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 ه:چکید
 .هسکتند یتیمرکزاز مدل تک  یناش یهایتعادل و رفع کاست جادیا یبرا یپاسخ ،یچندمرکز یشهر یهامنطقه

، انکداز هک  رکرار فرفته یکمک ةفاصلبا نسبتاً برابر که  یتیو جمع ییفضا یها، مراکز با اندازهمدل چندمرکزیتیدر 

 بکا مکمکل همکراه یهکاتیفعال ،ینکر ا یکیافزااز ه  یمنکدو بکا بهره دهنکدرا میمنسج   یامجموعه لیتشک

اسکتا  مازنکدرا   اصکلیشکهر ازجملکه مراککز بابل، آمکل و رام  ،یسار یدارند. شهرها گریکدیبا  یریپذررابت

بکرای  کپارچهی ییبرنامه توسعه فضامحدوده دریق و در پی آ  نبود نبود  ،یاصل مسألة خصوص،  نیدر اباشند؛ می

 تیکفیصورت ناهماهنگ و بکا کهمنطقه ب اسیکال  در مق یهایاز کاربر یاریبس  ،که در نتیجة آ ،این منطقه است

در  یرکاعع و منسکجم یریف یتصکم نیاصال وجود ندارند. همچن ایاند مجموعه پراکنده شده نیدر سطح ا نییپا

و اسکتفاده  هیکرویبک یهانشده است و هر روزه شکاهد سکاخت و سکاز یمنطقه شهر نیا ستیز طیخصوص مح

عکور در این راستا پژوهش حاضر، به کم  روش تحلیل جریا ، مدل جاذبه و همین . یآ  هست یادرست از اراضن

ای برای منطقه شکهری چنکدمرکزی مازنکدرا  محاسبة ردرت پیوند بین شهرهای استا  با مراکز اصلی، محدوده

ریزی فردد و پیشرفت منطقکه را ه برنامههای منسج  برای این محدودارامه داده است که به واسطة این امر، برنامه

شکده عبکق های معینبه همراه داشته باشد. محدودة نهایی منطقة شهری چندمرکزی مازندرا  با بررسی شاخص

و ارامکه   یترسک ArcGISافزار ها توسط نرمو نقشهآمده از بخش شناخت، مشخص دستمبانی نظری و اعالعات به

زاده عبکدا،، دابودشکت، زرفرمحلکه، امام، آمل ،شهر، بابلرام  ،یسار یشهرها است که این محدوده شامل شده

 .باشدمی دورودا یهوالر و م نییارعه، پا بار،یجو اکال،یک شهر،یهاد رکال،یفتاب، ام
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 مقدمه

های ناشیی از میدل ، پاسخی برای ایجاد تعادل و رفع نقص و کاستی1هری چندمرکزیهای شمنطقه

های فضیایی و ، مراکز با اندازه3. در مدل چندمرکزیتی(ESPON, 2004: 45)هستند 2مرکزیتیتک

طور هماهنی  دهند که بهای را میجمعیتی نسبتاً برابر که فاصله کمی باهم دارند، تشکیل مجموعه

های مکمیل همیراه افزایی انرژی، فعالیتمندی از همیکدیگر در ارتباط هستند و با بهرهو منسجم با 

 & Kloosterman & Musterd, 2001; Meijers, 2005; Hallپذیری با یکیدیگر دارنید)رقابت

Pain, 2006 اند به این نتیجه رسیده ایعلوم منطقه یدر زمینه پردازاننظریه(. همچنین محققان و

ها، ها هسیتند کیه در مقایسیه بیا روسیتا و شیهرهای شهری نیز فرم جدیدی از سکونتگاهقهکه منط

طلبند. این منیاط،، هایی از نظر ساختاری و عملکردی دارند و رویکردهای مختص خود را میتفاوت

های توسیعه را ممکین سیاخته ای دارند که تکثیر و باز توزییع مللفیههای بالقوهها و پتانسیلویژگی

ای که عملی شدن آن در گام نخست، درگرو شیناخت و تعییین صیحیح محیدوده توان نهفتهاست. 

توانید بنابراین آنچه می .ریزی و اعمال مدیریت متناسب برای آن استشهری و سپس برنامه منطقه

های شهری را تسهیل کند، ارائه تعریفیی مناسیب از ایین ریزی و مدیریت مطلوب منطقهروند برنامه

های میورد های تبیین و تعیین محیدودهها و روشو نیز دستیابی به معیارها، شاخص ط، شهرینام

ها بررسیی ییِاییجغراف اسیعالوه بر موضوع مقدرواقع  (.2: 1332)شیخی و عظیمی، هاستعمل آن

بیوده  یموضیوع مهمی تاکنون زین منطقه شهری چندمرکزیگیری ، اندازهدر خصوص چندمرکزیتی

 (.Kwon & Seo, 2018: 2)است

شیهر، ازجملیه مراکیز فعیال اسیتان مازنیدران هسیتند کیه بابیل، آمیل و قائم ،یسیار یشهرها

در  یچنیدمرکز یمجموعیه شیهر کیی لیو تشیک باشیندیرا دارا می یتیمدل چندمرکز یهایژگیو

نبییود  ،یاصییل مسییةل  خصییوص،  نییی(. در ا1331و همکییاران،  یانیید)لطفرا داده یامنطقییه اسیییمق

ناهماهنی   طیاز مراکز در شرا کیهر  یافزا، عملکرد مستقل و مجزاطور هممشترک به یهاتیفعال

برنامیه نبیود  جیهیو در نت یچندمرکز یمنطقه شهر نیا یمراکز، نبود محدوده مشخص برا گریبا د

منطقیه  یمحیدوده بیرا ،یو تدق نیی. در واقع با تعردیگینشةت م کپارچهیمنسجم و  ییتوسعه فضا

آن وجیود  یمنسیجم بیرا یریگمیو تصیم تیریمد ،یزیرمازندران، امکان برنامه یندمرکزچ یشهر

 کییعنیوان آن بیه یمجموعه شده و ارتقا نیمراکز ا ییافزاهم تیاز قابل یمنددارد که موجب بهره

هیا در مناسیب آن ییکیالن و جانمیا یهیایکیاربردر خصوص  حیصح یزیرو برنامه یقطب اقتصاد

 ا به دنبال دارد. سطح مجموعه ر

                                                           
1. PUR (Polycentric Urban Regions) 

2. Monocentric Model 

3. Polycentricity Model 
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سرزمین توسط مشیاوران سیتیران،  یورهمچون طرح بهره یاریها و اسناد بسطرح رباز،یاز د اگرچه

(، 1303مازندران و طرح پایه مقدماتی آمایش سرزمین) -گیالن  یاطرح کالبدی ملی، طرح منطقه

اند، امیا در نظر گرفته شهری و سیستمی نسبتاً مرتبط یمنطقه کیعنوان محدوده را همواره به نیا

 نییتوسیعه ا یبیرا یمنسیجم و وادید یزیربرنامیه طیورنیمشیخص و هم ةتاکنون مرز و محیدود

پیژوهش  نییدر ا ن،ی(. بنیابرا1333 ،ینشده است)زبردست و شیهاب یریگمیو تصم ،یمجموعه، تدق

 یچنیدمرکز یمنطقیه شیهر ةمحیدود ،ییو توسیعه فضیا کپارچیهی تیریشده است جهت مد یسع

 گردد. ،یمجموعه، تدق نیو شناخت از ا یتیچندمرکز فیبه تعر هازندران با توجم

 

 مبانی نظری

 یچندمرکز یمنطقه شهر مفهوم

در دیال  توجهیطور قابیلهای اخیر، این دیدگاه که مناط، شیهری در سرتاسیر جهیان، بیهدر دهه

 ،1331(. از سیال Scott et al., 2001)گرفته اسیتتبدیل به ساختاری چندمرکزی هستند، شکل

آمیده اسیت  دییپد هوم منطقه چنیدمرکزیبا تمرکز بر مفبسیاری  یاسیو س یگسترده علم نظریات

(Burger & Meijers, 2012)  یچندمرکز یایاغلب به مزا ،بارهی دراینطورکلی مبادث نظربهکه 

زنظیر . ا(Lambooy, 1998; Clark et al., 1994)گذارنیدیصیحه می یدر مقابل مدل تک مرکیز

اشیتغال و  ایی تیمتوازن جمع عیمعموالً باهدف توز چندمرکزیتینظر از ابعاد آن، صرف ی نیزمفهوم

(. )جیدول Kwon & Seo, 2018: 2گییرد)شیکل میکاالهیا  ایافراد  خروجی و ورودیهای جریان

