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 چکيده

ریزی فضایی کشور بوده استت کته مو تک تنتوی      های اخیر نظام برنامه شهر تهران و نواحی پیرامونش از چالش چگونگی نگاه به کالن
گرایتی و  شهر تهران و گسترة پیرامونش با نگرش نومنطقته  شناخت کالن. شهری شده است کالنشهری و منطقهعهمفاهیمی مانند مجمو

پتووهش حارتر بتا تنیته بتر ت لیت         . طلبتد شدن، کاربستِ ساختاری پویاتر را میپذیری و  هانیزدایی و رقابتبرای دستیابی به تمرکز
منطقت    -سازی کرده و م دودة فضایی شهره را متناسک با سازمان فضایی ایران بهینهمنطق -کند الگوی فضایی شهر تطبیقی تالش می
ای تهران بتا دو  کیلومتری  اده 213نقط  شهری در م دودة  51های عملنردی و تخمی  فاصل  گیری از ت لی   ریانتهران را با بهره

هتای  یافتته . اندآوری شدهای و اسنادی  معمورد نیاز به روش کتابخانههای داده. تعیی  کندGIS افزار  روش استقرایی و استنتا ی در نرم
شتهر پیرامتونی تبیتی      15منطقته بتا دو هستته و     -شهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شتهر  دهند کالن پووهش نشان می

ی روزانه و هفتگی مبتنتی بتر منطتف  فضتایی     هاشهری تهران برآمده از  ریان دهندة ردپای عملنردی کالن ای  م دوده نشان. شود می
 .های کالبدی، سیاسی و اداری استها و م دودیتبندی فراتر از تقسیم
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 مقدمه

این، مناطق  با وجود. هایی پیرامون تجدید حیات مناطق بوده استهای اخیر سرشار از توصیفدهه

هاایی متار ر از واحادهای    در واقع، دنیاای منااطق لاابااً تجماع    . همچنان مفهومی نسبتاً مبهم دارند

هاا  انساان »کناد   اشاره می  طور که دیوید هاروی همان. (Harrison & Grow, 2012)هستند   سیاسی

هایشان را سازماندهی یتکنند تا فعاا ها را تواید میمراتب تودرتویی از مقیاس طور معمول سلسله به

هاا نیاگ ماامی    منطقاه  -ظهاور شاهر   .(Harvey, 2000, p.75)« کارده و جهاان خاود را درن کنناد    

در طاول  . است که دنیای نوینی از مناطق را پیشنهاد کرده است  یر در فرایندِ تواید فضاناپذ اجتناب

قارار نررفتاه اسات و    طور کاه شایساته باشاد، ماورد توجاه       منطقه آن -سه دهة اخیر مفهوم شهر

هاا اسات    هاای درون شاهر   ویاهه ااااش   های مربوط به مسائل شهری و به ترین دایلش نررانی مهم

(Parr, 2005) .باشاند   در فرایند توسعة جهان حاضر مای   ترین نیروهای پیشران شهرها یکی از مهم

(Scott & Storper, 2003) .داری در بساتری  شهرها در مسیر توساعه و پایا    حال ردپای عملکردی

های تجماع  بارزترین مونه.  (Healey, 2009)شده شهرها قابل بررسی است  فراتر از محدودة ساخته

هایی هستند که در اند دهة اخیر در جهاان  منطقه -یا همان شهر  هاتجمع در شواهد امروزی، فوق

 .(Andrew & Ward, 2007)اند  ینسرزمهای اقتصاد ملی در ها اوکوموتیومنطقه -شهر. اندظاهر شده

ای یکپاراه ای را برای راهبردهای توسعههای قابل مالحظهشود تا ظرفیتها برقرار میمنطقه -شهر

هایی کاه از  هایی که از نظر عملکردی همبستری متقابل دارند، نه مکانپیشنهاد کند، اابته برای مکان

منطقاه باه صاورت کاالن      -مفهاوم شاهر  . (Turok, 2009)نظر اداری و قراردادی همبستری دارند 

 -پس شهر. های تحلیلرران شهری را برای فهمیدن پویایی فضای پیرامونی شهر تغییر داده است راه

 . (Hall, 2009)شود  تعریف می  ها منطقة کنونی در فضای جریان

                                                           
1. Political unites 
2. David Harvey 
3. The process of space production 
4. Driver Forces 
5. Functional footprint 
6. Super agglomerations 
7. Space of flows 
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  لهئبيان مس

ی مریگناپاذیر  های فیگیکی، عملکاردی و اداری منااطقش شاهرمحور، ویهما    پیچیدمی ادران مستره

ریاگی منااطق   در سااختار برناماه  . های فراشهری اسات های فضایی پویا و سرزنده در مقیاسپدیده

طوری  به. ها مورد توجه بوده استمجموعة شهری برای ادران این پیچیدمی شهری کشور، مقیاس

در راساتای تقویات ضارورتِ نرارا فراشاهری باه         که کاربست طرح مجموعة شاهری تهاران  

با مذشت دو دهه از این طارح، محادودة فضاایی مجموعاة شاهری      . های فضایی مطرح شد دهپدی

هاای پیراماونش را پوشاش    شهر تهاران و ساکونتراه   تهران هنوز نتوانسته است ماهیت پویای کالن

هاای  شاهرهای تهاران و کارا باا ساکونتراه      روشنی در تعامالت عملکردی کالن امری که به. دهد

