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و  فضایی  جابجایی های  اساس  بر  جریانی  همگن  پهنه های  شناسایی 
الگوهای سفر

مطالعه موردی:منطقه کالنشهری تهران

هاشم داداش پور1 - استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس ارشد برنامه ریزی منطقه ای، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس سپیده تدین - 
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چکیده:
الگوهای مختلف جابجایی فضایی، حاصل تأثیر عوامل مختلف سکونت، اشتغال و سطح درآمدند. در واقع نسبت به درجه 
کندگی و جابجایی های فضایی اتفاق افتاده و الگوهای مختلف  انحراف از میزان رضایت افراد از ارائه این قبیل عناصر، پرا
کندگی این عناصر، انواع مختلفی  فضایی شکل می گیرد. بر این اساس، در سطح منطقه کالنشهری تهران با توجه به نحوه پرا
گرفته است. شناسایی پهنه های همگن جریانی در این منطقه، عالوه بر  از جابجایی های فضایی و الگوهای سفر شکل 
آنکه درکی از ساختار فضایی منطقه به دست می دهد، می تواند موجب برنامه ریزی برای الگوهای بهینه جابجایی  فضایی 
در سطح منطقه شود. از این رو، در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از ابزار تحلیل شبکه، 
بر اساس داده های مرتبط با جریان سفر افراد در سال 1385 به عنوان در دسترس ترین و مستندترین آمار موجود تا زمان 
انجام پژوهش، به شناسایی پهنه های همگن جریانی و ویژگی های آنها پرداخته شده است. در این راستا چگونگی برقراری 
کانون های جذب و تولید سفر،  پیوندهای ارتباطی میان شهرها در سطح منطقه کالنشهری و شکل گیری سطوح مختلفی از 

راهنمای این پژوهش بوده است.
کالنشهری تهران منجر شده است  نتایج یافته های حاصل از این مطالعه، به شناسایی سه پهنه همگن در سطح منطقه 
گرفته بیشتر و منسجم تر از سایر پهنه ها بوده است. پهنه نخست به مرکزیت  که در هر یک از پهنه ها جابجایی های صورت 
کالنشهر تهران و کالنشهر کرج، بیشترین سطح از میزان روابط و جابجایی ها را به خود اختصاص داده و همچنین پیوندهای 
کرده است، اما پهنه های شرقی و غربی به دلیل فاصله زیاد از یکدیگر رابطه جریانی قوی را  قوی تری را با سایر پهنه ها برقرار 

با همدیگر شکل نداده اند.

گان کلیدی: جابجایی های فضایی، الگوهای سفر، ساختار فضایی، تحلیل شبکه، منطقه کالنشهری تهران. واژ
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کرده  فضایی و روابط میان پهنه ها در سطح منطقه را شناسایی 
در  مطرح  ســئــوال هــای  مهم ترین  نــمــود.  برنامه ریزی  آن  ــرای  ب و 
جابجایی های  اساس  بر  می توان  چگونه  از:1.  عبارتند  زمینه  این 
کالنشهری  منطقه  سطح  در  گرفته  ــورت  ص سفرهای  و  فضایی 
سئوال  و  کـــرد؟  شناسایی  را  همگنی  جریانی  پهنه های  تــهــران 
که آیا میان پهنه های شناسایی شده در  مشخص دوم این است 
پاسخ  گر  ا روابــط مشخصی وجود دارد؟  تهران  کالنشهری  منطقه 
کرده اند  مثبت است، آیا پهنه ها روابط قوی را در میان خود برقرار 
در  گامی  سئوال ها،  این  به  می کنند؟پاسخ  عمل  منزوی  هم  از  یا 
کالنشهری تهران  جهت شناسایی چگونگی رشد و توسعه منطقه 
با محوریت جریان افراد بر می دارد.  فرضیه نخست تحقیق بر این 
کالنشهری تهران با توجه به  که در سطح منطقه  امر استوار است 
موقعیت، نقش و فواصل سکونتگاه ها از یکدیگر، پهنه های همگن 
جریانی بر اساس نوع جابجایی های فضایی و الگوهای سفر شکل 
گرفته است. و فرضیه دوم، پهنه های شناسایی شده به خصوص 
درونــی  پیوندهای  بر  عــالوه  کــرج  و  شهرهای تهران  شامل  پهنه 

گسترده ای را برقرار می کنند. قوی تر، با دیگر پهنه ها نیز روابط 

2.  چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
و  ساختار  مــحــوری  عناصر  از  ــار،  ک و  سکونت  محل  میان  تعامل 
سازمان یابی فضایی در سیستم های شهری و منطقه ای محسوب 
کار میان  می شود. در عین حال، جابجایی های محل سکونت و 
آن  در  اقتصادی  فعالیت های  به  مختلف  جغرافیایی  مکان های 
شناسانه  ریخت  پیوندهای  در  را  خــود  که  می خورند  گــره  مکان 
تعامل  این میان، مدل سازی  ساختار فضایی نشان می دهد. در 
کلیدی  مــوضــوع  رفـــت وآمـــد،  و  سکونت  و  اشــتــغــال  محل  مــیــان 
تحلیل هایی است که از دهه های 1950 و 1960 در جریان بوده است، 
کار اصلی ویلسون )1967( در مورد مدل های تعامل فضایی  که با 
ترتیب،  همین  به   .)Reggiani & Rietveld, 2010:1( شد  شــروع 
یکی از مهم ترین جنبه های ساختار فضایی، روابط فضایی میان 
محل اشتغال و سکونت و پیامدهای آن بر رفتار سفر و شکل گیری 
 Burger&Meijers, 2009:5( الگوهای سفر و جابجایی فضایی است
(. جابجایی فضایی1 به معنی میزان حرکات  یا مهاجرت  جمعیت، 
را  اصلی  نقش  جمعیت  آن  در  که  اســت  زمانی  چارچوب  یک  در 
www.eionet.europa.( می کند  ایفا  فضایی  جابجایی  زمینه  در 
آن  می توان  که  می گیرد  صــورت  فضایی  در  جابجایی ها  این   .)eu
را با عنوان فضای فعالیت باز شناخت. مفهوم فضای فعالیت، به 
که  را  کثر منطقه ای  الگوی سفر روزانه مشاهده شده، حدا عنوان 
کند، نشان می دهد.  فعالیت ها  )یا نمی تواند( درگیر  فرد می تواند 
فعالیتی،  فضاهای  درون  معتقدند   )1997( استیمسون  و  گالج 
وظایف  انجام  و  خواسته ها  نیازها،  رفع  بــرای  را  مسیرهایی  افــراد 
را، مفهومی دو بعدی  آنها فضای فعالیت  انتخاب می کنند.  خود 
عالوه  به  فضایی  جابجایی  جهت  و  زمانی  عناصر  از  که  می دانند 
فاصله تشکیل شده است )Hansen, 2008:12-13(. در میان متون 
گت در فصل چهار مکتب جغرافیا، یك سنتز جهانی  موجود، پیترها

1 Spatial mobility

1.  مقدمه
کالنشهری یکی از مهم ترین پدیده های قرن بیستم  ظهور مناطق 
و محصول تداوم روند غالب شهرنشینی آغاز شده از قرن هجدهم 
تمرکز  اثر  ابتدا در  که  این پدیده عظیم  به شمار مــی رود.  میالدی 
کشورهای  شهرهای  مهم ترین  در  جمعیت  و  فعالیت  سرمایه، 
جهان و سپس تمرکززدایی جمعیت و فعالیت در منطقه ای وسیع تر 
همراه با فرایندهایی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و صنعتی شکل 
امــروزه مهم ترین موتور محرکه توسعه ملی و منطقه ای در  گرفت، 
دنیای جهانی شده، محسوب شده و سهم قابل توجهی از سرمایه 
 Dadashpoor,2011:92;( و جمعیت را به خود اختصاص داده  است
از  تازه ای  شکل  مناطق  این   .)Zebardast & Hajipour,2009:106
که نه تنها به لحاظ مقیاس بزرگ تر  شهرنشینی محسوب می شوند، 
از مجموعه های پیشین بوده و با تمرکززدایی بیشتری همراهند، 
شامل  را  سیستم ها  از  مختلفی  انـــواع  نیز  کیفی  لحاظ  بــه  بلکه 
کننده پویایی های  این اشکال جدید شهری منعکس  می شوند. 
را  شــهــری  مناطق  جغرافیای  کــه  هستند  بنیادینی  ســاخــتــاری 
محیط   .)Zebardast & Hajipour,2009:106( ساخته اند  دگرگون 
انسان  و  )طبیعی  فیزیکی  ساختار  شامل  کالنشهری  مناطق  این 
که همه آنها در سراسر فضای  ساخت( و فعالیت های انسانی است 
منطقه به صورتی متفاوت از هم شکل می گیرند. این ساختارهای 
فضایی  تنوع  دهنده  نشان  الگوهای  طریق  از  معمواًل  فیزیکی 
تجسم می یابند؛ به همین دلیل می توان برخی از ویژگی های مردم 
 Novak,( برد نام  را به عنوان سازه های فضایی  و فعالیت هایشان 
تأثیر  حاصل  می توان  را  جابجایی  مختلف  الگوهای   .)2007:150
عوامل مختلف سکونت، اشتغال و سطح درآمد دانست و مجموعه 
ختم  فضایی  جابجایی  مختلف  انــواع  شکل گیری  به  که  عواملی 
می شوند. در واقع بسته به درجه انحراف از میزان رضایت افراد در 
کندگی و جابجایی های فضایی به دیگر  ارائه این قبیل عناصر، پرا
مناطق اتفاق می افتد. تأثیر سکونت، اشتغال و امکان بهره مندی 
بر  و  بــوده  اهمیت  حائز  بسیار  میان  ایــن  در  نیاز  مــورد  خدمات  از 
 Nijkamp,( شکل گیری الگوهای مختلف فضایی مؤثر واقع می شود

