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چکیده
کهتمامسکونتگاههایمنطقهراموردتوجهقراردهد،بسیارحائز دربرنامهریزیمنطقهای،لزوماتخاذرویکردفضایی
کشور،سببشکلگیرینوعیازتوسعه اهمیتاست.امانگاهموجودنقطهایبهسکونتگاههایشهریوروستاییدر
گرفتنروابطایندوسکونتگاهدربرنامهریزی، کهبادرنظر منطقهایمتناسبباهمیننگاهورویکردشدهاست.حالآن
کزاصلیتولیدغذاییکشورومکانیکهسازندهاغلبشهرهایآیندهاست،موردتوجه میتوانروستاهارابهعنوانیکیازمرا
کاستهوسکونتگاههایپیرامونیآنهارانیزتقویتنمود.دراینمیانمجموعه کزشهریبزرگ قرارداده،ازمشکالتمرا
شهریمشهدبابرخورداریازنقشفرامنطقهایزیارتیمشهد،مهاجرپذیریزیادیازسمتدیگرسکونتگاههاداشتهواین
موضوعبیشازهرچیز،رابطهبینشهروروستاوتأثیرمحسوسآنهابرتوسعهیکدیگررادراینمنطقهنشانمیدهد.براین
اساس،اینپژوهشبرایبررسیروابطروستاشهری،دونوعنظریهدرحوزهارتباطبینسکونتگاههاشاملنظریاتسلسله
مراتبیاندازهمبنا)مکانمحور(وسلسلهمراتبیشبکهمبنا)جریانمحور(راموردتوجهقرارمیدهد.درابتدابهکمکدسته
نخستنظریات،پسازتدوینشاخصهایمکانی،بهروشتحلیلعاملی،باسطحبندیشهرهاوروستاها،جایگاههر
سکونتگاهدرمجموعهشهریمشخصمیشود.دستهدومنظریاتشاخصهایبررسیروابطشهروروستاشاملانواع
کنان کهوضعیتهریکازطریقمصاحبهعمیقباسا ارائهمیدهد را روابطاقتصادی،خدماتی،سازمانیوجمعیتی
روستاهابهدستمیآید.بهکمکاطالعاتاینشاخصهاوجمعبندیازتلفیقیافتههایمربوطبهشاخصهایمکانی
گرفتهدرمجموعهشهریمشهدمشخصشدهوپسازآنروستاهابرحسب وجریانیبهدستآمده،نوعتوسعهشکل
کارآمدرا کالنشهروشهرهاتقسیمبندیمیشوند.درنهایتاینپژوهشعللروابطروستاشهری موقعیتشاننسبتبه

گیرد. مشخصمیکندتادربرنامهریزیمنطقهایوحرکتبهسمتتوسعهمتوازنمنطقهایموردتوجهقرار

گانکلیدی:رابطهروستا_شهری،توسعهمتوازن،شبکهمنطقهای،مجموعهشهریمشهد. واژ
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1.مقدمه
و 700روســتــا از بیش ُنــهشهر، با مشهد مجموعهشهری منطقه
)StatisticsCenterofIran,2011(جمعیتبیشازچهارمیلیوننفر
کزشهریرا بینسایرمجموعههایشهریکشور،کمترینتعدادمرا
کزاطرافآن، کالنشهرمشهدومرا داراست.درواقعجریانهایبین
کهدرشکلگیریمجموعهشهریمشهدتأثیربسزاییداشته،اغلب
بینروستاهاوشهرهارخدادهوروابــطبینشهرهاوشهرمشهد
.)2006،Mashhadregionalplan(کمتریدراینرابطهدارد سهم

عنوان به درمشهد السالم علیه رضــا امــام بارگاه وجــود ازطرفی
متمادی، سالیان طــول در جمعیت، جــذب عامل اصلیترین
شهرمشهدرابهیکیازشهرهایبزرگایرانتبدیلنمودهاست؛
ــا2011حــدود340هــزارنفربر 2006ت کهطیسالهای بهطــوری

جمعیتاینشهرافزودهشدهاست.
بااینحالاینرشد،پیامدهایدیگرینیزداشتهاست.باتخلیه
از مشهد)خالی در دائــم بهسمتسکونت روستاها اغلب شدن
قابلیتهای منطقه( ایــن روستاهای از درصــد 30 شــدن سکنه
جمیعت عظیم حجم اغذیه پاسخگوی که کــشــاورزی مطلوب
بــود،روبهاضمحاللاســت.ظهور زائــرانومسافراناینمنطقه
سکونتگاههایغیررسمیدرنتیجهمهاجرفرستینواحیپیرامونی
دیگر از و... کالنشهر آب کمبود شهرها، سایر خدمات کمبود و

مسائلمهمبهوجودآمدهاست.
راهکارهایی جمله از شهرها، به روستاها تبدیل میان ایــن در
ارتقای و بهمشهد بــرایعدممهاجرت بومیانمنطقه که است
درمجموعه واقــع ُنــهشهر بستهاند. کــار به خــود محلسکونت
فــرهــادگــرد، شــانــدیــز، طرقبه، چــنــاران، مشهد)فریمان، شهری
تبدیل شهر به ،2006 تا 1956 سالهای طی گلمکان( و رضویه
تبدیل پدیده ترتیب بدین .)Zanganeh, et al., شـــدهانـــد)2013
به توجه ضــرورت که اســت عواملی دیگر از شهرها، به روستاها

روستاهارادرامربرنامهریزیخاطرنشانمیسازد.
جایگاه گرفتن نظر در ضمن شهری روستا جریانهای به توجه
مسائل حل ــرای ب پژوهش فرضیههای از سکونتگاه هر مکانی
اینسئوال پژوهش، این اســت.همینطور بــردهدرمنطقه نام
نوعجریانهایی با کهتوسعهمنطقه، رامطرحمیسازد اساسی
کهبینشهروروستارخمیدهد،چهویژگیهاییپیدامیکندو
چهرابطهایمیانایندووجوددارد؟طبقهبندیروابطموجود
بینروستاهاوشهرهاوبررسیعللبهوجودآمدناینروابطودر
کارآمدازدیگریافتهها نهایتعللشکلگیریروابطروستاشهری

درخاللرسیدنبهپاسخاصلیاست.

