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مقدمه

 گسترش و گیری شکل روند، انسانی سکونت های شیوه دیگر ه بامقایس درکه  است نوظهور یا پدیده شهری کالن مناطق

 تمرکز اثر در ابتدا که عظیم ةپدید این امروزه ،(1025 لواسانی، و پور داداش) ددار مختلف های عرصه در تری سریع

 ای منطقه در فعالیت و جمعیت تمرکززدایی به همراه ،شکل گرفت جهان شهرهای ترین مهم در جمعیت و فعالیت سرمایه،

 سهمبا و  آید شمار می به ملی ةتوسع مراکز ترین مهم صنعتی، و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، فرایندهایی با همراه تر وسیع

 تمامی بین در. (ب و الف 2493 ،تدین و پور داداش ؛2490پور، داداش) مواجه است جمعیت و سرمایه از چشمگیری

 ةعالق تاکنون میالدی 2990 ةده از پدیده، این مختلف ابعاد در تأمل و بررسی درخصوص شده مطرح موضوعات

 مستقیم تأثیر بر اخیر سال چند در مطالعات این. است آمده پدید شهری کالن مناطق فضایی ساختار تحلیل به روزافزونی

 اند داشته تأکید اجتماعی و اقتصادی ،محیطی زیست ابعاد در پایدار ةتوسع بر شهری کالن مناطق فضایی ساختار

 و شهری کالن مناطق ییفضا ساختار شناخت جهان، علمی متون درکه  است اهمیت دارد این آنچه ؛(1025 گارسیالوپز،)

 عاملی آن در یتعادل بی ،بنابراین ؛است گرفته قرار مدنظر کلی مفهوم در توسعه یندافر از بخشی ،ها آن بر حاکم روندهای

 .است ای منطقه ةتوسع روند کندکردن برای

 به را مطالعات از زیادی بخش اخیر ةده سه طی که شهرهاست و مناطق فضایی عملکرد ةآیین درواقع فضایی ساختار

 و سکونت نظام اولی که شود می گرفته درنظر اشتغال و جمعیتی بعد دو در عموماً ساختار این. است داده اختصاص خود

 راه، های شبکه به دسترسی مانند گوناگونی عوامل از ساختار دوم. گفتنی است کند می تشریح را فعالیت ساختار دومی

 تا تک طیف یک ،فضایی ساختارهای تأثیرپذیر است. غیره و اصلی فعالیتی های هسته تا فاصله ،CBD تا فاصله

 توجه دارد.  متفاوتی های سیاست به منطقه هر جایگاه و موقعیت فراخور به که شود می شامل را چندمرکزی

 الگوی از تحدی حال در ها آن اغلب و شود نمی داده توضیح اولساختار  با امروز، شهری کالن مناطق است گفتنی

 جدیدی فعالیتی های هسته ،تمرکززایی یندافر در(. 1009 ،استرانج و داوودی ،1024 ،ونری) است چندمرکزی فضای

 شده سبب اخیر قرن در اتومبیل به وابستگی نیز دیگر سوی از .گذارد می تأثیر منطقه فضایی نظامبر  که گیرد می شکل

 فضایی سازمان در ،بنابراین شود؛ دوچندان فضایی ساختار تحول و گیری شکل در ارتباطی های شبکه نقش کهاست 

 به دسترسی و ارتباطی های شبکه فعالیتی، زیرمراکز بلکه نیست اثرگذار مرکزی شهر تنها امروز شهری کالن مناطق

 چارچوب این در فضایی ساختارهای(. 1020 گارسیالوپز،) است مؤثر فعالیت و جمعیت توزیع نظام بر نیز ونقل حمل

 یک در یا استمتکی  ایستا و مبنا  صفت های ویژگی ربکه  بوده اخیر ةده چند در زیادی های پژوهش اصلی موضوع

 ها پژوهش شناسی روشبر  یادیتا حد ز که( 1025 دیگران، و پور داداش) شوند می سنجش پویا و جریانی ةزمین

 .گذارندتأثیر

 ةمنطق به مرور به و کرده تجربه را زیادی ساختاری و جمعیتی تحوالت اخیر سال پنجاه حدود در تهران شهر کالن

تأثیرگذار  فعالیت و جمعیت ساختاربر  که داده رخ زیادی تحوالت یندافر این در. است شده تبدیل وسیعی شهری کالن

 و احداث روی بر زیادی های گذاری سرمایه ،صنعتی ةجامع سمت به حرکت و ایران به نوسازی جریان ورود با .است بوده

 از عظیمی حجم جذب سبب امر این مرور به که بود تهران شهر کالن نآ مبدأ نخستین که پذیرفت صورت صنایع ةتوسع

  شد. 2450 ةده در ویژه به جمعیت

 تهران شهر قانونی مرز تصویب با و شد برابر چندین شده ساخته نواحی رشد ساله 20 کوتاه ةدور یک در داشت که باید توجه

 از توان می که شد منتقل کالن پیرامونی نواحی به رسمی، اقتصاد به نشده جذب مهاجر جمعیت غیرشهری، و شهری دوگانگی و

 به تهران از نیز صنایع از تعدادی محیطی زیست مشکالت دلیل به ،ادامه در. کرد یاد جمعیت تمرکززدایی موج اولین عنوان به آن

. کرد تثبیت نیز را اشتغال تمرکززدایی تهران، شهر کیلومتری 210 در جدید صنایع احداث های محدودیت و شد منتقل پیرامون



111تهرانیشهردرمنطقةکالنیتجمعیعتوزییساختارفضاشناسانةیختریلتحل

 فضایی ساختار بر که گیرد می صورت مختلف اهداف براساس برعکس و تهران به زیادی سفرهای روزانه موضوعات، این تبع به

 تحوالت شده ساخته نواحی و اشتغال جمعیت، فراشد این در(. 2493 تدین، و پور داداش) دارگذ می اثر تهران شهری کالن ةمنطق

 ةمنطق بر را نوینی فضایی ساختار واست  هشد وسیع شهری کالن ةمنطق یک گیری شکل سبب کهه دید خود به را زیادی

 کمی تحلیل پژوهش این اصلی هدف ،رو این از ؛استمتفاوت  اولیه مرکزی تک ساختار با کهه کرد تحمیل تهران شهری کالن

