
 

  
  

   اي منطقه مؤثر هاي جريان نظام و فضايي ساختار متقابل تأثير
   جنوبي البرز در

  آزاده عظيمي
 ريزي شهري، مدرس دانشگاه رسام، كرج، ايران دكتري جغرافيا و برنامه
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  چكيده
اي و آمايش سرزمين، از ديرباز تحليل و بررسي تغييرات ساختار و ارتبـاط آن بـا تحـوالت      يكي از مباحث بسيار مهم در مطالعات منطقه 

تغييرات سـاختار فضـايي منطقـه در پهنـة البـرز جنـوبي       ترتيب، در اين مقاله سعي بر آن است تا  دهندة آن است. بدين هاي شكل جريان
هـا و   گـويي بـه پرسـش    منظـور پاسـخ   جاشده بررسي شود. در اين مقاله به مشتمل بر شش استان كشور با تأكيد بر جريان مسافران جابه

نظـر هـدف كـاربردي و     شده از روش تحقيق توصيفي و تحليل بهره گرفته شده است. روش تحقيـق مقالـه از   دستيابي به اهداف ترسيم
گيرد. براي تحليل و بررسي ساختار فضايي فعاليت و نظام سـكونتگاهي در   رويدادي قرار مي بنيادين و از منظر نوع در دستة مطالعات پس

ا هدف ب NET DRAWافزار  و نرم UCINETافزار  هاي آماري تحليلي نرم و آزمون Arc GISافزار  ها در نرم اين مقاله شامل انواع آزمون
عنـوان يـك كـل     ها، الگوي ساختار فضايي جمعيـت و فعاليـت بـه    ها استفاده شده است. بر اساس بررسي بررسي سازمان فضايي جريان

هماهنگ در ارتباط نزديك با تغييرات نظام جريان فضايي مسافران در دورة مورد مطالعه است و اين مهم در گذر زمان به دليل تغييـرات  
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  لهئبيان مس
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي خـاص آن دوران   بندي بازتاب پديداري شكل ،هر دوران 1فضاي

 و محصـول نيروهـاي سياسـي، اقتصـادي     ،دهـد  توضـيح مـي   2طـور كـه لوفـور    است. فضا همـان 
هـايي   دادن و كنتـرل فعاليـت   كردن، سـامان  دنبال مرزبندي قدرت) است كه به ةايدئولوژيكي (گستر

). چنـين نگرشـي فضـا را    56: 1393افتـد (ژيلنيـتس،    است كه در داخل و از طريق فضا اتفاق مـي 
ثر از ميزان، تراكم، شـدت  أي آن متها بندي دهد كه صورت اي پويا و متحرك نشان مي همواره پديده

تـوان   هـر سـازمان فضـايي را مـي     ،رود. بـدون شـك   آن به شمار مي ةكنند هاي عمل لفهؤو جهت م
 يآن و عمل متقابلي كه بـين اجـزا   ةدهند تشكيل أعنوان سيستم فضايي شناخت كه عناصر و منش به

  ).  165: 1386با ساير فضاهاي خاص ديگر مشابه نيست (باوو،  ،گيرد ها انجام مي اين داده
هـاي مـؤثر در    توان يكي از عناصـر اصـلي در بررسـي مكانيسـم     اي را مي هاي منطقه تحليل جريان

هـاي هـر    ها و نحوة توزيع آن در بـين سـكونتگاه   واقع شدت جريان دهي فضايي مطرح كرد. به سازمان
دهندة نخستينگي فضايي باشد.  ر تحليل توزيع جمعيت و فعاليت و نشانتواند مبناي مناسبي د منطقه مي

هـا   ساز تمركز جريان تواند زمينه بدون شك، تمركز بخش درخور توجهي از عملكردها در يك نقطه مي
هايي است كه هـم معلـول و    شده يكي از جريان نيز شود. در اين ميان، تعداد مسافران و سفرهاي انجام

واقع، تمركـز   هاي در مقياس منطقه است. به در تغييرات كاركردي و فضايي سكونتگاه حال، علت درعين
هاي فعاليتي و اثر تكاثري آن در جذب هرچه بيشـتر جمعيـت و خـدمات در مراحـل بعـدي،       جذابيت
يـابي منطقـة    همراه دارد كه محصول آن شكل هاي مختلف را به هاي سفر و مسافران از سكونتگاه جريان
دهد. در ارتباط با علـت انتخـاب    ها را به خود اختصاص مي ها و تبادل است كه عمدة جريان گاهي گره

شك در تغييرات ساختار فضايي، جمعيـت در بسـياري مـوارد، معلـول      جريان مسافرت و جمعيت، بي

                                                           
ها، محيط طبيعي و محيط مصنوع است. به بيان ديگر (فضا) محدود به ابعاد فيزيكـي   ، فعاليت ها اي از انسان فضا مجموعه .1

اعم از فيزيكي و غيرفيزيكي يا ايستا و پويا را شامل شده و داراي بعد زمان است (صـرافي،  نشده و آنچه را در خود داشته 
يافتة واحدهاي يك مجموعه در  توان گفت سازمان فضايي عبارت است از ترتيب و توزيع نظام ). بر اين اساس مي4: 1364

 ).8: 1364 فضا در راستاي عملكردهاي عمومي مجموعه (صرافي،

2. Lefebvre 
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ـين بـه ذهـن     
 آمـده اسـت.    
يـل تغييـرات   

ت كه امروزه 
هـاي   كونتگاه   

هري، تشـديد  
ال توسعه بـا  

شــدن  رامــوني 
 ةجـم و انـداز   

و فراينـدهاي   

 قم، سمنان و 
                   

، 1393و  1385 
ونقـل كشـوري     

توانـد چنـ ل مي
ليتي به دسـت
رفته است، تحلي

 

هايي است چالش
م ترافيـك، سـك
 فرسودگي شه
كشورهاي درحا
 مركــزي و پير

تغييـرات حج ،
اجـرام و ةعمـد 

  

138  

زوين، مركزي،
                      

،1375 سـه دورة
 راهداري و حمـل

  رسي شده است.

