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ياسوري دكتر مجيد
گروه جغرافيا، دانشگاه فردوسي مشهد

ت سازمان فضايي و راهبردهاي توسعه در استان خراسانبررسي وضعي

:چكيده

ـادل  ت ي شناسايي وضعجهت به منظور تدوين سازمان فضايي استان خراسان   ،تحقيق حاضر  عدم تع

ـتان      .  انجام شده است   ، همچنين ارائه راهبردهايي براي بهبود وضع موجود       ،ايمنطقه ـاختار فـضايي اس س

ـتقرار جمعيـت       ـاختهاي توليـدي    ،تحت تأثير عوامل محيط طبيعي، سياستگذاريهاي اس   فعاليـت و زيرس

. وسعه گرديـده اسـت  اين وضعيت موجب بروز عدم تعادل شديد در منطقه و تخريب منابع پاية ت . است

 اقـدامات و    .ت تا حدودي منطبق بر قابليتهاي محيط طبيعي است        ليا، محورها و كانونهاي اصلي فعا     قطبه

 همچنين مالحظات سياسي و ، گذاريهاي انجام شده در ايجاد زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي   سرمايه

ـاهش        به منظور حر  . در اين امر تأثير زيادي داشته است      نيز  امنيتي   كت به سمت توسعة پايدار منطقـه و ك

تقسيم استان .  مورد بازسازي قرار گيردآنعدم تعادلهاي بايد ساختارهاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي      

در استاني رات نابرابريهاي بيندر سال جاري نه تنها نابرابري موجود در منطقه را كاهش نداد، بلكه وضعي 

.اي ارائه شده استبندي جديدي به منظور كاهش پيامدهاي منطقهلذا منطقه.  گسترش دادسطح كشور

:درآمد

ـا كـشورهاي    ميليون تن جمعي5/6 هزار كيلومترمربع مساحت و 240استان خراسان با حدود   ت و مجاورت ب

ـا كـشورهاي   . افغانستان و تركمنستان در شرق ايران واقع شده است    وسعت زياد، مرزهاي طوالني در مجاورت ب

ـياي                 ،يي ميانه و افغانستان   آسيا  نزديكي به مرزهاي پاكستان، واقع شدن در مسير جاده ابريشم و مسير ترانزيتـي آس

ـاط سـكونتگاهي    . ي بخشيده است   به اين استان اهميت ژنوپلتيكي خاص      ،ميانه به خليج فارس    پراكنش ناموزون نق

    ـا      ت خاص محيط طبيعي، واقع شدن در منطقـة        به دليل اثرپذيري از وضعي ـاورت ب  خـشك و نيمـه خـشك، مج

ـاي                  روزة سيـستان در     120كويرهاي نمك و مركزي در سمت غرب، مجاورت با مناطق پست افغانستان و باده
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ـاي       ،قوم در شمال و شمال شـرق      سمت جنوب و جنوب شرق، مجاورت با صحراي قره          بـه طـورطبيعي ويژگيه

ـ   ويژگيهاي باال از يك طرف و استق      . ي را شكل داده است    خاص ـ   رار نامناسب جمعي بـرداري   ت و بهـره   ت و فعالي

را )  دشت آزاد17 دشت ممنوعه و 24 دشت بحراني،    15شامل  ( محدوديت شديد منابع آب      ،نامناسب از منابع منطقه   

،درجة تبخير و تعـرّق بودن پايين بودن ميزان بارندگي و توزيع نامناسب زماني و مكاني، باال        . به دنبال داشته است   

. را به دنبال داشته است فضايي پراكندگي شديد نقاط سكونتگاهي و آشفتگي،تادگي طبيعيجدا اف

:روش تحقيق

                  ـناخت وضـعي ـتان بـراي ش ـادل     اين تحقيق كاربردي است و به منظور تدوين سازمان فـضايي اس ت عـدم تع

ـاس اطّ   . اي و راهبردهاي توسعه انجام شده است      منطقه ـابع در   لـذا براس ـات موجـود از من ـترس الع  بـه روش  ، دس

ـاز تهيـه     اليه، )GIS(همچنين با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي  .  استقرايي استفاده شده است    هاي مـورد ني

 پيشنهادي  نقشة تهية نقشة سازمان فضايي موجود و.قرار گرفته است تلفيق و تجزيه و تحليل موردشده و در پايان 

.نتايج و دستاوردهاي اين تحقيق استاز ريزي به سازمان مديريت و برنامه

:بندي كلّي ساختار فضايي استانبررسي و تحليل شكل

ـاطق،       گسستگي خراسان، استان   وسعت ـيب پـذيري طبيعـي برخـي از من هاي جغرافيايي، حادثه خيزي و آس

ـانون   كـه در دو دهـة قبـ      ،وجود شرايط اقليمي متنوع، وجود مرزهاي طوالني و مجاورت با كشور افغانستان            ل ك

ـتان  در ايـن اي و عقـب مانـده  گيري برخي از مناطق حاشيه شكلباعثاي بوده است، ناآراميهاي منطقه   شـده   اس

