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 چکیده

اند از ای بدل شدهی منطقهپدیده های اخیر شهرها، هم به لحاظ فرم فیزیکی و هم از نقطه نظر عملکردی، به یکدرسال

در متنی جدید، یعنی در فضای جریان ها تفسیر « مکان»نطق و معنای شناسانه از فضا، مبا تغییر جایگاه هستیاین رهگذر، 

ها را در شبککه شبهری ای، عدم توجه به رقابت یا همکاری کانونهای توسعه یکپارچه منطقهفقدان استراتژیشده است. 

جبود، رسبد تحبت فضبای جریبانی مورو کرده است. ببه نظبر مبیهای تفرق عملکردی روبهمازندران مرکزی با چالش

هبد  اسبتان را توصبیک کنبد.  های صورت گرفته قادر نخواهد بود تمامیت، کارکرد و ساختار شبککه شبهریپژوهش

هبای هبا و شباخ ضمن تکیین مولفبهشککه،  لیو ابزار تحل یلیتحل_یفیاز روش توص یریگاست تا با بهره نیپژوهش ا

سبال  یمقصبد -مکدا یهاداده لیرا با تحل یان مرکزمازندر یشککه شهر یعملکرد ییفضا یالگو تحلیل تعامل فضایی،

 منطقبه نیبمتعبادل در ا یشککه ا یو حت یتینظام چند مرکز یریگحاصل گواه  شکل جیمورد مطالعه قرار دهد. نتا 1911

ببر  یمناطق مکتنب نیا ییفضا یزیردر نحوه برنامه رییدر منطقه، تغ دیجد یالگو نیا نیو تکو یریگبا شکل نیاست. بنابرا

 دیبشوند بلکبه ننهبا باینم دهید یبزرگتر نه تنها صرفاً رقابت یشهرها نیاست. روابط ب یضرور زیشککه ن یاقتصاد یایمزا

های نوین )شککه مکنا( در شککه شهری چند مرکزیبت حاصل از تحلیل رهیافت جیتان ن،یهم باشند. همچن گریکدیمکمل 

در  یدخالبت محسوسب ،یمازنبدران مرکبز تیبچنبد مرکز یمنطقبه یژفولبوورنن است که، م انگریب ،مازندران مرکزی

 یمب یرویپ یاخوشه یمجاور از الگو یاست که شهرها یافرم منطقه به گونه رای. زباشددارا میمنطقه  نیا یشناسختیر

 .ای به منطقه الحاق کردندو شکل شککه دکنن

 ی.مرکز مازندران مقصدی،-مکدا یهاداده ،مرکزیتی چند ی،شهر یشککه ،فضایی ساختار :هاواژه کلید 

 
 

 

                                                           
های تحلیل ساختار فضایی با تاکید بر داده"عنوان  با شهری ریزیمه برنا گرایش جغرافیا رشتة ارشد کارشناسی مقطع نامة پایان از برگرفته. 1

 "ان مرکزیجریانی، مطالعه موردی: مازندر
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 مقدمه .1

 . طرح مسئله1 .1

 بببارز مصببادیق از یکببی ننجببایی کببه، شببهرها از

 محبیط ببا هباانسان ارتکاط نماد و جغرافیایی فضاهای

 تحبول و گیبریشبکل شوند،می شناخته خود پیرامون

 عمبق و گسبتردگی یهدهنبدنشان سو، یک از شهرها

 نمایبانگر سبو، دیگر از پیرامون و محیط با بشر ارتکاط

 یبا قلمبرو یبک جغرافیایی هایو قابلیت هامحدودیت

از ایبن رهگببذر، بببا (. 5ص.، 1001، 1)نمببار فضاسبت

 چنبد طی دهد،می نشان مرتکط نظری متون بر مروری

 فضبایی سبازمان ببه نگبرش مرببوط در گذشته، دهه

 بببه داده، روی ژر  عزیمتببی شببهری هببایسیسببتم

 میلببادی، لالبب  1150دهببه  از پببیش تببا کببه، طببوری

 مکتب  تفکبراتاز  برخاسبته حوزه این هایپژوهش

 یبا نن، در کبه گرفبتمبی سبنتی، صبورت جغرافیای

 ببا یکبدیگر اجبزا پیونبدهای شبامل: کبه رابطه عنصر

 شبد،مبی انگاشته نادیده شهری نظام تعریک در است،

 ببا همبراه ببین شبهرها متقاببل رواببط پبردازیایده یا

 شبده پذیرفتبه فضبا از مراتکبی سلسله چیدمان تجسم

 شبهری هبایمطالعبه نظبام نگبرش، ایبن از متأثر. بود

 در کارکردهبا یبا و هبافعالیت تمرکز سطح به معطو 

 و درونبی هبایاسبا،، ویژگبی ببر تنها و مکان یک

 1150 دهبه اواخبر از حالیکبه، ببود. در ننهبا موضعی

 تعریبک ببا ای،شبککه رویکبرد گیبریشکل و میلادی

سیسبتم و یبا ببه  یبک مثاببه به شهرها از ایمجموعه

 ببین متقابل روابط به زیادی عکارتی، یک شککه، توجه

 و شبد منطقبه یبک سبطح در ننهبا توسبعه و شهرها

                                                           
1. Amar 

 مطالعبه در هبامکبان بین متقابل و ارتکاطات پیوستگی

گرفبت )داداش  قبرار توجبه مورد فضایی ساختارهای

 (.1.ص، 1916 پور و نفاق پور،

 جنبب  از بعببد هببایسببال از گببذر دراز طرفببی،  

 پدیبده دو رخبداد ،11 قبرن اواخبر در و دوم، جهانی

 .1 و شهرنشبینی سبریع رشبد .1: است چشمگیر مهم

، 9و یوسبفی 1دادش پور) و ارتکاطات اطلاعات فناوری

 هبایدرسبال رخبدادها، ایبن وقوع با (. 1، ص.1012

 نقطبه از هبم و فیزیکی فرم لحاظ به هم شهرها، اخیر

 انبدشبده بدل ایمنطقه یپدیده یک به عملکردی، نظر

 و مکبانی اثرات (.112، ص.1915 همکاران، و لطفی)

 نظببام بببر ارتکاطببات و اطلاعببات فنبباوری فضببایی

 ببه ایشبککه شبهرهای عنبوان ببا امروزه هاسکونتگاه

 ایمنطقبه و شبهری مطالعات در توجه قابل موضوعی

 اببزاری عنبوان ببه ارتکاطات یفناور. است شده تکدیل

 و دهبدمبی هبا مکبان به بهتری دسترسی امکان نوین،

 ایبن ببر کنبد حبذ  حتبی را مرکزیت نقش تواندمی

 مراتکبی سلسبله ساختار بر تاکید به نیازی دیگر اسا،،

 مختلبک سبطو  نن، جای به زیرا نیست؛ هاسکونتگاه

 سبطو  در هرجبایی در تواننبدمی شهری کارکردهای

 و سبلیمانی)کنند  گزینیمکان شهری، طکقات تمتفاو

 پبژوهش اسبا،، همبین بر(. 1، ص.1921 همکاران،

 شبهری شککه در واقع شهرهای تا، است نن بر حاضر

 سبال نمباری سبالنامه مطبابق کبه را، مرکزی مازندران

 44 بخبش، 12 شبهر، 12دارای  مازندران استان 1916

 جمعیبت درصد 20 بر بالغ و  نبادی 1659 و دهستان

 همچنبین، و اسبت شده متمرکز نن در مازندران استان

                                                           
2. Dadashpour   
3. Yousefi 
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 نمبار مرکبز مطبابق کبه را، شهری شککه این جمعیت

 141 و میلیبببون1 ببببا؛ براببببر 16 سبببال در ایبببران

 هبایداده و ایشبککه هبایداده براسا، هزارنفراست،

 فضبایی ساختار بر نن تاثیر و مقصدی( -جریانی )مکدا

 همچنبین، بررسبی دهبد. رقرا مطالعه مورد مناطق این

منطقبه محبدوده  -شهر فیزیکی جغرافیای هایویژگی

 یبک در لبازم هایشرطپیش وجود از مطالعاتی حاکی

 طببوری کببه، بببه. اسببت چنببدمرکزی شببهری منطقببه

 هبایزمینبه با خلبق استان مازندران مرکزی هایبخش

 چهارگانببه، اصببلی هببایهسببته پیرامببون در ارتکبباطی

گیبری شبکل برای را مناسکی فیزیکی و زمانی فواصل

انبد کبه، نن را در زمبره قبوانین این مناطق نشبان داده

 و زبردسبت)می دهد  قرار 1و باتن 1گد، سرانگشتی

 (.91 ، ص.1919 شهابی،

 مبانی نظری و  پژوهش پیشینه. 1 .1

های کلان یک جامعبه ترین زیرساختیکی از مهم

شهری، ساخت فضایی شبهر اسبت. ببه طبوری کبه، 

 رواببط و شبهری، هبایسیستم فضایی ساختار عهمطال

 ریبزیبرنامههای زمینه در طولانی مدت به میانجی نن،

 اقتصبادی و شبهری جغرافیبای ای،منطقه علم شهری،

 اسببت داده اختصبباص خببود بببه را مهمببی جایگبباه

   (.  146، ص.1001، 9)میجرز

فضایی شبهرها،  بررسی ابعاد ساختاردر  از طرفی، 

گسبترش جمعیبت اول قرار گیرد:  پرسش مد نظردو 

تا چبه حبد، ایبن دوم در مراکز شهری چگونه است؟ 

جمعیت در مراکبز شبهری واقبع شبده و یبا پراکنبده 

 مرکزیمرکزی و چنبداند؟. سوال اول به ابعاد تکشده

                                                           
1. Gudes 

2. Butten 

3. Meijers  

سوال دوم، به ابعاد تمرکز و پبراکنش شبهری اشباره  و

توجببه ، امببا (. 5ص. ،1010، 4)میجببرز و برگببر دارد

 ،ی شبهریشککه یواژه دوتعریک این مقاله بر  اصلی

مشبخ  نمبودن  و همچنبین، چند مرکزیت شبهری

 است. ابعاد و معیارهای ننها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4. Meijers & Burger 
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 (پراکنش و تمرکز.1. مرکزیتی چند و مرکزیتی تک.1: )ساختارفضایی ابعاد. 1شکل

