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  چکیده

ي شده است. این تغییرات در حال ایجـاد  زیاد هاي اخیر الگوهاي رشد و توسعه مناطق کالنشهري دستخوش تغییراتدر دهه
ها بسـیار  سفر آن جریانهاي افراد و جاییبر نحوه جابهه و بود چند پارهاي ناپیوسته، پراکنده و فضاهایی هستند که به طور فزاینده

اي در ساختار فضایی مناطق هاي انسانی نقش عمدهدر این میان چگونگی وقوع الگوهاي سفر براي انواع مختلف فعالیتمؤثر است. 
نقش الگوهاي سـفر  لیل شبکه به تحلیل حلیلی و با استفاده از ابزار تحت -کمیگیري از روش در این مقاله با بهرهکالنشهري دارند. 

ساختار فضـایی منطقـه    فهمپرداخته شده است تا با  1385و  1375فضایی منطقه کالنشهري تهران در مقاطع زمانی  ساختاردر 
نشان  ها . نتایج یافتهپرداخت شهريمنطقه کالن بتوان به ارائه راهکارهایی براي توسعه آتی و بهبود عملکردهاي اقتصادي، اجتماعی

عـدم توزیـع متناسـب جمعیـت و     بـوده و  هاي سفر در منطقه کالنشهري تهران به صورت متمرکز الگوي غالب جریانکه دهد می
وجود آورده اسـت.  ه اي نامتعادلی را رقم زده و نوعی واگرایی و عدم یکپارچگی در منطقه را بخدمات در سطح منطقه، نظام شبکه

ـ   هاي مرتبتحلیل اما با توجه به ه ط با شبکه از جمله آنتروپی، می توان شواهدي از شکل گیري الگوي چنـدمرکزي در منطقـه را ب
هاي توپوگرافی، توپولوژیکی و عملکرد شبکه و همچنین از نظر الزم است نظامی تعریف شود که از نظر ویژگی دست آورد. بنابراین،

چگی فضایی و عملکردي الزم را ایجاد کند. به این ترتیب که توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه هماهنگی و یکپار
در و گیري نظام چندمرکزي شناسـایی شـده   هاي شکلتا از آن طریق ظرفیت تصادي مکمل مراکز مسلط ایجاد شدههاي اقزمینه

ن توسعه یکپارچه عملکردي در سطح منطقه و همچنی-توان شاهد انسجام فضاییمحدوده بالفعل شود. در گرو چنین ساختاري می
 و متعادل فضایی بود.

  
 .فضایی، الگوهاي سفر، تحلیل شبکه، منطقه کالنشهري، تهران ساختار :کلیدي هايواژه

 

  ١مقدمه
در طول چند دهـه اخیـر، منـاطق کالنشـهري بـه      

ــوعی ســکونت ــب  عنــوان ن ــه الگــوي غال گــاه جدیــد ب
انـد.   شهرنشینی در بیشتر کشورهاي دنیا تبـدیل شـده  

گرفتـه از کـالن شـهرهاي    طق اگرچه نامشان برمنااین 
ي بنیـادینی  ها ها تفاوت اوایل قرن بیستم است، اما این

اي از  ي پیشین دارند. این مناطق، شکل تـازه ها با نمونه
تـر از  بـزرگ  ،د که نه تنها به لحاظ مقیاسان شهرنشینی

ي پیشین هستند  و با تمرکززدایی بیشتري ها وعهمجم
کیفی نیز انواع مختلفـی از   به لحاظند بلکه همراه هست

جدیـد   يهـا  شـکل  شـوند. ایـن   ها را شامل میسیستم

                                                
 h-dadashpoor@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

ي ساختاري بنیـادینی  ها شهري منعکس کننده پویایی
شهري را دگرگـون   کالن هستند که جغرافیاي مناطق
 و )106-105: 1388پـور،   ساخته (زبردسـت و حـاجی  

متفـاوتی از سـاختار و سـازمان فضـایی در      يهـا  شکل
. بـه  ورنـد آ وجود مـی ه برا ی پیرامون کالن شهرها نواح

ــازمان    ــول س ــد تح ــر، در فراین ــارت دیگ ــایی عب  فض
گاهها، عوامل یا نیروهاي بیرونی و درونی  کـل   سکونت

گذارنـد   شهر و پیرامون، متقابال بـر یکـدیگر تـاثیر مـی    
منـاطق بـا   ایـن  ). 1: 1388(مهـدوي وفـا و همکـاران،    

و انسانی، حوزة عمل هاي اقتصادي حجم عظیم فعالیت
از همـین  شان دارند.  بسیار وسیعی در منطقه پیرامونی

رشد و گسترش فضایی منـاطق کالنشـهري   روست که 
با توجه به توانی که دارنـد، امـري محتمـل و اجتنـاب     
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زا در . برآیند این شرایط، توسـعه برونـ  شده استناپذیر 
شـهرها و پیامـدهاي تبعـی ایـن نـوع       بسیاري از کالن

این تحوالت را مـی  ).78:1383حق جو، ( است توسعه
توان مرتبط با فرآیندهایی از قبیل جهانی شدن، تـأثیر  

و تغییـرات اجتمـاعی و فرهنگـی و...     ي نوینها فناوري
بـر   اساسـی نقشـی   زمینـه دانست. حمل و نقل در این 

ها عموماً با عهده دارد؛ عدم تمرکز و پراکندگی فعالیت
گیـــري از ریـــق بهـــرهایجـــاد دسترســـی بهتـــر از ط

هـا، بـه خصـوص    هاي حمل و نقل در حومـه  زیرساخت
را  هـا  شود؛ چرا که حومهمیهمراه ها ها و بزرگراهجاده

ي جدیـد و  ها اندازي شرکت به فضاهایی جذاب براي راه
چگـونگی   ،کند. در ایـن میـان  جذب مشاغل تبدیل می

هـاي   وقوع الگوهاي سفر بـراي انـواع مختلـف فعالیـت    
ــاطق  نقــش عمــدهانســانی  اي در ســاختار فضــایی من

هـایی  کالنشهري دارنـد. عـدم تمرکـز، شـبکه جریـان     
تـر در منـاطق کالنشـهري را بـه     تـر و پراکنـده  پیچیده

زدایــی اشــتغال و خــدمات در دهــد. تمرکزدســت مــی
ــزي  ــزایش در ســفرهاي مرک ــاطق کالنشــهري، اف -من

از آن  آورد؛به ارمغان میرا شعاعی (از هسته به حومه) 
هاي جانبی (حومه به حومـه) اسـت،   جاییتر، جابهمهم

که منجر به ظهور و استقرار جمعیت و فعالیـت بیشـتر   
رفـت و   در حاشیه و در نهایت باعث افزایش بی سـابقه 

شود. با این تحرکات هاي فضایی میجاییآمدها و جابه
ي پیچیده و در هـم  ها نیز فرم ها پیچیده، شبکه جریان

 ,.Gutiérrez et al( گیرنـد   مـی ود اي بـه خـ  آمیختـه 

، که منطقه کالنشهري تهران نیز به واسـطه  )2007:18
اهمیت و جایگاهش در کشور، از ایـن قاعـده مسـتثنی    

منطقه به مثابه بزرگترین محـدوده تجمـع    این .نیست
ي خود، جمعیـت  ها انسانی در کشور به واسطه جذابیت

بـه آن  زیادي را در خود جاي داده است که هـر سـاله   
وجـود   ).1394پور و لواسـانی،   افزوده می شود (داداش

ــدمات تخصصــی   ــه خ ــدد، ارائ ــات  ،مشــاغل متع امکان
هاي شـغلی  خدمات تجاري و اداري، موقعیت ،آموزشی

ــه    ــادي را ب ــت زی ــواره جمعی ــف و... هم ــهمختل  منطق
تهـران سـرازیر کـرده اسـت. بـه تبـع ایـن         يکالنشهر

تهـران و بـرعکس   روزانه سفرهاي زیادي به  ،موضوعات
گیرد که بر ساختار بر اساس اهداف مختلف صورت می

. عـدم  نـد گذار مـی  فضایی منطقه کالنشهري تهران اثر
کالنشـهري   همنطقاین درك ساختار فضایی  و شناخت

 آمایش فضاي سرزمینیو عدم تالش در حفظ، احیاء و 
پی داشـته باشـد.    تواند مشکالت فراوانی را درها میآن

شود الگوي کلی ساختار فضایی  اله تالش میدر این مق
منطقه کالنشهري تهران براساس جریان رفت و آمـدها  

راهکارهایی براي  مده ودست آ و میزان قطبش مراکز به
ارائه شود. در ایـن راسـتا    و آمایش فضاي منطقهبهبود 
انـد مبنـاي اصـلی     هایی که در ادامه مطرح شدهپرسش

  :شونداین تحقیق محسوب می
تحول ساختار فضایی منطقه کالنشهري اول:  سشپر

براساس الگوهاي  1385- 1375تهران در طول دهه 
  سفر چگونه بوده است؟

پیوندهاي جریانی بر اساس الگوهاي چه دوم:  پرسش
 شکل گرفتهرفت و آمد در منطقه کالنشهري تهران 

  است؟
  

  مبانی نظري   ها و مفاهیم، دیدگاه
کالنشـهري نتیجـه    امروزه ساختار فضـایی منـاطق  

محل سکونت، قیمت زمین، بازار کار و فعالیت، قـوانین  
باشـد.   .. در طـول زمـان مـی   .و ها و مقررات، زیرساخت

