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 انگیزهبا تنظیم روابط بین عوامل انسانی، اقتصادی و محیطی 

ی از سرزمین در جهت استفاده شایسته و پایدار از مندبهره

تواِن انسانی و طبیعی، مورد توجه آمایش سرزمین است. به 

سه مؤلفه مهم  به دنبال چیدمانآمایش سرزمین بیانی دیگر، 

-ترین، عادالنهمطلوببرای تحقق  جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی

است. در این سرزمین  در سازمان فضاییترین و پایدارترین 

آمایش سرزمین در چارچوب اصول مصوب، که دیهی است راستا، ب

وری، های پایدار اراضی، افزایش بهرهاز طریق حفاظت کاربری

و بازده اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و  ییکارا

محرومیت، برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول 

ی، ایجاد و تحکیم یه در تمام مناطق جغرافیاتوسعه و رفا

سازی ای و هماهنگپیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه

ای و ستانی، منطقها بخشی، هایسیاست زمانی –ییفضا راتیتأث

انداز بلندمدت بتواند اهداف چشم تا کردهعمل  یاگونهملی به

پذیر، قصورت تحقتوسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمین را به

توان چنین می درمجموع .متوازن، پایدار و عادالنه عملی سازد

ریزیِ فضاییِ راهبردی بیان داشت که آمایش سرزمین نوعی برنامه

مندی از خِرد، دانش و بینشِ سرزمینی، به دنبال است که با بهره

 تحقق اهداف زیر است:

 سرزمین با رعایت توان  متوازنِ  و متعادل فضاییِ  توسعه

 اکولوژیک؛

 حفظ وحدت و یکپارچگی سرزمین؛ 

 های فضایی و ورِی بهینه از سرزمین، متناسب با ظرفیتبهره

 دریاپایه؛ موقعیت مکانی همچون هاب ارتباطی و اقتصادِ 

 سرزمینی؛ خاص قلمروهای به ویژه توجه 

 مندی نواحی و اقوام گوناگون کشور از کاهش اختالف در بهره

 مواهب توسعه؛

 یی اقتصادی؛کاراوری و رهارتقاء به 

 هایمزیت سازیِ فعال بر مبتنی المللی،بین پذیریرقابت ارتقاء 

 جدیِد سرزمینی و هایمزیت خلق و ماندهمغفول

 مناطق کشور. همه ساکنانِ  زندگیِ  کیفیت ارتقاء 

 آن نقش و با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت آمایش سرزمین،

 و برنامه سازمان دیتأک مورد همواره ریزیبرنامه نظام در

بوده، به نحوی که در پنج دهه گذشته، چهار دوره  کشور بودجه

مطالعات آمایش سرزمین در کشور تجربه شده است. در ادامه 



 

 
 
 

های صورت گرفته برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین؛ در تالش

 یایاح و دیام و ریتدب دولت کارآغاز به دوره اخیر، پس از

 با و موضوع تیاهم به توجه با ،کشور بودجه و نامهبر سازمان

توسعه،  ششم برنامه قانون 20 ماده یِ قانون فیتکل به استناد

قرار گرفت و انجام آن  مدنظر نیسرزم شیآما یسند مل نیتدو

متعاقب آن  سپرده شد. ینگرندهیآ و توسعه یهاپژوهش مرکز به

مندیِ بهره منظوربهنگری، های توسعه و آیندهمرکز پژوهش

ی انجام شده در کشور؛ هاگزارشحداکثری از مجموعه مطالعات و 

گیری از تمام اندوخته دولت و توان علمی کشور در راستای بهره

کشور،  بلندمدتتوسعه  نقشه راه عنوانبهتدویِن سندی جامع، 

ساختار اجرایی تدوین سند ملی آمایش با هدف عضویت معاونت 

و همچنین اساتید و  ربطیذهای اجرایی ها و دستگاهوزارتخانه

ها، شکل داد نظران برجسته کشور در ترکیب تمامی کارگروهصاحب

 09مطالعات سند ملی آمایش سرزمین در قالب  و بر این اساس

نظران برجسته نفر از صاحب 04گروه مطالعاتی با حضور بیش از 

، ستیزطیمحی، های جمعیتکشور و کارشناسان مجرب در حوزه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام پذیرفت که ماحصل آن تدوین 

جلد گزارش پشتیبان سند ملی آمایش سرزمین بوده  04بیش از 

 که این گزارش بخشی از آن مجموعه است.

امید است نتایج حاصل از سند ملی آمایش سرزمین، راهنمای 

تحقق توسعه نفعان بوده و نویدبخش مناسبی برای تمامی ذی

دانم مراتب پایدار در سرزمین ایران باشد. در پایان واجب می

تشکر و قدردانی صمیمانه خود از کلیه کسانی که در راهبری، 

ملی آمایش سرزمین در قالب شورای مشورتی  و تدوین سند هدایت

اند را گذاری، کمیته علمی و کمیتۀ اجرایی سهیم بودهو سیاست

 ابراز دارم.

 

 آزموده اردالن علیرضا

ی هاپژوهشرئیس مرکز 

 ینگرندهیآتوسعه و 
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 خالصه مدیریتی

سند ملی آمایش سرزمین سرانجام پس از گذشت چهار دهه از 

آمایش  یعالیشورادر  0099اسفند ماه سال  ،آغاز انقالب اسالمی

از  مطلوب این سند بیانگر تصویریسرزمین به تصویب رسید. 

است که  سرزمیناصلی و بلندمدت  گیریجهت و توسعه فضایی

خواهند با مشارکت یکدیگر و کنشگران توسعه می مجموعه

های سرزمینی، در افق ها و مزیتها، ظرفیتیری قابلیتکارگبه

ای منسجم و شبکه ،مصوباین سند در  .یابندبه آن دست  0020

ی عملکردی و طبیعی هاپهنه، محورها و هاکانونپیوند از هم

حاصل تعامل سازنده جامعه، طبیعت و نظام  طراحی شده که

و اهداف توسعه فضایی  اندازچشممدیریت سرزمین در چارچوب 

 سرزمین است.

در نظر گرفته  یچندعملکرد -یچندمرکز -یچندسطحفضایی  توسعه

الگویی پویاست که در مقابل  مبتنی بر شبکه و شده در سند،

در این رویکرد . گیردفضایی تک مرکزی قرار می الگوی توسعه

ریزی ای و محلی برنامههمزمان به سطوح ملی، منطقه، ایشبکه

گرفتن مراکز مختلف ملی به  نظر درشود و با فضایی توجه می

ای در سرزمین ایجاد فضایی متعادل منطقه توسعهجای یک مرکز، 

ها، در بستر کانون هاسکونتگاهشود. در این شبکه هر یک از می

گیرند، های عملکردی مختلفی که در آن قرار میمحورها و پهنه

 کنند.آفرینی میهای موجود، نقشها و مزیتبه تناسب ظرفیت

با عنوان  فضایی، توسعهریزی رویکرد فضایی به برنامهاین 

چندعملکردی در  -چندمرکزی -ای چندسطحیشبکه سازمان فضایی

به عنوان مبنای  0414سند ملی آمایش سرزمین ایران در افق 

شده  پیشنهادایران متعادل و متوازن سرزمین  توسعهفکری 

 است.

 -چندسطحی شبکهکار رسیدن به مفهوم  و ساز بهتر برای درک

، پنج پیوست مورد تأکید این سند چندعملکردی -چند مرکزی

مطالعاتی با عناوین ذیل توسط گروه تلفیق سند ملی آمایش 

 سرزمین تهیه شده است:

ساختار، تعاریف و انتظارات از سند ملی آمایش  :2پیوست 

 سرزمین

اجرایی مطالعات سند یند افرتلفیق و یند افرمدل و  :1پیوست 

 ملی آمایش سرزمین

 هایرساختزالگوی استقرار مطلوب فعالیت و  :3پیوست 
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از  یبرداربهرهحساسیت اکولوژیکی سرزمین و توازن  :1پیوست 

 آن

 یرانا ینسرزم یمطلوب نظام سکونتگاه ییتوسعه فضا :5پیوست 

چند  -یچندمرکز -یچند سطح )در قالب شبکه ؛0020در افق 

 (یعملکرد

 ینظام سکونتگاهالگوی و در قالب پیوست پنجم، گزارش حاضر در 

تبیین  0020 در افق یچندعملکرد -یچندمرکز -یچندسطح ایشبکه

 -یچندمرکز -دسطحیچن شبکه مفهوم بداعتبه دلیل شده است. 

 چندعملکردی، مرور مفاهیم و مبانی مرتبط و بسترسازی علمی

در همین راستا در بخش اول این گزارش است.  امری ضروری

سازمان فضایی، سازمان فضایی فضا، ساختار و  مانندمفاهیمی 

مطرح  یچندمرکزفضایی  توسعهای، شهرمنطقه و شبکه یچندمرکز

 -یچندمرکز یینقش سازمان فضادر بخش دوم گزارش،  .نداهشد

مورد  رانیا نیسرزم ییدر توسعه فضا یچندعملکرد -یچندسطح

و عدم  تیتمرکز جمعن بخش بررسی قرار گرفته است. در ای

به عنوان  رانیا نیسرزم یدر نظام سکونتگاه ییتعادل فضا

مناسب  حلراهشود که فضایی سرزمین مطرح می مسئله ینترمهم

یابی دست برای بازگشت تعادل و برقراری توسعه فضایی متعادل،

چندعملکردی عنوان شده  -یچندمرکز -به سازمان فضایی چندسطحی

مفهوم جدیدی است که به عنوان یک  یچندمرکزاست. شهرمنطقة 

شود. ریزی ایران معرفی میسطح فضایی جدید در نظام برنامه

نظام  توسعهسیزده شهر منطقه پیشنهادی در الگوی استقرار 

برای سازمان  0020تحولی است که در افق ترین سکونتگاهی، مهم

ران در نظر گرفته شده است که تحقق آن فضایی سرزمین ای

سرزمینی  توسعهتواند عامل بسیار مهمی در ایجاد تعادل در می

باشد. پیامد  المللیینبهای جریان شبکهو بسط شبکه داخلی به 

سرزمین  پذیریرقابت وآفرینی فضایی مهم این تحول فضایی، نقش

 خواهد بود. المللیای و بینهای منطقهجریان شبکه در ایران
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 مقدمه

فضا، عرصه تبلور تمامی مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

های بشر است. این عرصه و فرهنگی انسان و بستر تمامی فعالیت

شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و ها و تحت تأثیر ویژگی

های شود. در طول تاریخ تمدنگیرد و دگرگون میاجتماعی شكل می

گیری نوع خاصی از های متفاوت منجر به شكلبشری با خاستگاه

-نظام سكونتگاهی اقوام و ملل مختلف شده یابیسازمانفضا و 

بسیار تمدن بشری های گذشتهها كه در اند؛ اما این دگرگونی

در قرن اخیر با شتاب بسیار  ،كند و بطئی به وقوع پیوسته

ای را سبب شده ای تأثیرات فضایی بسیار پیچیدهكنندهخیره

 است.

-توسعه، سازمان فضایی سكونتگاه حال بسیاری از كشورهای در

ب صنعتی، وابستگی الانق ازجملهیل مختلف و الدهای كشور ما به 

، سیاسی، اندیشه نوگرایانه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

های خوش دگرگونیهای غربی و... دستالگوگیری غیراصولی از مدل

پیچیده و شگرفی شده است تا جایی كه در طول چند دهه از 

های خاص به فضایی قطبی، چندگانه، حالتی سنتی با قانونمندی

 ت.مانده تبدیل شده اسنامتعادل، غیركارا، ناهمگون و عقب

مراتبی، توزیع نامتعادل و ضایی تک مرکزی و سلسلهسازمان ف

در سرزمین، عدم  هازیرساختنامتوازن جمعیت و فعالیت و 

پذیری مناطق شهری، رقابت صورتبهپیوند همهای گیری شبکهشکل

پذیری محدود شهرهای میانی در شبکه شهری کشور، عدم و نقش

های و مزیت هاهای توسعه فضائی کشور با تخصصانطباق سیاست

، به شهریکالنجدید تمرکز جمعیت در مناطق  پدیدهای و منطقه

 اند.مسائل اصلی نابسامانی فضایی در ایران تبدیل شده

در راستای ایجاد تعادل سرزمینی  مسائل وبراي مواجهه با این 

فضایی  سازمان آرایشرویکردهای جدیدی برای باید ، مطلوب

 -چندمرکزیفضایی  توسعه سرزمین ایران در نظر گرفت.

الگویی پویاست که در  مبتنی بر شبکه، چندعملکردی -چندسطحی

 .گیردمقابل سازمان فضایی تک مرکزی قرار می

های اجتماعی، اقتصادی و عملكردی با هدایت و ساماندهی تعامل

حال كارا  عین روابط پویا، منظم و اقتصادی و درتوان می

ای به در رویکرد شبکه .نمودتصویر برای فضاهای منطقه 
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-ت و نارساییالای، ریشه مشكریزی شهری و منطقهفرایند برنامه

تنها در شهر، بلكه در منطقه عملكردی های شهری نههای نظام

. این رویكرد، گیردقرار می نیبذرهزیر و ناحیه پیرامونی آن 

مثابه یك كل یكپارچه و مرتبط شهر و منطقه پیرامون آن را به

 ییهاواکنشكننده كنش و دهنده و هدایتآورد كه شكلحساب میبه

است كه بین نقاط مختلف آن وجود دارد. از این منظر، انتظار 

رود كه اثرات مخرب ارتباط نامتعادل بین مركز و پیرامون می

و مضرات قطبی شدن برطرف شود و هر یك از فضاها با توجه به 

های خود و تر توانمندین سادهها و به بیاها، پتانسیلظرفیت

ها و تنگناهای موجود به ایفای نقش و همچنین شناخت محدودیت

عملكردهای تعریف شده خود بپردازند تا در سایه آن، مجموعه 

 د.خود را در سطح ملی به انجام رسانمنطقه عملكردی، وظایف 

با عنوان  فضایی، توسعهریزی رویکرد فضایی به برنامهاین 

چندعملکردی در  -چندمرکزی -ای چندسطحیشبکه فضاییسازمان 

به عنوان مبنای  0414سند ملی آمایش سرزمین ایران در افق 

به  شده است. پیشنهادمتعادل و متوازن سرزمین  توسعهفکری 

چندعملکردی،  -یچندمرکز -دسطحیچن شبکه مفهوم بداعتدلیل 

مرور مفاهیم و مبانی مرتبط و بسترسازی علمی امری ضروری 

 ماننددر همین راستا در بخش اول این گزارش مفاهیمی است. 

-شبکه یچندمرکزسازمان فضایی، سازمان فضایی فضا، ساختار و 

در بخش  .مطرح شدند یچندمرکزفضایی  توسعهای، شهرمنطقه و 

و  یچندسطح -یچندمرکز یینقش سازمان فضادوم گزارش، 

مورد بررسی قرار  رانیا نیسرزم ییدر توسعه فضا یچندعملکرد

 گرفته است.
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چندعملکردی در  -چندسطحی -چندمرکزیفضایی  توسعهضرورت  -1

 سرزمین ایران

فضا، عرصه تبلور تمامی مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 

های بشر است. این عرصه و فرهنگی انسان و بستر تمامی فعالیت

ها و شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و تحت تأثیر ویژگی

های تمدن ،شود. در طول تاریخو دگرگون می گرفتهاجتماعی شكل 

گیری نوع خاصی از های متفاوت منجر به شكلبشری با خاستگاه

-نظام سكونتگاهی اقوام و ملل مختلف شده یابیسازمانفضا و 

ری بسیار های تمدن بشها كه در گذشتهاند؛ اما این دگرگونی

در قرن اخیر با شتاب بسیار  ،كند و بطئی به وقوع پیوسته

ای را سبب شده ای تأثیرات فضایی بسیار پیچیدهكنندهخیره

 است.

های شهری هر چه بیشتر داری، سكونتگاهبا توسعه نظام سرمایه

مورد توجه قرار گرفت و ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

این شد. غییر و دگرگونی اساسی یش دچار تآنها بیش از پ

ها كه تغییرات مربوط به سازمان فضایی مناطق و دگرگونی

 ازجملهكشورها را نیز در پی داشت در كشورهای جهان سوم 

ایران كه به لحاظ ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

هایی را نداشت، منجر به سیاسی آمادگی پذیرش چنین دگرگونی

های متمركز شهری و گسیختگی نظام فضایی در سطح گیری نظامشكل

 شد.ریزی كشور مناطق برنامه

بسیاری از كشورهای نظیر های كشور ما سازمان فضایی سكونتگاه

ب صنعتی، وابستگی الانق ازجملهیل مختلف و الدتوسعه، به حال در

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اندیشه نوگرایانه، 

های خوش دگرگونیهای غربی و... دستاز مدل الگوگیری غیراصولی

پیچیده و شگرفی شده است تا جایی كه در طول چند دهه از 

های خاص به فضایی قطبی، چندگانه، حالتی سنتی با قانونمندی

این وضعیت ت. تبدیل شده اسناهمگون و   نامتعادل، غیركارا

فته كه ساختارهای سنتی طی هزاران سال شكل گرفته و تكامل یا

نتوانست ساختار متناسبی جایگزین آن  و هم ریخت بود را در

نماید. بازتاب این آشفتگی ساختاری در افزایش سطح فقر، 

كاهش فزاینده عدالت اجتماعی، فزونی جرم و جنایت و بزهكاری 

ها و ی مهاجرتالهای فرهنگی و اجتماعی و حجم باو ناهنجاری

گزینی جدایینشینی، شیهفات طبقاتی، حاالافزایش فزاینده اخت

به  ت روالمعض ،ها و طبقات اجتماعی، اقتصاد وابستهگروه
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ونقل و گردش های نظام حملازدیاد بافت قدیم و سنتی، نارسایی

شهری بر كالبد نحیف  هاینظامخره فشار روزافزون الباانرژی و 

ت المشك ازجملهدیگر  منفیها پیامد و خسته شهرها به همراه ده

تبلور ای كشور های عملكردی در نظام شهری و منطقهنارساییو 

های زیست كه ای از كانوننبود یك شبكه یا زنجیرهیافت. 

پیونددهنده نظام سكونتی منطقه به یكدیگر باشند، سبب شد تا 

تنها عواید و منافعی ای نههای نقطهگذاریآثار ناشی از سرمایه

از آنها تغذیه نكند، بلكه را به سایر مناطق منتقل نسازد و 

قطبی شدن در  های بیشتر فضایی و بروز پدیدهسبب عدم تعادل

 شد. نقاط ویژه

 هایجریانقرار گرفتن شهرها در مدار جهانی شدن ناشی از 

اقتصاد اطالعاتی منجر به تحول شبکه فعالیت و نظام اسکان 

ی پیکربندی دوباره فضایی که در مقیاسی جهانیند افرشده است. 

ها اتفاق افتاد، منجر به بازتعریف جایگاه شهرها در شبکه

(. از طرف Taylor, 2003متناسب با نقش آنها در اقتصاد جهانی شد )

های مختلف )مقیاس جهانی، دیگر، تغییر شکل مهمی در مقیاس

( در جغرافیای شهریکالنای و مناطق ای، منطقهملی، میان منطقه

های خدمات افتاده است. فعالیتهای اقتصادی اتفاق فعالیت

پیشرفته که به طور سنتی در نواحی تجاری مرکزی استقرار 

 Vanاند )یافته بودند اکنون در نواحی پیرامونی مستقر شده

Criekingen et al., 2007دهد که این (. تحوالت سازمان فضایی نشان می

ها در حال ترک بسترهای طبیعی خود هستند. به تناسب فعالیت

های جمعیتی نیز در مراکز جدید فعالیت توزیع فعالیت، جریان

شوند. این پیکربندی جدید فضایی یابند و متمرکز میاستقرار می

 تفسیری از تغییر شکل ساختار فضاییدر مقیاس مناطق شهری، 

پیوند از ای همها از یک مرکز رشد محدود، به گسترهسکونتگاه

های و تشکیل انبوهه یشهرالنکهای شهری، مناطق شهرها، حومه

هایی منطقههای شهری، شهر شهری است. با به هم پیوستن انبوهه

مراکزی مستقل اما دارای عملکردهای با گیرند که شکل می

توانند در اقصی ها میپیوند و مکمل هستند. این شهر منطقههم

ای نقاط سرزمین عامل مهمی در ایجاد توسعه متعادل منطقه

تک منجر به تحول ساختار و سازمان فضایی سرزمین از  باشند و

-شهرمنطقهفضایی استقرار از آثار . شوند چندمرکزیمرکزی به 

فضایی  گیری سازمانتوان به شکلهای متعدد در یک سرزمین می

تواند اشاره داشت که می چندعملکردی -چندسطحی -چندمرکزی

 .پویا شود سکونت و فعالیت غیرمتمرکز شبکه منجر به استقرار
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سکونت،  گسترده ها محل تجمعکرج سال -تهران یشهرکالن منطقه

فعالیت و انباشت سرمایه بوده که آثار فضایی آن منجر به 

سازمان فضایی تک غیرمتعادل سرزمین ایران و ایجاد  توسعه

، تنها دو شهر تهران شهریکالندر این منطقه  .شده استمرکزی 

ها وجود ظرفیتبا و  اندبودهو کرج مرکز فعالیت و تجمع ثروت 

-های متعدد برای رشد دیگر نقاط سکونتی، عمالً خوابگاهو فرصت

کرج طی سالیان اخیر شکل گرفته که  -های متعددی اطراف تهران

فاقد عملکردی خاص هستند. این موضوع منجر به رفت و آمدهای 

با مراکز اطراف خوابگاهی  هایسکونتگاهآونگی شدیدی میان 

تهران و کرج شده است. این پدیده، در دو شهر کار و فعالیت 

مانند کشور  شهرهایکالندر دیگر  رفتهرفتهاخیر،  هایسالطی 

 2طوری که طی بهمشهد و تبریز در حال ظهور است.  ،صفهانا
اصفهان، بیشتر از  شهریکالن منطقهسال اخیر، رشد جمعیت در 

 شهریکالنشهر مادر و حتی بیشتر از رشد جمعیتی دیگر مناطق 

روند کنونی در مدیریت فضایی  ادامهدر صورت کشور بوده است. 

