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Aims The development of large-scale construction projects has transformed the shape of cities towards 
specific objectives and based on economic and political perspectives that dominate policy-making and 
planning in cities. The purpose of the research was to study and analyze the spatiality of Mashhad 
construction mega-projects and to explain the constructive forces and dynamisms of these projects in 
the framework of the political economy of space approach.
Methodology The present descriptive-analytical research was conducted in 2020 in Mashhad. 
Constructive dynamisms of 164 large-scale urban projects were identified and classified based on 
theoretical perspectives and through the Delphi technique based on the opinions of 50 elites and subject 
matter experts, and the model was presented. To test the five-factor model using structural equation 
modeling, the relationships between variables and generalization of results were discussed. Data were 
analyzed using SPSS26 and SmartPLS 3 software and confirmatory factor analysis test.
Findings Based on the results of confirmatory factor analysis, the model had an acceptable fit with the 
data. At the transnational level, the Policy-Management and Programs factor with a factor-load (0.745), 
at the national-regional level, the institutional-organizational factor with a factor-load (0.802) and at the 
local level, the economic-political factor with a factor-load (0.772). They are important in the first place. 
The model had validity and reliability.
Conclusion The results of research analysis based on the philosophy of creating construction mega-
projects in Mashhad within the framework of five identified and consolidated factors indicate the role of 
drivers of policy dynamisms at the transnational level, institutional-organizational forces at the national-
regional level and economic and political forces at the local level.
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 چکیده

 یشکل شهرها را دستخوش دگرگون اس،یمقبزرگ یهاتوسعه ساخت پروژه اهداف:

مسلط بر  یاسیو س یاقتصاد یهادگاهیو بر اساس د ژهیو یهاهدف یبه سو

هدف پژوهش، بررسی و در شهرها نموده است.  یز یو برنامه ر یگذار استیس

های ی ساختمانی مشهد و تبیین نیروها و دینامیزمهاابرپروژهتحلیل فضایی 

 در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی فضا بود. هاپروژهسازنده این 

در شهر مشهد انجام  ۱۳۹۹تحلیلی حاضر در سال -پژوهش توصیفی ی:شناسروش

ی نظری و از طریق هادگاهیدمقیاس شهری با استناد به بزرگ پروژه ۱۶۴شد. 

های نفر از نخبگان و خبرگان موضوع، دینامیزم ۵۰تکنیک دلفی مبتنی بر نظرات 

ی عاملی شده و مدل ارایه شد. برای آزمون مدل پنجبندطبقهسازنده شناسایی و 

با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری، روابط بین متغیرها و تعمیم نتایج 

و  SmartPLS 3و  SPSS 26افزارهای ستفاده از نرمبا ات اطالعاپرداخته شد. 

 شدند.زیه و تحلیل تج انسیوار زیآنالی و دییتا یعامل لیتحل

 هاادهدبراساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی، الگو، برازش قابل قبولی با : هاافتهی

با بار عاملی  هاو برنامه یتیریمد یگذار استیسداشت. در سطح فراملی عامل 

) و ۸۰۲/۰ی با بار عاملی (التیتشک-ینهادی عامل امنطقه-)، در سطح ملی۷۴۵/۰(

) در مرتبه اول اهمیت ۷۷۲/۰سیاسی با بار عاملی (-در سطح محلی عامل اقتصادی

 قرار دارند. مدل از روایی و پایایی برخوردار بود. 

 یاهابرپروژه جادیفلسفه ا یپژوهش بر مبنا یهالیتحل جینتا ی:ر یگجهینت

 شده، نشانگر نقشو تثبت ییدر مشهد در چارچوب پنج عامل شناسا یساختمان

 یالتیتشک-ینهاد یروهاین ،یدر سطح فرامل یگذار استیس یهازمینامید شرانیپ

 است.  یدر سطح محل یاسیو س یاقتصاد یروهایو ن یامنطقه-یدر سطح مل

مقیاس شهری، اقتصاد سیاسی کالنشهر ی بزرگهاپروژهاقتصاد سیاسی فضا، ها: کلیدواژه

 مشهد، تحلیل عامل تاییدی
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 مقدمه
عنوان عاملی از جامعه به فضای شهری عرصه ایفای نقش کنشگران،

، و شرایط سیاسی، اقتصادی هاشهیاندو بازتاب مناسبات مبتنی بر 

 ,Bahraini]ی حاکم بر آنها است هانظاماجتماعی و فرهنگی 
شده در مورد فضای شهری را ی ارایههادگاهید افروغ. [313 :1998

یی، روابط گرافرهنگ، هاستیاکولوژدر پنج دسته شامل: دیدگاه 

 ا وفضیی، دیدگاه اقتصاد سیاسی گرادهیپدمداری، قدرت و مدیریت

بندی کرده است شناسی شهری غیرفضایی جمعی جامعههادگاهید

[Imani et al., 2016:110] رویکرد اقتصاد سیاسی، مرور .

های اجتماعی و نهادین تسلط و سیطره منابع تولیدی کمیاب جریان

 Azad Armaki]سیاسی -و طبقات پرنفوذ اقتصادی هاگروهتوسط 
& Sedighi Kasmaee, 2019: 192]  ،و اقتصاد سیاسی فضا

عنوان رویدادی که توسط نیروهای حاکم بر تحلیل و تبیین فضا به

بنابراین شهرها  .[Piran, 1991: 78]فضا تولید شده، است 

سیاسی زمان و مکان خویش و تجلیگر -یافته اقتصادیپرورش

ی فضایی آن بندصورتپویایی ساختار کلی جامعه در فرآیندها و 

در تمامی آثار خود،  دیوید هاروی .[Castells, 2005: 475]است 

ی هافرمفرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در تحلیل 

  .[Kamanroudi et al., 2010: 14]فضایی دخالت داده است 

وح در سط اثرگذار در سیستم شهری، های اقتصاد سیاسیدینامیزم

ی و سطح محلی و ابعاد امنطقهجهانی یا فراملی، سطح ملی و 

گذار عنوان عامل تاثیر مختلف قابل بررسی است. نیروهای سیاسی، به

درآوردن محیط، مکان کنترلدر تولید فضا، قدرت و نفود خود را در به

 تبلور قدرت مکانشهر، فضای سیاسی و . لذا دهندیمو فضا نشان 

 استو به تعبیری، نشانی از منزلت و شکوه نیروهای سیاسی 

[Soltani & Namdarian; 2010: 125].  در قالیبافبه عقیده ،

رویکرد سیاسی به شهر، شهر تجلی نابرابری روابط قدرت است و این 

ی در رشد و تمرکز امالحظهروابط در ادوار مختلف، اثرات قابل 

 Ghalibaf et]جمعیت و خلق فضاهای شهری برجا گذاشته است 
al., 2010:153]. های سیاسی، "سیاست در میان دینامیزم

 :Hafeznia et al., 2010]عنوان هدایتگر عمل در فضای شهر" به
ی رسمی و هاگروهتاثیرات  انعکاسگرعنوان ، "قدرت، به[122

