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  کیده چ
کـشورهای در   بیـشتر   معیت روستایی به خدمات اساسی،    در راستای بهبود قابلیت دسترسی ج          

 ،1378در اواخـر سـال      . اند  ریزی خود گنجانده    ها و اهدافی را در سیستم برنامه        حال توسعه برنامه  
شورای هماهنگی عمران روستایی در خـصوص        شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، مصوبه      

. وعه و حوزه را به تصویب نهـایی رسـاند         ساماندهی فضاهای روستایی در سه سطح منظومه، مجم       
دسترسـی، جمعیـت و امکانـات       ،  گانه، با توجه به موقعیت جغرافیایی       یابی مراکز سه    بنابراین مکان 

 -اداری، مــسایل امنیتــی - زیربنــایی، تقــسیمات و مرکزیــت سیاســی-ارتبــاطی موجــود، شــبکه
هایی است که هرچند       اولویت اجتماعی، اقتصادی و محیطی از     -های فرهنگی   استراتژیکی، همگنی 

  .انجام شودد و سریع بای ناپذیر  طور اجتنابه با تأخیر ولی ب
 در  رارسانی روستایی شهرستان مشهد بندی خدمات از سطحبه دست آمده حاضر نتایج نوشتار 

 مرکز حوزه از میان     66 مرکز مجموعه و     29 مرکز منظومه،    7در مجموع   . دهد   ارائه می  ،1382سال  
اند تا با تجهیز و تقویـت عملکـردی            سکونتگاه شهری مشخص شده    6کونتگاه روستایی و     س 573

ی اههـ   میـان سـکونتگا    ند بیشتر  پیو ر در راستای ایجاد   دسترسی مؤث  با   خدمات آنها موجبات اشاعه  
  .شود روابط شهر و روستا فراهم  نسبی بین تعادل در نهایت وروستایی
  .تایی، منظومه، مجموعه، حوزهروس بندی، خدمات سطح :کلیدیواژگان 

  مقدمه

ویـژه از نظـر سـطح برخـورداری از          ه   تفاوت چندانی بـین شـهر و روسـتا بـ           ،)ش.هـ1284(تا قبل از انقالب مشروطیت      
بـا   ، پس از انقالب مشروطیت    .نبوداز توجیه الزم برخوردار      لذا مهاجرت از روستا به شهر        ،خدمات مختلف وجود نداشت   

ۀ مقننه همـراه بـا دو قـوه مجرّیـه و قـضائیه، اولـین مرحلـ                  قوّه –شهری جدید و ایجاد نظام پارلمانی     روی کار آمدن عناصر     
با روی کار آمدن حکومت مقتـدر       . ساالری، گسترش شهرنشینی و تمرکز امکانات مختلف در شهر آغاز شد            دیوانۀ  توسع

                                                 
∗  E-mail: shayan34@yahoo.com                                                                      تلفن نویسنده                    09155161518:مسئول 
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 رویـه   آن مهـاجرت بـی    دنبـال   و بـه    مزبـور مرکزی رضاخان و سـپس محمدرضـا و اجـرای سیاسـتهای تمرکزگـرا، فراینـد                 
  .روستائیان به شهرها شدت یافت

اندک توجهی به روستاها از نظر      ، 50  ی  و اوایل دهه   40  ی در اواخر دهه   ،های چهارم و پنجم عمرانی کشور       در برنامه 
ر های عمران روستایی صورت گرفـت کـه سـطح عملکـردی و جغرافیـایی آن بـسیا                   رسانی در قالب الگوی حوزه      خدمات
 عدم وجود نظام توسعه   اه  همربه  این ایراد مهم    . شد   نفر را شامل نمی    250 دارای جمعیت کمتر از    و انبوه روستاهای    محدود  

  .یکپارچه و چندبعدی نتوانست از سیل مهاجران روستا به شهر بکاهد
ینی به هر قیمت     فضای حاکمیت سیاست رشد شهرها و تشویق شهرنش        ،50 و   40  ی اصوالً فضای اجتماعی سالهای دهه    

 مشخص شد کـه     ، پس از تحقیقات دفتر ویژه اطالعات و امنیت        1355در نتیجه در سال     ). 73،  1367 رهنمایی،(ممکن بود   
فردوست، ( میلیون نفر به جمعیت مشهد و نیز اصفهان اضافه شده است    نیم میلیون نفر به جمعیت تهران و        7/2 سال   پنجطی  

 درصـد در اسـتخدام دولـت بودنـد          19 و   6/9 بـه ترتیـب      ،55 و   45اغلین در سـالهای     از سوی دیگر از کل ش     . )1370،274
  .دهد که افزایش سریعی را نشان می) 12، 1369نظری، (

 روستایی سـعی شـد    و بخش کشاورزیءتوسعه به منظور ارتقا اله سهای پنج  در برنامه  ،  از پیروزی انقالب اسالمی   پس  
 - تحـول امکانـات رفـاهی     الًتـوان گفـت کـه او        میولی  روستاها نگریسته شود     توسعه موضوع   به    تر جانبه  با دیدگاهی همه  

رسـانی در قالـب یـک     خـدمات ت  عملیـا خدماتی، بیش از تقویت بنیانهای اقتصادی و شغلی در روستاها بوده است و ثانیـاً      
رسـانی   ح خـدمات در نتیجـه بـا وجـود تحقـق تحـوالت مهـم در سـط           . طرح مصوّب جامع، هماهنگ و اجرایی نبوده است       