کننــده  نحــوه ســازمان یــابی ســاختار فضــایی، تعیــین
ــرد   ــونگی عملک ــاطق چگ ــهرمن ــه  يکالنش و در نتیج

دهنده نحـوه دسترسـی، میـزان پایـداري زیسـت       نشان
عی، سـرمایه اجتمـاعی، میـزان    محیطی، عدالت اجتمـا 

باشـد. سـاختار    می این مناطق ي فرهنگی و...ها نوآوري
تواند منجر به افزایش فواصل میان  فضایی نامناسب می

خدمات و در نتیجه افزایش جـدایی و   ،ها افراد، فعالیت
کننده، کاهش کیفیت  تفکیک نیروي کار و بازار مصرف

زنـدگی   زیست و در نتیجه کاهش سطح کیفیت محیط
ــردد ــ). Bertaud and Melpezzi, 2003( گ اختار س

توزیـع فضـایی جمعیـت و    عنـوان   توان به فضایی را می
چنــین سیســتم حمــل و نقــل کـــه     فعالیــت و هم 

نده جمعیت به فعالیت در منـاطق کالنشـهري   دهپیوند
مطالعــه و تحلیــل  ،باشــد تعریــف نمــود. بنــابراین مــی

ایی نحـوه  ساختار فضایی مناطق کالنشهري، بـا شناسـ  
، نظريتوزیع جمعیت و فعالیت آغاز می شود. به لحاظ 
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گرایش بـه نزدیکـی بـه یکـدیگر را      ،جمعیت و اشتغال
دارند، اما از نظر فضایی همواره جـدایی فضـایی میـان    

که رفت  یوجود دارد، در حال محل کارمحل سکونت و 
میان محل کار و سـکونت رابـط میـان الگوهـاي      و آمد

 .)Sohn, 2002( عالیـت مـی باشـد   توزیع جمعیـت و ف 
 و کالبـدي  تـاریخی،  فرآینـدهاي  حاصل اختارفضاییس

ــرایط ــول ش ــادي متح ــاعی -اقتص ــی و اجتم و  سیاس
 اسـتقرار  که چگـونگی  عواملی است و عناصر متشکل از

 و انتظـام  از معینی درجه با را ها آن ارتباط میان ونحوه
  .  )2: 1382کند (برتو، بیان می عملکردي ظرفیت
ــژ ــا وهشپ ــناخت و  ه ــددي در خصــوص ش ي متع

ــداف    ــه اه ــیدن ب ــراي رس ــاختار فضــایی ب ــل س تحلی
گوناگونی همچـون پـیش بینـی جهـات توسـعه آتـی،       

هاي سازگار با ساختار موجود، تـأثیر بـر   راهبردانتخاب 
ــاجرت  ــفر و مهـ ــاي سـ ــکالت  تقاضـ ــل مشـ ــا، حـ هـ

محیطــی و... صــورت پذیرفتـه اســت (زیــاري و   زیسـت 
 کالنشـهرها  فضایی ساختار لعاتمطا ).3: 1389 رزاقی،

 آلنسـو از  نظـري  پـژوهش  و شـهري  موقعیت نظریه از
 گیرد؛ می سرچشمه مرکزي تک مدل براساس) 1964(
 هـاي  سیسـتم بـر  ) 1933( کریسـتالر  پژوهش از نیز او

 نظرگـاه از. اسـت  کـرده  اقتبـاس  مراتبی سلسله شهري
 میان کار دقیق تقسیم مرکزي، تک مدل مورفولوژیکی،

 اي حومـه  نواحی و) CBD( مرکزي کار و کسب منطقه
مرکز تجاري شهر  که جایی ،دهد مورد توجه قرار می را

 نیـروي  عرضۀ منبع ها حومه و کار تقاضاي اصلی منبع
 نظـر  از مراکز  اندازه توزیع دیگر، عبارت به. هستند کار

 نامتعـادل  بسـیار  يمرکـز  تـک  منطقۀ یک در اشتغال
 مرکـزي  تک فضایی یستمس کارکردي،نظرگاه  از. است

 شـود  مـی  بهتربیان ،شکل اي ستاره الگوي يها تعامل با
مرکـز   بـه  حومـه  از کاري سفر هاي جریان هاآن در که

 تـک  شهر یک سمت و سو می گیرند نظیرتجاري شهر 
 اي گره منطقۀ یک مثابه به متمرکز شهر کالن ي،مرکز

 کـار  نیروي باعرضۀ اصلی شهر آن در که ؛کند عمل می
 کـار  نیروي تقاضاي با نیز اصلی شهر پیرامونی نواحی و

 کاري سفر هاي جریان اساس، این بر. شوند می مشخص
 کننـد  حرکـت مـی   اصـلی  شـهر  بـه  پیرامـونی  ازنواحی

)Burger et al., 2011:161(.  

، یســـندگان و پژوهشـــگراننو برخـــی از دیـــدگاه
ــی متغیرهــاي ــاي ســفر و   مختلف ــا الگوه ــاط ب در ارتب
انجـل  عنـوان نمونـه    بـه  یی مطرح هستند.ساختار فضا

) در پژوهشی در منچستر بـا اسـتفاده   1972( 1یمنها و
از مدل توزیع سفر، توزیـع فضـایی دسترسـی از نقـاط     

سـکونت را مـورد بررسـی قـرار      کار و مختلف به محل
تـرین ناحیـه    دریافتنـد کـه در دسـترس    هاآن اند.داده

ــز    ــی مرک ــتغال، در نزدیک ــی اش ــکل م ــرد  ش در و گی
ترین ناحیه سکونت، با فاصله از آن قرار دارد و  دسترس

افتـد  ها نیز میان ایـن دو ناحیـه اتفـاق مـی    اوج جریان
)Sohn, 2005:307( .2کمپ پیتر نیج )توجـه  ) با 1976

سکونتگاهی و تولیدي، ساختار تعامل  نظام به دو عنصر
کنـد. بـه اعتقـاد او    هـا را بررسـی مـی   فضایی میان آن

هاي قابل توجـه   توانند از تفاوت جایی میبهالگوهاي جا
شـوند. او در   ناشـی مـی  میان عناصـر سـاختار فضـایی    

 ،معیاريبا استفاده از تجزیه و تحلیلِ چندمطالعه خود 
بسته به درجۀ انحراف از عرضۀ محلـی   که کند بیان می

هـاي فـردي و جمعـی     این عناصر با توجـه بـه اولویـت   
ی از مراکـز شـهري   هـا، پراکنـدگی فضـای    متصل به آن

 بــزرگ بــه منــاطق پیرامــونی آن اتفــاق خواهــد افتــاد
)Nijkamp, 1976:4-5( .و سـکونت  محـل  میان تعامل 

 و شـهري مطالعـات   هـاي  نظریه مرکزي جزء کار، محل
 عمـل،  اسـت؛ در  اي و همچنین ساختار فضـایی منطقه
 مراتـب  بـه  رفتاري هاي پاسخ شغلی، هايفرصت انتشار

. کنـد مـی  ایجاد سکونت و باکار رتباطا در را اي پیچیده
محـل   هـاي جاییجابه و تراکمتوان گفت که  اساساً می

 مختلـف  جغرافیایی هايمکان میان جمعیتو  سکونت
 کـه  هسـتند  مـرتبط  اقتصادي هاي فعالیت به شدت به

ــت ــن فعالی ــاي اقتصــادي،ای ــدهاي  در را خــود ه پیون
 زيسا مدل .دهدمی نشان ساختارفضایی مورفولوژیکی

 رفت و) سکونتکار و  محل( زمین کاربري میان تعامل
 هـاي دهـه  از کـه  اسـت  هاییتحلیل مهم آمد مسئله و

 اصـلی  کـار  با که است، بوده جریان در 1960 و 1950
 آنتروپـی /تعامـل  هـاي مـدل  مورد در) 1967( ویلسون
 .)Reggiani and Rietveld, 2010:1( شد شروع فضایی

                                                
1. Angel, Hyman  
2. Nijkamp, Peter 
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هـاي سـاختار   ترین جنبـه مکی از مهی ،همین ترتیب به
و سـکونت و  کـار   فضایی، روابط فضـایی میـان محـل    

گیري الگوهاي سـفر  پیامدهاي آن بر رفتار سفر و شکل
 جایی فضایی است. ابعاد مختلف ساختار فضـایی و جابه

. اول، اصلی پاسخ می دهنـد  به دو پرسش به طور کلی
ا ؟ دوم، تاتفاق می افتدجمعیت در مراکز چگونه  توزیع

شهر در مراکز شهري واقع شـده   چه حد جمعیت کالن
اول  پرسـش  انـد. پراکنده شـده محیط پیرامونی  در و یا

ي اشاره دارد، در حالی مرکزچند -ي مرکزبه ابعاد تک 
پراکنـدگی مربـوط    -دوم بـه ابعـاد تمرکـز    پرسشکه 
در این زمینه  .)Burger & Meijers, 2009:5( شود  می

نظر گـرفتن متغیرهـاي    با در برخی از مطالعات تجربی
اي حومهفضایی مانند تراکم و سهم شهرهاي مرکزي و 

