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پذیرشمقاله 1396/11/13:تأییدنهایی 1397/01/14:
چکیده 
چالشهای اساسی در

تهای شهری و روستایی ،امروزه با 
شکلگیری فعالی 
بهعنوان بستر سکونت و  
مناطق  
آنها امری مهم و اجتنابناپذیر است .توسعة
برنامهریزی برای  

نرو 
نههای مختلف مواجه هستند؛ از ای 
زمی 
خوشهایشهر،رویکردیشهر-محوراستکهبرایدستیابیبهتوسعة اقتصادیواجتماعیپایداردرمناطق

کانونهای شهریهمگن و

بهرهگیری از هشت عامل کلیدی به شناسایی 
پیشنهاد شده است .این رویکردبا  
نههایمشترک
ارائةطرحتوسعة مشترکدرمناطقپرداختهوقابلیتعملکردوفعالیتشهرهارابابررسیزمی 
شاخصهایمؤثردراینرویکردوبررسیآن

میکند.هدفاینپژوهشتبیینمدلمفهومیازابعادو
ارزیابی 
خوشههای شهری با مفهوم حوزۀ شهری

در بخشی از استان تهران است .براساس سوابق نظری ،پیدایش 
دورههایزمانیمختلفوبنابهشرایطهرمنطقه
شاخصهایمؤثراینمفهومدر 

ارتباطدارد،اما ازآنجاکه
حوزههایشهریدرپنج الگوبررسیوارتباطآنباعواملکلیدیمشخصشده است.براساس
متفاوتاست ،
قابلارائه
خوشههایهمگنومابقیدرطرحپیشنهادی 

تحلیلفوق،ازهشتعاملمؤثر،چهارمورددرتشخیص
خوشهای 2و

روشهای تحلی 
ل

است .این رویکرد در شش شهرستان غرب استان تهران با استفاده از 
شهرستانهای مورد بررسی

یدهد ،بخشی از 
 3PROMETHEEبررسی شده است .نتایج حاصل نشان م 
مجزابهدلیلنبود مدیریتیکپارچه

شهرستانهای 

آنها به
عملکردوفعالیتی هماهنگبایکدیگردارند وتقسیم 
یتواندموجبتوسعةهماهنگمناطقشود .
نم 

حوزههای شهری،
خوشهای  ،

خوشهای شهر ،تحلیل 

منطقهای ،توسعة 

برنامهریزی 

واژههای کلیدی :

 .PROMETHEE

اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکتریسودهساداتطباطبائیبهراهنماییدکترزهراساداتسعیدهزرآبادیودکتریوسفععلیزیفاریومشفاورهدکتفرحمیفد
ماجدیاستکهدردانشگاهآزاداسالمیواحدتهران-شمالباعنوان«تبیینالگوییازفرآیندشکلگیریخوشههایشهریونقشآندرتوسفعهمنفاط 
پیرامونی(نمونهموردی:استانتهران)»ارائهشدهاست .
Email: zarabadi.s@gmail.com
**نویسندةمسئول،تلعن9121078853:
2.Cluster Analysis
3.Preference Ranking Organization METHod for Inrichment Evaluation
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مقدمه 
پارساییمقدم.)64:1393،هدف

برنامهریزیکشورهااست(
قابلتوجه درسیستم 
منطقهایعنصریمهمو 
برنامهریزی 

بهکارگیریهمةامکاناتطبیعیومصنوع
نههایاجتماعیواقتصادیو 
همهجانبه،دگرگونیزمی 
برنامهریزی،توسعة 
این 
روشهایمتعاوتیرابرای
بهرهگیریازالگوهایمختلف ،
درجهترشد،پیشرفتوآبادانیمناط است.نظریهپردازانبا 
سکونتگاههاکهکریستالر(،)1933پرو

سطحبندی
دادهاند؛برایمثالدرالگویاولیة 
برنامهریزیمدنظرقرار 
اینسطحاز 
شکلگیری نظامی از مراکز
تهای اقتصادی  ،
کردهاند ،معاهیم مشترکی مانند فعالی 
( )1955و فریدمن ( )1966معرفی  
سکونتگاهی و دخیلبودن میزان فاصلة مرتبط میان سکونتگاهها مطرح شده است .در الگوی مناط روستا-شهری
(داگالس1998،؛بنگزوهمکاران2006،؛زونولدواستد2007،؛1سازمانتوسعهوهمکاریاقتصادی)2010،براصولی
برتوانهایناحیهتأکیدشدهاست.الگویمناط شهری

تهایمبتنی
توسعةسکونتگاههایروستاییوایجادفعالی 

مانند
هستهای(دیلمانوفالودی1998،2؛گزارش2004،3 ESPON؛داودی2005،؛بنتلی2006،4؛گرین2007،5؛پار،6
چند 
هماندازهوجداازیکدیگر اشارهداردکهروابطمتقابلعملکردیبایکدیگردارند.
)2010نیزبهتعدادیازمراکزشهری 
ی(مکگی1995،7؛الکوئین2004،8؛هال )2006،9الگویدیگریاستکهبهعقیدة نظریهپردازانی

کالنشهر
مناط  
میشود.اینمناط ازشهرهای
آنها پدیدار 
مانندمکگیفرممشخصیندارد وباگسترششهرهاوافزایشجمعیت 

عمدهایازامکانات
کالنشهرقراردارندوبخش 
یهاییتشکیلشدهاستکهتحتسلطه 
بزرگ،متوسط،کوچکوآباد 
یکنند.شهرهایجهانی (هال1966،؛ساسن1991،10؛فریدمن،11
وخدماتموردنیازخودراازشهرمرکزیتأمینم 
آمدهاند،الگوییهستند کهپیتر
یشدن واستعادهازفناوریاطالعاتپدید 
1998؛هالوپین)2006،کهدرنتیجة جهان 
سلسلهمراتب جهانی قرار