اد عنوان صحنه استراتژیکی اقتصغیررسمی در شهر" و "ژئوپلیتیک به

 )" زاچالش/نیفرآفرصتجهانی و قدرت سیاسی با کارکرد دوگانه (

[Mottaqi & Jahanian, 2018: 165] ،ترین نیروهای تولید مهم

عنوان عامل جذب های اقتصادی نیز به. دینامیزمهستندفضا 

انباشت سرمایه در تغییر و تولید  جمعیت و تبدیل شهرها به محل

از طریق رانت و ارزش اضافه اقتصادی،  دارانهیسرمافضا موثرند و 

تالش دارند سودآوری سرمایه خود را حفظ یا افزایش دهند 

[Harvey, 2013: 104]. ی باالدستی، هابرنامهو  هاگذاریسیاست

اجتماعی  روابط متقابل بین الگوی آرایش فضایی و فرآیندهای

[Afrough, 1998: 37]  و همچنین هجوم به فضاهای مرغوب

شهری و ساخت بهترین واحدهای مسکونی در طرفی و در طرف دیگر 

 ریتاثنشان از  [Sajadian et al., 2014: 48]ی محقر هازاغهآنها 

اجتماعی و کالبدی در تولید فضاهای شهری  های مدیریتی،دینامیزم

 دارد. 

گذاری و ی اخیر در فضاهای شهری جهان، شاهد سیاستهادههدر 

با  هاسیاستمقیاس هستیم. این ی بزرگهایگذار هیسرما

 ,Orueta & Faintsein]شکل گرفت  ۱۹۷۰ی دهه هاینوساز 
مقیاس در ارتباط با ی بزرگهاپروژهظهور نوع جدید  .[761 :2008

ی تجاری و ترکیب هانهیزمگذاری بخش خصوصی در سرمایه
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در مناطق تجاری  مخصوصاً برای استفاده حداکثر از زمین،  هایکاربر 

 .[Lehrer & Laidley, 2008: 788] استیا مرکزی شهرها 

کالن  هاپروژهتعریف ثابت و روش دقیقی برای تعیین اینکه برخی 

. [Al Darmaki, 2008: 54] مگا) هستند یا خیر، وجود ندارد-(ابر

. ی خاص استهاپروژهف نادقیق بوده و وابسته به انواع اکثر تعاری

ی، یک ابرپروژه عبارت است از یک پروژه با مقیاس اهیپابه طور 

  ی باال.گذار هیسرما

د ی ساختمانی، نوعی بازتولیهاابرپروژهتوسعه  در کالنشهر مشهد نیز

با تولید حجم  عمدتاً وجود آورده که فضایی قدرتمند را در شهر به

زیادی از فضاهای ساختمانی، مصرفی تجاری و مختلط همراه بوده 

دلیل ساختار سیاسی و مدیریتی کشور، به هاپروژهاست. این 

فوذ ن ،هایشهردار اختیارات دولت، اقتصاد رانتی، کمبود منابع مالی 

عوامل قدرت و اهمیت پروژه برای صاحبان نفوذ در شهر، از راه 

 .روندیمی قانونی و فرآیندهای اداری پیش هاانیزممکدورزدن 

شده در این زمینه چندان زیاد نبوده، لیکن به لحاظ مطالعات انجام

مطالعه  .شودیماشاره  رویکرد نظری، به برخی مطالعات انجام شده

که به واکاوی نظری مکتب اقتصاد سیاسی فضا پرداخته است  پیران

[Piran, 1991] .یبندطبقهبه ارایه  نیز در رساله دکترا کاظمیان 

ی حوزه قدرت شهری پرداخته و با هایتئور و  هادگاهیدجدیدی از 

نگاهی سیستمی نظام قدرت شهری را از طریق بررسی ساختار، 

 ,Kazemian]های آن تحلیل و مدلسازی کرده است سطوح و الیه
ی، روایت اقتصاد سیاسی امقالهدر  عبدیو  نژادیحاتم .[2004

 .[Hatami Nejad & Abdi, 2007] اندداشتهفضای شهری را 

حکایت از نفوذ سازوکارهای   رفیعیانو  ایمانینتایج مطالعه 

ی با ز یربرنامهصورت ی شهری بهز یربرنامهی در بازتعریف دار هیسرما

 .[Imani & Rafeian, 2015] ماهیت توزیعی قدرت دارد 

در پژوهش خود به تبیین تحوالت فضایی شهرها  ننیآیجاوه

[Jauhiainen, 2006]  به بررسی تحوالت فضایی مناطق  بوسرو

 ,Buser]است  پرداختهکالنشهری با رویکرد اقتصادی سیاسی فضا 
2012]. 

ی شهری نیز در هاابرپروژهدر زمینه تحقیقات انجام شده  بندیجمع

 شود.سه دسته اشاره می

ی ساخت و مدیریت هاچالشی که به ارزیابی پردازانهینظر -

 ;Flyvbjerg et al., 2003] اندپرداختهی شهری هاابرپروژه
Flyvbjerg, 2007]. در رساله دکترا خود بررسی مدل  الدارمکی

ی و اینکه چطور این ساز یجهانی کالنشهری و پیوند آنها با هاپروژه

درک ما را از توسعه سریع دوبی مستحکم کند  تواندیم هاپروژه

ی به امقالهدر  فالیبورگ .[Al Darmaki, 2008]پرداخته است 

های کالن با توجه به معیارهای مگا، پاسخ این پرسش که پروژه

 .[Flyvbjerg, 2014]پردازد گیگا و ترا چقدر بزرگ هستند، می

ی هامهاجرتی شهری را در هاابرپروژهی که تبعات پردازانهینظر -

 وساز ومحیطی ناشی از ساختی زیستهایآلودگگسترده اجباری، 

 ندکنیمی اجتماعی مطرح هاتنشتغییرات زمین، بروز اعتراضات و 

مدیریت مناسب تعارض و پذیرش اجتماعی را  و پیشنهاد الگوهای

 & Marrewijk et al., 2008; Bearfield] دهندیمارایه 
Dubnick, 2009] .مورنو کارانکوعنوان مثال، به [Carranco, 

عنوان یک به هاابرپروژهخود، به ظهور  یدر رساله دکترا [2008

در  واستراتژی غالب ناشی از اقتصاد نئولیبرالی پرداخته است. 

به ابرپروژه سانتافه در مکزیکوسیتی و عواقب آن دیگر ای نامهپایان

ی با عنوان امقالهدر  بورنتین .[Carranco, 2008]پرداخته است 

به وسازهای شهری و مزایای اجتماعی" ، ساختهاابرپروژه"

ها، عنوان استراتژی توسعه شهری مطلوب دولتبه هاابرپروژه

 سرخیلینتایج رساله دکترای  .[Bornstein, 2010]پرداخته است 

سه نمونه مطالعاتی طرح عظیم شهدا، پروژه بزرگ مجد و منطقه  در

ی مشهد منطبق بر زمینه هاابرپروژهگردشگری سپاد نشان داد که 

اجتماعی خود نیستند  خصوصاً اقتصادی، محیطی، فیزیکی و 

[Sarkheyli, 2016] .نشانگر این بود  پهلوان نامهانیپای هاافتهی

الماس شرق رشد و توسعه یافته اما که بعد کالبدی با اجرای پروژه 

در ابعاد اجتماعی و اقتصادی بروز مشکالتی از جمله کاهش امنیت 

 ,Pahlavan]و جابجایی ساکنین و غیره را نیز همراه داشته است 
2013]. 

