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 چکیده
هدف این پژوهش ترشیح وجوه تفرق و گسست سیاسی/ حاکمیتی 
کنشگران (نهادها، عملکردها و قلمروهای فضایی) در منطقه 

شهری مشهد است که در سایه تکH و واگرایی کنشگران این کالن
شهری و در غیاب یک چارچوب نهادی واجد صالحیِت منطقه کالن

است. این پژوهش برحسب  گزار پدید آمدهریز و سیاستبرنامه
-و ازنظر چارچوب پژوهش، تحلیلی کاربردی-ایتوسعه هدف،

هش، ثانویه است. این پژو  هایداده توصیفی مبتنی بر رویکرِد تحلیل
در قالب مدلی سه وجهی به تحلیل قلمروهای حکومتی/ مدیریتی، 

 ها،حاکمیتی و منابع پشتیبان (برنامه مؤثری هاسازماننهادها و 
عنوان ابعاد معرِف تفرِق سیاسی در منطقه ین و مالیه) بهقوان

شهری مشهد پرداخته است. واحد تحلیل در این تحقیق، منطقه کالن
شهری مشهد است که با محدوده عملکردی موجود مجموعه کالن

دهد که شده است. این پژوهش نشان میشهری مشهد یکسان دیده
تداخل حاکمیتی در غیاب تعدد و تکH روزافزونی در قلمروهای م

ی توسعه هااستیسسازی کننده برای یکپارچهسازوکاری هbهنگ
شهری مشهد وجود دارد. در بُعِد تفرِق نهادی نیز این منطقه کالن
دولتی و -شهری عمدتاً میان دودسته عنارص حکومتیمنطقه کالن

آفرینی شایسته حاکمیتِی نهادهایی چون عمومی بدون نقش-حکومتی
شده است. این ان قدس رضوی و بخش خصوصی تقسیمآست

انداز توسعه جویانه و چشمپژوهش تدوین یک ساختار مشارکت
ریزی راهربدی را، اصلی مهم در راستای همگرایی مبتنی بر برنامه

هد شهری مشنهادی، عملکردی و قلمرویی nام کنشگران منطقه کالن
  .داندیم

  شهری مشهدکالن تفرق سیاسی، حکمروایی، منطقه :واژگان کلیدی
 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to demonstrate 
the “dissection aspects of fragmentation and 
discontinuity of political / governmental actors” 
(Institutions, practices and spatial domains) in 
metropolitan area of Mashhad. This fragmentation 
has been derived from diversity and divergence of 
actors and is created in the absence of a qualified 
institutional framework for policymaking and 
planning in this area. Methodology of this study, in 
terms of the purpose, is developmental – applied and 
in terms of research framework is analytical – 
descriptive based on the secondary analysis. This 
research through a triangulation approach analyzed 
the dimensions of political fragmentation, the 
influential governing institutions and organizations, 
and maintenance resources (programs, laws, and 
finance) as the dimensions of political fragmentation 
in the metropolitan area of Mashhad. Results showed 
that there are ever-increasing diversity and 
multiplicity in the overlapping territorial 
government, in the absence of a coordinating 
mechanism for the integration of development 
policies in metropolitan area of Mashhad. In terms of 
institutional fragmentation, this metropolitan area is 
divided mainly between the two governmental-
administrative and governmental-public elements 
without proper governance of institutions such as 
Astan Quds Razavi and the private sector. Hence, the 
present study proposes devising a participatory 
structure and a development perspective based on 
strategic planning, an important principle in the 
direction of institutional, functional and territorial 
convergence of all actors in the metropolitan area of 
Mashhad. 
Keywords: Mashhad Metropolitan region, Political 
Fragmentation, Governance 
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  مقدمه
های نوظهور قرن ترین پدیدهشهری یکی از مهممناطق کالن

ز باشند که الگویی متفاوت امی و یکمبیست و قرن بیست 
شهرنشینی، نظام اسکان، اندازه شهر، ساختار و سازمان 

). به دنبال ٤٨: ١٣٨٧اند (حاجی پور، فضایی را بنیان نهاده
-گونه مناطق، تشتت و تفرق سیاسیظهور و بسط این

عنوان چالشی مهم و ریزی) بهحاکمیتی (مدیریت و برنامه
ریزی و مدیریت مناطق فوق پدیدار رنامهبنیادین در نظام ب

) و متعاقباً Hamilton and et al, 2004:148شد (
، »١مدیریت شهری یکپارچه«رویکردهای جدیدی همچون 

-ریزی اسرتاتژیکبرنامه«، »٢شهریگرایی کالنمنطقه«
تجدید «) و ١١٩: ١٣٩١پور و اسدی، (برک» ٣فضایی

(بصیرت و » نوینمقیاس خدمات عمومی ساختار و تجدید 
) در مواجهه با این تفرق، گام به عرصه ١٣٩١همکاران، 

ریزی شهری جهان نهاد. در جهانی که ادبیات برنامه
ه گذاری، بویژه در حوزه سیاست، به»هر چیز«سازی یکپارچه

ریزان بدل شده است یک رؤیای مقدس برای nام برنامه
)Friedman and et al, 2006: 25سسِت )، تفرق و گ

شهری، نوعی اِعbل حاکمیتی همزماِن سیاسی مناطق کالن
عنارص قدرت، در غیاب یک مرجعِ واحِد واجِد صالحیت و 

شهری است که در آن هر قلمرو مقتدر در یک منطقه کالن
شهری، خود را حکومتی یا مدیریت محلی در منطقه کالن

صاحب حق، اختیار و صالحیت مدیریت در بخشی از قلمرو 
چرت «مثابه داند و هیچ مرجع حکومتی واحدی بهد میخو 

، »شهریهای توسعه در منطقه کالنیکپارچه ساِز سیاست
ریزی، تصمیم و عمل وجود ندارد (آخوندی و برای برنامه
  ).١٣٨٦همکاران، 

شهری ایران نظیر تهران، تربیز، همچون دیگر مناطق کالن
 منطقه«و توسعه اصفهان، شیراز و اهواز، در فرایند تکامل 

طی چند دهه تداوم ساختار سنتی، » ٤شهری مشهدکالن
–چندپارچه، ناموزون و گاهاً متقابل نهادهای حاکمیتی

                                                             

1. Integrated urban management 
2. Metropolitan regionalism 
3. Strategic Spatial Planning 

منطقه عملکردی معادل  یشهر در این پژوهش منطقه کالن. ٤
  شده است.گرفتهکار مجموعه شهری مشهد بهموجود 

مدیریتی این کالنشهر مذهبی در غیاب یک نظام حکمروایی 
ای چون خزش تنیدههای درهماالطراف، چالشمقتدر و جامع

بیعی نابع طبرنامه فعالیت و سکونت، تخریب و تهدید مبی
های نشینی، عدم تعادلزیست، گسرتش حاشیهو محیط

شدید اجتbعی، اقتصادی، زیرساختی و غیره (رصافی، 
یافته گسرتشنیز  های اخیر) پدیدار شده و در سال٤: ١٣٨٩

های است. تکH و گاهاً تضاد منافع در میان اهرم
ریزی همچون دولت گذاری، اجرا و برنامهسیاست

ها و ادارات کل)، ها و بخشداریی، فرمانداری(استاندار 
ترین نهاد غیردولتی عنوان بزرگآستان قدس رضوی به

غیرانتفاعی در کالنشهر مشهد، بخش خصوصی، بخش 
عمومی و فقدان یک چارچوب نهادی واجد صالحیت در 

–گذاری در راستای وفاق سیاستیریزی و سیاستبرنامه
سیاری از موارد به منشأ بروز ای در این محدوده، در ببرنامه

ها در ارائه خدمات و انجام وظایف برخی مشکالت و نارسایی
رو در این الذکر بدل شده است. ازایندر محدوده فوق

های تفرّق ترین ابعاد چالشپژوهش تالش خواهد شد تا مهم
م شهری مشهد، مبتنی بر نظاسیاسی/ حاکمیتی منطقه کالن

  رد تحلیل و بررسی قرار گیرد.شهری مو حکمروایی کالن

  پیشینه پژوهش
گرایی از تحقیقات متأخر در حوزه مطالعات منطقه

ها یاد عنوان موج سوم این پژوهششهری که از آن بهکالن
توان به مقاله ) می١٣٨٦شود (آخوندی و همکاران، می

ریزی منطقه و برنامه ریزی برای پایداری، ارزیابیبرنامه
اشاره کرد که به  ٥از آرمان و دیویدسون شهری سیدنیکالن

های راهربدی گیر در طراحی برنامهبررسی نهادهای تصمیم
ها میان شهری سیدنی و برخی شکافبرای منطقه کالن

عنوان مانعی برای تصمیbت دولت مرکزی و دولت فدرال، به
شهری پرداخته است. میجرز و توسعه پایدار منطقه کالن

های همپیوند در شهر ای با عنوان نیز در مقاله ٦همکاران
به تحلیلی تاریخی از فرایند  فرایند کالنشهرگرایی

5. (Kathryn Davidson & Michael Arman, 2014) 
2. (Evert Meijers, Marloes Hoogerbrugge & Koen 
Hollander, 2014) 
3. Hurbert Heinelt and Karsten Zimermann(2011) 
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کالنشهرگرایی در سه Æونه کالنشهر در کشورهای اروپایی 
و  شامل هلند، سوئیس و لهستان از منظری تاریخی پرداخته

شهرها در اروپا به ساختارهای مشابهی از تکامل کالن
ای با عنوان الهنیز در مق ٧اند. هینلت و زیمرمنیافتهدست

ک شهری در یچگونه باید تباینات در حکمروایی مناطق کالن
به اَشکال مختلف حکمروایی مناطق  کشور را ترشیح Æود؟

اند شهری در کشور آملان پرداخته و به این نتیجه رسیدهکالن
ها در داخل یک کشور با اتکا که بازخوانی مجدد این حکومت

توانند در عین تفاوت و ف میبه متغیرها و کنشگران مختل
سوی یک نظم مدیریتی در مناطق گاهی تباین، ما را به

شهری رهنمون سازد. در ایران سابقه پژوهش و تحقیق کالن

رود. شهری از دو دهه فراتر Æیدر حوزه حکمروایی کالن
ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و طرح«تصویب 

طراحی نظام « طرح پژوهشی ،)١٣٧٤» (شهرهای بزرگ
های زیر نظر مرکز پژوهش» های شهری ایرانمدیریت مجموعه

) و ١٣٨٢های کشور (شهری و روستایی سازمان شهرداری
طرح بازنگری اسرتاتژیک نظام «همچنین طرح مطالعاتی 

) زیر نظر ١٣٨٤» (شهری تهرانمدیریت اجرایی منطقه کالن
ه نخستین ریزی شهر تهران ازجملمرکز مطالعات و برنامه

شهری در ایران گرایی کالنها در حوزه مطالعات منطقهطرح
است.

