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چکیده
هدف رویکرد مطالعات شبکة شهری همپیوندی در توسعة شهری و روستایی ،افزودن ابعاد فضایی و مکاانی با برناما ریازی منطقا ای
است .در این مقال با مطالعة چارچوب نظری مطالعات شبکة همپیوندی ،روشی پیشنهادی برای تعیین سلسل مراتا و نیاز ساط بنادی
سکونتگاهها در سکونتگاههای شهری و روستایی استان قم بررسی شده است .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی اسات و اامعاة امااری
استان قم است .دادهها ب روش اسنادی و کتابخان ای گرداوری و ب روش امار توصیفی ا تحلیلی تجزی وتحلیل شد .نتایج بررسی وضا
مواود نشان میدهد در شرایط حاضر شهر قم ب عنوان مرکز استان ،تنها نقطة امعیتی است ک تاوان ااذب عناصار برتار مادماتی را
دارد ..رویکرد ادید معرفی شده در این مقال  ،سکونتگاهها را ب روشی دقیقتر ،یعنی توا ب عوامل فضایی ا کالبدی در چارچوب شبک
سط بندی میکند تا مشکالت مرتبط با روش سلسل مراتبی کاهش یابد و کارامدی بیشتری ایجاد شود.
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مقدمه
امروزه شهرها و نظام سکونتگاهی اهميت فزایندهاي دارد .بر اساس آمار سازمان ملل ،در آغاز قرن
بيستویکم ،بيش از  03درصد مردم در شهرها زندگی میكنند .از آنجا كه نرخ رشد جمعيت شهري
چهار برابر جمعيت روستایی است ،پيشبينی میشود تا سال  2320تعداد شهرنشينان دوبرابر شوود و
به حدود  0ميليارد نفر برسد ( .)Uwe Deichmand, 2008, p.1در سال 0233ميالدي ،فقط  03درصد
جمعيت جهان در شهرها زندگی میكردند ،اما در سال  2332جمعيت شهري جهوان بوه  03درصود
رسيد؛ برآورد میشود تا سال  2303این رقم به  20درصد برسد ،یعنوی بويش از  2ميليوارد انسوان در
شهرها زندگی خواهند كرد ( .)Oliver, 2008, p.21بر ایون اسواس ،گسوتردگی و پيچيودگی مسوالل
شهري و رشد امروزة مناطق شهري ،و جذب و توسعة روزافزون شهرها باعث شده است شهرها بوه
مراكز اصلی خدمات ،تجارت ،توليد ،مصرف و سکونت تبدیل شوند ،و تا سال  2300نزدیك به 03
درصد از جمعيت جهان در شهرها زندگی خواهند كرد ( .)Asia Europe Forum, 2005, p.5با توجه
به آمار سال  0023مركز آمار ایران ،این نسبت در ایران در حدود  20درصد است و از آنجوا كوه در
فاصلة دو سرشماري  0023-0030در حدود  002نقطة سکونتگواهی بوه تعوداد شوهرهاي كشوور
افزوده شده است ،تحليل و بررسی نظام شبکة شهري در سوط كشوور و در سوط منواطق اهميوت
فراوان دارد .اندازه ،سلسلهمراتب شهري و دستيابی به تعادل فضایی ،مودتهواي طووننی موضوو
جالب توجهی براي محققان بوده است و از جمله مباحثی است كه از گذشتههاي دور توجه برنامه
ریزان و جغرافیدانان را جلب كرده است .در ایون راسوتا ،برناموة آموایش منطقوهاي ابوزاري بوراي
دستيابی به تعادل فضایی است .برنامهریزي آمایش در سط منطقه ،رونود جوامعی از برناموهریوزي
منطقهاي را اراله میكند .این شکل از برنامهریزي از نظر عملکوردي ،بهتورین مکمول برناموهریوزي
كالنِ ملی است .به دليل اینکه آمایش منطقهاي دیدي وسيع و همهجانبه بوه فضواي منطقوهاي دارد،
تمامی نقاط منطقه را با دقوت از جهوتهواي مختلو

مطالعوه و شناسوایی مویكنود و بور اسواس

توانمنديها ،قابليتها و استعدادهاي هر منطقه ،و با توجه بوه یکنوواختی و همواهنيی آثوار نتوای
عملکردهاي منطقهاي و ملی آنها ،نقش و مسئوليت خاص به منطقة موورد نظور محوول

مویكنود.
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مهم ترین خصوصيتهاي آمایش منطقهاي ،جامعنيري ،دوراندیشوی ،كولگرایوی ،كيفيوتگرایوی و
سازماندهی فضاي منطقهاي است و هدف آن ،توزیع بهينة جمعيت و فعاليت در منطقوه اسوت ،بوه
گونهاي كه هر منطقه متناسب با قابليتها ،نيازها و موقعيت خود از طي

مناسوبی از فعاليوتهواي

اقتصادي و اجتماعی برخوردار باشد ،و جمعيتی متناسب با توان و ظرفيت اقتصادي خوود بپوذیرد.
به عبارت دیير ،هدف كلی آمایش منطقهاي ،سازماندهی فضا به منظور بهرهوري مطلوب از منطقوه
در چارچوب منافع ملی است .آمایش منطقهاي زیربناي سازماندهی توسوعة منطقوهاي ،و بوه بيوانی
دیير ابزار اصلی برنامهریزي و تصميمگيريهاي منطقهاي است ،و زمينة اصولی تهيوه برناموههواي
توسعة اقتصادي و اجتماعی منطقهاي را فراهم میكند و ابزار اصلی تلفيق برنامهریزيهاي اقتصادي
و اجتماعی با برنامهریزيهاي كالبدي و فضایی خواهد بود .از آنجا كه براي تحقق اهوداف توسوعه
همة منابع اجتما اعم از منابع انسانی ،اقتصادي ،فضوایی و محيطوی بایود بوهكوار گرفتوه شوود ،و
بهكارگيري آن مستلزم برنامهریزي است ،آمایش منطقهاي مبناي طرحها و برنامههاي جامع توسوعه،
و پيونددهندة برنامهریزيهاي اقتصادي ،اجتماعی و فضایی یا مجمو آنها در قالوب برناموهریوزي
جامع و در مقياس منطقهاي است ( .)Faludi, 2002, pp.1-3در این ميان ،رویکورد مطالعوات شوبکة
شهري همپيوند در توسعة شهري و روستایی و سط بندي نظام سوکونتگواهی بوا هودف افوزودن
ابعاد فضایی و مکانی به برنامهریزي منطقهاي بر مبناي این اصل اساسی بنيانگذاري شده است كوه
سط بندي نظام سکونتگاهی بر اساس جمعيت و بوه شوکل خطوی ،نظوام خودماترسوانی را بوا
مشکالت جدي مواجه میكند و تغيير رویکرد در این زمينه نياز است .در رویکردهاي نوین ،عالوه
بر عامل جمعيت ،به عوامل فضایی و مکانی نيز توجه میشود و ارتباط بين سوطوح مختلو

نظوام

سکونتگاهی در قالب یك شبکة شهري همپيوند درک میشود.
چارچوب نظری
با گسترش ارتباط سکونتگاههاي انسانی ،بهویژه در قرن بيستم ،اندیشمندان متعددي این ارتباطات
را براي نظریهپردازي دربارة چيونيی تنظيم آنهوا مطالعوه كوردهانود .والتور كریسوتالر از نخسوتين
افرادي بود كه در این زمينه نظریهاي جامع اراله كرد .كریسوتالر در سوال  0200مويالدي در رسوالة
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خود با نام «مکانهاي مركزي در بخش جنوبی آلمان» ،نظریة معروف مکوان مركوزي را بيوان كورد.
هدف اصلی این نظریه ،شرح و تبيين سازمان فضایی ،سکونتگاههوا و حووزة نفوو آنهوا اسوت.
نظریة كریستالر در مطالعات شهري و روستایی ،ساخت سکونتگاههوا ،برناموههواي توسوعة ملوی،
طرحهاي اقتصادي و اجتماعی كشور و برنامهریزيهاي ناحيهاي بهكوار گرفتوه مویشوود .اصوول و
فرضهاي اصلی نظریة مکان مركزي نيز دربارة قرارگيري مکانهاي شهري و روسوتایی در نظوامی
سلسلهمراتبی ،و چيونيی تأمين نيازهاي جمعيت تحت نفو است .در هر سلسولهمراتوب شوهري،
اندازة شهر به سط مرتبهاي بستيی دارد كه آن شهر در آن قرار گرفته است ،زیرا فعاليتهایی كوه
در هر شهر انجام میگيرد ،به موقعيت مکانی آن نسبت به شهرهاي دیير هممرتبه و بزرگتر از آن
بستيی دارد .بنابراین ،حد مطلوب اندازة شهر ،مفهوم مطلق خود را در نظام سلسلهمراتوب شوهري،
كه در آن اندازههاي مختل

