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 چکیده

در تحقیــق حاضــر بــه بررســی نقــش شــهر نیشــابور بــرروی تحــوالت روســتاهای حــریم ایــن شــهر  
آوری ای اطالعات نظری جمـع یلی بود و به روش کتابخانهایم. روش تحقیق توصیفی ـ تحل  پرداخته

هـای مختلـف    های آماری تراکم جمعیتی و نرخ رشد روستاها طـی دهـه   و سپس با استفاده از روش
، 1986هـای   طی سـه دوره )سـال   5،7،8بررسی شد و همچنین با استفاده از تصاویر ماهوارة لندست 

دهـد کـه تـراکم     بررسی قرار گرفت. نتایج نشـان مـی  ( رشدکالبدی شهر نیشابور مورد2020، 2000
ــالوه      ــز ع ــوده و رشــد شــهر نی ــاه ب ــایر نق ــتاهای غــرب شــهر بیشــتر از س ــت روس ــد  جمعی ــر رش ب

شده در غرب نیز گسترش یافته است و در  ریزی صورت غیربرنامه شده در شمال شهر، به ریزی برنامه
این مراکز سکونتی به خود اختصـاص  درصد از جمعیت روستاهای محدوده را  65، 1425افق سال 

خواهند داد. وجود اراضی کشاورزی مرغوب و اسکان جمعیت در حاشیۀ شهر نیز باعث شده تا در 
نفر در شهر ادغـام شـوند و    4728روستا با جمعیتی معادل  8، 1385سرشماری نفوس و مسکن سال 
ر کالبـدی متصـل بـه شـهر     روسـتا از نظـ   21در حال حاضر نیـز   جزو محدودة شهری شناخته شوند.

برابـر بـا    1395ها در سال  متری از شهر قرار دارند که جمعیت آن 1000هستند یا حداکثر در فاصلۀ 
 نفر خواهد رسید. 37826سال آینده به  30نفر است و طی  18574

 نیشابور، تحوالت، جمعیت، روستا، حریم شهر. های کلیدی: واژه
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Abstract 

The present study examines the role of Neishabour City in the development of 

villages around the city. The research method is descriptive-analytical. The 

theoretical information is collected through the library method and then studied 

using statistical methods of population density and rural growth rate during different 

decades. The physical growth of Neishabour City has been studied  using Landsat 5, 

7, 8 satellite images during three periods of time (1986, 2000, 2020).. The results 

show that the population density of villages located around the west of the city is 

higher than other places. Besides, the growth of the city, in addition to the planned 

growth in the north of the city, has expanded unplanned in the west. Up to the year 

of 1425, %65 of the population of the villages around will be occupied by these 

residential centers. Based on the population and housing census in 2006, the high 

quality agricultural lands and residency around the City has caused the integration of 

8 villages with a population of 4728 people with the City and be recognized as a part 

of the urban area. At present, 21 villages are physically connected to the City or are 

located at a maximum distance of 1000 meters from the City; their population in 

1395 was equal to 18574 people that it will reach to 37,826 over the next 30 years 
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 مقدمه
ساخت هرگونه که هسـت، چـه در سـتیز بـا انسـان و       های انسان امروزه ساخت و بافت محیط

ریزی شـهری ماسـت.    محیط زیست یا در سازگاری و الفت با آن، محصول نوع تفکر برنامه
طـور کلـی    بینـی جمعیـت حکایـت از رونـد سـریع آن دارد. بـه       عۀ شهری و پیشجریان توس

وجود تأثیرات متقابل فضایی و روابط عملکـردی بـین شـهرها بـا نـواحی پیرامـونی و از آن       
مــرور بــه تغییــرات ســاختار جمعیتــی، تغییــرات ســاختار   جملــه نقــاه روســتایی اطــراف، بــه

(. امروزه توسـعۀ شـهری چـه در    62، ص 1374کارکردی و کالبدی منجر شده است )قائم، 
رونق شهر است. اینکه   کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه بارزترین نوع

کند، درحقیقت نشانۀ سالمت و رونق شـهر اسـت و توقـف در رشـد شـهر نیـز        شهر رشد می
 ...البـدی و نشانۀ بیماری آن و به مفهوم رکود شهر در ابعاد مختلف اجتمـاعی، اقتصـادی، ک  

 (.61، ص 1385است )مایوگنج، 
های انسانی در نیم قرن اخیر گواه بر کاهش نسبت  روند تحوالت جمعیتی سکونتگاه

میلیـارد   1.77درصـد )  70مـیالدی   1950طوری که در سـال   جمعیت روستا به شهر است، به
سـکونت  میلیـون نفـر( در شـهرها     750درصـد )  30نفر( از کل جمعیت جهان در روستاها و 

اند. همچنـین   درصد تغییر یافته 47و  53ها به ترتیب به  این نسبت 2000اند. اما در سال  داشته
در کشورهای در حال توسعه در همین مقطع زمانی نسبت جمعیت روستایی و شهری از کل 

درصـد در سـال    40و  60بـه   1950درصـد در سـال    17.54و  82.46جمعیت بـه ترتیـب از   
 (.2002، 1کرده است )یو ان پی تغییر پیدا 2000

گویی به رشد روزافزون جمعیتی شهرها، خواه ناشی از رشد طبیعی جمعیت و  پاسخ
خواه بر اثر مهاجرت، رشد کالبدی شهرها را گریزناپذیر ساخته است )سعیدی و کاظمی، 

های رشد شهری، براساس شرایط محلی و  (. گرچه سیاست ها و استراتژی120، ص 1390
، 2ها که تمایل به حفظ یا بازتولید دارند، متفاوت است )جونز سیاسی و اقتصادی در مکانعالیق 
رویی یا  شهری در این زمینه، تداوم پراکنده ترین مسائل کالن (. اما یکی از مهم197، ص 1991

شهر است که  سازهای کالن و خزش شهری است که به معنای گسترش فضایی نامنظم ساخت
ها و جمعیت از شهر مرکزی به طرف خارج شهر و  ایی و تغییر مکان فعالیتج در نتیجۀ جابه
 (.9، ص 1383شود )صرافی و تورانیان،  ای ظاهر می ها در نواحی حومه پخش شدن آن

                                                                                                                                        
1.  UNP 

2.  Jonas 
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هـای عصـر حاضـر     تـرین پدیـده   امروزه در آستانۀ هزارة سوم شهرنشینی یکی از مهم
، 1398شود )حـاتمی و همکـاران،    است، تا حدی که صحبت از انقالب شهری در جهان می

رو خواهـد بـود. ایـن توسـعۀ      (. این پدیـده بـا رشـد فضـایی و جمعیتـی شـهرها روبـه       91ص 
ریزی گسترش مهارنشدنی شـهرها منجـر شـده و     سازهای بدون برنامه و روزافزون، به ساخت

(. 3، ص 2003، 1وجـود آورده اسـت )بـارتون    هـا بـه   تغییرات زیادی در سـاخت فضـایی آن  
ترین جلوة فضایی افزایش جمعیت شهری، رشد فیزیکی شهرهاسـت. بـا رشـد فیزیکـی      ممه

شهرها، بسیاری از روستاهای پیرامونی در بافت فیزیکی شهرها الحاق و ادغام شده و بـا طـی   
دهنـد )فیروزنیـا و    عنوان بخشی از بافت اصلی شهر به حیات خود ادامه می مراحل مختلف به
 (. 79، ص 1392همکاران، 

روستا اولین شـکل از حیـات اجتمـاعی انسـان در یـك عرصـۀ طبیعـی اسـت کـه از          
های متعدد طبیعی و محیطـی، اقتصـادی، اجتمـاعی ـ  فرهنگـی، تـاریخی و کالبـدی         ویژگی

