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سنجش چندمرکزیتی1 مجموعه های شهری کشور
مطالعه موردی؛ آمل_بابل_قائمشهر-ساری2

اسفندیار زبردست - استاد شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران مجتبی شهابی شهمیری3 - 
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1 Polycentricity
گرفته از بخشی از مباحث پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی شهابی شهمیری با عنوان »سنجش توان چندمرکزیتی مجموعه های  2 این مقاله بر 
که در پردیس هنرهای زیبا به راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست  کشور و ارائه راهکارهایی برای ارتقای برنامه ریزی فضایی این مناطق« است  شهری 

دفاع شده است.
mfaizi@iust.ac.ir ،3 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
در سال های اخیر مفهوم توسعه چندمرکزی  به عنوان یک راهبرد برنامه ریزی برای ارتقای رقابت مندی، انسجام اجتماعی 
کالنشهری در سرتاسر  که مناطق  و پایداری محیطی مناطق پیشنهاد شده است. همزمان در دهه های اخیر، این دیدگاه 
گرفته است. همین موضوع سبب شده  جهان، به طور قابل توجهی در حال تبدیل به ساختاری چندمرکزی هستند، شکل 
کید بر اصطالح »منطقه شهری  تا طی دو دهه اخیر، ادبیات نظری و سیاسی گسترده ای پیرامون مفهوم »چندمرکزیتی« با تأ
چندمرکزی« شکل گیرد. با این وجود، همچنان این مفهوم یکی از مبهم ترین و چندوجهی ترین اصطالحات ممکن به شمار 
که بیانگر ضرورت  می رود. دلیل چنین ابهامی را می توان در ماهیت چند سطحی و چند بعدی مفهوم چندمرکزیتی یافت 
کثر  ا ارائه شاخص های مشترک و مناسب برای سنجش درجه چندمرکزی به ویژه در مقیاس منطقه ای است.  تعریف و 
که اساسًا توزیع فضایی  مطالعات، پیرامون سنجش چندمرکزی منطقه ای، بر رویکردهای آماری و مورفولوژیک بنا شده اند 
اشتغال و جمعیت را در داخل ناحیه کالنشهری بدون تمرکز بر روی عملکردی که هر گره ایفا می کند، در نظر می گیرد. بر همین 
اساس، پژوهش حاضر سعی دارد تا با مقایسه رویکردهای مورفولوژیک و عملکردی، شاخص های مناسبی را برای سنجش 
و تعریف چندمرکزیتی مناطق بیابد و در مرحله بعد، پتانسیل ها و قابلیت های مجموعه شهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری را 
برای تبدیل شدن به یک منطقه شهری چندمرکزی با استفاده از این شاخص ها بسنجد. نتایج تحلیل ها نشان می دهند 
این محدوده، با نبود شهر غالب، همجواری معقول شهرها و روابط عملکردی متقابل و محکم میان خود، می توانند به 

عنوان یک منطقه شهری چندمرکزی در کشور شناخته شوند. 

واژگان کلیدی: توسعه چندمرکزی، مجموعه شهری، چندمرکزی عملکردی، چندمرکزی مورفولوژیک.
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1. مقدمه
شهرهای زیادی در مناطق مختلف جهان، تالش می کنند تا تعادلی 
را بین فشارهای رشد اقتصادی و رقابت پذیری، انسجام اجتماعی 
سال های  در  راســتــا  همین  در  کنند.  بــرقــرار  محیطی  پــایــداری  و 
اخیر، آرایش فضایی متفاوت و چارچوب جدید برنامه ریزی، برای 
 Bailey & Turok,(آمــدنــد پدید  رقیب  تقاضاهای  این  با  مواجهه 
p 697:2001(. مفهوم توسعه چندمرکزی، یک راهبرد برنامه ریزی 
گسترش یافته و  که در سال های اخیر، بدین منظور  فضایی است 
 Roberts et al., 1999;(در سطوح مختلف فضایی از مقیاس شهری
 Hall & Pain, 2006;(شهری مناطق  به  همکاران، 1390(  و  رزاقی 
داداش  زبردست، 1389؛  و  اسدی   ;Parr, 2004; Meijers, 2007b
سطوح  تا  چــاپ(  زیر  شهابی،  و  زبردست  1389؛  همکاران،  و  پور 
مــلــی)Waterhout et al., 2005( و سرانجام حتی در سطح قاره ای 
گرفته است. به عالوه  در دهه های  مانند اروپا)CEC, 1999( شکل 
که  شده  مطرح  مختلف  صاحب نظران  توسط  دیدگاه  این  اخیر، 
کالنشهری در سرتاسر جهان، به طور قابل توجهی در حال  مناطق 
 Garreau, تبدیل به ساختاری چندمرکزی هستند)مراجعه کنید به
سبب  موضوع  همین   .)1991; Hall, 1997; Scott et al., 2001
گسترده ای  سیاسی  و  نظری  ادبیات  اخیر،  دهه  دو  طی  تا  شده 
»منطقه  اصــطــالح  بــر  کید  تأ بــا  »چندمرکزیتی«  مفهوم  پیرامون 
 Kloosterman: به  کنید  گیرد)مراجعه  شکل  چندمرکزی«  شهری 
 and Musterd, 2001; Davoudi, 2003; Hague and Kirk, 2003;
 Turok and Bailey, 2004; Cattan, 2007; Hoyler et al., 2008;
یکی  مفهوم  ایــن  همچنان  وجـــود،  ایــن  بــا   .)Lambregts, 2009
شمار  بــه  ممکن  اصــطــالحــات  چندوجهی ترین  و  مبهم ترین  از 
می رود)Markusen, 2003(. دلیل چنین ابهامی را می توان ماهیت 
 Veneri &(چند سطحی و چند بعدی مفهوم چندمرکزیتی دانست
که در یک  Burgalassi, 2010:2(. درواقع ممکن است منطقه ای 
همزمان  شهری(  مقیاس  است)مثل،  چندمرکزی  فضایی  سطح 
باشد.  مرکزی  تک  منطقه ای(  یا  دیگر)ملی  فضایی  مقیاس  در 
شــود:  مفهوم  دیــدگــاه  دو  از  اســت  ممکن  چندمرکزیتی  ــالوه  ع بــه 
دیدگاه  از  را  چندمرکزیتی  رویکرد  برخی  عملکردی.  و  مورفولوژیک 
 Lambooy, 1998; EPSON 1.1.1,(ــد ــردن ک مطالعه  مورفولوژیک 
دیگر،  برخی  که  حالی  در   ،)2004; Parr, 2004; Meijers, 2008
 Van der Laan, 1998; Hall and(پذیرفتند را  عملکردی  دیدگاه 
رویکردهای  نتیجه  در   .)Pain, 2006; Limtanakool et al., 2007
از  بسیاری  در  که  می شود،  مختلف  معیارهای  به  منجر  گون  گونا
 Burger and Meijers,(جهات می تواند نتایج متفاوتی را حاصل کند
از مفهوم منطقه شهری  تا  این چالش ها سبب می گردد    .)2010
دیدگاه های  و  مقیاس ها  با  قیدوبندی  هیچ  بــدون  چندمرکزی، 
مختلف استفاده شود. در نتیجه، این امر منجر به عدم دقت و از 
 .)Burger & Meijers, 2010(شـــد خواهد  آن  معنای  رفتن  دست 
کشور،  در  موضوع  تجربی  و  نظری  مطالعات  فقدان  این  بر  عالوه 
اهمیت و ضرورت این پژوهش را در مقیاس منطقه ای دوچندان 
مفهوم  از  روش شناختی  چارچوبی  و  روشن  تعریفی  نبود  می کند. 
چندمرکزیتی، مسلمًا پتانسیل مناطق مختلف کشور را برای توسعه 