فضـایی را بـر    الگويتأثیر کالن   از جمعیت یا اشتغال،
شـهرها یـا کـارآیی رفـت و آمـد در       نحوه توسعه کالن

الن در  .)Lee, 2006: 8( انـد سطح کالن بررسی کـرده 
ت و رابطه میان اشتغال، رفـ 1997پژوهش خود در سال

آمد و ساختار فضایی را بررسی کرده و نتیجه پـژوهش  
، 1هـاي اشـتغال کـامال متمرکـز    خود را در قالب مـدل 

اشتغال غیرمتمرکز و مدل ترافیک متقابل ارائـه نمـوده   
هاي رفت و آمـد بـه    ریانها جهت جاست. در این مدل

شوند. روش محاسـبه   فرض مدل مطرح میعنوان پیش
اشـتغال کـامالً متمرکـز،     فـرض  بـه فواصل رفت و آمد 

) اسـت. ایـن روش،   1982( روش تنوع/ تغییر همیلتون
پـیش بینـی    کـار محـل  در ارتباط بـا  مکان سکونت را 

در مـدل اشـتغال    )Laan et al., 1997:387( کنـد  مـی 
بـه منظـور بـه     محل کارمکان سکونت یا  2غیرمتمرکز

هـاي رفـت و آمـد تغییـر      حداقل رسانی مجموع هزینه
رفـت و   اگرچه ).Laan et al., 1997:390( خواهد کرد

در جهـت مسـتقیم و در مـدل     آمد در مـدل متمرکـز  
؛ اما می گیرددر جهت غیرمستقیم صورت  غیرمتمرکز،

منطقـۀ کالنشـهري در واقـع     3در مدل ترافیک متقابل
ســت و رفــت و آمــد دیگــر مرکزگــرا هي مرکــزچنــد 

  باشد.   نمی

                                                
1. Model of fully concentrated employment 
2. Model of fully de-concentrated employment 
3. The Cross-Traffic Model 

اسـت  ر استواترافیکی بر این فرض  -مدل ضربدري
 ,.Laan et al( ندهستمستقر در نزدیکی مرکز  افرادکه 

) میـزان کـاربري ترکیبـی    2003(4شوانن ).1997:391
زمین، میزان دسترسی، تراکم و تک یـا چنـد مرکـزي    
بودن را از متغیرهـاي عمـده فضـایی، جهـت سـنجش      

دانـد. شـوانن و   ساختار فضایی مناطق کالن شهري می
با الگوهاي رفـت و آمـد و   ) در ارتباط 2004( همکاران

-را در نظر گرفته از الگوهاساختار فضایی، چهار دسته 
اند: متمرکـز، غیرمتمرکـز، خوداتکـایی و رفـت و آمـد      

اي. الگوي متمرکـز ماننـد منطقـۀ تـک مرکـزي       مبادله
سنتی است. سفرهاي خانه به محل کار عمدتاً به مرکز 
 شهر گرایش دارند. این در حـالی اسـت کـه در الگـوي    
غیر متمرکز، سهم بسیار زیادي از اشـتغال در منـاطق   

اي جاي دارد، بسیاري از سـاکنان شـهر مرکـزي     حومه
کنند، در حالی که بسـیاري   ها سفر می هر روز به حومه

ها مـی رونـد.    از ساکنان حومه براي کار به دیگر حومه
اي در  بسیاري از سـاکنان حومـه   5در الگوي خوداتکایی

نـد و بسـیاري از کارمنـدان شـهر     کن ها کـار مـی   حومه
مرکزي در همان محل استخدام می شوند. ایـن نـوع از   

هـاي خوداتکـا و نسـبتاً     مناطق چند مرکزي شامل گره
هاي سـفر   مستقل هستند و با به حداقل رساندن هزینه

  یابد.  نیروي کار توسعه می
اي روابط متقابلی میان  در الگوي رفت و آمد مبادله

اصلی برقرار شده و بسیاري از ساکنان ها و مرکز  حومه
کنند.  ها سفر می مرکز اصلی نیز براي کار به حومه

سطح خود اتکایی پایین بوده و مراکز اشتغال مکمل 
 ,.Schwanen et al(کنند  یکدیگر عمل می

معتقدند جدایی ) 2011( 6برگر و میرز. )2004:313
محل کار از محل سکونت، رفت و آمدهاي زیادي را 

  کند.جاد میای

                                                
4. Schwanen 
5. Self-Containment 
6. Mj Burger 
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 Laan et al., 1997: 389-391)  خذ:ا(م، غیر متمرکز و ترافیک متقابل اشتغال متمرکز هاي: مدل1 شکل

  

 
  )Schwanen et al., 2004:313 خذ:ام( شناسی ساختار فضایی منطقه کالنشهري : گونه2شکل 

  

  
 )Burger et al., 2011:162 خذ:اشناسی عملکردي ساختار فضایی منطقه کالنشهري (م : گونه3 شکل

  
هنگام در نظـر گـرفتن رابطـه میـان     بر این، عالوه 

ساختار فضایی و الگوهاي رفت و آمـد، فاصـله رفـت و    
 آمد را یک متغیر شاخص در ایـن تجزیـه و تحلیـل در   

تواند جنبه فضایی رفتـار رفـت و   می زیرا گیرد؛نظر می
 آمدها را با استفاده از اطالعات محدودي توضیح دهـد. 

گیـري الگوهـاي رفـت و آمـد در      بر اساس جهـت  ها آن
منطقــه کالنشــهري، چهــار نمونــه معمــول از منطقــه  

ها سه نـوع  نمونه  : در اینندکالنشهري را مطرح کرده ا
اسـت: رفـت و   از الگوهاي سفر کـاري شناسـایی شـده    

(رفت و آمدها از نـواحی پیرامـونی بـه     1آمدهاي سنتی
(رفت و آمـدها  2اي مبادله هايمرکز اصلی)، رفت و آمد

                                                
1. Traditional commuting 
2. Exchange commuting 

از مرکز اصلی به نـواحی پیرامـونی)، رفـت و آمـدهاي     
هاي مختلف نـواحی   (رفت و آمد میان بخش 3ضربدري

یـک منطقـه   . )Burger et al., 2011:162( پیرامـونی 
پـایینی از رفـت و    ، بـا درجـه  زيمرکـ کالنشهري تـک  

شـود؛ زیـرا    اي و ضربدري مشخص مـی  مبادله آمدهاي
مســافران آن کــه در منــاطق پیرامــونی زنــدگی   اکثــر

کننـد. در حـالی کـه     کنند به شهر اصلی سـفر مـی   می
منــاطق پیرامــونی تعــداد کمــی از مســافران را جــذب 

ــی ــد   نک م ــه کالنشــهري چن ــک منطق ــد. ی ــزن ي مرک
گـرا  مرکز لگوهاي رفت و آمد چنـد غیرمتمرکز، توسط ا

که دیگر در آن یک مرکز غالب وجود  شود مشخص می

                                                
3. Criss-cross commuting 
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، میزان زیادي رفت و آمدهاي ضـربدري  و در آن ندارد
  .)Burger et al., 2011:163( اي وجود دارد و مبادله

تـوان  به مجموعه مباحث مطرح شـده مـی   با توجه
ال نحوه توزیع مراکز عمده اشتغ گفت با در نظر گرفتن

و فعالیت، فاصله از مراکز اشتغال، نحوه توزیع سـکونت  
هاي رفت و آمد در سطح مناطق کالنشـهري  جریان ...و

در الگوهایی متمایز شکل خواهـد گرفـت. الگوهـایی از    
قبیــل متمرکــز یــا شــعاعی (رفــت و آمــدها از نــواحی 
پیرامونی به مراکز اصلی)، ضربدري (رفت و آمـد میـان   

ـ   بخش اي  واحی پیرامـونی) و مبادلـه  هـاي مختلـف در ن
(رفت و آمد از مراکز اصـلی بـه نـواحی پیرامـونی). در     

گیـري و حجـم وقـوع ایـن     نهایت به تبع نحـوه جهـت  
الگوها در سطح منطقه کالنشهري نیـز نمـود کالبـدي    

ماننـد تـک    الگوهاي فضایی متنوعیساختار فضایی در 
اي اي و شـبکه اي، جزیـره مرکزي، چندمرکزي، خوشـه 

 ل پیگیري است.قاب
  

  یق روش تحق
تحلیلـی اسـت.   -کمیروش تحقیق در این پژوهش 

به منظور شناخت ساختار فضـایی منطقـه کالنشـهري    
هـاي در  تهران بر اساس الگوهاي سفر، با توجه بـه داده 

مقصد -هاي جریانی مبدأترین آن دادهدسترس که مهم
سفرها هسـتند، و همچنـین در راسـتاي دسـتیابی بـه      

 هـاي مطـرح  پرسـش رد نظر و پاسخگویی به اهداف مو
تـرین روش، تحلیـل شـبکه و جریـان در     ، مناسبشده

شـود   نظر گرفته شده است. این روش از آن جا آغاز می
اي از شـهرها   که منطقۀ کالنشهري را به عنـوان شـبکه  

هـاي مختلـف داراي شـهرداري) مفهـوم سـازي       (بخش
ند: شـو  دو جزء اصـلی تشـکیل مـی    ها از شبکه کند. می
هاي مختلف) و پیوندهاي میـان  هاي شهري (بخشگره