هاایی کاه    جریان. استان مازندران، در راستای تفرا و تفریح قابل بررسی استویهه  همجوارشان به

از طرفای، باه اهادافی مانناد     . شمال شدت بیشتری خواهناد یافات   -تهران آزادراهقطعاً با احداث 

شهر  نهادن در فرایند تعامالتِ جهانی همواره برای کالن پذیری در راستای مامتمرکگزدایی و رقابت

های پیرامونش توجه شده است، حال دستاوردی جگ انحصاار و تمرکاگ فضاایی     تراهتهران و سکون

ریاگی در بساتر تقسایمات اساتانی و     مسئلة قابل ترکید، ادامة روناد شناکارآماد برناماه   . نداشته است

اااشای  . ای از قبیل طرح مجموعة شهری تهران استهای فراشهری و منطقهشهرستانی برای طرح

هاای اخیار مطارح    در راستای ارتقای طرح مجموعة شهری تهران را در سالکه ضرورت بازنرری 

اناد، شایساته    مذاران فضایی خواهان تحقق اهادا  یادشاده   ریگان و سیاستامر برنامه. کرده است

درساتی،   باه . های فراشهری تغییار دهناد  های فضایی در مقیاساست نررا خود را پیرامون پدیده

باشاند کاه    های عملکاردی، محیطای، ارتبااطی و سیاسای مای      ز جریانهای فضایی برآیندی ا پدیده

باا مساترا   . اندریگان فضایی همواره خواهان ترکید متوازن بر اهار مؤافه بودهتحلیلرران و برنامه

شادن باه    عنوان پدیدة فضایی قابل قبوای برای نایال  تدریج به منطقه به -مرایی، شهر مفهوم نومنطقه
                                                           

کیلاومتر مرباع دارد    8811 مجموعة شهری تهران که مرز آن منطبق بر محدودة استان تهران اسات و مسااحتی بااار بار      . 

 (.8، ص1   خالصة مگارا طرح مجموعة شهری تهران، )
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اما این مفهاوم  . شدن و پایداری تبدیل شده است پذیری، تمرکگزدایی، جهانی اهدا  کارایی، رقابت

 .ریگی و مدیریتی کشورمان مورد توجه نبوده است تا کنون در نظام برنامه

منطقاه در سااختار فضاایی     -سازی ااروی فضایی شاهر  کند در کنار بهینه مقااة حاضر سعی می

ه دور از هرمونه محدودیت اداری و سیاسای تعیاین   منطقة تهران را ب -کشور، محدودة فضایی شهر

هاا انجاام مرفتاه      با توجه به ماهیت پهوهش، این تحقیق با هد  پاسخرویی به ایان پرساش  . کند

 :است

هاای   عنوان پدیادة فضاایی مشاخر برآماده از جریاان      شهر تهران و نواحی پیرامونش به کالن

توان محدودة فضایی  دهد؟ ارونه می ش میعملکردی روزانه و هفتری، اه سطحی از فضا را پوش

مرفته در ا ار ایان تعاامالت ااه      بهینه برای ااروی مورد نظر را شناسایی کرد؟ پدیدة فضایی شکل

 اارویی دارد؟

 مبانی نظری و پيشينة تحقيق

ای باه  ای فراتر از مرزهای کاابدی شاهرها، پیشاینه   مثابة محدوده های فضایی به سابقة نراه به پدیده

اانهارین و یوناان    هاای شاهری در باین   و ایااات  شهر دواتمفاهیمی از قبیل . مت خود شهر داردقد

هاایی   سرشاار از توصایف   1 و نیمة اول قرن  1 نیمة دوم قرن . کنندة این نررا است باستان بیان

در ایااتت متحادة آمریکاا    (.   ، ص88  زیاری، )یابی صنایع بودند  پیرامون اقتصاد زمین و مکان

ای فراتار از مرزهاای کاابادی شاهر را     اواین طرحی بود که محادوده  111 رح شیکامو در سال ط

هاای مادس و فائوسات تاا ساال       در بریتانیا نیگ فعاایت(. 1 ، ص    صرافی، )بررسی کرده بود 

اسادی و زبردسات،   )ها را فاراهم کارد    زمینة توجه به مفهوم عملکردی و کاابدی سکونتراه 1 1 

عناوان محادودة    منطقاه را باه   -بار مفهوم شاهر  رابرت دیکنسون برای اواین   1 سال در (. 81  

با توجاه باه نوپاابودن مفهاوم     . (Dickinson, 1964, p.227)فضایی فراتر از شهر اصلی معرفی کرد 

تالا بر این . منطقه در ایران، پهوهش اندانی پیرامون این پدیدة فضایی انجام نررفته است -شهر

هاای تعیاین محادوده معرفای      منطقه و روا -های همراستا با مفهوم فضایی شهر هوهشاست تا پ

پاذیرترین ااراوی    عناوان انطبااق   منطقه صرفاً به -، مفهوم شهر( 8  )زاده  در پهوهش مهدی. شود
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عاالوه بار   (.  8  مهدیگاده، )برای شهرهای بگرگ کنونی و نواحی پیرامونشان تعریف شده است 

های اساسی در تعیین محدودة اوایه و نهایی  ها و فرایند در پهوهشی شاخر(  8  )این، مهدیگاده 