ـلي     در شـكل ، ويژگيهاي محيط طبيعي، اقتصادي و انساني   : شامل  عوامل جغرافيايي،  .است ـاي اص گيـري كانونه

ت در استان دخالت داشته است       جمعيقطبها، محورها و    . ت و فعاليت تا حـدودي منطبـق بـر    كانونهاي اصلي فعالي

ـاختهاي  اقتـصادي و               قابليتّهاي محيط طبيعي است، اما اقدامات و سرمايه        ـاد زيرس ـام شـده در ايج  گذاريهاي انج

به دليل دخالت قابليتها و     .  است  در اين موضوع تأثير زيادي داشته      ، همچنين مالحظات سياسي و امنيتي     ،اجتماعي

ـتان و        15هاي روان و فرسايش بادي در       حيطي مانند حركت ماسه   محدوديتهاي م   شهرستان مركزي و جنوبي اس

 به طور متقابل ،توزيع نامناسب و نامتعادل امكانات و زيرساختها و گسترش ناهماهنگ زيربناها و امكانات مصنوع

.ح استان شده استاي در سطها و محورهاي توسعه و مناطق عقب مانده و حاشيهگيري قطبمنجر به شكل
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چـرا كـه وجـود عـدم     . گيري ساختار فضايي فعلي استان، سياستهاي ملّي است  يكي از عوامل مهم در شكل     

ـته و موجـب             تعادلهاي شديد منطقه   ـال داش ـاطق را نيـز بـه دنب اي در سطح كشور، ساختار قطبي شده در سطح من

زمان فضايي مراكز زيست استان، شهر مشهد       در سا . گيري و تشديد عدم تعادلها در سطح استان شده است         شكل

اي و ، به عنوان مركز عرضه كننده خدمات برتر با عملكرد منطقـه      1382با بيش از دو ميليون تن جمعيت در سال          

ـاطع  اين شهر به عنوان مهمترين و تنها مركز ثقل جمعيتي و برخـوردار  . اي استحتي فرامنطقه  تخصـصي و  از مق

 مرقد وجود.  آموزش، بهداشت و درمان، تجاري و خدماتي است:اي مختلف از جمله   هفوق تخصصي در زمينه   

ـا عملكـرد                  12مطهر امام هشتم شيعيان با        ميليون زائر در سال، اهميت آن را به عنوان كالن شهر مـذهبي كـشور ب

ـابقة      شهر بيرجند به عنوان بزرگترين شهر نيمة جنـوبي          .  است  دو چندان ساخته   ،مذهبي ملي و فراملي    ـا س ـتان ب اس

ـاري و خـدمات                عملكرد زيرمنطقه  و   طوالني ـاني، تج ،اي در زمينة  ارائه خدمات برتر آموزشي، بهداشتي و درم

ـان شـمالي اسـت          . هم اكنون مركز استان خراسان جنوبي است        نقـش   ، داراي شهر بجنورد كه مركز استان خراس

.اي استاداري سياسي با عملكرد ناحيه

ـتخوان        ياي نقـش   با عملكرد ناحيه   ،ابور و تربت حيدريه   شهرهاي سبزوار، نيش   ـاختار و اس بنـدي   اساسـي در س

ـات و خـدمات،               هبا توج . شبكة شهري استان دارند     به فاصلة بسيار زياد نقاط جمعيتي و سطوح برخوردار از امكان

ـين  شهرهاي كوچك به عنـوان پـل ارت       .  ويژه به شهرهاي مياني دو چندان است       اهميت و ضرورت توجه    ـاطي ب ب

ـاري منطقـه   ،مناطق روستايي و شهرهاي بزرگ  ـالي و تج اي و پـشتيباني از   در ارائه خدمات و تقويت بازارهاي م

ـاط               . نقاط روستايي داراي اهميت زيادي هستند      ـايي چـون؛ كوچـك بـودن نق ـتان داراي ويژگيه ـتاهاي اس روس

در ساختار فضايي . ي ازخدمات برتر استروستايي، ناپايداري جمعيتي و اقتصادي، پراكندگي و عدم برخوردار   

ـيش بينـي شـده اسـت      ) منظومـه، مجموعـه و حـوزه      (روستاهاي استان نظام سلسله مراتبي، سه سطحي         ـين  . پ در چن

 به عنوان مراكز ارائه خدمات برتر و      ي هستند، ساختاري شناسايي نقاط روستايي بزرگ كه داراي موقعيت مركز        

 سكونتگاهي بـه عنـوان مراكـز     نقطة 69در اين چارچوب    . ش خواهند پرداخت  استقرار خدمات ويژه به ايفاي نق     

 حوزة خـدماتي در نظـر گرفتـه شـده      نقطه نيز به عنوان مراكز404 نقطه به عنوان مراكز مجموعه و 204،  منظومه

)50: 1382شايان، . (است
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بندي جديد در استانوضعيت تقسيم) 1(نقشه شمارة 

ـاطق شـهري حـدود              ، درصد بوده  35/1در دهة قبل معادل     نرخ رشد جمعيت استان      3 كه اين نـرخ بـراي من

ـ بوده است  4/0 و براي مناطق روستايي ،درصد بيشترين جمعيت استان در نواحي پايكوهي و مخروط افكنـه و  .  

