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 چکیده
، ینامطلوب اقتصاد یتوسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدها

 ترین پیامدهای آن افزایشبه همراه داشته که یکی از مهم یاجت9عی و کالبد

یکی از است.  تشدید ناپایداری اجت9عی و اقتصادی و غیررسمی اسکان

 )CDSشهری ( توسعه اسرتاتژی ،جهت مواجهه با این پدیده رویکردها
 اسرتاتژیک، دامنه ریزیبرنامه هایمدل از گیریبهره رویکرد بااین است.

 کالبدی و محیطیزیست اقتصادی، اجت9عی، مدیریتی، از مسائل وسیعی

 میزان ییشناسا حارض پژوهش رو، هدفاز اینگیرد. برمی در شهرها را

 و مشهد شهر در شهری توسعه اسرتاتژی اساسی اصول پذیریتحقق
 شهر هحاشی پذیریجمعیت بر اصول این از هریک تأثیر و نقش بندیاولویت

های مطالعه بافت جهت تحلیلی-توصیفی باشد. بنابراین از روشمی مشهد
 ،اطالعات موجود از گیریبهرهبا استفاده شد و حاشیه شهر مشهد 

صادی، مهاجرت، پذیری (ابعاد اقتهای تشدیدکننده جمعیتشاخص
مسکن و ابعاد اجت9عی) شناسایی گردید و با تجزیه و تحلیل نارسایی اصول 

ی و پذیر پذیری، بانک، رقابتقابلیت زندگیاسرتاتژی توسعه شهری (
پذیری حاشیه شهر مشهد را فراهم حکمروایی شهری) که موجبات جمعیت

پذیری تو عوامل عمده جمعی dCDSوده است، میان چهار اصل اساسی 
و  دهی شدهصورت ماتریس زوجی وزنحاشیه شهر از طریق تکنیک دلفی به

نشان  هااست. نتایج و یافتهتجزیه و تحلیل گشته  TOPSISاز طریق تکنیک 
اسرتاتژی توسعه شهری در مشهد با میانگین کلی  معیارهایت یوضعداد که 

موجبات ها در این معیارها نارساییدر وضعیت مطلوبی نبوده و  ۸۲/۲
های شاخص در بین. است پذیری حاشیه شهر را فراهم dودهجمعیت

های اسرتاتژی توسعه شهری، بیشرتین نارسایی به ترتیب در شاخص

  د.باشی میپذیر پذیری و رقابت، بانکقابلیت زندگیحکمروایی خوب، 
پذیری، ت)، جمعیCDSاسرتاتژی توسعه شهری (: کلیدی واژگان

 TOPSISنشینی، شهر مشهد، مدل حاشیه

 

Abstract 

Rapid and unbalanced physical development in the 
cities has resulted in unsuitable economic, social, and 
physical consequences. This is one of consequences 
of informal settlements and economic and social 
unsustainability. One of the solutions for this 
problem is city development strategy (CDS). This   
approach   includes a wide range of management, 
social, economic, environmental, physical issues in 
the cities. For this approach, different strategic 
planning models are used. Therefore, the objective of 
this research is the recognition of the possibility rate 
of principles of CDB (City Development Strategy) in 
Mashhad and prioritization of the effects and roles of 
each principle in population of suburban area of 
Mashhad. Descriptive- analytical method was used in 
order to study the context of suburban area of 
Mashhad. By using  available information in databank 
of Mashhad Municipality and the future plans, the 
intensified indicators of population (economic, 
migration, housing, social) were recognized. By 
analyzing the failure of CDS principles ( livability, 
comparability, bankability, and urban governance) 
which cause more population in suburban area, 
among four main principles of CDS , major factors of 
population in suburban area have been weighed by 
Delphi Technique and survey (in the form of paired 
matrix). They have been analyzed by TOPSIS 
technique. The results and findings showed that the 
condition of urban development strategy criteria in 
Mashhad with overall average of 2.82 was not in good 
condition and the failure in these criteria has caused 
the population marginalization of the city. Among the 
indicators of urban development strategy, the most 
breakdowns were in the indicators of good 
governance, viability, bankability and 
competitiveness.  

Keywords: City Development Strategy (CDS), 
Population, Suburban dwelling,City of Mashhad, 
TOPSIS   Model. 
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  مقدمه
، از هر ١برنامه اسکان برش سازمان ملل متحدمطابق آمار 

 م یک نفر در۲۰۱۴در سال  جهان رسارس در هشت نفر

 برای این جمعیت کند کهمی فقیر زندگی غیررسمی سکونتگاه

باشد. باوجود می نفر میلیون ۸۸۱ توسعهدرحال کشورهای

ها به جمعیت شهری کاهش نسبت جمعیت این سکونتگاه

م ۲۰۱۴درصد در سال  ۳۰م به ۲۰۰۰درصد در سال  ۳۹از 

درصد افزایش  ۲۸ها تعداد مطلق جمعیت این سکونتگاه

 ). از طرفیUN-HABITAT, 2016:58یافته است (

نشینی هم در اهداف هزاره و هم در اسكان برش حاشیه
 یتوسعه جهان معرف یهااز چالش یكیعنوان سازمان ملل به

). UN-HABITAT, 2003: 2000شده است (

، یچون فقر اقتصاد یینشینی تحت تأثیر پارامرتهاحاشیه

، یت قومیسوادی، هو، بییارض فرهنگنوع شغل، تع

 یو فقدان كنرتل است كه عوارض آن در قالب برخ یفرهنگ

یابد (محسنی، می یتجل یشهر  مسائل حاد یامدهایاز پ

طورکلی نشینی و بهن، علل حاشیهیمحقق ).١٣٥: ١٣٨٩

كرده و  یكشش بررس-رانش یمهاجرت را در چهارچوب الگو 

 یهداشتب-ینبود امكانات رفاهر فقر و ینظ یف عواملیبه توص

(وارثی،  پردازندمیادتر در شهر یتر كار و درآمد زو از همه مهم

سو و توسعه ناهم یامدهاینشینی از پ). حاشیه۱۲: ۱۳۸۶

ه ت و رفایامن یدکنندهو تهد ینیخت در نظام شهرنشیبدر

 ).۱۰۹: ۱۳۸۷ساكنان خود است (هیراسکار،  یعموم

هزار نفر ساکن اسکان  ۹۰۰یش از شهر مشهد با دارا بودن ب

نشین در های حاشیهترین جمعیتغیررسمی یکی از بزرگ

های کاهش و مقابله با سطح کشور را داراست. یکی از راه

گیری از اسرتاتژی توسعه شهری این مشکل در دنیا بهره

 است.

 و های جامعطرح پایه بر که ایران شهری ریزیبرنامه نظام
تفصیلی بنا نهاده شده فاقد چهارچوب و دیدگاهی 

 گیری ازدموکراتیک است. این نظام نیازمند اصالح و بهره

ریزی همچون اسرتاتژی توسعه شهری رویکردهای نوین برنامه

)CDS.گسرتش ) برای باال بردن مشارکت شهروندان است 

شهرنشینی به همراه مسائل و مشکالت خاص زندگی شهری، 

                                                             

1. UN-Habitat 

جانبه به راهربدهای سودمند ش رضورت توجه همهبیش از پی

سازی زندگی ساکنان شهرها را الزم ساخته است برای بهینه

ریزی شهری ). برنامه۱۹۴: ۱۳۹۷اکربی و دیگران، علی

ریزی مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه از سطوح مختلف برنامه

های است که نحوه پیوستگی و ه9هنگی میان سیستم

قمری و همکاران، ( دهدودست را نشان میفرادست و فر 

۱۳۹۶ :۲۹.(  

ک نشین به یحاشیه یهاحل مشکالت سکونتگاه یامروزه برا

شود. در این راستا روش متعهدانه و متمرکزشده تأکید می

 یشهر توسعه  یكرد راهربدین امر، رویها جهت ااز مدل یكی
)CDS( یئجو منظور چارهبه ینیافت نویعنوان رهاست كه به 

ستم مطرح شده یقرن ب یدر انتها یو حل مشكالت شهر 

ریزی راهربدی برنامه). ۶۶: ۱۳۸۸گران، یو د یرصافاست (

ای سیست9تیک است که بر پیوستگی بین اقدامات شیوه

ها و منابع و همچنین دار با در نظر داش¸ تواناییاولویت

ین ) ا۸۹:۱۳۸۷عوامل خارجی تکیه دارد. (بزادفر و زمانیان، 

گرا است و در مقایسه با ریزی بیشرت فعالیتنوع از برنامه

گیری و اجرا رس و کار دارد ریزی سنتی با تصمیمبرنامه

طورکلی در کشورهای وجود، به). بااین۲۰: ۱۳۸۲(دانشپور، 

جهان سوم به دلیل تحوالت اقتصادی در نظام تولید که در 

که قبالً در  های اخیر بروز پیدا کرده قالب مردمطی دهه

اند، دست به مهاجرت گسرتده به روستاها اسکان داشته

های مهاجرپذیر که عموماً در حاشیه اند و در محلهشهرها زده

(گیدنز،  ینندگزشهرها مانند قارچ رشد کرده سکنی می

رویه و شتابان ). در ایران نیز، شهرنشینی بی۶۲۲: ۱۳۸۴

های شهری یطهای مسائل و معضالتی را برای محزمینه

) که این ۱۳۸۵:۲۱۳ایجاد کرده است (نقدی و صادقی، 

عامل به علت برونزا بودن آن، باعث مسائل مختلفی نظیر 

نشینی در چهره خود شده است، این دوره که موسوم حاشیه
است شده آغاز  ۱۳۴۰به شهرنشینی مشکل زاست از دهه 

طور میانگین در دهه ). از طرفی به۷۸: ۱۳۷۹(نظریان،

درصد از سطح کالبدی برخی از شهرهای  ۳۳گذشته، حدود 

درصد از جمعیت  ۳۰ایران (عمدتاً مراکز استانی) و در حدود 

 ۸۰های غیررسمی تعلق داشته و بیش از ها، به سکونتگاهآن
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هرها قرار ها در داخل محدوده قانونی شدرصد این سکونتگاه