 (1شماره 
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 پردازانتعریف منطقه شهری چندمرکزی از دیدگاه نظریه -1جدول 
 تعریف منطقه شهری چندمرکزی سال پردازنظریه

کلوسییییییییترمن و 
 همکاران

2881 :111 

اند کیه هیم بیه جوار تشکیل یافتهای از شهرهای هممناط، چندمرکزی از مجموعه
لحاظ تاریخی و هم به لحاظ اداری و سیاسی از یکدیگر مستقل هستند. این شهرها 

انیید و ردهخوبی بییا یکییدیگر پیونیید خوهای مناسییب، بییهی زیرسییاختوسیییلهبه
های دیگیر در مراتب روشنی را به لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جنبیهسلسله

 دهند.میان خود نشان نمی

 913: 2880 فلوریدا و همکاران
های کرانیهای از شیهرها و پسمجموعیه یکپارچیهمنطقه شیهری چنیدمرکزی بیه 

 آن تخصییص داده ای کمتیر در درونتواند بیا هزینیهای که کار و سرمایه میدومه
 شود.شود، گفته می

 3: 2881 1پینهال و 
در مجیزا امیا  فیزیکییشهر، ازنظیر  18تا  18 نیبمنطقه شهری چندمرکزی یعنی 

یا چند مرکز شهری هستند  کای در اطراف یصورت خوشهبه، شبکه عملکردی کی
 عملکرد ادغامی جدید دارند. کقدرت عظیم اقتصادی از ی کو ی

 2881 2رزجمی

تر هستند، به این معنا کیه از ایخوشه ،چندمرکزی ی شهریمنطقه کیشهرها در 
و خیلیی هیم نزدییک  (سیاعت سیفر کیدر ددود  معموالً)هم خیلی دور نیستند 

از شهرها  کیچنین هیچی شهری نامیده شوند. هممجموعه کینیستند که بتوانند 
ا با مراکز شهری و مقیاس هکنش هایی چون ساختار جمعیت، مقیاس میاناز جنبه
 .گرایی بر دیگر شهرهای منطقه مسلط نیستند تخصص

 1331 شمسی و زیاری
نخست  چیو هباشند اندازه هم یطور متوازنشهرها بهدر منطقه شهری چندمرکزی، 

طور همگین و متیوازن در شیهرها بیهو  منطقه مفروض نباشد کیدر سطح  یشهر
 .شده باشندتوزیع نیپهنه سرزم

 2811 3وی

 از شیهرها هسیتند کیه ازلحیاظ  یمتشیکل از تعیداد مناط، شهری چندمرکزی
 مجزایند. یخیتار

،  ی، اقتصیاد یاسیهای سو واضح هستند که در جنبه شرویشهر پ کیها فاقد آن -
تعیداد  نیشتریب یشهرها دارا نیاز ا یکیناچار )گرچه ، به باشدو ... داکم  یفرهنگ
 است(. ینساکن

 یاقتصاد یکل تیاهم یااند که ازنظر اندازه شدهشهر بزرگ تشکیل ید کماز تعدا -
 کوچک. رشه یمراه تعداده ندارند، به گریکدیبا  یتفاوت چندان

بیه  کییوبیش نزدکمساختار چندمرکزی، دهنده تشکیل یمردله بعد، شهرها در -
 اند.کشور متمرکزشده کیقسمت خاص از  کی، در نیو بنابرا یکدیگرند

 1988 نظیم توسط نگارنده بر اساس مبانی نظری،ت

 
منظور دستیابی به اهداف یا منافع مشیترک، تیوان و های مشابه بهکه شهرهایی با ویژگیدرواقع وقتی

کند. عالوه بیر ایین، های مقیاس را ایجاد مینیروهای خود را هم سو و یکپارچه کنند، این مشارکت، صرفه
هیای مشیابه نییز ماننید ضیعف اقتصیادی، نییاز بیه ه با مشیکالت ییا چالشتوانند هنگام مواجشهرها می

ونقل عمومی کارآمد یا دفع ضیایعات بیا یکیدیگر همکیاری کننید. و در نیوع دیگیر منیاط، شیهری دمل

                                                           
1. Hall and Pain 

2. Meijers 

3. You 



 03  /  (6 ، )پیاپی0011پاییز ، سوم شماره، دوم / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... تعیین محدودة منطقه شهری

 

کننید و پیذیرای تسیهیالت شیهری، های اقتصادی مختلفی را ایفا میچندمرکزی، شهرهای مستقل نقش
(. 31: 1333و عملکردهیای مکمیل باشند)زبردسیت و شیهابی شیهمیری،  های سکونتیها، محیطفعالیت

همچنین اعتقاد بر این است که شهرهای موجود در مناط، شهری چندمرکزی، بیشتر دالیت رقیابتی بیا 
هیای اقتصیادی و دلیل توسعه یکپارچه در این مناط،، کمتر با مسائلی همچون نابرابرییکدیگر دارند و به

 (.Meijers, 2013: 9وجود جرم درگیر هستند) اجتماعی و درنتیجه
 

 های تعیین محدوده منطقه شهری چندمرکزیروش

امیا  ؛اسیت یای طیوالنسیابقه یدارا ی،شیهر عیسیاختار شیا کییعنوان چنیدمرکزی بیه یمنطقه شیهر
دو دهیه گذشیته  یطی ای نیدارد وآن، سیابق  دیرینیهدر  یتعامل اساس یرسم زیتصویرسازی منظم و آنال

های متنوعی بیرای تعییین محیدوده (. باوجود این ، روشVasanen, 2012) بحث قرار گرفته است مورد
اسیت. ازنظیر برخیی  و موردمطالعیه قیرار گرفتیه منطقه شهری چندمرکزی توسط محققیان ارائیه شیده

، یکیمورفولیوژ یاز سیاختارها ،یچنیدمرکز شهری مناط، یریگو اندازه یسازمفهوم یبراگران، پژوهش
مراکیز(  گیریبیا د یادار یهایهمکار ای یامنطقه تیمثال هوعنوان)به شتریو بعضاً ابعاد ب یروابط کارکرد

 یهیاتوانید روشمراکیز می یداخلی ییاییبیا توجیه بیه پو یوجود، هر مطالعه تجربشود. بااینیاستفاده م
 (.Aydan Sat, 2017 1:را دنبال کند) یمختلف

کنید. مطرح می (1311) 1را گالسون مرزهای مناط، شهریط با تعیین های مرتبیکی از اولین نگرش
عدم ثبات و متغیر بیودن ایین  ویژگی دارد: سهها، تعیین مرز این نوع محدوده او بر این باور بوده است که

تغیییر  سیرانجام،افزایش تجهیزات و امکانات منطقه، تغییر منیابع توسیعه و  به دلیلمرزها در طول زمان 
 ،درواقیع» معتقد بوده است کیه این مرزها امعدم قطعیت و ابههمچنین در خصوص  .ای ارتباطاتهشبکه

های فرهنگیی، روانیی، مرزهای مناط، عملکردی تحت تةثیر تجربیه فضیایی میردم و همچنیین برداشیت
. مشیخص کنید خیط و میرز دقیی، را کیی اینکیه دهند تیابیشتر جهت را نشان می ،اقتصادی و تاریخی

، الزامیاً انطبیان ندارنید و در ایین مرزهای عملکردی با مرزهایی مانند مرزهیای سیاسیی و اداریهمچنین 
اداری بیه  -که مرزهیییای سییییاسیمرزهای عملکردی از تغییرپذیری بیشتری برخوردارند دردالی راستا،

نزدیک شیدن ، باشند. اگرچهرا میپذیری کمتری از مرزهای عملکردی دات اجییرایی، انعطافالعلت مشک
بییه نقییل از  Glasson,1975) «ها داردریزینییوع مییرز اهمیییت زیییادی در کییارایی برنامییه دواییین 

 (.1313اطهاری،

تحیرک و  اشیتغال ،تییجمع عییماننید توز یهای ذات، با استفاده از ویژگییاز مطالعات تجرب یاریبس
مییزان ، (وآمید افیرادرفت یطور خیاص الگوهیابیه) منطقهمشخص  هایکانون نیمحصوالت ب ایساکنان 

 ,McDonald & McMillenدهنید)وتحلیل قیرار میتمرکز مناط، شهری چندمرکزی را مورد تجزییه

                                                           
1. Glasson 
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1990;Burger et al., 2011;Parr, 2007;Ogden, 1978 .)اشیتغال تیا  یو الگوهیا تییاگرچیه جمع
امیا نیواقص اسیت،  ی چنیدمرکزیدر کیل منطقیه شیهر یعملکیرد یهیاو تعامیل وندهایپ انگریب یدد
سیاختار  یابییارز ی، بیرانیوجیود دارد. بنیابرا ریروزرسانی با تةخپذیری و بهتوجهی مانند عدم انعطافقابل
 .(Wang et al., 2020: 2)تر استتر و جامع، دقی،ایهای پوبه داده ازیشهرها، نکالن یمکان

 یتلفین همیراه، ردپاهیا یهیاهو دسیتگا 1یابیتیروزافزون سنسورهای موقع شیبا افزا امروزهاگرچه، 
 نییشیود کیه اآوری میجمع یهای اجتماعونقل و رسانهتوسط مسئوالن دمل یساکنان شهر یتالیجید

 یشیود. ردپیا یابییزار اترییو پو یصیورت کمیبه یبیودن منطقیه شیهر ید تا چندمرکزگردیامر باعث م
 نیبی یو عملکرد یکیلکه روابط مورفولوژدهد بیها را نشان متحرک آن یتنها الگوهاساکنان نه یتالیجید

دهید ینشیان می یتحیرک انسیان یالگوهیا یو مکیان یزمان ازنظر منظم بودن لیدلبه زیمبدأ و مقصد را ن
(Gonzalez, 2008). 