2.روش
اینتحقیقازنوعتحلیلی_کاربردیبودهوازطریقروشاستقرایی
ابتدادوحوزهنظریاتسلسله اینتحقیق انجامشدهاست.در
مراتبیاندازهمبناودومحوزهنظریاتسلسلهمراتبیشبکهمبنا
کمکدستهنخستنظریات، موردبررسیقرارمیگیرد.درابتدابه
جایگاههرسکونتگاه)شهروروستا(بهوسیلهروشتحلیلعاملی
ازحیثشاخصهایمکانیدرمجموعهشهریمشهدمشخص

کهاطالعاتشاخصهایمکانیازآمارهای گفتنیاست میشود.
طرح مانند دسترس در طرحهای نیز و ــران ای آمــار مرکز موجود

ناحیهایمشهداتخاذشدهاست.
گردید درمرحلهبعدشاخصهایبررسیروابطشهروروستاتهیه
و سازمانی فیزیکی، خدماتی، اقتصادی، روابــط انــواع شامل که
گونهدستهدومنظریات،وضعیتجریانها جمعیتیاستواین
بهسمتهرسکونتگاهراتبیینمیکنند.اطالعاتاینشاخصها
)عمدتًا روســتــاهــا ــر ــاهت گ آ کــنــان ســا بــا عمیق مصاحبه طــریــق از
اعضایشوراودهیارها(حاصلشدهاست.نقشههایمربوطبه
جریانهایمختلفنیزازطریقدرجامتیازروابطبینسکونتگاهها
درنرمافزارسیستماطالعاتجغرافیایی)جیآیاس1(تهیهگردید.
ازدوحوزهپژوهش آمده یافتههایبهدست تلفیق با نهایت در
)تحلیلشاخصهایجریانمحورومکانمحور(،نتایجپژوهش

بهدستآمدهاست.

3.چارچوبنظری
3.1.انواعپیوندهایروستاشهری

پیوندهایروستاشهریراطبقشاخصهاورویکردهایمختلفی
میتوانبررسیکرد.اهماینرویکردهاکهدراینپژوهشبیشترین

استفادهراداشته،درتقسیمبندیزیرارائهشدهاست.
کاال،سرمایه، پیونددرعرصهفضامانندجریانافراد، •

اطالعات،فناوریوحتیموادزائد.
تــعــامــلدرســطــحبــخــشهــا)تــعــامــلبــخــشــی(شامل •
میشوند. انــجــام شهری نــواحــی در کــه روســتــایــی فعالیتهای
عــنــوانشهری بــه اغــلــب کــه یــافعالیتهایی ــشــاورزیشــهــری ک
طبقهبندیمیشوند.)صنعتخدمات(امادرنواحیروستایینیز

.)Saeedi,2008(وجوددارد

3.2.نظریاتفضاییمرتبطباروابطنظامسکونتگاهی
سلسله و محور مکان روابـــط نظریات نــوع دو فضایی نظام در
مراتبیاندازهمبناونظریاتجریانمحوروشبکهایرامیتواندر
کهمجموعهشهری گرفت.درکایننظریاتدرشناختاین نظر
مشهددرحالحاضربهکدامصورتفضایینزدیکتراست،کمک
میکند.جدولشماره1مقایسهمیانایندونوعنظریاتراارائه

دادهاست.
نظریههای شامل مبنا ــدازه ان مراتبی سلسله نظریات مهمترین
روستایی، رشد کز مرا مرکز_پیرامون، رشــد، قطب مرکزی، مکان
روستا_شهریوعملکردهایشهریدرتوسعهروستاییاست.در
رابطهباقطبرشد)بهعنوانیکیازمهمتریننمایندههایاین
کهصاحبنظرانایندیدگاهاعتقاد نظریه(الزماستاشارهشود
کهشهرهانسبتبهروستاهایپیرامونخود،قطبرشد دارنــد
محسوبمیشوندوتوسعهپیرامونرامهیامیسازند.اینافرادبا
بهرهگیریازاثرقطبیشدنواثرانتشارتدریجییارخنهبهپایین،
سازوکارتأثیرشهرهابرروستاهاونواحیپیرامونرابیانمیکنند

.)Gharebaghiyan,etal.2002(

1  GIS (Geographic information system)
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شامل نیز مبنا شبکه مراتبی سلسله فضایی نظریات مهمترین
توسعهچند و گــالس(،شبکهشهری دا منطقهای)مایک شبکه
گفتهشد،دررویکردشبکهمنطقهای که مرکزیاست.همانطور
کهروستاهارانیز )بهعنوانیکیازنمایندههایمهمایندسته
موردتوجهقراردادهاست(بهبررسیناحیهومنطقهبهصورت
کلودرارتباطبااجزایآنمیپردازدودراینمیاننقاط یک
به را اولویت و میبیند یکسان روستایی( چه و شهری )چــه را
)Saeediبررسیدقیقجریانهاوپیوندهایمیاننقاطمیدهد

.)Douglass,1988(و&Taghizadeh,2005(

4.بحثویافتهها
کانونهایشهریوروستایی 1.4.تحلیلمکانی

کانونهایشهری 1.1.4.سطحبندی
نظریههای از کانونها، سطحبندی شاخصهای تدوین بــرای
سلسلهمراتبیاندازهمبنا،پژوهشها،تجربهها،اسنادفرادست
وشناختمحدودهاستفادهشدهاست.طبقمطالعاتصورت
گرفتهدراینپژوهش،بیشاز15شاخصدررابطهباسطحبندی

محدودیتهای به توجه با اما دارد. وجــود شهری کانونهای
کهبسیاریازشاخصهایتحقیقدر ازآنجا زمانیواطالعاتی،
کالبدیشمالشرقبرایاستانخراسانرضوی،بهمنظور طرح
عنوان بــا شاخصی شــده، محاسبه آن شهرهای سطحبندی
گیرنده کهدربر گرفتهشدهاست شاخصتوسعهیافتگیدرنظر
بسیاریازشاخصهایبهدستآمدهازمطالعاتاست.پساز
عاملی، تحلیل روش به شهری کانونهای شاخصها، تدوین
اینروش، سطحبندیشدهاند.شاخصهایمورداستفادهدر

درجدولشماره2آمدهاست.
درنهایتپسازانجامتحلیلعاملیدریکفرآیندرفتوبرگشتی
کانونهابه کهاصالحدادههاراموجبمیشد،سطحبندیاین
دستآمد.جدولشماره3نتایجسطحبندیشهرهابااستفاده

ازشاخصهارانشانمیدهد.
کهدرجدولشماره3مشاهدهمیشود،امتیازتوسعه همانطور
بیشتر بسیار مجموعه شهری کز مرا دیگر مشهداز شهر یافتگی
است.همینطورشهرهاییباامتیازباالترمانندطرقبهوشاندیز

بهمشهدنزدیکترهستند.