هـاي رفـت و آمـد). تعریـف منـاطق       هر گـره (جریـان  
اي از شـهرها بـه مـا اجـازه      عنوان شـبکه  کالنشهري به

هـا بـراي    سیسـتم  نظریـه دهد تا از مفاهیم و ابـزار   می
ها اسـتفاده کنـیم. عـالوه بـر ایـن،       یل آنلتجزیه و تح

توانـد   یه و تحلیل شبکه میهاي تجز بسیاري از شاخص
هـاي شـهري در    براي تعیین روابط ریاضی میـان گـره  

منطقۀ کالنشهري داده شده به کار گرفته شـوند. ایـن   
 ایده شامل مطالعه ساختار مرکزیت مناطق کالنشـهري 

روشی که هر گـره بـا سـایرین مـرتبط شـده       بر بوده و
هـاي مرکـزي را    سـت. از ایـن رو، مکـان   متمرکز شده ا

وان از طریق تجزیه و تحلیل چگونگی توزیع روابط ت می
ــتفاده از     ــرد؛ اس ــایی ک ــهري شناس ــۀ کالنش در منطق

عوامـل   هـاي مبتنـی بـر    هاي جریانی به جاي داده داده
 ,Veneri( توانـد ایـن امـر را ممکـن سـازد      ایسـتا مـی  

هـاي   هـا و جریـان   در واقع الگوهاي مکان. )2013:180
یی منطقۀ کالنشـهري  ها، اسکلتی از نظام فضامیان آن

دهند. این الگوها و یا ساختارهاي فضایی  را تشکیل می
هاي  اي بلندمدت هستند و توسط فعالیتنتیجه توسعه
 ,Novak( شـوند هـا تکثیـر و برقـرار مـی     روزمره انسان

2007:150(.  

  
  

 فرآیند تحقیق: 4شکل 
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مبنـاي   ،هاي جریـانی سـفرها  به این ترتیب ویژگی
انـد.  ختار فضایی در سطح منطقه قرار گرفتـه تحلیل سا

مختلف مرتبط با شبکه  در این میان محاسبات مفاهیم
از جمله درجه مرکزیت و توان شبکه، آنتروپی شـبکه و  

اي در دستور کار قرار گرفتـه اسـت.   بندي دستهخوشه
بـه شناســایی انـواع الگوهـاي رفـت و آمــد      ،بـه عـالوه  

ر در سـطح  هـاي سـف  براساس جهـت و شـدت جریـان   
منطقه پرداخته شـده و در نهایـت تحلیلـی از سـاختار     
فضــایی منطقــه در طیفــی از الگــوي متمرکــز تــا      

باتوجـه بـه    .)4 شـکل (چنـدمرکزي ارائـه شـده اسـت     
هـا و  اهداف مـورد نظـر پـژوهش در ایـن مطالعـه داده     

ترتیبی که در ادامه بیان شـده در نظـر    اطالعات پایه به
 شوند.گرفته می

برگیرنـده اطالعـات حاصـل از     رد ،اسـنادي  هايداده-
 هاي عمـومی نفـوس و مسـکن ایـران از    سرشماري

)؛ در 1385، 1375هـاي  مرکز آمار ایران (در دهـه 
 هاي جمعیت، اشتغال و... .هاي ویژگیزمینه

دست آمده  برگیرنده اطالعات به در ،هاي جریانیداده-
اي کشـور؛  از سازمان راهداري و حمل و نقل جـاده 

بـدل   و مقصـد در قالـب میـانگین رد    -از نوع مبدأ
هــا در گاهسـفرهاي روزانـه شـهري میـان سـکونت     

 ).1385، 1375هاي (در دهه استان تهران
این پـژوهش در میـان انـواع    که الزم به ذکر است 

ها (جریان کاال، سرمایه، اطالعات)، به بررسـی و  جریان
تحلیل جریان سـفر افـراد در میـان شـهرهاي منطقـه      
کالنشهري تهران پرداخته اسـت. بـه منظـور تجزیـه و     
تحلیل اطالعات و انجام محاسبات مربوط به مرکزیت و 
توان شبکه و همچنین محاسبه آنتروپی بـا اسـتفاده از   

ــرمروش ــاري، از ن ــاي هــاي آم  Access و Excelافزاره
بر این، براي تحلیل جریان و  استفاده شده است. عالوه

 هـا هـا و گـراف  تحلیـل نقشـه   شبکه به منظور رسـم و 
بـه   ArcGis ،Ucinet ،Netdrawافزارهاي تحلیلـی   نرم

  اند.کار گرفته شده
  

  پژوهشمحدوده و قلمرو 
محــدوده مطالعــاتی در ایــن پــژوهش منطقــه     
کالنشــهري تهــران در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن  
محدوده در دامنه جنوبی البرز مرکزي و در همسـایگی  

 جنـوب  اسـتان قـم از   ز شـمال، هـاي مازنـدران ا  استان
 شرقی، استان مرکزي ازجنوب غربی و استان قـزوین از 
غــرب و اســتان ســمنان از شــرق، قــرار گرفتــه اســت. 

منطقـه  جمعیـت  1385 براساس نتایج سرشماري سال
تهران به عنوان مهمترین کـانون جمعیتـی    کالنشهري

باشد؛ همچنـین ایـن اسـتان    نفر می 13413348ایران 
شهر اسـت. بـر اسـاس     52شهرستان و  13مشتمل بر 

منطقـه  آمارهاي موجود، با افزایش تعداد شهرستانهاي 
 13بـه  1375شهرستان در سـال  9تهران از  کالنشهري
هـا بـه   و تبدیل مراکـز بخـش  1385 در سالشهرستان 

گذشـته   سال 10شهر، شمار شهرهاي استان در فاصله 
 است. پیوستگی کالبـدي شهر رسیده 51 بهشهر  25از 

و کارکردي دو شهر تهران و کـرج چنـان در هـم گـره     
ــه لحــاظ کالبــدي و    خــورده اســت کــه دســت کــم ب

منطقه کالنشهري مستقل  توان دوعملکردي دیگر نمی
در این بررسی شهرهایی کـه  از این رو، ز داد. از هم تمی

بـوده و در حـوزه نفـوذ    و البـرز  در درون استان تهـران  
م شـهري روزانـه شـهر    روزانه و یا به عبارتی در سیسـت 

نظـر   اند، منطقه کالنشـهري تهـران در  تهران واقع شده
  .شده است گرفته
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   تهران منطقه کالن شهري: موقعیت 5شکل

  بحث اصلی
 شـبکه  هـر  توپولـوژي : درجه مرکزیت و توان شبکه

 همه آن در که مجاورت ماتریس یک وسیله به تواند می
 دو چـه  چنـان  شود. اند، تعریف یک یا صفر برابر هادرایه
 یـک  برابر متناظر درایه باشند متصل دیگر یک به رأس

 هـر  درجـه  بـود.  خواهد صفر برابر صورت این غیر در و
  :صورت به رأس،

                              1معادله 
 بـا  رأس ك ارتباطی تعداد برابر که شود می تعریف

 برابـر تعـداد   رأس هـر  درونـی  درجه است. رئوس دیگر
 بیرونی درجه و اند شده وارد آن به که است هاییکمان

رأس  ایـن  کـه از  اسـت  هاییکمان تعداد برابر سرأ هر
مرکزیـت   درجـه  کـه  است ذکر به الزم اند. شده خارج

 کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  است. آن درجه رأس همان یک
 در را رأس بـه  متصـل  ارتباطـات  وزن توانـد نمی درجه

ــبکه ــک ش ــیوزن ی ــده ده ــر در ش ــاخص ،درآو نظ  ش
رأس مطـرح شـده اسـت     تـوان  عنـوان  تحـت  دیگري،

 ،تـــوان. )137-133: 1393، و همکـــاران پــور  داداش(
 نیـز  را ارتباطـات  واقعـی  وزن ارتباطات خطی، عالوه بر

  :صورت به رأسه ک توانیسنجد. می

                                 2معادله 
 بـین  ارتبـاط  وزن معادل wijآن  در که دشومی تعریف

 مجمـوع  رأس، تـوان  ،دیگر بیان به است. jو  iراس  دو
 ،شــودمــی متحمــل شــبکه در رأس ایــن کــهرا  وزنــی
  .)75: 1391کند (مشفقی، گیري می اندازه

بـراي درجـه مرکزیـت     را نتـایج حاصـل   1 جدول
ــال   ــی در س ــی و بیرون ــی  1375درون ــان م ــدنش  .ده

با شهر تهران  درونی متعلق به کالنبیشترین مرکزیت 
. اسـت  )2( بـا  ) و کمترین آن متعلق به طالقـان 11,8(

همچنین درمورد مرکزیت بیرونی نیز بیشـترین مقـدار   
این شهر کرج اسـت  این سال در  متعلق به تهران است.