هالدرقالبشهرهایچندعملکردیمعرفی کردهاست.اینشهرها ازنظر ساختاریدررأس
یدهند .
دارندودرمجموعیکشبکهراتشکیلم 
شدهاند،اما
طرحهایمنطقهایمانندآمایشسرزمین،توسعةناحیهای،مجموعةشهریو...استعاده 
الگوهایفوقدر 
طرحها از نظر قانونی مصوبات
برنامهریزان را با کمبودها و نقایصی مواجه کرده است .این  
آنها  
بررسی و ارزیابی  
شکلگیری وگسترش
شدهاند.اینامرموجب 
بهصورت دستورالعملیبرایتوسعة آیندهاستعاده 
الزامآورینیستند وتنها  

کالنشهریشده کهتنها
شهرکهایجدیددراطرافمناط  

کالنشهریوایجاد
بدونبرنامة شهرها،ظهورمناط  
پذیرایجمعیتمهاجرهستندونقشوعملکردیمشخصدرسطحمنطقهندارند .
آنها
خوشهای شهر 12رویکردینوین استکهبابررسیساختاراقتصادیوفضاییمناط بهتعیینقابلیت 
توسعة  
تهای مختلف در سطوح
یتواند در تعیین مناط مناسب برای فعالی 
یپردازد .این رویکرد م 
براساس وضع موجود م 

1.Organization for Economic Co-Operation and Development
2.Dieleman, F.M. and Faludi, A
3.European Spatial Planning Observation Network
4.Bentley, C
5.Green
6.Parr
7.T.G. McGee
8.Laquian, A
9.Hall, P
10.Saskia Sassen
11.Friedmann
)12.City Cluster Development (CCD

خوشهای...

تبیینالگویبومآوردازرهیافتتوسعة
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دولتها را هنگام تخصیص بودجة هدفمند (برای دستیابی به توسعة
منطقهای و حتی ملی استعاده شود و  
ناحیهای  ،
منطقهای)یاریکند .

حوزههای شهری
بهکمک  
منطقهای  
خوشهای شهر با سایر رویکردها در این است که توسعة  
تعاوت توسعة  
همپیوسته یا مجزا شکل میگیرد .در این میان ،آنچه موجب پیوند میان مراکز شهری در قالب خوشههای شهری
به 

برنامهریزان
لهایموجود(ازمنظرطبیعیومصنوع)است.دراینرویکرد ،
تهایاقتصادیمرتبطوپتانسی 
میشود،فعالی 

یپردازند.
وعملکردآنهاتوجهدارندوبهبررسیشرایطوامکاناتموجودم 

ازتوجهبههمجواریشهرها،بهفعالیت

بیش
آنهادر
،برنامهریزیبرای 

ابعادوشاخصهایموردمطالعهشباهتیاهمگنیدارند

یکهشهرهایموردنظرازنظر
درحال 
کانونهایشهری موجوددرمناط مورد مطالعهممکناست
یگیرد.دراینمیان  ،
قالبطرحتوسعة مشترکصورتم 
نهاهنوزمیسرنشدهباشد .
رساختهابههمپیوندخوردهیاامکانپیوندمیانآ 

شبکهایاززی
بهکمک 
پیشازاین 
انها و روابط
خوشههای شهری با تأکید بر تحلیل جری 
پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی کارآمد از  
یدهد :
یغرباستانتهرانبهاینپرسشهاپاسخم 

شهرستانها

ساختاری-عملکردیدر
خوشههایشهریمدنظرقراربگیرد؟ 
.1چهعواملیبایددرشناسایی 
خوشههایشهریبرچهاساسیاست؟ 
لدهندة 
.2نحوةارتباطعناصرتشکی 
خوشههایشهریوجوددارد؟ 
سکونتگاههایشهریمحدودةموردمطالعهبرایتشکیل 

.3آیاارتباطمعناداریمیان
بهخوبی
شکافهایآنرا  

منطقهایبایددرکیدرستازشرایطموجودهرمنطقهداشتهباشیمتا
پژوهشهای 

در
میکند
برنامهریزی صحیح و کارا تأثیرگذار است و بهدنبال آن دستیابی به اهداف را ممکن  
بشناسیم .این کار بر  
خوشهای شهر ،با
خوشهها ورویکردتوسعة  
ایناساس ،پس ازبررسیچارچوبمعهومی 
(ابراهیمزاده .)393:1396،بر 
خوشههایشهریپرداختهشده
شکلگیری 
منطقهایبهشناساییعواملکلیدیمؤثردر 
هاونظریههای 


توجهبهدیدگاه
شهرستانها)ومحلی(شهرها)پیشنهادشدهاست .

منطقهای(
والگوینهاییدرقالبدوسطح 

مبانینظری 
ازشرکتهاومؤسساتهستندکه

هاگروههایی

خوشهها»رامایکلپورتر()1990مطرحکرد .
خوشه
چارچوبمعهومی« 
مرتبطشدهاند.

خاصواقعشدهاندوباارائةگروهیازمحصوالتوخدماتوابسته،بهیکدیگر

دریکمنطقةجغرافیایی
ندهای در
وکاراست،بهطورفزای 

کهشاملگروههای  
کسب

هابهعنواننوعی ازراهبردتوسعة اقتصادی 
گسترشخوشه 

گروههای دولتی ودانشگاهی این معهومرا ابزاری برای
سطحجهانمدنظر قرارگرفتهاست.پسازطرح این ایده ،
خوشهای شهر فرایند توسعة
تحریک رشد اقتصاد شهری و منطقهای دانستند (چو و الکوئین .)15 :2008 ،توسعة  
ازسکونتگاههای انسانی کهازنظر ساختاری ،عملکردی وفضایی بههم

اقتصادی واجتماعی استکهدرآنتعدادی 
یدهند(همان.)12:منط اینرویکرد افزایش توسعة شهرها
مرتبطشدهاند،یک منطقة یکپارچة شهری راتشکیل م 

رساختهایشهریکارآمداست.رویکردمذکور،راهکارهایمناسبرابرایافزایشسطح

بهکمکاتصالباخدماتوزی

یتواندبهتغییرات
یکند(همان)70:وم 
بهرهوری،ایجادشغلبرایفقراوسرمایهگذاریبیشتردرمناط شهریفراهمم 