ـتان در   شـود كـه جم  پيش بيني مـي . دشتهاي بزرگ و از جمله دشت آسيب پذير مشهد سكونت دارند    عيـت اس

 مشهد  استقرار  درصد جمعيت در منطقه50در آن سال بيش از     .  ميليون تن افزايش يابد    7/8 به حدود    1393سال  

)1382:17سازمان مديريت و برنامه ريزي، . (خواهند داشت

ـتان    .  ميليون تن بوده است6/2 معادل   1375جمعيت روستايي استان در سال       ـتايي اس  دررشـد جمعيـت روس

ـ  80( ساله 15 و طي دورة -4/0 معادل 1365ـ 75دهة  ـا .   بوده است-25/0معادل ) 1365  اين نرخ رشد منفي تنه

ـتايي، شـهري   ( از كاهش ميزان باروري در نقاط روستايي نيست، بلكه تغييـرات در جمعيـت                ناشي ـافه   ) روس و اض

.آيده شمار مينيزاز عوامل آن بشدن چند نقطة روستايي بزرگ به شهر و ازطرفي مهاجرت روستائيان به شهر 
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)2(نقشة شمارة 

 ناشـي  كاهش جمعيت عمدتاً . توان گفت جمعيت روستايي استان رو به كاهش بوده است    ميبه طور كلّي،    

ـتايي       ، دوم ةدرجـ در  و  ) ماننـد مـشهد   ( به شهرهاي كوچك و بـزرگ        ئيان مهاجرت روستا  از ـاط روس  تبـديل نق

ـاي منطقـه    د 80 حدود   ،1375در سال   . بزرگ به شهر بوده است     ـانو صـد  داراي جمعيـت زيـر   رصد آباديه ر ا خ

ـتايي منطقـه را         26 فقط   ،اين دسته از روستاها   . اندبوده  درصـد از  74. گرفتنـد  در بـر مـي      درصـد ازجمعيـت روس

ـامل     20 كـه  ،كننـد  خانوار زندگي مي صدجمعيت روستايي در روستاهاي باالي       ـاي منطقـه را ش  درصـد آباديه

مشكالت بروز روستاها در سطح استان موجب عدم تسريع خدمات رساني به آنها و          پراكندگي فضايي   . شودمي

)38: 1378ياسوري، . (يده استدزيادي در امر خدمات رساني روستايي منطقه گر

1382ت توزيع جمعيت در استان خراسان به تفكيك استانها در سال وضعي): 1(جدول شماره 

)جمعيت به هزار تن(

مساحت استان

)درصد(

جمعيت 

كل

روستاهاي درصد

داراي سكنه

جمعيت 

شهري

جمعيت 

روستايي

9/5954697/6434781991خراسان رضوي

8/117943/13351442خراسان شمالي

2/2837422178196خراسان جنوبي

100663710040072629جمع كل



پنجم     شمارة ايمجلة جغرافيا و توسعة ناحيه114

ـاط شـهري از   . د افزايشي داشته است تا كنون رون1365 از سال    ،ت و تعداد نقاط شهري استان     جمعي تعداد نق

ـال       86 و   1375 نقطه در سال     79 به   1365 نقطه در سال     47 ـيده اسـت    1382 نقطـه در س ـازمان مـديريت و     (. رس س

 بخـصوص بـه     ، مهاجرت از نقاط روستايي به نقاط شهري       ، همچنين  با افزايش نقاط شهري    ) 8: 1383ريزي،  برنامه

ـار مـي  .  شهر كشور جمعيت شهري استان نيز رو به افزايش بوده اسـت    به عنوان دومين   ،مركز استان  رود ايـن  انتظ

.روند همچنان ادامه يابد و از جمعيت روستايي استان كاسته شود

:ساير نواحي استان ناحية مشهد و ميانوجود عدم تعادلهاي شديد 

 شـهر   ،وسعه و تمركز استان   ي سازمان فضايي استان به اين صورت است كه مهمترين قطب ت           شكل بندي كلّ  

ـنج  در %20 جمعيت شهرنشين استان در مـشهد و  %55 كهايبه گونه . مشهد و مناطق اطراف آن است       شـهر و  پ

ـاد  .  شهر ساكن هستندهفتاد در   بقيه ـتان   34حـدود  (برخورداري از جمعيت بسيار زي وجـود و  )  درصـد جمعيـت اس

وجـود  )  كاركن استان10 درصد از كارگاههاي صنعتي با باالي 60بيش از (تمركز شديد امكانات توليد و كارگاهي   