چندمرکزی و برخوردی صحیح با این مناطق از نظر دور می دارد. 
شهری  مناطق  با  ارتــبــاط  در  که  مفهومی  چالش های  همچنین 
بدون  اصطالح،  این  از  تا  می گردد  سبب  دارد،  وجود  چندمرکزی 
هیچ قیدوبندی با مقیاس ها و دیدگاه های مختلف استفاده شود. 
در نتیجه این امر منجر به عدم دقت و از دست رفتن معنای آن 
کند. بر همین  که می تواند نتایج متفاوتی هم حاصل  خواهد شد 
اساس این پژوهش، دو هدف اصلی را دنبال می کند، نخست سعی 
دارد چارچوبی روش شناختی را برای سنجش میزان چندمرکزیتی 
قابلیت های  و  پتانسیل ها  سپس،  و  بیابد  کشور  مجموعه های 
مجموعه شهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری را برای تبدیل شدن به 
یک منطقه شهری چندمرکزی بسنجد. حضور مستمر این منطقه، 
به  منطقه ای،  و  ملی  مقیاس  در  برنامه ریزی  اسناد  و  طرح ها  در 
عنوان یک منطقه شهری یکپارچه و فرضیات مطرح شده برخی از 
مطالعات در این زمینه)لطفی، 1387: سلیمانی و همکاران، 1389: 
زبردست و شهابی، زیرچاپ(، مجموعه شهری یاد شده  را به عنوان 

نمونه ای عالی برای این پژوهش توجیه می کند.

2. مبانی نظری پژوهش
1.2.  مفهوم منطقه شهری چندمرکزی1

چندمرکزیتی، حداقل به سه مقیاس فضایی) شهری، بین شهری 
و فرامنطقه ای( اشاره می کند)Davoudi, 2003: p 980(. در مقیاس 
بین شهری، از این مفهوم با عنوان »مناطق شهری چندمرکزی« یاد 
که توسط صاحب نظران هلندی، بلژیکی و آلمانی توصیه  می شود 
گردیده و در چارچوب های مختلف برنامه ریزی ملی و منطقه ای در 
 Priemus,1998; Albrechts,(گرفته شده اســت کار  کشورها به  این 
شهرهای  از  مجموعه ای  از  چندمرکزی،  شهری  منطقه   .)1998
همجوار تشکیل یافته که به لحاظ تاریخی، اداری و سیاسی از یکدیگر 
مستقل هستند. این شهرها به وسیله زیرساخت های مناسب به 
خوبی با یکدیگر در ارتباط می باشند و سلسله مراتب روشنی را به 
لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه های دیگر در میان خود 
 .)Kloosterman and Lambregts, 2001: p 718(نمی دهند نشان 
کوچک  مقیاس های  در  مختلفی  نمونه های  اســاس،  همین  بر 
کالن-مقیاس  نمونه های  از  شده اند.  شناسایی  دنیا  در  بــزرگ  یا 
 Hohenberg & Lees, 1985;(می توان به منطقه رانشتات در هلند
 Blotevogel, 1998;(آلــمــان در  روهــر  رایــن  ناحیه   ،)Batten, 1995
 Albrechts,(»ــدرز ــالن ف »الماس  یا  مرکزی  بلژیک  و   )Knapp, 1998
کالسیک  نمونه های  عنوان  به  آنها  از  که  کرد  اشاره   )1998, 2001
نیز نام می برند. همچنین در بخش های دیگر جهان، منطقه ونتو 
کانسای ژاپن)Batten, 1995( یا دلتای  در ایتالیای شمالی، ناحیه 
 )Batten, 1995( و خلیج سانفرانسیسکو )Yeh, 2001(رودخانه پرل

نیز شناسایی شده اند.
2.2. ابعاد و مؤلفه های مناطق شهری چندمرکزی

در  شهری  سیستم های  ساخت  دربــاره  بحث  مالحظه ترین  قابل 
این سؤال است که چندمرکزیتی فقط به جنبه های شکلی سیستم 
کزی  شهری اشاره می کند یا باید جنبه های ارتباطی را نیز در بین مرا

1 Polycentric Urban Region
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 Meijers,(ــگــیــرد؟ ب نظر  در  می سازند،  را  شهری  سیستم  یک  که 
2008b: p 1317; Green, 2007: 2081(. پاسخ این سؤال را می توان 
کرد.  جستجو  رویکرد،  دو  این  بین  محتوایی  تفاوت  و  قیاس  در 
کز شهری را در سرزمین  ُبعد مورفولوژیک، اساسًا اندازه و توزیع مرا
برابر  چندمرکزیتی  بــا  را  متعادل تر  تــوزیــع هــای  و  مــی دهــد  نشان 
 Kloosterman & Lambregts, 2001: p 718; Parr, 2004:(می شمارد
برای  می توان  بنابراین   .)p 232; Meijers and Burger, 2010: p5
چندمرکزیتی مورفولوژیک دو مؤلفه اصلی را برشمرد. مؤلفه نخست 
کنش شهرها در منطقه اشاره دارد، بر این واقعیت تمرکز  که به پرا
کز باید به وسیله فضای باز میان یکدیگر، به وضوح  که مرا می کند 
به لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا باشند. همزمان، فواصل باید به 
که تعامل و حداقل همجواری به منطقه اجازه دهد  گونه ای باشد 
 .)Parr, 2004: p 232(تا به عنوان یک هویت منطقه ای تلقی شود
مؤلفه دوم به توزیع فضایی فعالیت های اقتصادی در درون یک 
منطقه اشاره می کند. بنابراین از این حیث، به طور فرضی می توان 
کاماًل چندمرکزی و منطقه  کرد: منطقه  دو نوع منطقه را مشخص 
برابر  و  متوازن  توزیع  با  چندمرکزی  منطقه  که  مرکزی.  تک  کاماًل 
فعالیت های اقتصادی در داخل شهرهای خود توصیف می شود. 
گر و شاخص فعالیت های  گرفتن جمعیت به عنوان نما با در نظر 
جمعیت  شهر  هر  که  بــود  خواهد  معنی  بدین  اساسًا  اقتصادی، 
سیستم  دیگر،  عبارت  به  یا  دارد  خود  درون  در  را  یکسانی  نسبتًا 