ازتکقطبیبهچندقطبیهستند)پاسخدهد .
جدیدازالگویرشدشهری(کهدرحالتغییر 
میدهد که حداقل هشت عامل
بررسی تجارب این رویکرد در برخی کشورها (هند ،کرهجنوبی ،چین و )...نشان  
بهعنوانابزاریبرای هدایتشهریودستیابیبهتوسعة
استعادهنکردنازآن  

کلیدی بایددراستعادهاز رویکردفوقیا 
فراگیر اقتصادی و اجتماعیارزیابی شود.این عوامل شامل .1جمعیت ،منابع زمین و عوامل فضایی .2 ،نحوة استعاده از
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بیندولتی و
منابع زمین و مناسبات ملکی .3 ،پتانسیل رشد اقتصادی و عملکردهای تجاری .4 ،مالیات ،نقل و انتقاالت  
برنامهریزی
سمهاینهادیوحکومتی.7،هماهنگی 
شبکههایاطالعاتی.6،مکانی 
رساختهاو 

نظموانضباطمالی.5،زی
توسعةفراتراززمانوقلمروهایتحتاختیار.8نقشمشارکتبخشخصوصیهستند(همان .)48:
بسیاریازعواملکلیدیفوق،چندوجهیوازنزدیکبایکدیگرمرتبطهستند؛بنابراینتالشبرایرسیدنبهتوسعة
خوشهایشهر به درک کامل از منابع مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی و فناوری
اقتصادی و اجتماعی از طری توسعة  
برایعملیاتیکردناینرویکردو

یشده 
خوشههایشهریباتوجهبهعواملکلیدیمعرف 
نرو شناخت 
نیاز دارد؛ ازای 
استعاده از آن در راستای دستیابی به اهداف پژوهش حائز اهمیت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با بررسی پیشینة
خوشههایشهری
شکلگیری 
شاخصهایمؤثردر 

منطقهای،بهشناختابعادو
خوشههایشهریوارتباطآنباتوسعة 

خوشهای را
یتوان تجزیه وتحلیل  
یشود این استکهچگونهم 
لها کمتردرکم 
پرداختهاست .آنچهدرتجزیه وتحلی 
.برایناساس

رساختهاوخدماتشهری مولدبرای افزایش توسعة منطقهمرتبطکرد

(کهبرصنایع متمرکزاست)بهزی
خوشههای شهری را با معهوم «حوزة شهری» 1مرتبط
پرداختهاند و درنهایت پیدایش  

نظریهپردازان به بررسی اینمقوله
حوزههای
کردند که با تأثیرات اقتصادی و اجتماعی یک شهر خاص عجین شده است (همان .)19:در این زمینه معهوم  
معهومحوزههای شهری در

شهری از دیدگاه نظریهپردازان مختلف بررسی شدهاست .پژوهشحاضرباتوجهبهمغایرت 
سطحبندی،مناط 
ابعادومؤلعههای مؤثردرشناختآندرپنج الگو(الگوهای اولیة  

دورههای زمانیمختلف،بهبررسی 

هستهای،مناط کالنشهریوشهرهایجهانی)پرداختهکهنتایجآندرشکل1ارائه
روستا-شهری،مناط شهریچند 
شدهاست .

حوزههایشهریبراساسالگوهایموردبررسی 
ابعادومؤلفههایمؤثردرشناخت 

شکل.1



منبع:نگارندگان 

حوزههای
نشانمیدهدابعادکالبدی،اقتصادی،جمعیتی-اجتماعی،طبیعیونهادی-حکومتیدر شناسایی 

شکل 1
وشهای شهر) ،چهار عامل (.1
یشدة رویکرد اصلی (توسعة خ 
شهری دخیل هستند .برایناساس از هشت عامل معرف 
سمهای نهادی و حکومتی .2 ،عوامل جمعیتی ،منابع زمین و عوامل فضایی .3 ،پتانسیل رشد اقتصادی و
مکانی 

1.Urban Field
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برنامهریزی
خوشههایشهریوبقیه درزمان 
شبکههای اطالعاتی)درشناسایی 
رساختها و  

عملکردهای تجاری.4 ،زی
شاخصهای

خوشههای شهری ،سازوکارهای نهادی ،حقوقی و حکومتی تنها به 
مدنظر قرار خواهد گرفت .در تعیین  
رساختهای اطالعاتی به ابعاد کالبدی توجه داشتهاند ،اما سایر عوامل از قبیل عوامل

شبکهها و زی
اداری-سیاسی و  
جمعیتی ،منابعزمین وعواملفضایی،سهبعداصلی جمعیتی ،طبیعی وکالبدیوپتانسیل رشداقتصادی ابعادطبیعی و
نشاندهندة نحوه ارتباط عوامل کلیدی مؤثر در
میشوند .شکل   2
تهای تجاری را شامل  
لهای آن و فعالی 
پتانسی 
باابعادوشاخصهایتحلیلیاست .

خوشههایاصلی
شکلگیری 


شاخصهایتحلیلی

خوشههایشهریوارتباطآنباابعادو

شکلگیری
شکل.2عواملکلیدیمؤثردر 



منبع:نگارندگان 

خوشهای است.
درون 
یگیرد ،بررسی چگونگی پیوندهای  
آنچه در اجرای طرح عملیاتی این رویکرد مدنظر قرار م 
بهمنظوردستیابیبهتربهالگوییمناسب،پیشنهاداینپژوهشترکیباینرویکردبامدلالماسوعواملمؤثردرتعیین

خوشهایبیانگربرخیارتباطاتعمودی
حوزههایشهریاست.طب بررسیاقتصاددانانوجغرافیدانان،1تجزیهوتحلیل 

شاخصهایاقتصادیتأکیددارند.بررسیاینبعددررویکردتوسعة اقتصادمحلیمبتنیبر

و افقی استکهبیشتربر
گروههایعمدهفعالیتبودهاستکهبهتعیین
ارائهشدهازسویچوورابرتدرسال)2011وتعدادشاغالندر 
خوشه( 
خوشههایاصلیبابررسیتعدادافراد
میشود؛بنابراینپیشنهادنگارندگاناینپژوهشتعیین 
خوشههایاقتصادیمنجر 