  .  تحقق نیافته استعمالً ،رسانی مند مراکز خدمات مراتبی و ضابطه روستایی، تعیین سلسله
  

  لهسأطرح م
ت سـنتی و قـدیمی، تـسلط    کیـ نفوذشان مبتنی بـر چهـار اصـل؛ مال    شهرها در گذشته و حال با حوزه     بیشتر الً روابط اصو

التزاید   سانی روستا در شهر و نقش اداری و خدماتی دایم         ان از نیروی    برداری وسیع و متمرکز     افزون شهرها، بهره    تجاری روز 
بنابراین برای ساماندهی روابط شهر و روستا و نیز بین روسـتاها، انتخـاب و تجهیـز                 ). 11 ،1368نظریان،  (شهرها بوده است    

 ءارتقـا   یعنـی  ،ف توسـعه  در راستای تحقـق اهـدا      دبایهدف نهایی   .  دارد یهمیت خاص ارسانی    مراتبی مراکز خدمات    سلسله
استانداردهای زندگی، توزیع بهینه درآمد، تغییر ساختاری مثالً در توزیع جمعیـت، مراحـل صـنعتی شـدن و تمرکززدایـی                     

بخـش بـرای      درواقع رفاه انسانها و ایجاد محیطـی تـوان        .  باشد )125 ،1975راینسون،  (حمایت از تعادل ملی      نهایتاًصنعتی و   
هدف اساسی است و ایـن ممکـن نیـست مگـر آن     ) 7 ،1371آسایش، (تی طوالنی، سالم و خالق  برخورداری مردم از حیا   

برطـرف  ) 5 ،1365شـکویی،   (راتـی   رهـا، خـالء قـانونی و مق         که مشکالت توسعه روستایی در ایران بویژه خالء اسـتراتژی         
          وچهـارم  ) 1379-83(  مسـو  هـا؛ زیـرا در چـارچوب برنامـه          حاضـر تالشـی اسـت بـه منظـور رفـع ایـن خـالء                مقالـه . شوند

بـر فـراهم   « گنجـد کـه در آن   مفهوم توسعه خود متکی در جهان سوم مـی       تا حدی    و جمهوری اسالمی ۀ  توسع )88-1384(
                 هـای تولیـد و کـاربرد        گذاری بیشتر در منابع محلی، گسترش ظرفیـت         کردن بهتر نیازهای اساسی جمعیت براساس سرمایه      

 با توجه بـه      اضرۀ ح  در مقال   بر همین اساس،   ).47 ،1990روچ، (»شود  کاربر و کوچک مقیاس اهمیت داده می      ی  فن آوریها 
قابلیـت ایجـاد پیونـد میـان     ویـژه بـا   ه ب ، مکانی، اولی تخصیصالگوهای روستایی و  رویکرد کارکردهای شهری در توسعه   
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ریـزی روسـتایی      فزایش دسترسی و رفع اهداف فـوری برنامـه         کارایی و عدالت به تبع ا      ء و دومی به دلیل ارتقا     ههاسکونتگا
شــورای عــالی معمــاری و شهرســازی کــشور، مراکــز   مــصوبهبــر اســاس  نــینچهمو) 62 ،1380الــدین افتخــاری،  رکــن(

در خـصوص نیازسـنجی و      . انـد    حوزه، مجموعه و منظومه در شهرستان مـشهد مـشخص شـده            :رسانی در سه سطح     خدمات
ه توان با توجه به وضع موجود، مصوبه شورای عالی معمـاری و شهرسـازی و بـ                  خدمات مورد نیاز می   بندی استقرار     اولویت

  . )3جدول(عمل کرد رسانی در محیط روستایی کشور ویژه استانداردها و ضوابط خدمات
اها را  روستایی با اتخاذ رویکردهای مناسب، شرایط زندگی در روسـت          توسعه در زمینه موفق  اتی کشورهای   از نظر عملی  

ایجاد تعادل قبل از جنگ جهانی صورت برای در بریتانیا، مهمترین سیاستی که برای نمونه . قابل رقابت با شهرها ساخته اند    
افتـاده بـا توجـه بـه موضـوع تفـاوت ویژگیهـای                صنعتی مناطق عقب    ایجاد کمیسیونهایی به منظور هماهنگی برنامه      ،گرفت

 سیاسـت سـکونتگاههای مرکـزی یکـی از مهمتـرین خـط              ،بـه مـوازات ایـن مهـم       ). 8 ،1367وثوقی،  (جغرافیایی آنها بود    
 و 60، 50هـای   دهـه ۀ سکونتگاههای روستایی بوده و در طرحهای توسـع  ریزی و توسعه   های مورد استفاده برای برنامه      مشی

  یـن سیاسـت،   براسـاس ا  . انـد   طور گسترده بـه کـار رفتـه       ه  ها، ب    در مقیاس کانتی   80 و   70های     و طرحهای ساختاری دهه    70
هـا از ایـن       های محـدود و معینـی متمرکـز شـده و سـهم سـایر سـکونتگاه                  امکانات مسکن، اشتغال و خدمات در سکونتگاه      

