
 

 

  1388 پيش شماره پاييز و زمستان -اي منطقهريزي  جغرافيا و برنامه

  93- 73صص

   اكولوژي اجتماعي بر توسعه كالبدي شهرتأثيرتحليل جغرافيايي 

   شهر مشهد:نمونه موردي

  2محمدحسين صائبي/ 1نفيسه مرصوصي

  چكيده

 اجتماعي شهر اكولوژي شرايط اقتصادي ساكنين بر ساختار اجتماعي و  مهاجرت وتأثيرهدف اين مقاله تجزيه و تحليل 

 هاي دادهكارگيري  ه و بGIS نرم افزار يابي درونهاي   كه با استفاده از يكي از تكنيكباشد ميمشهد و گسترش كالبدي آن 

 توسعه پرشتابي داشته، ساختار اجتماعي مهاجراننتيجه هجوم  مشهد كه در شهر. جمعيتي و كالبدي صورت گرفته است

شرايط اقتصادي ساكنين، به . د ديتوان ميرا در كالبد شهر به وضوح  ثر آنأ و تتأثيره به نحوي ك. متنوعي پيداكرده است

ي مناطق شهري گرديده است و نتيجه آن، ها تفاوتعنوان مهمترين عامل در تحركات اكولوژيكي اين شهر، درون مايه 

ن مهاجرت، شرايط اقتصادي  اين پژوهش عوامل اكولوژيكي همچو. از سر دروندهد ميآن خبر  شهري است كه رخسار

را بر كالبد فيزيكي شهر بررسي   آنتأثيرمورد تجزيه و تحليل قرار داده  و  سرپرست خانوار و تحركات اكولوژيكي را

ي اشتغال، ها شاخصمشهد و  مهاجرت مربوط به شهر ي اشتغال وها شاخص آماري هاي دادهدر اين مطالعه  .نمايد مي

 1387 آماري سال هاي داده(شهرداري مورد استفاده قرارگرفته است؛  9يت براي منطقه مهاجرت و تحركات داخلي جمع

 شهرداري 9هاي ساختار اجتماعي و كالبدي منطقه  آنجا كه ويژگي از).  تهيه شده استاي نمونه ازطريق آمارگيري 9منطقه 

اين  در. ان مطالعه موردي انتخاب شده استتري از اكولوژي اجتماعي شهر مشهد ترسيم نمايد به عنو د تصوير جامعتوان مي

در گام اول  به توصيف چگونگي پراكندگي . پژوهش ابتدا از روش توصيفي در انجام تحقيق استفاده شده است

گيري از روش همبستگي، وجود يا عدم وجود رابطه بين متغيرهاي مورد  هايم سپس با بهر ي مورد مطالعه پرداختهها شاخص

هاي مختلف تعريف و تشريح  ها را در قالب كالبدي مشهد را بررسي نموده و در همبستگي مثبت، ارتباطمطالعه و توسعه 

 اجتماعي و توسعه هاي گروه كه مهاجرت نقش بسيار مهمي در چگونگي توزيع فضايي دهد مينتايج نشان . ايم نموده

 .كالبدي مشهد داشته است

  .تحليل فضايي، شهر مشهداكولوژي اجتماعي، توسعه كالبدي، : كليدواژه

  مقدمه

 رفاه شهروندان و دستيابي به پايداري تأمين شهري و هر نوع اقدام اصالحي در كالبد شهر، ريزي برنامههدف نهايي از 

بي شك هر نوع تالشي در اين زمينه مستلزم شناخت عقايد، فرهنگ، ). 3و2: 1383كاتي ويليامز، (شهري است 

انتزاعي  هايي هاي شهري طرح  و بدون اين شناخت طرحباشد مي روحيات شهروندان ايدئولوژي، احساس، عواطف و
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بررسي .  رضايت شهروندان را نيز به دنبال نخواهد داشتتأمينبوده كه ضمن مواجه شدن با موانع اجتماعي در اجرا، 

در انجام اين .  استگر و تأثر آنها بر يكديتأثيراكولوژي اجتماعي شهر راهي به سوي شناخت شهر و شهروندان و 

داري در بر بهرههاي مورد  تكنيك .ي سيستم اطالعات جغرافيايي براي تحليل فضايي استفاده شده استها مدلتحقيق از 

  .باشد مي 4سن -مپ و آرك- نرم افزار آرك، تحليل فضايي آي دي دبليو3اين پژوهش ، مدل راستري

 پايگاه اقتصادي ساكنين  ورت، تحركات اكولوژيكيي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مهاجها شاخص

ثر واقع شده، ساختارخاص ؤهاي مرغوب شهري م ايجاد رقابت اكولوژيكي براي تصرف مكان د درتوان مي، كه باشد مي

 تهيه 1375ي مورد نظر اين پژوهش از نتايج سرشماري سال ها شاخص آماري هاي داده .اكولوژي شهري را شكل دهند

 9هاي سرشماري صورت گرفته است و سپس منطقه  ي آماري و فضايي برروي كل آمار در مقياس حوزهها و تحليل

 هاي آماري، آمار شهرداري مشهد به عنوان مطالعه موردي انتخاب و پس از محاسبه و انتخاب حجم نمونه به روش

  .يد از طريق پرسشنامه تهيه گرد1387 در سال ها شاخصمورد نياز براي تحليل فضايي 

 و تأثر اكولوژي تأثيرشناخت   تا با شناخت جغرافياي اجتماعي شهر مشهد، بسترشود ميدر اين مقاله تالش 

 دست به در آسيب شناسي آن توفيق بهتري توان ميچرا كه با شناخت زواياي پنهان شهر . انساني و شهر فراهم گردد

هاي اين پژوهش  بررسي. كنترل شده و مثبت هدايت نمودآورد و تعامل انسان و اين پديده انسان ساخت را در مسيري 

 كه ساختار اكولوژي اجتماعي مشهد كه متأثر از عامل اقتصاد و عوامل اجتماعي است، بر توسعه كالبدي دهد مينشان 

 را در قالب توسعه اصولي، غير اصولي، تكميلي و حاشيه تأثيرتنوعي از چگونگي اين  گذار بوده است وتأثيرمشهد 

  .  مشاهد نمودتوان ميشيني ن

  مباني نظري تحقيق

  مفهوم اكولوژي اجتماعي در جغرافياي شهري

و دانشمندان .  ميالدي مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعي قرار گرفت19مفاهيم اكولوژي اجتماعي از اواخر قرن  

