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 تیریمد م،یحر

 ،پیراکالنشهر ،یشهر

 .مشهد کالنشهر

رده و در حال حاضر در کرا تجربه  ینامتوازن یکیزیرشد ف ریاخ یهاسال یها در طآن میمشهد و حر کالنشهر

مراه است. در ه یادیز یبا مشکالت رهیو غ یطیمحستیز ،یاجتماع ،یکالبد ،یاقتصاد ،یتیریابعاد مختلف مد

و کژ  سوکیمشهد از  کالنشهربدنه  رشهر د میحر یو مهاجرت و ادغام روستاها تیجمع شیافزا کالنشهر نیا
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 مقدمه
 شهرها از بسیاری اما یافته نماید،توسعه را کشورها و را شکوفا شهرها که دارد را این شهرنشینی قابلیت توسعه

ندارند )گزارش وضعیت شهرهای جهان،  را توسعه شهری با همراه هایپذیرش چالش آمادگی جهان نقاط در اقصی

یابند، تأثیرات (. توسعه شهرها اثرات متنوعی را بر نواحی شهری و روستایی دارد. هر چه شهرها توسعه بیشتری می2016

شهر شهرها و افزایش (. گسترش کالن1392زاده، کنند )هادیر اطراف خود منتقل میخود را در نواحی دورتری د

های از آستانه جمعیتی و آستانه اکولوژیکی موجب افزایش هزینه شهر به هر دلیلی پس از گذرازاندازه تمرکز کالنبیش

(. 1395دانشپور و تارانتاش، شود )عبدیی، اقتصادی و محیطی میاجتماعی، اقتصادی و محیطی در مقابل منافع اجتماع

روی در ه پیشگیرد و منجر بها معرض توسعه محیط شهری قرار میهرحال با افزایش جمعیت در این شهرها، حریم آنبه

های طور اخص، سیستمشهرها بهطور اعم و کالن، شهرها بهنیباوجودا(. 1395مقدم، شود )محسنیها میحومه آن

ها با آن شدهیزیربرنامهای هستند که مدیریت و هدایت کالبدی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده

شهری را بر همین اساس، چنین دگرگونی فضایی درون(. 1395رو است )براتی و دیگران، دشوارهای بسیاری روبه

 Yu etهای پیچیده، میان عوامل مختلف رفتاری و ساختاری در شهرها دانست )کنشی برهمتوان نتیجهمی

al,2011,600; Mallinns et al, 2011:312; Thapa and Murayama, 2010:74.) 

. اندجادشدهیاها پیرامون شهرها در اجرای سیاست مدیریت و مهار توسعه شهرها و جلوگیری از گسترش ناموزون آن

جا محتوای یکسانی نداشته است. اغلب در این زمینه به سه سیاست مشخص وجود، این سیاست همیشه و همهبااین

اند از: حریم به ( که عبارتPendall et al. 2002; Bengstonet al 2004; Bengston et al, 2006شده است )اشاره

 معنای مرزهای توسعه شهری؛ حریم به معنای مرزهای خدمات شهری؛ و حریم به معنای کمربند سبز.

وسازهای غیرمجاز عنوان ابزاری برای محدود کردن ساختاز پیرامون و حریم شهرها برای تأمین نیازهای شهر و به

شود. عالوه بر زمین، حریم فضای مناسبی برای استقرار صنایع متنوع و مزاحم شهری است که امکان فعالیت می استفاده

(. بحث پیرامون و حریم شهر در حال حاضر یکی از 1395ها در محدوده شهرها وجود ندارد )سرور و بافرانی، آن

است که به چند مورد آن  شدهانجام یهاپژوهش یهانهیزممهم میان اندیشمندان و محققان بوده و در این  یهابحث

کارکردی در پهنه  -ای با عنوان: تحلیل راهبردی تحوالت فضایی ( در مقاله1394. بحیرایی و دیگران )شودیماشاره 

اهدف شهر تهران؛ به بررسی تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی بین شهرها با نواحی پیرامونی بحریم جنوبی کالن

اند شهر تهران پرداختههای ری و اسالمشهر در پهنه جنوبی کالنکارکردی شهرستان –تحلیل راهبردی تحوالت فضایی 

اند که عدم انتقال ها و تهدیدها به این نتیجه رسیدهو درنهایت پس از بررسی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت

ها و روستاهای داخل محدوده در جایگاه دوم و مستقل ین دهیاریهای نظامی در جایگاه نخست، عدم هماهنگی بپادگان

هایی مانند ترین نقاط ضعف تلقی گردیده و همچنین مؤلفهعنوان مهمبودن و افزایش بارگذاری ساختمانی و جمعیتی به

ودن سرمایه های اخیر و دسترسی مناسب به خدمات و باال بتوجه روزافزون به حریم شهرها و روستاها بخصوص در سال

های فضای باز در اطراف اند. همچنین استفاده از پتانسیلترین نقاط قوت ذکر کردهعنوان مهمگروهی بهاجتماعی درون

عنوان فرصت شهر تهران بهوساز در روستاهای مجاور حریم کالنشهر و غیره، رعایت اصول ساختشهرهای اسالم

ها باهدف های نظامی، تغییر کاربریها بر پادگاندم نظارت مستقیم شهرداریهایی مانند عشده و درنهایت مؤلفهشناخته

ترین نقاط عنوان مهممنافع اقتصادی و همچنین عدم مطالعات جامع در زمینه مخاطرات طبیعی در محدوده حریم، به
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های مدیریت و بررسی مؤلفهعنوان مطالعه ای به( در مقاله1394. بابایی و ابراهیمی )اندشدهشناختهتهدید در منطقه 

ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری در یکپارچه در شهر اصفهان؛ تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان

سازی مدیریت اند که بستر مناسب برای پیادهاند و به این نتیجه رسیدهحوزه مدیریت شهری موردمطالعه قرار داده

های اجرایی شهر اصفهان وجود دارد. ولی دستیابی به مدیریت یکپارچه، بین دستگاهیکپارچه و همچنین تعامل جهت 

( 1395نیا و میرزاده )افشار اند.در حال حاضر مدیریت شهری اصفهان یکپارچه نیست و در این زمینه پیشنهادهایی داده

 50های جامع شهرهای کمتر از حای تحت عنوان: راهکارهای تعیین اندازه و سطح بهینه حریم شهرها در طردر مقاله

ها و همچنین بررسی ویژه حریم آنهزار نفر به 50های شهرهای کمتر از هزار نفر، به بررسی تعیین دقیق مرز محدوده

 100های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از شورای عالی شهرسازی و معماری که تفویض اختیار تصویب طرح 7ماده 

اند که در اند و به این نتیجه رسیدهنقد مصوبه ذکرشده پرداخته باهدفها ریزی و توسعه استانههزار نفر به شورای برنام

هزار نفر بیشتر مسائل اقتصادی مدنظر بوده، همچنین حریم بیشتر شهرهای موردبررسی، به  50تعیین حریم شهرهای زیر 

د موردبازنگری قرار گیرد و تجدیدنظر در رسد مصوبه یادشده بایشده است، پس به نظر میشکلی نامناسب طراحی

های تعیین اندازه حریم شهرها در چارچوب منطقی برای توسعه آینده و بر مبنای شرایط خاص کالبدی، مالک

اند. منظور رفع مسائل و مشکالت، راهکارهایی پیشنهاد دادهمحیطی، اقتصادی و حتی سیاسی انجام شود؛ و بهزیست

ترین بررسی مشکالت مدیریت سیاسی فضا در حریم شهر تهران، مهم عنوانبهای در مقاله (1395رحمتی و احمدی )

اند که بیشتر اند و به این نتیجه رسیدهقرار داده یموردبررسشهر تهران مشکالت حریم شهر و تأثیر آن را بر کالن

مدیریت  ازنظرت حریم شهر که گیرد و دیگر اینکه مشکالمشکالت آتی شهر تهران امروزه در حریم شهر شکل می

یابند و متأسفانه مسئله حریم شهر تهران چنان سیاسی فضا عمدتاً در حریم شهر هستند در آینده به شهر تهران انتقال می

حلی متصور بود و در آخر توان برای آن راهنمی یآسانبهشده که  دهیچیپدرهمدر گرداب سوء مدیریت مدیران شهری 

 1386سند حریم پایتخت و احکام مربوط به آن را که یکی از اسناد مهم طرح جامع تهران )مصوب تسریع در اجرای 

بررسی مسائل  عنوانبهای ( در مقاله1397اند. انوری و دریاباری )شورای عالی شهرسازی و معماری( را پیشنهاد داده

کالبدی و جمعیتی، به بررسی مسائل مدیریتی شهر تهران در ارتباط با روند فعلی و آتی تحوالت مدیریتی حریم کالن

شهر تهران پرداخته و نتایج گویایی آن است که عدم مشارکت مردمی در و تحوالت کالبدی و جمعیتی حریم کالن

اند از مسائل دیگر که در رتبه ها رتبه اول را بین مسائل مورد ارزیابی به دست آوردهصیانت از حریم و تغییر کاربری

دارد عدم تدقیق محدوده شهری تهران و کنترل مستمرمی باشد و کمبود نیروی متخصص در امر مدیریت دوم قرار 

های آخر قرار دارند. خلیجی و شهری حریم شهر تهران، حاکمیت نگاه بخشی بر مدیریت جمعیت و فعالیت در رتبه