) را به خود اختصاص 17,31که بیشترین توان بیرونی (
تهـران دارد. بـا    شـهر  داده و بیشترین رابطه را با کالن

اي ، اخـتالف قابـل مالحظـه   1شـماره توجه به جـدول  
شـهر تهـران    کـالن ) میان توان درونی و بیرونی 31,7(

شود، به طوري که توان درونـی آن بسـیار   می مالحظه
است. پس از تهران بیشـترین  آن بیرونی توان بیشتر از 

اختالف مربوط به کرج است، با این تفاوت کـه در ایـن   
اسـت. ایـن    آن درونـی توان ان بیرونی بیشتر از شهر تو

اختالف در مورد سایر شـهرها (بـا طیفـی متغیـر) نیـز      
ها توان بیرونـی از تـوان   شود و در اغلب آنمالحظه می

 .دهددرونی مقدار بیشتري را نشان می
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 و توان درونی و بیرونی درونی و بیرونی مرکزیت : محاسبه1جدول 

  
  

اساس  بندي نقاط شهري برطحس، 7و  6 هاي  شکل
نشـان   75در سال را  هامیزان توان درونی و بیرونی آن

هـاي سـفر ورودي   . با در نظـر گـرفتن جریـان   دهد می
و بـا   1شـهر تهـران در سـطح     2شـماره   مطابق نقشه

قـرار گرفتـه    2فاصله زیاد از آن شـهر کـرج در سـطح    
است. شـهرهاي دماونـد، پاکدشـت، قرچـک، پیشـوا و      

بر اساس حجم  اند.بندي شدهدسته 3در سطح  ورامین
 چـه در نقشـه  رهاي خارج شده از شـهرها نیـز چنان  سف

شـود؛ شـهر کـرج در سـطح اول،     مالحظه می 3 شماره
تهران سطح دوم و شهرهاي دماوند، ورامین، شـهر ري،  
اسالمشهر، رباط کریم، شهریار و اشتهارد نیز در سـطح  

  اند.بندي شدهسوم دسته
  

  بندي نقاط شهري : سطح6شکل 
  1375براساس توان درونی، 

  بندي نقاط شهري: سطح 7شکل 
  1375براساس توان بیرونی، 
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ر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردیـد، در  ب
متعلق  87/7بیشترین درجه درونی معادل  1385سال 

هر تهران است؛ به این معنا که شـهر تهـران   ش به کالن
هاي سفر را دریافـت  جریان ،از تعداد بیشتري از شهرها

ــی نیــز   کــرده اســت. در مــورد درجــه مرکزیــت بیرون
 87/6بیشترین عدد مربوط به کالنشهر تهران و معادل 

است. پس از تهران بیشترین میزان مرکزیـت درونـی و   
. کمترین میـزان  شهر کرج است بیرونی متعلق به کالن

) 84/0نیـز بـه اشـتهارد (   از مرکزیت درونـی و بیرونـی   
که با توجـه بـه فاصـله آن از سـایر شـهرها       تعلق دارد

 (جـدول  میزان کمتري از ارتباطات را برقرار کرده است
تفـاوت  شـود  در واقع چنانچه مشـاهده مـی  . )2 شماره

-جابهو تعداد حجم  در افزایش 75و  85مشخص دهه 
همچنـان مراکـز تهـران و     و اسـت  85ر دهه دها جایی

اي را بـا سـایر شـهرها نشـان     کرج تفاوت قابل مالحظه
  دهند.می

بیشترین توان  2به همین ترتیب با توجه به جدول 
 ) اسـت. بـا  9/28شـهر تهـران (  کـالن  درونی مربوط به 

تهـران، میـزان     شـهر  هـاي توجه به موقعیت و فرصـت 
در منطقه کالنشـهري  از سایر نقاط  سفرها به این شهر

تهران به مراتـب بیشـتر اسـت. کمتـرین تـوان درونـی       
توجه بـه  که با  متعلق به شهر طالقان است ) نیز52/0(

موقعیت و فاصله آن در منطقه کالنشهري تهران قابـل  
بینی است. البته در بازه حـداکثر و حـداقل تـوان    پیش

شود با اختالف زیـاد از  چنان که مشاهده میدرونی، آن
) 9تهران دومین شهر با توان درونـی بـاال شـهر کـرج (    

است. در واقع پس از تهران، این شهر کـرج اسـت کـه    
باالترین میزان سفرهاي دریافتی را به خـود اختصـاص   

اسـت. ســایر شــهرها نیـز ســهمی بســیار کمتــر از   داده
در مـورد تـوان بیرونـی     شهرهاي رده اول و دوم دارند.

ــز آن ــه در جــدول نی ــان ک ــی 2 چن  ،شــودمشــاهده م
ایـن   کـه  ) است10,42بیشترین سهم متعلق به کرج (

امر به دلیل وابستگی عملکردي کرج به تهران و روابـط  
روزانـه و زیـاد    يهـا  گسترده این شهر با تهران و تعامل

 4تا  1نیز در بازه  این شهر با تهران است. سایر شهرها
  قرار دارند.

  1385: محاسبه مرکزیت درونی و بیرونی و توان درونی و بیرونی ، 2 جدول
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(سـطح بنـدي نقـاط شـهري در      8 شکلبر اساس 
و کـرج   1تهران سـطح  بر اساس توان درونی)  85سال 

را به خـود اختصـاص داده اسـت. بـا اخـتالف       2سطح 
زیادي شهرهایی چون اسالمشهر، شهریار، رباط کـریم،  

و دماوند، پاکدشت، هشتگرد و  ورامین، قرچک، رودهن
نیـز   4اند. در سـطح  بندي شدهدسته 3... نیز در سطح 

شهرهایی مانند ارجمند، آبسرد، کیالن، طالقان، شریف 

 در مـورد میـزان جریـان    خورنـد. آباد و... به چشم مـی 
سفرهاي خارج شده از شـهرها (تـوان بیرونـی) نیـز بـا      

و  1سـطح   گـاه عنوان سـکونت  کرج به 9 شکلتوجه به 
شناسـایی   2گاه سطح سکونت به عنوان تهران و دماوند

ــردیس،   ــومهن، پ ــوه، ب شــده اســت. شــهرهاي فیروزک
ورامین، شـهرري، اسالمشـهر و شـهریار نیـز در سـطح      

  سوم قرار دارند.
  

  بندي نقاط شهري : سطح8شکل 
  1385ن درونی، بر اساس توا

  بندي نقاط شهري : سطح9شکل 
  1385بر اساس توان بیرونی، 

  
  آنتروپی شبکه 

 ) نامیــدهEIطوراختصــاري ( بــه کــه شــاخص ایــن
 عمـل  شـبکه  سـطح  در کـه  اسـت  شاخصـی  شـود،  می

 توزیــع گســتردگی و وســعت ایــن شــاخص، کنــد. مـی 
 گیـري  اندازه شبکه سطح در را ها کنش برهم یکنواخت

  :مربوطه عبارت است از طهراب کند.می
  3معادله 

  
  
  

  که در آن:
  (l= 1,2,3,…, L) شبکه   در موجود پیوند 

ــان نســبت  ــد روي يهــا جری ــا نســبت در l پیون  ب
. شـبکه  در هـا  پیونـد  تمـامی  روي بـر  ها جریان مجموع

 ساختار لفهؤم از ايسنجه عنوان  به تواندمی EIبنابراین 
 بـراي  آمده دست به مقدار چنانچه شود، گرفته نظر در

 ساختار با شبکه اي بیانگر باشد یک   برابر شاخص این
 عـدد  که صورتی در متقابل طور و به مرکزي چند کامالً

 باشـد  صـفر  برابـر  شـاخص  ایـن  بـراي  آمـده  دست به

 اسـت  مرکـزي  تـک  سـاختار کـامال   بـا  اي بیانگرشبکه
)Limtanakool et al., 2009: 184( .    مقـدار بـه دسـت

 92/0، 1385آمــده بــراي شــاخص آنتروپــی در ســال  
دهد که ساختار مورد مطالعـه  این عدد نشان می است.

 دارد. زیـادي  با ساختار متمرکز و تـک مرکـزي فاصـله   
هـاي سـال   ضمن محاسبه آنتروپی با توجه بـه جریـان  

به دست آمد؛ این عدد نیز نشـان   73/0نیز عدد  1375
ر مورد مطالعه با ساختار متمرکز فاصـله  دهد ساختامی
گـرایش   معـرف  1385تفاوت آن با عدد سال  شته ودا

بیشتر منطقه کالنشهري تهران به سمت چنـدمرکزیت  
در این دهه است. البته تعـداد مراکـز شناسـایی شـده     
(تهران و کرج) در مقایسه با وسعت و تعـداد شـهرهاي   

 ،یـن رو ا زمنطقه کالنشهري تهران بسیار کمتر اسـت. ا 
تـوان گفـت وضـعیت فعلـی نظـامی چنـدمرکزي       نمی

  دهد.متعادل و منسجم را نشان می
اي بـه  بنـدي دسـته  روش خوشه: 1ايبندي دستهخوشه

باشد. یـک  در یک شبکه میها دنبال یافتن همۀ دسته
دسته، زیر گرافی حداکثر کامـل اسـت. ایـن الگـوریتم     
                                                
1 . Cliques 
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اي ز انـدازه هایی کـه بزرگتـر ا  براي یافتن تمامی دسته
 را سازي شده و تجزیه و تحلیلـی  مشخص هستند پیاده

نیـز فـراهم    هایی که با یکدیگر تـداخل دارنـد   از دسته
اطالعاتی را در مورد تعـداد دفعـاتی    به عالوهسازد. می

 اندکه هر زوج از عوامل در یک دستۀ مشابه قرار گرفته
بنـدي سلسـله مراتبـی را    و همچنین خوشه نمایاند می