  ).99، 1379رضوانی، (باشد  امکانات ضعیف می
هایی در سطح ملی برای کاهش تمرکز بـیش از حـد جمعیـت در شـهرهای عمـده از طریـق ایجـاد                 در ژاپن، کوشش   
هـای شـغلی و امکانـات آموزشـی،          ای جامع با استقرار فرصت      روستایی و منطقه   توسعه ز رشد هماهنگ با یک برنامه     مراک
در برای مثـال     .)1371،112المللی کار،     دفتر بین (آمیزی صورت پذیرفته است       طور موفقیت   ماعی و فرهنگی مناسب، به    تاج

صنعتی، ایجاد شغل، کمکهای مستقیم     -کشاورزی با توسعه  توأم   هی خدمات عمومی و رفا    گسترشهوکایدو،    توسعه طرح
 مـدنظر قـرار     ، منطقـه  زخـارج ا  محلـی و  هـای شخـصی       جذب سرمایه  جانبه  ام همراه با همکاری همه    و  و  دادن زمین  -دولت

  ).6 ،1372همشهری، (گرفتند 
 فرصـتهای   گـسترش تر،  افتـاده   در آمریکا، سیاست عمومی دولت، کاهش تفاوت شهر و روستا و کمک به مناطق عقب              

ی، زنـدگ   همراه با پایین بـودن هزینـه      های روستایی، عمده کردن مسایل شهری و ایجاد موج ضدشهری           شغلی، ایجاد کالج  
  ).1372بهفروز، ( منجر به مهاجرت معکوس شده است پیرامون  و عوارض در مالیات

های اقتـصاد روسـتایی،    فعالیتن نوع بخشیدوسیله ته مناطق روستایی بکارگیری نیروی بیکار در  ه  در چین، تجهیز  و ب     
روستایی در صنایع روستایی، حمایت از قیمت محصوالت کشاورزی و فراهم کردن خدمات اجتماعی  شکل دادن سرمایه 

  ). 3 ،1368کریمی، (های مهم بوده است  و زیربنایی در روستاها، جزو سیاست
 شهر و روسـتا سـه    بینذاری استانی و غلبه بر اختالفات درآمدگ  کوبا، کاهش تقدم شهری هاوانا، برابری در سرمایه در

        صنعتی کـردن روسـتا از اولویـت خاصـی برخـوردار اسـت              چنین، برنامه   هم. )59 ،1987ساسمن، (اقدام اساسی بوده است   
  .)113، 1979سینگ،(

اجتمـاعی و   ه  ویژه توسـع  ه  گرایی؛ ب   جانبه  های توسعه در گرو همه      توان گفت که موفقیت برنامه      گیری می   به عنوان نتیجه  
رسـانی دارای ابعـاد اجتمـاعی،         همین اعتبار در تحقیق حاضر، خـدمات      ه  ب. رفاهی است -خدماتی با توسعه همراه   ،اقتصادی

. دیگر خدمات یا اقتـصاد منطقـه نقـش غیرقابـل انکـاری دارنـد         ند که در توسعه   اتر  اقتصادی و رفاهی است و خدماتی مهم      
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ــراین عــالوه ــا ســرمایه مــد نظــر بــوده انــد ماتی خــد،ب ــرای    کــه ب گــذاری دولتــی یــا مــشارکتی مــستقر شــده و زمینــه را ب
 روسـتایی،   ند از جـاده، بـرق، مرکـز خـدمات     امهمترین اینها عبارت. سازند تبعی مساعد می-های خصوصی گذاری  سرمایه

  .)3جدول(ی، مراکز اداری و سیاسی درمان-ای، دفتر ترویج، تلفن، بانک، مرکز بهداشتی مراکز آموزش فنی و حرفه

  روش تحقیق
برای آگاهی از وضع موجود و پراکنـدگی خـدمات در           ) روستا تکمیل پرسشنامه (بنابر ماهیت تحقیق، از روش میدانی       

 خـانوار معـادل     10(گذاری جمعیـت      سپس با ارزش  . ایم   سود جسته  1381شهرستان در سال      آبادی دارای سکنه   573سطح  
 خـدماتی کلیـه   -، امتیاز جمعیتی  Excelافزاری    نرم از برنامه با استفاده   ،   برای کلیه روستاها     ∗دمات موجود و خ ) یک امتیاز 
  . شدمنتقل ) 1380مرکز آمار ایران،  (1:100000های   خانواری محاسبه و روی نقشه10های باالی  سکونتگاه

 شناسـایی تـوان عملکـردی سـکونتگاهها      خـدماتی موجـود و   یپس از بررسی نظام فعلی استقرار سکونتگاهها، شـبکه      
اداری، مرکزیـت    -زیربنایی، تقـسیمات سیاسـی     -ارتباطاتی براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه      

هـا و     ها، حـوزه    ها، مجموعه   بندی سکونتگاهها در قالب منظومه      استراتژیکی، اقدام به سطح    -اداری و مسایل امنیتی    -سیاسی
  و اجتمـاعی، اقتـصادی   -هـای فرهنگـی     همگنـی «در ایـن میـان،      .  گردیـد  GISشخص ساختن آنهـا در سیـستم        اقمارها و م  

و ) 1374پـاپلی یـزدی،     (» بررسی و طراحی نظام خدمات رسـانی روسـتایی اسـتان خراسـان            «های    رحط مالحظهبا  » محیطی
 همچنــین،. رار گرفتنــدجــه قــتومــد ) 1379وزارت جهــاد کــشاورزی،(» ســاماندهی فــضاها و مراکــز روســتایی خراســان«
 مـورد توجـه واقـع       ، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران        ،خدمات روستایی کشور   ستانداردها و ضوابط ارائه   ا

