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مطالعه موردی :استان فارس
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واژگان کلیدی :مناطق شهر _ بنیاد ،تجمع شهری ،مجموعه شهری ،منطقه کالنشهری ،استان فارس.

 1نویسنده مسئول مقالهsamira.yousefian03@gmail.com :
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چکیده:
امروزه شهرنشینی منطقه محور بهعنوان پدیدهای در حال رشد و فرا گیر در مباحث برنامهریزی منطقهای و تجزیهوتحلیل
سیستمهای شهری مطرح اســت .این پژوهش با هدف ارائــه فرایند تعیین مناطق شهر بنیاد ،سعی در ارائــه گفتمانی
واقعگرایانه و تبیین روش شناسایی مناطق شهر بنیاد دارد .بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به سئواالت زیر
میباشد:
 .1چگونه میتوان مناطق شهر بنیاد را تعیین نمود؟
 .2معیارها و شاخصهای بومی تعیین مناطق شهر بنیاد کدماند؟
 .3مناطق شهر بنیاد استان فارس کدماند؟
از نظر فلسفه تحقیق ،پژوهش شناختی حاضر در زمره پژوهشهای اثباتگرایانه است و در آن از روش تحلیل دادههای ثانویه
برای انجام تحلیلها استفاده شده است .در نهایت با استفاده از شاخصهای جمعیت شهرها ،ترا کم جمعیت مناطق،
شدت شهری شدن مناطق ،ترا کم نقاط شهری مناطق ،پیوند فیزیکی بین سکونتگاهها ،فاصله زمانی میان شهرها ،وجود
جریانهای کاالیی و مسافر میان شهرها و وابستگی خدماتی شهرها ،به تعیین مناطق شهر بنیاد استان فارس پرداخته
شده است .بر مبنای این پژوهش ،استان فارس دارای یک مجموعه شهری به مرکزیت شهر شیراز و پنج تجمع شهری آباده_
اقلید ،فسا_جهرم ،کازرون _ نورآباد ،گراش_ الر و نیریز _ استهبان میباشد .بررسی الگوی ساختار فضایی ،ساختار ارتباطی
و شاخص شدت شهری شدن این مناطق شهر بنیاد نشان میدهد که مجموعه شهری شیراز و تجمع شهری الر _ گراش
ً
نسبت به سایر تجمعهای شهری از پتانسیل بیشتری برای شکلگیری منطقهای کامال شهری برخوردارند.
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 .1مقدمه
نظام نوین سازمانیابی فضا بیش از پیش از فرایندهای سنتی خود
فاصله گرفته است .ب ه گونهای که تنوعی از الگوهای شکلگیری
مناطق با ویژگیها و الزاماتی کموبیش متفاوت قابل مشاهده
اس��ت (Baily & Turok, 2001: 679؛ مشفقی .)39 :1391 ،این
پدیده را میتوان حاصل گرایشهای متأثر از "شهرنشینی_ منطقه
محور"دانست (مهدیزاده .)31 :1383 ،روند فزاینده جهانی شدن،
اقتصاد جهانی و فرایندهای بیرونی گسترش اراضی شهری ناشی از
کاهش یکنواخت هزینههای حملونقل و توزیع خدمات عمومی
سبب شده است تا امروزه تعریف ،تبیین و شناسایی انواع مناطق
شهر بنیاد ب ه طور فزاینده در ادبیات برنامهریزی منطقهای مورد
توجه قرار گیرد ( .)Takatoshi, 1997: 333; zhang, 2013: 193علت
این امر ،سطوح تمرکز شهری حاصل تعادل میان نیروهای رو به
بیرون  1و نیروهای تجمعی 2است .این درواقع فرایندی است که
درنتیجه آن تمركز فعالیتها ،جمعیت ،عملكردها و جریانها
اتفاق میافتد و با قطبی شدن اجتماعی و پرا كندگی فضایی همراه
است ( .)Tabuchi, 1998: 333; bloom et al, 2008: 772ریشه این
دست مطالعات و تحقیقات را میتوان در جریانهای منتسب به
حوزه منطقهگرایی کالنشهری که در اوایل قرن بیستم شروع شد،
دانست (Henton, 2001: 391; Miller, 2002: 90; Basolo,2003:
 .)447به عبارتی میتوان گفت ،نظام نوین سازمانیابی مناطق
فراتر از طبقهبندی سنتی شهر مرکزی و حومه میگنجد و نیازمند
بازتعریفی واقعگرایانه و عملیاتی است .واقعگرایانه از این حیث که
پیش روی نظامهای
توجیه کننده فرایندهای کنونی و روندهای ِ
منطقهای باشد و عملیاتی از ایــن حیث که قابلیت شناسایی،
تحدید و تثبیت نوع مناطق و از آن رهیافت ،تعیین شخصیت هر
نوع منطقه و برنامهریزی برای آن را موجب شود.
پژوهش حاضر قصد دارد با در نظر داشتن هر دو ویژگی واقعگرایی و
عملیاتی بودن ،فرایندی برای شناسایی و تعیین محدوده مناطق
شهر بنیاد در مقیاس استانی ارائه نماید .برای این منظور پس از
مطالعه ادبیات نظری ،اصطالحات رایج در مورد مناطق شهر بنیاد
مورد وا کاوی قرار گرفته و سپس با توجه به ویژگیهای شهرهای
استان ف��ارس ،ن��وع مناطق شهر بنیاد ممکن و محتمل استان
تشخیص داده شده و تعریفی دقیق از آنها ارائه میشود .در نهایت
نسبت به شناسایی و تعیین محدوده مناطق شهر بنیاد استان
فارس اقدام شده و نتیجه با تقسیمات سیاسی منطبق شده است.
 .2مبانی نظری
مطالعات صورت گرفته در ارتباط با نظامیابی سیستمهای شهری
حکایت از این دارد که الگوهای نوین نظامیابی مناطق ،دیگر با
فرایندهای مکان مرکزی کریستالر و الگوهای مبتنی بر مدل سنتی
مرکز _ پیرامون قابل تفسیر نیست (Krugman,1991: 483; Taylor,
ً
 .)2010: 283-286چرا که این انگارهها اساسا قادر به توجیه فضای
نه��ای اقتصادی
نه��ای اطــاع�اـت ،ج��ری��ا 
جریانها شامل ج��ری��ا 
1 Dispersion force
2 Agglomeration force

