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آمایش سازمان فضایی منطقه با تأکید بر نظام جریان کاالي 
  حمل شده در منطقه البرز جنوبی

 *آزاده عظیمی
  2/9/1399: پذیرشتاریخ         23/1/1399: تاریخ دریافت

  
  چکیده

هاي اساسی تغییر در  عنوان اهرم به... اي مانند کاال، جمعیت، اطالعات و جریانات غالب منطقه
در این مقاله هدف بررسی سیماي سرزمینی در . پهنه سرزمین و ساختار فضایی آن هستند

و  1385، 1375زمانی منطقه البرز جنوبی با تأکید بر جریانات کاالهاي حمل شده در سه بازه 
در راستاي دستیابی به هدف مقاله و نیز با توجه به نوع پژوهش که از انواع . است 1395

در این . شده است  مطالعات بنیادین و کاربردي است؛ از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته
ها  امهها و اطالعات تحقیق از منابع اسنادي شامل انواع آمارن پژوهش براي گردآوري داده

و نیز ...) ونقل و راهداري و  هاي صنعتی، حمل سرشماري عمومی نفوس و مسکن، کارگاه(
ابزارهاي مورداستفاده جهت تحلیل و بررسی . شده است  مقاالت و کتب موجود بهره گرفته

و نیز  Arc GISافزار  ساختار فضایی فعالیت و نظام سکونتگاهی در این مقاله شامل نرم
با هدف بررسی سازمان  NET DRAWافزار  و نرم UCINETافزار  ري در نرمهاي آما آزمون

رغم مرکزیت تهران هم در  هاي صورت گرفته در این مقاله به بر اساس بررسی. فضایی است
بها، شواهدي مبنی بر تغییر مرکزیت  عد گسیل و جذب جریانعد ساختار فضایی و هم در ب

  .شود واسطه سرریزهاي تهران مشاهده می بههاي جدید  مکانی و نیل ظهور قطب

  سازمان فضایی، شبکه، جریان کاال، منطقه البرز جنوبی :کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
توان به دو شیوه به مطالعه جایگاه شهرها بر مبناي نوع داده  اي می در مطالعات منطقه

هري بر مبناي در رویکرد نخست به بررسی اهمیت نقاط ش. شده، پرداخت  استفاده مورد
ونقلی  هایی چون حجم جمعیتی، وضعیت اقتصادي و وضعیت سیستم حمل ویژگی

توان نقاط شهري را  اما در رویکرد دوم می) Taylor & Hoyler, 2000(شود  پرداخته می
این ). Smith & Timberlake, 2001(بندي کرد  رتبه ،هاي مبتنی بر جریان بر مبناي داده

اگرچه در . با سایر نقاط در سیستم متمرکز است 1تراکنش یک گرهرویکرد بر میزان 
دو رویکرد مطالعات بسیاري صورت پذیرفته است اما نکته اینجاست که این خصوص 

در بسیاري موارد دو رویکرد داراي همپوشانی بوده چراکه جریان مردم، کاال، اطالعات 
واقع  به). Hohenberg & Lees, 1995(و پول محصول کارکرد نقاط شهري است 
 ,Derudder & Taylor(ها تأکید دارند  مطالعات بسیاري بر ارتباط بین دو نوع داده

2005; Taylor, 2001 .(  
اشاره کرد که ) 2006( 2توان به کار لیمتاناکول، شوان و دیگست در این رابطه می

نتایج . اند دهمادرشهر غرب اروپا مورد ارزیابی قراردا 39اثرات متقابل این دو را در 
مطالعات حاکی از آن است که ارتباط بین این دو نوع مشخصه بر اساس نوع جریان 

توان در فرض بنیادین این دیدگاه خلل وارد  هرچند در بسیاري موارد می. متفاوت است
توسعه چون ایران همچنان وزن جمعیتی و نیز تمرکز  کرد اما در کشورهاي درحال

. ها است ساز بروز و ظهور انواع جریان کارکرد سیاسی، زمینه فضایی فعالیتی همراه با
که جان رناي شورت نیز اذعان دارد؛ چه بسیار شهرهایی که به جهت  درهرحال چنان

آفرینی در شبکه جهانی است اما در اصل فاقد چنین  هاي داخلی انتظار بر نقش ویژگی
  ).Short, 2004(برد  مینام  3چاله عنوان سیاه بااي هستند که از آنها  مشخصه

                                                
1. Node 
2. Narisra Limtanakool, Tim Schwanen and Martin Dijst 
3. Black holes 
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نظم هندسی فضا تا حد ...) نظریات کریستالر، لوش و(در تمام نظریات کالسیک 
بندي  باالیی مرتبط با منطق توزیع و تمرکز جمعیت و توجیه فضایی اقتصاد و بازار دسته

اما جریان در فضاي منطقه بیش از آنچه متمرکز بر حجم جمعیتی باشد متکی . شود می
فضاي سنتی به فضاي چهارم و مدرن و تسریع در اشغال تسخیر بازارهاي فرا برگذر از 

اما شاید به جهت کندي ورود تکنولوژي در بسیاري از کشورهاي . اي است منطقه
توسعه و شبه صنعتی بودن روند تحرك کاال، همچنان نزدیکی به بازار و تمرکز  درحال

شود و از همین روست  ن محسوب میعنوان یک امتیاز کال در فضاي متمرکز جمعیتی به
استانی در منطقه  هاي مرتبط با کاالهاي حمل شده درون و برون که در بررسی داده