شهر وجود دارد ،از دست میدهد .با توجه به این نکات ،مسئلة توزیع

جمعيت در حد مطلوب ،در سلسلهمراتب شهري مهمتر از تعيين حد مطلوب اندازة شهر اسوت .از
نظر كریستالر ،سلسلهمراتب شهري از چند جنبة مختل

بهترین شکل سازماندهی فضاست؛ توزیع

كانها و خدمات به تمام جامعه ،انتقال فناوريهاي جدید و ابداعات به سراسور جامعوه ،و وجوود
روشهاي مختل

زندگی در محيطهاي گوناگون ،از جمله ویژگیهاي آن است .وجوود ایون نوو

سلسلهمراتب شهري باعث میشود كه تقریباً هر اندازة شهري بوا حود مطلووب سوازگار باشود .در
واقع ،كریستالر متوجه شد رابطة مشخصی بين اندازة شوهر و تعوداد شوهرهایی كوه در آن طبقوه از
اندازة شهر قرار دارند ،وجود دارد ،و بانخره ،براي پیبردن به اندازة شهر ،باید دربارة تموام كانهوا
و خدماتی كه در آن شهر توليد و عرضه میشود ،اطالعاتی به دست آورد .هور شوهر در هور طبقوه
اندازهاي خاص قرار دارد ،تمام كانها و خدماتی را كه شهرهاي كوچوكتور عرضوه مویكننود ،بوه
عالوه ،كانها و خدمات بيشتري را كه به بازار بزرگتري احتياج دارد ،توليود و عرضوه

مویكنود.

همچنين از دیدگاه او ،مهمترین ارتباط مکانهاي مركوزي و منطقوة نفو شوان مربووط بوه كواركرد
اقتصادي است ،بهطوري كوه مصورفكننودگان بوراي توأمين نيازهوا و احتياجوات موادي خوود بوه
نزدیكترین مکان مركزي مراجعه میكنند و این مکانها براي كسب سود بيشتر ،كانها ،توليدات و
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خدمات متنو عرضه میكنند ،در این ميوان ،موردم تورجي مویدهنود كوان و خودمات خوود را از
نزدیكترین مناطق تأمين كنند .مکانهایی كه در سطوح بانتر قرار دارند ،نسبت به مراكزي كوه در
سط پایينتري هستند ،خدمات بيشتري اراله میكنند و كاركردها و نقشهاي مختلفی را به عهوده
میگيرند ،و بر جمعيت و سطوح بيشتري نفو و تأثير دارند .یکوی از مووارد مهوم در ایون نظریوه،
فاصله و هزینة حمل و نقل براي خرید كان و خدمات موورد نيواز اسوت .مصورفكننودگان بوراي
كاهش هزینه ،نزدیكترین مراكز سکونتگاهی را در اولویت قورار مویدهنود .از سووي دیيور ،در
شکلیابی مکانهاي مركزي ،عامل جمعيت نقش مهمی دارد .تقاضاها و احتياجات متنو جمعيوت
موجب تخصصیابی مراكز

میشود.

با وجود اینکه جغرافیدانان و برنامهریزان نظریة كریستالر را در زمان خود ،به عنووان نظریوهاي
معتبر در نظر میگرفتند ،امروزه ،با پيشرفت علم و فناوري و گذشت زمان ،این نظریه اعتبوار خوود
را از دست داده است .نظریة مکان مركزي بر مسالل بازاریابی و خدماتی تأكيود داشوت ،اموروز بوا
آنكه این خدمات اساسی در مراكز سکونتگاهی كوچك به طور كامل اراله میشود ،مردم به دليل
تنو طلبی و براي بهرهمندي از چشماندازهاي متنو  ،گذران اوقات فراغت ،بوهكوارگيري امکانوات
تفریحی و رفاهی مادرشهرها ،به طور مستقيم ،به مركز اصلی مراجعه میكنند .از سووي دیيور ،وي
در تدوین نظریة خود به كاركرد صنعتی مراكز توجهی نکرده است ،در حاليکه امروزه ،با صونعتی و
خودكارشدن مراكز شهري ،صنعت نقش مهمی در زندگی اجتماعی مردم ایفا میكند كوه در نظریوة
مکان مركزي به آن توجه نشده است .صرفنظر از این محدودیتها ،كریستالر دیودگاه خوود را در
دشتی یکنواخت پياده میكند ،سکونتگاههاي شهري و روستایی براي توسوعه در محودودة خوود،
موانع فيزیکی و طبيعی فراوانی دارند و از عوامل محيطی و توپوگرافی تأثير میپذیرند ،در حاليکوه
درنظرگرفتن منطقهاي هموار و یكدست یکی از ضورورتهواي ایون نظریوه

اسوت ( Berry et al.,

.)1958

با توجه به موارد یادشده ،محققان با انجام پژوهشهایی نو دیيري از نظام شوهري را تعریو
كردند كه بر وجود تعدادي مركز ،بهجاي توكمركوزيبوودن منواطق تأكيود دارد و نظوام شوبکهاي
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همپيوند را مدنظر قرار میدهد .از اینرو ،مطالعة شبکة شهري همپيونودي 0بوه عنووان «گروهوی از
شهرهاي وابسته و مرتبط با یکدیير» ،در نيمة دوم قرن بيستم در برنامهریوزي شوهري و منطقوهاي
اهميتِ ویژهاي دارد .شبکه ،مجموعههایی از نقاط اتصال روستاها و شهرها یا گرههاي بههم پيوستة
روستایی و شهري است .شبکهها ،نظامهاي باز و پویاییاند كوه بودون هوي محودودیتی گسوترش
مییابند و نقاط شهري و روستایی جدید را در خود پذیرا میشوند .به عبارتی ،توا زموانی كوه ایون
نقاط كدهاي ارتباطی مشترک را بهكار میگيرند ،توانایی ارتباط بوا شوبکه را دارنود ،و بودون آنکوه
توازن آن با تهدید روبهرو شود ،توانایی نوآوري و انعطافپذیري و ساختارشکنی را دارند (كاستلز،
 ،0032ص .)020شبکههاي شهري هم پيوندي ،هم به مفهوم فضایی ،یعنی نحوة اسوتقرار و توزیوع
شهرهاي مختل

(اندازه ،جمعيت و جز آن) و هم به مفهوم اقتصادي ،یعنی نظام مبادله و دادوستد

بين شهرها بر اساس عملکردهاي پایهاي آنها ،حاصل مویشووند و علوت بسوياري از پدیودههواي
شهرنشينی معاصر است .بنابراین ،شناخت چيونيی ایجاد این شبکه و تغييرات آن در یوك منطقوه
میتواند روشنگر دست كم بخشی از این مسالل باشد .امروزه ،بيشتر كشورهاي كمتر توسوعهیافتوه
از روند توسعة فضایی سکونتگاهها و نحوة توزیع منطقهاي جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي خوود
ناراضی اند (زبردست ،0030 ،ص .)0مهاجرتهاي عمده از روستاها و شهرهاي كوچك به سومت
شهرهاي بزرگ ،و در نتيجة تمركز فزاینده در یك یا چند شهر عمده و به چالشكشيدهشدن توسعة
پایدار در مناطق كوچك ،موجب گسيختيی نظام سلسلهمراتب شهري در بيشتر كشورها شده است
)2005, P.6