نرو ارتباطاتافقی در سطح شهرستان(مجموعة شهرها و
گروههایعمدة فعالیتدرهرشهرستاناست؛ازای 
شاغلدر 
یتوان به Audretsch and Feldman 1996, Held 1996,Lindfield
خوشهای انجامدادند م 
.1ازاقتصاددانانوجغرافیدانان کهتجزیه وتحلیل  

1998 Porter 1990, Roberts 1998اشارهکرد.اینافرادبهتجزیهوتحلیلچگونگیگردهماییانواعخاصیازصنایعبرایرسیدنبهحداکثررقابت
خوشهها
بهگرههای دیگر مرتبطبودند؛بهشکلی که  

داشتندکهآنهانیز 

هابهتجمعدرگرههایی تمایل 


گذشتهشرکت
پرداختندونتیجه گرفتندکهدر 
قابلتشخیصباشند .
بهراحتی 
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روستاها)براساسفعالیتوعملکردناحیه و ارتباطاتعمودیبراساس رتبة شهرهاوباتوجهامکاناتبالقوهوبالععل
یتوانند پساز تعریف
ترتیببرنامهریزانم 

یگیرد.بدی 
ن
آنها(عواملطبیعی،جمعیتی -اجتماعیوکالبدی)صورتم 

هایتصمیمگیریچندمعیارهدر


ازروش
خوشههایاصلیوتعیینمناط مشابهفعالیتی،جایگاههرشهررابااستعاده 

رتبهبندیمراکزسببایجاد
سطحخوشهتعیینکنند.تعیینمناط همگنسببهمکاریمیانمراکزموجوددرخوشهو 
برایبررسینحوةعملیاتیشدناینرویکرد،الگویپیشنهادی

کانونهایشهریمستقردرآنخواهدشد.
رقابتمیان 
شهرستانهایغرباستانتهرانمدنظرقرارگرفتهاست .

در

روشپژوهش 
گیریازمقالههای


مبنایاسنادفرادستوبابهره
پژوهشحاضرکاربردیوتوصیعی-تحلیلیاست.گردآوریاطالعاتبر
کتابخانهایانجامشدهاست.سایر

هاواطالعاتموجوددرسازمانهاونهادهایدولتیبهروش 


ها،گزارش

علمی،کتاب
دادههانیزبااستعادهازروشمستندسازیوبابررسیاسنادومدارکبهشکل نقشه،عکسواسالید،پسازتجزیهو

یاولیهارائهشدهاند.جامعةآماریاینپژوهششاملشش شهرستاناستانتهرانودوازده

دادهها
تحلیلاطالعاتو 
سکونتگاه شهری واقع (براساس نتایج سرشماری عمومی نعوس و مسکن در سال  1395و برداشت وضع موجود در
وپسازبومآوردکردناینرویکرد

خوشهایشهر
طرحهایجامعوتعصیلی)و37شاخصباتوجهبهابعادرویکردتوسعه 

بندیگزینههاست .


برایسطح
شهرستانهایموردنظر

تحلیلاینرویکرددردوسطحبررسیوارزیابیشدهاست:بعدناحیهایکهدربرگیرندة 
میشود که کدام
رباطکریم ،اسالمشهر ،قدس و بهارستان) است .در این بخش مشخص  
(شامل مالرد ،شهریار  ،
یتوانند دریکخوشهقراربگیرند.بعدمحلیکهشاملشهرهایواقعدراین
شهرستانها ازنظرعملکردوفعالیتم 

خوشههای
آنهادرسهبعدجمعیتی-اجتماعی،اقتصادیوکالبدیاست.شهرهاییکهدرونهریکاز 
محدودهوویژگی 
میشوند تادرنهایت شهرهایاصلیو
رتبهبندی 
یهاییکهدروضعموجوددارند 
یگیرند ،براساسویژگ 
فعالیتیقرارم 
خوشههامشخصشود .
فرعیهرکداماز 
گروههای عمدة فعالیت در هر شهرستان و در سطح محلی شامل
شاخصهای مورد بررسی در سطح ناحیه شامل  

شاخصهای طبیعی ومنابعپایه باتحلیلی ازپستی وبلندی وشکلزمین ،اقلیمشناسی ومنابعآبوخاکاست .محیط

یها ،خدماتآموزشی،
وباشاخصهایی مانند شبکةارتباطودسترس 

مصنوعونظامفضایی وپیوندها درقالببعدکالبدی 
تحلیلشدهاست.شاخصهایجمعیتی-

وجاذبههای گردشگریو...

اداری ،بهداشتی ودرمانی ،فرهنگی-مذهبی وورزشی 
نههایاینپژوهش
یدردسترسآندرایرانبررسیشدهاند.برایتحلیلگزی 

شاخصها

بهصورتبعداجتماعیو
اجتماعینیز 
خوشهای1ودرسطحمحلیازتکنیک2PROMETHEEاستعادهشدهاست .
درسطحناحیهایازرویکردتحلیل 
یدهد بر
بهبرنامهریز امکانم 

ازشاخههای علمی است که 

ازروشهای پرکاربرددربسیاری 

خوشهای یکی 
تحلیل  
مناسبطبقهبندی وتعسیر وتبیین

وههای 
مبنای همگنی میان مناط ،شهرهایا روستاهای موردمطالعه،آنهارابهشی 
گروههای
دادههایچندمتغیرهاستکهدلیلآنیافتن 
ازروشهایپرکاربردبرایتحلیل 

خوشهای
کنند.همچنینتحلیل 
طبقهبندیمناط همگندراینروشباافزایشواریانس
وکاهشدادههایارزشمنداست(کالنتری .)83:1394،

واقعی
صورتمیگیرد .

درونخوشهها

خوشههاوکاهشواریانس
تعاوتهایبین 


1.Cluster Analysis
2.Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations

957

خوشهای...