 (95، ص.1010: )میجرز و برگر، ماخذ

 

 شهری یشبکه. 1. 1. 1

 لیتشبک ننها نیب اتصالات و هاگره از ،یاشککه هر

 نیتضبم را مختلبک منبابع حرکبت ،کبه اسبت شبده

 ،فضبایبک  در یفبرد یهاگره تعامل، در واقع. کندیم

 تبراکم، نظبر از که شودیم ننها نیب ارتکاط جادیا باعث

 کیضبع تواننبدیم اتصالاتها و این تعاملات میان گره

 ببا مسبتحکم یوندهایپ، طوری که به. باشند یقو یا و

 متقاببل یوابسبتگ و مانندیم یباق داریپا زمان گذشت

 در ونبدهایپ ایبن للظبت کنند کهرا تضمین می عناصر

. مطبابق ببا دهبدیم لیتشک را خوشه کی شککه، کی

 یونبدهایپ توسبط خوشبه کیب یمرزها، 1نظر پورتر

 یعمبود ،یافقب یهاشرکت) شرکتها نیب موجود یقو

 یونبدهایپ. از طر  دیگر، ردیگیم شکل( یارساخت و

 اتصببالات کمربنببد ی،سببتمیرسیل و پراکنببده کیضببع

 دارد قبرار هامرز یسو نن در که را خوشه کی یرونیب

 و همکباران 9یدوپبو کار (. 10، ص.1014، 1)بولیچو

                                                           
1. Porter 

2. Bolychev 

3. Dupuy  

در واقبع  .ه اسبتافتی گسترش زمان طول در ( 1002)

یک اسبت ی کلاسگابریل دپوی یکی از متفکران شککه

معیبار اصبلی  سبهکه، مفهوم شککه شهری مدرن را، با 

 :کند. عکارتند ازمشخ  می

  4شبکه معیار تپولوژی. 1 .1. 1 .1

 کردیرو از واضح کاملا یطور به شککه، یتوپولوژ

 در ببار نینخست یبرا ارتدکس، ینیشهرنش از یامنطقه

 نیبا نبوزدهم قرن اواخر ازو  شودیم دهید 6سردا کار

 .اسبت شبده افتی سندگانینو گرید کار در ،زین مفهوم

 فیزیکبی یبا هندسبی پیکربندی به توپولوژی،، در واقع

 یبک از هباگبره کبه، نحبوی به دارد اشاره شککه یک

 هبا،شبوند. شبککهمبی متصبل فیزیکبی طور به شککه

 فضبایی اتصال به ابعباد با ننها نیستند، انتزاعی نهادهای

 نن و دارنبد ارتکباط ضباف در ها گره طریق، از پیوندها

اسبت. ببه عکبارت دیگبر،  و نباهمگونی قطبع شامل:

 مخبالک و اسبت متحبد و بباز شککه یک توپولوژی،

                                                           
4. Network Topological Criterion 

5. Sarda 
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 منطقبه و حومبه /مرکبز حومبه،/شبهر قکیل: از جدایی

   (.  4، ص.1001و همکاران،  1)کلاسن است
 1معیار جنبشی شبکه. 1 .1 .1. 1

 فرهنگبی معنبای ببا ارتکباط در شبککه، دوم معیار

 طبور ببه ، شبککهدر اینجبا است که جنکشی نن، مدرن

 رابطبه یبک کنبد ومی تعریک را زمان و فضا همزمان

گبردش و  اسبا،: ببر را مفهبوم دو ایبن ببین جدید

در  .کنبدمبی ایجباد و... سبرعت هبا،جریان ارتکاطات،

 ابعباد به شدت به ،شککهیک  یجنکش بعدنهایت ننکه، 

 مبرتکط شبککه یانطکباق ابعباد نیهمچن و یکیتوپولوژ

 (.   11، ص.1002و همکاران،  9)دپوی تاس

  4شبکه معیار سازگاری  .9. 1. 1 .1

سومین معیار یک شککه با عنوان معیار سبازگاری، 

 فضبا و زمبان طبول در هباشککه تکامل ظرفیت به که

 بتوانبد بایبد شبککه طبر ، یبک از. شبودمربوط مبی

 یبا یبدجد هبایسیستم از تا دهد تغییر را خود ساختار

 سبوی از. کنبد اسبتفاده موجبود هبایبرنامه گسترش

 ببه رسبیدن ببرای متعبدد هبایگزینبه ارائبه ببا دیگر،

 کباربران هبایخواسبته و نیازها با را خود باید اهدا ،

، 1001 )کلاسبن و همکباران، سبازدخود سازگار مبی

  (.  4ص.

 6مناطق شهری چند مرکزیتی  .1 .1 .1

 کبه، هسبتند طقیمناطق شهری چند مرکزیتی، منبا

 ببه یبا شبوند و تعریبک مدیریتی صورت به توانندمی

 شببهری منطقببه چنببدین اطببرا  در عملیبباتی طببور

 صبورت به باید مناطق شوند. در واقع، این سازماندهی

                                                           
1. Klaasen  

2. Network Kinetic Criterion 

3. Dupuy  

4. Network Adaptive Criterion 

5. Policentric Urban Area 

 در هبم هنبوز امبا، شبوند، جبدا هم از مورفولوژیکی

هستند. به عکارت دیگر، ایبن  یکدیگر فیزیکی نزدیکی

 فیزیکبی تقسیم و اقتصادی رتقد یواسطه مناطق، به

 پبایین مرات  سلسله و یا توجه قابل تعادل کز،امر میان

 ،5)برززی و ونبری شوندمی مشخ  شهرها، میان در

به طور دقیبق، به بیان دیگر، این مناطق  (.1، ص.1014

شوند یعنبی، زمبانی سازی معاصر مربوط میبه جهانی

وسیع تبر  که، شهرهای مجاور اما متمایز، به یک منطقه

منباطق  قابل ذکبر اسبت کبه، مفهبوم. شوندتکدیل می

به سادگی به یبک منطقبه چنبد شهری چند مرکزیتی، 

کنبد بلکبه، وجهی متشکل از چندین شهر اشاره نمبی

ای از تعببادل نسببکی در اهمیببت شببامل دیببدگاه ویببژه

و همکباران،  1)لی شودشهرهای مختلک در منطقه می

ی چنببد مرکزیتببی ابعبباد منبباطق شببهر (. 1، ص.1011

عد: توصیفی و هنجاری است، که در اینجبا دو ب شامل

جنکبه از بعبد توصبیفی پرداختبه شبده دو به تشبریح 

 است، که عکارتند از: 

 تعریببک تببرینسبباده: 2ابعاااد مورفولااوژیکی. 1

 یبک کبه، است این مرکزیت چندین از مورفولوژیکی

 در ایگانبه چنبد عنبوان به توانمی را مشخ  منطقه

 باشبد، مرکبز چنبد یبا دو شبامل اگبر کبه گرفت نظر

 یبک ببه ایملاحظبه قاببل میزان به اشتغال و جمعیت

 نشببوند. بببه بیببان دیگببر، ابعبباد متمرکببز واحببد مرکببز

 مراکبز توزیبع و اندازه بر مرکزیتی، چند مورفولوژیکی

، 1015، 1)راهببات اسببت متمرکببز فضببا در شببهری

 در کینسب تعادل در واقع، بعد مرفولوژیک، به (. 9ص.