 .(Radstrom,بنابراین ،شبکة شهرها ،به عنوان اصولیتورین مکوان اسوتقرار جمعيوت و

مؤثرترین مکان در جابهجایی جمعيت ،در برنامهریزي منطقهاي اهميت زیادي دارد.
داگالس اعتقاد دارد با ایجاد شبکة محلی از روستاها ،شهرکها و شهرها ،به مسالل اجتمواعی و
اقتصادي (سرمایه) توجه یکسانی میشود ،براي مثوال ،تودارک آب لولوهكشوی ،بورو و فاضوالب.
همچنين ،از بعد توسعهاي و برنامهریزي ،زهکشها ،خدمات آموزشی و گسترش خدمات بهداشتی
1. Urban interconnectedness networks
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صرفاً مقولههاي رفاهی نيستند ،بلکه عوامل مهمی براي ارتقاي سط كيفی زندگیاند كه بوه هموان
اندازه براي رشد پایدار اقتصاد ضوروريانود .در واقوع ،بوا هندسوی درنظرگورفتن سوازمان فضواییِ
فعاليت ،نظریههایی از جمله نظریة شبکههواي هومپيونود مطورح مویشوود .ایون نظریوه در تفسوير
فعاليتها ،از جمله جابهجاییها و حركتها در واحد سط منطقهاي ،نظام غيرمتمركز برنامهریوزي
را براي نحوة عمل پيوندهاي روستایی شهري توصيه میكند .این نظریه بسوياري از برداشوتهواي
مرتبط با مدلهواي مبتنوی بور نظوامهواي بانبوهپوایين و نظوامهواي شوهري متعوارف و غالوب در
سياستگذاريها را به چالش میكشد .و نيرشی نسوبتاً متنوو  ،منعطو

و جوامعنيور بوه توسوعة

منطقهاي دارد كه بر هماهنگسازي و ادغام توسعة روستایی با توسعة شهري در مقياس منطقهاي و
محلی استوار است .رویکرد مورد نظر ،بر مجموعوهاي نوامتمركز و خردمندانوه از دخالوت سياسوی
تأكيد دارد كه تنو موجود از لحاظ بهرهمندي از منابع منطقهاي ،تقسيم كار در بخشهاي شهري و
روستایی ،و نيازها و توانمنديهاي توسعة محلی را حمایت میكند (.)Douglass, 1999, p.46
از موضوعات بسويار مهوم در درک شوبکة هومپيونودي ،بررسوی تفواوت سواختار شوبکهاي و
سلسلهمراتبی شهرهاي یك منطقه است .بنابراین ،دسوتيابی بوه چوارچوبی بوراي بازنموایی تفواوت
یادشده اهميت دارد؛ چارچوبی كه در آن بتوان تفاوت ساختار سلسلهمراتبی مبتنوی بور یوك مركوز
معين و ساختار شبکهاي چندمركزي را نمایش داد (جدول .)0
جدول  .1خصوصیات نظامهای شهری در ساختار سلسلهمراتبی در مقایسه با مدلهای شبکهای

نظام سلسلهمراتبی

نظام همپیوندی

تكگرهی :یك مركز مشخص ،تمایز نسبتاً چشمگير

چندگرهی :وجود مراكز متعدد به یکدیير نزدیك ،مراكزي با اهميت

مابين شهر و حومه

نسبتاً یکسان

تكسویه :ارتباط تكسویه از سوي مركز به پيرامون :عدم

چندسویه :رابطة دوسویه مركز /پيرامون ،ارتباط دوسویه ميان مراكز

ارتباط مابين مراكز با اندازه هاي مشابه

با اندازههاي مشابه

تكمركزي

چندمركزي

گرایش به سمت رقابت و وابستيی

گرایش به همياري و تکميل كردن

وابستيی اقتصادي به مركز

عدم وابستيی اقتصادي به مركز

محدودشدن تجمع اقتصادي به مركز شهري

تقسيم یکسان تجمع اقتصادي ميان مراكز گروههاي شهري

منبعBurger, 2011, p.6 :
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دربارة شبکههاي همپيوند در سط منطقهاي ،كه موضو این مقاله است ،تفواوتهواي یادشوده
در جدول  0صدو میكند .در این باره نظریههاي محتوایی 0منطقهاي موضو ِ شبکههاي همپيوند را
در سط منطقه تبيين میكنند .نظریههاي افرادي مانند رندنيلی 2و مسيرا 0در این دسته قرار میگيرد
(صرافی ،0020 ،ص .)023-000پایة فکري رندنيلی بر این باور استوار است كه شوهر در توسوعه،
بهویژه با انتشار نوآوري 2و روحية كارآفرینی 0نقش تعيينكنندهاي ایفا میكند .اما مختصشدن رشد
شهري به معدودي قطب ،به زمينهسازي و هدایت این رشد به مراكز شهري نيازمند است .به سخن
دیير ،با بسترگشایی فضایی« ،رخنه به پایين »0تسهيل شده و رشد با توزیع عادننه فضوایی هموراه
میشود .این دیدگاه به شکلگيري رهيافتی به نام «عملکرد شهري در توسعة روستایی »2منجر شوده
است .بر مبناي این نظریه ،ایجاد شهرهاي كوچك در پيوند عملکوردي بوا حووزة روسوتایی ،بوراي
تنو بخشيدن به اقتصاد ،صنعتی كردن و عرضة خدمات پشتيبان ،و سازماندهی و مدیریت توسوعه،
محوریت دارد .هدف این نظریه ،یکپارچوهسوازي فضوایی 3اسوت .هودف رنودنيلی پركوردن خو
سلسهمراتبی سکونتگاهها از بان به پایين بود ،اما ،پژوهشير هندي ،ميسرا ،ایجاد این نظام از پایين
به بان را مدنظر دارد .او از منطقهاي كوچك ( 03توا  003هوزار روسوتایی) بوا امکوان مشواركت و
مداخلة مستقيم مردم در برنامهریزي توسعهشان شرو كرد و سلسلهمراتبی را كوه بور عملکردهوا و
چيونيی ادارة واحدهاي فضایی و ویژگیهاي فرهنيی بسيار حساس است ،به دست آورد .هر دو
نظریه را میتوان در قالب نظام سلسلهمراتبی در مقایسه با نظام شبکهاي همپبوندي تحليل كورد .در
نظریة نخست ،و مطابق آنچه در جدول  0بيان شد ،وجود تكمركوزي اصولی در ابتوداي توسوعه،

1 .Substantive theories
2. Rondinelli
3. Misra
4. Innovation
5..Entrepreneurship
6.Trickle down
)7. Urban function in rural development (UFIRD
8. Spatial integration
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پيششرط اصلی توسعه است و بر مبناي اصل تراوش به پایين میتوان به یکپارچيی فضایی دست
یافت .درحالی كه بر مبناي اصول و مبانی نظریة شبکههاي هومپيونود ،ایجواد سلسولهمراتوب بوين
سطوح مختل

فضایی به هماهنيی بين سطوح مختل

برنامهریوزي و همواهنيی افقوی درون هور

سط منجر میشود .دربارة نظریة دوم ،استدنل علت و معلولی را كوه توسوعه از پوایين و برمبنواي
مشاركت مردمی به تعادلهاي اجتماعی و اقتصادي میانجامد ،قابل انتقاد و بحث اسوت .چوه بسوا
این تقویت به گسترش بازارهاي سرمایهداري و خروج سهلتر منوابع از پيراموون بوه سووي مركوز
منجر میشود.
در ایران «اليوي سط بندي محيط روستایی و استانداردهاي خدماترسانی روسوتایی» یکوی از
اسنادي است كه در پی ایجاد و دستيابی به یکپارچيی فضایی است .اما ایون اليوو نيوز ،بور مبنواي
خوانشی سلسلهمراتبی از یکپارچيی فضایی شکل گرفته است و به طوور عموده ،ابعوادي كالبودي
دارد .بنابراین ،بسياري از محدودیتهاي نظریههاي سلسلهمراتبی سکونتگاههوا را دارد .در حوالی
كه بر مبناي اليوي شبکههاي همپيوند ،تفکر انييزش ارانههاي توسوعه 0در یوك منطقوه ،از طریوق
استقرار شبکة سکونتگاهها كافی نيست و ابعاد القاي توسعه بيش از سواختار كالبودي اسوت .ایون
مقاله با مبنا قراردادن اليوي شبکههاي همپيوندي در سط منطقه (استان قم) ،به عوامل غيركالبدي
نيز توجه كرده و با درنظرگرفتن ساختاري چندگرهی ،و توجه به عواملی مانند راههوا ،توپووگرافی،
ویژگیهاي اجتماعی و جمعيتی ،و بهرهگيري از نیههاي دیير اجتماعی و اقتصادي در محيط