دورب���رد و  ...نمیباشند .بازتعریفی از فرایندهای شکلدهنده
به نظامیابی سیستمهای شهری بیانگر وجود دو نوع فرایند در
شکلگیری سیستمهای شهری میباشند (.)Taylor, 2007: 2083
روابط میان شهرها با حوزه نفوذشان و روابط خدماتی شهرهای
مجاور و یا نزدیک به هم در زمره روابطی قرار میگیرند که در مقیاس
ناحیهای تعریف میشوند .این روابط را میتوان در تناظر با مدل
مکان مرکزی و مدلهای سلسله مراتبی مبتنی بر وابستگیهای
اقتصادی_ خدماتی رو به مرکز دانست (Schwanen et al, 2004:
 .)313نــوع دوم رواب��ــط ،ق�اـئـ�ل ب��ر رواب���ط شبکهای و بیمقیاس
میان شهرها و مناطق است .این فرایندها از غالب وابستگیهای
خدماتی خــارج شده و بیشتر مبتنی بر رقابتپذیری اقتصادی،
رواب��ط اقتصادی دوربــرد ،جریانهای اطالعات و رواب��ط مکمل و
همافزای مناطق میباشند (Meijers, 2007: 247; Batten, 1995:
.)319; Reggiani & Rietveld, 2010: 1
3
تیلور از این رابطهها به ترتیب با عنوان شهر _حومهای و شهر _
منطقهای 4یاد میکند .گفتنی است یک شهر یا یک منطقه شهری
میتواند هر دو نوع روابط شهر _حومهای و شهر _منطقهای را دارا
باشد .علیالقاعده ،رابطههای شهر _حومهای محلی5و در سطوح
پایینتری از نظامیابی مناطق تأثیرگذار است و رابطههای شهر _
منطقهای جهانی6و در سطوح فوقانی نظامیابی مناطق تأثیرگذار
اس��ت (زبــردســت و حــاجـیپــور111 :1388 ،؛ مــهــدیزاده:1383 ،
.);25Taylor, 2006: 250;Taylor,2010: 2811-2812
بر این اساس اشکال مختلف مناطق شهر بنیاد متأثر از فرایندهای
فضایی تشریح شده به وج��ود میآید (Novak&Sykora, 2007:
 .) 150ب ه طور کلی میتوان از سه عامل جمعیت ،تعامالت میان
شهرها و موقعیت استقرارشان ب ه عنوان فصل مشترک تعاریف
مختلف از انواع مناطق شهر بنیاد نام برد .از نظر ساختار فضایی نیز
ب ه طور کلی الگوی مناطق را میتوان حاصل نشست منطقه مورد
مطالعه در صفح ه مختصاتی با محورهای مختصات "تک هستهای
_ چندهستهای" و یا"متمرکز _ پرا کنده" دانست .در نتیجه انواع
مناطق شناسایی شده بر اساس فرضیههای تمرکز _ پرا کندگی و
تک هستهای _چند هستهای احراز هویت میگردند (&Meijers
 .)Burger,2009:36جدول  1انواع مناطق شهر بنیاد و تعاریفشان را
به اختصار نشان میدهد .همان طور که در جدول قابل مشاهده
اس��ت ،اشـتــرا ک مفهومی و یا همپوشانی زی ــادی میان برخی از
ً
مفاهیم دیده میشود که عمدتا ناشی از عوامل زیر میباشند:
 -1انتزاعی یا حدسی بودن برخی مفاهیم ،بدینترتیب که برخی
مفاهیم ممکن است کمتر عینیت داشته باشند و بیشتر بر اساس
پیشبینی روندهای کنونی و یا ایدهپردازی صاحبنظران امر خلق
شده باشند.
 -2تنوع موضع ظهور این پدیدهها ،صاحبنظران را بر آن میدارد
که عناوین متعددی را به کار گیرند.
 -3تفاوت و جابجاییهای زبانی و فنون مختلف ترجمه ،تعابیر
Town-ness
City-ness
Local
Global

3
4
5
6

متفاوتی را شکل میدهد .به عبارتی دیگر ،گاهی معادلی اصیل
برای یک اصطالح یا واژه در زبان مقصد نمیتوان یافت.
به همین دلیل در سطوح توضیحات جدول  ،1مواردی مشاهده
میشود که داللت بر مقیاسهای مختلفی از سطوح ناحیهای تا
منطقهای و حتی کالن منطقهای مینماید .همچنین مــواردی

ً
میتوان یافت که الزاما تعبیر مشخصی از آن ارائه نشده و یا تعابیر
متفاوتی از آن ارائه شده است .از این رو برای شناسایی و تعیین
م��ح��دود هه��ای گ��ون�� هه��ای ارائ���ه ش���ده ،تفسیر مفاهیم و تدقیق
شاخصهای آنها ضروری مینماید.

جدول  :1اصطالحات اندامشناسی مناطق شهر بنیاد

1

 مفهومی دوگانه (خرد و کالن) (اسدی و زبردست1389،به نقل از):Shumsky,1998: ترا کم شدید مردم و فعالیتها (اسدی و زبردست1389،به نقل از):hakim,2000: یک شهر مرکزی اصلی و پیرامون و اقمار وابسته آن (کاظمیان)1383 ، نظام متمرکز شهر _ حومه ای (کاظمیان)1383 ، مال ک تعیین محدوده کالنشهرها :جمعیت شهر مرکزی و فاصله زمانی پیرامون آن (شکویی،199 :1385؛اسدی و زبردست1389،به نقل از)Caves,2005 :
 -باالترین مقیاس شهری

کالنشهر
ابرشهر

”“Metropolis
”“Mega city

ن ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــی ـ ـ ـ ـ ــه
کالنشهری
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــط ـ ـ ــق ـ ـ ــه
کالنشهری

”“Metropolitan area
”“Metropolitan region

منظومه شهری
مجموعه شهری

”“Conurbation

 پیوستگی کالبدی یا وجــود زمینههای پیوستگی کالبدی مناطق _ محدودهای دارایشخصیت شهری (مهدیزاده 19 :1383؛ )Geddes, 1915
 یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی مابین آن (شورای عالی:1388،)106

تجمع شهری

”“Urban agglomeration
”“Town group
”“Standard Urban Area

 قلمروهای پیوسته جمعیتی با سطح ترا کم مسکونی شهری_ یک یا چند شهر بــزرگ وتعدادی شهرها و شهرکها و روستاهای کوچک (اسدی و زبردس،ت1389،به نقل ازHutchi� :
)son,2009
 مراحل آغازین شکلگیری منطقه عملکردی شهری (اسدی و زبردست 1389 ،به نقل از:)Ibid
 -مجموعهای از شهرها(کوچک و متوسط) با مجاورت نسبی (.)Singh, 2014

 دارای یک شهر یا شهرهای متعدد (اسدی و زبردست 1389 ،به نقل از)Shumsky,1998 : یک کل اقتصادی یکپارچه (کاظمیان)1383 ، شهر منطقه (اسدی و زبردست1389 ،به نقل از)Dickenson,1964 : غلبه شهر مرکزی (مهدیزاده)1383 ، -ترا کم و سفرهای آونگی (صرافی.)1383 ،

” - “Functional urban regionنظامهای شهری روزانه حاصل تجلی سفرهای روزانه آونگی ()Hall, 2001
 فعالیتهای اقتصادی درونزا (مهدیزاده)1383 ،”“Daily Urban Area
مــنــطــقــه شــهــری
 - “Polynucleated urban reوجود چندین شهر مرکزی در یک ناحیه مشخص ()Hall & Pain, 2006عملکردی
 به لحاظ تاریخی مستقل و به لحاظ سیاسی و اداری وابسته ()Pasione, 2001”gion
مــنــطــقــه شــهــری
 عدم غلبه شهر مرکزی ()Hall & Pain, 2006چندهستهای ”“Polycentric urban region
 الگوی توسعهیافته منطقه کالنشهری بدون الزام به وجود کالنشهر در مرکز (مهدیزاده،”“Multicore city region
شهر _ منطقه
)1383

”“City region

مگالوپلیس
(زنجیره شهری)