 ساختار درک برای ارتباطی های شبکه و فعالیتی زیرمراکز ،شهر مرکز عوامل براساس تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت توزیع

 از یکهر در مقایسه با جمعیت تراکم تغییرات ةشناسان ریخت ةزمین در ،بنابراین ؛هاست آن بر حاکم فضایی الگوی و فضایی

 چه شد؛ خواهد مطرح اصلی سؤال سه پژوهش، موضوع و هدف مختلف ابعاد در بیشتر تعمق برای. شود می سنجش ،عوامل

 جمعیت توزیع بر حد چه تا ارتباطی های شبکه دارد؟ وجود شهر مرکز تا فاصله و جمعیت توزیع ،فضایی ساختار بین ای رابطه

 کل جمعیت توزیع بر تأثیری چه و اند کدام تهران شهری کالن ةمنطق فعالیتی زیرمراکز اند؟ بوده مؤثر تهران شهری کالن ةمنطق

 ند؟ردا تهران شهری کالن منطقه



نظریمبانی

 نندک فراهم را ها هسته این ارتباطی ةزمین ها، شبکه شود سبب می سرزمین ةپهن در فعالیت و جمعیت توزیع فضایی ساختار

 بوده اقتصادی و اجتماعی سیاسی، تحوالت نمایانگر مختلف های دوره در ساختار این (.211: 1021 آنجل، و لوپز گارسیا)

 ساختاری ایجاد سبب مرکزی شهر به فعالیت و جمعیت جریان و تمرکزگرایی بیستم قرن اول ةنیم در که نحوی بهاست؛ 

 ، این(1024 ونری،) دارند سنتی های مدل با متفاوت کامالً  ساختاری شهری کالن مناطق امروزه اما ،شد می مرکزی تک

 بالفصل ةدور در جمعیت تمرکززدایی جریان موج، اولین ؛اند کرده تجربه را تمرکززدایی کلی جریان چندین عموماً مناطق

 از بسیاری میالدی 00 ةده اوایل اینکه دوم بود، باالتر زندگی کیفیت و سالم های محیط دنبال به جهانی جنگ از پس

 زمین مانند ییها انگیزهو درنهایت،  یجاد کنندا ها حومه در را تجاری و تفریحی مراکز داشتند سعی اقتصادی های بخش

 و 2910 های دهه از. شد علت بر مزید نواحی این در ترافیک تربودن سبک و ارتباطی های شبکه به دسترسی ،قیمت ارزان

 که وجود آورد به شهری کالن مناطق فضایی ساختار در جدید تحولی ،تولید بخش و فروش مراکز جدایی میالدی، 2990

 ونری،) فعالیتی زیرمراکز ،متمرکز صورت به پیرامون در دومی و (1002 شرمر، و کوفی) یافت می استقرار CBD در اولی

 شهری کالن مناطق تمرکززدایی بر فضایی ةتوسع های سیاست نیز جدید ةهزار در. شد می مستقر پراکنده یا (211: 1024

 اخیر ةده در که (1009 استرانج، و داوودی) شد گرفته کار به مناطق این در چندمرکزی فضایی الگوهای و زد تأیید مهر

 .(1020 آنجل، و لوپز گارسیا) است شده شهری کالن مناطق بسیاری در عملکردی و شکلی دگرگونی موجب

 از اول ةدور. اشاره کرد تحوالت این تبیین در کلی ةدور سه به توان می ها همپوشانی و ها پیچیدگی وجود با

 مرکزی مکان ةنظری (1024 ،دیگران و فوجیتا) تونن فن مکانی ةنظری است؛گرفته شده  مراتبی سلسله رویکردهای

 آلنسو،) مرکزی تک ةنظری و( 2993 مکنزی، و برگس پارک،) شهر ساخت های نظریه ،(1024 پار،) لوش و کریستالر

 عنوان به اصلی شهر تمرکز بر ها نظریه این عموم در. دید را آن پیامدهای توان می نیز 2910 ةده تا که (2903

. شد می تعریف اصلی مراکز این با ارتباط در تنها پیرامون نقش و ،تأکید منطقه کلی ساختار به دهنده شکل و کننده هدایت

 اوگاوا، و فوجیتا) مرکزی تک و مراتبی سلسله رویکرد بر شدهوارد انتقادات با 2910 ةده اوایل از گذار ةدور یا دوم ةدور

 درواقع که سوم ةدور. آورد به وجود اجتماعی و سیاسی اقتصادی، های بخش ةهم دررا  عظیم تحولی و شد شروع (2991

 و پور داداش آراسته،) 2990 ةده از که آمد شمار می به ای شبکه رویکرد بود دوم ةدور انتقادی رویکردهای به پاسخی

 ةحوز وارد مستمر طور به (1004 داوودی، ؛2992 اسمال، و جیولیانو ؛2494 پور، آفاق و پور داداش ؛2495 تقوایی،

 . (1021 وسانن، ؛1024 پار،) دارد ادامه نیز اکنون تا و شد ریزی برنامه
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 در (1000 پین، و هال) عملکردی و جغرافیایی-شکلی ساختار در تفاوت به پردازان نظریه برخیشایان ذکر است که 

 های مدل و شناسی روش در بلکه کالن، رویکردهای سطح در تنها نه ها تفاوت این. اند کرده اشاره ای شبکه رویکرد

 مراکز بین همکاری و ها جریان ةشبک به ای رابطه یا عملکردی رویکرد .(1002 شرمر، و کوفی) شود دیده می نیز عملیاتی

 در فعالیت و جمعیت شکل، براساس و ایستا ةزمین یک در را ساختار تحوالت شناسی ریخت رویکرد که درحالی رد؛دااشاره 

 .(1021 میجرز، و برگر) کند می بررسی مناطق

 تمرکز دوره هر در و کرده تغییر نظری تحوالت تبع به نیز فضایی ساختار تحلیل شناسی روش که است این مهم ةنکت

 اصلی شهر مرکز فضایی ساختار بر اثرگذار عامل اول ةدور در که نحوی به ؛است بوده متفاوت فضایی ساختار اجزای بر