هـای اجتمـاعی و اقتصـادی     هـا و ویژگـی   برخـوردار اسـت. تحـول و دگرگـونی در فعالیـت     
از طریق گسترش فیزیکی و کالبـدی روسـتا،    ای پویا عنوان پدیده های روستایی به سکونتگاه

شـود )رحمـانی فضـلی و     افزایش کارکردها و افزایش جمعیت در سـکونتگاه مشـخص مـی   
ــه  102، ص 1388پریشــان،  ــه ب ــتند ک ــتا و شــهر اصــطالحاتی هس صــورت گســترده  (. روس

توجهی درحـال   صورت قابل ها به های تشخیص بین آن گیرند و ویژگی مورداستفاده قرار می
هـا شـکل گرفتـه اسـت. ایـن       هـا در همـۀ مقیـاس    ای بـین آن  حو شدن و پیوندهای چندگانهم

هـای فضـایی )جریـان افـراد،      گیرند که شامل جریـان  هایی شکل می واسطۀ جریان پیوندها به
های بخشی )شـامل جریـان    کاالها، سرمایه، تکنولوژی، دانش، اطالعات و پسماند( و جریان

هر و نواحی پیر شهری و کاالها که از نواحی صنعتی شـهری  تولیدات کشاورزی به طرف ش
کنند( هستند و بر همین مبنا پیوندهای روسـتا ـ  شـهری     به طرف نواحی روستایی حرکت می

، ص 1998، 2کننـد )تـاکولی   نقش مهمی را در فرایندهای تحوالت روستا ـ شهری بازی مـی  
های مختلـف روسـتاها مـؤثر     بخش توانند برروی (. این پیوندها می1، ص 2016، 3؛ گوج47

 ها را مهیا سازند.  های تعالی یا افت این مکان باشند و زمینه
زمان با رشد جمعیتـی در سـطک کشـور بـا رشـد       های اخیر و هم شهر نیشابور در سال

رو بوده و این امر باعث شده تا روسـتاهای اطـراف در ایـن شـهر ادغـام       جمعیت باالیی روبه

                                                                                                                                        
1.  Barton 
2.  Tacoli 
3.  Gough 
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روسـتای واقـع در حاشـیۀ     8کشـور   1385ر سرشماری نفوس و مسکن طوری که د شوند. به
نفـر در ایـن شـهر ادغـام و جـزو جمعیـت شـهری         4.700جنوبی شهر با جمعیتی در حـدود  

اند. بر همین اساس در این پژوهش بـه بررسـی تحـوالت جمعیتـی روسـتاهای       محسوب شده
اه با شهر نیشابور و همچنـین  ها را در ارتب حریم شهر نیشابور، خواهیم پرداخت و شرایط آن

ها را بررسی خواهیم کرد. با توجه به اینکه شهر نیشـابور در دشـت نیشـابور     شرایط آیندة آن
های روسـتایی و اراضـی کشـاورزی مرغـوب      قرار گرفته و اطراف این شهر را نیز سکونتگاه

رود کـه   سـاز  و دربر گرفته است، رشد شهر باعث خواهد شد تا اراضی مذکور به زیرساخت
محیطـی شـهر خواهـد داشـت. لـذا،       این امر آثار منفی فراوانی را بر رشد اقتصادی و زیسـت 
های آتی و  ریزی تواند زمینه را برای برنامه بررسی روند رشد و تأثیر شهر بر این تحوالت می
تواند به سؤاالتی همچون تأثیر شهر نیشابور بـر   جهت گسترش احتمالی شهر آماده کند و می

تاهای اطراف، فاصلۀ روستاها از شهر و میزان تأثیرپـذیری و تأثیرگـذاری، نقـش مسـیر     روس
 ارتباطی تهران مشهد و همچنین تأثیر وجود اراضی کشاورزی بر این رشد را پاسخ دهد.

 

 پیشینة تحقیق
گرفته در زمینۀ تأثیر شهرها بر تحوالت فضـایی روسـتاها نشـان     های صورت بررسی پژوهش

محیطی یا رشد فیزیکـی   ها بر روی تحوالت اقتصادی و زیست ثر این پژوهشدهد که اک می
انـد. لـذا در    ها نداشته روستاها متمرکز بوده و توجه چندانی بر موضوع تحوالت جمعیتی آن

دنبال بررسی تحوالت جمعیتی روسـتاهای پیرامـون و    این پژوهش با شناسایی این کمبود، به
های مذکور اشـاره خواهـد    درادامه به چند نمونه از پژوهشحریم شهر نیشابور خواهیم بود. 

 شد.

های فضـایی در تحـوالت اقتصـادی     جریان»( در مقالۀ 1398رحمانی و همکاران ) ●
 های جریان به بررسی نقش« های روستایی مورد: روستاهای پیرامونی شهر زاهدان سکونتگاه

انـد.   زاهـدان پرداختـه   شـهر  ونپیرامـ  روستایی های اقتصادی سکونتگاه تحوالت در فضایی
 تحقیقـات  از نـوع  موردبررسـی،  موضـوع  و مسـئله  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  مـذکور  تحقیـق 
 تشـکیل  زاهـدان  شهرسـتان  روسـتای  218 را پـژوهش  آمـاری  جامعـۀ  و است پردازی داده
 نمونـۀ  عنـوان  بـه  شخصـی  تخمـین  روش از اسـتفاده  بـا  روسـتا  30 از این میان که دهند می

انـد. جهـت تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از آمـار توصـیفی و         شـده  رگزیـده ب تحقیـق  موردی
هـا نشـان    استنباطی )آزمون رگرسیون و آزمون کندال تائوبی( استفاده شده اسـت. نتـایج آن  
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هـای گردشـگری،    های فضایی در بهبود ساختار اشتغال، گسترش فعالیـت  دهد که جریان می
 زی و خدمات تأثیر داشته است. بهبود وضعیت مسکن، بهبود وضعیت صنعت، کشاور

تحــوالت فضـایی روســتاهای  »( در مقالـۀ  1389زاده و صــادقی ) اهلل منشـی  رحمـت  ●
پیرامون شهر با تأکیـد بـر تعامـل روسـتا ـ شـهری مـورد: روسـتاهای پیرامـون شـهر نورآبـاد            

هـای روسـتایی پیرامـون شـهر نورآبـاد       به دنبال بررسی تحوالت فضـایی سـکونتگاه  « ممسنی
ــن ــه   ممس ــل ب ــل و عوام ــرات، عل ــت تغیی ــت و کیفی ــه  ی، کمی ــده و ب ــی   وجودآورن ــور کل ط

دهـد   هـا نشـان مـی    های حاصل از تعامل با شهر نورآباد هستند. نتایج تحقیـق آن  تأثیرگذاری
پذیری و تغییرات معیشتی این روستاها به همراه رشد شـهر نورآبـاد سـبب شـده کـه       جمعیت
و پیرامون شهر در معرض تحوالت وسیعی همچـون   های روستایی واقع در حاشیه سکونتگاه

ادغام در شهر، تغییرات در قیمت اراضی، تغییر در الگوی مسکن، تغییرات زیسـت محیطـی،   
 تحوالت اجتماعی و ... قرار گیرد.