منطقه ای فاقد سلسل همراتب روشنی است.
یاد  آن  از  عملکردی  چندمرکزیتی  عــنــوان  بــه  کــه  ارتــبــاطــی_  ُبعد 
می شود_ به پیوندهای عملکردی بین سکونتگاه ها اشاره می کند 
چندمرکزیتی  با  معادل  را  چندجهته  و  محکم تر  متقابل  روابــط  و 
 EPSON, 2004, 1.1.1: p 61;(مــی دانــد منطقه  بیشتر  عملکردی 
Green, 2007: 2082; De Goei et.al., 2010(. بر این اساس، این 
کید دارند؛ مؤلفه نخست از این ُبعد، به  گروه بر دو مؤلفه اصلی تأ
به  مــی گــردد.  بر  منطقه  در  شهرها  میان  عملکردی  روابــط  شــدت 
که شهرهای آن دارای روابط عملکردی قویتری  که مناطقی  طوری 
مؤلفه  بر  عــالوه  برخوردارند.  نیز  بیشتری  چندمرکزیتی  از  باشند، 
که به ُبعد عملکردی چندمرکزیتی پایبندند،  کسانی  قدرت پیوند، 
گسترش  رویکرد مورفولوژیک را نیز از دست نمی دهند، بلکه آن را 
کز شهری را نیز در نظر  می دهند تا الگوی تعامل عملکردی بین مرا
مورفولوژیک  رویکرد  با  زیــادی  شباهت های  لحاظ،  این  از  گیرند؛ 
دارند. درواقع این رویکرد تنها به وجود یا قدرت روابط عملکردی 
کز اشاره نمی کند، بلکه  تعامل در توزیع روابط عملکردی  بین مرا
کز  مرا بین  را  برابری  جریان های  که  مناطقی  می کند.  بیان  نیز  را 
کرده باشند ) یا به عبارت دیگر، چندجهته تر باشند(،  خود توزیع 
مناطقی چندمرکزیتر هستند)Burger & Meijers, 2010(. بنابراین 
توزیع روابط میان شهرها را می توان مؤلفه دوم ُبعد عملکردی تلقی 
کرد.  در نظام چندمرکزیتی عملکردی، هیچ شهر برتری وجود ندارد، 
به عبارت دیگر روابط، هیچ جهت گیری آشکاری به سوی یک مرکز 
کز به لحاظ مرکزیت یا اهمیت نسبی شان نسبتًا  خاص ندارند، مرا
برابرند.  چنین توازنی در توزیع جریان های یک نظام شهری زمانی 
که جریان ها به یک مرکز هدایت نشوند، بلکه  دو طرفه  خ می دهد  ر

 .)Van der laan, 1998; De Geoi et.al, 2010(و متقاطع باشند
 Kloosterman &(گروهی از مــحــقــقــان عــالوه بر مــوارد بیان شــده، 
 Lambregts, 2001 ;Champion, 2001 ;Parr, 2004; Meijers, 2005,
2007a(  مؤلفه سومی را به ُبعد عملکردی مناطق شهری چندمرکزی 
که می توان از آن به عنوان » مکمل بودن1« نام برد. در  می افزایند 
سطح مناطق شهری چندمرکزی، دو شهر مکمل یکدیگرند؛ به این 
گر یکی از شهرها برای مثال در خدمات مالی و دیگری در  که ا معنی 
حمل ونقل و خدمات آمایشی تخصص یافته باشد،  هر یک از آنها 
این خدمات را به محیط کسب وکار یا شهروند واقع در شهر دیگر نیز 

 .)Meijers, 2007a(عرضه می کند
طور  بــه  می کند.  اشـــاره  »مــرکــز«  مفهوم  بــه  رویــکــرد  دو  بین  تمایز 
و  کــار  تجمع  عنوان  به  سادگی  به  شهری  مرکز  یک  مورفولوژیک، 
جمعیت تعریف می شود. در ادبیات، تجمعاتی به عنوان یک مرکز 
کم اشتغال  که از آستانه جمعیتی و ترا گرفته می شوند  فرعی در نظر 
از  دیگر،  طرف  از   .)Giuliano & Small, 1991(کنند تجاوز  معین، 
که اعمال قدرت در  دریچه عملکردی، یک مرکز شهری مکانی است 
کریستالر،  منطقه پیرامون آن نقطه شکل بگیرد. به پیروی از مدل 
که عملکردهای اصلی  گرفته شود  یک مرکز می تواند مکانی در نظر 
مرکز  منظر،  ایــن  از  می کند.  عرضه  پیرامونش  نفوذ  حــوزه  بــرای  را 
کریستالری است. بنابراین یک  مشابه با »مکان مرکزی« در مدل 
گر،  منطقه می تواند به عنوان یک منطقه چندمرکزی دیده شود ا
که  کانونی سازمان یابد  منطقه پیرامون در دو یا چند مرکز یا نقطه 
کل منطقه یا حداقل بخشی از آن عرضه  عملکردهای اصلی را برای 
کند)Burger &  Meijers, 2010(. با وجود تفاوت بین دو دیدگاه، 
به نظر می رسد شاخص های عملکردی و مورفولوژیکی می توانند 
با هم پیوند  کنند و  را تبیین  از مــوارد، یکدیگر  حداقل در بخشی 
همزیستی  درجــه  دیــدگــاه،  دو  هر  مثال  عنوان  به  باشند.  داشته 
چند مرکز در یک منطقه را در مقابل با سازماندهی فرم تک مرکزی 

.)Veneri & Burgalassi, 2010: p 6(منطقه می سنجند

1  Complementarity

چـــنـــدمـــرکـــزی  مـــقـــابـــل  در  عـــمـــلـــکـــردی  ــزی  ــرکـ ــدمـ ــنـ چـ  –1 تـــصـــویـــر 
)Meijers and Burger, 2010(مورفولوژیک