ریاگی را   های شهری را معرفی کرده و با ترکید بر مفاهیم عملکردی ااراوب برنامه برای مجموعه

های منطقاه   در پهوهشی اااش(  8  )آخوندی و همکاران (.  8  مهدیگاده، )معرفی کرده است 

عناوان ااراوی قابال     منطقه را به -اند و در نهایت، حاکمیت شهر را بررسی کرده شهری تهران کالن

در پهوهشی دیرار، اسادی و   (.  8  آخوندی و همکاران، )کنند  شدن معرفی می قبول برای جهانی

ای را معرفی کردناد و باا ترکیاد بار      ریگی منطقه مفاهیم مناطق شهرپایه در برنامه( 81  )زبردست 

منطقاه   -مجموعة شهری تهران، قلمروی آن را در زیرمجموعة مفاهیمی مانند شهرمحدودة فضایی 

وساعت  ( 81  )شایان ذکر است در پهوهش رضاایی و اوللای   . اند شهری قرار داده و منطقة کالن

شهر تهران مبتنی بر شاخر زمان دسترسی و مدل مرانشی معرفای شاده    محدودة حوزة نفوذ کالن

. اناد  شاهر تهاران مرفتاه    واقع در لرب استان، بیشترین تر یر را از کالنطوری که شهرهای  به. است

های  مگیت ها و ویهمی همة ازمیری  در پهوهشی دیرر برای بهره(  1  )همچنین، صرافی و نجاتی 

 تعریفبه ضرورت  محیطی زیست و اقتصادی فرهنری، اجتماعی، سیاسی، ابعاد همة در رقابتی نسبی

در این پاهوهش  . اند مرایی پرداخته کشور با ترکید بر نومنطقه اداری نظام در شناور و محدودة جدید

های پیرامونش بار   شهر تهران و سکونتراه منطقه برای کالن -تالا شده است محدودة فضایی شهر

 .سازی شود های عملکردی ارائه و بهینه  پایة تحلیل نظام جریان

 منطقه -شهر

ی باا مرزهاای اداری آن درن کارد، از اااراوب مفهاومی کاارش       تنهاای  تاوان باه  اینکه شهر را نمای 

ریگی نیگ ایان نرارا   های پیشین برنامهدر فعاایت. (Harrison, 2007)رواا یافته است   دیکنسون

طرح شیکامو که برپایة مطااعات فراتار   111 مثالً اوایل سال . کرد های مونامون جلوه میدر شکل

                                                           
1. Dickinson 
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نیاگ در ساال     مادس . ی مناطقی فراتر از مرزهای اداری کشیده شاد سو از شهر انجام مرفته بود، به

دایال سارعت    ریگی در توجه به مناطق بهرا برای حمایت از نیاز به برنامه Conurbationواژة    1 

کند با توجه صار   ترکید می(   1 )دیکنسون  .(Davoudi, 2008)کار مرفت  باتی رشد شهرها به

هاای  نواحی که در راساتای فعاایات  . طور کامل درن کرد یک شهر را بهتوان  به محدودة اداری نمی

منطقاه پیشانهاد    -عناوان شاهر   باشند، باه  مشترن با شهر بوده و از نظر جغرافیایی نواحی ساکن می

  (.Dickinson, 1964, p.227)شوند  می

اواای  . کناد  منطقه را تشاریح مای   -میری مفهوم شهر اهار عامل اصلی در شکل  ایوان تورون

شادن   هاا و مساترده  شادن ساکونتراه   آمدن اهمیت مرزهای اداری و فیگیکی شهرها و پراکنده پایین

زدایی باه نفاع محاالت و منااطق اسات، تاا متناساب باا نیازهاایش          دومی، تمرکگ. است هافعاایت

شده از تجماع، نیاروی    حاصل  های نسبیسومی، تقویت مگیت. های درونی را توسعه دهد ظرفیت

مرایش دیرر هام  . سیع، تجهیگات مسترده، خدمات ویهه و ارتباطات ارزشمند خارجی استکار و

منطقه  -مفهوم مرایش واقعی شهر. (Turok, 2009)است   مرایی منطقه مفهوم نومنطقه -دربارة شهر

،  کند، اوای، مدل اقتصاد زمین ون تونن های مکان را در کنار هم ترسیم می دو جریان مهم از نظریه

وقتای ایان دو مارایش از    . های مرکاگی اسات   برای مکان  دومی، ااراوب پیشنهادی کریستاار و

به نظر . میرد منطقه شکل می -های نظری برای نظریة شهرهای مکان کنار هم قرار میرند، پایه نظریه

ارائاه    ای انادعملکردی ای تصویری از یک منطقة ماره  طور قابل مالحظه منطقه به -رسد شهر می

ای بین مفاهیم مختلف شناسایی شود، وای اساساً همة این های مستردهاحتمال دارد تفاوت .دهد می

کنند و آن ایگی نیست جگ وجاود شاهری باه هماراه سارزمین       نکات به مسئلة مشترکی اشاره می

                                                           
1. Geddes 

2. Ivan Turok 

3. Relative Advantages 

4. Neo-regionalism 

5. Von Thunen 

6. Christaller 

7. Multifunction nodal region 
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منطقاه   -شهر. (Parr, 2005)های مونامونی روابط فرامیری با هم دارند مستردة پیرامونش که از راه

تار پیراماونش اسات     دهندة تغییر ترکید بر شهر و حومة پیرامونش به شاهر و سارزمین وسایع    نشان