  ).۱۰۰: ۱۳۸۸، محمدیاند (گرفته

 که گرددمی تلقی ابزاری مثابهبه (CDS)رویکرد  واقع در 

اصلی  هدف عنوانبه را زندگی شهروندان رشایط بهبود

 نشانه را شهری فقر کاهش مقوله مستقی9ً  و کرده انتخاب

 قرارگرفته تأکید مورد مشارکتی یهاروش رویکردن در ای ،رفته

 طریق ایجاد از شهری پایدار توسعه تأمین آن اصلی هدف و

 و مشارکتی اندازچشم افزایش برای اجت9عی پتانسیل

در این پژوهش سعی بر آن رو، از اینباشد. می همگانی اقدام

پذیری حاشیه های جمعیتبوده که با شناسایی شاخص
شهر مشهد، به بررسی نقش اصول اساسی اسرتاتژی توسعه 

پذیری حاشیه شهر مشهد بر جمعیت (CDS)شهری 

پرداخته تا از طریق شناسایی حد مطلوب تأثیرگذاری این 

پذیری حاشیه شهر، های جمعیتاصول بر شاخص

بندی dوده تا های موجود را اولویتها و پتانسیلنارسایی

پذیری اسرتاتژی توسعه شهری در مقابله با پدیده بسرت تحقق

د. بنابراین در این راستا، دو پرسش نشینی را فراهم آور حاشیه

یک از نارسایی در کدام. ۱و آن اینکه:  شودمطرح میاساسی 

پذیری بسرتساز جمعیت (CDS)های اصلی الگوی شاخص

یک از تقویت کدام .۲ باشد؟حاشیه شهر مشهد می

تری برای زمینه مناسب (CDS)های اصلی الگوی شاخص

  ؟هد داشته استپذیری حاشیه شهر مشکنرتل جمعیت

  پژوهش نهیشیپ
با توجه به اینکه تکیه عمده پژوهش حارض بر مباحث اسکان  

غیررسمی و راهربد توسعه شهری است، در این بخش به بیان 

پردازیم. ادبیات تحقیق در خصوص هر دو موضوع می

نشینی در ایران به سال نخستین مطالعات در زمینه حاشیه

که بنا بر درخواست سازمان برنامه و بودجه،  گرددیبازم ۱۳۵۰

دانشگاه  یقات اجت9عیتوسط مؤسسه مطالعات و تحق
ت یوضع یمطالعه و بررس یبرا یعیتهران طرح وس

ر یسپس سا ابتدا برای تهران و یررسمیهای غسکونتگاه

بزرگ كشور چون بندرعباس، همدان، كرمانشاه و  یشهرها

 زمینهدر لعات صورت گرفته د. از دیگر مطایاهواز آغاز گرد

  .توان به موارد زیر اشاره کردمی اسکان غیررسمی

تحت عنوان  یا، در مقالهیجران یرز یم یصالح

ران امروز معتقد است كه یدر ا ینیشهرنش شناسییبآس

شه در فقر دارد كه خود یشرت ریب بیآس یهانهیعوامل و زم

ع یوزو ت یو فرهنگ ی، اقتصادیكیاكولوژ یاز نابرابر  یناش

ن اقشار مختلف است. سعدی یناعادالنه ثروت در ب

ای تحت عنوان تبیینی بر تأثیر مقاله محمدی و همکاران در

نشینی بر امنیت پایدار (شهری)، گسرتش روزافزون حاشیه

شهرها که یکی از عوامل بر هم زننده امنیت پایدار کالن

ه ش9ر ها بتهدیدی جدی در زمینه تحقق امنیت پایدار آن

داند که زاییده نشینی میرود را معضل حاشیهمی

باشد. های نامناسب اقتصادی و اجت9عی میریزیبرنامه

ای تحت عنوان مقاله مجید کفاشی و همکاران در
 دیتوسعه شهر پایدار (با تأک یفرارو  ی، چالشینشینحاشیه

 یحاک و کندیتلقی م یرا یك بی9ر  ینشینحاشیه ،بر تهران)

داند. می یو اجت9ع یاقتصاد یعدم سالمت ساختارها از

 یاصالح ساختارها ، عالوه بریمقابله با چنین پدیدها یبرا

از گسرتش آن م9نعت  درنگی، باید بیو اجت9ع یاقتصاد

نشین مبادرت به عمل آورد و سپس به اصالح مناطق حاشیه

  ورزید.

ه در خصوص راهربد توسع شدهانجامدر خصوص مطالعات 

کنیم. گلکار و همکاران  یمبه چند dونه اشاره  CDSشهری 

 چیست؟ (CDS)راهربد توسعه شهر در پژوهشی با عنوان  

در ایران  CDSرسند که راهربد توسعه شهر یمبه این نتیجه 

کاربردی مورد استفاده  طوربهبرد تا یمجدید است و زمان 

ن استفاده از چنیدارند قبل از یمقرار گیرد ضمن اینکه اعالم 

راهربدی بایستی جوانب مختلف آن ازجمله هزینه و فایده 

  کارگیری آن را برآورد dود.به

طرح اسرتاتژی عنوان در پژوهشی تحت  و همکاران کاردار
؛ رویکردی راهربدی و نوین در (CDS)توسعه شهری 

سند ر یمبه این نتیجه ، ریزی شهریمدیریت، طراحی و برنامه

که  است یراهربد یکردی، رویتوسعه شهر  یاتژ طرح اسرت که 
خصوص جهان و به یاز کشورها یار یاکنون در بسهم

توسعه با استقبال مواجه شده است. درحال یکشورها

شرت نقش بازدارنده یب یلیهای جامع و تفصکه طرحدرحالی

ار کمرنگ است، اما یها بسکنندگی آنداشته و نقش هدایت

 یها و نهادهاتوانند شهرداریک مییهای اسرتاتژطرح

فعال  یها نقشرون آورند و به آنیرا از حالت انفعال ب یمردم

در حال حارض  .ندیو هدفمند در جهت توسعه شهر اعطا dا
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در توسعه شهرشان  یدانند که چه نقشتنها dیمردم نه

نده چگونه یدانند که شهرشان در آdی یدارند، بلکه حت

ش خواهد رفت. مسئوالن یپ ییسوخواهد بود و به چه 

آنکه طرح نده شهر ندارند. حالیاز آ یز تصور روشنین یشهر 

م و تا مرد کندیرا فراهم م ی، بسرت یتوسعه شهر  یاسرتاتژ 

ان ن توافق برسند که از شهرشیگر به ایکدیبا  یمسئوالن شهر 

دن به یک را در جهت رسیخواهند و سپس نقش هر چه می

  اید.dین هدف مشخص میا

ی سنجامکانحاÆی نزاد و همکاران در پژوهشی با عنوان 
، با ) در ایرانCDS( یشهر های اسرتاتژی توسعه اجرای طرح

گیری یجهنتو تکنیک دلفی،  SWOT گیری از مدلبهره

ویژه در کنند که در رشایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین بهیم

 های کیفیتمدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص

کارگیری اسرتاتژی توسعه زندگی در جهت بسرتسازی به

  شهری امری رضوری است.

تحلیلی بر ای با عنوان  در مطالعه همکارانش9عی و 
ریزی توسعه شهر رسدشت با رویکرد اسرتاتژی توسعه برنامه
، نتیجه SWOT، با استفاده از مدل )CDS( یشهر 

 soت رسدشترین اسرتاتژی توسعه شهر گیرند که مناسبمی

  ای) با مشارکت فعال مردم است.های توسعه(اسرتاتژی

در تحقیقی تحت عنوان  همکاران جمیله توکلی نیا و 

در تواdندسازی و  )CDS(سنجی راهربد توسعه شهر امکان
، ضمن شهر تربیزساماندهی غیررسمی منطقه یک کالن

شهر تربیز و های منطقه یک کالنبندی سکونتگاهپهنه

های های فرودست با استفاده از شاخصیی پهنهشناسا

محیطی، ضمن نشان اجت9عی، اقتصادی، کالبدی و زیست

ها، داد شکاف طبقاتی شدید بین پهنه فرودست با سایر پهنه

در  )CDS(رسند که راهربد توسعه شهر به این نتیجه می

مقایسه با سایر رویکردها به دلیل ماهیت مشارکتی و رویکرد 
ر اجت9عات محلی برای تواdندسازی و ساماندهی مبتنی ب

های غیررسمی منطقه یک تربیز مورد تأیید قرار سکونتگاه

  گرفته است.

نقش در پژوهشی تحت عنوان   همکاران رضایی و 
 یدر سامانده CDS یهای توسعه شهر اسرتاتژی
 و ANP یهاق مدلیبا تلف یررسمیغ یهاسکونتگاه
SWOT  به این نتیجه  رازیشهرک بهار ش: یمطالعه مورد

شهرک بهار  یررسمیبخش عمده سکونتگاه غرسند که: می

است که از احساس  یشهر -روستا  یهااز مهاجرت یناش

ه سکونتگا یبرخوردار بوده و برا ینییپا یتعلق شهروند

بود ن و بهیجاد اشتغال ساکنیراز، ایشهرک بهار ش یررسمیغ

ت، یدرصد اهم ٢٢٫٨٦ ت مصالح و ساخت و سازها بایفیک

درصد  ١٨٫١با  یخوب محل ییبرتر، حکمروا یاسرتاتژ 

درصد  ١٢ت خدمات با یفیش کیدوم و بهبود و افزا یاسرتاتژ 

  .قرار دارد یت سوم اسرتاتژ یدر اولو

 نقش راهربد توسعهدر تحقیق خود با عنوان  همکارانکریمی و 
در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی،  CDSشهری 
با استفاده از روش کوکران و آزمون ، شهرداری شیراز ۳منطقه 

های رضیب همبستگی پیرسون و آزمونو آلفای کرونباخ 

ین معیار میانگرسند که به این نتیجه می رگرسیون چند متغیره

، بانکی بودن ۰۸/۳پذیری ، رقابت۲/۵۶قابلیت زندگی 

به باشد و با توجه می ۱۶/۲روایی خوب شهری و حکم ۸۱/۲

به  ۳توان گفت که منطقه عنوان میانه نظری، میبه ۵/۲عدد 

وضعیت نسبتاً  CDS هایلحاظ برخورداری از شاخص

 پذیریمعیارهای قابلیت زندگی، رقابت باشندخوبی دارا می

باشند و دار میو حکمروایی خوب شهری دارای رابطه معنی

نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره، معیار بانکی بودن  با توجه به

 ۳در منطقه  CDS بیشرتین تأثیر را در جهت ارتقاء رویکرد

  .دارد

ارزیابی  عنوانای با اکربی و همکاران در مطالعهعلی
، با شهر کرمانشاههای توسعه شهری در کالنشاخص

و استفاده از  Spssافزارهای تخصصی چون گیری از نرمبهره

ت رسند که وضعیفرمول کوکران و آزمون تی به این نتیجه می

های چهارگانه اسرتاتژی توسعه شهری در کرمانشاه، شاخص

شاخص، شاخص  ۴وضعیت نامطلوبی دارند و در بین 

حکمروایی خوب شهری و قابلیت زندگی در وضعیت بسیار 
  نامطلوب هستند.