های ، توسعهتشدید خواهد شدای های منطقهسرزمین، عدم تعادل

 یافتبه صورت نامتوازن ادامه خواهند  شهریکالنفضایی مناطق 

مورد  توسعه، های رشد دیگر مناطق مستعدها و فرصتو ظرفیت

 د شد.نغفلت واقع خواه

نه و انتزاعی الهای منفعبتوان گفت اعمال سیاست تأجرشاید به 

كارایی خود را از برای بهبود وضعیت موجود شهرها و مناطق، 

هستند كه مسائل  ییهاراهریزان به دنبال دست داده و برنامه

موجود را در یك كلیت وابسته و مرتبط با یكدیگر بررسی كنند 

نمایند. این  ارائهجانبه هایی منسجم، هماهنگ و همهحلو راه

ضرورت در كشور ما همانند بسیاری دیگر از كشورهای جهان سوم 

برد و گرفتار پدیده فضایی رنج می یهاتعادلعدم  شدت ازكه به

و جمعیت است، ضرورتی دوچندان دارد. طی  هاتیفعال ییگراقطب

چندان های اخیر، نظام سكونتگاهی كشور در یك روند نهدهه

نی بر پایه رشدی برونزا و بر اساس قواعدی منتج از الطو

تاریخی  های فضاهای خارجی و بریده از سابقه ملی وخواسته

 .اندهویت و چهرهای نوین به خود گرفته بارهکیخود به 

مبتنی بر  چندعملکردی -چندسطحی -چندمرکزیفضایی  توسعه

فضایی تک مرکزی  توسعهالگویی پویاست که در مقابل  ،شبکه

های اجتماعی، با هدایت و ساماندهی تعامل .گیردقرار می

منظم و اقتصادی و روابط پویا، توان میاقتصادی و عملكردی 

در رویکرد  .تصویر نمودحال كارا برای فضاهای منطقه عین در

ت الای، ریشه مشكریزی شهری و منطقهفرایند برنامهای به شبکه

تنها در شهر، بلكه در منطقه های شهری نههای نظامو نارسایی
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. این گیردقرار می نیبذرهزیر عملكردی و ناحیه پیرامونی آن 

مثابه یك كل یكپارچه شهر و منطقه پیرامون آن را بهرویكرد، 

كننده كنش و دهنده و هدایتآورد كه شكلحساب میو مرتبط به

است كه بین نقاط مختلف آن وجود دارد. از این  ییهاواکنش

رود كه اثرات مخرب ارتباط نامتعادل بین منظر، انتظار می

و هر یك از مركز و پیرامون و مضرات قطبی شدن برطرف شود 

تر ها و به بیان سادهها، پتانسیلفضاها با توجه به ظرفیت

ها و تنگناهای های خود و همچنین شناخت محدودیتتوانمندی

موجود به ایفای نقش و عملكردهای تعریف شده خود بپردازند 

خود را در تا در سایه آن، مجموعه منطقه عملكردی، وظایف 

 د.سطح ملی به انجام رسان

با عنوان  فضایی، توسعهریزی رویکرد فضایی به برنامهاین 

چندعملکردی در سند  -چندمرکزی -ای چندسطحیشبکه فضایی الگوی

به عنوان مبنای فکری  0414ملی آمایش سرزمین ایران در افق 

بداعت  شده است. پیشنهادمتعادل و متوازن سرزمین  توسعه

چندعملکردی،  -یچندمرکز -دسطحیسازمان فضایی چن مفهوم

. است و بسترسازی علمی نیازمند مرور مفاهیم و مبانی مرتبط

سازمان  مانندمفاهیمی این گزارش  بخش اول دردر همین راستا 

 توسعهای، شهرمنطقه و شبکه یچندمرکزفضایی، سازمان فضایی 

  مورد پژوهش واقع شدند. یچندمرکزفضایی 
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ریزی برنامهدر  سازمان فضایی ساختار و فضا، مفهوم -2

 فضایی توسعه

 مفهوم فضا -1-2

 چگونگی و چیستی مورد در همواره كه است مفاهیمی ازجمله فضا

 به توجه با اندیشمندان و است داشته وجود بحث آن گیریشکل

 آن مورد در و درک را مفهوم این خود، نگرش و نگاه نوع

 و دانستمی واقعی را زمان و فضا نیوتن .اندكرده اظهارنظر

 ایگستره زمان و فضا او نظر به داشت، اعتقاد مطلق فضای به

، ارسطو فضا را ظرف تمام اشیاء او از پیشو  است نامتناهی

برخی از منتقدین به نگرش  .(0031 پور،مدنی)معنا كرده بود 

دانند كه فضای مطلق، فضا را دربرگیرنده مجموعه روابطی می

این  ازجملهمیان اشیاء بدون حجم و ذهنی وجود دارد، كانت 

دانست و منتقدین بود كه فضا را وابسته به ساختار ذهنی می

م به ئبیرون، به نظر وی فضا و زمان قا نه حاصل تجارب دنیای

افروغ، )تنها درون ذهن انسان وجود دارند ذات نیستند و 

شتین یناآلبرت  نسبی به وسیلهاز منظری دیگر، فضای (. 0011

ه شد، به نظر وی فضا جایگاه اشیای مادی و نه ظرف ئارا

دربرگیرنده تمام اشیاء است، به این معنا كه فضا گستره 

نامحدودی نیست كه تمام اشیاء را در خود جای داده باشد 

-شود كه اشیاء و پدیدهبلكه به بخشی از گستره جهان مربوط می

 (.0011، افروغ) اندفتهها در آن قرار گر

حجم مكانی، زمانی و محتوایی آن بخش از سطح زمین است  ،فضا

و محیط ساخته شده را در خود جای  هافعالیتها، كه پدیده

های محسوس و داده است. در این تعبیر، فضا تنها به پدیده

و های نامحسوس، ایستا شود و تمامی پدیدهملموس محدود نمی

این فضا تحت تأثیر عوامل مختلف  .گیردمیدربرپویا را نیز 

پیدا و پنهان موجود بر پهنه سرزمین را  ،طبیعی و انسانی

از این منظر، فضا  .سازددهد و دگرگون میتحت تأثیر قرار می

به مجموعه عناصر، عوامل و مفاهیم ذهنی و عینی، مادی و 

و  شود كه در بستر محیطمعنوی و روابط بین آنها مربوط می

تكامل و دگرگونی فضا تحت تأثیر ، تكویند. یابزمان جریان می

ها قرار گیریو تصمیم ها، روندها و جریانو وقایعفرایندها 

و موضوعات فضا بسیار  یدارد و به همین سبب قلمروی سرزمین

محیطی، انسانی، فضای طبیعی، زیست .متنوع و متعدد است

 ازجملهاسی و اداری كالبدی، اقتصادی، اجتماعی، ذهنی، سی

آیند و درک حساب میانواع فضا در قلمرو سرزمینی به ترینمهم

ت اسها، محتواها و كاركردها چنین فضایی نیازمند درک فرم
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های در مطالعه سیستم 1به عقیده پیتر هاگت (.0091)طهماسبی، 

ها، ها، گرهبررسی عناصری چون كنش متقابل، شبكه ،فضایی

پوراحمد، ) پخش و پراكندگی مدنظر قرار داردطبقات، سطوح و 

0032.) 

-های برنامهمختلف به حوزههای دیدگاه تحلیل فضایی با زمینه

نگرش تحلیل فضایی  ،به عبارت دیگر .ریزی ورود پیدا كرده است

های خاص جغرافیایی چون با استناد به فنون و تكنیك

-جغرافیایی، جلوهعات الكارتوگرافی، سنجش از دور و سیستم اط

ت محیطی به الای از نگرش تحلیل فضایی را در حل مشكهای ویژه

اه نگری دیدگجویی از مزایای كلبا بهره .نمایش گذاشته است

که  ت محیطی استالت و مشكالتحلیل فضایی، به دنبال حل معض

ها و عدالت فضایی است. بروز عدم تعادل، تالمشك ترین اینمهم

اقدامات  درنتیجهالگوهای زندگی و فعالیت  ها درعدم توازن

 ت.های فضایی شده اسعدالتیموجب بروز بی ،نسنجیده

 ساختار فضایی -1-1

تجلی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه  ساختار فضایی

فضایی و جایگاه اجزای آن بر بستر محیط فیزیکی است. ساختار 

ها را کاربری فضایی شهر، نظم و رابطه بین عناصر کالبدی و

 ترتیب حقیقت فضایی در . ساختاردهدمیدر مناطق شهری نشان 

در  آنها ارتباط نحوه و و منطقه شهر عناصر گرفتن قرار

در  جغرافیایی معین حوزه یا عرصه ارتباطی، محورهای چارچوب

 به فضایی ساختار ،دیگر عبارت به است؛ یکدیگر با رابطه

 مردم، تجمع و سکونتگاه مکان از ناشی ارتباطات ای ازمجموعه

 :Rodrigue et al, 2009) دارد اشاره اطالعات و جریان کاال و ونقلحمل

های محیطی )طبیعی و (. در فضاهای جغرافیایی، توانمندی54

آورد های انسانی را فراهم میبستر استقرار سکونتگاه انسانی(

ساختار فضایی تجلی کنش متقابل بین جامعه انسانی و محیط »و 

 (.120: 1101)کاتنس،  «فیزیکی پیرامون آن است

به وضعیت قرارگیری یا موقعیت مكانی هر عنصر یا پدیده در 

های دیگر از بستر سرزمین، ساختار ارتباط با عناصر و پدیده

شود، به دیگر سخن ساختار فضایی به ترتیب و فضایی گفته می

میسرا، ) شودق میالسرزمین اط آرایش فضایی عناصر در پهنه

 شودر فضایی به الگوی فضایی نیز تعبیر میگاهی ساختا(. 0020

ساختار و فضا ساختار فضایی با دو مفهوم (. 0014شكویی، )

درآمیخته است. بر این اساس هر واحدی كه به لحاظ نقش و 

سیمای ظاهری خود در فضای جغرافیایی دارای هویت باشد و 

درون یك نظام و سیستم دیده شود، اداره شود و محل قرارگیری 

(؛ 0012سعیدی، ) آیدحساب میدر فضا معین باشد یك ساخت بهآن 

                                                           
1. Peter Haggett 

http://fekrebozorg.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-land-use-planning/
http://fekrebozorg.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-land-use-planning/
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بنابراین هر ساختار تحت تأثیر مجموعه عوامل، شرایط، 

مقتضیات و نیروهای طبیعی، محیطی، كالبدی، اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اداری است و نظامی از روابط و 

معین خود دهد و اجزای خاص و عملكرد ها را شكل میقانونمندی

هر ساختار كاركرد ویژه خود را خواهد  ،بنابراین .را دارد

داشت و هر تغییر در اجزای این ساخت، سبب تغییر و دگرگونی 

در مجموعه شرایط، روابط، روندها و نتایج كل سیستم و ساخت 

بنابراین در تحلیل ساختار، هر پدیده فضایی  ؛آن خواهد شد

 د.گیربررسی قرار می ردها مودر ارتباط با دیگر پدیده

در تعریفی دیگر انطباق ساااازمان فضاااایی بر محیط كالبدی، 

رو ساختار فضایی به این سااختار فضاایی بیان شاده است، از

عه  یك مجمو های  حد بدی روابط درونی و بیرونی وا كال تجلی 

فضاااایی و جایگاه اجزای آن بر بساااتر محیط كالبدی تعبیر 

روابط عمودی سطوح سازمان فضایی شاود. یك ساختار فضایی، می

كند و های گوناگون ارتباطاتی منعكس میرا باه صاااورت نظام

هاای نفوذ و قلمروی آنها روابط افقی واحادهاا را باا حوزه

به دیگر سااخن، (. 14: 0032، معصااومی اشااكوری) دهدنشااان می

ها در سااطح زمین بر پذیری پدیدهساااختار فضااایی نحوه نظم

واسطه این ای اسات كه فضاا بهگونهفضاایی بهمبنای روندهای 

ساختار و اقتصادی( سامان یابد.  محیطی یا اجتماعی) روندها

فضاااایی، بساااتری اسااات برای تحقق عملكردها، بنابراین هر 

سااازد. ساااختاری امكان تحقق عملكردهای خاصاای را مهیا می

صر و  ضایی عنا ستقرار ف ضایی، به نحوه آرایش و ا ساختار ف

در ( ... ها، سطوح وها، شبكهكانون)تم سكونتگاهی اجزا سایس

 د.شوق میالفضا، در رابطه با همدیگر اط

 :است زیر قرار به فضایی ساختار هایبندیپیكره بنابراین

  ساختار فضایی پراكنده و همگن دربرگیرنده مراكز رشد همگن

 ؛در سرتاسر فضای سرزمین

  یك یا دو مركز ساختار فضایی متمركز و قطبی دربرگیرنده

 ؛رشد قطبی شده در سرتاسر فضای سرزمین

  ساختار فضایی غیر متوازن و اتفاقی دربرگیرنده چند مركز

رشد غیر هم مقیاس كه به صورت اتفاقی در سرتاسر فضای 

 ؛دانسرزمین پراكنده شده

 مراتبی دربرگیرنده مراكز ساااختار فضایی متمركز و سلسله

رسانی و حوزه نفوذ قدرت خدماتهای مختلف با رشد در مقیاس

یافته و آمایش شده در سرتاسر متناسااب و پراكنش سااازمان

 ،0نمودار ر (. د12: 0032اشاااكوری، ) فضاااای سااارزمین
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بندی ساااختار فضااایی شهر و منطقه نمایش داده شده پیكره

 .(0091)طهماسبی،  است

 
 بندی ساختار فضایی شهر و منطقهپیكرهانواع  :1 نمودار

ضایی، نتیجه جانمایی و  صر و اجزای مكانساختار ف گزینی عنا

مختلف یندهای افرداخلی یك ساایسااتم اساات كه در اثر نفوذ 

آید و از این نظر قرابت اجتماعی، اقتصادی و طبیعی پدید می

كند، زیرا هر دو نزدیكی با مفهوم پراكندگی فضااایی پیدا می

یكدیگر اشتراک های فضاایی با مقوله در موضاوع تحلیل آرایش

یند افراز ساوی دیگر مفهوم سااختار فضایی، مبحث  .یابندمی

چراكه هر سااختار فضایی  ؛شاودفضاایی را به ذهن یادآور می

گیری اجزای خود در طول زمان اسات كه بعدها رشد نتیجه شاكل

زوال و دگرگونی شااده یافته، به بالندگی رساایده و یا دچار 

 ت.اس

 سازمان فضایی -1-3

های اجتماعی، بندییی شهر و منطقه، متأثر از شكلسازمان فضا

رو، این های مختلف تاریخی اساات، ازاقتصااادی، ساایاساای دوره

ای پویا و وابسااته به میزان شاادت و سااازمان فضااایی پدیده

دهنده آن است و تكامل و دگرگونی آن های تشاكیلتراكم مؤلفه

به نحوه جه  مل  با تو های افرع ند یانتاریخی، ی  هایجر

گذاری و های سیاستگیری و دساتگاههای تصامیماقتصاادی، نظام

هااای متفاااوتی همچنین تغییرات فرهنگی و اجتماااعی بااازتااب

های فضایی، میزان و دارد. از سوی دیگر، تكامل تاریخی نظام

. از این جهت، دکنمیدرجه بلوغ و رشااد تكاملی آن را تعیین 
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نیافته و تعداد یافته، برخی توساااعهبرخی از جوامع توساااعه

ساس این  سعه قرار دارند. ا سیر تو زیادی از آنها نیز در م

تفكیك در میزان و درجه بلوغ و تكامل نظام فضایی و همچنین 

یابی آن با عناصاار برونزا، هماهنگی عناصاار درونی و انتظام

یابی، توسااعه پایدار و انطباق ساااختارهای عملكردی، تعادل

ها و انرژی نهفته مؤثر جریانهای نیز ساااهولات در جابجایی

یافته به فضاهایی گفته اسات. به همین دلیل فضااهای توساعه

شااود كه گردش انرژی در آنها در حداقل شاارایط عملكردی، می

بیشترین كارایی و اثربخشی را داشته باشد. افزون بر این، 

این فضا باید توزیع متناسبی را در به حركت درآوردن عناصر 

بار یجاد كند، بدون اینكه اثرات مخرب و زیانسیستم فضایی ا

شااناخت و تحلیل اصااول د. زیساات تحمیل نمایخود را بر محیط

ظام فضااااایی  مل و عملكرد ن كا حاكم بر تغییر و تحول و ت

ای قرار گرفته تا ضمن ریزان شاهری و منطقهمایه برنامهدسات

متناسبی را تعریف  شناخت فرایندهای حاكم بر آن نظام فضایی

 .(0091)طهماسبی،  دنماین ارائه و

های برای نخستین بار مفهوم سازمان فضایی در پژوهش

و والتر  3تونن وان 2شفر، 1جغرافیدانانی چون دمانژون،

ر نیمه نخست قرن بیستم به كار گرفته شد كه د 4كریستالر

سازمان فضایی . هایی در این خصوص انجام دادنددی پژوهشالمی

یافته واحدها و عناصر یك مجموعه در  نظامبه ترتیب و توزیع 

صرافی، ) شودق میالستای عملكردهای عمومی مجموعه اطفضا در را

در این مفهوم سازمان فضایی تنها اجتماع عناصر و (. 0024

های های متقابل بین عناصر در ساختروابط آنها نیست بلكه كنش

برآیند  ترتیب سازمان فضاییگیرد، به این مختلف را دربر می

ت. ها و عناصر در پهنه فضاست عملكردی و ارتباطی ساختالتعام

ریزی فضایی بسیار اهمیت دارد. تحلیل سازمان فضایی در برنامه

یافته واحدهای یك مجموعه  مسازمان فضایی ترتیب و توزیع نظا

 شوددر فضا در راستای عملكردهای عمومی مجموعه تعریف می

به بیانی دیگر سازمان فضایی (. 14 :0032معصومی اشكوری، )

استقرار اجزای فضا نسبت به یكدیگر است، به نحوی كه  نحوه

پذیر شود. درواقع به نظم و تعامل و رابطه مكمل آنها امكان

های مرتبط با آنها و ها، فعالیتگاهای از گرهآرایش مجموعه

 های ارتباطی در فضا سازمان فضاییكنش متقابل از طریق شبكه

، سازمان فضایی برآیند عملكردی، درمجموعشود. گفته می

                                                           
1. Demangeon 

2. Sheffer  

3. Von Thunen 

4. Walter Christaller 
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)زیاری، ها و عناصر در یك پهنه فضایی است ارتباطی ساخت

0032 :01.) 

جوامع انسانی و ساختار  درازمدتسازمان فضایی حاصل تعامل 

طبیعی نواحی است که روستاها و شهرها عناصر اصلی آن هستند. 

ها و کارکردهای از نقش متأثر، پویایی سازمان فضایی روایناز 

های شهری و روستایی و همچنین روابط، مناسبات و سکونتگاه

های (. سکونتگاه34: 0034پیوندهای بین این دو است )سعیدی، 

روستایی فضاهای جغرافیاییِ حاصل از برآیند مجموعه عوامل و 

از عوامل  انداز طبیعی و فرهنگی هستند ونیروهای چشم

آیند و تعامالت ای به شمار میدر روندهای ناحیه تأثیرگذار

در حال تغییر  دائماً های فراناحیه ها با کانوناین سکونتگاه

-پذیری جدید و تنوع کارکردی در برخی کانونتحول است. نقش و
های ناشی از مقیاس جوییاز صرفه متأثرشهرها،  ویژهبهها، 

مرکزیت جریانی را برای  نات، زمینهبوده است و تجمع امکا

 ویژهبهها ، برخی از سکونتگاهرواینآنها فراهم کرده است. از 

 گیرند.الشعاع کارکردهای آنها قرار میروستاها تحت

ای است که عناصر آن را شهرها مقصود از سازمان فضایی، شبکه»

در مقیاس  هااین)مراکز مختلط تجاری، اداری، فرهنگی و نظایر 

کل شهر و مناطق و نواحی آن(، محورهای مهم ارتباطی )معابر 

های عمده اصلی و خطوط مترو(، محورهای مهم عملکردی و کاربری

 ,Behzadfar)« دهد)در مقیاس شهر و مناطق و نواحی آن( تشکیل می

2013: 128.) 

عبارت است از ترتیب و نظم واحدهای یک مجموعه سازمان فضایی 

هدفمند و یا ترتیب و توزیع نظام یافته واحدهای یک  ،مشخص

ت. در راستای عملکردهای عمومی مجموعه اسکه مجموعه در فضا 

سازمان فضایی نحوه توزیع و قرارگیری مکانی عناصر کالبدی 

، پویایی سازمان فضایی هامعموالً تحرک و جریانت. در یک فضاس

 ت.را نمایانگر اس

ریزان فضایی مشهور برنامه به گفته آر. پی میسرا از

ای هندوستان، اگر در ارتفاع چند هزار متری بر فراز ناحیه

و خطوط رابط آنها  (مراكز زیست) پرواز كنیم، نقاط گسترده

شود كه گویای سازماندهی فضایی آن دیده میی( ارتباطشبكه )

های مشاهده شده را ناحیه است. به این گفته میسرا، باید لكه

بنابراین  ...؛ مانند نواحی كشاورزی، جنگل و مرتع ونیز افزود

 ت:هر سازمان فضایی دارای اجزای زیر اس

 و ها، نواحی صنعتی )شامل روستاها، شهرک :هاگاهنقاط یا گره

)... 

 ارتباطات زمینی و دریایی و هوایی، خطوط انتقال  :هاشبکه(

 و ...(نیرو 

 سطوح زیر کشت، جنگل و مرتع، کوهستان،  :ها یا سطوحلکه(

 و ...(بیابان، دریا 
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  ونقل وآمد وسایط نقلیه و حملمانند رفت هاییجریانحركت و

شود كه پویایی سازمان فضایی نیز در این مشاهده دیده می الكا

 (.01: 0032)زیاری،  كنندرا بیان می
ساختار و سازمان فضایی نقطه یا  دهندهتشکیلعناصر  ترینمهم

هر یك از  .گره، خط و مسیر، پهنه یا سطح، سامانه و مدل است

های مجزا و منفرد، شبكه، با قاعده و این عناصر در حالت

مراتب، جاذبه، اتصال و برخورد، جهت، ، سلسلهآنتروپیمنظم، 

توانند منجر به خلق ساختار و سازمان ی متفاوت میهاپویایی

به ساختار  دهندهشکل، عناصر 0جدول فضایی متفاوتی شوند. در 

 درآمدهها به نمایش و سازمان فضایی در انواع الگوها و مدل

 (:0091)طهماسبی،  است
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به ساختار و سازمان فضایی در انواع الگوها  دهندهشکلعناصر  

 هاو مدل

 
 0090منبع: طهماسبی، 

 کنندهتبیینتواند یابی آن میسااازمان فضااا و نحوه سااازمان

میزان توسااعه هر جامعه، کشااور یا محدوده جغرافیایی خاصاای 

ضایی در هر منطقه  سازمان ف شد.  شرایط طبیعی،  متأثربا از 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و به تبعیت از این عوامل، 

چه در سازمان گرایابد. فضااهای مناسب برای اسکان تکوین می
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برداری از فضاااا، فضاااایی، نظام اقتصاااادی یا نظام بهره

 مؤثریهای ارتباطی و عوامل طبیعی و تولیدی نقش زیرسااااخت

وجه غالب با عامل تکنولوژی، نظام  اساااات، اماداشاااته 

 باشد.گیری و عامل سرمایه میتصمیم

برخی تعامالت )مبتنی بر جریان مردم، کاال، خدمات، پول، 

گیری یافته و بستر شکل سویهیکسرمایه و اطالعات( ماهیتی 

د کنمیتک مرکزی( را فراهم ) قطبیسازمان فضایی با ساختار 

-ساز شکلو برخی دیگر ماهیتی دوسویه و مکمل یافته و زمینه

ای )چندمرکزی( و یا شبکهای کانونی گیری سازمان فضایی شبکه

(. سازمان 0092شوند )قاسمی سیانی و همکاران، عنکبوتی می

فضایی در ایران از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا، در دوره قبل 

از حکومت پهلوی بر مبنای منطق اقتصادی بده و بستان فضاهای 

شهر و روستا  ،جغرافیایی استوار بوده است. به عبارت دیگر

فضای جغرافیایی ضمن این که نیازهای یکدیگر  به عنوان نماد

یک از این فضاها ارزش افزوده ، هیچنمودهرا برطرف و تکمیل 

با  بنابراین، ؛کرده استیکی را به نفع دیگری تجمیع نمی

ایم. اما زمانی که رو نبودههشدن در فضا و مکان روبقطبی

د در به شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک خو توجه باایران 

گیرد و اقتصاد ایران از المللی اقتصادی قرار میسیستم بین

پذیرد سازمان فضایی شبکه می تأثیرزا سیستم و شرایط برون

 آیددرمیای شهری ایران از حالت کهکشانی به صورت زنجیره

(. با آغاز رشد شهرنشینی سریع پس 0032 ،شورمیج و )بدری فر

 نتیجهشهری کشور دچار تحول ساختاری شد.  شبکه، 0041 دههاز 

رویه، دامن زدن به سازمان فضایی تک های بیگسترش مهاجرت

 مرکزی بوده است.