شور
ی ک

هر
ی ش

ها
عه 

مو
مج

ی 
زیت

مرک
ند

ش چ
نج

س

تاریخ دریافت: 1391/04/29
تاریخ پذیرش: 1393/03/01



50
1392 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

هشتم شماره   
3. روش شناسی تحقیق

با توجه به ماهیت پژوهش و نوع مسئله، از روش تحلیلی_توصیفی 
تحقیق،  هــدف  به  دستیابی  منظور  به  اســت.  شــده  گرفته  بهره 
مؤلفه های چندمرکزیتی  و  ابــعــاد  مــوضــوع،  ادبــیــات  بــر  مـــروری  بــا 
شاخص های  مؤلفه ها،  این  براساس  شدند)تصویر2(.  شناسایی 
مختلف چندمرکزیتی و روش های سنجش هر یک با تفسیر بیشتر 
به عنوان مدل تحلیل، توضیح داده می شوند. در نهایت با توجه 
کاربرد  که مستقیمًا در تحلیل ها  به شاخص ها، داده های مورد نیاز 
گردآوری و  کتابخانه ای و میدانی،  از روش های  با استفاده  دارند، 
شاخص های  از  استفاده  با  ارقــام  و  آمــار  ایــن  شدند.  طبقه بندی 
مـــوردی،  مطالعه  ــدازه  ــ ان چــه  تــا  مــی دهــنــد،  نــشــان  چندمرکزیتی 

منطقه ای چندمرکزی است.
مفهوم چندمرکزی، یک مفهوم فازی است، بنابراین سنجش آن 
که صفر، یک  گستره یک بازه 0 و 1 تعریف شود. به طوری  نیز باید در 
منطقه تک مرکزی مطلق و 1، منطقه ای با ساختاری چندمرکزی را 
نشان دهد)Meijers & Sandberg, 2008: p78( سنجیده شود. نکته 
شاخص هاست.  انتخاب  است،  توضیح  به  الزم  که  مهمی  بسیار 
این شاخص ها  مهمترین و پرکاربردترین شاخص های ممکن در 
کتاب  در  شــده،  انتخاب  شاخص های  همه   هستند.  زمینه  این 
کار رفته اند. تنها  کالنشهرهای چندمرکزی هال و پین)2006( نیز به 
شاخصی که در این مطالعه به کار نرفته، شاخص خودکفایی است. 
کتاب سعی در شناسایی آرایش های مختلف  زیرا بخش مهمی از 

 Parr, 2004; ESPON 1.1.1, 2004;  Gabaix &(چندمرکزیتی دارد
 Ioannides, 2004; Meijers, 2005; Hall & Pain, 2006; Meijers,
 2007a ; Green, 2007; ,  Limtanakool et al. 2007;  Meijers,
 2008; , Veneri, 2009; Burgalassi, 2010; Cowell, 2010; Franz

 .) & Hornych, 2010; Veneri & Burgalassi, 2010, 2011
تحلیل تناظری1، تکنیکی برای تحلیل همپیوندی بین ردیف ها و 
ستون های جدول یا ماتریس به وسیله نمایش ردیف ها و ستون ها 
مانند نقاطی در یک فضای اقلیدسی دو ُبعدی است. خوشه هایی 
در  کــه  مــی شــونــد  داده  نمایش  نقاطی  مانند  همگن  تــوزیــع  ــا  ب
قرار دارند و خوشه هایی  یکدیگر  نزدیک  ُبعدی تحلیل  فضای دو 
گرفت  خواهند  قــرار  هم  از  دور  دارنـــد،  ناهمگنی  خیلی  توزیع  که 
از  گــرچــه  ا کنید(.  مراجعه  کــلــوســن)1998(  و  کــر)1993(  گــریــنــا )بــه 
فضایی  توضیح  امکان  بــرای  ــزاری  اب عنوان  به  اغلب  تکنیک  این 
عددی  تحلیل،  همچنین  اما  شــده،  استفاده  پیچیده  داده هــای 
گروهی  که میزان تمایز را در نقش اقتصادی  آماری را فراهم می کند 
مجموع2 اینرسی  ــاری،  آمـ عــدد  ایــن  مــی دهــد.  توضیح  شهرها   از 

1 correspondence analysis
که در تحلیل  2 اینرسی به بیانی ساده تر و ریاضی، همان واریانس است 
که  تناظری بدین نام خوانده می شود. اینرسی مجموع، معیاری است  
نشان  را  خوشه ها  میانگین  و  نقاط  مختصات  بین  فواصل  میانگین 
کندگی را نسبت به مختصات میانگین  می دهد. به عبارتی دیگر میزان پرا
مرکزی)میانگین(،  توده  به  نقاط  فاصله  چه  هر  بنابراین  می کند.  بیان 

بیشتر باشد، میزان اینرسی مجموع بیشتر خواهد بود.

تصویر 2- ابعاد و مؤلفه های مناطق شهری چندمرکزی - )نگارندگان(
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 نامیده می شود. اینرسی مجموع، معیاری است که میانگین فواصل 
به  می دهد.  نشان  را  خوشه ها  میانگین  و  نقاط  مختصات  بین 
کندگی را نسبت به مختصات میانگین نشان  عبارتی دیگر میزان پرا
مرکزی)میانگین(،  توده  به  نقاط  بیشتر  فاصله  بنابراین  می دهد. 
قابل  اینرسی  باالترین  می دهد.  نشان  را  باالتر  مجموع  اینرسی 
حاضر  است)درمطالعه  مسئله  بــودن  ُبعدی  چند  با  برابر  حصول 
برابر است با 1- تعداد شهرها(. این بیشینه زمانی حاصل خواهد 
منطقه  در  را  متفاوتی  کاماًل  اقتصادی  نقش  شهرها  همه  که  شد 
که شهرها، نقشه ای اقتصادی  کنند. به همین ترتیب زمانی  ایفا 
کنند، اینرسی مجموع آنها صفر خواهد بود.  کاماًل مشابهی را ایفا 
و  نخواهد شد  بیشینه هیچ گاه حاصل  ارزش عددی  واقعیت،  در 
فاصله زیادی با اینرسی مجموع بیشینه خواهد داشت.  دستیابی 

که  به ارزش بیشینه به طور ضمنی تنها زمانی حاصل خواهد شد 
، همه سوپرمارکت ها  مــدارس در یک شهر  به عنوان مثال، همه 
در شهر دوم و همه خدمات درمانی در شهر سوم واقع شوند. به 
عبارتی دیگر، بخش بزرگی از اشتغال شهرها، غیرقابل مبادله است.

4. قلمرو و محدوده پژوهش
سنجش  در  قبل،  بخش  در  شــده  ــه  ارائ چارچوب  بخش،  ایــن  در 
چندمرکزیتی مجموعه شهری استان مازندران به کار بسته می شود. 
دهستان   43 بخش،   16 شهرستان،  چهار  شامل  ساختار  ایــن 
که در خود 17 نقطه شهري و 2063 آبادي را تعریف نموده  می شود 
است. این مجموعه با جمعیت یک میلیون و606هـــزارو861 نفر، 
به ترتیب بیش از 54.9 و 55.3 درصد از سهم جمعیت و اشتغال 

توضیحاتروش های آماریشاخص هامؤلفه ها

توزیع اندازه 
شهرها

نخست شهری

کل جمعیت شهری  به  بزرگترین شهر  شاخص نخست شــهــری)UPI(؛ نسبت جمعیت 
منطقه است)زبردست، 1386: ص 34(. این شاخص ساده می تواند برای توصیف نقش 
کار بسته شود؛ وزن بیشتر، نخست شهری یا تک مرکزیتی  نخست شهری در منطقه به 

بیشتری را نشان خواهد داد.