 شویم که دریمتوجه یشینه تحقیق مپدرمجموع بامطالعه 

ر ولی د شدهانجاممطالعات بسیاری  نشینیخصوص حاشیه

در  )CDS(های توسعه شهری ازجمله خصوص اسرتاتژی

حاشیه شهر، با توجه به نو بودن آن مطالعات کمرتی 

رو، این تحقیق در راستای تکمیل تحقیقات از این شدهانجام

ر مشهد در حاشیه شه )CDS(قبلی به دنبال بررسی نقش 
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 شدهانجامهای باشد چراکه معتقد است سایر پژوهشمی

  .اندداشتهقبلی کمرت به حاشیه شهر توجه 

  مبانی نظری

  یررسمیا اسكان غینشینی حاشیه
های در طول زمان رویکردهای متفاوتی در برخورد با سکونتگاه

كه  ین كسیغیررسمی مورد آزمون قرار گرفته است. اول

بود.  ٢. پاركیی را به كار برد، رابرت انشیناصطالح حاشیه

 یاسیس -یاقتصاد یعملكردها یجهنشینی را نتپارك حاشیه

 ٣نه ارنست برگسین زمی). در ا۳۹: ۱۳۶۹(انصاری،  داندیم

ثیو لو مناطق  یریگمعتقدند علت شکل  ٤س ور
فاقد خدمات  یر در نواحیفق یهاگروه Æركز نشینیهحاش

و   ٥ناردی) مارشال كل۱۹۰: ۱۳۸۵است (فکوهی،  یكاف

ه معتقدند كه ین نظریارنست برگس از طرفداران ا

آید حاصل می یشهر  یم فضاهاینشینی بر اثر تقسحاشیه

). تخلیه اجباری و ۳۴: ۱۳۹۰نظریان،  و نوشهر(حیدری

 م۱۹۸۰تا  ۱۹۶۰حذف نیز رویکرد دیگری است که عمدتاً بین 

ای چرکین بر بدن اه غیررسمی را غدهگرواج داشت و سکونت

). ۹: ۱۳۹۳دانست که باید برچیده شود (پیری، شهر می

 (CDS)یکی از رویکردهای نوین اسرتاتژی توسعه شهری 

باشد که اساساً بر رشد اقتصادی شهرها تأکید داشته و می

ها و امکانات بالقوه کارگیری پتانسیلبا شناسایی و به

برای توسعه در سایر جوانب را نیز، اقتصادی شهر، مبنایی 

ابتدا  م۱۹۶۰ریزی اسرتاتژیک در دهه کند. برنامهفراهم می

و در  هامیستدر انگلستان و سپس در امریکا متأثر از نظریه س

جامع و تفصیلی شهری به وجود  یهاواکنش به نواقص طرح

دی، ریزی فراینریزی اصوالً به سمت برنامهآمد، این نوع برنامه

ریزی محلی، مشارکت و تلفیق صمیم سازی، برنامهت

). با ۱۰۵: ۱۳۹۲ (مهدیزاده، آوردیریزی و اجرا روی مبرنامه

ریزی اسرتاتژیک در سطح شهرها بانک توجه به اهمیت برنامه
سازمان ملل متحد،  یهاجهانی با همکاری مرکز سکونتگاه

سازمان ائتالف شهرها باهدف همکاری در جهت بهبود 

توسعه در سال ط زندگی در شهرهای کشورهای درحالرشای

). Mukhija, 2005: 56( میالدی به وجود آوردند ۱۹۹۹

                                                             

2. Robert E. Park 

3. Ernest Burgess 

تالش برای یاف¸ پاسخی  )CDS(دیگر، علت ایجاد عبارتبه

برای علت فقر فزاینده و رکود اقتصادی در شهر کلکته بود. 

بر اساس مطالعات سازمان ائتالف شهرها (تأسیس در 

گیری راهربدی در قلمرو م، کلکته، هند)، تصمیم۱۹۹۹

 اییهتوسعه، هنوز به روشهری در کشورهای درحالمدیریت

، این سازمان برای کمک رومتداول تبدیل نشده است. از این

یزی رمشارکتی در فرایند برنامه سازیمبه فرایندهای تصم

منظور کاس¸ از سطح توسعه و بهشهری در کشورهای درحال

فقر شهری و تأمین توسعه پایدار، سند راهربد توسعه 

  و ترویج داد. کردهیهمثابه ابزاری مؤثر، ته) را بهCDSشهر(
علوم مربوطه به اجت9ع و  یدر متون تخصص ینینشهیحاش

، اسكان یررسمیچون اسكان غ یگر ید یهاشهر، با عنوان

ك ، آلونیا نابسامان، اسكان عداواتیخودرو، اسكان نابهنجار 

ز خوانده شده ین دست نیاز ا یو اصطالحات ینینشو زاغه

 ،ینینشهیحاش یبه عبارت ).۸۵ :۱۳۹۴ است (پرندآور،

 زیانگغم اتیتجل از یكی و مدرن یصنعت Æدن فرجام

. از طرفی )۴۹: ۱۳۸۵پرندآور، است ( عیرس ینیشهرنش

دف تأکید دارد و ه هایشرت بر نابرابر ی، بیاجت9ع یقرشبند

ثر است كه در ا هایییدانان كشف نابرابر یاز جغراف یار یبس

ن امر ید و ایآیع نامناسب منابع و امكانات به وجود میتوز

 پردازانیهبوده و نظر یزان شهر یرهمواره موردتوجه برنامه

 یش نابرابر یدایرامون پیپ یاتیرا به ارائه فرض یشهر  یز یربرنامه

 :Arbakaf, 2008:28, Hanik, 2007( داشته استوا

17.(  

آن همچنان  یو حوزه شمول مفهوم یررسمیاسكان غ

دو  آن ییه و تقابل معنایم¸ و حاش یبازگوکننده دوگانگ

نشان از حضور مطلق  یررسمیواژه غ کهیطور . بهباشدیم

ن به آ كاربرد  یدارد ول یبه نام رسم یمفهوم متضاد و متقابل

، ی، انگلیرقانونی، غیرمتعارفغ اییوههمراه واژه اسكان به ش
اشاره دارد كه در چالش با  یاز سكونت انسان غیرهو  برنامهیب

 یهل(عبدال کندیدا میمعنا و مفهوم پ یو قانون یبخش رسم

 یرو یشرت بر اثر نیمزبور ب یها). گروه۱۳۴: ۱۳۸۷و جوان، 

و كمرت عوامل جذاب  یكار یخاستگاه چون فقر و ب ۀدافع

شده و به رانده -ا شهریل یروستا، ا –، از زادگاه خود یشهر 

4. Luis Wirth 

5. Clinard Marshal 
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 سوادیها بن گروهیت ای. ازآنجاکه اكØآورندیم یشهرها رو 

بوده و مهارت الزم را جهت جذب در بازار كار شهر ندارند، 

ه یها را از شهر رانده و به حاشز آنین یران شهر عامل پس

). در واقع ۹۲: ۱۳۸۵گران، یو د یكشانده است (ربان

هر ش یهستند كه در محدوده اقتصاد یكسان نشینانیهحاش

 یشهر  یو اجت9ع یو جذب نظام اقتصاد کنندیم یزندگ

به  نشینیه). حاش۶۹: ۱۳۸۸رسوار، یاند (الدن و شدهنش

ظام در ن یشتیل مشكالت معیكه به دل شودیاطالق م یفرد

شهرها پناه ه کالنیاورده و به حاشیتاب مقاومت ن یشهر 

در م¸ شهر در امان باشد  یزندگ هایینهآورده است تا از هز
ن یا یكل یها). مشخصه۱۳۶: ۱۳۸۹گران، یو د ی(لطف

اند از: ساخت و ساز خودرو ران عبارتیز در ایه سكونت نو یش

و استانداردها،  یت اصول فنی، عدم رعایرقانونیو غ

 ،یازموردن هاییز از خدمات، سطح نازل کاربر یناچ یمندبهره

 یكار یدرآمد، اشتغال غیررسمی و بکم یهاوجود گروه

 هاه شهر و كمبود نظارت بر آنیت با بقیگسرتده، نبود سنخ

ن فضاها، ین در ای). همچن۸۸: ۱۳۸۷(رهن9 و توانگر، 

ت در یاد جمعی، تراكم و ازدیعرصه خدمات درمان ینارسائ

از  یش الزم و خطرات ناشی، فقدان آسایمسكون یواحدها

: ۱۳۸۹، یشود (محسنده مییل دیر سینظ یعیعوارض طب

های مختلف اجت9عی، ها دارای ویژگیاین سکونتگاه ).۱۳۴

ور مهاجران روستایی، سطح پایین سواد، سهم باالی مثل حض

های حقوقی مثل فقدان مالکیت رسمی مهاجرین، ویژگی

های )، ویژگی۳۶: ۱۳۸۹پور و علیزاده، زمین (داداش

درآمد و وابستگی اقتصادی مثل سکونت خانوارهای کم

های شغلی غیررسمی (رفیعیان و شدید به فرصت

محیطی -های کالبدی) ویژگی۲۱: ۱۳۸۴الدینی، سیف

ریزی، مکان گزینی اغلب این مانند توسعه بدون برنامه

های خالی از های شهری و یا در زمینها در لبهسکونتگاه
سکنه مجاور مناطق مرکزی، استقرار اکØ این مناطق در 