(Burger, 2011; Neuman & Hull, 2009) .شاهر را ارائاه   « دسترسی»یا « ردپا»منطقه معموتً  -شهر

م یاافتن مفهاو   میری و سازمان های حاکم در شکل دیدماه  جدول  .(Harding et al., 2006)دهد می

 .منطقه را بیان کرده است -شهر

 منطقه -یافتن شهر گیری و سازمان های حاکم بر شکل بررسی دیدگاه. 1جدول 

 منطقه -گیری مفهوم شهرهای ابتدایی حاکم بر شکل دیدگاه

 ناکارآمدی مرزهای اداری
 تمرکگزدایی و

 های نسبی ترکید بر مگیت
 اهمیت بعد عملکردی

شده توسط  حطرح شیکامو و مفاهیم مطر

 مدس

قرارمرفتن دو نظریة مکان مرکگی و اقتصاد 

 زمین

پیدایش ردپای عملکردی پدیدة 

 فضایی

 منطقه -یافتن مفهوم شهر های نهایی حاکم بر سازمان دیدگاه

 شدن جهانی ها   تحلیل فضای جریان مرایی پیدایش نومنطقه
منطقة بستر مطلوب راهبردهای  -شهر

 مرایی نومنطقه

های  بر سازمان فضایی برآمده از جریان ترکید

 پیچیده

عنوان موتورهای  منطقه به -شهر

 توسعة سرزمینی

  1  ، نرارندمان: منبع
 

 منطقه -های مؤثر در سازمان فضایی شهرنظام جریان

، کاه  «تنهاایی منطقاه نامیاده شاود     هیچ ایگ واحدی وجود ندارد که باه »: بیان کرد( 8 1 )  دانکن

ای  ای شابکه  منطقاه  -در واقع، روابط شاهر . ای است منطقه -راه سرشار از روابط شهردهندة ن نشان

دهد که فقط اقتصادی نیستند، بلکه  های اندجهتی مرئی و نامرئی را تشکیل می ای از جریان پیچیده

 -توسعة شهر. (Davoudi, 2008)شوند محیطی را شامل می های فرهنری، اجتماعی و زیستفعاایت

شادن   موتً در نواحی که واحدهای فضایی شهری شکل مرفته اسات و تمایال باه قطبای    منطقه مع

منطقه به مرکگی کاه   -مرایش کلی در ساختار فضایی شهر. (Scott, 2001)دهد  وجود دارد، رخ می

                                                           
1. Duncan 
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هاای اخیار ایان     کند، وجود دارد، مراه در ساال  عملکرد اشتغال دارد و با سرعت زیادی رشد می

این ساختار معموتً با خروا سرمایه از بخش مرکگی باه  . کند نی بیشتر ایفا مینقش را بخش پیرامو

میرد که در کل، سااختاری باا    وبرمشتی با فواصل زیاد انجام می پیرامونی، همچنین، جریانات رفت

دادند، اماروز شاهرها در حاال     امر دیروز مناطق شهرها را شکل می .دهد حداقل تمرکگ را ارائه می

 .(Parr, 2005)ه مناطق هستند دادن ب شکل

  هاای ناامرئی  و جریان  های مرئیمنطقه، باید ماهیت جریان -برای تعیین محدودة فضایی شهر

هساتند کاه   ( قبیل جریان سفر و جریان باار )های مرئی در واقع، این جریان. مورد توجه قرار میرد

باشاند  مای ( ی، تماایالت اجتمااعی  ا جریاان سارمایه  )های ناامرئی  ای از جریانطور باافعل نتیجه به

نقطه دیرری باه صاورت    به برای مثال وقتی جریان سفر از یک نقطه(.   ، ص 1  فتحی فرزانه، )

ای است از برآیند اندین جریان نامرئی از قبیل قیمات زماین، اشاتغال،    یابد نتیجه باافعل شدت می

ای خااص قارار   باه سامت نقطاه   وابستری اجتماعی و جگ آن که در راستای انتقال جریاان مرئای   

هاای ناامرئی را   های مرئی در مفهوم خود برآینادی از جریاان  توان نوشت، جریانپس می. میرد می

 .های مرئی و نامرئی را بیان کرده استبرای رابطة بین جریان  جدول . دارند

 ها بررسی ماهیت جریان. 2جدول

 نامرئی مرئی

 محیط زیست، وابستری اجتماعی سرمایه، سفرهای روزانه، هفتری، کات

 بااقوه باافعل

 فرایندی برآیندی

 لیرکاابدی کاابدی

  1  نرارندمان، : منبع        

منطقاه متناساب باا سااختار      -هاای متعادد از مفهاوم شاهر     طور که بررسی شد، تعریاف  همان

                                                           
1.Visible 

2. Invisible 
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هاا    مة تعریاف آنچه در ه. اقتصادی، مدیریتی، مقیاس سرزمین و جمعیت آن امری مریگناپذیر است

منطقاه نتیجاة    -شاهر . عنوان تعریف قابل قبول در این پهوهش انتخاب شده است مشترن است، به

و سارزمین  ( شاهر  لااباً یک یا اند کاالن )ها است که از دو بخش مرکگ  سرزمینردپای عملکردی 

اناه،  فتحای فرز )که تعامل دوطرفه دارند، تشکیل شاده اسات   ( نواحی شهری تحت تر یر)پیرامونی 