بررسی عوامـل مـؤثر بـر تحـوالت سـاختاری ـ       »( در مقالۀ 1396ریاحی و همکاران ) ●
 کـه بـه روش  « دمطالعۀ بخش کردیان شهرستان جهـرم های روستایی مور کارکردی سکونتگاه

 روش وسـیع،  میـدانی  هـای مطالعـات   مجموع روش بوده است، از تحلیلی توصیفی ـ   تحقیق

و بـه بررسـی تحـوالت      اسـتفاده کـرده   اطالعـات  آوری جمـع  بـرای  ای کتابخانـه  و اسـنادی 
 دهـد  مـی  نشان ی ایشانها اند. یافته های روستایی شهرستان جهرم پرداخته ساختاری سکونتگاه

 کـاهش  هـای عمیـق،   چـاه  افـزایش  شـاهد  روسـتاها  ایـن  اکولـوژیکی  محیطـی ـ    بُعد در که

 افـزایش  بـا  بُعـد اجتمـاعی   از و اراضـی  کـاربری  در تغییـر  هـا،  قنـات  و چشـمه  دهـی  آب

 رکـود  اقتصـادی  بُعـد  از دولـت،  هـای  گـذاری  اقدام سیاسـت  مهاجرپذیری، و مهاجرفرستی

از  خـارج  و بخـش  در داخـل  صـنعتی  خدماتی ـ   های فعالیت در اشتغال نامکا صنایع دستی،
 مسـاکن  سـاز  و سـاخت  در تحـول  و معـابر  شبکۀ در تحول فیزیکی کالبدی ـ   بُعد از بخش،

 ساختاری تحوالت این که اند بوده مواجه ـ شهری  روستا مناسبات گسترش اثر در روستایی

 است. داشته دنبال به را روستایی یها سکونتگاه کارکردی های عرصه در تحوالتی
( در پژوهشی بـه بررسـی عناصـر مـؤثر بـر تحـول سـاختار        1397رجبی و مرادی ) ●

اند. روش تحقیـق ایشـان از نـوع توصـیفی ـ تحلیلـی        فضایی و کالبدی شهر اسدآباد پرداخته
آوری  ای، اینترنـت و مطالعـات میـدانی بـه جمـع      است و از ابزارها و فنون مطالعات کتابخانه

 اسـدآباد  شـهر  کالبـدی  توسـعۀ  در مـؤثر  عوامـل  پژوهش این در اند. کرده اطالعات استفاده
 عناصـر  اسـدآباد،  شـهر  کالبـدی  توسـعۀ  و اقتصـادی  عوامـل  مهاجرت، وضعیت میزان چون
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 از توپـوگرافی،  شـیب،  همچـون  عواملی و نشینی حاشیه شهر، کالبدی توسعۀ و سیاستگذاری
 سـوات  تکنیـك  طریق از تحلیل و تجزیه .هستند اسدآباد رشه محدودکنندةگسترش عوامل
 میـزان  از آگـاهی  نیازمند کارآمد و علمی مدیریت که است ازآن حاکی نتایج و شده انجام
 شـهری  آینـدة  توسـعۀ  بینـی  پـیش  وسـیلۀ  بـه  کار این که است مناطق آیندة گسترش جهت و

 شـدة  کنتـرل  هـدایت  توسـعه،  روند در زمین مناسب های پتانسیل از استفاده است. پذیر امکان
 شـهر  گسـترش  و شـهر  نقشـۀ  درنهایت، است. رویی پراکنده از جلوگیری جهت شهر توسعۀ
 .است شعاعی بافت دارای اکنون شهر که دهد می نشان

 جوامع معیشت بر آن تأثیر و شهری گسترش» عنوان با ای مقاله در (2020) 1البیسو ●
 از اســتفاده بــا «اتیــوپی کشــور در بنیشــانگال نطقــۀم مــوردی مطالعــۀ پیرامــونی، کشــاورزی
 آوری جمـع  و مصـاحبه  همچنـین  و گروهـی  هـای  بحـث  نظرسـنجی،  نامه، پرسش های روش
 شـهری  گسـترش  اثـرات  ارزیـابی  و بررسـی  بـه  محدوده، در ساکن خانوار 160 از اطالعات
 کـه  دهـد  یمـ  نشـان  وی تحقیقـات  نتـایج  است. پرداخته پیرامونی روستاهای بر 2آسوسا شهر
 ـ  اجتمـاعی  مشـکالت  همچنـین  و جمعیـت  سـریع  رشـد  اجتماعی، رشد ها، زیرساخت بهبود
 در نیـز  وسـیعی  زمـانی  و فضـایی  تغییـرات  همچنین دارد. ارتباه شهری گسترش با اقتصادی
انـد، امـا همچنـان     و جوامع بـه زنـدگی شـهری روی آورده    است شده ایجاد ها زمین پوشش

 وجود دارد. خألهای فرهنگی و مالکیتی

های روستا  (، به تحلیل ارتباه فضایی بین مهاجرت2018و همکاران ) 3یاوولین لیو ●
 2014تــا  2009هــای  بــه شــهر و گســترش اراضــی شــهری در اســتان هــوبی و در بــین ســال 

. بخش بزرگـی از جمعیـت روسـتایی از    1دهد که  اند. نتایج پژوهش ایشان نشان می پرداخته
هـا   اند و توزیع این مهاجرت مناطق شهری استان هوبی مهاجرت کرده به 2014تا  2009سال 
. استفاده از زمین شهری در این استان افـزایش  2یافته بیشتر بوده است؛  نفع مناطق توسعه نیز به

گرفتـه در   های صورت ریزی . برنامه3یافته و این افزایش نیز به صورت ناکارآمد بوده است؛ 
 صورت ناکارآمد و ضعیف بوده است. زمین به جهت مهاجرت و استفاده از

 

 قلمرو پژوهش

عنوان مرکز شهرسـتان نیشـابور اسـت کـه در      شهر نیشابور ازتوابع استان خراسان رضوی و به

                                                                                                                                        
1.  Labiso 
2.  Assosa 

3.  Yaolin Liu 
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دقیقۀ طول شرقی، در مسیر ارتبـاطی   8درجه و  58دقیقۀ عرض جغرافیایی و  22درجه و  36
کویر مرکـزی ایـران قـرار گرفتـه اسـت      سمت سبزوار و شاهرود و در حاشیۀ شرقی  مشهد به

 بـا  برابـر  1395 سال سرشماری مطابق شهر (. جمعیت63، ص. 1392)فتوحی و همکاران، 

 (. 1395نفر است )مرکز آمار ایران،  264375
هـای تـاریخی فـراوان،     سبب قدمت طوالنی خود و داشـتن بناهـا و مکـان    این شهر به

دانشـگاهی حـائز اهمیـت اسـت. براسـاس       صنایع دستی حاصـل از فیـروزه و وجـود مراکـز    
بندی شهری، این شهر از سیزده ناحیه تشکیل شده است که نواحی قدیمی در  آخرین تقسیم

های اخیر شـکل گرفتنـد در شـمال شـهر هسـتند       مرکز شهر واقع شدند و نواحی که در سال
 425(. حـریم شـهر نیشـابور مسـاحتی در حـدود      128، ص 1398)عامل هاللی و همکـاران،  
شود. این حریم از شمال به ارتفاعات شمالی شهر نیشابور و شـرق،   کیلومتر مربع را شامل می

شود، اما با توجـه   غرب و جنوب نیز به اراضی دشتی و روستاهای واقع در شهرستان ختم می
به پراکندگی اراضی کشاورزی مرغوب در جنوب حریم، تراکم روستاها در ایـن محـدوده   

، تعـداد  1395راساس آخرین سرشـماری نفـوس و مسـکن کشـور در سـال      نیز بیشتر است. ب
 دهد. محدودة موردبررسی را نشان می 1روستای محدوده دارای سکنه است. شکل  124