 تا فاصله اصلی، مرکز جز به گذار، ةدور رویکردهای به مربوط های مدل در که درحالی ،(2903 آلنسو،) ه استشد  تعریف

 قرار مدنظر( 1001b اسنو، بام) ه استدرک می متحول را مرکزی تک ساختار که است عاملی مؤثرترین ارتباطی های شبکه

 که نیز (1009 گالیندو، و گارسیالوپز مونیز،) فعالیتی زیرمراکز جدید، اشتغالی های هسته ظهور با ،دیگر سوی از. گیرد می

 ،بنابراین؛ شده است شناخته فضایی ساختار بر اثرگذار عامل( 1021 وسانن،) هشتدا چندمرکزیت مفهوم با تنگاتنگی ارتباط

 های روش و شود می بررسی گفته پیش رویکردهای از هریک تحت خاص نحو به جمعیت و عام طور به فضایی ساختار

 تهران، شهر مرکز با ارتباط در را تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت ساختار پژوهش این. گزیند میبر را خود به مختص

 دارد شناسی ریخت یا عملکردی ةزمین ،عوامل و اجزا این ةمطالع. دکر خواهد تبیین فعالیتی زیرمراکز و ارتباطی های شبکه

 رویکرد از ،ای داده های محدودیت دلیل به مقاله این در که (1024 ونری، ؛1021 میجرز، و برگر ؛1021 وسانن،)

 .شود می پرداخته تهران شهری کالن منطقه فضایی ساختار تحلیل به شناسانه ریخت



پژوهشروش

 قالب در که است فضایی و کمی های روش از ترکیبی نیز ماهیت از نظر و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش روش

 های شبکه و مراکز اشتغال و جمعیت شامل پژوهش این نیاز مورد های داده. است شده استفاده رگرسیونی تحلیل روش

 ایران آمار مرکز از ها دهستان و شهرها تفکیک به 2490 سال سرشماری براساس که است( راه بزرگ و آزادراه) ارتباطی

 و شده ترکیب( ارتباطی های شبکه و شهرها و ها دهستان مرز شامل) GIS های الیه با ها داده این. ه استشد دریافت

 .ه استشد اصالح شکلی از نظر آن از پس و محاسبه نیز شهری و دهستانی تقسیمات از هریک مساحت

 سنجش آن روی بر نظر مورد های شاخص تغییر که دارد اساسی اجزای برخی ،فضایی ساختارشایان ذکر است که 

 کاربری تغییرات ،(1003 برتو،) اشتغال و جمعیت توزیع که اند مشترک ها روش از بسیاری در تقریباً اجزا این. شود می

 ، همچنیندنشو می شامل را فرهنگی و مالی اطالعاتی، کالبدی، های جریان ،(1001a اسنو، بام) ارتباطی های شبکه زمین،

 بیان تغییرات درصد و (1025 مارسل، ویالدکانز و هول گارسیالوپز،) شبکه به دسترسی تراکم، مختلف های صورت به

 ترین ساده به واقعی دنیای ،بنابراین ؛گرفت درنظر هم با را عناصر این ةهم توان نمی علمی های پژوهش در اما ،شود می

 .(1009 بتی،) کرد تعریف مدل زبان بهآن را  بتوان که شود می تشریح و تبدیل ممکن حالت



رگرسیونتحلیل

 دو ها پژوهش در که شود می استفاده توضیحی متغیرهای با وابسته متغیر یک بینی پیش برای رگرسیون تحلیل روش

 تخمین برای خطا مربعات حداقل فن از .نظری های مدل کفایت بررسی یا برازش بهترین یافتندارد:  متفاوت کاربرد

R مدل،
 از هریک مشارکت میزان برای t و مدل مفیدبودن ارزیابی برای F ،(GOF) برازش نکویی شاخص عنوان به 1
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 است زیر شرح به ارتباطی های شبکه و CBD برای متغیره تک رگرسیونی مدل. شد خواهد استفاده مدل در پارامترها

 :(2 جدول)
 شهرمرکزوجمعیتةرابطةسنجندةمتغیرتکهایمدل.1جدول

متغیرهافرمولنام

i. خطی مدل CBDD a x k 
 

D :جمعیت تراکم 

X :راه ةشبک تا فاصله یا شهر مرکز تا فاصله 

a :پارامتر 

b :پارامتر 

K :تخمین خطای 

. یینما مدل
. CBDb x

iD ae k 
 

. توانی مدل b

i CBDD a x c 
 

)ln توانی لگاریتمی مدل ) .lni CBDD a x k 
 

 استاندارد لگاریتمی مدل
infln( ) .iD a x k 

 

(Cladera,Duarte,andMoix,2009 2851):منبع

 

 اسنو، بام) گیرند می درنظر بزرگراهی و آزادراهی های شبکه تنها را ارتباطی های شبکه ،نظری متون در طورکلی به

1001bدر ارتباطی ةشبک تا فاصله. شود می توجه ها شبکهاین به  تنها پژوهش این در ،رو این از ؛(1021 گارسیالوپز، ؛ Arc 

Map هر مرکز بین اقلیدسی ةفاصل ترین نزدیک مدل این در که شده محاسبه فاصله ترین نزدیک دستور از استفاده با و 

 .است آزادراهی یا بزرگراهی ةشبک و مشاهده



چندمتغیرهرگرسیونیمدل

 فعالیتی زیرمراکز اثرگذاری میزان بلکه شود، نمی سنجیده شهر مرکز به تنها فضایی ساختار تغییرات متغیره چند مدل در

 .(1 جدول) مدنظر است نیز ساختار این بر

 
 فعالیتیزیرمراکزوجمعیتةرابطةسنجندةچندمتغیرهایمدل.2جدول

متغیرهافرمولنام

 خطی مدل
1

.
N

m n nm

n

D a x k


 
 

mD :ةمشاهد در جمعیت تراکم m؛ 

nmx :ةمشاهد بین ةفاصل m زیرمرکز تا n؛ 

na :زیرمرکز با مرتبط پارامتر n؛ 

nb :زیرمرکز با مرتبط پارامتر n؛ 

K :؛تخمین خطای 

N :؛مراکز زیر کل تعداد 

. یینما مدل

1

. n nm

N
b x k

m n

n

D a e





 