هاي گياهي و طبيعي در   با گونه مختلف اجتماعيهاي گروه در جامعه شناسي شهري با مقايسه بويژهعلوم اجتماعي 

: 1383فكوهي، . (طورگسترده از آن استفاده نمودند  بهاي ناحيه شهري و هاي پديدههاي اجتماعي خود و شناخت  تحليل

                                                           

3 - Raster  
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4 - ArcMap   
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كارگيري اين مفهوم در مطالعات   از جمله پيشگامان به8مامفورد و لوئيز 7، ابركرومبي6، جفرسن5پاتريك گدس) 180

اين .  جدي توسط مكتب جامعه شناسي شيكاگو به كارگرفته شدطور بهاين مفهوم ). 17: 1365ي، شكوي(   شهري هستند

زيستي  هاي خاص جامعه شهري شيكاگو به همه شهرهاي دنيا و تعميم مطلق شرايط ديدگاه به دليل تعميم ويژگي

  ).1387پور، شارع. (رفتهاي انساني، بدون توجه به عامل فرهنگ، مورد نقد قرار گ جانوري و گياهي به محيط

 ميالدي اين مفهوم با رويكرد جديد و توجه به عامل فرهنگ در روابط انسان و محيط 20از اواسط قرن 

كه اكنون در مكتب  طوري مجدداً در علوم اجتماعي، جامعه شناسي و جغرافياي شهري به كار گرفته شد به

گيري از  هاي اجتماعي با بهره اعي و اقتصادي، قشربندينئواكولوژيك، با مطالعه وابستگي ميان ساختارهاي اجتم

در رويكرد توسعه پايدار نيز روابط ميان ). 131-2: 1383فكوهي،  (گيرد ميي مربوطه مورد مطالعه قرار ها شاخص

  .شود ميجوامع انساني با محيط طبيعي با نگرشي سيستمي تجزيه و تحليل 

 مهاجرت و اكولوژي اجتماعي

اي مي داند كه به داليلي از قبيل ناكافي بودن عرضه مواد غذايي در يك منطقه خاص  رت را پديدهبروس كوئن مهاج

: 1388بروس كوئن،  ( گيرد ميهاي قومي و ملي صورت  ها و خصومت تعقيب و آزار عقيدتي يا سياسي، جنگ، نفرت

  ).284ص 

گيرد و به تغيير محل  ورت ميها در سطح جغرافيا، كه با طرح قبلي ص مهاجرت به معناي حركت انسان

  ).45 :1370ساروخاني، (انجامد  اقامت آنها براي هميشه يا مدت طوالني مي

  نظريه كاركردگرايان

اين نظريه در خصوص داليل مهاجرت بر اين فرض . اين نظريه بر تبيين و داليل و پيامدهاي مهاجرت استوار است

گران در يك نظام به   كنش وشوند ميچوبي از نظام اجتماعي آموخته كند كه تمام نيازهاي اجتماعي در چار كيد ميأت

هاي اجتماعي و  توانند آنها را برآورده سازند زيرا خصايص ساختن نظام نيازهايي باور دارند كه در آن نظام نمي

ن احساس گران هرگز در طول زمان ايستا نيستند، از اين رو ممكن است تحوالت الزم براي كاهش ناهماهنگ بي كنش
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درك ناهماهنگي بين خصايص فرد و نظام . گر يا در نظام يا در هر دو اتفاق بيفتد نياز و امكان تسهيل آن در كنش

  ).1386گراوند، (شود  هاي ساختي مي اجتماعي، منجر به مهاجرت شخص جهت كاهش ناهماهنگي

  نظريه وابستگي مهاجرت

 . استول توسعه نابرابر و از طرفي عامل گسترش تعميق نابرابريپيروان نظريه وابستگي اعتقاد دارند مهاجرت معل

يابي مهاجرت از روستا به شهر در جهان سوم معتقدند ابتدا بايد به مسئله توسعه يافتگي  پيروان اين نظريه در علت

  ).همان(هاي جامعه را در نظر گرفت  توجه نمود و در اين رابطه نابرابري ساختي و مكاني ميان بخش

   1966 لي – س –ريه جذب و دفع اورت  نظ

  . چهار عامل عمده تبيين كردتأثيراي درباره مهاجرت داد كه مهاجرت را تحت  او نظريه

  )برانگيزنده و بازدارنده( عوامل موجود در مبدأ -1

  )برانگيزنده و بازدارنده( عوامل موجود در مقصد -2

   موانع موجود در جريان مهاجرت از مبدأ به مقصد-3

   عوامل شخصي-4

نظريه وي به تئوري دافعه و جاذبه معروف است و بر اين اساس، آن صورتي كه برآيند عوامل برانگيزنده و 

و اگر چنانچه شخص نتواند اين تمايل را از بين ببرد و موانع . شود ميبازدارنده مثبت باشد به مهاجرت در فرد ايجاد 

يابد و فرد حركت خود را از مبدأ به  ده اعمال نكند مهاجرت عينيت مي بازدارنتأثيرموجود در جريان مهاجرت نيز 

  ). 1386گراوند،  ( كند ميمقصد آغاز 

 با مهاجرانبه اين ترتيب كه . از مراحل اكولوژي اجتماعي دانستاي   مرحلهتوان مياصوالً ، مهاجرت را 

 و از اين طريق بر توسعه شوند مي) اقتصادينژادي، قومي و ( هم نوع هاي گروهبه شهر مقصد، باعث تقويت » هجوم«

را با هدف حذف الگوهاي اساسي » سيماي شهر«  كه مدل 9برگس. گذارند مي تأثيرشهر و تنوع اكولوژيكي شهر 

ارائه داده بود؛ اين مدل را تأييدي بر اهميت فرايندهاي ) 13: 1380پوررضا، (جدايي اجتماعي در شهرهاي مدرن 

گرفت؛ مردمي كه از  ، به اين معني كه در پي رشد شهرها، امواج هجوم مردم به آن شكل ميدانست شناختي مي بوم

                                                           

9 - Burgess 
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، كه سرانجام اين فرايند رقابت بين شوند مي واگذار كرده خود به ديگران به طرف شهرها سرازير هاي سرزمين

  ).14: همان . (انجامد  مختلف و تغيير شكل شهر ميهاي گروه

.  بسزايي داردتأثيرش گتوهاي نوپاي قومي، نژادي و عمدتاً فقر در كالن شهرها، مهاجرت در تقويت و گستر