رتبه- اندازه
در داخل یک  را  بنابراین سطح چندمرکزیتی  و  β، سطح سلسله مراتبی  معادله،  شیب 
نشان  را  چندمرکزیتی  باالتر  سطح   ،β پایین تر  ارزش  واقع  در  می کند.  مشخص  منطقه 

می دهد.

کنش  پرا
شهرها

فاصله زمانی 
-بین شهرها

گدس در سال 1915 و به طور سرانگشتی یک ساعت را به عنوان همجواری معقول عنوان 
کمتر از 40 دقیقه تعیین نمود و  دیوید  کرد. بعدها هانس بلومنفلد )1971(، این فاصله را 
کمتر بین 30 دقیقه تا یک ساعت را زمان مناسب در نظر  باتن )1995( برای محدودیت 

گرفته است.

شدت روابط 
بین شهرها

شاخص 
چندمرکزی 

عمومی گرین

کمی  را  شهری  گره های  بین  روابــط  شبکه،  تحلیل  مفاهیم  از  استفاده  با  شاخص  این 
می کند. شاخص چندمرکزی عمومی با استفاده از جریان های روزانه، درجه درونی را به 
گره در نظر می گیرد و بدین طریق توزیع مرکزیت ها را در درون منطقه  عنوان مرکزیت هر 
تعریف می کند. در این رابطه،  σF انحراف معیار درجه مرکزیت درونی، σF max  انحراف 
گره n1 برابر صفر و درجه  که در آن درجه مرکزیت درونی  گرهی است  معیار شبکه ای دو 
مرکزیت درونی گره دیگر برابر با بیشترین درجه مرکزیت درونی در شبکه است. این شاخص 
کامل و ارزش 0 معرف  نیز در بازه ای بین 0 و 1 تعریف می شود. ارزش 1 نمایانگر تکمرکزی 

کامل است. چندمرکزی 

توزیع روابط 
بین شهرها

شاخص 
آنتروپی

این شاخص، یک معیار ناپارامتری برای نشان دادن تعادل در یک توزیع است و هرچه 
میزان شاخص بیشتر شود، توزیع به سوی تعادل در حرکت است)زبردست، 1386(. این 
تعداد پیوندهای   L کز نیز هست.  تــوازن، بیانگر قدرت پیوند بین مرا بر  شاخص عالوه 
کل سفرها در شبکه است. شاخص EI نیز  شبکه، Zi نسبت سفرهای پیوند l به تعداد 
کز را بین بازه 0 و 1 نشان می دهد. ارزش های نزدیک به  چگونگی توزیع تعامالت بین مرا
را نمایش  که ساختار چندمرکزی  آنتروپی شدید پیوندهای منطقه می باشند  بیانگر   ،1

می دهند.

مکمل بودن
تمایز نقش 

اقتصادی بین 
شهرها

تحلیل تناظری

میرز)2005 الف( در مطالعه  پیشگامانه خود برای اولین بار، این تحلیل را برای پی بردن 
کرد. پس از وی، مطالعات دیگری نیز  به سازوکار مکمل بودن در منطقه را نشتات ارائه 
از این روش برای تحلیل تطبیقی روابط مکمل در مناطق شهری چندمرکزی استفاده 

 .)Cowell, 2010; Franz & Hornych, 2010(کرده اند

جدول 1- شاخص های سنجش چندمرکزیتی در مقیاس بین شهری)نگارندگان(
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کمتر از 35 درصد مساحت استان به خود  استان را در مساحتی 
که این موضوع بیانگر تمرکز معنادار جمعیت  اختصاص داده است؛ 
استان در این منطقه است. به عالوه بر اساس آمارهای ارائه شده 
کز  مرا خصوص  در  سال 1381،  در  کارگاه ها  عمومی  سرشماری  در 
چهار  شهری  مناطق  اســتــان،  در  خــرده فــروشــی  و  عمده فروشی 
شهرستان بابل، ساری، آمل و قائمشهر نزدیک به 60 درصد از سهم 
آن را تشکیل داده اند. این آمارها اهمیت منطقه را در اقتصاد استان 
بیان می کند. همچنین مروری بر اسناد برنامه ریزی می تواند مبین 
بهتری برای این موضوع باشد. برای اولین بار در طرح تهیه شده 
توسط مهندسین مشاور ستیران به نام طرح بهره وری سرزمین این 
گرفته شد. پس از آن  منطقه، به عنوان سیستمی یکپارچه در نظر 
گیالن و مازندران، این منطقه شامل شهرهای  در طرح منطقه ای 
کز در تعامل با آنها به عنوان سیستمی  ساری، بابل و قائمشهر و مرا
کالبدی ملی، این چهار  گرفته شد. در طرح  مرتبط با یکدیگر در نظر 
در  نهایت،  در  و  شد  تعریف  منطقه ای  پایتختهای  عنوان  به  شهر 
سطحی  در  نیز  سرزمین)1383(  آمایش  مقدماتی  طرح  مطالعات 
کالن به تقویت این مجموعه برای پذیرش نقشه ای سطوح باالتر  

گردید.  اشاره 

5. یافته های تحقیق
1. 5. سنجش چندمرکزیتی مورفولوژیک

کی  بررسی شاخص های مورفولوژیک در منطقه مورد مطالعه، حا
چندمرکزی  شهری  منطقه  یک  در  الزم  پیش شرط های  وجــود  از 
که بخش های مرکزی استان با خلق زمینه های  است. به طوری 
و  زمانی  پیرامون هسته های اصلی چهارگانه، فواصل  ارتباطی در 

فیزیکی مناسبی را برای شکل گیری این مناطق نشان می دهند. 
به عنوان مثال، برخی مطالعات با صحه بر این موضوع در منطقه، 
فواصل زمانی بین شهرهای ساری و قائمشهر و همچنین قائمشهر 
و آمل را به وسیله اتومبیل شخصی )معیار( به ترتیب حدود 16  و 
در  مسیر  طوالنی ترین   .)1387 زده اند)لطفی،  تخمین  دقیقه   30
این بازه، فاصله 58 دقیقه ای شهرهای ساری و آمل می باشد)طرح 
زمــره  را در  کــه آن  مــازنــدران، شــمــاره 71، 1388(  اســتــان  آمــایــش 
می دهد. ــرار  ق بــاتــن)1995(  و  گــــدس)1968(  سرانگشتی   قوانین 