 توانی مدل
1

. n

N
b

m n nm

n

D a x k


 
 

(2553:2502مویکس،ودوارتکالدرا،):منبع



یکپارچهمدل

 متغیرهای از یکهر اثرگذاری میزان تحلیل پژوهش این اهداف از یکی شد، اشاره نیز پیشین های بخش در که گونه همان

 از یکهر باید رو این از ؛است جمعیت توزیع ساختار بر( فعالیتی زیرمراکز و ارتباطی های شبکه شهر، مرکز) گفته پیش

 .باشد داشته وجود واحد ای سنجنده براساس ها آن قیاس قابلیت که دشو استفاده واحد مدل یک در متغیرها

 , , infln CBD Sub Inf CBD SubD a bx cx dx e      
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, آن در که ,CBD Sub InfD ؛است ارتباطی ةشبک و زیرمرکز ترین نزدیک شهر، مرکز از مشخص ةفاصل در جمعیت تراکم 

CBDx شهر، مرکز تا نظر مورد ةمشاهد ةفاصل Subx زیرمرکز، ترین نزدیک تا هفاصل infx ةشبک ترین نزدیک تا فاصله 

 .است تخمین خطای نیز e و هستند مدل پارامترهای a,b,c,d ارتباطی،

 29 استان، دو شامل 2490 سال سرشماری و 2499 سال سیاسی تقسیمات براساس تهران شهر کالن ةمنطق

 .است شده داده نشان زیر ةنقش در هریک موقعیت که است دهستان 90 و شهر 51 شهرستان،

 

 
1935سرشماریو1953کشوریتقسیماتبراساستهرانشهریکالنةمنطقسیاسیتقسیماتجغرافیایی،موقعیت.1شکل

 

 مرکز از انتقالی ییندافر تاکنون 2435 سال از تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت ،بینیم می 2 شکل در که گونه همان

 کل درصدی 01 رشد نرخ وجود با واست  بوده کند روند این، 2455 تا 2435 های سال بین. است کرده طی را پیرامون به

 جمعیتی تحوالت بیشترین ،2405 تا 2455 ةده از اما ،دارد بیشتری جمعیت جذب هنوز تهران شهر شهری، کالن ةمنطق

 که رسد می درصد 290 به تهران شهر کالن پیرامون در رشد نرخ ،است درصد 53 کل رشد نرخ اینکه با و شده پدیدار نیز

 سال از پس نرخ این، دارد ادامه مثبت رشد نرخ با روند اینهرچند . دهد می نشان را پیرامون شدید رشد ةمرحل نخستین

 تهران شهر و پیرامون جمعیت 2490 سال در. است رسیده خود مقدار ترین پایین به 2490 سال در و بوده کاهشی 2405

میلیون  23 ،2490 سال در تهران شهری کالن ةمنطق. داشت تر مالیم روندی نیز درصدی تغییرات و درک می برابری تقریباً

 شهرنشین آن از درصد 9123 معادل یعنی نفر 104هزار و  390و  میلیون 24 که داشت جمعیت نفر 111هزار و  591و 

 .است آمده 1 شکل در شهری کالن ةمنطق در جمعیت توزیع. بودند
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 1935سالسرشماریبراساستهرانشهریکالنةمنطقدرجمعیتتراکم.2شکل

 

. اند ساکن دیگر دهستان 90 و شهر 50 در نیز مابقی و دارند قرار تهران در شهری کالن ةمنطق جمعیت از درصد 9/55

 های شبکه ترشبی که اند یافته استقرار تهران غربی تا جنوبی کریدوری در جمعیت ،آید برمی نیز 1 شکل از که گونه همان

 تا 40 بین فواصل در تقریباً که مناطق برخی در جمعیت تراکم باالبودن .دارند قرار بخش همین در نیز مشاغل و ارتباطی

 از را کاری جریان که است مناطق این خوابگاهی شهرهای کنندة یتداع اند، گرفته قرار تهران شهر مرکز کیلومتری 30

 عملکردی مستقل هویت ، وینیپا نواحی این در جمعیت به اشتغال نسبت اینکه دلیل به ،کند می هدایت مرکز به پیرامون

 مرور به بیشتر سکونت ةسابق دلیل به ورامین و شهر نسیم کریم، رباط شهر، اسالم همچون مراکز برخی شده است، ایجاد

 در باید ارتباطی های شبکه شد، اشاره نیز شناسی روش بخش در که گونه همان. اند داده جای خود در را مشاغل از بخشی

 ارتباطی های شبکه طور عموم به نیز پیشین مطالعات در. باشد داشته را اثرگذاری حداکثر که شود استفاده ییها مدل

 .(4 شکل) است شده عمل اساس همین بر نیز پژوهش این در که اند شده استفاده بزرگراهی و آزادراهی
 

 
1935سالدرتهرانشهریکالنةمنطقبزرگراهیوآزادراهیهایشبکه.9شکل
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هایافتهوبحث

مرکز  اصلی عامل سه از خاص نحو به جمعیت و عام طور به فضایی ساختار شد اشاره پیشین های بخش در که گونه همان

 در تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت توزیع ساختار ،بنابراین است؛متأثر  های ارتباطی ، زیرمراکز فعالیتی و شبکهشهر

 .است آمده زیر در ها آن نتایج که شد یدهسنج گفته پیش گانة سه عوامل در مقایسه با 2490 سال



شهراصلیمرکزوجمعیتبینةرابط

 بدیهی امری این و است بودهمتأثر  شهر اصلی مرکز از زیادی حد تا ،تاکنون گذشته از شهری نواحی در جمعیت توزیع

 های مدل نتایجها را در  توان آن می که است اثرگذاری این میزان شود، یدهسنج باید آنچه. در این بین رسد می نظر به

 که( شهر مرکز تا فاصله) متغیره تک رگرسیونی مدل برای نیاز مورد های داده. مشاهده کرد 4 جدول در شده معرفی

 هر برای که است تراکم موارد این پرکاربردترین که بوده متفاوت گوناگون های پژوهش در شود می نامیده مرکزی تک

 .است شده محاسبه شهر و دهستان

 
1935سالآماربراساسشهرمرکزوجمعیتتراکمةرابطةسنجندةمتغیرتکرگرسیونیمدلنتایج.9جدول

استانداردلگاریتمیتوانینماییخطیمدل

i. فرمول CBDD a b x  
.