 با كسب اطالعات اوليه در مورد شهر مقصد، محل سكونت خود در را بر اساس الگوي متناسب با اوضاع مهاجران

ژادي بوده كه در اين هاي قومي و ن  ممكن است متأثر از علقهگزيني مكانگزينند؛ اين  اجتماعي و اقتصادي خود برمي

اي را براي سكونت انتخاب خواهد كرد كه اكثريت اهالي زادگاهش در آنجا ساكن  صورت مهاجر تازه وارد، منطقه

 بويژه مهاجرانغالب . شوند ميهستند و به اين ترتيب باعث تقويت گتوهاي كوچك يا بزرگ قومي و يا نژادي 

 به دليل كنند مياتب مهاجرت پلكاني، به شهرهاي بزرگ مهاجرت  روستا شهري كه بدون رعايت سلسله مرمهاجران

عدم امكان جذب در اقتصاد شهرهاي بزرگ، جذب حواشي و محالت فقير نشين شده و باعث تقويت گتوهاي فقر 

 يافت كه در چهارچوب اكولوژي اجتماعي توان ميهاي پس از مهاجرت  گزيني اشكال مختلفي از اين مكان. گردند مي

  . مراحل آن قابل توصيف و تبيين هستندو سير

  روند توسعه كالبدي شهر مشهد

مون عباسي در نوغان و دفن پيكر مبارك در بقعه هاروني واقع در اراضي أ مدست به) ع (  پس از شهادت حضرت رضا 

) يالدي م818با برابر (   ق 203بدين سان هسته اوليه شهر كنوني مشهد در سال . خوانده شد» مشهد«سناباد، اين محل 

شهر مشهد تا زمان ناصرالدين شاه قاجار در حصار ). 22 :1382 سيدي،( در مجاور شهر قديمي نوغان شكل گرفت 

 قمري با امنيت حاصل شده از قرارداد آخال ميان كشور ايران و روسيه، 1299از سال  تهماسبي خود محبوس بود و

  ).4: همان( بيرون خزيد و رو به گسترش نهاد آرام آرام از باروي چهارصد ساله پيرامون خويش

 كه دهد مينشان ) نقشه موجود در سفرنامه مك گرگر (1253بررسي روند تاريخي توسعه شهر مشهد تا سال 

  ).1378سيدي ، (است ) ع(  اين شهر داراي ساختاري سنتي و ارگانيك با گسترش تدريجي پيرامون حرم حضرت رضا 

خورشيدي، مبتني بر جهات گسترش و )  1300 – 133 0(ي ها سالين توسعه كالبدي شهر مشهد ب

گسترش كالبدي شهر عمدتاً در سمت جنوب غربي و غرب . محورهاي اصلي شهر مشهد در دوره پيشين بوده است

هاي مجاور  اي و غير منظم در مجاورت روستاهاي سابق و يا باغ هايي از شمال آن به شكل حاشيه بوده و در بخش

  .وقوع پيوسته است هشهر ب
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  1387سال  )9منطقه ( موقعيت مناطق شهرداري مشهد ومنطقه مورد مطالعه : 2    نقشه شماره             دهد مي نشان 1385رشد كالبدي شهر مشهد را تا سال : 1نقشه شماره 

   1292-1382 سيدي :ماخذ

شهر مشهد رشد فيزيكي ) 1355-1365(ي ها سال در خالل شود ميطور كه در نقشه فوق مشاهده  همان

ي ها سالو ) 1365 – 1375( يها سالدر . گيري را تجريه كرده و جهت اصلي توسعه نيز  غرب بوده است چشم

  .اتفاق افتاده است  محسوسي توسعه افقي شهر كاهش يافته و عمدتاً هم در سمت غرب شهرطور به) 1385-1375(

  الگوي توسعه كالبدي شهر مشهد

، عامل اجاره بهاي مسكن 10همرهويت. باشد ميسي  توسعه كالبدي شهر مشهد، نشان دهنده الگوي توسعه قطاعي برر

از آنجا كه توان اقتصادي و ميزان ). 61: 1385شيعه،  (نمايد را به عنوان راهنماي تشخيص اين نوع توسعه معرفي مي

ثر باشد ؤد در تشخيص اين الگو متوان مي، باشد ميبط  شغلي به ميزان پرداخت اجاره بهاي مسكن مرتهاي گروهدرآمد 

و مقايسه آن با ) 3نقشه شماره  (1375 شغلي بر حسب آمارگيري سال هاي گروه يابي درونهاي  ازين رو، بررسي نقشه

  .به وضوح بيانگر توسعه قطاعي شهر مشهد است) 2نقشه شماره (نقشه الگوي توسعه كالبدي شهر مشهد  

 

  1375كالبدي شهر مشهد تا سال  - الگوي توسعه قطاعي : 3نقشه شماره 

                                                           

10
 - Homer Hoyt. 
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  انواع توسعه كالبدي شهر مشهد

هاي ميداني و نتايج اين  سيبرر. گردد توسعه كالبدي شهر در تعريف كلي به رشد افقي و عمودي شهر اطالق مي

  :سازد مي، چهار نوع توسعه كالبدي را براي  شهر مشهد آشكار پژوهش

  )اصولي( شده ريزي هبرنامتوسعه كالبدي 

اين نوع توسعه به توسعه فيزيكي شهر در سمت توسعه داللت دارد و مبتني بر اصول شهرسازي بوده و اسكان 

  .افتد جمعيت و ساخت و سازها پس از آماده سازي زمين اتفاق مي

  )غير اصولي( شده ريزي برنامهتوسعه كالبدي غير 

آمده در داخل محدوده شهر توسط مردم بوده و پيشي گرفتن آنها بر دراين توسعه، توسعه فيزيكي و افقي بوجود 

از . افتد در نتيجه توسعه شهر بدون رعايت اصول شهرسازي اتفاق مي. هاي شهري صورت گرفته است ارگان

  .وداشاره نم.... هاي نامتعارف، تقاطع هاي غيراستاندارد و  هاي نامنظم، بن بست توان به خيابان مشخصات عمده آن مي

   توسعه كالبدي به مفهوم تكامل شهر و پرشدن اراضي باير شهري،توسعه تكميلي

در اين نوع توسعه كليه اراضي محل، تحت تصرف . ايم شهري را، توسعه تكميلي نام نهادههاي باير  ساز زمين ساخت و