ها بر تحقق مدیریت یکپارچه اثرگذاری آن ها و میزانای تحت عنوان تحلیلی بر انواع تفرق(، در مقاله1396دیگران، )

بندی قرار داده و به این جمع یموردبررسهای پیش رو آن را شهر تهران و چالشحریم پایتخت، نحوه مدیریت کالن

های موردمطالعه وجود دارد؛ درنهایت در جهت بهبود و تسریع مدیریت یکپارچه اند که رابطه معناداری بین مؤلفهرسیده

 اند.شنهادهایی ارائه دادهحریم پی

بها، اراضی با توجه به افزایش مداوم تقاضای زمین و از سوی دیگر محدودیت و کاهش مداوم این کاالی گران

های اجتماعی بدل شده است )بحیرایی و دیگران، اندوزی و تشدید نابرابریهای ثروتحریم شهرها به یکی از مؤلفه
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پذیر مدیریت یکپارچه است فوق نیازمند یک ساختار منسجم، هدفمند، انعطاف وفصل مشکالت و تعارضات( حل1394

( و با مدیریت مؤثر، منسجم و جامع یا یکپارچه در حفظ و صیانت از آن بسیار مؤثر خواهد 1396)خلیجی و دیگران 

فیایی یک مدیریت شهرها هم به لحاظ عملکردی و هم به لحاظ قلمرویی و جغرابود. لذا، وضعیت مدیریت حریم کالن

ریزی و اجرای مدیریت یکپارچه و هماهنگی وجود ندارد لذا گذاری، برنامهمتفرق است و در این نواحی، سیاست

شود. )پیمان کارگیری نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری در این نواحی کاماًل احساس میضرورت استفاده و به

ها نیست. یکپارچگی و های دولتی به شهردارییازی به واگذاری تصدیبرای مدیریت حریم ن .(1393مهر نژاد بورا 

ریزی و برنامه ازنظرهای شهری محدوده زیرپوشش یک مدیریت، صرفاً کردن همه حریمجامعیت موردنظر، تنها جمع

 توان از طریق ترکیبهای ملی و محلی را میحفاظت و نظارت است. در این مدیریت، موجبات مشارکت سازمان

(. در کشور ایران نگرش اقتصادمحور و مدرن، باعث خسارات و 1397اعضای شورای سازمان فراهم آورد )انوری، 

های جدی به این مناطق شده است. نگرش مرکز پیرامون با محوریت شهر مرکزی و عدم توجه به مدیریت آسیب

ترین دالیل نابسامانی و توسعه ناموزون ق، از مهمهای غلط اتخاذشده برای این مناطریزی مناطق پیرامون و سیاستبرنامه

ای از مشکالت شهرهای ایران ریشه در مناطق روستایی حریم شهرها دارد. شهرهای ایران بوده است بنابراین بخش عمده

فقدان اتخاذ راهبرد خاص از سوی دولت و رهاشدگی حریم شهرها موجب از بین رفتن گسترش قانونمند شهرها شده 

 (. 1394)بحیرایی و همکاران ده تبدیل نموده استشهرها به محلی برای ایجاد معضالت پیچی و حریم

طبیعت  سبز از حفاظت شهر کهکالن پیرامون ایاست؛ گستره (Green Belt) سبز کمربند مفهوم معادل حریم،

 دارد؛ تام ضرورت هاکاربری سایر به آن در واقع اراضی طبیعی کاربری شدنتبدیل از جلوگیری و است اصل آن

 تعریف هستند. این همآن تقویت موجب بساچه ندارند و منافات طبیعت از حفاظت رسالت با که هاییمگر کاربری

 حریم در اینکهم که هاییسکونتگاه کنونی محدوده قانونی درون جمعیت مندنظام افزایش و حیات ادامه منافاتی با

 ندارد. اند،شدهواقع

 اند از:امروز، در تجارب شهرسازی کشور، دو تعریف برای حریم رایج بوده است که عبارت تا به

 ؛ساله( 25ذخیره گسترش آینده شهرها )محدوده توسعه  -الف

 (.1394)اسد بیگی، هارسانی شهرداریمحدوده خدمات -ب

المللی برنامه مدیریت شهری بانک جهانی و مرکز از سوی سازمان بین 1970مفهوم مدیریت شهری پس از دهه 

طورجدی مطرح شد )کاظمیان و توسعه بهسازمان ملل، جهت بهبود مدیریت رشد شهرها در کشورهای درحال

ریت شهری ناشی از حرکت شیوه شدن چنین مفهوم و اصطالحی از مدیریت در قالب مدی(. مطرح1391میرعابدینی، 

وسیله توسعه شهری به باهدفتر های محلیمدیریت متمرکز به سمت مدیریت غیرمتمرکز در چارچوب مدیریت

 (.1390باشد )پرهیزکار و فیروزبخت، های محلی میسازمان

شود که پذیرش عام ای در جامعه شهری نهادینه گونهبرای تحقق مدیریت یکپارچه شهری، الزم است این مفهوم به

ها و فضاهای شهری بپذیرند که برای هماهنگی میان فعالیت خود، الزم های مختلف عامل در محیطو دستگاه داکردهیپ

تفاوت و تنوع زیاد زمینه  رغمبهاست از یک نظام واحد یکپارچه مدیریت شهری تبعیت کنند. این یکپارچگی، 

دهند، اهداف مشترکی در یک شهر بزرگ داند که عبارت است از توسعه میهای مختلف انجام هایی که دستگاهفعالیت
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های مناسب برای زندگی مردم فراهم کند ای که محیطگونهیکپارچه و پایدار شهری و نیز مدیریت فضاهای شهری به

 (.1389)مطوف، 

ه دنبال الگوی نوینی جهت پردازان و مدیران شهری بتفرق و چندپارگی در نظام مدیریت شهری باعث شد که نظریه

 :Chakrabarty, 2001غلبه بر این الگوی متفرق مدیریتی باشند تا شهر را به سمت الگوی توسعه پایدار قرار دهند )

گذار مؤثر گیر و سیاستسو و عوامل تصمیمشهری از یک یوزندگ(. این تعدد و تکثر عناصر و ابعاد مختلف شهر 332

دیریت یکپارچه محسوب ریزی و مآن از سوی دیگر تهدید بالقوه بزرگی در برنامه در ساخت شهر و هدایت توسعه

ریزی شهری، سازی برنامه(؛ بنابراین مدیریت یکپارچه شهری به معنای یکپارچه1387پور و اسدی، شود )برکمی

 (.1390ینی،کاظمیان و میرعابدسازی نهادی و سازمانی است )ها و یکپارچهسازی تأمین زیرساختیکپارچه

شهر مشهد عواملی مانند رشد فزاینده جمعیت و مهاجرت از روستا به شهر، ادغام روستاهای با توجه به اینکه در کالن

های کشورهای همسایه برای خرید پیرامون در بافت فیزیکی شهر، همچنین وجود مهاجرین افغانی و اخیراً هجوم عرب

فیزیکی و تغییر  ازحدشیبتر سوء مدیریت باعث گسترش از همه مهم شهر مشهد وهای اطراف کالنو تصرف زمین

شهر شده است، ازآنجاکه برخی از روستاهای اطراف مشهد با رشد جمعیت مواجه کاربری اراضی پیرامون در این کالن

هستند و ظرفیت شهر شدن در آینده نزدیک را دارند و از طرفی با توجه به مشکالت و نابسامانی پیرامون شهر در حوزه 

ی و حوزه مدیریت، این پهنه نیازمند عزم جدی برای تحقق مدیریت یکپارچه و ریزقوانین و مقررات، حوزه برنامه

باشد، راهبردی خاص برای نظارت و فائق آمدن بر مشکالت روزافزون بر پیرامون و حریم تحت مدیریت واحد می

ای تر از سطح مداخلهشهر مشهد، ارائه راهبردی فراترین عامل دستیابی به مدیریت یکپارچه در مناطق پیرامونی کالنمهم

گیری و همچنین اجرا در کنار هم باشد که بتوان تمام بازیگران را در فرایند تصمیم سازی و تصمیمبخشی نگر می

و در بحث مدیریت یکپارچه زمانی موفق خواهیم بود که کارگزاران دولتی در استانداری، فرمانداری و وزارت  قرارداد

 گاه اقتصادی و تجاری نباشد.کشور نگاهشان به حریم شهرها، ن

باشد و سعی دارد شهر مشهد میبنابراین هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی وضع موجود پیرامون و حریم کالن

های پیش روی پیرامون و چندمعیاره و با تحلیل شرایط موجود از چالش یهایریگمیتصمهای با استفاده از تکنیک

ریزی دقیق و حفظ و صیانت و عزم ملی همه مسئولین و مجریان و این امر نیازمند برنامهشهر مشهد بکاهد و حریم کالن

 شهر مشهد را با مدیریت مناسب به سمت توسعه پایدار و یکپارچه هدایت کند.باشد تا حریم کالنهای مرتبط میارگان

 

 شناسیروش
اطالعات از مطالعات  یآورجمع یاست. برا یلیتحل یفیروش توص ازلحاظو  یهدف کاربر ازلحاظحاضر  قیتحق

خوب  ییحکمروا ،یتیریمد ،یکالبد ،یاجتماع ،یمؤلفه )اقتصاد 6پژوهش تعداد  نیاست. در ا شدهگرفتهکتابخانه بهره 