.)1976:5
کانون های  و  تــهــران  کالنشهر  شامل  تــهــران  کالنشهری  منطقه 
جمعیتی، اقتصادی و خدماتی اطراف آن است که با مالحظه حدود 
کیلومتری  کیلومترمربع از 18 هزار و 800  تقسیمات اداری 12 هزار 
کار و سکونت را تشکیل  استان تهران را در برگرفته و بازار واحدی از 
کندگی  داده است )Sarvar et al.,2010:29(؛ و با توجه به نحوه پرا
ابعاد سکونت، اشتغال و خدمات، انواع مختلفی از جابجایی های 
فضایی و الگوهای سفر در آن شکل می گیرد. البته در این میان، 
و  حمل و نقلی  زیرساخت های  توپولوژیک،  و  جغرافیایی  موقعیت 
کم نقاط سکونتگاهی  شبکه معابر، نقش عملکردی، جمعیت و ترا
تأثیر زیادی بر شکل گیری و جهت گیری جابجایی های فضایی این 
که بر اساس تعداد  منطقه دارد. هدف اصلی این پژوهش آن است 
جریان ها و همگرایی آنها به شناسایی پهنه های همگن جریانی در 
کالنشهری تهران دست یابد. با شناسایی و تحلیل  سطح منطقه 
جابجایی های  جریانی  شرایط  می توان  پهنه ها،  این  ویژگی های 
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کار" خود  این هزینه ها، تمایل زیادی به جابجایی محل سکونت یا 
مختلفی  پدیده های  البته   .)Deding & Filges, 2009:116( دارند 
ممکن است به عنوان علت برای زمان ها و فواصل سفر طوالنی تر 
در مناطق منظور شود. محدودیت های مختلف در انتخاب محل 
سکونت ممکن است از به حداقل رساندن زمان یا فاصله رفت وآمد 
که  می کنند  ــاره  اش مــخــتــاریــان)1997(  و  سالمون  کند.  جلوگیری 
جابجایی محل اشتغال و سکونت برای خانوارها ممکن است به 
گرفته شود،  کم و شلوغی در نظر  عنوان وسیله ای برای دوری از ترا
گرفته می شود،  اما این راهبرد اغلب به عنوان آخرین چاره در نظر 
دلیل  باشند .  کارآمد  نا دیگر  راهبرد های  که  هنگامی  خصوص  به 
که هزینه های قابل توجهی  این عدم تمایل به نقل مکان آن است 
در تغییر شغل و به ویژه محل اقامت، برای خانوار ایجاد می شود 
با  عوامل  از  برخی  میان،  این  در   .)Schwanen et al., 2004:306(
وجود آنکه به طور مستقیم به موقعیت فضایی اشتغال و جمعیت 
برای مثال، نسبت  تلقی می شوند؛  ارتباطی ندارند، حائز اهمیت 
کار در همان منطقه.  کالنشهری به نیروی  کل اشتغال در منطقه 
که  کارگرانی  گر تعداد مشاغل در منطقه شهری نسبتًا پایین باشد،  ا
در آن منطقه زندگی می کنند ممکن است شغل مناسبی در نزدیکی 
کم اشتغال  محل سکونت خود پیدا نکنند. در مجموع، این نرخ 
و  بیشتر  فاصله  با متوسط  وقوع سفرهایی  به  ممکن است منجر 

.)Schwanen et al., 2004:308( زمانی طوالنی تر شود
گذشته، تغییراتی در انگاره های نظری مرتبط با  در طول چند دهه 
مطالعات جابجایی فضایی و رفتار سفر از رویکردی مبتنی بر سفر 
گرفته است. در رویکرد  به سوی رویکردی مبتنی بر فعالیت صورت 
معمول  مدل  عنوان  به  مرحله ای  چهار  مدل  سفر2یک  بر  مبتنی 
که همواره فاقد  گرفته شده  برای پیش بینی تقاضای سفر در نظر 
نماینده ای معتبر از رفتار اساسی سفر است. به اعتقاد  مک نلی3 
)2000( رویکردهای مبتنی بر سفر، محدودیت های زمانی و وابستگی 
فعالیت ها  واقع  در  او  نمی دهند،  بازتاب  را  فعالیت ها  برنامه ریزی 
را زیر بنایی برای تولید سفرها می داند )Hansen, 2008:14(. اصل 
سفر  تصمیمات  که  است  این  فعالیت4  بر  مبتنی  رویکرد  اساسی 
گرفته می شود؛ این بدین معنی  از فعالیت ها  توسط مجموعه ای 
کلی می تواند درک  که تصمیمات سفر در چارچوب قاعده ای  است 
و مدل سازی شود و به همین دلیل نمی تواند بر اساس رفتارهای 
آوردن درک  به  دست  واقع  در  گیرد.  قرار  تحلیل  فردی سفر مورد 
درستی از سفر بدون در نظر داشتن فعالیت ها )که منجر به افزایش 

.)Hansen, 2008:15( غیرممکن است )تعداد سفرها می شوند
الگوهای  در  تفاوت  توضیح  بــرای  نیز  هــمــکــاران5)2013(  و  کلینگر 
از  با معرفی مفهوم فرهنگ جابجایی، دو دسته  سفر و جابجایی 
گرفته اند. اصطالح "فرهنگ های  معیارهای عینی و ذهنی را در نظر 
گفتمان جا بجایی و راهبرد های  جا بجایی" از یک طرف متشکل از 
ساخته  محیط  و  سفر  نهادینه  الگوهای  دیگر  طرف  از  و  سیاسی 

2  Trip-based-approach
3 McNally
4 Activity-based-approach
5 Klinger et al

عوامل شامل جریان ها و شبکه ها،گره ها و سلسله مراتب، سطوح و 
انتشار فضایی را با عنوان ساختارهای جغرافیایی می داند و معتقد 
که این عوامل الگویی توأم با نظم در ساختارهای مکانی _  است 
گره ای و به صورت شش اصل هندسی  فضایی را به شکل مناطق 

.)Azarbad et al.,2010:76( تولید می کند
سیستم های فضایی _ کالبدی را نمی توان یک نهاد همگن دانست؛ 
مناطق  دارد.  وجــود  فضا  در  پدیده ها  از  متمایزی  و  ــزرگ  ب انــواع 
تفاوت های  نابرابر،  زمانی   _ فضایی  کنده  پرا الگوهای  ناهمگن، 
اجتماعی، اقتصادی و سکونتی و شبکه های ترافیک پدیده هایی 
توهم  یک  مانند  فضا  در  یکنواختی  می دهند،  نشان  که  هستند 
فرصت های  و  الگوها  فضایی،  ساختار  عناصر  در  زیاد  تنوع  است. 
که در آن تفاوت در رفتار و جابجایی  مردم، منجر به موقعیتی است 
گفت الگوهای جابجایی  فضایی غالب می شود. در نتیجه می توان 
قــرار  پیوند  در  هــم  بــا  مـــردم،  گــروه هــای مختلف  بــرای  و سکونت 
میان  توجه  قابل  تفاوت های  از  می توانند  الگوها  این  می گیرند. 
اشتغال،  عناصر  این  شوند.  گرفته  نظر  در  فضایی  ساختار  عناصر 
مسکن، حمل ونقل، وجود نواحی طبیعی و تفریحی، میزان آلودگی 
عرضه  از  انحراف  درجــه  به  بسته  هستند.  عمومی  امکانات  و  هوا 
کندگی  محلی این عناصر با توجه به اولویت های فردی و جمعی، پرا
اتفاق  برعکس  یا  و  آن  پیرامونی  مناطق  به  بــزرگ  کز  مرا از  فضایی 
گفت فعالیت های  می افتد )Nijkamp, 1976:4(. در واقع می توان 
که در نقاط مختلف  کار و اوقات فراغت(  مختلف انسانی )سکونت، 
کالنشهری متمرکز شده اند، از طریق جریان های  در سطح مناطق 
جابجایی1 به یکدیگر متصل می شوند )Novak, 2007:150(. یکی 
ازچالش های اساسی توسعه فضایی نیز گسیختگی ساختار فضایی 
و نبود سلسله  مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه هاست 