عملکیردی و شیناخت روابیط فضیایی  شهری مناط، تعیین محدودههای رایج برای روشطورکلی، به
 ,Giuliano & Small)2روش بیرش)میدل جاذبیه،  های کمیروش توان بهموجود در این مناط، را می

 ,J. F. McDonald)3هیاقلیه ییشناسیا ،(Gaschet, 2002؛  Anderson & Bogart, 2001؛   1991

1990  & McMillen ؛Craig & Ng, 2001 ؛Ikonomou, 2011)  جامعیییه  صیتشیییخو
)اقتصادی، شغلی، بازرگانی و جریانتحلیل  (،Zhong et al., 2014; Nelson & Rae, 2016)9ایشبکه

و  )اجتماعی و پییراکنش جمعیییت و فعالیییت(کالبیدی– ، جغرافییاییمیالی، سیاسییی و اداری و خییدماتی(
بنیدی طبقه )تراکم ساختمانی و پیوستگی کالبدی(های تعیین ددود بر اساس نقشه یا عکس هواییروش
های ریاضیی کشف روابط و قانونمنیدیبر  با تمرکز های کمیدر روش (.0: 1332)شیخی و عظیمی،  کرد

رفتیار  ةبینیی نحیوویژه روابط مرکز بیا نیوادی پیرامیونی و نییز پیشداکم بر تغییر و تحوالت مناط، و به
 محدوده تعیین گردد.  شود، سعی میساکنان در برقراری این روابط

 ،هیاآن یو مرزهیا مراکیزاد تعدبرای تعیین  انتخاب روشبین باید در نظر داشت که درنهایت، در این 
کیه  کیردباید توجیه همچنین  .(Blageanu, 2015:33)شودمی تیها هدااغلب با در دسترس بودن داده

و  اسیتبه شرایط ویژه فضیای شیهری  ، وابستههای تبیین محدوده منطقه شهرینتخاب روش و شاخصا
کنید. ریزان تبعییت میذهنی برنامه یهاگرایشتفکرات و های این فضا و همچنین از امکانات و محدودیت

)شییخی و عظیمیی، توان صرفاً روش ویژه و تمیام شیمول را تعییین کردکشور نمی کیبنابراین دتی در 
1332 :1.) 
 

                                                           
1. GPS 

2. Cut-Off Method 

3. Identification of Peaks 

4. Network Community Detection 
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 پیشینة تحقیق

کییه بییه توافیی، الیپزییی   1339پییس از پیییدایش مفهییوم منطقییه شییهری چنییدمرکزی در سییال 
موضیوع راییج و گسیترده در اسیناد برنامیه بیدل  کیاین اصطالح، به ، (ESPON,2004:45)گرددبرمی

 سیتمیس نییا فییدر تعر یاز مطالعیات سیع یپس، بخش زیادازآنو  (113: 1331 ،یاریو ز یشد)شمس
 یمحیدوده منطقیه شیهر نیییو تع یریگانیدازه  نییخصیوص پیژوهش در زم دراگرچیه،  دارنید. یشهر

 اسییموضیوع و در مق نییبیر ا ماًیت کیه مسیتقانجام شده اس یامحدود مطالعه اریتعداد بس ،یچندمرکز
درواقیع (. Vasanen, 2013؛  Maly, 2016؛  Sykora & Muliček, 2009متمرکیز باشید) یامنطقیه

امیا  ؛اسیت یای طیوالنسیابقه یدارا ی،شیهر عیسیاختار شیا کییعنوان چنیدمرکزی بیه یمنطقه شیهر
 ای نیدارد وی دیرینهچندمرکزی، سابقه یدر منطقه شهر یتعامل اساس یرسم زیتصویرسازی منظم و آنال

 (.Vasanen, 2012)شده است تبدیل یقاتیمرکز تحق کیدو دهه گذشته به  یط
اندازه جمعیت و مییزان ازجمله  هاییاریاروپا، مع در توسعه چندمرکزی یی الگویشناساتازگی برای به

ریزی فضیایی اروپیا منتشیر برنامیهاز شبکه بیازنگری  گزارش کیدر  کهشده  استفادهتعامالت بین مراکز 
شیهری ونقیل بیناز شیبکه دمل (2811)و همکیاران  1یلی طورهمین .(ESPON, 2016) گردیده است

تیةثیر  بررسی  . در مطالعاندکردهاستفاده  یهرش چندمرکزیگیری اندازه یبرا نیبزرگ چ یشهرها میان
 یهیاداده ( انجام شده است نییز،2810) 2کوون و سو ی که توسطشهر یبر عملکرد اقتصاد چندمرکزیتی
، نی. بنیابراانیدمورد استفاده قیرار گرفتهدر کره  منطقه شهری چندمرکزی ییشناسا یبرا یکیگردش تراف

 یدسترسی یاییویژه با مزامناط،، بهاین نوع  ییدر شناسا ی چندمرکزی،در مناط، شهر یکیتراف یالگوها
درکیت  یالگوهیا از (2009)و همکیاران  3راثهمچنیین  لثر است.م عیروزرسانی سرباال و به یهابه داده

 .اندبهره بردهآشکار ساختن ساختار لندن  یدر متروها برا رتبر اساس استفاده از کا یفرد

نیز جهت ایجاد امکان مقایسه مناط، عملکیردی در کشیورهای  9سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
بیه تعرییف روشیی جهیت مشیخص کیردن محیدوده منیاط،  تر، اقیدامدقی،گیری هرچه عضو و تصمیم

و  یشیهر مراکز نیبا مشاهده روابط ب روش به این صورت است که نیاچندمرکزی عملکردی کرده است؛ 
 تجمعیی از %11از  شیکه بیشیود. درصیورتیوآمد انجام میرفت یهااستفاده از اطالعات موجود در داده

در  کپارچیهی یدو هسته شهر ، آنوآمد کنندرفت گریدر هسته دکار  یها برااز هسته کیمحل اقامت هر 
 (.OECD, 2013آیند)دساب میمنطقه شهری چندمرکزی به کی از یشوند و بخشنظر گرفته می
ای چندمرکزی در شرن رومانی است، بررسی شده اسیت. ایین ای دیگر، مولداوی که منطقهدر مطالعه

هیای زیتی و تقویت اقتصیاد منطقیه موفی، بیه برقیراری همکاریمنطقه که با استفاده از ویژگی چندمرک

                                                           
1. Li 

2. Kwon and Seo 

3. Ross 

4. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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و  تییتیراکم جمع واشیتغال  زانییوتحلیل متجزییه ها از طری،فرامرزی شده، تعداد مراکزش و ددود آن
های اجتماعی میورد تحلییل گردیده است. در این راستا، شبکهبین مراکز انجام  اناتیجرهمچنین بررسی 

هیای اکتشیافی مکیانی کیه وتحلیل دادهاند. همچنین تجزییهای اصلی شناسایی شدههاند و گرهقرار گرفته
 یاکتشیاف یهیاوتحلیل دادهتجزییهشده اسیت. اگرچیه  شود، انجامبررسی همبستگی مکانی را شامل می

 یمکیان یوادیدها نیو جهت روابط ب تیاشتغال است، اما ماه یربناهایز ییدر شناسا دیمف یابزار ییفضا
 ,Blageanu)اسیت چنیدمرکزی ینسبتاً مورفولوژیکی از الگوها فیتوص کی نیگیرد. بنابرانظر نمیرا در 