 

 
 موقعیت محدودة موردمطالعه )منبع: زندی و همکاران(   1شکل 
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 روش 
آوری  ه جمعپژوهش حاضر در دو مرحلۀ کلی صورت گرفته است. مرحلۀ اول که مربوه ب

ای و اسنادی اسـتفاده شـده اسـت. در ایـن مرحلـه بـا       اطالعات نظری است از شیوة کتابخانه
مراجعه به اسناد، مقاالت و کتب، تارنمای مرکـز آمـار ایـران و همچنـین طـرع جـامع شـهر        

شـده   آوری آوری شد. در مرحلۀ دوم با استفاده از مطالب جمع نیشابور اطالعات نظری جمع
رگرفتن شرایط روستاهای محدوده، اثـرات شـهر نیشـابور بـرروی ایـن روسـتاها و       و با درنظ

 ArcGISافزارهــای اکسـل و همچنــین   هـا بــا اسـتفاده از نـرم    همچنـین تحـوالت جمعیتــی آن  
ای لندست و به روش پرداخته شده است. رشد کالبدی شهر نیز با استفاده از تصاویر ماهواره

Iso Cluster .استخراج شده است 

 
 های تحقیق بحث و یافته

 بررسی جمعیت شهر نیشابور

تـاکنون، جمعیـت    1335های عمومی نفوس و مسکن کشور از سال  براساس سرشماری
رسـیده اسـت کـه رشـدی      1395نفـر در سـال    264.375نفر به  25.820شهر نیشابور از 

نـرخ رشـد    1345تـا   1335هـای   درصدی را تجربه کرده اسـت. طـی سـال    3.95معادل 
ناگهان نرخ رشد  1355تا  1345درصد بوده، اما طی دورة  2.6یت این شهر معادل جمع

درصد رسیده است. پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی و      5.8بیش از دو برابر شده و به 
های رشد جمعیتی کشور در این دوره، نـرخ رشـد جمعیـت ایـن      تأثیرپذیری از سیاست

نفر را در خود  109.258جمعیتی معادل  1365درصد شده که در سال  6.1شهر برابر با 
 جای داده است. 

ــال  در سرشــماری صــورت ــۀ س ــه1375گرفت ــال ، ب ــل س ــ  و  دلی ــس از جن ــای پ  ه
نفـر   158.847درصد و جمعیت نیـز بـه    3.7کاهش روند مهاجرت به این شهر، نرخ رشد به 
بـه   ( جمعیـت ایـن شـهر   1395گرفته در کشـور )  رسیده است. در آخرین سرشماری صورت

درصـدی را   2.6( رشـدی  1390بـه دورة قبـل سرشـماری )    نفر رسیده کـه نسـبت   264.375
های مختلف سرشـماری نشـان    جمعیت شهر نیشابور را طی سال 1تجربه کرده است. جدول 

 دهد. می
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 1395ـ 1335های  روند تغییرات جمعیت نیشابور طی سال   1جدول 

 نرخ رشد جمعیت سال

1335 25820  

1345 33482 2.6 

1355 59562 59.9 

1365 109258 6.3 

1375 158847 3.8 

1385 208860 2.7 

1390 239185 4.3 

1395 264375 2.6 

 آوری: نگارندگان منبع: مرکز آمار ایران ـ جمع
 

 
 ترسیم نگارندگان 1395ـ  1335های  روند تغییرات جمعیت نیشابور طی سال   1نمودار 

 

 دوار گذشتهچگونگی توسعة شهر در ا

های شـهر برداشـته شـد و     در اوایل قرن حاضر، حصار و باروهای شهر درهم شکست و دروازه
سـمت شـمال و شـمال غـرب توسـعه یافـت. توسـعۀ شـهر نیشـابور در           شهر خارج از خندق بـه 

هـای قـدیمی شـهر )بافـت قـدیم( شـکل گرفتـه         سال اخیر( در اطراف هسـته  70های اخیر) دهه
رسـیده   کیلـومتر مربـع مـی    1.72(، مساحت شهر نیشـابور بـه   1320حاضر)است. در اوایل قرن 
 31.87وسـعت ایـن شـهر بـه      1375کیلـومتر مربـع بـود و در سـال      4.78، 1335است. در سال 
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سـال اخیـر بیشـترین     75برابـر شـده اسـت. در     27، 1335بـه سـال    کیلومترمربع رسیده و نسبت
بـود   1365تا  1355های  جمعیتی شهر، در دهه توسعۀ فیزیکی شهر، همگام با بیشترین تحوالت

صـورت   کیلومترمربع به مساحت شهر افزوده شده است. توسعۀ فضـایی ایـن شـهر بـه     11.8که 
 بیشـتر در جهـت    1354تـا   1342هـای  شعاعی از مرکز شهر است که این توسعه حدفاصل سال

 

 1385ـ 1320های  ر طی سالروند رشد مساحت شهر نیشابو   2جدول                            

 درصد از کل مساحت شهر)کیلومترمربع( سال

1320 1.72 4.61 

1335 4.78 12.82 

1345 4.35 11.67 

1355 12.8 34.34 

1365 23.88 64.07 

1375 31.87 85.51 

1385 37.27 100 

 
 

 
 

 های مختلف تاریخ. ترسیم: نگارندگان توسعۀ شهر نیشابور در دوره   2شکل 
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سـمت شـمال شـرقی     گسترش شـهر بـه   1373تا  1354های  رب شهر بوده است، ولی در سالغ
سازی اراضـی واقـع در شـمال کمربنـدی      با آماده 1385سوق پیدا کرده است. همچنین از سال 

مسـاحت   1385شهر، گسترش شهر بیشتر به این سمت سوق پیدا کرده اسـت و در حـال سـال    
 آهن سراسری تهران ـ مشهد، توسـعۀ   سیده است. با افتتاع راهکیلومتر مربع ر 37.27این شهر به 
طور کلی تمایل به توسعه در غرب محـور فردوسـی بیشـتر     سمت جنوب محدود شد. به شهر به

ای همگـن در تمـام    سازی شمال کمربندی، شهر توسـعه  بوده و در صورت نادیده گرفتن آماده
 (.1394جهات داشته است )مهندسین مشاور رای فن، 

 

 اقتصاد شهر نیشابور

درصد از شاغالن در امور خدماتی و بازرگانی و  57.7برمبنای آمار موجود در شهر نیشابور 
انـد. در   امور دولتی و آموزشی اشتغال دارند که بیشترین شـاغالن شـهر در ایـن بخـش فعـال     

درصـد از جمعیــت شــاغالن   7.4بخـش کشــاورزی )زراعـت، باغــداری، و دامـداری( تنهــا    
درصد است. با توجه بـه   34.9ت دارند و سهم شاغالن در بخش صنعتی و ساختمان نیز فعالی

درصد شاغالن هر بخش در شـهر و تطبیـق ایـن ارقـام بـا مثلـث بـوژو گارنیـه، نقـش غالـب           
شـود. واقعیـت آن اسـت کـه بازرگـانی شـهر بیشـتر         اقتصادی در شهر چندنقشی تعییـین مـی  

زی اسـت و تولیـدات کشـاورزی بـه اسـتان و      معطوف به خرید و فروش محصوالت کشاور
 شود.    سایر مناطق کشور صادر می

 

 بینی نقش و روند توسعة اقتصادی شهر در آینده پیش

دهـد کـه بخـش صـنعت در ایـن شـهر رو بـه         بررسی تحوالت اقتصـادی نیشـابور نشـان مـی    
هــای صــنعتی ســطک وســیعی از اراضــی اطــراف شــهر را بــه خــود گســترش اســت. شــهرک