  .کنند عنوان بارانداز عمل می همچنان شهرهاي بزرگ و مرکز استان در مرکز و به
ها را  توان انواع مختلفی از جریان هرچند در بررسی روابط متقابل نقاط شهري می

توجه قرارداد اما در این مطالعه علت اصلی انتخاب جریان کاال بیشتر معطوف به مورد
جریان متمرکز کاال در یک گره بیانگر قدرت و  دو دلیل است؛ نخست اینکه شدت

با رشد  يتوان شهرها می ،با شناخت تمرکز شبکه کهپویایی اقتصادي آن گره است؛ 
واسطه ارتباط بین جمعیت و فعالیت در پهنه  هدوم اینکه ب. اقتصادي باال را شناسایی کرد

. توان تحلیل کرد طور غیرمستقیم شدت تمرکز فضایی جمعیت را نیز می به ،سرزمین
در بخشی با عنوان  2عنوان قانون نخست شهري بادر مقاله خود  1که جفرسون چنان

اسطه و پردازد که شهرها به به تحلیل این موضوع می» 3کنند شهرها چگونه رشد می«
جذابیت درونی خود رشد کرده و افراد به شهرهاي خاص براي اشتغال فراخوانده 

تراکم جریان کاال در نقطه شهري به نحوي  پس؛ )Jefferson, 1939: 227(شوند  می
  . بیانگر تراکم جذابیت و در نهایت رشد شهري است

                                                
1. Mark Jefferson 
2. The law of the primate city 
3. How cities grow 
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اي حمل شده در هاي کااله گیري از داده در این مقاله تالش بر این است تا با بهره
ساختار و نیز سازمان فضایی  1395و  1385، 1375منطقه البرز جنوبی در سه دوره 

قرار  توان اهداف مقاله حاضر را به می بنابراین. منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد
  :بندي نمود زیر دسته

 عنوان یکی از بررسی و تحلیل نظام جریان کاال در منطقه البرز جنوبی به - 
  هاي تغییر نظام فضایی محرك
عنوان برآیند  ترسیم و ارائه سازمان و ساختار فضایی در منطقه البرز جنوبی به - 

  ها درگذر زمان تغییرات در نظام جریان
در این مقاله، تالش بر آن است تا با شده در راستاي دستیابی به اهداف تعیین 

اي و  ونقل جاده اداره کل راهداري و حملهاي ثانویه برگرفته از  استفاده از تحلیل داده
افزارهاي تحلیل شبکه و نیز سیستم اطالعات جغرافیایی به اهداف  نیز با استفاده از نرم

  .شده دست یابد  تعیین
  

  مبانی نظري
شهري با مطالعات افرادي  هاي شهري و روابط بین بندي سیستم بررسی و مطالعه شکل

و همکاران  3و هو) 2010( 2، نیل)2010(همکاران ، تیلور و )2007( 1چون میجرز
. اي در دهه اخیر یافته است اي در حوزه مطالعات شهري و منطقه جایگاه ویژه) 2015(

به بعد با ظهور این رویکرد، سیستم شهري صرفاً منحصر به  1960در واقع از دهه 
ت شهري اس هاي فیزیکی و ثابت نیست بلکه شامل روابط فضایی بین مشخصه

)Simmons, 1978.(  

                                                
1. Meijers 
2. Neal 
3. Hou 
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هاي  سیستم(هاي شهري  وتحلیل سیستم طورکلی در ادبیات حوزة تجزیه به
عنوان دو رهیافت اصلی  مبنا و تعاملی مبنا به ، بر اساس دو رویکرد صفت)سکونتگاهی

داداش پور و (یابی فضا را متمایز کرد  توان مطالعۀ موقعیت شهرها و سازمان می
هاي شهري، صفات و  از نظام 1مبنا  مبنا یا اندازه یافت صفتره). 128: 1393همکاران، 

. داند یابی آنها می مراتب و سازمان هاي منتسب به شهرها را ناظر اصلی بر سلسله ویژگی
ها را در قالب متغیرهایی چون جمعیت، سهم از تولید ناخالص ملی، تعداد  این ویژگی

هاي متمادي در  که براي دهه طوري گیري کرد؛ به توان اندازه می... جمعیت شاغل و
شان، متأثر  تفسیر مرکزیت فضایی شهرها، به اندازة جمعیتی آنها و حوزة نفوذ پیرامونی

استناد  ،شان در نظام شهري مراتب شهري و اهمیت اقتصادي از جایگاه آنها در سلسله
  ).Christaller, 1966: 152-167(شد  می

فرض اصلی پشتیبان . ات واحد تحلیل استدر این رهیافت، کانون توجه روي صف
- مراتبی از فضا در قالب روابط عمودي مرکز این ایده، پذیرش تصور چیدمان سلسله

اي که اندازة این متغیرها و فواصل میان  گونه پیرامونی و متأثر از عامل فاصله است؛ به
راي اولین بار، طور مشخص و ب به. یابد مراتبی افزایش می تناسب سطوح سلسله ها، به آن

یابی از فضا که  ، با ارائه چنین سازمان1933نظریۀ مکان مرکزي والترکریستالر در سال 
دید، ازجمله  موقعیت هر شهر را با کارکرد اقتصادي آن در نظام شهري در ارتباط می

هاي  ها است که به دنبال این رویکرد، مطالعۀ ساختار فضایی سیستم بارزترین این پژوهش
در مقابل  ).Ibid: 212-230(شهري پیشروي کرده است  طور خاص، روابط بین و بهشهري 