 زانریو برنامه رانیشد. تعداد متخصصان و مد قرارگرفته یابیشاخص مورد ارز 68( و تعداد یطیمحستیو ز یشهر

 فیدر قالب ط یاپژوهش پرسشنامه نی. در ااندشدهانتخابساده  یتصادف صورتبهنفر  40پژوهش به  نیدر ا یشهر

شد و سپس با استفاده از  ی( طراحادیز یلی= خ5و  ادی= ز4= متوسط؛ 3= کم؛ 2کم؛  یلی= خ1) یانهیپنج گز کرتیل

.  دیها گردآن لیوتحلهیاقدام به تجز باشد،یچند شاخصه م یریگمیتصم کیتکن کی(که cocoso) وسوروس کوک
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 سیماتر-میتصم سیماتر جادیا -1آن در ادامه آورده شده است:  یسازادهیپروش کوکوسو به صورت خالصه مراحل 

 سیماتر ارهیچند مع یریگمیتصمشالوده هر روش  درواقعاست  ارهیچند مع یریگمیتصممرحله هر روش  نیاول میتصم

 ارهایو مع هانهیگزتعداد  باشدیم ارهایمساله بر اساس مع هاینهیگز یابیارز درواقعکه  باشدیمآن روش  میتصم

باشد  یجنبه کم تواندیمهم  زین کندیماخذ  ارینسبت به هر مع نهیکه هر گز یازاتیامت نیندارد همچن یخاص تیمحدود

صورت  میتصم سیماتر یساز اسیمق یب ای یسازنرمال: در مرحله دوم میتصم سیماتر یسازنرمال-2. یفیهم جنبه ک

 یکه وجود دارد دو پارامتر اصل یبر اساس روابط درواقعبخش  نی: در اWPMو  WSM ریمحاسبه مقاد -3. ردیگیم

مرحله بر اساس  نیدر ا هایاستراتژ اساسبر  هانهیگز ازیامت نییتع-4. شودیمحاصل  یجمع وزن و ضرب یعنیروش  نیا

 نی: در ایینها ازیامت نییتع -5. شودیمحاصل  نهیهر گز یبرا ازیسه نوع امت درواقعاست  شدهیمعرفکه  یاستراتژ 3

 .شودیمحاصل  نهیهر گز یینها ازیمرحله قبل، امت یاستراتژ 3 ازیکردن امت یکیمرحله با 

مساحت  لومترمربعیک 34000شهر کالن  نیاست. ا یایران و مرکز استان خراسان رضو یدر شمال شرق یشهر مشهد

 قهیدق 43درجه و  35و  ییایطول جغراف قهیدق 36درجه و  60تا  قهیدق 15درجه و  59  ییایجغراف تیدارد. از لحاظ موقع

شهر کالن راشهریکشور پ یاسیس ماتیو تقس 1است. بر اساس جدول  شدهواقع ییایعرض جغراف قهیدق 8درجه و  37تا 

ساکن است)مرکز  تیهزار نفر جمع 172از  شیمساحت ب نیوسعت دارد. در ا مربعلومتریهزار ک 86000مشهد حدوداً 

شهر مشهد است کالن راشهریپ یشمال یهادر قسمت یتیتراکم جمع نیشتریب تیتعداد جمع نی(. از ا1395 ران،یآمار ا

شهر تا کالن یقرق یکشف، حدفاصل محدوده منفصل شهر یروستا یدر شمال و حوال تیجمع یسه کلون کهیطوربه

 یشهر مشهد حوالتوس تا کالن یآباد و حدفاصل محدوده منفصل شهردهرود و همت یروستاها یمشهد در حوال

 یادیز یتیتمرکز جمع راشهریپ یهاقسمت ریاست. در سا گرفتهشکلکال زرکش، زرکش، باغون آباد و ...  یروستاها

 نیدر چهار سکونتگاه آن ساکن هستند)مهندس یاندک یتیشهر که جمع یجنوب یهاخصوصاً در قسمت شودینم دهید

 یاسیس ماتیتقس ثیشهر مشهد از حکالن یراشهریپ ران،یمرکز آمار ا نی(. بر اساس اطالعات آخر1397مشاور اوت، 

 . باشدیدهستان م 7بخش و  5و مشتمل بر  زیشاند -بهشامل دو شهرستان مشهد و طرق
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 شهر مشهد . نقشه وضعیت موجود حریم کالن1شکل 

 مأخذ: مهندسان مشاور معمار و شهرساز

 

 سیاسی کشور-شهر مشهد بر اساس تقسیمات اداریبررسی جایگاه حریم کالن .1جدول 

 نام دهستان نام بخش نام شهرستان جمعیت وسعت تقریبی

 طوس مرکزی مشهد 172812 هکتار 86000

 تبادکان 

 کنویست 

 درزاب

 میان والیت

 میامی رضویه

 سرجام احمدآباد بینالود

 طرقبه طرقبه

 شاندیز شاندیز

 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 
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های گذشته های واقع در پیراشهری و روند تغییر و تحوالت آن در سالبررسی وضعیت پراکندگی سکونتگاه

جواری با رودخانه کشف رود، بستر طبیعی مناسب برای مندی از مرقد مطهر امام رضا، همواسطه بهرهشهر مشهد بهکالن

گیری نون از جذابیت زیادی برای شکلهای گذشته تاکسکونت، حاصلخیزی اراضی کشاورزی و ... از سال

ها تحت تأثیر تغییرات های مختلف در پیرامون خود برخوردار بوده است. این در حالی است که این سکونتگاهسکونتگاه

های پیرامونی همواره در شهر مشهد و شهرها و شهرستاندر شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره کالن

های جدید گیری سکونتگاهها، شکلرویه آنها، رشد بیتغییر در پراکندگی سکونتگاه کهیطوربهاند ولحال تغییر و تح

های روستایی رود که تغییرات در سکونتگاهها به شمار میهای در این سالهای نظام سکونتگاهترین ویژگیو غیره از مهم

 شهر مشهد نیز شده است.ی اجتماعی، اقتصادی و غیره کالنهاپیرامون همواره موجب تغییر در بافت کالبدی، ویژگی

 

 های تحقیقیافته
 شهر مشهدکالن میدر حر یو فرهنگ یاجتماع هایشاخص یبررس

. اندذکرشدهشهر مشهد کالن میدر حر رگذاریتأث یو فرهنگ یاجتماع یهاشاخص نیترمهم 2در جدول شماره 

پرداخته شد و  میتصم سیماتر یسازاطالعات حاصل از نظرات خبرگان، اقدام به نرمال یآوربعد از جمع  کهیطوربه

 است. شدهارائهآن در جدول شماره  جینتا

 سازی ماتریس اعدادنرمال .2جدول 

 هاشاخص
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

 25/0 462/0 714/0 1/0 9/0 شهر مشهدتراکم باالی جمعیت در حریم کالن

 313/0 308/0 1 6/0 3/0 شهر مشهدرویه جمعیت در حریم کالنافزایش بی

هویتی اجتماعی شهرهای واقع در حریم تضعیف فرهنگ روستایی و افزایش بی

 شهر مشهد
0 4/0 0 769/0 688/0 

 375/0 308/0 0 6/0 9/0 های اجتماعی در پهنه حریم مشهدباال آسیب

اجتماعی بین ساکنین روستاها و شهرهای واقع افزایش دوگانگی و جدایی گزینی 

 در حریم شهر مشهد
1 4/0 429/0 538/0 063/0 

 0 1 857/0 3/0 3/0 پایین بودن امنیت شهروندان در راستای مهاجرت باال

ضعف و افول سرمایه اجتماعی در بین جوانان و شهروندان ساکنین حریم شهر 

 مشهد
7/0 1 143/0 308/0 188/0 

شهر یک حلقه مفقوده در ساماندهی حریم کالن عنوانبهعدم مشارکت مردم 

 مشهد
4/0 3/0 429/0 769/0 313/0 

 1 0 286/0 1/0 6/0 شهر مشهدپایین بودن سرمایه اجتماعی در حریم کالن

 ./5 0 714/0 5/0 7/0 باال بودن مهاجرت در حریم نسبت به سایر مناطق شهر

 375/0 538/0 714/0 0 7/0 بهداشتی در حریم شهر مشهدپایین بودن سطح فضاهای 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

ها در ماتریس گردید و این مقدار برابر با جمع مقادیر ضرب وزن شاخص Sدر قسمت بعد اقدام به محاسبه مقدار 

 شده است.نشان داده 3نرمال است و نتایج آن در جدول شماره 
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 Sمحاسبه مقدار  .3جدول

 هاشاخص
خیلی 

 زیاد
 S خیلی کم کم متوسط زیاد

125/0 شهر مشهدتراکم باالی جمعیت در حریم کالن  012/0  117/0  112/0  084/0  450/0  

042/0 شهر مشهدرویه جمعیت در حریم کالنافزایش بی  071/0  163/0  075/0  105/0  456/0  

هویتی اجتماعی شهرهای تضعیف فرهنگ روستایی و افزایش بی

 واقع در حریم شهر مشهد
000/0  047/0  000/0  187/0  231/0  465/0  

125/0 های اجتماعی در پهنه حریم مشهدافزایش آسیب  071/0  000/0  075/0  126/0  397/0  