ویـژه   های موجود بستری مناسب برای اشـتغال در ایـن بخـش، بـه    اند. شهرک داده اختصاص
صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی و دامی را فراهم ساخته و روند روبه رشد سهم اشتغال در 

های صـنعتی   های آتی این بخش )احداث شهرک این بخش با توجه به وضع موجود و برنامه
های آتی در این بخـش   شود باالترین رشد در سال بینی می جدید( کامالً منطقی است و پیش

 اتفاق بیفتد.  
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 ساختار اشتغال در شهر نیشابور   3جدول 

 
 

 
 . منبع: طرع جامع1390-نقش غالب اقتصادی شهر نیشابور براساس مثلث بوژوگارنیه   2نمودار 
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 1405انداز تحوالت اشتغال شهر نیشابور در افق  چشم   4جدول 

 
 

 ای سی رشد کالبدی شهر از طریق تصاویر ماهوارهبرر
های داخل و اطراف خـود را   های اخیر بیشتر زمین با توجه به رشد شهرنشینی، شهرها در دهه

تـأثیر نیروهـا و    اند. همچنین شـهرها همـواره تحـت   تأثیر تغییر کاربری اراضی قرار داده تحت
های  جایی با تحوالت اجتماعی، جابهیابند؛  گیرند  و گسترش می عوامل گوناگونی شکل می

شـوند. در زمـانی کـه     شناختی، دگرگـون مـی   های فن جمعیتی، تغییرات اقتصادی و نوآوری
یابـد و نظـام و    سـرعت توسـعه مـی    گذاری الجـرم بـه   جمعیت افزایش یابد، فعالیت و سرمایه

ان، شـود )واحـدیان بیگـی و همکـار     سازمان کالبدی شهرها دستخوش تغییرات اساسـی مـی  
(. نــرخ ســریع توســعۀ شــهری موجــب تغییــرات وســیعی در الگــوی کــاربری 30، ص 1390

اثرات رشد شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه و  .اراضی فضاهای پیراشهری شده است
یافتـه محسـوس بـوده اسـت. بـا ایـن حـال در کشـورهای درحـال توسـعه،           کشورهای توسعه

و درنتیجه به تغییرات وسـیعی در کـاربری اراضـی     تر بوده ازجمله ایران، این نرخ رشد سریع
هـا،   ( و باعث مشکالتی ازقبیل ناسـازگاری در کـاربری  7، ص2000، 1منجر شده است )هال
هـا بـا اسـتانداردهای شهرسـازی، آشـفتگی محـیط شـهری، عـدم ارائـۀ           عدم تناسب کاربری

نشـین، ازبـین    اشیهآبادها و مناطق ح گیری حلبی وارد و شکل  خدمات شهری به جمعیت تازه
هـای آن بـه    رفتن اراضی کشاورزی پیرامون در اثر توسعۀ فیزیکـی شـهرها و تغییـر کـاربری    

شـهرها   های شهری، دگرگونی روسـتاهای پیرامـونی و واقـع در حـوزة نفـوذ کـالن       کاربری
 (.17، ص 1398رو کرده است )زندی و همکاران،  روبه

هـای   ای لندسـت  ز تصاویر مـاهواره جهت بررسی روند رشد کالبدی شهری نیشابور ا
و بـا اسـتفاده از روش    2020و  2000، 1986هـای   استفاده شده اسـت کـه در سـال    8و  7، 5
 کالبدی شهر استخراج شده است.   رشد  ISO Clusterبندی  طبقه

                                                                                                                                        
1.  Hal 
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هکتار  2671مساحت شهر برابر با  1986دهد که در سال  آمده نشان می دست نتایج به
درصـدی   11.4هکتار رسیده است که رشدی برابر بـا   2978به  2000 بوده است که در سال

درصد رشـد   12.7نیز مساحت این شهر با  2020تا  2000های  را تجربه کرده است. طی سال
 هکتار رسیده است. 3359.9به 

دهد که رشد شهر در دورة اول بیشـتر در حواشـی شـهر و در تمـام      تصاویر نشان می
سـازی اراضـی شـمالی     دورة دوم و همسو بـا طـرع جـامع و آمـاده    جهات بوده است، اما در 
هـای   سمت شمال شهر رشد داشته است کـه ایـن اراضـی شـامل شـهرک      شهر، شهر بیشتر به

 قدس، فرهنگیان، بهداری و دارایی است.
 

 های موردبررسی ـ هکتار شدة شهر نیشابور در سال مساحت ساخته   5جدول                     

 
1986 2000 2020 

 3359.91 2978.56 2671.05 شده   ناحیۀ ساخته
 381.35 307.51 0 میزان رشد)هکتار(
 12.7 11.4 0 درصد رشد

 688.86 مجموع رشد)هکتار(
 

 منبع: نگارندگان                        
 

 
 . منبع: نگارندگان2020ـ1986های  رشد کالبدی شهر نیشابور طی سال   3شکل 
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شد کالبدی و توسـعة شـهر، تعیـیه جهـات، حـدود منطقـی و       ارزیابی امکانات ر
 مراحل مختلف توسعة شهر در آینده

هـا   عوامل بسیاری در تعیـین حـدود توسـعۀ شـهر و جهـات توسـعه اثرگذارنـد. از جملـۀ آن        
توان به مواردی همچون اراضی خالی موجود در محدودة مصوب طـرع پیشـین، اراضـی     می

اند، قابلیت و ظرفیت افزایش تراکم سـاختمانی   هر پیوستهمجاور محدودة شهر که به بافت ش
شدة شهر و تمایل ساکنان شهر بـه برخـی نـواحی خـاص بـرای سـکونت        در فضاهای ساخته
 اشاره کرد. 

آهـن تهـران ـ مشـهد و وجـود اراضـی        دلیـل وجـود راه   رشد شهر از سمت جنوب به
ازهای غیرمجــاز و ســ و کشــاورزی مناســب و مســتعد، بــا محــدودیت مواجــه اســت. ســاخت

ای در این قسمت از شهر، باعث ایجاد بافتی متخلخـل در ایـن قسـمت     های حاشیه سکونتگاه
 شده است. از فضاهای باز موجـود بـین بافـت متخلخـل بـرای توسـعۀ آتـی اسـتفاده خواهـد         

 شد. 
 هــای روســتایی پراکنــده،  در ســمت غــرب و شــمال غربــی شــهر، وجــود ســکونتگاه

ایـن نقـاه و فضـاهای بـاز باعـث ایجـاد بـافتی متخلخـل همچـون           اراضی کشـاورزی مـابین  
 هــای  هــای جنــوبی شــهر شــده اســت. در ارتبــاه بــا اراضــی ایــن ناحیــه حفــظ زمــین   بافــت

ــه       ــود ب ــکونی موج ــت مس ــاماندهی باف ــتاها و س ــاور روس ــاورزی مج ــار   کش ــوان راهک  عن
ــر گر       ــی درنظ ــعۀ آت ــرای توس ــتاها ب ــن روس ــل ای ــی حدفاص ــی زراع ــنهاد و اراض ــه پیش  فت

 اند. شده
های کشاورزی احاطه کرده و توسعۀ اراضی این منطقه نیـز   ناحیۀ شرقی شهر را زمین

 های موجود خواهد بود.در حد رفع نیازهای ساکنان و ساماندهی کاربری
هـای واقـع در قسـمت شـمال شـرقی       ترین اراضی برای توسعۀ آتی شهر زمین مناسب