های رهاشده و های نامناسب، ناهموار و یا زمینزمین

. )۲۷۷: ۱۳۸۲باشند (احمدیان، بالاستفاده می

نشینان به دلیل بضاعت کم مالی با توجه به توان حاشیه

 اند خود را با ساکنین م¸ نشین تطبیقاقتصادی، نتوانسته

ها به دهند این عدم سازگاری اجت9عی سبب نفی آن

ها را فراهم کند مناطقی است که بتوانند زمینه جذب آن

  ).۱۹۹-۲۰۰: ۱۳۸۱(پارسا پژوه، 

  )CDSراهربد توسعه شهر (
 شهر یبا Æركز بر رو  یراهربد توسعه شهر  عنارص و اصول

ن موضوع كه یل و با درك ایه تحلیك واحد تجزیعنوان به

د نشدنی اقتصاشده و جزء تفکیک یشهرها منجر به رفاه مل

 یذار گهیم و رسمایهستند و با كمك به اصالحات، تنظ یمل

 یو محل یدر سطح مل یبردار ش بهرهیتوانند موجب افزایم

 رو). ازاین۱۱۰: ۱۳۹۱گران، یكند (رهن9 و دیشوند تأکید م

ت یاست با ماه یابرنامه، (CDS)راهربد توسعه شهری 
 كند ویسند تأکید م یه و اجرایكه توأمان بر ته یراهربد

رد یذپیصورت م یمشاركت یساز اندازه چشمین آن بر پایتدو

 یا اسرتاتژ ی). در واقع راهربد ۲۰: ۱۳۸۵گران، یو د یی(تقوا

و  هیتوسعه شهر به دنبال آن است تا عملكرد شهر را بر پا

ر ینظ یعوامل یدار، بهبود بخشد و آن را بر مبنایپا یاساس

 یاهدار توأم با بهبود و توسعه فرصتیپا یرشد اقتصاد

و بهداشت  یطیط محیرشا ی، كاهش فقر، ارتقایزندگ

ر یو اقشار فق یرسمریغ یهاگاهسكونت یویژه برا، بهیعموم

ان و یعیو سنجش قرار دهد (رف یدرآمد، مورد بررسو کم

وان تطورکلی میر بهین تفاسی). با ا۹-۱۰: ۱۳۸۷ن راد، یشاه

نداز اه چشمیند تهیفرا یتوسعه شهر  یگفت طرح اسرتاتژ 

باشد كه بر اساس آن راهربدها و ینده شهر میبلندمدت از آ

ن یا هیند تهیشود. فرایه میمدت تهکوتاه ییاجرا یهابرنامه

است كه با مشاركت فعال بهره وران  یمشاركت یندیطرح، فرا

ن، گرایشود (كاردار و ده مییشهر ته یاندرکاران اصلو دست

  .باشندیر میز به رشح زیكرد نین روی). اصول ا۱۸۵: ۱۳۸۸

 فراهمی یعنی قابلیت زندگ ):Livability( قابلیت زندگی

استانداردهای  به فقیران کند تضمین که چارچوبی کردن

همچنین این  .یابند دست کرامت با زندگی و سالمتی
حق تصدی  کافی، مسکن برای هاییسیستم چارچوب باید

ایمن، اعتبار، حمل و نقل، سالمتی آموزش و سایر خدمات 

 محیطی،های زیستبرای خانوارها فراهم کند و به کاستی

ایمنی عمومی و حفاظت از میراث فرهنگی در جهت 

 نوروزی فرد و همکاران،( منفعت Æامی ساکنا نیز توجه dاید

). در واقع شهری قابل زندگی است که در ٢٤٥: ١٣٩٣

های صورت برابر از فرصتهمه ساکنان بتوانند بهآن
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لیق خ( مند شوندمشارکت، زندگی اقتصادی و سیاسی بهره

 .)٨٥٣: ١٣٩٣و دیگران، 

یکی از معیارهای قابلیت زندگی، سنجش کیفیت زندگی 

، یت زندگیفیك ).۹۶: ۱۳۸۸ارشفی، است (شهروندان 

 یتافیاز به اتخاذ رهیآن ن یاست چندوجهی كه بررس یمفهوم

ا، اقتصاد، یشناسی، جغرافای دارد. جامعهرشتهبین

زیست، محیط یا مهندسی، حمل و نقل یبهداشت عموم

ن یاز مراجع ممكن است كه عالقه خود را به ا یتنها بخش

 های مختلفان گسرتهیموضوع با جذبه رو به گسرتش در م

 :Morais and Camanho, 2011اند (علوم، نشان داده

ست سال گذشته پژوهشگران ین در طول بی). همچن398

 یطیت محیفیك یابیاند كه ارزشنهاد دادهیپ یمتعدد

هم  و یعیطب یهادهیپد ینیع یابیبایستی شامل هم ارزمی

ها باشد به آن یانسان یهاواكنش یذهن یابیارز

)LEE,2008:1205ا ر  یت زندگیفین كیاز محقق ی). بعض

 Dolincar( اندف كردهیتعر یت از زندگیدر قالب رضا

and et al, 2012: 60(. مثال  یبراMeeberg  معتقد

 از یت كلیاست از رضا ی، احساسیت زندگیفیاست ك

ر ، دیشخص یط روحیوسیله رشان احساس بهیكه ا یزندگ

  ).Meeberg, 1993: 37( ردیگیقرار م یابیمورد ارز یزندگ

، رشد ی): اقتصاد قو Competitivenessپذیری (رقابت

شهر  یجانبه را براگذاری همهاشتغال و درآمد و رسمایه

 ، فراهم آوردنیدهد. الزمه توسعه كارآمد شهر شنهاد مییپ

وری افراد و مؤسسات ش بهرهیافزا یط مناسب برایرشا

  ).۶۸: ۱۳۸۸گران، یو د یاست (رصاف

، یاز نظر بانك جهان یعنی ):Bankabilityپذیری (بانک

مد كارآ  یو مال یات شهر یستم مالیس یبایست داراشهر می

  ).۶۸ :خود باشد (ه9ن یدر استفاده از منابع درآمد

 ییحكمروا ):Good Governanceخوب ( ییحكمروا
شود كه از را شامل می ییندها و نهادهایخوب راهكارها، فرا

ها بتوانند به منافع و حقوق ها شهروندان و گروهق آنیطر

  ).۶۹ابند (ه9ن، یز انجام تعهدات خود دست یو ن یقانون

ن هر نوع یو تدو یطراح :CDS یو سازمانده یطراح

 یند خطیك فرای یلزوماً به معن یتوسعه شهر  یاسرتاتژ 

شده و به اجرا ختم وضع موجود رشوع یابیست كه با ارزین

 یا مواز یو  یتكرار  CDS یندهایشود. در اغلب موارد فرا

سند  ین و اجرایند تدوی. فرا(Marull, 2007: 13)هستند 

 یزیربرنامه .۱شود: ل مییاز شش گام تشك یطور عمومبه

 .۴ ،یاندازساز چشم .۳ ،یعت كنونیسنجش وض .۲ ،پروژه

، یش) (گلكار و آزادیكنرتل (پا .۶ ،اجرا .۵ ،ن راهربدیتدو

۱۳۸۴: ۶۴.(  

  ی پژوهششناسروش
ن یه در اک تحلیلی است-نوع، توصیفی برحسباین تحقیق 

راستا از روش و ابزار گردآوری اطالعات مبتنی بر بنیادهای 

در  .برده بهرهصورت اسنادی و میدانی نظری اکتشافی به

مشاهده و مصاحبه استفاده dوده  یاز ابزارها یدانیمرحله م
های رسش9ری عمومی و در بخش مطالعات اسنادی از داده

نفوس و مسکن و اطالعات موجود در بانک اطالعاتی 

گیری شده است. های فرداست بهرهشهرداری مشهد و طرح

همچنین جهت تجزیه و تحلیل ارتباط میان اصول اسرتاتژی 

پذیری بر جمعیت یرگذارهای تأثعه شهری و مؤلفهتوس

شده است به این استفاده TOPSISحاشیه شهر، از تکنیک 

 CDSطریق که ابتدا ماتریس زوجی میان چهار اصل اساسی 

پذیری حاشیه شهر تشکیل و نرمالیزه و عوامل عمده، جمعیت

شد. در مرحله بعد به تدوین ماتریس وزن هریک از اصول و 

 بین رضاییتع یبرای شهر مشهد پرداختیم که براعوامل 

استفاده گشته است. ها از تکنیک دلفی ت شاخصیاهم

دلفی را متخصصین و  کنندگانرشکتبدین منظور، 

(استادان دانشگاه،  یشهر و طراحی یز یربرنامهخربگان 

و طراحی  یزیربرنامه یان دكرت یو دانشجو یران شهر یمد

صیت (دانش و تجربه در که دارای چهار خصو  )یشهر 

موضوع، Æایل، زمان کافی برای رشکت و مهارت ارتباطی 

اند. همچنین تعداد باشند، تشکیل دادهمؤثر) می

متخصصین برای جلوگیری از تکراری شدن اطالعات معموالً 

شود نفر در نظر گرفته می ۲۰تا  ۱۵نفر و اکØاً  ۵۰کمرت از 
رو، در این پژوهش این ). از۱۷۷: ۱۳۸۷(احمدی و همکاران، 

سپس ماتریس  متخصص استفاده شده است. ۲۰از نظرات 

بی مقیاس وزنی با رضب وزن هر شاخص در ماتریس نرمالیزه 

آل مثبت و شده ایجاد dوده و درنهایت پس از تعیین ایده

-آلرا از این ایده CDSنهایت افت فاصله هر یک از اصولی 

نقش هریک از این  iC ها محاسبه dوده و از طریق رضیب
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بندی پذیری حاشیه شهر مشهد اولویتاصول را در جمعیت

  ایم.dوده

راهربد توسعه  یدر پژوهش حارض جهت سنجش نقش الگو 

ن الگو یا یشاخص اصل ۴ق یپذیری، از طردر جمعیت یشهر 

مروایی پذیری و حکپذیری، بانکزندگی، رقابت کیفیت یعنی

ها در عوامل عمده ن شاخصیخوب شهر، نقش ا

پذیری حاشیه شهر شامل، مسائل اقتصادی، وجود جمعیت

بسرت جذب مهاجر، مسکن و تسهیالت رفاهی و مسائل 

) ۱ند در شكل (رو گرفت که اینقرار  یاجت9عی مورد بررس

آورده شده است.