.)Mohammadi & Aghae,2014:145(
فرآیندهای  از  مهمی  بخش  کنان  سا معمول  روزانــه  فعالیت های 
تجدید ساختار کالنشهرها محسوب شده و بر آنها تأثیر قابل توجهی 
می گذارند. حومه های ایجاد شده در یک منطقه کالنشهری، باعث 
ساختاریابی منطقه با فرمی متفاوت می شود. نمایی بسیار ساده 
که دو نوع از مکان قرارگیری حومه ها  در تصویر شماره 1 ارائه شده 
کالنشهری را نشان می دهد.  در حوزه عملکردی فضایی در منطقه 
دیگر  با  یکپارچه  صــورت  به  یا  می توانند  حومه ها  که  صورتی  به 
مناطق حومه ای ارتباط برقرار  کنند و یا روابط شعاعی مستقیمًا با 
هسته مرکزی اتفاق می افتد. همچنین یک حومه جدید می تواند 
کنان  یا سا کند و  کنان خود عمل  مانند جزیره ای منفرد برای سا
 Novak,( کنند آن می توانند از امکانات حومه های اطراف استفاده 
دلیل  تنها  عنوان  به  رفت وآمد  فاصله  آنکه  وجــود  با   .)2007:152
جابجایی اشتغال و سکونت محسوب نمی شود، مطالعات متعدد 
که فاصله رفت وآمد به طور مثبت بر اشتغال تأثیر  نشان داده انــد 
است.  تأثیرگذار  نیز  سکونت  جابجایی  بر  که  همچنان  می گذارد؛ 
این شواهد تجربی با تعدادی از پژوهش های نظری انطباق داشته 
که "کارگرانی با سفرهای آونگی طوالنی، با توجه  و نشان می دهند 
به هزینه های جابجایی و رفت وآمد و عدم امکان جبران مطلوب 

1 Mobility Flows
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تهران و افزایش قیمت زمین در داخل محدوده طرح و در نتیجه 
اسکان اقشار کم درآمد در اراضی پیرامونی، اعمال محدودیت هایی 
و  افزایش  موجب  که   ... و  کارخانه ها  صنایع،  استقرار  زمینه  در 
کالنشهری  منطقه  قلمرو  گسترش  و  فعالیت  و  جمعیت  کنش  پرا

.)Akhoondi & Barakpour,2010:298( تهران شده است
کرج چنان در  و  تهران  کالنشهر  کارکردی دو  و  کالبدی  پیوستگی 
کالبدی دیگر نمی توان  کم به لحاظ  که دست  گره خورده است  هم 
کالنشهری مستقل از هم را در آنها تمییز داد. از این رو،  دو منطقه 
کنونی مرزهای سیاسی _ اداری  غ از جداسازی  در این بررسی فار
که تمامًا در حوزه نفوذ روزانه و یا  استان البرز و تهران، شهرهایی 
کالنشهر تهران واقع شده اند،  به عبارتی در سیستم شهری روزانه 
با  همچنین  می شوند.  گرفته  نظر  در  تهران"  کالنشهری  "منطقه 
در  و  پژوهش  انجام  زمــان  در  در  نگارندگان  بررسی های  به  توجه 
ارتباط با آمارها و داده های در دسترس جریانی، داده های مربوط 
به سال 1385 مستندترین نوع داده موجود محسوب می شوند. 
کالنشهری تهران در  این پژوهش، مرز  از این رو، محدوده منطقه 
اساس  بر  اســت.  گرفته شده  نظر  در  تهران در سال 1385  استان 
کالنشهری تهران به  نتایج سرشماری سال1385جمعیت منطقه 
عنوان مهمترین کانون جمعیتی ایران13 میلیون و 413 هزار و 348 
نفر و مشتمل بر 13 شهرستان و 52 شهر بوده است. این محدوده 
در دامنه جنوبی البرز مرکزی و در همسایگی استان های مازندران و 
گیالن از شمال، استان قم از جنوب شرقی، استان مرکزی از جنوب 
غربی و استان قزوین از غرب و استان سمنان از شرق قرارگرفته است 
)نقشه شماره 1(. قرار داشتن پایتخت ایران در این منطقه و به تبع 
سبب  خدماتی  و  بازرگانی  صنعتی،  تصمیم گیری،  کز  مرا تمرکز  آن 
کشور به این منطقه شده است. به عالوه  مهاجرت از سایر نقاط 
منطقه  این  فزاینده  جمعیت  و  متعدد  شغلی  فرصت های  وجــود 
کالنشهری منجر به شکل گیری انواع مختلفی از سفرها شده است.

کرده اند  بیان  ابعاد عینی  نویسندگان، در دسته  این  شده است. 
همچنین  و  طراحی  و  تنوع  کم،  ترا بعد  سه  با  فرم  ویژگی های  که 
زیادی  تا حد  را  الگوهای جابجایی و رفت وآمد  رفتار سفر، قادرند 
کم بافت اغلب به هنگام تجزیه و تحلیل  توضیح دهند. شاخص ترا
کار می رود. اندازه جمعیت را می توان  تأثیر فضایی بر جا بجایی به 
کم، تنوع و طراحی وابسته است  که بسیار به ترا به عنوان عاملی 
جا بجایی  مختلف  الگوهای  ــرای  ب دلیلی  عنوان  به  همچنین  و 
الگوهای جا بجایی به  که اغلب در زمینه  تفسیر نمود. جزء دوم، 
که در واقع  کاربری های مختلف است  آن اشاره می شود، تنوعی از 
نحوه توزیع فعالیت ها و سکونت را به دست می دهد. این موضوع 
کالنشهری  منطقه  سطح  در  را  کندگی  پرا یا  تمرکز  میزان  می تواند 
فضایی  پیکره بندی  چگونگی  به  نیز  طراحی  شاخص  کند.  بیان 
شبکه های ارتباطی و زیرساخت های حمل ونقل در سطح مناطق 
کنار شاخص  کالنشهری اشاره دارد. با استفاده از این شاخص در 
گره ها و پیوندها در قالب الگوی شبکه  تنوع، می توان به شناسایی 
بیان  ابعاد ذهنی  کلینگر و همکاران همچنین در مورد  پرداخت. 
اغلب  کنان،  سا ک  ادرا نحوه  و  زندگی  سبک  نگرش،  که  می کنند 
در انتخاب مسیرشان مؤثر است. به این ترتیب، ویژگی اجتماعی 
و اقتصادی از قبیل میزان درآمد، توزیع سن و ویژگی های اشتغال 
و... در تجزیه و تحلیل  جا بجایی های فضایی و رفتار سفر با اهمیت 

.)Klinger et al., 2013: 18-24( تلقی می شوند

3.  محدوده و قلمرو مورد مطالعه
کالبدی  از حدود چهار دهه پیش، عوامل مختلفی موجب توسعه 
کالنشهر تهران و افزایش روابط و پیوندهای آن با منطقه پیرامونی 
شهری  مجموعه  با  عملکردی  منطقه ای  تدریج  به  و  شــده  خــود 
تهران را شکل داده است. برخی از این عوامل عبارتند از: افزایش 
طبیعی جمعیت، افزایش مهاجرت  به تهران، تصویب طرح جامع 

 

کالنشهری A: وابستگی مرکزی حومه ها به هسته منطقه 
ارتباط  و  یافته اند  توسعه  تازگی  به  که  مرکز  از  گریز  روابط  توسط  شده  غنی سازی  مرکزی  سنتی  B:الگوی 