 ينوب

ن متغيري مستقل
 پي تغييرات فعا
ي را در پيش گر

نيز نشان دهد.
بل توجهي از چ

ند. تـراكما ريبان
جتماعي، تشديد
وم ميالدي در ك

هـاي شــهر يت
،داده شده است

ع كـرده، عمـل  

  تور و وزنه) ةري

83و امكچي،  7- 6

، قز1)اه با البرز
                  

ها در حليل جريان
وم هم در سازمان
از استان تهران برر

در البرز جنو يا طقه
  

عنوان  فعاليت به
عرصة فضا، در

رويدادي گاه پس
هاي فعاليتي را ن
معلول بخش قاب
آن دست به گر

هاي اجت لف بزه
سو ةر در هزار

 تــراكم جــذابي
نيز نشان د 1ل

اي ع چاله ن سياه

ذب متمركز (نظر

66: 1362ودجه،

ان تهران (همرا

شد و با توجه به تح
ن تهران و دورة سو

عنوان جزئي ا رز به

مؤثر منط يها انيجر

گي جمعيت به
ك جمعيتي در ع
قاله كه نوعي نگ
ه تغييرات جريان

خود مع ،سرزمين
منطقه با آ هرر

ري، انواع مختلف
ي است كه شهر
و ايـن معلــول

كه در شكل چنان
همچون دوانت ي
  .كند

جريان جذ .1شكل 

سازمان برنامه و بو

ل از شش استا

ن استاني مستقل ش
جزئي از استان 13

ستان البرن مطالعه ا

و نظام ج ييتار فضا

بستگ ي است. هم
هر تغيير و تحرك

به رويكرد مق جه
تواند ت معيتي مي

س ةدي در پهنن
هرهاي بزرگ در

شهر ةشد پراكند
هايي چالشي از

گريبــان اســت و
 ديگر است. چ

منطقه مي ةر پهن
كه خود جذب

س

ز جنوبي متشكل

عنوا به 1389 سال
85و  1375 يعني

ت. بنابراين، در اين

متقابل ساختا ريتأث
 

 

تغييرات فضايي
كند كه هر تبادر

بنابراين، با توج
هاي جم جريان

چنين فراين
بسياري از شهر
غيررسمي، رش
فقر و... بخشي

گ بــه آن دسـت 
هاي سكونتگاه
ها در سكونتگاه

يافته را به شكل

البرز ةمنطق

استان البرز در .1
عمالً در دو دوره

فاقد اطالعات است
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جـم جمعيـت   
 منطقـة  در ـه 

 هـاي  ي شمار

 ،5/9 ،5/12 ،
قرنـي   نـيم  ةر  

دمان فضـايي  
ي فعــاليتي و 

طـور عـام و   
ختار فضـايي  
ار كـرد؟ آيـا     

 اشـاره كـرد         

، پاييز و2 ، شمارة9

توجهي در حج
جملـزا و يـران 

سرش در  جنوبي
8/5، 6/3، 2ب  

 بـراي ايـن دور
رنظرگرفتن چيد

يــابي   ن و ســازما

  

 اي بـه  منطقه ي
در تغييرات ساخ
عنـاداري برقـرا
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ي از مطالعـات

9دورة  ن،ش سرزمي

 تغييرات قابل ت
اي شهري معيت
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ترتيـب بـه  1390

بااليي در سال
معيتي بدون در
ريس فضــايي

  
در طرح كالبد ملي

  1387سازي،

ياه ت كه جريان
ثيري دأن چه ت

مع ةتغيـر رابطـ   
اي است؟ منطقه

سـيع و متنـوعي

آمايش
  

صنعتي كشور با
جم  ،1390 سال

شهر جمعيت .
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ب رشد متوسط
جه در حجم جم

در مــاتر مگيري

البرز جنوبي د ةطق

سكن (راه فعلي) و شهرس

ال مطرح استؤ
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 بين ايـن دو مت
م ياه ظام جريان

 بـه طيـف وس
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س به منتهي قرن م
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توج شايانرات
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طور خاص ده به
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ضايي معلول نظ

تـوان ضايي مي

عنوان يك به ،)1
نيم ده است. در

شتابا بسيار شد
133 ،1345 ،55

ميليون نفر است 
چنين تغيير ،ك

كنش آن، بــه تغ
نجر شده است

نق
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د تغييرات فضكر
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 ةزنجان (نقش
رو بود هنيز روب
رش جنوبي البرز

35 هـاي  سـال 
1/18و  9/15

شك است. بدون
پــراكة و نحــو

سكونتگاهي من

آ بر اساس
جريان مسافر و
جمعيت و فعال

كرعا توان اد مي

 نظري منابع
مطالع ةدر حوز



 279   يدر البرز جنوب يا مؤثر منطقه يها انيو نظام جر ييمتقابل ساختار فضا ريتأث

    

 

)Brown, et al., 2002; Arthur & Beckfield, 2004; Lakshmana, & Nijkamp, 1993(.  بـراي   امـا
د. وي مفهوم كرگذاري  پايه 1920در سال  1دمانژن راها  سازمان فضايي سكونتگاه ةمطالع ،اولين بار

اي  بندي منطقـه  طبقه ةسازمان فضايي را در چارچوب ساختار مورفولوژي فضايي بسط داد و به ارائ
در سـال   2توان به كـار شـيفر   كالسيك مي اتهاي روستايي پرداخت. از ديگر مطالع انواع سكونتگاه

هـايي در   است، بررسي »استثناگرايي در جغرافيا«خود كه با عنوان  ةه كرد. وي در مطالعاشار 1953
فرايند مدرن انجام داده است. از نظر تئوريـك و عملـي    نوعيها در  ارتباط با سازمان فضايي پديده

با  ها در ارتباط توان نخستين مطالعات مرتبط با سازمان و ساختار فضايي را در بررسي سكونتگاه مي
مطالعـات وبـر    ،)2011( 4ماساهيسـا  ،)1826( 3چـون فـن تـونن   همتوليد كشاورزي توسط افرادي 

يـا مراكـز تجـاري و خـدمات در كارهـاي       5هاي صنعتي و توزيع منـابع  ن) درخصوص مكا1909(
  ) دانست.1933( 7) و كريستالر1931( 6ريلي
 منزلـة  بـه  شهرها از اي مجموعه با تعريف سيستمي رويكرد گيري شكل و ميالدي 60 دهة اواخر از

 توجـه  ) وReif, 1973: 5-6( داد شكل را ها سيستم عمدة خصيصة سه ارتباط، و عنصر كليت، سيستم،
 & Taylor, Hoylerشـد (  منطقـه  يـك  سـطح  در آنهـا  توسـعة  و شـهرها  بين متقابل روابط به زيادي

Verbruggen, 2010در نـويني  نگـرش  اي، منطقـه  يكپارچة ساختارهاي درنظرگرفتن با رويكرد ). اين 
 بـه  كـه  داد ارائـه  فضا بر حاكم هاي نظام شناخت و اي منطقه سكونتگاهي و هاي سيستم تحليل قلمرو
  .  است كرده عزيمت سنتي هاي نظريه از دليل چند
 شـهري  هـاي  سـكونتگاه  مـورد،  ايـن  در كالبـدي و  مصاديق مجموعه از تنها شهري سويي، نظام از