تبیینالگویبومآوردازرهیافتتوسعة


روشهایتصمیمگیری چندشاخصه
یها،یکیاز 
رتبهبندیترجیحیبرایارزیاب 
بهعنوان روشساختاریافتة  
پرومته 
نهها با
رتبهبندیگزی 
رتبهبندیارائهکردند .
بهمنظور 
است.اینروشراژانبرنز 1وبرتراند 2مارسکال دردهة   1980
فشدهبادامنة  0و+1
یشود.مقایسهبرپایهتابعبرتریازپیشتعری 
نهها درهرشاخصانجامم 
مقایسة زوجیگزی 
بهصورتزیر ارزیابی
اندازهگیری شدهاست .تابعبرتری(ترجیح) Pنیز برایمقایسة دوگزینة  aو bازنظرشاخص  j

میشود])𝑏  𝑃𝑗 (𝑎, 𝑏) = 𝑃 [ 𝑑𝑗 (𝑎,

اینروشچهارگاماساسیدارد :
است.اینتعاوتبرایشاخصهای Max

بیانگرتعاوتاندازههادرشاخص j

گاماول dj (a, b) = fj (a) – fj (b) :
زمانیمعنادارخواهدبودکه)fj (a) > fj (bباشدوبرایشاخصMinاینرابطهبرعکساست .
بهدستخواهدآمد.
نههابایکدیگر،مقدار)Pj(a,bوباتوجهبهتوابعیادشده 
گامدوم:پسازمحاسبةمیزانتعاوتگزی 
یدهند}
گامسوم:مجموعموزونبرتریگزینةaازbکهآنرابا)π(a,bنشانم 

π(a, b) = ∑𝑘𝑗=1 𝑃𝑗 (𝑎, 𝑏)𝑤𝑗,

{

π(b, a) = ∑𝑘𝑗=1 𝑃𝑗 (𝑏, 𝑎)𝑤𝑗,

گامچهارم
نههای دیگربرتراست.هرچهاینمقداربیشترباشد
یکند یکگزینهمانند aچقدرازگزی 
جریانخروجی:بیانم 
اینگزینهبرترخواهدبود∑𝑥∈𝐴 𝜋(𝑎, 𝑥).

1
𝑛−1

= )𝑎( ∅+

نههایدیگرچقدربرگزینةaبرترهستند.هرچهاینمقدارکمترباشد،اینگزینه
یکندگزی 
جریانورودی:بیانم 
1
بهترخواهدبود∑𝑥∈𝐴 𝜋(𝑎, 𝑥).
 ∅− (𝑎) = 𝑛−1

محدودۀموردمطالعه 
شهرستانهای مالرد (با مرکزیت شهر مالرد) ،شهریار (با

محدودة مورد مطالعه با وسعتی حدود  1857هکتار شامل 
رباطکریم) ،قدس (با مرکزیت قدس) و
رباطکریم (با مرکزیت  
مرکزیت شهریار) ،اسالمشهر (با مرکزیت اسالمشهر)  ،
بهارستان(بامرکزیتگلستان)و شهرهایواقعدرآناست.اینمحدودهدربخشغربیاستانتهرانقراردارد واز
میَشود.جدول
شهرستانهایتهرانوریمحدود 

شمالوشرقبهاستانالبرز،ازجنوببهاستانمرکزیوازغرببه
1معرفشهرهایواقعدرهرشهرستاناست .
شهرستانهاوشهرهایواقعدرمحدودۀموردمطالعه 

جدول.1
شهر 

ردیف 

شهرستان 

شهر 

ردیف 

شهرستان 

1

مالرد 

مالرد،صعادشت 

2

شهریار 

3

اسالمشهر 

چهاردانگهواسالمشهر

4

رباطکریم 


رباطکریم 
پرند ،نصیرشهر ،

5

قدس 

قدس 

6

بهارستان 

صالحیه،نسیمشهر،گلستان 

شاهدشهر،وحیدیه،فردوسیه،صباشهر،باغستان،
اندیشه،شهریار 
3

منبع www.ostan-th.ir:

1.Jean Pierre Brans
2.Bertrand Mareschal

آنهادرنظر
بهعنوانشهرهای جدید استانتهراندارای طرحآماده سازی هستند و با توجه به نیاز جمعیت اف  ،فضاهای خدماتی برای  
.3پرند واندیشه  
گرفتهشدهاست.
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شکل.3محدودۀموردمطالعهدرسطحاستانتهران

بحثویافتهها 
نههایاینپژوهشدرسطحناحیهایازرویکردتحلیل
همانطورکهدرقسمتروشپژوهشبیانشد،برایتحلیلگزی 

خوشهایاستعادهشدهاست؛ بنابراینماتریساولبراساس 6شهرستانموردبررسیو 23گروهعمدة فعالیتشکل

گرفتهوبااستعادهازبرنامهSPSSارزیابیشدهاست .
درگروههایعمدۀفعالیتهرشهرستان 

جدول.2تعدادشاغالن
شهرستان 
تعدادشاغالن
جمع
کشاورزی،جنگلداریوماهیگیری
استخراجمعدن
تولیدصنعتی(ساخت)
کشتوصنعت
تأمینبرق،گاز،بخاروتهویةهوا
تهایتصعیه
آبرسانی،مدیریتپسماند،فاضالبوفعالی 

ساختمان
وخردهفروشی،تعمیروسایلنقلیهموتوریوموتورسیکلت
عمدهفروشی 

حملونقلوانبارداری

تهایخدماتیمربوطبهتأمینجاوغذا
فعالی 
اطالعاتوارتباطات
تهایمالیوبیمه
فعالی 
تهایامالکومستغالت
فعالی 
حرفهای،علمیوفنی
تهای 
فعالی 
تهایاداریوخدماتپشتیبانی
فعالی 
ادارةامورعمومیودفاع،تأمیناجتماعیاجباری
آموزش
تهایمربوطبهسالمتانسانومددکاریاجتماعی
فعالی 
هنر،سرگرمیوتعریح
تهایخدماتی
سایرفعالی 
کناپذیرتولیدکاالهاو
تهایتعکی 
خانوارهابهعنوانکارفرما،فعالی 