”“Megalopolis

 بزرگترین مقیاس فضایی مناطق شهر بنیاد _ مجموعهای غیر منفصل از شهرستانهایکالنشهری (اسدی و زبردست 1389 ،به نقل از)Pitzl, 2004 :
 نتیجه همجواری فضایی شهر منطقههای کارکردی منفصل (اسدی و زبردست1389،بهنقل از)Parr, 2007; Pasione, 2001 :
 -آستانه جمعیتی چند دهمیلیونی (کاظمیان)1383 ،

 حاصل توسعه فضایی شهر منطقهها ()Hall & Pain, 2006”“Mega city region
ً
ابرشهر _ منطقه  - “polycentric mega city re-پدیدهای غالبا آسیایی (اسدی و زبردست)1389 ،
(چندهستهای)
 -مگالوپلیس آسیایی (اسدی و زبردست)1389 ،

”gion

ابر منطقه

 حاصل پیوند شبکههای بزرگی از نواحی کالنشهری (اسدی و زبردست1389،به نقل از:) Hutchison,2009 “Mega region/ super re بازتعریف منطقهبندی مناطق بزرگ مقیاس بر اساس مجموعهای از ویژگیهای مشترکشان”gion or megas
()Ibid

 1ساختار اصلی این جدول از مقالهای با عنوان "گونهشناسی مناطق شهر بنیاد" استخراج شده است که با تأسی از سایر منابع بیان شده ،مباحثی به آن
اضافه شده است.
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شهر-منطقهای()Town-ness

شهر _حومهای ()City-ness
شهر _ منطقهای()Town-ness

شهر_حومه ای ()City- ness

فرایند نظامیابی
سیستم

عنوان منطقه شهر بنیاد

توضیحات
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نظر به اینکه در پژوهش حاضر دو گون ه "تجمع شهری "1و "مجموعه
شهری "2در استان فارس شناسایی شده ،در ادامه تعریف عملیاتی
این دو گونه تشریح میشود.
فرهنگ کمبریج ”Agglomeration“ ،را مــعــادل "گ ــروه بــزرگــی از
چیزهای مختلف که گرد هم آورده شدهاند” دانسته اس��ت .در
فرهنگ لغت دهخدا از “تجمع” ب ه عنوان “گرد آمدن و جمع شدن”
تعبیر ش��ده اس��ت .تجمعهای شهری ،گسترهای شهری3است
که شامل یک شهر و روستاهای اطرافش و کانونهای جمعیتی
الحاقی بیرونی 4آن و دو یا چند شهر از نظر فیزیکی نزدیک به هم
میباشد .مراد از الحاقات و کانونهای جمعیتی بیرونی(،)OGs
واح��ده��ای جمعیتی منفردی میباشند که در نزدیکی شهر یا
شهرهای مرکزی استقرار مییابند و از نظر تأسیسات زیرساختی
و خدماتی به آن شهر یا شهرها وابستهاند (.)Singh, 2014: 164
ازجمله این کانونها میتوان به دهکدهها ،کمپهای دانشگاهی،
نواحی فعالیتی یا تجاری مجزا از شهر ،پادگانها و اردوگـ�اههــای
نظامی و  ....اشاره نمود .بهطور کلی میتوان گفت ،تجمعهای
شهری عبارت اس��ت از مجموعهای از شهرها و روستاها که در
مجاورت نسبی فضایی استقراریافتهاند و در تعامل نسبی با یکدیگر
ً
قرار داشته و از نظر جمعیتی ترا کم نسبتا باالیی دارند (مهندسین
مشاور مآب.)1393 ،
در این تعریف دو معیار اصلی موقعیت نسبی استقرار شهرها از نظر
نزدیکی و مجاورت شهرها و جمعیت ب ه عنوان الزامات شکلگیری
یک تجمع شهری بیان شده است .از نظر فاصله فیزیکی ،تجمع
شهری در آستانهای است که تعامالت اجتماعی _ اقتصادی میان
کانونها را ممکن میسازد و میتوان پیشبینی نمود ،در طی چند
ً
دهه آتی ناحیهای کامال شهری شکل خواهد گرفت .این ارتباطات
میتواند یکی از انواع رفتوآمدهای سنتی( 5رفتوآمدها از نواحی
پیرامونی به شهر اصلی) ،رفتوآمد مبادلهای( 6رفتوآمدها از شهر
اصلی به نواحی پیرامونی) ،رفتوآمدهای ضربدری( 7رفتوآمد
میان بخشهای مختلف نـ�واحـ�ی پیرامونی)باشد (Burger et
 .)al,2011: 162هرچه ارتباطات از روابــط سنتی فاصله گرفته و
به روابــط ضربدری گرایش بیشتری نشان دهــد ،منطقه شهری
پویاتری را نشان میدهد (Tate et al, 2005: 291-293; Burger et
 .)al,2011: 163از نظر آستانه جمعیتی الزم برای شکلگیری یک
تجمع شهری ،کل جمعیت شهری محدوده نباید از  20هزار نفر
کمتر شود (.)Sharma, 2012: 120
همچنین در فرهنگ کمبریج “ ”Conurbationرا به ترتیب معادل
" ناحیهای شهری شامل جمعیتی زیاد با چندین شهر کوچک که
در حال رشد و اتصال به یکدیگر هستند ".دانستهاند .فرهنگ لغت
دهخدا نیز "مجموعه" را به عنوان "گرد آمده و جمع شده” تعبیر
Urban Agglomeration
Conurbation
Urban spread
)Outgrowths(OGs
Traditional commuting
Exchange commuting
Criss-cross commuting

1
2
3
4
5
6
7

کرده است .مجموعه شهری محدودهای است جغرافیایی که از
یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی مابین
آنها تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی
دارای یکپارچگی اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی بوده و الزم است
تحت مدیریت یکپارچه باشد (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی
و معماری .)106-109 :1388 ،مجموعههای شهری به سه گروه
مطابق جدول زیر طبقهبندی میشوند:
جدول  :2انواع مجموعه شهری
مجموعه
شهری میانی