                                                           
1. Demangeon, 1920 

2. Schaefer, 1953 

3. Von Thünen 
4. Masahisa 
5. Weber 
6. Reilly 
7. Christaller 
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 ,Simmons( گيـرد  بـر مـي   در نيز را شهرها ميان فضايي و ارتباطات ها جريان بلكه است،نشده  تشكيل

 بيرونـي  پيچيـدة  شبكة در هريك و جايگاه شهرها بيرونيِ روابط و ها كنش مجموعه طريق از و) 1978
 نامنـد، شـناخت   مـي  مبنـا  شـبكة  و تعاملي رهيافت را رويكرد كه آن اين فكري اساس. شود مي تعريف
كليـت   و آنهـا  ميـان  متقابـل  ارتباطـات  و پيوسـتگي  دهنده، تشكيل عناصر شناخت به منوط را ها پديده
 كنند مي ياد» ها فضاي جريان«نام  با آن از تيلور و كستلز همچون كساني كه چيزي داند؛ مي آن يافتة نظام
 شخصـيتي  و جايگـاه  شـهرها،  ساير با روابط كيفيت و تركيب نوع، درجه، فراخور شهر، به هر آن در و

 مراتبـي  سلسـله  چيـدمان  نگرشـي،  چنـين  ديگر، سوي ). ازCastells, 1996: 456-459( يابد مي مشخص
 يـابي  سـازمان  اي شـبكه  مـدل  با تقابل بود، در پذيرش مورد سنتي هاي نظريه در كه را فضا از مبنا اندازة
 فضاي در آنها روابط آرايش فضايي از متأثر آن، مطالعة به و دهد مي قرار نوين هاي نگرش بر مبتني فضا،

 وجـود  بـه  اي شـبكه  الكترونيكـي،  و هـوايي  ارتباطات زميني، با نظام اين در نگرد. شهرها مي ها جريان
  است.  گردش دائم در اطالعات و سرمايه كاال، جمعيت، از جرياني آن در كه آورند مي

  روش تحقيق
مقاله و با توجه به نوع پژوهش از روش توصـيفي و تحليلـي    هاي پرسشگويي به  در راستاي پاسخ

بـر   ،بهره گرفته شده است. روش تحقيق بر اساس هدف بنيادين و كاربردي اسـت. در عـين حـال   
بسـتگي و تبيينـي    بنـدي مطالعـات توصـيفي، هـم     حاضـر را در دسـته   ةتـوان مطالعـ   اساس نوع مي

ها و اطالعات تحقيق از منابع اسـنادي   آوري دادهرويدادي) قرار داد. در اين پژوهش براي گرد (پس
هـا (سرشـماري عمـومي نفـوس و مسـكن،       استفاده شده است. ايـن منـابع شـامل انـواع آمارنامـه     

ونقـل و راهـداري و...) و مقـاالت و كتـب موجـود اسـت. ابزارهـاي         هـاي صـنعتي، حمـل    كارگاه
ام سكونتگاهي در اين مقالـه شـامل   تحليل و بررسي ساختار فضايي فعاليت و نظبراي  شده استفاده

 Arcافـزار   و... در نرم K-Reply ،Global Moran ،Standard Deviational Ellipseهاي  نانواع آزمو

GIS  ــونو ــل   آزمـ ــاري تحليـ ــاي آمـ ، Centrality ،Betweenness ،Density ،Core-Peripheryهـ
Closenessافزار  ، از نرمUCINET افزار  و نرمNET DRAW با 139: 1393پور و همكاران،  ش(دادا (

 هاست. نجريا هدف بررسي سازمان فضايي
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ضـمن بررسـي تحـوالت و     ،منظور بررسي و تحليل تحوالت سـاختار فضـايي   به ،اين مقالهدر 
 شـده اسـت.  ، ساختار فضـايي صـنعت نيـز بررسـي     1390تا  1335تغييرات مكان جمعيت از سال 

بستگي تغييرات ساختار فضايي جمعيـت   عنوان شاهدي بر هم جريان جمعيتي به ،سپس در فاز دوم
  است. شدهتحليل 

  هاي تحقيق هيافت
  البرز جنوبي ةساختار فضايي جمعيت و فعاليت در منطق. 1

هـا بـه    در تمـام طـول دوره   3و  2هـاي   هاي سرشماري بر اساس نقشـه  تحول اندازة شهرها در دوره
هـاي   بدين معني كـه يـك نـوار خطـي در امتـداد راه     يابي شده است.  صورت الگوي واحدي سازمان

طور آشكاري خود را از كوير مركزي ايران دور  كوه البرز به ترانزيتي از شاهرود تا قزوين در پاي رشته
بنـدي اصـلي شـبكة     كند. در همين محور است كـه اسـتخوان   كرده و به نواحي پاي كوهي نزديك مي

بنـدي بـه طـرف جنـوب نيـز در امتـداد        از اين استخوان گيرد. دو شاخة ديگر شهري منطقه شكل مي
هاي سنتي ترانزيتي كه هزاران سال وجود داشته و در دوران مدرن نيز بـه شـبكة اصـلي ترانزيتـي      راه

  بندي شهري منطقه نقشي مهم ايفا كرده است.   كشور تبديل شده است، در پيدايش استخوان
. ايـن تغييـر را   اسـت   اراك از آن جملـه  -قـم  -همـدان و تهـران   -ساوه -هاي محور تهران راه

تغيير  ،توان با استفاده از آزمون بيضي انحراف استاندارد نشان داد. بر اساس خروجي اين آزمون مي
توان مشاهده كـرد. از   قزوين را مي -كرج -جهت حركت توزيع نقاط شهري به سمت محور تهران

نيز همين محورهاست كه به پيدايش شـهرهاي  البرز  ةنظر ظهور شهرهاي متوسط و بزرگ در منطق
 هـزار 100تمام شهرهاي بـاالي   ،كه پيداست ده است. چنانكر اعطا الزم را بستر نفر هزار100باالي 

رسـد در آينـده نيـز همـين محورهـا       اند. به نظر مـي  گفته امكان ظهور يافته در محورهاي پيش ،نفر
را داشته باشند و نقش اساسي را  زيادجمعيت  پتانسيل فضايي تجهيزشده براي پيدايش شهرهاي با

  .كننديابي و تشديد ساختار و سازمان فضايي منطقه و در مقياس ملي ايفا  در شكل
 دهـد  مـي  اندازه، نشان برحسب جنوبي منطقة البرز شهرهاي و پراكندگي 3و  2هاي  نقشه به نگاهي