                                                           
6.  Brezzi & Veneri 

7. Li  

8. Morphological Dimensions 

9. Rauhut 



  اول شمارۀ                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                             50

 

 انبدازه ببا توانبد،مبی و دارد اشاره شهرها کلی اهمیت

 شود گیری اندازه و... اقتصادی هایخروجی جمعیت،

 (.  9، ص.1011)لی و همکاران، 

بعبد ارتکباطی کبه، از نن ببه : 1یدابعاد عملکار. 1

 ببر شود، کمتبرعنوان، چند مرکزیتی عملکردی یاد می

 ...و تبراکم انبدازه،ماننبد  مراکبز داخلبی هبایویژگی

 ببا شبهری مراکبز ایبن مورد در بیشتر و کندمی تمرکز

 شبکل را ارضی مرات  سلسله که توابع، نوردن فراهم

)ببرززی  کنندمی سازماندهی را سرزمین بقیه دهند،می

بببه  (. 4، ص.1015؛ راهببات،  6، ص.1014و ونببری، 

 ببه توانبدیمب یزمان تنها یشهر منطقه کبیان دیگر، ی

 درنظبرهر چنبد مرکزیتبی عملکبردی یک  شب عنوان

 عملکبرد ببه وابسبته شبدت به شهرها که، شود گرفته

 تیببمرکز نیچنببد"نن را اوقببات یگبباه کببه ،باشببند

 دنبناممبی "یعملکبرد تیمرکز نیچند" ای "یارتکاط

    (.  11، ص.1010، 1)میجرز و برگر

بنادی و سایر تکاوینی سااختار گونه  .9 .1 .1

 ایشبکه -چندمرکزی

ای، یببک سیسببتم همپوشببان هسببته سیسببتم چنببد

-مبیهبا( جغرافیایی که بازیگران )ساکنین یبا شبرکت

توانند توسط چند مرکزی با عملکردهای هم متجبانس 

رسبانی شبوند. ایبن تاکیبدات و هم متفاوت خبدمات

دقیببق محققببان پیشببین را در صببفاتی کببه ننهببا بببرای 

محدود کردن معنای ضمنی چنبدمرکزیتی عملکبردی 

، «به لحاظ عملکردی وابسبته»، «مرتکط به شدت»مانند 

به کبار « مکمل بودن عملکردی»و « اتصال عملکردی»

تبوان از اصبطلا  دهد. بنابراین، مبیبرند، نشان میمی

                                                           
1. Functional dimensions  

2. Meijers & Burger 

مرکزیتبی برای اشاره به ایبن جنکبه از چنبد« یکپارچه»

هبای بنیبادین . ویژگی مهم دیگری که پایهرداستفاده ک

گوی متعبادل مراکبزی دهد، الاین مفهوم را تشکیل می

سبازند. در تحقیقبات هایی است که نن را میو جریان

ببدون هبی  » ببا عکبارت پیشین، این مشخصه معمولاً

(، 101، ص.1001، 9بیلببی و تببرو « )مرکببز لالبب 

، 4)داودی« مراتکبی روشببنبنبدی سلسببلهببدون رتکببه»

تعادلی معبین در مرکزیبت مراکبز »، (129، ص.1009

، 1014و همکبباران،  6نز)هنسبب «تشببکیل دهنببده نن

درنب  و )برگبر، ون «به یک اندازه مهبم»(، 1144ص.

، 1015، 1؛ لببببببو، درودر و وو291، ص.1014، 5وال

، 2)لبو و وانب « توزیع نسکتا برابر اهمیبت»، (296ص.

.هر دو و لیبره انعکببا، یافتببه اسببت( 15ص. ، 1015

چندمرکزیتی را از مفاهیم مشابه دیگر متمبایز مشخصه 

هبای چنبدمرکزی پارچگی مرز بین سیسبتمیککند. می

کببه درجببه معینببی از هببایی عملکببردی و سیسببتم

-چندمرکزی مورفولوژیک را با خود دارند، ترسیم مبی

-هبای شبهری سلسبلهکند و تعادل ننها را از سیسبتم

های مشبتر  یبا کند. الگوی پسکرانهمتمایز میمراتکی 

توان برای روش واحدی ببرای سبنجش همپوشان می

دو مشخصببه بببه طببور همزمببان اسببتفاده شببود. ایببن 

برای هبر های میان مراکز پسکرانههمپوشانی مشخصا، 

دو الگببوی یکپارچببه و متعببادل کببه یببک منطقببه 

دهند، همسبن  و چندمرکزی عملکردی را تشکیل می

فرایند چندمرکزی شبدن ببا الگبوی ببدون برابر است.

                                                           
3. Bailey & Turok 

4. Davoudi 

5. Hanssens 

6. Burger, Van Der Knaap, & Wall 

7. Liu, Derudder & Wu 

8. Liu & Wang 
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شود، از طریق سه مرحلبه تبک مرکز منزوی شروع می

-ای شدن و چندمرکزیتی مبیی بودن، چند هستهمرکز

)شکل  رسدگذرد و به الگوی بدون مرکز یکپارچه می

تواند هم در فضبای توپوگرافیبک و . این فرایند می(1

توانبد یبا ببا مبیشبود و شناسانه مشباهده هم ریخت

و  1)شبو تمرکززدایی یبا ببا ائتلبا  ببه وجبود بیایبد

   (.  1011همکاران، 

 

 
 گیری منطقه چندمرکزیل شکلمراح .1شکل 

  (. 1813و همکاران،  1)شو مأخذ:

 شناسی پژوهشروش. 1

 روش پژوهش  .1 .1

هبای تحقیبق، این پبژوهش از نقطبه نظبر پارادایم

گرایانببه و از نببوع، تحقیقببات کبباربردی و بببا اثکات

تحلیلی و اببزار تحلیبل  -گیری از روش توصیک بهره

                                                           
1. Shu 

2. Shu 

یبن پبژوهش از . اطلاعبات مبورد نیباز ا9شککه اسبت

 -طریق، دو دسته از داده های اسنادی و جریانی )مکبدا

های جریبانی از داده  مقصدی( جمع نوری شده است.

هبای نمارهای سازمان حمل و نقل و راهبداری جباده

و اطلاعببات جمعیتببی از  12و  11کشببور در سببال 

سالنامه نماری استان مازندران استخراج شده اسبت. در 

ه دست نمده از این پبژوهش حاصبل این میان، نتایج ب

های مورفولوزیببک، ها و شبباخ محاسببکه مولفببه

عملکردی و همچنین شاخ  تحلیل شککه اجتمباعی 

 است.

 های پژوهشو شاخص . متغیرها1 .1

های این پژوهش به شر  زیبر ها و شاخ مولفه

در دو بخش مورفولوژیک و شککه اجتمباعی معرفبی 

 (.1و  1اند )جدول شده

 
 

 

 

                                                           
هبا را هبم ببه در طول چند دهة گذشته، محققان مفهوم شبککه .9

استعاره و هم مدل نماری رسمی ببرای در  سبازمان و سباختار 

های شهری مدرن پذیرفته اند، اما چالش مهم پیش روی ننهبا نظام

های شبهری، پاسبب ببه یبک پرسبش شککه یهدرخصوص مطالع

ها را عملیباتی توان پیوند بین شبهراساسی بوده است: چگونه می

 یهاز محققان، استنکاط روابط ببین شبهری را ببر پایب برخی کرد؟

انبد. در ها و نهادهای مستقر در درون شهرها پیشنهاد کردهسازمان

شبهری ببا برخبی از  یهحبل، مرکزیبت شبهرها در شبککاین راه

هبا طیفبی را ببه های درونی ننها برابر است. ایبن ویژگبیویژگی

مجموعبه  یهدارنبدتوانبد دربراز یک سو، مینورند که وجود می

-11،ص.1155ای از کارکردهای سیاسی، فرهنگی و مالی )هبال، 

( باشد و از سوی دیگبر و ببه صبورت 41، ص.1121،  دی؛ ر12

محببدودتر، تمرکببز تعببداد دفبباتر اصببلی شببرکت هببای خببدماتی 

( یبببا حتبببی تعبببداد 1125، دمنیببب؛ فر11، ص.1001)ساسبببن، 

تبور  رگبزاریهای المپیبک یبا بمانند: بازیرویدادهای تماشایی، 

)شببورت  و   1116جهببانی گببروه رولینبب  اسببتونز در سببال 

 ( را مورد توجه قرار دهد.1115همکاران، 
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 ها و شاخص های مورفولوژیکمولفه .1 جدول
 مولفه شاخص فرمول توضیحات

اگر رقم حاصله، بیش از یک باشد نشان دهنده: 

تسلط نخست شهری است و اگر کمتر از یک 

تسلط شهرهای میانی و کوچک است  ،باشد بیانگر

 (.  94، ص. 1925)زبردست، 

 

 
  

نخست 

 شهری

ها
هر
 ش
زه
دا
ع ان
وزی
ت

 

تر بی، سطح بالاتر ارزش پایین رمول،مطابق این ف

موج  این  دهد. بهچند مرکزیتی را نشان می

قانون، دومین شهر بزرگ در منظومه شهری 

اول و سومین  جمعیتی معادل نصک جمعیت شهر

شهر از جمعیتی معادل یک سوم بزرگترین شهر 

 . (54، ص. 1921)لطفی،  برخوردار است

 
 رتکه اندازه

هر
 ش
زه
دا
ع ان
وزی
ت

 ها

شود تعریک می 1تا  0ای بین این شاخ  در بازه

 0نمایانگر تک مرکزی کامل و ارزش  1که، ارزش 

، 1001، 1معر ، چند مرکزی کامل است )گرین

 (. 1024 ص.
 