را قابـل   با مصوبات و اسـتانداردهای جدیـد آن    طرحدلیل انطباق محتویاته ، ب بدین ترتیب ، نگارنده با اطمینان بسیار   .شد
  .داند تصویب و اجرا می

  موقعیت جغرافیایی  شهرستان مشهد
ایـن  .  به طور عمده بین کوههـای هزارمـسجد و بینـالود واقـع اسـت       ، یکی از شهرستانهای شمالی استان خراسان      ،مشهد

شهرستان از شمال به کشور ترکمنستان، از جنوب به فریمان و تربت حیدریه، از غرب بـه درگـز، چنـاران  و نیـشابور و از                           
 درصـد مـساحت     5کیلومتر مربـع یـا      12620وسعت آن حدود    . شود  ی سرخس و تربت جام محدود می      شرق به شهرستانها  

  .بوده است1381استان در سال 
تقـسیمات  ( شهر اسـتان     80 نفر جمعیت در بین      1887405 با   1375در سال   رضوی  شهر مشهد، مرکز شهرستان و استان       

بـه عبـارت بهتـر، جمعیـت مرکـز      .  برابر جمعیت دارد11م استان    با این جمعیت، نسبت به شهر دو       .رداول را دا   رتبه) جدید
  .  درصد بیشتر است18 حدود ، شهر دیگر استان79استان به تنهایی از مجموع جمعیت 

                                                 
رسانی روستایی استان خراسان، اجرا شده توسط آقای دکتر پاپلی یزدی در  بندی خدمات گذاری جمعیت و خدمات عمدتاً براساس طرح سطح  ارزش∗

  . صورت گرفته است)1382(ریزی و بنیاد مسکن خراسان  سازمان مدیریت و برنامه و نیز نظر کارشناسان محترم1375 و1374های  سال
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  تقسیمات سیاسی و توزیع جمعیت
مشهد، کالت، طرقبه، شـاندیز، رضـویه و   ( نقطه شهری    6، شهرستان مشهد دارای     1381تقسیمات سیاسی سال    براساس  

 آبـادی   573 در مجمـوع     کـه  بـوده اسـت   دهـستان   15و  ) مرکزی، کالت، طرقبه، رضویه و احمدآباد     (  بخش 5 ،)آباد  ملک
  .یافت ءبخش کالت به شهرستان ارتقا1383البته در سال . خانوار جمعیت ساکن دارد73098دارای سکنه با 
تـرین آنهـا طـوس و بیـشترین تعـداد             پرجمعیـت والیـت،     ترین دهستان، پایین    شود که وسیع     مالحظه می  )1(بر مبنای جدول  

 5/99 خـانوار جمعیـت،      72720 خانوار دارند و با      10 درصد کل آبادیها جمعیتی بیش از        5/74. باشد  آبادی در تبادکان می   
 146 درصد جمعیت روستانشین شهرستان در       5/0بنابراین  . اند  درصد کل جمعیت روستایی شهرستان را در خود جای داده         

هـا   همـین اعتبـار، ایـن آبـادی    ه بـ .  خانوار جمعیت دارند6/2خانواری ساکن هستند و به طور متوسط هریک  10ر  آبادی زی 
البتـه بخـش قابـل      . چندان دور عموماً خـالی از سـکنه خواهنـد شـد             ای نه   بندی ندارند و در آینده      تأثیری بر محاسبات سطح   

ه عمیق، کوره آجر، کالته و کارخانه هستند که اصـوالً روسـتا             ای از این آبادیها درواقع، گاوداری، مرغداری، چا         مالحظه
  .استوار استاندک نبوده و ماهیت وجودی آنها بر فعالیت اقتصادی گروهی 

  های روستایی بندی جمعیتی سکونتگاه طبقه
             . ددهـ   نـشان مـی  1381 توزیع جمعیت روستایی شهرستان را به تفکیک طبقـات مختلـف خـانواری در سـال        )2(جدول       

.  خـانواری سـاکن هـستند   20 درصـد جمعیـت روسـتایی در آبادیهـای کمتـر از            2/1 فقـط     شود مالحظه می همان طور که    
  پارچـه  195در حالی که ایـن آبادیهـا        است   درصد   86 خانواری با ضریب     100باالیبیشترین تمرکز جمعیت در آبادیهای      

 50 بـاالی  پارچـه آبـادی   281 درصـد جمعیـت روسـتایی شهرسـتان در     94در مجمـوع   . انـد    بـوده  ) درصد کل آبادیها   34(
  . گیرند  درصد جمعیت روستایی تحت پوشش قرار می94 درصد آبادیها 49به عبارتی با  تمرکز بر . اندخانواری ساکن 
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  *)1381( توزیع و تراکم جمعیت روستایی شهرستان مشهد به تفکیک دهستان -1جدول 

  تاندهس  بخش
  جمعیت

  )خانوار(
  مرکز دهستان  تراکم  مساحت

تعداد 
  آبادی

آبادی 
 10باالی 

  خانواری
  61  88  فاز  6/15  886  13820  تبادکان
  51  52  آباد کاظم  8/31  500  15878  طوس
  14  16  کارده نو  2  5/872  1811  کارده
  31  36  کنویست  5/6  785  5119  کنویست

  مرکزی
  

  46  82  کریهعس  6/19  220  4311  والیت میان
  29  33  امام تقی  5/4  6/935  4238  پیوه ژن