  )(مأخذ: نگارنده شهریتلخیص رویکردهای پژوهشگران حوزه حکمروایی مناطق کالن: ١جدول 
  شهریرویکرد غالب و محوری پژوهش در حوزه حکمروایی کالن  شهریمحققین حوزه حکمروایی کالن

  شهرهامراتب و مبتنی بر فرهنگ درونی کالنها و سلسلهترکیب کارآمد عنارص اصلی یعنی بازار، شبکه  )١٣٩١( یمیرحمشکینی و 

  )١٣٩١همکاران (بصیرت و 
شهری حکمروایی کالن«و » عدالت فضایی«، »دیپلbسی شهری«، »پذیریرقابت« یهنجار اصول 

  »خوب
  ریز، تصمیم گیر در مدیریت کالنشهر تهران،تعدد مراجع برنامه تأکید بر نقش مخرب تفرّق سیاسی و  )١٣٨٩برکپور (آخوندی و 
  شدنکارگیری رهنمودهای برای ارتقا و نقش کالنشهر تهران درروند جهانیرضورت به  )١٣٨٥( یرصاف

  شهری تهرانریزی منطقه کالنشدن بر برنامهتبیین نقش تأثرات فضایی جهانی  )١٣٩٠رسور (الله پور و 

  )١٣٨٣( انیتورانرصافی و 
تخاب یی و انگرانو منطقهشهرها و تأکید بر دو رویکرد ترشیح سیر تاریخی ابعاد نهادی مدیریت کالن

  عمومی
  ای برای تهرانکارگیری مالحظات حکمروایی شایسته در مقیاس ملی و منطقهتأکید بر به  )١٣٨٩( یمحمدرصافی و 

  ی یکپارچه نگر منطقه کالنشهر تهرانریز رضورت برنامه  )١٣٨٥( زادهمتوسلی و اسbعیل
  شهری تهرانتأکید بر تفرّق ساختار فضایی مدیریت منطقه کالن  )١٣٨٤( انیکاظمپرهیزگار و 
  های مدیریتی فضایی، دوگانگی نظام تقسیbت سیاسی ایرانتأکید بر ضعف در رسمایه فکری، الیه  )١٣٨٥( انیکاظمعسکری و 
  شهریعنوان چارچوب مدیریت و حکمروایی مناطق کالنیی بهگرامنطقهنو ترشیح   )١٣٨٣( یاسد

  شهریای در حل مسائل مناطق کالنای، راهربدی و یکپارچهتأکید بر تقویت نگرش منطقه  )١٣٨٣مهدی زاده (

  )٢٠١٤( دسونیویدآرمان و 
ایدار منطقه عنوان مانعی برای توسعه پمیان تصمیbت دولت مرکزی و دولت فدرال به هاشکاف

  شهریکالن
  شهرها در اروپابازشناسی ساختارهای مشابه درروند تکامل کالن  )٢٠١٤همکاران (میجرز و 

  شهری کشور آملانرضورت کاربست یک نظم مدیریتی در مناطق کالن  )٢٠٠٧( مرمانیزهینلت و 

ای با عنوان ) در مقاله١٣٨٣از سوی دیگر مهدی زاده نیز (
 بر تقویت نگرش شهرهاتحول در مفهوم، نقش و ساختار کالن

ای، راهربدی و یکپارچه، در حل مسائل مناطق منطقه
) نیز در ١٣٨٣شهری تأکید داشته است. اسدی (کالن

گرایی در حکمروایی راهربد منطقهتحقیقی مروری با عنوان 
                                                             

 

ضمن ترشیح تفرّق سیاسی، مبانی نظری  شهریطق کالنمنا
گرایی را چارچوب مدیریت و حکمروایی مناطق نو منطقه

شهری مورد تحلیل قرار داده است. عسکری و کاظمیان کالن
شناخت و تحلیل نظام ای دیگر با عنوان ) در مقاله١٣٨٥(

، ضمن برشمردن های شهری کشورموجود مدیریت مجموعه
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 های مدیریتیمایه فکری این حوزه، نقص در الیهضعف در رس 
افق/ فضایی کشور، دوگانگی مفهومی و عملیاتی حاکم بر 

در  هایدشوار  نیترمهمنظام تقسیbت سیاسی کشور را 
. محققان انددانستهمسیر مدیریت مجموعه شهری کشور 

)، رصافی و ١٣٨٩دیگری نیز همچون رصافی و محمدی (
)، نصیری و رسور و ١٣٩٠له پور و رسور ()، ال١٣٨٣تورانیان (
)، بصیرت و ١٣٨٩)، آخوندی و برکپور (١٣٨٧زاده (اسbعیل

)، مشکینی و ١٣٨٤)، پرهیزگار و کاظمیان (١٣٩١همکاران (
شهری را ) از زوایای مختلف حکمروایی کالن١٣٩٢رحیمی (

که برای جلوگیری از اطاله  انددادهمورد تحلیل یا اشاره قرار 
در جدول زیر  هاآن، به صورتی مجمل به فحوای پژوهش کالم

  ).١جدول ( شودیماشاره 

 روش پژوهش

-ایتوسعه شناسی این پژوهش برحسب هدف،روش
. توصیفی است-و ازنظر چارچوب پژوهش، تحلیلی کاربردی

» شهری مشهدمنطقه کالن«در این مقاله واحد پژوهش، 
شده دیدهاست که با مرز مجموعه شهری مشهد یکسان 

مدل تحلیلی پژوهش، مدل سه وجهی تحلیل  است.

ی تفرق سیاسی مبتنی بر سه شاخص تحلیل هاچالش
و منابع پشتیبان در  عملکردی-، تحلیل نهادی٨قلمرویی

شهری مشهد خواهد بود. به عبارتی، این مقاله منطقه کالن
در پی پاسخ به این پرسش بنیادین است که در منطقه 

های بخشها (سازمان، کدام نهادها و شهری مشهدکالن
 شهرداری)، خصوصی( یعمومحکومتی/ دولتی، حکومتی/ 

گذاری، اعم از سیاست( ییکارکردهاو غیردولتی)، با چه 
تقسیbت ( ییفضاریزی و اجرا)، در کدام قلمرو برنامه

های مدیریت شهری) و با حکومتی یا محدوده -سیاسی
های توسعه؛ منابع مالی، ضوابط و طرح( یابزار چه  برهیتک

آوری ؟ ابزارهای جمعپردازندیممقررات) به اِعbل حاکمیت 
اطالعات در این پژوهش مطالعات اسنادی و نیز مطالعات 

خربه مشتمل بر تعدادی از  ۱۲تعداد  ها بامیدانی (مصاحبه
شهری مشهد، کارشناسان فنی شهرداران منطقه کالن

د متخصص در حوزه مطالعات مجموعه و اساتی استانداری
  شهری) خواهد بود.

در زیر مدل تحلیلی این پژوهش و عنارص و متغیرهای پژوهش 
).١شکل است (شده ترسیم

  

                                                             

8. Jurisdictional Analyze 
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)(مأخذ:نگارنده تحلیلی پژوهش: مدل ۱شکل 

در ساختار » تفرق سیاسی/حاکمیتی«چیستی مفهوم 
  شهریکالن حکمروایی مناطق

شهری معارص، بازتابی از فرایند پرشتاب و مناطق کالن
nرکزگرایانه شهرنشینی قرن بیستم و قرن بیست ویکم اند که 

ویژه در کشورهای آمریکای در بسیاری از مناطق جهان به
التین، خاورمیانه و شbل آفریقا در پاسخ به تغییراِت اقتصاِد 

که نتیجه آن پلورالیزاسیوِن مراکز بزرگ  پساصنعتِی مدرن
در این  .)Shirazi, 2014:21اند (افتهشهری است ظهور ی

که در دو دهه » شهریحکمروایی مناطق کالن«اثنا مفهوم 
ن عمده محققای توجه و nرکز هاکانوناخیر پیوسته یکی از 

 -ی شهری هاپژوهشآمریکایی و اروپایی در مطالعات و 
 ,Heinelt &Zimmermannشده (ای بدل منطقه

 باتیترت منعطف از انواع جادیا)؛ به معنای 2011:1175
 در دارهدف یِ همکار  یبرا سازمانی مختلف، –نهادی 
 عوامل ،هایکه دربرگیرنده شهردار  استشهری کالنمناطق 
 ینهادها و یخصوص بخش زین و مختلف سطوح دری حکومت

ِشبه های مکانیسم نی. چناست یمدنغیردولتی جامعه 
 نیتریاصل عنوانبه حارض، در حال یی،حکمروا ازای شبکه