موجبات تمركز ... و ) ع( المللي مشهد، وجود بارگاه حضرت رضانبيمؤسسات مالي و اعتباري، وجود فرودگاه 

شهر مشهد با جمعيت حدود دو ميليون تن پس از تهران بزرگتـرين    . گرايي شديد اين شهر را فراهم ساخته است       

 و پس از كرج داراي باالترين ميزان نرخ رشد درميان كالن شهرهاي كشور در دو دهة گذشته بوده               شهر كشور 

با توجه به نقش اين شـهر بـه   ) 54:همان منبع. ( برابر كرده استيازده كه فاصلة اين شهر را با شهر دوم استان        ،است

 گسترش بيش،مركز در سطح مليعنوان قطب اصلي توسعة شرق كشور در تقسيم كار ملي و در راستاي عدم ت    

 ـابع           در حالي . ت آن دور از انتظار نيست     ازگذشتة جمعي ـا محـدوديت شـديد من كه در وضع موجـود ايـن شـهر ب

ـ غذايي متمركز شده است. محيطي روبرو است  درصد 78حدود . بيشتر صنايع استان بر محور صنايع كشاورزي 

استقرار بيش از توان جمعيـت   . تان در مشهد انجام گرفته است     مجموع سرمايه گذاريهاي صنعتي سالهاي اخير اس      

 ت آسيب وارد ساخته است          و فعاليـتن ميـزان    (آلودگي شديد منابع آب . تها بر منابع پاية توسعة منطقه به شد ـاال رف ب

ـتن هزينـة     هاي آب زيرزميني و كف شكني   افت شديد سطح سفره   ) نيترات و ساير آلودگيها    ـاال رف هاي مكـرّر و ب

         ـابع آبـي        . تها را در برداشته است    تأمين آب مورد استفاده در مصارف شرب و ساير فعالي آلودگي و افت شديد من

ـاير نـواحي   أريزان منطقه را بـه فكـر تـ    اي بوده است كه مديران استان و برنامه       دشت مشهد به اندازه    مين آب از س
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ـا       190ن با فاصلة بيش از      نمونة آن انتقال آب سد دوستي از مرز تركمنستا        . انداخته است   كيلو متر به شهر مـشهد ب

.هاي بسيار زياد استهزينه

ايـن شـهر   . فعاليت در شهر مشهد است    انجام  آلودگي هوا از ديگر پيامدهاي تمركزگرايي شديد جمعيت و          

ر بر اساس مطالعات انجام شده ميزان آلودگي شهر مـشهد در بيـشت            .  از تهران است   پسدومين شهر آلودة كشور     

) 64: 1379موسوي، . (باشدايام سال از حد مجاز باالتر مي

 شهرهاي نيشابور، سبزوار، بجنورد و بيرجند به عنوان قطبهاي جمعيتي و برخوردار از امكانات               ،در ردة بعدي  

اي با محوريت كشاورزي، صنعتي، خدماتي و تجاري قرار       وزير ساختهاي عمومي داراي نقش و عملكرد منطقه       

. در همين راستا شهر نيشابور و مجموعة شهر طوس به عنوان قطبهاي گردشگري استان قابل توجه هستند.دارند

ـاي عمـدة توسـعه از شـهر مـشهد               اي در اين استان به اندازه     نبود تعادلهاي منطقه   اي اسـت كـه حتـي محوره

ـ قوچان، كه به عنوان مه  : اين محورها شامل. شوندمنشعب مي ـ چناران  ـتان   محور مشهد  ـنعتي اس مترين محور ص

ـنعتي از                  محسوب مي  ـايي واحـدهاي ص شود، علي رغم ممنوعيت استقرار واحـدهاي جديـد و ضـرورت جابج

ـتان      60بيش از   ( اين محور بيشترين تعداد واحدهاي صنعتي        ، چناران -محور مشهد    ـنايع اس را در خـود    )  درصـد ص

.جاي داده است

حدهاي صنعتي بخصوص استقرار صنايع غذايي در اين محـور        رغم وجود وا   نيشابور كه علي   -محور مشهد   

. كشاورزي برخوردار استةاز اهميت ويژ

ـ تربت جام و تايباد  -محور مشهد  قرار دارد و فريمان كه از محورهاي صنعتي بوده و در ادامة محور فريمان 

.اي استاز لحاظ كشاورزي داراي اهميت ويژه
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هاي توسعه در استانقطبها و محور) 3 (ةنقشة شمار

1382العات سال وضعيت كشاورزي و دامداري مناطق استان براساس اطّ) 2(جدول شماره 

كل اراضي استان

كشاورزي

اراضي 

زراعي آبي

اراضي 

ديم

ات باغ طمخلوباغات

زراعت

واحد تعداد دامي

)به ميليون(

2951073101826714884331583942859794/11خراسان رضوي

70531130490734480548095750425اسان شماليخر

4241002761123818219111563962خراسان جنوبي

4080484135078520714202084004498794/38جمع

تهاي صنعت و معدن و كشاورزيت عدم تعادلهاي منطقهوضعياي از نظر فعالي:

ـاالي  1165قه تعداد  در اين منط1381بر اساس سرشماري كارگاهي سال   ـاركن   10 كارگاه صنعتي ب  تـن ك

200در منطقـة شـمالي،   )  درصد4/13( كارگاه   152در منطقة مشهد،    )  درصد 6/62( كارگاه   729 كه   ،وجود دارد 

ـتقرار دارنـد       )  درصد 2/7( واحد   84در منطقة مياني و     )  درصد 2/17(كارگاه   ـين از    . در منطقة جنـوبي اس 68همچن

در )  درصـد 3/8( تـن  5659در منطقة مـشهد،  )  درصد7/71( تن 49050 حدود  ،گاههاي باال هزار تن شاغالن كار   
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در منطقة جنوبي مشغول به )  درصد6/5( تن 3897در منطقة مياني و حدود )  درصد3/14( تن 9792منطقة شمالي، 

)432: 2004ياسوري، (. كار هستند

)1382(زان اشتغال به تفكيك مناطق تعداد كارگاههاي صنعتي و معادن و مي): 3(جدول شماره 

50كارگاههاي استان

تن به باال

شاغلين كارگاههاي 

 تن به باال50

تعداد شهركهاي 

صنعتي

تعداد نواحي 

صنعتي

تعداد 

معادن

21441679179203خراسان رضوي

516662356خراسان جنوبي

823562225خراسان شمالي

227457012114284جمع

 درصد، منطقة 4/15 درصد از سطح زير كشت، منطقة مشهد 5/28در زمينة فعاليت كشاورزي منطقة شمالي 

ـتان را بـه خـود اختـصاص داده اسـت        12منطقة جنوبي   و   درصد   44مياني   در زمينـة  .  درصد سطح زيركشت اس

ـاني        185 درصد واحد دامي، منطقة مشهد       21 منطقة شمالي    ،فعاليتهاي دامداري   درصـد و    43 درصـد، منطقـة مي

.اند درصد واحد دامي استان را به خود اختصاص داده18منطقة جنوبي 

 هـزار كيلـومتر مربـع مـساحت     240با توجه به نتايج استخراج شده از نقشة كاربري اراضي استان، از مجموع    

عمـدة  .  درصـد از مـساحت اسـت       8كشت محصوالت مختلف كشاورزي حـدود       منطقه، مجموع زمينهاي زير   

كاربري اراضي منطقه را مناطق كويري و بياباني با وضعيت و محدوديت شوري، عمق كم خاك، بيرون زدگي     

اداره كل منابع . (تهاي كشاورزي و صنعتي تشكيل داده استبه طور خالصه مناطق غير مناسب براي فعاليو سنگي 

)، الية كاربري اراضي1383طبيعي،

ـيع    گيري پهنه  مانع از شكل   ،وضعيت زمين شناسي، خاك و بخصوص محدوديتهاي شديد اقليمي         ـاي وس ه

ـتانهاي    عمدة زمينهاي كشاورزي استان به صورت لكّه      . مناسب براي فعاليتهاي انساني شده است      ـايي در شهرس :ه

گيري در واقع شكل  . گرفته است چند شهرستان ديگر شكل   نيشابور، مشهد، تربت حيدريه، تربت جام، قوچان و         

ـابع آب، اعـم از                   ـاك و مهمتـر از آن دسترسـي بـه من كاربري كشاورزي در مناطق مختلف استان به قابليتهاي خ
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ـاي زيـر كـشت آبـي در نـواحي                  . زميني و سطحي و ذخيره شده، بستگي دارد       زير ـتا عمـدة زمينه ـين راس در هم

ـايين بـودن ميـزان                 .  است مركزي استان شكل گرفته    اين موضوع بـه دليـل محـدوديت شـديد اقليمـي، اعـم از پ

ـا     . باشدق ميبارندگي و باال بودن درجة حرارت، و در نتيجه باال بودن ميزان تبخير و تعرّ               ـتان ب نـواحي شـمالي اس

   ت اقليمي وجود تعديل نسبي وضعي،ـاي منطقـه  .ت خاك مناسب روبرو است با محدودي  بـه صـورت   بيشتر زمينه

در مناطق مركزي و مشهد به دليل . مزارع و باغات با مساحت كم و در مناطق مرتفع به صورت ديم متداول است

 باعث فشار به زمينهاي منطقـه بـه صـورت           ،استقرار بخش عمدة جمعيت و عدم تعادل بين ميزان جمعيت و منابع           

در مناطق مركزي و مشهد به دليل . متداول استمزارع و باغات با مساحت كم و در مناطق مرتفع به صورت ديم 

         ـاي كـشاورزي     ،ت و منابع  استقرار بخش عمدة جمعيت و عدم تعادل بين ميزان جمعي  شـده    فـشار وارد   بـه زمينه

 چاههاي غير مجاز حفر گرديده و آب از اعماق زياد به سطح زمين              ،هابرداري بيشتر از زمين   به منظور بهره  . است