محسوس میان حومه ها

)Novak, 2007 :152( :کالنشهری مآخذ تصویر 1 : موقعیت حومه ها در فضای ساختاریافته منطقه 
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از شبکه  ارائــه بخش بندی  از تحلیل شکست،  شده است. هدف 
گروه است و نشان می دهد تا چه حد هر   N دودویی مجاورت ها در
گانه )ساختار( تشکیل می شوند.  گروه  از داده ها از دسته های جدا
که در هر دسته،  از تحلیل شکست نشان می دهد  نتایج حاصل 
و  یکدیگر  از  فاصله  میزان  به  توجه  با  شهرها  از  کــدام  هر  چگونه 
پیوستگی عملکردی با یکدیگر، جریان های سفر مشابه را تشکیل 
نمونه  به عنوان  را می توان  که هرکدامشان  داده انــد. دسته هایی 
سطح  در  شبکه  گونه شناسی  اســاس  بر  گرفته  شکل  پهنه های 

منطقه کالنشهری تهران شناسایی کرد. 
بر  مبنی  پهنه ها  از  هریک  ویژگی های  پژوهش،  این  در  عــالوه  به 
محاسبات مربوط به شبکه از جمله سطوح مرکزیت و توان، وجود 
یا عدم وجود مرکزی مشخص و نحوه ارتباط شهرها در هر دسته نیز 
مشخص می شود. در این راه، بررسی پیوندهای فیزیکی در سطح 
منطقه از طریق تحلیل فاصله در شبکه و شناسایی سلسله مراتب 

گرفته است. کار قرار  شبکه ارتباطی نیز در دستور 
اطالعات و داده های پایه مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: 
داده های اسنادی در برگیرنده اطالعات حاصل از سرشماری های 
ایران )سال  1385( در زمینه   آمار  از مرکز  عمومی نفوس و مسکن 

4.  روش ها و مواد تحقیق
روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش توصیفی _ تحلیلی است. به 
منظور شناسایی پهنه های همگن جریانی دو عنصر جابجایی های 
گرفته است. با توجه  کالبدی مورد توجه قرار  فضایی و پیوندهای 
که مهم ترین آن داده های جریانی مبدأ  به داده های در دسترس 
_ مقصد سفر افراد هستند و در راستای دستیابی به اهداف مورد 
در  استفاده  مورد  روش  مطروحه،  سئواالت  به  پاسخگویی  و  نظر 
شبکه  تحلیل  اســت.  شبکه  و  جریان  تحلیل  روش  پژوهش،  این 
است،  خطوط  و  دایــره هــا  از  متشکل  گرافیکی  نمایش  از  شکلی 
دایره ها برای نمایش نقاط یا عوامل و خطوط برای نمایش ارتباط 
این  از  هــدف   .)Durhanm,2004:50( می باشند  نقاط  ایــن  میان 
و  عوامل  میان  اجتماعی  روابــط  خــواص  از  کمی  آزمایش  تحلیل، 
بنیاد تحلیل شبکه  واقــع  مؤلفه های یک شبکه خاص اســت. در 
  )Kilkenny et اســت  استوار  تحلیلی  داده هـــای  چارچوب  پایه  بر 
ویژگی های  تحلیل  از  استفاده  با  ترتیب،  این  به   .al,1977:8-10(
شبکه و تحلیل شکست1 _ به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل شبکه 
به شناسایی  تهران  کالنشهری  _ در میان سکونتگاه های منطقه 
گرایش های جابجایی فضایی منطقه پرداخته  پهنه های همگن و 

نقشه 1: موقعیت محدوده مورد مطالعه

نمودار 1: فرآیند انجام پژوهش- مآخذ: نگارندگان

1 Fraction
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رفت وآمد خاصی شکل نگرفته است. عالوه بر این، این شهرها با 
سایر شهرهای بخش مرکزی و جنوبی واقع در دسته نخست )به جز 

کرده اند.  کرج( رابطه ضعیف تری برقرار  تهران و 
5.2. تحلیل پیوندهای فیزیکی

ارتباطی در سطح منطقه  نقشه سلسله مراتب شبکه  به  توجه  با 
انواع راه ها در میان سکونتگاه ها  از  کالنشهری تهران، چهار سطح 
به  فــرعــی.  و  اصــلــی  راه  بـــزرگـــراه،  آزادراه،  اســـت؛  شناسایی  قــابــل 
تحت  را  محدوده  از  بسیاری  سطح  نیز  مترو  شبکه  خطوط  عــالوه 
گفت  کلی، می توان  پوشش خود درآورده است )نقشه 3(. به طور 
کالنشهری تهران از لحاظ تأمین دسترسی نقاط به شبکه  منطقه 
قــراردارد. نتایج حاصل  حمل ونقل، در وضعیت متوسط تا خوب 
از بررسی سلسله مراتب و ارتباط آن با سکونتگاه ها نشان می دهد 
لحاظ  از  و جنوبی  واقــع در قسمت مرکزی  )نقشه 4(کــه شهرهای 
دسترسی به شبکه حمل ونقل وضعیت مطلوبی دارند. این امر بر 
شکل گیری پیوندها میان این شهرها با یکدیگر و همچنین با مرکز 
در مناطق  واقع شده است.  مؤثر  بسیار  تهران  کالنشهری  منطقه 
شمالی، از نیمه مرکزی به باال که عمدتًا مناطق کوهستانی هستند، 
کاسته شده و  به مرور از مطلوبیت دسترسی ها به شبکه حمل ونقل 
در مناطق شمال غرب و شمال شرق، دسترسی ها به ضعیف ترین 
جمله  از  حاشیه ای  و  پیرامونی  نواحی  در  مــی رســد.  خــود  میزان 
کالنشهری  بخش های غربی، شمال غربی و شرقی در سطح منطقه 
تهران زیرساخت های مناسبی مشاهده نمی شود، این موضوع بر 
میزان و شکل گیری سفرها و جابجایی های فضایی بسیار مؤثر است.

ویژگی های جمعیت، اشتغال و ... ، داده های جریانی در برگیرنده 
اطالعات به دست آمده از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده  ای 
کشور از نوع مبدأ _ مقصد در قالب میانگین رد و بدل سفرهای روزانه 
شهری میان سکونتگاه ها در منطقه کالنشهری تهران )سال  1385( 

و اطالعات مربوط به طرح آمایش استان تهران )1389-85(.
و  نقشه ها  ترسیم  نیز  و  و شبکه  تحلیل جریان  و  تجزیه  به منظور 
 Netdraw   و Ucinet ،ArcGIS گراف ها از نرم افزارهای تحلیلی شامل

استفاده شده  است.

5.  یافته های پژوهش
5.1.  تحلیل شکست1

به  شکست  تحلیل  اســاس  بر  تهران  کالنشهری  منطقه  سطح  در 
است.  شناسایی  قابل  کلی  گــروه  سه  شبکه،  تحلیل  ابــزار  عنوان 
شهرهای  همراه  به  کــرج  و  تهران  کالنشهر  شامل  نخست  دسته 
مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی منطقه است. دسته دوم شهرهای 
بخش شمالی و شمال شرقی را در بر می گیرد و دسته سوم نیز شامل 
ــدول1(.  )جـ اســت  منطقه  بخش  غربی ترین  شهرهای  مجموعه 
تصویر2 نتایج محاسبات نرم افزار Ucinet را در قالب سه گروه مجزا بر 
  Netdraw که با استفاده از نرم افزار داده های جریانی نشان می دهد 
که در ایــن تصویر  در قالب نــمــودار ارائــه شــده اســت. همان طــور 
میان  منسجم تری  و  بیشتر  ــط  رواب مجموعه  مــی شــود،  مشاهده 
برقرار شده است. میان شهرهای دسته  شهرهای دسته نخست 
که با یکدیگر دارند،  دوم و سوم نیز به واسطه فاصله نسبتًا زیادی 

تصویر 2: دسته های شناسایی شده بر اساس تحلیل شکست در سطح منطقه کالنشهری تهران، 1385

جدول 1: دسته های شناسایی شده بر اساس تحلیل شکست
شهرهاگروه

گلستان، چهار دانگه، 1 کهریزک، نصیرآباد، صالح آباد، حسن آباد،  کدشت، شریف آباد، جوادآباد، پیشوا، ورامین، قرچک،  کرج، پا تهران، 
گرمدره، ماهدشت، مالرد، صفادشت، محمد شهر، باقرشهر کریم، وحیدیه، قدس، شهریار،  صباشهر، باغستان، اسالم شهر، ری، رباط 