تهای
فعالی 
خدماتتوسطخانوارهایمعمولیبرایخودمصرفی
برونمرزی
ئتهای 
سازمانهاوهی 

تهای
فعالی 
تهاینامشخص
فعالی 

منبع:سرشماریعمومینفوسومسکن 1390،

اسالمشهر

بهارستان

رباطکریم


شهریار

قدس

مالرد

132.028
2273
455
44.310
122
817
792
10.137
20.180
14.313
1672
1786
2673
1047
1783
964
11.655
5744
3379
737
2541

143.017
1552
396
49.257
92
704
1263
20.605
24.173
11.929
2655
1352
975
1096
978
960
9083
3170
2766
565
2739

55.910
1388
162
15.080
75
354
346
7387
7163
5831
540
538
360
572
498
373
6909
2562
911
216
992

173.285
6611
1034
43.977
256
1199
788
25.641
23.294
17.180
2397
2297
2258
2190
2417
1475
15.341
7453
3611
954
3340

79.920
787
337
28.555
16
352
339
11.382
10.866
6056
1308
938
836
969
846
638
5283
2599
1560
440
1384

102.693
3554
330
26.456
155
829
343
19.511
14.086
9265
1472
1400
814
1207
1049
1022
7405
2855
1929
549
1930

95

93

45

318

58

192

8
4545

7
6607

0
3608

20
9234

6
4638

8
6332
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تبیینالگویبومآوردازرهیافتتوسعة


یهای مهم نرمافزار است که فاصلة اقلیدسی میان مناط مورد بررسی را مشخص
ماتریس همسایگی از خروج 
نشاندهندة
بزرگتر  
کوچکتر در این ماتریس ،بیانگر میزان مشابهت یا همگنی دو منطقه و مقادیر  

میکند .مقادیر 

ناهمگنیمیانمناط است .
جدول.3ماتریسهمسایگییاشباهت
شهرستانها


اسالمشهر 

بهارستان

رباطکریم


شهریار

قدس

مالرد

اسالمشهر

 0/00

6/981

7/317

6/112

6/323

7/503

بهارستان

6/981

0/00

7/113

8/481

5/449

7/691

رباطکریم


7/317

7/113

0/00

6/970

6/792

6/707

شهریار

6/112

8/481

6/970

0/00

6/698

4/253

قدس

6/323

5/449

6/792

6/698

0/00

6/330

مالرد

7/503

7/691

6/707

4/253

6/330

0/00

منبع:نگارندگان 

تهایاقتصادی
شهرستانهایمالردوشهریاربیشترینشباهت(همگنی)راازنظر فعالی 

باتوجهبه نتایج جدول،3
شهرستانهایبهارستانوقدسبافاصلة  5/449رتبة دومرادرجدولدارند.درمرحلة بعد،شهرستان

دارند.پسازآن
شهرستانهایمذکوردارند.درمقابل،

اسالمشهربافاصلة  6/323از قدسو 6/981با بهارستان،بیشترینمشابهترابا
آنها دارد .خروجیبعدی،مربوط
رباطکریم بافاصلة  6/707از مالردو 6/970از شهریارمشابهتبیشتریبا 
شهرستان 
یدهد.جدول
تعدادخوشهها،عضویتهرمنطقهدرخوشهرانمایشم 

خوشهها1است(جدول)4کهبراساس
بهعضویت 
یتوانبهآندستیافت .
خوشههاییاستکهبراساسنتایجم 
نشاندهندةحداقلوحداکثر 
 4
خوشهها

جدول.4تعداد
شهرستانها


5خوشه

4خوشه

3خوشه

2خوشه

اسالمشهر

1

1

1

1

بهارستان

2

2

1

1

رباطکریم
 

3

3

2

2

شهریار

4

4

3

2

قدس

5

2

1

1

مالرد

4

4

3

2

منبع:نگارندگان 

نترتیب که
قابلتشخیص در این محدوده حداقل  2وحداکثر 5است.بدی 
خوشههای  
با توجه به جدول  ،4تعداد  
خوشهای،
چهار 
خوشهاینیزباید دریکگروهقراربگیرند.درحالت 
پنج 
شهرستانهایشهریارومالردحتیدروضعیت 

یگیرند.در
شهرستانهایبهارستانوقدسنیزدریکخوشهجایم 

عالوهبرقرارگرفتنشهریارومالرددریکخوشه،

رباطکریمبا
شهرستانهایقدسوبهارستانافزودهشدهاست.شهرستان 

خوشهایشهرستاناسالمشهرنیزبه
سه 
حالت 
گرفتهاند.خروجینهایینیزنمایشنموداردرختیاستکهدرشکل4
شهرستانهایشهریارومالرددریکخوشهجای 

مشاهدهمیشود .


1.ClusterMembership
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شکل.4نموداردرختی 
منبع:نگارندگان 

نشاندهندةدوگروهاصلیدرسطحمحدودةموردمطالعهاست.خوشة1شامل
بنابرایننتایجحاصلازتحلیلفوق ،
رباطکریماستکهوسعتیحدود150174/99هکتاردارند.اینمحدودهشاملشهرهای
شهرستانهایشهریار،مالردو 

رباطکریم است .براساس
صعادشت ،مالرد ،شاهدشهر ،صباشهر ،وحیدیه ،فردوسیه ،باغستان ،شهریار ،نصیرشهر و  
آبوهوایمناسبدارند ،اما
انجامشدهدرطرحکالبدیالبرزجنوبی،شهرهایاینمحدودهارتعاع،شیبو 
بررسیهای  

تهایکشاورزیوجوددارد.هرچند دربرخیشهرهایاینخوشه
تنها درباغستانوفردوسیهخاکمناسببرایفعالی 
یکه بخش
گلخانهای نیز مشاهده میشود؛ درحال 

بهصورت 
تهای کشاورزی  
رباطکریم فعالی 
مانند شهریار ،مالرد و  
قابلتوجهی از فعالیت برخی از شهرها (مانند مالرد) صنعتی است؛ بنابراین فعالیت مناسب این ناحیه ،در مرحلة اول