2015). 
جنوبی دارای چندین منطقه با ماهیت چندمرکزی است و پژوهشی در خصوص تعیین  همچنین کره

 اسیتفاده ایجامعه شیبکه صیتشخ از روش محدوده عملکردی این مناط، چندمرکزی صورت گرفته که

 Zhong)اندای استفاده کردهمنطقه یساختارها افتنی یبرا شروازاین قاتیتحق یبرخ راًیاخ و شده است

et al., 2014; Nelson & Rae, 2016)یبیرا ایجامعیه شیبکه صیاسیتفاده از روش تشیخ لیی. دل 
 هقیمنط کییبیه شیهر کیدام  نکهیا نییتع یبرای گونه فرضاست که هیچ نیا مناط، عملکردی ییشناسا

نییز  1محیل کیار-بیه-سیفر هییناد کیردیرو همچنین در این نمونیه موردمطالعیه،تعل، دارد، وجود ندارد. 
 آسیتانه عنوانبیه مرکیز بیه وآمیدهارفت %11طورکلی از بیهمورداستفاده قرار گرفته است. ایین رویکیرد، 

ازجملیه  جابجیاییه مربوط بی یهادر کره، داده مناط، عملکردی ییشناسا کند. درواقع جهتمی استفاده
 شیدهاستفاده 2داده سیفر کیره گاهیها از پاشهرها و شهرستان نیدر ب رهی، اوقات فراغت و غدیمسافرت، خر

 .(Kwon & Seo, 2018) است

ای واقیع در (، ووجیان ، منطقه2828های وان  و همکاران)در نمونه مورد مطالع  دیگر، طب، بررسی
های نیوینی همچیون که برای تشخیص محیدوده آن، از شیاخصکشور چین با ماهیت چندمرکزی است 

های اینترنتیی و دیگیر ردپاهیای های همراه یا بررسی مسیر تیردد تاکسیییابی تلفنسانسورهای موقعیت
روزافیزون سانسیورهای  شیامیروزه بیا افیزادیجیتالی استفاده کرده اسیت. ایین مطالعیه اذعیان دارد کیه 

توسیط  یسیاکنان شیهر یدر زمیان واقعی یتیالیجید یهمیراه، ردپاهیا های تلفینیابی و دستگاهموقعیت
د تیا گیردامر باعث میی نیشود که اآوری میجمع یهای اجتماعرسانهافزارهای نرمونقل و مسئوالن دمل

 د.قرار گیر یابیزار مورد اتریو پو یصورت کمبه یبودن منطقه شهر چندمرکزی
دهید بلکیه روابیط مورفولیوژیکی و ها را نشیان میتحرک آن یتنها الگوهاساکنان نه یتالیجید یردپا
 یتحیرک انسیان یالگوهیا یقیو یو مکیان یمنظم بیودن زمیان لیبه دل زیمبدأ و مقصد را ن نیب یعملکرد

هفتیه  یمثال، درکت منظم مردم در روزهیاعنوان. به(Gonzalez & Hidalgo, 2008کند)مشخص می
زییاد منیاط، آخیر هفتیه  ادتمالافتد. مقصد بیهل شهر اتفان میو محل کار در داخ یمسکون اط،من نیب

                                                           
1. Travel-To-Work Area Approach 

2. KTDB 
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تواننید از می یای و روابیط عملکیردمنطقیه درونهیر دو اتصیاالت  نیاسیت. بنیابرا یو سیرگرم یحیتفر
 یژگییو و یتحیرک انسیان یالگوهیا اییپو تیبا استفاده از ماه شوند. یناش یشهر یتحرک انسان یالگوها

خوبی را بیه یعملکرد شهر عیتوزای و منطقه ریتواند اتصاالت زها میآن بیرکنقاط موردنظر، ت یعملکرد
   .(Wang et al., 2020)نشان دهد
انید و محیدوده در نظیر گرفته نیییتع یکیه بیرا ییهاشاخص یبندتجارب و جمع نیا یکل یبا بررس

پیژوهش و  نییا یلعهمطا ها در منطقه مورداز شاخص کیهر یو سازگار تیدر نظر گرفتن اولو نیهمچن
جهیت شیناخت  ازییمیورد ن یهاشیاخص ،یدر تیدق یاطالعات، سیع یدر خصوص گردآور هاتیمحدود

 ،یتجیار ی،اقتصاد یوندهایپ ب،یترت نیمحدوده شده است. بد نییتع یمنطقه و انتخاب روش مناسب برا
مراکیز  نیبی یاجیادهو  یاجتماع ،یهنر ،یدرمان یبهداشت ،یمهاجرت ،یمذهب ،ی، آموزشیورزش ،یفرهنگ
 یچنیدمرکز یمحدوده منطقیه شیهر رو نیو از ا گردندیم یبررس زیاطراف ن یبا شهرها و روستاها یاصل

 .شودیم نییمازندران تع
 

 روش تحقیق

سیاری، )شیهر بیزرگ چهار شامل  شهری چندمرکزی مازندران است که منطقهدوزة تحقی، این مطالعه، 
کیه تقریبیاً در بخیش  اسیت تر اسیتان مازنیدرانشهر متوسط و کوچیک و چندین (شهربابل، آمل و قائم

با در نظر داشیتن اطالعیات و آمیار موجیود و در دسیترس، محیدوده منطقیه . اندشده مرکزی استان واقع
هیای کمیی آمده است. چراکه روشدستهای کمی و کیفی بهشهری چندمرکزی مازندران از طری، روش

ورسیوم، های ریاضی، قادر به تشخیص برخی روابیط همچیون آدابت و فرمولتنهایی بر اساس محاسبابه
مندی از روشی کیفی در کنار کمی است تیا تحلییل تخصصیی مذهبی و توپوگرافی نیستند و نیاز به بهره

ی ابعاد، در تعیین محدوده دخیل باشد. در این راستا، روش تحقیی، از سیه گیام نیز با در نظر داشتن همه
 شده است: زیر تشکیل

های ابعیاد اجتمیاعی عنوان یک روش کیفی، جریان(: در گام نخست، با استفاده از تحلیل جریان به1)
خیدماتی( بیین چهیار مرکیز -تجیارت-اداری( و اقتصادی )اشتغال-ورسومآداب-مذهبی-ازدواج-)مهاجرت

 اند.اصلی و دیگر مراکز جمعیتی استان موردبررسی قرار گرفته
عنوان یک روش کمی، دامنه جاذبیه هرکیدام از چهیار گیری از مدل جاذبه بهم، با بهره(: در گام دو2)

انید، بیا هیا در ارتبیاط بودههیا بیا آنمرکز اصلی نسبت به شهرها و روسیتاهایی کیه طبی، تحلییل جریان
 آمده است.دستهای جمعیت و فاصله بهکارگیری شاخصبه

قدرت پیوند تمامی شهرهای استان با چهار مرکیز اصیلی (: در گام سوم نیز جهت تدقی، محدوده، 3)
 اند.ای و زمان سفر، محاسبه شدههای ظرفیت جادهبا استفاده از شاخص
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شده طب، مبیانی های معیندر انتها، محدودة نهایی منطقه شهری چندمرکزی مازندران با بررسی شاخص
ها توسیط و نقشیهص شیده اسیت آمده از بخش شناخت وضیع موجیود، مشیخدستنظری و اطالعات به

 (2)جدول شماره اند.و ارائه شده میترس ARCGISافزار نرم
 

 های مورداستفاده در تعیین محدوده منطقه شهری چندمرکزی مازندرانشاخص -2جدول 
 اقتصادی اجتماعی زیستمحیط

 توپوگرافی 
 موقعیت جغرافیایی 

 جمعیت 
 اداری 
 مهاجرت 
 ازدواج 
 مذهب 
 ورسومآداب 

 اشتغال 
 تجارت 
 زمان سفر(-فاصله-ای)ظرفیت جادهارتباط جاده 
 بهداشتی(-هنری-تفریحی-دهی)آموزشیخدمات 

   1988 تنظیم توسط نگارنده بر اساس مبانی نظری،

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

اسیتان باشید. های شیمالی اییران میمنطق  مورد مطالعه، بخشی از مرکز استان مازندران یکیی از اسیتان
 31دقیقیه تیا  91درجیه و  31بیین  ییاییدر مختصات جغراف لومترمربع،یک 9/23111ان با وسعت مازندر