 گرین

   
ط 
واب
ت ر
شد

 

 1و  0ی شاخ  تعاملات بین مراکز را بین بازه

نزدیک  0های حاصل که به دهد ارزشنشان می

گیری قوی پیوندها به سوی یانگر، جهتباشند، نما

ی تک یک مرکز هستند ازاین رو یک منطقه

-کند در مقابل، ارزشمرکزی قوی را تعریک می

، بیانگر ننتروپی شدید پیوندهای 1های نزدیک به

باشند که ساختار چندمرکزی را نشان منطقه می

 (.95 ، ص.1925دهند )زبردست، می

 

 ننتروپی
  

ط 
واب
ع ر
وزی
ت

 

 (1912های پژوهش، مأخذ: )یافته
 

 مولفه ها و شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی .1جدول 
 مولفه شاخص فرمول

= 

= 

= 

= a 

 .مرکزیت شککه1

 .مرکزیت میانی 1

 .مرکزیت نزدیکی9

 .مرکزیت وزنی بردار نیگن4

مرکزیت و تسلط 

 رئو،

                                                           
1. Green 
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 مولفه شاخص فرمول

D= 

C= 

= 

= 

= 

= 

= 

 .تراکم1

 .مرکزیت خطی1

 .مرکزیت میانی9

 رکزیت نزدیکی.م4

 .مرکزیت خطی بردارنیگن6

 ای شدن.ضری  خوشه5

 .ضری  انتقال پذیری 1

 همکستگی شککه

= 

= 

= 

 . مرکزیت وزنی1

 .مرکزیت وزنی بردار نیگن1

 .ضری  خوشه ای وزنی9

 شدت شککه

= 

=   

=   

 .تقارن رئو،1

 .تقارن برهم کنش1

تقارن و سازواری 

 شککه

 (1912، پژوهشهای مأخذ: )یافته

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش . 9. 1

استان مازندران، در شمال کشور جمهوری اسلامی 

کیلبومتر مرببع،  4/19165ایران و ببا وسبعتی معبادل 

درصد از مساحت کشبور را در برداشبته  45/1حدود  

و از این حیث، هجبدهمین اسبتان کشبور محسبو  

تراکم نسبکی  1916گردد. براسا، سرشماری سال می

باشبد نفر در هر کیلومتر مربع مبی 192جمعیت استان 

ببه  باشبد. که از این منظر، چهارمین استان کشور مبی

 تغییببرات بببا1916-1956 یهدور طببی طببوری کببه،

 ایبن که( 9)جدول  است بوده مواجه بسیاری جمعیتی

 شبده منجبر فضبایی ساختار در تغییرات ایجاد به امر،

 ریبزیبرنامبه و سیاسبی اسبناد کبه، ننجبایی از .است

 طبر  تبا سبتیران سبرزمین وریبهبره طر  از کشور،

 مقببدماتی پایببه طببر  و مازنببدران - گیلببان ایمنطقببه

 نمبل، شبهر چهبار  ،1926سال کشور رزمینس نمایش

 یکپارچبه سیستمی عنوان، به را قائمشهر و ساری بابل،
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 شبهری شککه راستا، دراین ( 9)شکل  اندگرفته نظر در

چهبار   ایبن ببر منطکق مرکزی مازندران مرکزیتی چند

 همکبباران، و لطفببی) اسببت شببده تعریببک شهرسببتان

 (.  104، ص.1915
 

 1935محدوده مطالعاتی در سال چند مرکزیتی شهری شبکه تقسیمات سیاسی .9 جدول

 شهرستان
 مساحت

 )کیلومتر(

تعداد 

 آبادی

تعداد 

 دهستان

تعداد 

 بخش

تعداد 

 آبادی
 رتبه در استان

 - 9502 65 191 9502 621/129/9 استان

 نمل

 بابل

 ساری

 قائمشهر

4/9014 

1/1612 

4/9142 

911 

914 

519 

401 

116 

11 

19 

16 

6 

6 

5 

5 

1 

914 

519 

401 

116 

9 

1 

1 

4 

 - 1659 12 44 1659 1/2111 مجموع

 (12، ص.1916، مرکز نمار ایران) مأخذ:

 
 موقعیت منطقه شهری مازندران مرکزی .9شکل 

 (101، ص. 1915لطفی و همکاران، ): مأخذ
 

 ی پژوهشهایافته. 9

( با 1)اندازه مبنا 1های سنتیتحلیل رهیافت .1. 9

لوژیک درشابکه شاهری های مرفوسنجش شاخص

    چند مرکزیت مازندران مرکزی

به لحاظ برتری و اهمیت شهرها ببر  از ننجایی که،

یکدیگر در شککه شهری مازندران مرکبزی، شهرسبتان 

                                                           
 کارکردها یا و ها فعالیت تمرکز سطح به، معطو  رهیافت این .1

 .است مکان یک در

2. Size-based 

-1966دهه سرشبماری پیشبین ) چهارساری در طی 

( به دلیل، وجود درصد بالای اشبتغال در بخبش 1926

ز زیاد (، تمرک%41( و بخش خدمات )%9/12صنعت )

مراکز اداری و کارکردهای درمانی فبوق تخصصبی ببا 

ودگباه های صنعتی، فرای، وجود شهر عملکرد منطقه

شببمال کببه، از جملببه  -نهببن تهببرانو در نهایببت، راه

عوامل موثر در تمرکز جمعیتی شهرستان ساری اسبت 

سک  شده که این شهرستان از نظبر شبمار جمعیبت، 

خسبت اسبتان تثکیبت جایگاه خود را به عنوان، شهر ن
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کند. پس از ایبن دوره، نظبام شبهری، در یبک رونبد 

رقابتی بین شهرستان بابل و نمل سمت و سبو یافبت. 

دوره  سببهبببه طببوری کببه، شهرسببتان نمببل در طببی 

(، جایگباه دوم را در اسبتان 1916 -1966سرشماری )

هبای صبنعتی و درصبد بالبای به دلیل، وجود شهر 

در بخبببش ( و %90اشبببتغال در بخبببش صبببنعت )

 در( به خود اختصاص داده ببود. امبا، %15کشاورزی )

 را خبود گاه دومبیجای ستانشهر این، 1926 سال طی

 تمرکبز ،امر این علت. اختصاص داد بابلشهرستان  به

 تعبداد افبزایش و ایمنطقبه عملکبرد ببا خدمات زیاد

 تعبداد افزایش ،دیگر طر  از .بود صنعتی هایشهر 

 ،از ناشبی بیشبتر کبه باببل شهرسبتان در شهری نقاط

 تعبدادی تکدیل، همچنین و بوده شهر به روستاها ادلام

 ببوده موثر بسیار راستا این در شهر به روستایی نقاط از

 .است

به طوری که، روند برتری شهرستان بابل درگبذر  

در و براسا، نخرین سرشماری جمعیبت از این دهه، 

، جایگباه نفر  691190، با جمعیتی بالغ بر 16طی سال 

خود را از رتکه دوم در سطح اسبتان ببه عنبوان، رتکبه 

)سبالنامه نمباری اسبتان  نخست اسبتان تثکیبت نمبود

و برای اولین ببار در ( 111: 1915مازندران فصل دوم، 

تاریب رتکه بندی شهرهای برتر استان، شبمار جمعیبت 

شهرستان بابل، از شهرستان سباری پیشبی گرفبت. ببا 

و همچنین، با توجه ببه نتبایج ببه  این تفاسیر به توجه

نمده از شباخ  نخسبت شبهری، علبی رلبم دست

برتری و جایگاه نخست استان ببرای شهرسبتان باببل، 

رقم حاصله از این شاخ  که بیبانگر؛ توزیبع انبدازه 

به دست نمده اسبت. از 15/0بین شهرها است، برابر با 

 از ترشبیب ،از این شباخ  حاصل رقم اگرننجایی که، 

ی یا تبک شهر نخست تسلط یدهندهنشان ،اشدبیک 

 باشبد؛ یبک از کمتبر ،کبه یدرصورت و است مرکزیتی

یبا ببه بیبانی،  کوچبک و یانیم یشهرها تسلط ؛انگریب

بنبابراین، رقبم حاصبله  اسبت تسلط چنبد مرکزیتبی

ی بیانگر؛ عدم تمرکز و برتری شهری خاص در شبککه

متبوازن شهری مازندران مرکزی و یا به عکارتی، توزیع 

جمعیت شهرهای واقع در این شککه است. همچنبین، 

گیبری درجبه چنبد شاخ  دیگری که، ببرای انبدازه

مرکزیتببی مرفولوژیببک در شببککه شببهری مازنببدران 

-گیبرد، شباخ  رتکبهرد سنجش قرار میمرکزی مو

در  1تر شی  بتااندازه است. از ننجایی که، ارزش پایین

را نشبان سبطح بالباتر چنبد مرکزیتبی  این شباخ ،

ی ایببن دهببد، بنببابراین، رقببم حاصببل از محاسببکهمببی

ی شاخ  بیانگر؛ میزان چند مرکزیتی بیشتر در شبککه

ی شهری مازندران مرکزی اسبت.  همچنبین، مقایسبه

نتببایج حاصببل از ایببن شبباخ  و شبباخ  نخسببت 

شهری نسکت به سال های قکل نشبان دهنبده؛ کباهش 

ت. ببه این رقم در شککه شهری مازندران مرکبزی اسب

 ، نشان از نتبایج حاصبل از ایبن(4) طوری که، جدول

 شاخ  دارد. دو 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سلسبله مراتکبی و یبا  شی  بتا در شاخ  رتکه اندازه، سبطح.  1

  کند. سطح چند مرکزیتی را در داخل یک منطقه مشخ  می
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 1935نتایج شاخص مرفولوژیک در شبکه شهری مازندران مرکزی . 4جدول 

 شهرستان
جمعیت 

 شهرستان
 رتبه شهر جمعیت شهر 

 :1شاخص

 نخست شهری 

 :1شاخص

 اندازه_رتبه

 ساری

 بابل

 نمل

 قائمشهر

604112 

691190 

401591 

901111 

914611 

906612 

145966 

116120 

1 

1 

9 

4 

 