  احمدآباد
  25  35  آباد ملک  3/3  6/660  2200  سرجام
  26  26  آبروان  9/2  973  2817  آبروان

  رضویه  23  24  کالته منار  8/0  1693  1392  والیت پایین
  25  37  رضویه  7/6  1210  8124  میامی
  17  27  ارچنگ  8/7  315  2470  شاندیز

  طرقبه
  29  42  نحصارگلستا  4/15  6/285  4393  طرقبه
  14  23  امیرآباد  9/0  984  878  پساکوه
  کالت  15  21  زوسفلی  5/3  850  2935  زاوین

  21  31  آباد جلیل  6/2  1049  2712  کبودگنبد
  427  573  -  8/5  12620  73098  -  جمع

  .مار ایران شهرستان مشهد، مرکز آ1381 و سالنامه آماری 1381بررسی میدانی، : منبع*
  *)1381( توزیع جمعیت در سکونتگاههای روستایی شهرستان مشهد در طبقات مختلف -2جدول 

  درصد  خانوار  درصد  تعداد آبادی  طبقات 
  5/0  378  5/25  146  10کمتر از 

  7/0  516  7  40  19 تا 10
  6/4  3390  5/18  106  49 تا 20
  1/8  5925  15  86  99 تا 50
  2/23  16931  20  114  249 تا 100
  2/26  19119  10  57  499  تا 250
  3/16  11941  3  18  999 تا 500

1000+  6  1  14898  4/20  
  100  73098  100  573  جمع

  .ها های تکمیل شده توسط بخشداری  براساس پرسشنامه*                                                   
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  ی روستایی از خدماتههاسطح برخورداری سکونتگا
دهد که باالترین نسبت       نشان می  1381ی سطح برخورداری روستاها از خدمات مختلف به ترتیب اهمیت در سال             بررس

 درصد مربوط به دبستان، برق، آب بهداشتی، تلفن و          73 و   90،  5/95،  98،  4/98برخورداری جمعیت روستایی به ترتیب با       
پزشـکی    ، خـدمات دام   ) درصـد  3/1(، مجتمـع بهزیـستی      ) درصد 1(ای    حرفه- رکز آموزش فنی  م ،راه آسفالته و حداقل آن    

از طـرف دیگـر توزیـع       . انـد   قابـل مالحظـه   )  درصـد  3/2 و   5/1(روزی    دبیرسـتان شـبانه    -راهنمـایی  ، مدرسـه  ) درصد 4/1(
بنـدی و   و در مجموع ضـرورت سـطح  دهد   نشان میها داری را بین دهستانها و سکونتگاه   جغرافیایی امکانات، تفاوت معنی   

هـای مرکـزی     در صورت تعیـین سـکونتگاه  )3(با توجه به جدول . اند ناپذیر ساخته مند امکانات را اجتناب ابی ضابطه ی  مکان
 ارتباطـاتی در  -تجاری و حمـل و نقـل  -اداری، بازاریابی-ها و زیرساختهای اساسی؛ اجرایی  گانه، بسیاری از محرومیت     سه

  .ها تضمین خواهد شد برطرف شده و به تبع ارتقای توأمان عملکرد مکانی و فضایی، پایداری آنمناطق روستایی 

  بندی ضوابط کلی سطح  
پس از تصویب در شورای هماهنگی عمران روستایی کشور         (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران        براساس مصوبه 

ارتبـاط   در   1378ماه    در دی ) و کمیسیون امور زیربنایی دولت     ∗متشکل از اکثر سازمانهای اجرایی فعال در مناطق روستایی        
ها، سه سطح متمایز شده کـه هـر کـدام بـه تناسـب                 های جمعیتی و دسترسی     با ساماندهی فضاهای روستایی بر مبنای آستانه      

لـب یـک    های روستایی است کـه تعـدادی از آنهـا در قا             سطح پایه در سلسله مراتب مذکور، حوزه      . شوند  قلمرو تجهیز می  
شـهری و یـا   -های شهری یا روستا   ها توسط کانون    ها و مجموعه    چنین پوشش تعدادی از حوزه      هم. گیرند  مجموعه قرار می  

 فضا بـه     بندی  های توسعه در مناطق روستایی متناسب با سطح         براین مبنا، آستانه  . دهند  ای را شکل می     بعضاً روستایی، منظومه  
  :قرار زیر است

  )رده پایین(روستایی   حوزه)الف
 تا  2جغرافیایی پیوسته و محدود شکل گرفته که دارای          روستایی، از اجتماع چند آبادی هم جوار در یک حوزه          حوزه

.  کیلومتر مربع است300 کیلومتر و وسعت آن کمتر از 10شعاع پوشش مرکزیت حوزه حداکثر .  هزار نفر جمعیت است5
 شده و برای دسترسی آسان سـکونتگاههای اقمـاری بـه آنهـا، راههـای                خدماتی خاص برای مرکزیت حوزه در نظر گرفته       

  .دسترسی باید تأمین و تجهیز شوند
  )رده میانه(روستایی   مجموعه)ب

هـا    قلمرو مجموعه . اند  روستایی است که به دالیلی به هم پیوسته و وابسته          های روستایی، تجمعی از چند حوزه       مجموعه
اگرچه برخی از آنهـا، تحـت   .  هزار نفر است10هاست و جمعیت تحت پوشش آنها حداکثر   دهستانه  غالباً منطبق با محدود   