بـر اسـاس نتـایج    دهـد.  راساس این اطالعات ارائه مـی ب
اي در منطقـه کالنشـهري   بندي دسـته حاصل از خوشه
مشـاهده   10شـکل  ، چنانچـه در  1375تهران در سال 

شود سه دسته کالن شکل گرفته اسـت. در هریـک   می
هایی دیگر شکل گرفته که ها نیز زیر دستهاز این دسته

هـا از  قـراري جریـان  با توجه به میزان شدت و ضعف بر
ها موقعیت این دسته 11شکل اند. یکدیگر متمایز شده

کنـد. بـا   را در منطقه کالنشهري تهـران مشـخص مـی   
هـا  توجه به موقعیت شهرها در هر دسته و موقعیت آن

تـوان نتیجـه   در سطح منطقه کالنشـهري تهـران، مـی   
گرفــت عامــل میــزان فاصــله و زمــان رفــت و آمــد در 

ها بسیار اهمیـت  هریک از دسته يها لگیري تعام شکل
جــا کــه عمــدتاً شــهرهایی کــه در فواصــل تــا آن .دارد

هـاي  انـد اغلـب دسـته   نزدیک به یکدیگر استقرار یافته
اند. به عالوه با حرکت از چـپ بـه   داده تشکیلمجزا را 

شهرها کاسته شده  يها تعاملمیزان از  شکلراست در 
هـران و کـرج   دو شـهر ت ، 10شـکل  است. با توجـه بـه   

را با یکدیگر داشته و پـس از آن   بیشترین میزان تعامل
شهرهایی چون شهریار، اسالمشـهر، ري، ربـاط کـریم،    

  ورامین و قرچک قرار دارند.
  

  
  1375اي در سال بندي دسته: جریان مردم بر اساس خوشه 10شکل 

  
  :عبارتند از 10شکل سه دسته شناسایی شده مطابق 

جنـــوب شـــرقی منطقـــه  دســـته اول شـــهرهاي -
گیرند. در این دسـته  برمی کالنشهري  تهران را در

هـا  دو زیرگروه تشکیل شده است؛ کـه یکـی از آن  
آباد است که نسبت به سایر شهرها شهر حسن تک

موقعیت دورتري دارد. به عالوه ضـمن مقایسـه بـا    
شـود دسـته اول   مشـخص مـی   1385سـال   شکل

نوان یک زیـر  ع ، خود به75شناسایی شده در سال 
 ه است.شدمطرح  85در سال  دسته

دسته دوم نیز شهرهاي مرکـزي، غربـی و جنـوبی     -
شود. تهـران و کـرج   منطقه کالنشهري را شامل می

 1385ســال  دردر ایــن دســته قــرار داشــته و    
شـهر مالحظـه   بیشترین میزان تعامل میان این دو 

دسته در ایـن گـروه شـکل گرفتـه     شود. دو زیرمی
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اول برخی شـهرهاي بخـش مرکـزي و    است. دسته 
جنوبی به همراه شهرهاي تهـران و کـرج هسـتند؛    
زیر دسته دوم نیز شهرهاي شرقی از جمله طالقان، 

 گیرد.می اشتهارد، نظرآباد و هشتگرد را در بر
دسـته سـوم مجموعـه شـهرهاي بخـش شــمالی و       -

. ایـن دسـته مشـابه    شود میشمال شرقی را شامل 

ست با این تفـاوت کـه   ا 1385دسته سوم در سال 
تعداد شـهرهاي بیشـتري را شـامل     1385در سال 

بنـدي  حاصل از خوشـه  11شکل  براساس شود.می
نیـز   1385اي بر اساس جریان مردم در سال دسته

  سه دسته کلی استخراج ده است.

  

  
  1375اي، بندي دستهموقعیت شهرها بر اساس خوشه :11شکل 

  

  
   1385اي در سال بندي دستهاس خوشه: جریان مردم بر اس 12شکل 
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  عبارتند از: 12سه دسته شناسایی شده مطابق شکل 
دسته اول که تعداد شهرهاي بیشتري را نسبت بـه   - 

گیـرد؛ عمـدتاً شــهرهاي   برمـی  دو دسـته دیگـر در  
مرکزي، جنوب شرقی و جنوبی منطقه کالنشـهري  

شـود.  تهران و شهرهاي تهران و کرج را شامل مـی 
شـود در ایـن   مشـاهده مـی   شکلر که در طوهمان

دسته، سه زیردسته دیگر نیز شکل گرفته است که 
 هاي کوچکتري هستند.هر کدام متشکل از گروه

دسته دوم شهرهاي بخش غربی منطقه کالنشهري  - 
گیرد. در این دسته نیز با توجه به می بر تهران را در

 دو زیر دسته شکل گرفته است. شکل
اي بخـش شـمالی و شـمال    دسته سوم نیز شـهره  - 

شود. در این دسته دو زیردسـته  شرقی را شامل می
هـا خـود   کلی شکل گرفتـه اسـت کـه یکـی از آن    

گیرد و دسته دیگر می بر از شهرها را در اي مجموعه
 .)13شکل ( شهر فشم استتک

 

  
  

  1385اي، بندي دسته: موقعیت شهرها بر اساس خوشه 13شکل 
  

احث فوق مشـخص گردیـد   با توجه به مجموعه مب
در هر دو بازه زمانی، بیشترین میزان مرکزیـت و تـوان   

شـهر تهـران و کـرج مربـوط      درونی و بیرونی به کـالن 
هـا  بوده و سـایر شـهرها اخـتالف قابـل تـوجهی بـا آن      

داشتند. به عالوه چنانچه مشاهده شد در اغلب شـهرها  
از تـوان درونـی را نشـان     يتوان بیرونی مقـدار بیشـتر  

هاي سفر اغلب بـه  دهد. در هر دو بازه زمانی جریان می
تـرین  صورت شعاعی به مرکز تهران متصل بوده و قوي

شهر تهران و کـرج صـورت گرفتـه     پیوندها میان کالن
ــل   اســت. در واقــع در میــان ایــن دو دهــه تفــاوت قاب

را در  85توان دهـه  شود و میاي مشاهده نمیمالحظه
 دانسـت.  75در دهـه  هاي شکل گرفتـه   راستاي جریان

در سـطح  : در منطقه کالنشـهري تهـران   سفرالگوهاي 
منطقه کالنشهري تهران هر سه نوع الگوي رفت و آمد 

قابـل شناسـایی    نظـري ش مبـانی  معرفی شده در بخـ 
ــواحی   هســتند؛ ــدها از ن ــت و آم ــز (رف ــوي متمرک الگ

پیرامونی به مراکز اصلی)، ضربدري (رفت و آمـد میـان   

اي (رفـت  حی پیرامونی) و مبادلـه هاي مختلف نوا بخش
و آمدها از مراکز اصلی به نواحی پیرامونی نیـز صـورت   

البته میـزان و شـدت وقـوع ایـن الگوهـا در       گیرد).می
. به این ترتیب کـه الگـوي   استتفاوت مسراسر منطقه 

متمرکز (شعاعی) بیشترین میزان حجم رفـت و آمـدها   
از رفـت و  تـري  را به خود اختصاص داده و درجه پایین

  اي و ضربدري شکل گرفته است. آمدهاي مبادله
در سطح منطقه کالنشهري تهران بـا  الگوي متمرکز: 

که یک مرکز اشتغال بسیار متمرکـز وجـود   توجه به آن
هــاي رفــت و آمــد زیــادي در مســیرهاي دارد، جریــان

شعاعی به مرکزیت تهران (و البته با توجه به اطالعـات  
، در سـطح بعــدي بـه ســمت   هــاي سـفر افــراد جریـان 

کالنشهر کرج) شکل گرفته است. بـه ایـن ترتیـب کـه     
رفت و آمدها از مبدأهاي مختلف براي اهدافی از قبیل 

و... به مقصدي متمرکـز   کار، استفاده از خدمات، تفریح
گیـري شـبکه   نحـوه شـکل   ،گیرد. به عـالوه صورت می
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اي منطقه کالنشهري تهران به صورتی اسـت کـه   جاده
(کالنشهر تهـران) متصـل    منطقهمسیرها به مرکز همه 
ــی ــم  م ــی از مه ــوند؛ یک ــر  ش ــذار ب ــل اثرگ ــرین عوام ت
هاي رفت و آمد در گیري و سهولت رخداد جریان شکل

  .شودقالب الگویی متمرکز تلقی می
نوع دیگري از الگوهاي رفـت و آمـد   الگوي ضربدري: 

رفـت و   هده شـده در منطقـه کالنشـهري تهـران،    مشا
ضربدري است. به این معنا که رفـت و آمـدها   آمدهاي 

میان سایر شهرها (به جـز مراکـز اصـلی) نیـز صـورت      
هـاي  گیـرد. انـواع مختلفـی از ایـن الگـو در بخـش       می

هـاي مـورد   مختلف قابل شناسایی است؛ از جمله پهنه
هاي شمالی و شمال شرقی غربی، بخش بحث در بخش

هري هاي جنـوب شـرقی منطقـه کالنشـ    عالوه بخش به
تهران و برخی شهرهاي مرکزي و جنوبی. در هریـک از  