مطلوب در سند ملی آمایش سرزمین نیز به این  فضایی سازمان

، هاکانونای منسجم و هم پیوند از شبکه»شرح تعریف شده است: 

ی عملکردی و طبیعی که حاصل تعامل سازنده هاپهنهمحورها و 

و  اندازچشمجامعه، طبیعت و نظام مدیریت سرزمین در چارچوب 

 .«اهداف توسعه فضایی سرزمین است

 یچندمرکزفضایی  توسعه -1-1

چهار دهه است که وارد مباحث  یچندمرکزمفهوم توسعه فضایی 

س ای شده است. این مفهوم اولین بار توسط هریآکادمیک و حرفه

به جای تقسیم فضا به مطرح شد.  1945در سال  1و اولمن

                                                           
1. Harris and Ullman 
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های بسته و در انحصار یک ساختار خاص تک مرکزی که سرزمین

 چندمرکزیشد، اکنون توسعه فضایی کمونیسم عملیاتی  سلطهتحت 

ای های جمعیتی در قالب شبکههای متفاوتی را برای جریانگزینه

ریزی مبانی برنامه .(Sykora et al. 2009)کند از مراکز ارائه می

فضایی اروپا و مستندات سیاستی در این حوزه پیشتاز شدند 

(EU Commission, 1999) . های تواند در مقیاسمی چندمرکزیتوسعه فضایی

 منطقهای و المللی( ملی، منطقهفضایی مختلف از مقیاس فراملی )بین

 ;Kloosterman & Musterd 2001; Davoudi 2003; Unit E.C. 2004) تعریف شود شهریکالن

Waterhout et al. 2005) اندازچشماز  چندمرکزیفضایی  توسعه. نظام 

ریزی رصد برنامه شبکهآغاز شد و در  1توسعه فضایی اروپا

 توسعه پیدا کرد. 2فضایی اروپا

اخیرًا در حال  چندمرکزیفضایی  توسعهوی مفهوم گرایش به س

فضایی اروپا و مستندات ریزی برنامهاست. ادبیات افزایش بوده 

سیاستی آن که بر روی آثار مثبت ساختار چندمرکزیتی تأکید 

دارد، یکی از دالیل افزایش محبوبیت این مفهوم است. بر اساس 

افزایی و توسعه فضایی اروپا به منظور ایجاد هم اندازچشم

ان یک مفهوم همکاری میان شهرها، ساختار چند مرکزیتی به عنو

ریزی فضایی مورد استفاده قرار برنامه هایسیاستکلیدی در 

نیز بر  شبکه رصد توسعه فضایی اروپا(. Nordregio, 2004گرفت )

به عنوان یک مفهوم کلیدی تأکید  چندمرکزیفضایی  توسعهموضوع 

در سال  شبکه رصد توسعه فضایی اروپاکند. در گزارش نهایی می

ریزی فضایی ، یک سیاست برنامهچندمرکزیفضایی  توسعه، 2440

بسیار حیاتی است که باید برای غلبه بر توسعه نابرابر 

های اقتصادی و برقراری پایداری از ای و ایجاد رقابتمنطقه

 مند شد.آن بهره

، های شهریتجمع حوزهدر مقیاس کوچک در  چندمرکزیتوسعه فضایی 

در حالی که در  رودمی به کارها شهر منطقهو  شهریهای انبوهه

در  شهریدر عملکردهای بین استکه اخیرًا مورد توجه  تربزرگمقیاس 

سومین  )مراکز چندگانه در یک سرزمین( متمرکز شده است. مقیاس ملی

المللی اشاره ای بینمقیاس، سطح کالن است که به مقیاس منطقه

اروپا به دارد که با آثار راهبردهای توسعه فضایی اتحادیه 

(. در این Davoudi, 2003مبانی توسعه فضایی اضافه شده است )

تواند در سطوح مختلف الگوی توسعه فضایی، سازمان فضایی می

فضایی  این الگو را توسعهلذا  ،چند مرکز متحول شود حولو 

 کنند.قلمداد می یچندمرکز -چندسطحی

                                                           
1. European Spatial Development Perspective (ESDP) 

2. European Spatial Planning Observation Network (ESPON) 
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نمونه یکی توسعه فضایی چندمرکزی ابعاد مختلفی دارد. برای 

از ابعاد آن تحلیل این موضوع است که یک کشور و یا یک منطقه 

باشد. ابعاد تحلیلی  چندمرکزیتواند هایی میبا چه ویژگی

شناسی و ابعاد شکل دستهتوانند در دو موضوع چند مرکزیتی می

 .(Nordrigio, 2014: 14)عملکردی در نظر گرفته شوند 

یکی از آثار فضایی نظام شهری غیرمتمرکز،  یچندمرکزفضایی  توسعه

این پیکربندی جدید فضایی، تفسیری  پیچیده و پویای امروز است.

 است. یچندمرکزفضایی از تک مرکزی به توسعه از تغییر شکل ساختار 

تک مرکزی که برای اولین بار توسط آلنسو در  فضایی توسعه

 منطقهی سازی شد، اساسًا مبتنی بر تئورمفهوم 0900سال 

این بر اساس  (.Burgess, 1925متحدالمرکز برگس و پارک است )

 همهاند که های مشخص عملکردی تقسیم شدهشهر به زون تئوری،

کنند. ناحیه ایجاد می متحدالمرکزآنها در کنار هم دوایری 

ی، ، دولت محلیبزرگ، دفاتر اصل یهافروشگاهتوسط تجاری مرکزی 

 یهامغازه و نماهایتئاترها و س، هابانک، یمرکز دفتر

(. تمرکز خدمات Tian et al., 2010: 249ایجاد شده است ) یمتقگران

های مسکونی در پیرامون، منجر تجاری در مرکز و استقرار محله

 .Lin et al)های شعاعی از مرکز به پیرامون شد گیری جریانبه شکل

ارتباطات و  . در اواسط قرن بیستم، با ارتقاء تکنولوژی(2013

شهرهای بزرگ  1های شغلی در نواحی تجاری مرکزیاطالعات، فرصت

شغلی با گذر زمان در جدیدترین  یهافرصتو این  یافتکاهش 

پراکنده شدند نواحی داد و ستد مرکزی مناطق رشد خارج از 

(Borsdof et al., 2016در طول این سال .) ،یاریبسیی فضا یکربندیپها 

تغییر  یچندمرکزبه  یتک مرکز ییساختار فضا از یاز مناطق شهر

های که در آن سفرهای روزانه به سمت انبوهه ندشکل داد

واقع شده در  نواحی تجاری مرکزیکه خارج از  2اقتصادی جدیدی

 .(Bertaud, 2003; Zhao et al. 2016)جریان هستند 

اما  ،مطرح شده است یچندمرکزمفاهیم مختلفی از توسعه فضایی 

-در این حوزه به مفهومی مشترک دست پیدا نکردهن امحققز هنو

 کنواختی عیتوز کیبه عنوان غالبًا  یچندمرکزفضایی توسعه اند. 

توصیف  منطقه کیمرکز در  کیاز  شیب دری انسان هاییتفعالاز 

، یک سیستم یچندمرکز . یک منطقه(Kloosterman & Musterd, 2001) شودمی

های متعدد وابسته به هم که از هم شهری است متشکل از گره

مستقل هستند و در کنش متقابلی از انواع جریان مختلف قرار 

فضایی  توسعه، درمجموع. (Limtanakool et al., 2009; Parr, 2004) دارند

یک گیرد. تک مرکزی قرار میفضایی  توسعهدر مقابل  یچندمرکز

                                                           
1. Central Business District (CBD)  

2. New Economic Agglomerations 
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های تک مرکزی، یک مرکز دارد و فعالیت جغرافیایی پهنه

آن های مدیریتی در اقتصادی اصلی، تسهیالت خدماتی و فعالیت

 .(Varol et al., 2017) مرکز وجود دارند

شهری و  نشدهبا گسترش فضایی کنترل  یچندمرکزساختار توسعه 

 توسعهبه این معنی . (Varol et al., 2017)رویی شهری مخالف استپراکنده

های ها و تجمعمخالف این موضوع است که محدوده یچندمرکزفضایی 

مانع از این است که شهری به صورت کنترل نشده رشد یابند و 

ریزی رشد طور گسترده و خارج از برنامهرویی کالبدی بهپراکنده

فضایی  توسعهای از کرج، نمونه-تهران یشهرکالن منطقه یابد.

-است که پراکنده یچندمرکزای هرمنطقهنامتعادل و نامتوازن از ش

 اخیر در آن اتفاق افتاده است. دههای طی دو رویی گسترده
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 چندسطحی -چندمرکزیای فضایی شبکه توسعه -3

 فضایی سرزمین توسعهدر  ای و نقش آنشبکه فضایی توسعه -3-2

های اخیر، پارادایم شبکه شهری نقش قابل توجهی را در سال

شهری، متفاوت از مدل سنتی مکان مرکزی های در تفسیر سیستم

گسترش یافته،  0904و  0904های که توسط کریستالر و لوش در دهه

کسب نموده است. در حالی که منطق سازمانی مدل مکان مرکزی 

یک منطق قلمرویی، با تأکید بر کنترل ثقلی نواحی بازار 

ت شود و بر رقابشهری، منطق دیگری غالب می هاست، در مدل شبک

ای اشاره از راه دور و همکاری، با نادیده گرفتن موانع فاصله

های حمل و نقل و (. در حالی که هزینهCapello, 2000: 15دارد )

سازمان فضایی  دهندهشکلهای مقیاس، نیروهای اصلی صرفه

عملکردها و نواحی شهری هستند، در منطق شبکه، نوع دیگری از 

های ناشی از یکپارچگی اند: صرفهرها آن را به سوی جلو میصرفه

هایی که های بیرونی مثبت، مشابه صرفهافقی یا عمودی و صرفه

؛ Buchanan, 1965; Camagni, 1993شود )حاصل می« کاالهای انجمنی»از 

 ;Berglas, 1976 and 1980مراجعه شود به « کاالی انجمنی»درباره مفهوم 

and Cornes, 1986افزا را ای از روابط هممجموعه ،(. رفتار شبکه

ها یا عملکردهای مشابه تعامل یا بین مراکزی که در زمینه

های بیرونی مثبت که صرفهحالی کند، درهمکاری دارند، معین می

اقتصادی را برای همکارانی که بر پایه پیوندهای افقی و 

آورد. این روابط کنند، فراهم میعملکردهای مشابه همکاری می

افزایی و شبکه برقرار طه اتصال محکمی بین همهمکارانه نق

افزایی بدین معنی است که تأثیر و عملکردی که مفهوم هم سازد.می

کنند، بیشتر از مجموع اثرات دو عضو همکار با یکدیگر ایجاد می

تواند طور جداگانه میکه توسط هر یک از آنها بهاست و عملکردی 

ایی و عملکرد شبکه از طریق افزایی به ارتقاء کارحاصل شود. هم

(. Meijers, 2005) کندتعامل کارآمد و مؤثر اعضای شبکه اشاره می

افزایی کاپلو و همکارش در تحلیل سه سطحی خود از مفهوم هم

افزایی در ارتباط دهند که همهای اقتصادی، نشان میدر تئوری

 دست آید:ه تواند ببا رفتارهای شبکه از سه روش می

 خاصی اهداف سر بر شبکه در بازیگر چند یا دو که زمانی 

 از یک هر برای خاصی مزایای کنند،می همکاری یکدیگر با

 آمد؛ خواهد پدید آنها

 را یکدیگر خاصی، تولید برای شبکه در بازیگران که زمانی 

 گیرند،می عهده به را خاصی وظیفه یک هر و کنندمی کامل
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-می حاصل گروه کل برای اقتصادی بازیگران توسط مزایایی

 شود؛

 یا داوطلبانه طور به هاشرکت یا افراد که زمانی 

 است ممکن باشند، گروه یک از بخشی عنوان به غیرداوطلبانه

 از خود، اقتصادی هایفعالیت انجام در هاگروه یا افراد

 .شوند مندبهره بیرونی اثرات مزایای

های صرفههر یک از این سه مکانیسم همکاری، مکمل بودن و 

(. Capello et al, 1998: 64وابسته به نوع خاصی از شبکه است ) بیرونی

افزایی یک نقش را در های مختلف همهر یک از مکانیسم ،درواقع

ها ها به طور کلی از گرهکنند. شبکههای گوناگون بازی میشبکه

ها و اشخاص( روابط و پیوند ها، سازمانو مراکز )شهرها، شرکت

ها ها، روابط و پیوندها(، جریانزیرساختمراکز )ن بین ای

اند. این )مردم، کاال، اطالعات، سرمایه و غیره( ساخته شده

بندی توانند به دو نوع تار عنکبوتی و انجمنی دستهها میشبکه

 (.Capineri et al, 1998شوند )

های انجمنی، بازیگران یک خدمت، فعالیت یا هدف را در شبکه

گذارند. داشتن منافع و تعامالت موازی به اشتراک میدر عین 

های های تار عنکبوتی به وسیله فعالیتاز طرف دیگر، شبکه

. آنها به جای تشابه، مکمل شوندمیمختلف بازیگران تعریف 

یکدیگر هستند و به یک مسیر زنجیروار پیوند دارند. تمایز 

در هر دو  افزاییهای تارعنکبوتی و انجمنی به همبین شبکه

آید. های متفاوتی به وجود میشبکه وابسته است که از راه

های انجمنی و تار عنکبوتی را به افزایی حاصل از شبکههم

-نامند. در مورد همافزایی افقی و عمودی نیز میترتیب هم

شود و منجر به افزایی از مشارکت ناشی میافزایی افقی، هم

های بیرونی مثبت شبکه نیز رفهگردد که آن را صصرفه مقیاس می

افزایی عمودی ارزش افزوده ناشی از تأثیرات نامند. هممی

افزایی است. مکمل بودن مکانیسم کلیدی همگرایی تخصصتجمع و 

گرایی، تخصصیند افرافزایی از در این بخش است. این نوع هم

 برحسب کنندهشرکتهای بین بازیگران بازتوزیع منابع و فعالیت

های بیرونی نیز شود. صرفهانسیل و امکاناتشان حاصل میپت

افزایی و شبکه باشد. این سه تواند ناشی از هر دو نوع هممی

دهند: مزیت اقتصادی رفتار شبکه را نشان می ینترمهم، یسممکان

های مقیاس در روابط مکمل و اثرات برداری از صرفهمیزان بهره»

مشارکتی، از طریق همکاری در شبکه های افزایی در فعالیتهم

 (.Capello, 2000: 1927« )شودحاصل می
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سازند، را می یچندمرکزدر سطح کالن، شهرهایی که منطقه شهری 

توانند به عنوان مراکز درجه یک شبکه در نظر گرفته شوند می

ها و روابط بین شهری ، جریانهایرساختزبه وسیله  تریشپکه 

توانند وابسته به اینکه ، شهرها مییجهدرنتاند. به وجود آمده

ای از نوع تارعنکبوتی یا ، شبکهیچندمرکزخواه مناطق شهری 

افزایی هدایت های مشابهی را به سوی همانجمنی باشند، مکانیسم

افزایی نیز، هم یچندمرکزکنند. بدین معنی که در مناطق شهری 

های بیرونی های مکمل بودن، مشارکت و صرفهاز طریق مکانیسم

 گیرد.اقتصاد شکل می

ممکن است به عنوان شبکه انجمنی تعریف  یچندمرکزمناطق شهری 

های مشابه به منظور دستیابی شوند وقتی که شهرهایی با ویژگی

سو و به اهداف یا منافع مشترک توان و نیروهای خود را هم

. کندهای مقیاس را ایجاد مییکپارچه کنند. این مشارکت، صرفه

توانند هنگام مواجهه با مشکالت یا عالوه بر این، شهرها می

های مشابه نیز مانند ضعف اقتصادی، نیاز به حمل و نقل چالش

عمومی کارآمد یا دفع ضایعات با یکدیگر همکاری کنند. از 

های تارعنکبوتی شبیه به شبکه یچندمرکزطرف دیگر، مناطق شهری 

های اقتصادی مختلفی مستقل نقشنیز هستند، هنگامی که شهرهای 

های ها، محیطکنند و پذیرای تسهیالت شهری، فعالیترا ایفا می

 سکونتی و کاری مکمل باشند.

های شهری را به دو نوع ( نیز شبکه0990کامانی و سالون )

های مکمل یا همان افزا یا همان انجمنی و شبکههای همشبکه

-چه هر دو نوع شبکه میاگر؛ کنندبندی میتارعنکبوتی طبقه

رسد به نظر می .تشکیل شوند چندمرکزیتوانند در مناطق شهری 

 چندمرکزیکه شبکه تارعنکبوتی در ارتباط خاص با مناطق شهری 

توانند در فواصل دورتر اتفاق های انجمنی میزیرا شبکه ،هستند

های اقتصادی، اما مکمل بودن، عالوه بر تمایز نقش ؛بیفتد

 پوشانی بازارهای تقاضا را نیز با خود دارد.ضرورت هم

در مناطق شهری، مکمل بودن به ماهیت خاص پیوند بین دو یا 

ها کند. فعالیتمشابه اشاره می لیت یا مکان نسبتاً چند فعا

های اقتصادی چون خدمات بازرگانی یا تسهیالت شامل فعالیت

ها مکانشوند. های پزشکی میشهری چون آموزش، فرهنگ و مراقبت

های مسکونی اشاره های کاری یا محیطاز طرف دیگر به محیط

 هافعالیتسازند و ها شهرها را می. نظر به اینکه، مکانکنندمی

توان گفت شهرها در سطح کالن یکدیگر دهد، میدر شهرها رخ می

به طور )ها ها و مکانکنند. برای اینکه فعالیترا کامل می



  رینگهای توسعه و آیندهمرکز پژوهش
  

 
14 

 

مهم  شرطپیششهرها( مکمل یکدیگر باشند، باید دو  غیرمستقیم

 را در ارتباط با عرضه و تقاضا ایجاد کنند:

 متمایز یکدیگر از هامکان یا و هافعالیت عرضه در باید 

 باشند؛

 هامکان یا هافعالیت این برای تقاضا جغرافیایی بازارهای 

 .باشند داشته همپوشانی یکدیگر با باید

توانند از ها در یک مکان میشهروندان و شرکتدر این حالت، 

مزایای عملکردهای مختلف شهر دیگر بهره گیرند. این عملکردها 

طور بازار تقاضای تر شوند و همینتوانند در آینده تخصصیمی

(. بدین ترتیب، Meijers, 2005: 70را در منطقه بسازند ) یتربزرگ

ای متنوع، از مجموعه توانندو گردشگران می ، شهروندانهاشرکت

های کاری تر و گوناگون از تسهیالت شهری، محیطتر و تخصصیبزرگ

و مسکونی بهره گیرند. به عبارت دیگر، مکمل بودن پیوند 

این امر اغلب به تعامالت  که های تجمع داردمحکمی با صرفه

ل بودن م(، اولین کسی که مک0990شود. اولمن )فضایی منجر می

کند که مکمل ، استدالل مینمودمیرا به عنوان تمایز توصیف 

بودن توضیح اصلی برای توسعه تعامالت فضایی است. همچنین، 

کند که روابط بین شهرها در مناطق ( نیز بیان می0999باتن )

بر مبنای عملکرد مکمل بودن ساخته شده تا بر  یچندمرکزشهری 

انه تقاضا. با این حال، مکمل مبنای فاصله )آستانه( یا آست

بودن به تنهایی برای برقراری تعامالت فضایی کافی نیست. به 

کند که نقش می خاطرنشان( 0990(، اولمن )0904دنبال استوفر )

گر تقاضا( به خوبی نقش گر )منابع مداخلهمداخلههای فرصت

های تعامل در تعیین وجود یا عدم تعامل فضایی ناشی از هزینه

-بنابراین، تعامالت فضایی تنها بخشی از شکل؛ ل بودن استمکم

 سازند.گیری روابط مکمل را آشکار می

 نظر به سرزمین فضایی سازمان در شبکه، از مفهوم این طرح با

 افزاییهم با توانندمی کشور مختلف نقاط در هاشهرمنطقه رسدمی

 توزیع به منجر ،نخست کنند،می ایجاد انجمنی شبکه قالب در که

 استفاده به منجر ،دوم؛ و شوند فعالیت و جمعیت ترمتعادل

 در ایمنطقه هایتخصص و هامزیت ها،ظرفیت منابع، از حداکثری

 سطح در و ترپایین فضایی مقیاس در. شوند سرزمین پهنه کل

 گونةمکمل و پویا تعامل از که عنکبوتی شبکه شهری، مناطق

 شودمی ایجاد چندمرکزی فضایی توسعه قالب در هاسکونتگاه

 سطح تقویت. دگردمی ایمنطقه ترمتعادل فضایی توسعه به منجر

 مقیاس در یک سطح عنوان به منطقه شهر 00 تعیین و رسانیخدمات

 فضایی توسعه و انجمنی شبکه ترسیم مصداق ایران سرزمین
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 گیردمی شکل هامنطقه شهر این از یک هر بستر در که چندمرکزی

 شبکه قالب در چندمرکزی فضایی توسعة بارز مصداق تواندمی

 شهرهای مجموعه با توانندمی منطقه شهر هر .باشد عنکبوتی

 چندسطحی ساختار ،گیرندمی قرار آنها کنار در که همکاری

 .کنند ایجاد را سرزمین متعادل فضایی توسعه

 یچندمرکزیک شهر تک مرکزی به یک شهرمنطقة  از -3-1

 هستهمفهوم شهر تک مرکزی عبارت از یک واحد شهری دارای یک 

-مسکونی پیرامون آن است. فعالیت محدودهمرکزی تجاری با یک 

های های سکونتی و حومهاین شهر و محدوده هستههای اقتصادی در 

-مرکزی شهر با حومه هسته رابطهشهری پیرامون آن برقرارند. 

ای و به صورت گره -اتبیمرهای پیرامونی آن به صورت سلسله

های ارتباطی و عملکردی از سوی متمرکز در یک نقطه که جریان

 (.A1، 2نمودار ) های پیرامون به سمت شهر مرکزی استاین حومه

 هستهزمین ارزان، امکانات ضعیف در مانند به علل مختلف 

طور های در حال کاهش حمل و نقل، بهمرکزی شهر و هزینه

گیرند که در مراکز ها تصمیم میو خانواده هاشرکتای فزاینده

 CLARK)اطراف شهر مرکزی استقرار یابندکار و فعالیت  ثانویه

and KUIJPERS-LINDE, 1994; KLOOSTERMAN and MUSTERD, 2001; MEIJERS, 2007) پیامد .

گیری مراکز پیرامونی جدیدی است که فضایی این پدیده، شکل

گیری دهند و به مرور منجر به شکلمیاقتصادشان را خود توسعه 

(. ANAS et al., 1998شود )وسیع اما منسجم می شهریکالن منطقهیک 

شهرهایی با مراکز چندگانه یا شهرهای  توسعهآن  نتیجه

 KLOOSTERMAN and) (A2، 2نمودار است ) شهریبیندر مقیاس  چندمرکزی

MUSTERD, 2001) دوسویههای جریان. در چنین حالتی، به دلیل وجود 

مرکز  سمت بهوآمد فقط از حاشیه فراوان، دیگر جریان رفت

 نیست، بلکه از مرکز نیز به سمت پیرامون برقرار است.

با گذر زمان و افزایش تمایل مردم برای اسکان در مراکز 

این مراکز  توسعهجدید سکونتی پیرامون شهر مرکزی و 

رکز اصلی و مراکز بین مای جدیدی پیرامونی، رقابت منطقه

منطقه های گیرد که منجر به تحول ویژگیپیرامونی آن شکل می

 (.A3، 2نمودار ) شودمیشبکه شهری یک از یک شهر مرکزی به 

در این وضعیت، شهر اصلی برتری خود را از دست داده است؛ 

 که طوریبه ،جریان کاالها، خدمات و مردم، غیرمتمرکز شده است

رفت و آمد شاغلین میان مراکز جدید افزایش یافته است. 

تنها به  شهریکالن منطقهدر این مفهوم، عملکرد بنابراین 
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مرکزی وابسته نیست، بلکه به عملکرد  شهر تجاری هایفعالیت

یک مکان ممکن است  درواقع مراکز پیرامونی آن وابسته است.