جمعیت شهر مرکزی بین  200تا  500هزار
نفر باشد

مجموعه
شهری بزرگ

جمعیت شهر مرکزی بین  500هزار تا یک
میلیون نفر باشد

منطقه
کالنشهری

جمعیت شهر مرکزی بیش از یک میلیون
نفر باشد

مأخذ :دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری109-106 :1388 ،

طبق ای��ن تعریف ،م��ح��دوده هر مجموعه شهری باید به صورت
یک واحــد سرزمینی به هم پیوسته بــوده و ایــن مــحــدوده نباید
از مــرز استانی که شهر مرکزی مجموعه شهری در آن قــرار دارد،
فراتر رود .همچنین کوچکترین واحد سرزمینی تشکیلدهنده
مجموعههای شهری ،بخشها هستند .شهر مرکزی مجموعه
شهری بزرگترین شهر واقــع در محدوده مجموعه شهری است
که طبق آخرین سرشماری کشور حداقل  200هــزار نفر جمعیت
دارد و در محدود ه شعاع عملکردی خود حداقل با دو شهر دیگر
یکپارچگی اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی باالیی دارد .محدوده
شعاع عملکردی یک شهر مرکزی حداقل  35کیلومتر یا حداقل 30
دقیقه از نظر فاصله زمانی است.
 .3روششناسی
در این پژوهش با بررسی تنوع اصطالحات مورد استفاده در زمینه
مناطق شهر بنیاد ،فرایندی برای شناسایی اینگونه مناطق در
کشور ارائه میشود .این تحقیق از نقطهنظر پارادایمهای تحقیق،
اثباتگرایانه و از نوع تحقیقات شناختی است .نوع روش تحقیق،
تحلیل دادههای ثانویه یا فرا تحلیل است(کیوی.)134-93 :1391 ،
همچنین اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی جمع آوری
شده است .در نهایت بر اساس فرایند معرفی شده ،مناطق شهر
بنیاد استان فارس استخراج و تشریح شده است .در ادامه با توجه
به مطالعات صورت گرفته در مبانی نظری ،مهمترین معیارها و
شاخصها به منظور تعیین مناطق شهر بنیاد8شناسایی شده و
نحو ه کاربست آنه ا بهطور عملیاتی توضیح داده شدهاند.
بررسی تحقیقات مرتبط نشان میدهد که ،شاخصهای مختلفی از
 8با توجه به تعاریف ارائه شده در مبانی نظری و همچنین شناخت
حاصل از استان فارس ،تنها دو نوع انبوه شهری در استان قابل تشخیص
است :مجموعه شهری و تجمع شهری .به همین منظور تنها این دو نوع
مناطق شهر بنیادمورد بحث قرار گرفتهاند.

جمله شاخصهای نزدیکی ،1توپولوژیکی ،2مجاورت ،3اجتماعی_
اقتصادی ،4سیاستگذاری ،5ویژگیهای طبیعی ،جمعیت ،فرم
تاریخی ،نیروی کار و نفوذپذیری 6برای تعیین مناطق شهر بنیاد
مال ک عمل قرار گرفته است (Zhang, 2013: 194; Palivos & Wang,
 .)1996: 648; Geri et al, 2010: 379; Tate et al, 2005: 290-293در
این پژوهش سه زمینه اصلی که مورد تأ کید غالب مطالعات مرتبط
بوده ،مدنظر قرار گرفته است.
نخستین معیار جمعیت شهری اســت .هرچند تعاریفی متعدد
از آستانه جمعیتی مــورد نیاز بــرای شکلگیری اینگونه مناطق
بیان شده اما وجــود پهنههای مترا کم جمعیتی ب ه عنوان اصل
انکارناپذیر شکلگیری اینگونه مناطق مطرح است (کاظمیان،
.)44-41 :1383
•تمرکز جمعیت :برای محاسب ه این معیار از سه شاخص جمعیت
سکونتگاههای شهری ،ترا کم جمعیتی و میزان شهری شدن
سکونتگاهها استفاده شده است.
•جمعیت سکونتگاههای شهری :آستانه جمعیت شهر مرکزی
برای مجموعه شهری 200هزار نفر و برای شهر اصلی تجمعهای
شهری  50هزار نفر است.
•شاخص میزان شهری شدن سکونتگاهها :این شاخص شدت
گرایش به شهری شدن را درگذر زمان میسنجد .فرمول زیر نحو ه
محاسب ه این شاخص را نشان میدهد:

شدت شهری شدن

Proximity
Topological
Neighbourhood
Socioeconomic
Policy Guidance
Imperviousness

1
2
3
4
5
6

 .4قلمرو پژوهش
استان فــارس با مساحتی معادل 122ه ــزار و 778کیلومترمربع،
چهارمین استان پهناور کشور است .بر اساس آخرین تقسیمات
کشوری (سال  ،)1393استان فارس به  ۲۹شهرستان 102 ،شهر،
 84بخش و  ۲۰5دهستان تقسیم شده است .جمعیت این استان
طبق سرشماری جمعیتی سال  ۱۳90مرکز آمار ایران معادل چهار
7 Net work Analysis
 8برای آشنایی با نحوه محاسبه فاصله زمانی میان شهرها ،نگاه شود
به راهنمای آمایش استانهای کشور.1385 ،
 9سازمان حملونقل و راهداری جاده اطالعات تعداد سفر ،مسافر و
همچنین تعداد و وزن کاالهای جابجا شده میان کانونهای جمعیتی را
استخراج مینماید .گفتنی است این اطالعات تنها جابجاییهای صورت
گرفته از طریق پایانههای بار و مسافر را شامل میشود ،در صورتی که حجم
قابل توجهی از تعامالت میان شهرها به خصوص در فواصل نزدیک به
صورت غیررسمی صورت میگیرد.
10 Polygon
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در این فرمول  P1میانگین جمعیت در هر سلول در سال مبدأ و P2
میانگین جمعیت در هر سلول در سال مقصد است .حاصل این
فرمول عددی بین یک تا منفی یک است که هرچه نتیجه به عدد
یک نزدیکتر ،شدت شهری شدن بیشتر ،چنانچه حاصل صفر
باشد ،یعنی تغییری درروند شهری شدن ایجاد نشده است و ا گر
به عدد منفی یک نزدیکتر باشد ،یعنی شدت شهری شدن درگذر
زمان کوچکشده است .گفتنی است این شاخص در شناسایی
مناطق شهر بنیاد مؤثر نمیباشد بلکه در تحلیل ابعاد شکلگیری
مناطق دارای اهمیت است.
معیار دوم “مجاورت منطقی” و آنچه فاصله منطقی رفتوآمد
به نظر میرسد ،است .ب ه طور کلی دامنهای در بازه زمانی  30تا
 60دقیقه و  30تا  120کیلومتر مورد تأ کید نظریهپردازان مختلف
بوده است (صرافی1379 ،؛ ;Baily & Turok, 2001; Batty, 2001
.)Batten, 1995; Kloosterman & Musterd, 2001
ترا کم سکونتگاههای شهری :طبق این شاخص درواقــع هر چه
تعداد سکونتگاههای شهری در واحــد زمین بیشتر باشد ،ترا کم
باالتر و درنتیجه سطح مورد نظر پتانسیل بیشتری برای تشکیل
مناطق شهر بنیاد را دارا است .برای محاسبه این شاخص از تابع

 Densityدر نرمافزار  Arc GISاستفاده شده است.
•فاصله شهرها از یکدیگر :در ایــن پژوهش فاصله زمانی 45
دقیقه مال ک عمل بوده است .برای محاسبه فواصل شهرها از
منطق تحلیل شبکهای 7در نرمافزار  GISاستفاده شده است.8
مـ�عیـــ�ار سـ��وم "ســطــح تــعــامــات و رواب ـ ــط مــتــقــابــل ب ـیــن م ــرا ک ــز و
اندازهگیریها"است (رستم پور55 :1381 ،؛.)Davoudi, 2003: 986
هرچند تهیه اطالعات مورد نیاز این دسته تحلیلها چه در جهان و
چه در کشور با دشواریهایی همراه استDavoudi, 2003: 986;( 9
.) Green, 2007: 2085
•پیوند کاالیی و مسافر  :ب ه منظور محاسبه این شاخصها،
میزان جابجایی بار و مسافر بین شهرها مال ک عمل قرار گرفته
اســت .شدت تعامالت میان شهرهای یک منطقه شهر بنیاد
بیانگر پویایی فضایی آن منطقه خواهد بود.
•پیوند خدماتی :ب��رای تشخیص ارت�بــ�اط��ات و وابستگیهای
خدــم��اتـ�ی ،ن��وع و شــع�اـع خــدم�اـترسـ�ان��ی خــدمــات مــوجــود در
شهرهای مناطق شناسایی شــده مــورد ارزیــابــی قــرار میگیرد.
با توجه به نسبت بـ�رخ��ورداری شهرها از خدمات ،زمینههای
وجود وابستگیهای خدماتی شهرها تعیین میگردد .خدماتی
که در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از :خدمات
گردشگری _ تفریحی (شامل هتل و فضای سبز در مقیاس کالن)،
خدمات حملونقل (شامل پایانه و فرودگاه) ،خدمات درمانی
(شامل بیمارستان) و خدمات آموزشی (شامل آموزش عالی).
در نهایت با رویهمگذاری الیههای پهنهای 10فوق در نرمافزارArc
 GISمحدودههایی که بیشترین پتانسیل را دارند ،مشخص شده
است .سپس در محدودههای شناسایی شده پارامترهای آستانه
جمعیتی بیان شده برای شهر مرکزی و وجود راه و تعامالت بین
شهرها ،بررسی شده و مجموعهها و تجمعهای شهری استخراج
گردیدند .در نهایت ب ه منظور تدقیق مــرز سیاسی مناطق شهر
بنیاد ،تمامی دهستانهایی که شهرهای استخراج شده در آنها
قرار گرفتهاند ،جزو محدود ه مناطق شهر بنیاد ب ه حساب آمدهاند.