  
 گان)مأخذ: نگارند ( قیتحق ی: مدل مفهوم۱شكل 

 

  اتیمطالعحدوده م یمعرف
ران در یا یدر ش9ل رشق یمشهد، مرکز استان خراسان رضو 

عنوان دومین شهر و تهران به یلومرت یک ۸۹۲فاصله 

شهر مذهبی کشور دارای جمعیت ترین کالنبزرگ

شهر مشهد در حوضه . باشدمیلیون نفر می ۳٫۰۳۱٫۱۴۱

بینالود و هزار مسجد  یهاکوهآبریز کشف رود، بین رشته

باشد (فرنهاد، مرت می ۹۸۵واقع و ارتفاع شهر از سطح دریا 

۱۳۸۷ :۲۶.(

زندگیقابلیت   

نقش اسرتاتژی توسعه شهری در جمعیت پذیری 
 حاشیه شهر مشهد

 

 وجود بسرت مهاجرت مسائل اقتصادی رقابت پذیری

 مسائل اجت9عی مسکن و تسهیالت حکمروایی خوب شهری بانک پذیری

CDSعملکرد اصول در جمعیت پذیری حاشیه شهر   

شهر جمعیت پذیری حاشیه CDSاصول اساسی   
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گان)مأخذ: نگارند : نقشه محدوده مورد مطالعه (۲شکل

 ۹۲۲٫۲۸۲حدود  ۱۳۹۵بر اساس آمار سال  مشهد در شهر

در  مشهد نفرییلیونمنفر از جمعیت بیش از سه

) که جزء %۳۰( های غیررسمی سکونت دارندسکونتگاه

ب و نشین کشور محسحاشیهدارای ترین شهرهای بزرگ

در قالب  های غیررسمیسکونتگاه. در شهر مشهد گرددیم

، گلشهر، خواجه ربیع، قلعه ساخت9نهشت پهنه (التیمور، 

مساحت  باآباد) قوچان، سیدی و سیس قدیم دروی، جاده

 ۴منطقه شهری و  ۸محله که شامل  ۶۶و  هکتار ٣٫٨٩٤

ه اند. این تراکم جمعیتی در سایباشد استقرار یافتهآبادی می

غفلت و عدم توجه مسئولین شهری و ملی در سالیان 

گذشته، ضمن دامن زدن به فقر و محرومیت، کمبود خدمات 

ه ها، حضور اتباع بیگانزیرساختی و عمرانی، مقاوم نبودن سازه

غیرمجاز، معضالت اجت9عی و فرهنگی مانند اعتیاد، طالق، 

فساد و غیره را باعث شده است (شهرداری مشهد، 

۱۳۹۵(.  

  

  
  ۱۳۹۵بر اساس رسش9ری عمومی نفوس و مسکن  شهر مشهدنشین : تراکم جمعیت محالت حاشیه۳شکل 

 )۱۳۹۶آمارنامه شهرداری مشهد، (
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  ۱۳۹۵سال  رسش9ری عمومیبر اساس شهر مشهد سمی ر غیر  یهاگاه: اطالعات سکونت۱جدول 
  )۱۳۹۵ ،رسمایه انسانی ریزی و توسعهغیررسمی شهر مشهد، معاونت برنامه یهااطالعات جمعیتی سکونتگاه(

نام منطقه
ت منطقه  

جمعی
  

ت سکونتگاه
جمعی

های غیررسمی
  

ت سکونتگاه
صد جمعی

در
های غیررسمی منطقه

  

ت منطقه (هکتار)
ساح

م
  

ت 
ساح

م
ت

سکون
گاه

ها
ی غیررسمی (هکتار)

  

ت سکونتگاه
ساح

صد م
در

های غیررسمی منطقه
  

تراکم ج
ت منطقه

مع
  

(نفر در هکتار)
  

ت سکونتگاه
تراکم جمعی

های غیررسمی منطقه
  

(نفر در هکتار)
  

  ۰  ۱۱۳  %۰  ۰  ۱٫۴۷۷  %۰  ۰  ۱۶۷٫۰۱۳  ۱منطقه 

  ۲۳۱  ۱۳۴  %۱۰  ۳۹۹  ۳٫۸۴۴  %۱۸  ۹۲٫۳۴۰  ۵۱۳٫۳۶۵  ۲منطقه 

  ۲۴۵  ۱۲۶  %۲۹  ۹۶۳  ۳٫۳۰۷  %۵۶  ۲۳۶٫۰۶۳  ۴۱۷٫۹۵۰  ۳منطقه 

  ۳۰۱  ۱۹۵  %۳۵  ۴۷۲  ۱٫۳۴۲  %۵۴  ۱۴۲٫۱۳۶  ۲۶۱٫۹۳۸  ۴منطقه 

  ۲۲۸  ۱۲۲  %۳۶  ۵۱۳  ۱٫۴۳۸  %۶۷  ۱۱۶٫۹۴۵  ۱۷۵٫۸۴۹  ۵منطقه 

  ۲۳۰  ۱۲۴  %۳۸  ۷۰۸  ۱٫۸۶۹  %۶۹  ۱۶۰٫۷۲۵  ۲۳۲٫۶۱۶  ۶منطقه 

  ۲۱۸  ۵۳  %۱۲  ۵۵۶  ۴٫۸۱۸  %۴۷  ۱۲۱٫۴۲۵  ۲۵۶٫۵۷۵  ۷منطقه 

  ۰  ۴۸  %۰  ۰  ۱٫۸۵۴  %۰  ۰  ۸۹٫۲۱۶  ۸منطقه 

  ۰  ۷۳  %۰  ۰  ۴٫۴۷۳  %۰  ۰  ۳۲۷٫۰۶۱  ۹منطقه 

  ۲۶۰  ۱۲۷  %۴  ۱۰۲  ۲٫۳۳۳  %۹  ۲۶٫۵۲۸  ۲۹۶٫۸۲۳  ۱۰منطقه 

  ۰  ۱۳۰  %۰  ۰  ۱٫۵۳۴  %۰  ۰  ۲۰۰٫۱۶۱  ۱۱منطقه 

  ۰  ۱۶  %۰  ۰  ۶٫۵۰۲  %۰  ۰  ۱۰۵٫۲۶۳  ۱۲منطقه 

  ۰  ۳۹  %۰  ۰  ۳۵۶  %۰  ۰  ۱۳٫۸۴۹  منطقه ثامن

های خارج از پهنه
  محدوده

۲۶٫۱۲۰  ۲۶٫۱۲۰  ۱۰۰%  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱۰۰%  ۱۴۵  ۱۴۵  

  ۲۳۷  ۸۷  %۱۱  ۳٫۸۹۴  ۳۵٫۳۲۷  %۳۰  ۹۲۲٫۲۸۲  ۳٫۰۸۳٫۷۹۹  مجموع

، برابر ۱۳۹۵بر اساس رسش9ری سال  شهر مشهدجمعیت 

های خارج از شهر است که با احتساب پهنه ۳٫۰۵۷٫۶۷۹با

) ۱طبق جدول ( رسیده است. ۳٫۰۸۳٫۷۹۹این جمعیت به 

مشهد  غیررسمیهای سکونتگاهدر حال حارض مساحت 

نشین شهر ) محالت حاشیه۲هکتار است. جدول ( ۳٫۸۹۴

مساحت و  اساس میزان جمعیت مشهد را به تفکیک و بر

دهد.نشان می هکتار)(
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  نشین شهر مشهد به تفکیک میزان جمعیت: معرفی محالت حاشیه۲ جدول

  ) ۱۳۹۵ ،رسمایه انسانی ریزی و توسعهاطالعات جمعیتی سکونتگاه غیررسمی شهر مشهد، معاونت برنامه (

ف
ردی

حله  
م م

نا
ت  

عی
جم

ت  
اح

س
م

  

ف
ردی

حله  
م م

نا
ت  

عی
جم

ت  
اح

س
م

  

ف
ردی

حله  
م م

نا
ت  

عی
جم

ت  
اح

س
م

  