که مکان حالی ربه دلیل فعالیتی خاص یک مرکز قلمداد شود، د

دیگر ممکن است به دلیل وجود عملکردهایی دیگر به عنوان 

شهری  منطقهمرکز معرفی شود. بنابراین، نوع سومی از 

وجود دارد که شامل مراکز چندگانة مستقل است  چندمرکزی

-سکونتگاهساکنان ، بسیاری از الگو(. در این A4، 2نمودار )

 SCHWANENتغال دارند )های پیرامونی، در مراکز پیرامونی اش

et al. 2004)  های حمل و نقل بسیار پایین است.هزینهکه 

های شهری، تمرکز مباحث و تحقیقات مربوط به توسعة سیستم

متحول شده است  شهریبینبه  شهریدروناخیرًا از مقیاس 

(KLOOSTERMAN and MUSTERD, 2001 بر اساس .)تکنولوژی های پیشرفت

تر قویهای حمل و نقل و ارتباطات، پیوندهای عملکردی در حوزه

 VAN OORT etسکونتگاهی شهری ایجاد شده است ) شبکهدر از قبل 

al., 2010های عملکردی شهرهای مختلف، شروع (. بنابراین محدوده

، هویت مستقل شهریکالنکنند. مناطق به همپوشانی یکدیگر می

شهری  شبکهبخشی از یک  رفتهرفتهدهند و خود را از دست می

فضایی امروز، به  توسعهشوند. بخش قابل توجهی از ادبیات می

اختصاص یافته است.  چندمرکزیفضایی مناطق  توسعهبحث 

و در  هاسکونتگاهای از به عنوان شبکه چندمرکزیهای شهرمنطقه

، 2نمودار تواند در نظر گرفته شوند )مشخص می منطقهقالب یک 

B and C )(BOURNE and SIMMONS, 1978; PARR, 2004) .کالنشهری  این مناطق

ای از شهرها واقع شوند که یا در ساختاری توانند در شبکهمی

و یا در ساختاری تک مرکزی در  1شهریبیندر مقیاس  چندمرکزی

 باشد. 2شهریدرونمقیاس 

 های مختلف، متفاوت است.شهری در شهر منطقه شبکهاندازه فرم 

های با شبکه 3ایهای شهری گرهای بین شبکهتفاوت قابل مالحظه

نمودار ای )های شهری گرهوجود دارد. شبکه 4شهری کامالً یکپارچه

2 ،B مختلف  شهریکالنهای شهری قدیمی در مناطق تصال هستها( از

شهری کاماًل یکپارچه های شبکهشوند. در مقابل، در ایجاد می

-مراکز حومه -0ین نقاط زیر برقرار است: ارتباطات عملکردی ب

مختلف،  شهریکالنهای شهری اصلی در مناطق ای پیرامونی با هسته

نمودار مختلف ) شهریکالنای پیرامونی در مناطق مراکز حومه -2

2 ،C). 

                                                           
1. Inter-Urban Level 

2. Intra-Urban Level 

3. Nodal urban networks 

4. Fully integrated urban networks 
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تواند به نظام سکونتگاهی می شبکهسطوح فضایی در بنابراین 

 1:صورت یکی از موارد زیر باشد

 ارتباط  :(چندمرکزی)شهر  شهریدرون فضاییطح س در ایشبکه فرم

شهری مورد نظر نیست، فقط توزیع جمعیت  هایسکونتگاهبین 

 .(A) در داخل شهر اصلی مورد توجه است

 کمترین ارتباط بین مراکز  :شهریبین فضاییطح س در شهری کریدور

شهری وجود دارد، در حدی که مراکز جزء نظام اما از نظر 

 .(B) مستقل هستند صورتبهعملکردی تقریبًا 

 هر  (:چندمرکزی ی)منطقه شهر شهریبین فضاییطح س در شبکه فرم

ای دارد و عملکرد آن خدماتی مرکز یک عملکرد شهری یا منطقه

 .(C) کندرا برای منطقه ارائه می

                                                           
1. (A) Network formation at the intra-urban level (a Polycentric City); (B) a Corridor City at the inter-urban 

level;and (C) network formation at the inter-urban level (a Polycentric Urban Region) 
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و  یشهرنیبشهری در سطوح فضایی مختلف:  شبکهفضایی  توسعه :2 نمودار

 یشهردرون

Sources: Adapted from VAN DER KNAAP (2002) and SCHWANEN et al, 2004 

 سطوح مختلف فضاییتواند در می چندمرکزیفضایی  توسعه شبکه

شود در یک سطح به عنوان تک مرکزی قلمداد می آنچه. شکل بگیرد

زیر  نقشه(. Hall, 2003باشد ) چندمرکزیممکن است در سطوح دیگر 

قیاس فضایی فضایی سرزمین را در م توسعهاصلی  گانهمراکز پنج

تر در دهد که با همکاری شهرهای سطوح پایینملی نشان می

و در  افزاهم شبکهمتعادل فضایی در قالب یک  توسعه برقراری

 کنند.آفرینی میعین حال مکمل، نقش
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 در سطوح فضایی مختلف یچندمرکزفضایی  توسعه شبکه :1 نقشه

Source: Hall, 2003 

توان می چندسطحی -چندمرکزیگیری از سازمان فضایی مزایای بهرهاز 

 :کردبه موارد زیر اشاره 

 تمرکززدایی از اقتصاد )قیمت پایین زمین، تراکم پایین-

 (بنیاندانشهای اقتصادی )برای مثال اقتصاد تخصص تر(

  تراکم شهری: شامل ترافیک، تصادفات، آلودگی صوتی، کاهش

برای کاهش تراکم .  آلودگی محیطی و ...

شهری با رویکرد توسعه چند مرکزیتی چهار 

 دارد: وجودراه 

الف( جریان دوطرفه بین شهر اصلی و شهر 

 (a2-Aاش )ثانویه

ب( جریان بین شهر ثانویه و دیگر شهرهای 

 (a2-Bاصلی )

ج( جریان بین دو شهر ثانویه زیرمجموعه 

 (a1-a2یک شهر اصلی باهم )
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د( جریان بین دو شهر ثانویه ذیل دو شهر اصلی متفاوت 

(a2-b1) 

 یو انسجام اجتماع یتنوع ساختار اجتماع 

 تقویت هویت منطقه 

 یچندمرکزفضایی  توسعهتشخیص و تحلیل الگوی  -3-3

 بعد در -0 شود:می چند مرکزیتی معمواًل در دو بعد تحلیل

 عملکردی بعد در -2 و (Lambooy, 1998; Parr, 2004; Meijers, 2008) شناسیریخت

(Lin et al., 2015 )(Parr, 2004; Green, 2007; Meijers, 2008; Burger & Meijers 2012; Veneri 

& Burgalassi, 2012).  چند مرکزیتی را پدیده پدیدهبرخی پژوهشگران-

های بینند که در تحقیقات خود نیز از تحلیلمیای فیزیکی 

-ها بر اساس ویژگیکنند. این تحلیلشناسانه استفاده میریخت

توزیع سرزمینی  نحوهاندازه و  مانندهای خاصی از منطقه 

چند مرکزیتی به تحلیل  پدیدهشوند. بعد عملکردی انجام می

بل میان ها و بررسی اطالعاتی از روابط و وابستگی متقاجریان

کنش میان این برهم نحوهپردازد. برای آگاهی از مراکز می

مراکز، تحلیل عملکردی معموالً بر روی جریان کاالها، جمعیت، 

 Brezzi)تأکید دارد  …های اقتصادی و کنشاطالعات، خدمات، برهم

& Veneri, 2015)یابی فضایی ها سازمان. به عبارت دیگر این تحلیل

گیری های مختلفی برای اندازهکند. روشمیمراکز را بررسی 

چندمرکزیتی وجود دارد. برخی از پژوهشگران یکی از دو  پدیده

کنند و برخی دیگر به شناسی را انتخاب میبعد عملکردی و ریخت

. (Sinclair-Smith, 2015)کنند صورت ترکیبی از هر دو روش استفاده می

یل جریانی در سطح شهری های تحلمعموالً با توجه به اینکه داده

چند  پدیدهبرای تحلیل  شناسیریختوجود ندارد، از روش تحلیل 

های متعددی شود. تکنیکمرکزیتی در سطح سرزمین استفاده می

شناسی چند مرکزیتی وجود دارد که ریخت درجهبرای تحلیل 

 2«اندازه -قانون رتبه»و  1«شاخص برتری»ترین آنها معروف

نسبت  محاسبه (Adolphson, 2009; Burger et al., 2011)است. شاخص برتری 

جمعیت شهر اصلی به جمعیت کل منطقه تحت نفوذ است. شاخص 

شماره یک نمایش داده شده است، بر توزیع  رابطهاولویت که در 

متعادل مراکز تأکید دارد. امتیاز باالتر در شاخص برتری، 

 بودن منطقه دارد. 3ترنشان از تک مرکزی

(0) 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑐𝑦 =
𝑃𝑜𝑝(1)

∑ Pop(n)𝑁
𝑛=1

 

 دههاندازه است. این مدل از  -تر قانون رتبهیک مدل پیچیده

در جغرافیای شهری مورد استفاده بوده است. تمرکز این  0904

                                                           
1  . Primacy Index 

2  . Rank-Size Rule Method 

3  . Monocentric 
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آنها در منطقه  اندازهبندی شهرها بر اساس مدل بر روی رتبه

گیری سطح است. جمعیت و تولید اقتصادی معمواًل برای اندازه

شماره دو  رابطه(. Sinclair-Smith, 2015شود )سکونتگاه استفاده می

که در  دهداندازه را به صورت فرموله نشان می -رتبه قاعده

 :استمیزان چندمرکزیتی بودن منطقه آن شیب خط رگرسیون 

(2) Ln Pop = α + β Ln Rank 

 

ریزی سطح فضایی جدید در برنامه، چندمرکزی هایشهرمنطقه -4

 سرزمین فضایی توسعه

توانند در محیطی منزوی مورد مطالعه قرار گیرند. شهرها نمی

واسطة کنشگران متعدد ه هر سکونتگاه انسانی به طرق مختلف و ب

هایی به سکونتگاهی دیگر پیوند دارد. این پیوندها شامل جریان

از اطالعات، سرمایه، کاال و انسان است که از طریق 

طور ، خطوط هوایی و بهآهنراه، جاده مانند هاییزیرساخت

 ,see also Pred) شوندای ارتباطات از راه دور برقرار میفزاینده

1977; Taylor, 2003).  توان از نتایج میرا  شهریبیناین ارتباطات

گیری جمعی از کنشگران تأثیرگذار در نظر سازی و تصمیمتصمیم

 .(Meijers, 2007: 3)گرفت 

را به  یشهرکالنداری، مناطق سرمایه بازساخت فضایی نظام

 ,Stoerper, 1995; Scottموتورهای رشد اقتصاد جهانی بدل کرده است )

شود که مشارکت شهرها و جوامع این فرضیه اغلب مطرح می(. 1998

 بندی شودمحلی در یک منطقه شهری اگر در قالب این نظم قالب

 ,Romeinرقابت کنند ) شهریکالنتواند با مناطق اقتصادی است و می

بستر و مقیاسی که اغلب برای چنین رقابتی با مناطق  (.2004

 هایشهرمنطقهشوند، در اقتصاد جهانی پیشنهاد می شهریکالن

 باشند.چندمرکزی می

چندمرکزی در دو دهه اخیر در زمره های شهرمنطقهانگاشت 

ته ریزی فضایی بسیاری از کشورها قرار گرفهای برنامهسیاست

عبارت است از دو  چندمرکزی شهرمنطقهاست. در تعریفی موجز، 

یا چند شهر نزدیک، مستقل با ساختار ارتباطات شهری متقابل 

ها مراتبی که ظرفیت و توان ناشی از همکاری بین آنسلسله غیر

مندی از تک شهرهاست و در عین بهرهفراتر از حاصل جمع تک

اندازه بازار؛ مشکالت ازدحام های تجمع و مقیاس، مزایا و صرفه

 (.0099و تراکم مناطق متمرکز شهری را نیز ندارند )فرنام، 
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مجموعه شهرهای  توسعهچارچوبی برای  چندمرکزیهای شهر منطقه

های اقتصادی مندی از صرفه، برای بهرهسطحهممستقل، مجاور و 

 فزایندهپرهیز از تبعات منفی ازدحام و جمعیت  ضمناست که 

ای شهرها؛ )شهرها( ی بزرگ و ادغام و اتصال زنجیرهشهرها

جریانات  واسطهبه  و دهکراستقالل و هویت متمایز خود را حفظ 

ناشی از همکاری )و  افزاییهمدوسویه مبادالت و ارتباطات، از 

گردند. مند میتخصصی شدن و یا تقسیم کار و مکمل بودن( بهره

-می شهریبینل توجه ارتباطات قاب شبکه واسطهه این شهرها ب

توانند سطح باالتری از مقیاس، جمعیت و حجم بازار سرمایه و 

نیروی کار و خدمات را ترسیم نمایند؛ که بدون این تعامالت 

 توسعهناممکن است. مفهوم  به آنکنش، دستیابی و میان

ای و استانی و شهر در سطوح مختلف ملی و منطقه چندمرکزی

قابل تعریف است. اگرچه  شهریکالن منطقهمنطقه و حتی درون 

مشابهی در تمامی سطوح دارد؛ نوع رویکرد  اولیهبنیان و منطق 

به این مفهوم و معیارهای آن در سطوح و مقیاس گوناگون، 

 الزامًا مشابه نخواهد بود.

ها تعریف ای از سکونتگاهتوان مجموعهرا می چندمرکزیهای شهرمنطقه

متمایز و از نظر اداری و سیاسی مستقل کرد که از نظر تاریخی 

-هستند. شهرهایی که مجاور یکدیگر قرار دارند و از طریق زیرساخت

های سیاسی، ها به هم متصل هستند و فاقد یک شهر مسلط در حوزه

پار  .(see Kloosterman and Lambregts, 2001)باشنداقتصادی، فرهنگی و ... می

کند که این مناطق نسبت شهری عنوان می منطقهیک های ویژگی خصوص در

، خیلی دور از هم نیستند )به عبارتی ترندایخوشهبه مناطق دیگر 

یک ساعت زمان سفر از هم قرار دارند( و خیلی هم به  فاصلهدر 

از شهرها در  یکهیچهای یک شهر به هم نزدیک نیستند. اندازه محله

دیگری تسلط ندارد و از شهرمنطقه از نظر جمعیت و سطح تعامالت بر 

های چندمرکزی فراتر از دیگر مناطق در شهرمنطقه گرایینظر تخصص

های مختلفی دهند که اندازهها نشان می. این ویژگی(Parr, 2004) است

 توانند وجود داشته باشند.ها میاز شهر منطقه

 یچندمرکزکنند ساختارهای نظران استدالل میبرخی از صاحب

تک مرکزی  یشهرکالنمزایای رقابتی بیشتری در مقایسه با مناطق 

توجیه پیشنهادی برای مفهوم (. Camagni, 2001; Bailey et al, 2001دارند )

ریزی فضایی باید های برنامهاین است که سیاست یچندمرکز شهرمنطقة

یکپارچگی بین گروهی از شهرها را ارتقاء دهند تا به فرم یک 

درآیند و بتوانند از مزایای این ایده،  یچندمرکزمنطقه شهری 

برخوردار شوند. مباحث نظری،  تربزرگپذیری اقتصادی رقابت یژهوبه

 گذارنددر مقابل مدل تک مرکزی صحه می یچندمرکزاغلب به مزایای 

(Lambooy, 1998; Clark et al, 1994شهرمنطقه .) توانند می یچندمرکزهای

های مقیاس تجمعی مانند به دلیل ساختار فضایی خاص خود، صرفه

که از مسائلی چون حالی مناطق شهری تک مرکزی فراهم کنند، در
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ازدحام، قیمت باالی زمین و مسکن و مسائل محیطی اجتناب 

تر بین شهرهای همسایه تعامالت قویورزند. این ایده، مزایای 

های مکمل و تخصصی را گسترش و کند تا سرمایهرا تقویت می

رویی شهری در مقیاس که از پراکندهحالی در ؛توسعه بخشند

 ,Bailey ey alباالتر و رقابت منفی در سطح منطقه جلوگیری کنند )

دی را های زیاآنچه ذکر شد، انگیزه مانندهایی (. فرصت54 :2001

در بسیاری از  یچندمرکزهای برای کاربست مفهوم شهرمنطقه

های های شهری(، ایتالیا )شبکهکشورها مانند بلژیک )شبکه

-شهر(، دانمارک )مراکز ملی چندمرکزی(، استونی، هلند )شبکه

های شهری(، یونان، آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی 

 فراهم کرده است.

ریزی، برای اشاره به مفهوم یاسی برنامهدر اغلب مفاهیم س

رویکرد  از اصطالح شبکه استفاده شده است. یچندمرکزهای شهرمنطقه

ای، به روابط قوی و پیچیده بین شهرها و انسجام و شبکه

های ناشی از ها با صرفهکند. شبکهیکپارچگی منطقه تأکید می

افزایی همهای اقتصادی و مقیاس، اندازه کارآمد برای فعالیت

رو به عنوان بخشی از واژگان پیوند محکمی دارند. از این

سازان برای مواجهه با ریزان و تصمیممعیار مدیران، برنامه

-ویژه ایده همتبدیل شده است. به یچندمرکزمناطق شهری 

های مناطق یکی از اهداف محوری در بسیاری از سیاست 1،افزایی

وجود دارند،  شمارییبهای هاست. اگرچه نمون یچندمرکزشهری 

« رندستاد»توان برای مثال به دو نمونه کالسیک منطقه اما می

-در بلژیک اشاره کرد. برنامه« فلمیش دیاموند»در هلند و 

 هایتوانند با تجمعریزان اعتقاد دارند، این مناطق می

 ،در باالترین سطح مانند لندن و پاریس رقابت کنند یشهرکالن

های اقتصادی و ناکارآمدی مواجه بدون اینکه با عدم صرفه

 (.Meijer, 2007: 239شوند )

های فضایی و ریزیدر برنامه یچندمرکزهای منطقهمفهوم شهر

به کار رفته  2جدول موارد راهبردی کشورهای اروپایی به صورت 

 (.Meijer, 2007: 239)است 

 در کشورهای مختلف یچندمرکزکاربست مفهوم شهرمنطقه  

 هانمونه مفهوم کشور

 بلژیک
-e.g. Flemish Diamond (Brussels-Antwerp-Ghent شبکه شهری

Leuven) 

 دانمارک
مناطق مستعد، مراکز ملی 

 چندمرکزی

(Struer-Holstebro-Herning-Ikast); (Middelfart-

Kolding-Vejle-Fredericia) 
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 Ida-Viru county: (Jõhvi-Kohtla-Järve-Narva) شبکه شهری استونی

 e.g. Normandie Métropole (Caen-Le Havre-Rouen) های شهریشبکه فرانسه

 آلمان

اروپا،  شهریکالنمنطقه 

 شبکه شهری

e.g. RheinRuhr (Bonn-Cologne-Düsseldorf-Essen-

Dortmund); 

Bergisches city triangle (Remscheid-Solingen-

Wuppertal); Sachsendreieck (Dresden-Leipzig-

Chemnitz/Zwickau) 

 e.g. Larissa-Volos های دوقلوقطب یونان

 ایتالیا
شبکه شهری، سیستم 

 کالنشهری چندمرکزی

e.g. Veneto (Padua-Venice-Treviso) 

 Letterkenny-Derry; Athlone-Tullamore-Mullingar پیوندهای همدروازه ایرلند

 Vilnius-Kaunas منطقه کالنشهری لیتوانی

 هلند

-e.g. Randstad (Amsterdam-Rotterdam-The Hague های شهریشبکه

Utrecht); Brabantstad (Breda- Tilburg-Den Bosch-

Eindhoven-Helmond) 

 سوئیس
-Northern part of the country (among which Zürich چندمرکزینظام 

Basel-Bern-Winterthur- Luzern) 

Source: Meijer, 2007 

قرار دارند دیگر  چندمرکزی هایشهرمنطقهاهمیت شهرهایی که در 

ندارد، بلکه وابسته به در آن ارتباطی به تعداد جمعیت ساکن 

شهرمنطقه  محدودهشهرهای مستقر در  جایگاه عملکردی شهر در شبکه

برای مثال جایگاه  شهرهای جهانی آن است. شبکهتر و حتی و کالن

شهر بروکسل در منطقه شهری اطراف آن، به نسبت جایگاهی که 

گیرد. در میان شبکه شهرهای اروپا دارد مورد ارزیابی قرار می

های شهری این است که شهرها نقش یکدیگر را نقطه قوت شبکه

کنند. مکمل یکدیگر ایفای نقش می عنوانبهبلکه  نکردهکپی 

شهرهای  همود در مناطق شهری، قدرت رقابت همکاری شهرهای موج

برد. شهرها در قالب همکاری است که موجود در شبکه را باال می

کنند. در صورت عملکرد انفرادی هر یک ای مکمل را خلق میشبکه

 ,Meijerشود )از این شهرها، عملکرد شبکه مناطق شهری ضعیف می

سازمان فضایی  در قالب چندمرکزیهای مفهوم شهر منطقه(. 2007

متعادل و متوازن  توسعهتواند در ای و در مقیاس ملی، میشبکه

 سرزمینی نقشی مهم ایفا نماید.

 چندسطحی در ایران -چندمرکزیفضایی  توسعهپیشینه مفهوم  -5

دهند که مفهوم در کشور نشان می منتشرشدهمرور مستندات علمی 

ای و در حوزه مناطق تنها در مقیاس منطقه یچندمرکز توسعه

مورد توجه قرار گرفته و پژوهشی به  یشهرکالنشهری و مناطق 

چندعملکردی در مقیاس ملی  -چندسطحی -سازمان فضایی چندمرکزی

هایی کوتاه از برخی مطالعات داخلی صورت نپرداخته است. بخش

 است: زیرگرفته در این زمینه به شرح 

 « که در  اندیستمبنوظهور قرن  هاییدهپداز « یشهرکالنمناطق

آغاز هزاره سوم میالدی به الگوی غالب شهرنشینی تبدیل 

هایی چون دگرگونی که با مشخصه یشهرکالناند. این مناطق شده
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در نقش و عملکرد، تحول در شکل و ساختار و تغییر معنا و 

نیروها و عوامل مختلف در  یرتأثاند، تحت مفهوم مواجه شده

بنا به مقتضیات مکانی در کشورهای توسعه یافته طول زمان و 

 یریگشکلو در حال توسعه، سازوکار و فرایند خاصی را در 

مطالعه با استفاده این اند. طی کرده شانیدگرگونو تکوین و 

از روش اسنادی و به کارگیری منابع و متون مختلف و با 

و تکوین و دگرگونی مناطق  یریگشکلهدف شناخت فرایند 

که  دهدیممطالعه نشان  هاییافتهصورت گرفته است.  یشهرالنک

 یشهرکالن، تکوین و دگرگونی( در مناطق یریگشکلاین امر )

دو فرایند تمرکزگرایی و  زمانهممحصول اندرکنش 

تمرکززدایی است. گرایش تمرکزگرایی و تمرکززدایی به 

 یشهرکالنو مناطق  شهرهاکالنفضایی  یدهسازمانپویشی در 

آن را پویش همزمان پیوستگی و  توانیماست که ده شمنجر 

 اساساً گسیختگی نام نهاد. در فرایند تمرکزگرایی، 

عملکردها و خدمات سطح برتر و جهانی در شهر مرکزی و 

؛ و در مقابل، شوندیمو مراکز اقتصادی شهر متمرکز  هاهسته

و خدمات و جمعیت  هایتفعالطی فرایندی تمرکززدا، بخشی از 

 یشهرکالن یامنطقهوابسته به آنها به مراکز دیگر شهری در 

، برآیندي یشهرکالنمنطقه  یدهپددرواقع . گردندیممنتقل 

است از مجموعه فرایندهایي كه در روند تحول و تكوین 

در  شهرهاکالنرخ داده است. این  یشهرکالنمنطقه  باه شهرکالن

ه و تمركز خود، در پي افزایش مقطعي از فرایند توسع

ناشي از انبوهي و تجمع، به پاالیش عملكردي  هاايهزیناه

( و باه هماراه هایتفعالپرداختند و بخشي از عملكردها )

شان پراكندند. بدین فضاهاي پیراموني آن جمعیات را در

 هالهوسیعي از جاذبه و نفوذ در  یهاکرانهپسترتیب 

تا جایي كه پویش  وجود آمد به ذكورم یشهرهاکالنپیراموني 

 ینترمهمتوان وجوي فضا براي اشتغال و اسكان را ميجست

نتیجه آنكه  قلمداد كرد. یشهرکالن گیري مناطقعامل در شكل

گیري و تكوین ساختار و سازمان فضایي روند شكل بر اساس

توان چنین استدالل كرد كه كنوني، مي دورهدر  شهرهاکالن

آینده از مفهوم و منطق  یشهرکالنرها و مناطق شه توسعه

 1تمركز غیرمتمركزتاوان آن را كه ميكند مشخصي تبعیت مي

مذكور به اشكال مختلفي از شهر چندمركزي یا  یدهپدنامید. 