دقیقیه طیول شیرقی از  18درجیه و  19دقیقیه تیا  39درجیه و 18دقیقه عیرض شیمالی و  31درجه و 
 3180دهسیتان و  131بخیش،  11شهر،  10شهرستان،  22 یالنهار گرینویچ قرارگرفته است و دارانصف
اسیتان  یطورکل، بیه1331سیال  یبا توجه بیه سرشیمار(. 1331 ی،کشور ماتیتقس شیآما) تاس یآباد

 یسیار یشیهرها بییبیه ترت .اسیت دادهینفیر را در خیود جیا 3203102برابیر بیا  یتییمازندران، جمع
 نیشیتریب ینفیر(، دارا 289313شیهر )نفیر( و قائم 231120نفر(، آمل ) 218211نفر(، بابل ) 383028)

 ینوعو بیه ندیآیدساب مبزرگ مازندران به یاهستند که شهره ی این استانمراکز شهر نیب در تیجمع
 یشیغل یهافرصت شتر،ی. وجود امکانات و خدمات نسبتاً بدهندیم لیاستان را تشک یتیجمع یمراکز اصل

 نییا رد تییجمع شیتریتمرکیز ب لییچهار شهر، از دال نیدر ا هایدیمهم استان و تول یمتعدد، مراکز ادار
   .استها هسته

شیهر چهار شامل  باشد،شهری چندمرکزی مازندران که محدودة مورد نظر در این پژوهش می منطقه
کیه تقریبیاً  اسیت تر استان مازندرانو چندین شهر متوسط و کوچک (شهرساری، بابل، آمل و قائم)بزرگ 

این منطقه، ساختار و نظیام شیهری و خصوصیات محیطی و طبیعی . اندشده در بخش مرکزی استان واقع
هیای که دسترسی آسان به منیابع آبطوریزده، بهفردی را در این پهنه جغرافیایی رقمروستایی منحصربه

گیری ، سییبب تمرکییز و تعییدد مراکیز سییکونتی و فعییالیتی گشییته و مییانع از شییکلزیرزمینییی سیطحی و
هیای جغرافییای فیزیکیی منطقیه، بررسی ویژگی عالوه،بهمراتبی روشن در این منطقه شده است. سلسله
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هیای کیه بخشطوریمنطقیه شیهری چنیدمرکزی اسیت. به کییهای الزم در شرطداکی از وجود پیش
های اصلی چهارگانه، فواصل زمانی و فیزیکیی های ارتباطی در پیرامون هستهمرکزی استان با خل، زمینه

و طیرح آمیایش اسیتان مازنیدران، 1301:13)لطفی، اندگیری این مناط، نشان دادهمناسبی را برای شکل
بیه همیین دهید. ( قیرار می1331)2(و بیاتن1310)1ی قوانین سرانگشتی گدس( که آن را در زمره1331

گرفته را بین بیازیگران اقتصیادی و ی روابط محلی شکلعنوان عاملی که شبکهترتیب، مجاورت فضایی، به
شهری را در طول زمیان بیین مراکیز درت پیوند و تعامالت فضایی بینکند، قتر میسیاسی منطقه پیچیده

(؛ تا آنجیا کیه آسیتان  تقاضیای مراکیز 33:1332)زبردست و شهابی شهمیری، شهری قوت بخشیده است
و سیکونت را در ایین منطقیه ت مهم استان به یکدیگر پیوند خورده و همبستگی عملکردی فعالییشهری 

عالوه بیه. عملکیردی ارگانییک اسیت -نظیام یکپارچیه فضیایی کیگیری امر شکل موجب شد. پیامد این
تةثیرات مثبت این موقعیت فضایی شامل قیمت پایین زمین و نییروی کیار، انسیجام اجتمیاعی و پیشیینه 

ی منطقیه کیعنوان این عوامل، این مجموعه شهری را برای در نظر گرفتن آن به. فرهنگی مشترک است
. همچنین تراکم جمعیتی نسبتاً باالیی که در این منطقه شیهری کندرایط میشهری چندمرکزی واجد ش

های قوی اقتصادی استان بیه شیمار شهر، از هسته چهارمتمرکزشده است و این مسئله که هرکدام از این 
هیا و اسیناد آیند، این منطقه را متمایز از دیگر نقاط استان کرده و همین موضوع سبب شده تا در طرحمی
ی شیهری یکپارچیه نقیش بیازی منطقیه کییعنوان ای، از دیرباز بیهریزی در مقیاس ملی و منطقهنامهبر

 (1(. )شکل شماره1331کند)لطفی و همکاران، 

 
 1988منبع: نگارنده، 

 موقعیت منطقه شهری چندمرکزی مازندران در استان -1شکل 

                                                           
1. Geddes 

2. Batten 
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 های پژوهش و تجزیه و تحلیلیافته

 و ارتصادی های اجتماعیتحلیل جریا 

و نقیاط  یتییمرکیز جمع کیی نیموجیود بی یهیاانیجهیت و شیدت جر ها،انیجر لیدر روش تحل

بیا  انییبا دوزه نفوذ اسیت. هیر جر یددود و ثغور منطقه کاربرد کنندهنییآن تع رامونیپ یتیجمع

در . بیا شودیبر شدتش افزوده م گریشدن به مرکز د کیدور شدن از مرکز از شدتش کاسته و با نزد

بیه دیداقل خیود  انییاست که شدت جر ییجا یتیمرکز جمع کیمحدوده  ،یژگیو نیا ننظر گرفت

 باشیندیمی یمتنوع یاقتصاد یهاتیفعال رندهیاغلب دربرگ یاند ولاز انواع مختلف هاانی. جررسدیم

روزانیه  دیبردسب هدف )مانند خر ایآهن( و راه ایمسافر، کاال، راه  ک،یکه بردسب گونه )مانند تراف

و  یاجتمیاع یتیممکین اسیت میاه هیاانی. جرشیودیم یبندروزانه به محل کار( طبقه وآمدرفت ای

 یارتبیاط ایی( یدولتی یهانیهی)مانند هز یاسیس ای( مارانیب ن،یروزانه محصل انی)مانند جر یخدمات

 صشیاخ ؛یرتبیاطو ا یاطالعات یهاانیجر بیترت نی)مانند تلگراف، تلفن، روزنامه( داشته باشند. بد

 .ندیآیشمار مهب یتیجمع یمتقابل واددها راتیو تةث هاتینشان دادن فعال یبرا یمناسب

های انجیام شیده بیر آمده از اسناد موجود و بررسیدستهای بهدر این پژوهش، با توجه به داده

ن فرهنگیی و اقتصیادی، جهیت تعییی-زیسیتی، اجتمیاعیهای محیطنمون   موردمطالعیه در عرصیه

مهیاجرتی، میذهبی، فرهنگیی، شیغلی، هیای محدوده منطقه شهری چنیدمرکزی مازنیدران، جریان

بیا  شیهر(قائم-آمیل-بابل-)ساریای چهار مرکز اصلیبازرگانی و مالی، اداری، خدماتی و ارتباط جاده

ان موردمطالعه و تحلیل قرار گرفته و هرگونه پیوند اعم از آموزشی، دیگر شهرها و روستاهای اطرافش

بهداشتی، تجارتی، اجتماعی، کاری، تفریحی و ازدواجی که این مراکز با دیگیر شیهرها و روسیتاهای 

توجه در تعیین محدوده، ترین موارد قابل. چراکه یکی از مهماند، مشخص گردیده استاستان داشته

تاهایی است که با این مراکز به هر طریقی در ارتباط هستند و پیوند دارند کیه بررسی شهرها و روس

ای بسیار بین مراکز و این نقاط گشته است؛ به همین سبب بایید در وآمدهای جادهخود موجب رفت

ریزی توسیعه فضیایی مشیترک برایشیان دساب آیند تا برنامهمحدوده منطقه شهری چندمرکزی به

 (3شمارهتدوین گردد.)جدول 

ساری، بابل، آمیل رو، تمامی شهرها و روستاهای استان مازندران که به نحوی با چهار شهر ازاین

 21اند کییه شییامل هییا مشییخص شییدهشییهر در ارتبییاط هسییتند، توسییط تحلیییل جریانو قائم

 -جویبیار -فریم -خیلکوهی -هوالرپایین -کیاسر -سورک -نکا -کالرستم -بهشهر -شهرشهر)خلیل

 -خوشیرودپی -گلوگیاه بابیل -میرزیکال -گتیاب -زرگرمحلیه -امییرکال -شیهرهادی -کیاکال -هارط

 -روستا)تیرتاش و لمراسک 23رینه( و  -گزنک -پول -کجور -چمستان -امامزاده عبداهلل -دابودشت