جدولشماره1:مقایسهنظامسلسلهمراتبیاندازهمبنادرمقابلنظامسلسلهمراتبیشبکهای

سلسلهمراتبشبکهمبناسلسلهمراتباندازهمبنا

تعدادمتغیرسطوحفضاییتعدادثابتسطوحفضایی

کارکردها کارکردهایاقتصادیمتناسبباافزایشسطوحفضایی،ارتباط افزایش
باسطوحفضایی

مجموعههایمتغیرکارکردهایاقتصادی
درسطوحفضاییمشابه

توزیعنابرابروغیریکنواختجمعیتشهریدرمنطقهتوزیعبرابرویکنواختجمعیتشهریدرمنطقه

وجودهردوروابطافقیوعمودیبینسکونتگاههاوجودروابطعمودیبینسکونتگاهها

2002,Knaap:مأخذ

جدولشماره2:شاخصهاینهاییسنجشسطحتوسعهشهرها

پیشینهپژوهشیزیرشاخصهامعیار

جمعیتی

)Asgari.2012()Zebardast,etal.2005(جمعیتشهری

)Asgari.2012()Zebardast,etal.2005(جمعیتشهربهشهرستان

ت
خدما

ی
شهر

اتعدادکشتارگاه،ایستگاهآتشنشانی،میدانمیوهو
گورستانوپاركعمومی ترهبار،

)Asgari.2012()Tavakkoli,etal.2011()Zebardast,etal.2005(

ت
مرکزی

ت
اشتغالوارزشافزودهدرهرفعالیتخدما

)Asgari.2012()Zebardast,etal.2005()Tavakkoli,etal.2011()Taghvayi,etal.2009()Ghiyasvand,
andMoezifar.2011(

امتیازتوسعهیافتگی

کارگاههایصنعتی،سیستمهای نقاطشهری، جاذبه مرکزی، دفاتروادارات کاروکسب، فعالیتهای و اجاره مستغالت شاخص
کل گریهائمالی،حملونقلوانبارداریوارتباطات،آموزشعالی،هتل،درصدنسبتاشتغالمردوزنبه حملونقل،واسطه
جمعیتشهر،بهداشتومددکارئاجتماعی،نرخباسوادیزنانومردان،نرخباسوادیمردان،فعالیتهایتفریحیوفرهنگی
وتأمین امورعمومیودفاع اداره اصناف، اتحادیههای فعالیتهای برونمرزی، گازرسانیشده،سازمانهاوهیأتهای ورزشی، و

اجتماعیاجباری،معکوسبارتکفل،معکوسخانواربرواحدمسکونی،معکوسبعدخانوار

Northeastofthe
countryPhysical

plan
)ArseFarnahad

advisors(
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2.1.4.سطحبندیکانونهایروستاییمجموعهشهری
کانونهایروستایی،شاخصهایمختلفیمورد درسطحبندی
کهباتوجهبهنظریههایسلسلهمراتبی گرفتهاست استفادهقرار
دسترسی محدودیتهای و مــربــوط پــژوهــشهــای مبنا، ــدازه انـ
این است.جدولشماره4 استخراجشده دادههــایموجود، به

شاخصهاراارائهنمودهاست.
هر روستاهای عاملی، تحلیل روش با شاخصها، تببین از پس
کهامکانبررسیجریانهای شهرستانسطحبندیشدند.ازآنجا
تمامروستاهابهشهرهادرمرحلهبعدیممکننبود،روستاهای

به باشهرها روابــط و کهعمدهتحوالت اولهرشهرستان سطح
وسیلهآنهاصورتمیگیرد،بهعنوانروستاهایهدفاینمطالعه
این یافتگی توسعه امتیاز نتایج انتخابشدند.جدولشماره5

روستاهارانشانمیدهد.
براساسجدول،روستاهایسیدآباددرنزدیکیشهرچناران،تپه
رابه امتیاز سالم،ویرانیوجیمآباددرنزدیکیمشهد،بیشترین
خوداختصاصدادهانــد.تصویرشماره2نقاطروستاییمنتخب
شماره3( شهرهایسطحبندیشده)مطابقجدول همراه به را

نشانمیدهد.

نام شهرها
جمعیت 
سال 90

جمعیت شهر 
به شهرستان

مرکزیت 
خدمات شهري

شاخص 
توسعه یافتگی

مرکزیت 
فعالیت ها

امتیاز عامل 
توسعه یافتگی

نوع شهرها
سلسله مراتب 
مکانی شهرها

مشهد 2766258 0.90 677.37 0.91 2199.19 3.264 کالنشهر 1
چناران 48567 0.39 155.16 0.091 83.71 0.062 شهر کوچک 2
طرقبه 16718 0.62 91.51 0,040 43.07 0.036 شهر کوچک 2
شاندیز 10428 0.38 121.09 0,028 43.07 -0.101 شهر کوچک 3

ملک آباد 1487 0.00 9.04 0.06 2199.19 -0.167 شهر کوچک 3
فریمان 4542 0.00 4.49 0.03 2199.19 -0.202 شهر کوچک 3
رضویه 36550 0.39 11.14 0.04 53.95 -0.305 شهر کوچک 4
گلمکان 9534 0.08 40.08 0.003 83.71 -0.440 شهر کوچک 4

فرهادگرد 7647 0.08 24.78 0.019 53.95 -0.446 شهر کوچک 4

جدولشماره3:سطحبندیشهرهایمجموعهشهریمشهد)براساسشاخصهاوروشتحلیلعاملی(

جدولشماره4:شاخصهایسنجشسطحتوسعهروستاها

پژوهندگانزیرمعیارهامعیار

ی
جمعیت

)Shakur.,etal.2013()HasaniMehr.2012()Eftekhari.etal,2006()Afrakhte,etal.2012()Sepehrdust,2009(جمعیتروستایی

)EftekhariandAghayari.2008(تعدادخانوار

)EftekhariandAghayari.2008(بعدخانوار

)EftekhariandAghayari.2008()Sepehrdust,2009(نرخسواد

)EftekhariandAghayari.2008(نرخرشدجمعیت

ی
صاد

اقت

)HasaniMehr.2012()EftekhariandAghayari.2008()Afrakhte,etal.2012(اشتغالدرهربخش

)Afrakhte,etal.2012()EftekhariandAghayari.2008()KardovaniandNiku.2006(نرخاشتغال

ت
تخدما

صمرکزی
شاخ

)Sepehrdust,2009()EftekhariandAghayari.2008()Bayat,2009(نوعدسترسیها

)HasaniMehr.2012()Bayat,2009()Kakadezfuli,2014()KardovaniandNiku.2006()Sepehrdust,2009(آبوبرقو...