. CBDc x

iD a b e  . c

i CBDD a b x  ln( ) .lni CBDD a b x  ln( ) .i CBDD a b x  

a 
4909 

(13/5) 
24/321 
(3/0) 

1104- 
(5/0-) 

9920 
44/5 

(21/24) 

b 
19/49- 

(09/4-) 
11/1292 
(00/1) 

9/12019 
(19/1) 

1094- 
01/0- 

(01/4-) 

c - 
049/0- 

(0/2-) 
33/0- 

(4/2-) 
- - 

R1 00/0 09/0 2/0 09/0 09/0 
F 9/5 0/0 01/1 9/0 0/0 

 

R مقدار دهد می نشان نتایج
 ةمنطق در جمعیت تراکم تغییرات مرکزی تک مدل و است کم بسیار فرم پنج هر در 1

 با جمعیت تراکم تغییرات از درصد 20 از کمتر موارد ةهم در که است آن از حاکی امر این کند. نمی تبیین را شهری کالن

 است ای گونه به ها داده توزیع شده، داده نمایش نیز 3 نمودار در که گونه همان. شود می داده توضیح شهر مرکز تا فاصله

 با معناداری و قوی ةرابط متغیرها این کهدهندة این است  نشانامر  این ،شود نمی دیده ها آن در خاصی گرایش هیچ که

 و شهری مطالعات در غیرخطی و خطی و چندمتغیره، و متغیره تک از اعم ها مدل ةهم درمورد که ای نکته. ندارند هم

 به مربوط های داده این، وجود با شوند؛ یدهسنج تاریخی های دوره طول در باید ها مدل که است این دارد وجود ای منطقه

 یک در ها آن توضیح به تنها دلیل همین به ؛ندارند وجود واحد مقیاس یک به و مختلف های دوره در ،اشتغال و جمعیت

 . است شده اکتفا دوره

R عددی مقدار توان می دوره یک درگفتنی است 
 شهر مرکز تا فاصله متغیر ضریب مقدار .کرد تفسیر را ضرایب و 1

 از فاصله کیلومتر هر با خطی حالت در ؛ برای مثال،یابد می کاهش جمعیت تراکم شهر مرکز از فاصله با یعنی ؛است منفی

 صورت شهری کالن مناطق در که مطالعاتی از یکیدر این بین، . شود می کاسته جمعیت تراکم از واحد 49 شهر، مرکز

 .است جمعیت توزیع تر مناسب ةدهند توضیح مدل یافتن ،گیرد  می
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1935سالآماربراساستراکمتوزیعبهشدهبرازش(شهرمرکزتافاصله)ةمتغیرتکهایمدلمنحنی.1نمودار

 

 .ندارد وجود رگرسیونی مدل مختلف های شکل بین چندانی تفاوت دهد که نشان می 4 جدولدر  F مقدار



ارتباطیهایشبکهوجمعیت

 ارتباطی های شبکه به دسترسی از حدی تا کاری وآمدهای رفت سبب به شهری کالن ةمنطق در جمعیت توزیع ساختار

 ةفاصل و دهستان، و شهر سطح در جمعیت تراکم شامل نیاز مورد های داده. پردازیم می آن به ادامه در که استمتأثر 

 رگرسیونی مدل مختلف های فرم در ها داده این. است آزادراهی و بزرگراهی ةشبک ترین نزدیک تا مراکز این از هریک

 .است آمده 3 جدول در  آن نتایج که  شده سنجش

 

 1935سالآماربراساسارتباطیهایشبکهوجمعیتتراکمةرابطةسنجندةمتغیرتکرگرسیونیمدلنتایج.1جدول

استانداردلگاریتمیتوانیلگاریتمیتوانینماییخطیمدل

 inf.iD a b x  
inf.

.
c x

iD a b e 
 inf. c

iD a b x  infln( ) .lniD a b x  infln( ) .iD a b x 
 

A 
14/522 
(21/9) 

- - 
01/9035 
(14/0) 

5/1911 
(55/1) 

B 
01/0- 

(14/3-) 

3911 
(90/29) 

21330 
(4/22) 

51/919- 
(5/5-) 

259/0- 
(91/4-) 

C - 
0004/0- 

(43/9) 
14/0- 
(4/3) 

- - 

R1 22/0 29/0 21/0 29/0 2/0 
F 92/21 14/13 10/29 43/40 34/25 

 

R مقدار. است شده پردازش رگرسیونی مدل مختلف فرم پنج در جمعیت تراکم و ارتباطی های شبکه تا فاصله نسبت
1 

 نشان نتایج این اما ،اند داشته را برازش بهترین توانی لگاریتمی و نمایی های مدل. است متغیر 29/0 تا 2/0 از ها مدل در

 های شبکه و کند نمی توجیه خوبی به تهران شهری کالن ةمنطق در را جمعیت تراکم ،ارتباطی های شبکه تا فاصله دهد می

 برازش نبودن مناسب البته. دهد می توضیح را جمعیت تراکم تغییرات از درصد 29 تنها موجود های مدل براساس ارتباطی

 که است دلیل این به اول مورد. شده بررسی ارتباطی های شبکه از غیر عواملی یا گیری اندازه خطای ؛است امر دو از ناشی

 که دارد این به اشاره نیز دوم مورد. شود نمی داده نشان خوبی به آن اثرگذاری میزان و بوده بزرگ موجود های داده مقیاس

 تراکم در امر این اما ،هستند تهران شهری کالن ةمنطق فضایی ساختار گیری شکل در اثرگذار عاملی ارتباطی های شبکه

 .ندارد بسزایی تأثیر جمعیت
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فعالیتیزیرمراکزشناسایی

 و پویا های روش اولی که است شناسانه ریخت و عملکردی کالن رویکرد دو شامل فعالیتی زیرمراکز شناسایی های روش

 رویکرد ،ای داده های محدودیت دلیل به. گیرد برمی در را ایستا و مبنا صفت های روش دومی و شود می شامل را جریانی