  1396و زمستان 

 ازجملـه  خود

 يـك  كدشـت 
البـرز    منطقـة  

 منطقـه  يشـتر 

 اصـلة نسـبتاً  

 اسـتان  در ـان  

 شـهرهاي  ان  

 1335 سال ز

 شـبكة  ـومي 

 يك تنها نطقه

، در 6 به 1355
ست. در عـين  

 - ي و جنـوب  

، پاييز و2 ، شمارة9

خ رهاي پيرامون
پاك و شـهر  سـيم   
شـهرهاي ـبكة 
بيش و هزار نفر10
فا يكديگر از ود

زنجـان، دامغـا ن 
فاصـلة ميـا و ت

ا ر شبكة شهري
عمـ شـكل  نيز ه
من ،1335 سال ر
5 سال ، در4 به 
اس رسيده 23به  

شـرقي - شـمال  

 
  1385تا  1335

9دورة  ن،ش سرزمي

شهر با بايد قعيت
يار، قرچـك، نس

شـ دهـي  سازمان
0 بزرگ ايهره

شاهرو و  سمنان
اسـتان در  ابهـر
است كمتر ركزي

گاهي با تأكيد بر
منطقه اين در ور،
در يعني پيش، رن
1345 سال در ت

1390 در سال 
ش نطقه از محـور

5البرز جنوبي از  ةطق

آمايش
  

واقع كرج كه در
 ورامين، شـهريا

س اصول حال از
رگذار است. شه
م، ساوه، اراك،

هزارنفري)100
مر استان در مين
نظام سكونتگ ول

كشو نقاط ديگر
قر نيم كه حالي ر

دست اين از هاي
و 18 به 1385

 نقاط شهري منط
  ت.

قاط شهري در منطق

- تهران متروپلي
، قدس، مالرد،

 شود، در عين ح
 كل منطقه تأثير
نجان، قزوين، قم

 تا 50بعدي ( ة

خم و قزوين تان
كمتر. تحو هم ن

همانند كه ست
در منتها است. ده

شهره شمار ت،
سال ، در8 به 1

بندي توزيع وان
 تغيير كرده است

ت اندازه و توزيع نق

م منطقة خاص ع
المشهر، گلستان

در نظر گرفته ي
كند و بر وي مي

 تهران، كرج، زنج
رد صلة شهرهاي

است در الوند ن و
اين از و... چهارم
دهندة اين ا  شان

شد زمان حفظ ل
داشت بيشتر و  نفر

375 سال ، در6
 فضايي و استخو
 شرقي و غربي

تحوالت .2ة نقش
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وضع از گذشته
كرج، ري، اسال
مجموعه شهري

پيرو هم جنوبي
شهرهاي مانند
دارند. فاص زياد

سمنان، تاكستان
سوم، چ هاي رده
نش 1390 سال تا

طول در شهري
هزار ن100 شهر
6 به 1365سال 
ماتريس ف حال،

غربي به محور
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 3/5و  3/3ب  
و  شـده  زوده 

هـاي   لسـا  ر
 نسبت و صد

 گرفت نتيجه

 نظـر  از مهم 

 1 جـدول  از 
 هـاي  لسـا  ر

 اشـتغال  سبت

 نسـبت  اين ش

 تهران ومتري

 افزايش 1385

 ديگر با قايسه

  
  1390در سال 

ترتيـب  بـه  1385
افـز اشتغال كل 
د كشور كل به 

درص 28 از بيشتر
توان ن  يم جموع
است. نكتة وده
كشور اسـت.  و
در و درصد 70 

نس 1385  سال
كاهش است. د
كيلو 120 شعاع 
5 سال نسبت ز

مق در تهران تان

 ينوب

البرز جنوبي د ةنطق
   ار ايران

 
5-1390دورة  
رشد سرعت بر
منطقه اشتغال ل
ب و درصد 26 ك
مج در است. صد

بو افزايش حال
و منطقه هاي نا
نزديك 1375 

در است. ذشته
درصد 72 زديك

در صنايع جديد
ا بيشتر يعني ،د

است در ش صنعتي
  ست.

در البرز جنو يا طقه
  

 نقاط شهري در منط
هاي مركز آما : داده

ترسيم: نگارنده
در صـنعتي  غال

ب ،دهه دو طول
كل نسبت ست.

درصد، نزديك 
درص 38 نزديك
در منطقه نعتي
استا ديگر با سه

سال در منطقه 
گذ از بيشتر عني
نز 1390 سال ر

ص ايجاد نوعيت
درصد 75 زديك
گسترش خست

ا عملي نشده م

مؤثر منط يها انيجر

الت اندازه و توزيع
منبع

اشـتغ و اشتغال
در منطقه اين ر
اس شده كاسته ي

25از  كمتر يب
ن سرانجام و 33
صن اشتغال سبت

مقايس در تهران 
در تهران استان

يع ،درصد 74 و
در و درصد 75
ممن سياست ال
نز به 1390 سال
نخ دهة در هم گر
دوم دهة در آن ة

و نظام ج ييتار فضا

تحوال .3 ةنقش

ا ساالنة رشد ت
در يعني است. 
صنعتي اشتغال د
ترتي به 1390و  
3، 35 ترتيب به ي
نس و اشتغال ،ي
استان وضع ،يي
ا اشتغال كل هم

و 71 ترتيب به 1
منطقه به تهران
اعما ادامة نتيجة
س در مشابه سبت

اگ ،ديگر سخن 
باشد، ادامة شده

متقابل ساختا ريتأث
 

 

است گفتني
سال در درصد

رشد سرعت از
و 1385، 1375
صنعتي اشتغال

بررسي ةدور در
فضايي مطالعات
سه كه پيداست

1390 و 1385
ت استان صنعتي

ن بتوان شايد را
نسب دانست. اما

س به است. يافته
ش مهار ها ناستا
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  مسكن و نفوس عمومي هاي سرشماري در معادن و صنايع شاغالن تحول .1جدول 

  1390   1385  1375  فعاليت  استان
 

  استان زنجان
  303  218 178 اشتغال كل

  63  39 18 صنعت
  8/2  1/1 /.5 معدن

 
  استان قزوين 

  326  226 175 اشتغال كل
  79  55 37 صنعت
  /.4  /.6 /.1 معدن

 
  استان تهران

  297/4  680/2 889/1 اشتغال كل
  982  609 382 صنعت
  8/23  8/20 4/1 معدن

 
  سمنان استان

  177  131 98 اشتغال كل
  31  19 10 صنعت
  7/3  4/3 9/3 معدن

 
  قم استان

  292  195 131 اشتغال كل
  74  52 27 صنعت
  1/0  1/0 /.2 معدن

 
  مركزي استان

  

  395  313 239 اشتغال كل
  86  77 35 صنعت
  2/1  2/0 7/0 معدن

 
  جنوبي البرز منطقة

  789/5  3 /763 709/2 اشتغال كل
  315/1  851 509 صنعت
  9/32  29/0 9/6 معدن

 
  كشور

  476/20  572/14 036/11 اشتغال كل
  485/3  552/2 046/1 صنعت
  3/152  9/119 4/32 معدن