رفت و آمـدهایی میـان زیـر مراکـز      ،هاي مذکوربخش
ــغلی،     ــات ش ــی امکان ــود برخ ــطه وج ــه واس ــی، ب فرع

هاي تحصیلی و... صورت گرفته اسـت (روابـط    موقعیت
میان شهرهاي مهمی چون اسالمشـهر، شـهریار، ربـاط    

ــا  ــین، هشــتگرد و... ب ــریم، قرچــک، ورام ــهرهاي  ک ش
شــان). البتــه حجـم ایــن رفــت و آمــدها در  ی پیرامـون 

مقایسه با الگوي متمرکز شناسایی شـده بسـیار کمتـر    
نشـهر  است. الگوي رفت و آمد ضربدري در رابطه با کال

صورتی که ایـن شـهر    به .کرج نیز نمود پیدا کرده است

عنـوان   که خود شهري فرسـتنده اسـت بـه    عالوه بر آن
 سـفر از شـهرهاي دیگـر نیـز عمـل      هايگیرنده جریان

  .کند می
این الگو در رابطه بـا تهـران و کـرج    اي: الگوي مبادله

نمود پیدا کرده است. چراکـه عـالوه بـر سـفرهاي وارد     
شده از کرج به تهران، حجـم قابـل تـوجهی از رفـت و     
آمدها از تهران به کرج نیز شکل گرفته است. در واقـع  

بـا حجمـی متفـاوت     صورت دو طرفه امـا  رفت و آمد به
  .)15شکل میان این دو شهر برقرار شده است (

شناسایی سـاختار فضـایی منطقـه کالنشـهري     
گیـري  هـاي مـؤثر در شـکل   مجموعـه جریـان  : تهران

ســاختار فضــایی منطقــه کالنشــهري تهــران در ســال  
هـاي  نشان داده شده است. جریان 16شکل در  1375

بـا اهمیـت و   تأثیرگذار در چهار سطح به همراه مراکـز  
انـد. چنانچـه مشـاهده    تأثیرگذار در ساختار ارائه شـده 

عنـوان مراکـز    شود کالنشهرهاي تهـران و کـرج بـه   می
عنوان نقـاط پیرامـونی    اصلی محدوده و سایر شهرها به

شـوند. البتـه در ایـن میـان مراکـز      در نظر گرفتـه مـی  
اند کـه عمـده ارتباطـات    تري نیز نشان داده شدهفرعی

مرکز تهران شکل گرفتـه اسـت. الگـوي غالـب     ها با آن
رفت و آمد در این دهه متمرکـز و شـعاعی بـه سـمت     

  کالنشهر تهران است.

  

  
  اي و ضربدري: الگوي مبادله15شکل   : الگوي متمرکز14شکل 
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  )1375گیري ساختار فضایی (هاي مؤثر در شکل: جریان16شکل 

 
 

ترتیـب   در ایـن دهـه بـه    هاي شناسایی شـده نهپه
شامل مجموعه شهرهاي تهـران و   ،پهنه اول عبارتند از:

ي منطقه، کرج به همراه برخی شهرهاي جنوبی و مرکز
شـهرهاي   ،پهنـه دوم  همچنین شهرهاي بخش غربـی؛ 

پهنــه ســوم نیــز مجموعــه  ؛ شــمالی و شــمال شــرقی
و شهرهاي جنوب شرقی منطقه کالنشـهري تهـران و د  

هـا در  کـه تعـداد شـهرها در آن    اسالمشـهر و ري  شهر
کمتـر اسـت. رفـت و آمـدهاي      1385مقایسه با سـال  

را  85شناسایی شده در این دهه تـراکم و حجـم دهـه    
ساختاري متمرکز و شعاعی  75ندارند. در واقع در دهه 

ساختار فضایی این دهـه را   17 شکلشود. مشاهده می
  دهد.میدر قالب الگویی شماتیک نشان 

 

  
  1375: ساختار فضایی شناسایی منطقه کالن شهري تهران در سال 17شکل 

  

  
  1385در سال  گیري ساختار فضاییهاي مؤثر در شکل: جریان18شکل 
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گیـري  هاي مؤثر در شکلمجموعه جریان 18شکل 
 دهد.نشان می 1385ساختار فضایی منطقه را در سال 

مشـخص اسـت کـه     1375ضمن مقایسه آن بـا سـال   
اي را  هـا تفـاوت قابـل مالحظـه    حجم و تعداد جریـان 

دهد. به عالوه میـزان روابـط و سـطوح آن در    نشان می
میان سـایر مراکـز بـه جـز تهـران و کـرج نیـز شـکل         

بـه طـوري کـه مراکـزي ماننـد       ؛تري گرفته است قوي
... نیـز  واسالمشهر، ورامین، شهریار، هشتگرد، رودهـن  

هاي متمرکز به سمت مراکـز اصـلی   جاییعالوه بر جابه
منطقه، با شـهرهاي پیرامـونی خـود نیـز روابـط قابـل       

دلیـل   دهنـد. البتـه ایـن مراکـز بـه     توجهی را نشان می
هـایی کـه بـا تهـران و کـرج دارنـد، از اهمیـت        تفـاوت 

یی کـه  هـا  ظرفیـت اما با توجـه بـه    کمتري برخوردارند
  هاي آتی به کار آیند.ریزيدر برنامه تواننددارند، می

منطقـه کالنشـهري تهـران     توان ساختار فضاییمی
 سـفر  يهـا  و جریـان  بر اساس الگوهارا  1385در سال 

، ساختاري متمرکز در نظر گرفت که افراد میان شهرها
هـاي مـرتبط بـا شـبکه از جملـه      با توجـه بـه تحلیـل   

آنتروپــی، در مراحــل آغــازین تبــدیل بــه الگــوي      
چندمرکزي قرار دارد. چنانچه ذکر شد مرکز مسـلط و  

شـهر   قوي در سطح منطقه کالنشـهري تهـران، کـالن   
قرار گرفته شهر کرج  تهران است و پس از آن نیز کالن

در واقع آنچه در منطقـه کالنشـهري    .)19شکل (است 
شـود،  اي مشـاهده مـی  تهران به صورت قابل مالحظـه 

گیـري  ران و شـکل وقوع تمرکز بـیش از انـدازه در تهـ   
شهرهایی به صورت اقماري در پیرامون آن است؛ شـهر  
تهـران بیشـترین قابلیـت جـذب سـفرها را در منطقـه       

ن موضوع به دلیـل وجـود   کالنشهري تهران داراست؛ ای
هاي مناسب و کم نسبت بـه سـایر   فاصله عواملی چون

شهرها، واقع شدن در مرکز نسبی جغرافیایی و وسـعت  
مجاورت بسیاري از شهرها با تهران،  گسترده کالبدي و

میزان جمعیت بسیار باالي ایـن شـهر بـه عنـوان یـک      

مرکز ملی و مرکـز اسـتان نسـبت بـه سـایر شـهرها و       
هر است کـه  همچنین باال بودن ضریب اقتصادي این ش

-هــاي اقتصــادين بخــششــمار بســیار بــاالي شــاغال
گیرد. در واقع کلیـه  برمی را در1385اجتماعی در سال 

هــاي جمعیتــی، اقتصــادي و  نــواع پیونــدها در زمینــها
ــه    ــف در ســطح منطق ــهرهاي مختل ــین ش خــدماتی ب

شهر کرج  کالن کالنشهري تهران، با تهران برقرار است.
رتبـاط را بـا تهـران    که بیشترین میزان انیز عالوه بر آن

در سـطح بعـدي و بـا اخـتالف از تهـران       است، داشته
میـان شـهرها در   داراي بیشترین قابلیـت جـذب سـفر    

سطح منطقه کالنشهري مطرح است. این شهر توانسته 
است با توجه به حجم جمعیتی، وجود تنـوع فعـالیتی،   
ســطح نســبتاً بــاالي اشــتغال و نیــز فاصــله انــدك تــا 

هاي جمعیتی و جریان ،شهرهاي غربی و جنوبی منطقه
مبادالتی بسیار قوي را با سایر شهرها برقرار کند. سایر 

ان و ز با تراکمی بسیار کمتـر نسـبت بـه تهـر    شهرها نی
و اغلـب بـه صـورت فیزیکــی از     کـرج گسـترش یافتـه   
  یکدیگر مجزا هستند.  