هاي تیلور و  بر اساس بررسی. اي اشاره کرد توان به رویکرد شبکه این دیدگاه می
مراتب مکان مرکزي  اي برخالف ماهیت ساده سلسله رویکرد شبکه) 2010(همکاران 
  ).2شکل شماره (بسیار باالیی است داراي پیچیدگی ) 1شکل شماره (کریستالر 

  

                                                
1. Size-base 
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مراتبی مکان  ساختار ساده سلسله -1شکل 

  مرکزي کریستالر از شهرهاي اروپا
 9شهري  ساختار پیچیده روابط بین -2 شکل

  شهر اروپا
Sub-division codes: CC Central-

Central, CO Central-East, CW Central-
West, NC North-Central, NO North-

East, NW North-West, SC South-
Central, SO South-East, SW South-

West  

AM Amsterdam, BR Brussels, FR 
Frankfurt, LN London, MAMadrid, MI 

Milan, PA Paris, ST Stockholm, ZU 
urich.  

  

  
توسعۀ مدل جدیدي از از اوایل دهۀ نود به بعد، برخی از پژوهشگران تالش در 

هاي  شهري را در تحلیل نظام یابی فضا داشتند که نقش روابط و پیوندهاي بین سازمان
شهري عمده کند و جایگاه هر شهر را نسبت به موقعیت قرارگیري آن در فضایی از 

، )1993( 1توان به کار افرادي چون کاماگنی و سالون در این میان می. ها بسنجد جریان
، تیلور و همکاران )2007(، میجرز )2002( 4، وندرناپ)1998( 3، دیویس)1995( 2باتن

توان به مطالعات کالسیک نیز  البته در این میان می. اشاره کرد... و) 2010(، نیل )2010(

                                                
1. Camagni and Salone  
2. Batten 
3. Davies 
4. Van der Knaap 



   
  
  
  

 83     … آمایش سازمان فضایی منطقه با تأکید بر نظام جریان

مراتبی شهرها در ارتباط با  که به طرح روابط غیر سلسله) 1977(مانند مطالعه پرد 
  ).3شکل شماره (کرد اقتصاد فضا پرداخته بود؛ اشاره 

  

 
  مراتبی پرد  مراتب شهري کریستالر و غیر سلسله ساختار سلسله -3شکل 

)Rodrigue et al, 2013(  
  

و  4به دیدگاه مشارکتی 3در کنار دیدگاه رقابتی 2یا شبکه مبنا 1مبنا در دیدگاه تعاملی
شود این در حالی است که دیدگاه مکان مرکزي عمدتاً بر  شهرها تأکید می 5مکمل

این رهیافت بر ). Taylor et al, 2010: 2805(کند  رقابت بین نقاط شهري تأکید می
در ادبیات . ها استوار است درجه تعامل هر یک از نقاط با دیگر نقاط در نظام جریان

                                                
1. Relational 
2. Network-base 
3. Competitive 
4. Co-operation 
5. Complementarity 
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. قائل به دو عنصر در سیستم شهري استهاي شهري  کالسیک مرتبط با تحلیل سیستم
شدت در ارتباط با  این دو عنصر به). Ibid(بین آنهاست  1این عناصر شامل گره و روابط

ها،  و نیز جریان... که مشخصات هر گره شامل حجم جمعیتی و  چنان. یکدیگر هستند
جیم بر این باور است که یک شبکه ح) 2007( 2گرین. اثرات متقابلی بر هم دارند

اي و سیماي ساختار فضایی آن در  تواند هم دال و هم مدلول یک سیستم چندهسته می
اي در  تواند منجر به چندهسته اي جریان می بر این اساس ساختار چندهسته. منطقه باشد

  ).4شکل شماره (عکس رساختار فضایی شود و ب
  

  
  یابی فضایی ارتباط بین عناصر شبکه، مشخصات آن و ابعاد سازمان -4شکل 

)Dadashpour, Afaghpoor and Allan, 2015(  
  

                                                
1. linkages 
2. Green 
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اما نکته مهم در بررسی ساختار فضایی و جریان، تغییرات آن بر اساس تغییرات 
اي است؛ ممکن است در  دیگر، سیستمی که در مقیاسی چندهسته بیان به. مقیاس است
 ;Hall & Pain, 2006(اي نمود یابد  هسته صورت تک تر یا خردتر به مقیاسی کالن

Taylor,Evans and Pain, 2008 .(اي گهگاه در  حال ساختارهاي چندهسته درعین
  ).Davoudi, 2003(د نشو هاي مختلف سنجش و فهم می هاي مختلف به شیوه مقیاس

اي  ختار چندهستههر سا. اي است هاي ساختارهاي چندهسته اما نکته مهم مشخصه
  :واجد شرایط زیر است

 .متشکل از چند شهر مستقل با سابقه تاریخی زیاد است - 

فاقد شهري با رهبري متمرکز در امور مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و  - 
ناپذیري ممکن است یکی از شهرها داراي  طور اجتناب هرچند به(دیگر ابعاد است 

 .)Kloosterman and Musterd, 2001: 628) (جمعیت بیشتري باشند

اي تا حد زیادي متأثر  یابی و یا عدم نمود یک ساختار چندهسته بدون شک شکل
اي و اقتصاد  در بسیاري موارد ارتباط بین تغییرات منطقه. از جریان اقتصاد جهانی است