کزفرهنگی )Kakadezfuli,2014()Shakur.,etal.2013()EftekhariandAghayari.2008(مرا

شورا،شرکتتعاونی،
پاسگاهو...

)EftekhariandAghayari.2008()Bayat,2009(

خانهبهداشت،مدرسه
و...

)Kakadezfuli,2014()EftekhariandAghayari.2008()Bayat,2009()Sepehrdust,2009()Shakur.,etal.2013(
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2.4.تحلیلجریانهایروستاشهری
کنندهروابطشهروروستابیشتردرنظریات شاخصهایتعیین
گالسوراندینلیقابلبررسیاست.بااینحالسایرپژوهندگان دا
اینحیطهنیزبررسیشدندودرنهایتجدولشماره6بهعنوان
شاخصهایبررسیروابطروستاشهریانتخابشد.گفتنیاست
دست به جریانها سایر بررسی از جمعیتی جریان وضعیت که

میآید.

1.2.4.روابطاقتصادی
جدولشماره7زیرشاخصهایروابطاقتصادیرانشانمیدهد.
لــوازم شامل غیرحیاتی، و غیرضروری کــاالهــای جــدول، ایــن در
کهدر خانگیولوازممنزل،مصالحوموادساختمانیو...هستند
که کنانروستاقراردارند.باتوجهبهاین سطحبعدینیازهایسا
نمیگنجد، نوشتار این در زیرشاخصها، جدولهای تمام بیان

توضیحمختصریدررابطهباهریکارائهمیشود.

شهرستان
نام 

دهستان
نام آبادي

تعداد 
خانوار

سهم 
باسوادان

جمعیت85 جمعیت90
رشد 

جمعیت
نرخ 

اشتغال90
شاخص 
مرکزیت

امتیاز 
توسعه

چناران چناران سیداباد 1839 0.74 5035.00 6743.00 1.06 0.36 115.32 2.78
مشهد میامی تپه سالم 1288 0.73 3660.00 4715.00 1.05 0.33 122.75 2.00
بینالود شاندیز ویرانی (نوراباد) 1135 0.77 2787.00 4065.00 1.08 0.39 117.04 1.93
مشهد میامی جیم اباد 1333 0.73 4199.00 4693.00 1.02 0.38 51.13 1.76
فریمان فریمان قلعه نوفریمان 975 0.72 3310.00 3653.00 1.02 0.35 64.20 1.32
مشهد میامی میامی 628 0.71 634.00 2331.00 1.30 0.34 49.69 1.06
بینالود شاندیز چاهشک 509 0.79 1571.00 1794.00 1.03 0.33 19.08 0.57
چناران گلمکان فریزي 404 0.73 869.00 1376.00 1.10 0.40 31.97 0.50
فریمان فریمان عشق اباد 338 0.75 1133.00 1248.00 1.02 0.37 54.73 0.45

جدولشماره5:جایگاهمکانیروستاهایهدفمطالعه)سطحاولهرشهرستان(درمجموعهشهریمشهد

تصویرشماره1:وضعیتفضاییشهرهایمنطقه)سطحبندیشده(وروستاهایسطحاول)هدفمطالعه(

جدولشماره6:شاخصهایبررسیروابطروستاشهریدرمجموعهشهریمشهد

پژوهندگانشاخصهارابطه

اقتصادی
کاال)روابطمصرفی(جریان جریان
درآمد،روابطتولیدی،جریاننیروی

کار

)Eppler,etal,2015()Rezvani,etal,2014(,)Douglass,1998(,)Tuerah,1997()Mulyana,20014(,
)Tacolli,1998(,)Mushi.Shitrael,2003(,)Adell,2003,1999(
)Afrakteh,2001()Hedayat,etal.2015()Saeedi,andTaghizadeh.2005(

کانونسکونتگاهی،فیزیکی )Douglass,1998(,)Mushi.Shitrael,2003(,)Afrakteh,2001()Saeedi,andTaghizadeh.2005(فاصلهاز

خدماتی
حملونقل،زیرساخت،آموزشی،
درمانی،تفریحی،تکنولوژیک،اداری

)Rondinelli,1985()Eppleretal,2015(,)Douglass,1998(,)Mushi.Shitrael,2003(,)TUERAH,1997(
)Rezvani,etal,2014()Afrakteh,2001()Hedayat,etal.2015()SaeediandTaghizadeh.2005(

مهاجرت،میزانسفرهاجمعیتی
)Tacolli,1998(,)Mushi.Shitrael,2003()Mulyana,20014()Eppler,etal,2015(,)TUERAH,1997(
)Afrakteh,2001()Hedayat,etal.2015(

)Rezvani,etal,2014()Rondinelli,1985()Mushi.Shitrael,2003()Afrakteh,2001(تخصیصبودجه،روابطسازمانیسازمانی
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روستاهای و بینشهرها رابطهشدید کــاالیضــروری، تأمین در
هدفوجودنداردوحتیدرصورتمراجعهبهشهرها،نزدیکترین
شهرهابرایرفعنیازمندیهایضروریموردمراجعهروستاییان
کاالهایغیرضروری،میزانمرکزیتشهرها هستند.امادرتأمین
درداشتنعملکردهایمتنوعموردتوجهروستاییاندرمراجعه
شهر عنوان به مشهد اغلب نظر ایــن از و شهرهاست به ایشان

کاالیغیرضروریروستاییانموردتوجهاست. نخستدرتأمین
که کـــار،روســتــاهــایــی بــراســاسزیــرشــاخــصهــایجــریــاننــیــروی
کمتری بیشترینمیزانرادرفعالیتهایصنعتیدارند،بهمیزان
دلیل به روستاها ایــن طرفی از دارنـــد. اشتغال روستا خــارج در
قیمت ارزان سکونتگاه عنوان به اغلب مشهد، شهر به نزدیکی
قرار توجه مــورد اطــراف یاشهرهای و مشهد بــرایشاغالنشهر
میگیرند)مانندروستاینورآباد،تپهسالموجیمآبادوچاهشک
کشاورزیودامداریاست، کهشغلغالبدرآنها، (.روستاهایی
بیشترینمیزانمهاجرفرستیدرزمینهاشتغالرادارند)مانندقلعه