 و ها ساختمان به نوسازي توان يمدر اشكال ديگر اين توسعه . شود ميهاي مختلف قرار گرفته و بلوغ شهري حادث  كاربري

  .هاي چند واحدي اشاره نمود افزايش تراكم مسكوني با تخريب واحدهاي مسكوني وياليي و ساخت آپارتمان

  
   شهرداري مشهد9انواع توسعه وتوزيع آن در سطح منطقه  : 4نقشه شماره 
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  )حاشيه نشيني(توسعه كالبدي غيرقانوني 

 99فقي شهر در اراضي غيرمجاز و خارج از محدوده قانوني و داخل حريم ماده در اين حالت، توسعه فيزيكي و ا

، ساخت و سازها هم بدون مجوز شود مي و ضمن اينكه اصول شهرسازي به فراموشي سپرده شود ميشهرداري حادث 

  .شود مياز مراجع ذي صالح و خارج از اصول فني انجام 

 شهدعوامل اكولوژيكي مؤثر بر توسعه كالبدي شهرم

. باشد ميها و مقاصد مهم مهاجرت مطرح  كالن شهر مشهد به عنوان يكي از قطب: خارج از شهرأ مهاجرت با مبد

) 109: 1383شايان،. (داشته است)  برابر تهران6/2 (1375 تا 1355ي ها سال در  درصد3/5رشد ساليانه جمعيت حدود 

ن مشهد، محل تولد آنان غير از محل سكونت بوده است  نفر از ساكني627000 تعداد 1365در سرشماري عمومي سال 

جمعيت بوده است % 57 نفر و معادل 970000 اين رقم 1375و در سال . باشد ميجمعيت اين شهر % 69كه معادل 

هاي استان   از ساير شهرستانمهاجران% 38 كه دهد مي نشان 1375 مشهد در سال مهاجرانبررسي آمار ). 113:همان(

و مشخصه قابل توجه . مهاجرت نموده اند  به اين شهر وها استاناز ساير % 27 از داخل شهرستان و %30خراسان، 

 شهري مبدأاز مهاجران  %  70 نفر معادل 242564ي كه تعداد طور بهمهاجران به مشهد، مهاجرت پلكاني آنهاست 

  ).1375سرشماري عمومي : ايرانمركز آمار  (باشند مي روستايي مبدأآنها داراي )  نفر90083% (26داشته و 

، هر از چند گاهي به داليلي گروهي از ساكنين و گردد ميآنچه از پيشينه توسعه كالبدي مشهد مستفاد  :الحاق روستاها

 با گرايش به بخشي از حومه شهر مشهد، آن بخش را مورد هجوم اكولوژيكي قرار داده و باعث توسعه مهاجرانيا 

 به توان مي) مهاجمين منشاء داخلي دارند(هاي اكولوژيكي دورن زا  هاي اين هجوم نمونه. دان شدهكالبدي شهر مشهد 

آباد و الهيه اشاره نمود كه مورد اخير، در حال حاضر مراحل تكامل هجوم را تجربه  رضا شهر، سيدي، پاچنار، قاسم

 به قلعه آبكو در توان مياند  آنرا فراهم نمودهاز ديگر روستاهايي كه با الحاق به شهر مشهد زمينه توسعه كالبدي . كند مي

  ).469: 1383ماهوان، ( اشاره نمود 1365، محمد آباد، چايش، نخودك و سيدي در سال 1345سال 

د مراحل توان مي كه باشد ميزا  مناطق شهري، نوعي مهاجرت درون جابجايي اكولوژيكي در: تحركات اكولوژيكي

شكويي، ( باشد ميگزيني  نفوذ، هجوم، تثبيت، تراكم و جدايي:  اكولوژيكي شاملمراحل. اكولوژيكي را كامل نمايد
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گزيني ممكن است طبقه خاصي از جامعه به منطقه خاصي از شهر هجوم برده و در  در سير مراحل جدايي. )34: 1365

ي از نتايج اين ياه جاي جاي شهر مشهد نشانهدر . شود  ميطي مراحل تكامل اكولوژيكي، جايگزين گونه و طبقه بو

هجوم كارمندان اعم از اداري و . باشند ميتحركات جمعيتي به چشم ميخورد كه بعضاً از عوامل توسعه كالبدي نيز 

وسعه در دهه اخير بوده ترين عوامل ت فرهنگيان به مناطق غرب، شمال غربي و جنوب غربي شهر مشهد يكي از عمده

هاي بارز اين هجوم و تحركات   شهرداري مشهد نمونه10در منطقه ... ت و هاي فرهنگيان، راه آهن، رسال شهرك. است

است اين تحركات جمعيتي به صورت عمده و گسترده در غرب مشهد حادث شده است شايان ذكر  .اكولوژيكي است

  .و در ساير مناطق شهري به ندرت و به صورت محدود قابل شناسايي و تعريف هستند

مانطور كه قبالً اشاره شد، عوامل اكولوژيكي مؤثر بر توسعه كالبدي مشهد بطور عمده در ه :اكولوژي اجتماعي مشهد

اينجا  در. شود مي مهاجرت خالصه بويژهعوامل اقتصادي، به عبارت ديگر توانايي مالي شهروندان و عوامل اجتماعي 

 بر الگوهاي توسعه، به بررسي اين  اين عواملتأثيرپردازيم و براي تبيين  به بررسي اين عوامل در مقياس شهري مي

  .عوامل در منطقه مورد مطالعه خواهيم پرداخت

هاي سرشماري عمومي   حوزههاي داده كه بر اساس 5  شمارهنقشه :عامل اقتصاد و تحركات اكولوژيكي در مشهد

اداري را به  معنگزيني مكان شده است، توزيع فضايي شهروندان مشهد بر حسب درآمد، يابي درونمشهد 1375سال 

) مقامات عالي رتبه، مهندسان و پزشكان مديران، قانونگذاران و( شغلي با درآمد باال هاي گروه. نمايش گذاشته است

و .  استاند كه منطبق بر منطقه يك و در اولويت دوم بر منطقه هشت شهرداري مركز شهر را هدف اسكان قرار داده

تر از طبقه پر درآمد، عمدتاً مناطق غرب  نيز با يك سطح پائين)  و كارمندانفرهنگيان( شغلي با درآمد متوسط هاي گروه

