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  نيش سرزميآما

  ۱۳۸۹ پاييز و زمستان، سوم، شماره دومسال 

  ۵ـ   ۲۸ اتصفح

  

  

  )گرانشي(شهر تهران با روش زماني و  مدل جاذبه حوزه نفوذ کالن يبررس

    ۲وسعتامير اوغلي   ، ۱رحيم رضايي

  باکو  يدانشکاه دولت يشهر يريز برنامه جغرافيا ودوره دكتري  يدانشجو .۱

  و وعضو هيأت علمي جغرافياي دانشگاه دولتي باك استاد .۲

  )۲۳/۱۱/۸۹: ؛ تاريخ تصويب ۲۴/۵/۸۹: تاريخ دريافت(

  دهيچک

ميـزان   دامنه حوزه نفوذ بـه عـواملي ماننـد قـدرت اقتصـادي،      ،هستند داراي حوزه نفوذ شهرها

شـهر    كـالن  .باشـد  شهر تهران نيز داراي حوزه نفوذ متعددي مي كالن .بستگي دارد... فاصله و  جمعيت،

س سلسله مراتب نظام شهري قـرار گرفتـه اسـت و از نظـر     أكشور در رشهر  بهترين ايتخت وپتهران 

اين توانايي سبب شـده اسـت كـه    . اي برخوردار است از جايگاه ويژه... آموزشي و سياسي، اقتصادي،

به و بعد از اتمام فعاليت  شده روزانه جمعيت زيادي از شهرهاي اطراف  براي كسب و كار وارد تهران

و شهرهاي پيرامون  در ن دانشجو و استاد بين شهر تهران چنين روزانه هزارا هم .اي خود بازگردندهشهر

شـود كـه     ال مطرح مـي حال اين سؤ .باشد اين موارد حاكي از حوزه نفوذ تهران مي، حال تردد هستند

به داليل اقتصـادي، ارايـه   تعيين حوزه نفوذ شهر تهران  تهران كجاست؟ شهر محدوده حوزه نفوذ كالن

هاي مختلفي براي تعيين حـوزه نفـوذ  از طـرف     روش. اي برخوردار است از اهميت ويژه... وخدمات 

ـ ) مدت دسترسي(در اين مقاله روش زماني .نظران ارايه شده است صاحب بـا  ) گرانشـي (ه و مدل جاذب

اي و ميـداني   و از روش كتابخانـه . كار گرفته شده اسـت ه هاي  جمعيت و فاصله،  باستفاده از  متغير

ترين تأثير  تر به تهران بيش دهد كه شهرهاي نزديك ها در  اين مقاله نشان مي بررسي .ستفاده شده استا

جنوب غربي و غرب شهر تهران به دليل دسترسـي آسـان، تمركـز     چنين جنوب، هم. را از تهران دارند

  .تر تحت تأثير قرار دارند هاي اقتصادي، بيش جمعيت و فعاليت

  واژگان كليدي

  .رتبه شهر، توان جاذبه، حوزه نفوذ  ،تهران ،هرش کالن
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  مقدمه

 ،اند اطرافشان ارتباط تنگاتنگي داشته يشهرها با روستاها و شهرها هاي گذشته زماناز 

 ،ياقتصـاد   يهـا  متعدد نظير فعاليت يها اما اين ارتباط با گسترش شهرها و افزايش فعاليت

جهـان سـوم و در    ياين امر در کشورها ،تتر شده اس چيدهيپ يخيل... فرهنگي و  خدماتي،

اقتصاد وابسته كه عمدتا به منابع  ،، تعداد شهرهايشهرنشين رشد فزايندهحال توسعه به دليل 

 يشـهرها (فروش منابع مذکور بـه شـهرها    حاصل از يمدهاآچنين تزريق در وهم يزيرزمين

ونش بـيش ازحـد   ارتباط اين شهرها را با محـيط پيرامـ   يبررس) پايتخت به خصوصگ زرب

و   يحاصل از فروش نفت جهـت عمـران و آبـادان    يمدهاآدر ايران در .پيچيده کرده است

ـ  تقويـت فرهنـگ مصـرف   (يگسترش شهرنشـين  يالزم برا يايجاد ساختارها  بـويژه  ،يگراي

 ،بـدين ترتيـب  . شـد تهـران سـرازير    بزرگ بـويژه بـه شـهر    يبه شهرها) يخارج يکاالها

هـاي   يژه شهر تهران محل امن ورود كاالهاي مصرفي و سرمايهشهرهاي مراكز استان و به و

در جايگـاه خاصـي قـرار     "پايتخـت بـودن  "شهر تهران به دليل  ،در اين ميان. اند شده يغرب

هاي كشورهاي صنعتي از يك سو، و درآمـدهاي   سرازير شدن كاالها و سرمايه. گرفته است

در شـهر  ... هاي قدرت و اقتصـاد و  حاصل از فروش نفت از سوي ديگر و نيز تمركز كانون

شهر تهران روز به روز هم در شـبكه شـهري و هـم در سلسـله مراتـب      تا تهران سبب شد 

سلطه و نفوذ شهر تهران نه تنها بـر شـهرها و    ،بنابراين. شهري در جايگاه برتري قرار گيرد

  .بلكه بر سراسر كشور گسترش يافت ،روستاهاي پيرامون خود

  روش شناسي

  ألهمسطرح 

ايـن  . با خـود همـراه داشـته اسـت     را ل بنيادي و جنبي زيادييشهرنشيني هميشه مسا

با ابعاد تاريخي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كـه تجسـم فضـايي و     يپديده زمان

ترين فضاهاي كالبدي  تبلور فيزيكي حضور انسان در محيط است، امروزه به يكي از پيچيده

اي را در ارتباط با علت وجـود   هاي تازه ل و پرسشيهر روز مساو عملكردي تبديل شده و 

و براسـاس چـه   گيرنـد   پـا مـي   اينكه شهرها چگونه. سازد و مكانيسم حيات خود مطرح مي

نيروي محركه و پويايي شهر چه نيروهـايي هسـتند و    ،دهند روابطي به حيات خود ادامه مي

حد مؤثر بوده است و ارتباط شـهر در درون  آنها تا چه  يابي يا اينكه عوامل محيطي در مكان
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باشـد؟   چگونه مـي ) يهشهر و روستاهاي خارج از ناح(و بيرون ناحيه ) روستا و شهر(ناحيه 

  .شود يل شهري مطرح مشماري در مورد شهر و مساي هاي بي السؤ

اي شـايان توجـه    كنون به سه شكل عمده و به گونه فضاي شهري از يك قرن پيش تا

افزايش حـوزه  (رشد سريع شهرهاي موجود به سوي نواحي پيراموني . است گسترش يافته

هــا  و  بلنــدترين ســاختمان -، همــراه بــا تــراكم و فشــار در جهــت ارتفــاع و عمــق)نفــوذ

شمار و مهـم در بسـياري از    نوع ديگرگسترش، ايجاد شهرهاي جديد بي - ها خراش آسمان

هـر چـه شـهر     ).۶، ص۱۳۷۷ژان باستيه ،( سابقه است با شتابي بي) از جمله ايران(كشورها 

يـك شـهر بـزرگ بـه وسـيله منـاطق       . تـر اسـت   ارتباط آن با حومه پيچيـده  ،تر باشد بزرگ

متعددي احاطه شده است كه منعكس كننده سطوح مختلـف تشـخيص    )حوزه نفوذ(نفوذي

، ۱۳۶۳،جانسـون (گـردد   هـا نمايـان مـي    ها و صـنايع و سـازمان   باشند كه به وسيله مغازه مي

  ).۱۴۴ص

شهرها با نواحي اطراف ارتباط متعددي دارند و اين ارتباط ناگسسـتني پايـدار و پويـا    

ايـن  . در طول تاريخ شهرها با حوزه نفوذ رابطه داشته و تا امروز حفـظ شـده اسـت   . است

ارتباط به شرايط طبيعي، موقعيت جغرافيايي، سلسله مراتب شهري، نقش و عملكـرد شـهر   

و هماننـد  نيسـت  در اين ميان، شـهر تهـران نيـز از ايـن قاعـده مسـتثني       . بستگي دارد... و

