر مشهد می

اتفاق محدوده و حریم بروز این  صورت دراتصال تدریجی شهرستان طرقبه و شاندیز به مشهد خیلی دور از ذهن نبوده و 
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یابد و این امر  باشد، گسترش می در سمتی که به لحاظ اکولوژیک بسیار حساس و آسیب پذیر می خصوصاًشهر مشهد 

جهت ایجاد شهرهای متوازن و پایدار در ناحیه و مجموعه بنابراین . مغایر با اصول توسعه پایدار شهری است کامالً

  .از حوزه و شهر مرکزی صورت پذیرد خش بایستی به صورت منفصلشهری مشهد، تحقق حوزه های تعادل ب

  .مجموعه مقاالت توسعه شهری. های شهری در ایران تحقق طرح). 1387. (اعتماد، گ ]1[

  .دانشگاه تهران: تهران .مجموعه مقاالت توسعه شهری پایدار). 1387. (امین زاده، ب ]2[

وزارت : تهران .ه شهری در ایران بر اساس رویکرد راهبردیاصالح نظام مدیریت توسع). 1387. (پیرزاده، ح ]3[

  .مسکن و شهرسازی

دانشگاه : تهران) افالطونی، مترجم. پارسی، و آ. ر. ح( .نظریه های اجتماعی و شهر فضا،). 1388. (تانکیس، ف ]4[

  .تهران

نتشارات دانشگاه ا: تهران) طبیبیان، مترجم. م( .شهر و محیط زیست). 1388. (و مدرس، ع ,. ون، ک به. جی ]5[

  .تهران

امیریان، . حاتمی نژاد، و س. ح( .راهنمای بر نامه ریزیان در توسعه پایدار). 1388. (و جو، پ ,. کریزک، ک. جی ]6[

  .انتشارات چرخ نیلوفری: تهران) مترجم

  .معماری و شهرسازی ایران عالی شورای .طرح جامع شهر مشهد). 1346. (م. خازنی، م ]7[

: تهران .حفظ محیط زیست اساس توسعه پایدار). 1386. (درخشان، پ ]8[

http://peymanderakhshan.blogf.com.  

: تهران) پرهیز، مترجم. مهدنژاد، وف. زیاری، ح. ا. ک( ).ارزیابی انتقادی( نظریه شهری). 1388. (رنه شورت، ج ]9[

  .دانشگاه تهران

  .ه فردوسی مشهددانشگا: مشهد .برنامه ریزی مناطق مرکزی شهرها). 1388. (ر. رهنما، م ]10[

-آموزشی و بهداشتی های کاربری بربا تاکید ( های تفصیلی شهری پژوهشی پیرامون طرح). 1387. (ر. رهنما، م ]11[

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد: مشهد ).درمانی

  .مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری: تهران .اندازه شهر). 1382. (زبردست، ا ]12[

  .منتشر نشده .مشهد کالنشهر) جامع(طرح توسعه و عمران ). 1389. (م. فرنهاد، م ]13[

معماری و شهرسازی  عالی شورای .ناحیه شهری مشهد) جامع( طرح توسعه و عمران). 1384. (م. فرنهاد، م ]14[

  .ایران

  .مشهد .تعیین حریم و محدوده شهر -طرح مجموعه شهری مشهد). 1386. (م. فرنهاد، م ]15[
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فصلنامه مسکن و محیط . های کالبدی منطقه ای در ایران روری بر تهیه طرحم). 1389. (م. قاجار خسروی، م ]16[

  .130شماره  روستا،

  .انتشارات سمت: تهران .مدیریت گردشگری). 1386. (کاظمی، م ]17[

  .http://yissr.blogfa.com: تهران .های شهری پایدار مفهوم شهر فشرده و فرم). 1389. (کفاشی، م ]18[

  .http://fa.wikipedia.org .دارتوسعه پای). 1390. (کمالی، ی ]19[

انتشارات : تهران) امیریان، مترجم. حاتمی نژاد، و س. ح( .اجتماعی سیاست ومحیط زیست ). 1387. (کهیل، م ]20[

  .دانشگاه تهران

شهر فشرده و شهر ( پارادایم های جدید توسعه شهری و پایدارپژوهشی پیرامون توسعه ). 1382. (مثنوی، م ]21[

  .21شماره  محیط شناسی،). گسترده

ها و اصول اجرایی آن در  توسعه پایدار شهری و دیدگاه). 1388. (و افتخاری مقدم، ع ,. مفیدی شمیرانی، م ]22[

  .12شماره  ساخت شهر،. کشورهای در حال توسعه

جغرافیا و . توسعه پایدار ای شاخصهرتبه بندی نواحی شهری از نظر ). 1388. (و حسین زاده دلیر، ک ,. ملکی، س ]23[

  .13ناحیه ای، شماره  توسعه

مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و : تهران .برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری). 1382. (مهدیزاده، ج ]24[

  .شهرسازی ایران

شماره  جستارهای شهرسازی،. نظریه های جدید اقتصادی و اجتماعی در مطالعات شهری). 1383. (مهدیزاده، ج ]25[

8.  

  .معماری و شهرسازی ایران عالی شورای .عه و عمران و حوزه نفوذ شهر مشهدطرح توس). 1372. (م. مهرازان، م ]26[

 نخستین همایش توسعه شهری پایدار. فرم شهری پایدار شهر فشرده،). 1389. (وحیدی، گ ]27[

 )Paper-CSUD01-CSUD01_054.html .(تهران :www.civilica.com.  

جامعه : تهران) صفایی، مترجم. ن &صادقی، . ا( .21آینده شهری قرن ). 1388. (هال، پتر؛ فایفر، اولریخ ]28[
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