GIS

و بهكارگيري روش رويهمگذاري نیههاي 2مختل  ،سعی دارد یکپارچيی فضایی را بهطور جامع
و دقيقتر ،درک كند.
روش تحقیق
دادههاي تحقيق با روش اسنادي و كتابخانهاي گردآوري شد .در ایون تحقيوق ،مبودأ آمواري بوراي
1. Development drives
2. Overlaying method
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تحليلهاي كالن سال  0023است .با توجه به ماهيت موضو این مقاله ،حوزههواي آمواري شوامل
شهرها و روستاهاي استان قم است .منبع گردآوري دادهها مركز آمار ایران ،معاونت برناموهریوزي و
دفتر هماهنيی امور اقتصادي استانداري قم و پيمایشهواي ميودانی اسوت .دادههوا بوه روش آموار
توصيفی و تحليلی و تحليلی عاملی تجزیه و تحليل شد .براي تعيين حوزههاي هومپيونود ،سيسوتم
اطالعات جغرافيایی ( )GISبهكار گرفته شد .روش كار این مقاله ،به طوور كلوی شوامل شوش گوام
است؛ در گام نخست ،عوامل مرتبط با ویژگیهاي جغرافيایی تعيين و تحليل میشود .در گوام دوم،
نحوة توزیع و كارآیی خدمات و تأسيسات زیربنایی تحليول مویشوود .در گوام سووم ،حووزههواي
هم پيوند از نظر خدماتی ،تأسيساتی و عوامل مؤثر دیير مشخص میشود ،و در گام چهارم ،ساختار
فضایی جمعيت روستایی و شهري استان قم تحليل میشوود .و در نهایوت ،حووزههواي هميون و
همپيوند شهري و روستایی (رويهمگذاري نقشههاي بهدستآمده از گامهاي قبلی و خروجی ایون
گام) مشخص میشود.
معرفی منطقة مورد مطالعه
از نظر وضعيت توپوگرافی ،استان قم سه بخش دارد .بخش كوهستانی ،كه ارتفوا بوانتر از 0033
متر از سط دریا را شامل می شود و در جنوب ،جنوب غربی و غرب اسوتان قورار دارنود .بخوش
كوهپایه اي ،كه در جنوب و جنوب غربی استان و در ادامة ناحيوه كوهسوتانی واقوع شوده اسوت و
جنس زمينهاي آن بيشتر از رسوبات ریزدانه و مخروطافکنههاي بزرگ و كوچك است ،و بخوش
جليهاي ،كه به طور عمده ،در مركز و شمال شرو استان گسترش دارد و با شيب مالیوم از اطوراف
به سمت دریاچة نمك و حوض سلطان كشيده شده است .از نظر وضعيت كاربري اراضی نيوز ،بور
اساس نقشة كاربري اراضی بيشترین سط به مراتع كمتراكم (حودود  03درصود) اختصواص دارد.
پراكندگی زمين هاي كشاورزي بيشتر در قسمت مركزي استان قم است (حودود  2درصود) كوه بوا
حركت به سمت شرو استان  ،اراضی كویر و شورهزار بيشتر میشود (شکل  :0نقشههاي  0و .)2
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نقشة  .2وضعیت کاربری اراضی استان قم

شکل  .1وضعیت توپوگرافی و کاربری اراضی استان قم (بر اساس اطالعات سازمان نقشهبرداری و سازمان منابع طبیعی)1931 ،

بر اساس نقشة پهنهبندي خطر زمين لرزه ،استان قم در ناحية خطر بان و نسوبتاً بوان قورار دارد.
اصلیترین گسلهاي استان ،گسل البرز ،كوشكنصرت و حوض سلطان است .همچنين ،استان قوم
به دليل قرارگرفتن در منطقة كمباران و در مجاورت دشت كویر ،از مناطق خشوك و نيموهخشوك
كشور محسوب میشود ،به طوري كه بيش از  33درصد استان قم در اقليم گرم و خشك قرار دارد
(شکل  :2نقشههاي  0و.)2

نقشة  .1وضعیت و حریم گسلهای استان قم

نقشة  .2طبقهبندی اقلیمی استان قم

شکل  .1طبقهبندی اقلیمی و وضعیت گسلهای استان قم (بر اساس اطالعات سازمان زمینشناسی و هواشناسی)1931 ،

در تحليل یکپارچه بر اساس معيارهاي مؤثر در تعيين نواحی مستعد اسوتقرار جمعيوت ،شوامل
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شيب زمين (شيبهاي حداكثر تا  00درصد مناسب) ،مناطق حساس و آسيبپذیر (رعایوت حوریم
گسلها و پهنههاي سيلگيور)  ،حفو اراضوی كشواورزي ،حفو منواطق شوکار ممنوو و منواطق
حفاظتشدة زیستمحيطی دیير و مالحظات پدافند غيرعامل در اسوتان قوم ،در مجموو  ،اراضوی
مستعد براي استقرار مراكز زیست و فعاليت ،بيشتر از  203هزار هکتار (معادل  23درصد مسواحت
ناحيه) میشود .از سوي دیير ،بر اساس شاخص برتري نسبت جمعيت بزرگترین شهر به مجمو
جمعيت سه شهر بعدي ،سلسلهمراتب نظام شهري وضع موجود استان قم نشوان مویدهود در ایون
استان پدیدة ماكروسفالی شدیدي است (جدول  2و شکل  :0نقشههاي 0و .)2
جدول  .1شاخص برتری نسبت جمعیت بزرگترین شهر به مجموع جمعیت سه شهر
جمعیت

شاخص

شهر

P1

شهر قم

0322300

P2

شهر قنوات

2002

P3

شهر جعفریه

2230

P4

شهر كهك

2230

P2+P3+P4

02220

Pr

02/02

مأخذ :نيارندگان0022 ،

مقایسة شاخص برتري شهر قم در این استان با مراكز شهري استانهاي همجوار ،اختالف بسيار
زیاد بين شهر اول با شهرهاي بعدي را نشان میدهد كه این موضو عدمتعادل جمعيتی و خودماتی
را در سط استان قم نشان میدهد (جدول .)0

نقشة  .1طبقهبندی جمعیتی شهرهای استان قم

نقشة  .2شبکة معابر استان قم

شکل  .9طبقهبندی جمعیتی و شبکة معابر استان قم ( بر اساس اطالعات مرکز آمار و اداره کل راه و شهرسازی استان قم)1931 ،
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جدول  .9مقایسة شاخص برتری قم با کالن شهرهای دیگر

استان

شاخص برتری شهری

قم

02/02

تهران

2/20

اصفهان

2/23

مركزي

0/02

مأخذ :نيارندگان0022 ،

همچنين ،بر اساس شاخص درجة فشردگی روسوتاها ،كوه ميوزان توراكم آبوادي را در مقيواس
دهستان نشان میدهد ،پراكندگی آباديها در سط استان قم یکنواخت نيست و با توجه به شورایط
اقليمی و توپوگرافی ،قسمت شمال غرب استان بيشترین توراكم تعوداد آبوادي ،و قسومت شورو و
شمال شرو كمترین تراكم آبادي را دارد .از سوي دیير ،بررسی اندازة جمعيتی آباديهاي استان قم
نشان میدهد شرایط اقليمی بر جمعيت آباديها تأثير ندارد و بزرگترین قطب شوهري ناحيوة قوم،
یعنی شهر قم ،بر نقاط روستایی پيراموون تأثيرگوذار اسوت و موجوب شوده اسوت بوزرگتورین و
پرجمعيتترین كانونهاي روستایی ناحيه نيز در اطراف آن شکل بييرد (جدول .)2
جدول  .4درجة فشردگی روستاها در مقیاس دهستان (در هر  111کیلومتر مربع)