ساختار شناسایی شده با حالت متمرکـز و شـعاعی   
فاصله کمی دارد. در سطح وسـیع منطقـه کالنشـهري    
تهران، تنها دو مرکز با فاصله بسیار نزدیک از یکـدیگر  

ند و اغلب شهرهاي پیرامونی را بر کل منطقه سلطه دار
خوابگـاهی اطـراف    -ايتوان به عنوان نواحی حومـه می

ــب    ــونی در قال ــواحی پیرام ــع ن ــرد؛ در واق ــی ک آن تلق
و وابسته  بندي نبوده هاي مستقل قابل دستهموجودیت

وابستگی شـدید بـه تهـران و    به بیرون از خود هستند. 
در ایــن بعـد از آن کــرج، نظــامی نامتعـادل و واگــرا را   

منطقه فراهم آورده است؛ نظامی که فاقـد یکپـارچگی   
هــاي تحمیلــی ســفر، هزینــه بــا وجــوداســت و در آن 

ــه ایــن مراکــز در  ندمســافران حاضــر بــراي رســیدن ب
هـاي برتـر   هـا و فرصـت  راستاي دسترسی به موقعیـت 

  هاي طوالنی را طی کنند. مسافت هافراهم شده در آن
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 1385ه کالن شهري تهران در سال : ساختار فضایی منطق19شکل 

  

  گیري نتیجهجمع بندي و 
نقـش  با توجه به هـدف اصـلی مقالـه کـه تحلیـل      

سـاختار فضـایی منطقـه کالنشـهري     الگوهاي سفر در 
سـفر   يهـا  تهران بوده است، با استفاده از آمـار جریـان  

افراد در میان شهرهاي منطقه کالنشـهري تهـران و بـا    
حاسبه سطوح مرکزیت، توان استناد به تحلیل شبکه، م

و شـدت و   و آنتروپی شـبکه، نحـوه برقـراري پیونـدها    
انـواع  کـه  مشـخص شـد    ها در سطح منطقه،ضعف آن

مختلفی از الگوهاي رفت و آمد در سطح منطقه شـکل  
فضـایی  گرفته است. الگوي غالب شکل گرفتـه الگـوي   

 کـه بـا الگـوي ارائـه شـده توسـط برگـر        متمرکز است
دارد اگرچه مـی تـوان ردپـاي    یشتري ب) تطابق 2011(

ي هـا  الگوي مبادله اي و ضـربدري را در برخـی بخـش   
در واقـع  مشـاهده کـرد.   نیز منطقه کالن شهري تهران 

ابتدا در شـهر تهـران و سـپس     ،ايتمرکز بیش از اندازه
کرج شکل گرفتـه و سـایر شـهرها در قالـب شـهرهاي      

عامـل اصـلی   هـا مطـرح هسـتند.    اقماري پیرامـون آن 
ترس بـودن  دسـ  بـه در  گیري این الگوي فضـایی  کلش

مرکـز منطقـه و در محـور    مراکـز اشـتغال در نزدیکـی    
هـا در  که به اوج گیري جریان گرددمی برکرج  -تهران

جمعیـت و  میان این دو کـالن شـهر اصـلی و اسـتقرار     
بـا   و این امـر  در نزدیکی مرکز منجر شده است اشتغال
 )Sohn, 2005:307(دست آمده توسط سوهن ه نتایج ب

ترافیکـی الن و   -در منطقه منچستر و با مدل ضربدري
بیشترین تطابق را  )Laan et al., 1997:391( همکاران

موقعیت منطقه کالنشهري تهران را ، عالوه بر ایندارد. 
نظر داشت کـه ضـمن دارا بـودن     در گونه توان اینمی

، سایر نقاط به صورتی تهران و سپس کرج مرکز مسلط
الگـوي  کـه بـا    اندگرفتهراکنده در سطح منطقه شکلپ

ارائه شده توسط میرز و برگـر   پراکنده-فضایی متمرکز
نتیجـه  توان بنابراین، می .داردبیشتري ) انطباق 2010(

که ساختار فضایی منطقه کالنشهري تهـران بـر   فت گر
و عـدم  بـوده   ، سـاختاري متمرکـز  اساس الگوهاي سفر

دمات در سـطح منطقـه،   توزیع متناسب جمعیـت و خـ  
اي نامتعادلی را رقم زده و نـوعی واگرایـی و   نظام شبکه

  وجود آورده است.ه عدم یکپارچگی در منطقه را ب
هاي مرتبط با شبکه از جملـه  تحلیل اما با توجه به

گــوي تــوان شـواهدي از شــکل گیـري ال  مـی آنتروپـی،  
الزم  . بنـابراین، در منطقه را هم پیدا کـرد  چندمرکزي

هــاي نظــامی تعریــف شــود کــه از نظــر ویژگــیاســت 
توپوگرافی، توپولوژیکی و عملکرد شبکه و همچنـین از  
نظر توزیع متناسب جمعیت و خدمات در سطح منطقه 

الزم را ایجاد  و یکپارچگی فضایی و عملکردي هماهنگی
تصادي مکمل مراکز هاي اقبه این ترتیب که زمینه .کند

ــده  ــاد ش ــق  مســلط ایج ــا از آن طری ــتت ــاي  ظرفی ه
گیري نظام چندمرکزي شناسایی شده در محدوده  شکل

تـوان شـاهد   چنین ساختاري مـی  بسته بهبالفعل شود. 
عملکردي در سطح منطقه و همچنـین  -انسجام فضایی

  توسعه یکپارچه و متعادل فضایی بود.
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 : الگوي ساختار فضایی پیشنهادي در منطقه کالنشهري تهران 20شکل 

  
  پیشنهادها

 یشنهادهاي مـورد نظـر در راسـتاي دسـتیابی بـه     پ
هاي رفت و آمـد در  ننظامی متعادل و یکپارچه از جریا

سطح منطقه کالنشهري بایستی به نحوي تدوین شوند 
که پیش از هرچیز از میزان تمرکز در نظام موجود کـه  

شهر تهـران و در مرحلـه دوم و    نکالاول بر  مرحلهدر 
 شـود ر کـرج وارد مـی  شـه  کـالن  با اختالف زیادي بـه 

کاسته شود. به این ترتیب کـه ضـمن در نظـر گـرفتن     
میـان سـایر    يهـا  میزان همگرایی و تعامـل  ،تمهیداتی

 وشهرها در سـطح منطقـه کالنشـهري تقویـت شـود.      
هـاي حقیقـی نظـامی    فضایی شکل گیـرد کـه ویژگـی   

منظـور   متبادر کند. بـه در ذهن چندمرکزي و همگرا را 
مطالعـات  و بـر اسـاس   دهاي زیر تحقق این امر پیشنها

  صورت گرفته در این پژوهش ارائه شده است:
 مرکـزي شـدن؛   هاي مرتبط بـا چنـد  اجراي برنامه )1

تأکیــد بــر شــهرهاي میــانی و متوســط از طریــق      
شـهر،  پذیري بیشتر ایـن شـهرها از جملـه اسـالم     نقش

 ، دماونـد ورامین، شهریار، هشتگرد، رباط کریم، قرچک
ی جهـت کـاهش واگرایـی فضـایی     و... به عنـوان عـامل  

اي براي برقراري تعادل در سـطح  موجود و ایجاد زمینه
کـه عمـده سـفرهاي شـغلی بـه      با توجه به آن .منطقه

ــرج در ســطح م  ــس از آن ک ــران و پ ــه مقصــد ته نطق
ــی  ــران شــکل م ــرد،کالنشــهري ته ــاد  گی ــمن ایج ض

ساختاري با فضاهاي جاذب از طریق پراکندگی اشتغال 
توان مقاصـد جـذب   می ،سراسر منطقه و داد و ستد در

خـارج  را سفرها از دو مرکـز متمرکـز (تهـران و کـرج)     
کرد. همچنین با توزیع متناسب خدمات برتر در تمامی 

توان ها در سایر شهرها عالوه بر تهران و کرج میزمینه
  ن هدف حرکت کرد.به ای براي رسیدن

تقویت مجموعه شهرهاي شناسایی شـده در قالـب    )2
بـا  و  اي شمال شرقی و غربی در سـطح منطقـه؛  هپهنه

تقویت شبکه ارتباطی میان شهرهاي کوچک و متوسط، 
تــوان  اي و پیرامــونی، مــیبـه ویــژه در نــواحی حاشــیه 

تـري از شـهرها را در سـطح منطقـه     هاي منسجم پهنه
کالنشهري تهران در نظر گرفت. در این راستا پیشنهاد 

ت شعاعی شبکه شود اقداماتی به منظور کاهش حالمی
تـر  ارتباطی، در راستاي امکان برقراري تعامـل مناسـب  

 .هاي موجود در دستور کار قـرار گیـرد  میان سایر پهنه
هـاي  عنوان مثال ایجاد کمربند ارتباطی میان بخـش  به

 هاي غربی و شرقی.جنوبی و پهنه-غربی
مــدیریت تقاضــاي ســفر و حــذف ســفرهاي غیــر   )3

و خدمات با استفاده  سهیالتضروري؛ از طریق توسعه ت
تـوان در راسـتاي   هاي ارتباطی و شـبکه مـی  ورياز فنا

حذف سفرهاي غیر ضروري گام برداشت. همچنین بـه  
منظور دسـتیابی بـه تعـادل در توسـعه و کـاهش اثـر       

هـاي مختلـف از   هاي مخـرب موجـود در زمینـه   جریان
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جمله مشکالت زیست محیطی، تـراکم و آلـودگی الزم   
ن و جامع براي مـدیریت سـفرها در   اي کالاست برنامه

  سطح محدوده در دستور کار قرار گیرد.
الگــوي پیشــنهادي ســاختار فضــایی  20شــکل در 

منطقه کالنشهري تهران با توجه بـه راهبردهـاي فـوق    
ارائه شده است. در این الگو مراکـز اصـلی و ارتباطـات    

ها، همچنین پیوندهاي میان شـهرهاي سـطح   میان آن
ین مراکز به صورت شـماتیک نمـایش داده   تر با اپایین

هـاي  شده است. هدف از تعریف پیوندها هدایت جریان
سفر به سمت مراکز تعریف شده و کاهش فشار، تراکم 

  هایی مانند تهران و کرج است.و تمرکز بر کانون
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