تـرين شـهر كشـور و اسـتان      شهر تهران پرجمعيت. ديگر  داراي حوزه نفوذ است يشهرها

سياسـي،   ترين مراكز خدماتي، علمي، پژوهشي، نظـامي، درمـاني،   گردد و بيش محسوب مي

ت اساسـي كشـور در آن اتخـاذ    تصـميما . در شهر تهـران متمركـز شـده اسـت    ... صنعتي و

  .سرمايه و صنايع عمده كشور در اطراف شهر تهران متمركز هستند. شود مي

  :زير قابل طرح است سؤالبا در نظر گرفتن موارد مذكور 

  باشد؟ شهرتهران برشهرهاي مختلف چگونه مي کالن توان جاذبه -

  پيشينه تحقيق

دان فرانسـوي، ميـل    جغرافي ١بالنشاررائول به بعد با توجه به مطالعات  ١٩١٠از سال 

هـا بـه    دان به گسترش دامنه شناخت شهرها رو به فزوني نهاد، از اين هنگام به بعد، جغرافي

شناخت مناسبات ميان شـهرها   به توصيف و تشريح مقر و موقع شهرها پرداختند، امري كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Raoul Blanchard  
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ن، كاركرد شهرها بـه  در اين زما. و فضاي دور و نزديك و پيرامون آن، اعتباري تازه بخشيد

 ١٩١٧حـدود سـال   ). ١٣٩، ص۱۳۷۳كـالول، ( اي سيستماتيك مورد توجه قرار گرفت شيوه

منطقـه   را مشخص نمود، كه اساساً) اي در انگلستان منطقه(هاي انگلند  فاوست حدود ايالت

بـراي اولـين بـار در سـال     ). ١٢٠ص ،١٣٦٣جانسون ،( ن بودندتينفوذ مراكز اصلي متروپول

تحرك مردم، جريان كاال،  :در پنج گروه پرستون تأثيرات متقابل شهر و روستا  را.دي ١٩٧٥

 ١٩٨٢در سال . جريان سرمايه، تعامل اجتماعي و تأمين خدماتي و روابط اداري مطالعه كرد

 ي از قبيـل از طرف كميته جغرافياي انساني انگلسـتان، روابـط شـهر و روسـتا را در مـوارد     

  .دارندل منابع و تعامل اجتماعي مورد مطالعه قرار هاي جمعيتي، انتقا حركت

باشـد كـه در ارتبـاط بـا نحـوه       نظرانـي مـي   از جمله صاحب" زراكارت اهل" پروفسور

 ١٩٦٠. وي در دهـه . هايي را ابراز نموده اسـت  گسترش شهرهاي ايران و حوزه نفوذ، نظريه

مارسل "). ٥٧، ص۱۳۵۵، ،اهلزر( تحقيقي در مورد شهر دزفول و حوزه نفوذ آن داشته است

در سـال  " شهر زيارتي قم و مركز منطقه"نيز تحقيقاتي در اين خصوص، تحت عنوان  "بازن

انجـام داده كـه الگـوي قابـل تـوجهي در زمينــه روابـط شـهر بـا حـوزه نفــوذش و           ١٩٧٣

غير از دانشمندان خـارجي كـه   ) ٢٨٦، ص١٣٦٧،بازن( رود اي به شمار مي ي ناحيهها بررسي

ــد درخصــوص شــه ــران مطالعــه نمودن تعــدادي از  ،ر و حــوزه نفــوذ برخــي شــهرهاي اي

  .نيز در اين خصوص مطالعه كردند زير به شرح دانان ايراني جغرافي

، محمدتقي )١٣٥٥(شهر مالير  -، مصطفي مؤمني)١٣٤٠(شهر فردوس  -احمد اشرف

اهـر   شـهر  -، اصـغر نظريـان  )١٣٥٨(آن  يهاي كوهسـتان  كرانه شهر تهران و پس -رهنمايي

  .را  تحقيق کردند)  ٦٢، ص ١٣٦٠مؤمني،) (١٣٦٣(شهر اسدآباد  -، عباس سعيدي)١٣٥٩(

 .ختلف در اين خصوص تدوين شـده اسـت  هاي زيادي در مقاطع م نامه ن پايانيهمچن

شـهر  (جهـت تجديـد سـازمان  تقسـيمات كشـوري       نظير امكان سنجي تعيين حوزه نفوذ،

مكـاني شـهر    -مؤمني، تحليـل عملكـرد فضـايي    به راهنمايي دكتر مصطفي) ۱۳۷۶ -رويان

به راهنمايي دكتر حسين شكوئي، شـهر محـالت و   ) ۱۳۷۲(بيرجند و تعيين حوزه نفوذ آن 

شـهر بابـل و حـوزه نفـوذ      به راهنمـايي دكتـر حسـن ضـياء توانـا،      )۱۳۷۲(حوزه نفوذ آن

بـدي  كال -به راهنمايي دكتـر اصـغر نظريـان، بررسـي روابـط و اثـرات فضـايي        )۱۳۷۷(آن

بـه راهنمـايي مهنـدس احمـد     ) ۱۳۷۳(مـورد منطقـه ورامـين    مادرشهر بر مناطق پيرامـوني، 

  بـا اسـتفاده از  آن هان و حـوزه نفـوذ   و توزيع مراكز درماني برتر شهر اصف تحليل سعيدنيا،

GIS  )۱۳۸۱ (اثـرات شـهر تهـران بـر      بررسـي نقـش و   دكتر مهدي قرخلـو،  به راهنمايي
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بـه  ) ۱۳۷۰( كـن  شـهرك محـور   ۷: نمونه ۱۳۳۵ -۱۳۶۹ هاي  هاي پيرامون طي سال شهرك

شهر و روسـتا در تكـوين و گسـترش     بررسي نقش رابطه راهنمايي دكتر شاهپور گودرزي،

پوراحمـد تـدوين    احمد به راهنمايي دكتر )GIS )۱۳۸۳ نورآباد دلفان با استفـــاده از شهر

تر تأكيـد   هاي  جغرافيايي در بررسي حوزه نفوذ بيش ها به روش نامه در اين پايان. شده است

در بررسي حـوزه  ... ها بين شهر و پيرامون و ، تعداد تلفنيفاصله و زمان دسترس. شده است

هاي مذكور حوزه نفـوذ شـهر    نامه چنين در پايان د توجه قرار گرفته است، همنفوذ شهر مور

شـهر تهـران بـا     در حالي که در اين مقاله ارتباط کـالن . بر نقاط روستايي مطالعه  شده است

  .شود پيرامون بررسي مي يشهرها

  فرضيه و روش تحقيق

شـهر تهـران    كه  ميـزان حـوزه نفـوذ کـالن     از اين است فرضيه اصلي پژوهش عبارت

  .وابستگي مستقيم به ميزان جمعيت و فاصله  دارد ،پيرامون يدرشهرها

اي و ميـداني  و بـا    هـاي كتابخانـه   فرضيه مـذكور را  بـر  اسـاس داده    ،در اين بررسي

  .دهيم يمورد کنکاش قرار م يچنين روش زمان استفاده از مدل جاذبه و هم

بر مبنـاي  " سون گولند."وجود دارد يحوزه نفوذ شهر يبررس يبرا يمختلف يها روش

جمعيت فعال جذب شده در بخش خـدمات  ( يتعيين نقش شهر در خرده فروشي و خدمات

" لـوش ." نمايد را مشخص مي حوزه نفوذ شهر) نسبت به کل جمعيت شهر يو خرده فروش

بين منحني قيمت و منحني تقاضـا ميـدان عمـل و پرتوافشـاني بـازار       يا با استفاده از رابطه

  .را تعيين نموده است) حوزه نفوذ(هري ش

هـا صـورت    با اسـتفاده از عمـود منصـف    روش ترسيمي يا خطي حوزه نفوذ شهردر  

 ،در اين روش ابتدا شهرهاي مجاور شهري که تعيين حوزه نفوذ آنها مدنظر اسـت . گيرد مي

شود، سپس عمـود منصـف هـر     مشخص شده و توسط پاره خطي به شهر مرکزي وصل مي

ها با يکديگر حـوزه نفـوذ    محل تالقي هر يک ازپاره خط. گردد ها رسم مي پاره خطيک از 