افزایش دوگانگی و جدایی گزینی اجتماعی بین ساکنین روستاها و 

 شهرهای واقع در حریم شهر مشهد
139/0  047/0  070/0  131/0  021/0  408/0  

042/0 پایین بودن امنیت شهروندان در راستای مهاجرت باال  036/0  140/0  243/0  000/0  460/0  

ضعف و افول سرمایه اجتماعی در بین جوانان و شهروندان ساکنین 

 حریم شهر مشهد
097/0  119/0  023/0  075/0  063/0  377/0  

یک حلقه مفقوده در ساماندهی حریم  عنوانبهعدم مشارکت مردم 

 شهر مشهدکالن
056/0  036/0  070/0  187/0  105/0  453/0  

083/0 شهر مشهدپایین بودن سرمایه اجتماعی در حریم کالن  012/0  047/0  000/0  337/0  478/0  

097/0 باال بودن مهاجرت در حریم نسبت به سایر مناطق شهر  059/0  117/0  000/0  168/0  441/0  

097/0 پایین بودن سطح فضاهای بهداشتی در حریم شهر مشهد  000/0  117/0  131/0  126/0  471/0  

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

گردید که این مقدار برابر با جمع مقادیر ماتریس نرمال به توان وزن معیارها  pدر این مرحله نیز اقدام به محاسبه مقدار 

 (.4است)جدول 

 Pمقدار. محاسبه 4جدول 

 P خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد هاشاخص

9855/0 شهر مشهدتراکم باالی جمعیت در حریم کالن  7611/0  9465/0  8289/0  6272/0  9855/0  

8461/0 شهر مشهدرویه جمعیت در حریم کالنافزایش بی  9412/0  1 7512/0  6761/0  8461/0  

اجتماعی هویتی تضعیف فرهنگ روستایی و افزایش بی

 شهرهای واقع در حریم شهر مشهد

0 8970/0  0 9383/0  8815/0  0 

9855/0 های اجتماعی در پهنه حریم مشهدافزایش آسیب  9412/0  0 7512/0  7189/0  9855/0  

افزایش دوگانگی و جدایی گزینی اجتماعی بین ساکنین 

 روستاها و شهرهای واقع در حریم شهر مشهد

1 8970/0  8707/0  8605/0  3934/0  1 

8461/0 پایین بودن امنیت شهروندان در راستای مهاجرت باال  8670/0  9751/0  1 0 8461/0  

ضعف و افول سرمایه اجتماعی در بین جوانان و شهروندان 

 ساکنین حریم شهر مشهد

9517/0  1 7275/0  7512/0  5693/0  9517/0  

یک حلقه مفقوده در  عنوانبهعدم مشارکت مردم 

 شهر مشهدساماندهی حریم کالن

8806/0  8670/0  8707/0  9383/0  6761/0  8806/0  

9316/0 شهر مشهدپایین بودن سرمایه اجتماعی در حریم کالن  7611/0  8148/0  0 1 9316/0  

9517/0 باال بودن مهاجرت در حریم نسبت به سایر مناطق شهر  9211/0  9465/0  0 7920/0  9517/0  

9517/0 پایین بودن سطح فضاهای بهداشتی در حریم شهر مشهد  0 9465/0  8605/0  7189/0  9517/0  
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 (دشت و همکارانشاهی ...)چالشواكاوی نظام تحوالت و 

 

شده که نتایج آن پرداخته Ka, Kb, Kcها بر اساس سه استراتژی در گام بعدی اقدام به تعیین نمره ارزیابی شاخص

 .است 5به شرح جدول شماره 

 

 Ka, Kb, Kcهای استراتژی .5جدول 

هاشاخص  Ka Kb Kc 

شهر مشهدتراکم باالی جمعیت در حریم کالن  100/0  720/2  976/0  

شهر مشهدرویه جمعیت در حریم کالنافزایش بی  102/0  762/2  991/0  

هویتی اجتماعی شهرهای واقع در حریم شهر مشهدتضعیف فرهنگ روستایی و افزایش بی  069/0  235/2  676/0  

حریم مشهد های اجتماعی در پهنهافزایش آسیب  083/0  304/2  805/0  

افزایش دوگانگی و جدایی گزینی اجتماعی بین ساکنین روستاها و شهرهای واقع در حریم شهر 

 مشهد

097/0  563/2  940/0  

090/0 پایین بودن امنیت شهروندان در راستای مهاجرت باال  578/2  881/0  

ساکنین حریم شهر مشهدضعف و افول سرمایه اجتماعی در بین جوانان و شهروندان   095/0  472/2  929/0  

شهر مشهدیک حلقه مفقوده در ساماندهی حریم کالن عنوانبهعدم مشارکت مردم   102/0  760/2  995/0  

شهر مشهدپایین بودن سرمایه اجتماعی در حریم کالن  087/0  560/2  846/0  

088/0 باال بودن مهاجرت در حریم نسبت به سایر مناطق شهر  501/2  860/0  

086/0 پایین بودن سطح فضاهای بهداشتی در حریم شهر مشهد  529/2  838/0  

 1399پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

 

 است. شدهدادهنشان  6ها در جدول شماره ها گردید که نتایج آنبندی شاخص، در گام آخر به رتبهتیدرنها

 

 های اجتماعیبندی نهایی شاخصرتبه.  6جدول

 رتبه K هاشاخص

شهر مشهدتراکم باالی جمعیت در حریم کالن  909/1  3 

شهر مشهدرویه جمعیت در حریم کالنافزایش بی  938/1  2 

هویتی اجتماعی شهرهای واقع در حریم شهر مشهدتضعیف فرهنگ روستایی و افزایش بی  465/1  11 

های اجتماعی در پهنه حریم مشهدافزایش آسیب  599/1  10 

جدایی گزینی اجتماعی بین ساکنین روستاها و شهرهای واقع در حریم شهر مشهد افزایش دوگانگی و  815/1  4 

773/1 پایین بودن امنیت شهروندان در راستای مهاجرت باال  5 

768/1 ضعف و افول سرمایه اجتماعی در بین جوانان و شهروندان ساکنین حریم شهر مشهد  6 

شهر مشهدیک حلقه مفقوده در ساماندهی حریم کالن عنوانبهعدم مشارکت مردم   940/1  1 

شهر مشهدپایین بودن سرمایه اجتماعی در حریم کالن  738/1  7 

725/1 باال بودن مهاجرت در حریم نسبت به سایر مناطق شهر  8 

718/1 پایین بودن سطح فضاهای بهداشتی در حریم شهر مشهد  9 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته
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 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اولوم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

یک حلقه  عنوانبههای اجتماعی بر اساس کوکوسو بیانگر آن است که عدم مشارکت مردم نتایج حاصل از شاخص

دهد که نقشی و نشان می شدهواقعدر جایگاه نخست  94/1شهر مشهد با کسب امتیاز مفقوده در ساماندهی پیرامون کالن

است. بنابراین، کاهش مشارکت مردم در ساماندهی پیرامون شهر مشهد دیده نشده ریزی پیرامون کالندر فرایند برنامه

تواند در کاهش پایداری در ابعاد مختلف حاشیه و پیرامون شهر تأثیرگذار و نبود بسترهای الزم برای تقویت آن می

است و این  93/1باشد که امتیاز آن شهر مشهد میرویه جمعیت در پیرامون کالنباشد. دومین شاخص افزایش بی

رویه متخصصان و کارشناسان امر از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این افزایش بی ازنظردهد که اخص نشان میش

شهر ساز بسیاری مشکالت اجتماعی را فراهم کند. شاخص تراکم باالی جمعیت در پیرامون کالنتواند زمینهجمعیت می

شهر عبارتی هر چه مقدار تراکم جمعیت در حریم کالن در جایگاه سوم قرار دارد. به 90/1مشهد با اختصاص امتیاز 

کند. درنتیجه این سه شاخص محیطی، اجتماعی و غیره افزایش پیدا میمشهد باال باشد به همان میزان مشکالت زیست

ها برخوردار بوده و در کاهش پایدار و ساماندهی مدیران و کارشناسان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر شاخص ازنظر

های مانند پایین بودن سطح فضاهای شهر مشهد بسیار مؤثر و تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر شاخصپیرامون کالن

های اجتماعی در مناطق پیرامونی کالنشهر مشهد و تضعیف فرهنگ روستایی ؛ باال آسیبموردمطالعهبهداشتی در پهنه 

اند و نشان از اهمیت شدههای آخر واقعشهد در جایگاههویتی اجتماعی شهرهای واقع در حاشیه شهر مو افزایش بی

 شهر مشهد هستند.ها در مدیریت و ساماندهی مناطق پیرامونی کالنها نسبت به سایر شاخصنسبی آن
  شهر مشهدکالن رامونیدر پ یاقتصاد یهاشاخص یبررس

سازی ت خبرگان، اقدام به نرمالای حاصل از نظراآوری اطالعات در قالب طیف لیکرت پنج گزینهبعد از جمع

 است. شدهارائه 7ماتریس تصمیم پرداخته شد و نتایج آن در جدول شماره 

 سازی ماتریس اعدادنرمال .7جدول 

خیلی  هاشاخص

 زیاد

 خیلی کم کم متوسط زیاد

375/0 شهر مشهدهای شغلی در کلیه حریم موجود کالندسترسی نابرابر در فرصت  1 6/0  556/0  0 