سـازی تهیـه شـده اسـت. البتـه وجـود        ادهشهر اسـت. بـرای اراضـی فـوق چنـدین طـرع آمـ       
ای شمال و شمال شرق شهر عاملی محدودکننـده بـرای    های شهر در اراضی کوهپایه آبخوان

شود. از سوی دیگر، وجود اراضی فاقد کـاربری و فضـاهای خـالی     توسعۀ آتی محسوب می
ای توسـعۀ  زیاد در بافت موجود در نقاه مختلف شهر بیانگر پتانسیل بسـیار بـاالی بافـت بـر    

 درونی است. 
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 عوامل و موانع غیرمطلوب توسعۀ شهر نیشابور   6جدول 
 جهت غرب جهت شرق جهت شمال جهت جنوب

هـای عـری     وجود مسیل خط آهن
های سطحی؛ وجود  آب
 های شهر آبخوان

ــتان و اراضــــی  گورســ
 زراعی موجود

وجود اراضی کشاورزی 
 مناسب

ــدان چـــاه  اراضی کشاورزی هـــای آب  میـ
ــامی ــه آشـ ــهر کـ دنی شـ

ها  امکان آلوده شدن آن
 وجود دارد

ــاورزی   ــی کشــ اراضــ
 مرغوب

 اراضی پرشیب

وضـع نـامطلوب جریـان    
 های سطحی آب

ــرای    ــامرغوب ب ــی ن اراض
 ساخت و ساز

ــدمات   ــات خــ تأسیســ
 شهری

 ها وجود آبادی

ــه  پادگان نظامی اردوگاه پیشاهنگی باغرود ــریانی ب ــر ش ــوان  معب عن
کننــده و  عامــل منفــك
 یلبۀ کالبد

انـــدازهای  وجـــود چشـــم
ارتفاعات بینالود و تعیین 
محــدودة شــمال شــهر   

عنــــوان محــــدوده  بــــه
گردشــــــــــــگری در 

 های باالدست طرع
    

 منبع: طرع جامع نیشابور
 

 
 های توسعۀ شهر نیشابور. منبع: طرع جامع نیشابور محدودیت   4شکل 
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 بررسی روستاهای واقع در حریم شهر
روستا واقـع شـده اسـت کـه براسـاس آخـرین سرشـماری         124داد در حریم شهر نیشابور تع

نفر است  52.970مجموع جمعیت این روستاها برابر با  1395نفوس و مسکن کشور در سال 
نفـر داراسـت. درمقابـل،     3.915که باالترین جمعیـت را روسـتای باغشـن گـ  بـا جمعیـت       

ایـن سرشـماری جمعیـت     نفـر دارد. در  16ین جمعیت را روستای معموری با جمعیت تر کم
آبـاد حسـینی، غـار،     آباد، سمرجان، شاه کالج، رنج سن ، ده آباد آقازاده، ده روستاهای امین

بـا توجـه بـه رشـد      1385کالته تاتار، شاه آبادلگزی و کفکك اعالم نشـده اسـت. در سـال    
ها به شهر و افـزایش محـدودة کالبـدی شـهر،      جمعیت روستاهای محدودة شهر و اتصال آن

 نفر بوده است.  4.728ها معادل  روستا در شهر ادغام شده است که جمعیت آن 8داد تع
 

 شده در شهر نیشابور جمعیت روستاهای ادغام   7جدول 

 آباد رحمت آبادی
باغات 

 دستگردان
 مجموع شهرکنه آباد رحیم چنبران بکاول دهنوخرابه اردسمان

 3625 168 0 817 455 1273 0 129 783 75جمعیت

 4728 238 305 384 463 1831 251 61 1195 85عیتجم

 منبع: طرع جامع
 

 1395تـا   1365هـای   بررسی تعداد جمعیت روستاهای واقع در حریم طی سرشماری
درصـدی   0.7نفر است که با رشد  48.487برابر با  1365دهد که جمعیت طی سال  نشان می
درصـدی در سـال    0.82ز بـا رشـد   نفر رسیده است. در این دهه نی 51.974به  1375در سال 
آبـاد، باغـات    روستاهای رحمـت  1385نفر رسیده است. پس از سرشماری  56411به  1385

آباد و شهرکهنه با جمعیتـی معـادل    دستگردان، اردسمان، دهنو خرابه، بکاول، چنبران، رحیم
دهـد کـه    اند. بررسی موقعیت ایـن روسـتاها نشـان مـی     نفر در شهر نیشابور ادغام شده 4.728
اند. شهر کهنه نیز در جنـوب   جز روستای شهر کهنه، الباقی در جنوب غربی شهر واقع شده به

شـده در   شرقی نیشابور و در محور مشهد ـ نیشابور واقع شده است. جمعیت روستاهای ادغام 
بـا کسـر ایـن     1390درصد جمعیت روستاهای حریم اسـت. در سـال    8.4برابر با  1385سال 

درصـدی را تجربـه    0.16نفر رسیده است و نرخ رشد  57.930روستاها به  جمعیت، جمعیت
 53.442از جمعیت روستاهای محدوده کاهش یافته و به عدد  1395کرده است. اما در سال 

 1395تا  1365منفی است. طی دورة بلندمدت 1.6رسیده است که رشد جمعیت آن برابر با 
 مثبت بوده است. 0.37نیز رشد جمعیت در محدودة موردبررسی 
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 1395-1365های  جمعیت و نرخ رشد روستاهای موردبررسی طی سال   8جدول 
 نرخ رشد جمعیت سال

1365 47817  

1375 51978 0.84 

1385 57475 1.01 

1390 57930 0.16 

1395 53442 1.6- 
65-95 - 0.37 

 منبع: مرکز آمار ایران ـ محاسبات نگارندگان              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نرخ رشد جمعیت محدودة موردمطالعه    3نمودار 
 
بـه شـهر نیشـابور،     ها نسبت دهد که تراکم آن پراکندگی جغرافیایی روستاها نشان می

بیشتر در غرب و شرق شهر اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن محـدوده از اراضـی کشـاورزی          
عداد محدودی از روستاها نیـز  مرغوبی برخوردار است، تراکم جمعیتی باالتری را نیز دارد. ت

اند. اما در محدودة شمال شـهر کـه در چنـد سـال گذشـته       در شمال غرب شهر متمرکز شده
جهت رشد شهر در این قسمت بوده است، روستایی واقع نشده است و همین امر باعث شده 
تا در طرع جامع این محدوده را مناسب برای گسترش آتی شهر بداننـد و همـین امـر باعـث     

ده تا از فشار بر اراضی جنوبی کاسته شود، اما همچنان رشـد و سـکونت جمعیـت در ایـن     ش
 محدوده برقرار است.
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 تعداد جمعیت در محدودة موردمطالعه. ترسیم: نگارندگان    4نمودار 
 

دهـد کـه بـاالترین تمرکـز رشـد       بررسی روند رشـد روسـتاهای محـدوده نشـان مـی     
بیشتر در غرب شهر متمرکز شـده اسـت. رونـد رشـد       1395تا  1365های  جمعیتی طی سال
روسـتا بـا رشـد     61هـا    دهد کـه در ایـن سـال    شده( نشان می جز روستاهای ادغام روستاها )به
انـد. در ایـن بـین     رو بـوده  روسـتا نیـز بـا رشـد مثبـت روبـه       53روستا با رشد صفر و  3منفی، 

درصد منفـی واقـع در غـرب شـهر و      18.2آباد با  باالترین رشد منفی مربوه به روستای رنج
 درصد رشد مثبت در غرب شهر است.   8روستای صالحی نیز با 