  .باشند مي به ترتيب اولويت 9 و  10 و 11اند كه شامل مناطق  مشهد را براي اسكان بر گزيده

در اين رقابت ) كارگران ساده ، كارگران كشاورزي و كاركنان ساختماني و استخراج( كم درآمد هاي گروه

گزيني اين گروه عمدتاً خارج  مكان. اند كي مجبور به انتخاب مناطق كم برخوردار شرق و شمال شرق گرديدهاكولوژي

 شهرداري مشهد منطبق 6 و 5 ، 4 ، 3 ، 2ي شمالي مناطق ها بخش كمربندي شهر مشهد اتفاق افتاده است و بر حلقهاز 

  .است
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  1375 سال در رآمدتوزيع فضايي شهروندان مشهد بر حسب د: 5نقشه شماره 

  مهاجرت و تحركات اكولوژيكي در مشهد

 به شهر مشهد مهاجران، شود مي مشاهده 6 طور كه در نقشه شماره  همان: خارج از كشورأه با مبد شدوارد نامهاجر

تا جنوب غربي مشهد ) مناطق چهار و پنج شهرداري(كشور در نوار جالب توجهي از شمال شرق  با مبدأ خارج از

 رسد مي به نظر. شود ميكه به نسبت دور شدن از شرق از تراكم اين گروه كاسته . اند گسترش يافته) 8 يك و مناطق(

  .د قابل توجيه باشدتوان مياين پديده با داليل اقتصادي 
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  1375 خارج از كشور درسال مبدأ با مهاجرانتوزيع فضايي  : 6نقشه شماره

) هاي سرشماري سطح حوزه در (1375 سال مهاجرانآمار مربوط به  فاده ازاست با : شهريأه با مبد شد واردمهاجران

تصوير . يابي ترسيم گرديده است  با مبدأ شهري به روش درونمهاجرانهاي پراكندگي  برحسب مبدأ مهاجرت، نقشه

 گرفت كه  نتيجهتوان ميدر يك نگاه كلي . دهد مي شهري را نشان أ با مبدمهاجران يابي درونهاي   نقشه5شماره 

هاي استان و شهرستان مشهد، غالباً  ، ساير شهرستانها استان شهرهاي ساير أ با مبدمهاجرانگزيني  ي مكانها تفاوت

 شايد دليل .گزيني نقش داشته باشد اين مكان رسد عوامل اجتماعي يا فرهنگي در جنبه اقتصادي داشته و به نظر نمي

كدام  اي براي هيچ گونه دافعه و يا جاذبه  و متنوع شهر مشهد باشد كه هيچعمده اين امر، ساختار اجتماعي غير منسجم

  .كند مي اجتماعي و يا فرهنگي ايجاد نهاي گروهاز 

 كمتر جذب مناطق كم برخوردار شرق مشهد شده و بيشتر مناطق برخوردار ها استان شهرهاي ساير مهاجران

هاي استان خراسان، غالباً گرايش   شهرهاي شهرستانمهاجران. ندا  را هدف اسكان قرار داده11 و 9 ، 8، 1مثل مناطق 

 با مهاجران. اند شدهبه مناطق برخوردار داشته ولي نسبت به گروه قبلي به ميزان بيشتري جذب مناطق كم برخوردار 

 تر طق كم ولي به ميزان قابل توجهي جذب منادهند مي شهرهاي شهرستان مشهد، توزيع فضايي معناداري را نشان أمبد

 بر حسب شرايط اقتصادي قابل توجه مهاجران هاي گروهگزيني  نكته ديگري كه در ارتباط با مكان. اند شدهبرخوردار 

  بر توان اقتصادي و درمهاجران أ با شرايط اقتصادي است؛ به نسبت افزايش بعد مسافت مبدأاست ارتباط فاصله مبد

  .ده شده استگزيني آنان در مشهد افزو نتيجه كيفيت مكان
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  1375 شهري سال مبدأ با مهاجران يابي دروني ها نقشه:  7نقشه شماره 

. اند  اقتصادي خود را به نمايش گذاشتهگزيني، ضعف  در مكانمهاجراناين گروه از  :آبادي  وارده با مبداءمهاجران

گزيني آنان در مناطق   و ميزان مكانددهن مي را نشان يها كه توان اقتصادي بهتر هاي ساير استان  آباديمهاجرانبجز 

 8  شمارهنقشه. اند  اين گروه، مناطق كم برخوردار را هدف اسكان خود قرار دادهمهاجرانبرخوردار بيشتر است، ساير 

  .دهد مييابي اين گروه را نشان  هاي درون نقشه
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   آباديمبدأ با مهاجران يابي دروني ها نقشه :  8نقشه شماره 

  كولوژي اجتماعي بر توسعه كالبديگذاري اتأثير

مشهد را مورد آزمون قرار  گذاري اكولوژي اجتماعي بر توسعه كالبدي شهرتأثيراز آنجا كه در اين مقاله در نظر داريم 

اصوالً . كارگيري اين اصطالح مشخص شود هگذاري ارائه نماييم تا مقصود پژوهش و بتأثيردهيم الزم است تعريفي از 

شود بر توسعه كالبدي  هاي اجتماعي و تحركات جمعيتي كه تحت عنوان اكولوژي اجتماعي ناميده مي وهگذاري گرتأثير

  :شهر در دو قالب كلي قابل تعريف است

تواند به معني دخالت مستقيم در ساخت و ساز و آماده   مستقيم بر توسعه كالبدي ميتأثير : مستقيمتأثير •

  .سازي اراضي اطالق گردد
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 غيرمستقيم منظور تزريق سرمايه گروهاي اجتماعي است كه زمينه توسعه كالبدي تأثيردر  :قيممست  غيرتأثير •

گذاري اكولوژي اجتماعي بر توسعه تأثير از آنجا كه هدف نهايي اين پژوهش رد يا اثبات .نمايند را فراهم مي

 اين ، بنابراينباشد مي دشوار گذاريتأثير در نتيجه ندارد و از طرفي تفكيك انواع تأثيركالبدي است و نوع آن 

گذاري در معني عام آن به مفهوم مؤثر تأثيرتفكيك در بررسي مصاديق لحاظ نخواهد شد ولي مقصود از 

  .بودن عوامل اكولوژيكي خواهد بود

   شهرداري9منطقه : مطالعه موردي

صدا و (دفاصل ميدان جمهوري اسالمي اين منطقه ح. شهرداري مشهد در منتهي اليه جنوب غربي شهر مشهد واقع است9منطقه 