شهرستان

بخش

دهستان

درجه فشردگی

جعفرآباد

جعفرآباد

0/02

دستجرد

0/20

قاهان

0/20

نيزار

0/20

راهجرد شرقی

0/23

كهك

0/02

فردو

0

قمرود

3/23

قنوات

0

خلجستان
سلفچيان
قم
كهك
مركزي
ماخذ :نيارندگان0022 ،
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جدول  .5نسبت برخورداری آبادیهای استان قم از خدمات (به تفکیک دهستان)

دهستان

دبستان

راهنمایی

دبیرستان

شورای
اسالمی

شرکت
تعاونی

برق

روستایی

گاز

آب

لولهکشی لولهکشی

مرکز
بهداشتی
درمانی

خانه
بهداشت

جعفرآباد

02/0

00/2

2/2

20/2

00/0

033

3

30/0

03/3

22/0

دستجرد

02/0

02/3

0/2

30/0

2/2

22/0

3

30/2

2/2

22/0

قاهان

20/2

00/2

2/2

02/2

20

033

3

20/3

00/0

20

راهجرد

00/3

03/0

0/0

00/3

03/0

033

3

00/3

2/2

00/3

قمرود

23/2

0/3

3

23/2

0/3

20/2

0/3

02/0

0/3

2/2

قنوات

02/2

20/0

0/0

22/2

00/3

033

00/3

03/2

20/0

20/0

فردو

32/0

02/0

3

32/0

03

033

02/0

033

03

03

كهك

033

03

23

033

23

033

33

033

03

23

نيزار

00/2

00/2

0/0

22/2

22/2

33/2

0/0

30/0

22/2

03/2

ماخذ :نيارندگان0022 ،

بر اساس جدولهاي  2و  0و بررسی نسوبت برخوورداري آبواديهواي اسوتان قوم از خودمات
مختل  ،دو دهستان راهجرد و قمرود پایين ترین نسبت سط خدمات را دارند كه این امر با فاصلة
این دهستانها با شهر قم رابطة مستقيم دارد .از سوي دیير ،دهستانهاي كهك ،فردو و قاهوان كوه
بيشترین سط برخورداري از خدمات را دارند ،بيشترین فاصله از شهر قم را نسبت به دهستانهاي
دیير دارند .به بيان دیير ،دهستانهاي نزدیكتر به شهر قوم تورجي مویدهنود ،خودمات خوود را
مستقيماً از شهر قم دریافت كنند.
آزادراههاي استان قم شامل آزادراه تهران و قم ،آزادراه قم و كاشان ،آزادراه سولفچيان و سواوه،
آزادراه قم و گرمسار و آزادراه در دست مطالعة قم و سلفچيان است كه ساختار اصلی شبکة معوابر
استان قم را شکل میدهند .این ساختار با دو جهوت اصولی شومالی و جنووبی و شورقی و غربوی،
موجب شده است شهر قم ،به عنوان مركز ارتباطی استان قم در ميانه قرار گيرد.

بهکارگیری رویکرد شبکة همپیوندی در سطحبندی فضاهای سکونتگاهی استان قم برای بهبود ...
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تعیین سلسلهمراتب و سطحبندی سکونتگاهی استان قم بر اساس حوزههای همپیوند
گام اول :تعیین و تحلیل عوامل مرتبط با ویژگیهای جغرافیایی

 .1تشخیص مناطق حساس و آسیبپذیر از نظر عوامل طبیعی
در بررسی و تحليل مناطق آسيب پذیر استان ،آثار پدیده هاي طبيعی از جمله زلزله ،لغزش و رانوش
زمين و سيل بر سکونتياهها و فعاليتها در سط استان قابل بررسی است.
 .2تحلیل ویژگیهای جغرافیایی در رابطه با استقرار جمعیت ،جوامع و فعالیت
براي تحليل آثار عوامل محيطی و جغرافيایی در پراكنش جمعيت و فعاليتهواي اقتصوادي اسوتان،
آثار پدیده هاي طبيعی ،از جمله وضعيت شيب ،توپوگرافی زمين ،وضعيت بوارش ،ميوزان آبهواي
سطحی و زیرزمينی ،جنس خاک و تشکيالت زمينشناسی بررسی میشوود .اسوتان قوم را از نظور
ارتباط اقليم ،شيب و توپوگرافی با استقرار جمعيت و فعاليت میتوان به پهنههاي زیر تقسيم كرد:
ال ) پهنههاي با ارتفا  2333متر به بان با اقليم نسبتاً سرد كوهستانی؛
ب) پهنههاي كوهپایهاي و دشتها با اقليم معتدل و ارتفا  0033تا  2333متر؛
ج) پهنههاي كوهپایهاي و دشتها با اقليم خشك و گرم و ارتفا  0333توا  0033متور :بيشوتر
جمعيت استان در این منطقه استقرار دارند به طوري كه به دليل قرارگرفتن شهر قم در این منطقوه،
نزدیك به  22درصد جمعيت استان قم در این منطقه ساكن شدهاند؛
هو ) پهنة گرم و خشك كویري.
 .3تشخیص نواحی مستعد استقرار جمعیت ،جوامع و فعالیت با توجه به توانهای محیطی
براي تشخيص نواحی مستعد استقرار جمعيت ،جوامع و فعاليت در استان قم ،با توجه به توانهواي
محيطی ،باید مدلی مانند مدل توسعة شهري ،روستایی و صونعتی از دیودگاه بوومشناسوی اطراحوی
شود .شاخصهاي بهكارگرفتهشده در مدل براي استان قم موارد زیر است:
 شيب زمين مناطق حساس و آسيبپذیر -حف اراضی كشاورزي
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 حف مناطق با ارزش زیستمحيطیدرانتهاي این گام ،نقشة نواحی مستعد استقرار جمعيت ،جوامع و فعاليت قابل استخراج است.
گام دوم :تحلیل نحوة توزیع و کارآیی خدمات و تأسیسات زیربنایی

 .1نحوة توزیع خدمات
ال ) خدمات آموزشی :این خدمات در مراكز دبستان ،راهنمایی و دبيرستان عرضه مویشوود و
در سط استان بررسی میشود.
ب) خدمات بهداشتی و درمانی :خانههاي بهداشت استان ،تقریباً تمامی سوط اسوتان را تحوت
پوشش قرار داده است .این خدمت نسبت بوه خودمات دیيور ،وضوعيت مطلووبتوري در سوط
روستاهاي استان دارد.
ج) خدمات فرهنيی و مذهبی :خدمات فرهنيی و مذهبی شامل مسوجد و حسوينيه ،كتابخانوه،
مجموعة فرهنيی و هنري ،سينما و جز آن است .در مطالعات وضع موجود مشاهده میشود برخوی
نقاط زیستی استان خدمات فرهنيی و مذهبی مانند مسجد و حسينيه ،كتابخانه و جز آن را دارند.
د) خدمات ورزشی :بررسی وضعيت روستاها در سوط اسوتان نشوان مویدهود  2/2درصود از
روستاها مکان ورزشی دارند.
ه) خدمات مالی ،اقتصادي و پشتيبانی توليد :بر اساس اسوتانداردها و ضووابط خودماترسوانی
مصوب شوراي عالی ،ایون خودمات شوامل بانوك ،شوركت تعواونی روسوتایی ،فروشوياه تعواونی
روستایی ،مركز خدمات روستایی و عشایري ،دفتر توروی كشواورزي اسوت .نحووة پوراكنش ایون
شاخصها در حد مطلوبی قرار دارند.
 .2تحلیل نحوة توزیع و کارایی تأسیسات زیربنایی
ال ) شبکة ارتباطی :وضعيت دسترسی آباديهاي استان قم در این مرحله بررسی میشود.
ب) برو :در سط استان همة آباديهاي با جمعيت باني  033نفر خدمات برو دارند.
ج) آب :در سط استان استانداردها و ضوابط خدماترسانی در محيط روستایی كشور و نحووة
تجهيز مراكز روستایی مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ،رعایت شده است.
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د) گاز :در پایان سال  0033تمامی شهرهاي استان ،و نيز  20روستا برابر بوا  02درصود از كول
(تعداد كل روستاهاي باني  033نفر  000روستا است) خدمات گازرسانی دارند.
در انتهاي این گام ،نقشة تأثيرگذاري راههاي اصلی بر تراكم سکونتگواههوا و صونایع و نقشوة
نحوة پراكندگی كانونهاي جمعيتی و فعاليتی در ارتباط با تأسيسات زیربنایی قابل استخراج است.
گام سوم :تعیین حوزههای همپیوند از نظر خدماتی ،تأسیساتی و عوامل مؤثر دیگر