  )1375، 1385، 1390(منبع: مركز آمار ايران،       

 زياداي و با تمركز  هسته البرز جنوبي نيز الگوي تك ةمنطق در بررسي ساختار صنعتي و فعاليتيِ
و... در  kهاي حاصل از ضـريب توزيـع و آزمـون مـوران، تـابع       قابل مشاهده است. بر مبناي يافته
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وين مشـاهده   
قـاط شـهري    

 بسـتگي  هـم   
 ة است. نقشـ 

  
 

قـزو -كـرج  - 
اي جمعيـت نق

زيـاده مقـدار
 مراكز فعاليتي

  دهد.  مي

 k-Replyز آزمون 

  
  البرز جنوبي ة

  آمار ايران

 ينوب

ر محور تهـران
ا ساختار هسـته 
ع بـا توجـه بـه
منطقه از الگوي
در منطقه نشان

جنوبي با استفاده از

ةط شهري در منطق
معدن، مركز آعت و

 

در البرز جنو يا طقه
  

ها در فعاليت ياد
ت در منطقه با س

). اين موضوع4
 نقاط شهري من

اي را د هست و ه

البرز ج ةت در منطق

و نقاط) ها كارگاه( ي
؛ سازمان صنع1388

ترسيم: نگارنده

مؤثر منط يها انيجر

زيگفت تمركز
عاليتاي ف  هسته

ةي است (نقش
كسان در توزيع

الگوي خطي ،

اختار فضايي صنعت

مراكز اصلي فعاليتي
تقسيمات كشوري،

و نظام ج ييتار فضا

توان گ مي ،نوبي
). ساختار2ار

بستگي داراي هم
ي از الگوي يك
،واصل اقليدسي

الگوي سا .2نمودار

توزيع م .4 ةنقش
منبع: ت

متقابل ساختا ريتأث
 

 

البرز جن ةمنطق
شود (نمودا مي

بزرگ منطقه د
)97/0Rحاكي (
بر مبناي فو ،4

ن
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  يابي ساختار فضايي منطقه ثر در شكلؤم ياه نظام جريان .2
مراتب و ساختار فضايي منطقـه مطالعـات مختلفـي     ثر بر تغييرات سلسلهؤم ياه در ارتباط با جريان

 -مـالي  ياهـ  كيد بر ابعـادي خـاص ماننـد جريـان    أانجام شده است. در هريك از اين مطالعات با ت
ونقـل هـوايي    لزيرسـاختي، حمـ   ،) يـا جمعيتـي  1975( 1كـزن  ةعنوان مثال در مطالعـ  اي به سرمايه

)Grubesic, et al., 2008 ; Capello, 2000; Bruinsma & Rietveld, 1993     و... بـه بررسـي نظـام (
تحرك و جريان  ن است.اجايي مسافر هتحرك و جاب ،اند. يكي از ابعاد مورد توجه  ا پرداختهه جريان

 ةو در درجـ  اسـت مرتبط با نظام فعاليتي در آن  بسيارياول تا حد  ةمسافرت به يك نقطه در درج
جريـان و تحـرك    كـرد تـوان ادعـا    مي بنابراين،شود.  هاي بيشتر مي استقرار زيرساخت ةزمين ،بعدي

گرفتـه از   تئنش يابي منطقه دارد و بيش از هر چيزي سرزمين نقش مهمي در سازمان ةمسافر در پهن
  حجم عملكردها و كاركردهايي است كه در يك نقطه متمركز شده است. 

گرفتـه در منطقـة    شده در ارتباط با حجم مسافران و تعداد سفرهاي صـورت  نگاهي به جداول ارائه
يـابي   البرز جنوبي به تفكيك استاني، نكته بسيار مهم و قابل طرح و بررسي است كه بيانگر روند شـكل 

جاشده ارائه شده  جديدي از سازمان فضايي است. بر اساس آنچه در جدول مربوط به مسافران جابهفرم 
هاي نوين، رونـد تحـرك تعـداد     گيري از فناوري توان گفت در استان تهران به دليل رشد بهره است، مي

زمان ياد كرده  واسطة مسافران كاسته شده و شايد در اين رابطه بتوان آنچه هاروي از آن فشردگي فضا به
منظـور تسـريع در جريـان     گيري از فضاي مجازي بـه  است، مشاهده كرد. به واقع جريان صعودي بهره

جاشـده   سرمايه، يكي از عوامل اصلي اثرگذار در كاهش روند تعداد مسافرت و حجـم مسـافران جابـه   
باشد (شورت و  3ها ان) جنگ مك1992( 2است. امروز سازمان فضايي منطقه بيش از آنچه به تعبير هايدر

) بـا  1992( 4)، جنگ فضاي چهارم و روند جريانات آن است. در تأييد اين امر اوبـراين 17: 1386كيم، 
 پردازد. ، به تشريح روند تحرك در فضاي مجازي مي5اعالم پايان جغرافيا

                                                           
1. CONZEN 
2. Haider 
3. Place Ware 
4. O`Brien 
5. End of Geography 
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  نوبيالبرز ج ةدر منطق أاستاني بر حسب استان مبد درون و برون ةجاشد ن جابهامسافر. 2جدول 

 ها استان
  سهم استان از كشور  1393 1385 1375

1375 استاني برون استاني درو استاني برون استاني درون استاني برون استاني درون
  1385
  1393
  

  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد  تعداد
  6/12  2/12  1/15  22529  1562  23792  3593  26224  5693  تهران
  6/1  7/1  3/1  2268  851  2410  1341  -  -  قزوين
  1/1  0/1  3/1  1202  951  1145  1016  1064  1636  زنجان
  8/1  3/2  9/1  2106  1225  2595  2522  2584  1372  مركزي
  1/1  3/1  1  1360  667  1757  1205  1410  769  سمنان
  3/1  1/1  -  2048  363  2491  51  -  -  قم

  (واحد به هزار نفر)) 1375 ،1385، 1393 هاي كشور ونقل و پايانه ل(منبع: سازمان حم

  البرز جنوبي ةجاشده در منطق ن جابهاتحليل جريان مسافر
 ةجاشده در منطق هن جاباتعداد و حجم مسافرت مسافر ،ارائه شده است 3بر اساس آنچه در جدول 

س با استفاده أالبرز جنوبي به تفكيك استان ذكر شده است كه به منظور تحليل ابعاد جريان در هر ر
  د.شو گرفته بررسي مي هاي صورت جريان NET DRAWو  UCINETار افز از نرم