از ايـرادات ايـن روش آن    )۱۸۷ص،۱۳۷۴رضواني،(خطي يا ترسيمي شهر مورد نظر است 

گيرد و از عوامل و عوارض طبيعي ميان دو نقطه  فاصله ظاهري را در نظر مي  است که فقط

  آن ثر باشـد و ؤتواند در ميزان ارتباط دو نقطه م يکه م...) ها و ها، رودخانه ها، دره کوه(مانند 

از طرفي دو نقطه با فاصله زياد کـه بـه وسـيله يـک      .را تشويق يا محدود نمايد غافل است

هستند تا دو نقطـه بـا   تري  داراي ارتباط بيش ،جاده ارتباطي مناسب به هم وصل شده باشند
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در فرمـول فريـدمن و ميلـر بـراي      .باطي مناسب نيسـتند تر که داراي راه ارت کم فاصله نسبتاً

شـهر در نظـر گرفتـه شـده      حوزه نفوذ شهري واحد جديد زيست محيطي در پيرامون كالن

 ٢شـهر و پيرامـون درحـدود     بـين كـالن  ) رفـت و برگشـت  (  است كـه مسـافرت روزانـه   

  ).٧٩، ص١٩٧٣فريدمن و ميلر، (باشد  از هسته شهر مي) كيلومتر٨٠تا ٦٤(ساعت

كـرد   لفضاي چنـد بعـدي اسـت كـه از عمـ      ،حوزه نفوذ شهري همانند منطقه شهري

تواند  پيرامون شكل گرفته است  وهر دو يعني هم حوزه نفوذ شهري و هم منطقه شهري مي

تمركـز،  بعـد اول از   )٢٧و  ٥، صـص ١٩٨٨كوپـك،  ( سه بعد مجزاي اصلي داشـته باشـند  

 نيافتـه ي انسان در ميان مزارع و نواحي توسـعه  ها فعاليت ندگيكاستفاده زمين و پرا حداكثر

ان يمربوط است كه به دو شكل جر بعد دوم به روابط ميان مراكز شهري .تركيب شده است

بعد سوم تناوب  .اطالعات و پول وجود دارد يکيزير فيغ يها انيکاال و مردم و جر يکيزيف

روزانـه آنهـا    -ريـتم    انجام  روابط در داخل حوزه نفوذ شهري و منطقه شهري اسـت كـه  

شـهري را   هحوزه نفوذ شهري و منطق ١شماره شكل ) ٤٥ص ،١٩٨٢بريانت، ( متفاوت است

  .   بيان كرده است

  
  شكل منطقه شهري و حوزه نفوذ شهري: ١ شكل شماره

  )٢٢٠، ص١٩٩١بريانت و كوپك، : (منبع

  

 د شـهري  تحـول ظـاهري ناشـي از نفـوذ زيـا      اي بـا  مناطق  داخلي و بيرونـي حاشـيه  

مناطق بيروني حومه شـهرها   .هاي محيط قابل تشخيص است ولهام مقتم تغيير درواحساس 
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ثيرات و فشار أو همچنين ت يها به شهر مركز بر اساس وابستگي" حوزه نفوذ شهر"به عنوان 

  ). ۱۹۸۲بريانت، ( شهر قابل تشخيص است

وزه نفـوذ شـهري   نشان داده شده اسـت، محـدوده حـ     ١چنانكه در شكل شماره  هم  

شامل منطقه شهري هم است، به عبارت ديگر، منطقه شهري در داخل حـوزه نفـوذ شـهري    

حوزه نفـوذ تهـران غيـر از منطقـه      .ولي تمام شهرها چنين وضعيتي ندارند. واقع شده است

 نيويـورك،  لنـدن،  شهرها مانند توكيـو،   شود، يا جهان سراسر كشور را  نيز شامل مي شهري،

غير از منطقه شهري و سراسر كشور، از حوزه نفوذ جهـاني برخـوردار هسـتند؛     ...پاريس و

ـ  يها شرکت يوجود دفاتر مرکز م مسافران از تمام نقاط جهان،وتردد مدا چنـد   يالمللـ  نيب

  . حاكي از آن است... و يتيمل

بعـد از  . اسـت   ١روش خطـوط هـم نفـوذ   روش ديگر براي تعيين حوزه نفوذ شهري 

در تعيين ميـدان جاذبـه شـهري اسـتفاده از      يترين روش آمار ر سادهتشخيص مرکزيت شه

  :                 زيراست فرمول

d
P

I 2=  

  

اي از فضاي پيرامـون آن اسـت و    معرف شدت جاذبه شهر روي نقطه Iدر اين فرمول 

ن آ اي کـه بـين   بخش بر معکـوس مربـع فاصـله     pشهر  ،متناسب است با انبوه جمعيت آن

dنقطه و شهر وجود دارد، يعني
2.  

اينجا منظور از توده جمعيت همان جمعيت فعال در بخش سوم مشـاغل اجتمـاعي    در

اي روي تمـام واحـدهاي جغرافيـايي در رابطـه بـا شـهر        بعد از اينکه چنين محاسبه .است

ــي  ،مرکــزي انجــام گرفــت ــه وســيله منحن ــوذ را ب ــز هــم نف ــوط هــايي  مراک ــه هــم مرب ب

ها در واقع بيانگر شدت و کنش شهر روي ناحيـه   ضخامت و جهت گرايش منحني .کنند مي

  ).٤٧٤، ص١٣٧٣فريد،(است و واحدهاي جغرافيايي ناحيه 

هايي است كه در تعيين حوزه نفوذ شهر اسـتفاده    ا يكي از روشه روش تحليل جريان 

مرکـز جمعيتـي و واحـدهاي    هـا بـين يـک     در اين روش جهت و شـدت جريـان  . شود مي

هـر جريـان بـا دور     .جمعيتي پيرامون آن، تعيين کننده حدود و ثغور منطقه کارکردي است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  .  Iso-influence 
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تر شدن به مرکز ديگـر بـر شـدتش     شود و با نزديک شدن از يک مرکز از شدتش کاسته مي

با در نظر گرفتن اين ويژگي محدوده يا مرز حوزه نفوذ يک مرکز جمعيتـي   .شود افزوده مي

ولـي اغلـب در    ،ها از انواع مختلفند جريان .رسد ايي است که شدت جريان به حداقل ميج

مانند ترافيک مسافر يـا  (باشند که بر حسب گونه  هاي اقتصادي متنوعي مي برگيرنده فعاليت

مانند خريد روزانه يا رفت و آمد روزانه به محل (و يا بر حسب هدف ) کاال، راه يا راه آهن

مانند جريـان  (ها ممکن است ماهيت اجتماعي  جريان ،در عين حال .شود ي ميبند طبقه) کار

ماننـد  (و يا ارتبـاطي  ) هاي دولتي مانند جريان هزينه(يا سياسي ) ن يا بيمارانروزانه محصال

  .)١٥، ص١٣٦٩ رفيعي،(داشته باشند ) تلگراف، تلفن يا روزنامه

   .ه استدر اين تحقيق از دو روش براي مطالعه استفاده شد  

  جاذبه مدل

هـاي انسـاني را در سـازمان فضـايي      اولين نظريه كه واكنش متقابل تعدادي از فعاليت

تـرين   يكي از مهمدانان  جغرافي.تئوري مدل جاذبه است ،دهد سرزمين مورد بررسي قرار مي

حكمـت نيـا و   ( همـين مـدل جاذبـه اسـت     ،انـد  هـايي كـه از علـوم فيزيـك گرفتـه      امانت

  .)۱۳۴، ص۱۳۸۵موسوي،

) بـا الهـام از قـانون نيـوتن    (هاي تعيين حوزه نفوذ شـهري، مـدل جاذبـه    يكي از روش