15/0  

00/0  

04/0- 

19/0- 

12/0- 

 (1911های پژوهش، یافته: )مأخذ
 

با  (1)شبکه مبنا 1های نوینحلیل رهیافتت .1. 9

های عملکاردی در شابکه شاهری سنجش شاخص

 چند مرکزیت مازندران مرکزی:    

 شبدت سنجش ،یبرا نیگراز ننجایی که شاخ  

 کیب و رودیمب کبار ببه شبهرها نیبب شککه در روابط

 از اسبتفاده ببا ، اسبت یعمبوم یمرکبز چند شاخ 

 را یشبهر یهباگبره نیبب روابط شککه، لیتحل میمفاه

 درجبه روزانبه، یهاانیجر از استفاده با و کندیم یکم

 ردیبگیمب نظر در گره هر تیمرکز عنوان، به را یدرون

 منطقببه درون را هبباتیببمرکز عیببتوز ،قیببطر نیبببد و

. به عکارتی، حاصل ایبن شباخ ، هبر کندیم کیتعر

ی تر باشد نمایانگر؛ یبک منطقبهچقدر به صفر نزدیک

شهری چند مرکزیتی اسبت. ببراین اسبا،، مجموعبه 

شهری نمل، بابل، قائمشهر و ساری از این منظر، یبک 

شوند زیبرا، ی شهری چند مرکزی محسو  میمنطقه

 اسببت 11/0 شبباخ  برابببر بببارقببم حاصببل از ایببن 

که نشانی از ایبن رونبد در شبککه شبهری  (6)جدول 

مازنببدران مرکببزی اسببت. از طببر  دیگببر، بررسببی 

                                                           
 هبم به را مختلک دو نقطه که حقیقی تعاملات بر، رهیافت این. 1

 جریببان و سببرمایه جریببان افببراد، جریببان: نظیببر دهببدمی پیونببد

 .دارد تمرکز اطلاعات

2. Network-based 

هببای روزانببه مراکببز اصببلی منطقببه از عببدم جریببان

ها به سمت یبک مرکبز گیری نشکار این جریانجهت

خاص حکایت دارد. به بیان دیگر، رواببط عملکبردی 

دران مرکبزی از توزیبع حاکم بر شبککه شبهری مازنب

متوازن و یکنواختی برخوردار اسبت. ببه طبوری کبه، 

ی شباخ  ننتروپبی و رقبم حاصبل از ایبن محاسکه

شاخ ، صحتی بر این مدعا اسبت. زیبرا، از ننجبایی 

 دادن نشبان یبرا یناپارامتر اریمع ککه این شاخ  ی

 شباخ  زانیبم ههرچ و است شککه عیتوز در تعادل

ارتی، هرچبه رقبم حاصبل از ایبن یا به عک شود، شتریب

 دهبد؛نزدیک تر شود، نشبان مبییک شاخ  به عدد 

و چبون  است حرکت در تعادل سمت به شککه عیتوز

 21/0  رقم حاصل از شاخ  ننتروپی در اینجبا عبدد

به دست نمده اسبت، بنبابراین، توزیبع جریبان هبا در 

 شککه شهری مازندران مرکزی تا حدی متوازن است.
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 (1935) مرکزی مازندران شهری شبکه در عملکردی هایشاخص نتایج. 5لجدو

 شهرستان
جمعیت 

 شهرستان
 رتبه شهر جمعیت شهر 

شاخص 

 آنتروپی
 شاخص گرین

 ساری

 بابل

 نمل

 قائمشهر

604112 

691190 

401591 

901111 

914611 

906612 

145966 

116120 

1 

1 

9 

4 

 

21/0  

 

11/0 

 (1912های پژوهش، یافته: )مأخذ
 

هاای شابکه هاا و شااخصحلیل مولفاهت .9. 9

 اجتماعی

 همبستگی شبکه. 1. 9. 9

 ببه دارجهبت گرا  یک در 1شککه تراکم شاخ 

 تعبداد بیشترین به موجود هایکمان تعداد نسکت وسیله

 . درواقبع،شبودمی بیان شککه این در ممکن هایکمان

اسبت.  تبراکم حبداکثر ببا ایشبککه کامبل شبککه یک

شباخ  تبراکم  یمحاسبکهنمبده از دسبتحاصل به 

است که این گبرا  بیبانگر  شککه عددی برابر با، یک

ی شبهرهای ایبن منطقبه بباهم این امر است که، همبه

تا شهر مورد توجه ایبن  2پیوند دارند به طوری که، از 

تببا پیونببد وجببود دارد. امببا، از جهتببی،  65پببژوهش، 

ه ی شاخ  تراکم شبککحاصل دیگری که از محاسکه

ای که از ایبن است. نتیجه 96/0  به دست نمده، برابر با

دهبد؛  بعضبی از ایبن شود نشان میگرا  حاصل می

پیوندها لیر مسبتقیم اسبت زیبرا، مورفولبوژی شبککه 

شهری استان مازندران علی رلم اینکه، در میان بعضی 

کنبد، ای نمبود پیبدا مبیشهرها به صورت پیوند شککه

ر از شبهرها، مبانع از ایجباد اما، فرم خطی بعضی دیگب

شود. مثال ساده ببرای ایبن یای میان ننها مپیوند شککه

                                                           
1. Network Density Index 

شهرهای جویکار، ساری و قائمشهر یبا شبهرهای روند 

قائمشهر، بابل و نمل اسبت کبه فبرم ایبن شبهرها ببه 

صورت؛ مثلثی یا شککه شبهری چنبد مرکزیبت نمبود 

پیببدا کببرده اسببت امببا عکببس ایببن رونببد، ارتکبباط 

اد یا فریدونکنار با شهر ساری است، کبه شهرمحمودنب

دهد چبرا کبه، ببرای یک پیوند لیرمستقیم را نشان می

گذر از این شهرها و رسیدن به شهر سباری، عکبور از 

 ساختار خطی شهرهای میانی این منطقه الزامی اسبت.

 ،فضبایی الگوهبای کلبان سباختار تحلیل دراز طرفی، 

 ،پیشبین فصبول در شبده معرفبی هبایمولفبه از یکی

 و ائتلببا  سبطح کبه اسببت شبککه همکسبتگی مولفبه

 طبول در را نن پراکنش چگونگی و جریان یکپارچگی

 برخبی. دهبدمی قرار تحلیل مورد نماری طور به نقاط

 صبورت به مولفه این ذیل شده معرفی هایشاخ  از

 قاببل وزنبی صبورت ببه دیگبر برخی و توپولوژیکی

 از شبککه یهمکسبتگ مؤلفبة .اسبت ارزیابی و محاسکه

 نن ذیبل یهشبد تعریبک شاخ  هفت مقادیر جمع

 هبا،شباخ  تمامی در نکته ننکه،. است شده محاسکه

 ضببری  شببککه، تببراکم :شبباخ  سببه اسببتثنای بببه

 شبککه، پبذیری انتقال ضری  و شککه شدن ایخوشه

. اسبت کمتبر همکسبتگی ،یهدهند نشان بیشتر مقادیر
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 ببه یبابیتدس مؤلفه، اینحاصل از  یهنتیجهمچنین، 

 بنبدیپیکبره و فضبایی الگبوی از کلبی انبدازیچشم

 کاملباً حالبت از پیوسبته طیفبی در جریانی هایشککه

 یکبدیگر ببا رئبو، از یبک هبی  نن در که) گسسته

 نن در کبه) ایشککه و همکسته کاملاً تا( ندارند پیوندی

 یکبدیگر ببا ممکبن پیونبد حداکثر دارای رئو، همة

 .است ،(هستند

 ببا کبه است خطوطی تعداد برابر را، یک درجه

 تعبداد براببر را، یک درونی درجه. اندکرده تلاقی نن

 درجبه و انبدشبده وارد نن ببه کبه اسبت هباییکمان

 ایبن از که است هاییکمان تعداد برابر را، هر بیرونی

 توصبیفی نمارهای جدول، مطابق. اندشده خارج را،

 دهبد،مبی نشبان دارجهبت گرا  برای نمده دست به

 درونبی درجبه و 911/0 رئو، بیرونی درجه میانگین

 و 911/0 یدرونب درجه اریمع انحرا  ، 912/0 رئو،

 رئبو، یتمام مجموع نیهمچن ، 956/0 یرونیب درجه

 یرونببی درجبه در و 12/9 ببا براببر یدرونب درجه در

 رئبو، یدرونب درجبه نبهیکم یطرف از ،11/1 با برابر

 ببا براببر رئبو، یرونیب هدرج نهیکم و  115/0 با برابر

 و رئو، یبک یدرون درجه نهیشیب مقابل در و 191/0

 دسبت ببهیبک  رقبم زیبن رئو، یرونیب درجه نهیشیب

 ببین انبد  اختلا به عکارتی،  .(5)جدول  است نمده

 ،کبه اسبت واقعیت این بیانگر هاداده حداکثر و حداقل

 وجبود شککه در رئو، درجه از ترییکنواخت توزیع

 بالبا درجبه دارای رئبو، اللب  کبه، طوری هب دارد،

 سباختار وجبود، بیبانگر خبوبی به نتیجه، این. هستند

 شببککه توپولببوژیکی ابعبباد در ایجزیببره یببا ایشببککه

نمبده از . میانگین ضری  خوشه بندی ببه دسبتاست

یکی برای هر رئو، براببر ببا ژودار توپولگرا  جهت

 به دست نمده است.  969/0

 ضبری  میبانگین ببودن بالا :گرفت نتیجه توانمی

 سبه تعبداد ببودن بالبا از ،توپولوژیکی شدن ایخوشه

 نن شببدن ایخوشببه شببدت و شببککه در هبباگوشببه

 را ایشبککه سباختار حضور ،نتیجه در و دارد حکایت

 .رساند می اثکات به

 