گردد  یابی بازساخت جدید جغرافیایی در فضاي جهانی جریان می جهانی بسترساز شکل
)Castells, 1996 .(توان در کار مشترك بروان، کاتاالنو و  نمونه این موضوع را می

در خصوص امریکاي مرکزي مشاهده کرد که در آن به بررسی ) 2002( 1تیلور
  .هاي خدماتی پرداخته است هاي مؤثر در قالب شرکت جریان
  

  روش تحقیق
پژوهش که از انواع مطالعات در راستاي دستیابی به هدف مقاله و نیز با توجه به نوع 

حال  درعین. شده است  بنیادین و کاربردي است؛ از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته
بندي مطالعات توصیفی، همبستگی و  توان مطالعه حاضر را در دسته بر اساس هدف می

                                                
1. Ed Brown, Gilda Catalano and Peter J Taylor 
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ها و اطالعات  در این پژوهش براي گردآوري داده. قرارداد) پس رویدادي(تبیینی 
سرشماري (ها  این منابع شامل انواع آمارنامه. شده است  از منابع اسنادي استفادهتحقیق 

و نیز مقاالت ...) ونقل و راهداري و  هاي صنعتی، حمل عمومی نفوس و مسکن، کارگاه
ابزارهاي مورداستفاده جهت تحلیل و بررسی ساختار فضایی . و کتب موجود است

هاي آماري  و نیز آزمون Arc GISافزار  ه از نرمفعالیت و نظام سکونتگاهی در این مقال
، در Centrality ،Betweenness ،Density ،Core-Periphery ،Closenessتحلیل 

ها  با هدف بررسی سازمان فضایی جریان NET DRAWافزار  و نرم UCINETافزار  نرم
  .شده است  استفاده
شده از یک فرایند  دیگر فرایند انجام این پژوهش بر اساس دیاگرام ترسیم عبارت به
دیگر پس از شرح مسئله و نگاه به مبانی نظري و  بیان به. مراتبی بهره گرفته است سلسله

مبنا، اطالعات دقیقی از فرایند و جریان کاالهاي  رویکردهاي مدنظر در تحلیل شبکه
شده است تا  ابعاد آماري آن شرح داده UCINETافزار  رمحمل شده کسب و در قالب ن

منظور ترسیم  در مرحله بعدي به. الگوي جریان حاکم بر منطقه مورد تدقیق قرار گیرد
ها  شده و خروجی این یافته استفاده NETDRAWافزار  ها از نرم سیماي فضایی جریان

شکل (سازي شده است  پیاده GISافزار  در نرم... در کنار ساختار فضایی توسعه شهرها و
  ).5شماره 
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  فرایند و مدل عملیاتی تحقیق -5شکل 
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  شناخت محدود موردمطالعه
، قزوین، مرکزي، )1همراه با البرز(منطقه البرز جنوبی که متشکل از شش استان تهران 

عنوان یکی از مناطق صنعتی کشور با تغییرات  به) 1نقشه شماره (قم، سمنان و زنجان 
 1390قرن منتهی به سال  در نیم. توجهی در حجم جمعیت نیز روبرو بوده است قابل

. جمعیت شهري ایران و ازجمله در منطقۀ البرز جنوبی رشد بسیار شتابانی داشته است
، 1355، 1345، 1335هاي  هاي سال جمعیت شهري منطقۀ البرز جنوبی در سرشماري

میلیون  18,1و  9/15، 5/12، 5/9، 8/5، 6/3، 2به ترتیب  1395، 1385و  1375، 1365
. قرنی است نفر است که حاکی از متوسط رشدي باالیی در سال براي این دوره نیم

توجه در حجم جمعیتی بدون در نظر گرفتن چیدمان  بدون شک چنین تغییرات قابل
توجهی در ماتریس فضایی و  فضایی و نحوه پراکنش آن، منجر به تغییرات قابل

  .یابی فعالیتی و سکونتگاهی شده است سازمان

  
  موقعیت منطقه البرز جنوبی در طرح کالبد ملی -1 نقشه

  )1387و شهرسازي، ) راه فعلی(وزارت مسکن : منبع(

                                                
، 1393و  85، 75ها در سه دوره  عنوان استانی مستقل شده و با توجه به تحلیل جریان به 1389استان البرز در سال  - 1

ونقل کشوري  جزئی از استان تهران و دوره سوم هم در سازمان راهداري و حمل 85و  75عمالً در دو دوره یعنی 
  .گرفته است مطالعه قرار عنوان جزئی از استان تهران مورد فاقد اطالعات است، در این مطالعه استان البرز به
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داد و  ابتدا حجم کلی برون ،منظور بررسی وضعیت موجود تبادالت کاال به
بر اساس . قرارگرفته استدادهاي استانی در محدوده موردمطالعه موردبررسی  درون

توان مجدداً نقش تهران را در  شده است می  نشان داده 1آنچه که در جدول شماره 
پذیري جدید در  اما شاید به جهت نقش. تمرکز عمده کاالهاي حمل شده مشاهده کرد

هاي خدماتی پشتیبان، تعداد کاالهاي حمل شده درون  نظام شهري و تمرکز عمده بخش
  .یافته است ی به رقم افزایش مطلق در مقیاس ملی کاهشاستان و برون
  