ی شهری هاابرپروژهی هاخاستگاهی که پردازانهینظراز سوی دیگر  -

 مانند کنندیمها را نقد و دالیل اصلی تعریف و توجیه این پروژه

ی شهری، هاابرپروژهدر اکثر مطالعات خود در زمینه  فالیبورگ

 ها را نتیجه خواست عوامل قدرت و سیاستمداران در عرصهابرپروژه

 ;Flyvbjerg, 2002; Flyvbjerg, 2004]داند شهری می
Flyvbjerg, 2005; Flyvbjerg, 2007]. 

با توجه به تحقیقات اندکی که در این زمینه انجام شده است،  

اسی شنشده در راستای علتنویسندگان از دستاورد تحقیقات انجام

منظور تبیین نیروهای سازنده این پدیده جدید و ژرفانگری موضوع به

. اهمیت این پژوهش دننمودی ر یگبهرهبا رویکرد اقتصاد سیاسی 

لحاظ نظری، نوآوری و استفاده از رویکردی جدید مبتنی بر به

چیستی و چرایی موضوع و بازگشت به عقب است و از نظر کاربردی 

منظور هب هاابرپروژههای سازنده نیز تحلیل فضایی و تبیین دینامیزم

شناسی و بازنگری موضوع با توجه به تبعات گسترده ناشی از آسیب

ی اهمیت و ضرورت است. بنابراین دارای و ادامه روند فعلی توجهیب

ی ساختمانی هاابرپروژههدف پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی 

در  هاپروژههای سازنده این مشهد و تبیین نیروها و دینامیزم

 چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی فضا بود.

 
 شناسیروش

در شهر مشهد انجام  ۱۳۹۹تحلیلی حاضر در سال -پژوهش توصیفی

مقیاس شهری با لحاظ معیارهایی چون: ی بزرگهاپروژهشد. 

گذاری باال، طول مدت ساخت، ذینفعان بیشتر، فرآیند سرمایه

مقیاس ی بزرگهاپروژهبا تعریف عملیاتی متفاوت اجرا و غیره و 

صورت طبقه، به ۷متر عرصه و ۲۵۰۰مصرفی (ساختمانی) بیش از 

پیمایشی و از طریق سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد 
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نظران با روش نفر از صاحب ۵۰پروژه) شناسایی شد.  ۱۶۴ مجموعاً (

گیری مبتنی بر هدف) و با شرط داشتن تخصص و گزینشی (نمونه

و رعایت میزان نمونه مناسب و کافی برای  تسلط در زمینه موضوع

 ، انتخاب شدند.plsروش 

 ای استفاده شد.گزینه۵دهی ساخت با پاسخای محققنامهاز پرسش

ای هابتدا مبانی نظری شامل: رویکرد اقتصاد سیاسی فضا و گرایش

موجود در آن، تولید فضا و نیروهای تاثیرگذار در آن، مفهوم و ماهیت 

ها به روش و نیروهای اقتصاد سیاسی سازنده این پروژهها ابرپروژه

ای) به روش اسنادی گردآوری شد، اسنادی (اکتشافی و کتابخانه

ی هاپروژهی تاثیرگذار در تولید هامولفهو  هادینامیزم سپس

نفر از  ۵۰مقیاس شهری بر مبنای مطالعات نظری و نظرات بزرگ

یق تکنیک دلفی (طی سه از طر گذارانهیسرمانخبگان، خبرگان و 

که  شد یدر هر مرحله سعسازی شد؛ راند) شناسایی و غربال

 لشود. در راند او یو گردآور  عیتوز یصورت حضور هنامه بپرسش

 اتیمرور ادب قیو استخراج شده از طر ییشناسا رگذاریتاثی هامولفه

 یبرا و باز انجام شد یهاموفق، مصاحبه یهاپژوهش یو بررس

 اریدر اخت اسیمقبزرگ یهاپروژه دیآنها در تول تیاهم زانیم نییتع

شکارشدن آو  هادهیا شیمنظور زاهب ،بر آناعضار قرار گرفت. عالوه

ود خ شنهادیو پ دهیاثرگذار از آنها خواسته شد که ا یهامولفه یتمام

 . در راند دومندینما هیارا ستیفهرست ن نیکه در ا یرا درباره عوامل

 یهامولفه با ،شده بودند شنهادیکه در راند اول پ ییهامولفهعوامل و 

نها آ اریدر اخت اً مجدد ،تیاهم زانیم نییتع یشده، برااستخراج هیاول

که  یها و عواملنظر اعضا در خصوص مولفه ،قرار گرفت. در راند آخر

داده  صیتشخ ادیز یلیو خ ادیاول و دوم ز ینها در راندهاآ تیاهم

اق نظر، فشد و پس از انجام راند آخر و ات افتیدر شده بود، مجدداً 

 تاً ینهااهمیت حذف شدند و ی کمتر از حد آستانه و کمهامولفه

ی دارای اهمیت قابل قبول شناسایی و در سه سطح جهانی، هامولفه

ی و محلی (مبتنی بر دیدگاه نظری پژوهش) امنطقه-ملی

 ). ۱ عاملی انجامید (شکلبه یک مدل پنج اً تینهای شد که بندمیتقس

و  SPSS 26افزارهای با استفاده از نرمشده آوریاطالعات جمع

SmartPLS 3 ر گرفتند. به منظو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار

ی حاصل از جامعه هادادهآزمون روابط و انطباق بین متغیرها و 

شده، روابط بین متغیرها و به عبارتی مورد مطالعه در مدل ارایه

دست آمده از نمونه، از مدلسازی معادالت ساختاری تعمیم نتایج به

(Structural Equational Modeling; SEM) .استفاده شد 

پایایی پژوهش از سه طریق بررسی بارهای عاملی، ضرایب آلفای 

وایی آوردن ردستپایایی ترکیبی محاسبه شد و برای بهکرونباخ و 

 و شدهشاخص میانگین واریانس استخراج پژوهش از روایی همگرا

از مدل معادالت  استفاده شد.به روش فورنل الرکر روایی واگرا 

 Observed)شده ساختاری درباره روابط بین متغیرهای مشاهده
variables)  و متغیرهای مکنون(Latent Variables)  و در

بودن مدل نظری استفاده شد. از طریق تحلیل نتیجه قابل قبول

ا ی هاهیگو، هامعرفگیری، ارتباط بین عاملی تاییدی یا مدل اندازه

(روابط بین متغیرهای پنهان با  هاسازهپرسشنامه با  سئواالت

منظور مقایسه بهمتغیرهای آشکار) مورد بررسی قرار گرفت. 