کیالن، پردیس، لواسان، آبسرد، آبعلی، ارجمند، فشم2 فیروزکوه، رودهن، دماوند، بومهن، 

کمال شهر، هشتگرد، شهر جدید هشتگرد، نظرآباد، کوهسار، چهارباغ، اشتهارد، طالقان3

1 Fraction
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)جدول 2(، میانگین مجموع فاصله میان شهرها معادل 4580.4 
کیلومتر است. سه برابر بودن  کیلومتر و انحراف از معیار آن 1583.2 
کندگی داده ها  عدد میانگین نسبت به انحراف معیار، نشان از پرا
با سایر شهرها تقسیم  بر این مجموع فاصله هر شهر  دارد. عالوه 
از  ثقلی  مرکزیت  شاخص  عنوان  به  شهرها  فواصل  کل  مجموع  بر 
کوچک تر  گرفته شده است؛ هرچه این شاخص  نظر فاصله در نظر 
باشد آن شهر مرکزیت بیشتری از نظر فاصله مکانی خواهد داشت. 
کالنشهر تهران  گرفته مشخص است  با توجه به محاسبات صورت 
را  فاصله  نظر  از  میزان  بیشترین  ارجمند  شهر  و  میزان  کمترین 
گذاشته است.  داراست. جدول 2 رتبه هریک از شهرها را به نمایش 
نقشه 5 حاصل سطح بندی نقاط شهری بر اساس تحلیل فاصله 
که از نظر  گرفته اند  است. در سطح 1 شهرهایی در یک طبقه قرار 
مجموع فواصل، موقعیت مناسب تر و نزدیک تری به یکدیگر دارند. 
که در نقشه مالحظه می شود، عمده شهرهای بخش  همان  طور 
مرکزی منطقه کالنشهری از جمله تهران، کرج، کهریزک، اسالمشهر، 
چهاردانگه،  قدس،  گرمدره،  صباشهر،  مالرد،  شهریار،  رباط کریم، 
گلستان و ... در سطح 1 طبقه بندی شده اند. به همین ترتیب در 

سطوح بعدی میزان فواصل بیشتر می شود.

5.2.1. تحلیل فاصله در شبکه 
شبکه ارتباطات در سطح استان به منظور دسترسی نواحی مختلف 
یکدیگر  به  شهرها  دسترسی  امکان  می آیند.  وجــود  به  یکدیگر  به 
در درجه نخست به فاصله بین آنها بستگی دارد. معمواًل هر چه 
فاصله دو مرکزجمعیتی نسبت به یکدیگر بیشتر باشد، دسترسی 
آنها نیز به یکدیگر ضعیف تر خواهد بود. اما این امر همیشه درست 
نیست، زیرا عالوه بر فاصله مکانی، فاصله زمانی بین دو نقطه نیز در 
میزان دسترسی آنها به یکدیگر تأثیرگذار است؛ این فاصله زمانی به 
نوع و عملکرد شبکه ارتباطی و وضعیت توپوگرافی منطقه بستگی 
سکونتگاه ها  مرکزیت  درجــه  تعیین  تحلیل،  ایــن  از  هــدف  دارد. 
ثقلی  مرکزیت  بیانگر  مرکزیت  ایــن  می باشد.  مسافت  اســاس  بــر 
که درجه مرکزیت باالتری را دارد،  سکونتگاه هاست. سکونتگاهی 
در مرکزیت ثقلی قرار دارد. برای تعیین درجه مرکزیت سکونتگاه ها، 
از  پس  و  می شود  ترسیم  سکونتگاه ها  میان  فاصله  ماتریس  ابتدا 
مرکزیت  درجــه  نقاط،  سایر  از  شهر  هر  فواصل  مجموع  محاسبه 
 The guide of Territorial planning of Tehran( می گردد  تعیین 

.)province, 2006: 210-211
تهران  استان  شهرهای  میان  مکانی  فاصله  ماتریس  به  توجه  با 

کالنشهری تهران به تفکیک درجه  نقشه 3: شبکه راه ها در منطقه 
معابر، 1385 )مآخذ: آمایش استان(

 - دسترسی، 1385  شاخص  نظر  از  شهری  نقاط  رتبه بندی  نقشه 4: 
مآخذ: آمایش استان

نقشه 2: موقعیت شهرها و دسته ها بر اساس تحلیل شکست، 1385
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و ماتریس مجاورت در میان شهرهای هر دسته و محاسبه درجه 
مرکزیت درونی و بیرونی و همچنین توان درونی و بیرونی پرداخته 

شده است.  درجه هر رأس، به صورت:

با دیگر رئوس است.  ارتباطی رأس  تعداد  برابر  که  تعریف می شود 
وارد  آن  به  که  کمان هایی است  تعداد  برابر  درجه درونی هر رأس 
که از  کمان هایی است  شده اند و درجه بیرونی هر رأس برابر تعداد 
ج شده اند. گفتنی است درجه مرکزیت یك رأس همان  این رأس خار

گی پهنه های شناسایی شده در سطح منطقه  5.3. بررسی ویژ
کالنشهری تهران

و  تعامل  میزان  بیشترین  به  توجه  با  شــد،  بیان  که  همان  طــور 
که در نسبت با سایرین  جابجایی های فضایی در میان شهرهایی 
گسترده ای  گرفته  و ارتباطات روزانه  کمتری از یکدیگر قرار  در فاصله 
را نسبت به سایر شهرها با یکدیگر رقم زده اند، سه پهنه شناسایی 
در  رفت وآمد  و  روشن شدن وضعیت جابجایی  برای  شده است. 
میان شهرهای موجود در هر پهنه، به تشکیل ماتریس جریان ها 

جدول 2: سطح بندی شهری بر اساس مجموع فاصله مکانی 

ــع شهررتبه ــ ــم ــ ج
جـــــمـــــع شهررتبهمرکزیتفاصله

ــع شهررتبهمرکزیتفاصله ــ ــ جـــــــمـ
مرکزیتفاصله

48422.2رودهن36081.733مالرد22621.117تهران1

چـــــــــهـــــــــار 2
50472.3هشتگرد36761.734کرج31001.418دانگه

50632.4کوهسار39061.835حسن آباد31211.419گلستان3
50642.4جوادآباد40441.936قرچک31571.520صالح آباد4

ــد 31791.521صباشهر5 ــ ــم ــ ــح ــ م
51312.4آبعلی411637شهر

کدشت31811.522شاهدشهر6 ــــد 41971.938پا ــر جــــدی ــ ــهـ ــ شـ
51372.4هشتگرد

52432.4نظرآباد41982.039کمال شهر32251.523باغستان7
56632.6فشم44212.140صفادشت32261.524اسالمشهر8
57462.7اشتهارد45192.141ورامین33361.525قدس9
61032.8کیالن45282.142چهارباغ33561.626کهریزک10
63613.0آبسرد45972.143پیشوا33851.627باقر شهر11
71003.3دماوند46342.244ماهدشت33911.628گرمدره12
84223.9طالقان46352.245پردیس34051.629شهریار13
کریم14 93524.3فیروزکوه46392.246شریف آباد34091.630رباط 
101124.7ارجمند47202.247لواسان34221.631نصیرآباد15
47652.2بومهن35341.632وحیدیه16

نقشه 5: سطح بندی نقاط شهری بر اساس تحلیل فاصله مکانی در شبکه
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کرده و به واسطه موقعیت و جایگاه  بیشتری از شهرها ارتباط برقرار 
به عالوه  کانون جذب جریان های سفر محسوب می شود.  خود، 
امکانات مناسب حمل ونقلی و شبکه ارتباطات مطلوب در راستای 
شکل گیری این تعامل بسیار تأثیرگذار است، پس از آن نیز شهرهای 
درونی  مرکزیت  میزان  کمترین  دارنــد.  قرار   )5.1( اسالمشهر  و  کرج 
به  نیز متعلق  بیرونی  و در مورد مرکزیت  به جوادآباد )1.6(  متعلق 

شهرهای شریف آباد، جواد آباد و ماهدشت )1.9( است.
با سنجش توان درونی و بیرونی شهرها در این دسته، درک بهتری از 
میزان و حجم این تعامالت حاصل می شود. بیشترین سهم از توان 
با اختالف  کمترین آن  کالنشهر تهران )29.8( و  درونــی متعلق به 
کالنشهر  بسیار زیاد متعلق به شاهدشهر )1.0( است. از این گذشته، 
کرج بیشترین سهم از توان بیرونی )14( را به خود اختصاص داده 
کرج و تهران پیوندی قوی  کالنشهر  است. چنانچه بیان شد، میان 
کمترین میزان از توان بیرونی نیز متعلق به شهرهای  برقرار است. 