125/0 شهر مشهدهای دولتی به حریم کالننگاه سودجویانه بخش  143/0  7/0  556/0  7/0  

75/0 شهر مشهدشده در حریم کالنهای اقتصادی انجامضعف نظارتی روی فعالیت  143/0  6/0  333/0  5/0  

625/0 شهر مشهدهای اسکان مستقر در حریم کالنوجود اقتصاد غیررسمی در کانون  571/0  0 778/0  5/0  

429/0 0 شهر مشهدشهر مشهد نسبت خود کالنامنیت شغلی پایین در حریم کالن  7/0  333/0  8/0  

875/0 شهر مشهدتغییر کاربری بادید و نگرش اقتصادی در بخش غربی حریم کالن  286/0  2/0  556/0  5/0  

125/0 شهر مشهدپایین بودن میزان درآمد افراد ساکن در حریم کالن  1 2/0  111/0  1 

وساز برای به دست آوردن سود بیشتر در پهنه حریم افزایش تخلفات در ساخت

 شهر مشهدکالن

1 143/0  5/0  222/0  5/0  

های مختلف حریم های مختلف در امر کنترل پهنهوجود رقابت باال بین سازمان

 شهر مشهدکالن

25/0  0 7/0  778/0  5/0  

857/0 0 مشهدشهر ضعف اقتصادی خانوار حریم نشینان کالن  1 0 5/0  

625/0 شهر مشهدهای اقتصادی مبتنی بر زمین در حریم کالنضعف بنیان  143/0  5/0  1 1/0  

75/0 شهر مشهدبازی زمین و مسکن در حریم کالنافزایش بورس  429/0  2/0  778/0  3/0  

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته
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 (دشت و همکارانشاهی ...)چالشواكاوی نظام تحوالت و 

 

در ادامه مقاله به خاطر محدودیت تعداد صفحات مقاله، فقط به نتایج نهایی اکتفا گردید. بر این اساس، در گام 

 است. شدهدادهنشان  8ها در جدول شماره ها گردید و نتایج آنبندی شاخصآخر نیز اقدام به رتبه

 

 های اجتماعیبندی نهایی شاخصرتبه.8جدول 

 رتبه K هاشاخص

 9 493/1 شهر مشهدهای شغلی در کلیه حریم موجود کالننابرابر در فرصتدسترسی 

 6 636/1 شهر مشهدهای دولتی به حریم کالننگاه سودجویانه بخش

 3 717/1 شهر مشهدشده در حریم کالنهای اقتصادی انجامضعف نظارتی روی فعالیت

 8 528/1 شهر مشهدکالنهای اسکان مستقر در حریم وجود اقتصاد غیررسمی در کانون

 10 481/1 شهر مشهدشهر مشهد نسبت خود کالنامنیت شغلی پایین در حریم کالن

 2 725/1 شهر مشهدتغییر کاربری بادید و نگرش اقتصادی در بخش غربی حریم کالن

 7 607/1 شهر مشهدپایین بودن میزان درآمد افراد ساکن در حریم کالن

 1 727/1 شهر مشهدوساز برای به دست آوردن سود بیشتر در پهنه حریم کالنساختافزایش تخلفات در 

 11 459/1 شهر مشهدهای مختلف حریم کالنهای مختلف در امر کنترل پهنهوجود رقابت باال بین سازمان

 12 271/1 شهر مشهدضعف اقتصادی خانوار حریم نشینان کالن

 5 654/1 شهر مشهدزمین در حریم کالنهای اقتصادی مبتنی بر ضعف بنیان

 4 705/1 شهر مشهدبازی زمین و مسکن در حریم کالنافزایش بورس

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

های افزایش تخلفات در دهد که شاخصهای اقتصادی نشان مینتایج حاصل از روش کوکوسو در شاخص

شهر مشهد، تغییر کاربری بادید و نگرش اقتصادی وساز برای به دست آوردن سود بیشتر در مناطق پیرامونی کالنساخت

شده در حاشیه و های اقتصادی انجامضعف نظارتی روی فعالیت تیدرنهاشهر مشهد و در بخش غربی پیرامون کالن

اشاره کرد که از اثرگذاری بیشتری در کاهش  528/1و  725/1، 727/1شهر مشهد به ترتیب با امتیازهای پیرامون کالن

شهر مشهد های مانند امنیت شغلی پایین در پیرامون کالنشهر مشهد دارند. از سوی دیگر، شاخصپایداری حریم کالن

شهر های مختلف پیرامون کالنهای مختلف در امر کنترل پهنهشهر مشهد، وجود رقابت باال بین سازماننسبت خود کالن

اند که نسبت شدههای آخر واقعشهر مشهد اشاره کرد که در جایگاهمشهد و ضعف اقتصادی خانوار حریم نشینان کالن

 ردار هستند.به سایر شاخص از تأثیرگذاری کمتری برخو
 

  شهر مشهدکالن رامونیدر پ یکالبد یهاشاخص یبررس

خبرگان  ازنظرها حاصل آوری دادهای اقدام به جمعهای کالبدی در قالب طیف لیکرت پنج گزینهدر بخش شاخص

گان، آوری اطالعات حاصل از نظرات خبرو کارشناسان و مدیران جامعه از محدوده موردمطالعه گردید و بعد از جمع

 است. شدهارائه 9سازی ماتریس تصمیم پرداخته شد و در نتایج آن در جدول شماره اقدام به نرمال
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 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اولوم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 سازی ماتریس اعدادنرمال .9جدول 

 های کالبدیشاخص
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

7/0 کالبدی ازنظرهای واقع در شهر مشهد تغییر چهره روستا  0 4/0  25/0  846/0  

تبع آن عدم زیبایی و هماهنگی در سیما و منظر شهری شهرهای قانونی و بهبی

 شهر مشهدواقع در حریم کالن
3/0  111/0  75/0  1 385/0  

4/0 شهر مشهدگسترش روزافزون اسکان غیررسمی در حریم کالن  111/0  75/0  5/0  615/0  

5/0 0 0 مشهدشهر ها واقع در حریم کالنضعف در تدقیق منطقه بندی کاربری  1 846/0  

7/0 شهر مشهدوساز در حریم کالنناکارآمدی ضوابط ساخت  444/0  5/0  1 0 

889/0 1 شهر مشهدها در محدوده حریم کالنتنوع سکونتگاه  125/0  0 308/0  

556/0 0 شهر مشهدیابی نامناسب تجهیزات و تأسیسات موجود در حریم کالنمکان  0 75/0  923/0  

شهر مشهد برای صدور مجوز و نظارت واحد در حریم کالننبود مدیریت 

 برساخت و ساز
3/0  1 25/0  125/0  615/0  

7/0 شهر مشهدهای روستایی پراکنده در محدوده حریم کالنوجود سکونتگاه  444/0  125/0  875/0  308/0  

556/0 0 شهر مشهدهای خرد در حریم کالنرویه سکونتگاهگسترش بی  25/0  5/0  923/0  

شهر ها واقع در حریم کالنکارکردی سکونتگاه-گسیختگی ساختاریازهم

 مشهد
5/0  111/0  125/0  5/0  923/0  

وسازهای غیرمجاز واقع در عدم اقتدار الزم برخی نهادهای قدرت در ساخت

 شهر مشهدحریم کالن
5/0  556/0  5/0  375/0  462/0  

2/0 مشهدشهر ونقل عمومی در حریم کالنهای حملضعف زیرساخت  0 1 75/0  5385/0  

های مختلف حریم ونقل عمومی در بخشعدم دسترسی مناسب به حمل

 شهر مشهدکالن
7/0  778/0  0 25/0  5385/0  

های ها در حریم در برابر مخاطرات طبیعی در کلیه بخشکیفیت پایین ابنیه

 مختلف حریم
2/0  333/0  5/0  625/0  692/0  

4/0 زیربنایی توسط متولیانضعف در تأمین تأسیسات   0 75/0  0 1 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 است. شدهدادهنشان  10ها در جدول شماره ها گردید که نتایج آنبندی شاخص، در گام آخر به رتبهتیدرنها

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 212 

 

 (دشت و همکارانشاهی ...)چالشواكاوی نظام تحوالت و 

 

 های کالبدیبندی نهایی شاخصرتبه .10جدول 

 رتبه K هاشاخص

 9 593/1 در شهر مشهد از نظر کالبدیهای واقع تغییر چهره روستا

شهر تبع آن عدم زیبایی و هماهنگی در سیما و منظر شهری شهرهای واقع در حریم کالنقانونی و بهبی

 مشهد
712/1 7 

 6 748/1 شهر مشهدگسترش روزافزون اسکان غیررسمی در حریم کالن

 15 382/1 مشهد شهرها واقع در حریم کالنضعف در تدقیق منطقه بندی کاربری

 11 573/1 شهر مشهدوساز در حریم کالنناکارآمدی ضوابط ساخت

 12 543/1 شهر مشهدها در محدوده حریم کالنتنوع سکونتگاه

 14 408/1 شهر مشهدیابی نامناسب تجهیزات و تأسیسات موجود در حریم کالنمکان

 1 798/1 مجوز و نظارت برساخت و سازشهر مشهد برای صدور نبود مدیریت واحد در حریم کالن