  )۱۳۶۸فريد،(شهر را تعيين كرد  توان نقطه جدايي بين دو بر اساس اين مدل مي .باشد مي

توان بـه يـك سيسـتم     حاتمي نژاد معتقد است كه به كمك مدل جاذبه نمي قاي دكترآ

گـاه شـهري  و    زيرا در تعيين مرز ميان چند سكونت. فتمنطقي تقسيمات كشوري دست يا

عوامـل و پارامترهـاي    ويژه به هنگام تعيين حوزه اسـتحفاظ يـك شهرسـتان يـا اسـتان،     ه ب

تشابهات فرهنگي و مالحظـات سياسـي بـه ايفـاي نقـش       مختلفي از جمله سابقه تاريخي،

  .پردازند مي

  : ه استلذا فرمول جاذبه اصالح شده را اين گونه بيان كرد

                                           

2

1
1

.

pjk

pik

Tij
PijB

+
=  

جمعيـت شـهر    j  Pi وiزمان دسترسـي دو شـهر    Tijنقطه جدايي   B.P:  كه در آن 

  جمعيت شهر كوچك Pjتر   بزرگ
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K1K2 دهنـد  هـا را نشـان مـي    هاي كيفي جمعيت اي هستند كه ويژگي ضرايب منطقه 

  .)۶۹، ص۱۳۷۳حاتمي نژاد،(

به عنوان يكي از دو مدل كاربردي بويژه در تعيين حوزه نفـوذ شـهرها از    ١مدل جاذبه

معتقـد   ريلـي . ابداع كـرده اسـت  " ويليام ريلي"اين روش را . دار استربرخو زيادياهميت 

جاذبه در ايـن  ميدان . وجود دارد ٢و ميدان جاذبه" عرصه شهري"بود كه شباهت زيادي بين 

در ايـن مـدل ريلـي    ). ۹۷، ص۱۳۸۱، عظيمـي (به كار رفته اسـت  هوم نيوتنجا به همان مف

هاي يك شهر رابطـه معكوسـي بـا     فرض كرده است كه ميزان مراجعه جمعيت به فروشگاه

از . فاصله بين جمعيت و شهر مورد نظر و رابطه مستقيمي با تعـداد جمعيـت آن شـهر دارد   

نهاد كرد كه به دو متغيـر فاصـله و جـرم    پيش ٣شكست نقطه به نام را اي اين فرض، او نقطه

 اگر دو شهر داراي اندازه و سطح يكسـان در شـبكه شـهري   . كند ارتباط پيدا مي) جمعيت(
شود، اما اگر اين دو شهر هم انـدازه و   باشند، نقطه شكست دقيقاً در وسط دو شهر واقع مي

تري  قدرت بيشكنندگان داراي  تر براي جذب و كشش مصرف هم سطح نباشند، شهر بزرگ

تـر   در اين صورت نقطه شكست به تناسب اندازه شهر بزرگ. تر خواهد بود از شهر كوچك

اين بدان معنـي اسـت كـه دايـره     . شود تر نزديك مي گيرد و به شهر كوچك از آن فاصله مي

يـابي بـه نقطـه     بـراي دسـت  . تر خواهـد بـود   نفوذ شهر بزرگ براي جذب مشتريان، بزرگ

    :ريلي فرمول زير را پيشنهاد كرده است شكست بين دو شهر،
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 شـود  محسوب مي Aجمعيت شهر  B ،pAو  Aفاصله بين دو شهر  dABكه در آن 

با استفاده از فرمول فوق شدت و دامنـه جاذبـه شـهر تهـران در     ). ١٠٥، ص۱۳۸۱عظيمي،(

 اط شهري پيرامون نسـبت بـه  شـهر   ابتدا فاصله تمام نق .نشان داده شده است ١نقشه شماره

را پايه جمعيـت شـهرهاي پيرامـون و     ۱۳۸۵تهران مشخص شد وسرشماري جمعيتي سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Gravity model 

2 . Urban field and Gravitation Lield 

3 . Breaking point 

 Aفاصله نقطه شكست از شهر 
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بنـابراين بـر   . تعريـف كـرديم   Excelو بعد فرمول مـذكور را در  . شهر تهران قرار داده شد

دست آمد كـه  ه حسب فاصله و جمعيت  شهرهاي پيرامون نسبت به تهران اعداد مختلفي ب

دست آمد و نشـان داد كـه   ه ب ۱تا اينكه نقشه شماره . تعريف شد  GISاعداد مجددا درآن 

  .كند حوزه نفوذ شهر تهران  بر حسب فاصله و جمعيت چطور تغيير مي

البتـه نقطـه جـدايي     .نقطه شكست يا نقطه جدايي به نفع تهران است ،به عبارت ديگر

بـه وضـوح ديـده     ۱در نقشـه شـماره  شهرها بر حسب فاصله و جمعيت آنها فرق دارند كه 

  .شود مي

ي در شـبكه شـهري   هاي كم كه آقاي دكتر حاتمي نژاد در مقاله ارزيابي مدل چنان هم 

هـاي   و وضـعيت راه ) كوهستاني بـودن (استان خراسان بيان كرده است كه توپوگرافي منطقه

نقطـه شكسـت تـأثير    در نقطه جـدايي يـا   ... راه آهن، مترو و بزرگراه، ارتباطي مانند اتوبان،

جنوب غربي و غرب  تهران  جنوب،. اين امر در نقطه شكست تهران نيز صادق است. دارد

چنـين انـواع وسـيله نقليـه      هم) مترو اتوبان، برزگراه،(هاي ارتباطي  به دليل وجود  انواع راه

  ).۱نقشه شماره (نقطه جدايي به نفع تهران است ) مترو -سواري -اتوبوس(

و شـمال  ...) رود رهـن و  -دماونـد  -فيروزكوه(شمال -عني مسير تهران شرق تهران، ي

به دليل كوهستاني بودن و عدم برخـي وسـايل ارتبـاطي ماننـد     ...) و -فشم -لواسان( تهران

مترو سبب شده است كه نقطه شكست به نفع تهران نباشد، بلكه به نفع شـهرهاي پيرامـون   

  .واقع در اين مناطق باشد

يـا   زمان سفر، متر،كيلوتوان از فاصله به  ان دادن فاصله بين مراكز ميچنين براي نش هم

. )۱۷، ص۱۳۷۱رفيعـي، (استفاده كـرد  هاي از دست رفته، هزينه حمل و نقل و هزينه فرصت

جريان جمعيت، كاال و اطالعات بين دو شهر بستگي به اندازه شـهرها و فاصـله بـين آنهـا     

و اگـر شـهرها در    تري در حركت خواهـد بـود   يشتر، جريان ب در بين شهرهاي بزرگ. دارد

به . آيد تري بين آنها به حركت در مي فواصلي دورتر از يكديگر واقع شده باشند، جريان كم

با ميـزان توليـد جمعيـت در آن شـهر و      ١تر جريان بين دو شهر نسبت مستقيم عبارت دقيق

            :دهند زير نشان مي) ۱(ا فرمول اين ايده را ب. خواهد داشت با فاصله بين آنها  ٢نسبت معكوس
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Directly proportional 

2 . The product of their populations 
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K  وq  :مقادير ثابت و عموماً يك است ،Mij  :  ميزان جريان بين دو شـهرi  وj ، d  :

  )۱نمودار (جميعت:  p،فاصله بين دو شهر

اع بين دو شهر به عواملي مانند وجود انو) جمعيت -كاال( نجا كه ارتباط يا جريانآاز  

لذا فرمـول فـوق در همـه جـا صـادق      بستگي دارد، ) مترو -اناتوب -برزگراه(هاي ارتباط راه

كوهسـتاني  (به عبارت ديگر، براي بررسي جريان بين دو شهر بايـد شـرايط منطقـه    . نيست

به عنوان مثال، با اينكه سـاوه نسـبت بـه دماونـد و رودهـن از       .را در نظر گرفت...) بودن و

ميـزان تـردد جمعيـت بـين      ،)هاي خطرناك بدون پيچ( لي به دليل اتوبانتهران دور است، و

لذا براي بررسي دقيق جريان بين . تر است تهران و ساوه در مقايسه با دماوند و رودهن بيش
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هر نقطه شهري با توجه به دو متغير جمعيـت و فاصـله و بـا توجـه بـه       ،بدين ترتيب

تواند مبناي ترسيم خطـوط هـر پتانسـيل     ، داراي پتانسيل خوبي خواهد بود كه ميkضريب 