  واحد هزار نفرو ) 1375 ةالبرز جنوبي (دور ةو مقصد در منطق أجاشده بر حسب استان مبد ن جابهامسافر .3جدول 

مقصد
  مبدأ

  سمنان  قم  زنجان  قزوين  مركزي  تهران

  968  -  3951  -  1429  0  تهران

  02/0  -  4/0  -  0  2108  مركزي

  -  -  -  0  -  -  قزوين

  04/0  -  0  -  2/0  826  زنجان

  -  0  -  -  -  -  قم

  0  -  04/0  -  05/0  1101  سمنان
  )1375 ،هاي كشور ونقل و پايانه (منبع: سازمان حمل
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  ) واحد هزار نفر1385 ةالبرز جنوبي (دور ةو مقصد در منطق أجاشده بر حسب استان مبد ن جابهامسافر .4جدول 

مقصد
  مبدأ

  سمنان  قم  زنجان  قزوين  مركزي  تهران

  1202 1038  630 1322 1552 0  تهران
  0 476  3 4 0 1729  مركزي
  0 76  106 0 11 1844  قزوين
  0 39  0 64 1 894  زنجان
  0 0  41 25 439 862  قم

  0 2  0 0 0 1295  سمنان
  )1385 ،هاي كشور نقل و پايانه و (منبع: سازمان حمل 

  ) واحد هزار نفر1393 ةالبرز جنوبي (دور ةو مقصد در منطق أبر حسب استان مبدجاشده  ن جابهامسافر .5جدول 

مقصد
  مبدأ

  البرز  سمنان  قم  زنجان  قزوين  مركزي  تهران

  94  804  901  770 1175 1195 -  تهران
  79  0  378  0 10 - 1247  مركزي
  71  1  86  103 - 6 1593  قزوين
  2  1  73  - 68 1 763  زنجان
  69  0  -  28 20 354 703  قم

  24  -  13  0 0 0 938  سمنان
  -  25  199  34 355 59 140  البرز

 )1393 ،هاي كشور ونقل و پايانه (منبع: سازمان حمل
  

 2، 1 هـاي  ، (شـكل NET DRAWافزار  در قالب نرم است، بر اساس آنچه در گراف ترسيم شده
جاشـده   هن جابامسافر هاي مربوط به جريان ةعمد ،نقشي كه در منطقه دارد دليل) شهر تهران به 3و

ت از سـازواري روابـط   يجهت بردارها حكا را به خود اختصاص داده است. ضخامت خطوط و بي
مين نيازهاي مختلف در شهرهاي مختلف منطقه أگرايش به كار و ت ،شك در الگوي مدنظر دارد. بي

فاقد آمار  1375هايي است. در ضمن دو شهر قزوين و قم در سال  گيري چنين جريان از علل شكل
 در محاسبات ذكر نشده است. دليلبوده و به همين 
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  مركزيت و تسلط رئوس ةلفؤم .1

نشان داده شـده   8و  7، 6مركزيت و تسلط رئوس در قالب جداول  ؤلفةمقادير حاصل از بررسي م
شهر تهـران در ايـن منطقـه     ،است. بر اساس آنچه در ستون پاياني اين جدول نشان داده شده است
جاشده نقش دارد. نتايج  هن جابابيش از ساير شهرهاي مركز استان در جذب و گسيل جريان مسافر

  نيز نشان داده شده است. 7و  6 ،5هاي  جدول مذكور در قالب نقشه
  )1375مركزيت و تسلط رئوس ( ةلفؤشده با م هاي تعريف آمده براي هريك از شاخص دست مقادير به .6جدول 

  شده مقادير نرمال  مقادير حقيقي

 DT DW DW ST DT SW  نوع گراف

س
رئو

ط 
تسل

 و 
ت
كزي

مر
  

ف
ردي

تان  
اس

  

رج
د

ت  ة
كزي

مر
ك
وژي

وپول
ت

رج
د

ت  ة
كزي

مر
زني

و
  

رج
د

ت  ة
كزي

مر
زني

و
  

اني
ت مي

كزي
مر

  

ت 
كزي

مر
كي

زدي
ن

  

گن
ر آي

ردا
ت ب

كزي
مر

  

  بيروني دروني  بيروني دروني بيروني دروني
درون
  ي

 بيروني

  2865/60  707/0  3/33  3/33  0  134/32  425/20  6348  4035  3  3  تهران 1

  577/42  323/0  3/33  3/33  0  673/10  235/7  42/2108  25/1429  3  3  مركزي 2

  16/6  0  6/16  6/16  0  0  0  0  0  0  0  قزوين 3

  998/45  606/0  3/33  3/33  0  182/4  002/20  826 /24 3951 /44  3  3  زنجان 4

  6/16  0  6/16  6/16  0  0  0  0  0  0  0  قم 5

  706/38  169/0  3/33  3/33  0  574/5  9/4  1101 /09  968 /06  3  3  سمنان 6

  منبع: نگارنده
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  مركزيت و تسلط رئوس ؤلفةشده با م هاي تعريف از شاخصيك  آمده براي هر دست مقادير به .7جدول 

  شده مقادير نرمال  مقادير حقيقي

 DT DW DW ST DT SW  نوع گراف

س
رئو

ط 
سل
و ت

ت 
كزي

مر
  

ف
ردي

ان  
ست
ا

  

جۀ 
در

ت 
كزي

مر
ك

وژي
وپول

ت

جۀ 
در

ت 
كزي

مر
نى
وز

جۀ   
در

ت 
كزي

مر
نى
وز

  

نى
ميا

ت 
كزي

مر
  

ت 
كزي

مر
كى

زدي
ن

 

گن
ر آي

ردا
ت ب

كزي
مر

 بيروني دروني بيروني دروني بيروني دروني بيروني دروني

 1855/292  614/97  100  100  27/ 5 299/62 844/71  5744  6624  5  5  تهران  1

  031/171  340/57 333/83 333/83  7.5 991/23 725/21  2212  2003  4  4  اراك  2

 7725/158  706/56 333/83 333/83  0 093/22 374/15  2037  1415  4  4  قزوين  3

  852/121  877/28 333/83 333/83  0 824/10  460/8  998  780  4  4  زنجان  4

 6615/148  737/40 333/83  100  0 826/14 690/17  1367  1631  4  4  قم  5

  981/110  401/38  5/62 556/55  0 067/14 037/13  1297  1202  2  2  سمنان  6

  

  مركزيت و تسلط رئوس ةلفؤشده با م هاي تعريف آمده براي هريك از شاخص دست مقادير به .8جدول 

  شده مقادير نرمال مقادير حقيقي
 DTDWDWSTDT SW  نوع گراف

س
رئو

ط 
سل
و ت

ت 
كزي

مر

ف
ردي

ان  
ست
ا

يت  
كز
 مر

جۀ
ر

ك
وژي

وپول
ت

يت
كز
 مر

جۀ
ر

نى
وز

  