منطقاه را معرفای کارده     -دهندة مفهاوم شاهر   های عناصر سازمانویهمی  جدول (.   ، ص 1  

 .است

 منطقه -دهندة شهر های عناصر سازمان ویژگی. 3جدول 

 منطقه -عناصر اصلی در مفهوم شهر

 سازمان فضایی ساختار فضایی محدودة فضایی ها ماهیت شاخر

های آونری روزانه یا  جریان

 هفتری
 دو بخش هسته و پیرامون رزبندی عملکردیم

براساس جریان، مره و 

 شبکه

  1  نرارندمان، : منبع

 روش تحقيق

ای برای شناسایی  با توجه به ماهیت پهوهش حاضر، نررا سیستمی در دو سطح تحلیلی و توسعه

باین   جاشاده  های بار و جمعیات جاباه  همچنین، داده. کار مرفته شده است منطقه به -محدودة شهر

. ای تهیه شاده اسات  ای به روا مطااعة کتابخانهشهرها از مگارا ساتنة سازمان راهدارخانة جاده

های عملکاردی  شهر تهران برای تحلیل جریان کیلومتری کالن 1  شهر در فاصلة   8در مام اول، 

و    جمعیات   ، نسابت    معکوس فاصاله از تهاران  . شود مبتنی بر رویکرد بات به پایین انتخاب می

آماده   دست عنوان متغیرهای مستقل و امتیاز نهایی به بین هر شهر و تهران، به    جاشده سهم بار جابه

در روا دوم، سارعت متوساط و زماان قابال     . باشند ، متغیر وابستة روا اول می   برای هر شهر

. شاود برای تعیین محدوده ارائه می شهر تهران به عنوان دو متغیر مستقل قبول برای رسیدن به کالن

شاود   را با امتیازهای باتی حد مطلوب انتخااب مای      و    ، دو شاخر   آمده دست در فاصلة به

منطقه  -همپوشانی مرفته و محدودة قابل قبول شهر GISافگار  در مام آخر از نتایج دو روا در نرم

 . شودارائه می
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-    
 

 
جاشده بین دو شاهر و نسابت آن باه جمعیات شاهر       تعداد جمعیت جابه کنندة بیان، 

 .پیرامون است

-    
  

  
باه شاهر اصالی نسابت باه کال باار         iجاشاده از شاهر    کنندة حجم بار جابه بیان ،

 .است iجاشده از شهر  جابه

-    
 

 
 .کنندة معکوس فاصله از شهر اصلی است بیان، 

-    
 

 ش  
جاشده به کال جمعیات و فاصاله از شاهر اصالی       کنندة نسبت جمعیت جابه بیان ،

 .است

- + 
  

  
    

 

   
 . کنندة نمرة نهایی هر شهر است بیان، 

    همچناین، . کنندة سرعت متوسط مسیرهای منتهی به شهر اصلی اسات  بیان،   ،          -
 .رای رسیدن به شهر اصلی استکنندة زمان مطلوب و قابل تحمل ب بیان

 منطقه تهران -ها برای تعيين محدودة شهر وتحليل شاخص تجزیه

شاهر تهاران اسات، کاه باا آن       های تحت تر یر کالن این مطااعه در مام اول به دنبال تعیین سرزمین

هاای   منطقة تهران با توجه باه شااخر   -عبارت دیرر، مرز عملکردی شهر به. رابطة دوطرفه دارند

پس آنچه در تعیین مرزهاای عملکاردی اهمیات دارد،    . شودشده از مبانی نظری تعیین می تخراااس

های مورد نظر متناسب با ساختار اقتصاادی، نظاام مادیریتی و اداری، مقیااس      شاخر  سازی بهینه

منطقاة تهاران، ااراوی     -پس از تعیین مارز عملکاردی شاهر   . سرزمین و عواملی از این قبیل است

 .شود منطقه طراحی شده و در نهایت، بخش مرکگ و سرزمین پیرامون مشخر می -فضایی شهر

 (ها گيری جریان اندازه) روش پایين به باال

شاهر تهاران    ای از کاالن کیلومتری جاده 1  نقطة شهری که در فاصلة   8،  پایین به باتدر روا 

                                                           
1. Optimization  

2. Inductive 
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ساپس، هار نقطاة شاهری امتیاازی      . دشون عنوان شهرهای مورد مطااعه انتخاب می اند، به قرار مرفته