                .)٢٢٤، ص۱۳۷۰هيلهورست،(باشد 
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با توجـه  . دهد شهر تهران را نسبت به شهرهاي  پيرامون نشان مي ميزان تأثير ١نمودار 

ميزان دست آوردن ه براي ب .به جمعيت و فاصله شهر بستگي دارد" ميزان تأثير"، ۱به نمودار

تعريف شد و براساس آن اعـداد   Excelدر  ۲فرمول هريك از شهرهاي پيرامون، يبرا تأثير

پيرامون دارد، به دست آمد كـه   تهران بر شهر )تاثير( كه نشانه قدرت و توان جاذبهمتفاوتي 

شهر تهـران   ميزان تأثيربا توجه به نمودار .  براي گوياتر شدن مسأله به نمودار تبديل كرديم

باغسـتان و قـدس بـه     كهريـزك،  باقرشـهر،  ،تر از شهرهاي ديگر اسـت  در چهاردانگه بيش

و  .انـد  تهـران قـرار گرفتـه     ستند كـه در سلسـله مراتـب بعـدي    ترتيب شهرهاي ديگري ه

باد به ترتيب در آخرين مرحله جاذبه شـهر تهـران واقـع    آاقباليه و محمد شهرهاي جعفريه،

قـدس و گلسـتان بـه ترتيـب      شـهر،  اسـالم  شهرهايي نظيركرج، ٢ بر اساس فرمول. اند شده

... ماهدشت و  ساوه، شاهد شهر، كهريز،تهران دارند و شهرهايي مانند  از تأثير راترين  بيش

  . تهران دارا هستند از تأثير راترين  كم
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 -نرودهـ  -پـرديس  -دماونـد ( ، شـهرهاي شـرق تهـران   ١با توجه به نمودار شـماره  

تـر تحـت تـأثير آن واقـع      نسبت به شهرهاي غرب و جنوب تهران كم)  فيروزكوه و بومهن

، متـرو و  )خطـي  -شخصـي ( شهرهايي كه به وسايل ارتباطي مانند اتوبوس، سواري . شدند

تر تحت تاثير تهـران   يشب رزگراه و راه آهن  دسترسي دارند،ب -هاي ارتباطي مانند اتوبان راه

  . قرار گرفتند

  جغرافيايي روش

هاي گوناگوني بـه شـهر     ابستگيو حوزه نفوذ شهر يا ناحيه پيرامون آن از نظر كاركرد،

هـاي   هـا و شـهرك    حومـه  در منطقـه پيرامـون شـهر،    .)٧٢ص ،١٣٧٨ سيف الـديني، ( .دارد

سـاكنان و كاركنـان ايـن     گيرند، مراكز كار و اشتغال شكل مي سپس ،يندآ مسكوني پديد مي

نقل و شبكه ارتباطي وسيع روزانه، بين مراكـز كـار و    فاده از سيستم حمل وها با است مجتمع

الـي   ٢٠تقربيا به شعاع  -سفرهاي روزانه  .كنند سفر مي) بين شهر و پيرامون شهر(سكونت 

در  .)٢١٥، ص١٣٧٣، فريـد ( هاي آونگي يا رفت و برگشتي اسـت سفر -كيلومتر است  ٤٠

ساعت كار و توليـد بـه شـهر وارد     ٥مر حداقل براي ه طور مستبواقع اين مهاجران روزانه 

 فريـد، ( كننـد  ساعت وقت خـود را تلـف مـي    ٣جايي روزانه حداكثر ه ب شوند و در جا مي

  .)١٧٩، ص١٣٧٢

 ٣٠دقيقـه ؛   ١٥ به اطراف شهر يها محيط ييافتن رابطه نسبت سفر و فاصله زمان يبرا

راي تبديل زمان به مسافت از شـاخص  ب). ٢نقشه شماره(شدند  يدقيقه مرزبند ٩٠دقيقه تا 

از نظـر راهنمـاي راننـدگي سـرعت      ،به عبارت ديگـر . راهنماي رانندگي استفاده شده است

 يكه بـا در نظـر گـرفتن مسـيرها    . کيلومتر در ساعت است ١٢٠ماشين در اتوبان و بزرگراه 

متر در كيلو ٢٥دقيقه  ١٥هر  يكيلومتر و برا ١٠٠مختلف،  متوسط سرعت براي هر ساعت 

نظر گرفته شده است و آخرين ميدان خروجي از شهر تهران در هر مسير بـه عنـوان نقطـه    

هاي  از طريق جايگاه ميني بوس و سواري را سپس آمار تعداد اتوبوس، .شروع تعيين گرديد

چنـين تعـداد دفعـات تـردد آنهـا بـين تهـران و شـهر پيرامـون طـي            مستقر در تهران و هم

 با در نظر گرفتن ميانگين مسافر در سـاعات مختلـف،  . گردآوري شدنامه و مصاحبه  پرسش

  .دست آمده تعداد مسافران وارد و خارج شده ب
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  حجم مسافرت 

  مسافرت از كل كشور به شهر تهران

هاي تعيين حوزه نفـوذ، تعـداد مسـافران وارد و خـارج شـده بـه شـهر         يكي از روش

شهر تهران باعث شـده اسـت كـه     كالن.. .موقعيت اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و. باشد مي

به اين ... روزانه جمعيت زيادي از شهرهاي مختلف ايران از طريق هواپيما، قطار، اتوبوس و

مسـافران ورودي و خروجـي      ٢و١اي ه جدول شماره. شوند شهر وارد و يا از آن خارج مي

، شـرق، آرژانتـين   هاي غـرب  از طريق ترمينال) ٩/٣/١٣٨٦(تهران در يك روز معين  به شهر

  .دهد را نشان مي... و

مسافرت از كل كشور و شهرهاي پيرامون به تهران داليل مختلفي دارد، ممكـن اسـت   

... خدمت سربازي و  آموزش، براي درمان، هاي توريستي، براي ديدار اقوام، بازديد از جاذبه

تغال اسـت،  ويژه از شـهرهاي پيرامـون بـه خـاطر اشـ     ه ولي قسمت اعظم مسافرت ب. باشد

هـا بعـد از ظهـر در طـول هفتـه،       هاي تهران در صبح و خروجي ترافيك سنگين در ورودي

روزانه جمعيت زيادي از شهرهاي پيرامون به تهران رفـت  . حاكي از اشتغال در تهران است

بـه دليـل   ) غيـر از شـهرهاي پيرامـون   (ترين مسافران از كـل كشـور    ولي بيش. و آمد دارند

  . اني ،آموزشي و تجاري استدرم خدمات ادراي،

و ... تبريـز و  قـم،  ورودي در روز مـذكور از شـهرهاي قـزوين،    هايترين مسـافر  بيش

تـرين مسـافرخروجي بـه     بـيش . باشـد  مي.. .آمل و خوي، از شهرهاي بيرجند، هاترين آن كم

اردبيـل، كرمـان و مرنـد     ترين آن به ساري، و كم... سمنان و مشهد، شهرهاي قزوين، تبريز،

  .ستا

قبل و بعـد وابسـته    يروزها يچون  تعطيل يبه عوامل يو خروج يتعداد مسافر ورود

شمال در تابستان نسبت به سـاير   ياز تهران  به شهرها يضمنا ميزان مسافران خروج ،است

 ،ها متفـاوت اسـت   چنانكه ورود و خروج از طريق ترمينال هم. زياد است يفصول سال خيل

تعداد مسافران ورودي در همان روز به تهران . كند مديگر فرق ميطريق قطار هم نيز با ه از

ترين تعداد را  نفر است كه بيش ٥٣٤٣) مشهد، نيشابور، شاهرود و سمنان(از محور خراسان 

جلفا، تبريز، مراغه، ميانه، زنجـان و  (  بعد از محور خراسان، محور آذربايجان. شود شامل مي

كمترين تعداد مسافر به محورهاي جنوب و شمال . باشد نفر مي ٣٥٩٧قرار دارد كه ) قزوين

. شـود  چنانكه ثقل ورودي به محورهاي خراسان و آذربايجان محـدود مـي   هم. مربوط است
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، كـل ورودي   ٩/٣/١٣٨٦در مجموع، در مورخ . باشد ثقل خروجي نيز در همان محورها مي