معموالً  و کنندیمعمل شهری گذاری کالنسیاست گاهِ یپا
 دادقلمشهری کالنمسائل  با در برخورد مؤثر یابزار  عنوانبه
حکمروایی منطقه «). ایده ٣٥: ١٣٨٥ بصیرت،( شوندیم

که  ردیگیماز درک این حقیقت ریشه » شهریکالن
ی منفرد شهرداری یا هر نوع شکل دیگر از هاحکومت
ها، فرمانداری و یا بخشداری مانند دهیاریفضا (مدیریت 

عنارص تحلیل نظام مدیریت و 
برنامه ریزی منطقه کالنشهری 

مشهد

نهادی  -عنارصساختاری

ساختار حوزه های نهادی

دولتی، /بخش حکومتی
عمومی، /بخش حکومتی

بخش تشکها و سازمانهای 
 غیردولتی، بخش خصوصی،

افراد و خانواده

کارکرد حوزه های سازمانی

:تصمیم گیری

سیاستگذاری، هbهنگی و 
نظارت

:تصمیم سازی

برنامه ریزی و ساماندهی

اجرا

فضایی -قلمرو عملکردی

  -ساختار تقسیbت اداری
سیاسی

کشور، استان، شهرستان، 
دهستان، بخش

قلمرو های مدیریت توسعه 
فضایی

محدوده قانونی، حریم شهر، 
خارج از حریم

عنارص و ابزار پشتیبان

قوانین و مقررات
در حوزه برنامه ریزی و در 

حوزه مدیریت

منابع مالی
دولتی، عمومی، خصوصی، 

بین املللی
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تنهایی فاقد توانایی و و دیگر نهادهای خدمات رسان) به
ظرفیت الزم برای چیرگی بر مسائلی فراتر از مرزهای 

که در  ٩هامنطقه -این مناطق گسرتده یا شهر .اندیشهردار 
-برکشوند (یمهای شهری شناخته ایران با عنوان مجموعه

 )؛ متشکل از نقاط سکونتگاهی و قلمروهای٢٠٩: ١٣٩٠پور، 
حکومتی متعددی هستند که بازار کار، خرید، آموزش و تفریح 
بزرگی را شکل داده و عملکردی در چارچوب نظام شهری 
روزانه دارند. این مناطق عملکردی همبسته، به دلیل گسرتش 

، قلمروهای حاکمیتی، مدیریتی و شانییفضاو توسعه 
  ریزی متعددی دارند.برنامه

ریزی فضایی مناطق یژه برنامهوریزی بهدر ادبیات برنامه
واژه و چالشی  »١٠تفرّق و چندپارگی«شهری، کالن

صورت فقدان شده است. مفهومی که بهشناخته
سازوکارهای هbهنگ ساِز بین بخشی و بین سازمانی برای 

 ÆHidding andوده (تحقق وحدت و یکپارچگی بروز 
Teunissen, 2002 و عموماً ناشی از رشد پرشتاب (

تبع آن فعالیت و سکونت، افزایش سطح و توان یت و بهجمع
 ١١ها، افزایش رسانه مرصف فضاجاییو شعاع تحرک و جابه

 ,Angelاست (ای منطقه -ی شهری هاتعادلو رشد عدم 
Parent and Civeco, 2012: 249های برجسته ). گونه

ریزی و مدیریت ی برنامههاستمیستفرّق و چند پارگی در 
وجود، گسست و تفرّق حکومتی/ . باایناندعمتنوشهری 
 چالش در نیتریادیبنشهری در سطح مناطق کالن ١٢سیاسی

: ١٣٩١پور، برکاست (شهری نظام حکمروایی و مناطق کالن
یتی، مدیر –). تفرّق سیاسی یا چالش گسسِت قلمرویی ١١٧

ری شهعموماً یا از فقدان انطباق قلمرو عملکردی منطقه کالن
با قلمرو سازمانی ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری 

 تعداد ) و یا از وجود٢١١: ١٣٩١پور، برکشود (یمناشی 
منطقه  یک درون مدیریتی و قلمروهای حکومتی زیاد

 قلمرو . در این اثنا هرردیگیمنشأت  شهریعملکردی کالن
 صالحیت و اختیار دارای حق، محلی یمدیریت یا حکومتی

                                                             

9. city-Region 
10. fragmentation 
3. growing Per capita consumption of space 
4. Functional Fragmentation 
 

 هیچ و است شهر هر یا منطقه قلمرو بخشی از در اظهارنظر
 و گیریتصمیم برای تيصالحیذواحد و  مرجع حکومتی

وجود ندارد.  شهریکالن منطقه کل گسرته عمل در
دیگر در رهگذر تعّدد قلمروهای مدیریتی، حکومتی عبارتبه

ریزی، به دلیل گسرتش و وسعت فضایی مناطق و برنامه
ی هbهنگ ساز و تعامل هاچارچوبشهری و در غیاب کالن

نظران که ازنظر صاحب انجامدیمای بخش به بروز مسئله
ی/ تفرّق سیاس«شهری به حکومت و حکمروایی کالن

تعبیر شده است. هاروی در این خصوص معتقد » حاکمیتی
ی محلی، هاحکومتمرزهای « ):Brenner, 2003( است

مناطق و بازارهای کار و کاالهای  الیسرضورتاً با مرزهای 
شهری یا تشکیالت زیرساختی انطباق ندارند و تالش برای 

تجدید سازمان «، »١٣الحاق«تنظیم و انطباق آن از طریق 
شهری، امری و همکاری در گسرته کالن» ١٤محلی حکومت

ابه مثتفرّق و چندپارگی سیاسی به». بسیار دشوار است
شهری، در بعد های مناطق کالنچالش بنیادین پهنه

و آن زمانی است  ونددیپیمو فضایی نیز به وقوع  ١٥قلمرویی
که در یک قلمرو حکومتی خاص مانند محدوده یک 

تأمین خدمات ( یمحلحکومت  شهرداری خاص، کارکردهای
صورت عمومی) در بین چندین واحد/ هیئت/ سازمان یا به

و یا توسط  هاهمچون شهرداری ١٦یچند کارکردمراجع 
 شودیمکننده خدمات خاص اداره ای از مراجع ارائهزنجیره

که  شودیمونقل اداره همچون سازمان آب یا کمیسیون حمل
 ییقلمرودهنده تفرّق عملکردی است و هم تفّرق نشان

). از همین رو در ١٩٩١، به نقل از بارلو، ١٣٩١پور، برک(
ن و ای روزافزو ویژه آمریکا، عالقهبسیاری از کشورهای غربی به

شهری و وافر به بازتعریف مفهوم حکمروایی مناطق کالن
امل با در تع» ١٧حکمروایی چند قلمرویی«سوی حرکت به

در جریان  ی عمومی، خصوصی، غیرانتفاعی و دولتهابخش
 است.

 

1.  Annexatiob 
2.  Local Government Reorganization 
15. jurisdictional 
16. General- Porpose Authority 
17. Multijurisdictional governance 
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  های پژوهشیافته
  شهری مشهددرآمدی بر شناخت منطقه کالن

طرح توسعه و «منتج از مطالعات شهری مشهد منطقۀ کالن
شورای عالی  ١٣٨٢(مصوب » عمران ناحیه خراسان

شهر موجود، دو شهر  ٩شتمل بر شهرسازی و معbری) م
و  ١٤٠٥شهر پیشنهادی تا افق  ٨(گلبهار و بینالود)،  جدید

برای افق زمانی و  ١٣٩٠آبادی است که در سال  ٦٥٣تعداد 
(طرح مجموعه شهری مشهد،  به تصویب رسید ١٤٠٥سال 

کیلومرتمربع  ١١٣٢١ وسعتی معادل ). این محدوده با١٣٩١

 درصد ١٢ از نفر جمعیت بیش میلیون ٣بر بالغ جمعیتی و
(مهدی زاده،  گیردرا در برمی خراسان رضوی استان مساحت

عنوان مرکز هندسی این منطقه ) و کالنشهر مشهد به١٣٨٥
درصد از کل جمعیت منطقه را در خود  ۸۳در حدود 

داده است (خالصه گزارش طرح مجموعه شهری جای
 ٤ از حارض متشکلدر حال منطقه فوق ). ۱۳۸۸مشهد، 

 بیش نیز و حکومتی) بخش (قلمروهای ١٤ از بیش شهرستان،
.است مدیریتی) شهرداری (قلمرو محدوده ٢٠ از

  
  : مشخصات عمومی و موقعیت مجموعه شهری مشهد در استان خراسان رضوی٢شکل 

)۱۳۸۹ ؛ مستخرج از چکیده مطالعات طرح مجموعه شهری مشهد،ده(مأخذ: نگارن

 شهری و روستایی)( یمحلتکH فزاینده قلمروهای مدیریت 
  شهری مشهددر منطقه کالن

مثابه ابزار تسهیل حاکمیت نظام تقسیbت سیاسی، به
، احمدی پور و منصوریان( یاسیسسطح  نیترنییپادولت تا 

)، نقشی مهم در ایجاد بسرتی مناسب در توسعه ١٣٨٥
ایران تکH قلمروهای حاکمیتی متأثر ای دارد. در متوازن منطقه

از قانوÆند شدن نظام تقسیbت کشوری در پی تصویب 
.ش، الگوی ه ١٢٨٥در سال » قانون ایاالت و والیات«

تقسیbت کشوری را دستخوش تحوالت فراوان کرد. 
 ٦از  ١٣٨٩تا  ١٣١٦های بین سال هااستانکه تعداد طوریبه

و  ٣٨٣به  ٤٩از  هاستانشهر استان و تعداد  ٣١استان به 
اعظمی و ( افتعدد فزونی ی ٩٥٥به  ٣١٠ها از تعداد بخش

). در نبود یک ساختار حاکمیتی قدرnند ١٣٩١دبیری، 
ای، همزمانی روند رسیع تکH و خرد شدن محلی یا منطقه

تقسیbت کشوری) و قدرت ( یدولتقلمروهای اعbل قدرت 
ع ق سیاسی به شیوتقسیbت شهری)، عالوه بر تفّر ( یشهر 

وسیله عنارص مختلف و متعدد خواری متکH بهابعاد رانت
 –درت سیاسی در سطوح مختلف عملکردیدارای ق

  ).١٣٨٥عسکری و کاظمیان، زد (جغرافیایی نیز دامن 
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شهری مشهد همچون های اخیر در منطقه کالنطی دهه
های لحاق و انتزاعِ مستمر حوزهدیگر مناطق کشور، ایجاد، ا

 –یر در مرز واحدهای تقسیbت سیاسیحاکمیتی و تغی
اداری، این منطقه را دستخوش گسست و تفرّق حاکمیتی 

دهنده رشد ) نشان٢جدول (ای Æوده است. گسرتده
سابقه قلمروهای مدیریتی و حاکمیتی طی چند دهه اخیر بی

است.