براي شناخت و تعيين حوزههاي همپيوند در سط استان قم ،سط بندي خودماتی و تعيوين نسوبی
سط توسعهیافتيی بهكار گرفته شد .سط بندي مراكز خدماتی استان در شورایط موجوود براسواس
دارابودن ویژگیهایی تعری

شده است

كه عبارت اند از خدمات سط یك ،شوامل خودماتی كوه

نياز به آنها بر اساس مراجعات ساننه و ماهانه خاص تعری

میشود .دسترسی به این خدمات بوا

وسایل نقلية موتوري امکانپذیر است .خدمات سط یوك ،موواردي ماننود مراكوز آمووزش عوالی،
شامل دانشياهها ،مراكز فنی و حرفوهاي و دانشوکدههوا و مراكوز درموانی ،شوامل بيمارسوتانهواي
تخصصی ،بيمارستانهاي عمومی ،و كلينيك پزشکان تخصصی و عمومی و جز آن را شوامل موی-
شود .خدمات سط دو استان ،شامل خدماتی است كوه نيواز آنهوا بور اسواس مراجعوات هفتيوی
تعری

می شود و دسترسی به این خدمات با وسایل نقلية موتوري امکانپذیر است .خدمات سط

دو استان ،مراكز آموزشی سطوح متوسطه (دبيرستان) و مراكز درمانی (درمانياه) یا مراكز بهداشوت
و درمان را در بر میگيرد .خدمات سط سه ،شامل خدماتی اسوت كوه نيواز بوه آنهوا بور اسواس
مراجعات روزانه تعری

میشود .خدماتی مانند مراكز آموزشوی دورة راهنموایی و مراكوز پسوت و

مخابرات در این دسته جاي میگيرند .خدمات سط چهار ،شامل نيازهاي اولية موورد نيواز اهوالی
است .مطالعة سط بندي وضع موجود در سط استان نشان میدهد فاصلة خدمات سط یك و دو
در سط استان مانند فاصلة جمعيتی شهر قم با شهرهاي دیير استان بسيار زیاد است.
در ادامه ،با بهكارگيري سط بندي انجامگرفته در بخش قبل و بهكارگيري فن تحليول عواملی ،و
تعری

شاخصهاي مؤثر در توسعهیافتيی ،حوزههاي همپيوند تعيين میشود.

در تعيين حوزههاي همپيوند ،مرزبندي دهستانهاي استان قم به نحوي بهكار گرفته شده اسوت
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كه صرفاً نقاط روستایی از لحاظ بهوره منودي از خودمات بوا هوم مقایسوه شوده و توسوعهیوافتيی
دهسووتانهووا بوور اسوواس بهوورهمنوودي روسووتاهاي آن از خوودمات مقایسووه شووده اسووت .در نهایووت،
توسعهیافتيی آنها نسبت به هم سنجيده شده است.
روش هاي گوناگونی براي اجراي تحليل عاملی وجود دارد ،كه این روشها به عوامل مختلفوی
بستيی دارند .در اینجا روش تحليل مؤلفههاي اصلی 1بهكار گرفته میشود .2قابليت تفسير عاملهوا
از طریق نو دوران 3بهبود می یابد .دوران ،بارگذارى هر متغير بر هر عامل استخراج شده را بيشوينه
می كند ،ضمن اینکه بارگذارى روى همة عوامل را كمينه میكند .دوران با تغيير ارزشهواى مطلوق
متغيرها ضمن حف ارزشهاي تفاضلی ثابت آنها ،عمل میكند .انتخاب دقيوق دوران بسوتيی بوه
این دارد كه آیا عوامل اصلى باید وابسته باشند یا خير .اگر عوامل مستقل انتظار باشد ،باید یکوى از
دوران هاى متعامد انتخاب شود ،كه در اینجا ادوران واریماكس بهكار گرفته میشود ،و اگور عوامول
وابسته مورد انتظار باشد ،دورانهاي مایل بهكار گرفته میشود .مدلسازي تعيين حوزههاي همپيوند
خدماتی استان قم با بهكارگيري نرم افزار  SPSSو گزینة تحليل عاملی انجام گرفته است .از آنجاكه
هر یك از عضوهاي ماتریس مذكور ،لزوماً واحدهاي یکسانی ندارند ،براي مستقل كردن متغيرها از
واحد و رفع مشکل همسانی واحدها ،این ماتریس اسوتاندارد شود .رابطوة  Zبوراي اسوتانداردكردن
متغيرها بهكار گرفته شد.

()0

()2

شاخصهاي بهكار گرفته شده براي تعيين توسعهیافتيی دهستانها به شرح زیر است:
1. Principal Component Analysis
 .2در این نوشتار ،صحت نمونهگيري با گزینة  KMO and Bartlett’s test of sphericityبررسی شد .كه براي صحت

نمونهگيري ارزش  KMOباید بزرگتر از  3/0باشد.
3. Rotation
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 نسبت دفترهاي پست به جمعيت دهستان؛ نسبت دفترهاي مخابرات به جمعيت دهستان؛ نسبت مدارس راهنمایی به جمعيت دهستان؛ نسبت سط سواد در دهستان. نسبت جمعيت شاغل به جمعيت فعال در دهستان؛ نسبت دسترسی به اینترنت به جمعيت دهستان؛ نسبت روستاهاي داراي راه آسفالته به كل روستاهاي دهستان؛ نسبت جمعيت دهستان به كل جمعيت استان.جدول  .6مقایسة دهستانهای استان با توجه به شاخصهای توسعهیافتگی

نسبت
مدارس
دهستان

راهنمایی به
جمعیت (هر
هزار نفر)

نسبت
نسبت مراکز

مراکز

مخابراتی به

پستی به

جمعیت (هر

جمعیت

هزار نفر)

(هر هزار
نفر)

نسبت
آبادیهای
دارای راه
آسفالت به

نسبت
نسبت سطح

جمعیت

سواد

شاغل به
جمعیت فعال

کل آبادیها

نسبت
دسترسی به
اینترنت به
جمعیت (هر
هزار نفر)

نسبت جمعیت
دهستان به
جمعیت کل
ناحیه

جعفرآباد

0/02

3/22

3/20

3/00

3/23

3/00

3/30

00/22

قاهان

0/30

2/32

3/2

3/20

3/03

3/22

3/00

0/23

0/00

0/20

3/22

3/00

3/20

3/03

3/30

2/20

قنوات

3/23

3/23

3/00

3/03

3/20

3/00

3/30

22/20

دستجرد

0/20

2/20

3/23

3/30

3/00

3/03

3/32

0/02

كهك

0/32

3/22

3/0

0

3/20

3/02

3

00/30

نيزار

0/22

0/03

3/22

3/30

3/20

3/2

3

0/02

فردو

3/33

2/20

0/02

0

3/00

3/03

3/00

0/00

قمرود

3/00

0/00

3/23

3/02

3/02

3/22

3

00/02

راهجرد
شرقی

مأخذ :نيارندگان0022 ،

بر اساس جدول  ،0دادههاي مرتبط با هر یك از شاخصهواي تعيوين سوط توسوعهیوافتيی از
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بانك اطالعاتی مركز آمار ایران استخراج شد .سپس ،از طریق مکانیكردن این دادهها در نورمافوزار
 ،GISمرزبندي دهستانهاي استان قم بر آنها اعمال شد .به منظور یکسانسازي واحدهاي هر یوك
از شاخصهاي یادشده ،در مرحلة بعد این شاخصها با بهكارگيري یکسانسوازي دادههوا نرموانیز
شوده و تموامی آنهوا بووه اسوتاندارد تبودیل شوده اسووت .بودین ترتيوب ،پوس از ورود متغيرهوواي
استانداردشده به نرمافزار  SPSSو اجراي مدل ،از ميان تمامی متغيرها سوه عامول ،طبوق جودول 2
استخراج شد .در نهایت ،ميانيين آنها به عنوان سط توسعهیافتيی دهستان در نظر گرفته میشود.
جدول  .7عوامل اصلی شاخصهای توسعهیافتگی دهستانهای استان قم