 .بیان شده است  و شکل   آورد که در جدول  دست می به

 آمده برای هر شهر دستهای به نمره .4 جدول

 شهر 1     3  4 

 کرا   /1    1 8  8/1 1 111/1 

 مرمدره   /       1  1/  1 1/ 81 

 فردوسیه 1 /    18   1/  1 1/    

 اندیشه 1 /      81 1/1 1 1/  1 

 رودهن   / 1    1   1/  1 1/  1 

 صباشهر   /18       1/  1 1/ 81 

 شهر اسالم 1 /8   1        1/1 1/    

 شاهدشهر   / 1 1 81  1/  1 8/1   

 اکبرآباد   /    11 8 1/1 1 1/    

 پیشوا 8 /   1 11   1/  1 8/1   

 مرمسار 1 /1  1   1  111/1 1/1   

 وحیدیه   /     1   1/  1 1/    

 پرند   /1   8     1/  1 1/ 1  

 صفادشت   /         1/  1 1/1   

 ایوانکی 1 / 1   1 81 1/  1 1/ 1  

 پردیس   /   118   1/  1 1/    

 قدس  /     81   1/  1 1/    

 کمااشهر   /8    811  1/  1 1/    

 اواسان  /88 1  1  1/  1 1/1   

 دشت مشکین   / 8  811   1/  1 11/1  

 فشم 1/   181   1/  1 1/  1 

 پاکدشت  /1    8    1/  1 81/1  

 کیالن   /      8  1/  1 1/    

 آرادان   /     1   118/1 1/ 8  

 محمدشهر 1 /11     8  1/  1 1/ 1  

 ماهدشت   /    1 8   1/  1 1/    

 کریم رباط  /   81     1/  1 8/1   
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 آمده برای هر شهر دستهای به نمره .4 جدول

 شهر 1     3  4 

 هشتررد   /   1 18   1/  1 1/    

 قراک  /      8   1/  1 8/1   

 آباد حسن  /   81   1/1 1 1/    

 ورامین  /18   11   1/1 1 1/    

 بالستان  /      81 1/1 1 1/    

 شهریار  /1     1   1/1 1 1/1   

 دماوند 1/1   8  8  1/  1 1/1   

 فیروزکوه   /18    1   1/ 11 1/    

 جوادیه  /         1/  1 118/1 

 نظرآباد  / 1    8   1/  1 1/ 181

 مالرد  /81 1      8/1 1 1/  18

 اشتهارد 1/   1 8 8  111/1 1/1 18

 زاویه  /    111  1/  1 1/ 1 1

 مامونیه  /    8111 1/1 1 1/1  1

 تفرا   /1  1 81  1/ 11 1/ 1 1

 نور   /   8 11  1/ 11 1/1  1

 آشتیان   /    1   1/ 11 1/   1

 زهرا بوئین  /1    1    1/ 11 8/1  1

 طااقان  /1        1/ 11 1/   1

 آبیک  /     8    1/1 1 1/   1

 اااوس  /      1  1/ 11 1/   1

 نوشهر  /     11   1/ 11 1/   1

 اقباایه  / 1  8   1/ 11 8/1  1

 بابلسر  /88    8   1/ 11 1/   1

 قگوین  /    1 181  1/ 11 1/   1

 آباد ضیاء  / 1      1/ 11 1/   1

 اسفرورین  /1   88  1/ 11 18/1 1

 ااوند  /   11   1/ 11 1/   1

 ساوه  /     1 18 1/ 11 1/   1

 شال  /        1/ 11 1/1  1

 ادامة
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 آمده برای هر شهر دستهای به نمره .4 جدول

 شهر 1     3  4 

 محمدیه  / 1 1 1   1/ 11 1/   1

 دانسفهان  /        1/ 11 1/1  1

 شهمیرزاد  /1        1/ 11 1/ 1 1

 تاکستان  /11    18 1/ 11 81/1 1

 کاشان  /8   811 8 1/ 11 1/   1

 سرخه  /      18 1/ 11 1/   1

 سمنان  /    1 1    1/ 11 1/1  1

 قم  / 1  111 1 1/ 11 1/   1

 مهدیشهر  /1  11     1/ 11 1/  11

 محمود آباد  /1    18  1/ 11 1/  11

 امیرکال  /8  111  1/ 11 1/  11

 آمل  / 1    11  1/ 11 1/  11

 کالردشت 1/ 1  1   1/ 11 1/  11

 آباد مرزن 1/   111  1/ 11 1/  11

 بابل 1/ 8        1/ 11 1/1 11

 مهاباد 1/1   1  1/ 11 1/  11

 امستان 1/1       1/ 11 1/1 11

 زیراب 1/        1/ 11 8/1 11

 علمده 8/1    8 1/ 11 1/  11

 نشتارود 1/   11  1/ 11 1/  11

 پل 1/        1/ 11 1/1 11

 آبادعباس 1/1        1/ 11 1111/1

 کیاکال 8/1   88  1/ 11 1/ 111

 شهر سلمان 1/        1/ 11 1/ 111

 سفیدآتشت 1/ 1  1  1/ 11 1/ 111

 کالرآباد 1/ 1  1   1/ 11 1/ 111

 کنار فریدن 1/ 1  1    1/ 11 1/ 111

  1  نرارندمان، : منبع                       

 ادامة
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 (1331نگارندگان، )امتیاز شهرها در روش اول . 1شکل 
 

 (فاصله از مرکز) روش باال به پایين

شود فاصالة مناسابی    منطقة تهران، ابتدا سعی می -هربرای تعیین محدودة ش  روا بات به پاییندر 

اا  ای خاود بار نقااط شاهری     منطقه -تواند با حفظ ماهیت شهر برای حداکثر مسافتی که تهران می

. شاود  بررسای مای   i2و  i1ساپس، در ایان محادوده دو شااخر     . تر یرمذار باشد، مشاخر شاود  

. میرناد  منطقة تهران قارار مای   -محدودة شهرشهرهایی که حد مطلوبی از امتیاز را داشته باشند، در 

آمده از دو روا کنار هم قرار مرفته و مطابق باا نتاایج، محادودة     دست در مام آخر، دو محدودة به

 .آید دست می شده به بهینه

کیلومتر بار سااعت اسات و      8ای در کشور  ها، میانرین سرعت متوسط جاده براساس مگارا