مان روز بـه وسـيله قطـار    نفر و كل خروجي در ه ١٣,٤٩٦مسافران به تهران از طريق قطار 

هاي به شهر تهـران از سراسـر كشـور در     بنابراين جمع ورودي. باشد نفر مي ١٤,٠٠٠تقريباً 

نفـر   ٩٨٨٦٣هـا نيـز    نفر و كـل خروجـي  ٩٧٠٧٣به وسيله ماشين و قطار،  ٩/٣/١٣٨٦مورخ 

هـاي   الزم به ذكر است ايـن تعـداد ورودي و خروجـي بـدون احتسـاب مسـافربري      . است

  .باشد هاي شخصي و هواپيما مي ينشخصي، ماش
  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد شهر

  ۲۱۷۴  گنبد كاووس  ۱۹۲۰  قائم شهر  ۲۵۵۰  سمنان  ۸۹۳  خرم اباد  ۴۹۵  ايالم ۳۲۰۰  اراك

  ۴۳۸۶  مشهد  ۱۵۹۳۴  قزوين  ۸۰۰  سنندج  ۳۰۶  خوي ۱۰۶۸ بايل  ۱۶۱۷  اردبيل

  ۸۸۴  مالير  ۷۷۴۷  قم  ۱۴۱۸ شاهرود  ۲۲۹۳  شتر  ۱۲۱۵  بندرعباس  ۹۵۲  اروميه

 ۹۵۲ مهاباد  ۱۰۲۴  كرمان  ۶۷۹ شهر كرد  ۳۰۲۸  زنجان  ۲۵۹  بيرجند  ۴۳۵۲  اصفهان

  ۲۳۷۹  همدان  ۲۳۲۶  كرمانشاه  ۲۰۷۲  شيراز  ۴۴۸ ساري  ۵۶۴۲  تبريز  ۳۱۳  آمل

      ۱۶۷۹  گرگان  ۱۶۹۴  كاشان  ۲۴۲۰  ساوه  ۱۰۷۹  چالوس  ۳۳۷۹  اهواز

  ۹/۳/۱۳۸۶ مورخ ها لطريق ترمينا از ن وارد شده به تهران از شهرهاي ديگرتعداد مسافرا :۱ جدول شماره

  )۱۳۸۶سازمان راهداري كشور ،(: منبع

  

گـر  يد يهـا  مسافرت از استان يبرا  يل مختلفيزه و داليانگ ،بحث شد چنانکه قبال هم

 ،)دانشـجو (ي، خدمات آموزشياستفاده از خدمات درمان؛ وجود دارد) شهر تهران(به تهران 

ـ يـ دار از فامين ديچن هم... و ي، خدمت سربازيخدمات ادرا زه مسـافرت  يـ ن انگيتـر  شيل ب

  . ها به تهران است گر استانيازد
  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد شهر

  ۴۷۲۶  همدان  ۶۹۴  كرمان  ۵۹۵۸ سمنان  ۷۱۴۴  تبريز ۳۵۸۰  اراك

  ۷۰۹۲  مشهد  ۴۲۱۱  اهكرمانش  ۱۳۲۵  سنندج  ۳۷۲۰  رشت  ۴۳۴۵۸۶۵  اردبيل

  ۲۳۱۷  قم  ۱۸۲۵  گرگان  ۱۹۷۷ شاهرود  ۱۶۶۵ زنجان  ۲۲۷۲  اروميه

  ۱۷۵۴  سقز  ۱۹۸۷  گنبد كاووس  ۱۰۲۵  قائم شهر  ۵۲۰ ساري  ۴۶۸۱  اصفهان

  ۱۷۹۷ بايل  ۹۷۵  مرند  ۱۳۵۴۸  قزوين  ۴۷۴۱  ساوه  ۲۹۷۳  ايالم

  ۹/۳/۱۳۸۶ها مورخ  ق ترمينالتعداد مسافران خارج شده از تهران به شهرهاي ديگر از طري: ۲ جدول شماره 

  )۱۳۸۶سازمان راهداري كشور ،( :منبع

کشور در يک روز معـين بـه شـهر تهـران وارد      گريد يها از استان که يتعداد مسافران

کم است، لـذا انگيـزه مسـافرت     يخيل پيرامون يشدند، در مقايسه با تعداد مسافران شهرها



  ۲۱  )گرانشي(شهر تهران با روش زماني و مدل جاذبه  بررسي حوزه نفوذ كالن

 
رق دارد، به عبارت ديگر، نه تنها همـه داليـل   ديگر ف يها با استان پيرامون يمردم از شهرها

صادق است، بلکـه   پيرامون يديگر به تهران در شهرها يها مسافرت از استان يياد شده برا

 .باشد يمسافرت اشتغال م يانگيزه اصل

  )با استفاده از روش جغرافيايي( حجم مسافرت از شهرهاي پيرامون به شهر تهران

از شهرهاي پيرامـون بـه شـهر تهـران در سـاعات      تعداد ورودي و خروجي  جمعيت 

. صـبح اسـت   ١٠الي  ٦ترين جمعيت ورودي  بين ساعات  بيش. مختلف روز متفاوت است

كل جمعيت ورودي به تهران از تمـام شـهرهاي   . باشد صبح مي ٨اوج ورودي تا ساعت  كه

ر كـرج،  ترين مسـافر از شـه   بيش. نفر بوده است ٣٩٢٩٠٤ صبح١٠تا  ٦پيرامون، در ساعت 

 رتبه بعدي. دنباش نفر مي ٨ترين آن از شهرهاي ارجمند و آبسرد،  هستند و كم نفر ٢٠١٥٦٩

نفـر   ٦٤١٦٦از لحاظ ورود مسافر به شهر تهران، ورامين به خود اختصاص داده است كه  را

كاهش پيـدا   به شدت، ميزان جمعيت  ورودي به تهران ١٠بعد از ساعت . شود را شامل مي

بـه  . در تهـران اسـت  ... از فعاليت تعداد زيادي كارمندان، كـارگران و  يامر حاک اين. كند مي

بـين  . هسـتند شديدي روبـرو  ترافيك  باهاي ورودي منتهي به تهران  همين دليل صبح مسير

تعداد جمعيت ورودي از شهرهاي پيرامون به شهر تهران نسبت بـه سـاعت    ١٤-١٠ساعت 

شهر  ٥٢ تعداد  جمعيت ورودي از ،به عبارت ديگر. بديا يبرابر كاهش م ٧/١٩اوليه حدوداً 

، هـن رود، فيروزكـوه  تـرين آنهـا  از شـهرهاي كـرج،     نفر اسـت كـه بـيش    ١٩٨٨٨پيرامون، 

، ميـزان جمعيـت   ١٨-١٤چنـين در سـاعت    هـم . باد  بـوده اسـت  آري و صالح ، هگچهاردان

از  .باشـد  نفـر مـي   ٤٠٠٩٤كه تعاد آنهابرابر كاهش يافته  ٨/٩ورودي نسبت به ساعت اوليه، 

تـر   بيشهزار نفر در اين ساعت به تهران وارد شدند  كه  ٧تا  ٥شهرهاي رودهن و ري بين 

، تعـداد جمعيـت   ٢١-١٨يعني  ،باالخره در آخرين ساعت شب. هستند دانشجو و استاد آنها

 ١٧٨١٣كه شـامل برابر كاهش يافته است  ٢٢، ١٠-٨ورودي به شهر تهران نسبت به ساعت 

شـهر بـه تهـران وارد نشـده اسـت و مسـافران        ١٨در اين ساعت، مسافري از . باشد نفر مي

، دماونـد   ،شـهر  در ساعت فوق اسـالم .  نفر هستند ٢٠تر از  شهر به تهران كم ١٧ورودي از 

  .بود را دارا ترين مسافر به تهران رودهن و ري بيش
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  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر

 ٦٤،١٦٦ ورامين ١،٤٩٧ هشتگرد ٣،٦٥٨ هر شهرم ٢٠١،٥٦٩ كرج

 ١،٠٣٣ رباط كريم ١،٧٥٠ كمال شهر ٦٤٣ طالقان ٧،٧٩٧ انديشه

 ١،٠٠٣ رودهن ٣،٤٨٥ پاكدشت ٢،٨١٤ فشم ٧٦٠ نظر اباد

 ٩٣٧ دماوند ١،٦٤٥ حسن اباد ٧٦٧ كوهسار ٣،٨٦٥ شهريار

 ١٠٥ فيزوكوه ١،٣٥٧ قرچك ٥،٥٣٣ لواسان ٥،٧١٣ شهر قدس

 ١،٥٥٥ باغستان ٦٣٤ محمد شهر ٩٠٨ گرمدره ٨ ارجمند

 ٣٢ چهار باغ ٤٣،٧٠٩ شهر اسالم
مشكين 

 دشت
 ٣٨٤ صفادشت ١٩٣

 ١،٢٠٩ مالرد ٢٠٤ ماهدشت ١،٨٩٤ پيشوا ١٢ كيالن

 ٨٧ بومهن ١٠٢ اشتهارد ٥٠ جواد اباد ٢،٠٠٥ صبا شهر

 ٨٤٥ پرديس ١٥ ابعلي ٨،٧٩٤ صالح اباد ٢،٦٥٦ نسيم شهر

 ١،٣٤٢ شاهد شهر ٢،٩٦٨ باقر شهر ١،٠٤٠ نصير اباد ٢،١٧٨ چهار دانگه

 ١،٠٦٥ فردوسيه ٢٧٩ شريف اباد ٦،٦١٣ ري ٣٩٣ كهريزك

 ٨ آبسرد
شهر جديد 

 هشتگرد
  ٨٩٢  وحيده ١،٢٤٨ گلستان ٢٢٤

  ۱۰تا  ۶از ساعت  ۹/۳/۱۳۸۶تعدادجمعيت ورودي به تهران از شهرهاي پيرامون در مورخ  : ۳جدول شماره 

  

م جمعيت ورودي از شهرهاي پيرامون  به تهران در ساعات مختلـف  چنانكه حج هم  

  بـين  در سـاعات اوليـه  . باشـد  متفاوت مـي ميزان خروجي آن هم  ،روز، تفاوت زيادي دارد

اكثـر ايـن   . نماينـد  نفر از شهر تهران به شهرهاي پيرامون مسافرت مـي  ٤٧١١١صبح  ١٠-٦ 

اعت اسـاتيد و دانشـجويان تهـران را بـه     در ايـن سـ  . هستند... مسافرها كارمندان، مديران و

شـهر   ترين جمعيت خروجي  مربوط به شـهر اسـالم   بيش. كنند شهرهاي مورد نظر ترك مي

و  ٥٩٨٢، ٦١٤٧شهرهاي كـرج، لواسـان، دماونـد بـه ترتيـب      . نفر است ٩٥٠٨باشد كه؛  مي

سـاعت  از ). ٤جدول شماره (قسمت اعظم اين مسافران دانشجو هستند  .باشد مي نفر ٥٢٩٦

ترين آن بـه شـهر    بيش. شوند نفر از تهران خارج مي ١٦٣٨٣بعد از ظهرتعداد  ١٤صبح تا١٠

در اين ساعت بـه  . باشد نفر مربوط مي ٤٠ با ترين آن به شهر نظرآباد نفر و كم ٢٢٢١باكرج 

بعـد از ظهـر اوج     ١٨-١٤در ساعت . يالن، آبسرد مسافري نرفته استكبرخي شهرها نظير 

نفـر از   ٣٦٦٥٧٢در ايـن سـاعت  تعـداد    .از شهر تهران است -وارد شده جمعيت -خروج 

تـرين آن   نفر و كم ١٩٨٦١٥ترين مسافران اين ساعت به شهر كرج  بيش. تهران خارج شدند
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شـهر بـه ترتيـب     بعد از شهر كرج، شهرهاي ورامين و اسالم. باشد نفر مي ٦٠به شهر كيالن 

در اين ساعت بـا تعطيلـي ادارات   . اند صاص دادهنفر را به خود اخت ٣٨٠٤٦و  ٣٩٧٢٥تعداد 

لـذا  . گردنـد  جمعيت ورودي صبح مجدداً به شهرهاي پيرامـون برمـي  ... ها و دولتي، شركت

ساعت شـهر تهـران را    در اين ،افرادي كه براي كسب و كار به شهر تهران وارد شده بودند

 ١٨-١٤نسبت به ساعت ها  ، تعداد خروجي٢١-١٨يعني  ،در ساعت آخر روز .كنند ترك مي

 .انـد  نفر از شهر تهران خارج شـده  ٢٤٢١٨در اين ساعت . برابر كاهش يافته است ١٥تقريباً 

شـهر   اي از گستره حوزه نفوذ کالن شهرها به تهران نشانه يو خروج يميزان جمعيت ورود

  .باشد تهران مي

  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر  تعداد  شهر

 ٣٩,٧٢٥ ورامين ١,٢٦٤ هشتگرد ٤,٤٥٣ مهر شهر ١٩٨,٦١٥ كرج

 ٩٣٦ رباط كريم ١,٦٢٩ كمال شهر ٣٠١ طالقان ٧,٠٣٥ انديشه

 ٣,٩٧٢ رودهن ٢,٤٢٨ پاكدشت ٢,٠٠١ فشم ٧٥٢ نظر اباد

 ١,٢١٦ دماوند ٢,١١٦ حسن اباد ١٥ كوهسار ٣,٦٤٠ شهريار

 ١,٥٣٠ فيزوكوه ١,٦٨٧ قرچك ٣٨٦ لواسان ٤,٩٤٧ شهر قدس

 ١,٢٥٤ باغستان ٥٦٣ محمد شهر ١,٣٨٧ گرمدره - ارجمند

 ٦٧ چهار باغ ٣٨,٠٤٦ اسالمشهر
مشكين 

 دشت
 ١٨٥ صفادشت ١٢

 ٣٨٧ مالرد ١٠٥ ماهدشت ١,٧٩٩ پيشوا ٦ كيالن

 ٧٨ بومهن ٨٣ اشتهارد ١٠ جواد اباد ١,٩٨٣ صبا شهر

 ٧٢٣ پرديس ٣٤ ابعلي  ٦٥٨  وحيده ٢,٦٩٢ نسيم شهر

 ١,٢٣٤ شاهد شهر ٣,٤٩٠ قر شهربا ١,٢٢١ نصير اباد ٤,٠٦٦ چهار دانگه

 ١,٥٧٥ فردوسيه ١٣٢ شريف اباد ٩,٥٧٢ ري ١٨٣ كهريزك

 - آبسرد
شهر جديد 

 هشتگرد
 ٩,٧٢٥ صالح اباد ٧,٨٣١ گلستان ٦٨

   ۱۸- ۱۴از ساعت  ۹/۳/۱۳۸۶تعدادجمعيت خروجي از تهران به شهرهاي پيرامون در مورخ  :۴ جدول شماره

تعـداد مسـافران وارد شـده بـه تهـران از        ۲نقشه چنين بر اساس زمان بندي  طبق  هم

شهر در حـوزه نفـوذ شـهر     ٢٣دقيقه اول،  ١٥در . مون بدين صورت مي باشداشهرهاي پير

نفـر از   ١١٧٦٣١تقريباً  تعـداد ) ١٠-٨(تهران قرار گرفته است كه در ساعات اوليه هر صبح 

شـهر   ١٨) دقيقـه  ٣٠نـي در  يع(دقيقه بعدي  ١٥در . شوند اين شهرها به شهر تهران وارد مي

نفر بـه   ٢٨٣٨٩٧الذكر حدوداً  تعداد  فوقساعات  در پيرامون شهر تهران قرار گرفتند كه در

دقيقه، قـرار گـرفتن شـهر كـرج در      ٣٠علت زياد تعداد مسافر در . شود شهر تهران وارد مي
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  .دقيقه است ٣٠محدوده حوزه نفوذ 

هر وجـود دارد كـه تقريبـاً در سـاعت     شـ  ٥يعني در مرحله سوم،  ،دقيقه بعدي ٤٥در 