از آزمون آنالیز سطح فراملی، ملی و محلی  ۳در حقیق متغیرهای ت

بودن متغیرها، از آزمون برای آزمون نرمال واریانس استفاده شده.

اسمیرنوف و بررسی ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده -کولموگروف

 در سه سطح رهایمتغ سهیمقا برای انسیوار زیآنال از نیهمچنشد. 

 .استفاده شدی و محل یامنطقه-یمل ،یفرامل
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 هایافته

 %۱۴نخبگان و  %۵۰جامعه خبرگان،  %۳۶کننده، از بین افراد شرکت

. مقطع تحصیلی دنبودصاحب نظر یا مشاورین آنها  گذارانهیسرما

 %۱۴دانشجوی ارشد و ارشد و  %۲۴دانشجوی دکترا و دکترا،  ۶۲%

 کارشناسی و کمتر بودند. 

 بود.  ١شده به شرح جدول متغیرهای شناسایی

ی ساختمانی در مشهد هاابرپروژهنتایج بررسی و تحلیل فضایی 

 نشانگر آن بود که:

ی در شهرها و اقتصاد زمین و دار هیسرمابا توجه به رشد مناسبات  -

ی هاپروژهاضافه ارزش ناشی از آن یعنی رانت، توزیع فضایی 

مقیاس ساختمانی مشهد، فاقد تابع منطقی مشخص در فواصل بزرگ

مبتنی بر اقتصاد سیاسی فضا  منظور احداث وو دوری بهو نزدیکی 

 ی در شهر، تمرکز یافته بود؛امنطقههای و پتانسیل
 

ترین و ی سودآوری مهمساز نهیشیبعوامل اقتصادی ناشی از  -

 یهاپروژهمشهودترین شاخص مداخله در بافت کالبدی و توسعه 

، رشد اقصادیمقیاس در سطح شهر بود. بنابراین مناطق قابل بزرگ

 بود؛ هاابرپروژهترین عامل توزیع مکانی مهم
 

نشانگر آن است که غالب  هاابرپروژهنقشه پراکندگی فضایی  -

) در منطقه یک درآمدی و مناطق برخوردار شهر %۸۰(حدود  هاپروژه

 واقع شده بود؛
 

ی هاو پاساژ  هاابرپروژهمتناسب با اقتصاد سیاسی مناطق،  -

چندمنظوره بیشتر در مرکز، غرب و جنوب غربی مشهد (جایی که 

طبقات اجتماعی متوسط به باال که پول و زمان فراغت بیشتری 

ی اقامتی نیز در مناطق هاابرپروژهو بیشتر  اندشدهدارند) متمرکز 

دلیل همجواری با حرم مطهر بهمشهد مقدس  یشهردار  ۸ثامن و 

 ر دارند؛و حجم زوار قرا (ع)امام رضا
 

در منطقه ثامن، ارزش زمین و سودآوری باالی اقتصادی در این  -

مقیاس تجاری و اقامتی با های بزرگمنطقه منجر به تراکم ابرپروژه

 اقتصادی در این منطقه شده بود؛ صرفاً هدف 
 

ی ساختمانی در اراضی با ارزش معامالتی باال، هاابرپروژهتراکم  -

ن گذاری در ایبازگشت سرمایه ناشی از سرمایهنشانگر سود باال و 

 مناطق بود؛
 

ی مختلف در سطح شهر هاگونهها و فراوانی پراکنش گونه کاربری -

ی هاپروژهزیاد اقتصاد خدماتی مشهد در تولید  ریتاثنشانگر 

 مقیاس بود؛بزرگ
 

 ریاثتنظام مالکیت اراضی، مالکان بزرگ و ابرکنشگران مشهد نیز 

ی شهری نمایان ساخت، هاابرپروژهت را در تولید عامل مالکی

دولتی،  ) متعلق به ادارات%۴۵( هاپروژهی که حدود نیمی از اگونههب

عمومی غیردولتی و آستان قدس رضوی و بخش قابل توجهی از 

 ).۲نیز مشارکتی بودند (شکل  هاپروژه
 

) هستند -٢و  ٢با توجه به اینکه اعداد چولگی و کشیدگی در بازه (

 ).٢شد (جدول  دییتاها در نتیجه فرض نرمال بوده داده

اد گیری) مرتبط با ابعتمامی مقادیر ضرایب استانداردشده (مدل اندازه

بود. بنابراین این  ٣/٠منطقه ای و محلی باالتر از -سطح فراملی، ملی

ی کلیه سطوح هاهیگو، از پایایی کافی در زمینه گیریمدل اندازه

عنوان پارامترهای روایی (به t-valueخوردار بود. همچنین مقادیر بر 

-مرتبط با مدل ساختاری) مرتبط با تمامی ابعاد فراملی، ملی

بود  داریمعن) و -٩٦/١، ٩٦/١(ای و محلی خارج از بازه منطقه

)٠٫٠٥<p( .؛ در نتیجه ابزار تحقیق از روایی مناسب برخوردار بود 

بررسی مدل اصلی پژوهش از مدل ساختاری در نمودارهای  منظوربه

نمایانگر روابط  هافلشدر این نمودارها، جهت  استفاده شد. ٢و  ١

بین متغیرهای اصلی بود. برخی متغیرها مستقل، برخی وابسته و 

شده در مدل ضریب ارایهد. برخی هر دو نقش را ایفا کردن

دهنده رابطه بین متغیرها و میزان تاثیرگذاری استانداردشده، نشان

 یا اهمیت آن فاکتور بود. 