بانک ) استخراج از: ١٣٩٣های تحقیق، (مأخذ: یافته شهریدیریتی و حکومتی در مناطق کالن: تکH و تعدد قلمروهای م٢جدول 
  )١٣٨٩( )، طرح مجموعه شهری مشهد١٣٧٠)، ثاقب (١٣٩٣( تقسیbت کشوری اطالعات

قلمروهای حکومتی/ 
  مدیریتی

  ١٣٤٠تعداد در سال 
تعداد در سال 

١٣٦٠  
تعداد در سال 

١٣٨٥  
تعداد در سال 

١٣٩٢  
  ٤  ٤  ١  ١  شهرستان

  ١٠  ٨  ٥  ٣  بخش
  ١١  ٩  ٣  ٣  شهر

  ٢٧  ١٨  ١٤  ٩  دهستان
  ٤٩  ٣٩  ٢٣  ١٦  مجموع

 ١٦افزایش حدوداً سيصد درصدی قلمروهای مدیریتی از 
واحد طی چهار دهه اخیر، نشانگر افزایش شديد  ٤٩واحد به 

 شهری مشهدتفرّق سیاسی در نظام حاکمیتی منطقه کالن
است. بدون اینکه سازوکارهای هbهنگی و همکاری بین 
نهادی و بین قلمرویی ایجادشده باشد. به این تعداد قلمرو 

 ها را نیزتوجه دهیارییت و حکومتی باید تعداد قابلمدیر
دهیاری  ٥٠به بیش از  هاآنتعداد  ١٤٠٥افزود که در افق 

ازپیش به ها را بیشخواهد رسید. آنچه تأسیس دهیاری
شهری مشهد پیوند افزایش تفرّق سیاسی در منطقه کالن

تعریف محدوده و حریم «زند؛ تبرصه یک ماده سه قانون می
) است که ١٣٨٤(مصوب » روستا و شهرک و نحوه آن شهر

ها حق دخالت در های مجاور دهیاریبر اساس آن شهرداری
. بر اساس اين وساز و سایر امور روستا را ندارندساخت

روستاهای موجود در منطقه  شودقانون، برآورد می
به رقم  ١٣٩٠در سال  هاآنشهری مشهد که تعداد کالن

خالصه طرح مجموعه شهری مشهد، د (رسیمآبادی  ١٠٨٥
گیری فزاينده ساخت و ) محميل بر شکل١٣٢: ١٣٨٩

ای هها و حوزهویژه پسکرانهسازهاي فاقد ضابطه باشند؛ به
یی چون مشهد، شاندیز، طرقبه، گلمکان، هاحوزهپیراشهری 

و پشت مرز  هایشهردار چناران که در مجاورت بالفصل 
؛ در سایه افرتاق رندیگیمحاکمیتی این نهاد عمومی قرار 

های شهری و الذکر میان عرصهنظارتی فوق–حاکمیتی 

یر برنامه سوداگران زمین، تغیروستایی به جوالنگاه توسعه بی
 دهشزیست بدل ها و تخریب پردامنه محیطگسرتده کاربری

د. عالوه بر تعّدد و اين امر در آينده نيز تشديد خواهد ش
مدیریتی با توجه به غلبه نظام متمرکز و  -قلمروهای حکومتی 

ها و که در آن وزارتخانه -ریزی کشور بخشی بر ساختار برنامه
ی دولتی در سطوح استان، شهرستان و بخش، از هاسازمان

ابع و ت پردازندیمطریق شعب و کارگزارانی به اِعbل حاکمیت 
 نوعی -نه یا سازمان مرکزی خود هستندی وزارتخاهااستیس

ت مسئوالن تقسیb( یاسیسدوگانگی بین مدیریت قلمرو 
ی مرکزی، هاسازمانکشوری) كه در مقابل وزیران و روسای 

ادارات بخشی) ايجاد شود. از سوي ( یشهرستاناستانی و 
ها و فرمانداری( ایديگر تداخل قلمروهای حکومتی ناحیه

ها به ویژه شهرداریی محلی بههاتیریمدها) و با بخشداری
شهری مشهد تشتّت الگوی اداره و مدیریت منطقه کالن

هرروی، در ). به٣شکل است (تری بخشیده دامنه وسیع
وضعیت کنونی به دلیل ساختار متمرکز و یکپارچه دولت، 

شهری مؤثرتر نقش مقامات دولتی در اداره امور منطقه کالن
ی انتخابی این محدوده یعنی تر است. نهادهاو قوی

ها و شوراهای اسالمی روستا، از قدرت اجرایی و شهرداری
ای محدود به شهر و روستا برخوردارند و در سایر سطوح جزیره

های انتخابی وجود دارند اما به عللی فاقد اقتدار اگرچه نهاد
مؤثرند.
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  ایملی و منطقه
  (قوه مقننه و مجریه)

  ایناحیه
  (فرمانداری)

  

  سطوح
  محلی

  (شهرداری)

  
  

)ه(مأخذ: نگارنددولتی در مجموعه شهری مشهد -: تداخل قلمرو نهادهای حاکمیتی عمومی٣شکل 

به فقدان قوه مجریه برای انتخاب  توانیمازجمله این علل 
از سوی شوراهای فرودست  هاآنو انتخاب غیرمستقیم  هاآن

اشاره کرد. برای Æونه شورای اسالمی استان خراسان رضوی 
در اداره امور استان نقش فعال داشته باشد، از  دیبایمکه 

میان Æایندگان منتخب شوراهای شهرستان واقع در 
اند. اعضای شوراهای شدهمحدوده استان انتخاب

مشهد نیز، خود شهری ی چهارگانه منطقه کالنهاشهرستان
های واقع در منتخب Æایندگان شوراهای شهر و بخش

  محدوده شهرستان هستند.
 طور مستقیمدیگر، مردم استان خراسان رضوی بهعبارتبه

Æایندگان خود را برای عضویت در شورای استان انتخاب 
به شکل مستقیم تنها به اعضای شوراهای  هاآن. اندنکرده

دیگر منطقه عبارت. بهاندداده روستا و شهر خود رأی
شهری مشهد در کالف رسدرگم تقسیbت سیاسی کالن

 ای و بازیگرانی متفاوتمتعدد فضا، مدیریت چندگانه ناحیه
یجه و درنت روبروست. عدم انطباق الگوی تقسیbت کشوری

 هاي محلیبندیهای حاکمیتی با سایر تقسیمتداخل حوزه
اتی، نظامی و انتظامی، های انتخاببندیهمچون حوزه

ریت ریزی و مدیمحیطی به تفرّق و گسست نظام برنامهزیست
  در این محدوده شدت بخشیده است.

کارکردی از تفرق سیاسی کنشگران منطقه -تحلیل نهادی
 شهری مشهدکالن

الجزایری و تشتّت قلمروهاِی فضایِی مدیریت مجمع
ریشه در  شهری مشهد،گر در منطقه کالننهادهای مداخله

 یکمّ توزیع نامناسب نظام قدرت و ساختار حاکمیت از بعد 

 ییفضاتعدد وظایف و روابط) و ( یفیکتعدد نهادها)، (
های جغرافیایی مدیریت) این منطقه دارد. مدیریت و الیه(

، نوعیشهری مشهد بهریزی در منطقه کالنتبع آن برنامهبه
ا ماهیتی ب» دولتی –نهادهای حکومتی «میان دو بخش 

همچون استانداری خراسان رضوی و » انتصابی«عمدتاً 
نهادهای «جموعه آن؛ و نیز ی زیرمهاسازمانادارات و 

های منطقه همچون شهرداری» عمومی–حکومتی
که » مجمع Æایندگان خراسان رضوی«شهری و یا کالن

 شده است. دراثنایدارند؛ تقسیم» انتخابی«ماهیتی عمدتاً 
تفرّق درون نهادی این دو نوع نهاد نیز از ابعاد  این دوگانگی،

  قابل تبیین است. زیر
ر دولتی د–ی بخشی گرایانه نهادهای حکومتیهااستیس. ١

سطوح باالی حاکمیتی همچون، هیئت دولت، شورای 
و غیره از طریق شعب استانی آن به  اقتصاد، وزارت صنایع

یتی ام مدیرتر نیز رسوخ Æوده و در غیاب یک نظسطوح پایین
ساز تفرّق و واگرایی هر چه بیشرت در منطقه یکپارچه، زمینه

–. نهادهای حکومتی٢شهری مشهد نیز شده است. کالن
عمومی همچون شوراهای اسالمی شهرهای واقع در منطقه 