شـهر   ٥) دقيقـه  ٦٠(در مرحله چهـارم  . شوند نفر به شهر تهران وارد مي ٣٠٨٢اوليه، تعداد 

در مرحلـه پـنجم   . شـدند ، نفر به شهر تهران وارد ٦٥١قرار گرفته كه در ساعت اوليه تعداد 

هر تهـران مسـافرت   نفر بـه شـ   ٢٣٧شش شهر قرار گرفته است كه تقريباً تعداد ) دقيقه ٧٥(

شهر قـرار گرفتـه اسـت كـه      ٩دقيقه،  ٩٠يعني در  ،در مرحله آخرينو در نهايت، . كنند مي

 يدهـد کـه هرچـه فاصـله زمـان      ها نشان مي ينتايج بررس. شوند نفر به تهران مي ١٠٧تعداد 

  .يابد يشود نسبت سفر افراد کاهش م يتر م بيش

" قم"در برخي مسيرها نظير بزرگراه  ،مشخص شده است ۲شماره  چنانكه در نقشه هم

اين مسـير بـه    در .دقيقه هيچ نقطه مسكوني وجود ندارد ٧٥و  ٦٠، ٤٥هاي زماني  در فاصله

، نقاط مسكوني شكل نگرفته  بودن كويريسكونت ومحيطي و غيرقابل  شرايط زيست دليل

اي نقـاط  ولي برعكس مسير مذكور، مسـيرهايي نظيـر بزرگـراه، قـزوين و سـاوه دار     . است

دقيقـه هـيچ شـهري     ٤٥در مسير كوهستاني مانند فيروزكوه، در فاصـله  . مسكوني متعددي هستند

  .تر است ها در اين مسير كم و ساكنان آن نيز كم گاه از طرف ديگر تعداد سكونت. وجود ندارد

  ٢نقشه شماره 
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بـه   ،اند غربي و غرب شهر تهران واقع شده  شهرهايي كه در جنوب و جنوب ،در واقع

هـاي شخصـي    جمعيت، دسترسي سريع و آسان به خاطر وجود مترو، سـواري  اشتغال دليل

 ،شـهر  اسـالم  ،شـهرهايي نظيـر شـهريار   . قـرار دارنـد  در حوزه نفوذ شهر تهران  تر بيش... و

مايحتاج خود را از شهر تهران به ويـژه   بيشتر ...و   ، قرچككرج، ورامين ،دماوند ،پاكدشت

را اعـم از كشـاورزي،    خـود  چنـين توليـدات   هـم  كنند و ن مولوي تهيه مياز بازار و  خيابا

ايـن امـر روابـط متقابـل و     . رسـانند  در بازارهاي تهران به فـروش مـي  ... دستي و  صنعتي،

  .دهند  بين شهر تهران با شهرهاي اطراف را نشان مي تنگاتنگ

) قي  تهـران عمدتا شهرهاي واقع در جنوب  و جنوب شـر (درصد شهرهايي ٨٠تقريباً 

دقيقـه اول حـوزه نفـوذ شـهر تهـران واقـع        ١٥كه با شهر تهران ارتباط تنگاتنگي دارند در 

وجود  دشت هموار، نزديكي به بازار اصلي تهران، وجود ترمينال خاوران و جنوب، .اند شده

بـوس سـبب    چنين مسافربرهاي شخصي اعم از سواري و مينـي  خط واحد و نيز مترو و هم

دماونـد،  شـهرهاي  . تر در حوزه نفوذ شهر تهران قرار بگيرند ين شهرها بيششده است كه ا

لـذا هماننـد شـهرهاي     ،ن شهر تهران بيشتر جنبه توريستي دارنـد آبسرد و كيالن براي ساكنا

. شوند شهر خوابگاهي تهران محسوب نمي... شرقي مانند ورامين، قرچك و جنوب و جنوب

در اين شهرها دانشـگاه آزاد اسـالمي و   ( د، فيروزكوهرودهن و دماونبه شهرهاي  افرادي كه

  .روزانه  دارند، بيشتر آنها استاد و دانشجو هستند رفت و آمد )پيام نور وجود دارد

غربي ماننـد كـرج، شـهريار     شهرهاي جنوب و جنوب شرقي و نيز جنوب ،در مجموع

خوابگـاهي بـراي   شـهرهاي   وجـز   ،و در واقع باشند مي حوزه نفوذ شهري تهران بيشتر در

ـ  . شوند شهر تهران محسوب مي ه مابقي شهرها مانند لواسان، فشم نيز  براي شهر تهـران جنب

ن شهر تهران روزهاي تعطيل به شـهرهاي مـذكور رفـت و    به عبارتي ساكنا. توريستي دارند

  .ندرت درماني دارنده ب وآموزشي، اداري  شهرها نيز با شهر تهران ارتباطات ساير.آمد دارند
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  نتيجه

در سلسه مراتب شـهري و  كه است  كشورترين شهر گزرپايتخت و ب ،شهر تهران كالن

 هـاي مختلـف اقتصـادي،    تمركـز فعاليـت  .باشد  شبكه شهري از جايگاه خاصي برخودار مي

در ... گ و رهـا بـز   هـا و كارگـاه   چنـين و جـود كارخانـه    در تهران هم ...سياسي و آموزشي،

 –اقتصـادي  (گـاهي شـده اسـت و اتخـاذ تصـميمات مهـم       پيرامون آن  موجب چنين جاي

اي براي اين جايگاه مهيا كرده است كه  كشور در تهران شرايط ويژه..) آموزشي و  -سياسي

اين موارد سبب افـزايش تعـداد    .شهر كشور همتراز يا در نزديكي سطح آن نيست هيچ كالن

بدين ترتيب حوزه نفوذ . ستو نوع ارتباطات اين شهر عظيم با ساير شهرهاي كشور شده ا

به عبارت ديگر، حوزه نفوذ تهـران   .شود شامل مي را بلكه سراسر كشور ،پيرامون تنها آن نه

  :شود به دو نوع تقسم مي

ـ       ):  كـل كشـور  (حوزه نفوذ  عام  هـا و   نامـه  ينايـن نـوع حـوزه نفـوذ بـه صـورت آي

چنـين   شود، هم وابالغ مي  كه در تهران تصويب  و به سراسر كشور ارسال... ها و نامه بخش

بين تهـران و شـهرهاي ديگـر كشـور     ) خريد انواع كاال و محصوالت(شامل روابط تجاري 

  .شود مي

منـاطق شـهري و   (محدوده اين نوع حوزه نفوذ شامل استان تهران : حوزه نفوذ خاص

همجـوار  هـاي   شود و برخي شهرهاي اسـتان  ينقطه شهر را شامل م ٥٢است که  )روستايي

  ...قزوين و  -قم -ساوه هايمانند شهر نيز در اين محدوه قرار دارد نتهرا

كـه ناشـي از    -شدت جاذبـه   ،نشان داده شده است  ١چنانكه در نقشه شماره  ولي هم

شـهرهاي   .كنـد  تهران با توجه به دو متغير جمعيت و فاصله فرق مـي  - همين جايگاه است

ايـن شـدت    ،و هرچه فاصله زيـاد باشـد   دارند تر تحت تاثير جاذبه تهران قرار پيرامون بيش

شهر تهران بر اساس فاصله و جمعيت  بر  ثيرأتچنانكه  هم ).١ شماره نمودار(يابد كاهش مي

شهرهاي ديگر نيز بر شـهر تهـران بـر همـين مبنـا فـرق       متأثر شهرهاي ديگر متفاوت است 

بـر   .بستگي دارد آن شهر به جمعيت و فاصله)كشش(شدت جاذبه  ،به عبارت ديگر .كند مي

تـرين آن در  شـهرهاي    ترين كشش شـهر تهـران در چهـار دانگـه و كـم      همين اساس بيش

تـرين   كم ...ماهدشت و و شهر كرج بيشترين و شهرهاي ساوه، باشد مي ... اقباليه و جعفريه،

  .تهران دارند ازجاذبه را 



  ۲۷  )گرانشي(شهر تهران با روش زماني و مدل جاذبه  بررسي حوزه نفوذ كالن
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