 یمرکز مازندران منطقه یشهر شبکه در همبستگی شبکه .1 جدول

 درجه مرکزیت شاخص
ت مرکزی

 میانی
 مرکزیت نزدیکی

ضریب 

 ای شدنخوشه

مرکزیت 

خطی بردار 

 ویژه

ضریب 

انتقال 

 پذیری

تراکم 

 شبکه

   بیرونی درونی  بیرونی درونی 
  

 - - 111/0 969/0 12/0 12/0 92/0 911/0 912/0 میانگین

 - - 11/0 95/0 19/0 14/0 91/0 956/0 911/0 انحرا  معیار

 - - 14/6 29/1 11/5 16/5 9 11/1 12/9 مجموع

 - - 04/0 11/0 015/0 015/0 11/0 111/0 114/0 واریانس

 - - 4/0 0 51/0 51/0 0 191/0 115/0 کمینه

 - - 1 1 1 1 1 1 1 بیشینه

 196/0 5/9 911/0 51/0 11/0 14/0 11/0 11/0 52/0 مرکزیت شککه

 (1912های پژوهش، یافته: )مأخذ
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 رئوس مولفه مرکزیت و تسلط. 1. 9. 9

هبا، توزیبع های تپولوژیبک شبککهیکی از ویژگی

وزنی رئو، ننهاسبت. درجبه هبر یبک از شبهرهای 

دار وزنی ارائه شده اسبت. استان، در یک گرا  جهت

 دارجهت گرا  از این نمدهدست به توصیفی نمارهای

 نشببان رئببو، وزنببی درجببه توزیببع پیرامببون وزنببی،

بببا دهببد، بیشببترین تعببداد مسببافر خببارج شببده مببی

نفر و بیشترین تعبداد مسبافر وارد شبده ببا  1255912

نفر، هر دو مربوط ببه شبهر باببل اسبت ببه 1105114

طوری که، میانگین مرکزیت وزنی شهر بابل با کسب  

، جایگاه اول را در میان شبهرهای اسبتان ببه یکامتیاز 

خود اختصاص داد. در این میان، کمترین تعداد مسبافر 

مربوط به شهر فریبدونکنار  نفر 162112خارج شده با 

نمببده از محاسببکه اسببت. از طرفببی، نتببایج بببه دسببت

ایبن امبر دهنبده میانگین مرکزیت وزنی رئو، نشبان

نباد و جویکار با کسب  امتیباز محموداست که دو شهر 

جایگاه مساوی را در میان دیگر شبهرها ببرای  119/0

کمترین تعداد مسافر وارد شده و خارج شده به دست 

تبوان نتیجبه گرفبت: اختلبا  . می(1)جدول  نوردند

میان ایبن شبهرها کبم اسبت و همچنبین، پیکربنبدی 

کنبد، ببه فضایی که شبککه شبهری از نن تکعیبت مبی

تببر مببی باشببد.الگببوی چنببد مرکزیتببی نزدیببک

 

 یمرکز مازندران منطقه یشهر شبکه در کیتوپولوژ و یوزن تیمرکز.  0 جدول

 شهر
 مرکزیت وزنی مرکزیت وزنی نرمال شده یمرکزیت وزن مرکزیت توپولوژیک

 میانگین بیرونی درونی بیرونی درونی بیرونی درونی

 642/0 412/0 511/0 125161 1150049 1 1 نمل

 119/0 191/0 101/0 162112 960461 1 1 محمودنباد

 1 1 1 1255912 1105114 9 9 بابل

 911/0 926/0 912/0 110229 510116 9 9 بابلسر

 126/0 121/0 121/0 996654 911411 1 1 نکنارفریدو

 200/0 201/0 200/0 1616261 1916600 1 1 ساری

 621/0 612/0 625/0 1019111 1019956 9 9 شهرقائم

 119/0 111/0 115/0 911125 901199 9 9 جویکار

 (1912های پژوهش، یافته: )أخذم

 

 نشبان (1)جبدول از نمدهدست به جینتاهمچنین، 

 ،یانیبم تیمرکز در 1 ازیامت کس  با بابل شهر دهد،یم

 داده اختصباص خود به استان سطح در را اول گاهیجا

 ببر لیبدل توانبدینمب رقبم نیبا که، یصورت در. است

 نیبا بلکه، باشد شهرها گرید به نسکت شهر نیا یبرتر

 هبر از دنیرسب یببرا کبه، اسبت نن سک  به اختلا 

 یالزامب باببل را، از عکبور گر،ید را، به شککه را،

 تیبمرکز ازیبامت رفبتن بالبا سک  موضوع نیهم است

 باببل، شبهر گبر،ید انیب به. است شده بابل را، یانیم

 خبود قیبطر از تنهبا را شککه ینقطه هر از دنیرس راه
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 چبون کاریجو و یسار شهر ان،یم نیا در. کندیم سریم

 تیبمرکز لبذا، دارنبد، یتبر کوتاه نیگزیجا یرهایمس

 ببا قائمشهر شهر اما،. است شده صفر با برابر نهان یانیم

 ببا بابلسبر شبهر نن، بعبد و دوم گاهیجا در 1/0 ازیامت

 نیبا لیبدل. است گرفته قرار سوم گاهیجا در 5/0 ازیامت

 شیبب یانیبم تیبمرکز درجه که، است نن از یناش امر

 نن یگیهمسبا در واقبع رئبو، درجبه با یزیهرچ از

 و قائمشبهر شبهر چبون گبر،ید انیبب به. است مرتکط

 نیببد است، گرفته قرار بابل شهر یگیهمسا در بابلسر

 را یموسب و یدوم گاهیجا  یترت به شهردو   نیا لیدل

 دهبد،یمب نشبان امبر نیبا. اندداده اختصاص خود به

 سباختار با رئو، درجه بر علاوه میانی مرکزیت درجه

 ببرای کبه، طوری به گیرد،می قرار درارتکاط نیز گرا 

 در کبه راسبی میبانی مرکزیت برابر، درجه با را، دو

 به دسترسی و گرفته قرار ایزنجیره و خطی ساختاری

 از شیبب دارد، خبود سیطره در را گرا  انتهایی رئو،

 ببه. دارد قبرار حلقبوی سباختاری در که است یراس

 نقباط ببه رسبیدن راه تنهبا کبه رئوسبی دیگر، عکارت

 صبورت در حتبی کننبدمبی فبراهم را شبککه انتهایی

 بیشتری میانی مرکزیت از کمتر، مرکزیت درجه وجود

 گفتبه کبه اسبت سبک  ایبن ببه. شبوندمی برخوردار

 درجبه ببا که نن از بیش میانی مرکزیت درجه شودمی

 در واقببع رئببو، درجببه بببا باشببد ارتکبباط در رئببو،

 دارای کبه رئوسبی که، چرا است مرتکط نن همسایگی

 ببرای معدودی مسیرهای هستند پایینی مرکزیت درجه

 دارد وجبود هبا نن ببه شککه دیگر را، هر از رسیدن

 یبک از هبا نن از بخشبی یا همه نن، درجه به بسته که

 سبک ؛ خبود کبه کنبدمبی عکبور کبه مشخ  را،

 مشبخ  را، ایبن میبانی مرکزیبت درجبه بالارفتن

 ببا تنهبا شبککه نزدیکی مرکزیت نن، بر علاوه. شودمی

 سباختار بلکه، نیست، ارتکاط در رئو، مرکزیت درجه

 نن از نمبدهدسبت ببه نتایج در هم شککه بندیپیکره و

 خطبی هبایشککه برای که، طوری به است، تاثیرگذار

 ویبژه ببه شباخ  این از بالاتری مقادیر ای رنجیره و

 دارنبد قبرار انتهایی رئو، با پیوند در که رئوسی برای

 ایسبتاره هایشککه مورد در که، حالی در است، بیشتر

 مبورد شباخ  ایبن از کمتبری مقادیر قطکی و شکل

 کبه است ضروری نکته این ذکر همچنین. است انتظار

 نزدیکبی و میبانی مرکزیبت شباخ  دو هر چند هر

 امبا، گیرنبدمبی قرار ارتکاط در شککه ساختار با رئو،

 میبانی مرکزیت درجه از بیش نزدیکی مرکزیت درجه

 .دارد همکسبتگی لتحلیب مورد را، مرکزیت درجه با

نمده از مرکزیبت نزدیکبی در این میان، نتایج به دست

دار بببرای هببر رئببو، بببا اسببتفاده از گببرا  جهببت

دهد، شهر بابل ببا کسب  امتیباز میتوپولوژیکی نشان 

دارای بیشترین درجه مرکزیت درونبی و بیرونبی یک 

اسببت. پببس از نن، شببهرهای بابلسببر و قائمشببهر بببه 

 و سوم قرار دارند. ی دومترتی  در رتکه

 ببه تبوانمبی اینجا در که نتایجی ترینمهم از یکی

 نظرگببرفتن در اسببت کببه، ایببن یافببت، دسببت ننهببا

 جایگباه بیبانگر ییانهت به تواندنمی صفاتی هایویژگی

 ،بلکبه باشد، شهری نظام ساختار در شهرها موقعیت و

 شبککة در کبه نقشبی و کارکردهبا واسبطة ببه شهرها

 موقعیبت و جایگباه واجبد دارنبد، هبرعهبد جریانات

 ببا مقایسبه در توانبدمبی جایگباه این. هستند متفاوتی

 باشبد؛ نن از تبرپبایین یبا بالباتر مکانی، فضای جایگاه

 نظبر ببدون شبهری هباینظبام ساختار در  ،بنابراین

 طورهمزمبان، به مکنا شککه و مکنا اندازه رهیافت داشت
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 د.گذارمی ختیارا در فضایی مکبانی رهایسباختا از ناتمبامی تصویر و بوده ناق 
 