 کار به ها آن تر مهم و پراستفاده روش شش که رسد می نظر به تر مناسب تهران شهری کالن ةمنطق برای شناسی ریخت

 .(5 جدول) است شده گرفته

 

 تهرانشهریکالنمنطقةدراشتغالیزیرمراکزشناساییهایروشکاربست.0جدول

شدهشناساییزیرمراکزتوضیحات1روشنام

 و ای آستانه
 تراکمی

 1 تراکم و نفر هزار 1 اشتغال تعداد حداقل 1-1
 هکتار بر نفر

 و اسالمشهر ،کرج قدس، گلستان، مالرد، ری، شامل مرکز 1
 .ورامین

Hall 1 گلستان، قدس، مالرد، ری، اسالمشهر، کرج، شامل مرکز 21 اشتغال نفر هزار 10 حداقل و هکتار در نفر 
 .شهر کمال و شهر نسیم قرچک، پاکدشت، ورامین، شهریار،

 و تراکمی
 نسبتی

GL 2 حداقل و میانگین از باالتر اشتغال تراکم 
 .باشد داشته خود در را اشتغال کل از درصد

 گلستان، قدس، مالرد، ری، شهر، اسالم کرج، شامل مرکز 9
 .پاکدشت و ورامین شهریار،

Muniz 025 حداقل و میانگین از باالتر اشتغال تراکم 
 .باشد داشته خود در را اشتغال کل از درصد

 گلستان، قدس، مالرد، ری، شهر، اسالم کرج، شامل مرکز 21
 .شهر کمال و شهر نسیم قرچک، پاکدشت، ورامین، شهریار،

 استاندار انحراف از بیشتر مانده باقی مقدار GWR ناپارامتریک
 باشد ها مانده باقی

 ،شهر کمال گلستان، مالرد، شهر، نسیم ورامین، شامل مرکز 29
 باقرشهر، بومهن، ری، ،آباد صالح آباد، فرون فیروزکوه، قدس، کرج،

 .دانش و سعیدآباد آفتاب، شهر، اسالم اشتهارد،

 تحلیل
 اکتشافی

ESDA محلی موران در High-High یا و 
High-Low باشند. 

 گلستان، شهر، نسیم شهر، اسالم کرج،ز شامل مرک 9
 .ری و ورامین باقرشهر، کهریزک، آباد، صالح

منابع ؛2551دیگران،وجیولیانو؛2555گالیندو،وگارسیالوپزمونیز،؛2519bونری،؛1335میلن،مکودانلدمک):

(1330،انسلین؛2512دیگران،وسون؛1331پارتر،ودانلدمک؛2551گویالین،واورینبویتکس

 

 میلن مک) هدف یا ( 1001 ورتسل، و تامس ریگوئله،) شده استفاده روش به زیادی حد تا شده شناسایی زیرمراکز تعداد

 .شود می استفاده شهری کالن ةمنطق هر تناسب به ترکیبی های روش از معموالً و دارد بستگی پژوهشگر (1004 لستر، و

 که (2999 اسمال، و آرنوت آناس،) هاست آستانه انتخاب 1بودن اختیاری زیادی حد تا ها، روش این اصلی هایایراد از یکی

 های روش ،ایناساس بر. (1023 کاون، و یئو کیم،) شود می تعدیل پژوهشگر های اولویت و پژوهشی های پیشینه براساس

 دست به پیشین های پژوهش از که نتایجی و تهران شهری کالن ةمنطق در موجود های واقعیت باة باال ذکرشد گانه شش

مانند  مهم مراکز برخی ،1-1 روش. است شده انتخاب منطقه با متناسب ترکیبی روشی درنهایت و، سنجیدهاست  آمده

 نادیده تهران شهری کالن ةمنطق ساختار در ها آن اساسی نقش و اشتغال باالی تراکم وجود با را ورامین و شهر اسالم

 درمجموع کهرا  آفتاب و دانش بومهن، همچون مهم چندان نه مراکز از بسیاری GWR روش ،دیگر سوی از. گیرد می

 در طورقطع به که است گرفته درنظر اشتغالی مراکز عنوان به هستند، شهری کالن ةمنطق اشتغال کل درصد 2/0 از تر کم

: است شده استفاده زیرمراکز شناسایی برای ترکیبی روش از پژوهش این در. ندارد روایی تهران شهری کالن ةمنطق

 نسبت به را مراکز در اشتغال تمرکز روش این زیرا ؛بود خواهند بالقوه مراکز شوند، شناسایی ESDA طریق از که مراکزی

                                                                                                                                                            
 هال) استفاده مورد روش به Hall به عنوان مثال، روش .ندا  که مدل خاصی را توسعه داده و استفاده کردهروش ها تنها به نام پژوهشگر اشاره دارد برخی  .2
. دارد اشاره( 1009 گالیندو، و گارسیالوپز مونیز،) توسط یافته توسعه روش به Muniz ،(1021 گارسیالوپز،) توسط شده استفاده روش به GL ،(1000 پین، و

GWR و  یاییجغراف یوزن یونروش رگرسESDA است. ییفضا یها داده یاکتشاف یلروش تحل 
2. Arbitrariness 
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 باید دیگر سوی از. دارند هدایتگری نقش خود پیرامون بالفصل ةمنطق سطح در حداقل ها هسته این و سنجد می پیرامون

 مطالعات در آستانه این .باشد یافته استقرار آن در نیز کیلومترمربع بر شغل 2400 تراکم و اشتغال کل از درصد 5/0 حداقل

 با اما ،ندارد وجود نظر مورد عدد تعیین برای کاربردی روش نیز ها پژوهش این ازیک  یچه در و بوده متفاوت مختلف

 شهری کالن ةمنطق در (1020 مونیز، و گارسیالوپز) و (1009 گالیندو، و گارسیالوپز، مونیز،) مهم پژوهش سه بررسی

 شده استفاده ها پژوهش این در که است مقداری ترین مناسب 025 آستانه سئول، و (1023 کاون، و یئو کیم،) و بارسلونا

 تهران، شامل گفته پیش های روش و 2490 سال آمار براساس تهران شهری کالن ةمنطق اشتغال مراکز ،بنابراین ؛است