 -بنیدارخیل -آبیادفرح -آکنید -علیاسمسیکنده -سینگده -کالطیوس -زاغمرز -چلمردی -بنهبیشه
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 -شیهیدآباد -پیپیایین ادمدچالیه -افیروزقراخییل پیایین گنج -قادیکالی بزرگ -آبادماسال -الریم

 کال( است.الدینصالح -جلیکان سفلی -اسکومحله -آبادرئیس -اجبارکال -عزیزک
 

 شهرها و روستاهای هم پیوند با چهار مرکز اصلی -3جدول 
 

 
 

 4931تنظی  بر اساس عرح آمایش استا  مازندرا ، 

 ة دامنه جاذبه مراکز اصلیمحاسب

میورد  نیسیرزم ییرا در سازمان فضیا یانسان یهاتیاز فعال یکه واکنش متقابل تعداد هینظر نیاول

 یکیی طیورنی(. هم139: 1301 ،یو موسو اینمدل جاذبه است )دکمت یتئور دهد،یقرار م یبررس

 نیی. بیر اسیاس اباشدی( موتنینمدل جاذبه)با الهام از قانون  ،یمحدوده عملکرد نییتع یهااز روش

ابیداع نمیوده و   «یلییر امییلیو»روش را  نیکرد. ا نییدو شهر را تع نیب یینقطه جدا توانیمدل م

 نیبا فاصله بی یشهر، رابطه معکوس کی یهابه فروشگاه تیمراجعه جمع زانیفرض کرده است که م

 یافرض، او نقطه نیاهر دارد. از آن ش تیبا تعداد جمع یمیو شهر مورد نظر و رابطه مستق تیجمع

 داییی( ارتبییاط پتیییفاصییله و جرم)جمع ریییکییرد کییه بییه دو متغ شیینهادیبییه نییام نقطییه شکسییت پ

 (.18: 1303وسعت،  یو اوغل یی)رضاکندیم

در وسیط  قیاًیباشند، نقطه شکست دق یدر شبکه شهر کسانیاندازه و سطح  یدو شهر دارا اگر

جیذب و  یتر برادو شهر هم اندازه و هم سطح نباشند، شهر بزرگ نیاما اگر ا شود؛یدو شهر واقع م

صیورت نقطیه  نییتر خواهید بیود. در ااز شهر کوچک یشتریقدرت ب یکنندگان داراکشش مصرف

 نی. اشودیم کیتر نزدو به شهر کوچک ردیگیتر از آن فاصله ماندازه شهر بزرگ ناسبشکست به ت
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 یابییدست یتر خواهد بود. برابزرگ ان،یجذب مشتر یبزرگ برانفوذ شهر  رهیبدان معنا است که دا

 (1)فرمول شماره کرده است: شنهادیرا پ 1فرمول  یلیدو شهر، ر نیبه نقطه شکست ب

 
 جاذبه )نقطه شکست( -1فرمول شماره

 

جمعییت  B ،APو  Aفاصله بیین دو شیهر  A، ABdفاصله نقطه شکست از شهر  AOd که در آن،

(. با استفاده از فرمول فون، شیدت و دامنیه جاذبیه 181: 1301شود )عظیمی، محسوب می A شهر

هیا در هیا بیا آنهرکدام از چهار مرکز اصلی نسبت به شهرها و روستاهایی که طبی، تحلییل جریان

آمده است. ابتدا فاصله تمام نقاط شهری و روستایی که با هرکیدام از مراکیز دستارتباط هستند، به

پاییه جمعییت  1331شهر( پیوند دارند، مشخص شد و سرشماری سال قائم-آمل-بلبا -اصلی)ساری

فاصیله و جمعییت شیهرها و  بنا برتعریف شد و  Excelها قرار داده شد. سپس فرمول مذکور در آن

تعریف شد و بیر  GIS افزارنرمآمد که مجدداً آن اعداد در  دستروستاهای مدنظر، اعداد مختلفی به

هیا در ارتبیاط اط شکست مراکز اصلی منطقه شهری نسبت به نقاط جمعیتی که با آناین اساس، نق

 (2و شکل شماره 9هستند، مشخص گردید.)جدول شماره
 

 های جمعیتی تا نقطه شکست نسبت به مراکز اصلی )کیلومتر(فاصله کانون -9جدول 

 آمل ساری

 جمعیت کانون جمعیتی
تا  فاصله
 مرکز

 )کیلومتر(

فاصله 
کانون 

جمعیتی 
تا نقطه 
 شکست

 جمعیت کانون جمعیتی
تا  فاصله
 مرکز

 )کیلومتر(

فاصله 
کانون 

جمعیتی تا 
نقطه 
 شکست

 0.8 3.18 1110 دابودشت 1.1 8.18 3319 کیاسر

 2.1 8.01 302 رینه 18.3 8.33 313 فریم

 1.1 8.21 31099 محمودآباد 2.1 8.21 32329 جویبار

 1.2 8.11 313 گزنک 3.0 8.21 18331 نکا

 0.3 8.11 18321 ارطه 1.8 8.1 311 پایین هوالر

 0.1 3.22 1133 پیچالهادمدپایین 8.9 8.21 18321 ارطه

 3.9 3.92 2391 شهیدآباد 1.11 8.131 3118 پول

 1.3 8.01 3993 سمسکنده علیا 0.0 9.93 19123 پایین گنج افروز

 1.0 8.31 2211 آبادفرح 1.8 8.1 1311 بندار خیل

 1.1 0.01 1911 آکند 1.8 8.1 3993 سمسکنده علیا

 8.3 2.13 188 آباداسالم 1.8 8.1 2211 آبادفرح

 3.8 1.3 321 آبادرئیس 8.1 3.11 1911 آکند

 1.8 3.1 3398 اسکومحله 9.9 8.19 1221 سنگده
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 1331ر نفوس و مسکن سازمان آما یعموم یسرشمارتنظیم بر اساس 

 

 9.1 2.11 9933 اجبارکال 1.8 8.21 291 قادیکالی بزرگ

 3.18 8.09 1388 الریم 1.1 8.19 9101 قراخیل

 1.8 3.1 133 جلیکان سفلی 0.1 9.91 188 آباداسالم

 8.0 8.189 1111 طوس کال 0.1 8.11 3398 اسکومحله

 9.11 8.110 1311 زاغمرز 3.0 8.11 9933 اجبارکال

 3.12 8.129 3221 تیرتاش و لمراسک 8.3 8.21 1388 الریم

 0.1 8.21 1111 طوس کال
    

 1.1 8.21 1109 چلمردی
    

 1.3 8.21 1311 زاغمرز
    

 1.1 8.111 111 بیشه بنه
    

 0.9 8.12 3221 تیرتاش و لمراسک
    

 شهررام  بابل

 جمعیت کانون جمعیتی
تا  فاصله
 مرکز

 )کیلومتر(

فاصله 
کانون 

جمعیتی 
تا نقطه 
 شکست

 جمعیت کانون جمعیتی
تا  فاصله
 مرکز

 )کیلومتر(

فاصله کانون 
جمعیتی تا 

 شکسته نقط

 3.1 8.29 32329 جویبار 3.1 1.11 3331 زرگر محله

 1.1 8.30 0111 شیرگاه 1.1 1.11 1319 گتاب

 1.1 8.23 311 پایین هوالر 3.1 8.29 010 مرزیکال

 2.8 2.1 18321 ارطه 3.9 8.38 1380 گلوگاه بابل

 3.1 1.23 19123 پایین گنج افروز 2.1 8.22 13311 بابلسر

 1.9 3.91 2391 شهیدآباد 1.2 3.11 0898 کیاکال

 9.3 8.23 1311 بندارخیل 3.3 8.33 30110 کنارفریدون

 1.2 8.23 3993 سمسکنده علیا 3.3 1.13 18321 ارطه

 2.2 8.23 2211 آبادفرح 8.11 8.193 3118 پول

 0.2 0.31 1911 آکند 1.1 3.19 1133 پیچالهادمدپایین

 9.3 8.90 1221 سنگده 8.2 1.18 19123 پایین گنج افروز

 8.8 2.1 291 قادیکالی بزرگ 2.2 1.22 2391 شهیدآباد

 1.9 8.33 9101 قراخیل 2.9 8.98 3993 سمسکنده علیا

 1.1 2.23 188 آباداسالم 0.3 8.11 1911 آکند
 2.8 2.1 1388 الریم 1.8 1.13 291 قادیکالی بزرگ