دهستان

عامل 1

عامل 2

عامل 3

عامل 4

جعفرآباد

-3/3033

-3/0300

-3/0230

-3/0023

قاهان

3/2033

3/2223

3/0000

3/0030

راهجرد شرقی

0/2030

-0/2300

-3/0322

-3/3223

قنوات

-0/2223

-3/0222

-0/0232

-0/3302

دستجرد

3/2302

3/2322

3/2022

3/2223

كهك

-3/2222

3/0000

-3/0223

-3/2300

نيزار

3/222

3/3223

3/0002

3/0033

فردو

-3/3000

2/0200

3/3003

3/2232

قمرود

-3/2000

-3/3202

2/2320

3/0032

مأخذ :نيارندگان0022 ،

گام چهارم :بررسی ساختار فضایی جمعیت روستایی و شهری استان قم

در این زمينه ،به معرفی خصوصيات نمونه رجو كنيد.
گام پنجم :تعیین حوزههای همگن و همپیوند شهری و روستایی

براي تعيين نقاط همپيوند ،در بخشهاي پيشين اليوي مراجعات خدمات و امکانات اداري در سط
استان تعيين شد كه با نياه به نقشة مربوطه مشاهده میشوود .سواكنين نقواط زیسوتی بوراي دریافوت
خدمات اداري به مراكز دهستان ،بخش و شهرستان مراجعه مویكننود و ایون موضوو انطبواو مورز
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محدودة مناطق همپيوند اداري بر مرزهاي اداري و سياسی استان ،با عنوان مناطق برنامهریزي را نشان
میدهد .براي تعيين اليوي مراجعات دیير خدمات و امکانات ،مانند بهداشتی و درموانی ،آموزشوی
وجز آن ،كه در پيشتر گزارش شد ،مشاهده میشود ساكنين نقاط زیستی فاقد خودمات یادشوده بوه
طور اجباري یا اختياري ،و با توجه به عامل فاصله و دسترسوی بوه نقواط داراي خودمات آموزشوی،
بهداشتی و درمانی و جز آن مراجعه میكنند و بين این نقاط روستایی (فاقد خودمات) و نقواط داراي
خدمات یادشده ،یكسري ارتباطات ایجاد شده و موجب شکلگيري حوزههاي همپيوند شده

است.

بر اساس مطالب مذكور و مطالعات انجامگرفته ،تقسيمات كالبدي پيشنهادي استان قم به شورح یول
است:

سط یك :استان؛
سط دو :منظومه؛
سط سه :مجموعه؛
سط چهار :حوزة عمران روستایی؛
سط پن  :نقاط وابسته؛
سط شش :آبادي مستقل.
یادآوري میشود به دليل فاصلة بسيار برخی نقاط از مراكز ،این فاقود پتانسويل مركزیوت حووزة
عمران است .ولی با توجه به جمعيت روستا و نقاط اقمار آنها ،برخی خدمات و امکانات رفاهی در
این نقاط عرضه میشود .وليکن در تقسيمات كالبدي پيشنهادي ،بر اساس ارزیابی شرایط و گزینهها،
در مرزبندي حوزهها به عنوان گزینة بهينه در نظر گرفته شد و براي استان موورد مطالعوه 0 ،منظوموة
روستایی 2 ،مجموعة روستایی ،همچنين ،تعداد  00حوزة عمران روستایی مشخص شوده اسوت .بور
اساس اليوهاي طراحیشده و از طریق رويهمگوذاري مرزهواي سياسوی اسوتان قوم ،شوبکههواي
دسترسی ،خطوط توپوگرافی ،سطوح جمعيتی ،خدمات موجود در هر یوك از سوطوح جمعيتوی ،و
مراكز هدف تأمين هر یك از سطوح خدماتی بر اساس نقاط جمعيتی ،تقسويمات كالبودي فضوایی
استان قم به شرح جدول  3و نقشة شکل  2پيشنهاد میشود.
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جدول  .8سطحبندی نظام سکونتگاهی استان قم به تفکیک منظومه ،مجموعه و حوزه

استان

شهرستان

قم

قم

مجموعه

حوزههای روستایی

منظومه

قاهان

مهر زمين  -قاهان

دستجرد

دستجرد

گازران

جعفریه

راهجرد شرقی

سلفچيان

نيزار

نيزار -قلعه چم  -كرمچيان

نوفل

كهك

كهك  -صرم

لوشاتو

فردو

فردو

قمرود

قمرود  -كوه سفيد  -چشمه شور

قنوات

قنوات  -جنت آباد

دستجرد
گازران
سلفچيان

قم

مأخذ :نيارندگان0022 ،

شکل  .4نقشة سطحبندی نظام سکونتگاهی استان قم (نگارندگان)1931 ،
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جمعبندی
در شرایط كنونی ،شهر قم به عنوان مركز استان ،تنها نقطة جمعيتی كوه تووان جوذب عناصور برتور
خدماتی را دارد ،است .پن نقطة شهري دیير استان قم با فاصلة بسيار زیاد فضایی از شهر قم قرار
دارند .این پن نقطه كه تعدادي از آنها به روستاشوهرهاي منطقوه تغييور یافتوهانود ،شوامل كهوك،
جعفریه ،قنوات ،سلفچيان و دستجرد است.
همچنين ،دربارة خدمات نيز ،به علت نبود مراكز ميانی (كه این امر در اخوتالف جمعيتوی بوين
شهر قم و مراكز پنجيانه دیير ،كواركرد اقتصوادي و خودماتی قابول پيييوري اسوت) ،كوه بتواننود
امکانات ارتباطی را بهكار گيرند و از برخورد مستقيم مركز منطقه و نقاط پيرامونی جلوگيري كننود،
عدم تعادلهایی در وضع موجود مشاهده میشود .همچنين ،در وضع موجود ،نظوام سلسولهمراتبوی
سکونتگاهی نامناسب است به طوري كه امکان ایجاد ارتباط فضایی بوين محودودههواي كوچوك
(حوزه) با مراكز باندست (منظومه) وجود ندارد .بنابراین ،در جمعبندي كلی ،ادامة وضوع موجوود
نمیتواند نظم فضایی مناسب را براي استان قم به وجود آورد زیرا:
 عدم تعادلهاي منطقهاي (بهویژه فضایی و اقتصادي) طوري است كه امکان برابري رشود رانيز از فضاهاي موجود سلب خواهد كرد .به عبارت دیير ،توان رشد فضاهاي روستایی و شوهري
برابر نيست و امکان قطبیشدن بيشتر نيز در اثر ادامة وضع موجود غيرقابل اجتناب اسوت .بودین
ترتيب ،براي ایجاد تعادل فضایی در استان قم ،در این مقاله روش حوزههاي هوم بوهكوار گرفتوه
شده است و بهجز شهر قم و حوزة نفو آن ،چهار منظومه تعری

شده است.