  . هزار نفر جمعیت دارند10شرایطی بیش از 
      . انـد  جغرافیایی مناسب برخـوردار بـوده و عمـدتاً دارای جمعیـت قابـل توجـه               -ها از موقعیت مکانی     مرکزیت مجموعه 

  . یابند ها استقرار می انی در سلسله مراتب خدمات در مراکز مجموعهرسانی، سطوح می استاندارد خدماتبر اساس 
  

                                                 
  .ریزی های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، پست و تلگراف و تلفن، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو و سازمان مدیریت و برنامه خانه  وزارت∗
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  )رده باال(روستایی   منظومه)ج

ترین قلمرو فضایی برای پوشش خدماتی در محیط روستایی، منظومه است که با مرکزیت یـک کـانون شـهری،                      وسیع
  .گیرد شهری یا روستایی شکل می-روستا

 20روستایی پیرامون یک کانون برتر جمعیتی است که با جمعیتی بین             عه وحوزه ها، تعدادی مجمو    ترتیب منظومه   بدین
 آبادی را تحت پوشش قرار داده و مرکزیـت آن از بـاالترین سـطح خـدماتی برخـوردار                    100 تا   50 هزار نفر، حدود     40تا  
بنـابراین محـیط   . سیاسـی کـشور اسـت   -بخـشها در تقـسیمات اداری  ه  قلمرو منظومه تا حدودی منطبق بـا محـدود        . شود  می

های شـهری موجـود و آتـی اسـت و        یابد که مرکزیت این فضاها، کانون        منظومه سامان می   800روستایی کشور، با حدود     
اتـصال نظـام شـهری بـا محـیط روسـتایی خواهنـد         هماهنگ شهری و روستایی و حلقهه ها بستر توسع    بدین ترتیب، منظومه  

  .) 1378،37،وزارت مسکن(بود
دهنـد و   ونتگاههای اقماری یا وابسته به حوزه، مجموعه و منظومه به دیگـر سـکونتگاهها خـدمت نمـی      بدیهی است سک  

البتـه در ایـن     . کننـد   تـأمین مـی   )  ماننـد آن   بسته بـه فاصـله، سـهولت دسترسـی و         (خدمات مورد نیاز خود را از مراکز باالتر       
این سکونتگاهها جمعیـت   تقریباً کلیه. یابند قرار می خدمات ساده و اساسی است،سکونتگاهها بسته به جمعیت مستقر در آنها    

اگرچـه برخـی از     .  برخـوردار نیـستند    ههابا دیگر سکونتگا  ارتباط  ارتباطی مناسبی در    -کمی داشته و از موقعیت جغرافیایی     
 ره، حاشـیه  استقرار در انتهـای د      خانوار به دلیل عدم برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب         100آنها با جمعیتی بیش از      

توانند معرفی شوند ولی امکاناتی در حد یک حـوزه و             به عنوان مراکز برتر نمی    ،  دهستانها و دوری از سکونتگاههای دیگر     
  .حتی مجموعه نیاز دارند

اسـتانداردهای  بـر اسـاس   هـا   هـا و حـوزه   ها، مجموعـه    ت منظومه یبینی شده برای مرکز     گر خدمات پیش   نشان )3( جدول
رفـاهی، زیربنـایی، تولیـدی، بازرگـانی و پـشتیبانی           - کارکرد خدماتی  80که در مجموع شامل حدود      رسانی است     خدمات

  .شوند درمانی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی می-تولید، اداری، مدیریتی، بهداشتی
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  وستایی رسانی به محیط ر  خدماتیهای توسعه و خدمات مناسب برای فضاهای روستایی براساس استانداردها  آستانه -3جدول

  خدمات مناسب برای تجهیز فضاهای روستایی
  جمعیت

  )نفر(مرکز 
  آستانه جمعیتی

  )نفر(
  فضای توسعه

* درمانی روسـتایی  -،مرکز بهداشتی * ای  مرکز آموزش فنی و حرفه    
ــا تــسهیالت زایمــانی و بهداشــتکار دهــان و دنــدان  ــه، + ب ، داروخان

ت و شـبکه    ، ترمینـال، دفتـر پـس      *، راه آسفالته  + بیمارستان کوچک 
، مجموعـه فرهنگـی و      +، کتابخانـه عمـومی    +، ناحیـه صـنعتی    *تلفن
، رستوران و سالن پذیرایی، دفتـر       +، سینما، مجموعه ورزشی   *هنری

حفظ میراث فرهنگی، پمـپ بنـزین، صـنایع سـبک، مرکزخـدمات             
آالت کشاورزی و وسائط نقلیه، مرکـز         ، تعمیرگاه ماشین  *روستایی

، مراکـز خریـد و فـروش        *خانگیآموزش و ترویج صنایع دستی و       
، *،حـوزه انتظـامی   *، شهرداری *کاال، فروشگاه تعاونی، بخشداری   

، *، دبیرسـتان  *، نماینـدگی آمـوزش و پـرورش       *اداره ثبت احـوال   
ــائی  ــه راهنم ــستان+مدرس ــوادآموزی +، دب ــضت س ــع *، نه ، مجتم

  + بهزیستی

5000+  20000  
  تا

40000  

  منظومه 

، کــشتارگاه * روســتایی درمــانی-، مرکــز بهداشــتی *دبیرســتان
، طــرح *، دفتــر پــست و مخــابرات+، مجتمــع بهزیــستی+بهداشــتی
، +، مجموعـه ورزشـی روبـاز      +، خانـه سـازمانی، کتابخانـه      +بهسازی