  استانی در منطقه البرز جنوبی میزان کاالي حمل شده به تفکیک درون و برون -1جدول 

  ها استان
1375  1385  1395  

سهم استان از 
  کشور

درون 
  استانی

  استانی برون
درون 
  استانی

  استانی برون
درون 
  استانی

  1395  1385  1375  استانی برون

  9,4  9,5  14,7  27359000  8631000  20781000  5297000  11754443  3601027  تهران

  2,0  1,9  -  7192000  651000  4756000  563000  -  -  قزوین

  1,4  1,4  0,9  3862000  1614000  2092000  1623000  770553  141596  زنجان

  4,2  3,7  2,8  14339  1701000  9144000  901000  2758386  162846  مرکزي

  2,3  2,6  3,2  7650000  1297000  6307000  886000  3020752  353940  سمنان

  1,2  1,1  -  3943000  694000  2998000  127000  -  -  قم

  )1395و  1385، 1375هاي کشور  ونقل و پایانه سازمان حمل: منبع(
  

شده است مقدار کاالهاي حمل شده  که در دو نمودار زیر نشان داده چنان
مراتب بیشتر از میزان کاالي حمل شده درون  هاي منطقه به استانی در تمام استان برون

استانی از  میزان کاالي حمل شده برون 1375که استان تهران از سال  چنان. استانی است
که در همین  درحالی. رسیده است 1395در سال  میلیون 27میلیون به بیش از  11بیش 
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یعنی (میلیون  3از بیش از  1375دوره میزان کاالهاي حمل شده درون استانی در سال 
میلیون در سال  8به بیش از ) استانی در همین دوره چهارم کاالهاي حمل شده برون یک

  .مراتب رقم پایینی است رسیده است که به 1395
استانی در منطقه  جریان کاالهاي حمل شده درون و برون درهرحال عمده تمرکز

ها در شهرهاي  توجه جریان دهنده تمرکز قابل البرز جنوبی به تفکیک استانی نشان
واقع جریانی که  به. باشد میاي که دارند؛  جهت مرکزیت سیاسی مرکزي استان به

ز یک جریان یابی فضایی منطقه موردتوجه قرارداد ا توان در تحلیل سازمان می
یابی  مراتبی تبعیت کرده و از همین رو ساختار فضایی منطقه نیز شکل سلسله
  .گذارد مراتبی را به نمایش می سلسله
 

  
  استانی در منطقه البرز جنوبی میزان کاالي حمل شده برون -1 نمودار

  

  
  میزان کاالي حمل شده درون استانی در منطقه البرز جنوبی -2نمودار 

0
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  ها یافته
  جریان کاالي حمل شده در منطقه البرز جنوبی

شود تا روند  هاي این منطقه تالش می در ارتباط با شبکه تحرك کاال در میان استان
هاي جدول  داده. موردبررسی قرار گیرد 1395و  1385، 1375تحرك کاال در سه دوره 

دبررسی است با استفاده که بیانگر تعداد کاالهاي جابجا شده در سه دوره مور 2شماره 
. مورد تحلیل قرارگرفته و روند آن موردبررسی قرارگرفته است UCINETافزار  از نرم
اي هر استان با خود آن استان  شده است مقادیر مقایسه که در جدول زیر نشان داده چنان

نظر  واقع آمار مربوط به مبادالت درون استانی است که در این جدول از آن صرف به
  .است شده

  
  واحد هزار تن) 1375دوره (هاي منطقه البرز جنوبی  شبکه مبادالت کاالها بین استان -2جدول 

  مقصد
  مبدأ

  سمنان  قم  زنجان  قزوین  مرکزي  تهران

  345  -  992  -  555  0  تهران
  27  -  82  -  0  942  مرکزي
  -  -  -  0  -  -  قزوین
  5  -  0  -  32  196  زنجان

  -  0  -  -  -  -  قم
  0  -  354  -  92  1256  سمنان

  )1375هاي کشور  ونقل و پایانه سازمان حمل: منبع(
  

توجه جریان را در دو  ارائه اطالعات براي دو شهر قزوین و قم زمینه تغییر قابل
شده براي شهر زنجان در  جریان ثبت ویژه شدت به. فراهم کرده است 93و  85دوره 
کاسته شده و این موضوع عدم ثبت  1395و متعاقباً در سال  1385در سال  1375سال 

شده  بدون شک جریان ثبت. دهد را نشان می 1375اطالعات براي شهر قزوین در سال 



  
  
  
  
 1397، زمستان 7اي، سال سوم، شماره  شهري و منطقه ریزي توسعه فصلنامه برنامه     92 

ویژه با یک حکم کلی  یابی فضایی به اتکا در تحلیل سازمان چندان قابل 1375در سال 
  .نیست

  
  واحد هزار تن) 1385دوره (هاي منطقه البرز جنوبی  شبکه مبادالت کاالها بین استان -3جدول 

  مقصد
  مبدأ

  سمنان  قم  زنجان  قزوین  مرکزي  تهران

  587  500  506  1444  555  0  تهران
  51  545  79  462  0  1882  مرکزي
  48  64  476  0  302  1449  قزوین
  17  34  0  273  75  510  زنجان

  24  0  22  25  472  477  قم
  0  110  99  261  103  1524  سمنان

  )1385 هاي کشور ونقل و پایانه سازمان حمل: منبع(
  

  واحد هزار تن) 1395دوره (البرز جنوبی هاي منطقه  شبکه مبادالت کاالها بین استان -4جدول 
  مقصد

  مبدأ
  البرز  سمنان  قم  زنجان  قزوین  مرکزي  تهران

  878  558  547  346  853  770  -  تهران
  531  212  1006  85  775  -  3301  مرکزي
  534  58  91  395  -  260  1844  قزوین
  200  30  61  -  448  99  505  زنجان