 عامل جمعيت اصلیترین شاخص جذب خودمات اسوت ،لوذا افوزایش رونود قطبویشودنجمعيت كه پيامد اليوي نامناسب رشد بدون برنامهریزي منطقهاي است ،به تمركز بيشتر خدمات
در شهر قم منجر میشود و بقيه نقاط در جذب امکانات موذكور نواتوان هسوتند كوه بوه افوزایش
فاصلة توسعهیافتيی بين نقاط منطقه منجر میشود.
 در وضع موجود نشان داده شد بعضی فضاها (مثل مجموعوة نقواط روسوتایی بوه مركزیوتنيزار و حتی روستاهاي منفردي كه به خارج منطقه مراجعه میكنند) ،نيازهاي خدماتی خوود را از
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طریق حف سلسلهمراتب فضایی پاسو نمویدهنود و معموونً ،بوراي رفوع نيارهواي خودماتی و
اقتصادي به مركز (شهر قم) مراجعه میكنند .حف نظم فضایی وضوع موجوود ،ایون وضوعيت را
تشدید خواهد كرد .عدم تعری

نظوم فضوایی و جایيواه منطقوهاي جدیود بوراي فضواهایی كوه

مشکالت یادشده را دارند ،میتواند عالوه بر تجدید مراجعات به مركز استان ،از ایجاد جا بههاي
مهاجرتی نيز جلوگيري كند.
 از مهمترین عدم تعادلها در نظم فضایی وضع موجود ،نبود مركز دیيري عالوه بر شهر قماست كه بتواند نيازهاي پشتيبانی توليد را برآورده كند ،به طوري كه در حال حاضور ،تموام نقواط
روستایی استان قم نيازهاي عمدهفروشی خود را از طریق مراجعه به شهر قم تأمين میكنند .حف
ساختار فضایی وضع موجود ،همچنين پيشبينی جمعيتی بر اساس قابليوتهواي جمعيتوی مراكوز
شهري نشان میدهد این مراكز حتی در آینده نيز قادر به تأمين نيازهواي عمودهفروشوی نخواهنود
بود و این محدودیت با حف ساختار وضوع موجوود و افوزایش فعاليوتهواي اقتصوادي تشودید
میشود.
بوودین ترتيووب ،نتووای ایوون پووژوهش در زمينووة تعيووين اليوووي اسووکان و نظووام سلسوولهمراتبووی
سکونتگاهی با بهكارگيري روش حوزههاي همپيوندي در استان قم به شرح زیر است:


فراهمكردن زمينة رشد و توسعة درونزا در استان قم؛



رشد متوازن بخشهاي اقتصادي هماهنگ با توانهاي محيطی؛



درگيركردن توان نواحی و نقاط مختل



تدوین سازمان فضایی استان قم منطبق بر چارچوب توسوعة اجتمواعی -اقتصوادي آن در

به اندازة نقش آنها در توسعة آینده؛

آینده؛


فراهمكردن زمينههاي جذب سرمایههاي برونمنطقهاي.



این نظام اسکان و سلسلهمراتبی از معيارهاي كلی زیر پيروي كرده است:



توجه به افزایش نقش نقاط پيرامونی نسبت به شهر قم؛



توجه به همسویی نقش منطقهاي با قابليتهاي محيطی؛
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بهبود وضعيت پراكنش جمعيت در پهنة استان؛



بهبود دسترسی فضاها به خدمات بر اساس شبکة نقاط همپيوندي؛



بهرهبرداري بهينه از شبکههاي دسترسی؛



همسویی نظم فضایی با چارچوب توسعة اقتصادي و اجتماعی استان؛



حف محيط زیست (امکان توسعة پایدار درونزا).
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همچنين ،یافتههاي این پژوهش نشان میدهد ساختار سلسلهمراتبی ،و به تبوع آن نظوام شوهري
استان قم موجب شده است این استان در وضع موجود با پدیدة عدم تعادل فضوایی مواجوه باشود.
بنابر تحليلهاي نظام شهري استان قم ،پدیدة ماكروسفالی در این استان وجود دارد و فقط شهر قوم
رتبة خدماتی و اقتصادي اصلی را دارد و شهرها و نقاط سکونتگاهی دیيور بوا شوهر قوم فاصولة
فضایی زیادي دارند .این عدم تعادل در سلسلهمراتب استان قم ،به دنیلی نظير تزریق بيشازحود و
بدون برنامة امکانات و خدمات به شهر قم ،بهویژه پس از تبدیل شهرستان قوم بوه اسوتان ،موقعيوت
جغرافيایی شهر قم در مركز استان ،دورافتادگی و انزواي شهرهاي كمجمعيت دیير استان قم ،تبدیل
بسياري از مراكز سکونتگاهی با جمعيت كم به شهر و مهاجرت تعداد زیادي از ساكنان روستاها بوه
شهر قم بوده است .همچنين ،این عدم تعادل و نابرابري در ساختار سلسلهمراتب شهري استان قم به
شدت متأثر از نوعی شهرنشينی دولتی است .ساختار سلسلهمراتب استان قم هر چند تأیيدكنندة یوك
نظام شهري نارس است ،ولی از نظریة تکامول تودریجی بریوان بوري كوه آن را خواص كشوورهاي
درحالتوسعه میداند ،پيروي میكند.
از مهمترین موانع و مشوکالت اجوراي رویکورد معرفویشوده در مقالوه در اسوتان قوم ،كمبوود
اطالعات اقتصادي تطبيقی و خرد استانهاي همجوار است .اهميت این مطلب از این جهت اسوت
كه در بررسی شرایط اقتصادي با روش تغيير سهم ،اقتصاد قم با اقتصاد مرجع سنجيده مویشوود و
این شاخص در ایجاد شبکة همپيوندي بهكار گرفته میشود .مانع دوم ،سياستگذاريهاي كوالن و
برنامههاي تهيهشده در سط استان است كه با روشهاي سلسلهمراتبی و خطی نظام سکونتگاهی
و فعاليتی را تحليل میكند.
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در نهایت ،پيشنهادهاي زیر مطرح میشود:
 -نظام سلسلهمراتب شهري و ساختار تعادل فضایی در سطوح مختل

فرامنطقهاي پيراموون

استان قم نيز بررسی شود؛
 با توجه به موقعيت قرارگيري و نحوة پراكنش شهرهاي واقوع در سوطوح خودماتی بوان درپهنة سرزمينی استان قم ،فرصت مناسبی براي ایجاد نظام شهري شبکهاي با ایجواد رابطوة پویوا بوا
شهرهاي ردة متوسط (منظومه) به وجود آمده است .این كار با تقویوت شوهر سولفچيان در نيموة
جنوب غربی به آسانی انجام میگيرد؛
 تقویت و بهبود ارتباطات حمل و نقل ،و دسترسی به شهرهاي متوسط (منظومه) در تعدیلنابرابريها و كاهش عدم تعادل فضایی موجود در استان قم مؤثر خواهد بود؛
 توجه به ارتباطات افقی شهرها با یکدیير ،كه در ایون مقالوه بوا عنووان نظوام شوبکههوايهمپيوندي تدوین شده است ،بهرهمندي از صورفههواي تجموع خودمات را در اسوتان افوزایش و
دسترسی به خدمات با هزینة بانتر را كاهش میدهد .در این شرایط ،كاركردهاي مناسوبتوري در
پهنة سرزمينی استان قم شکل میگيرد؛
 سياست عدم تمركز در مركز استان و تقویت شهر ميانی به ویوژه شوهر سولفچيان ،نقوشبسزایی در تعادل فضایی استان قوم ایفوا مویكنود .همچنوين ،توسوعة حمول و نقول و ارتباطوات
مياناستانی موفقيت این سياست را تقویت خواهد كرد؛
 در این مقاله براي تدوین شبکة همپيوندي در نمونة مووردي اسوتان قوم ،فنوون مختلفویشامل تغيير سهم ،مدل تحليل عاملی ،روش ماتریسی سووات ،روش شواخص برتوري شوهري و
درجة فشردگی روستایی را بهكار گرفته است .سط توسعهیافتيی استان قم بوه تفکيوك نوواحی
مختل

با مدل تحليل عاملی بررسی شد .وضعيت اقتصادي و اجتماعی استان قم در سوه بخوش

اصلی كشاورزي ،صنعت و خدمات با روش تغيير سهم تجزیهوتحليل شود .روشهواي شواخص
برتري شهري و درجة فشردگی روستایی موجب شد تمركز جمعيوت و رابطوة آن بوا پراكنودگی
نقاط شهري و روستایی شناخته شود .روش ماتریسی سوات براي بررسی نقواط قووت ،ضوع ،
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فرصت و تهدید در سط استان بهكار گرفته شد .در نهایت ،از تركيب فنون یادشده و پيادهسازي
آنها در سيستم اطالعات جغرافيایی ( )GISو با بهكارگيري اصول حواكم بور نظریوة شوبکههواي
هم پيوندي ،تعادل فضایی منطقهاي محقق میشود .نتای این پژوهش میتواند بوه عنووان روشوی
مناسب و رویکردي نوین براي ایجاد تعادل فضایی براي استانهاي دیير كشوور بوه كوار گرفتوه
شود.
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