مشهد، فریbن، طرقبه، شاندیز و غیره) مشهد (شهری کالن
ای هو یا حتی Æایندگان مجلس شورای اسالمی حوزه

انتخابیه واقع در این منطقه در اغلب موارد، Æاینده 
، منافع و حقوق افراد حوزه انتخابیه خود در هاخواست

ای در توسعه منطقه«رو دغدغه مقیاس محلی بوده و ازاین
ر ها و درنتیجه تأثیگذاریدر قانون» شهریمقیاس منطقه کالن

 ارند.ند» عمومی -حکومتی«چندانی در تصمیbت نهادهای 
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این دوگانگی در ساختار مدیریتی و سازمان فضایی منطقه  
شهری مشهد، عرصۀ اِعbل حاکمیت رسمی ضلع کالن

ویژه آستان به» نهادهای غیردولتی«پراهمیت سوم یعنی 
شدت شهری مشهد را نیز بهقدس رضوی در منطقه کالن

فرد با ردولتی منحرصبهمحدود کرده است. این نهاد غی
اجتbعی، اقتصادی و حتی سیاسی  -آفرینی فرهنگینقش

حفظ و احیای موقوفات و ایفای «ی اگرچه افرا منطقه
ر را ب» تعهدات بر اساس نیات واقفان به بارگاه منّور رضوی

عهده دارد، اما نقشی بنیادین درروند تحوالت کالبدی، 
تی مدیری–سیاسیاقتصادی، فضایی و کالبدی، -اجتbعی

) ١٣٧٨فرنهاد، ( افتهکالنشهر مشهد و مجموعه شهری آن ی
) توافق پایدار و نزدیک ١٣٥٤( رانیستو به اذعان طرح آمایش 

مدیریت شهر با این تولیت، از رضوریات توسعه این کالنشهر 
شهری وجود، در منطقه کالن. بااینشودیممحسوب 

مدار و فقدان مشهد، درنتیجه غلبه رسمی نهادهای قدرت
گذاری، چارچوب کالن و مشارکت جویانه سیاست

ریزی و اجرا میان دولت، شهرداری و آستان قدس، روند برنامه
، »طرح ملی زیارت«های بزرگی چون فرسایشی و کند پروژه

ساماندهی «، »طرح بهسازی و نوسازی پیرامون حرم مطهر«
ای هو یا تنش» ی غیررسمی در کالنشهر مشهدهاسکونتگاه

حاکمیتی میان شهرداری و فرمانداری مشهد با شهرستان 
طرقبه و شاندیز در تعیین حریم شهر، در سایه تفرّق ناشی از 

د شهری مشهفقدان الگوی حکمروایی شایسته منطقه کالن
 -حکومتی«عنارص  رو، از بینپدیدار شده است. ازاین

و » بخش خصوصی» «دولتی–ومتیحک«، »عمومی
ی غیردولتی، اداره این منطقه عمدتاً بین دو نظام هاسازمان

).٣جدول شbره است (شده اداره ملی و محلی پراکنده

  های تحقیق)(مأخذ: یافته شهری مشهدی تصمیم گیر در اداره منطقه کالنهاسازمان: سطوح حاکمیتی ۳ جدول
  وظایف  سازمان  سطح حاکمیتی

  ملی
  

  قوه مجریه

هیئت 
  دولت

ریزی و نظارت معاونت برنامه
  راهربدی

  های کالن توسعه کشورریزی، نظارت بر طرح، بودجهریزیبرنامه

معاونت توسعه مدیریت و 
  انسانی هیرسما

های توسعه گذاری، هbهنگی و نظارت بر اجرای برنامهسیاست
  کشور

  ریزی فضاییگذاری و برنامهسیاست  شورای عالی شهرسازی و معbری
  کالبدی –گذاری و هbهنگی فضایی سیاست  وزارت راه و شهرسازی

  گذاری، نظارت و مدیریت فضاییگذاری و قانونسیاست  وزارت کشور
  هاآنوزیران و نظارت بر اجرای وضع قوانین و لوایح هیئت  مجلس شورای اسالمی  قوه مقننه

  ایمنطقه
  شهرستان) (استان و

استاندا
ری 

خراسان 
  رضوی

ریزی و توسعه شورای برنامه
  استان

  ریزی، نظارت بر توسعه فضایی استانگذاری، برنامهسیاست

  گذاری، مدیریت و نظارت توسعه اقتصادی استانسیاست  ریزی و اشتغالمعاونت برنامه
معاونت توسعه مدیریت و 

  منابع انسانی
  اقتصادی، تخصیص بودجه -ریزی فضاییبرنامهگذاری، سیاست

  کالبدی دولت در استان -ی توسعه فضاییهااستیساجرای   اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
فرمانداری مشهد، فریbن، چناران، شاندیز 

  و طرقبه
در  دولتی های عمومیاجرای سیاست سازی وهbهنگ

  هاشهرستان

سطح 
  محلی

  شهری

اسالمی مشهد، فریbن، شاندیز و شوراهای 
  آباد، گلمکان، رضویه، ملکطرقبه

  ریزی و نظارت بر توسعه فضایی شهرگذاری، برنامهسیاست

، شهرداری مشهد، فریbن، شاندیز و طرقبه
  آباد، گلمکانرضویه، ملک

  های توسعه شهر مصوباداره شهر و اجرای طرح

  روستایی
واقع در روستاهای شوراهای اسالمی 

  محدوده مطالعاتی
  های توسعهاداره روستا و جلب مشارکت در اجرای طرح

  شورای اسالمی روستا تنظارت بر حسن اجرای تصمیb  دهیاری
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ریزی و منابع پشتیبان اداره شناسی ساختار برنامهآسیب
  شهری مشهدمنطقه کالن

های مصوب برنامه توسعه موجود و نیز طرح ١١تحلیل بیش از 
ای و ملی نشان های مختلف شهری، منطقهدر مقیاس

گیری ها به وجود یا شکلکه اغلب این برنامه دهدیم
اعتنا شهری مشهد) بیمنطقه کالنمشهد (مجموعه شهری 

طرح و برنامه موردبررسی فقط در پنج  ١١. از میان اندبوده
 ریزی ونامه طرحتصویب«برنامه مصوب یا مصوبه قانونی 

 »کشورمدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ 
نظریه پایه توسعه و راهربدهای آمایشی «)، سند ١٣٧٤(

، مصوب کمسیون تخصصی »رسزمین استان خراسان رضوی
 (جامع) عمران و توسعه )، طرح١٣٨٥ور (کششورای آمایش 

مصوبه شورای ) و درنهایت ١٣٨٧فرنهاد، مشهد ( ناحیه
ر خصوص طرح مجموعه عالی شهرسازی و معbری ایران د

)، به ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه ١٣٩٠( شهری مشهد
مجموعه شهری جهت ایجاد هbهنگی در مدیریت کاربری 
اراضی تأکید شده یا مورداشاره و توجه قرارگرفته و هنوز در 

ای به سازوکارهای اداره این منطقه هیچ برنامه، سند یا مصوبه
گفت از منظر قوانین  توانیمرو ای نشده است. ازایناشاره

ریزی، تعّدد و تکH قوانین و و ساختار مدیریتی و برنامه
مقررات ناظر بر رشد و توسعه در منطقه، ضعف 

، نظارت و اجرا، نبود همگرایی و پذیریهای تحققمکانیسم
های توسعه در نبود یک چارچوب ارتباطات افقی طرح

یزی ربرای مدیریت و برنامهآور و متقن حکمروایی روشن، الزام
شهری مشهد به محملی برای تشتّت و تفرّق منطقه کالن

  کارکردی و عملکردی در این منطقه مهم بدل شده است.
از سوی دیگر در راستای نظارت یکپارچه در منطقه 

دولت مصوبه هیئت  ٢و به استناد ماده  شهری مشهدکالن
ری به ) مبنی بر لزوم تقسیم هر مجموعه شه١٣٧٤(
های های شهرداریتر، متشکل از حریمهای کوچکمحدوده«

گانه های رسمی سهمشتمل بر محدوده» داخل مجموعه
و » استحفاظی میحر«، »محدوده قانونی شهرها«یعنی 

، به دلیل فقدان چارچوب »های خارج از آنمحدوده«
های این منطقه و سایر همگرایی سیاستی بین شهرداری

گذاری، نهادهای حکومتی مجموعه شهری در امر سیاست
این  گیریریزی و اجرا، کاسè از تفرّق در نظام تصمیمبرنامه

رضورت برای  رو، اولینپذیر نخواهد بود. ازاینمنطقه امکان
گیری و استقرار سازوکارهای مشخص برای ایجاد شکل

شهری در این محدوده موردمطالعه، تدوین گرایی کالنمنطقه
مجموعه قوانین مرتبط با موضوع و سطح جدید با در نظر 

» کیک قواتف«گرفè رویکردی نو و جامع مبتنی بر اصل مرتقی 
 ریزیدیریت و برنامهآور مو تدوین سازوکارهای کارآمد و الزام

  در این قلمرو فضایی خواهد بود.