باروز و ظهاور پیادا خواهاد كرد. دو گرایش  یاچندهسته

فضایي  یدهسازمانتمركزگرایي و تمركززدایي، به پویشي در 

توان آن است كه ميده شمنجار  یشهرکالنو مناطق  شهرهاکالن
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را پویش همزمان پیوستگي و گسیختگي نام نهاد. در فرایند 

تمركزگرایي، اساسًا عملكردها و خدمات سطح برتر و جهاني 

متمركز  و مراكز اقتصادي شهر هاهستهدر شهر مركزي و 

جمعیت و فعالیت  خواهند شاد و باه دنباال خود، همگرایي

را به همراه خواهند داشت. در مقابل، طي یك فرایند 

و خدمات به مراكز دیگر  هایتفعالتمركززدایي، بخشي از 

منتقال خواهناد شاد كاه  یشهرکالنشهري در یاك منطقاه 

رویي و تفرق جمعیت موجاب تقویات روناد واگرایاي، پراكنده

پور، و حاجی زبردست) گرددوابسته به آن مي هاییتفعالو 

0011.) 

  یژهوبهو تک مرکزی، با گسترش نامنظم خود  یقطبتکشهرهای 

در تقابل با توسعه متوازن و متعادل هستند. تمرکزگرایی 

باعث معضالتی همچون توزیع نامتوازن نظام شهری و فعالیتی 

آن  تبعبهو د شودر ساختار و سازمان فضایی منطقه می

ریزی دقیق جهات توسعه دم امکان برنامههایی مانند عچالش

های های بیش از اندازه به مرکز، آلودگیآتی شهرها، مهاجرت

کاهش کیفیت زندگی در مقیاس  یتدرنها، ترافیک و محیطییستز

دارد. الگوهای متفاوتی در مورد  ای را دربرشهری و منطقه

 وجود منطقهتوسعه و برقراری تعادل فضایی در مقیاس شهر

چندمرکزی است. مفهوم توسعه  توسعه آنها از یکی که دارد

ای، نگرش جدیدی فرامنطقهای و چندمرکزی در مقیاس منطقه

توسعه فضایی اروپا استخراج  اندازچشماست که از دل سند 

ای در سایر رویکرد و مدل توسعه عنوانبهو امروزه  شده

وهش . در پژگرفته استمناطق و کشورها مورد توجه قرار 

 یمعضالت مجموعه شهربه  با توجه یهدف اصلرضایی و زبردست 

اصول  بر اساسمحدوده  نیا ییتوسعه فضا زانیرشت، سنجش م

چند  ییتوسعه فضا یهارابطه شاخص نی. در ااست یتیچند مرکز

برگرفته از  یو عملکرد کیفولوژرمو مؤلفهدر دو  یتیمرکز

قرار  یابیمورد ارز یکم یهااستخراج و با روش یمتون نظر

رشت از لحاظ  یپژوهش، مجموعه شهر جینتا بر اساس. گیردیم

را نداشته و با  یچندمرکز یالگو توسعه لیپتانس ،یساختار

یی و رضا) دشویم نییتب یو تک مرکز یمراتبسلسله یساختار

 (.0090، زبردست

  گیری های شکلسنجش زمینه دیگر بهپژوهشی زبردست در

و با توجه به فرضیات مطرح شده پردازد می افزاهمپیوندهای 

را برای  اییهپامازندران مرکزی،  یشهرکالندر مورد منطقه 

تغییرات سریع و یابد. میدر این منطقه  ییافزاهمکاربست 

مركزي شهرها را  سال اخیر، مدل تك 94پیچیده شهري در طي 

هاي شهري ناكارآمد كرده است. رشد در مواجهه با درك سیستم

جمعیت، مهاجرت، تغییر در انواع خانوارها و فرایند 
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اقتصادي، تغییر در  هاییتفعال، تمركززدایي ینینشحومه

حمل و نقلي  هاییفناوراقتصادي و گسترش  هاییتفعالتركیب 

قرار  یرتأثو ارتباطي سازمان فضایي مناطق شهري را تحت 

ب شدند تا شكل سنتي شهر به عنوان هسته داد. این عوامل سب

اي و روستایي به آن تغییر حومه یهاکرانهپساصلي وابستگي 

كند و در عوض ساختاري چندمركزي با مراكزي فرعي در تقابل 

این فرایند، . و رقابت با مراكز تجاري اصلي شكل بگیرد

این شهرهاي مستقل چندمركزي در سطح  کرانهپسسبب پیوند 

وابستگي میان شهرهاي مركزي را  یجتدربهشود و ميمنطقه 

اي از اي را متشكل از مجموعهتا اینكه منطقه دهدافزایش مي

آورد مي به وجودشهرهاي مستقل به لحاظ سیاسي و تاریخي 

 مراتبسلسلهاهمیت اقتصادي، سیاسي و یا فرهنگي  جهتكه به 

ها اختكنند و از طریق زیرسروشني را در خود تعریف نمي

 14با یكدیگر ارتباط دارند. این مناطق، از دهه  یخوببه

میالدي عالوه بر یك پدیده شهري خود را به عنوان یك مفهوم 

كنند كه قادر است تعادلي را بین ریزي تعریف ميبرنامه

-هاي تجمع در تقابل با ساختارهاي تكها و عدم صرفهصرفه

سخگوي مشكالت و پا تنهانهمركزي كسب كند. به طوري كه 

نباشد بلكه بتواند  یتک مرکز شهرکالنمناطق  هاییناکارآمد

به عنوان عرصه جدیدي در دنیاي رقابتي عصر جهاني شدن خود 

 .دسازرا نمایان 

اخیر، مفاهیم متعددی به دنبال بازتاب فضایی  یهادههدر 

 اندشدهفرایندهای مختلف اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی مطرح 

. همه این گیرندیم در نظرای رها را در مقیاسی منطقهکه شه

و پیوند  یشهرکالنچندمرکزی در مناطق  یهامشخصهمفاهیم، بر 

 کنندیم یدتأکمحکم بین عناصر و مراکز اصلی این مناطق 

 (.0092 ی،ریشهم یشهابو  زبردست)

شهري  هايستمیشهر را در س ،یچندمرکزشهری  شبکه میپارادا

تفاوت که منطق  نیا با رد،یگیم در نظرفضا  کیعنوان به

مقابل و گاه،  را ضرورتًا در ديیجد ییایاقتصادي و جغراف

 ايیدن ريیگبه شکل با توجه ،یسنت مرکزيمکان هیمکمل نظر

عنوان  به .کندیم فیاي براي آن تعرو جامعه شبکه یاطالعات

 جهیگره و درنت کیمرکز به  کی یمفهوم رییاز تغ توانیمثال، م

 وندیشهري مانند شاخص قدرت پ هايستمیس لیابزار تحل ینیگزیجا

شهر  کیو رتبه  گاهیجا نییدر تع ت،یجمع مانند یجاي شاخصبه

 به نظر ینیگزیجا نیمنطقه نام برد. ا کیشهري  ستمیدر س

 یسنت فیتعار بر اساسرا  ییمانند تعادل فضا یمیساده، مفاه

خود  مطالعه( در 0099لطفی و شهابی شهمیری ) .کندیعوض م
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مرکزي غالب مکان میپارادا رییبه تغ با توجهاذعان دارند که 

به  یلیصرفًا تحل ینگاه برجسته از رییتغ نیبه شبکه و همچن

 ژهیوبه م،یاز مفاه اريیدوباره بس فیهنجاري، تعر ینگرش

 دینمایم در کشور را ضروري یاي سنتتوسعه منطقه و زيیربرنامه

است  دهیزمان آن فرانرس ایکه آکنند را مطرح میپرسش  نیا و

 .میاي شهري بپردازشبکه کردیبه رو یمراتبسلسله کردیکه از رو

با استفاده  توانیرا نم چندعملکردي -چندمرکزی ییفضاتوسعه 

 هایژگیو داد. حیتوض نیشیپ هايمیپارادا اتیو نظر میاز مفاه

مکان  اتیکه آن را الزامًا در تقابل با نظر ییهاو مشخصه

که براي اهداف خاص  ییتعامالت فضا مانند دهدیمرکزي قرار م

 رند،یگیبه فاصله صورت م توجه( Meijers, 2005; 2007a) بدون یو مشخص

 فیو انجام وظا رشی، پذسطحهم ایاندازه مراکز هم نیروابط ب

 یمحل گرانیباز نیب وندهايیقلمروي، پ کسانیعملکردهاي  و

 گریکدیو همکاري با  ییافزاهم مازاد شبکه که از شیبراي افزا

 نیخودجوش ب ای شدهزيیرکار برنامه میو تقس شوندیم جادیا

 ,Batten, 1995; Camagni & Salone, 1993; Capello) ايمنطقه نهیزم کیمراکز در 

و  ییهاي متقابل دو منطق فضاکنش یجهدرنت نیبنابرا. (2000

 ازمندیسابق ن میمفاه از اريیشبکه، بس میاقتصادي پارادا

است که تسلط الگوي  یدر حال نیدوباره هستند. ا یفیتعر

اي و توسعه منطقه زيیرنظري برنامه اتیادب دری مراتبسلسله

 .(0099)لطفی و شهابی شهمیری،  در کشور ما همچنان پابرجاست
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نظام مرکز جمعیت و عدم تعادل فضایی در ت :مسئلهطرح  -1

 سرزمین ایرانسکونتگاهی 

سازمان فضایی سرزمین ایران در گذر زمان بارها متأثر از 

ایاران تاا پایش عوامل بنیادین متعدد دچار تحول شده است. 

از نظاام شاهری و شهرنشاینی متناسابی  ،۷۰۳۳از ساال 

به  ،نیز این نظام همگون بود ۷۰۰۲برخوردار بوده و تا سال 

در . نداشتکه در آن هیچ شهری بر شاهری دیگر برتری طوری

و بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  ۷۰۰۲سال 

کمتر از یک سوم جمعیت ایاران در منااطق شاهری زنادگی 

سهم جمعیت در مناطق شهری  ۷۰۳۳در حادود ساال  .کردنادمای

و روستایی کشور تقریباً برابر شد. روند صعودی شهرنشینی در 

بر اساس  ۷۰۸۲ساال  درایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 

ساکن شهر  0141در درصد از جمعیت کشور  ۱۹ ،نتاایج سرشاماری

 گستردهشدند. این تمرکز جمعیت در شهرها، منجر به رشد 

، 0092جمعیت در شهرهای با خدمات برتر شد که بر اساس آمار 

هزار تا  211 شهرکالن 01میلیونی و  شهرکالن 3آن ایجاد  نتیجه

معیت است. ساختار جمعیتی شهرهای کشور یک میلیون نفر ج

 3درصد از جمعیت شهرنشین کشور تنها در  1010دهد که نشان می

هزار نفر( ساکن  011شهر باالی  93های شهری )درصد سکونتگاه

 03شهر میانی کشور تقریبًا با جمعیت  131هستند. جمعیت 

کند که هزار نفر جمعیت برابری می 211باالی  شهرکالن

درصد از جمعیت شهرنشین کشور است. در مقابل  42 دارندهدربر

شهرهای  فهرستشهر جدید به  101تعداد  0092تا  0012از سال 

کشور اضافه شده است که بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار، 

هزار نفر جمعیت دارند. بنابراین  01درصد این شهرها زیر  21

تعداد محدودی از رسد بخش اعظم جمعیت کشور در به نظر می

که تعداد زیادی اند در حالیهای شهری متمرکز شدهسکونتگاه

 از شهرهای کشور جمعیت کمتر از صد هزار نفر دارند.

شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکز اصلی فعالیت و جمعیت 

با فشار زیادی که بر محیط پیرامون خود وارد آورده به 

های شود که جریانقلمداد میترین نقطه متراکم کشور عنوان مهم

مهاجرتی زیادی را طی چند دهه اخیر به خود جذب کرده است. 

های اقتصادی برآمده از تحریم و افزایش با توجه به بحران
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-های زندگی و ارزش زمین و مسکن در شهر تهران، گرایشهزینه

های کمتری برای زندگی افراد با درآمد پایین در شهر تهران 

ه که منجر به ثبات جمعیت شهر تهران طی چند به وجود آمد

 شهریکالنسال اخیر شده است. بررسی پویایی جمعیت در منطقه 

ای و بررسی تحوالت تهران بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره

دهند که رشد بسیار اطراف تهران نشان می هایسکونتگاهجمعیتی 

ن اتفاق تهرا شهریکالنکالبدی و جمعیتی در منطقه  فزاینده

 افتاده است.

سری )ماکروسفالی( در های اخیر پدیده بزرگدر سال اگرچه

دوم،  رتبهایران متعادل شده و اختالف شهر نخست با شهرهای 

سوم و چهارم کاهش پیدا کرده و نظام سکونتگاهی سرزمین 

تمرکز،  پدیدهبه تعادل در پیش است، اما هنوز  ایران رو

، پیامدهای متعددی بر ساختار و شهریکالندر مناطق  ویژهبه

 دامنهسازمان فضایی کشور دارد. بر اثر فشار رشد جمعیت، 

به مناطق پیراشهری و فراتر از آن که  شهرهاکالنرشد جمعیتی 

دارای ارتباط عملکردی با شهر مادر هستند، گسترش یافته که 

آن عدم تعادل و توازن در استقرار جمعیت سرزمین  نتیجه

 ست.ا

مراتبی، توزیع نامتعادل و سازمان فضایی تک مرکزی و سلسله

در سرزمین، عدم  هازیرساختنامتوازن جمعیت و فعالیت و 

پذیری مناطق شهری، رقابت صورتبههای هم پیوند گیری شبکهشکل

پذیری محدود شهرهای میانی در شبکه شهری کشور، عدم و نقش

های ها و مزیتر با تخصصهای توسعه فضائی کشوانطباق سیاست

، به شهریکالنجدید تمرکز جمعیت در مناطق  پدیدهای و منطقه

 اند.مسائل اصلی نابسامانی فضایی در ایران تبدیل شده

 مسائل کلیدی نظام سکونتگاهی سرزمین ایران

 توزیع فضایی نامتعادل جمعیت در برخی مناطق 

  بخصوص تهرانی شهرکالنمتروپل شدن و تمرکزگرایی در مناطق 

  ی هم پیوند شهری و روند فزاینده هاشبکهیری گشکلعدم

 روابط مرکزگرا در سطح مناطق شهری

 یری محدود شهرهای میانی در شبکه پذنقشیری و پذرقابت

 شهری کشور

  شهری سطح اول با سطوح بعدی در  مراتبسلسلهفاصله زیاد

 هااستانبرخی 

  های رویه شهری و روستایی، گسترش سکونتگاهیبمهاجرت

 نشینییهحاشیده پدغیررسمی و 

  ها در مناطق و نواحی خاص یتمزو  هافرصتیری از گبهرهعدم

 یژه در نیمه شرقی و سواحل جنوبی کشوروبهسرزمین 
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  جزایر،  مانندتراکم پایین جمعیت و تخلیه مناطق مستعد

 سواحل مکران و مناطق مرزی

  مناسبات و پیوندهای دوسویه و مکمل بین نواحی شهری ضعف

 و روستایی

 های پنجره جمعیتی و منابع انسانی یتظرفی به توجهکم

 متخصص و ماهر

در راستای ایجاد تعادل  مسائل وبراي مواجهه با این 

فضایی  سازمان آرایشسرزمینی مطلوب، رویکردهای جدیدی برای 

بهبود وضعیت کنونی، نظام وجود دارند که ضرورت دارد برای 

ریزی ایران به سوی آنها حرکت کند. برای تشریح وضعیت برنامه

فضایی متعادل  توسعهمطلوب فضایی در نظر گرفته شده برای 

سرزمین ایران، ابتدا فرآیند تحلیل وضعیت موجود سرزمین 

ذهنی برای ترسیم  وارهطرحتشریح خواهد شد و در ادامه 

مورد بررسی  0414سرزمین در افق سال سازمان فضایی مطلوب 

 واقع خواهد شد.
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 شبکه آتی قلمروهای ترسیم و فعلی الگوی تحلیل و تشخیص -2

 سرزمین هایسکونتگاه

عوامل متعددی در تعیین الگوی مطلوب استقرار نظام 

باشد می یرگذارتأثسکونتگاهی و توزیع فضایی جمعیت در افق 

است. این عوامل عبارتند نمایش داده شده  0 نمودارکه در 

 هاییتفعالهای اسناد فرادست، توزیع فضایی گیریاز جهت

اقتصادی در افق، جمعیت افق، مالحظات امنیتی، دفاعی و 

، مخاطرات سرزمین، توان اکولوژیک، الگوی یرعاملپدافند غ

توسعه فضایی سرزمین در  اندازچشمفعلی نظام سکونتگاهی و 

لعات تفصیلی انجام شده در حوزه نظام . بر مبنای مطا0020افق 

های سکونتگاهی و جمعیت و همچنین دریافت اطالعات فعالیت

تحلیل یند افرهای اطالعاتی مذکور، اقتصادی افق و سایر الیه

سرزمین به  یهاسکونتگاهالگوی فعلی و قلمروهای آتی شبکه 

 صورت زیر است.

 

 0020در افق  نیسرزم یهاسکونتگاهشبکه  میترس ندیفرا :3 نمودار

 سرزمین ایرانمراتبی نظام سکونتگاهی سازمان فضایی سلسله -1-2

بندی سطحسازمان فضایی و ساختار برای تشخیص وضعیت موجود 

معیارهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفت  ،خدماتی شهرها

اند. خدمات ارائه شده در نشان داده شده 4که در نمودار 

بهداشت و درمان، خدمات برتر سطوح آموزش عالی،  مانندشهرها 

راه و ارتباطات، دسترسی به  شبکهای، سطح دسترسی به منطقه

فرودگاه و خدمات حمل و نقل، پیوندهای بار و مسافر، جایگاه 
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شهر در نظام تقسیمات کشوری، جمعیت کنونی شهرها و اسناد 

بندی معیارهایی هستند که در سطح نیترمهمها، از آمایش استان

مدنظر قرار گرفتند که به تفصیل  8931شهرهای سرزمین در سال 

در گزارش بخش نظام سکونتگاهی به بحث، تحلیل و بررسی آنها 

 پرداخته شده است.

 
 موجود تیدر وضع یشهر یهاسکونتگاه یخدمات یبندسطح یارهایمع :4 نمودار

های همکار در بر اساس تحلیل کارکرد شهرها و شناسایی حوزه

سطح کشور، الگوی توزیع فضایی شهرها طبق معیارهای مذکور 

شهر تهران در سطح اول به عنوان  است. 5نمودار به صورت 

مرکز اصلی، برتر و پایتخت سرزمین، با شهرهایی مانند مشهد، 

رهای سطح دوم اصفهان، شیراز، اهواز و تبریز به عنوان شه

در ارتباط است. شهرهای سطح دوم هر کدام با شهرهای حوزه 

اند. شهر تهران عالوه پیرامونی خود یک حوزه را تشکیل داده

بر شهرهای سطح دو با تمامی شهرهای سطح سه حوزه پیرامونی 

قزوین، کرج، قم، اراک، سمنان، ساری، رشت و  ازجملهخود 

 ند.رقرار دا رسانیخدمات حوزهزنجان در یک 
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شهری سرزمین ایران  یهاسکونتگاهرسانی های خدماتحوزه یالگو :5 نمودار

 0091در سال 

 هاسکونتگاهرسانی خدمات حوزه یالگودو حوزه دارای تعارض در 

کشور  یپهنه غرب یمربوط به شهرها شناسایی شده است. یکی

که دچار است ، کرمانشاه، سنندج و همدان( آبادخرم یالم،)ا

 یگر. حوزه داندشده سطح دوم یشهر یمرکز یهاخدمات مکانضعف 

و  یستانکشور، محدوده استان س یمربوط به بخش جنوب شرق

 ردیو کرمان است که فاقد حوزه کارک، بندرعباس بلوچستان

خدمات  کنندهارائه یکمبود شهرها یلشهرها به دل یانمشخص م

وجود نظام م بندیسطح 2نقشه  .استمحدوده  ینسطح باال در ا

بندی انجام شده، فارغ از سطحدهد. سکونتگاهی را نشان می

 های شهری کشور به صورت ساختارساختار کلی نظام سکونتگاه

 قابل نمایش است. 6ی نمودار سلسله مراتب
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در کشور  یشهر یهاسکونتگاه یمراتبسلسلهساختار  وارهطرح :6 نمودار

 0091سال 
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 شهرها یخدمات یبندسطح منظر از یسکونتگاه نظام موجود الگوی :2 نقشه

 1398در سال 

فضایی سرزمین در وضعیت موجود، الگویی تک  توسعهالگوی 

ترین شهر مرکزی است. شهر تهران به عنوان پایتخت، پرجمعیت

واسطة استقرار خدمات سطح یک در آن، طی ه کشور است که ب

فراوانی برای جذب جمعیت در جستجوی  جاذبهمتمادی  یهاسال

فضایی این  -کالبدی یجهنتکار و فعالیت دارا بوده است. 

رویی خارج از برنامه و به شدت جاذبه جمعیتی، پراکنده

 یختهگسرشد نامنظم و لجام  دامنهبنابراین  .نامنظم است

ها در پایتخت به فراتر از محدوده شهری و به بستر سکونتگاه

  کشیده شده است. یشهرکالن منطقه

غالب این تحول فضایی به صورت غیررسمی و خارج از برنامه بوده 

که توسط دو قشر فقیر و متمول همزمان باهم صورت گرفته است. قشر 

های اسکان غیررسمی و قشر متمول های شهری و بافتفقیر در حاشیه

استقرار هایی جدید به نام خانه دوم و سوم لوکس و مرفه در اسکان

اند. به عبارتی، فرودستان و فرادستان شهری در بستری از یافته

ای مصوب، به گسترش پرسرعت منطقه نظمی فضایی و خارج از برنامهبی

-فضایی با عنوان پراکنده یدهپداند. این کالنشهری تهران دامن زده

، اکنون در دیگر یشهرکالن منطقهرویی نامطلوب فضایی در بستر 

 کشور با شدت و ضعف متفاوتی قابل احصاء است. یشهرالنکمناطق 

فضایی به تحلیل  یدهپددر ادامه برای نشان دادن این 

هایی که روییو پراکنده یشهرکالنپیامدهای گسترش مناطق 

کشور شکل  یشهرهاکالننسنجیده و خارج از کنترل در اطراف 

از نشان گرفته است، خواهیم پرداخت. بررسی اعداد و ارقام 
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طی چند سال در تهران و  قبالً  یشهرکالنتجمع جمعیت در مناطق 

شیراز  و اصفهان، مشهد، تبریز مانند شهرهاکالندر دیگر  اخیر

این روند، سرزمین ایران را با مخاطرات جدی  ادامه. دارد

 سازد.مواجه می

های شهری( در های شهری )تجمعمتروپل شدن و تشکیل انبوهه -1-1

 سرزمینپهنه 

ای از شهرها و روستاها است های شهری عبارت از مجموعهتجمع

اند و در تعامل که در مجاورت نسبی فضایی استقرار یافته

نسبی با یکدیگر قرار دارند و همچنین از نظر جمعیتی تراکم 

های شهری در شود. ترسیم تجمعنسبتًا باالی جمعیتی را شامل می

تواند به خوبی روند تمرکز فعالیت و جمعیت سرزمین می پهنه

بیشترین تمرکز جمعیت و فعالیت،  بارا نشان دهد. در مناطقی 

ای ها در قالب یک ساختار شبکهگیری شهر منطقهپتانسیل شکل

های شهری سرزمین وجود دارد. به همین جهت تجمع چندمرکزی

 ایران به صورت زیر ترسیم شد.