در تمامی سطوح حکایت از روایی همگرا مناسب  ٤/٠مقادیر باالی 

). ٣ی شهری داشت (جدول هاابرپروژههای سازنده مدل دینامیزم

ضریب پایایی مدل به روش آلفای  ٧/٠و  ۶/۰ مقادیر باالی همچنین

کرونباخ و همچنین پایایی ترکیبی نشانگر پایایی مطلوب آزمون بود 

 ). ٣(جدول 

مدیریتی در سطح فراملی بیشترین بار -گذاریهای سیاستدینامیزم

ی شهری مشهد داشتند هاابرپروژهعاملی و تاثیرگذاری را در تولید 

های مالی و ی سیاستهالفهمو) که در این بین ٧٤٥/٠(بار عاملی=

داری در تبدیل شهرها به کانون دستیابی به پولی کالن نظام سرمای

قدرت و سرمایه و همچنین جایگاه فراملی شهر مشهد رتبه اول را 

های نئولیبرالی با روح و روان شهر کسب نمود. بنابراین سیاست

نوان عی ساختمانی بههاپروژهی هاابرپروژهممزوج و موجب گشته 

 یهامولفهی تولید شود. همچنین دار هیسرمابازتاب عملکرد نظام 

ی گروهی باالترین رتبه و هارسانهیی و گرامصرفافزایش عمومی 

ی امنطقه-کمترین درجه تاثیرگذاری را کسب کردند. در سطح ملی

 را ریتاثبیشترین  ٨٠٢/٠تشکیالتی با بار عاملی -های نهادیدینامیزم

ی چون: هامولفهی شهری داشته و در این بین هاروژهابرپدر تولید 

عنوان واسطه اصلی میان بخش نفت و مابقی اقتصاد در دولت (به

توزیع و تخصیص سرمایه) و سیستم حکومتی متمرکز در 

 ؛ی قدرتهاگفتمانی و رویکردها و ز یربرنامهی و مدیریت گر یتصد

نقش آستان قدس در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی؛ نبود 

از جمله توزیع و پخشایش  هانهیزمهای ملی در تمامی استراتژی

جمعیت و همچنین توزیع پلیتیکی قدرت و امکانات در سطح 

لحاظ تاثیرگذاری در مناطق مختلف کشور باالترین امتیازات را به

. همچنین، دننمودمقیاس ساختمانی کسب ی بزرگهاپروژهایجاد 

 ٧٧٢/٠سیاسی با بار عاملی -های اقتصادیدر سطح محلی دینامیزم

یی هافهمولی شهری داشتند و هاابرپروژهرا در تولید  ریتاثبیشترین 

(رشد و سودآوری  (ع)چون: مجموعه مذهبی حرم مطهر امام رضا

 ها وگذاریهای خدماتی)؛ تمرکز جمعیت، اعتبارات، سرمایهفعالیت

 ها در مشهد؛ وقوع تخلفات و نگرش مبتنی بر کسب ساختزیر 
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بعدی، وجود زوار و گردشگران ساالنه درآمد از تخلف، اقتصاد تک

ی شیعیان عرب باالترین امتیازات را گذار هیسرمامشهد و همچنین 

مقیاس شهر کسب ی بزرگهاپروژهبه لحاظ تاثیرگذاری در تولید 

 ).٣ند (جدول کرد

 میانگینجذر همچنین نتیجه آزمون روایی واگرا نشان داد که مقدار 

ر بیشت عاملاز مقدار همبستگی دو  عاملهر  شدهواریانس استخراج

ها و بودن روایی واگرای سازهبود که این امر، حاکی از قابل قبول

 ).٤جدول گیری بود (های اندازهبرازش خوب مدل

گیری، تنها ی اندازههامدلنتایج برازش مدل ساختاری که برخالف 

، در جدولکندیمی پنهان همراه با روابط میان آنها را بررسی هاعامل

 نشان داده شد.  ٥

های وابسته مدل در برای همه عامل 2R، مقدار ٥با توجه به جدول 

(اعتبار حشو یا  CV Redحد متوسط و قوی قرار داشت. همچنین، 

 دادکه نشان  زا متوسط و قوی بودهمه عوامل درون برای افزونگی)

 مناسبهای وابسته عاملبینی زا (مستقل) در پیشهای برونعامل

نیز نشان از برازش مناسب ، GOFبرای  ٥٣٣/٠ حصول مقداربودند. 

 شد.  دییتاشده مدل داشت. در مجموع، مدل ارایه

 -آنالیز واریانس، ابعاد کالبدی و نهادیمطابق نتایج آزمون 

سطح مورد بررسی تفاوت معناداری نداشتند  ۳تشکیالتی در 

)۰۵/۰>p ۶؛ جدول.( 

 
 ی مورد بررسیهامولفهشرح سطوح، ابعاد و  )١جدول 

 سطح محلیی هامولفه ایمنطقه-ی سطح ملیهامولفه ی سطح فراملیهامولفه

   سیاسی-بعد اقتصادی
-Q1شدن نئولیبرالیسم و عمومی

 سیاست شهری جدید

-Q2های مالی و پولی کالن سیاست

 داری نظام سرمایه

-Q3گراییافزایش عمومی در مصرف 

-Q4های گروهیرسانه 

-Q1اقتصاد رانتی (نقت) کشور و جریان سرمایه 

-Q2ها در شهرتمرکز فرصت 

-Q3ناشی از تجمع و مقیاسجویی اثر صرفه 

-Q4های توزیع نامتوازن ثروت و درآمد و توسعه قطب

 رشد

-Q5های بزرگ گذاری در پروژهتورم و اطمینان سرمایه 

-Q6منظور منافع سیاسی حاکمروند جریان سرمایه در به 

-Q7ای و کاالیی در بازار زمین و رویکردهای سرمایه

 مسکن

-Q8وساز حومهساختخواری زمین و توجه به رانت 

-Q9های گذاری در پروژهپولشویی و امنیت سرمایه

 ساختمانی

-Q1بعدی و خدماتی شهر مشهد اقتصاد تک 

-Q2،ها در مشهدها و زیرساختگذاریاعتبارات، سرمایه تمرکز جمعیت 

-Q3قلمروسازی در چارچوب نقش ژئوپلیتیکی مشهد در سرزمین ایران 

-Q4 رضوی در شهر مشهدتمرکز صنایع استان خراسان 

-Q5 مالی و درآمدی مدیریت شهری مبتنی بر رویکرد توافق نیتامنظام 

-Q6 وقوع تخلفات و نگرش مبتنی بر کسب درآمد از تخلف 

-Q7 (بزرگ مالکی) وضعیت مالکیت اراضی 

-Q8ارزش و قیمت زمین و ملک و ایجاد رانت و سوداگری 

-Q9بازان به حریم هجوم بورس 

-Q10ویژه گذاری شیعیان عرب حوزه خلیج فارس در شهر (بهسرمایه

 مراکز اقامتی)

-Q11های تراکم فروشی شهرداریاستراتژی 

   بعد اجتماعی
-Q5انداز رقابتی شدن و چشمجهانی

 شهر

-Q6ها و روابط با کشورهای تحریم

 رونقی)همسایه (در بی

-Q7 جریان شهرنشینی در کشورهای

 جهان سوم

-Q10مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر 

-Q11 ،هامیتحری سیاسی و هایناآرامجنگ 

-Q12 ی با کشورهای همسایه و امنطقهتعامالت

 کشورهای اسالمی حوضه خلیج فارس

Q12-(ع)زیارتی حرم امام رضا-وجود مجموعه مذهبی 

-Q13رشد جمعیت و مساحت مشهد در نظام شهری کشور 

-Q14 نخست شهری مشهدشهرنشینی شتابان و 

-Q15گسیخته به مشهد و اسکان غیررسمی پیرامون شهرمهاجرت لجام 

-Q16وجود گردشگران و زوار مشهد 

-Q17 ی متنوع طبیعی مشهدهاجاذبهطبیعت و 

-Q18برندینگ شهری مشهد 

-Q19سطح برخورداری مردم 

   مدیریتی -گذاریبعد سیاست
Q8-جایگاه فراملی شهر مشهد -Q13 دولت و مداخله افراطیحاکمیت 