 شهری مشهداقتصادی منطقه کالن-ارزیابی توان مالی

شهری مشهد از دو بعد ارزیابی توان اقتصادی منطقه کالن
ای، تفرّق سیاسی/ حائز اهمیت است. از بعد درون منطقه

ی همگرایانه اقتصادی در هااستیسحاکمیتی و فقدان 
ی شدید و هاتعادلساز ظهور عدم منطقه، زمینه قلمرو این

ده ای شدرنتیجه توسعه نامتوازن اقتصادی در سطوح ناحیه
ی هاتیظرفای، حکایت از و از سوی دیگر و از بعد فرا منطقه

باالی اقتصادی این منطقه مهم در کشور دارد. توان و ظرفیت 
اف با nهیدات الزم در خدمت اهد تواندیمای که بالقوه

مدیریتی این منطقۀ مهم در رشق و شbل رشق ایران قرار 
 ٩، تعداد ١٣٩٠در سال  دهدیمگیرد. آمارها نشان 

شهری مشهد، وظیفه ارائه شهرداری در سطح منطقه کالن
ی شهری را بر عهده هاسکونتگاهخدمات و مدیریت 

حال سهم شهرداری کالنشهر مشهد از . باایناندداشته
های واقع در کل استان وصولی شهرداری مجموع درآمدهای

های واقع در درصد و از مجموع شهرداری ٩٤خراسان رضوی 
درصد بوده و مجموع  ٥/٩٨شهری مشهد معادل منطقه کالن

چناران، منطقه (های این درآمد وصولی دیگر شهرداری
آباد، فریbن، طرقبه، شاندیز، گلمکان و گلبهار، ملک

ه شده کرت از یک و نیم درصد اعالمفرهادگرد و گلمکان) کم
ی هاتیظرفدهنده اختالف شدید درآمد، توان و نشان

سازمان است (اقتصادی مرکز و پیرامون این منطقه مهم 
  ).١٣٩٢ :های خراسان ضویها و دهیاریشهرداری

بررسی میانگین شاخص  از سوی دیگر و در مقیاسی کالن،
اطق مختلف افزوده خدمات شهری منمزیت نسبی ارزش

) ۱۳۸۸-۱۳۸۴توسعه (ای برنامه چهارم سالهکشور، طی 
محوریت منطقه  بااستان خراسان رضوی (که  دهدیمنشان 
 شهریکالن منطقهپس از استان تهران () مشهدشهری کالن

ی باالی هاتیجذابو  هاتیظرفتهران) به پشتوانه 
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ت اسگذاری، باالترین سهم را به خود اختصاص داده رسمایه
ی در حالشهری منطقه کالن). این ۹۶: ۱۳۹۰جعفری، (

درصد جمعیت کشور را به خود  ٤درصد وسعت و  ١حدود 
 )١٣٨٧طرح مجموعه شهری مشهد، است (اختصاص داده 

درصد از تولید  ٧٥/٤سهمی معادل  ١٣٨٩که در سال 
 نامه برنامه،ناخالص داخلی ایران را از آن خود کرده بود (هفته

ویژه اقتصاد به» خدمات«آنکه بخش  ترمهم) و ١٣٩٠
گردشگری بیش از نیمی از مجموع تولید ناخالص داخلی و 

است نقش در اقتصاد منطقه را بر عهده داشته  نیترمهم
). ١٣٩٠سازمان امور اقتصادی و مالیاتی خراسان رضوی، (

این واقعیت، به معنی توان و ظرفیت برجسته اقتصادی در 
با فراهم شدن بسرتی برای  تواندیمه این منطقه است ک

های گذاریوری و جذب رسمایهافزایش کارایی، بهره
ای، شهری منطقهاملللی در رقابت با دیگر مناطق کالنبین

ن فراهم آورد. این امر مستلزم آ جایگاهی درخور توجه برای 
درک روند جهانی تغییر رقابت رسزمینی از سطح ملی به 

سازی نظام مدیریت و ی بر یکپارچهای مبتنسطح منطقه
ریزی، انطباق مرزهای حاکمیتی منابع قدرت با برنامه

سو و بازساخت نظام اداره و تقسیbت سیاسی از یک
شهری مشهد با رویکرد حکمروایی ریزی منطقه کالنبرنامه

بدون رها کردن زمام توسعه به دست قلمروهای حکومتی و 
 اهد بود.مدیریتی مختلف از دیگر سو خو 

 تحلیل اسرتاتژیک و تلفیقی

این بخش مشتمل بر تحلیلی تلفیقی/ اسرتاتژیک از ابعاد 
اصلی  هایمؤلفهشهری مشهد است. تفرّق در منطقه کالن

، »ساختارها و نهادها«ساز تفرق سیاسی در حوزه زمینه
ه رو منطقدر قلم» منابع پشتیبان«و » قلمروهای فضایی«

تژیک و در دو اشهری شهری مشهد با رویکردی اسرت کالن
بندی قرارگرفته ای/ محلی مورد جمعمقیاس ملی و منطقه

تهیه فهرستی  »محیط خارجی«هدف از بررسی است. 
در سطح تواند که می است هاییاز فرصت و مهم محدود

الذکر به کاهش تفرق سیاسی در منطقه ملّی و در حوزه فوق
تقویت شوند یا  ستیبایمشهری منجر شوند و نکال 

 شودیمتفرق و واگرایی  مجموعه عنارصی که سبب گسرتش
هدف از . همچنین شود شده و یا برطرفاصالح که باید
یی محدود اما مهم از هاگزارهنیز ارائه  »داخلیمحیط «بررسی 
در داخل قلمرو که  نیازمند تقویت است هاییفرصت

سی تفرّق سیا توانندیمشهری مشهد، حاکمیتی منطقه کالن
این منطقه را کاهش دهند و یا برعکس مجموعه عنارص داخل 

ی تفرق و واگرای قلمرو حاکمیتی منطقه که سبب گسرتش
اصالح، محدود و یا حذف شوند. درواقع  که باید شودیم

ت ده از مطالعاآمدستبندی نتایج بهاین تحلیل نتیجه جمع
اسنادی و میدانی در خصوص وجوه تفرق در منطقه 

اختصار در قالب دو جدول شهری مشهد است که بهکالن
اند.شده) نشان داده٥و  ٤(جداول 

 های تحقیق)(مأخذ: یافته تهدیدات) و ها(فرصت یرونیب: تحلیل تلفیقی: محیط ۴جدول 

  تهدیدها)( یرونیبمحیط   )ها(فرصت یرونیبمحیط     

لی
ح م

سط
  

وها
لمر

ق
  

ان ریزیگذاران و برنامهگذاران، قانونتوجه مستمر سیاست -١
ها و قلمروهای مجموعه شهری ایران به موضوع محدوده

به بعد) در قالب مصوبات  ١٣٧٤کشور در یک دهه اخیر (از 
) و رسمیت یافè حوزه ١٣٨٤و  ١٣٨٢، ١٣٧٤( وزیرانهیئت

  های مجموعه شهریب تهیه طرحشهری در قالمناطق کالن

و » هانقطه«بندی دوگانگی و به تعبیری ابهام در سطح -١
عدم انطباق تقسیbت -٢کشوری  تقسيbتدر » هاپهنه«

-٣ شهریسیاسی با سازمان فضایی مناطق عملکردی کالن
رسمیت نداشè قلمرو مجموعه شهری در قوانین مربوط 

موعه تغیر عنوان مج مثالً( یتیریمدبه تقسیbت سیاسی و 
 ١٣٨٣شهری تهران به منطقه عمومی تهران در سال 

 یحکومتتعدد و تفرّق قلمروهای  -٤وزیران) هیئت
  تقسیbت سیاسی) و قلمروهای مدیریت شهری(

ها
هاد

و ن
ها 

تار
اخ

س
  

تأکید قانون اساسی ایران بر رضورت مشارکت مردمی در -١
توجه برنامه  -٢کشور گیری عنوان ارکان تصمیمقالب شوراها به

) به برخی راهربدهای ١٣٩٠-٩٤ساله پنجم توسعه (پنج
فصل ششم، ماده آمایش (گرایی در چارچوب طرح منطقه

ساله چهارم بر اجرای سند تأکید برنامه پنج -٣٣)١٨٤و  ١٨٣
انداز توجه ویژه سند چشم -٣) ٧٢ماده ( نیرسزمملی آمایش 

های مدیریت افقی / فضایی/ محلی/ ناکارآمدی الیه -١
-٢ رانیاشهری در ساختار کالن حکومت و دولت در 

استقالل عمل دولت از جامعه، ناشی از استقالل مالی 
واسطه ذخایر نفتی و درنتیجه محدود شدن دولت به

-٣ یمردمو نهادهای عمومی و  هاسازمانفضای فعالیت 
عدم توافق در اجرای سیاست nرکززدایی و کاسè از حجم 
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  تهدیدها)( یرونیبمحیط   )ها(فرصت یرونیبمحیط     
 -nرکززدایی اداری ساله جمهوری اسالمی ایران بربیست

ای از طریق ی منطقههاتعادل) و افزایش ١٧بند ( ییاجرا
ی هااستیساستمرار -٤) ١٩بند ( نیرسزمراهربد آمایش 

  ساله اخیرnرکززدایی دولت در سه برنامه پنج

ی خصوصی نیرومند در تولید هاسازمانفقدان  -٤دولت 
فقدان نگرش و -٥های شهری وعهخدمات در سطح مجم

گرایی در فرهنگ عمومی و نیز فرهنگ اداری سنت منطقه
عدم تثبیت نگرش، اندیشه و عمل -٦اجرایی کشور  –

ضعف مبنی دانشی و نیز -٧ ینهادتعاونی و همکارانه بین 
در  کالبدی –ریزی و مدیریت فضایی فقدان نگرش برنامه

م نهادهای حضور توأ  -٨شهری مقیاس مناطق کالن
انتصابی و انتخابی در رشایط فقدان تعاریف روشن از روابط 

وبودجه و تقویت انحالل سازمان برنامه -٩ مابینفی
  nرکزگرایی

ابع
من

  

مه
برنا

رح
 ط

ا و
ه

  ها

یه شهری در قالب تهریزی مناطق کالنرسمیت یافè برنامه-١
تأکید -٢) ١٣٧٤شهرها (کالنطرح مجموعه شهری تهران و 

یت ریزی و مدیرساله چهارم بر تسهیل برنامهقانون برنامه پنج
تأکید بر بازنگری در -٣ای ای و ایجاد نهاد منطقهمنطقه