میشود .
کشاورزیوسپسصنعتیتعیین 
شاملشهرستانهایاسالمشهر ،قدسوبهارستاناست که فاصلة جغرافیایی ازیکدیگر دارند.براساس

خوشة 2
همپیوسته یا مجزاایجاد شدهاست.آنچه
به 
حوزههای شهری  
بهکمک  
منطقهای  
چارچوبنظری رویکرد اصلی ،توسعة  
لهاموجود(از
تهایاقتصادیمرتبطوپتانسی 
میشود،فعالی 
درقالبخوشههایشهری 

موجبپیوندمیانمراکزشهری
منظرطبیعی ومصنوع)است.این خوشهبادومحدودة مجزاووسعتی حدود  35567/08هکتار،دربردارندة شهرهای
هانشانمیدهددرطرحکالبدیالبرزجنوبی،

اسالمشهر،چهاردانگه،قدس،گلستان،نسیمشهروصالحیهاست.بررس 
ی
تهای
شهرهای این محدوده با ارتعاع ،شیب و آبوهوای مناسبی همراه هستند ،اما خاک حاصلخیزی برای فعالی 
کشاورزیندارند؛بنابراینفعالیتمناسباینناحیه،صنعتیوخدماتیاست .
رتبهبندی
وبااستعادهازنرمافزار  Visual Promethee

ماتریس دومنیز براساسشهرهای واقعدرهر خوشهتشکیل 
یگیرد.
منطقهای ،یعنی انسانوفضاصورتم 
دربرنامهریزی  

رتبهبندی باتوجهبه دوعاملمهمدیگر 
شده است.این  
یهای طبیعی
انسانبابررسی عواملجمعیتی مانند تراکمجمعیتی ،سطحسوادو ...درهرشهروفضاباتوجهبهویژگ 
رساختهایشهری(مسکونی،

اختصاصدادهشدهبهخدماتوزی

آبوهواوخاک)ودرصدسطح
(تناسبارتعاعوشیب ،
حملونقلو)...مدنظرقرارگرفتهاست .
تجاری،آموزشی،فرهنگی،تأسیساتوتجهیزات ،
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شاخصهایجمعیتی،طبیعیخدماتو

دادههایاولیهباتوجهبهاطالعاتموجوددرهرشهربراساس
جدول.5ماتریس 
رساختهایشهری 

زی
شهر 

اسالمشهر

چهاردانگه

رباطکریم


نصیرشهر

صالحیه

مشهر
نسی 

جمعیتکل

105/98

122/36

48/77

73/77

112/59

155/77

جمعیتباسواد

80/55

79/00

79/07

72/97

77/56

74/87

جمعیتفعال

31/94

26/66

33/29

30/32

31/09

31/3

جمعیتشاغل

27/24

30/84

29/4

28/12

26/66

27/6

مسکونی

23/02

20/09

13/29

9/8

16/91

25/89

تجاری

1/09

4/75

0/95

0/52

0/49

49/03

آموزشی

1/31

1/32

0/96

0/65

0/81

1/31

فرهنگی

0/07

0/11

0/05

0/01

0/02

0/09

مذهبی

0/31

0/60

0/25

0/43

0/23

0/53

بهداشتی-درمانی

0/47

0/51

0/21

0/03

0/08

0/20

ورزشی

0/58

1/81

0/45

1/45

0/08

0/81

فضایسبز

5/22

18/13

1/61

1/23

0/62

1/49

اداری

0/65

0/65

0/71

0/28

0/25

0/45

جهانگردی

0/06

0/18

0/1

0

0

0

تأسیسات

0/68

2/66

0/19

0/08

0/20

0/82

صنعتی

2

64/54

3/16

4/26

0/21

1/55

باغ

18/76

214/20

4/98

1/51

11/88

12/89

حملونقلوانبار


18/57

16/81

22/18

20/49

16/03

21/36

ارتعاع

4

4

4

4

4

4

شیبزمین

5

5

5

5

5

5

آبوهوا


6

6

6

6

7

7

خاک

1

1

1

1

1

1

شاخصها


منبع:نگارندگان(باتوجهبهاینکهتعداد16شهردراینمقالهموردبررسیقرارگرفتهوحجمماتریساولیهباالمییباشید،لیذا
صرفاًبخشیازاطالعاتدراینجدولقرارگرفتهاست) 

دستآمدهدرماتریس اصلی استعاده
به 
بهشاخصها،ازروشآنتروپی شانوناستعادهشدهونتایج  

وزندهی 
بهمنظور  

شدهاست .
.وزنشاخصهایموردبررسیدرشهرها 

جدول6
شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

جمعیتکل

0/02

آموزشی

0/00

اداری

0/02

ارتعاع

0/00

جمعیتباسواد

0/01

فرهنگی

0/04

جهانگردی

0/2

شیبزمین

0/00

جمعیتفعال

0/00

مذهبی

0/01

تأسیسات

0/08

آبوهوایمناسب


0/00

جمعیتشاغل

0/00

بهداشتی-درمانی

0/03

صنعتی

0/17

خاک

0/02

مسکونی

0/00

ورزشی

0/04

باغ

0/19

-

-

تجاری

0/03

پارکوفضایسبز

0/12

حملونقلوانبار


0/02

-

-

منبع:نگارندگان 
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همانطور که
شاخصهایموردبررسیدرجدول 7آمده است .

رتبهبندیشهرهایواقعدرخوشة  1براساس
نتایج 
رتبههای2و3
رباطکریمنیزکه 
مشخصاست،شهریارباالترینرتبهرادرمیانشهرهایخوشهدارد.شهرهایمالردو 
رادارند،دررقابتباشهرمرکزیهستند .