نوفریمان،فریزیوعشقآباد(.
بــازار سمت به محصوالت فــروش اغلب تولیدی، جریان بعد در
نزدیکی در که عشقآباد مانند روستاهایی حتی اســت، مشهد
رابهمشهدمیبرند. کشاورزیخود فریمانهستند،محصوالت
به وسریعتر بیشتر قیمت با درمشهدمحصوالت زیــرامعتقدند
کشاورزانداده فروشمیرسد،مشتریبیشتریداردوپولنقدبه

میشود.
دربعدجریاندرآمد،خریدوفروشزمینروستاییدرروستاهایی
میگیرد) صورت بیشتر برخوردارند، بیشتری اشتغال رونق از که
روستاهامهاجرپذیری این وجیمآباد(. تپهسالم روستای مانند
گردشگری کهازجاذبه بیشتریهمدارند.همینطورروستاهایی
برخوردارند)مانندمیامی(موردتوجهشهرنشینانودیگرروستاها
گردشگرانو...فروشزمینروستاییو بودهوبرایاوقاتفراغت
کتماماینفروشها، ویالسازیدرآنهاصورتمیگیرد.وجهاشترا
برای کمتر و است خانه ساخت بــرای زمینها از استفاده اغلب
کشاورزیواشتغال،خریدوفروشیصورت افزایشتولیددرزمینه

میگیرد.
رابطه کلی امتیاز جــریــان، هــر بــه امــتــیــازدهــی از پــس ــایــان، پ در
اقتصادیبینشهرهاوروستاهایمجموعه،بهوسیلهرویهم
این آمد.تصویرشماره2 بهدست GISنرمافزار گــذاریالیههادر

وضعیترانشانمیدهد.
بین جــریــاناقــتــصــادی، بیشترین شــمــاره2، تصویر بــه توجه بــا
مشهدودورترینروستاهاازآنمانندقلعهنوفریمانوفریزینیز
کهاینروستاهابهدلیلمحرومیت)ازنظرنبود رخمیدهد؛چرا

کاالهایغیرضروریونیزاشتغالمناسب(ترجیح خدماتتوزیع
تأمین بـــرای جــریــانهــا ایــن کنند. مراجعه مشهد بــه میدهند
فــروش دائــمــیدرشهر، یــا اشتغالفصلی غــیــرضــروری، کــاالهــای
گذران بــرای روستایی زمین کمتریخرید بهصــورت و محصول
اوقاتفراغتشهریهادرروستاست.کمترینجریانهابینروستا
بــودهودرهمهمــواردجریانغالببهسمتشهر کوچک وشهر

است.
2.2.4.روابطفیزیکیبینشهروروستا

یکیازویژگیهایاثرگذاربرروابط،فاصلهفیزیکیوزمانیروستاها
ازنزدیکترینشهر،مرکزشهرستان)شهرسطحیکهرشهرستان(
ومرکزناحیه)مشهد(است.بهمنظورلحاظامتیازفاصلهازشهرها
کهبیتردیددرروابطروستاوشهراثرگذاراست،معکوسفاصلهدر
نرمافزارجیآیاس،واردشد.جدولشماره8نتیجهبررسیاین

وضعیتبرایروستاهایمنتخباست.
ازآنجیمآباد بــراســاسجــدولشــمــاره8روســتــایمیامیوپس

جدولشماره7:شاخصهایبررسیروابطاقتصادی

معیارهایبررسیجریاننوعجریاناقتصادی

کاال کاالیغیرضروریجریان کاالیضروری،محلخرید محلخرید

کار کندائمیاموقت،بومییامهاجر(،محلسکونتشاغالنجریاننیروی محلاشتغال،انواعاشتغال)سا

کشاورزیودامداری،محلتأمیننهادهها،محلفرآوری،محلفروشوتوزیعجریانتولیدی انواعمحصوالتصنعتی،

فروشزمینروستاییجریاندرآمد

تصویرشماره2:جمعبندیروابطاقتصادی

شهرستان آبادي
فاصله روستا از 

مرز ناحیه (مشهد)
فاصله روستا از 
مرز شهرستان

فاصله از مرز 
نزدیک ترین شهر

نزدیک ترین 
شهر

مشهد تپه سالم 10.33 10.33 10.33 مشهد
مشهد جیم اباد 25.70 25.70 25.70 مشهد
بینالود چاهشک 5.22 5.22 5.22 مشهد
چناران سیداباد 70.29 18.01 18.01 چناران
فریمان عشق اباد 67.14 7.47 7.47 فریمان
چناران فریزي 53.39 25.74 15.11 گلمکان
فریمان قلعه نوفریمان 78.26 9.92 9.92 فریمان
مشهد میامی 42.40 42.40 42.40 مشهد
بینالود نوراباد 9.71 9.71 9.71 مشهد

میانگین فواصل 40.27 17.17 15.99

جدولشماره8:بررسیروابطبینشهرهاوروستاهاازنظرفاصلهفیزیکی ی
قها
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دارنـــد. خــود شهر تــریــن نــزدیــک از را فاصله بیشترین فــریــزی و
روستاهایسیدآباد،عشقآبادوقلعهنوفریماننیزبیشترینفاصله
کی راازشهرمشهدداراهستند.بااینحالنمیتوانوجهاشترا
کرد.چنانچهدر بیناینروستاهادرروابطشانباشهرهامشاهده
کهبیشازفاصلهدرجریانهای ادامهمطالبخواهیمدید،آنچه
و ارتــبــاطــی نــوعمسیرهای اســـت، مــؤثــر مختلفروســتــاشــهــری

حملونقلمورداستفادهاست.
3.2.4.جریانخدمات

دبستان، )مهد، آموزشی جریانخدمات شامل جریانخدمات
بهداشت، )مرکز بهداشتی و درمانی و...(، دبیرستان راهنمایی،
بانکو...( بانکی)عابربانک،پست خانهسالمتو...(،خدمات
و..( کتابخانه وحسینیه، )مسجد فرهنگی و...( )پــارک تفریحی
تکنولوژیک)دربعدجریاناطالعاتوسطحفناوریماننداینترنت،
گاز،آبو..(،مسیرارتباطی)آزاد تلفن،پستو...(زیرساخت)برق،
کسی، تا اتوبوس، راهآهــن، ( وحملونقل و...( روستایی راه راه،
به اهالی با ازطریقمصاحبه آن اطالعات که و...(اســـت آژانــس