ست ا ر مورد استفاده قرار گرفتهمعیارهایی برای این منظو

 اند از:عبارت که

 تراکم جمعیت 

 های شهریتراکم سکونتگاه 

  (هاراهپیوند فیزیکی )میزان برخورداری از شبکه 

 هاپیوند کاال و بار و مسافر سکونتگاه 

 
های شهری( های شهری )تجمعانبوهه و احصاء معیارهای تشخیص :7 نمودار

 در پهنه سرزمین

های تجمع شهری پهنه یتدرنهاهای باال الیهگذاری با روی هم

که مشخص است اطراف همه  طورهمان. (3)نقشه  شناسایی شدند

یا  های تجمع شهریپهنه اکثر مراکز استانیو  شهرهاکالن
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 انبوهبیشترین شکل گرفته است.  هایی از سکونتگاهانبوهه

جمعیت و به تبع تجمع فعالیت، در اطراف شهرهای تهران، 

اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، شیراز، قزوین، قم، کرمان، 

 شکل گرفته است. یزد، رشت و ساری

 
 های شهری( در پهنه سرزمین ایرانهای شهری )تجمعانبوهه :3 نقشه

جغرافیایی هشت شهر میلیونی و چندین شهر بزرگ مناسب توزیع 

 شهرهاکالناز  توزیع نسبتًا مناسبی کشور منجر شده کهدر سطح 

مطابق  اکنونهمآید. ایران  به وجودشبکه شهری سرزمین در 

شهر باالی یک میلیون نفر  8واجد  1395سرشماری نفوس و مسکن 

)تهران، کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم و اهواز( 

یک میلیون نفر  شهر با جمعیت بین پانصد هزار تا 11عالوه هب

)کرمانشاه، ارومیه، رشت، زاهدان، همدان، کرمان، یزد، 

شهر بر اساس  18اردبیل، بندرعباس، اراک( است که همه این 

شوند. محسوب می شهرکالنشورای عالی شهرسازی و معماری  مصوبه

ای واجد بهترین های منطقهبه صورت کانون شهرهاکالناین 

آیند و پیرامون خود به حساب می فضاهای تجهیز شده نسبت به

، قادرند به نحو های تقاضای وضع موجودبا توجه به آستانه

منجر به برقراری تعادل در سرزمین شوند. این تعادل مطلوبی 

مهم در  یهاسکونتگاهآفرینی این تواند با نقشسرزمینی می

محقق شود. برای  المللیینبای، ملی و های محلی، منطقهعرصه

رویی کالبدی خارج از تر از پراکندهن به درکی روشنرسید

پدیده  تحول فضا و ظهورروند کشور،  یشهرهاکالنبرنامه اطراف 

مورد بررسی قرار گرفت. برای  یشهرکالنمناطق این تمرکز در 
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، یشهرکالن مناطق محدودهدر  یژهوبه ،تحول فضا یچگونگتحلیل 

 .(8)نمودار زیر انجام شد فرایند 

 
 روند تحلیل پدیده تمرکز در پهنه سرزمین :8 نمودار

کشور بر اساس تصاویر دریافتی  یشهرکالنرشد کالبدی مناطق 

کنار هم با  .های مختلف در چند دوره احصاء شداز ماهواره

 دورههای نظام سکونتگاهی سرزمین در سه قرار دادن پهنه

های و تعیین رنگ برای هر یک از این دوره 2115و  2114، 1993

 یشهرکالناطراف مناطق  ییای، تحول فضاثبت تصاویر ماهواره

بررسی نظام ارتباطی و کشور به خوبی قابل مشاهده است. با 

مناطق مشکی رنگ پیوندهای میان سکونتگاهی، محدوده 

های سکونتگاهکشور مشخص شدند که در آن شهر مادر و  یشهرهاکالن

 .(4)نقشه  ندشهری هم پیوند در یک محدوده قرار داده شد
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ای تصاویر بر اساس تحلیل دوره یشهرکالنمناطق  محدوده :4 نقشه

 ای و پیوندهای نظام سکونتگاهیماهواره

یند افرای و انجام با تحلیل انجام شده روی تصاویر ماهواره

سرزمین قابل  یشهرهاکالنکالبدی حول  توسعهمذکور، روند 

 منطقهسرزمین در های روییپراکندهترین گستردهاحصاء شدند. 

تهران و البرز صورت پذیرفته است. با ادغام  یشهرکالن

کرج،  یشهرکالن منطقهتهران و  یشهرکالن منطقههای سکونتگاه

سکونت از  ایگستردهتنیده و بسیار پیچیده، درهم فضایی پهنه

فضایی و  دامنهو فعالیت در این منطقه شکل گرفته که 

آن از شرق تا پردیس و دماوند،  هرویی متاستازگونپراکنده

البرز و  کوهرشتهتا ارتفاعات  لاز غرب تا قزوین، از شما

گسترش یافته ، قرچک و ورامین یمکررباطاز جنوب تا پرند، 

 گستردهرویی . تحلیل فضایی رشد متاستاز و پراکندهاست

قابل  5در نقشه تهران و کرج  یشهرکالنها در مناطق سکونتگاه

 .است مشاهده
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ها سکونتگاه گستردهرویی تحلیل فضایی رشد متاستاز و پراکنده :5 نقشه

 تهران و کرج یشهرکالندر مناطق 

سرزمین نیز  یشهرکالنرشد کالبدی در دیگر مناطق  یدهپدبررسی 

جدید در نظام سکونتگاهی، یعنی  یدهپدکند که این می ییدتأ

متاستاز در های همچون غده یشهرکالنمناطق  یختهگسلجامرشد 

اقصی نقاط سرزمین در حال گسترش است. نمود فضایی این تحول 

 .قابل مشاهده است 6 در نقشه
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بر اساس تحلیل تصاویر  کشور یشهرکالننمایش تحول فضا در مناطق  :6 نقشه

 1394 و 1383 ،1372 دوره سه درای ماهواره

در منطقه  ویژهبهگذشته،  دههکشور در دو  شهریکالندر مناطق 

تهران، فشار شهر مادر بر نواحی پیرامون بیشتر شده  شهریکالن

ای رویی شدیدی اتفاق افتاده است. تصاویر ماهوارهپراکندهو 

احصاء شده روند این رشد کالبدی قابل مالحظه را در مناطق 

 .دهدمیشهری به خوبی نشان 

دهد کشور نشان می شهریکالنبررسی روند تمرکز جمعیت در مناطق 

جمعیت شهر مادر و جمعیت شهرهای  0092 تا 0002که مدام از سال 

اما  ؛به افزایش است تحت نفوذ رو شهریکالنمستقر در منطقه 

پیرامونی آن با شدت و  منطقهاین افزایش در شهر مادر و 

تهران بیشترین رشد  شهریکالنهایی همراه بوده است. منطقه ضعف

طوری که جمعیت این منطقه جمعیت را دارا بوده است، به 

 0092در سال  01029014به  0002در سال  0209022از  شهریکالن

اخیر،  هایسالرسد در به نظر میبرابر(.  3رسیده است )حدود 
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روند تمرکز جمعیت در شهرهای مادر در حال تعدیل و رشد جمعیت 

ی در حال تشدید است که نشان از توقف رشد جمعیت شهریکالندر مناطق 

 کشور دارد. شهریکالنشهر مادر و افزایش رشد جمعیت مناطق 

تا  1335کشور از سال  یشهرکالنمناطق رشد  جمعیتی تحلیل

جمعیت  افزایشدهد روند ، نشان می1395سرشماری نفوس و مسکن 

کشور وجود داشته که  یشهرکالنبه صورت مداوم در همه مناطق 

کشور  یشهرکالنمناطق تمرکز جمعیت در  تشدید روندنشان از 

 .(3)جدول  است

 سرزمین در ادوار مختلف یشهرکالنجمعیت مناطق  سهیمقا 

 
 (.0099استخراج نگارنده )( و تحلیل و 0099های خام مرکز آمار ایران )منبع: داده

 تهران، بیشترین رشد یشهرکالن، منطقه در طی این شصت سال

 کشور تجربه کرده است یشهرکالنرا در میان مناطق  جمعیتی

 طورینهمبررسی شیب نمودارهای ارائه شده و . (9)نمودار 

، شدت 1395-1391های دهند که طی سالاعداد و ارقام نشان می

تهران  یشهرکالن منطقهاصفهان از  یشهرکالن منطقهرشد جمعیتی 

 0141132 از اصفهان شهریکالن منطقهجمعیت  پیشی گرفته است.

رسیده است. این  0092در سال  نفر 2441124 به 0091در سال  نفر

 دورهتهران در همین  شهریکالنجمعیت منطقه ست که ا در حالی

 ؛نفر رسیده است 01029014 نفر به 00002414 مشابه، از

اصفهان تقریبًا دو  شهریکالنرشد جمعیت در منطقه  ،بنابراین

تهران بوده است.  شهریکالنبرابر رشد جمعیت در منطقه 

از  شهرشاهین، بهارستان و شهرخمینی، آبادنجففوالدشهر، 

 اصفهان بوده است. شهریکالنعوامل مهم رشد منطقه 

65742 83596 147865 281973 340386 412669 482632 529374 ل منطقه کالنشهری اردبی

414448 644212 1067543 1696663 2308268 2937643 3247785 5442764 منطقه کالنشهری اصفهان

17670 51415 159137 331309 1212749 1828269 2157449 2355639 منطقه کالنشهری کرج

336797 464097 674231 1070555 1304584 1534517 1672503 1814519 منطقه کالنشهری تبریز

67605 111722 165848 304317 440908 584038 674682 744604 منطقه کالنشهری ارومیه

1619365 2769841 4689731 6588420 8042319 10615097 11316474 12369304 منطقه کالنشهری تهران

252144 425394 701377 1517415 1976944 2531450 2912200 3162231 د منطقه کالنشهری مشه

122939 211061 343005 603889 866896 1112576 1256622 1332120 منطقه کالنشهری اهواز

17495 39732 93740 281923 419518 552706 560725 587730 دان منطقه کالنشهری زاه

186532 303043 488889 950525 1198065 1385660 1701517 1879255 منطقه کالنشهری شیراز

96499 134292 241219 543139 786800 967955 1086604 1217662 م منطقه کالنشهری ق

74788 99751 157510 277605 432623 551861 592009 603413 منطقه کالنشهری کرمان 

130508 194179 302064 585560 727501 821806 893994 987924 منطقه کالنشهری کرمانشاه

133635 170502 229194 362477 513723 659214 764809 828770 ت منطقه کالنشهری رش

64426 77948 128904 283680 409912 484158 538227 570943 منطقه کالنشهری اراک

2695 17710 34627 87981 201642 273578 373203 442322 درعباس منطقه کالنشهری بن

123633 151989 204808 322253 468175 548866 603812 633319 دان منطقه کالنشهری هم

95850 130371 215067 360364 502043 650552 745955 852260 منطقه کالنشهری یزد

1390 1395 ت منطقه کالنشهری 1335جمعی 1345 1355 1365 1375 1385
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 0099-0009کشور از  یشهرکالنمقایسه رشد جمعیت مناطق  :9 نمودار
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تهران

جمعیت منطقه کالنشهری 

مشهد

جمعیت منطقه کالنشهری 

اهواز

جمعیت منطقه کالنشهری 

زاهدان

جمعیت منطقه کالنشهری 

شیراز

جمعیت منطقه کالنشهری 

قم

جمعیت منطقه کالنشهری 

کرمان 

جمعیت منطقه کالنشهری 

کرمانشاه

جمعیت منطقه کالنشهری 

رشت

جمعیت منطقه کالنشهری 

اراک

جمعیت منطقه کالنشهری 

بندرعباس

جمعیت منطقه کالنشهری 

همدان

جمعیت منطقه کالنشهری 

یزد
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شهرهای تهران و اصفهان که  جزبه، 0099تا سال  0019از سال 

مشهد، شیراز،  یشهرهاکالناند، نرخ رشد نسبتًا محدودی داشته

تبریز، قم و اهواز با کاهش نرخ رشد جمعیت شهرنشین مواجه 

قیمت باالی مسکن در شهر  مانند(. عواملی 0اند )جدول شده

اقماری واقع در  یهاسکونتگاهتر مسکن در قیمت مناسبمادر، 

، توسعه ارتباطات حمل و نقلی شهر یشهرکالنعملکردی  منطقه

به مناطق بیشتر مادر با منطقه پیرامون و ... به توجه 

شده است. این موضوع به رشد متاستاز منجر  پیرامون کالنشهرها

 کشور دامن زده است. یشهرهاکالنکالبدی اطراف 

 0019-0099کشور در دوره  یشهرهاکالنجمعیت و میزان رشد  
 جمعیت )به هزار( میزان رشد )درصد(

 

 شهر
 - 3   3

 1/ 3 31 
 تهران

   1 1
 مشهد

 33   
 اصفهان

 1   
 کرج

3   1 
 شیراز

3  3 1 1
 تبریز

 11  1 
 قم

  31  
 اهواز

1   1 3
 جمع

 ، مرکز آمار ایران.0099و  0019های منبع: نتایج سرشماری 
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 شبکه) 1424الگوی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین در افق  -3

 چندعملکردی( -چندسطحی -چندمرکزینظام سکونتگاهی 

چندعملکردی  -چندسطحی -یچندمرکزای فضایی شبکه الگوی توسعه

های سرزمین ایران و مسائل چارچوبی است که با توجه به ویژگی

موجود آن، برای توسعه فضایی متعادل و متوازن در نظر گرفته 

ای؛ تمرکززدایی از شده است. بر اساس این الگوی شبکه

اقتصاد های سرزمینی، ها و مزیتسرزمین، استفاده از فرصت

آفرین، متنوع و دریاپایه، نظام سکونتگاهی پویا و نقش

تراکم افزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم

ویژه در مناطق مرزی، جزایر راهبردی و سواحل جنوبی و به

های سازمان ترین ویژگیاز مهم پیوند مناسبات ایران با دنیا،

متعادل،  توسعهاست که منجر به  0020فضایی ایران در سال 

سازمان  دئوگرامیا متوازن و انسجام فضایی سرزمین خواهد شد.

 81به صورت نمودار  نیسرزم یمطلوب نظام سکونتگاه ییفضا

 است.

 

مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین در افق الگوی ایدئوگرام  :11 نمودار

0020 

چندعملکردی که در افق  -چندمرکزی -فضایی چندسطحی الگوی در

متعادل و متوازن ایران  توسعهسند ملی آمایش سرزمین برای 

کالن این الگو  یدهادر نظر گرفته شده است، چهار بعد اصلی 



  نگریهای توسعه و آیندهمرکز پژوهش
  

 
21 

 

های شهری در چهار استقرار سکونتگاه ،دهند. نخسترا شکل می

تمرکززدایی از سرزمین با ارتقاء دوازده شهر به  ،دوم ؛سطح

 ؛یچندمرکزسطح یک در کنار تهران و تشکیل سازمان فضایی 

های چندعملکردی بودن سازمان فضایی که طی آن بخش ،سوم

صنعت، کشاورزی، توریسم و کریدورهای ملی و  مانندفعالیتی 

و با در نظر گرفتن  افزاهم شبکهدر قالب یک  المللیینب

های سرزمینی و در انطباق کامل با ها و مزیتها، فرصترفیتظ

سرزمین در نظر گرفته  توسعهنقش شهرهای چهار سطحی برای 

رسانی شهرهای همکار است که خدمات شبکه ،و چهارم ؛اندشده

این عامل مهم، شهرهای مختلف در سطوح چهارگانه،  واسطهبه 

-ها میها و قابلیتهای توسعه، مزیتپذیری، فرصتبسته به نقش

توانند در قالب یک شبکه همکارانه و غالبًا در بستر مفهوم 

توانند ایفای نقش نمایند. در ادامه به تحلیل شهرمنطقه می

 و تفسیر هر یک از این ابعاد پرداخته خواهد شد.

چندعملکردی  -چندمرکزی -ای چندسطحیفضایی شبکهاین الگوی 

ای چهار سطح یک را در شبکهگانه 13رویکردی است که مراکز 

اصلی اتصال  یرازهشدهد و سطحی از نظام سکونتگاهی قرار می

ها و اجزاء آن، پیوندها و ارتباطات چندعملکردی سکونتگاه

های متنوعی مراکز فعالیتی با یکدیگر است که شامل فعالیت

ها، شود. در بستر مطالعات سند ملی آمایش سرزمین؛ تخصصمی

ها و عملکردهای مختلفی که مناطق مختلف لیتها، فعامزیت

اند که در رویکرد سرزمین ایران دارا هستند شناسایی شده

 1424چند عملکردی سازمان فضایی مطلوب ایران در افق  شبکه

ها متناسب با مورد استفاده قرار گرفت. هر یک از سکونتگاه

ه توانند در آن حوزهای سرزمینی مرتبط میها و ظرفیتتخصص

های صنعت، آفرین باشند. این عملکردهای چندگانه در بخشنقش

خدمات، کشاورزی، توریسم و گردشگری و حمل و نقل احصاء 

دهای چندگانه شناسایی شده در سرزمین، لکرشدند. هر یک از عم

های در نظر گرفته شده برای ها و نقشها، مزیتمتناسب با تخصص

سازمان فضایی سرزمین توزیع  شبکههای مختلف، در سکونتگاه

ای از شهرها در چهار سطح با خواهند شد. به این ترتیب شبکه

های تکیه بر مراکز سطح یک و متناسب با عملکردها و فعالیت

ای به آنها اعطاء شده های منطقهتخصص واسطهه مطلوبی که ب

منجر به برقراری تعادل در توسعه فضایی  1424است، در افق 

 (.11ران خواهند شد )نمودار سرزمین ای
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 -ای چندسطحیفضایی شبکه الگوی توسعهگیری کار شکل و ساز :11 نمودار

 .0020چندعملکردی در سرزمین ایران در افق  -یچندمرکز
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 هاالگوی چندسطحی استقرار سکونتگاه -3-2

گیری بهینه متعادل و متوازن سرزمین و بهره توسعهدر راستای 

های سرزمینی، باید به عملکرد ها و مزیتها، قابلیتاز فرصت

-شهری و اینکه کدام شهر توانایی نقش یهاسکونتگاهمتقابل 

فعالیتی و خدماتی را دارد توجه داشت.  حوزهپذیری در کدام 

اطرافشان  یهاسکونتگاهشهرها در بستر ارتباطاتی که با 

ای از پیوندها و ارتباطات عملکردی قرار دارند در شبکه

 شبکهتوجهی به جایگاه هر سکونتگاه در این گیرند که بیمی

فضایی، منجر به بر هم خوردن تعادل سرزمینی خواهد  گسترده

فضایی سرزمین به  توسعهریزی مهمی که در برنامه مسئله ،شد

آن توجه نشده است. بدین اعتبار و در راستای تنظیم روابط 

ی رسانو پیوندهای عملکردی و برقراری تعادل فضایی در خدمت

بندی نظام سکونتگاهی، شهرهای کشور در چهار سطح تقسیم شبکه

بندی و استقرار شهرها در این چهار سطح شدند. در نظام تقسیم

سطح خدماتی موجود شهرها،  مانندفضایی، به عوامل مهمی 

سیاسی، پیوندهای  -جایگاه شهر در نظام تقسیمات اداری

یکدیگر، اسناد  با هاسکونتگاهعملکردی و ارتباطات متقابل 

هر سکونتگاه در  یندهآها و جایگاهی که برای آمایشی استان

نظر گرفته شده، موقعیت شهرها نسبت به کریدورهای ملی و 

 شبکهتواند در ، جایگاه عملکردی و نقشی که شهر میالمللیینب

سرزمین ایران  1424چندعملکردی افق  -چندمرکزی -چندسطحی

ای و همچنین تحلیل ملی و منطقهبپذیرد، موقعیت فراملی، 

 1های جمعیتی و فعالیتی آتی توجه شده است.جریان

 
 -یچندمرکز شبکهبندی خدماتی شهرها در معیارهای سطح :12 نمودار

 چندعملکردی -چندسطحی

                                                           
برای مطالعه بیشتر به جلد دوم و چهارم مطالعات نظام سکونتگاهی و توزیع  .1

 فضایی جمعیت مربوط به سند ملی آمایش سرزمین مراجعه شود.
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 شهرهای سطح یک -3-1-1

 برتر فراملی، خدمات و ملی عملکرد بودن دارا با که شهرهایی

با  بنیاندانش و تخصصی هاییتفعال ،دهندمی ارائه را ملی

 وجود شهرها این در المللیبین مقیاس در یپذیررقابت و مزیت

 نخست سطح شهرهای رسانیخدمات نوع و عملکردی نقش .دارند

عبارتند  0020شهرهای سطح یک در افق  .نیستند ترازهم الزاماً 

 اهواز، کرمانشاه، تبریز، مشهد، شیراز، تهران، اصفهان،از 

 چابهار. زاهدان، رشت، ساری، بندرعباس، کرمان،

 
های شهرهای سطح یک در سازمان فضایی سرزمین افق ویژگی :13 نمودار

0020 

 شهرهای سطح دو -3-1-2

. کنندمی نقش ایفای ملی و ایمنطقه سطح در هستند که شهرهایی

هرچند  دهند،یمرا ارائه ای منطقه خدمات عمدتاً  شهرها این

که ظرفیت استقرار خدمات ملی نیز در آنها وجود دارد. نقش 

تراز الزامًا هم دورسانی شهرهای سطح عملکردی و نوع خدمات

مراتب خدماتی نظام همه مراکز استانی در سلسله نیستند.

اند. شهرهای سطح دو در سکونتگاهی به سطح دو ارتقاء یافته

یه، سنندج، ایالم، همدان، اردبیل، ارومعبارتند از  0020افق 

، یاسوج، بوشهر، سمنان، قزوین، قم، یزد، آبادخرمزنجان، 

 شهرکرد، اراک، بیرجند، بجنورد، گرگان.