-Q14برداریسیاسی و تحول نظام بهره-اهداف اقتصادی 

-Q15 توزیع پلیتیکی قدرت و امکانات در مناطق مختلف

 کشور

-Q16یامنطقههای ملی و های فضایی و طرحسیاست 

-Q17های ملی باالخص در پخشایش فقدان استراتژی

 جمعیت

-Q18ریزیهجایگاه شهر مشهد در سطوح مختلف برنام 

-Q19چارچوب قانونی ضعیف و امکان دورزدن 

-Q20 ی باالدستهاطرحعدم هماهنگی با 

-Q21ریزی شهری با ماهیت توزیعی بازتعریف برنامه

 قدرت

-Q20های اقتصادیتوانایی جذب سرمایه و تقویت و توسعه فعالیت 

-Q21 نظام قدرت و اثرات آن بر مدیران شهری 

-Q22تفصیلی شهرهای جامع و مشکالت طرح 

-Q23گرفتن نظرات کارشناسیدستورهای مدیریتی و نادیده 
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 ی مورد بررسیهامولفهشرح سطوح، ابعاد و  )١جدول ادامه 

 ی سطح محلیهامولفه ایمنطقه-ی سطح ملیهامولفه ی سطح فراملیهامولفه

   بعد کالبدی
-Q9 رویدادهای بزرگ در میزبانی

 مقیاس جهانی

-Q22٥های شهری (ماده مداخله دولت در بافت( 

-Q23کشی از منابع ها، ارتفاعات و بهرههجوم به حومه

 طبیعی 

-Q24 موقعیت استراتژیکی و ژئواکونومیکی شهر مشهد

 در شرق و شمال شرق کشور

-Q24مرکزی الگوی تک 

-Q25لطه بر بافت شهریی قدرت سیاسی و اجتماعی و سبندشبکه 

-Q26های صادره و صدور مجوز افزایش تراکم و طبقاتپروانه 

-Q27دسترسی به خدمات 

-Q28دسترسی به معابر شریانی 

   تشکیالتی-بعد نهادی
-Q10ی فشارهاگروه -Q25 نقش دولت و سیستم حکومتی متمرکز در

 ریزیگری و مدیریت و برنامهتصدی

-Q26قدرتهای رویکردها و گفتمان 

-Q27 نقش آستان قدس در پیشبرد اهداف ژئوپولیتیک

 در محور شرقی ایران

 

-Q29نقش بخش خصوصی 

-Q30شورای شهر)-نقش دولت محلی (شهرداری 

-Q31 تاثیرگذاری سایر نهادهای عمومی غیردولتی 

-Q32 بنیادهای تعاون سپاه و ارتش و نیروی انتظامی در امالک و اراضی

 در حریم و محدوده شهر مشهدمتعلق به نیروهای مسلح 

-Q33اندازی به فضاصاحبان غیررسمی قدرت و سرمایه و دست 

Q34- وجود آستان قدس با توانایی باالی اقتصادی، فرهنگی و جایگاه

 سیاسی در توسعه و عمران شهر مشهد

 

 
 مقیاس کالنشهر مشهد ی بزرگهاپروژهپراکنش فضایی ) ۲شکل 
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 نفر) ۵۰اسمیرنوف (-نرمالیتی با استفاده از آزمون کولموگروفنتایج آزمون ) ۲جدول 

 کشیدگی چولگی  معناداری آماره آزمون  متغیر

     سطح فراملی/جهانی

 -۴۴۸/۰ -۱۷۲/۰ ۰۱۸/۰ ۱۳۸/۰ سیاسی-اقتصادی

 -۵۹۵/۰ -۰۸/۰ ۰۳۱/۰ ۱۳۱/۰ اجتماعی

 ۸۱/۰ -۹۰۵/۰ ۰۰۰/۰ ۲۵۹/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

 -۵۹۹/۰ -۳۸۱/۰ ۰۰۰/۰ ۲۳۶/۰ کالبدی

 -۳۱۴/۰ -۸۰۳/۰ ۰۰۰/۰ ۲۴۴/۰ تشکیالتی-نهادی

     ایسطح ملی/منطقه

 ۱۴۹/۰ -۴۴۷/۰ ۲۰۰/۰ ۱۰۳/۰ سیاسی-اقتصادی

 -۱۷۹/۱ -۲۱۳/۰ ۰۰۱/۰ ۱۷۶/۰ اجتماعی

 -۴۸۶/۰ -۴۳۷/۰ ۱۰۳/۰ ۱۱۴/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

 -۷۵۲/۰ ۱۷۹/۰ ۰۳۱/۰ ۱۳۱/۰ کالبدی

 -۸۸۲/۰ -۰۱۴/۰ ۰۰۰/۰ ۱۷۹/۰ تشکیالتی-نهادی

     سطح محلی

 -۴۴۹/۰ -۰۲۹/۰ ۲۰۰/۰ ۰۹۸/۰ سیاسی-اقتصادی

 ۳۸۸/۰ -۷۴۸/۰ ۰۰۱/۰ ۱۷۱/۰ اجتماعی

 -۰۸۴/۰ -۷۳۹/۰ ۰۰۳/۰ ۱۶/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

 ۰۳۴/۰ -۰۷۳/۰ ۲۰۰/۰ ۰۹۲/۰ کالبدی

 -۴۴۴/۰ -۰۲۵/۰ ۲۰۰/۰ ۰۹۸/۰ تشکیالتی-نهادی

 

 

 
 مدل معادالت ساختاری؛ ضرایب استانداردشده ) ١نمودار 
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 مدل معادالت ساختاری؛ ضرایب معنادار )٢نمودار 

 
 گیریکننده متغیرها و مقادیر مربوط به معیارهای برازش مدل اندازهعناصر و نشانگرهای تعیین) ٣جدول 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی کرونباخآلفای  t-value بار عاملی سطح و بعد 

 ۴۴۶/۰ ۷۹۹/۰ ۶۸۵/۰ - - سطح فراملی/جهانی

    ۱۱۴/۵ ۵۹۳/۰ سیاسی-اقتصادی

    ۰۶۱/۴ ۵۹۲/۰ اجتماعی

    ۶۶۲/۸ ۷۴۵/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

    ۸۴۷/۳ ۶۷۰/۰ کالبدی

    ۹۵۰/۷ ۷۲۲/۰ تشکیالتی-نهادی

 ۵۰۵/۰ ۸۳۴/۰ ۷۴۹/۰ - - ایسطح ملی/منطقه

    ۲۲۶/۵ ۶۳۲/۰ سیاسی-اقتصادی

    ۱۱۸/۱۰ ۷۵۰/۰ اجتماعی

    ۶۴۸/۴ ۵۹۳/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

    ۷۷۰/۶ ۷۵۳/۰ کالبدی

    ۲۲۱/۱۲ ۸۰۲/۰ تشکیالتی-نهادی

 ۴۸۱/۰ ۸۲۲/۰ ۷۳۵/۰ - - سطح محلی

    ۲۵۳/۸ ۷۷۲/۰ سیاسی-اقتصادی
    ۲۲۵/۵ ۷۲۸/۰ اجتماعی
    ۸۸۱/۶ ۷۱۳/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست
    ۹۲۸/۴ ۶۳۳/۰ کالبدی
    ۴۷۹/۳ ۶۰۸/۰ تشکیالتی-نهادی