 .(3 شکل) بود خواهد ری و ورامین باقرشهر، شهر، نسیم شهر، اسالم کرج،
 

 
(1935)تهرانشهریکالنةمنطقدرمختلفهایروشباتوجهبهاشتغالتراکماساسربشدهشناساییزیرمراکز.1شکل

 

شدهشناساییفعالیتیزیرمراکزوجمعیتةرابط

 رگرسیونی مدل قالب دراین رابطه  ،پیشین بخش در و ، شناسایی زیرمراکز و جمعیت تراکم بین ةرابط بخش، این در

 نامیده چندمرکزی مدل نظری متون در فعالیتی زیرمراکز و جمعیت بین رابطه تحلیل. ه استشد  یدهسنج چندمتغیره

 .کاربرد دارد مدل این مختلف های شکل در که شود می
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 1935فعالیتیزیرمراکزوجمعیتتراکمةرابطةسنجندةچندمتغیررگرسیونیمدلنتایج.2جدول

aba1b1مرکزنام

 12/2 0/451595 154/0 1/99954 تهران

 209/0 20194 204/0 20104 کرج

 11/0 11202 144/0 13920 شهر اسالم

 - - 491/0 0/1009 شهر نسیم

 - - -0/0 0 باقرشهر

 - - 002/0 2/1249 ورامین

 02/4 2/299501 01/2 39040 ری

R1 509/0 300/0 

F 9/19 9/15 

 

 
تهرانشهریکالنةمنطقدرمختلفهایروشباشدهشناسایینهاییزیرمراکز.0شکل

 

 در تهران شهری کالن ةمنطق در جمعیت تراکم توزیع از درصد 50 دهد می نشان( چندمرکزی) چندمتغیره مدل نتایج

 توزیع کل از درصد 20 تنها مرکزی تک مدل همان یا شهر مرکز که یدرحال؛ شود می داده توضیح زیرمراکز و شهر مرکز

 .دهد می توضیح را تراکم

 به توجه با اما ،اند شده داده مشارکت جمعیت تراکم بر تأثیرگذار متغیرهای عنوان به( متغیر) مرکز هفت مدل، این در

 این در تریمک نقش اند، شده تعیین نیز اشتغال چندمرکزی مدل در که مراکز برخی رسد می نظر به ،ضرایب عددی مقدار

R مقدار ین،ا وجود با ،شدند خارج مدل از متغیرها این دوم حالت در رو این از ؛دارند یندافر
 4/0 نیز F مقدار و 04/0 حدود 1

 .باشد منطقی متغیر سه این حذف رسد می نظر به که است  داشته کاهش
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یکپارچهمدل

 صورت به زیرمراکز تا فاصله و ارتباطی ةشبک ترین نزدیک تا فاصله شهر، مرکز تا فاصله متغیرهای پیشین های مدل در

 و یکپارچه یتحلیل به بتوان اینکه برای. کرد می توجیه را جمعیت ساختار از درصدی هریک وشد  می تحلیل جداگانه

 یکدیگر به را ها آن شدت و داد قرار مدل یک درون را نظر مورد متغیرهای باید ،یافت دست متغیرها ةهم از شدنی مقایسه

 مدل این شکل پرکاربردترین. (2993 پارتر، و دانلد مک) شود بیان مختلف های شکل در ممکن است که آورد دست به

 :است زیر فرمول

 , , infln CBD Sub Inf CBD SubD a bx cx dx e    
 

 
1935تهرانشهریکالنمنطقةجمعیتهایدادهبرشدهبرازشةیکپارچمدلنتایج.1جدول

a bcdR بعد
2 

 جمعیت
9/0 

(1/20) 
005/0 

(353/0) 

103/0- 
(29/2-) 

349/0- 
(05/5-) 

4/0 

 

R ینیپا میزان و نشده انجام خوبی به برازش دهد می نشان 1 جدول نتایج
 این. است امر همین از حاکی نیز( 4/0) 1

 باید و نیست پاسخگو تهران شهری کالن ةمنطق برای کاربردی مدل اینکه یکی ؛شود می یناش عامل چندین از نتیجه

 اینکه دوم .داد توضیح بهتر را منطقه این در جمعیت ساختار تغییرات تا بتوان گرفت درنظر را مدل این مختلف های شکل

 شده بررسی متغیرهای در مقایسه با جمعیت تراکم متغیر حساسیت شود سبب ها داده بودن  مقیاس بزرگ است ممکن

 مراکز زیر شناسایی به ایجادشده خطای درمورد احتمال سومین نشود. داده نشان مدل در خوبی به ها تفاوت و یابد کاهش

 تأثیر برازش نبودن خوب مقایسه مقام در ،حال این با .است تأثیرپذیر گوناگونی عوامل از خود که گردد برمی فعالیتی

. آورد دست به مفیدی های تحلیل نیز ینیپا برازش نکویی متغیر عددی مقدار با های مدل در حتی توان می و ندارد چندانی

 .است 024 جمعیت تراکم برای مدل برازش نکویی شاخص شد اشاره که گونه همان

 و است شده سنجش شبکه و زیرمراکز شهر، مرکز متغیر 4 با تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت ساختارگفتنی است 

 دارد تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت توزیع توضیح در را سهم بیشترین ارتباطی های شبکه دهد می نشان نتایج

(50/5=t). بوده فضایی ساختار بر اثرگذار عامل دومین ری و شهر اسالم کرج، فعالیتی زیرمراکز (29/2=t )تا فاصله و 

 ضریب گذشت نگارندگان نظر از آنچه برخالف. است جمعیت فضایی ساختار بر مؤثر متغیر ترین اهمیت کم نیز شهر مرکز

 کاهش الزاماً جمعیت تراکم تهران شهر مرکز از فاصله با مدل این در یعنی ؛است مثبت شهر مرکز تا فاصله پارامتر

 (.b=05/0) باشد داشته شیافزا است ممکن بلکه یابد نمی

 

گیرینتیجه

 ،بودمتأثر  اصلی شهر مرکز تراکم و تمرکز از زیادی حد تا شهری نواحی جمعیت خاص طور به و فضایی ساختار گذشته در

 ها آن گسترش و مرکزی شهر از تمرکززدایی های زمینه فناوری، و اقتصادی نظام تغییرات به توجه با اخیر ةده چند در اما