 5 768/1 شهر مشهدهای روستایی پراکنده در محدوده حریم کالنوجود سکونتگاه

 8 632/1 شهر مشهدهای خرد در حریم کالنرویه سکونتگاهگسترش بی

 4 791/1 شهر مشهدها واقع در حریم کالنکارکردی سکونتگاه-گسیختگی ساختاریازهم

 3 793/1 شهر مشهدوسازهای غیرمجاز واقع در حریم کالنالزم برخی نهادهای قدرت در ساخت عدم اقتدار

 13 524/1 شهر مشهدونقل عمومی در حریم کالنهای حملضعف زیرساخت

 10 584/1 شهر مشهدهای مختلف حریم کالنونقل عمومی در بخشعدم دسترسی مناسب به حمل

 2 794/1 های مختلف حریمدر برابر مخاطرات طبیعی در کلیه بخش ها در حریمکیفیت پایین ابنیه

 16 360/1 ضعف در تأمین تأسیسات زیربنایی توسط متولیان

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

های مانند نبود مدیریت واحد در شهر مشهد گویایی آن است که  شاخصهای کالبدی در کالنبررسی شاخص

در برابر  موردمطالعهها در پهنه شهر مشهد برای صدور مجوز و نظارت برساخت و ساز، کیفیت پایین ابنیهپیرامون کالن

وسازهای های مختلف پیرامون شهر و عدم اقتدار الزم برخی نهادهای قدرت در ساختمخاطرات طبیعی در کلیه بخش

( 793/1( و )794/1(، )798/1شهر مشهد به ترتیب امتیازهای حاصل از روش کوکوسو )غیرمجاز واقع در محدوده کالن

های زیادی را در این گذاری زیادی دارند و فضای کالبدی را با چالشبر دامنه عدم پایداری محدوده موردمطالعه تأثیر

یابی نامناسب تجهیزات و تأسیسات موجود در حریم های مانند مکانمحدوده مواجه ساخته است. از سوی دیگر شاخص

در تأمین شهر مشهد و ضعف ها واقع در حریم کالنبندی کاربریشهر مشهد، ضعف در تدقیق منطقهو پیرامون کالن

 اند.های آخر واقع شدهتأسیسات زیربنایی توسط متولیان اشاره کرد که در جایگاه

 

  شهر مشهدکالن رامونیدر پ یتیریمد هایشاخص یبررس

است.  شدهدادهنشان  11ها در جدول شماره ترین آنمورد شناسایی شدند و مهم 16های مدیریتی در بخش شاخص

ای )لیکرت( با استفاده از نظرات خبرگان و مدیران شهری مه در قالب اعداد کمی پنج گزینهبعد اقدام به تهیه پرسشنا

سازی ماتریس تصمیم گردید و نتایج آن آوری اطالعات حاصل از نظرات خبرگان، اقدام به نرمالگردید و بعد از جمع

 است. شدهارائه 11در جدول شماره 
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 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اولوم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 سازی ماتریس اعدادنرمال .11جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد هاشاخص

عملکردی،  ازلحاظالجزایری حریم شهر مشهد مدیریت مجمع

 قلمرویی و جغرافیایی
333/0  571/0  917/0  25/0  524/0  

شهر مشهد با روستاهای مجاور، طرقبه و تداخل مرز حریم کالن

 شاندیز
333/0  786/0  583/0  25/0  571/0  

های قانونی و مقرراتی حریم بازبینی فرایندهضعف مدیریتی در 

 شهر مشهدکالن
167/0  786/0  1 1 0 

شهر های مختلف حریم کالنضعف در نظارت هوشمند بر بخش

 مشهد
833/0  0 75/0  667/0  476/0  

های از قدیمی بودن قوانین و ضوابط شهرداری و بالتکلیفی بخش

 شهر مشهدحریم کالن
1 1 583/0  167/0  095/0  

شهر عدم وجود مدیریت واحد برای سروسامان بخشیدن حریم کالن

 مشهد
25/0  786/0  333/0  667/0  524/0  

گذاری توسط مدیران و ضعف مدیریتی در سطوح مختلف سیاست

 شورای شهر مشهد
5/0  286/0  667/0  667/0  524/0  

75/0 شهر مشهدبخشی بودن مدیریت در حریم کالن  714/0  333/0  583/0  333/0  

تفرق مدیریتی بین نهادهای حاکمیتی با نهادهای عمومی و 

 شهر مشهدبخشی حریم کالنخصوصی برای انسجام
417/0  571/0  417/0  833/0  429/0  

نبود ابزارهای الزم مدیریتی در روستاها و شهرهای کوچک برای 

 کنترل محدوده حریم شهر مشهد
083/0  643/0  0 5/0  1 

مدیریت مدون برای آینده روستاهای در ریزی و عدم ارائه برنامه

 حال الحاق به حریم شهر مشهد
75/0  286/0  833/0  417/0  429/0  

شهر وسازها واقع در حریم کالننبود نظارت مدیریتی بر ساخت

 مشهد
667/0  571/0  583/0  167/0  571/0  

در  خصوصبهنبود نظارت کافی در اراضی واقع در گستره حریم 

 های غربی آنبخش
667/0  786/0  583/0  25/0  381/0  

مدنی نظیر شورای شهر،  -استفاده ناکافی از ظرفیت نهادهای محلی

 شهر مشهدها برای مدیریت حریم کالنشورای عالی استان
0 571/0  833/0  833/0  429/0  

شهر سیاسی با مدیریتی فضایی حریم کالن –تداخل مدیریتی اداری 

 مشهد
167/0  786/0  667/0  0 762/0  

شهر های مختلف برای حریم کالنریزی و مدیریتتدارک برنامه

 موازی صورتبهمشهد 
0 786/0  417/0  583/0  667/0  

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

دول شماره ها در جها گردید که نتایج آنبندی شاخصبعد از محاسبه سه استراتژی فوق اقدام به رتبه تینها در

 است. شدهدادهنشان  12
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 (دشت و همکارانشاهی ...)چالشواكاوی نظام تحوالت و 

 

 های مدیریتیبندی نهایی شاخصرتبه .12جدول 

 رتبه K هاشاخص

640/1 عملکردی، قلمرویی و جغرافیایی ازلحاظالجزایری حریم شهر مشهد مدیریت مجمع  9 

669/1 شهر مشهد با روستاهای مجاور، طرقبه و شاندیزتداخل مرز حریم کالن  7 

417/1 شهر مشهدمقرراتی حریم کالنهای قانونی و ضعف مدیریتی در بازبینی فراینده  16 

501/1 شهر مشهدهای مختلف حریم کالنضعف در نظارت هوشمند بر بخش  11 

611/1 شهر مشهدهای از حریم کالنقدیمی بودن قوانین و ضوابط شهرداری و بالتکلیفی بخش  10 

677/1 شهر مشهدعدم وجود مدیریت واحد برای سروسامان بخشیدن حریم کالن  5 

678/1 گذاری توسط مدیران و شورای شهر مشهدضعف مدیریتی در سطوح مختلف سیاست  4 

694/1 شهر مشهدبخشی بودن مدیریت در حریم کالن  1 

681/1 شهر مشهدبخشی حریم کالنتفرق مدیریتی بین نهادهای حاکمیتی با نهادهای عمومی و خصوصی برای انسجام  3 

492/1 در روستاها و شهرهای کوچک برای کنترل محدوده حریم شهر مشهد نبود ابزارهای الزم مدیریتی  13 

667/1 ریزی و مدیریت مدون برای آینده روستاهای در حال الحاق به حریم شهر مشهدعدم ارائه برنامه  8 

691/1 شهر مشهدوسازها واقع در حریم کالننبود نظارت مدیریتی بر ساخت  2 

672/1 های غربی آندر بخش خصوصبهنبود نظارت کافی در اراضی واقع در گستره حریم   6 

ها برای مدیریت حریم مدنی نظیر شورای شهر، شورای عالی استان -استفاده ناکافی از ظرفیت نهادهای محلی

 شهر مشهدکالن

440/1  
15 

464/1 شهر مشهدسیاسی با مدیریتی فضایی حریم کالن –تداخل مدیریتی اداری   14 

496/1 موازی صورتبهشهر مشهد های مختلف برای حریم کالنریزی و مدیریتتدارک برنامه  12 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

های مدیریتی مورد ارزیابی قرار داده شد و نتایج گویایی آن است که بخشی ترین شاخصدر این قسمت نیز مهم

ها است و از اهمیت فراوانی نسبت به سایر شاخص شدهواقعشهر مشهد در جایگاه اول بودن مدیریت در پیرامون کالن

وسازها ومین شاخص نبود نظارت مدیریتی بر ساختگردد. ددر کاهش پایداری وضع موجود حریم کالنشهر مشهد می

باشد و در نهایت شاخص تفرق مدیریتی بین نهادهای می 1.69شهر مشهد با کسب امتیاز واقع در پیرامون و حاشیه کالن

و  شدهواقعشهر مشهد نیز در جایگاه سوم بخشی حریم کالنحاکمیتی با نهادهای عمومی و خصوصی برای انسجام

های موردمطالعه باشد. بنابراین، این سه مؤلفه در بیان شاخصها در افزایش مشکالت مدیریتی مییزان اهمیت آنبیانگر م

های مانند تداخل مدیریتی نقش مهمی در عدم یکپارچگی مدیریتی در محدوده موردمطالعه دارد. از سوی دیگر شاخص