 

محل استقرار 

فعالیتهای دانش 

بنیان دارای مزیت

استقرار 

فعالیتهای تخصصی 

رقابت پذیر در 

مقیاس بین المللی

دارای خدمات برتر 

ملی

دارای عملکرد ملی 

و فراملی

باالترین ظرفیت 

جمعیتی در افق

شهر سطح 

یک
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های شهرهای سطح دو در سازمان فضایی سرزمین افق ویژگی :14 نمودار

0020 

  

ایفای نقش در سطح 

ملی و فرامنطقه ای

استقرار خدمات 

فرامنطقه ای

امکان استقرار 

خدمات ملی

شهر سطح دو



توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران در افق 

چند عملکردی( -چند مرکزی -چند سطحی )در قالب شبکه 4141   

  

 
22 

 

 شهرهای سطح سه -3-1-3

شهرهایی راهبردی هستند که در مقیاسی فراتر از منطقه ایفای 

کنند. خدمات موجود در این شهرها از نوع خدماتی است نقش می

شود. شهرهای ها توزیع میکه به فراخور نیاز مناطق و استان

 ایرانشهر، كاشان، الر، ساوه،عبارتند از  0020سطح سه در افق 

 بندر قشم، سیرجان، گنبدكاووس، مریوان، مالیر، زابل، طبس،

بندر آبادان،  انزلي، بندر بندرلنگه، بابل، كیش، جاسك،

مالیر، دزفول، سبزوار،  مهران، ، شاهرود، جیرفت،ماهشهر

 جام. تربت و یدریهحتربت

 

 
های شهرهای سطح سه در سازمان فضایی سرزمین افق ویژگی :15 نمودار

0020 

 شهرهای سطح چهار -3-1-4

شهرهایی هستند که عملکرد آنها در مقیاس شهرهای سطح چهار، 

ای شهرها خدمات درون منطقهی این رسانخدماتمنطقه است. حوزه 

عبارتند  0020باشد. شهرهای سطح سه در افق )درون استانی( می

 شهر، كمال فسا، جهرم، مرودشت، خرمشهر، چالوس، اهر،از 

 اسالمشهر، آستارا، الهیجان، شهرضا، ،آبادنجف كازرون،

 ،یمکررباط مالیر، زرآباد، راسك، شهر، نیك مالرد، شهریار،

 -مرند -خوی میناب، سیریك، رفسنجان، تاكستان، سرعین،

بندر  عسلویه، سبزوار، نیشابور، بم، بازرگان، -ماكو سلماس،

 رامسر، دلیجان، خمین، پرند، ،یلمبندر د برازجان، ،کنگان

 شوشتر، ایذه، بهبهان، بوكان، -سقز -بانه بابلسر، بهشهر،

 هشتگرد، نهبندان، قائن، داراب، المرد، آباده، میمند،

 مباركه، ،یدریهحتربت ،شهرینشاه نائین، زرند، ماهدشت،

 مراغه، -بناب -پیرانشهر، میاندوآب-نقده-مهاباد تالش،

دامغان،  كامیاران، قروه، بیجار، خاش، پردیس، ورامین،

دارای نقش راهبردی 

منطقه ای

امکان برقراری 

ارتباطات فرامرزی

استقرار خدمات مورد 

نیاز استان ها

شهر سطح سه
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بندر  ،شهرینمشک بافق، گرمسار، کاشمر، نیشابور، اسدآباد،

 ذهاب، سرپل ،غربآباد اسالم پیرانشهر، ،آبادیعل ،ترکمن

 نورآباد، كوهدشت، دورود، لردگان، سرخس، قوچان، جوانرود،

 اسفراین، اردکان، گناوه، بندر ابهر، ،دو گنبدان دهلران،

 گلپایگان. سراوان، شیروان، نظرآباد، ،آبادپارس میانه،

 
های شهرهای سطح چهار در سازمان فضایی سرزمین افق ویژگی :16 نمودار

0020 

ها و طرح مفهومی جدید استقرار سکونتگاهالگوی چندمرکزی  -3-1

 فضایی ایران توسعهریزی در برنامه« شهر منطقه»به نام 

تهران اکنون قطب تمرکز جمعیت و فعالیت در کشور است و 

پایتختی آن منجر شده که قطب سیاست کشور هم باشد. تمرکز 

تهران تعادل فضایی  شهرکالنهای سطح یک در انواع فعالیت

که  مسئلهاین  گستردهسرزمین را برهم زده است. پیامدهای 

فضایی  توسعهآن در عدم مدیریت صحیح  یشهررسد به نظر می

سرزمین باشد، منجر به تشدید عدم تعادل فضایی در سرزمین 

ریزی برای بسامان ایران شده است. بنابراین پیش از برنامه

ضرورت دارد فشار جمعیتی و  کردن سازمان فضایی کشور،

تهران کاسته شود و سازمان فضایی  یشهرکالن منطقهعملکردی 

سرزمین از ساحت تک مرکزی بودنش فاصله بگیرد. در همین 

ترین ویژگی ساختار و سازمان فضایی در نظر گرفته راستا مهم

شده برای نظام سکونتگاهی در افق سند ملی آمایش سرزمین، 

چندعملکردی بودن آن است.  -چندمرکزی -ندسطحیای بودن، چشبکه

در قالب این سازمان فضایی جدید، الگوی سازمان فضایی از 

 یچندمرکزمتحول خواهد شد. در الگوی  یچندمرکزتک مرکزی به 

سازمان فضایی، دوازده شهر سطح یک به عنوان همکار در کنار 

شهر تهران قرار خواهند گرفت که توزیع خدمات سطح یک و 

های اقتصادی متنوع در این شهرها، منجر عملکردها و فعالیت

به ایجاد تعادل فضایی در پراکنش جمعیت و فعالیت در افق 

عملکرد در مقیاس 

منطقه ای

حوزه خدمات رسانی 

درون استانی

به عنوان شهرهای سطح 

دو استانی

شهر سطح چهار
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 ،در افق سند ملی آمایش سرزمیندر سرزمین خواهد شد.  1424

 تهران همچنان پایتخت سرزمین است.

تر از سطح ملی نیز در سطوح فضایی پایین یچندمرکزالگوی 

عملیاتی خواهد شد. شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، چابهار، 

بندرعباس، اهواز، کرمانشاه، تبریز، رشت، ساری، اصفهان، 

تحت نفوذ  منطقههستند که در شهر  ییشهرهاکالنشیراز و کرمان 

خدماتی  -خود به عنوان شهر سطح یک در ارتباط عملکردی

گیرند. بدین خود قرار می حوزههای محور با دیگر شهرمشارکت

تر جمعیت در سرزمین و اعتبار در راستای توزیع فضایی مطلوب

نیز تسهیل برقراری تعادل در مناطق مختلف سرزمین، مفهومی 

 جدید به نام شهر منطقه مطرح شده است.

ها با دو هدف مهم فضایی در ساختار و سازمان شهر منطقه

 اند. شدهفضایی جدید ایران پیشنهاد 

زدایی و تحول فضایی سرزمین از تک تمرکز (،نخست )سطح کالن فضا

  ؛یچندمرکزمرکزی به 

عملکردی در  -ایجاد انسجام فضایی (،ای فضادوم )سطح منطقه

های اخیر به دلیل که در سال یشهرکالنسازمان فضایی مناطق 

سازوکار عدم وجود مدیریت و نظارت و اساساً به دلیل عدم وجود 

ریزانه مرتبط با این سطح فضایی، به صورت نامتوازن برنامه

نامتعادل در سرزمین را فراهم  توسعه، بسترهای یختهگسلجامو 

 اند.آورده

کوشند که فشار های پیشنهادی در کنار شهر تهران میشهرمنطقه

، کاهش یختهگسلجامبر پایتخت و دیگر کالنشهرهای در حال رشد 

یابد و سازمان فضایی سرزمین به سمت تعادل حرکت کند. 

ای اطراف شهرهای سطح یک پیشنهادی در قالب شبکههای سکونتگاه

و در ارتباط عملکردی  یچندمرکزمنسجم، پایدار، به صورت 

 یابند.استقرار می یکدیگرمتقابل با 
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 یبندسطحالگوی فضایی افق توسعه یافتگی نظام سکونتگاهی ) :17 نمودار

 خدماتی(

شهرهای سطح یک )تبریز، مشهد، کرمانشاه، اهواز، بندرعباس، 

شیراز، اصفهان، ساری، رشت، کرمان، زاهدان و چابهار( به 

-ها و مزیتها، قابلیتعنوان همکار تهران متناسب با ظرفیت

جهانی  شهرهای و شبکه المللیینبهایی که دارند در تعامالت 

استقرار خدمات برتر ملی و خواهند کرد و با  ینیآفرنقش

بخشی به فضای سرزمینی مؤثر واقع خواهند فراملی در تعادل

 منطقهشد. هر یک از شهرهای سطح یک، در پیوندی که در 

اند به پیرامون در بستری به نام شهر منطقه ایجاد کرده

متصل خواهند بود و دارای  المللیینبکریدورهای ملی و 

 شبکها ظرفیت باال هستند که در ب المللیینبهای فرودگاه

 کنند.آفرینی میالمللی نقشهای بینفرودگاه

فضایی سرزمین، خدمات برتر و سطح یک  توسعهدر الگوی جدید 

ها شوند، بلکه به تناسب قابلیتفقط در شهر مادر مستقر نمی

شوند. شهر منطقه توزیع می محدودههای منطقه، در کل و مزیت

این موضوع منجر به عدم تمرکز خدمات، فعالیت و جمعیت در 

تر آنها در سطح شهر منطقه خواهد شد. و توزیع متعادل شهرکالن

تهران و تمرکززدایی جمعیتی  یشهرکالنتحدید جمعیت در منطقه 

از شهر مادر عامل مهمی در تعدیل جمعیت تهران است. در 

تمرکز در سرزمین و ممانعت  یدهپدراستای جلوگیری از تشدید 

 ، تمرکززدایییشهرکالنرویی مناطق از گسترش کالبدی و پراکنده

 یشهرکالنسیاست مدیریت مناطق ترین مهمی به شهرکالن مناطق از

در شهرهای تهران، اصفهان، کرج، مشهد، رشت، تبریز و شیراز 
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 جمعیتی و کالبدی در رشدتبدیل شده است. به همین منظور 

 محدود شده است. کشور یشهرمناطق کالن همهمادر  یشهرها

 با یک سطح شهرهای در خالق و هوشمند شهر رویکرد کاربست

 هوش اشیا، اینترنت مانند های نوآوریفناوری یریکارگبه

 پیشرفته، سنسورهای هوشمند، مواد ،هاربات پهپادها، مصنوعی،

بسترساز ... و یبعدسه چاپ افزوده، واقعیت مجازی، واقعیت

-شهرهای جهانی می شبکهتر این شهرها در آفرینی گستردهنقش

 شود.

 
 افق در نظام سکونتگاهی یچندمرکز -رسانی چندسطحیشبکه خدمات :7 نقشه

1424 

 1424الگوی چندعملکردی در سازمان فضایی مطلوب  -3-3

مناطق مرزی،  توسعهتمرکزگرایی و نظام تک مرکزی کشور، عدم 

خالی از جمعیت ماندن نواحی خاص دارای پتانسیل توسعه، 

شهری و شهرهای کوچک به  -های گسترده روستاجریان مهاجرت

شهرهای بزرگ، توزیع ناهمگن منابع آب در سرزمین، تخصصی 

-های کمها در مناطق کشور، عدم توجه به ظرفیتنشدن فعالیت

ترین مهم ازجمله... نظیر سواحل شمال و جنوب سرزمین و 

مسائل اساسی کشور هستند که عدم تعادل را در سرزمین تشدید 

ترین و رضایتمندی مردم، مهم هایتقابلها، فرصتاند. کرده
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ای و برقراری تعادل در سرزمین است. عوامل در توسعه منطقه

در برخی مناطق، دولت بیشتر از توان و قابلیت منطقه برای 

های اعطاء شده آورده، در برخی دیگر فرصتآن فرصت فراهم 

های منطقه نیست و در مقایسه با متناسب با توان و قابلیت

تری از برخورداری قرار دارند. در دیگر مناطق در سطح پایین

برخی دیگر هم به تناسب قابلیت و توان منطقه، فرصت فراهم 

م منجر به عد و آمده، اما با خواست مردم محلی همخوان نیست

رسد که بسترهای لذا به نظر می رضایت جامعه محلی شده است.

-متعادل در سرزمین ایران فراهم است، اما نظام برنامه توسعه

وجود ندارد که تمامی اجزای  یاکنندههماهنگریزی یکپارچه و 

متعادل سرزمینی  توسعهموجود را به هم متصل کند و منجر به 

ترین ابزار توسعه مهم آنچه که آمایش ملی به عنوانشود. 

های تواند عرضه کند، طرح اهمیت استفاده از مزیتسرزمین می

ای و تخصصی کردن مناطق، منطبق بر توان و قابلیت منطقه

 سرزمین است.

توان و قابلیت سرزمین در مناطق مختلف کشور قابل سنجش 

 پهنهو در مطالعات سند ملی آمایش سرزمین نیز در کل  باشدمی

هم که به عنوان  هاییکشور مشخص شده است. از طرفی زیرساخت

فرصت توسعه از سوی دولت به مناطق مختلف اعطاء شده نیز در 

رسد که هر منطقه مشخص و روشن است. در این میان به نظر می

ای، عواملی هستند های خاص منطقهها و تخصصها، پتانسیلمزیت

اند. ای نادیده گرفته شدهکه تاکنون در توسعه ملی و منطقه

ها، همچنان سرزمین ایران به های مداوم دولتتالش با جود

نیاز جوامع محلی  کنندهینتأممطلوب هر منطقه و  توسعه

نرسیده است. به همین جهت ضرورت دارد که برای رسیدن به 

-تعادل مطلوب در سرزمین و تأمین رضایتمندی جامعه، برجستگی

کشور به طور خاص مورد توجه واقع شوند و های مناطق مختلف 

مناطق مرزی،  مانندهایی که در نواحی خاص سرزمین از مزیت

سواحل شمال و منطقه مکران و سواحل جنوب، جزایر راهبردی و 

... در جهت تخصصی کردن مناطق و تمرکززدایی از مناطق 

پرتراکم استفاده شود. وجب به وجب سرزمین ایران دارای مزیت 

 یسوبهتوان تمام سرزمین ایران را که با نگاهی ملی می است

 توسعه رهسپار نمود.

 الگوی توسعهایران در افق سند ملی آمایش سرزمین دارای 

 13چندعملکردی است که  -چندمرکزی -ای چندسطحیفضایی شبکه

های اقتصادی آن هستند. فعالیت توسعهشهر منطقه، مراکز اصلی 

افزایی پیوندهای مستحکم عملکردی و همعاملی مهم در برقراری 

های های سرزمین در بخشمیان اجزاء این شبکه هستند. فعالیت
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صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری  مانندمختلف اقتصادی 

 ها،ای منسجم و متناسب با فرصتو خدمات باید در قالب شبکه

زیع های شهرهای مناطق مختلف، در سرزمین توها و ظرفیتقابلیت

تواند متناسب با اهداف سرزمینی شوند. هر سکونتگاه شهری می

عملکردهای مختلفی بپذیرند. این عملکردها زمانی منجر به 

 مطلوب سرزمین خواهند شد که در قالب شبکه باشد. توسعه

 به فضایی و  یزیربرنامه ای درشبکه دایماپارتوجه به  با

در کشور  یدمراکز تول ینب یعملکرد یوندهایپ یتتقو منظور

ها در یتمطلوب استقرار فعال یالگو ییناست عالوه بر تع یازن

افزا همنوع  ازهمکار چه از نوع مکمل و چه  یها، شبکهینسرزم

مقیاس، بر  هایدر کنار صرفه اییم شبکهاپاراد .شود تعیین

افزا و مکمل برای های بیرونی شبکه و پیوندهای همصرفه

های عملکردی تمرکز دارد. توازن بین فضای برقراری پیوند

ها، اقتصاد اطالعاتی یا جامعه ها در کنار فضای مکانجریان

-نقش صرفه ،در منطق فضایی جدید درواقعسازد. ای را میشبکه

به تدریج  -عامل رشد شهرها ینترمهم -های ناشی از تجمیع

را ها، اهمیت خود اهش یافته است و رشد شهرها و شهرمنطقهک

. ویژگی کلیدی شبکه، افزایش یابندیبازمدر شبکه شهری 

اجتماعی( بین شهرها  و های اقتصادی، فرهنگیتعامالت )جریان

 -سطحییت شبکه چنددرنهاشهرها است که  برای رشد همه

در نقشه . کندیمعملکردی را در سرزمین ایجاد چند-چندمرکزی

به نمایش درآمده است  0020در افق  هایتفعالشبکه عملکردی  2

برداری از مورد نیاز، توازن بهره هاییرساختز بر اساسکه 

مطالعات تلفیق  0که در گزارش پیوست سرزمین و سایر عوامل 

 ها به آن پرداختهفعالیت استقراربا عنوان الگوی مطلوب 

های صنعتی، معدنی، فعالیت مطلوب استقرار دهندهنشان، شده

 است. و گردشگری  و نقلکشاورزی، حمل 
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 های اقتصادی سرزمین شبکه همکار فعالیت :8 نقشه
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 1چندمرکزی منطقهشهرتا  شهرکالناز شهر و  -4

های با نگاهی به روند شهرنشینی فزاینده در ایران طی دهه

تبدیل  مانند هاییگرایشهای شهری جدید و اخیر و ظهور مجموعه

تر شدن شهرها هم روستا به شهر، گسترش اراضی شهری و نزدیک

، الگوی تمرکز توسعه در مجاورت زمانهمدر بعد فاصله و 

و نیز تمایل به  هامنطقهشهرمحورهای ارتباطی اصلی و رشد 

تواند الگوی توسعه کنونی ای، میتقویت ارتباطات شبکه

شهرها و مراکز نخست سلطهها که تا حد زیادی تحت منطقهشهر

ریزی براند. بر همین اساس، پایهپیرامونی آنهاست به حاشیه 

ریزی مناطق شهری ایران، عمدتًا بر مرکزیت قوانین و برنامه

و یا  شهریکالنیک کالنشهر یا شهر بزرگ، تحت عنوان مناطق 

های ماهوی و ساختاری تفاوت اماهای شهری است، مجموعه

با این تعاریف، ضرورت تدوین الگوی  چندمرکزی هایشهرمنطقه

سازد. از سوی در ایران نمایان می این مفهوم رای مدون برا

تواند در می چندمرکزیهای دیگر، کاربست رویکرد شهرمنطقه

های هماهنگی کامل با عمده رویکردهای آمایش سرزمین و سیاست

تمرکززدایی، عدم تمرکز  مانندای در ایران منطقه توسعه

متوازن، تعدیل  توسعهمیانی، متمرکز، تقویت شهرهای کوچک و 

تالش دارد به  چندمرکزی توسعه. رویکرد دشوشهری، تلقی نخست

های بازتوزیع فضایی سرزمینی شده و در نوعی جایگزین سیاست

عین حال ابزاری برای تحقق توسعه شهرهای میانی و کوچک و 

گردد.  چندمرکزی هایمنطقه شهرارتقای فضای اقتصادی در قالب 

، تالش وافری وجود چندمرکزیهای هرمنطقهدر بعد نظری رویکرد ش

دارد تا به تقویت ابعاد اقتصادی توسعه منطقه از طریق 

افزایی، تخصصی شدن و مکمل بودن های مقیاس و تجمع، همصرفه

را تقویت و  شهریبینبپردازد، انسجام و همکاری درونی و 

های ملی و یا جهانی در عرصه چندمرکزیمنطقه پذیری شهررقابت

 .کندری و یا تقویت گذاا پایهر

مفهوم شهر منطقه برای نخستین بار است که در اسناد رسمی 

ریزی کشور و در سند ملی آمایش سرزمین مطرح شده است. برنامه

که در مفاهیم و مبانی نظری نیز اشاره  طورهمانشهرمنطقه 

 دهههای شهری چند توسعهبا شد، مفهوم جدیدی است که متناسب 

های پیشنهادی در است. شهرمنطقهگردیده اخیر در دنیا مطرح 

منجر به برقراری تعادل در  سویکسند ملی آمایش سرزمین، از 

 توسعهتر منجر به شوند و در مقیاسی پایینسرزمین ایران می

. در گردندمیکنونی  شهریکالنمتوازن و متعادل در سطح مناطق 

پیشنهادی )تهران، مشهد،  هگان00های سطح کالن، شهرمنطقه

                                                           
1. Polycentric Urban Regions (PUR) 
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تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان، کرمانشاه، اهواز، زاهدان، 

ای که با چابهار، بندرعباس، رشت، ساری( با ارتباط شبکه

شوند و در متعادل سرزمینی می توسعهیکدیگر دارند منجر به 

شهری و  هایسکونتگاهای، تنظیم روابط میان سطح منطقه

 توسعهپیوندهای عملکردی مطلوب، منجر به ایجاد  برقراری

رویی لجام گسیخته و فاقد عملکرد مطلوب و مهار رشد و پراکنده

 شوند.کنونی می شهریکالنهای شهری و مناطق در مجموعه

 و مجموعه شهری شهریکالنها با منطقه شهرمنطقه عمدهتفاوت 

باشد که  تواند واجد چند مرکزدر این است که شهر منطقه می

توانند الزاماً وابسته به هم نیستند و میهر یک از این مراکز 

-مجموعه امابه صورت مستقل دارای عملکردهای متفاوت باشند. 

الزاماً دارای یک شهر مادر هستند  شهریکالنهای شهری و مناطق 

اند. وابسته، حول آن گسترش یافته هایسکونتگاهکه دیگر 

ویژگی بسیار با ارزش شهرمنطقه این است که در این مناطق، 

های افزایی و مشارکت در فعالیتتوانند با هممی هاسکونتگاه

توانند به عنوان مکمل حفظ هویت مستقل خود، می ضمن مختلف

های یکدیگر و در قالب یک کل واحد و یکپارچه، در حوزه

به  03نمودار کنند. آفرینی عملکردی متفاوت و متنوع نقش

ها را در سازمان فضایی صورت شماتیک، جایگاه شهرمنطقه

دهد. در این شکل مشخص است که هر شهر منطقه سرزمین نشان می

های کشور در تواند با دیگر شهرمنطقهعالوه بر اینکه می

ای را د، بسترهای توسعه منطقهو پویا باش ارتباطی متعامل

کل از چند سکونتگاه غیروابسته اما هایی متشدر قالب محدوده

 آفرینی، فراهم آورد.در نقشمکمل 
 

 
نظام سکونتگاهی  توسعهدر  یچندمرکزمراتبی از فضای سلسله :18 نمودار

 سرزمین ایران
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تر از مفهوم شهرمنطقه در ایران، برای رسیدن به درکی مناسب

های انبوهه کالنشهری، منطقهباید به ساختار مفهومی شهر، 

 .(03تا شهرمنطقه اشاره داشت )نمودار های شهری( )تجمع 1شهری

شهری باشد.  انبوههای از چند یک شهرمنطقه ممکن است مجموعه

 هگر یک انبوههر کدام نشان 03نمودار های طوسی رنگ محدوده

ای از چند شهری نیز ممکن است مجموعه هشهری است. یک انبوه

و روستاهای پیراشهری  های شهری، شهرک، حومهشهرکالنشهر یا 

 باشد.شهر  محدودهدر حال پیوستن به 

 -چندمرکزی-چندسطحی ایشبکهنظام سکونتگاهی  هایویژگی -5

 1424سرزمین ایران در افق  چندعملکردی

ای شبکه ،فضایی سازماندر تعاریف سند ملی آمایش سرزمین؛ 

های عملکردی ها، محورها و پهنهاز کانونمنسجم و هم پیوند 

که حاصل تعامل سازنده جامعه، طبیعت و نظام مدیریت  طبیعیو 

و اهداف توسعه فضایی سرزمین  اندازچشمسرزمین در چارچوب 

 .است

 اتوجود ارتباط سرزمین، فضایی سازمان در شبکه از منظور

سرزمین و به هم پیوستگی تمامی اجزاء میان معنادار متعامل و 

اهداف سند ملی  تأمیندر راستای سطوح فضایی مختلف  آنها در

های های شهری و روستایی، حومهاست. این اجزا شامل سکونتگاه

 های ارتباطی،ها، زیرساختهای شهری، شهرمنطقهشهری، انبوهه

های اقتصادی فعالیت انرژی و حیات انسان، تأمینمنابع 

است.  روابط انسان و محیط و مدیریت فضایی سرزمین ،متنوع

 چندعملکردی سرزمین -چندمرکزی -چندسطحی شبکهدر  ارتباطات

. ارتباطات وجود دارداز سطوح فضایی کالن تا سطوح فضایی خرد 

سطوح های سکونتگاه( و عمودی )سطحهمهای افقی )سکونتگاه

ای بر مبنای مختلف با یکدیگر( در نظام سکونتگاهی شبکه

آفرینی نقش های اقتصادی وپیوندهای اجتماعی، فرهنگی، فعالیت

برقرار  0414شبکه در افق  های موضوعی مختلف در ایندر حوزه

 است.

چندعملکردی، اقتصاد متنوع و  -یچندمرکز -شبکه چندسطحی

آفرین، افزایش جمعیت دریاپایه، نظام سکونتگاهی پویا و نقش

ویژه در مناطق تراکم بهو توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم

و سواحل جنوبی و پیوند مناسبات ایران مرزی، جزایر راهبردی 

                                                           
1. Urban Agglomeration 
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های سازمان فضایی ایران در سال ترین ویژگیبا دنیا، از مهم

متعادل، متوازن و انسجام فضایی  توسعهاست که منجر به  0020

با تکیه بر موارد مذکور، سازمان فضایی  سرزمین شده است.