به لحاظ توزیع جمعیت نیز، این منطقه نمونه ای بارز از شکل گیری 
شهرها  برتری  و  اهمیت  لحاظ  به  اســت.  چندمرکزی  منطقه ای 
بر یکدیگر، شهر ساری در تمامی سه دهه پیشین به لحاظ شمار 
جمعیت، شهر نخست استان بوده ولی این تفوق و برتری جمعیتی 
فاصله  کــه  نحوی  بــه  اســت.  بــوده  آسیب پذیر  و  شکننده  بسیار 
جمعیتی این شهر در سال 1385 با شهر دوم استان)بابل( حدود 
60 هزار نفر، در سال 1375 با شهر دوم استان)آمل( حدود 35 هزار 
نفر، در سال 1365 با شهر دوم استان)آمل( حدود 22 هزار نفر و در 
سال 1355 با شهر دوم)آمل( تنها حدود 1800 نفر بوده است. بر پایه 
داده های جمعیتی و محاسبات انجام شده_ نسبت جمعیت شهر 
را  کل جمعیت منطقه _نمی توان سلسله مراتب روشنی  به  اصلی 
که دلیلی  به لحاظ جمعیت در بین این چهار شهر مشخص نمود 
حاصل  باشد.  دیگر  شهرهای  بر  آن  اقتصادی  تسلط  و  برتری  بر 
را  ارزش 0.2  این مجموعه،  بــرای شهر ســاری در  شاخص نخست 
کافی بر این مدعا  که صدقی الزم اما نه  نشان می دهد)جدول2( 

است.
در این راستا، محاسبه ضریب β در قانون رتبه_اندازه این موضوع 

نقشه 1- جایگاه شهرهای آمل_بابل_قائمشهر_ساری در استان مازندران - )منبع: طرح آمایش استان مازندران، 1388( 
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را بهتر تفسیر می کند. درواقع این شاخص، شیب رتبه_اندازه را در 
نمودار تعیین می کند. هرچه این مقدار کمتر و به صفر نزدیکتر باشد، 
شیب مالیم تر نمودار و میزان چندمرکزیتی بیشتر منطقه را نمایش 
می دهد. جدول2، نتایج شاخص های مورفولوژیک را برای نمونه 
موردی بر پایه اطالعات ارائه شده، بهتر نشان می دهد. همین طور 
که از جدول بر می آید، این مقدار برای چهار شهر نخست استان، 
که  کمتر از 1 برآورد شده،  کمتر از 0.4  و برای تمام شهرهای اصلی 
از توزیع یکنواخت و متوازن جمعیت شهرها در این منطقه  سخن 
دارد. این توزیع متوازن جمعیتی در واقع بیانگر عدم تمرکز و تسلط 
اقتصادی یک شهر بر دیگر شهرهاست. این امر می تواند ناشی از 
شکل گیری هسته های تخصصی پیرامون چهار شهر اصلی باشد که 

نیازمند پژوهش دیگری است.
5.2.سنجش چندمرکزی عملکردی 

تحلیل های حاصل از این بخش ، به این سؤال پاسخ خواهند داد 
که مجموعه شهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری تا چه حد به لحاظ 
اقتصادی، یک منطقه یکپارچه عملکردی را شکل بخشیده اند. از 
این رو، بهترین آزمون برای سنجش یکپارچگی عملکردی، استفاده 
 Bailey & Turok, 2001: p 699(اســـت ــه  روزان جریان های  آمــار  از 
Turok & Bailey, 2004: p 382,(. سازمان حمل ونقل و راهداری 

کــشــور، آمــارهــای خــود را بــراســاس تــرددشــمــاری هــای  جــاده هــای 
مکانیزه جاده های کشور ارائه میدهد. این داده ها به دلیل مشخص 
در  آن  کاربرد  برای  الزم  اعتبار  فاقد  مبدا_مقصد  سفرهای  نبودن 
که در این بخش،  مطالعه حاضر می باشد. بر همین اساس، آماری 
برای محاسبه شاخص های عملکردی معرفی شده، برآورد تعداد 
کل سفرهای وسایل نقلیه مسافربری با مسافر بر حسب شهرهای 

مبدا_مقصد با استفاده از روش نظرسنجی از پایانه هاست.
i 1: درجه بیرونی: جریان های خروجی از شهر 
i 2: درجه درونی: جریان های ورودی به شهر

عدم  از  کی  حا منطقه،  اصلی  کــز  مــرا روزانـــه  جــریــان هــای  بــررســی 
به  اســت.  خــاص  مرکز  یک  ســوی  به  جریان ها  آشکار  جهت گیری 
کم در منطقه از توزیع یکنواخت  عبارت دیگر، روابط عملکردی حا
شاخص  ارزش  محاسبه  که  طــوری  به  اســت.  برخوردار  متوزانی  و 
آنتروپی به عنوان مشخصه ای به منظور توزیع یکنواخت جریان ها 
کل شبکه، عدد 0.97 را نشان می دهد. این ارزش، حد  و روابط در 
قابل قبولی از چندمرکزی روابط را در منطقه تعریف می کند. اما در 
نمایش  را  یکنواختی  روند  بین شهرها،  پیوند  توزیع  که  شبکه ای 
کز، نباید برتری خاصی نسبت  گرهگاهی هر یک از مرا دهد، درجه 
کند)Green, 2007: p 2084(. درواقع محاسبه  کسب  کز دیگر  به مرا

شاخص اول  شاخص دوم

شاخص نخست شهري β ضريب

0.00 1 260733 495360 ساري

-0.38 2 200272 469591 بابل

-0.25 3 198454 346775 آمل

-0.30 4 171751 295135 قائمشهر

-0.70 5 84000 156195 بهشهر

-0.85 6 56712 122863 چالوس

-0.81 7 53707 105652 نكا

-0.77 8 52076 119173 بابلسر

-0.79 9 46362 194719 تنكابن

-0.77 10 43985 118481 نوشهر

-0.85 11 34253 56129 فريدونكنار

-0.85 12 31733 68163 رامسر

-0.87 13 27864 70419 جويبار

-0.85 14 27403 90502 محمودآباد

-0.91 15 22070 105894 نور

0.20

رتبه شهرها جمعيت شهر اصلي جمعيت شهرستان نام شهرستان و شهر اصلي

جدول 2- نتایج شاخص های مورفولوژیک چندمرکزی در مجموعه شهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری - )منبع: سرشماری نفوس و مسکن سال 1385(
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شاخص دوم می تواند تفسیر بهتری را از این موضوع نشان دهد.