مدنی نظیر شورای  -شهر مشهد، استفاده ناکافی از ظرفیت نهادهای محلیسیاسی با مدیریتی فضایی حریم کالن –اداری 

های قانونی و شهر مشهد و ضعف مدیریتی در بازبینی فرایندهها برای مدیریت حریم کالنشهر، شورای عالی استان

 .ها داردنسبت به سایر شاخص تری در کاهش مدیریتیشهر مشهد نقش کمرنگمقرراتی حریم کالن

 

  شهر مشهدکالن رامونیدر پ یطیمحستیز یهاشاخص یبررس

مورد ارزیابی قرار گرفتند. در همین راستا با استفاده  13شهر مشهد در پیرامون کالن یموردبررسهای تعداد شاخص

نشان  13در جدول شماره  هاآنو کلی سازی گردید که نتایج نرمال هاآنتحلیل واز تکنیک کوکوسو اقدام به تجزیه

 است.  شدهداده
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 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اولوم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 سازی ماتریس اعدادنرمال .13جدول 

 هاشاخص
خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

های شهری دودزا و دیزلی در شهرهای واقع در حریم باال بودن اتوبوس

 شهر مشهدکالن
8/0  571/0  375/0  0 462/0  

7/0 شهر مشهدکالنباال بودن آلودگی بصری در حریم   286/0  75/0  857/0  0 

شهر مشهد به دلیل فعالیت باالی آلودگی شدید هوا در حریم کالن

 واحدهای صنعتی
1/0  429/0  625/0  1 385/0  

2/0 عدم بازیافت پسماندها و دفع بهداشتی در حریم شهر مشهد  571/0  375/0  0 923/0  

های شهری واقع در سکونتگاهکننده آب شرب افت کیفی منابع تأمین

 شهر مشهدحریم کالن
1 143/0  0 714/0  385/0  

ها در محدوده و محیطی در پی تغییرات کاربریافزایش مشکالت زیست

 شهر مشهدحریم کالن
6/0  571/0  25/0  571/0  385/0  

4/0 شهر مشهدهای طبیعی حریم کالنبرداری غیرمجاز از عرصهسهولت بهره  0 75/0  1 308/0  

شهر های منابع طبیعی حاکم در حریم کالنعدم استفاده پایدار از سرمایه

 مشهد
5/0  714/0  0 714/0  462/0  

1/0 شهر مشهدعدم دپو مناسب زباله و پسماندها در حریم شهر کالن  1 1 0 385/0  

زیست با باال بودن تعداد زیادی صنایع بدون مجوز افزایش تخریب محیط

 در حریم شهر
9/0  1 125/0  286/0  154/0  

4/0 شهر مشهدپایین بودن سرانه فضای سبز در حریم شهر کالن  0 25/0  286/0  1 

های زراعی و باغی به دلیل نابودی بخش زیادی از اکوسیستم

 شهر مشهدوسازهای جدید در روستاها واقع در حریم کالنساخت
0 286/0  625/0  857/0  615/0  

محیطی با همکاری نهادهای مرتبط در زیستهای عدم پایش آالینده

 حریم شهر مشهد
4/0  429/0  75/0  429/0  385/0  

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 است. شدهدادهنشان  14ا در جدول هها گردید که نتایج آنبندی شاخص، در گام آخر به رتبهتینها در
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 (دشت و همکارانشاهی ...)چالشواكاوی نظام تحوالت و 

 

 محیطیهای زیستبندی نهایی شاخصرتبه .14جدول 

 رتبه K هاشاخص

497/1 شهر مشهدهای شهری دودزا و دیزلی در شهرهای واقع در حریم کالنباال بودن اتوبوس  9 

550/1 شهر مشهدباال بودن آلودگی بصری در حریم کالن  5 

645/1 شهر مشهد به دلیل فعالیت باالی واحدهای صنعتیآلودگی شدید هوا در حریم کالن  3 

447/1 پسماندها و دفع بهداشتی در حریم شهر مشهدعدم بازیافت   12 

542/1 شهر مشهدهای شهری واقع در حریم کالنکننده آب شرب سکونتگاهافت کیفی منابع تأمین  6 

710/1 شهر مشهدها در محدوده و حریم کالنمحیطی در پی تغییرات کاربریافزایش مشکالت زیست  1 

481/1 شهر مشهدهای طبیعی حریم کالنعرصهبرداری غیرمجاز از سهولت بهره  11 

499/1 شهر مشهدهای منابع طبیعی حاکم در حریم کالنعدم استفاده پایدار از سرمایه  8 

348/1 شهر مشهدعدم دپو مناسب زباله و پسماندها در حریم شهر کالن  13 

641/1 در حریم شهرزیست با باال بودن تعداد زیادی صنایع بدون مجوز افزایش تخریب محیط  4 

488/1 شهر مشهدپایین بودن سرانه فضای سبز در حریم شهر کالن  10 

وسازهای جدید در روستاها واقع در حریم های زراعی و باغی به دلیل ساختنابودی بخش زیادی از اکوسیستم

 شهر مشهدکالن
511/1  7 

681/1 مرتبط در حریم شهر مشهدمحیطی با همکاری نهادهای های زیستعدم پایش آالینده  2 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

محیطی در پی تغییرات دهد که شاخص افزایش مشکالت زیستمحیطی نشان میهای زیستبررسی شاخص

اهمیت آن در افزایش  دهندهنشاندر جایگاه اول قرار دارد و  71/1شهر مشهد با کسب امتیاز ها در محدوده کالنکاربری

محیطی با های زیستهای عدم پایش آالیندهباشد. شاخصمی موردمطالعهمحیطی در محدوده مشکالت زیست

همکاری نهادهای مرتبط در پیرامون شهر مورد مطالعه و آلودگی شدید هوا در پهنه فوق به دلیل فعالیت باالی واحدهای 

اند و نشان دهنده بیشترین های دوم و سوم واقع شدهبه ترتیب در جایگاه64/1و  68/1صنعتی به ترتیب با کسب امتیازهای 

برداری غیرمجاز از های مانند سهولت بهرهشهر مشهد هستند. از سوی دیگر شاخصمشکالت موجود در پهنه کالن

د و عدم دپو مناسب شهر مشهد، عدم بازیافت پسماندها و دفع بهداشتی در حریم شهر مشههای طبیعی حریم کالنعرصه

 اند.شهر مشهد اشاره کرد که در جایگاه آخر واقع شدهزباله و پسماندها در حریم شهر کالن

 

  شهر مشهدکالن رامونیدر پ یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص یبررس

آن بر حریم کالنشهر  یرگذاریتأثهای حکمروایی خوب شهری و میزان ترین شاخصدر جدول زیر مهم

سازی ماتریس تصمیم پرداخته شد و آوری اطالعات حاصل از نظرات خبرگان، اقدام به نرمالند. بعد از جمعاذکرشده

 .است 15نتایج آن به شرح جدول 
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 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اولوم، شماره سدوره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 سازی ماتریس اعدادنرمال. 15جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد هاشاخص

875/0 جوییمشارکت  3333/0  2/0  5/0  6/0  

اثربخشیکارایی و   5/0  1667/0  1 1 2/0  

5/0 شفافیت  0 6/0  75/0  7/0  

5/0 1 پاسخگویی  4/0  125/0  6/0  

25/0 بینش استراتژیک  1 0 25/0  1 

محوریاجتماع  625/0  8333/0  6/0  0 7/0  

پذیریمسئولیت  75/0  3333/0  8/0  875/0  1/0  

جوییبرابری و عدالت  0 0 1 875/0  8/0  

یکانون محور  1 5/0  4/0  875/0  0 

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 است. شدهدادهنشان  16ها در جدول ها گردید که نتایج آنبندی شاخص، در گام آخر به رتبهتینها در

 

 های اجتماعیبندی نهایی شاخصرتبه .16جدول 
 رتبه K هاشاخص

جوییمشارکت  861/1 1 

 3 761/1 کارایی و اثربخشی

 5 649/1 شفافیت

 2 779/1 پاسخگویی

 8 560/1 بینش استراتژیک

محوریاجتماع  582/1 7 

پذیریمسئولیت  732/1 4 

جوییبرابری و عدالت  425/1 9 

 6 622/1 کانون محوری

 1399های پژوهش، مأخذ: یافته

 

یک پدیده پیچیده، پویا، متنوع و... مطرح است که نیازمند  عنوانبهها شهرها بخصوص پیرامون آنمحیط کالن

ظرفیت باالی مدیریتی است و حکمرانی خوب شهری قابلیت فراهم کردن این ظرفیت جهت افزایش مدیریت مناسب 

های حکمروایی خوب شهری مورد ارزیابی قرار داده شدند و ترین شاخصبرای پایداری را دارد. در همین راستا، مهم

در جایگاه نخست 86/1یج بر اساس نظرات خبرگان و مدیران جامعه گویایی آن است که مشارکت با کسب امتیاز نتا

باشد و نقش مهمی در بین شهر مشهد میمیزان اثرگذاری آن در افزایش بهبود حریم کالن دهندهنشاناست و  شدهواقع

در جایگاه دوم قرار دارد. شاخص کارایی و اثربخشی  77/1های مذکور دارد و شاخص پاسخگویی نیز با امتیاز شاخص