  128  51  -  20  42  460  696  قم
  178  -  44  67  286  98  1527  سمنان
  -  33  56  167  500  64  1431  البرز

  )1395هاي کشور  ونقل و پایانه سازمان حمل: منبع(
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هاي منطقه  شبکه جریان استان -3نمودار 
البرز جنوبی بر مبناي کاالهاي جابجا 

  1375شده در سال 

هاي منطقه البرز  شبکه جریان استان -4نمودار 
جابجا شده در سال جنوبی بر مبناي کاالهاي 
1385  

  

هاي منطقه البرز جنوبی بر مبناي کاالهاي جابجا شده در سال  شبکه جریان استان -5نمودار 
1395  

  )1396نگارنده، : منبع(
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  تحلیل مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس در منطقه البرز جنوبی
شود که  هاي متمرکز می ها در یک منطقه منجر به بروز هسته تمرکز فضایی جریان

، Centrality and Power ،Betweennessهاي  در اینجا تالش شده است تا از آزمون
Closeness  وEigenvector جهت میزان تسلط یک شهر در شبکه نمایش داده شود .

هاي تمرکز فضایی  شده است نقشه ن دادهنشا 7تا  5بر اساس آنچه که در جداول شماره 
  ).4تا  2نقشه شماره (ها به تصویر کشیده شده است  جریان
  
  شده با مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس هاي تعریف آمده براي هر یک از شاخص دست مقادیر به - 5جدول 

  مقادیر نرمال شده  مقادیر حقیقی
 DT DW DW ST DT SW  نوع گراف

س
رئو

ط 
سل

و ت
ت 

کزی
مر

  

ف
ردی

تان  
اس

  

ک
وژی

وپول
ت ت

کزی
 مر

جه
در

  

زنی
ت و

کزی
 مر

جه
در

زنی  
ت و

کزی
 مر

جه
در

انی  
ت می

کزی
مر

  

کی
زدی

ت ن
کزی

مر
  

گن
ر آی

ردا
ت ب

کزی
مر

  

  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی
  162,298  94,841  33,333  33,333  0  38,121  30,127  2394  1892  3  3  تهران  1
  96,23  49,123  33,333  33,333  0  10,812  16,736  679  1051  3  3  اراك  2
  16,667  0  16,667  16,667  0  0  0  0  0  0  0  قزوین  3
  106,5795  60,022  33,333  33,333  0  22,739  3,710  1428  233  3  3  زنجان  4
  16,667  0  16,667  16,667  0  0  0  0  0  0  0  قم  5
  120,5215  70,636  33,333  33,333  0  6,003  27,102  377  1702  3  3  سمنان  6

  
. یافته است در تمام شهرهاي منطقه افزایش 1385مقادیر مرکزیت و تسلط در سال 

به  1375واحدي در سال  162توان شهر تهران را که از میزان تمرکز  که در این میان می
حال دو شهر قم و قزوین نیز به جهت ثبت  درعین. یافته است واحد افزایش 242

  .اند توجهی را به خود اختصاص داده قابلاطالعات مقادیر 
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  شده با مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس  هاي تعریف آمده براي هر یک از شاخص دست مقادیر به - 6جدول 
  مقادیر نرمال شده  مقادیر حقیقی

 DT DW DW ST DT SW  نوع گراف

س
رئو

ط 
سل

و ت
ت 

کزی
مر

  

ف
ردی

تان  
اس

  

ک
وژی

وپول
ت ت

کزی
 مر

جه
در

  

زنی
ت و

کزی
 مر

جه
در

زنی  
ت و

کزی
 مر

جه
در

انی  
ت می

کزی
مر

  

کی
زدی

ت ن
کزی

مر
  

گن
ر آی

ردا
ت ب

کزی
مر

  بیرونی  درونی  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی  

  242,3385  92,211 100 100  0  62,083  38,172  5842  3592  5  5  تهران  1

  190,145  66,096 100 100  0  16,015  32,083  1507  3019  5  5  اراك  2

  182,4175  56,891 100 100  0  26,196  24,857  2465  2339  5  5  قزوین  3

  136,4875  25,377 100 100  0  12,561  9,660  1182  909  5  5  زنجان  4

  139,516  27,438 100 100  0  13,316  10,840  1253  1020  5  5  قم  5

  164,9555  49,950 100 100  0  7,726  22,285  727  2097  5  5  سمنان  6

  
 1395هاي دوره  رئوس در منطقه البرز جنوبی در سالمقادیر مرکزیت و تسلط 

که در ارتباط  چنان. گذارد ها نوعی تمرکززدایی را به نمایش می همواره در عمده جریان
این کاهش در شهر . شود با جریان کاالهاي جابجا شده نیز در همین منوال مالحظه می

  .شود تهران نیز مالحظه می
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  شده با مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس هاي تعریف براي هر یک از شاخص آمده دست مقادیر به - 7جدول 
  مقادیر نرمال شده  مقادیر حقیقی

 DT DW DW ST DT SW  نوع گراف
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ط 
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و ت
ت 
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مر
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ردا
ت ب