گیری عدم nرکز و تفویض تقسیbت کشوری با جهت
  اختیارات به مدیریت محلی

گیری مجموعه های ملی به شکلتوجهی اغلب برنامهبی -١
زوکارهای مناسب برای شهری مشهد و رضورت اتخاذ سا

ضعف و نارسایی موجود در محافل و مراجع -٢اداره آن. 
های ها و طرحناهbهنگی برنامه-٣پژوهشی  –علمی 

فرادست در سطوح مختلف همچون طرح آمایش رسزمین 
 -٤شهری مشهد و طرح کالبد ملی در ارتباط با منطقه کالن

و در ان الگعنو ریزی و مدیریت موفق بهفقدان تجربه برنامه
  شهری در ایرانمقیاس مناطق کالن

ت
قررا

و م
ین 

وان
ق

  

ریزی و مدیریت تهران از ابتدای دوره نگاه متbیز به برنامه -١
گیری ساختار قانونی گرایش به شکل-٢گذاری در کشور قانون

  شهرهامتbیز در اداره کالن

عدم انسجام و فقدان نظم حقوقی در قوانین و مقررات -١
های مربوط به کنرتل و هدایت توسعه شهری در مجموعه

افزایی قوانین و مقررات گرایش به حجم -٢ یشهر 
عدم التزام به اجرای  -٣ یشهر شهرسازی و کنرتل توسعه 

  قانون

لی
 ما

ابع
من

  
ی براشهری مشهد ظرفیت اقتصادی مناسب منطقه کالن-١

تخصیص -٢تأمین منابع درآمدی نظام مدیریت منطقه 
بر اساس قانون برنامه دوم و سوم و ( ایاعتبارات منطقه

  گیری خزانه معین استانشکل -٣چهارم) و 

ها نامشخص بودن روابط مالی دولت مرکزی با شهرداری-١
نگرش  -٢ی کالن در این زمینه هااستیسو مبهم بودن 

صورت انتزاعی، مجرد ها بهی شهرداریمالی درآمد نظامبه
  و خارج از ساختار اداره کالن کشور

  
)های تحقیق(مأخذ: یافته و ضعف) هاقوتنقاط ( یدرون: تحلیل تلفیقی: محیط ۵جدول 

  نقاط ضعف)( یدرونمحیط   نقاط قوت)( ینو در محیط     

لی
مح

طح 
س

  

وها
لمر

ق
  

فرد مذهبی، تاریخی، فرهنگی و ویژگی منحرصبه -١
 ٥٠اختصاص بیش از  -٢مشهد جمعیتی منطقه کالنشهر 

درصد اراضی شهری به آستان قدس رضوی و سهولت 
-٣ یفراشهر ی هاطرحتعامل با این مجموعه در تدوین 

تعیین قلمرو مجموعه شهری مشهد و به رسمیت 
bری و به شناخè آن در شورای عالی شهرسازی و مع

  های شهریدنبال آن تعیین حوزه

 شهریتداخل قلمروهای سیاسی و مدیریتی در منطقه کالن-١
ش افزای نتبع آ افزایش تعداد قلمروهای حکومتی و به-٢مشهد 

عدم شفافیت اطالعات  -٤ ریگتعداد نهادهای تصمیم 
مالکیت سازمان زمین و مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، 

 -٥مور خیریه و آستان قدس و درنتیجه واگرایی و ا اوقاف
های های و برنامههای متعدد و متفاوت طرحبندیتقسیم

توسعه همچون طرح جامع، طرح توسعه و عمران مجموعه 
شهری مشهد، منطقه بندی شهرداری کالنشهر شهری و کالن

  مشهد

 و 
رها

ختا
سا

ها
هاد

ن
  

در اداره های ناشی از افرتاق مدیریتی وجود دغدغه-١
های بالفصل پیرامونی و رشد کالنشهر مشهد و حوزه

ای در مدیران نهادهای دولتی، های توسعه منطقهانگیزه

تفرّق سیاسی میان شهرداری مشهد، آستان قدس رضوی و  -١
استانداری بخش خصوصی در فرایند توسعه در منطقه 

فقدان سازوکارهای نهادی برای اداره کالنشهر  -٢شهری کالن
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  نقاط ضعف)( یدرونمحیط   نقاط قوت)( ینو در محیط     
 های مدیریت یکپارچهپیگیری طرح -٢عمومی و غیردولتی 

گیری شوراهای شهری و روستایی و نیز شوراهای شکل -٢
 -٣ ی غیردولتیهاتشکلسطوح فرادست و همچنین 

کلیدی و اثرگذار آستان قدس با نقش  حضور نهاد
عنوان تواÆندترین سازمان ای، ملی و فراملی بهمنطقه

ه ی توسعه پایدار منطقهااستیسغیردولتی در پیشربد 
  شهری مشهدکالن

 یو رضمشهد به دلیل عدم انطباق نسبی آن با استان خراسان 
 در مؤثرمساعی بین عوامل سطح حداقل همکاری و ترشیک -٢

ی حکومتی، عمومی، بخش(مشهد شهری اداره منطقه کالن
ضعف -٣غیردولتی، بخش خصوصی، افراد و اصناف) 

 -٤اجرا گیری و های مشارکت عمومی در تصمیممکانیسم
ویژه در حوزه انرژی و ی اساسی بههارساختیزضعف در 

عدم تعادل و تباینات  -٥مشهد شهری ارتباطات در منطقه کالن
  های پیرامونیه کالنشهر مشهد با حوزهگسرتده محدود

ابع
من

  

مه
برنا

رح
 ط

ا و
ه

  ها

تأکید طرح کالبدی منطقه خراسان، بر توسعه  -١
ای متوازن شbل رشق و رضورت تهیه و اجرای طرح منطقه

توجه سند ملی توسعه استان  -٢مجموعه شهری مشهد 
خراسان رضوی و طرح آمایش استان خراسان رضوی به 

تور عنوان مو آفرینی کالنشهر مشهد بهگرایی نقشمنطقه
طرح مجموعه شهری مشهد در تهیه و تصویب  -٤توسعه 

شورای عالی شهرسازی و معbری و پیشنهاد تأسیس 
  نهاد هbهنگی مدیریت مجموعه شهری برای آن

های های بازنگری و تجدیدنظر در طرحفقدان مکانیسم-١
های توسعه اعتنایی طرحبی -٢ یشهر توسعه شهری و مجموعه 

هد ی خردتر به طرح مجموعه شهری مشهااسیمقشهری در 
های ها و برنامهریزی فضایی طرحمشخص نبودن نظام برنامه

شهری مشهد همچون طرح جامع توسعه در منطقه کالن
مهرازان، طرح ناحیه شهری مشهد، طرح مجموعه شهری مشهد 

ای اضالع مهم تعامل ضعیف و بخشی گرایانه و جزیره -٥
شهری مشهد (شهرداری، استانداری، مدیریتی در منطقه کالن

  های توسعه با یکدیگرها و برنامهتدوین طرح ) درآستان قدس

ت
قررا

و م
ین 

وان
ق

  

ریزی و مدیریت وجود مقررات خاص در حوزه برنامه-١
راستایی برخی قوانین هم -٢شهری مشهد منطقه کالن

های توسعه در شهر مشهد همچون سند موجود در طرح
 برخیتوفیق نسبی -٣انداز توسعه کالنشهر مشهد چشم

از قوانین و مقررات در کنرتل و هدایت رشد و توسعه 
  شهری

ریزی و مدیریت محدود شدن قوانین خاص مربوط به برنامه-١
وزیران و نارسایی شهری مشهد به مصوبات هیئتمنطقه کالن

تبدیل قوانین و مقررات به ابزارهای تأمین -٢آن در مقام اجرا 
شهری در منطقه کالن اهیفرماندار منابع درآمدی شهرداری و 

  مشهد
لی

 ما
ابع

من
  

ی واقع در منطقه هایشهردار ظرفیت مالی مناسب 
های دیگر در شهری مشهد نسبت به شهرداریکالن

  استان و پهنه شbل رشق ایران

های واقع در منطقه عدم تعادل در رسانه درآمدی شهرداری-١
-٢شهری کالنهای منطقه شهری مشهد و دیگر شهرداریکالن

ها ناپایدار و ناساì به درآمدی هایشهردار وابستگی شدید 
  درآمدهای

  گیرینتیجه
 شهری نشانریزی مناطق کالنتجربیات جهانی اداره و برنامه

داده است که تفرق سیاسی/ حاکمیتی، در اغلب کشورهای 
مناطق  تیحاکمو جهان، چالشی اساسی فراروی اداره 

هی وجشهری است. این پژوهش با nرکز بر رویکرد سهکالن
زه شهری در سه حو های اثرگذار تفرق مناطق کالنتحلیل زمینه

شهری در منطقه کالن» منابع«و » نهادها«، »قلمروها«
مشهد حکایت از این داشت که در فرایند تکH و تعدد 

شهری مشهد نقلمروهای حکومتی و مدیریتی در منطقه کال 
ظرف سه دهه اخیر سازوکاری برای هbهنگی، همکاری و 

ای تدبیری همیاری میان نهادهای بخشی درون منطقه
هادی ن-اندیشیده نشده است. از دیگر سو، تحلیل ساختاری

های تفرق سیاسی این منطقه حکایت از این امر داشت زمینه
ح های فرادست همچون آمایش، طر که باوجود تأکید طرح

صوص خکالبد ملی، مبنی بر حضور nامی بازیگران فضا به
آستان قدس رضوی در ساختار حاکمیتی و اداره منطقه 

مثابه یک رضورت، حاکمیت این منطقه شهری مشهد بهکالن
نگرانه، چه درون هر یک از قلمروها مبتنی بر رهیافت بخشی