جدول.7رتبةشهرهایواقعدرخوشة 1
رتبه

شهر

Phi

Phi+

Phi-

1

شهریار

0/5179

0/5728

0/0549

2

مالرد

0/2139

0/3415

0/1276

3

رباطکریم


0/0754

0/2801

0/2046

4

صعادشت

0/0618

0/3128

0/2511

5

صباشهر

-0/0145

0/2300

0/2446

6

نصیرشهر

-0/0783

0/1933

0/2716

7

وحیدیه

-0/0818

0/1836

0/2654

8

باغستان

-0/1496

0/1853

0/3349

9

شاهدشهر

-0/2498

0/0820

0/3318

10

فردوسیه

-0/2949

0/0630

0/3579

منبع:نگارندگان 

دستآمده،شهرهایچهاردانگه،
به 
نشاندهندة رتبة شهرهای واقعدرخوشة دوماست.براساس نتایج 
جدول  8نیز 
ایناساس،شهرمرکزیاینخوشهچهاردانگهاستوشهرهای
.بر 
رتبههای 3-1رادارند 
قدسواسالمشهربهترتیب 

یگیرند .
قدسواسالمشهردررقابتباشهراصلیقرارم 
جدول.8رتبةشهرهایواقعدرخوشة 2
رتبه

شهر

Phi

Phi+

Phi-

1

چهاردانگه

0/3122

0/4387

0/1265

2

قدس

0/1743

0/3548

0/1805

3

اسالمشهر

0/1632

0/3481

0/1849

4

گلستان

-0/1254

0/2074

0/3328

5

نسیمشهر

-0/1317

0/1733

0/3050

6

صالحیه

-0/3926

0/0575

0/4502

منبع:نگارندگان 

نتیجهگیری 

اینپژوهشهادرقالب

منطقهایصورتگرفتهاست.بیشتر
برنامهریزی 
پژوهشهایمتعددیدرزمینة 

سالهایاخیر
در 
خوشهایشهر
شدهاند،امادرپژوهشحاضرباتوجهبه توسعة  
الگوییخاصمطرحوبابررسییکنمونة موردیارائه 
بهعنوان رویکرداصلی،الگوهایمتعاوتدربخشمبانینظریبررسیوواکاویشدهاست.همچنین بادرنظرگرفتن

بهدستآمده است.این
خوشههایشهری 
مطرحشده درالگوهایفوق،چارچوبی واحددرشناسایی 
شاخصهای 

ابعادو
طرحهاییارائهکرده
یهایمختلفراسببشده و 
بهرهبرداریازنتایجچارچوبنظریدرمناط متعاوتباویژگ 
امر 
استکهدرجةاولبهعملکردوفعالیتمشترک(درراستایارتقایناحیه)وسپسویژگیهرشهرتوجهدارد .

خوشهای...

تبیینالگویبومآوردازرهیافتتوسعة
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تعاوترویکردتوسعةخوشهایشهرباپژوهشهایپیشیندرآناستکهدراینرویکفرد،توسفعةمنطقفهایاز
طری حوزههایشهریبههمپیوستهیامجزاایجادشدهاست.همچنینعاملیکهمیانمراکزشفهریدرقالفب
خوشههایشهریپیوندایجادمیکند،فعالیتهایاقتصفادیمفرتبطوپتانسفیلهفاموجفود(ازمنظفرطبیعفیو
مصنوع)است.درصورتیکهمناط مدنظرازنظرابعادو شاخصهایموردمطالعهشفباهتیفاهمگنفیداشفته
یکفهکفانونهفایشفهری
یگیفرد؛درحفال 
باشند،برنامهریزیبرایآنهادرقالبطرحتوسعةمشترکصورتم 
موجوددرمناط موردمطالعهممکناستپیشازاینباشبکهایاززیرساختهابههمپیوندخفوردهیفااینکفه
آنهاهنوزمیسرنشدهباشد .
پیوندمیان 
پرتراکمترین

بهعنوانیکی 
پژوهشحاضربهبررسیاینموضوعدربخشیازاستانتهرانپرداخت.استانتهران 
بهویژه در سهدهة اخیر در
واقعشدنپایتخت (شهرتهران)درآن،باتغییرات زیادی  
بهدلیل  
استانهای کشوراستکه 

مهمترین این تحوالتانتزاعشهرکرجوشهرهای تابعآن (با عنواناستانالبرز)،
منطقهای مواجهشده است  .
عرصة  
کانونهای شهری جدید کهاز
مستقل،شکلگیری  

بهشهرستانهای 

لشدن پردیس،قدس،مالرد،بهارستانو ...
تبدی 
شدهاند (مانند احمدآباد مستوفی ،فردوسیه ،شاهدشهر ،صباشهر ،باغستان ،شمشک،
تجمیع نقاط روستایی حاصل  
خوشهایشهر،مدل
فرونآباد،ارجمند)وهمچنینتشکیلشهرهایجدید(مانندپرند)بودهاست.براساسرویکردتوسعة 

ی،تقسیمهای اداری-سیاسیبخشیازاستانتهران

حوزههای شهر
بررسیشدهدرتعیین  

الماس پورتر وعواملمؤثر
بررسیشده عملکردوفعالیت مشابهی دارند وتقسیم

یدهد،مناط 
تحلیلوارزیابیشد .نتایجحاصلازتحلیلنشانم 
آنهاشود.زمانی
یتواندموجبتوسعةهماهنگدر 
دلیلایجادنشدنمدیریتیکپارچهنم 

هابهشهرستانهایمجزا 
به


آن
برنامهریزی
عاملمشخصشدهدربخشمبانینظری)شکلبگیرد ،

خوشههایشهریباتوجهبهعناصرمؤثر(چهار
که 
برنامهریزیتوسعهفراتراززمانوقلمروهایتحتاختیار.2،نحوةاستعادهازمنابع
برایچهارعاملبعدی(.1هماهنگی 
زمینومناسباتملکی.3،مالیات،نقلوانتقاالتبیندولتی.4،نظموانضباطمالیونقشمشارکتبخشخصوصی)
استهای عدمتمرکزو
کهامروزهدرمباحثمنطقهای مطرحاست(سی 

ازچالشهایی 

میگیرد.بدینترتیب یکی 
صورت 
)،بابهرهگیریازاینرویکردواستعادهازمنابعآماری

یگردد
اختیاراتمحلیکهباعثجداشدننهادهایدولتمحلیم 
صحیحاصالحتادرراستایشناساییمناط همگن،برنامهریزیمناسببرایهرمنطقهصورتبگیرد .
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