کزی
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  بیرونی  درونی  درونی  بیرونی  درونی  بیرونی  بیرونی  درونی  
  224,906  91,743 100 100  0  47,701  18,625  7873  3074 5 5  تهران  1
  200,8275  79,422 100 100  0  10,221  32,590  1687  5379 5 5  اراك  2
  167,3205  52,016 100 100  0  14,565  16,044  2404  2648 5 5  قزوین  3
  123,1525  16,924 100 100  0  5,532  6,925  913  1143 5 5  زنجان  4
  140,45  31,307 100 100  0  10,597  7,689  1749  1269 5 5  قم  5
  144,98  36,101 100 100  0  5,507  12,251  909  2022 5 5  سمنان  6

  

    
مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس  -2نقشه 

جابجا شده در منطقه البرز جریان کاالهاي 
  )1375(جنوبی 

مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس  -3نقشه 
جریان کاالهاي جابجا شده در منطقه البرز 

  )1385(جنوبی 
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  )1395(مؤلفه مرکزیت و تسلط رئوس جریان کاالهاي جابجا شده در منطقه البرز جنوبی  - 4نقشه 

  )1396نگارنده، : منبع(
  
  مراتب و سطوح مرکز و پیرامون در منطقه البرز جنوبی حلیل تغییرات مؤلفه سلسلهت

سازمان فضایی هر منطقه در بردارنده اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصر 
اساسی آن مرکز یا منطقه میانی، حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه آنها یا کنش متقابل 

و کارکردهاي متنوع در مرکز یا مادرشهر سبب  تمرکز جمعیت، امکانات، خدمات. است
این امر بر . شده جمعیت نواحی پیرامونی براي رفع نیازهاي خویش به آنجا سفر کنند

با توجه به اهمیت ). 1384صرامی، (افزاید  امتیازات مرکزیت، قدرت و تسلط مرکز می
و با استفاده از آزمون  10تا  8یابی به چنین ساختاري در قالب جداول  جریان در شکل

Core-Periphery شده است  پیرامون در منطقه البرز جنوبی ارائه- تغییرات مرکز.  
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 1375جاشده در سال  مناطق کارکردي شبکه جریان کاالهاي جابه -8جدول 

  شهر مرکزي  نقاط شهري  مناطق عملکردي  ردیف
  تهران  سمنان-اراك-تهران  مرکزي  1
  تهران  قزوین - زنجان-قم  پیرامونی  2

  
 1385جاشده در سال  مناطق کارکردي شبکه جریان کاالهاي جابه -9جدول 

  شهر مرکزي  نقاط شهري  مناطق عملکردي  ردیف
  تهران  قزوین-تهران  مرکزي  1
  تهران  سمنان-اراك - زنجان-قم  پیرامونی  2

  
 1395جاشده در سال  شبکه جریان کاالهاي جابهمناطق کارکردي  -10جدول 

  شهر مرکزي  نقاط شهري  مناطق عملکردي  ردیف
  تهران  اراك-تهران  مرکزي  1
  تهران  سمنان- قم -زنجان -قزوین  پیرامونی  2

  

   

پیرامون و سطوح -ساختار مرکز -5نقشه 
در  جاشده عملکردي جریان کاالهاي جابه

  )1375(منطقه البرز جنوبی 

پیرامون و سطوح -ساختار مرکز -6نقشه 
جاشده در  عملکردي جریان کاالهاي جابه

  )1385(منطقه البرز جنوبی 
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جاشده در منطقه  پیرامون و سطوح عملکردي جریان کاالهاي جابه-ساختار مرکز -7نقشه 
  )1395(البرز جنوبی 

  )1396نگارنده، : منبع(

  
  يبند جمع

ها با توجه به اینکه تمام  آمده از آزمون دست بندي و ترکیب نتایج به براي جمع
شده و همسو هستند، مقادیر حاصل از هر یک   تعریف 100ها در بازة صفر تا  شاخص

به تفکیک سال  7و  6، 5با یکدیگر جمع و نتایج نهایی در ستون آخر جداول شماره 
آمده است و در نهایت خروجی ستون آخر جداول مورد نظر در  1395و  1385، 1375

وضوح مرکزیت  توان به شده است که می  نشان داده 4و  3، 2هاي شماره  قالب نقشه
هرچند مقادیر تسلط و مرکزیت رئوس در شهر تهران در . شهر تهران را مشاهده کرد

ی یها گی صرفه توان در بی ا میاین مهم ر. دهد کاهش نسبی را نشان می 1395سال 
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از منظر ... زمان تهران را به جهت افزایش هزینه و تراکم ترافیک و مرور دانست که به
درهرحال . کند رنگ کرده و محور سمنان، قم، اراك و قزوین را تقویت می جذابیت کم

در  را نتوان... شاید بخشی از مطالعات ادبیات تحقیق و نظریات افرادي چون میجرز و
 چراکه ساختار شبکه شهري در ایران به جهت نفوذ دولت همچنان در ،ایران تعمیم داد

ویژه  ید قدرت شهرهاي بزرگ بوده و تخصصی شدن فعالیت در سایر شهرها به
  .شهرهاي میانی هنوز سیماي روشنی ندارد

جریان کاالها در منطقه البرز جنوبی در طول سه دوره موردبررسی تغییرات 
اما توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است که شبکه . دهد وجهی را نشان میت قابل

درهرحال شبکه . تواند در ارتباط با شبکه کامیون موردبررسی قرار گیرد جریان کاال می
ویژه کاهش آن در شهر تهران به معنی  کاال و تغییرات آن در منطقه البرز جنوبی و به