يت
كز
 مر

جۀ
ر

نى
وز

  

نى
ميا

ت 
كزي

مر
  

ت 
كزي

مر
كى

زدي
ن

  

گن
ر آي

ردا
ت ب

كزي
مر

  بيروني  دروني بيروني درونيبيرونيدرونيبيرونيدروني
 9185/273  252/97  100  838/65829/60333/13100 4845 5244 5  5  تهران  1
  478/149  066/52 429/71 333/83 527/200 19/19 1635 1556 3  4  اراك  2
  88/177  159/61  100 333/83 982/15461/22833/5 1789 1273 5  4  قزوين  3
  508/130  783/31  100 429/71 312/11375/11667/1 906 901 5  3  زنجان  4
 2905/160  412/43 333/83  100 217/18873/13167/9 1105 1451 4  5  قم  5
  577/112  583/34  5/62 429/71 0 119/1094/11 951 806 2  3  سمنان  6

  منبع: نگارنده
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  )1375(البرز جنوبي  ةمنطقجاشده در  هن جابامركزيت و تسلط رئوس جريان مسافر ؤلفةم .5 ةنقش

  
  )1385(البرز جنوبي  ةجاشده در منطق هن جابامركزيت و تسلط رئوس جريان مسافر ةلفؤم .6 ةنقش

  
  )1393(البرز جنوبي  ةجاشده در منطق هن جابامركزيت و تسلط رئوس جريان مسافر ةلفؤم .7 ةنقش

  ترسيم: نگارنده
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  سطوح و مراتب سلسله مؤلفة. 2

ـ   ةبا توجه به اثر قابل توجه مركز بر پيرامون و تغييرات فضايي پيرامون در گذر زمان بر اساس نظري
ـ   UCI-NETافـزار   پيرامون فريدمن در اين بخش بر اساس خروجـي نـرم   -مركز تغييـرات   ةبـه ارائ

  ).10و  9، 8هاي  ها پرداخته شده است (نقشه مراتب منطقه در بخش جريان سطوح سلسله

  
  )1375(البرز جنوبي  ةشده در منطق جا هن جاباپيرامون و سطوح عملكردي جريان مسافر- ساختار مركز .8 ةنقش

  
  )1385(البرز جنوبي  ةشده در منطق جا هن جاباپيرامون و سطوح عملكردي جريان مسافر- ساختار مركز .9 ةنقش

  
  )1393(البرز جنوبي  ةشده در منطق جا هن جاباپيرامون و سطوح عملكردي جريان مسافر - ساختار مركز .10 ةنقش

نگارنده: ترسيم  
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 آن ذيل شدة تعريف شاخص هفت مقادير جمع از شبكه بستگي هم بستگي شبكه: مؤلفة . مؤلفة هم2
 ضريب شبكه، تراكم شاخص سه استثناي به ها، تمامي شاخص در اينكه به توجه با. است شده محاسبه
 براي است، كمتر بستگي هم دهندة بيشتر، نشان مقادير شبكه، پذيري انتقال ضريب و شبكه شدن اي خوشه

  . شده است كم 100 از شاخص 2 اين از آمده دست به مقادير ابتدا ارقام، كردن جهت هم
 در بيرونـي  و درونـي  مركزيـت ة درجـ  شـاخص  بـراي  آمده دست به مقادير ميانگين از همچنين

 كـه  نزديكـي  مركزيـت  شـاخص  بـارة در موضوع ايناست.  شده شبكه استفاده بستگي هم محاسبة
 بـه  توجـه  بـا . يابد مي مصداق نيز شبكه شدن اي ضريب خوشه. است بيروني و دروني مقادير داراي
 بيشـترين  شده، تعريف 100تا  صفر بين اي بازه در ها شاخص تمامي براي آمده دست به مقادير اينكه

 آمـده بـراي   دست به مقدار و 700 برابر كرد، تصور شبكه بستگي هم ةمؤلف براي توان مي كه مقداري
 718بـيش از   1385، در سـال   522برابر با بيش از 1375شده در سال  جا هن جاباجريان مسافر شبكة

آن در  انسـجام  و بسـتگي  هـم  پـايين  نسبتاً سطحة دهند است كه نشان 612بيش از  1393و در سال 
  كاهش يافته است. 1393است. اين ميزان در سال  85و افزايش آن در سال  75سال 
اي در  منطقـه  براي بيـان تعـامالت درون   شبكه، سازواري و تقارن . مؤلفة تقارن و سازواري: مؤلفة3

گر نوع شود كه افزايش يا كاهش آن در ميان نقاط شهري بيان شده استفاده مي چارچوب شهرهاي بررسي
، 1375شده در قالب روابط ژئودزيك در سـال   هاي انجام تسلط و روابط متقابل است. بر اساس بررسي

اند. شدت و جهـت   اند، مابقي شهرها داراي تعامل دوطرفه جز دو شهر قم و قزوين كه فاقد آمار بوده به
  تفاوت باشد. نشان داده شده است؛ اما ممكن است م NetDrawافزار  آن در قالب خروجي نرم

) و سـمنان  0.8جز دو شهر قم (با  به ،1385بر اساس خروجي تقارن و سازواري شبكه در سال 
متعامل و دوسويه دارند. ميزان تعامل و تقـارن كـل    ةدرصد رابط 100) تمام شهرهاي شبكه 0.5(با 

تـر   پيچيده شبكه كمي تعامالت درون 1393است. در سال  0.9167برابر با  1385شبكه نيز در سال 
 تـا  متعامل روابط منطقه قوي شهر چند با تنها تهران، ارتباط تقويتمنظور  هعبارتي، بشده است. به 

 25درصد تعامل در رأس است و سمنان با  100است. در اين دوره، تهران با  يافته كاهش حدودي
مقـدار تعامـل كـل    هاي متعامل را با ساير شـهرها دارد. كـاهش    كنش ةدرج درصد تعامل، كمترين
  درصد) حاكي از اين فرايند است. 43/71شبكه در اين دوره (
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 از كلـي  شـناختي  پيشـين،  مؤلفة سه از استفاده با آنكه از مراتب و سطوح: پس سلسله ةلفؤم .4
 شناسايي شد، حاصل ناجايي مسافر هجاب جريان بر مبتني سكونتگاهي بر نظام حاكم فضايي الگوي
 مؤلفـه  ايـن  هـدف  افزايشي، و كننده هاي تقسيم الگوريتم از استفاده با عملكردي مناطق و ها خوشه
 مشـابه  جزئـي، بسـيار   اختالفـات  اي پـاره  استثناي به روش، دو از آمده دست به نتايج. گيرد مي قرار
 بـا الگـوي   كـه  ناجـايي مسـافر   هجاب جريان شبكة در كه است آن از حاكي ها خروجي نقشه. است
رئوس وجـود   از اجتماع دو فقط 1393و  1385، 1375در سال  دارد، بيشتري مشابهت مركزي تك