صفادشت و ماهدشت )2( است.
با توجه به استقرار عمده شهرک های صنعتی در بخش جنوبی و 
این  در  منسجم تری  ارتباطات  تهران  کالنشهری  منطقه  مرکزی 
و  کدشت  پا ورامــیــن،  شهرستان های  اســت.  گرفته  شکل  بخش 
آن  از  پس  و  ــوده  ب دارا  را  شهرک ها  از  میزان  بیشترین  رباط کریم 
شهرستان های فیروزکوه و نظرآباد قرار دارند. در واقع موقعیت این 

عناصر بر شکل گیری و جهت گیری جریان های سفر مؤثر است.
5.3.2. پهنه دوم

مجموعه شهرها در دسته دوم، شهرهای بخش شمالی و شمال 
شهرهای  می شوند.  شامل  را  تــهــران  کالنشهری  منطقه  شرقی 
گردشگری در سطح منطقه  این دسته اغلب به عنوان شهرهای 
کالنشهری تهران مطرح هستند. این شهرها با توجه به فاصله نسبتًا 
کالنشهری، تشکیل دسته ای  زیاد خود از سایر شهرها در منطقه 

مجزا داده اند و پیوندهایی با یکدیگر برقرار می کنند )نقشه7(. 
گرفته و جداول حاصله )جداول5  بررسی های صورت  به  با توجه 
را  متعادل  تقریبًا  نظامی  دسته  این  شهرهای  شد  مشخص   )6 و 
گروه  ایــن  شهرهای  میان  در  که  معنا  بدین  می دهند،  تشکیل 
است.  نگرفته  شکل  مسلط  و  قوی  مرکزی  نخست،  دسته  مانند 

ارتباطات  اینکه درجه نمی تواند وزن  به  توجه  با  آن است.  درجه 
آورد،  نظر  در  شــده  دهــی  وزن  شبکه  یــك  در  را  رأس  هــر  متصلب 
شاخص دیگری با عنوان توان رأس مطرح شده است. توان عالوه 
بر ارتباطات خطی، وزن واقعی ارتباطات را نیز می سنجد. توان رأس 

به صورت:

 j و i معادل وزن ارتباط بین دو راس wij که در آن تعریف می شود 
است. به بیان دیگر، توان رأس، مجموع وزنی که این رأس در شبکه 
 i ،نمایشگر تعداد رئوس Nمتحمل می شود را اندازه گیری می کند و
رأس مبدأ و j رأس مقصد است )Nooy , et al.,2006: 7(. در ادامه به 
بررسی ویژگی ها و روابط درونی و بیرونی هر یک از پهنه ها پرداخته 

می شود.
5.3.1. پهنه نخست

قدرت نمایی  مسلط  مرکز  عنوان  به  تهران  کالنشهر  پهنه،  این  در 
کرج قرار دارد. مجموعه شهرهای  کالنشهر  می کند. البته پس از آن 
کرج شهرهای بخش مرکزی، جنوبی  این دسته به مرکزیت تهران و 
که  می شوند  شامل   را  تهران  کالنشهری  منطقه  شرقی  جنوب  و 
بهتر  دسترسی  میزان  جغرافیایی،  مناسب  موقعیت  واسطه  به 
فاصله  دلیل  به  همچنین  و  حمل ونقل  و  ارتباطی  شبکه های  به 
مناسب با این دو مرکز توانسته اند بیشترین ارتباط را با آنها برقرار 
کنند. عمده شهرهای منطقه کالنشهری در این دسته جا  گرفته اند. 
البته شهرهای این دسته به عنوان نقاط پیرامونی در الگوی مرکز 
کرج مطرح می شوند. عمده روابط و  پیرامون به مرکزیت تهران و 
گرفته در این بخش، الگویی متمرکز را دنبال  رفت وآمدهای شکل 
می کنند  جهت گیری  ــرج  ک و  تــهــران  شهرهای  سمت  بــه  و  کـــرده 

)نقشه6(.
نتیجه محاسبات سطوح مرکزیت و توان مربوط به پهنه نخست 
در جــداول 3 و 4 ارائــه شده اســت. چنانچه در جــدول مربوط به 
درونــی  مرکزیت  از  سهم  بیشترین  می شود،  مشاهده  مرکزیت ها 
تهران  کالنشهر  به  متعلق  دسته  این  شهرهای  میان  در  بیرونی  و 
تعداد  بــا  دســتــه  ایــن  شهرهای  مــیــان  در  تــهــران  کالنشهر  اســـت. 

جدول 3: محاسبه مرکزیت درونی و بیرونی در شهرهای پهنه نخست، 1385 

شهر
از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

درونی

از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

بیرونی
شهر

از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

درونی

از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

بیرونی
شهر

از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

درونی

از  ســـــــهـــــــم 
مـــــرکـــــزیـــــت 

بیرونی

2.73.5نصیرآباد3.53.5گلستان7.57.0تهران
2.42.7حسن آباد4.04.3قرچک5.15.7کرج

1.92.4شاهدشهر2.42.4محمد شهر5.16.2اسالمشهر
3.53.2صباشهر3.23.2صالح آباد4.64.9ری

2.72.2صفادشت3.02.7باقر شهر4.34.6شهریار
کریم 2.42.2گرمدره3.03.5باغستان4.34.3رباط 

3.23.0کهریزک2.41.9ماهدشت4.04.0ورامین
کدشت 1.91.9شریف آباد3.52.4چهار دانگه3.83.2پا

1.61.9جوادآباد3.22.7پیشوا3.83.5قدس
   3.53.5وحیدیه3.23.5مالرد
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جدول 4 : محاسبه توان درونی و بیرونی در شهرهای پهنه نخست، 1385 

سهم از توان شهر
درونی

سهم از توان 
سهم از توان شهربیرونی

درونی
سهم از توان 

سهم از توان شهربیرونی
درونی

سهم از توان 
بیرونی

1.22.7نصیرآباد2.22.2گلستان29.85.8تهران
1.12.1حسن آباد3.43.3قرچک8.914.0کرج

1.02.2شاهدشهر1.72.7محمد شهر2.95.3اسالمشهر
2.72.8صباشهر1.72.5صالح آباد3.24.3ری

1.32.0صفادشت2.62.8باقر شهر3.14.2شهریار
کریم 1.92.9گرمدره1.92.7باغستان2.73.6رباط 

2.73.4کهریزک1.62.0ماهدشت4.04.3ورامین
کدشت 1.52.5شریف آباد2.02.2چهار دانگه3.32.9پا

1.42.5جوادآباد3.13.1پیشوا2.93.5قدس
1.92.5وحیدیه2.52.9مالرد

)Arc Gis( گی جریان های سفر و نقاط شهری در پهنه اول با استفاده از نرم افزار  نقشه 6: ویژ

که نشان از برقراری تعداد پیوندهای زیاد این شهرها با سایر  است 
به  متعلق   )6.8( نیز  میزان  کمترین  دارد؛  خود  دسته  در  شهرها 
فشم است. در مورد مرکزیت بیرونی نیز شهرهای دماوند، فیروزکوه، 
بومهن، پردیس، رودهن، لواسان و آبعلی بیشترین میزان )9.7( و 

کمترین مقدار نیز متعلق به شهر فشم است. 

این  شهرهای  در  مرکزیت   میزان  کثر  حدا و  حداقل  میان  اختالف 
کمتر از معادل آن در شهرهای دسته نخست است،  دسته بسیار 
میان  مالحظه ای  قابل  تفاوت  و  شــده  توزیع  یکنواخت تر  نتایج 
آنها مشاهده نمی شود. بیشترین سهم ازمرکزیت درونی متعلق به 
شهرهای دماوند، بومهن، پردیس، رودهن، لواسان و آبعلی )9.7( 

جدول 5: محاسبه مرکزیت درونی و بیرونی در شهرهای پهنه دوم، 1385 

سهم از شهر
مرکزیت درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

شهر
سهم از 
مرکزیت 

درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

شهر
سهم از 
مرکزیت 

درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

8.78.7کیالن9.79.7رودهن9.79.7دماوند
9.79.7آبعلی9.79.7لواسان8.79.7فیروزکوه
8.78.7ارجمند8.78.7آبسرد9.79.7بومهن
6.85.8فشم9.79.7پردیس
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5.3.3. پهنه سوم
کالنشهری تهران را در  پهنه سوم مجموعه شهرهای غرب منطقه 
که نسبت به شهرهای مرکزی و جنوبی فاصله بیشتری  بر می گیرد 
بــا آن  قــزویــن و در پیوند  اســتــان  بــا  داشــتــه و عمدتًا در مــجــاورت 
هستند. به این ترتیب با شهرهای مرکزی پیوند کمتری برقرار کرده؛ 
با شهرهای پهنه دوم )شهرهای  ارتباط قابل توجهی  همچنانکه 
بخش شمالی و شمال شرقی استان( ندارند. شهرهای این دسته 
در نظام خوشه بندی سلسله مراتبی جایگاه مشخصی را به خود 
کمترین  اختصاص نداده اند و به عنوان پهنه ای نسبتًا منزوی و با 