ست بلکه تغییر الگوي تولید و گهگاه گرایش به کاهش قدرت شهري چون تهران نی
اما نکته دیگري که بایستی موردتوجه قرار گیرد . اي است منطقه خودکفایی درون

ارتباطی است که ممکن است شهرهاي موردبررسی در منطقه البرز جنوبی با سایر 
  .شهرها خارج از منطقه داشته باشند

با امتیاز (از تمرکز در شهر تهران  حکایت 1375مقادیر تسلط و مرکزیت در سال 
در این دوره شهر قزوین و قم . است 120ازآن در شهر سمنان با  و پس) 162بیش از 

 242تهران با نمره  1385در سال . هاي جابجا شده را دارد کمترین جریان کامیون
رغم کاهش  نیز به 1395در سال . بیشترین تسلط و شهر زنجان کمترین تسلط را دارد

همچنان شهر اول در هدایت جریان کاالهاي ) 224بیش از (سبی تمرکز و تسلط تهران ن
از (توجه در کاهش این میزان در شهر قزوین  اما نکته قابل. آید حساب می جابجا شده به

در  123به  1385در سال  136از (، زنجان )1395در سال  167به  1385در سال  182
و افزایش ) 1395در سال  144به  1385سال در  164از (و سمنان ) 1395سال 

 139از (، قم )1395در سال  200به  1385در سال  190از (تدریجی در شهرهاي اراك 
  .، است)1395در سال  140به  1385در سال 
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 1395و  1385، 1375مقایسه تسلط و مرکزیت رئوس منطقه البرز جنوبی  -6 نمودار

  
مؤلفۀ پیشین، شناختی کلی از الگوي فضایی حاکم بر آنکه با استفاده از سه  از پس

ها و  نظام سکونتگاهی مبتنی بر جریان جابجایی مسافرین حاصل شد، شناسایی خوشه
گر و افزایشی، هدف این مؤلفه قرار  هاي تقسیم مناطق عملکردي با استفاده از الگوریتم

اختالفات جزئی، بسیار مشابه  اي استثناي پاره آمده از دو روش، به دست نتایج به. گیرد می
جداول حاکی از آن است . شده است ارائه 10و  9، 8بوده و نتایج آن در جداول شماره 

مانند سه الگوي قبل که موردبررسی قرار  که در شبکۀ جریان جابجایی کاالها نیز به
فقط  1395و  1385، 1375گرفت؛ به الگوي تک مرکزي شباهت بیشتري دارد، در سال 

پذیري و تغییر قدرت  با این تفاوت که به جهت نقش. اجتماع از رئوس وجود دارددو 
مثالً در . کنند هاي زمانی متفاوت شهرهاي همجوار تهران تغییر می نقاط شهري در بازه

که  دهند درحالی تهران، اراك و سمنان منطقه عملکردي مرکزي را تشکیل می 1375سال 
شود اما این موضوع  زي شامل تهران و قزوین میمنطقه عملکردي مرک 1385در سال 
  .شود تغییر کرده و شهر اراك جایگزین قزوین می 1395در سال 
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  گیري نتیجه
باز حکایت از روند ) اکوسیستم(سازگان  واره نظام شهري در یک بوم تحلیل اندام

تم و عنوان یک سیس دیگر منطقه به بیان به. تغییرات و دگردیسی در بستر زمان دارد
ها به جهت روابط آن با سایر مناطق و شیوه تعاملی  اي از سیستم دربردارنده مجموعه

تسلط دیرپاي نظریات مبتنی بر  .مراتبی در درون خود همواره در حال تغییر است سلسله
اندازه در تحلیل نظام شهري و شبکه سکونتگاهی منجر به بروز و تشدید دوگانگی 

دیگر کشش تقاضا  عبارت به. توسعه گردید ورهاي درحالفضایی در پهنه سرزمینی کش
و نیز برد آن در محدوده ) کند عنوان آستانه هر فعالیت یاد می که کریستالر از آن به(

این موضوع . کند حوزه نفوذ، در یک فرایند دوري همواره به نحوي خود را تقویت می
ال و نیز نظریه معروف در نگاه کالسیک و نیز نظریات افرادي چون هیرشمن و میرد

هاي ناشی از مقیاس به  گی صرفه قطب رشد فرانسوا پرو درگذر زمان به جهت بروز بی
  .نماید رده و بستر تمرکز گریزي را طی میکسطوح پایین رخنه 
ن در بررسی نظام شهري حکایت از این واقعیت دارد که سازمان ئشواهد و قرا

ازاندازه صرف جمعیت  پهنه جغرافیایی بیش ها و تبادالت فضایی در یک فضایی جریان
. تواند منجر به بروز تغییرات هم در نظام شهري و هم ساختار فضایی سرزمین شود می

هاي این مقاله مورد کنکاش قرار گرفت حکایت از روند حرکت  آنچه که در بررسی
لی زعم راندین که به(سوي تقویت شهرهاي متوسط  تدریجی گریز از شهرهاي بزرگ به

) کانون(این موضوع در هاب . دارد) توانند بستر تغییرات پایدار در منطقه شوند می
حال  درعین. شود وضوح دیده می مرکزي کشور یعنی شهر تهران و منطقه البرز جنوبی به

سیماي سرزمینی در منطقه البرز جنوبی و کریدور صنعتی از سمنان تا زنجان بیانگر 
پیرامون - این موضوع در خروجی آزمون مرکز. لهورست داردتمرکز پراکنده در نظریه هی

 .وضوح مشخص است در سنوات مختلف به
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