پراکندگی روستاهای با رشد مثبت بیشـتر در جنـوب شـهر اسـت. براسـاس آخـرین       
روسـتا جمعیـت بـاالی هـزار نفـر دارنـد. پراکنـدگی         14، 1395سرشماری نفوس و مسکن 

کـه چهـار روسـتای باغشـن گـ ، میرآبـاد، بشـرآباد و        دهد  جغرافیایی این روستاها نشان می
همچنین فرخك در شمال شهر نیشابور، روستای مبارکه در جنـوب شـهر و البـاقی روسـتاها     

آباد، قلعه فاروب، دهنو خالصه، سـراب کوشـك، ده حـالج،     روستای شاداب، قطن 9شامل 
جـز    یـن تعـداد بـه   انـد کـه از ا   آباد و زرنـده در غـرب شـهر نیشـابور واقـع شـده       شهر، فی 

آباد و شاداب، الباقی روستاها متصل به شهر یا در فاصلۀ بسیار کمـی از شـهر    روستاهای قطن
 قرار دارند. 
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 1395پراکندگی جمعیت روستاهای واقع در حریم شهر نیشابور در سال    5شکل 
 

شود، جمعیت روستاهای واقـع در شـرق شـهر     گونه که در نقشه نیز مشاهده می همان
شـدت   ساز در این محدوده ممنـوع اسـت، بـه    و خصوص عرصۀ میراث فرهنگی که ساخت به

انـد   است. درمقابل، روستاهای واقع در غرب شهر رشد چشمگیری داشـته  کاهش پیدا کرده
به سایر نقاه بسیار باالتر است. بررسی روند رشـد و   و تراکم جمعیتی در این محدوده نسبت

ریزی بر گسترش شهر در شـمال   های اخیر برنامه دهد در سال گسترش شهر نیشابور نشان می
ای کشاورزی نامناسب است، اما گسل فعال در ایـن  است. در این محدوده اراضی زراعی بر

 محدوده باعث ایجاد خطرات بسیاری در آینده خواهد شد. 
هـا بـا اراضـی     از سوی دیگر بررسی موقعیت روسـتاها و ارتبـاه تـراکم جمعیتـی آن    

دهد که با توجه به وجود اراضی مرغوب کشاورزی در جنوب و غـرب   کشاورزی نشان می
هـا در شـمال    جمعیتی در این محدوده باالتر بوده و از تـراکم سـکونتگاه  شهر نیشابور تراکم 
 شود. تری برخوردارند، کاسته می که از اراضی ضعیف
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 بررسی روستاهای متصل به شهر
 21متـری محـدودة مصـوب شـهر تعـداد       1000در اطراف شهر نیشابور و در فاصلۀ حداکثر 

بـر روسـتاهای    ا خواهیم پرداخت. عـالوه ه روستا وجود دارند که در این بخش به بررسی آن
مذکور چندین روستا نیز در فاصلۀ بسیار اندکی از روستاهای موردبررسی قرار دارند، اما بـا  

 ها خواهیم پرداخت. تر به شهر، به بررسی آن های جمعیتی نزدیك توجه به اهمیت مکان
ــت.      ــاوت اس ــه متف ــتاهای موردمطالع ــت در روس ــد جمعی ــود رش ــعیت موج در وض

درصـد   9سالۀ روستای شهرک در حاشیۀ غربی شهر، برابر با  30صورتی که متوسط رشد  به
آباد، حقیه و دهنوخالصه از رشد منفی برخوردارنـد. لـذا    و در مقابل جمعیت روستاهای فرخ

به جهت برآورد جمعیت روستاهای مذکور در طی  سی سـال آینـده از متوسـط نـرخ رشـد      
 درصد است، استفاده شده است. 2.4با  محدودة موردمطالعه که برابر

(، جمعیت روسـتاهای موردبررسـی   1395گرفته ) براساس آخرین سرشماری صورت
نفر خواهد  37.826برابر با  1425، در افق سال 2.4نفر است که با نرخ رشد  18.574برابر با 

 109نیز بـا  آباد  نفر بیشترین جمعیت و فرخ 5.153بود. در بین روستاهای مذکور، شهرک با 
 ین جمعیت را خواهد داشت.  تر کمنفر 

روسـتا در غـرب    8دهـد کـه تعـداد     بررسی موقعیت جغرافیایی روستاها نیز نشان می
شوند و در افق  نفر را شامل می 12.059اند که در حال حاضر جمعیتی برابر با  شهر واقع شده

درصـد از   65ه معـادل  نفـر را در خـود جـای خواهنـد داد کـ      24.561نیز تعـداد   1425سال 
 جمعیت محدوده خواهد بود. 
ها در حال حاضر برابر با  اند که جمعیت آن روستا واقع شده 4در جنوب شهر، تعداد 

نفر خواهد بود. سهم این محدوده از جمعیـت کـل    6.009نفر و در افق طرع برابر با  2.951
روستا کـه   5رق شهر، برابر با درصد خواهد بود. تعداد مراکز سکونتی واقع در ش 15برابر با 

درصـدی در افـق سـال     2.4نفـر اسـت و بـا رشـد      2.298ها برابر بـا   جمعیت حال حاضر آن
درصـد از   12نفـر را خواهنـد داشـت کـه      4.679نفر ایـن محـدودة جمعیتـی معـادل      1.425

روستای باقیمانده در جنوب شـرق، نیـز    4دهند.  جمعیت محدودة موردبررسی را تشکیل می
 نفر را در خود جای خواهند داد. 2.577درصدی، تعداد  9فق طرع با سهم در ا

دهـد.   نشـان مـی   1425هـا را در سـال    موقعیت روستاها و تعداد جمعیـت آن  6شکل 
 دهد. های مختلف نشان می جمعیت روستاها را طی سال 9همچنین جدول 

 



 

 

 1425بور در سال موقعیت جغرافیایی و جمعیت روستاهای متصل به شهر نیشا   6شکل 



 

 شده روستاهای متصل به شهر نیشابور بینی جمعیت پیش    9جدول 

 1400جمعیت 1405جمعیت  1410جمعیت  1415جمعیت  1420جمعیت  1425جمعیت 
 رشد جمعیت

65-95 
 منطقه 1395جمعیت 

 فرخ اباد 54 -1.9 60 68 77 86 97 109

 دهنو لگری 192 0.6 216 243 274 308 347 391

 تلخك 208 5.2 234 263 296 334 376 423

 فخریه 288 0.2 324 365 411 462 521 586

 حقیه 292 1.1- 328 370 416 469 528 594

 چاه بلند 361 0.5 406 457 515 580 653 735

 کالغان 442 1.1 497 560 630 710 799 900

 یحیی اباد 527 1.8 593 668 752 846 953 1،073

 حسین ابادجدید 546 4.4 614 692 779 877 987 1،112

 بحرودی 574 2.2 646 727 819 922 1،038 1،169

 ده شیخ 576 0.3 648 730 822 925 1،042 1،173

 هاللی 642 1.3 722 813 916 1،031 1،161 1،307

 صالحی 847 0.8 953 1،073 1،208 1،361 1،532 1،725



 

 

    9جدول ادامة 

 1400جمعیت 1405جمعیت  1410جمعیت  1415یت جمع 1420جمعیت  1425جمعیت 
-65رشد جمعیت 
95 