میلیون و  596هزار و  658نفر میباشد که سه میلیون و  137هزار
و  494نفر در نقاط شهری و یک میلیون و  463هزار و  231نفر در
نقاط روستایی زندگی میکنند .مرکز استان فــارس ،شهر شیراز
است که بر اساس سرشماری جمعیتی سال ۱۳90مرکز آمار ایران،
یک میلیون و  460هزار و  665نفر جمعیت داشته و ششمین شهر
پرجمعیتایران و نخستین شهر پرجمعیت استان میباشد .پس
از شیراز شهرهای مرودشت ،جهرم و فسا قرار گرفتهاند که به لحاظ
جمعیتی فاصل ه زیادی با شهر نخست دارند.
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 .5یافتههای تحقیق
با توجه به فرایند ارائه شده در بخش روششناسی ،در این بخش
به تعیین مناطق شهر بنیاد استان فــارس پرداخته میشود .به
منظور حصول شناخت در زمین ه تمرکز جمعیت در سطح استان،
نقشههای جمعیت شهرها ،ترا کم جمعیتی استان و شدت شهری
شدن سکونتگاهها تهیه شده است .با توجه به نتایج خروجیها
تنها شهر شیراز با جمعیتی معادل یک میلیون و  460هزار و 665
نفر ،در دست ه شهرهای باالی  200هزار نفر قرار میگیرد و پتانسیل
تشکیل مجموعه شهری را دارا میباشد .از آنجایی که این شهر،
جمعیتی بــاالی یک میلیون نفر دارد ،کالنشهر محسوب شده و
در ارتباط با شهرهای اطراف خود (در صورت وجود سایر شروط)،
مجموعه شــهــری شــیــراز (منطق ه کالنشهری شــیــراز) را تشکیل
میدهند.
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محدودهها به عنوان مکانهای بالقوه تجمعهای شهری قابل
شناسایی میباشند.
در گام دوم ترا کم سکونتگاههای شهری در استان بررسی میگردد.
تصویر  2زیر پهنههای ترا کمی استان فارس را نشان میدهد.

تصویر :2ترا کم سکونتگاههای شهری سال 1393

در گام س��وم ،نسبت به روی هم ان��دازی نتایج گامهای نخست
و دوم اق��دام شده است .بر این اساس محدودههایی که هم به
لحاظ جمعیتی و هم به لحاظ ترا کم سکونتگاهی بــرای تجمع
ً
شهری شرایط نسبتا مناسبی دارند ،شامل شهرهای فسا_جهرم،
آبـ ــاده_ اقــلــیــد ،الر_ گ ــراش ،کـ ــازرون_ ن��ورآب��اد و نـیــ�ریـ�ز_ استهبان
میشود(تصویر.)3
در ادامه تالش میشود به تشریح معیارهای کنترلی چون جمعیت
شهرهای اصلی ،فاصله و تعامالت در هریک از محدودههای تعیین
شده پرداخته شود تا از آن طریق نسبت به تثبیت و یا حذف آن
محدوده اقدام گردد.

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران

تصویر :1ترا کم جمعیتی سال 1393

ن طور که در تصویر  1مشخص است ،ترا کم جمعیتی در اطراف
هما 
شیراز نسبت به سایر نقاط استان بسیار زیاد بوده (باالی  25نفر در
هکتار تا  53نفر در هکتار) است .سایر شهرهای پرجمعیت استان
شامل شهرهای مرودشت ،جهرم و فسا میشود که با اختالفی
فاحش با شهر نخست استان (شیراز) در رتب ه دوم ،سوم و چهارم
قرار گرفته و جمعیتی باالی صد هزار نفر دارند .شهرهای كازرون،
الر ،فیروزآباد ،داراب ،آباده ،نورآباد و نیریز با جمعیتی بین پنجاه
تا صد هزار در رتبههای بعدی جمعیتی قرار دارند .در نقش ه ترا کم
جمعیتی غالب محدودههایی که دارای ترا کم جمعیتی باال ( 10تا
 25نفر در هکتار) میباشند ،این شهرها را شامل میشوند .این

تصویر :3تجمعها و مجموعه شهری سال 1393

الف_ مجموعه شهری شیراز:
طبق قانون مصوب مجموعه شهری ،شهرهایی که در شعاع 35
کیلومتری یا در فاصل ه زمانی  30دقیقهای شهر مرکزی قرار گرفتهاند،
جزو مجموعه شهری به حساب میآیند .با توجه به محاسبات
صورت گرفته ،شهرهای خانه زنیان ،زرقــان ،شهر صدرا و لپویی

دارای این شرایط میباشند .اما با توجه به لزوم بررسی سایر عوامل
مهم چون جمعیت و نقش شهرهای اطراف و میزان ارتباط آنها با
شهر مرکزی ،شهرهای داریــان ،مرودشت و کوار نیز جزو مجموعه
شهری ب ه حساب میآیند .شهر مــرودشــت ب ه عنوان شهر دوم
استان با جمعیت  138هزار و  649نفر در فاصله  32دقیقهای شیراز
ً
قرار دارد و به لحاظ عملکردی کامال با شیراز در تعامل میباشد.
شهر کوار نیز با جمعیت  26هزار و  342نفر در تعامل با شهر مرکزی
در فاصل ه  40دقیقهای آن قرار دارد.

ب_ تجمع شهری فسا_جهرم:
شهرهای فسا_جهرم از مهمترین شهرهای استان فارس میباشند
که پس از شیراز و مرودشت در رتبههای بعدی به لحاظ جمعیتی
قرار دارند .نوبندگان ،زاهدشهر ،قطبآباد و میانشهر سایر شهرهایی
هستند که در نزدیکی این دو شهر قرار گرفتهاند .در زیر گراف فاصل ه
زمانی و مکانی شهرهای واقع در تجمع شهری از دو شهر اصلی فسا
و جهرم ارائه شده است .دو شهر اصلی در فاصله  89کیلومتری از
هم قرار دارند که این مسافت در حدود یک ساعت طی میشود.
البته الزم به توضیح است که به دلیل قرارگیری شهرهای قطبآباد
و زاهد شهر در میان دو شهر اصلی ،حداقل فاصل ه مورد نظر صادق
خواهد بود.