۱  
شهرک شهید 

  مطهری
  ۹۶  ۲۶٫۸۹۸  بهارستان  ۴۷  ۳۲  ۱۰٫۸۹۶  دیش دیش  ۲۴  ۱۵۵  ۳۱٫۶۲۹

۲  
شهرک امام 

  علی
۲۵٫۰۲۰  ۱۰۵  ۲۵  

شهرک 

  فاطمیه
۷٫۸۴۷  ۳۲  ۴۸  

کوی 

  سیدی
۱۵٫۰۵۵  ۸۴  

  ۴۹  ۵۰  ۱۷٫۵۶۶  هاشمبنی  ۲۶  ۴۳  ۱۰٫۴۱۱  قائم  ۳
کوی 

  ولیعرص
۲۳٫۶۴۱  ۶۳  

  ۴۴  ۱۳٫۷۰۶  کوی قائم  ۵۰  ۷۰  ۲۷٫۳۱۷  املقدسبیت  ۲۷  ۴۷  ۱۱٫۵۴۰  آبادمهدی  ۴

  ۵۱  ۵۸  ۱۷٫۸۱۷  ۵۶طربسی   ۲۸  ۲۷  ۸٫۶۹۸  بحرآباد  ۵
کوی 

  مهدی
۵٫۳۶۰  ۵۹  

  ۳۱  ۳٫۳۲۷  حافظ  ۵۲  ۵۲  ۱۶٫۳۶۷  رده  ۲۹  ۳۳  ۷٫۴۱۹  امام هادی  ۶

  ۵۳  ۶۴  ۲۱٫۷۴۹  تنپنج  ۳۰  ۴۰  ۹٫۵۴۹  شهرک حجت  ۷
اکربآباد 

  سیدی
۳٫۴۷۴  ۱۹  

  ۸۹  ۱۶٫۹۵۲  مهرآباد  ۵۴  ۶۷  ۱۸٫۸۸۶  محمودآباد  ۳۱  ۳۳  ۱۰٫۰۷۱  نوید  ۸

  ۳۲  ۲۷  ۴٫۶۸۱  کال زرکش  ۹
چهارده 
  معصوم

۱۲٫۲۳۸  ۳۸  ۵۵  
شهد 

  عباسپور
۲٫۳۳۳  ۳۷  

  ۵۶  ۹۳  ۳۳٫۸۲۶  شیخ حسن  ۳۳  ۶۴  ۹٫۳۷۵  صیدآباد  ۱۰
شهید 
  صدوقی

۳٫۱۶۵  ۲۵  

  ۱۶  ۲٫۲۰۵  آبادامین  ۵۷  ۱۵۰  ۳۷٫۹۸۸  التیمور  ۳۴  ۳۱  ۲٫۰۷۱  کوشک مهدی  ۱۱

  ۵۴  ۶٫۴۷۸  امیرآباد  ۵۸  ۷  ۱٫۰۸۲  خطیب  ۳۵  ۷۶  ۹٫۸۷۳  سیس آباد  ۱۲

  ۲۱  ۲٫۴۹۱  محمدآباد  ۵۹  ۳۰  ۶٫۴۵۸  بالل  ۳۶  ۵۹  ۹٫۹۹۳  دهرود  ۱۳

  ۶۰  ۴۰  ۱۰٫۳۸۱  قائم  ۳۷  ۳۲  ۹٫۹۶۶  چائیش  ۱۴
شهرک 
  شیرین

۲٫۵۶۴  ۱۱  

  ۶۱  ۲۷  ۷٫۹۴۰  نخودک  ۳۸  ۲۸  ۷٫۸۵۲  شهرک قدس  ۱۵
کوچه 
  ح9م

۱۱٫۱۹۹  ۳۷  

  ۳۱  ۱۰٫۸۷۶  ده مرتی  ۶۲  ۱۷  ۴٫۵۷۳  کالته مالعلی  ۳۹  ۵۴  ۱۱٫۰۰۳  آزادگان  ۱۶

  ۶۳  ۱۰  ۳٫۱۳۵  کوی مطهری  ۴۰  ۷۷  ۲۲٫۷۷۵  بهمن  ۱۷
شهرک 
شهید 

  رجائی

۶۰٫۵۴۳  ۲۴۲  

  ۱۱۲  ۲۷٫۸۱۵  بازه شیخ  ۶۴  ۹۹  ۲۵٫۷۴۷  دروی  ۴۱  ۲۹  ۸٫۰۰۲  گلشاد  ۱۸

  ۲۵  ۲٫۶۱۷  دآباابراهیم  ۶۵  ۱۲۹  ۳۴٫۱۹۱  گلشهر  ۴۲  ۲۰  ۱٫۲۹۹  خواجه ربیع  ۱۹

  ۶۶  ۵۲  ۱۳٫۵۴۶  الزمانصاحب  ۴۳  ۹۵  ۱۳٫۸۸۵  مهرمادر  ۲۰
قلعه 

  خیابان
۳۳٫۹۳۷  ۱۶۱  

          ۱۶۲  ۴۳٫۲۸۴  روح آباد  ۴۴  ۳۵  ۵٫۷۷۹  شهرک سی9ن  ۲۱

          ۱۵۹  ۲۸٫۷۷۵  طرق  ۴۵  ۳۳  ۶٫۰۹۹  طالقانی  ۲۲

          ۲۰  ۴٫۶۶۳  عسکریه  ۴۶  ۳۸  ۴٫۳۸۴  شهرک آزادی  ۲۳

  ۳٫۸۹۴  ۹۲۲٫۲۸۲    مجموع



 

���� 1398   
����34  

44  

��
��

��
� �

��
� 

��
�

��
...

 

نشین شهر امکانات و تجهیزات محالت حاشیهدر خصوص 

داروخانه  ۵۳تعداد آمد:  به دست، اطالعات زیر مشهد

 ۸، روزدرمانگاه شبانه ۱۲ی. روز شبانه داروخانه ۶، روزانه

 ۱۰۰یک بی9رستان با ، مطب پزشک ۲۳۵. پایگاه اورژانس

  ).۱۳۹۵تخت فعال (شهرداری مشهد، 

 پژوهشهای یافته

تحقیق از تکنیک  یرهایدر این پژوهش برای سنجش متغ 

TOPSIS  ام گردید.استفادهÆ یارها دارایمع یازآنجاکه 

ها وزن از یامجموعه یسك تأسیتكنستند، ین یت برابر یاهم

 دهی بهد که برای وزنیdایافت میدر گیرندهیمرا از تصم

 ۲۰های کیفی از طریق تکنیک دلفی از نظر تعداد شاخص

ریزی و طراحی شهری استفاده شده است و کارشناس برنامه

 های کمی تبدیلها به شاخصگیری از نظرات آنبا میانگین

  مه فرآیند پی9یش تدوین گردیده است.شده است که در ادا

اصلی در اسرتاتژی  هایشاخصمعیارها: ها و تبیین شاخص

 یرهای پژوهشمتغو  هامعیار عنوان به (CDS)توسعه شهری 

در راستای  ،هابندی آنبا هدف دستیابی به اولویتو 

اشیه پذیری حضعف عملکردی و جمعیتنقاط شناسایی 

باشدمیشهر مشهد 
.

 گان)مأخذ: نگارند اسرتاتژی توسعه شهری ( هایشاخص: ۳جدول 

 توضیح هاشاخص ردیف

 )۶۶: ۱۳۸۹انه و رضاطبع، یچ یدر یهای همسان شهروندان برای زندگی اقتصادی، سیاسی و اجت9عی در شهر (حفرصت قابلیت زندگی ۱

 ).۶۸: ۱۳۸۸گران، یو د یوری افراد و مؤسسات (رصاففراهم آوردن رشایط مناسب برای افزایش بهره یریپذرقابت ۲

 یریپذبانک ۳
وجود بانک اطالعات شهری شفاف و دستیابی به سیستم مالیه شهری کارآمد جهت جذب رسمایه مالی و انسانی (بهزاد 

 ).۲۰: ۱۳۸۲فر،

۴ 
حمکراویی 

 خوب

: ۱۳۸۸گران، یو د یها به منافع حقوقی و قانونی خود (رصافنهادها جهت دستیابی شهروندان و گروهراهکارها و فرآیندها و 
۶۹.( 

پذیری حاشیه همچنین با شناسایی عوامل اصلی جمعیت

شهر مشهد، این عوامل که در چهار بعد اصلی شامل، 

عوامل اقتصادی، مهاجرت، مسکن و عوامل اجت9عی 

تحقیق در نظر  معیارهایعنوان بندی شده است را بهدسته

گرفته شده است.

  گان)مأخذ: نگارند ( پذیری حاشیه شهر مشهد)پژوهش (معیارهای جمعیت معیارهای: معرفی ۴جدول 

 توضیح معیارها ردیف

A مطلوبیت اقتصادی 
واسطه سیستم مدیریت شهری شفاف و های همسان اقتصادی بهدسرتسی همسان شهروندان به فرصت

 پایدار

B از شهر به حاشیه شناسایی عوامل بسرتساز برای مهاجرت از بیرون به شهر و کنرتل مهاجرت 

C دسرتسی همگانی شهروندان به مسکن مناسب و پایدار و امکانات الزم برای سکونت تأمین مسکن و امکانات آن 

D واسطه ایجاد اشتغال، کاهش فقر و رفاه پایدارحفظ جایگاه برابر اجت9عی شهروندان به مطلوبیت اجت9عی 

 TOPSISها از طریق مدل بندی شاخصاولویت
در ادامه ابتدا اطالعات کمی حاصله از مصاحبه با 

 یلی(خ كرتیل یانهیف پنج گزیخربگان(تکنیک دلفی) در ط

. شده استیبنددستهكم)  یلیاد، متوسط، كم، خیاد، زیز

ب یبه ترت هاجوابن یاز ا هرکدامبه  یهای آمار یبررسدر 

 هاdونهی هاجوابو از  شدهداده) ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ر (یمقاد

عنوان حد متوسط ) به۵/۲زان (یو م شدهگرفتهن یانگیم

ت یعنوان وضعانتخاب گشته و مقادیر كمرت از آن به
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نامناسب و بالعكس منظور شده است. این اطالعات شامل 

های مربوط به شهر مشهد در عملکرد هر معیار در شاخص

ها دهی به شاخصپذیری حاشیه شهر و وزنتراستای جمعی

شدن لیتبدنسبت به یکدیگر، تدوین گردیده است. پس از 

ر بها بندی شاخصاطالعات کیفی به کمی، برای اولویت

پذیری حاشیه شهر مشهد، از مدل تأثیر بر جمعیت اساس

TOPSIS  استفاده گردیده که مراحل آن در ادامه بیان گشته

  است.

 kسناریو و  nها بر اساس تشکیل ماتریس داده مرحله اول:

شاخص

  گان)مأخذ: نگارند ( معیارهای پژوهش در شاخص: ماتریس خام، میزان تأثیر هر ۵جدول 

  پذیری حاشیه شهر مشهدجمعیت معیارهای  

ص
شاخ

های
 

شهری اسرتاتژی 
توسعه 

(C
D

S
)

 

  A B  C  D  عنوان
  ۴/۲  ۵/۳  ۶/۳  ۳/۲  ۱ شاخص

  ۳/۲  ۴/۴  ۸/۱  ۱/۳  ۲ شاخص

  ۲/۳  ۳/۴  ۱/۲  ۵/۲  ۳ شاخص

  ۲/۱  ۶/۴  ۵/۱  ۳/۲  ۴ شاخص

تریس ها و تشکیل مااستاندارد dودن دادهمرحله دوم: 

  :روبه رو استاندارد از طریق رابطه 




m

k

kja

aij
rij

1

2

 

  گان)مأخذ: نگارند معیارها (در  شاخص: ماتریس نرمالیزه شده، میزان تأثیر هر ۶جدول 
  پذیری حاشیه شهر مشهدجمعیت معیارهای  

ص
شاخ

های
 

شهری اسرتاتژی 
توسعه 

(C
D

S
)

 

  A B  C  D  
  ۲۴/۰  ۲۰۸/۰  ۴۰۰/۰  ۲۲۵/۰  ۱ شاخص

  ۲۳/۰  ۲۶۲/۰  ۲۰۰/۰  ۳۰۴/۰  ۲ شاخص

  ۳۲/۰  ۲۵۶/۰  ۲۳۳/۰  ۲۴۶/۰  ۳شاخص 

  ۲۱/۰  ۲۷۴/۰  ۱۶۷/۰  ۲۲۵/۰  ۴ شاخص

های دارای اهمیت بیشرت معیار راستا  ینشود. در ا ۱ها برابر توجه به اینکه مجموع آن باها معیار تعیین وزن هر یک از  مرحله سوم:

  از وزن بیشرتی برخوردارند.
  دگان)مأخذ: نگارن( حاشیه شهر مشهدپذیری های جمعیتمعیاردهی به : وزن۷جدول 