دستآمدهاست.
ازخدمات فــریــزیوچاهشک،دیــگــرروســتــاهــا بــهجــزروســتــای
ساده)کلیهمقاطع(بهرهمندهستندوتنهابرایدریافتخدمات
کزآموزشعالی( کزآموزشیومرا تخصصیتر)شاملهنرستانومرا

بهشهرهامراجعهمیکنند.
بهرهمند بهداشت کز مرا مانند ســاده خدمات از روستاها تمام
هستندوبرایدریافتخدماتدرمانگاهوبیمارستانبهشهرهای
کــز مــرا ایـــن کمیت کــه گفتنیاســـت مــجــاورمــراجــعــهمــیکــنــنــد.
به اســت. متفاوت جمعیت با متناسب روستاها، در بهداشتی
کهروستاییمانندفریزیتنهایکمرکزبهداشتوروستای طوری

پرجمعیتتریمانندنورآبادازسهمرکزبهداشتیبرخورداراست.
ازمسجد، بهرهمند روستاها تمام نیز فرهنگی زمینهخدمات در

کتابخانهبودهوازاینحیثباشهرهاارتباطیندارند. حسینیهو
دیگر از هستند. بــهــرهمــنــد بــانــکــی خــدمــات از روســتــاهــا تــمــام
کمبهرهاست. جریانهایمالی،دسترسیروستاییانبهوامهای
برخیوامهایمورداستفادهبهوسیلهروستاییانواماشتغالزایی
کارمزد کارمزد،وامتعاونیهایروستاییباسهدرصد باسهدرصد

وواممسکنروستاییاست.
و فریزی میامی، مانند روستاها برخی تفریحی، بعدخدمات در
کمتر برخوردارند، گردشگری و زیارتی ازجاذبههای که عشقآباد
برایتفریحبهشهرهامراجعهمیکنند.دراینمیاننزدیکیدیگر
کهتمایل روستاهابهشهرهاوصنعتیبودنروستاها،عاملیاست
گذراناوقاتفراغتدرشهرهایمجاوررابیشترمیکند.با برای
کهروابطزیادیبا اینحالاینخدماتبهقدریضرورینیست

شهرازاینجهتبرقرارشود.
گاز،روستاهایموردبررسیجزو ازحیثخدماتزیرساختبرقو
کلیومرکزی بــودهومتصلبهشبکههای بــرخــوردار آبــادیهــای
هستندوازاینحیثروابطخاصیباشهرهاجزدرحلمشکالت

بهوجودآمدهدرشبکهتأسیساتیندارند.
کنارراههای کثرروستاهایموردمطالعهدر ازنظرمسیرارتباطی،ا

متصل مسیرها ایــن به روستایی یا اصلی راه طریق از یا اصلی
چاهشک، جیمآباد، و تپهسالم روستای میان این در هستند.
روستاها وسایر بوده راه آزاد درمسیر فریمان نو قلعه و سیدآباد
از همچنین دارنـــد. نزدیکتری دسترسی روستایی راههـــای به
نظرخدماتحملونقلعمومی،روستایتپهسالموجیمآبادبا
برخورداریازخطراهآهندرمسیرخودبیشترینامتیازوپسازآن
نورآبادبابهرهمندیازخطاتوبوسشرکتواحدبیشترینامتیاز
راداراست.تلفیقامتیازتمامزیرشاخصهایجریانخدماتیدر

تصویرشماره3ارائهشدهاست.

تصویرشماره3:جمعبندیروابطخدماتی

بین خــدمــات جــریــانهــای بیشترین شــمــاره3، تصویر مطابق
کهاغلبخدمات روستاهاوشهرهاینزدیکرخدادهاست.چرا
جزو زیرساخت و بانکی فرهنگی، بهداشتی، آمــوزشــی، مانند
کمترینفاصلهو خدماتضروریوپرمراجعهمحسوبشدهو
رفتوآمدبرایدریافتاینخدماتترجیحدادهمیشود.عامل
کهدرتشدیداینجریانها)ازطریقتقلیلرفتوآمدها( مهمی
روستاها بین که است عمومی حملونقل وضعیت است، مؤثر
با دارد. وجود سایرسکونتگاهها از بیش آن نزدیک وشهرهای
اینحالبهدلیلاهمیتشهرمشهدخصوصًادربعدزیارتیونیز
از عمومی وحملونقل ارتباطی زیرساختهای وجود آموزشی،
اغلبسکونتگاههایمنطقهبهآن،جریانهایخدماتیبهاین
شهر،حتیازروستاهایدوریمانندفریزیومیامیرخمیدهد.

4.2.4.جریانسازمانی
کهبخشداریمربوطهدرآناستقراردارد، تمامروستاهابهشهری
مراجعهمیکنند.همچنینمحلتأمیناعتباراتروستایی،ازسه
مردمی )کمکهای خودیاریها افــزوده، ارزش بر مالیات بخش
اهالیروستا(وسازماندهیاریها)ازمحلبودجهدولت(تأمین
میشود.بههمیندلیلاینموضوعدرنحوهارتباطروستاهابا

شهرتأثیرمشخصینداشت.

5.نتیجهگیری
درپایان،جمعتمامامتیازهایروابطدرنرمافزارجیآیاسوارد
کهنشانگرارتباطروستاهاباروستاهایاطرافو شدهوالیهنهایی
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شــــمــــاره ســـــی

شهرهاست،نمایشدادهشدهاست)تصویرشماره4(.نتایجبه
کهدرادامه دستآمده،درسهموضوعدستهبندیشدهاست

بدانپرداختهمیشود.

تصویرشماره4:جمعبندیروابطروستاشهری)جمعامتیازروابطمختلف(

تأثیرات )براساس نوعتوسعهمنطقهای تعیین نتیجهشماره1:
متقابلشاخصهایمکانمحوروجریانمحور(

نسبتًا و زیــاد جریان روابــطشدت اغلب تصویرشماره4، مطابق
دارد. روستاهایمنتخبوجود و بینمشهد ازهمه بیشتر زیاد
شهرهای با روستاها انــدک رابطه نشانگر تصویر ایــن همچنین
سطحدووسهاست.یکیازروشنترینمصادیقدراینزمینه،
کهدربخشمربوطهعلتآنتوضیح جریانهایاقتصادیاست
گویاتریازتصویرشماره4درجدولشماره9 دادهشدهبود.روایت

ارائهشدهاست.