اثرگذاری در پایداری  ازلحاظنیز در جایگاه سوم قرار دارد و این سه شاخص از نظرات خبرگان و کارشناسان امر 

محوری، بینش های مانند اجتماعها دارند. از سوی دیگر شاخصتری نسبت به سایر شاخصمدیریت حریم نقش مهم
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ها نسبت به سایر میزان اثرگذاری آن دهندهنشانو  اندشدهواقعهای آخر جویی در جایگاهو برابری و عدالتاستراتژیک 

  ها در بهبود پیرامون و حریم کالنشهر مشهد دارد.شاخص

 

 گیرینتیجه
باشد و فقدان چنین نیازمند یک مدیریت یکپارچه و واحد می هاپهنهمشهد مانند سایر  کالنشهرپهنه پیراشهری 

 مناطق در کشور هایسرمایه از بزرگی بخش تواند مشکالت زیادی را به همراه داشته باشد. امروزهمدیریتی می

 بعضاً کهنحویبه است، داده هاآن به ایگسترده فضایی ابعاد و مهاجرت جمعیت رشد و اندمتمرکزشده یکالنشهر

 جذب و اراضی کاربری تغییرات و شهر به روستاها تبدیل با که ایحاشیه شود،می صحبت متن بر حاشیه غلبه از

 حتی هاآن مدیریت و گذاریسیاست که حدی تا اندشدهتبدیل فعالیت و مهم سکونت هایکانون به جمعیت

پذیر امکان هاآن حریم و پیراشهری پهنه به توجه بدون شهریکالن منطقه پایدار توسعه و بوده شهر مادر از ترمهم

محیطی و های هر یک از ابعاد مختلف مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی،زیستدر این پژوهش در شاخص .نیست

های اجتماعی گویایی حکمروایی خوب شهری با روش کوکوسو مورد ارزیابی قرار داده شد. نتایج حاصل از شاخص

مشهد؛  کالنشهرعدم مشارکت مردم به عنوان یک حلقه مفقوده در ساماندهی پهنه پیراشهری  هایآن است که شاخص

مشهد اشاره کرد که به  کالنشهرمشهد و تراکم باالی جمعیت در پیرامون  کالنشهررویه جمعیت در پهنه افزایش بی

ها در کاهش پایداری پیرامون و نشان دهنده میزان اهمیت هر یک از آن اندشدهواقعهای اول تا سوم ترتیب در جایگاه

شد و نتایج گویایی آن است که  قرارگرفتههای آن مورد ارزیابی مشهد دارند. در بحثی کالبدی نیز شاخص کالنشهر

ها در بنیهمشهد برای صدور مجوز و نظارت برساخت و ساز؛ کیفیت پایین ا کالنشهرنبود مدیریت واحد در حاشیه 

های مختلف حریم و عدم اقتدار الزم برخی نهادهای قدرت در پیرامون شهر در برابر مخاطرات طبیعی در کلیه بخش

( اشاره کرد که 793/1( و )974/1(؛ )798/1به ترتیب امتیازهای ) موردمطالعهوسازهای غیرمجاز واقع در پهنه ساخت

نقش مهمی در وضعیت کالبدی منطقه داشته و مدیریت آن را با مشکالتی اند و های اول تا سوم واقع شدهدر جایگاه

دهد که شاخص بخشی بودن مدیریت در پهنه های مدیریتی با روش مذکور نشان میرو است. وضعیت شاخصروبه

مشهد  شهرکالنتواند مدیریت و انسجام پهنه است و می شدهواقع( در جایگاه اول 694/1شهر مشهد با کسب امتیاز )کالن

مشهد  کالنشهروسازها واقع در حریم را تحت تأثیر خود قرار دهد. دومین شاخص نبود نظارت مدیریتی بر ساخت

اینکه  تیدرنهاشهر مشهد داشته است و نقش مهمی در بحث مدیریتی پیرامون کالن 691/1باشد که با کسب امتیاز می

 کالنشهربخشی پیرامون ای عمومی و خصوصی برای انسجامشاخص تفرق مدیریتی بین نهادهای حاکمیتی با نهاده

های مدیریتی مانند تداخل مدیریتی شهر مشهد دارند. سایر شاخصمشهد نقش مهمی در کاهش مدیریت حریم کالن

مدنی نظیر شورای  -شهر مشهد؛ استفاده ناکافی از ظرفیت نهادهای محلیسیاسی با مدیریتی فضایی حریم کالن –اداری 

های قانونی شهر مشهد و ضعف مدیریتی در بازبینی فرایندهها برای مدیریت پهنه پیرامون کالنشورای عالی استان شهر،

های محیطی شاخصاند. از بعد زیستهای آخر واقع شدهمشهد اشاره کرد که در جایگاه کالنشهرو مقرراتی پیرامون 

ها محیطی در پی تغییرات کاربریافزایش مشکالت زیست است که آن قرار داده شد و نتایج گویای یموردبررسآن 

محیطی با همکاری نهادهای مرتبط در پیرامون شهر های زیستمشهد؛ عدم پایش آالیندهکالنشهر در محدوده و حریم 

شهر مشهد به دلیل فعالیت باالی واحدهای صنعتی اشاره کرد و هرکدام از مشهد و آلودگی شدید هوا در پهنه کالن
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باشند و نقش اساسی در کاهش یکپارچگی پیرامون  رگذاریتأثشهر مشهد توانند در نحوه مدیریت حریم کالنمی هاآن

تواند بستر اصلی زیست جوامع انسانی را با های اصلی و اساسی به شمار آید و درنتیجه میشهر داشته باشد و از دغدغه

جویی، پاسخگویی و های مانند مشارکتود شاخصمشکالتی همراه گردد. در بخش حکمروایی خوب شهری وج

مشهد و پیرامون آن بسیار تأثیرگذار باشد و این شاخص  کالنشهربخشی تواند در انسجامبهبود کارایی و اثربخشی می

مشهد دارند. در همین راستا،  کالنشهرهای اول تا سوم از اهمیت اساسی در بهبود مدیریت پیرامون نیز با کسب رتبه

(در پژوهشی در 1397خواهد شد: انوری ) مورداشارهکه با این پژوهش همخوانی دارند به چند  یهامقاله نیترمهم

 ساماندهی حریم کالنشهر تهران در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال پرداخته و برای

 مسائل در مناسب ارائه استراتژی منظوربه یسپستا معیاره چند یریگمیتصم روش از نیز اطالعات لیوتحلهیتجز

از حریم  درصیانت مردمی عدم مشارکت که دهدیم نشان مقاله نتایج .است شدهاستفاده تهران شهر حریم مدیریتی

رتبه اول را در بین مسائل مورد ارزیابی بدست آورده و از مسائل دیگر که در رتبه دوم قرار دارد  هایکاربرشهر و تغییر 

عدم تدقیق محدوده شهری تهران و کنترل مستمر است و کمبود نیروی متخصص در امر مدیریت حریم شهری تهران، 

به  یامقاله( در 1397. شیخی و شبتر)قرار دارند آخر یهارتبهحاکمیت نگاه بخشی بر مدیریت جمعیت و فعالیت در 

 مسائل که دهدیم نشان تحقیق این یهاافتهیو  اندپرداختهمدیریت یکپارچه حریم کالنشهر تهران  یشناسبیآس

 پهنه را این در یکپارچه مدیریت تهران، شهرکالن حریم در موجود فضایی - کالبدی و مدیریتی، نهادی قانونی،

 کالنشهر حریم به تعرض و نیز نهادی و مدیریتی تفرق قوانین، تعدد کهیطوربه است. کرده زیبرانگچالش و پیچیده

سبحانی و همکاران  .رودیم شمار به تهران یکالنشهر عمده منطقه مسائل از پهنه این در واقع شهرهای توسط تهران

که افزایش جمعیت شهرها و روستاهای واقع در پهنه حریم، تداوم سوداگری  انددهیرس( در پژوهشی به این نتیجه 1399)

های خرد در اطراف شهر تهران و گاهرویه سکونتهای طبیعی، رشد بیاندازی به درهزمین، افزایش تخریب و دست

های ن آسیبتریر تهران جز مهمهای اطراف کالنشهساماندهی سکونتگاهمحدوده حریم و عدم مدیریت یکپارچه در 

دارند. بنابراین، برای بهبود وضعیت  موردمطالعهتهران هستند اشاره کرد که همخوانی با مقاله  کالنشهرپیش روی حریم 

 گردد:حریم کالنشهر مشهد در ابعاد مختلف پیشنهادهای در زیر ارائه می

 دشهر مشهبهبود سطح مشارکت و نهادها در حفظ و صیانت از پیرامون و حریم کالن -

 گیری در ابعاد مختلف مدیریتینظام جامع تصمیمدستیابی به -

 جای مدیریت بخشیبهبود مدیریت واحد و یکپارچه به -

 تأمین خدمات زیربنایی موردنیاز -

 های موجودبرداری بهینه از امکانات و زیرساختبهره -

 بهبود کیفیت سکونت و منظر شهری -

 بازی زمین در منطقهممانعت از سودجویی و بورس -

 های مختلفهای اجتماعی و تقویت آن در عرصهافزایش مشارکت -

 شهر مشهد جهت پایداری بیشتر حریمحفظ و صیانت از محیط و منابع طبیعی واقع در حریم کالن -

 تقویت حکمروایی محلی و مدیریت کارآمد -
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