، 11  ساازمان راهدارخاناه،  )کیلومتر بر ساعت است  11ن تهران های استا سرعت متوسط در جاده

                                                           
1. Deductive 
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 1 از طرفی، بیشتر مسیرهای منتهای باه تهاران، آزادراه هساتند و حاداقل سارعت آزادراه       (.  ص

با  مند هر سرزمین های مکان ترین زمان متر ر از ویهمی واضح است راحت. کیلومتر در ساعت است

ن برای پیمودن مسافت از پیرامون به مرکگ در ایران تعریاف  ترین زما توجه به اینکه شاخر راحت

ترین زماان   در این پهوهش قابل قبول. طور قراردادی در این پهوهش تعیین شود نشده است، باید به

پاس باا ضارب سارعت متوساط      . شود دقیقه در نظر مرفته می 11 برای پیمودن مسافت تا تهران 

 1  فاصالة  ( دقیقاه 11 )تارین زماان    در راحات ( بر ساعت کیلومتر 11)های منتهی به تهران  جاده

شهر تهران  ای در پیرامون کالن کیلومتری جاده 1  ای که به فاصلة  محدوده. آید دست می کیلومتر به

    در این محادوده شاهرهای باا    GISافگار  با نرم .شود عنوان محدودة اوایه انتخاب می قرار دارد، به

سپس، نقاط شهری کاه  . میرند شوند و در سطح یک قرار می انتخاب می 1111 ی بات     و  باتی 

 در مام بعد، نقاط شهری که. میرند شوند و در سطح دوم قرار می دارند، انتخاب می  باتی     فقط

یاک از   نقاط شهری کاه هایچ  . میرند قرار می  شوند و در سطح  می دارند، انتخاب 1111 باتی    

در نهایت، نقاط شهری در ساه ساطح   . میرند خر را نداشته باشند، در سطح اهارم قرار میدو شا

 .دهندة این روا است نشان  شکل . کند منطقة تهران را مشخر می -اول محدودة پیرامون شهر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1331نگارندگان، )امتیاز شهرها در روش دوم . 2شکل 
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 های تحقيق یافته

دهنادة نمارة نهاایی     نشاان ( پایین به بات)ها  ای هر شهر در روا تحلیل جریانخروجی امتیازها بر

. اند این شهرها به هشت سطح تقسیم شده. منطقه است -برای قرارمرفتن هر شهر در محدودة شهر

شهر  اند، همبستری عملکردی مطلوبی با کالن دست آورده را به 1/ در کل، شهرهایی که نمرة باتی 

از . از بین شهرهای استان اابرز، نظرآباد، اشتهارد و طااقاان کمتارین امتیااز را داشاتند    . تهران دارند

همچناین، از  . استان سمنان سه شهر مرمسار، ایوانکی و آرادان بیشترین تعامل عملکردی را مرفتند

در  .زهرا، تاکستان و قگوین باا امتیازهاای بااتتر قارار مرفتناد      استان قگوین، شهرهای آبیک، بوئین

شهرهای اساتان مازنادران و   . استان مرکگی نیگ شهرهای مامونیه و ساوه در سطح پنجم قرار مرفتند

 .شهر تهران قرار نررفتند شهر قم در سطح قابل قبوای از نظر تعامل عملکردی با کالن کالن

پس از لربااارری محادودة اوایاه، امتیااز نهاایی      ( بات به پایین)فاصله  -در روا تخمین زمان

مالرد و بالستان از استان تهران با قرارمیری در سطح سوم کمترین . شهرها به سه سطح تقسیم شد

همة شهرهای استان اابرز در سطح اول قرار مرفتند، اماا طااقاان در محادوده هام     . امتیاز را داشتند

در . زهرا در سطح دوم و آبیک در سطح ساوم قارار مرفات    از استان قگوین نیگ بوئین. قرار نررفت

از . استان مرکگی، مامونیه در سطح اول، زاویه در سطح دوم و سااوه در ساطح ساوم قارار مرفات     

از استان قم و مازندران . استان سمنان سه شهر آرادان، مرمسار و ایوانکی در سطح اول قرار مرفتند

 .ی جای نداشتبند سطحنیگ شهری در 

منطقاة   -شده، محادودة نهاایی شاهر    رسیآمده از دو روا بر دست با همپوشانی دو محدودة به

منطقاة تهاران    -به این ترتیب که از استان اابرز فقط طااقان در محادودة شاهر  . شود تهران ارائه می

. میرند منطقة تهران قرار می -زهرا و آبیک در محدودة شهر در استان قگوین، بوئین. نداردجایراهی 

در اساتان  . میرناد  منطقة تهران قارار مای   -ودة شهردر استان مرکگی مامونیه، زاویه و ساوه در محد

از . میرناد  منطقة تهاران قارار مای    -سمنان هر سه شهر آرادان، مرمسار و ایوانکی در محدودة شهر

  شاکل  . کنند کسب نمیرا محدوده  های مازندران و قم هیچ شهری امتیاز تزم قرارمیری در استان

 .دهد های پیرامونش را نشان می ران و سکونتراهشهر ته های عملکردی بین کالن نظام جریان
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 (1331نگارندگان، )های پیرامونش  شهر تهران و سکونتگاه های عملکردی بین کالن جریان. 3شکل 

هاا باا اخاتال  معنااداری از      شهر کرا در همة شاخر مرفته، کالن بندی انجام با توجه به جمع