تصویر :4فاصله زمانی شهرهای مجموعه شهری شیراز برحسب
دقیقه -نگارندگان

تصویر :5شدت روابــط خدماتی شهرهای مجموعه شهری شیراز -
نگارندگان

بــررســی جریانات میان شهرهای فسا و جهرم نشان میدهد،
در سال  1390درمجموع  59هزار و  683مسافر بین این دو شهر
جابجا شدهاند 27 .هزار و  731نفر نیز میزان جابجایی مسافر در
سایر شهرهای تجمع شهری با یکدیگر و با دو شهر اصلی میباشد.
میزان جابجایی بار بین دو شهر اصلی  711تریلر و در سایر شهرها
 875تریلر است.

تصویر :7شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری فسا_جهرم -
نگارندگان
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در ارتباط با تعامالت میان شهرهای این مجموعه شهری طبق آمار
سال  1390سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور 69 ،هزار
و  153تریلر از شیراز به شهرهای مجموعه شهری و  50هزار و 297
تریلر از شهرهای مجموعه شهری وارد شیراز شدهاند .در ارتباط
با جابجایی مسافر نیز باید گفت یک میلیون و  657هزار و 304
مسافر از شیراز به شهرهای مجموعه شهری و دو میلیون و 458
هزار و  205مسافر از شهرهای مجموعه شهری وارد شیراز شدهاند،
یعنی درمجموع در شهر شیراز طی سال  ،1390چهار میلیون و 115
هزار و  509نفر جابجایی مسافر وجود داشته است .با توجه به این
اطالعات ،وجود پیوند شدید عملکردی بین شهرهای مجموعه
ً
شهری با شهر مرکزی (شیراز) کامال مشهود است.

تصویر :6فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری فسا_جهرم برحسب
دقیقه  -نگارندگان
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پ_ تجمع شهری آباده_اقلید:
شهرهای صــغــاد ،بهمن ،ســورمــق سایر شهرهای واق ــع در این
تجمعشهری هستند که در فاصل ه کمی از شهرهای اصلی قرار
دارند .دو شهر اصلی در فاصله  44کیلومتری هم قرار دارند که این
مسافت در حدود  30دقیقه طی میشود .شهرهای صغاد و بهمن
در فاصله  15دقیقهای از شهر آبــاده و شهر سورمق در فاصله 20
دقیقهای از هر دو شهر اصلی در مرکز تجمع شهری قرار دارد.

تصویر  :8فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری آباده_ اقلید برحسب
دقیقه -نگارندگان
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در تجمع شهری آباده_ اقلید باید گفت که در سال  1390درمجموع
 127هزار و  725مسافر بین این دو شهر جابجا شدهاند 1000 .نفر نیز
میزان جابجایی مسافر در سایر شهرهای تجمع شهری با یکدیگر
و با دو شهر اصلی میباشد .میزان جابجایی بار بین دو شهر اصلی
 755تریلر و در سایر شهرها هفت هزار و  654تریلر است.

تصویر  :11شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری الر_ گراش -
نگارندگان

ث_ تجمع شهری کازرون_نورآباد:
شهرهای کازرون_ نورآباد به لحاظ جمعیتی در رتبههای پنجم و
دهم شهرهای استان قرار دارنــد .در کنار این دو شهر ،شهرهای
خشت ،خــومـهزار ،قائمیه ،کنار تخته ،مصیری و نــودان در این
تجمع قرار گرفتهاند .دو شهر اصلی از هم  61کیلومتر فاصله دارند
که این مسافت در حدود  41دقیقه طی میشود .البته گفتنی است
که شهرهای قائمیه و خومهزار بهعنوان شهرهای واسط در میان
دو شهر اصلی این تجمع قرار گرفتهاند و فاصل ه سی کیلومتری بین
شهرها رعایت شده است .در این تجمع شهری هفت هزار و 209
نفر و سه هزار و  115تریلر میان شهرهای کــازرون و نورآباد جریان
داشتهاند.
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تــصــویــر  :12فــاصــلــه زم ــان ــی شــهــرهــای تــجــمــع ش ــه ــری کـ ـ ــازرون_
نورآبادبرحسب دقیقه  -نگارندگان
تصویر  :9شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری آباده_ اقلید
 -نگارندگان

ت_ تجمع شهری الر_ گراش
شهرهای اوز ،خــور و لطیفی سایر شهرهای ایــن تجمع شهری
میباشند .دو شهر اصلی در فاصله  19کیلومتری از هم قرار دارند
که این مسافت در حدود  13دقیقه طی میشود .میزان مسافر و
بار جابجا شده در بین تجمع شهری گراش_ الر  24هزار و  304نفر و
هزار و  643تریلر بوده است.

تصویر  :10فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری الر_ گراش برحسب
دقیقه  -نگارندگان

تصویر  :13شدت روابــط خدماتی شهرهای تجمع شهری کــازرون_
نورآباد -نگارندگان

ج_ تجمع شهری نیریز_ استهبان:
ارتباط بین شهرهای اصلی این تجمع شهری از طریق راه اصلی و
در سایر شهرها از طریق راههای فرعی برقرار میشود .در کنار این دو
شهر ،شهرهای ایج ،قرهبالغ و ششده نیز میتوانند جزو پهنه تجمع
شهری قرار بگیرند.
فاصله شهرهای اصلی این تجمع شهری ،از یکدیگر  45کیلومتر،
معادل  32دقیقه است .بررسی جریان بار و مسافر میان شهرهای
نیریز و استهبان بیانگر وجود ارتباطی معادل هزار و  190تریلر کاال و
 225مسافر میان این دو شهر میباشد.
در جمعبندی نهایی باید گفت ،با توجه به مطالعات صورت
گرفته ،تمامی محدودههای شناسایی شــده ،تثبیت میگردند.
بر این اساس در استان فارس یک مجموعه شهری از نوع منطق ه
کالنشهری و پنج تجمع شهری شناسایی شده اس��ت .با بررسی
ویژگیهای جمعیتی هریک از گونههای شناسایی شده ،مشخص
میشود که از لحاظ جمعیتی ،این مناطق با تعاریف ارائه شده در
مبانی نظری انطباق دارد.