میزان جابجایی شناخته می شوند )نقشه 8(.
بیشترین میزان از مرکزیت درونی و بیرونی در این دسته متعلق به 
است   )16.3( هشتگرد  جدید  شهر  و  نظرآباد  هشتگرد،  شهرهای 

در مورد توان درونی، بیشترین سهم از میزان جذب در میان این 
شهرها متعلق به شهر دماوند است )13.5( و پس از آن با اختالف 
درونی  تــوان  از  میزان  کمترین  می گیرد.  قــرار   )12.3( رودهــن  کمی 
بیرونی  ــوان  ت ــورد  م در  ــت.  اس  )4.4( ارجمند  شهر  بــه  مــربــوط  نیز 
بیشترین میزان متعلق به پردیس )11.9( و پس از آن و با اختالف 
کمترین میزان نیز به شهر فشم )5.5(  ناچیزی دماوند )11.7( است؛ 
عنوان  به  می توان  را  شهرها  از  دسته  این  است.  یافته  اختصاص 
که  گرفت؛ چرا پهنه ای نسبتًا منزوی در منطقه شرقی تهران در نظر 
مقصد  و  کــرده  برقرار  تهران  کالنشهر  با  تنها  را  خود  ارتباط  عمده 
با  جذب سفرهای فصلی و تفریحی محسوب می شوند. به عالوه 
ارتباطی با آن  توجه به فاصله نسبتًا زیاد آن با پهنه سوم، تقریبًا 

برقرار نکرده است.

جدول 6: محاسبه توان درونی و بیرونی در شهرهای پهنه دوم، 1385 

سهم از توان شهر
درونی

سهم از توان 
سهم از توان شهربیرونی

درونی
سهم از توان 

سهم از توان شهربیرونی
درونی

سهم از توان 
بیرونی

5.67.9کیالن12.39.8رودهن13.511.7دماوند
10.710.4آبعلی8.48.2لواسان10.69.7فیروزکوه
4.47.6ارجمند5.88.4آبسرد11.29.0بومهن
6.45.5فشم11.211.9پردیس

)Arc Gis( گی جریان های سفر و نقاط شهری در پهنه دوم با استفاده از نرم افزار نقشه 7: ویژ

جدول 7: محاسبه مرکزیت درونی و بیرونی در شهرهای پهنه سوم، 1385 

شهر
سهم از 
مرکزیت 

درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

شهر
سهم از 
مرکزیت 

درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

شهر
سهم از 
مرکزیت 

درونی

سهم از 
مرکزیت 
بیرونی

11.611.6چهارباغ7.07.0اشتهارد16.316.3هشتگرد

شهر جدید 16.314.0نظرآباد
9.39.3طالقان16.316.3هشتگرد

14.014.0کوهسار9.311.6کمال شهر
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کالنشهری  منطقه  سطح  در  پهنه ها  روابــط  شناسایی   .5.4
تهران

برقراری روابط میان پهنه های شناسایی شده متفاوت است. پهنه 
کرج پیوندهای قابل  دوم و سوم با پهنه نخست به مرکزیت تهران و 
که جابجایی های روزانه  کرده اند. به این ترتیب  مالحظه ای برقرار 
از سوی این پهنه ها به پهنه نخست روانه می شود.   به خصوص 
اما به واسطه فاصله نسبتًا زیاد میان دسته دوم )شهرهای قسمت 
شرقی(  شمال  و  شمالی  قسمت  )شهرهای  ســوم  دسته  و  غربی( 

تعامل میان این دو بسیار ناچیز است )تصویر 3(.
به  عــدم دسترسی  نــقــاط شــهــری،  کــم  کــم  تــرا ــودن،  بـ کوهستانی 
کم و وضعیت نامطلوب اقتصادی نیز  راه هــای مناسب، جمعیت 
کالنشهری  ارتباطات شهرهای شمالی و شمال شرقی منطقه  در 
با سایر شهرها مؤثر است. شهرهای مرکزی و شهرهای  در تعامل 
با  قوی تری  ارتباطات  تهران،  شهر  جنوبی  و  غربی  نیمه  واقــع در 
از  که این می تواند به دلیل بهره مندی  برقرار می کنند  شهر تهران 
باشد.  نیز  منطقه  این  دشتی  موقعیت  و  مناسب  زیرساخت های 
پهنه های شناسایی شده عالوه بر برقراری جابجایی های فضایی 

بیشتری  شهرهای  سفر  جــذب  مقصد  شهرها  سایر  به  نسبت  که 
نیز متعلق به اشتهارد )7( است؛ به این  کمترین میزان  بوده اند. 
کرده  کمتری از شهرهای این دسته ارتباط برقرار  که با تعداد  معنی 
است؛ البته این موضوع به دلیل فاصله نسبتًا بیشتر این  شهر با 
کارکرد بیشتر آن با شهرهای  سایر شهرها در این دسته و مجاورت و 

استان قزوین است )جدول 7(.
ضمن محاسبه توان درونی و بیرونی بر اساس جدول 8 مشخص 
شد، بیشترین میزان از توان درونی متعلق به شهر هشتگرد )22.3( 
دارد.  تعلق   )21.4( نظرآباد  شهر  به  کمی  اختالف  با  آن  از  پس  و 
کمترین میزان نیز به شهر طالقان )5.8( اختصاص یافته است. شهر 
طالقان درمیان شهرهای این پهنه کمترین میزان از حجم سفرها را 
دریافت کرده است. در مورد توان بیرونی نیز بیشترین میزان متعلق 
 )16.8( نظرآباد  شهر  آن  از  پس  و   )17.1( هشتگرد  جدید  شهر  به 
است. چنانچه در مجموعه شهرهای این دسته مشاهده می شود، 
سه شهر هشتگرد، نظرآباد و شهر جدید هشتگرد نسبت به سایر 
شهرها ممتاز شده اند. البته نمی توان به طور قطع مرکزی مشخص 

کرد.  را میان شهرهای این پهنه معرفی 

جدول 8: محاسبه توان درونی و بیرونی در شهرهای پهنه سوم ، 1385 -مآخذ: نگارندگان

شهر
سهم 

از توان 
درونی

سهم 
از توان 
بیرونی

سهم از توان شهر
درونی

سهم از توان 
شهربیرونی

سهم 
از توان 
درونی

سهم 
از توان 
بیرونی

8.611.9چهارباغ6.77.0اشتهارد22.315.3هشتگرد

5.811.0طالقان18.017.1شهر جدید هشتگرد21.416.8نظرآباد

10.114.4کوهسار7.06.4کمال شهر

)Arc Gis( گی جریان های سفر و نقاط شهری در پهنه سومبا استفاده از نرم افزار نقشه 8: ویژ
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داده است. این پیوند در سطح منطقه قوی ترین نوع پیوند بوده و 
شدت و میزان آن با سایر پیوندها قابل مقایسه نیست )تصویر4(. 
در این میان، دسترسی مناسب و نزدیک از نظر فاصله و زمان میان 
آمدن جابجایی های فضایی عظیم  به وجود  باعث  کرج  و  تهران 
که حجم عظیمی از سفرهای  میان آنها شده است. به این ترتیب 
کرج به تهران روانه شده و در مقابل تهران نیز، حجمی از  روزانه از 
کرج روانه می کند. این موضوع نشان از برقراری  سفرها را به سوی 
در  که  رابطه ای  البته  دارد؛  کرج  و  تهران  میان  متقابل  رابطه ای 
آن حجم و جهت جابجایی ها از یکدیگر متفاوت است. در سطح 
که پس از تهران  کرج مطرح است. به این ترتیب  کالنشهر  بعدی نیز 
این کرج است که سفرهای مختلفی را به خصوص از شهرهای واقع 
از خدمات،  بهره مندی  )به واسطه  در پهنه نخست و پهنه سوم 
ویژگی های اقتصادی، موقعیت و سهولت دسترسی( به خود جذب 
می کند. حال آنکه در دیگر شهرها در هر یک از پهنه ها، با توجه به 
سطح  در  خدماتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  روابــط  وجــود 
کم آنها، جابجایی ها و ارتباطات فضایی آنها به  محلی و جمعیت 

محدوده پیرامون خودشان محدود می شود. 