آباد، اين منطقه را در ضلع شمالي از  ، خط حائل بلوار وكيلشود ميدر شرق تا پادگان شهيد برونسي در غرب را شامل ) سيما

بخشي از اطالعات و آمار . هاي موسوم به آب و برق محدود است نمايد و از جهت جنوب به كوه  شهرداري تفكيك مي11منطقه 

  :باشد مييتي اين منطقه بر شرح جدول زير جمع

  1385 و 1375ي ها سال شهرداري مشهد در 9هاي جمعيتي منطقه  برخي ويژگي : 1جدول شماره 

   

   شهرداري بر توسعه كالبدي منطقه9طقه  اكولوژي اجتماعي منتأثير

 گروه شود مي  مشاهده 9 شماره نقشههمانطور كه در  :9 عامل اقتصاد بر اكولوژي اجتماعي و توسعه منطقه تأثير 

گزيني اين گروه نشانگر نقش اين  مكان. اند شغلي با درآمد باال درحد فاصل بلوار هنرستان و بلوار هاشميه اسكان يافته

اين گروه با هجوم . باشد  اين گروه در توسعه افقي شهر ميتأثير بوده و حاكي از عدم 9توسعه تكميلي منطقه گروه در 

اي از بلوغ و تكامل كالبدي و اجتماعي  اكولوژيكي به مناطق برخوردار كه در مراحل تكوين شهرسازي به مرحله

 هجوم ي گروه متوسط گوياشگستردگي پراكن.اند ديده تكميلي و اجتماعي محل گر-رسيده است، باعث توسعه كالبدي

اين گروه در توسعه .  آن در توسعه كالبدي منطقه اجتناب ناپذير استتأثير كه باشد مي 9اكولوژيكي اين گروه به منطقه 

هاي توسعه  اند و نكته جالب توجه اينكه اين گروه به ندرت جذب قالب افقي منطقه و شهر مشهد ايفاي نقش نموده

 بي سواد باسواد  ساله بيشتر6جمعيت  جمعيت سال

1375  140302 124198 118156 6042 

1385 505329 464107 446862 17245 
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توان  اين گروه را مي. اند منشأ اثر بوده) اصولي( شده ريزي برنامهنوني شده و بيشتر در سمت و سوي توسعه غيرقا

توسعه ( شده ريزي برنامههرچند مقداري هم گرايش به مناطق غير .  اصولي شهر مشهد ناميد-پيشگامان توسعه افقي

  .اند دادهنشان )  غيراصولي- افقي

هايي كه تابع اصول شهرسازي بوده و مراحل آماده سازي را  قي شهر در حوزهگروه كم درآمد در توسعه اف

اند   غيرقانوني و افقي غيراصولي پرداخته-هايي كه به توسعه افقي  قابل توجه نداشته ولي در حوزهتأثير ،اند كردهطي 

  .هاي غير رسمي قابل توجه است  اين گروه در توسعه سكونتتأثير. اند مؤثر بوده

  

  1387 شهرمشهد برحسب  درآمد در سال 9توزيع فضايي  جمعيت منطقه  : 9 شمارهنقشه

  9 عامل مهاجرت بر اكولوژي اجتماعي و توسعه منطقه تأثير

 غير اصولي و توسعه - غيرقانوني و افقي- در توسعه افقيمهاجران اين گروه از : خارج از كشورمبدأ با مهاجران

 باشد مي اصولي قابل مشاهده - اين گروه در توسعه افقيتأثيراندكي هم . اند بودهي بصورت نسبتاً هم وزن مؤثر تكميل

اساس جايگاه اجتماعي خود اسكان   اين گروه در سطح مشهد برمهاجران. ولي اين اثرگذاري قابل توجيه نيست

 مشهد را براي اسكان  مناطق شهريديستنني كه از توانايي مالي خوبي برخوردار مهاجرانبه اين معني كه . اند يافته

اند، مناطق غربي مشهد را هدف اسكان قرار  اي كه داراي قدرت مالي باالتر و مطلوبي بوده انتخاب نموده و دسته
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 تأثير بر 10نقشه شماره . اند دهكر از اين گروه اخير بوده و نقشي هم در توسعه تكميلي ايفاء 9 منطقه مهاجران. اند داده

  .  داللت دارد9بدي منطقه اين گروه در توسعه كال

  
  1387 شهر مشهد درسال9 خارج از كشور در منطقه مبدأ با مهاجرانتوزيع :  10نقشه شماره 

ها،   شهرهاي ساير استانمبدأ با مهاجران، شود مي مشاهده 11 شماره نقشههمانطور كه در  : شهريمبدأ با مهاجران

 مبدأ با مهاجران. اند صولي و توسعه تكميلي به نمايش گذاشته ا-انواع توسعه را با گرايش ويژه به توسعه افقي

 - اين گروه در توسعه افقيتأثير. اند گذار بودهتأثير غيراصولي - اصولي و افقي-شهرهاي استان نيز در توسعه افقي

. باشد مي تكميلي هم قابل توجه -همچنين نقش اين گروه در توسعه كالبدي. غيرقانوني هم قابل مشاهده است

  .اند  شهرهاي استان ايفا نمودهمهاجران شهرهاي شهرستان مشهد هم نقش مشابه مهاجران

   
  1387 شهرمشهد در سال 9 شهري منطقه مبدأ با مهاجرانتوزيع : 11نقشه شماره 
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ري  بر حسب آمارگي9 آبادي استان را در منطقه مبدأ با مهاجران گزيني مكان 12نقشه شماره :  آباديمبدأ با مهاجران

 اصولي و بعضاً مصاديقي -ي استان عمدتاً در توسعه افقيها آبادي با مبدأ مهاجران. دهد مي نشان 1387 سال اي نمونه

 و ها استانهاي ساير   آباديمبدأ با مهاجرانمصاديق . باشد از توسعه تكميلي نيز براي اين گروه قابل تعريف مي

ها را در   اين گروهگزيني مكانين نحوه ا بنابر؛ منطقه مشاهده نشد1387هاي شهرستان مشهد در نمونه گيري سال  آبادي

  .نمائيم  را تشريح مي1375 بر حسب نتايج سرشماري سال 9منطقه 

  
 

  