تحلیل جریانهای خدماتی محدودههای شهری بیان میدارد
که به طورکلی ارتــبــاط بین شهرهای فرعیتر با شهرهای اصلی
شدید و ارتباط شهرهای اصلی با یکدیگر کم میباشد .علت این
امر تمرکز خدمات اصلیتر در شهرهای بزرگتر میباشد که منجر
به استفاده شهرهای کوچکتر از خدمت آنها میشود .بررسی
الگوی فضایی_ عملکردی و ساختار ارتباطی این محدودهها نشان
ً
میدهد که مجموعه شهری شیراز نظامی کامال تک مرکزی دارد.
همچنین از نظر شبکه ارتباطی ،ساختاری شعاعی به مرکزیت
شهر شیراز مشاهده میشود .این الگوی استقرار نقاط نسبت به
هم نیز فرایندهای رو به مرکز موجود در مجموع شهری شیراز را
تشدید مینماید .در مورد تجمعهای شهری استان فارس ،الگوی
فضایی تمامی تجمعها از ساختارهای تک مرکزی فاصله گرفته و
به ساختارهایی خوشهای یا چندمرکزی متمایل شدهاند .از سویی
دیگر ،تمامی تجمعها به ص��ورت خطی در امــتــداد شبکه معابر
اصلی استقرار یافتهاند .خطی بودن ساختار ارتباطی مانع گسترش
کالبدی بیش از حد این تجمعهای شهری میشود .زیرا با فاصله

تصویر  :14فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری نیریز _ استهبان
برحسب دقیقه  -نگارندگان

تصویر  :15شــدت رواب ــط خدماتی شهرهای تجمع شهری نیریز _
استهبان  -نگارندگان
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نام مناطق شهر
بنیاد

نام شهرستانها

جمعیت
شهر
نخست

تعداد
دهستان

جمعیت (سال )1390

تعداد سکونتگاه (سال )1390
شهر

آبادی

شهری

روستایی

جمع

مجموعه شهری
شیراز

شیراز ،مرودشت،
کوار ،سپیدان،
سروستان

1460665

19

8

265

1714444

254718

1969162

تجمع شهری
فسا_جهرم

فسا ،جهرم

114108

8

6

132

243353

74775

318128

تجمع شهری
آباده_ اقلید

آباده ،اقلید

55758

4

5

29

122229

16995

139224

تجمع شهری الر_
گراش

الرستان ،گراش

65451

3

5

28

131935

22112

154047

تجمع شهری
کازرون_ نورآباد

کازرون ،ممسنی و
رستم

89685

12

8

280

199861

97144

297005

تجمع شهری
نیریز_ استهبان

نیریز ،استهبان ،فسا

50291

4

5

157

102438

35977

138415

علمی-پژوهشی

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران

جدول  :3ویژگیهای توصیفی مناطق شهر بنیاد استان فارس  -مرکز آمار ایران ،نگارندگان

ف ــص ــل ــن ــام ــه

گرفتن از مرا کز ،هزینههای حملونقل ب ه طور فزایندهای افزایش
مییابد.
در آخر شاخص شدت شهری شدن در مجموعههای فوق مورد
محاسبه ق�رــار گرفته اس ـ�ت .بــر ایــن اس�ــاس مــش�اـه��ده مـیشــود،
بیشترین شدت شهری شدن در محدودههای شناسایی شده
به ترتیب برای تجمع شهری الر_ گراش و مجموعه شهری شیراز
اتفاق افتاده است .الزم به تأ کید است ،این شاخص گرایش نسبی،

شکلگیری محدودههای شهر بنیاد را نشان میدهد .به عبارتی
دیگر بزرگتر بودن اندازه این شاخص برای این محدودهها بیانگر
ً
پتانسیل این مناطق در شکلگیری نواحی کامال شهری است .با
مداقه در موضوع مشخص میشود هر دو منطقه یاد شده ساختار
فضایی تک مرکزی دارنــد که بالتبع توجیه کننده مراحل آغازین
توسعه منطقهای و بر اساس فرایندهای رو به مرکز است.

جدول  :4ویژگیهای ساختاری مناطق شهر_ بنیاد  -نگارندگان
ساختار فضایی

ساختار ارتباطی

شدت شهری شدن (درصد)

نام مناطق شهر بنیاد
مجموعه شهری شیراز

تک مرکزی (به مرکزیت مسلط شیراز)

شعاعی

30

تجمع شهری فسا_جهرم

چندمرکزی(دو مرکز اصلی جهرم و فسا)

خطی

21

تجمع شهری آباده_ اقلید

چندمرکزی(دو مرکز آباده و اقلید)

خطی

15

تجمع شهری الر_ گراش

تک مرکزی (با مرکزیت الر)

خطی

32

تجمع شهری کازرون_
نورآباد

ساختار بینابینی تک مرکزی_خوشهای (کازرون مرکز
اصلی و نورآباد مرکز فرعی)

خطی

21

ساختار بینابینی خوشهای_ چندمرکزی (به مرکزیت
استهبان و نیریز)

خطی

23

تجمع شهری نیریز_
استهبان
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 .6نتیجهگیری
مناطق شهر بنیاد ،تمرکزی از شهرها و کانونهای جمعیتی میباشد
که زمینههای مشترکی با یکدیگر داشته و به هم وابستهاند (از نوع
وابستگیهای اجتماعی ،اقتصادی ،ک��ارک��ردی و فضایی) .این
ویژگیهای مشترک سبب میشود که بتوان زمینههای مکملی
و البته با هدفگذاری واحد را برای آنها متصور شد .پس میتوان
گفت ،مناطق شهر بنیاد ،به دو طریق میتوانند نظام سکونتگاهی
مناطق را تحتتأثیر قرار دهند .ا گر تصمیمسازان و تصمیمگیران
این گونه مناطق را به عنوان فرصت تلقی نمایند و در جهت هدایت
فرایندهای شکل دهنده به این گونه مناطق برآیند ،میتوان شاهد
ظهور زیرمجموعههای منسجم کارکردی در نظام سکونتگاهی بود.
اشکال توسعه یافته این گونه مناطق منجر به شکلگیری منطقه
عملکردی روزان��ه ،نظام متعادل شبکهای و تخصصیابی مناطق
در قالب یک کل اقتصادی یکپارچه میشود .از سویی دیگر ،عدم
توجه کافی به این پدیدهها و منفرد دانستن هریک از سکونتگاهها،
سبب شکلگیری تناقضات کارکردی و تفرق مدیریتی و در نتیجه
اختالط در سیستم منطقه میگردد .بدین شرح که وجوه اشترا ک
میان سکونتگاهها منجر به عدم تعادل در سیستم ،تمرکز فضایی،
عدم تخصصیابی مناطق (به علت تناقضات کارکردی احتمالی
و عدم حمایت سکونتگاههای مجاور از یکدیگر) و  ...میشود.
به تعبیری اقتصادی و البته تمثیلی میتوان از حالت نخست به
عنوان صرفههای ناشی از تجمع _ که شامل صرفهجوییهای هم
مکانی ،مقیاس و شهری شدن میباشد_ و از حالت دوم به عنوان
بیصرفگیهای مقیاس _ از جمله افزایش هزینههای مربوط به
خدمات عمومی ،زیرساختها ،ازدحام و ظهور فعالیتهای مشابه
و موازیها به جای فعالیتهای مکمل و تخصصی_ یاد میشود.
انواع متفاوت گونههای مناطق شهر بنیاد ،ساختارهای متفاوتی