 یمنطقه مازندران مرکز یو تسلط در شبکه شهر تی. مرکز0جدول 

 مرکزیت میانی شهر
 مرکزیت نزدیکی

 مرکزیت و تسلط رئوس مرکزیت بردار ویژه
 میانگین بیرونی درونی

 42/1 24/0 10/0 10/0 10/0 4/0 نمل

 49/1 69/0 59/0 59/0 59/0 1/0 محمودنباد

 29/9 29/0 1 1 1 1 بابل

 69/1 56/0 21/0 21/0 10/0 5/0 بابلسر

 50/1 40/0 21/0 21/0 29/0 1/0 فریدونکنار

 15/1 64/0 51/0 51/0 51/0 0 ساری

 02/9 16/0 26/0 26/0 25/0 1/0 قائم  شهر

 22/1 1 11/0 11/0 11/0 0 جویکار

 (1912های پژوهش، مأخذ: )یافته

 

 مولفه شدت برهم کنش شبکه .9. 9. 9 

 شبدت سنجش ،یبرا نیگراز ننجایی که شاخ  

 کیب و رودیمب کبار ببه شبهرها نیبب شککه در روابط

 از اسبتفاده ببا ، اسبت یعمبوم یمرکبز چند شاخ 

 را یشبهر یهباگبره نیبب روابط شککه، لیتحل میمفاه

 درجبه روزانه، یهاانیجر از استفاده با و. کندیم یکم

 ردیبگیمب نظر در گره هر تیمرکز نوان،ع به را یدرون

 منطقببه درون را هبباتیببمرکز عیببتوز ،قیببطر نیبببد و

. به عکارتی، حاصل ایبن شباخ ، هبر کندیم کیتعر

ی چقدر به صفر نزدیک تر باشد نمایانگر؛ یک منطقبه

شهری چند مرکزیتی اسبت. ببراین اسبا،، مجموعبه 

شهری نمل، بابل، قائمشهر و ساری از این منظر، یبک 

شوند زیبرا، ی شهری چند مرکزی محسو  میمنطقه

اسبت کبه  11/0  رقم حاصل از این شاخ  برابر ببا

نشانی از این روند در شککه شهری مازنبدران مرکبزی 

 .(1)جدول  است

 ،توسبط کبنش هم بر نسکی شدت مولفهاز طرفی، 

 از اسبتفاده ببا و کبنش ببرهم نسبکی شبدت شاخ 

. شببودمببی مانجببا چندگانببه پیونببدهای تحلیببل روش

 جریبان شبدت کبه ،شبککه همکستگی مؤلفة برخلا 

 این کند،نمی وارد محاسکات در را پیوند هر به منتس 

 چگبونگی سبنجش ببر را خبود تمرکبز وجبه ،مؤلفه

 رو، ایببن از. دهببدمببی قببرار جریببان شببدت توزیببع

 صورت به شککه همکستگی مؤلفة در که هاییشاخ 

 بعبد از مؤلفبه ایبن در انبد، شده محاسکه توپولوژیکی

. با توجبه ببه درجبه مرکزیبت شوندمی محاسکه وزنی

وزنی در مولفه شدت شککه، بیشینه درونبی و بیرونبی 

است که همچنان این برتبری از  با یکاین درجه برابر 

میان این شبهرها، ببه شبهر باببل اختصباص دارد. در 

مقابل، کمینه درونی و بیرونی درجبه مرکزیبت وزنبی 

و  115/0ه ببه ترتیب  براببر ببا ولفه شدت شبککدر م

است که شبهرهای فریبدونکنار و محمودنبباد   191/0

انبد. همچنان این جایگباه را ببه خبود اختصباص داده
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همچنین، نتیجه حاصل از مرکزیت وزنی ببردار ویبژه 

هبا، شبهر قائمشبهر از نشان داد: همانند دیگر شاخ 

یک طر ، به دلیل همسایه ببودن و مجباورت نن ببا 

ی خببوبی در میببان اری کببه دارای رتکببهشببهر سبب

شهرهاست، و از طبر  دیگبر ببا شبهر باببل کبه در 

محاسکات تمام مولفه ها رتکه برتر را داشبت و دارد، از 

 جایگاه خوبی برخوردار است.

 

 مرکزی مازندران منطقه شهری شبکه شدت .3 جدول

 
 شاخص گرین

مرکزیت وزنی بردار  درجه مرکزیت وزنی

 بیرونی درونی  ویژه

 111/0 461/0 604/0 - میانگین

 11/0 916/0 911/0 - انحرا  معیار

 14/6 516/9 094/4 - مجموع

 04/0 021/0 024/0 - واریانس

 4/0 191/0 115/0 - کمینه

 1 1 1 - بیشینه

 911/0 512/0 61/0 11/0 مرکزیت شککه

 (1912های پژوهش، یافته: )أخذم

 

 سازواری شبکه شهریمولفه تقارن و  .4. 9. 9

های روزانه مراکبز اصبلی منطقبه از بررسی جریان

ها ببه سبمت یبک گیری نشکار این جریانعدم جهت

مرکبز خبباص حکایبت دارد. بببه بیبان دیگببر، روابببط 

عملکردی حاکم بر شککه شهری مازنبدران مرکبزی از 

توزیع متوازن و یکنواختی برخوردار است. به طبوری 

وپی و رقم حاصبل از ایبن ی شاخ  ننترکه، محاسکه

شاخ ، صحتی بر این مدعا اسبت. زیبرا، از ننجبایی 

 دادن نشبان یبرا یناپارامتر اریمع ککه این شاخ  ی

 شباخ  زانیبم ههرچ و است شککه عیتوز در تعادل

یا به عکارتی، هرچبه رقبم حاصبل از ایبن  شود، شتریب

 دهبد؛نزدیک تر شود، نشبان مبی عدد یکشاخ  به 

و چبون  است حرکت در تعادل سمت به شککه عیتوز

  21/0 رقم حاصل از شاخ  ننتروپبی در اینجبا عبدد

هبا در به دست نمده اسبت، بنبابراین، توزیبع جریبان

 شککه شهری مازندران مرکزی تا حدی متبوازن اسبت

 .(10)جدول 

 از شبککه، سبازواری و تقارن از طر  دیگر، مؤلفة

 نتقبار و کبنش ببرهم تقارن شاخ  دو مقادیر جمع

از ننجایی که، رقبم حاصبل از  .شودمی حاصل رئو،

شاخ  برای شککه شهری مازندران مرکبزی،  دواین 

دهد؛ پیونبد نمده، این رقم نشان میرقم بالایی به دست

دار میان شهرها به اندازه کافی رفبت و برگشبت جهت

دارند. به بیان دیگر، این رفت و برگشت میان شبهرها، 

 ببه افبراد که است؛ چرا تقارنم جریانی خود ماهیت در

 ببه خبود، دائبم سبکونت محبل ببه وابسبتگی سک 

متقبارن  و برگشبتی و رفت های جریان ینورندهوجود

 جریبان در هسبتند. ببه عکبارتی، در این شککه شهری
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 دارای رفتبی هبر افراد در این شککه شهری،جابجایی 

های متقارن را به طوری که، این جریان .است برگشتی

-بابل، باببل-قائمشهرقائمشهر،  -رهای ساریمیان شه

تبوان مشباهده کبرد نمل به خوبی مبی-نمل و قامشهر

ی ایبن نمبده از محاسبکهزیرا، بیشترین مقادیر به دست

مولفببه را کسبب  کردنببد. در واقببع، نتببایج حاصببل از 

ی تقببارن وسببازواری شببککه نشببان محاسببکه مولفببه

 تصبالا در نمدهدست به نسکی شدت بیشترین دهد،می

 تمرکبز و تسلط از موضوع این و دارد قرار بابل شهر با

 حکایبت منطقبه زمینبی هبایجریان نظام بر بابل شهر

اما در مقاببل، شبهرهای جویکبار، فریبدونکنار و  دارد.