 
 ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فورنل الرکر) ٤جدول 

 ایسطح ملی/منطقه سطح محلی سطح فراملی/جهانی سطح

 - - ٦٦٨/٠ فراملی/جهانی

 -  ٦٩٤/٠ ٥٥٣/٠ محلی

 ٧١٠/٠ ٥٢٥/٠ ٦٥٦/٠ ایملی/منطقه
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 زا و مقادیر کیفیت مدل ساختاری اثرات بر متغیرهای درون )٥جدول 

 β S.E. t. p. 2R CV Red مسیر

 ۴۲۶/۰ ۹۱۳/۰ - - - - ایسطح ملی/منطقه

   ۰۰۰/۰ ۴۶۱/۸۲ ۰۱۲/۰ ۹۵۶/۰ ایسطح ملی/منطقه ←سطح فراملی/جهانی 

 ۰۸۹/۰ ۲۷۶/۰ - - - - سطح محلی

   ۰۰۰/۰ ۷۶۸/۵ ۰۹۱/۰ ۵۲۵/۰ سطح محلی ← ایسطح ملی/منطقه

 ۳۱۹/۰ ۹۹۸/۰ - - - - مقیاس شهریهای بزرگتولید پروژه

   ۰۰۰/۰ ۷۸۵/۱۰ ۰۳۵/۰ ۳۷۴/۰ مقیاس شهریهای بزرگتولید پروژه ←سطح فراملی/جهانی 

   ۰۰۰/۰ ۱۹۷/۱۳ ۰۳۲/۰ ۴۲۷/۰ مقیاس شهریهای بزرگتولید پروژه ← ایسطح ملی/منطقه

   ۰۰۰/۰ ۳۱۸/۵ ۰۵۹/۰ ۳۱۵/۰ مقیاس شهریهای بزرگتولید پروژه ← سطح محلی

 

 ملی و محلی، فراملیسطح  ٣نتایج میانگین آماری ابعاد در ) ٦جدول 

 مقدار معناداری سطح محلی ایسطح ملی/منطقه سطح فراملی/جهانی نام متغیر

 ۰۰۲/۰ ۰۳۸/۳±۳۴۰/۰ ۰۱۱/۳±۴۵۲/۰ ۷۷۰/۲±۴۴۳/۰ سیاسی-اقتصادی

 ۰۲۲/۰ ۸۶۳/۲±۴۴۴/۰ ۵۳۳/۲±۶۷۳/۰ ۶۸۰/۲±۶۲۴/۰ اجتماعی

 ۰۰۲/۰ ۸۴۵/۲±۷۷۱/۰ ۷۲۴/۲±۵۰۳/۰ ۲۰۰/۳±۷۸۲/۰ هاگذاری مدیریتی و برنامهسیاست

 ۱۶۸/۰ ۷۴۰/۲±۵۱۸/۰ ۶۵۳/۲±۷۲۲/۰ ۴۴۰/۲±۰۹۱/۱ کالبدی

 ۶۴۴/۰ ۹۹۳/۲±۴۷۴/۰ ۸۴۰/۲±۶۴۰/۰ ۹۰۰/۲±۱۸۲/۱ تشکیالتی-نهادی

 

 بحث 

ی ادهیدپعنوان شالوده مسائل شهری، فضا را اقتصاد سیاسی فضا به

. داندیمقابل تولید دارای ماهیتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

ب کالبدی شهرها بازتا-ی ساختار فضاییر یگشکلطبق این دیدگاه، 

ی متفاوتی است که در هاشهیاندو  هانشیبو برآیند طرز فکرها، 

ی شهری هاساختی مختلف حاکم بوده و هازمانو  هامکان

لذا اقتصاد سیاسی شهر بر نقش متفاوتی را ایجاد نموده است. 

الملل، انباشت ثروت و قدرت، روابط ی، نظم اقتصاد بیندار هیسرما

و شکل  یر یرپذیتاثطبقاتی و نقش دولت در شهر تاکید دارد و برآیند 

 های درو سیاست هاشهیاندیری فضای شهری مبتنی بر نفوذ گ

مشهد  ملی و محلی است.-های عملکرد جهانی، منطقه ایمقیاس

ی هاپروژهی از امالحظهبا گسترش قابل  ریاخدههطی چند 

ریزی شده و ی علمی و برنامههاشهیاندمقیاس شهری فارغ از بزرگ

 شهر رو به رو شده است.بیشتر مبتنی بر خواست ذی نفوذان عمده 

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی و چرایی موضوع مبتنی بر 

برآیند اقتصاد سیاسی فضا در سطوح مختلف انجام شده است. ابتدا 

 مقیاس شهری شناسایی و پس از تحلیل فضایی آنهای بزرگهاپروژه

د ابر مبنای رویکرد اقتص هاپروژههای سازنده این به تبیین دینامیزم

بر این اساس نتایج حاصله از  سیاسی فضا پرداخته شده است.

ستقیم م ریتاثمقیاس شهری نشانگر ی بزرگهاپروژهتحلیل فضایی 

 در سطح مناطق هاپروژهاقتصاد سیاسی فضا در ایجاد و توسعه این 

. بر اساس مدل نظری پژوهش، عوامل استمختلف کالنشهر مشهد 

مقیاس شهر شامل سه سطح (جهانی، ی بزرگهاپروژهدر تولید  مؤثر

سیاسی، -ی ملی و محلی) و پنج عامل (اقتصادیامنطقه

) تشکیالتی-مدیریتی، کالبدی، اجتماعی و نهادی-گذاریسیاست

ی شناسایی شده طی چند راند از دیدگاه نخبگان و هامولفهاست. 