   با مبدا آباديهايمهاجرانتوزيع : 14 با مبدا آباديهاي                             نقشه شماره مهاجرانتوزيع : 13نقشه شماره 

  1375 شهرمشهد 9 درمنطقه ها استان                                  ساير 1375 شهرمشهد 9 مشهد درمنطقه شهرستان

 1375ها در سال  ي ساير استانها آبادي با مبدأ مهاجران شود مي مشاهده 14طور كه در نقشه شماره  همان

 اصولي، -هاي توسعه شامل افقي و در كليه قالباند  مكان گزيني اسكان خود به نمايش گذاشته تنوعي از توسعه را در

ي مشهد در ها آبادي با مبدأ مهاجران. باشند مي غيرقانوني و توسعه تكميلي واجد مصاديق - غيراصولي، افقي- افقي

ي ها آباديتوسعه تكميلي مؤثرتر از  در. اند گذار بودهتأثير غيراصولي - اصولي و افقي- نيز در توسعه افقي1375سال 

1387 شهرمشهد درسال 9ن با مبداء آبادي هاي  استان درمنطقهاتوزيع مهاجر:12نقشه شماره
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 تأثير بر 13نقشه شماره . اند ها ايفاي نقش نموده ي ساير استانها آبادي مهاجران كمتر از تأثيرر شهرهاي استان و با ساي

  . در سال مورد نظر داللت دارد9ه اين گروه در توسعه كالبدي منطق

  9 تحركات داخلي جمعيت بر توسعه كالبدي منطقه تأثير

 مشهد ابتدا بر حسب پايگاه اقتصادي، مناطق به سه گروه برخورداردر بررسي تحركات اكولوژيكي جمعيت شهر 

بندي  تقسيم)  و ثامن6و  5 ،4 ،3مناطق (و مناطق كم برخوردار ) 2 و 10، 7مناطق ( مناطق متوسط ،)11 و 8، 1مناطق (

ي ها شهنق 15نقشه شماره .  مورد تحليل قرار گرفت9 مذكور در منطقه هاي گروه مهاجران گزيني مكانشده و 

 تا حدودي بر مناطق برخوردار عمدتاً در توسعه تكميلي، مهاجران. ها را به تصوير كشيده است  اين گروهيابي درون

اند كه   غيرقانوني مؤثر بوده-قدري هم در توسعه  افقي  و گذار بودهتأثير غيراصولي - افقي و اصولي-توسعه افقي

 تحت  ورسد افرادي با توان مالي ضعيف اند، كه به نظر مي هاجرت نموده به نقاط مزبور م11 اخير از منطقه هاي گروه

، توسعه ي اصول- مناطق متوسط نيز بطور عمده در توسعه افقيمهاجران. اند فشار هجوم اكولوژيكي منطقه را ترك كرده

اصولي و - افقي مناطق كم برخوردار هم در توسعهمهاجران. اند  غيرقانوني مؤثر بوده-تكميلي و اندكي هم افقي

  .اند گذار بودهتأثير غيراصولي -تكميلي و افقي

  اكولوژي اجتماعي بر توسعه كالبدي مشهدتأثير .2 شماره جدول

  ات كالبديتأثير  
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        *  كارمندان

      *  *  نگيانفره

    *      متخصصان علوم پزشكي

  *    *    كارگران ساده

  *  *  *  *  مهاجرين با مبدأ شهرهاي استان

    *    *  مهاجرين با مبدأ شهرهاي ساير استان ها

  *  *  *    ي داخل استانها آباديمهاجرين با مبدأ 

  *  *  *  *  ي ساير استان هاها آباديمهاجرين با مبدأ 

    *  *  *  ي مشهدها آبادي مهاجرين با مبدأ

  *  *  *  اندك  مهاجرين با مبدأ خارج از كشور

  4  1  3  2  9 مناطق برخوردار مشهد به منطقه مهاجران

  2  1      9 مناطق متوسط مشهد به منطقه مهاجران

  ها گروه

  3  2  3  1  9 مناطق كم برخوردار مشهد به منطقه مهاجران

  كم= 4       متوسط   = 3       زياد    = 2خيلي زياد            = 1
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  1375شهر مشهد در  9 تحركات اكولوژيكي داخلي منطقه يابي دروني ها نقشه .15نقشه شماره 

  آسيب شناسي كلي و چند پيشنهاد

رسد ساختار اكولوژي اجتماعي شهر،  هايي دارد ولي به نظر مي شهر مشهد هرچند از بعد امنيت فيزيكي نارسايي

هاي فضايي اين پژوهش كه حاكي   توجه به تحليل. روحي و رواني و عدم تعلق مكاني باشدبسترساز اصلي عدم امنيت

از تسلط جمعيت مهاجر بر جمعيت بومي از يك سو و از سوي ديگر عدم انسجام ساختار اقتصادي، اجتماعي و 

تي در سطح ، همگي بر نوعي بيگانگي اجتماعي داللت دارد كه ح استفرهنگي ساكنين محالت و مناطق مختلف

اين ارتباطات بي روح و همچنين تعلق خاطر . سازد محالت، ارتباطات اجتماعي را به ارتباطاتي بي نام و نشان بدل مي

ترين سطح و در  ينه و رابطه شهر و شهروند را در پايشان باعث افت شديد تعلق مكاني شد  به زادگاه اصليمهاجران

حساس جدايي و عدم احساس مسئوليت در برابر شهر و محل زندگي، هويت اين ا. زند حد رفع نيازهاي مادي رقم مي

رسد براي اصالح روند  با اين توضيح به نظر مي. سازد روح بدل مي نمايد و شهر را به شهري بي تزلزل مي شهر را دچار

و شهروند   شهرهاي عاطفي توسعه كالبدي شهر مشهد نيازمند توجه به توسعه اجتماعي و فرهنگي آن هستيم تا خالء
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 در اين صورت خواهد بود كه شهروندان در حفظ و نگهداري .حس شهروندي براي همه ساكنين تقويت گردد رفع و

. كالبد فيزيكي شهر و هويت وامنيت اجتماعي و فرهنگي مشاركت نموده و دستيابي به  شهر پايدار ممكن خواهد شد

رسد ايجاد يك حس مشترك در شهروندان، گام مؤثري  به نظر ميبا توجه به ساختار غير منسجم اجتماعي شهر مشهد 

بديهي است در . نمايد  تقويت ميمهاجرانبستر بومي پنداري را در   و تعارضات اجتماعي بوده وها تفاوتكاهش  در