ای سرزمین ایران از تک مرکزی به سازمان فضایی شبکه

)نمودار  چندعملکردی متحول خواهد شد-چندمرکزی -حیچندسط

09). 

 
 0020فضایی سرزمین ایران تا افق  تحول سازمان :19 نمودار

ایران با  مناسبات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پیوند

 ،در سطح اولر دو سطح برقرار است. کشورهای منطقه و جهان د

با نقش مدیریت، نظارت و راهبری ارتباطات شهر تهران 

همچنان پایتخت سرزمین باقی خواهد  0414افق  تا المللیینب

تبریز، مشهد، کرمانشاه، های شهرمنطقهماند و در همکاری با 

اهواز، بندرعباس، شیراز، اصفهان، کرمان، زاهدان، چابهار، 

منجر و  را برقرار ساخته جهانتعامل کشور با  رشت و ساری

ای منطقه هایجریان شبکهپیوند متعامل و پویای سرزمین با به 

 مراکزبا اعطاء نقش  ،در سطح دوم .شده است المللیینب و

پیرامونی سرزمین در  یهالمرزی به شهرهای تعامالت میان

مرزی )به عنوان مرکز تسهیل و پشتیبانی تعامالت  یهااستان

کشورهای مرزی با کشورهای همسایه(، ارتباط ایران با میان

تعامل  برقرار است. نفوذ ژئوپلیتیک مربوطه حوزههمسایه و 

-شهر منطقه عهدههای ژئوپلیتیک بر با کشورهای همسایه و حوزه

اما با هماهنگی کامل با پایتخت صورت  است، های پیشنهادی

توانند ز می، دیگر شهرهای مرزی نیفرایندگیرد. در این می

 آفرین باشند.نقش

اجزاء در سطوح مختلف، متناسب با  سازمان فضایی شبکهدر 

آفرین ای نقشهای منطقهها و تخصصها، مزیتها، فرصتظرفیت

نظام سکونتگاهی به سمت تعادل فضایی  ،بنابراین؛ خواهند بود

شود. شهری و تمرکز جمعیت و فعالیت تعدیل میرود و نخستپیش می

تبدیل خواهد شد و از فشار  چندمرکزینظام تک مرکزی به نظام 

به سازمان فضایی شبکه 

چند سطحی -ای چند مرکزی

و چند عملکردی

از سازمان فضایی تک مرکزی
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تحدید جمعیت در منطقه بر روی پایتخت کاسته خواهد شد. 

عامل  مادر، تهران و تمرکززدایی فعالیتی از شهر یشهرکالن

در  های سطح یکشهر منطقه مهمی در تعدیل جمعیت تهران است.

ها و بسته به ظرفیتهای مختلف و ، در حوزهبستر یک شبکه

توانند با هدف کاهش فشار هایی که دارند میها و تخصصمزیت

های از روی پایتخت، عملکردهای متنوعی بپذیرند و در عرصه

 تر از گذشته حضور داشته باشندالمللی برجستهملی و بین

 .(3)نقشه 

 

های ایران در شبکه پذیری شهرمنطقهآفرینی و رقابتنقش :9 نقشه

 المللیای و بینمنطقههای جریان

در مقیاسی  ریزیها به عنوان سطح فضایی جدید برنامهشهرمنطقه

های شمال و آفرینی در پهنهبا نقش یشهرکالنفراتر از مناطق 

سرزمین، عامل اصلی انسجام و  یانهمجنوب، شرق و غرب و 

پراکنش فضایی  تعادل فضایی در سازمان فضایی سرزمین هستند.

در پهنه جغرافیایی سرزمین  پیشنهادی سطح یک یهاسکونتگاه

 044کمتر از  فاصلهکه در طوریبهرسد، مطلوب به نظر می

سطح یک قرار دارد. در کنار  منطقةحداقل یک شهر ،ومترکیل

هر کدام از شهرهای سطح یک، ساختاری در نظر گرفته شده که 

ی در قالب یک نظام چندسطح 0 تا 2در سطوح  هاسکونتگاهدیگر 

توزیع جغرافیایی  با یکدیگر پیوند داشته باشند. یچندمرکزو 

 سویکسرزمین از  پهنهدر  یک پیشنهادیهای سطح مطلوب شهرمنطقه

های رقابت عرصهآفرینی آنها در و فراهم آوردن بسترهای نقش

زمینه را برای  المللی در همکاری با تهران از سوی دیگر،بین
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منجر به و  ایجاد کردهتهران  یشهرکالن منطقه تمرکززدایی از

در رسانی مراتب خدماتنظام سکونتگاهی و سلسلهتعدیل ساختار 

عالوه بر حفظ انسجام  ایشبکهنظام سکونتگاهی  .خواهد شدکشور 

 توسعهمرزی و های میانارتقاء همکاریداخلی سرزمین، منجر به 

سرزمین  ینیآفرنقششد که پیامد مهم آن، خواهد مناطق مرزی 

 است.المللی های بینجریان شبکهایران در 

تمرکز در سرزمین و  یدهپددر راستای جلوگیری از تشدید 

، یشهرکالنرویی مناطق ممانعت از گسترش کالبدی و پراکنده

ترین سیاست مدیریت شهری به مهمتمرکززدایی از مناطق کالن

در شهرهای تهران، اصفهان، کرج،  یژهوبه یشهرکالنمناطق 

این تمرکززدایی  مشهد، رشت، تبریز و شیراز تبدیل شده است.

رشد جمعیتی و کالبدی تواند در سطوح مختلف فضایی رخ دهد. می

پایداری  در اندازهشهری کشور همه مناطق کالندر در شهرهای مادر 

های اهکنترل خواهد شد و فشار مازاد جمعیت و فعالیت به سکونتگ

 محدودهبه این معنی که در  .شودهمکار در شهرمنطقه منتقل می

گیری مراکز جدید در همکاری با ، امکان شکلهامنطقهشهر 

 منطقهیک بنابراین ؛ سکونتگاه متراکم قبلی وجود دارد

تبدیل خواهد شد. در سطح  چندمرکزی منطقهبه یک شهر  شهریکالن

توانند در تعاملی که ها میمنطقهتر، خود این شهر فضایی کالن

پیشنهاد سند ملی آمایش  گانهسیزدههای با دیگر شهر منطقه

کنند، منجر به تعادل سرزمینی و توزیع سرزمین برقرار می

 شبکهاین سطوح  سرزمین شوند. پهنهفشار فعالیت و جمعیت در 

 قابل مشاهده است. 11فضایی در نمودار 

 

 نظام سکونتگاهی یچندمرکز شبکهسطوح فضایی  :21 نمودار

 

-درهم، 0414ن در افق ترین ویژگی سازمان فضایی ایرااز مهم

)نمودار  است متنوع با نظام سکونتگاهیاقتصاد های تنیدگی فعالیت
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در سطوح مختلف فضایی در نظر گرفته شده ها . رونق فعالیت(10

و روستاها  یاقتصاد هایتیبه فعال یبخشتنوعبرای مثال  است.

 و نسبی مزیت دارای روستاهای برای خاص عملکرد و نقش تعریف

 توسعهاست که در مقیاس خرد برای  هاییسیاستاز  رقابتی

 تتقویمطرح شده است. در مقیاس میانی فضای سرزمینی، روستاها 

از  )سطوح سه و چهار خدماتی( یانیم یشهرها ینقش چند عملکرد

فعالیت و عملکرد های مهمی است که طی آن، هم به موضوع سیاست

تقویت  بخشی فضایی به سرزمین توجه شده است.و هم به تعادل

تواند منجر به افزایش عملکردی شهرهای میانی سرزمین، می

برقراری  درنتیجهو ها برای جذب جمعیت در این شهرها قابلیت

توانند مراکز شهرهای میانی می مین شود.زتعادل فضایی در سر

 .ها باشندشهر منطقهجدید توسعه در داخل 

در حرکت  سازمان فضایی ایران در افق به سمت اقتصاد دریاپایه

 عملکرد و سطح جایگاه، ارتقایخواهد بود، به همین جهت 

 و جهانی دریایی خطوط خدمات شبکه درکشور  بنادر رقابتی

واسطة آن وضعیت ه مد نظر قرار گرفته است که ب ایمنطقه

 نیز رو به سوی توسعه خواهد بود. هااسکان در این سکونتگاه

ها و نظام سکونتگاهی با فعالیت پیونداز دیگر مظاهر 

متناسب با نقش  یهایرساختزایجاد و تقویت عملکردهای متنوع، 

 رقابتی عملکرد و سطح جایگاه، ارتقای، و عملکرد جزایر

مراکز لجستیک تخصصی کشاورزی، صنعتی و و تقویت ها فرودگاه

های تولید کاال بر عملکردی متناسب با ظرفیتمعدنی و چند

 های تولید بارها و پهنهمبنای الگوی مطلوب استقرار فعالیت

 در سرزمین است.

 
در ای ها و عملکردهای متنوع در رویکرد شبکهنقش فعالیت :21 نمودار

 فضایی نظام سکونتگاهی توسعه یزیربرنامه
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های خاص آفرینیها، عملکردها و نقشهمکاری شهرها در فعالیت

مهم نظام  از ویژگی المللیینبای، ملی و های منطقهدر عرصه

 شهرهایاست.  که محور در سند ملی آمایش سرزمینسکونتگاهی شب

 پیوندهم هایفعالیت با چهارگانه سطوح شهرهای از ایمجموعه همکار

مکمل و  عملکردی هایپهنه و محورها قالب در که هستند مشخص و

 .کنندمی آفرینینقش ایمنطقه و ملی فراملی، سطوح در افزاهم

توانند به عنوان پشتیبان یکدیگر ایفای یمی همکار هامجموعه

 یوندپ  بودن دارا باهمکار  شهرهای .(22)نمودار  نقش نمایند

فعلی ی هاها و تخصصها، فرصتو خدماتی بر اساس ظرفیت یعملکرد

های خدمات به شهرها/ شهرمنطقهدر ارائه توانند می ،و آینده

 دیگر ایفای نقش کنند.

 
 نظام سکونتگاهی شبکهدر شهرهای همکار  ویژگی :22 نمودار

یکی از  تراکمافزایش جمعیت و توسعه فعالیت در مناطق مستعد کم

و افزایش نگهداشت  است. متعادل سرزمین توسعهراهبردهای مهم 

 انیجر تیهدای، مرز یکوچک و روستاها یدر شهرها تیجمع

 تیو تقو هایرساختز جادیا یبرا یاز مبادالت مرز یناش هیسرما

ین منابع تأم، هاي زیربنایيو شبكه اهرساختیزی، محل داتیتول

آب پایدار و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی مناسب 

تقویت نیمه شرقی و جنوب شرقی کشور، جزایر و یژه در وبه

ی و تعریف نقش خاص برای پیوند بین جزایر و سرزمین اصل

جزایر راهبردی در مجموعه نظام فعالیتی جزایر )توسعه 

های نو، گردشگری، یانرژشیالت،  مانندهای دریامحور یتفعال

ی، ساخت و تعمیرات رسانسوختتجارت، ترانزیت، خدمات بندری، 

فضایی  توسعههای فضایی پیشنهادی برای تحقق سیاست کشتی(

 شبکهبندی در سطحمطلوب در مناطق مستعد کم تراکم است. 



توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران در افق 

چند عملکردی( -چند مرکزی -چند سطحی )در قالب شبکه 4141   

  

 
30 

 

به این موضوع توجه ویژه شده است.  نیز چهار سطحی یسکونتگاه

سیریک،  توان به ارتقاء شهرهای چابهار، جاسک،برای نمونه می

بندرعباس، بندرلنگه، کیش،  میناب، عسلویه، بندر کنگان،

و ... در  بندر ماهشهربوشهر، بندر دیلم، برازجان، قشم، 

خاش، ایرانشهر، زاهدان، مانند سواحل جنوبی کشور و شهرهایی 

قائن، کاشمر، سرخس،  بیرجند، نهبندان، زابل،شهر، راسک، نیک

شرقی  یمهنو ... در  یدریهحتربت ،جامتربت نیشابور، سبزوار،

 کشور اشاره داشت.

 سکونتگاهی،های نظام ی و ویژگیسرزمینهای خاص بر اساس ویژگی

شش پهنه دریاپایه شمال، دریاپایه جنوب، مرزی  بهایران 

 که( 02)نمودار تقسیم شده  غربی، مرزی شرقی، میانی و مرکزی

های الگوی مطلوب توسعه نظام سکونتگاهی در هر یک از این پهنه

بندی منطق کلی در این پهنه. فضایی با یکدیگر متفاوت است

 پیرامونی، میانی و مرکزی یهالتقسیم سرزمین به سه فضایی، 

فضایی هدف ارتباط برقرار  توسعه یهالترین است که در بیرونی

 یهالکردن میان سرزمین ایران و کشورهای همسایه است و در 

متمرکز مرکزی، هدف اصلی تمرکززدایی از جمعیت و فعالیت و 

 .(20نمودار ) سرزمین است پهنهتوزیع فضایی مطلوب آنها در 

 
مطلوب نظام سکونتگاهی در  توسعههای شماتیک الگوی پهنه :23 نمودار

 0020سازمان فضایی پیشنهادی سرزمین در افق 

های ها، ویژگیبندی فضایی به نقش و عملکرد پهنهدر این پهنه

اقلیمی، ساختار و سازمان فضایی موجود نظام سکونتگاهی، 
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ارتباط با کشورهای های مناطق مرزی و نوع ها، مزیتویژگی

همسایه، بسترهای متفاوت توسعه و رهنمودهای اسناد فرادست 

 توجه شده است.

 
پیرامونی، میانی و مرکزی  هیالبندی فضایی سرزمین به سه پهنه :24 نمودار

 نظام سکونتگاهی توسعهبرای تعیین الگوی مطلوب 

تعادل در سازمان فضایی،  مانندهایی با توجه به ویژگی

متعامل و  رابطهاستقرار و توزیع نسبتًا مطلوب جمعیت و 

های گیالن، مازندران و استانمتقابل روستاها با شهرها در 

 پهنهفضایی آتی  توسعهحفظ شرایط پایدار موجود برای  ،گلستان

 دریاپایة شمال مد نظر قرار گرفت. بنابراین در این پهنه

مناطق  تیتثبی، مرکز یهامکان تیتثبای با رویکرد الگوی شبکه

ی و انیکوچک و م یتوسعه شهرهاپذیری، یتجمع تیتثبی، شهرکالن

 پیشنهاد شده است. کوچک ییروستا یهاکانون تیتقو

فضایی سرزمین ایران، به افزایش  توسعهدر اسناد باالدستی 

جمعیت مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوبی توجه ویژه شده است. 

گیری از از مناطق پرتراکم و بهره ییتمرکززدااز طرفی برای 

ای همه سرزمین ایران، های منطقهها و تخصصها، مزیتظرفیت

بوشهر و  های هرمزگان واستاننظام سکونتگاهی در  توسعهالگوی 

ی خطی از چندمرکزشبکه شهری  به صورت جنوب سیستان و بلوچستان

توسعه غرب تا شرق خلیج فارس و دریای عمان با رویکرد 

 پذیری،یتجمع تیتقو ی،شهرتوسعه مناطق کالن ی،مرکز یهامکان

یی روستا یهاهمه کانون تیتقوو توسعه شهرها در همه سطوح 

 در نظر گرفته شده است.

 ای درخوشه یچندمرکز شبکهمبتنی بر  وبا سیاستی مشابه 

های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، نیمه استان



توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران در افق 

چند عملکردی( -چند مرکزی -چند سطحی )در قالب شبکه 4141   

  

 
30 

 

 صورتبهالگوی توسعه نظام سکونتگاهی  شمالی سیستان و بلوچستان

ی هامکانای با رویکرد توسعه ی خوشهچندمرکزشبکه شهری 

ی شهرکالنی منطقه استثنابهی )شهرکالنمرکزی، توسعه مناطق 

مشهد(  شهرکالنی استثنابهپذیری )یتجمعمشهد(، تقویت حداکثری 

 پیشنهاد شده است. و توسعه شهرها در همه سطوح

کرج و  -تهران یشهرکالندر مناطق تمرکز شدید جمعیت و فعالیت 

ای در این مناطق رویی کالبدی گستردهمنجر به پراکنده اصفهان

پیامدهای منفی آن، بر ساختار و سازمان فضایی  شده است که

کشور قابل احصاء است. به منظور کاهش این تمرکز و در راستای 

ای، الگوی توسعه نظام های منطقهایجاد تعادل در توسعه

شبکه  صورتبههای تهران، البرز و اصفهان سکونتگاهی در استان

ی مرکزی، هامکانای با رویکرد تثبیت ی خوشهچندمرکزشهری 

 پیشنهاد شده است. تمرکززدایی جمعیت و یشهرکالنتحدید مناطق 

اجتماعی و فرهنگی  ،وجود پتانسیل برقراری پیوندهای اقتصادی

فرصت مرزی های میانهمکاری توسعه امکان وبا کشورهای همسایه 

 ،مناطق مرزی غربی کشور و نگهداشت جمعیت توسعهمغتنمی برای 

در روستاهای مرزی این مناطق است. ایجاد توسعه در  یژهوبه

زمینة برقراری امنیت در مرزها خواهد بود. مناطق مرزی پیش

های استانبدین اعتبار، الگوی توسعه نظام سکونتگاهی برای 

آذربایجان شرقی و غربی و  خوزستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان،

ای با رویکرد تثبیت ی خوشهچندمرکزشبکه شهری  صورتبه اردبیل

ی هامکانی، توسعه شهرهای کوچک و میانی، توسعه شهرکالنمناطق 

 پذیری، تقویت روستاهای مرکزی مرزییتجمعمرکزی، تقویت 

 پیشنهاد شده است.

میانی سرزمین که نه در مناطق مرزی قرار دارند و  یهالدر 

شوند، هدف متمرکز جمعیتی و فعالیتی را شامل می پهنهنه 

 توسعهها برای ای و ظرفیتهای منطقهگیری از تخصصاصلی بهره

 یشهرکالنشهرهای میانی و کوچک و حفظ وضعیت موجود در مناطق 

های استاناست. به همین جهت الگوی توسعه نظام سکونتگاهی در 

زنجان، قزوین، فارس، کرمان، یزد، سمنان، قم، مرکزی، همدان، 

 صورتبه لرستان و احمده و بویرچهارمحال و بختیاری، کهگیلوی

ی هامکانای با رویکرد توسعه ی خوشهچندمرکزشهری شبکه 

ی، توسعه شهرهای کوچک و میانی، شهرکالنمرکزی، تثبیت مناطق 

 خواهد بود. یی متوسط و بزرگروستای هاکانونتقویت 
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 فرد به منحصر هاییژگیوذکر شد،  در این بخش آنچهبر اساس 

به  0020در افق  رانیا نیسرزم ینظام سکونتگاه ییسازمان فضا

 تنظیم شده است. 29صورت نمودار 

 

سازمان فضایی نظام سکونتگاهی  فردمنحصربههای ویژگی :25 نمودار

 0020سرزمین ایران در افق 
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 مجموعه مطالعات پشتیبان تدوین سند ملی آمایش سرزمین

 شماره عنوان

 تلفیق مطالعات سند ملی آمایش سرزمین

 : ساختار، تعاریف و انتظارات از سند ملی آمایش سرزمین0پیوست 

اجرایی مطالعات سند ملی آمایش : مدل و فرآیند تلفیق و فرآیند 1پیوست 

 سرزمین

 ها: الگوی استقرار مطلوب فعالیت و زیرساخت0پیوست 

 برداری از آن: حساسیت اکولوژیکی سرزمین و توازن بهره4پیوست 

چند  -چندمرکزی -یچند سطح ایشبکه ینظام سکونتگاه یالگو: 2پیوست 

 0414 در افق یعملکرد

0 

1 

0 

4 

2 

2 

 1 ریزی فضایی )آمایش سرزمین( در کشورهای منتخبتطبیقی برنامهبررسی 
 3 ۷۹۵۲نگري جمعیت ایران تا افق روند گذشته، وضعیت فعلي و آینده

 9 مطالعات ژئوپلیتیک

 01 غیرعامل، امنیتی و دفاعی مالحظات پدافند

 00 شناختیهای مخاطرات زمیناطلس نقشه

 01 ارزیابی توان اکولوژیکی

 ارزیابی تأثیرات تغییرات اقلیمی( -تغییرات اقلیمی )جلد اول

نگری اثرات تغییرات ارزیابی روند و پیش -تغییرات اقلیمی )جلد دوم

 اقلیم در ایران(

00 

04 

 روندهای حوزه انرژیآینده پیش رو: کالن

 آینده پیش رو: انقالب صنعتي چهارم و تحوالت فناوري

 حکمرانیهای آینده پیش رو: چالش

 روند گسترش شهرنشینی و شهرهای آیندهآینده پیش رو: کالن

 ای ایرانروندهای منتخب برای ارزیابی توسعه منطقهآینده پیش رو؛ کالن

 0414آینده پیش رو؛ تولید و اشتغال در افق 

نگاری موقعیت راهبردی ایران در منطقه و جهان؛ حکمرانی در فضای آینده

 داز آنانرقابت جهانی و چشم

02 

02 

01 

03 

09 

11 

10 

 انداز(اهداف بنیادین و چشم -نگاری سرزمین )جلد اولآینده

 سناریونگاری( -نگاری سرزمین )جلد دومآینده
11 

10 

 14 مروري بر تحوالت منطقه بندي فضایي و سیاسي در ایران

 12 (0990-1102پوشش اراضی ایران ) -ارزیابی تغییرات کاربری

 12 زیست و منابع طبیعیمحیط

 تحلیل اسناد فرادست( -مطالعه بخش آب )جلد اول

 تحلیل وضع موجود( -مطالعه بخش آب )جلد دوم

 گذاری(ریزی و سیاستبرنامه -مطالعه بخش آب )جلد سوم

11 

13 

19 

 01 اقتصاد کالن

 تحلیل اسناد فرداست( -صنعت، معدن و بازرگانی )جلد اول

 صنعت و معدن( -معدن و بازرگانی )جلد دومصنعت، 

 بازرگانی( -صنعت، معدن و بازرگانی )جلد سوم

 گذاری(ریزی و سیاستبرنامه -صنعت، معدن و بازرگانی )جلد چهارم

00 

01 

00 

04 

های کلیدی منظور شناسایی فعالیتستانده به -تدوین و تحلیل الگوی داده

 وضع موجود استانی
02 

 02 بخش کشاورزیمطالعه 

 تحلیل اسناد فرادست( -مطالعه بخش انرژی )جلد اول

 مطالعه وضع موجود( -مطالعه بخش انرژی )جلد دوم

 گذاری(ریزی و سیاستبرنامه -مطالعه بخش انرژی )جلد سوم

01 

03 

09 

 41 تحلیل اسناد فرادست( -مطالعه بخش حمل و نقل )جلد اول



توسعه فضایی مطلوب نظام سکونتگاهی سرزمین ایران در افق 

چند عملکردی( -چند مرکزی -چند سطحی )در قالب شبکه 4141   
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 مطالعه وضع موجود( -دوممطالعه بخش حمل و نقل )جلد 

 گذاری(ریزی و سیاستبرنامه-مطالعه بخش حمل و نقل )جلد سوم

40 

41 

 40 مطالعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری

 44 توسعه در ترازوی فرهنگ

 تحلیل اسناد فرادست( -بخش نظام سکونتگاهی )جلد اول
 مطالعه وضع موجود( -بخش نظام سکونتگاهی )جلد دوم

توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین  -بخش نظام سکونتگاهی )جلد سوم

 ها(سکونتگاه

 گذاری(ریزی و سیاستبرنامه -بخش نظام سکونتگاهی )جلد چهارم

42 

42 

41 

43 

 49 مطالعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات

 21 بهداشت و درمان مطالعه بخش

 20 مطالعه بخش علم و فناوری

 21 اجتماعی سرمایه

 20 های سند ملی آمایش سرزمیناطلس نقشه

 24 رانیدر ا دیدر تحقق جهش تول یکردیرو ن؛یسرزم شیآما

 