)سطحبندی شــمــاره3 جـــدول بــا شــمــاره9 جـــدول  مقایسه از
)جایگاه شماره5 جــدول و مشهد( شهری مجموعه شهرهای
که میآید دســت به چنین مطالعه( هــدف روستاهای مکانی
از ایــشــان بــهــرهمــنــدی مــیــزان و وشهرها روســتــاهــا رابــطــه بین
که رابطهایمستقیماست.بدینصورت شاخصهایمکانی،
وجمعیت، عملکرد در مرکزیت اینشاخصها،خصوصًا هرچه
گیرد، درسطحباالتریباشدوشهردرسطحفضاییباالترقرار
میزانمراجعهبهآنبهوسیلهدیگرسکونتگاههابیشترمیشود.
ازآنجا میشود. تقویت آن مرکزیت شود، بیشتر مراجعه هرچه
مکانی، شاخصهای نظر از شهرها سایر و مشهد شهر بین که
کثری سلسلهمراتبیوجودندارد،دربعدجریاننیز،روابطحدا
گرفته صــورت شهر این سمت به مراتبی سلسله رعایت بــدون
کارسایر نیروی کهعمدتًا بهصورتیاست اینجریانها است.
افزایش و کشاورزی افزودهمحصوالت ارزش روستاها، و شهرها
اختصاص مشهد شهر بــه را خــدمــات بخش در ـــزوده اف ارزش
با ارتباطشان در پیرامونی، سکونتگاههای هرچند مــیدهــد.
آنها رشد ولی کنند، آنهامی عاید را بیشتری شهرمشهد،سود
برابریمشهد،شکافبیشتریبینتوسعه درمقابلرشدچند
اینسکونتگاههاوشهرمشهدفراهمآوردهاست.برایناساس
سایر و مشهد بین جانبه یک غالبًا روابــط نوعی گفت میتوان
و قطبی فضایی ساختار نمایانگر که دارد وجــود سکونتگاهها
تکمرکزیازاینمنطقهاست.تصویر5اینمفهومرابهصورت

خالصهنشاندادهاست.

جدولشماره9:شدتوجهتجریانغالببینشهرهاوروستاهایمنتخب(

جهتغالبجریاننامجریانروستا_شهرشدتجریان

مشهد،فریمانفریزی-مشهد،نورآباد-مشهد،جیمآباد-مشهد،قلعهنوفربمان-فریمانزیاد

مشهدتپهسالم-مشهد،میامی-مشهد،چاهشک-مشهدنسبتًازیاد

متوسط
قلعهنوفریمان-مشهد،عشقآباد-مشهد،سیدآباد-مشهد،سیدآباد-چناران،فریزی-چناران،عشق

آباد-فریمان
مشهد،چناران،فریمان

رضویه،شاندیزچاهشک-شاندیز،تپهسالم-رضویه،جیمآباد-رضویهنسبتًاکم

رضویه،گلمکانمیامی-رضویه،چاهشک-چناران،فریزی-گلمکانکم

تصویرشماره5:رابطهبینشاخصهایجریانمحورومکانمحورونوعتوسعهدرمنطقهموردبررسی
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سـی  ــاره  ــ ــم ــ ش

گیهای نتیجهشماره2:دستهبندیانواعروستاها)براساسویژ
مشابهدرروابطروستاشهری(

بر کم حا فضایی ساختار دلیل به پژوهش، یافتههای براساس
شهر با روستاها ارتباط بیشترین قطبی( و مرکزی محدوده)تک
مرکزی)مشهد(وجوددارد.بادقتبیشترچنینبهدستمیآید
گرفتن کهروستاهایمحدودهبرحسبفاصلهفیزیکیبامرکزوقرار
نسبتًا وضعیتهای دارای آن، به متنهی اصلی مسیرهای در
کلروستاهایمحدودهرامیتوان که مشابهیهستند،بهطوری
این تقسیمبندی کرد.جدولشماره10 تقسیمبندی نوع درسه

روستاهاباشرحویژگیهایشانرانشانمیدهد.
کاال،خدمات، باتوجهبهجدولشماره10،بیشترینجریانافراد،
در مــیدهــد. رخ اول نـــوع روســتــاهــای در اطــالعــات و ســرمــایــه
کمترودرروستاهاینوعسومبه روستاهاینوعدوماینجریان
کهجریانهامتفاوتشدهوروندمهاجرتهایدائم صورتیاست

بهشهرمرکزیشدتمییابد.
کهدرهرروستابهدستآمد،بهنظرمیرسد باتوجهبهروندهایی
کهبدوندخالتبرنامهریزان،روستاهاینوعاولباتوسعهافقی
بیشترشهرمشهد،بهشهرالحاقشدهوروستاهاینوعسومدر
گردد.دراینمیانروستاهاینوعدوم طولزمانخالیازسکنه
میتوانندتحتعواملییابهشهرتبدیلشدهویامانندروستاهای
گردند.توجهبهویژگیهایهریکازاینسهنوع نوعسه،تخلیه

روستادرامربرنامهریزیضروریاست.

کارآمد گیهایروابطروستاشهری نتیجهشماره3:بررسیویژ
کمتردیده بررسیشدتجریانزیادودوطرفه،صورتمتفاوتو
گانه شدهایازجریانهایمنطقهاستکهالزماستبهصورتجدا
سایر و شماره9 جــدول و شماره5 تصویر براساس شــود. بررسی
کهرابطهایاغلبدوطرفهبین تحلیلها،چنینبهنظرمیرسد
روستاهایسطحاولوشهرسطحاول)مشهد(وجوددارد.بدین
تولیدشده روستاییان وسیله به مختلف کهمحصوالت صــورت
کمدرشهرهای وفروشوتوزیعآناغلبدرشهرمشهدوبسیار
برای روستاییان دیگر ازطرف انجاممیشود. دیگرشهرستانها
دریافتخدماتویژه،مانندآموزشعالی،خدماتویژهبانکیو...
کاالهای بهشهرهایاطرافوبرایبهرهمندیازتنوعبرایخرید
غیرضروریبهمشهدمراجعهمیکنند.جدولشماره11اینروابط

رانشانمیدهد.
گرفتنچنینرابطهای کهصورت جدولشماره11نشانمیدهد
ایجاد روستاها این در که است پتانسیلهایی وجــود نتیجه در
کالنشهر کزاشتتغال(.نزدیکیبه کارخانههاومرا شدهاست)مانند
این تقویت و شکلگیری ــرای ب سرمایهها تخصیص در مشهد،
پتانسیلهابیشازهرعاملیمؤثربودهاست.اماروستاییمانند
قلعهنوفریمانهمبابهرهگیریازنقاطقوتخود،توانستهاست
کوچکنزدیکخود)فریمان(ایجاد رابطهدوطرفهوقویباشهر
کندکهنشانگرامکانپذیربودنایجادچنینروابطیدراینمنطقه

است.