مجموعه  که  است  این  مؤید  دوم،  عملکردی  شاخص  محاسبه 
منطقه  یک  نیز،  منظر  این  از  آمل_بابل_قائمشهر_ساری  شهری 
شهری چندمرکزی است. حاصل شاخص چندمرکزیتی هر چه به 
تعریف می کند.  را  باشد، منطقه چندمرکزیتری  نزدیکتر  عدد صفر 
محاسبه این شاخص در نمونه مورد مطالعه ارزش 0.25  را حاصل 
شهری  منطقه  یک  تشکیل  بــرای  رضایت بخشی  میزان  که  کــرده 

چندمرکزی است.
کالنشهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری  از مطالعات، منطقه  برخی 
نظر  در  مکمل  ــط  ــ رواب شــکــل گــیــری  بـــرای  مستعد  مــنــطــقــه ای  را 
1388؛  مــازنــدران،  استان  آمایش  طــرح  1387؛  گرفته اند)لطفی، 
توجیه  بــدون  مفروضات  ایــن  امــا   ،)1389 همکاران،  و  سلیمانی 
تجربی ارائه شده اند. بر این اساس، در این بخش سعی شده، تا 
تعیین  برای  راستا،  این  در  گیرد.  قرار  آزمــون  مورد  آن  تجربی  پایه 
نقش اقتصادی شهرها و سنجش میزان مکمل بودن در منطقه، 
داده های اشتغال بخش های مختلف که از پایگاه آماری سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن در سال 85 حاصل شده اند)ضمیمه 1( با 

گرفتند.  استفاده از تحلیل تناظری مورد تحلیل قرار 
نزدیکی شهرها در نمودار، به معنی تشابه بیشتر نقش اقتصادی 
در  اقتصادی  فعالیت های  فواصل  نزدیکی  همچنین  آنهاست. 
بین  در  فعالیت ها  ایــن  یکسان  نسبتًا  تــوزیــع  از  نــشــان  ــمــودار،  ن
اقتصادی  و فعالیت های  شهرها دارد. توضیح فاصله بین شهرها 

فعالیت های  و  شهرها  مختصات  که  آنجایی  از  اســت.  پیچیده تر 
شهرها  همه  شــده انــد،  تعریف  اسکوئر  کــای  فواصل  در  اقتصادی 
مکان فعالیتی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و از طرف دیگر، 
کمک می کنند.  همه فعالیت های اقتصادی به موقعیت یک شهر 
شد  خواهند  نزدیک  یکدیگر  به  فعالیت ها  و  شهرها  کلی،  طور  به 
وقتی ارزش مشاهده شده برای این جفت نقاط در جدول، از آنچه 
مورد انتظار بوده، بزرگتر باشد. فاصله زیاد خواهد شد وقتی ارزش 
مشاهده شده، کمتر از ارزش مورد انتظار باشد. برای روشن تر شدن 
1درصد  حداقل  که  اقتصادی  فعالیت های  آن  فقط  توضیحات، 
شده اند.  داده  نشان  می کنند،  تبیین  را  مجموع  اینرسی  ارزش 
که به این ارزش آستانه ای دست نیافتند،  فعالیت های اقتصادی 
کنش این  که یا تعداد شاغلین اندکی دارند، یا پرا آنهایی هستند 
فعالیت در چهار شهر با توزیع کلی همه فعالیت های دیگر در منطقه 

مشابه است.
می دهد،  نشان  تحلیل  از  آمــده  دســت  به  نتایج  اســـاس،  ایــن  بر 
شهرها نسبتًا فعالیت ها و نقش های اقتصادی مشابهی را به عهده 
گرفته اند. نزدیکی شهرستان های قائمشهر و ساری در نمودار بدین 
معنی است که این دو، نسبت به شهرستان های دیگر شبیه تر عمل 
ج از پیوند شهرها نسبت به یکدیگر، نمودار، ارتباط  می کنند. خار
گروه های فعالیتی و شهرستان ها را نیز به نمایش می گذارد. بدین 
وسیله می توان نقش غالب هر شهر را در هر بخش تشخیص داد. 
اجتماعی،  عمومی،  خدمات  ویــژه  به   ( خدمات  در  ــاری   س شهر 

شاخص گرین شاخص آنتروپی درجه بیرونی1 ساری قائمشهر بابل آمل

0.25 0.97

6576 1440 1400 3736 0 آمل

11216 3730 3580 0 3906 بابل

8980 3360 0 4040 1580 قائمشهر

7140 0 2880 2940 1320 ساری

33912 8530 7860 10716 6806 درجه درونی2
کز اصلی با استفاده از حمل ونقل عمومی و نتایج شاخص های چندمرکزی عملکردی)شاخص  جدول 3- میانگین جریان های روزانه مسافر بین مرا

آنتروپی و شاخص گرین( در مجموعه شهری آمل_بابل_قائمشهر_ساری)نتایج نظرسنجی از پایانه های مسافربری _ تابستان سال 1390(

کل جریانها براساس سهم جریانهای بین دو شهر از 

بر اساس سهم بیرونی هر شهر از مجموع جریانها

تصویر 3- جهت گیری شماتیک پیوندها در مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری بر اساس قدرت پیوند - )نگارندگان(
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شخصی و خانگی، مالی، بیمه ملکی، حقوقی و تجاری( برتری خود 
این  در  نمی توان  را  ســاری  شهر  اداری  مرکزیت  می کشد.  خ  ر به  را 
مــورد، دور از نظر نگاه داشــت. این موضوع، نقش شدید آن را در 
گاز به خوبی نشان می دهد. بابل،  بخش تأمین خدمات آب، برق و 
کشاورزی، موقعیت مناسب خود را نسبت به شهرهای دیگر به  در 
کشاورزی  وضوح نمایان می کند. مقایسه تعداد شاغلین در بخش 
نمودار  یافته های  دیگر،  شهرستان های  و  بابل  شهرستان  بــرای 
ثابت می کند. به عالوه نقش غالب بخش ساختمان  را به راحتی 
که  نیست  تعجب  جــای  افــزود.  شهرستان  ایــن  به  می توان  نیز  را 
صنعت  بخش  در  را  شهرستان  ایــن  آمــل،  مکانی  پتانسیل های 
از  به عالوه شروع یکی  رقیبان منطقه ای خود نشان دهد.  از  برتر 
کشور در امتداد این شهرستان، موقعیت  محورهای اصلی استان و 
هتلداری،   و  رســتــوران  بــازرگــانــی،  بخش  در  تخصص  بـــرای  را  آن 
حمل ونقل و انبارداری  نیز افزایش داده است. شهرستان قائمشهر 
همجوار  شهرستان های  معادن  به  مناسب   دسترسی  با  توانسته 
مانند سوادکوه و آالشت، خود را در بخش استخراج معدن تخصص 
منطقه  اقتصادی  فعالیت های  کند.  معرفی  کز  مرا دیگر  از  یافته تر 
گرچه  ا اســت.  بــوده  متفاوتی  نوسانات  دارای  دوره،  سه  طول  در 
نمی توان فواصل زمانی ده ساله  و روندهای اقتصادی، اجتماعی 
کشور را در این نوسانات نادیده انگاشت، با این وجود،  و سیاسی 
این موضوع می تواند مانع از تخصص یافتن الگوی اقتصادی خاص 
و ساختار یافته در بین شهرها شود. این امر، مانع از این شده است 
تا تغییرات مشاهده شده در طول سه دوره به روشنی قابل تفسیر 