دارن��د .این اشکال جدید نظام سکونتگاهی منطقهای الزامات
فضایی_ عملکردی خاص خود را میطلبند .از این رو شناسایی
مناطق شهر بنیاد و تعیین نوع آنها اجتنابناپذیر مینماید .در
ادبیات برنامهریزی منطقهای جهان ،تعابیر و دستهبندیهای
متفاوتی از ایــن مناطق ارائ ــه شــده اس ــت .در ایــن مقاله ابتدا
گونهشناسی و تبارشناسی مناطق شهر بنیاد بررسی شده و سپس
نسبت به بومیسازی این مفاهیم در نظام فضایی کشور اقدام
شــده اســت .بــر ایــن اســاس چهار نــوع منطقه شهر بنیاد تجمع
شهری ،مجموعه شهری میانی ،مجموعه شهری بزرگ و منطقه
کالنشهری معرفی شده است .برای شناسایی مناطق شهر بنیاد،
شش شاخص جمعیت ،موقعیت استقرار نقاط ،پیوندهای فیزیکی
میان نقاط ،پیوندهای کاالیی و مسافر میان نقاط و وابستگی
عملکردی (خدماتی) نقاط م��ورد سنجش ق��رار گرفته اس��ت .در
نهایت با توجه به شرایط حا کم بر استان فــارس و مبانی نظری
مطالعه شده ،دو نوع منطقه شهر بنیاد (یک مجموعه شهری و پنج
تجمع شهری) در استان شناسایی شد که هر یک رویکرد تحلیلی
مشابه در عین حال مجزایی را طلب میکنند .این مناطق عبارتند
از :مجموعه شهری شیراز و تجمعهای شهری فسا_جهرم ،آباده_
اقلید ،الر_ گراش ،کازرون_ نورآباد و نیریز_ استهبان.
مطالعات تفصیلی صــورت گرفته در هریک از مناطق به بررسی
الگوی ساختار فضایی ،ساختار ارتباطی و شاخص شدت شهری
شــدن پرداخته اســت .بر ایــن اســاس نتیجه مـیشــود ،مجموعه
شهری شیراز و تجمع شهری گراش_ الر بیشترین پتانسیل را برای
ً
تبدیل شدن به مناطقی کامال شهری شده دارا هستند .مجموعه
شهری شیراز دارای الگوی فضایی_ عملکردی تک مرکزی و ساختار
ارتباطی شعاعی به مرکزیت مسلط شهر شیراز است .همچنین دو
مرکز شهرستان (به جز شیراز) مرودشت و کوار نیز در این مجموعه

•دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ( ،)1388مقررات
شهرسازی و معماری و طــر حهــای توسعه و عــمــران مصوب
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،چاپ اول ،نشر توسعه
ایران.
•رســت ـمپــور ،هوشنگ ( ،)1381تبیین ســازمــانیــابــی فضایی
سیستمهای شهری ،رساله دکــتــرای جغرافیا و برنامهریزی
شهری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس.
•زبردست ،اسفندیار ،حاجیپور ،خلیل ( ،)1388تبیین فرایند
شکلگیری ،تکوین و دگرگونی مناطق کالنشهر ،پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،شماره .69
•شــکــوئــی ،حسین (“ ،)۱۳۸۵دیــدگــاههــای نــو در جغرافیای
شهری" ،جلد اول ،چاپ دهم ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها.
•صرافی ،مظفر ( ،)1379مبانی برنامهریزی توسعه منطقهای،
تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
•کاظمیان ،غالمرضا ( ،)1383تبیین رابطه ساختار حا کمیت
و قدرت شهری با سازمانیابی فضا ،رساله دکترای جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت
مدرس.
•کیوی ریموند ،کامپنهودلوک وان ( ،)1391ترجمه نیک گوهر
عبدالحسین ،روش تحقیق در علوم اجتماعی ،مطالعات
ا کتشافی ،طــرح نظری تحقیق ،مــدل تحلیلی ،طــرح نظری
تحقیق و تحلیل محتوی.
•مشفقی ،وحــیــد ( ،)1391ظرفیتسنجی الــگــوی فضایی_
عملکردی شبکه شهری استان مازندران با استفاده از تحلیل
جریانها ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس
•مهدیزاده ،جواد (" ،)۱۳۸۳تحول در مفهوم ،نقش و ساختار
کالنشهرها ".مدیریت و برنامهریزی شهری.
•مهندسین مشاور مآب ( ،)1393طرح آمایش استان فارس،
گزارش  ،29تهران.
•	 Bailey, N; Turok,I. (2001). Central Scotland as a polycentric urban region: useful planning concept or chimera?,
Urban Studies, 38, pp.697-715.
•	 Basolo, V. (2003). US Rgional and Rationality, Urban
Studies, Vol 40, No. 3
•	 Batten, D. F. (1995). Network cities: creative urban agglomerations for the 21 st century, Urban Studies, 32, pp.
313-327.
•	 Batty, M. (2001b). Polynucleated urban landscape, Urban
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شهری قرار دارند .شدت زیاد شهری شدن و تسلط فزاینده شهر
شیراز بر اطراف ،گواهی بر وجود روابط یک جانبه و مرکز_ پیرامونی
در این پهنه مترا کم شهری میباشد .از این رو ضرورت در پیش
گرفتن سیاستهایی برای کاهش وابستگی در امکانات و خدمات
پایه و همچنین سفرهای خانه_ مبنا میان مرودشت و کوار با شیراز
و القای نقشهای کارکردی به این شهرها در کنار شیراز میتواند
باعث تقویت و توسعه ساختار مجموعه شهری شیراز گ��ردد .به
طریقی مشابه تجمع شهری گراش_ الر نیز ساختاری تک مرکزی با
شدت باالی شهری شدن دارد که راهکارهایی مشابه با مجموعه
شهری شیراز را میطلبد .القای نقش کارکردی به شهر گراش در
کنار شهر الر میتواند زمینهساز بهبود ساختار فضایی _ عملکردی
این تجمع شهری شود .تجمع شهری کازرون _ نورآباد با ساختار
بینابینی تک مرکزی _ خوشهای نیازمند تقویت بیشتر شهر نورآباد
میباشد تا بدینترتیب به ساختار چند مرکزی تغییر یابد .همچنین
به دلیل اهمیت ایــن دو شهر و استقرار خطی شهرهای تجمع
شهری نام برده ،تقویت شبکه ارتباطی میان شهرها از دیگر موارد
مهم میباشد.
در مــورد دو تجمع شهری فسا _ جهرم و آبــاده _ اقلید با توجه به
ســاخــتــارهــای چند مــرکــزی و وج ــود دو شهر اصــلــی و بــه نسبت
هممرتبه (از نظر سلسله مراتب نظام سکونتگاهی استان) در آنها،
تقویت زمینههای مکمل و بهرهمندی از سینرژی (همافزایی)
ناشی از تخصصی ش��دن دو شهر اصلی ای��ن تجمعها از نکات با
اهمیت است که باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
همچنین تقویت ارتباط فیزیکی میان شهرهای اصلی این تجمعها
باید مدنظر قرار گیرد .این نکته در مورد تجمع شهری فسا_ جهرم
اهمیت دوچندان مییابد.
تجمع شهری نیریز _ استهبان با ساختار بینابینی خوشهای_
چنـــ�دم��رکـ�زی ک�وـچ��کت�رـی��ن تجمع شــهــری اســتــان ف ــارس اســت.
ساختار خوشهای_ چند مرکزی این تجمع شهری به دلیل توسعه
یافتگی این تجمع شهری نمیباشد بلکه به دلیل وجود شهرهایی
ی که این تجمع شهری فاقد مرکزی
هممرتبه میباشد .به طور 
مسلط بوده و شامل دو شهر میانی و سه شهر کوچک میباشد.
در فرایند توسعه این تجمع شهری ،توجه به بارگذاری یکپارچه
خدمات شهری در تمامی شهرهای این تجمع و همچنین تقویت
شبکه راههای میان تمامی شهرهای ضروری می نماید.
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