، شـرکت تعـاونی روسـتایی، پمـپ     *پارک بـازی کودکـان، بانـک    
، *، دفتــر جهــاد*بنـزین یــا جایگــاه مــواد ســوختی، دفتردامپزشــکی 

*. ، نهـصت سـوادآموزی    + دبـستان  ،+، مدرسـه راهنمـایی    *دهداری
  +داروخانه

  مجموعه   10000-5000  5000-2000

+ ، دبیرسـتان  +، مدرسـه راهنمـایی    +آموزش قبل از دبـستان، دبـستان      
، شـبکه آب  +، خانـه بهداشـت   )در صورت وجود دبیـر و امکانـات       (

ــامیدنی ــشاورزی +آش ــرویج ک ــر ت ــتایی*، دفت ــرق*، راه روس ، *، ب
، امکانـات   +، طرح هادی  *ز تلفن ، مرک *نمایندگی یا صندوق پست   

ــاز  ــی روب ــامی  +ورزش ــگاه انتظ ــالمی، پاس ــورای اس ــضت *، ش ، نه
  +، شرکت تعاونی*، داروخانه، بانک*سوادآموزی

  حوزه    -5000  -2000

، +، آب آشـامیدنی *، خانـه بهداشـت  +دبـستان :  خدمات ساده شامل 
  *، تلفن*، برق*راه دسترسی

روستاهای   -  -
  اقماری

روستاهای   -  -  اتی متناسب با اندازه جمعیتخدم: خدمات ساده
  مستقل

  .است” خصوصی یا مشارکتی+دولتی“گذاری  سرمایه نحوه+.                + است” فقط دولتی“گذاری  سرمایه نحوه*                       
   با اصالحات13 و 12 ،ص1379وزارت جهاد سازندگی، :               مأخذ
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  بندی نتایج سطح
  :نداز اها عبارت این منظومه. اند  منظومه بر اساس مالکهای مختلف مشخص شده7 ،شهرستان مشهددر 

شـهر طرقبـه،    ، منظومـه )ای که مرکز آن شهر نیست       تنها منظومه (مشهد قلی  ، منظومه )مرکز شهرستان ( شهر مشهد   منظومه -
 ءاکنون به شهرستان کالت ارتقـا     ( شهر کالت    شهر ملک آباد و منظومه     شهر رضویه، منظومه   شهر شاندیز، منظومه   منظومه

  ).یافته است
خواهند داشت، ) 1378 ،مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعمایبراساس (این مراکز با امکاناتی که دارند ویا در آینده 

وه بـر  برای مثال، شهرمشهد به عنـوان مرکـز شهرسـتان، عـال    . هایی را تحت پوشش قرار دهند       ها و حوزه    توانند مجموعه   می
هـای     مجموعه و حوزه   10به همین دلیل    . دارای کارکردهای مجموعه و حوزه نیز خواهد بود        کارکردهایی در حد منظومه   

آباد، مغان و ده غیبی به دالیلی مانند نزدیکی به شـهر، موقعیـت جغرافیـایی و جمعیـت سـاکن در                 همت آباد، خلق   امرغان،
  .ندا عملکردی منظومه شهرمشهد قرار گرفته حوزه

 خانواردر قلمـرو نفـوذ منظومـه شـهر          38269 آبادی با جمعیت     134 خانواری   10های باالی    در مجموع با لحاظ آبادی    
 شوند و    درصد جمعیت، از نظر خدمات برتر به شهر  مشهد وابسته می            8/48 درصد آبادیها با     3/31به عبارتی   . مشهد هستند 

مـشهد   شـهر  ر واقع نیمی از جمعیت روستایی شهرستان در قلمـرو منظومـه           د.  منظومه دیگرمتکی خواهند بود    6آنها به    بقیه
آباد، کالت و روسـتای       شهرهای مشهد، طرقبه، شاندیز، رضویه، ملک     ( منظومه   7توان     می ،)4(بر مبنای جدول    . قرار دارند 
آبـاد سـفلی      آباد،خلق امرغان، همت ( حوزه   66و) و زوسفلی .......تبادکان،کنویست،طرق، ده رود،  (مجموعه  29) مشهد قلی 

 نقطـه  6هـر بـاال   مرکـز خـدمات رسـانی        66درمیان  . را همراه با آبادیهای اقماری و جمعیت آنها مالحظه نمود         ) قلعه نو ... و
 مرکز، مرکزیت سیاسی و اداری دهستان را 11 مرکز حوزه 66 مرکز و از 8 مرکز مجموعه 29از . اند مرکز منظومه شهری،
هـای خـدماتی و        به دلیل برخورداری از مالکهای مکان مرکزی، همانند جمعیـت کـافی، قابلیـت              سایر مراکز حوزه  . دارند

آبـادی   428 در مجمـوع  .دسترسی و موقعیت جغرافیایی شایستگی خدمات رسانی به آبادیهای اقماری  خود را دارا هستند             
  7انوار، تحــت پوشــش  خــ78474ت یــ بــا جمع بــه همــراه شــهرهای کوچــک ملــک آبــاد و رضــویه  خــانواری10بــاالی 
 2196 (شـهر شـاندیز    شهر مـشهد و کمتـرین جمعیـت در منظومـه           بیشترین جمعیت در منظومه   . گیرند  منظومه قرارمی مرکز