ـالهاي اخيـر   طـي . هاي زيرزميني بسيار محـدود اسـت   كه ظرفيت آب سفره   ه به اين   توج ، بدون شودميمنتقل    س

 ميليارد متـر    5/9 حدود   ،1381ـ  82در سال آبي    . بيشتر دشتهاي استان خراسان بحراني و فوق بحراني اعالم شدند         

)268: 1383،ريزيسازمان مديريت و برنامه. (مكعب از منابع آب زيرزميني استان برداشت شده است

 در اجـراي قـوانين    ،دولت و ادارات محلّي به دليل فشارهاي اجتماعي و مشكالت اقتصادي ناشي از جنـگ              

ـاز حفـر        از  نتيجه آن شد كه تعادل بسيار زيادي        . گيري نكردند زيست محيطي سخت   .گرديـد چاههاي غيـر مج

چـرا  . ورزان را دو چندان كرد     اين موضوع مشكالت كشا     و  باعث افت شديد سطح آب شد      ،تخلية بيش از حد   

ـتفاد     شكني، بكارگيري موتور پمـپ    هاي كف  هزينه هكه هر سال   ـاي قـويتر، اس  بيـشتر از سـوختهاي فـسيلي را         ةه

 مشكالت زيست محيطي    ،هاي توليد و كاهش درآمد كشاورزان     همچنين عالوه بر باال رفتن هزينه     . ترغيب كرد 

ـابع آب،     محـدودي ،كـشت و قابل   نبود اراضي مناسب    . را نيز در برداشته است     ـتهاي صـحيح در      نبـود ت من  سياس

ـاي سـطحي، فقـدان          :استفاده از اراضي، نبود زيرساختهاي الزم نظيـر         فقـدان تأسيـسات نگهـداري و ذخيـرة آبه

ـانوني    آوري مناسب، نبود سياستهاي صحيح قيمت      عدم استفاده از فن    ،راههاي دسترسي  گذاري، محدوديتهاي ق

اضــي و منــابع كــشاورزي و غيــره در بهــره بــرداري نامناســب و ناپايــداري محيطــي در بخــش و مالكيــت بــر ار

) 38: 1372وزارت كشاورزي، . ( مؤثر بوده است،كشاورزي

ـتهاي برنامـه          ـاي  اي دهـه در خصوص كاربربهاي صنعتي عمدتاً با توجه به تصميم گيريهاي گذشته و سياس ه

ـا فـراهم   . ل محيطي و عوامل اقتصادي و سياسـي اسـت، وجـود دارد    در عوامة آنها عدم تعادلهايي كه ريش   ،قبل ب
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شدن امكانات زيست و فعاليت و تمركز جمعيت در مناطق مركزي استان و عمدتاً نواحي اطراف شـهر مـشهد،                    

ـا عمـدتاً بـه صـورت نـواحي و             . گرفتـه اسـت   زيرساختهايي براي استقرار واحدهاي صنعتي شكل        ايـن كاربريه

ـا در  ايـن فعالي . وده و در مواردي نيز فعاليتهاي صنعتي به صورت انفرادي استقرار يافته است          شهركهاي صنعتي ب   ته

ـتان مـشهد               63حدود  . باشد صنعتي مي  ة ناحي 16 شهرك و    20 ـتان در شهرس ـنعتي اس ـاي ص  درصـد از كارگاهه

ـا          . استقرار دارد  ـان ب ـا      8/5بعد از شهرستان مشهد شهرستانهاي قوچ ـا     در5 درصـد، نيـشابور ب 8/3صـد، بجنـورد ب

ـا    4/2 سبزوار با    درصد، 5/3حيدريه با    تربت درصد، ـنعتي در    3/2 درصـد و بيرجنـد ب ـاي ص  درصـد از كارگاهه

ـنعتي را         7/14فقط  )  شهرستان 19(ساير شهرستانهاي استان    . هاي بعدي قرار دارند   رده ـاي ص در  درصـد كارگاهه

.اختيار دارند

)1382(فكيك مناطق وضعيت منابع آب به ت): 4(جدول شماره

استان
تعداد 

سدها

تعداد 

كل 

دشتها

تعداد 

دشت 

آزاد

تعداد 

دشت 

ممنوعه

تعداد 

آبخوان 

آزاد

تعداد 

چاه

تعداد 

قنات

تعداد 

چشمه

تخليه كل 

هزار متر

مكعب

38513484918459527224435/7858خراسان رضوي

111431113275847411688/864خراسان شمالي

72691726227436046351557اسان جنوبيخر

234919350424610280****56جمع

 نقطة شهري   86حدود  . توان به كاربري سكونتگاههاي شهري و روستايي اشاره كرد        از كاربريهاي ديگر مي   

ـاي   ساخت و سازه  بخشهاي وسيعي از مرغوبترين زمينها براي فعاليت كشاورزي به زير          ، نقطة روستايي  7770و   ه