 منطقه 1395جمعیت 

 محیط اباد 920 0.5 1،035 1،166 1،313 1،478 1،664 1،874

 ده حالج 1،001 3.6 1،127 1،268 1،428 1،608 1،811 2،039

 زرنده 1،107 5.5 1،246 1،403 1،579 1،778 2،002 2،254

 مبارکه 1،335 2.0 1،503 1،692 1،905 2،145 2،415 2،719

 ده نوخالصه 1،649 -0.2 1،856 2،090 2،353 2،649 2،983 3،359

 سراب کوشك 2،069 2.2 2،329 2،622 2،952 3،324 3،743 4،214

 فی  اباد 2،414 5.3 2،717 3،060 3،445 3،879 4،367 4،917

 کشهر 2،530 9.2 2،848 3،207 3،610 4،065 4،577 5،153

 مجموع 18،574 2 20،902 23،537 26،500 29،837 33،596 37،826

 موقعیت روستاها
 1425جمعیت شرق 1425جمعیت جنوب شرقی 1425جمعیت جنوب 1425جمعیت غرب

 24561  6009  2557  4679 

 

 منبع: نگارندگان
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 گیری  نتیجه
توانـد یکـی از    آن مـی  هـای پیرامـون  جواری جغرافیایی یك شهر با شهری دیگر یـا آبـادی   هم

استدالل منطقی این ایده آن است که زمـانی   .عوامل اثرگذار بر روند توسعۀ فیزیکی شهر باشد
ها و روستاهای پیرامونی در فواصل بسیار نزدیك به شهر قرار گرفته باشـند، بـا رشـد    که آبادی

ونی در درون خود مناطق روستایی پیرامـ  و توسعۀ شهر و گسترش محدوده و حریم آن، خودبه
آینـد )رهنمـا و   عنوان جزئـی از بافـت شـهری در مـی     گیرند و به محدوده و حریم شهر قرار می

ــر روی    372، ص1394همکــاران،  ــا رشــد و گســترش خــود ب ــاز ب ــابراین شــهرها از دیرب (. بن
شـود.   مـی  تـر  کمروستاهای پیرامون اثرگذار بوده اند و این اثرگذاری با افزایش فاصله از شهر 

بور شـهری در ردة شـهرهای میـانی اسـت کـه در دشـت نیشـابور و در اراضـی حاصـلخیز          نیشا
کشاورزی و همچنین مسیر ارتباطی مشهد ـ تهران واقع شده است، نیز از این امر مسـتثنی نبـوده    
و بر روی روستاهای پیرامون خود اثرگذار بوده است. بررسی روستاهای واقـع در حـریم شـهر    

با رشد شهر و اتصال کالبـدی روسـتاهای پیرامـونی بـه شـهر،       1385 دهد که طی سال نشان می
روستا در شهر ادغام شده است. در حال حاضر نیز با رشد و گسـترش شـهر بـه سـمت      8تعداد 

شمال )منطبق با طرع جامع( و غرب )عدم انطباق با طرع جـامع( روسـتاهایی همچـون سـراب     
لحـا  کالبـدی در شـهر ادغـام شـده و       آباد و صالحی به کوشك، دهنوخالصه، شهرک، فی 

توانـد جزئـی از محـالت شـهری      هـای آتـی مـی    ها وجود ندارد که در سال عمالً مرزی بین آن
بـا   1425نفر دارند کـه در سـال    18.578نیشابور قرار گیرند. در حال حاضر روستاهای مذکور 

نفر خواهنـد   37.826درصدی )نرخ رشد متوسط روستاهای مذکور( به  2.4متوسط نرخ رشد 
درصد از این جمعیت سهم روسـتاهای واقـع در غـرب شـهر خواهـد بـود و ایـن بـه          65رسید. 

معنای رشد و گسترش شهر بـه ایـن سـمت خواهـد بـود. در حـال حاضـر وجـود روسـتاها در          
خیـز   جنوب و غرب شهر از یك سو و همچنین مسیر ارتباطی مشهد ـ تهران و اراضـی حاصـل    

نشـینی در ایـن محـدوده رشـد      این محدوده، باعث شده تا حاشـیه  کشاورزی از سوی دیگر در
تواند با توجه به تعداد باالی این روستاها، شدت یابد و بـا رشـد ایـن     داشته باشد که این امر می
ها، شهر را بدون برنامه رشد دهـد و مشـکالت شـهری متعـددی را      مراکز سکونتی و اتصال آن
توانـد در حـل مشـکالت     دست آمده، پیشنهادات زیر می ایج بهایجاد کند. بنابراین با توجه به نت
 مذکور این شهر مؤثر واقع شود.
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 پیشنهادات
است، در طرع جامع آتی، رشد شـهر   1405. با توجه به افق طرع جامع که تا سال 1

در تمامی جهات ممکن درنظر گرفته شود تا از فشار بـر شـمال شـهر کاسـته شـود و امکـان       
 ی تمام ساکنان وجود داشته باشد.ریزی برا برنامه
سـمت   . با توجه به عدم وجود اراضی مناسب کشـاورزی در شـمال شـهر، شـهر بـه     2

توانـد خطـری جـدی     شمال در حال توسعه است، اما وجود گسل فعال در این محـدوده مـی  
 های آتی موردتوجه قرار گیرد. بایست در برنامه و طرع شمار آید که می به

ساز در این محدوده، مشـکالت   و ی شهر در شمال و رشد ساختها . وجود آبخوان3
 محیطی تشدید خواهد کرد، لذا توجه به این امر مهم است. آتی شهر را در زمینۀ زیست

توانـد از تـراکم جمعیتـی در     . توجه به تراکم جمعیتی و پراکندگی آن در شهر می4
 حاشیۀ شهر بکاهد.

 

 منابع 
 ارائـۀ  و کرمانشـاه  کالنشهر فیزیکی توسعۀ روند بررسی (.1398 ) ا. فرهادی،  ر.،و قربانی، ع.، نژاد،حاتمی

 .112-91 ،31 ،فضا جغرافیایی آمایش جهات رشد. بهینۀ الگوی
(. عناصر مـؤثر بـر تحـول سـاختار فضـایی و کالبـدی شـهر اسـدآباد.         1397رجبی، آ.، و مرادی مکرم، س. )
 .78ـ63، 5، مطالعات عمران شهری

 روسـتایی بـه   نقاه تبدیل از پس ساختاری ـ کارکردی  (. تحوالت1388، ع.، و پریشان، م. )رحمانی فضلی

 .128، 12 ،جغرافیایی علوم کاربردی تحقیقات بانه(. نشریۀ شهرستان کانیسور ـ  )مورد: شهر شهر
 اقتصـادی  تحـوالت  در فضـایی  هـای  جریـان  (. نقـش 1398رحمـانی، ب.، شـفیعی، ن.، و مزارزهـی، ی. )   

، 3 ،روسـتایی  توسـعۀ  و فضـا  اقتصـاد زاهـدان.   شـهر  پیرامـونی  روستایی مورد: روستاهای های گاهسکونت
 .50ـ33

(. بررسی تأثیر قانون تعاریف محـدوده و حـریم بـر سـاختار     1394زاد، غ. ) رهنما، م.ر.، خاکپور، ب.، عباس
 .380ـ363، 40، مدیریت شهریکالبدی ـ فضایی آسنده شهرها نمونۀ موردی: مشهد. 

(. برررسی عوامل مؤثر بر تحوالت سـاختاری ـ کـارکردی    1396ریاحی، و.، کرمی نسب، ص.، و بیات، م. )
، 2 ،روسـتایی  توسـعه  راهبردهـای های روستایی مورد مطالعه بخش کردیان شهرستان جهرم(.  سکونتگاه
 .196ـ173

توسعۀ شهری نیشابور با تأکیـد بـر   بینی  سازی و پیش (. ارزیابی، مدل1398زندی، ر.، زنگنه، م.، و مقدم، م. )
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