 خـانوار در نزدیکـی مـشهد قلـی     1627ها، بیشترین جمعیت را اکبرآباد با     درمیان حوزه  .ساکن هستند )  آبادی 15خانواردر  
  . خانواردر دهستان سرجام دارند330با ده غیبی  وکمترین جمعیت را حوزه

ارچنگ، کاظم آبـاد و جلیـل آبـاد بـه ترتیـب در دهـستانهای شـاندیز،          (  مرکز 3 اداری دهستان تنها     - از مراکز سیاسی  
دارای موقعیت برتر به منظور خدمات رسانی در دهستان و درسطوح حوزه، مجموعه و منظومه نیستند                ) طوس و کبودگنبد  

  دهستان، قابلیت مرکزیت حوزه، مجموعه و منظومه را دارا هستند و با تجهیز و تقویت عملکـردی آنهـا                     مرکز12 ولی بقیه 
امنیتـی  -سیاسـی  فرهنگـی، اقتـصادی،  -موجبات تقویت پیوندهای اجتماعی می توان   های مرکزی      سایر سکونتگاه   همراهبه  

د بایـ ) 3جـدول (توجـه بـه ضـوابط    بـاال با  مراکـز    بدیهی است مهمترین نیازهای خدماتی    . ساخت  مناطق روستایی را فراهم     
  .رویه نگردد تا منجر به آثار منفی از جمله مهاجرت بیشوند زمان در هر سه سطح برطرف  همتقریبا طور  به
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  )1382( مراکز منظومه، مجموعه و حوزه، آبادیها و جمعیت تحت پوشش آنها در شهرستان مشهد -4جدول
   تحت پوششخانوار  آبادی تحت پوشش  دهستان  حوزه  مجموعه  منظومه

  9572  24  -  مشهد
  583  4  کنویست  امرغان
  1461  6  کنویست  آباد همت

  961  12  تبادکان  خلق آباد سفلی
  560  3  طرقبه  مغان

  مشهد

  330  4  سرجام  ده غیبی
  1340  5  کنویست  تبادکان  تبادکان
  973  7  کنویست  کنویست  *کنویست
  3817  1  -  قطر  طرق
  1276  1  تبادکان  ده رود  ده رود

  1997  6  تبادکان  حسین آباد قرقی  حسین آباد قرقی
  4468  10  تبادکان  گرجی سفلی  گرجی سفلی

  3337  4  طوس  نوده  نوده
  1383  1  طوس  قلعه نو عوارض  قلعه نوعوارض

  1084  15  تبادکان  فاز
  782  2  تبادکان  پرمه
  1170  5  تبادکان  فرخد
  528  3  تبادکان  خورعلیا

  *فاز

  478  3  تبادکان  رضوان
  668  8  کارده  کارده
  638  4  کارده  مارشک

  
  
  ***مشهد

  *کارده

  490  2  کارده  سیج
  مشهد قلی  2814  3  طوس  مشهد قلی
  1308  4  طوس  چهل حجره

  2227  16  طوس  طوس سفلی  طوس سفلی
  1668  14  میان والیت  کورده  کورده

  *عسگریه  1831  20  میان والیت  عسگریه
  699  12  میان والیت  پایین ده

  1980  6  طوس  دوست آباد
  1627  15  طوس  اکبر آباد

  مشهد قلی

  دوست آباد

  545  4  طرقبه  چاهشک
  طرقبه  **طرقبه  1693  9  طرقبه  طرقبه
  655  4  طرقبه  *حصار
      358  1  طرقبه  کنگ
  373  4  طرقبه  ازغد

  1151  9  اندیزش  شاندیز  شاندیز  **شاندیز
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  ابرده علیا  567  3  شاندیز  ابرده علیا
  478  3  شاندیز  زشک

  1291  6  میامی  رضویه  رضویه
  قازقان  640  8  میامی  قازقان
  608  4  میامی  میامی
  تپه سالم  815  6  میامی  تپه سالم

  1107  2  میامی  آباد جیم
  873  8  آبروان  آبروان
  640  6  الیتپایین و  چاهک

  910  3  آبروان  نریمانی علیا
  745  17  پایین والیت  *کالته منار

  **رضویه 

  *آبروان

چهل من 
  سفلی سنگ

  657  12  آبروان

  *ملک آباد  1107  14  سرجام  ملک آباد
  729  7  سرجام  سرغایه
  *شاه تقی  1161  11  ژن پیوه  شاه تقی
  617  3  پیوه ژن  فخر داود

  1083  9  پیوه ژن  رباط سفید  رباط سفید
  644  2  ژن پیوه  دیزباد سفلی  دیزباد سفلی

ملک 
  **آباد

  710  4  ژن پیوه  سلطان آبادنمک  
  604  8  گنبد کبود  کالت
  489  2  کبود گنبد  قله زو
  397  1  کبود گنبد  گرو

  629  5  کبود گنبد  چرم کهنه

  کالت

  408  4  کبود گنبد  لیک ایده
  1244  6  زاوین  زو سفلی
  365  2  زاوین  قلعه نو
  380  2  زاوین  قلیچ آباد
  400  4  زاوین  برده
  798  7  زاوین  چنار

  **کالت

  *زوسفلی

  553  8  پساکوه  *امیر آباد
7  29  66  -  428  78474  

   مرکز دهستان* نقطه شهری          **مرکز شهرستان                           ***
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