ـاي                  . مسكوني اختصاص يافته است    ـتان، تخريـب زمينه ـاربري اراضـي اس يكي از چالشهاي اساسـي در زمينـة ك

اين موضوع بخصوص در حاشية شهر مـشهد و شـهرهاي   . كشاورزي حاشية شهرها و گسترش افقي شهرهاست      

ـتان          از مهم . قابل مشاهده است  ... نيشابور، تربت حيدريه، سبزوار، قوچان و        ترين چالـشهاي توسـعة شـهري در اس

توان به نرخ باالي شهرگرايي و نظام شهري  و ضعف مديريت و حاشيه نشيني در اطراف شـهرهاي                   خراسان مي 

 هزار تن در حاشية شهر مـشهد        650 حدود   ،العات موجود  بر اساس اطّ   .بزرگ و از جمله شهر مشهد اشاره كرد       
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ـتاندارد سـكونت دارنـد       ايبه گونه )  روستا 213در هفت شهرك و     ( ايـن موضـوع كـه    ) 52: 1382جـوان،  . ( غير اس

ـاي زيركـشت و      گيري ناهنجاريهاي اجتماعي، گسترش بي  موجب شكل  رويه و نامناسـب شـهر، تخريـب زمينه

.شده است، مديريت شهري را با بحران روبرو ساخته است... ساخت و سازهاي غيرمجاز و نامناسب و 

: گيرينتيجه

درسال جاري استان خراسان  به سه قسمت شمالي، رضوي و جنوبي تقسيم شد، اما اين موضوع      هر چند در    

اي در شرق ريزان توسعة منطقه  گيري سازمان فضايي استان، كه ناشي از سياستهاي نادرست برنامه         وضعيت شكل 

ـاد نكـرد   تغييـر اساسـي اي    چندان  اي را به دنبال داشته است،       كشور بوده و عدم تعادلهاي منطقه      تمركـز شـديد   . ج

ـاك        ،جمعيت و فعاليتها در شهر مشهد و نواحي اطراف باعث تخريب شديد منابع محيطي               اعم از منابع آب و خ

گيري كانونهاي بحران، جابجايي شديد جمعيـت        شديد هوا، بازماندن نواحي ديگر از توسعه و شكل         و آلودگي 

ـادل و فـراهم نمـودن     . گرديده است.. .و به خصوص نيروي كار ماهر و متخصص و سرمايه  راه كاهش عـدم تع

ـاختار    : هاي بازساختي شامل  برخي از زمينه  . اي، باز ساخت محيط است    هاي رشد و توسعة منطقه    زمينه تجديـد س

ـتهاي منطقـه      ـا اي فضايي و ساختار اقتصادي، تجديد ساختار سـكونتگاهي، اصـالح سياس ـال    برنامـه ب ريـزي، اعم

ـابع محيطـي، بهـره      هاي صحيح مـد   شيوه ـابع پايـة توسـعه، بهـره           يريت من ـ  بـرداري بهينـه از من ت و گيـري ازموقعي

ـات اقتـصادي و منطقـه           ،ايهاي منطقه فرصت ـاد ارتباط ـياي ميانـه و افغانـستان       از جمله ايج ـا كـشورهاي آس اي ب

ـاي گردشـگري،   اي، تأكيـد بـر موقعيـت ترانزيتـي، جاذبـه        براي تحقّق اهداف توسـعة پايـدار منطقـه        . باشدمي ه

ـاي اساسـي بـه شـمار         از اولوي  ،ايريزي مشاركتي و گسترش روابط سياسي، اقتصادي و تجاري فراناحيه         برنامه ته

.آيدمي

:راهبردهاي الزم در زمينة تعادل بخشي و دستيابي به توسعة هماهنگ

در زمينة توزيع جمعيت و سكونتگاهها) الف

 به منظور تعادل بخشي به سازمان فضايي استان؛،ركزي و جنوبي نواحي مةتقويت و تجهيز شهرهاي عمد•

ـاي منطقـه          ،تقويت مراكز جمعيتي مستعد در ناحيـة شـمالي        • ـاد تعادله اي در خـصوص اسـكان       بـه منظـور ايج

جمعيت؛
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ـتان         • ـاطق            ،حمايت ازشهرهاي حاشية كوير و شهرهاي مـرزي اس  بـه منظـورحفظ و نگهداشـت جمعيـت درمن

مختلف؛

اي و تقويت زير ساختي اقتصاد آنان؛ايت از روستاهاي مناطق حاشيهحفظ و حم•

روية شهر مشهد از نظر جمعيت و امكانات؛ براي جلوگيري از گسترش بي،ممانعت و يا اتخاذ تدابير الزم•

اي شهر مشهد؛ براي بهبود عملكرد فرامنطقه،ارتقاء توان خدماتي در سطوح تخصصي و فوق تخصصي•

اليتهاي آموزشي، بهداشتي و درماني، خدمات برتر تجاري و خدماتي در شهرهاي مياني استان؛توسعة فع•