باشد.
بــرای  تــنــاظــری،  تحلیل  در  کــل  اینرسی  محاسبه  ایـــن،  بــر  عـــالوه 
رقــم به  ایــن  را نشان مــی دهــد.  ــورد نظر، عــدد 0.049  مــحــدوده م
تنهایی نمی تواند میزان مکمل بودن را به وضوح نشان دهد. بدین 

که میرز)2005( پیشنهاد می کند، استفاده  منظور از شاخص دیگری 
می گردد. این شاخص مقایسه آن را با مناطق دیگر ممکن می سازد. 
به  کل حاصل شده  اینرسی  این شاخص، نسبت  بــرای محاسبه 
کرده تا به عددی  اینرسی بیشینه)تعداد شهرها - 1( را در 100 صرب 
گردد. محاسبه این شاخص برای محدوده مورد  بین 0 تا 100 تبدیل 
پایین مکمل  برخالف شاخص های عملکردی دیگر، شدت  نظر، 
بزرگتری مانند  البته نسبت به مناطق  که  را نشان می دهد  بودن 

رانشتات هلند و راین_روهر آلمان توجیه پذیر است.

6. نتیجه گیری
مقاله حاضر سعی بر آن داشته تا با استفاده از مطالعات نظری و 
تجربی در زمینه سنجش چندمرکزیتی در مقیاس منطقه ای )بین 
شهری  مجموعه های  در  آن  سنجش  بــرای  را  چارچوبی  شهری( 
کشور پدید آورد. در این راستا، مطالعه ادبیات موضوع، دو رویکرد 
که  نخست،  رویکرد  می دهند.  نشان  را  مجزا  و  متفاوت  تحلیلی 
می شود،  یــاد  مورفولوژیک  چندمرکزیتی  عنوان  به  آن  از  اســاســًا 
توزیع  و  اشــاره دارد  کنش شهرها در پهنه سرزمین  پرا و  انــدازه  به 
متعادل آن را برابر با چندمرکزیتی بیشتر می شناسد. رویکرد دوم، 
کز را در نظر  که آن را چندمرکزیتی عملکردی می نامند، روابط بین مرا
می گیرد. از این نقطه نظر شدت و توزیع روابط و پیوند میان شهرها، 
موضع  از  متمایز  مــی ســازنــد.  را  چندمرکزی  شهری  منطقه  یــک 
که  کید می کنند  هنجاری، هر دو دیدگاه، به اصل مشترکی توجه و تأ

آن، توازن و تعادل اهمیت شهرها در یک منطقه است. 
نتایج تحلیل در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد، خصوصیات 
محیطی و طبیعی این منطقه، ساختار و نظام شهری و روستایی 
که  منحصر به فردی را در این پهنه جغرافیایی رقم زده، به طوری 
دسترسی آسان به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، سبب تمرکز و 

تصویر 4 – همبستگی شهرها و فعالیت های اقتصادی در مجموعه شهری مازندران مرکزی - )نگارندگان(
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کز سکونت و فعالیت و مانع از شکل گیری سلسله مراتبی  تعدد مرا
روشن در این منطقه شده است. محاسبه شاخص های نخست 
شهری و رتبه_اندازه در منطقه، این موضوع را به درستی نمایش 

می دهد.
کی  حا منطقه،  فیزیکی  جغرافیای  ویژگی های  بررسی  عــالوه،  به 
چندمرکزی  شهری  منطقه  یک  در  الزم  پیش شرط های  وجــود  از 
که بخش های مرکزی استان با خلق زمینه های  است. به طوری 
و  زمانی  پیرامون هسته های اصلی چهارگانه، فواصل  ارتباطی در 
فیزیکی مناسبی را برای شکل گیری یک خوشه منطقه ای به وجود 
که  می آورند. به همین ترتیب مجاورت فضایی، به عنوان عاملی 
شبکه روابط محلی شکل گرفته را بین بازیگران اقتصادی و سیاسی 
بین  فضایی  تعامالت  و  پیوند  قــدرت  می کند،  پیچیده تر  منطقه 
کز شهری قوت بخشیده است. تا  شهری را در طول زمان بین مرا
کز شهری مهم استان به یکدیگر پیوند  که آستانه تقاضای مرا آنجا 
خورده و همبستگی عملکردی فعالیت و سکونت را در این منطقه 
موجب شده است. پیامد این امر، شکل گیری یك نظام یکپارچه 
چندمرکزیتی  شاخص  بررسی  اســت.  ارگانیك  عملکردي  فضایي_ 
بر  ارزشی نزدیک به صفر  با  از جریان ها،  با استفاده  گرین  عمومی 
کید می کند. همچنین ارزش حاصل شده از شاخص  این موضوع تأ
آنتروپی بین جریان های منطقه ای شهرها مشخص می کند، توزیع 
و  تــوازن  از  منطقه  در  اقتصادی  فعالیت های  دنبال  به  جریان ها 
شهری  مجموعه  این  عوامل،  این  است.  برخوردار  باالیی  تعادل 
گرفتن آن به عنوان یک منطقه شهری چندمرکزی  را برای در نظر 

واجد شرایط می کند. 
کی  همچنین بررسی تمایز نقشه ای اقتصادی شهرها در منطقه، حا
از شکل گیری نوع محسوسی از تخصص گرایی محلی در بخش های 
این  بــا  ــت.  اس عمومی  ادارات  و  ساختمان  کــشــاورزی،  صنعت، 
کالن  وجود، میزان مکمل بودن در نقش های اقتصادی در سطح 
گستره وسیع  کاهش را باید در  نسبتًا پایین است. دلیل اصلی این 
بین  تاریخی  رقابت  عمومی،  سازمان های  و  ادارات  و  کنشگران 
شهرهای منطقه و فقدان چشم انداز منطقه ای و تعهدات الزام آور 
کرد. تدوین چارچوبی از پروژه های به هم  برای اجرای آنها جستجو 
که به مسائل راهبردی منطقه  کوچک و روشن  پیوسته، با مقیاس 
محقق  بــهــره وران  همه  بــرای  برنده-برنده  موقعیت  و  کند  کمک 
گام برای تقویت روابط مکمل و بهره مندی از  گردد، می تواند اولین 

مزایای توسعه چندمرکزی در منطقه باشد. 
از  تنها  نتایج  اطالعات،  محدودیت  و  نبود  به  توجه  با  همچنین 
مسافربری   نقلیه  وسایل  از  استفاده  با  مردم  فیزیکی  جریان های 
که بتوانند عالوه بر  استنباط شده است. در این راستا، مطالعاتی 
جریان های فیزیکی، جریان های غیرفیزیکی سرمایه و اطالعات را 
در تحلیل ها بگنجانند، می توانند درک ما را از این منطقه افزایش 

دهند. 
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