سازی (اصالح، تقلیل، تکمیل و تدقیق) شد. نظران غربالصاحب

آمده از مدلسازی معادالت ساختاری نشانگر آن است دستنتایج به

که مدل نهایی از اعتبار و دقت الزم برخوردار بوده و توانسته نیروها 

مقیاس شهری ی بزرگهاپروژههای تاثیرگذار در تولید و دینامیزم

 یهامولفهترین خوبی تبیین نماید. در این میان مهممشهد را به

املی ، نقش فر هاپروژهحلی تاثیرگذار در تولید منطقه و م-فراملی/ملی

شدن نئولیبرالیسم و تبدیل شهرها به کانون مشهد، عمومی

گری دولت در دستیبابی به قدرت و سرمایه، نقش و تصدی

هد، بعدی مشی، تمرکز صنایع استان در مشهد، اقتصاد تکز یربرنامه

نگرش  گری وی به بازار زمین، ایجاد رانت و سودااهیسرمارویکرد 

 . استکسب درآمد ناشی از تخلف 

نتایج بیانگر آن است که در کشورهایی دارای اقتصاد رانتی، منابع 

ضا تولید ف عمالً و  شوندیمی اقتصادی هارانتطبیعی باعث افزایش 

د . این اقتصاد بر کالباستدر چارچوب رانت و اقتصاد برگرفته از آن 

و سازمان فضایی کالنشهر تاثیرگذارده و کالنشهر تبدیل به فضای 

ر اگی اقتصادی شده است. هافعالیتقدرت سیاسی و محور کلیه 

ی شهری مشهد را تابعی از مساله هاابرپروژهمساله اقتصاد سیاسی 

، کندیمبدانیم که از طریق شهر عمل » یاهیسرمامناسبات «تر بزرگ

را باید تنها شکلی خاص از ظهور و بروز کالبدی این  هاابرپروژه

ی در مشهد دآن است که در مقاطع مختلف پدیدار اهیسرمامناسبات 

ی شهری را متناسب با اقتصاد سیاسی حاکم ز یربرنامهشده و نظام 

. بدین ترتیب نتایج تحقیق حاضر با پژوهش اندکرده متاثربر فضا 

در زمینه نفوذ  [Imani & Rafeian, 2015] رفیعیانو  ایمانی

 یهاافتهی شهری مطابقت دارد. همچنین یز یربرنامهی در دار هیسرما

را مبنی بر  [Carranco, 2008] کارانکواین پژوهش نتایج مطالعه 

ی شهری ناشی از اقتصاد نئولیبرالی ز یربرنامهتغییر پارادایم عمده 

ی، سیطره نفت بر اقتصاد دار هیاسرم. در کنار نیروهای کندیم دییتا

ایران، موجب تمرکز هر چه بیشتر قدرت در دستان دولت شده است. 

ها و مداخالت افراطی دولت در جریان سرمایه و پخشایش سیاست

. استجمعیت از عوامل دیگر تولید و بازتولید فضای شهری 
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ی خدماتی در شهر مشهد و الگوی توزیعی هافعالیتسودآوری 

، موجب هافرصتو  هاتخصصبا تمرکز کلیه امکانات،  جمعیت،

عنوان قطب گسیختگی تعادل جمعیتی شبکه شهری شده و به

 یهاگروهی تمرکز اقتصادی و انباشت سرمایه را به نفع امنطقه

ی کرده است. همچنین نتایج پژوهش با نظرات دهمشخصی جهت

مبنی بر تبدیل شهرها به محل انباشت  [Harvey, 2013] هاروی

منظور حفظ و افزایش سرمایه خود به دارانهیسرماسرمایه و تالش 

از طریق رانت و ارزش اضافه اقتصادی همراستا و با نتایج تحقیق 

در نتیجه  هاابرپروژهمبنی بر ایجاد  [Sarkheyli, 2016] سرخیلی

ین، ری داشت. همچنبازتولید فضایی مبتنی بر رانت سازگا مکانیزم

 تدوِس مقیاس نیز مطالعه ی بزرگهاپروژهنتایج پراکنش فضایی 

[Doucet, 2007] هاپروژهگیری این سازی و هدفمبنی بر اعیانی 

توجهی به مسائل اقشار ناتوان را برای اقشار متوسط و باالتر و بی

و  ی فضایی مناطق مرفه نشینبندمیتقسو نشانگر  دینمایم دییتا

 . استدرآمد کم

با توجه به رویکرد این پژوهش و نوآوری موضوع، تحقیقات انجام  

شده در این خصوص بسیار اندک بوده و اغلب مطالعات انجام شده 

مقیاس تدوین شده است، ی بزرگهاپروژهبا هدف بررسی پیامدهای 

لذا عالوه بر اشتراکات ارایه شده، غالب نتایج این پژوهش، متمایز 

به  توانیمی این مطالعه هاتیمحدود. از است هاقیتحقاز دیگر 

منظور پیمایش میدانی و و صرف وقت فراوان به هایدشوار 

وع وضبودن ممقیاس شهر، متمایزی بزرگهاپروژهشناسایی اطالعات 

شناسایی خبرگان و متخصصین مسلط بر  و پیشینه اطالعاتی اندک،

منظور مصاحبه، صرف زمان و انرژی زیاد و سیر آهسته موضوع به

انجام مراحل دلفی برای کسب اجماع نظرات اشاره کرد. در نهایت با 

های تی سیاسشناسبیوآستوجه به خالهای پیش رو، کالبدشکافی 

و پیامدهای کالبدی آن در نظام فضایی  یامنطقه-فراملی، ملی

 . شودیمشهرها برای تحقیقات آتی پیشنهاد 
 

 گیرینتیجه

 یامنطقه-یمل ،یفرامل یهازمینامیدر خصوص رابطه د شدههیمدل ارا

د. ش دییمشهد آزمون و تا یساختمان یهاابرپروژه دیدر تول یو محل

 یهاابرپروژه جادیفلسفه ا یپژوهش بر مبنا یهالیتحل جینتا

ه، شدو تثبت ییدر مشهد در چارچوب پنج عامل شناسا یساختمان

 ،یدر سطح فرامل یگذار استیس یهازمینامید شرانینشانگر نقش پ

 یروهایو ن یامنطقه-یدر سطح مل یالتیتشک-ینهاد یروهاین

است. مناسبات و روابط  یدر سطح محل یاسیو س یاقتصاد

دهنده نشان یو محل یامنطقه-یمل ،یدر سطوح جهان شدهیبررس

 بطارو میتحک یدر راستا یادهیعنوان پدبه یشهر  یهاابرپروژه جادیا

 نیدر شهر است. ا یدار هیسرما یانباشت، گردش، سود و مولفه اصل

 دارهیو سرما هیاز قدرت به نفع سرما یناش یها بازتاب کالبدپروژه

منافع  به نفع یشهر  یز یرتواضع نظام برنامه ندیفرآ نیا جهیاست. نت

و کارگزار  لگریعنوان تسهنقش آن به رییتغ نیو همچن یفرد

 است. دارهیسرما

مراتب قدردانی خود را از مشارکت صادقانه  بدین وسیله :قدردانی و تشکر

 نماییم.تیم دلفی پژوهش اعالم می نخبگان خبرگان و

 .گزارش وجود نداردبرای  موردیاخالقی:  هیدییتا

 حسن حداد منیره یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا: منافع تعارض

مقیاس شهری با ی بزرگهاپروژههای سازنده دینامیزم«با عنوان  آبادی

 ییبه راهنما» رویکرد اقتصاد سیاسی فضا (نمونه: کالنشهر مشهد)

 سوم است. سندهیاول و دوم و مشاوره نو هایسندهینو

، مسئول کاظمیان (نویسنده اول)، نویسنده غالمرضانویسندگان:  سهم

اکبری (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه علی )؛ اسماعیل%۲۵شناس (روش

 حداد )؛ منیره%۲۵طالشی (نویسنده سوم)، نگارنده بحث ( )؛ مصطفی۲۵%(

 ).%۲۵آبادی (نویسنده چهارم)، نگارنده مقدمه/ نگارنده بحث ( حسن

پرداخت شده  آبادی حسن حداد منیرهتوسط  هانهیهزتمامی  :مالی منابع

 عنوان حامی مالی، مطرح نیست.و هیچ سازمانی به
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