  A B  C  D  معیار

  ۱۹۰/۰  ۲۲۶/۰  ۳۲۱/۰  ۲۶۳/۰  وزن

که از مرحله قبل  معیاراس شده (نرمال شده) در وزن هر یمق یس بیرا از رضب ماتر یس وزنیدر این مرحله ماتر مرحله چهارم:

  آورده شده است.محاسبه گردید، به دست 
  گان)مأخذ: نگارند ( ماتریس نرمالیزه شده معیار: ماتریس وزنی از طریق رضب وزن هر ۸جدول 

  پذیری حاشیه شهر مشهدهای جمعیتشاخص  

ص
شاخ

های اسرتاتژی 

شهری 
توسعه 

(C
D

S
)

 

  A B  C  D  
  ۰۴۶/۰  ۰۴۷/۰  ۱۲۸/۰  ۰۵۹/۰  ۱ شاخص

  ۰۴۴/۰  ۰۵۹/۰  ۰۶۴/۰  ۰۸۰/۰  ۲ شاخص

  ۰۶۱/۰  ۰۵۸/۰  ۰۷۵/۰  ۰۶۴/۰  ۳ شاخص

  ۰۴/۰  ۰۶۲/۰  ۰۵۴/۰  ۰۵۹/۰  ۴ شاخص
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رین آل (باالتایده گزینهای : تعیین معیار فاصلهمرحله پنجم

ترین عملکرد هر حداقل (پایین گزینه) و معیارعملکرد در هر 

مختلف  هایشاخصدر  معیار). باالترین وزن هر معیار

هر  وزن ترینیینآل و پاایده گزینهای عنوان معیار فاصلهبه

ید.گردحداقل محاسبه  گزینهای عنوان معیار فاصلهبه معیار

  گان)مأخذ: نگارند ( آل و حداقلایدههای ینهای گز: معیار فاصله۹جدول 

  A B  C  D  

  ۰۶۱/۰  ۰۶۲/۰  ۱۲۸/۰  ۰۸۰/۰  گزینه ایده آل

  ۰۴/۰  ۰۴۷/۰  ۰۵۴/۰  ۰۵۹/۰  گزینه حداقل

ایده آل و  گزینهاز  معیارامین  iمحاسبه فاصله  مرحله ششم:

 شاخصاز  معیار. فاصله هر شاخصحداقل در هر  گزینه

  د:یگردمحاسبه  روبه روهای آل و حداقل از فرمولایده

2*)(*
1

vjvijsi
n

j

 


  

2)(
1

 


vjvijsi
n

j

 

  گان)مأخذ: نگارند ( آل و حداقلیایده هایینهاز گز معیارفاصله هر  :۱۰جدول 

 S-گزینه حداقل  S*آل گزینه ایده  شاخص

  ۰۲۵/۰  ۰۲۸/۰ قابلیت زندگی

  ۰۲۶/۰  ۰۶۶/۰ پذیریرقابت

  ۰۳۲/۰  ۰۵۸/۰ پذیریبانک

  ۱۲۲/۰  ۰۸۳/۰ حکمروایی خوب

 زینهگتعیین رضیبی که برابر است با فاصله  مرحله هفتم:

 زینهگحداقل و فاصله  گزینهمجموع فاصله  بریمحداقل تقس

گردد و درنهایت محاسبه می روبه رو آل که از رابطه ایده

که این میزان بین  iCبر اساس میزان  هاگزینهبندی اولویت

 1iC=صفر و یک در نوسان است و در این راستا 

بیانگر کمرتین اولویت  0iC=دهنده باالترین اولویت و نشان

  باشد.می

SISI

SI
C


1  

  

  )مأخذ: نگارندگان( بر اساس رضورت اقدام هاگزینهبندی : اولویت۱۱جدول 

 اولویت اقدام  iCمقدار   هاگزینه

  ۱  ۵۹۵/۰ حکمروایی خوب

  ۲  ۴۷۲/۰ قابلیت زندگی

  ۳  ۳۵۵/۰ بانک پذیری

  ۴  ۲۸۳/۰ رقابت پذیری

 گیرینتیجه

ن عوامل یانگی) م۵اطالعات جدول (تحلیل با توجه به 

پذیری شهر مشهد، در اسرتاتژی توسعه شهری بر جمعیت

پذیری ، در شاخص رقابت۹۵/۲برابر  زندگیقابلیت شاخص 

و در شاخص  ۰۲۵/۳پذیری برابر ، در شاخص بانک۹/۲برابر 

های مورد شاخصمیانگین  .باشدمی ۴/۲پذیری برابر رقابت

که با توجه به نزدیک بودن به حد  است ۸۲/۲برابر  بررسی

ها در شهر مشهد متوسط نشان از نارسایی این شاخص

پذیری در حاشیه شهر تشدید جمعیت داشته که موجبات

دال بر  یمشهد را فراهم dوده است. که شواهد فوق همگ
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 یدر راستا یهای راهربد توسعه شهر مناسب نبودن شاخص

در  رو،از این. باشدیپذیری حاشیه شهر مشهد مجمعیت

اسرتاتژی توسعه شهری در مشهد به  معیارهایصورت ارتقاء 

پذیری را در حاشیه شهر عیتتوان جم، می۴حد باالی 

 هامشهد کنرتل dوده و زمینه کاهش جمعیت در این بافت

اسرتاتژی توسعه  معیارهایت یچراکه وضع را فراهم dود.

در وضعیت مطلوبی  ۸۲/۲شهری در مشهد با میانگین کلی 

پذیری موجبات جمعیتها در این معیارها نارسایینبوده و 

های صورت پذیرفته در بررسی حاشیه شهر را فراهم dوده.

نشینی در شهر مشهد عوامل عمده حاشیهمشخص گردید، 
شامل مهاجرت، ابعاد اقتصادی، ابعاد اجت9عی و تأمین 

که از این میان مهاجرت و ابعاد اقتصادی  مسکن است

 پذیری حاشیه شهر داشته است.بیشرتین تأثیر بر جمعیت

در  موردتوجه هایشاخصدهد كه نشان میپژوهش نتایج 

) در حاشیه شهر مشهد با CDS( یكرد توسعه شهر یرو

بر اساس نتایج  به عبارتی .باشدمیهمراه  ییهانارسایی

های اسرتاتژی توسعه ) از شاخص۱۱حاصله از جدول (

های شهری، بیشرتین نارسایی به ترتیب در شاخص

ی پذیر پذیری و رقابت، بانکقابلیت زندگیحکمروایی خوب، 

در  CDSکامل و دقیق  یبه بیانی در صورت اجراباشد. می

امکانات در نقاط مختلف  شهر مشهد به دلیل توزیع عادالنه

سازی شهر از طریق حکمروایی خوب شهری و زمینه

پذیری در شهرها در نقاط مختلف شهر پذیری و بانکرقابت

موجب کاهش  شده وفرما زندگی مطلوبی حکم قابلیت

 ردد.گپذیری حاشیه شهر مینشینی و جمعیتهپدیده حاشی

 تهگفیشپسنجیده و مؤثر در معیارهای با مداخله  امید است

و یا حتی آن  هاز افزایش جمعیت حاشیه شهر جلوگیری dود

  را کاهش داد.

  منابعفهرست 
تکنیک دلفی: ). «١٣٨٧الله، و همکاران. (احمدی، فضل .۱

-١٨٥)، ٨. (ش9ره کیآموزش در علوم پزش». ابزاری در تحقیق
١٧٥. 

ها و نشینی: ریشهحاشیه). «١٣٨٢احمدیان، محمدعلی. ( .٢
  .٢٧٦-٢٩٦)، ٤٣-٤٤. (ش9ره اندیشه حوزه». هاحلراه

ان مهاجر در یرانیا). ١٣٦٩، عبداملعبود. (یانصار  .۳
. ترجمه نشینی دوگانهدر حاشیه یمتحده، پژوهشایاالت

 . تهران: آگاه.یابوالقاسم رس 
های کوتاه مرور تجربه). «١٣٨٦ایراندوست، کیومرث. ( .۴

. »های غیررسمی، dونه شهر کرمانشاهتواdندسازی سکونتگاه

 .٥٩-٧٨)، ٢٠. (ش9ره جغرافیا و توسعه

رضورت و موانع ایجاد شهر ). «١٣٨٢بهزادفر، مصطفی. ( .۵
 .١٤-٢٧)، ١٥. (ش9ره هéهای زیبا». هوشمند در ایران

ریزی برنامه). «١٣٨٧روزبه زمانیان. ( بهزادفر، مصطفی، و .۶
راهربدی توسعه گردشگری با تأکید بر بخش محصول، dونه 

مهندسی دانشگاه علم و علوم ». موردی: شهرستان نیشابور
. (ش9ره نامه مهندسی مع9ری و شهرسازیصنعت ایران، ویژه

٨٩-١٠٣)، ٦. 
نگرشی از درون به پدیده ). «١٣٨١پارسا پژوه، سپیده. ( .۷

 .رفاه اجت9عی». آباد کرجنشینی، مطالعه موردی اسالمحاشیه
 .١٦١-١٩٨)، ٦(ش9ره 

نقش راهربد توسعه شهر ). «١٣٩٤پرندآور، سعید. ( .۸
)CDSونه موردی ) در ساماندهی سکونتگاهd ،های غیررسمی

ریزی و هفتمین کنفرانس برنامه». شهرک امام علی مشهد
 . شهرداری مشهد. مشهد.مدیریت شهری

تبیین تواdندسازی ). «١٣٩٣پیری، عیسی، و همکاران. ( .٩

سکونتگاه غیررسمی در کاهش جرائم شهری؛ رهیافتی 
 ریزی و مدیریتششمین کنفرانس ملی برنامه». پیشگیرانه

. شهرداری مشهد. های شهر اسالمیشهری، با تأکید بر مؤلفه
  مشهد.