عنوان مرکگ استان اابرز، نوعی مرکگیات را   سوی دیرر، خود به ها پیشی مرفته است و از سایر شهر

در واقع، توانایی کرا برای برقراری ارتباط با تهاران باا ساایر شاهرهای پیراماون لیار قابال        . دارد

ایان واقعیات تاا حادودی     . پس در همبستری عملکردی باتتری قرار مرفتاه اسات  . مقایسه است

منطقة تهاران از ساه    -تر، شهر عبارت روشن دهد، به ا نشان میمنطقة تهران ر -بودن شهر ای دوهسته

در طراحای ااراوی فضاایی،    . و سرزمین پیرامون تشکیل شده است( هسته شبه)بخش هسته، کرا 

منطقاة   -باشد تا بر این واقعیت که کرا از ناحیة پیرامونی شهر منطقه با دو هسته می -نراه به شهر

منطقه شناساایی شاده    -ای از شهر توان نوشت، مونة تازه نین، میهمچ. باشد، ترکید شود تهران نمی

کننادة   است که عالوه بر هسته و سرزمین پیرامون، عنصر سومی به نام کرا دارد که نقاش تساهیل  

های پیرامونش را بر عهاده مرفتاه اسات و خاود نیاگ      های عملکردی بین تهران و سکونتراه جریان

دهنادة محادوده و ااراوی     نشاان   شاکل  . ر باتترین حاد دارد های عملکردی با تهران را د جریان

 .منطقة تهران است -فضایی شهر
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 (1331نگارندگان، ) منطقة تهران -الگوی فضایی شهر. 4شکل 

 بحث و نتيجه

هاای پیرامونیشاان    شهر تهران، کرا و قم در پهناة فضاایی متار ر از ساکونتراه     قرارمیری سه کالن

باا مذشات روزافاگون تعاامالت عملکاردی      . تری از فضا بوده است های پیچیده توایدکنندة مقیاس

بعاد  . شهر تصاور شاد   ها مونة دیرری از مقیاس فضایی برای محدودة پیرامونی این کالن سکونتراه

شاهر قام در    های پهوهش حاضر، ارایی قرارنررفتن شهرهای اساتان مازنادران و کاالن    مهم یافته

های استان مازندران  های عملکردی بین سکونتراه جریان. تهران است منطقة -محدودة فضایی شهر

شامال، تاا    -اابتاه احاداث آزادراه تهاران   . شهر تهران در سطح متوسط ارزیابی شده اسات  و کالن

پاس  . شهر تهران ارتباط دهد تواند شهرهای استان مازندران را با شدت باتتری به کالن حدودی می

شهر تهاران را ارائاه    تری از تواید فضای پیرامونی برای کالن فرایند پیچیدهتوان  در آیندة نگدیک می

شاهر قام ماهیات نسابتاً مساتقلی از تعاامالت        کنندة این واقعیت اسات کاه کاالن    ها بیان یافته. داد
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شاهر قام    رسد کالن به نظر می. های اطرا  تهران دارد عملکردی به نسبت سایر شهرهای سکونتراه

پس، مشاخر اسات، محادودة    . شهر تهران ادامه دهد نسبی عملکرد خود از کالن به روند استقالل

انادان دور باا    ای ناه  تواند در آیناده  منطقة تهران در راستای شمال و شمال لربی می -فضایی شهر

ساوی آن دو   های دو استان مازندران و قگوین تعامل عملکردی بیشتری داشته باشد و باه  سکونتراه

هاای   کنندة ضرورت توجه بر نررا نوین برای تقویات پیوناد   این مسئله بیان. استان مسترا یابد

شدن به توسعة پایدار است که  منطقة تهران برای نایل -های پیرامونی شهر عملکردی بین سکونتراه

هاا و ناپایاداری فضاایی     روی شاتابان ساکونتراه   ای سرشار از پراکنده در صورت لفلت، به عارضه

 .شد ها داار خواهد آن

 پيشنهادها

شهر تهاران و شاهرهای پیراماونش ماامی مهام در       منطقه برای کالن -کاربست ااروی فضایی شهر

عناوان   تصاور تهاران باه   . ریگی برای مقیاسی فراتر از تقسیمات سیاسی و اداری اسات  مسیر برنامه

هاا را بارای    تواند کارایی برناماه  ها شکل مرفته است، می ای که در فضای جریان منطقه -هسته شهر

پذیری و توسعة پایدار باتتر ببارد و فرایناد تمرکگزدایای از     رسیدن به اهدا  و راهبردهای رقابت

منطقة تهران عنصر اصلی در اقتصاد فضایی کشاور اسات کاه در     -شهر. مرکگ کشور را تسهیل کند

کشااند و   د مای عنوان ردپای عملکردی سرزمین، سایر شهرها را به دنباال خاو   شدن به فرایند جهانی

طراحی ااروی . دهد میرد و در راستای شهرهای پیرامون مسترا می توسعه را از انحصار مراکگ می

باشاد، بلکاه    تنها یک مسئله نمی شهر تهران و شهرهای پیرامونش نه منطقه برای کالن -فضایی شهر

هاای فضاایی و    هاای کاابادی پدیاده    کار مهم و ا ربخش برای مقابله باا محادودیت   این مفهوم راه

 .همچنین، نیل به توسعة پایدار خواهد بود
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