 فراشد این در. شد گسترده شهری کالن مناطق گیری شکل و جمعیت جایی جابهسبب  درنهایت که آمد فراهم پیرامون در

 .کاستند شهر مرکز اثرگذاری میزان از که بودند ارتباطی های شبکه و فعالیتی زیرمراکز اثرگذار فضایی عوامل ترین اصلی

 ةمنطق جمعیت تحوالت تنهایی بهتوان  نمی در این شهر که دهد می نشان تهران شهری کالن ةمنطق در پژوهش این نتایج

 توزیعکه  داد  نشان نتایج ده شد وآزمو جمعیت روی بر مرکزی تک های مدل این، اساس بر .داد توضیح را شهری کالن
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R مقدار) نیستمتأثر  آن شهر مرکز از تهران شهری کالن ةمنطق در جمعیت
 عامل این و( بود 2/0 حالت بهترین در 1

 سنتی معنای به مرکزی تک تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت توزیع ساختار ،بنابراین ؛دهد نمی توضیح را جمیعت توزیع

 .است آن کنندة یینتب شهر مرکز از غیر عواملی و نبوده آن

 ةمنطق در که است بزرگراهی و آزادراهی ارتباطی های شبکه شد تأکید بر آن نیز نظری متون در که دیگری عامل

 دهندگی توضیح میزانبیشتربودن  وجود با ه است کهشد سنجیده آن در مقایسه با جمعیت توزیع وده، آزمو تهران شهری کالن

 عامل دو از ناشی امر این شد اشاره نیز متن در که گونه همان. است( 29/0) ینیپا عددی مقدار آن از نظر شهر، مرکز از آن

 از استفاده با توان می را اول حالت .شده استفاده های مدل نبودن مناسب و دسترس در های داده بودن  مقیاس بزرگ ؛است اساسی

 .گنجد نمی مقاله این در که استنیازمند  گسترده روشی ةتوسعبه  دوم مورد اما کرد، حل کوچک مقیاس با های داده

 وجود بخش این در که مشکالتی ترین اصلی از یکی و است فعالیتی زیرمراکز جمعیت، توزیع برمؤثر  عامل سومین

 نتایج آن بودن اختیاری زیادی حد تا و ندارد وجود آن برای استانداردی روش زیرا ؛است زیرمراکزاین  شناسایی دارد،

 با متناسب و ترکیبی های روش از پژوهش این در ،اینوجود  با. دهد می نشان مختلف شهری کالن مناطق در را متفاوتی

 شهر، اسالم کرج، :داد نشان را تهران از غیر فعالیتی مرکز شش آن نتایج که شد استفاده تهران شهری کالن ةمنطق

 باالتر بسیار مدل دهندگی توضیح مراکز این تا فاصله و جمعیت توزیع ةرابط تحلیل با. ری و ورامین باقرشهر، شهر، نسیم

R= 5/0) بود پیشین حالت دو از
 به تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت توزیع ساختار که است آن از حاکی امر این(. 1

 است این دارد وجود بخش این روشی ةحوز در که مشکالتی از دیگر یکی. است کرده حرکت چندمرکزی الگوی سمت

 رو این از ؛نیست ارزیابی قابل مراکز از یکهر اثر جغرافیایی تفاوت و است پارامتریک نوع از شده استفاده مدل که

 در که وزنی جغرافیایی رگرسیون مدل ،دیگر سوی از. دارد بسزایی تأثیر آن نتایج در مدل متغیرهای درونی همبستگی

 .نیست خطی الزاماً شده بررسی متغیر تغییرات که یدرحال ،است خطی نوع از شود می استفاده ها پژوهش

 یک براساس جمعیت توزیع گفته، پیش گانه سه عوامل اثرگذاری میزان تحلیل بر مبنی پژوهش هدف پیرو پایان، در

R= 4/0) مدل توضیحی یکفایت بی وجود با آن ةنتیج. شد یدهسنج چندمتغیره مدل
 مناطق مشابه مطالعات در مقایسه با( 1

 زیرمراکز و شهر مرکز فضایی ساختار توضیح در راهی بزرگ و آزادراهی های شبکه نقش بودن پررنگ دیگر، شهری کالن

 زیرمراکز سپس( t= 05/5) ارتباطی های شبکه را فضایی ساختار بر تأثیر بیشترین ،ایناساس  بر. دهد می نشان را فعالیتی

 ةمنطق جمعیت توزیع ساختاردهد  می  نشان امر این. است داشته( t=35/0) شهر مرکز انتها در و( t=29/2) فعالیتی

 موجود وضع ،دیگر بیان به ؛کرد مشاهده آن در را چندمرکزیت از حدی توان می و دارد کریدوری ساختاری، شهری کالن

 در ای هسته تمرکز و راهیگبزر و آزادراهی های شبکه مسیر در کریدوری صورت به شهری کالن ةمنطق فضایی ساختار

 دهد می نشان نیز رگرسیونی های مدل و نیست معلولی و علت ةرابط ةدهند نشان الزاماً امر این. است زیرمراکز پیرامون

 .کند نمی تعیین را رابطه جهت و دارد وجود معناداری ةرابط ها آن بین

  زیر است: مواردة دنده نشان پژوهش این نتایج

 باید ای توسعه های سیاست و دارد خود در را چندمرکزیت از حدی تهران شهری کالن ةمنطق جمعیت فضایی ساختار. 2

 . دنرسانب مدد چندمرکزی الگوی گیری شکل به تا باشند داشته انطباق هم با فعالیتی و جمعیتی ساختارکه  بگیرد شکل ای گونه به

 شایسته ،بنابراین ؛دهد می توضیح شهری کالن ةمنطق در را جمعیت تراکم تغییر از درصد 40 ارتباطی های شبکه. 1

 از ناشی جمعیتی تغییرات بینی پیش به نوینی فصل ،جدید راه های شبکه ةتوسع و ایجاد سنجی امکان مطالعات در که است

 . یابد اختصاص آن

 های هستهدهندة  ممکن است نشان که اند شده شناسایی تهران شهری کالن ةمنطق در فعالیتی زیرمراکز تعدادی. 4

 .باشند جمعیت جذب بالقوه
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