تبرین محمودنباد از نظبر سبنجش ایبن مولفبه، پبایین

تبوان نتیجبه مقادیر را کس  نمودنبد. در نهایبت، مبی

ی چند مرکزیبت مازنبدران طقهگرفت: مورفولوژی من

شناسبی ایبن مرکزی، دخالت محسوسبی در، ریخبت

ای اسبت کبه، منطقه دارد. زیرا فبرم منطقبه ببه گونبه

شهرهای مجاور و همسبایه ببا شبهر باببل، از الگبوی 

ای ببه منطقبه کنند و شکل شبککهای پیروی میخوشه

الحاق کردنبد امبا، ببا فاصبله گبرفتن از شبهر باببل و 

ی چنبد مرکزیبت، فبرم ت لر  منطقهحرکت به سم

ای ببه دهد که شبهرها، شبکل شبککهمنطقه اجازه نمی

خببود بگیرنببد و همچنببان نن قسببمت از شببهرها از 

کننبد. همبان طبور کبه در الگوریتم خطی پیروی مبی

 نیبا لیدلی مرکزیت و تسلط رئو، مطر  شد، مولفه

 شیبب یانیبم تیبمرکز درجه که، است نن از یناش امر

 نن یگیهمسبا در واقبع رئبو، درجبه با یزیهرچ از

ببا  ،قائمشهر شهربه همین دلیل است که، . است مرتکط

اینکه شهر کوچکی از لحاظ موفولبوژیکی در مقایسبه 

با دیگر شهرهای واقبع در ایبن شبککه شبهری اسبتان 

از یک طبر ،  بابل شهراست اما، چون در همسایگی 

در  اسبت، گرفتبه قبرار و شهر ساری از طبر  دیگبر

نتایج حاصل از این مولفه ها، همبواره جایگباه و رتکبه 

های حاصل مجموع یافته ی برتر را کس  کرده است.

ها حاکی از نن اسبت کبه، شبهر باببل ببه از این مولفه

ی شبهری چنبد تبرین شبهر در شبککهعنوان مرکبزی

 پردازد.مرکزیت مازندران مرکزی به ایفای نقش می

 

 تقارن و سازواری در شبکه شهری منطقه مازندران مرکزی .18جدول

 (1912های پژوهش، یافته: )مأخذ

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 4

 -های سنتی )اندازهرهیافت نتایج حاصل از تحلیل

زنبدران مرکبزی مکنا( در شککه شهری چند مرکزیت ما

گواه: تعادل نسکی نظام سکونتگاهی در شبککه شبهری 

ای کببه، پدیببده مازنببدران مرکببزی اسببت. بببه گونببه

ماکروسببفالی در شببهرها مشبباهده نشببده اسببت و 

همچنین، توزیع جغرافیبایی شبهرها حبالتی تصبادفی 

دارد. مورفولببوژی ایببن شببککه بببا سبباختار متمرکببز، 

  توجبه ننکبه، ی قابل توجهی دارد. نکته جالبفاصله

ی اخیر، گرایش کمی به تمرکبز دهه سهروند تحولات 

دهد. از دیبدگاه در شهرهای بزرگ را از خود نشان می

 تقارن و سازواری شبکه رن برهمکنشتقا تقارن رئوس آنتروپی شاخص

 119/1 114/0 011/0 21/0 مقدار
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عملکردی نیز، یکپارچگی عملکردی منطقبه، ناشبی از 

توزیع متوازن روابط عملکردی و شبدت جریبان ببین 

هبای مراکز اصلی، مدنظر اسبت. از ایبن رو، شباخ 

های روزانه بین مراکبز ای جریانههاین رویکرد، بر داد

ننتروپبی و شباخ  گبرین، دو  شود. شباخ بنا می

باشند کبه، از سنجه اصلی چند مرکزیتی عملکردی می

انبد. محاسبکه مفاهیم تحلیل شککه اجتماعی منتج شبده

دهبد ها در محدوده مورد مطالعه نشان میاین شاخ 

ببه مجموعه شهری نمل، بابل، قائمشهر و ساری، چبه 

لحاظ عملکردی و چه به لحاظ مورفولوژیک، قابلیبت 

بالایی در تکدیل شبدن ببه یبک منطقبه شبهری چنبد 

های اصلی این منطقه شبهری مرکزیت دارد. از ویژگی

چند مرکزی: نکود شبهر لالب ، همجبواری معقبول و 

روابط عملکردی مناس  ببین شبهرها در ایبن منباطق 

یبز، ببر هبای حاصبل از ایبن پبژوهش ناست که یافته

هایی در محبدوده مبورد مطالعبه  وجود چنین ویژگی

از تحلیبل  کند. به بیان دیگبر، نتبایج حاصبلتاکید می

مکنبا( و همچنبین تحلیبل  -رهیافت های نوین )شککه

های جریانی در شککه شهری چند مرکزیت مازنبدران 

دهد کبه؛ شبککه شبهری ایبن منطقبه مرکزی نشان می

ن حیبث ببر اسبا، از ایبالگویی چنبد مرکبزی دارد. 

، منطقه چه به صبورت توپوگرافیبک چبه ببه 1شکل 

صورت توپولوژیک در حالبت چنبدمرکزی اسبت ببا 

این وجود همچنان به صبورت ببدون مرکبز و کاملبا 

ببه طبوری کبه، نتبایج ای تکامبل نیافتبه اسبت. شککه

سنجش ظرفیت عملکبردی شبککه شبهری، پتانسبیل 

ی شکل گیری نظبام چنبد مرکزیتبی و حتبی شبککه ا

نمایبد. امبا، ببا توجبه ببه متعادل در استان را تایید می

شدت پیوندها میان شهرهای ساری، قائمشبهر و باببل 

)شهرهای واقع در بخبش شبرقی منطقبه(، ضبرورت 

توجه و نیاز به تقویت شهرهای واقع در بخبش لرببی 

منطقه جهت: ارتقا کیفیبت عملکبردی منطقبه الزامبی 

کبه، ایبن شبهرها است. همچنین، نکته جال  توجه نن

تعادل هندسی و زمانی شبککه شبهری را نیبز درخبور 

باشببند چببرا کببه، فاصببله زمببانی میببان شببهر مثلببا مببی

ی زمانی محمودنباد با فریدونکنار بسیار کمتر از فاصله

شهر با شهر ساری است و با انبدکی المبا  دو  این 

شبده در درجبه عملکبردی چنبد در بازه زمانی مطر 

و بر اسا، تعریک گد، از شککه  مرکزیتی منطقه ای

-از این منظر مقاله حاضر نتایج یافتبه گنجد.شهری می

 ( و مشبفقی و رفیعیبان1911) های زبردست و شهابی

   کند.( را در منطقه تایید می1916)

علاوه بر ایبن، منطقبه چنبدمرکزی مازنبدران، ببر 

از ایبن  الگوی ائتلا  اسبت. از ، منکعث1اسا، شکل 

ای از ابی به یک الگوی کامل باید گسبترهرو برای دستی

ها را به صبورت نهبادی، رسبمی و روابط و همکاری

وجبود بافبت لیررسمی در خود تقویت کند. ببا ایبن 

سنتی و نکود اقتصاد صنعتی در استان مازنبدران، عبدم 

هبا و نهادهبای عمبومی، کمکبود یافتگی سبازمانبلوغ

بببرای  ای قببانونینهادهببای لیردولتببی، نکببود محببدوده

هبای مختلبک ببر مجموعه شبهری و انطکباق بخبش

ای از جمله مبوانعی ای منطقهمحدوده سیاسی تا گستره

با وجود پیشبینه و فرهنب   شوندمیهستند که  سک  

ای در محبدوده مشتر  در منطقه، نکود هویبت منطقبه

. ایبن امبر مبانع از شود مورد مطالعه به شدت احسا،

هبای ببین مکباریگیبری پیونبدهای اداری و هشکل

گبردد. بنبابراین، سبک  شبده تبا شهری در منطقه می

هبایی کبه در سباختار اداری کشبور علاوه ببر چبالش
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نمایان است، ضعک ساختاری ظرفیبت نهبادی در نن 

تشدید گردد. این موضبوع ببه طبور متقاببل ببر روی 

های اقتصادی در سطح منطقه نیز اثرگذار اسبت. شککه

کنش و توزیبع مناسب  به طوری کبه، ببا وجبود پبرا

هبا و مراکبز در سبطح اسبتان، و قابلیبت و زیرساخت

ای از گیببری نببوع ویببژهظرفیببت منطقببه بببرای شببکل

گرایی و روابط مکمل، عقلانیت عملکردی را تخص 

دهبد. ببه در محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر قرار مبی

توانبد ببا تکیبه رسد، محدوده مورد مطالعه مینظر می

چک اعتمباد دوطرفبه ببین ببازیگران و های کوبر گام

ای کببه، مببدیران مختلببک را تقویببت کنببد. بببه گونببه

همکاری داوطلکانه بین تعداد محدودی از بازیگران ببر 

سر اقداماتی تعریک شبده یبا موضبوعاتی نبه چنبدان 

مهم، که مزایای مشخصی را برای همه بازیگران داشبته 

مزایبای  تواند بهترین گام برای  شروع باشبد.باشد، می

توانبد ببا تقویبت اعتمباد حاصل از این همکاری مبی

هبای گیران شبهرها، زمینبه فعالیبتمتقابل بین تصمیم

هبا را بهکبود تر ببین ننتر و خلق روابط محکمپیچیده

بخشد. این موضوع، احتمالا به تقویت ظرفیت نهبادی 

ای محبدوده گیری بهتر هویت منطقبهو در نتیجه شکل

توانبد شبود و در نهایبت مبیمبی مورد مطالعه منجبر

ریبزی های راهکردی و برنامبهساز گسترش شککهزمینه

ای در مجموعببه شببهری مازنببدران باشببد. منطقببه
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