 به منظور توزيع بهينة جمعيت و خدمات در پهنة استان؛،ه مراتب شهري و روستاييلتدوين نظام سلس•

.اي و آمايش سرزمين استان مديريت منطقه، ايجاد تشكيالت و نهاد منسجم جمعيت•

:مينة فعاليتهاي توليدي و زيربناييدر ز) ب

ـابع      برداري ازحفظ منابع پاية توسعه از طريق اتخاذ تدابير، افزايش بهره •  عوامـل توليـد، جلـوگيري از اتـالف من

در برنامة توسعة بلند مـدت  (برداري و آبياري آب، ذخيرة آبهاي سطحي، اصالح الگوي كشت و نظامهاي بهره      

بيني مي شود كه در نهايت حجم كل بيالن  ميليارد متر مكعب پيش2 تا 5/1از منابع سطحي بين امكان توسعة منابع صرفاً 

)35: 1370اي خراسان، سازمان آب منطقه) ( ميليون متر مكعب خواهد رسيد13827 بهآبي استان

ـاب  ةجلوگيريي از پيشروي كوير، كنترل بيابان زدايي، جلوگيري از فرسايش و مديريت يكپارچ            • ـاطق     من ع در من

 ميليون هكتار وجـود  9/3 مورد كانون بحران به مساحت حدود     30براساس مطالعات انجام شده در حال حاضر حدود         (

اداره كـل   .) (شـود سيسات اقتصادي و منابع زيستي استان خسارت وارد مي        أ ميليارد ريال به ت    124د كه ساليانه بالغ بر      ردا

؛)23: 1383منابع طبيعي، 

رتبـة دوم  (هاي مختلـف   هاي جديد در زمينه   يتهاي جنبي كشاورزي از طريق اشاعه و ترويج شيوه        گسترش فعال •

غ و رتبة چهارم ريد شير و تخم مل و رتبة اول توليد ابريشم، رتبة اول توليد گوشت قرمز و رتبة دوم در زمينة تو              توليد پيله 

؛)در زمينة توليد گوشت مرغ در كشور

•ـابع      ،اد روستايي و كاهش وابستگي آن به كشاورزي سنّتي    ع بخشيدن به اقتص   تنو ـتن  من ـين رف  كـه موجـب از ب

ـاب سـطحي شـده                 . شوداز جمله آب مي   توليد ـاهش شـديد حجـم روان تداوم خشكساليهاي اخير منجر به ك

ـاري        1382ـ  83اي كه در سال آبي       به گونه  ،است ـيش از     ، نسبت بـه متوسـط دورة آم  درصـد و از تـوان       40 ب
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ـان  سازمان مديريت و برنامه.( ميليارد متر مكعب كاهش يافته است9/1نابع زير زميني حدود     آبدهي م  ريزي خراس

؛)5: 1383رضوي، 

توسعة صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي و ايجاد ارتباط مناسب بين واحـدهاي توليـدي در بخـشهاي                   •

مختلف؛

ـابع   فنهاي پژوهشي،تجهيز شهرهاي مشهد و بيرجند به مجتمع      • آوري، آموزشي و خدمات صنعتي در زمينة من

 اهداف بلند مدت آن شامل  واندازي بازارهاي بورس مالي و تجاري در اين شهرهامحلّي از جمله معادن و راه 

 ميليارد دالر؛2/1افزايش ارزش صادرات استان به 

ــتتجهيــز مبــادي ورودي و خروجــي مبادلــة كــاال در مرزهــاي شــمالي و شــرقي • هــاي ان و ايجــاد ظرفيــتاس

؛سازي و نگهداري كاال در جهت ارتقاء سطح مبادالت بازرگاني خارجيذخيره

ـياي ميانـه و        • ـا آس ـادالت اقتـصادي ب  تأكيد بر تقويت نقش تجارت، مالي بين المللي شهرمشهد با تأكيـد بـر مب

؛افغانستان

ـ مـشهد و تأكيـد بـر     دو خطه و برق: تأكيد بر تقويت زير ساختهاي دسترسي از جمله• ي كردن خط آهن تهران 

ـ بافق و بندرعباس؛اتمام و بهره برداري از خط آهن مشهد 

ـياي     • ـاال از آس ـ زاهدان به منظور ايجاد سهولت در ترانزيت ك ـ چابهار از مسير بيرجند  احداث خط آهن مشهد 

ميانه به آبهاي آزاد؛

ـ  باغچه تا سبزوار، احدا• ـ بيرجند؛امتداد اتوبان مشهد  ث بزرگراه و يا چهاربانده كردن محور مشهد 

ـ بجنورد با توجه به نقش اين منطقه در جذب  گردشگر؛• احداث بزرگراه و ياچهار بانده كردن محور مشهد 

هاي نفتي در سرخس، تكميل خطوط       احداث پااليشگاه فرآورده   كيد بر ايجاد زير ساختهاي انرژي از جمله       أت•

. برق درون استانة شبكيسازنوب خراسان و يكپارچهلولة گاز در ج
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