جدولشماره10:طبقهبندیروستاهایموردمطالعهبراساسرابطهباشهرمشهد

شرحوضعیتروابطبامشهدنامدستهروستاها

چـــاهـــشـــک،نـــورآبـــاد
تپهسالم، )ویــرانــی(،

جیمآباد

قرار اول: نوع روستاهای
شهر ــزدیــکــی ن در گــرفــتــه
30 از کمتر مشهد)شعاع

کیلومتر(

روابطشدیدبامشهد
کالنشهریااسکاندرآن. رفتوآمدزیادبرایاشتغالدر

برخورداریازبرخیصنایعدرداخلروستاوروابطشدیدبامشهدبرایخریدنهادهها،فرآوریوفروشمحصوالت.
برخورداریازحملونقلمناسب)ایستگاههایاتوبوسبهسمتمرکز(.

کمدرآمد(. گروه باالبودنقیمتزمینهاوافزایشوضعرفاهروستاییان)بهجز
کشاورزی. کشاورزیبهزمینهایساختهشده،کاهشاشتغال درنتیجهتغییرروبهفزونیزمینهای

ســـیـــدابـــــــــاد،قــلــعــه
نوفریمان

دوم ــوع ــ نـ ــای ــاهــ ــ ــت روســ
مسیراصلی در گرفته قرار
در و کالنشهر) بــا ارتــبــاط
کــوچــک کــنــارشــهــرهــای

مهمتر(

روابطمتوسطبامشهد.
اشتغالغالبدرکشاورزیودرعینحالمهاجرتهایدائموموقتبهمشهدبرایاشتغال)همینطوربهشهرهای

کوچکچنارانوفریمان(.
اشتغالدربرخیصنایعاطرافروستا.

کار(. کاهشنیروی مهاجرتهایساالنهبهشهرمرکزی)عامل
برخورداریازحملونقلمتوسط)اتوبوسیامینیبوسبرایرابطهباشهر(.

فــریــزی،عشقآبـــادو
میامی

ــوعســـوم: ــ روســـتـــاهـــاین
مسیر در ــقــرار اســت ــدم عـ
کالنشهر با مرتبط اصلی
شهرهای کــنــار در یــا )و

کوچک(

کشاورزیوروابطباشهرمرکزیتنهابرایمهاجرتهایدائم)اشتغالنیرویجواندرشهرمرکزی(،فروش اشتغال
کشاورزیودریافتخدماتتخصصیومتنوع. محصوالت

گردشگریو گردشگرانوزائران)برخورداریاینروستاهاازجاذبههای وجودرابطهازطرفشهرهابرایپذیراییاز
زیارتی(.

گردشگری(. عدمبرخورداریازحملونقلمناسب)بهجزمیامیبهدلیلتکیهآنبرتوان

کیفیتروابطبینشهرهاوروستاهایمنتخبدرحالتشدتجریانزیاد جدولشماره11:

یکطرفهیادوطرفهبودنجریانکیفیتاصلیجریاننامرابطه)روستا-شهر(

نورآباد-مشهد
جیمآباد-مشهد

قلعهنوفریمان-فریمان

اشتغال، تــر، متنوع کــاالهــای خرید محصوالت، ــروش ف و ــرآوری فـ
دریافتخدماتتخصصی

دارایروابطدوطرفه-باغلبهبهسمتشهر
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باتوجهبهایننکتهوویژگیهایعملکردیسکونتگاههاووضعیت
گردید،میتواننوعروابطروستا کهبینآنهامشخص جریانهایی

شهریمنطقهرامعلولعواملزیردانست.
1 ظرفیتهاوسرمایههایموردقبولیکمنطقه)در.

اینمنطقه،زیارتگاه،خدماتومنافعاقتصادیسرمایههای
اصلیمحسوبمیشوند(.

چنانچهروستایمیامیوعشقآباد،بهدلیلوجودبعدزیارتگاهی
اینسکونتگاهها،موردتوجهبودهوجریانهاییرابهسمتخود
کردهاندونیزعمدهمرکزیتمشهدومرکزیتیافتنآندر جذب
دیگرعملکردها،بهدلیلتوجهبهبعدزیارتیاینشهربودهاست.
کوچکهستند،درهر کهنزدیکشهرهای همچنینروستاهایی
حالبرایفروشمحصولیادریافتخدماتخصصیبازهمبه
شهرمشهدمراجعهمیکنند.اینموضوعاهمیتتواناقتصادی
آمدن وجــود به عامل که میکند مشخص را مناطق خدماتی و

جریانهابهسمتآنمیشود.
2 نحوهتوزیعسرمایهها.

کهدراینمنطقه،توزیعسرمایهها،درانواععملکردها بهطوری
درشهرمشهدمتمرکزشدهوبههمیندلیلعمدهجریانهابرای

بهرهمندیازانواععملکردها،بهسمتمشهداست.
3 برای. سکونتگاهی کانونهای تــوان و تــاش میزان

بهرهمندیازدیگرکانونها
کانونها،مانندعشقآبادومیامی، کهدرمقایسهبرخی بهطوری
روستای برعکس عشقآباد کرد؛ مشاهده را تفاوت این میتوان

گرفتهاست. کمتریازتوانزیارتیخودبهره میامی،بهصورت
کهبهتوسعه اینعواملمیتوانددرتدویناصولوراهکارهایی
متوازن توسعه شــود. ــع واق مفید بینجامد، منطقهای مــتــوازن
منطقهایازطریقتوجهبهشاخصهایمکانمحوروجریانمحور
روستایی و برایهردوسکونتگاههایشهری و بهطورهمزمان
به میتواند گــالس دا منطقهای راهبردشبکه اســت. انجام قابل
عنواننظریهایقابلتوجهبهمنظوربرنامهریزیمنطقهایدراین
ناحیهموردتوجهواقعشودوشدتتوسعهمدلتکقطبیرابه
سمتشبکهایباجریانهایدوسویه،افقیوعمودیومکمل

هدایتکند.
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