با پهنه نخست به مرکزیت تهران و کرج، ارتباطات قابل مالحظه ای 
که مجموعه  را در سطح درونی خود پدید آورده اند. به این ترتیب 
نسبت  خود  منزوی  نسبتًا  موقعیت  وجــود  با  دسته  هر  شهرهای 
گفتنی  به دیگر شهرها در منطقه، با یکدیگر به تعامل می پردازند. 
است هر یک از پهنه ها در منطقه کالنشهری، در سطحی کالن معنا 
کالنشهر تهران با توجه به حجم  که در آن  پیدا می کنند، سطحی 
احــداث  مختلف،  پــروژه هــای  در  شــده  انجام  سرمایه گذاری های 
فرصت های  وجــود  شهری،  بــرون  و  شهری  بزرگراه های  و  پایانه ها 
شغلی و تفریحی و ارائه انواع مختلف خدمات برتر به عنوان نقطه 
مسلط مطرح است. از دیگر علت های مؤثر بر توانایی جذب باالی 
شهر تهران در زمینه الگوهای سفر، می توان به وجود پدیده نخست 
کرد. جمعیت باالی شهر تهران، تعداد شاغالن بسیار  شهری اشاره 
زیاد این شهر و تعدد فعالیت های خدماتی و اقتصادی نسبت به 
این  به  آورده است.  فراهم  آن  برای  دیگر شهرها، موقعیتی ممتاز 
کالنشهر  با  رابطه  برقراری  ترتیب قوی ترین پیوندها در منطقه در 
کرج نیز از این قاعده مستثنی  کالنشهر  گرفته است.  تهران شکل 
نبوده و بیشترین حجم از جا بجایی های فضایی را با تهران شکل 

منطقه  سطح  در  شده  شناسایی  پهنه های  میان  روابــط   :3 تصویر 
کالنشهری تهران

تصویر 4: برقراری قوی ترین پیوند در سطح منطقه کالنشهری تهران، 
ج کر میان دو شهر تهران و 

شد، سراسر منطقه در یک شرایط جریانی مشابه قرار نگرفته است؛ 
که پهنه دوم و سوم با پهنه مرکزی )پهنه نخست  به این ترتیب 
کرده اند؛ حال  گسترده ای را برقرار  کرج( روابط  به مرکزیت تهران و 
دارنــد،  یکدیگر  از  که  زیــادی  فاصله  به  توجه  با  پهنه  این دو  آنکه 
رابطه ای با یکدیگر برقرار نکرده اند. در نتیجه فرضیه دوم در ارتباط 
با نوع روابط میان پهنه ها، مبنی بر آنکه"پهنه های شناسایی شده 
کرج عالوه بر پیوندهای  به خصوص پهنه شامل شهرهای تهران و 
برقرار  را  گــســتــرده ای  روابـــط  نیز  پهنه ها  دیگر  بــا  قــوی تــر،  درونـــی 

کرده اند"تأیید می شود. 
فشم،  کیالن،  دماوند،  فیروزکوه،  شهرهای  بیشتر،  توضیح  بــرای 
قرارگیری در  به واسطه  آبعلی، رودهن، بومهن و طالقان  لواسان، 
کمتری از سفرها را شکل داده انــد، اما  کوهستانی حجم  محدوده 
به واسطه موقعیت پهن دشتی و  در بخش های مرکزی و جنوبی 
کز تهران و کرج،  همچنین فاصله نزدیک و مناسب به خصوص به مرا
تهران  کالنشهر  به عالوه  یافته است.  بیشتری  رفت وآمدها شدت 

6.  نتیجه گیری 
پهنه های  شناسایی  راســتــای  در  مقاله  اصلی  هــدف  به  توجه  با 
همگن جریانی در منطقه کالنشهری تهران براساس جابجایی های 
از  به موضوع  افــراد و همچنین سئوال های مربوط  فضایی و سفر 
جمله، چگونگی شناسایی این پهنه ها و همچنین شناسایی نحوه 
ابزارهای  انــواع  )از  شکست  تحلیل  پهنه ها،  میان  ارتباط  برقراری 

گرفت.  کار قرار  تحلیل شبکه( در دستور 
منطقه  سطح  در  مختلف  پهنه  سه  شناسایی  به  حاصله  نتایج 
در  موجود  شهرهای  که  پهنه هایی  شد،  منجر  تهران  کالنشهری 
که از یکدیگر دارند، درون آنها  منطقه با توجه به نقش و فاصله ای 
جا گرفته اند. به این ترتیب با توجه به مجموعه یافته های پژوهش، 
کالنشهری تهران با  فرضیه نخست مبنی بر آنکه "در سطح منطقه 
توجه به موقعیت، نقش و فواصل سکونتگاه ها از یکدیگر پهنه های 
همگن جریانی بر اساس نوع جابجایی های فضایی و الگوهای سفر 
گرفته است" مورد تأیید قرار می گیرد. به عالوه چنانچه بیان  شکل 
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برخورداری  میلیونی، ضمن  بودن جمعیتی چندین  دارا  بر  عالوه 
از بسیاری از فعالیت های اقتصادی دارای ارتباطات و پیوندهای 
کالنشهر  کالنشهری تهران است.  کارکردی سطح باالیی در منطقه 
از  با برخورداری  نیز  کرج  کالنشهری، یعنی  دیگر در سطح منطقه 
کارخانجات و صنایع  بسیاری از فعالیت های بزرگ اقتصادی مانند 
کز  مرا واقــع  در  بزند.  رقم  خود  بــرای  جایگاه مهمی  توانسته است 
کالنشهری هستند؛  از سراسر منطقه  کرج جاذب سفرها  و  تهران 
حال آنکه سایر سکونتگاه ها در مقیاسی محلی عمل می کنند. حوزه 
نمی کند.  تجاوز  مربوطه  شهرستان های  مرز  از  شهرها  اغلب  نفوذ 
کالنشهری تهران چنان قوی  مرکزیت این دو شهر در سطح منطقه 
به  وابستگی  نــدارد.  را  آنها  با  رقابت  قابلیت  که شهر سومی  است 
کرج، نظامی نامتعادل از رفت وآمد و جابجایی  تهران و پس از آن 
آنکه  حــال  می دهد؛  نشان  تهران  کالنشهری  منطقه  سطح  در  را 
کنونی به تصویر جدیدی از  کالبدی در شرایط  تغییرات ساختاری _ 
کید هرچه  گره ها و همچنین تأ مناطق، عمدتًا آمیزه ای از پیوندها و 
کانون ها و مناطق در قالب شبکه ای از  بیشتر به نگاه یکپارچه به 

سکونتگاه ها وابسته است.
تحلیل  و  بررسی  به  جریان ها،  ممکن  انــواع  میان  در  مقاله  ایــن 
کالنشهری  جریان سفر افراد از نوع زمینی در میان شهرهای منطقه 
تحوالت  و  تغییرات  جانبه  همه   شناخت  اســت.  پرداخته  تهران 
در  آن،  کارکردهای  و  ساختار  منطقه،  سطح  در  جریان ها  شبکه 
یکپارچه  منطقه ای  توسعه  جریان های  هدایت  و  سیاستگذاری 
از  یــک  هــر  کانون ها  و  جریان ها  فضای  در  دارد.  زیـــادی  اهمیت 
کز، موقعیت و جایگاه متفاوتی خواهند داشت. به این ترتیب  مرا
الزم است با استفاده از آخرین داده ها از طریق تحلیل جریان های 
افــراد،  و  اطالعات  جریان  کــاال،  سرمایه،  جریان  جمله  از  مختلف 
بودن  مکمل  امکان  و  همگنی  میزان  فضایی،  کنش  زمینه های 
گیرد.  قــرار  ارزیــابــی  و  بررسی  مــورد  منطقه  سطح  در  سکونتگاه ها 
از  کامل تری  تصویر  اطالعات،  از  دست  این  با  مرتبط  تحلیل های 
آرایش فضایی تعامل میان سکونتگاه ها ارائه داده و همچنین درک 
از  از ساختار فضایی در سطح منطقه به دست می دهد و  بهتری 
این طریق می توان به ساختاردهی مناسب آن پرداخت. عالوه بر 
این، با توجه به نحوه توزیع فعالیت های مختلف در سطح منطقه 
کالنشهری تهران، الگوهای مختلفی از سفرها ممکن است بروز پیدا 
کند. ضمن شناسایی این دسته از الگوها به تفکیک آرایش فضایی 
کاری،  جریان ها در سطح منطقه بر اساس اهدافی چون سفرهای 
تحصیلی، تفریحی و ... درک بهتری از وضعیت عملکردی و حوزه 
کالنشهری تهران به دست می آید. به این  نفوذ شهرها در منطقه 
ترتیب با شناسایی انواع سفرها و جهت گیری آنها می توان ضمن 
کاست  سفرها  برخی  مخرب  و  متمرکز  حجم  از  سفرها،  مدیریت 
و  توسعه تسهیالت  از طریق  و ضمن حذف سفرهای غیرضروری 
خدمات با استفاده از فناوری های ارتباطی و شبکه انواع سفرها در 

کرد. سطح منطقه، نظامی متعادل را برنامه ریزی 
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