 2.9 8.11 1111 طوس کال 9.1 1.33 188 آباداسالم

 9.18 8.33 3221 لمراسک و تیرتاش 1.9 8.31 9933 اجبارکال

     2.8 1.1 9203 عزیزک

     1.1 8.10 1111 طوس کال

     1.0 8.10 1311 زاغمرز

     1.3 8.33 3221 تیرتاش و لمراسک

     1.0 1.32 2133 کالالدینصالح
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 1988منبع: نگارنده، 

 ها(دوزه نفوذ مراکز اصلی منطقه چندمرکزی مازندران )با استفاده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریان -2شکل 

 
 محاسبة ردرت پیوند شهرها و روستاها با مراکز اصلی

بتاً وسییعی اند و محیدوده نسیآنجاکه شهرها و روستاهای بسیاری با این چهیار مرکیز پیونید داشیته از
های ظرفییت آمد، جهت کوچک کردن و تدقی، محدوده منطقه شهری چندمرکزی، از شاخصدستبه

ظرفییت تمیام گونیه کیه آمده اسیت. بیه ایندستجاده و زمان سفر نیز استفاده شده و قدرت پیوند به
ت هر مسیر با شهر موردبررسی قرارگرفته و ظرفیمسیرهای منتهی به شهرهای آمل، بابل، ساری و قائم

شیده اسیت. ای بیا اسیتفاده از فرمیول مربوطیه محاسبههیای جیادهتوجه به عملکرد آن در دالیت راه
آمده و بیه دسیتهای منتهی به آن شهر بهای هر شهر، از مجموع ظرفیت جادههمچنین ظرفیت جاده

 شده است. باشد، استفادهمی 1888جهت سهولت محاسبات، از شاخص ظرفیت که تقسیم ظرفیت بر 
طور زمان سفر هر شهر به چهار مرکز اصلی در نظر گرفتیه شیده اسیت و درنهاییت، قیدرت همین

ای آن بر متوسط زمان سفری که تیا چهیار پیوند هر شهر از تقسیم شاخص ظرفیت شبکه ارتباط جاده
سیفر و  چراکیه زمیانشهر( دارد، محاسبه گردیده اسیت. مرکز اصلی)شهرهای ساری، آمل، بابل و قائم

توانند معیار مناسبی بیرای بررسیی قیدرت پیونید بیین تنهایی نمیای هرکدام بهشاخص ظرفیت جاده
که قدرت پیوند بین دو شهر با ظرفیت آن مسیر رابطه مستقیم و بافاصله دونقطه باشند. با توجه به این

ذبیه عمیومی نییوتن ها رابطه معکوس دارد، برای تعییین معییار مناسیب از فرمیولی مشیابه جابین آن
قدرت پیوند تمامی شهرهای استان مازندران نسبت به دد وسیط چهیار بدین گونه،  شده است.استفاده

ی انید. درنتیجیهمرکز اصلی به دست آمد و در سه طبقه قدرت پیوند باال، متوسط و کم مشخص شیده
، دابودشیت، امییرکال، قدرت پیوند نقاط شهری با چهار مرکز، به ترتییب شیهرهای زرگرمحلیهمحاسبه 
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رود، سورک و جویبار، باقدرت پیونید کنار، سرخزاده عبداهلل، هادی شهر، فریدونمحمودآباد، بابلسر، امام
 (2و فرمول شماره 3و شکل شماره 1اند.)جدول شمارهشدهباال تشخیص داده

 

 
 1331منبع: طرح آمایش استان مازندران، 

 : قدرت پیوند2فرمول شماره

 

 قدرت پیوند نقاط شهری استان با چهار مرکز اصلی -1جدول 

 شهر
شاخص 
 ظرفیت

متوسط 
 زما 

 تا چهارمرکز

ردرت 
 پیوند

 شهر
شاخص 
 ظرفیت

متوسط 
 زما 

 تا چهار مرکز

ردرت 
 پیوند

 35.95 37 13.3 زرگرمحله

اال
ب

 

 4.81 139 6.69 نوشهر

کم
 

 4.44 234 10.4 رامسر 25.67 50.75 13.03 دابودشت
 4.20 39.5 1.66 گتاب 24.28 46 11.17 امیرکال

 3.49 149 5.2 هچیرود 23.94 64.75 15.5 محمودآباد
 3.49 35 1.22 ارطه 23.17 53 12.28 بابلسر

 3.35 84.5 2.83 چمستان 23.08 52 12 امامزاده عبداهلل
 3.09 53.75 1.66 خوشرودپی 21.28 52.5 11.17 هادی شهری

 2.84 58.5 1.66 گلوگاه بابل 19.92 59.5 11.85 کنارفریدون
 2.45 212.25 5.2 شیرود 18.65 63.75 11.89 رودسرخ

 2.17 53 1.15 شیرگاه 18.32 58.5 10.72 سورک
 2.12 78.75 1.67 پل سفید 16.37 35 5.73 جویبار
 15.68 68 10.66 نکا

ط
وس

مت
 

 1.76 63 1.11 فریم
 1.69 68 1.15 زیرآب 15.06 68 10.24 ایزدشهر
 1.54 54 0.83 مرزیکال 14.36 39.75 5.71 کیاکال
 1.45 44.75 0.65 پایین هوالر 13.86 76.5 10.6 رستمکال

 1.30 116.75 1.52 گزنک 12.74 91 11.59 نور
 1.27 87.5 1.11 خلیل شهر 12.25 86.5 10.6 بهشهر
 1.26 174 2.2 مرزن آباد 11.51 37 4.26 بهنمیر
 1.12 115.75 1.3 کیاسر 10.67 95.5 10.19 رویان
 0.84 147.75 1.24 بلده 10.02 105.75 10.6 گلوگاه
 0.58 213.5 1.24 کالردشت 6.16 168.75 10.4 کالرآباد
 0.52 215 1.11 آبادخرم 6.05 182.25 11.02 ادبعباس آ

 0.49 115.25 0.57 کجور 6.02 172.75 10.4 سلمان شهر
 0.48 128.25 0.62 آالشت 5.57 209.75 11.68 تنکابن
 0.43 131.75 0.57 رینه 5.47 189.25 10.35 نشتارود

 0.39 232 0.91 کتالم وسادات شهر 5.33 53.5 2.85 کوهی خیل
 0.29 196.25 0.57 پول 5.14 147 7.56 چالوس

 1331منبع: طرح آمایش استان مازندران، 

اط شهریقدرت پیوند بین چهار مرکز و دیگر نق =ای شاخص ظرفیت شبکه ارتباط جاده /متوسط زمان سفر تا چهار مرکز)دقیقه(   
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 1988: نگارنده، منبع

 قدرت پیوند شهرهای استان با مراکز اصلی منطقه چندمرکزی مازندران -3شکل 
 

 فیرینتیجه

هیا در نوعی بیا آنآمده بین مراکز اصلی و شهرها و روستاهایی که بهدستتوجه به نقاط شکست بهبا

مراکیز اصیلی منطقیه  طور در نظر داشتن شهرهایی که قدرت پیوند باالیی باارتباط هستند و همین

های توپوگرافی و جغرافیایی مراکز جمعیتی، محیدوده اند و لزوم هماهن  بودن ویژگیشهری داشته

طور دقیی، مشیخص گردییده اسیت. محیدودة نهیایی نهایی منطقه شهری چندمرکزی مازندران بیه

 کیلومترمربییع و جمعیتییی معییادل 3210منطقییه شییهری چنییدمرکزی مازنییدران، مسییادتی برابییر 

باشد. همچنین شیامل چهیار مرکیز نفر که بیش از نصف جمعیت استان است را دارا می 1118121

زاده عبداهلل، دابودشت، زرگر محله، گتاب، امییرکال، شهر، بابل و آمل، شهرهای اماماصلی ساری، قائم

یی جلیکیان دورود است. همچنین مراکز روستاشهر، کیاکال، جویبار، ارطه، پایین هوالر و میانهادی

آباد، اجبار کال، پایین ادمدچاله پی، شهیدآباد، پایین گنج افروز، عزییزک، سفلی، اسکو محله، رئیس

آباد، آکند و سمسیکنده علییا در ایین محیدوده آباد، بندار خیل، فرحقراخیل، قادیکالی بزرگ، اسالم

 (1و جدول شماره 9اند.)شکل شماره قرارگرفته

های جمعییت بیر خیالف بسییاری تجیارب دیگیر کیه تنهیا شیاخصتوان اذعان داشیت کیه می

اند، در ایین تحقیی، بیا دخییل ای را در نظر گرفتههای اطراف، مسافت و میزان تردد جادهسکونتگاه

های جغرافیایی منطقه، پیوندهای خدماتی کردن ارتباطات فرهنگی )نظیر ازدواج و تحصیل(، ویژگی