شهری بین دودسته عنارص و چه در کل گسرته منطقه کالن
گردیده و  کومتی دولتی و حکومتی عمومی تقسیمح

انداز روشنی برای حضور دیگر بازیگران در حلقه چشم
. بررسی منابع پشتیبان شودیÆحاکمیتی منطقه مشاهده 

ها، منابع مالی و اقتصادی منطقه نیز ها و برنامهاعم از طرح
» راهربدی–ریزی فضاییبرنامه«نشان داد در غیاب یک 
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های مختلف، فاقد های توسعه در مقیاسحمناسب، طر 
ی اجرایی مناسب هانیتضمو  مؤثرارتباطات عمودی و افقی 

. از سوی دیگر اندگرفتهشیپبوده و هر یک راه خود را در 
ظرفیت گسرتده اقتصادی منطقه، تبعات تفرق  باوجود

سیاسی حاکمیتی در اداره این منطقه در منابع مالی و 
های فرصت بروز و ظهور یافته و شکافاقتصادی منطقه نیز 

ی گسرتده درآمدی و سطح توسعه و هاینابرابر عمیق و 
ی میان شهرهای مرکزی و پیرامون را سبب شده رسانخدمت

. ترسیم یک ١بر: مبنی گامبهگاماست. در پایان فرایند 
انداز مشرتک و موردتوافق همه کنشگران در چارچوب چشم

ی مجدد ز یریپ. بازساخت و ٢ طرح مجموعه شهری مصوب،
مدیریتی یکپارچه اقتصادی، اجتbعی و -ساختار نهادی

. طراحی نظام ٣شهری مشهد و سیاسی در منطقه کالن
در قلمرو حاکمیتی با روابط » راهربدی–ریزی فضاییبرنامه«

راه  دتوانیم» پیشنهاد«مثابه یک ، بهمؤثرعمودی و افقی 
ی پراکنده منطقه هاتیفظر از تفرق و تجمیع  رفتبرون

 کالنشهر مشهد باشد.

  فهرست منابع
). ١٣٨٥( احمدی پور، زهرا، و علیرضا منصوریان. .۱
تا  ١٢٨٥ی سیاسی در ایران از ثباتیبتقسیbت کشوری و «

  .٦٢-٨٩)، ٢. (شbره کیتیژئوپل». ١٣٥٨
گرایی در راهربد منطقه«). ١٣٨٣( اسدی، ایرج. .۲

شbره ( .مدیریت شهری». شهریحکمروایی مناطق کالن
٣٢-٤٥ )،٣. 

حاکمیت «). ١٣٨٦( آخوندی، عباس احمد، و همکاران. .۳
. هíهای زیبا». ها و روندهامنطقه تهران: چالش-شهر

 .٢٢-٣٤)، ٢٦(شbره 

راهربدهای «). ١٣٨٩( آخوندی، عباس، و نارص برک پور. .۴
. راهربد». استقرار نظام حکمروایی در منطقه شهری تهران

 ٢٩٧-٣٢٤، )٥٧(شbره 

تحلیل ). «١٣٩١( دبیری. اکربیعلاعظمی، هادی، و  .۵
کالبدی در نظام -کارکردی و شکلی-عنارص اقتصادی
)، ١٥ bرهش( .ریزی و آمایش فضابرنامه ».تقسیbت کشوری

١٨٠-٢٠٠. 

مدیریت و ). ١٣٨٨( برک پور، نارص، و ایرج اسدی. .۶
  . تهران. دانشگاه هí.حکمروایی شهری

و  هافرصت). «١٣٩١( همکاران. بصیرت، میثم، و .۷
شدن، مطالعه ی حکمروایی خوب در عرص جهانیهاچالش

 .٥-١٦)، ١٧. (شbره هíهای زیبا ».موردی تهران

تقسیbت کشوری ). «١٣٧٠( ثاقب، غالمرضا. .۸
 .١١٦-١٤٤ )،٢١. (شbره تحقیقات جغرافیایی ».خراسان

بررسی مزیت نسبی ). «١٣٩٠( صمیمی، احمد.جعفری .۹
استان خراسان رضوی) ( مشهدافزوده خدمات شهری ارزش

ی کشور در برنامه چهارم هااستانو مقایسه آن با سایر مراکز 
 .٨٣ -٩٨ نامه)،، ویژه٩. (دوره مدیریت شهری ».توسعه

بررسی علل و عوامل ). «١٣٨٧( حاجی پور، خلیل. .۱۰
 ».ریشهمناطق کالن گیری و تکویندر فرایند شکل اثرگذار

 .٣٧-٤٨)، ٣٤. (شbره هíهای زیبا

مروری بر ). «١٣٨٣( رصافی، مظفر؛ توانیان، فضیلت. .۱۱
ی هاهجنبشهری، با تأکید بر ی نظری مدیریت کالنهادگاهید

 .٦-١٧)، ١٧. (شbره مدیریت شهری». نهادی

الزامات « ).١٣٨٩( رصافی، مظفر، و جbل محمدی. .۱۲
شدن با تأکید شهری در فرایند جهانیکالنمدیریت مناطق 

مدیریت شهری با  اجالس ».شهری تهرانبر منطقه کالن
 . تهران.رویکرد توسعه پایدار

مدیریت « ).١٣٨٥( عسکری، علی، و مظفر رصافی. .۱۳
شهری، شناخت و تحلیل نظام موجود مناطق مناطق کالن

 .٦-٢٠ )،١٨. (شbره مدیریت شهری. »شهری در ایرانکالن

). ١٣٨٥( عسکری، علی، و غالمرضا کاظمیان. .۱۴
های شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه«

 .٦-٢١ )،١٨. (شbره مدیریت شهری». شهری کشور

ریزی و برنامه). «١٣٩٠( الله پور، منیژه، و همکاران. .۱۵
شدن اقتصاد با شهری در عرص جهانیمدیریت فضایی کالن
ه . (شbر آمایش محیط ».انشهری تهر تأکید بر منطقه کالن

١-١٨)، ١٣. 

 فوسن عمومی رسشbری تفصیلی نتایجمرکز آمار ایران.  .۱۶
. رازیشمشهد، اصفهان، تربیز و  تهران، یهاشهرستان مسکن
١٣٦٥، ١٣٥٥، ١٣٤٥، ١٣٣٥. 

). ١٣٩٢( الله رحیمی.مشکینی، ابوالفضل، و حجت .۱۷
از حکمروایی تا  شهرها مادرمدیریت یکپارچه «

ریزی و مدیریت برنامه اجالسچهارمین ». فراحکمروایی
 . مشهد.شهری
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ریاست  ریزی و نظارت راهربدیبرنامه  معاونت .۱۸
 .١٢-١٤)، ٤٠٥. (شbره نامه برنامههفته). ١٣٩٠( جمهوری.

و ساختار  تحول در مفهوم). «١٣٨٣( زاده، جواد.مهدی .۱۹
 .١٨-٣١ )،١٧. (شbره مدیریت شهری ».شهرهاکالن

و فرآیند تغییر،  هاشاخص). «١٣٨٥( واد.زاده، جمهدی .۲۰
. (شbره مدیریت شهری ».مشهدمحدوده مجموعه شهری 

١٠٩-١٢١ )،١٨. 

 عمران و توسعه طرح. )١٣٨٩( فرنهاد. مشاور مهندسان .۲۱
. تعیین محدوده مجموعه شهری ۸ج . )مشهد شهر جامع(

 مشهد.

نظام شهری ). «١٣٨٧( نصیری، اسbعیل، و همکاران. .۲۲
اطالعات اقتصادی  ».شدندر عرص جهانیشهرها کالن

 .٢٤٤-٢٥١)، ٢٤٧-٢٤٨. (شbره سیاسی

). ١٣٧٤( جمهوری اسالمی ایران. رانیوزئتیه .۲۳
ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و نامه طرحتصویب

 .١٤/٤/١٣٧٤مصوب . سایر شهرهای بزرگ کشور

خ . تاریبانک اطالعات تقسیbت کشوری. وزارت کشور .۲۴
 portal2.moi.ir ، آدرس١٣٩٣ دسرتسی تیرماه

 سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی. .۲۵
  .بولè سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی). ١٣٩٢(

26. Bollens, S. A. (1997). Concentrated 
poverty and metropolitan equity 
strategies.Stan. L. & Pol'y Rev. 8, 11. 
27. Hamilton, David K., David Y. Miller, and 
Jerry Paytas. (2004). “Exploring the horizontal 
and vertical dimensions of the governing of 
metropolitan regions”. Urban Affairs 
Review. (vol 40), 147-182. 
28. Friedmann, J. (2006). “Four theses in the 
study of China’s urbanization.International”. 
Urban and Regional Research. (vol 30), 440-
451. 
29. Davidson, K., & Arman, M. (2014). 
“Planning for sustainability: an assessment of 
recent metropolitan planning strategies and 
urban policy in Australia”. Australian Planner. 
(ahead-of-print), 1-11. 
30. Meijers, E., Hoogerbrugge, M., & 
Hollander, K. (2014). “Twin cities in the 
process of metropolisation”. Urban Research 
& Practice. (vol 7), 35-55. 

31. Heinelt, H., & Zimmermann, K. (2011). 
“How can we explain diversity in metropolitan 
governance within a country?’ Some 
reflections on recent developments in 
Germany”. International Journal of Urban and 
Regional Research. (vol 35), 1175-1192. 
32. Shirazi, M. R. (2014). “Growth of 
polynucleated metropolis and fragmentation 
of territorial management in the Tehran–Karaj 
urban region”. International Journal of Urban 
Sustainable Development. (vol 6), 107-122. 
 