هاي  اين صورت تحركات اكولوژي اجتماعي شهر هم شكل طبيعي به خود گرفته و در جهت همگن سازي محله

 ايفاي نقش خواهد پرداخت و در نهايت، جدايي گزيني اجتماعي بار مثبت به خود گرفته و شهروند به مسكوني به

محلي گرايش پيدا خواهد نمود كه به دليل هم سنخ بودن با همسايگان، نوعي رضايت اجتماعي و به دنبال آن احساس 

كر چند پيشنهاد براي دستيابي به شرايط شهري با توجه به توضيحي كه داده شد به ذ. آورد مي دست بهآرامش رواني را 

هاي حاصل از نوع اكولوژي  واضح است كه رفع آسيب. پردازيم پايدار براي مشهد مقدس، با تأكيد بر بعد اجتماعي مي

  .سيع تر متخصصين علوم اجتماعي استاجتماعي مشهد نيازمند انجام مطالعات و

ي عالئق مشترك شهروندان براي تقويت حس مشترك و تعلق سنجي و تحقيق ميداني براي شناساي انجام نظر -1

 ؛مكاني

 ؛هاي عمراني محله  نظرسنجي از ساكنين محالت براي اولويت بندي فعاليت -2

 ؛ي كالبدي مناطقها تفاوتهاي عمراني در راستاي كاهش   توزيع متناسب طرح -3

يا  الت ازجمله احداث وسازي محالت شهري و ايجاد زمينه افزايش ارتباطات اجتماعي در مح  شاخص -4

هاي ورزشي در مقياس محله، تمركز واحدهاي تجاري در قالب بازار محله،  ، زمينهاي محله بهسازي پارك

هاي محله و هر برنامه و   شده و منظم در پاركريزي برنامهي تفريحي و آموزشي به صورت ها برنامهاجراي 

 ؛دن محله گردكه باعث تشكيل اجتماع داخلي ساكناطرحي 

يا » شهروند مشهدالرضا«ور كارت هاي مختلف از جمله صد ن با طرحااي كليه ساكن  تقويت هويت محله -5

 ؛»مشهدوند«

 ؛ن همان محلههاي جذاب با نظر سنجي از ساكنا گذاري هر محله با نام  نام -6

 .رداريراستاي تعامل مثبت شهروندان و شه  ايجاد شوراي محله و تعريف دقيق وظايف و اختيارات آن در -7
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   و مĤخذ منابع

  . سيماي شهرستان مشهد)1381(...   بشكني ، يدا-1

 اي ناحيهمجله جغرافيا و توسعه ؛ )كالن شهر مشهد: نمونه (شهرها، نگرشي بر نحوه ساماندهي حاشيه كالن )1382(  جوان، جعفر- 2

  .1382 ، بهار و تابستانشماره اول) ضميمه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد(

فصلنامه دانشگاه تربيت  ( :مدرس ؛، آراي ابن خلدون در زمينه آثار عوامل جغرافيايي بر انسان )1375 ( حافظ نيا، محمد رضا-3 

  .دوره دوم ، شماره اول) مدرس 

  .كيهان: تهران ؛المعارف علوم اجتماعي  درآمدي بر دايره)1370( ساروخاني، باقر - 4

  . سمتانتشارات: تهران؛ پور رضاابوالقاسم :  ترجمه؛، جامعه شناسي شهري)1380(  وارد، آلن– ساوج، مايك - 5

نشر ، سازمان فرهنگي شهرداري: مشهد ؛ فرهنگي شهر مشهد– سيماي تاريخي )1382( اشرف السادات ميركمالي ؛ سيدي، مهدي- 6

  .آوام

  . جامى، تهران  با همكارى انتشارات: شهردارى مشهد؛)از آغاز تا مشروطه (تاريخ شهر مشهد )1378( - -- - -- - --  - 7

  . سمتانتشارات: تهران ؛ جامعه شناسي شهري)1387( شارع پور، محمود - 8

مجله جغرافيا و توسعه  ؛هاي روستايي شهرستان مشهد  تحليلي جغرافيايي از وضعيت مهاجرت در سكونتگاه)1383(  شايان، حميد- 9

  . مستان پائيز و ز3 دانشگاه فردوسي، شماره اي ناحيه

 انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگي مركزي ؛، جغرافياي اجتماعي شهرها، اكولوژي اجتماعي شهر)1365( شكويي، حسين -10

  .جهاد دانشگاهي

  . سمتانتشارات: تهران ؛جلد اول, هاي نو در جغرافياي شهري  ديدگاه)1373 (-- - -- - -- - --  -11

پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، : ؛ تهراني اجتماعي بر توسعه كالبدي مشهداكولوژتأثير، 1388 صائبي، محمدحسين -12

  . نفيسه مرصوصي:راهنما استاد

 3، شماره 18فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، سال  )1382( محمد حسن،  ضياء توانا-13

  . 70پياپي 

  . مركز نشر دانشگاهي: ؛ تهرانچاپ دوم،  درآمدي به اقتصاد شهري)1372( يدسع عابدين دركوش، -14

  . نشر ني:؛ تهران انسان شناسي شهري)1383( فكوهي، ناصر -15

 ريزي برنامهانتشارات شركت پردازش و : تهران ؛ دستيابي به شكل پايدار شهري)1383( وازارد مرادي مسيحي ؛ كاتي ويليامز-16

  .شهري

بيست و  انتشارات سمت چاپ: تهران, ؛  رضا فاضل وغالمعباس توسلي :جمهر ت؛ مباني جامعه شناسي)1388(وس بر,  كوئن- 17 

  .يكم

  . وب سايت نقش كليك؛ افاغنه در ايرانمهاجرانهاي جامعه شناختي مهاجرت و هيملي بر نظرأت )1386( جمشيد ، گراوند- 18 

  . دفتر جغرافيايي و انتشارات ماهوان:هد؛ مش تاريخ مشهد الرضا)1383( ماهوان، احمد - 19 

  .هاي سرشماري مناطق مشهد تفصيلي حوزههاي داده، )1375( سرشماري عمومي نفوس و مسكن  ؛ مركز آمار ايران-20

 � .هاي سرشماري مناطق مشهد تفصيلي حوزههاي داده، )1385( سرشماري عمومي نفوس و مسكن  ؛-- - -- - -- -  -21

  