یشتری تبیین شده است. اگرچیه در صیورت در دسیترس بیودن و ساختار اداری، محدوده با دقت ب

های برخط در سطح استان )بخصیوص اطالعات هوشمندی نظیر زمان و مکان و میزان تردد تاکسی
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گردید. در واقع محدودة دوالی چهار مرکز اصلی مورد مطالعه(، محدوده با جزئیات بیشتر تدقی، می

طور ای بهارتباطات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جادههای جغرافیایی، مشخص شده، ازنظر ویژگی

افزایی انرژی و ای که با استفاده از همهای توسعه فضایی منطقهریزیتوان برنامهیکپارچه است و می

هیای کیالن رقابتی بین مراکز است، تصمیمات منسجم و هماهنگی در خصوص جانمایی کاربریهم

اله، بیمارستان تخصصی و مجهز، مرکز ورزشیی پیشیرفته، مرکیز مرکز دفن زبای )در مقیاس منطقه

زیسیت کیه هایی در زمینیه محیطگذاریچنین سیاسیت( و همگردشگری و مرکز فرهنگی-تفریحی

ترین ابعاد است، به انجام رساند که منابع و اکوسیستم این منطقیه شیهری چنیدمرکزی یکی از مهم

 نیز مورد دفاظت بیشتری قرار گیرند.
 

 1331در سال شهرستان کیبه تفک ی مازندرانچندمرکز یشهر  منطق تیجمع -1ول جد
 

 شهرستا  ستا / شهرده جمعیت شهرستا  دهستا / شهر تیجمع
 نور میانرود 19213 سیمرغ کیاکال 0898

 آمل آمل 231120  دشت کنار 2181
  دابودشت 1110  کیاکال 2111
  امام زاده عبداهلل 1110  تاالرپی 3328
  پایین خیابان لیتکوه 23303  طور 2110

  باال خیابان لیتکوه 1383 شهرقائم قائم شهر 289313

  سرسفلیدشت 11923  ارطه 18321

  سرشرقیدشت 10192  باال تجن 32031

  سرغربیدشت 10918  نوکنده کا 21111

  دابوی میانی 10191  بیشه سر 9981
  جنوبیدابوی  13811  کوهساران 9381
  هزارپی جنوبی 28191  علی آباد 21889
 بابل بابل 218211 سوادکوه شمالی هتکه 3121
  امیرکال 38910  باغچای 3331
  زرگر محله 3331 جویبار جویبار 32329
  گتاب 1319  دسن رضا 0101
  کاری پی 21020  سیاهرود 13119
  اسبوکال 10183 ساری ساری 383028
  الله آباد 11323  الرپایین هو 311
  شهیدآباد 3102  آباد شمالیفرح 3118
  گتاب شمالی 29118  آباد جنوبیفرح 1021
  گنج افروز 23829  رودپی شرقی 12319
  فیضیه 21118  رودپی غربی 3112
 بابلسر هادی شهر 1003  مذکوره 33318
  خشکرود 1910  کلیجان رستان سفلی 21013
  پازوار 11202  تان علیاکلیجان رس 0911
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  عزیزک 9203  اسفیرود شوراب 21231
 دورودمیان کوهدشت غربی 11211  میاندرود کوچک 31301

1118121 

مجموع جمعیت 
منطقه شهری 
 چندمرکزی

   سورک 3280

 1988و نگارنده،  1331 نفوس و مسکن مرکز آمار سال یعموم یبر اساس سرشمارمنبع: 

 

 
 1988 منبع: نگارنده،

 محدوده نهایی منطقه چندمرکزی مازندران -9شکل 

 

 پیشنهادات

ای بیرای منطقیه های به عمیل آمیده، محیدودهوتحلیلباتوجه به مبانی نظری بررسی شده و تجزیه

شهر، بابل و آمل در پژوهش داضیر بیه دسیت چندمرکزی مازندران با چهار مرکز اصلی ساری، قائم

ای برای ایین محیدوده فیراهم شیده ای یکپارچه در مقیاس منطقههآمده است و بستری برای طرح

ی گیری مناسب با توجه به شیرایط بیومی منطقیهریزی و تصمیمتوان با برنامهاست. بر این مبنا می

های مراکیز بیا یکیدیگر ای که اهیداف و سیاسیتای منسجم و هماهن  به گونهمورد مطالعه، برنامه

گام عمل کنند و موجب رشد منطقه چندمرکزی گردند، اتخاذ کیرد. متضاد نباشند و در یک سو هم

زیسیت، تیةمین شود که در خصوص مسیائلی همچیون دفاظیت از محیطدر این راستا پیشنهاد می

مراکز بهداشت و درمان، فراهم کردن خدمات تفریحی و گردشگری به میزان کافی در سطح منطقیه 

ارچه منطقه و تبدیل کردن آن به عنوان قطب اقتصیادی گیری برای اقتصاد یکپطور تصمیمو همین

 هایی در این زمینه تدوین گردد.مهشمال کشور، اندیشه شود و طرح و برنا
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 منابع
، مرکز مطالعیات شهرسیازی و های آنهای شهری و تعیین شاخصتعریف مجموعه(. 1313کمال ) ی،اطهار

  ن.معماری ایرا

شیهر تهیران بیا روش زمیانی و میدل بررسیی دیوزه نفیوذ کالن(. 1303) امیر ،اوغلی وسعت ؛ردیم ی،رضای

 . 1-20(: ص 2)3، آمایش سرزمین. جاذبه)گرانشی(

ارائه چارچوبی پژوهشی درباره منیاط، کالنشیهری (. 1332مجتبی ) ،شهابی شهمیری و اسفندیار ،زبردست

فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری، ین مفهوم در کشور. چندمرکزی به منظور توسعه نظری و تجربی ا
  .193-118ص (: 1)3

های شیهری کشیور، سنجش چندمرکزیتی مجموعه(. 1332مجتبی ) ،شهابی شهمیری واسفندیار  ،زبردست

 . 90-10(: ص 3)0، فصلنامه پژوهشی مطالعات شهریمطالعه موردی: آمل، بابل، قائم شهر و ساری. 

تحلیل قابلیت توسیعه هیم افیزا در منیاط، شیهری (. 1333مجتبی ) ،شهابی شهمیری و راسفندیا ،زبردست

 . 33-90(: ص 9)11 ،ایفصلنامه برنامه ریزی منطقهچندمرکزی مازندران مرکزی. 

ی چنیدمرکزی در مقییاس بررسیی و تحلییل قابلییت توسیعه(. 1331کرامیت اهلل ) ،زییاری و لییال ،شمسی

 . 111-113(: ص 11)1 ،ایمجلّه جغرافیا و توسعه نادیهاستان مازندران(.  ای)مطالعه موردی:فرامنطقه

هیای تعییین اجتمیاعی و روش -هیای اقتصیادیبررسیی شیاخص(. 1332میتیرا ) ،عظیمی ومحمد  ،شیخی

فصیلنامه برنامیه رییزی رفیاه و توسیعه محدوده منطقه شهری تهران و ارائه الگیوی مناسیب بیرای آن. 
  . 33-10: ص (11)1 اجتماعی,

 های شهری استان مازندران بیر اسیاس قاعیده رتبیهارزیابی تغییر و توزیع سکونتگاه(. 1301صدیقه ) ،لطفی

 . 11-11: ص 2 ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،ایاندازه، زایش یک مگاالپلیس منطقه

مرکزی ر شیهری تیکتغییر الگوی شهرنشینی از سیاختا(. 1331مجتبی شهابی ) ،شهمیری و صدیقه ،لطفی

: ص (1)28 ،رییزی و آمیایش فضیابرنامیهای چندمرکزی. ای شبکهسلسله مراتبی به ساختارهای منطقه

211-291 . 

تبییین مفهیوم منطقیه شیهری (. 1331دامید صیالحی ) ،امینی ومجتبی شهابی  ،شهمیری؛ صدیقه ،لطفی

 . 13-182(: ص 3)18 زی شهری،ریفصلنامه مطالعات برنامهچندمرکزی از منظر تحلیلی و هنجاری. 

امکیان سینجی کاربسیت رویکیرد کیالن (. 1331الناز ) ،نیکبخت و مجتبی شهابی ،شهمیری؛ صدیقه ،لطفی

: 93 ،جغرافییا و توسیعه ،ی کالنشهری مازندران مرکیزیای چندمرکزی خالن در منطقهشهرهای شبکه

 . 1-10ص 

  ن.مازندرا(. طرح آمایش استان 1331مهندسین مشاور مازندطرح )
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