بر  یلیتحل). «١٣٨٥، مسعود، و همکاران. (ییتقوا .۱۰
انجمن راه و ساخت9ن ». یتوسعه شهر  یریزی اسرتاتژ مهبرنا

 .٢١-٤٧). ٢٩-٣٠. (ش9ره ران بنایا
سنجی امکان). «١٣٩٤توکلی نیا، جمیله و محمد شالی. ( .١١

) در تواdندسازی و ساماندهی CDSراهربد توسعه شهر (
وم تحقیقات کاربردی عل». شهر تربیزغیررسمی منطقه یک کالن

  .١١٧-١٣٨). ٣٦. (ش9ره جغرافیایی
عدالت ). «١٣٨٧. (یجوان، جعفر و عبدالله عبدالله .۱۲

 یالگوها یكیتین ژئوپلیی(تب یدوگانه شهر  یدر فضاها ییفضا
)، ٢. (ش9ره كیتیژئوپل». شهر مشهده کالنیدر حاش ینابرابر 
١٣١-١٥٦. 

). ١٣٩٠حاÆی نژاد، حسین، و امین فرجی مالیی. ( .۱۳
ژی توسعه شهری های اسرتاتسنجی اجرای طرحامکان«
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)CDSهای شهری و مطالعات و پژوهش». ) در ایران
 .٥٥-٧٦)، ٨. (ش9ره ایمنطقه

 یبررس). «١٣٩٠حیدری نوشهر، مهری، و اصغر نظریان. ( .۱۴
 یبر های آن، با تأکید بر كارنشینی و بازتابعوامل مؤثر بر حاشیه

. نیرسزم ییایجغراف، »، dونه موردی شهر یزدیخدمات شهر 
 .٣١-٤٩)، ٣١(ش9ره 

). اسکان ١٣٨٩داداش پور، هاشم، و بهنام علیزاده. ( .١٥
  غیررسمی و امنیت ترصف زمین. تهران: آذرخش.

ریزی راهربدی و برنامه برنامه). «١٣٨٢دانشپور، زهره. ( .۱۶
 .١٤-٢٣)، ١٤. (ش9ره مدیریت شهری». ریزی اختیار راهربدی

عوامل مؤثر بر  یبررس). «١٣٨٥، رسول، و همکاران. (یربان .۱۷
در  آن یاجت9ع یامدهاینشینی و پگیری مسئله حاشیهشکل

 .٨٩-١١٤)، ٧. (ش9ره ا و توسعهیجغراف». شهر اهواز
). ١٣٨٤الدینی. (رفیعیان، مجتبی، و فرانک سیف .۱۸

و برنامـه  یغیررسمی شهر  یهاساماندهی اسکان یراهربدها«
یت مهندسی صنایع و مدیر». مداخله در شهر بندرعباس

 .٢٧-٥٢)،  ١٦. (ش9ره تولید
راهربد ). «١٣٨٧ن راد. (ی، و مهنوش شاهیان، مجتبیعیرف .۱۹

ید با تأک یریزی توسعه شهر توسعه شهر در جهت تحقق برنامه

. رانیا یمطالعات اجت9ع». شهر كرمان یبر برنامه راهربد
 .١٣-٢٢)، ٢(ش9ره 

نقش ). «١٣٩٥رضایی، محمدرضا، و برباز کریمی. ( .۲۰
 یدر سامانده CDS یهای توسعه شهر ژیاسرتات

 SWOT و ANP هایق مدلیبا تلف یررسمیهای غسکونتگاه
. ایریزی منطقهبرنامه، »رازی: شهرک بهار شیمطالعه مورد

 .١٠٩-١٢٠)، ٢٢(ش9ره 
ت یریمد). «١٣٩١م، و همکاران. (یرهن9، محمدرح .٢١

: یdونه مورد یررسمیهای غسکونتگاه یو سامانده یشهر 
)، ١٨. (ش9ره ایا و توسعه ناحیهیجغراف». نه دره مشهد یكو 

٤٣-٧٣.  
 یبررس). «١٣٨٧م، و معصومه توانگر. (یرهن9، محمدرح .۲۲

شابور، یسبزوار، ن ینشینی در شهرهاحاشیه یقیتطب
 . (ش9رهایا و توسعه ناحیهیجغراف». حیدریه و گنابادتربت

٨٣-١١٥)، ١١. 
ظرفیت سازی اجت9ع ). «١٣٨٨محمدی، علیرضا. ( .۲۳

 هفت». محور: پشتوانه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
 . ٩٨-١١٣). ٣٠و ٢٩(ش9ره  شهر.

تحلیلی بر ). «١٣٩٣ش9عی، علی، و همکاران. ( .٢٤
ریزی توسعه شهر رسدشت با رویکرد اسرتاتژی توسعه برنامه

. لعات انسانیانداز جغرافیایی در مطاچشم)». CDSشهری (
  .٣٥-٥١)، ٢٧(ش9ره 

شهرداری مشهد، اطالعات جمعیتی سکونتگاه غیررسمی  .٢٥
  ریزی و توسعه.). معاونت برنامه١٣٩٢. (شهر مشهد

آسیب شناسی ). «١٣٨٤صالحی مرزیجرانی، زهرا. ( .٢٦
 اطالعات سیاسی اقتصادی.». شهرنشینی در ایران امروز

  .١٦٢-١٦٧). ٢١٢و  ٢١١(ش9ره 
راهربد توسعه ). «١٣٨٨جمو همکاران. ( ، مظفر،یرصاف .۲۷

. »: شهر شبسرتیدار مطالعه موردیبر توسعه پا یشهر مبتن

 .٦٥-٨٢)، ٢٢. (ش9ره ایجغراف

). ١٣٩٧اکربی، اس9عیل، و حسین ک9سی. (علی .۲۸
) در CDSهای اسرتاتژی توسعه شهری (ارزیابی شاخص«

ه ر . (ش9جغرافیا و توسعه فضای شهری». شهر کرمانشاهکالن
 .١٩٣-٢١٠)، ٨، ش9ره پیاپی ١

. تهران: یشناسی شهر ). انسان١٣٨٥، نارص. (یفكوه .۲۹
 .ینرش ن

بررسی ). «١٣٩٦قمری، شی9، و سید موسی پورموسوی. ( .٣٠

، »های توسعه شهریتأثیرات هویت اجت9عی محالت در طرح

  .٢٩-٣٥)، ٣١. (ش9ره مطالعات مدیریت شهری

طرح اسرتاتژی « ).١٣٨٨کاردار، سعید، و همکاران. ( .۳۱
؛ رویکردی راهربدی و نوین در مدیریت، (CDS)توسعه شهری 

 .١٨٣-١٩٩)، ٥٢. (ش9ره راهربد». ریزی شهریطراحی و برنامه
نقش راهربد توسعه ). «١٣٩٧کریمی، فریده، و همکاران. ( .٣٢

در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی، منطقه  CDSشهری 
. (ش9ره شناسی شهریبومهای پژوهش». شهرداری شیراز ٣

  .١٠٤-٩١)، ١٧، پیاپی ١
کفاشی، مجید و مهرداد نوابخش و رسوش فتحی.  .٣٣

توسعه شهر پایدار  یفرارو  ی، چالشینشینحاشیه). « ١٣٩٩٣(
  مقاالت پرتال فرهنگی راسخون.». (با تأکید بر تهران)

راهربد توسعه ). «١٣٨٤گلکار، کوروش، و جالل آزادی. ( .۳۴
 .٥٩-٨٠). ٣٠. (ش9ره شهرنگار. »چیست؟ (CDS)شهر 

شناسی. ترجمه منوچهر ). جامعه١٣٨٤گیدنز، آنتونی. ( .۳۵
 صبوری. تهران: نرش نی.

ل یدال). «١٣٨٨رسوار. (یش یرزق یرضا، و هادیالدن، عل .٣٦

. یت شهر یریمطالعات مد». شهر تهراننشینی در کالنحاشیه
  .٦٣-٨٠)، ٣(ش9ره 
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نشینی بحران حاشیه«)، ١٣٨٩در، و همکاران. (ی، حیلطف .٣٧
شهرها و ت کالنیریدر مد یررسمیهای غو سکونتگاه

های نو در جغرافیای انسانی نگرش، »یهای جهانرهیافت
  .١٣٥-١٤٥)، ٢. (ش9ره )یانسان یای(جغراف

نشینی و مسئله حاشیه). «١٣٨٩. (ی، رضاعلیمحسن .۳۸
 یآن مطالعه مورد یبا تأکید بر تواdندساز  یررسمیاسكان غ

-١٥٢)، ٤. (ش9ره یانسان یایجغراف». نشینان گرگانحاشیه
١٣٣. 

محمدی، سعدی، و سوران منوچهری و آزاد  .۳۹
تبیینی بر تاثیر گسرتش روز افزون حاشیه «). ۱۳۹۴داودی.(

دانش انتظامی پلیس ». نشینی بر امنیت پایدار(شهری)
  .۱۲۱-۱۴۳)، ۲۷(ش9رهپایتخت. سال هشتم 

  .طرح جامع مشهد). ١٣٨٧مهندسین مشاور فرنهاد. ( .٤٠
. تهران: جغرافیای شهری ایران). ١٣٧٩نظریان، اصغر. ( .۴۱

 دانشگاه پیام نور.
نشینی و اسكان حاشیه). ١٣٨٦، اسدالله. (ینقد .٤٢

  آوران.. همدان: فنغیررسمی
). ١٣٨٥نقدی، اسدالله، و رسول صادقی. ( .٤٣

، dونه یدار شهر یتوسعه پا یفرارو  یچالش ینینشهیحاش«

  .٢١٣-٢٣٣)، ٢٠. (ش9ره رفاه اجت9عی». موردی شهر همدان
 استفاده سنجیامکان). «١٣٩٣( نوروزی فرد، و همکاران. .۴۴

 ارائه و ایران شهرسازی نظام) در CDSتوسعه ( اسرتاتژی از
 .شهری مدیریت». پذیری آنتحقق جهت چارچوبی

 .٢٣٧-٢٥٨)، ٣٤(ش9ره
 یبررس). «١٣٨٦. (یرحمتدرضا و صفر قائد ی، حمیوارث .٤٥

ت، یجمع ییدر عدم تعادل فضا یع خدمات شهر یاثرات توز
. ا و توسعهیجغراف». : مناطق شهر اصفهانیمطالعه مورد

  .٩١-١٠٦)، ٩(ش9ره پیاپی
ریزی برنامه یبر مبان یدرآمد). ١٣٨٧. (یك یراسكار، جیه .٤٦

فرد. تهران:  یكانیو احمدرضا  ی9نی. ترجمه محمد سلیشهر 
  جهاد دانشگاهی.
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