هاي زمـاني متفـاوت    پذيري و تغيير قدرت نقاط شهري در بازه نقش دليلدارد. با اين تفاوت كه به 
عملكردي مركزي  ةتهران و زنجان منطق 1385در سال  كنند. مثالً جوار تهران تغيير مي شهرهاي هم
تغييـر كـرده و شـهر اراك جـايگزين زنجـان       1385اما اين موضـوع در سـال    ؛دهند مي را تشكيل

 ،1393در سـال   سبب شده اسـت هاي تهران  گيري قوي قزوين در پذيرش نقش شود. اما جهت مي
  قزوين و تهران مناطق عملكردي مركزي منطقه را تشكيل دهند.

  گيري نتيجه
تـا   1335يعني از سـال   ،ساله55 اي ساختار مكان جمعيتي در دوره ،بر اساس آنچه ذكر آن گذشت

ـ از منظـر تـدوري هيلهورسـت     ،قطبي به چندمحور يا به بيان ديگر از فضاي تك ،1390 ه تمركـز  ب
پراكنده رسيده است. اين تغيير با استفاده از آزمون بيضي انحراف استاندارد نشان داده شـده اسـت.   

بر اساس خروجي اين آزمـون تغييـر جهـت حركـت توزيـع نقـاط        ،شدكه در متن مقاله قيد  چنان
توان مشاهده كرد. از نظر ظهور شهرهاي متوسط  قزوين را مي -كرج -شهري به سمت محور تهران

ـ  الزم را البرز نيز همين محورهاسـت كـه بسـتر    ةو بزرگ در منطق پيـدايش شـهرهاي بـاالي     رايب
  ده است. كر ايجاد نفر هزار100

شـكل   ،گزيني و درنهايت اي به تغييرات مكان ها در مقياس ملي و منطقه جريان ةداختصاص عم
اي، نقـش مركـز كنتـرل،     هسـته  د. بدون شك مركزيت تـك شو جديدي از ساختار فضايي منجر مي

ارتباطـات  ة فرمان، سلطه و مديريت محصوالت توليدي، دادوستد مالي، خدمات توليدكننده و شبك
هـا و   گرفته در اين مقالـه كـه عمـدتاً بـر جريـان      كند. در بررسي صورت مي دهي راه دور را سازمان



 297   يدر البرز جنوب يا مؤثر منطقه يها انيو نظام جر ييمتقابل ساختار فضا ريتأث

    

 

عنـوان امـر    توان تسلط تهران را به ها، مي رغم تفاوت در جريان اي متكي بود، به منطقه تبادالت درون
اي به تبعيت از نقش مركـزي تهـران در سـه     كه گذشت، ساختار فضايي منطقه مسلم پذيرفت. چنان

اراك و محور  -قم -قزوين، محور تهران -كرج-گزيني كرده است. محور تهران نمحور كليدي مكا
  شاهرود.  -سمنان -تهران

شده از ساختار فضايي نظـام سـكونتگاهي منطقـه و توزيـع فضـايي       هاي ترسيم با بررسي نقشه
حكايـت از نقـش    شـده،  هاي بررسي صنعت (كارگاه) در منطقه و در ارتباط قرار دادن آن با جريان

  است. ه كيد بر نظام جريانأدهي فضايي با ت كليدي شهرهاي نام برده در سازمان
يابي فضـايي و نظـام سـكونتگاهي در منطقـة البـرز جنـوبي بـه نحـوي بيـانگر           اما تحليل سازمان

هـاي مطالعـات    هاي جديد و گذر از الگوي متراكم است. البتـه نگـاهي بـه يافتـه     يابي سكونتگاه نقش
  انجام داده است نيز بيانگر همين موضوع است. 1392هرنشيني كه رجايي در سال مربوط به الگوي ش

حاصـل از   هاي تغيير ساختار فضايي نتايج در ارتباط با بررسي سازمان فضايي و يكي از محرك
تهران با كسـب   شهر 1375كه جريان جمعيتي در سال  است آن از ت و تسلط حاكييبررسي مركز

كمتـرين امتيـاز را دارنـد. در     16.6و شهرهاي قم و قزوين با كسب  است امتياز در صدر 60.2865
كاركردهـاي   ،توان شهر زنجان، اراك و سـمنان را نـام بـرد. بـدون شـك      هاي بعد از تهران مي رتبه

  جاشده است. هن جابامسافر مثلهايي  چون تهران عامل اصلي هدايت جريانهممسلط در شهرهايي 
نيـز حكايـت از تشـديد     1385و مركزيت جريان جمعيتي در سال مقادير تسلط  ،در عين حال

نيـز   1393) و پس از آن در شهر اراك اسـت. در سـال   292تمركز در شهر تهران (با امتياز بيش از 
) همچنـان شـهر اول در هـدايت جريـان     273رغم كاهش نسبي تمركز و تسلط تهران (بـيش از   به

  .شود در نظر گرفته مين امسافر
منطقه منجر به نمود فضـايي   ةهاي متعدد تهران و شهرهاي مركز استان در پهن ابيتهمچنان جذ

هاي مختلـف نيـز گـواه ايـن مدعاسـت.       كه نتايج خروجي آزمون چنان ؛تمركز در منطقه شده است
  بيني كرد.  هاي آتي تا حدودي پيش توان گريز از مركز را براي سال تنها مي بنابراين،

البرز جنوبي  ةبه تشديد تمركز فضايي جمعيت در منطق شده، گفتههاي  روند تمركزگراي جريان
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كه بر مبنـاي آنچـه بررسـي     چنان ؛مادرشهري تهران در دوران مختلف منجر شده است ةدر محدود
بسـتر   ،ن در منطقـه اطور خاص تبادل مسـافر  به ،تبادالت فضايي ةعمد ،1390تا  1335از سال  ،شد

دسترسي به شهر تهـران شـده اسـت و بـار فضـايي       ةدر محدود گزيني و گرايش به سكونت مكان
كه سهم  1318سال  يروندي صعودي را سپري كرده است. از ابتدا شده، جمعيت در دوران بررسي

 ؛در هر پژوهش تسلط تهران امري مسلم اسـت  ،شهري تهران از تبريز برتري يافت و نسبت نخست
پرداخته شده است، تغيير سهم تهران است كـه در ايـن    توجه در اين مقاله كه به آن كانون ةاما نكت

  مقاله تا حدودي نشان داده شده است.
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