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Abstract 

Population distribution, economic functions, as well as the status and role of cities in the urban 

system change and evolve through their interaction with other cities over t ime. This change in 

the organization of the urban system is not a static one,   but rather it is a context -dependent 

issue. Alborz province has experienced highly rapid changes in the urban system that have led to 

the emergence of severe imbalances in the urban system, increasing population and functional 

concentration in its metropolitan area compared to other cities and the marginalization of other 

cities of the province in the urban system. The typology of urban system in Alborz province that 

aims at describing the spatial pattern in which the cities of this urban system are organized and 

proposing the possible scenarios for the future spatial pattern of this urban system are the 

subjects of this article. This issue has been pursued through the analysis o f the morphological 

and functional spatial pattern of cities, the analysis of the grounds affecting the formation of the 

urban system, and for the examination of the possible futures for the urban system. This research 

had mainly a descriptive nature, relied on quantitative methods and spatial analyses, and 

emphasized both morphological and functional aspects. According to the findings, the main 

east-west corridor of the province is the most important factors in the spatial pattern of this 

province’s urban system. The urban system of the province might develop in future through 

three possible spatial scenarios. These scenarios include the corridor, polycentric, and 

monocentric development patterns. It seems that in the urban system of Alborz province despite  

the spatial concentration of the population and the majority of the provincial functions in Karaj 

metropolis, there are potentials for the realization of a more balanced development. The 

potential and tendency to the corridor development model around the east-west axis, which 

agrees with the natural, infrastructural, and economic structure of the region, is one of these 

tendencies that can create a demographic and functional balance in the urban system of the 

province and lead its cities to take various economic roles. 
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توسعةوپیشنهادسناریوهایممکنبرایالگویفضایییشناسگونه

آتینظامشهریدراستانالبرز

 2بیتا خلیلی ،1زادگان محمدحسین شریف

 یرانهران، ات ی،بهشت یددانشگاه شه معماری و شهرسازی،دانشکدة  ی،ا و منطقه یشهر یزیر استاد گروه برنامه .1

 معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکدة ای،  ریزی منطقه برنامهآموختة  دانش .2

 (11/08/1399تاریخ پذیرش:  ـ 17/06/1399)تاریخ دریافت: 

 چکيده
 تحـوت   خوششهرها در طول زمان دسـت  ریدر تعامل با سا ینقش شهرها در نظام شهر و ،گاهیجا ،یاقتصاد یکارکردها ت،یجمع عیتوز

اسـت. اسـتان ارزـرز     نـ  یوابسـت  بـ  زم   یموضـو   نیست و ستایا یتحوت  در سازمانِ نظام شهر نی. اابدیمی تکامل و شود می گوناگون

 ةنـد یف ااسـتان، تمرکـ     یِدر نظام شهر دی دم تعادل شداست ک  موجب بروز  پشت سر گذاشت  یدر نظام شهر ار یعیسر اریتحوت  بس
شـده اسـت.    یشـهرها در نظـام شـهر    ریرانـده شـدن سـا     یو بـ  ااشـ   ،شـهرها  ریشهر کرج نسزت ب  سـا  در کالن یو کارکرد یتیجمع

 یارگـو  یمکـن بـرا  م یوهایسـنار  نیشهرها و تـدو  افتنیسازمان  ییفضا یارگو فیهدف توص در استان ارزرز با ینظام شهر یشناس گون 
ـ هـدف از طر  نیااضر است. ا ةمقارموضوع  ینظام شهر یآت ییفضا ـ تحل قی شـهرها و   یو کـارکرد  شناسـی خـت یر ییفضـا  یارگـو  لی

ـ تعق یشـهر  منظـا  یممکن و قابل تصـور بـرا   هایندهیآ یبررس نیو همچن ینظام شهر نیو تکو یرگیمؤثر بر شکل هاین یزم شـده   بی

ـ  و  یکمّ هایو متکی بر روش رددا یفیصتو یتیپژوهش ماه نیاست. ا ـ بـا تکک  ییفضـا  هـای لتحلی و  شناسـان   خـت یبـر دو رویکـرد ر   دی
 یِ امل مؤثر در اسـتقرار شـهرها در نظـام شـهر     نتریاستان مهم یاصل یـ غرب یشرق دوریشده، کر انجام ةمطارعاست. بر اساس  یکارکرد

ـ کر ةتوسـع  یارگوها شـامل ارگـو   نیا .ابدیتوسع   ییفضا یس  ارگوبا  تواندیم ندهیاستان در آ یاست. نظام شهر استان  ةتوسـع  ،یدوری

ـ جمع ییتمرک  فضـا  رغم ب  ،استان ارزرز یدر نظام شهر رسدیهستند. ب  نظر م یمرک  تک ةتوسعو  ،یچندمرک   یو اغلـب کارکردهـا   تی
ـ کر ةتوسـع  یبـ  ارگـو   شیود دارد. گراتوسع  وج ترمتوزان یتحقق ارگو یزراهاییتوانمندیشهر کرج،  استان در کالن ـ پ یدوری  مـون   رای

 جـاد یضـمن ا  تواندیک  م هاستشیگرا نیاز ا یکیمنطق  است،  یو اقتصاد یرساختیز و یعیبر ساختار طز یک  مزتن ،یـ غرب یمحور شرق

 کند. تیوع هدامتن یاقتصاد هایااراز نقش سوی  ب  راآن  یشهرها استان  یردر نظام شه یو کارکرد یتیتوازن جمع

 واژگانکليد
 .نظام شهری، شناسی گون استان ارزرز، سناریوهای ممکن، 
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 مسئلهيان ب
ای از تولیدد ناادال     و سده  مددده   اندد  شده  یلتبدمناطق توسعة امروزه شهرها به موتور اصلی 

ط بدا  شدهرها در ارتبدا   که  یهنگام. (The World Bank 1991: 14) دارند  مهدهداالی کشورها را به 

بده   شده حاصل افزاییِ توانند در اثر هدکاری و ه  مجزا توسعه یابند می صورت  بهدیگر و نه  یک

ای  شدهری و منقهده  زمینة توسعة در  1های شهری . اگرچه موضوع نظامیابند  فضایی دستتوسعة 

 طدور   بده هدای اایدر و    در سدا  ، شده اسدت  مقرح موضومی جدید نیست و از اوایل قرن بیست 

های شدهری، جدان    ها و شبکه مفهوم فضای جریان شدن  مقرحزمان با  ه  ،1990  از سا  مشخ

؛ Castels 1990اسدت )  کرده یداپویژه در مقالعات مرتبط با این حوزه  یای گرفته و جایگاه دوباره

Parr 2014 ؛Sassen 2001 ؛Meijers 2007 ؛Teylor 2010.) هدای   نظدام الگوهدای فضدایی   شناسی  گونه

در ارتباط بدا  تحهیق در این  و سناریونگاری الگوی آتی نظام شهری در چارچوبی یکپارچه شهری

در ایدن اسدتان پدراکنم جدعیدت و فعالیدت میدان       قرار دارد.  توجه موردنظام شهریِ استان البرز 
اایر دهة مواهب بسیار زیاد در طو  سه  وجود باشهرهای این استان و است نامتوازن ها  سکونتگاه 

یدافتن  . به دست آورندد های نسبی اود را  فرد و مبتنی بر مزیت اند کارکردهای منحصربه انستهنتو

موضوع اصلی پژوهم در استان البرز  دهی به الگوی فضایی موجود شکلهای اصلی در  نیرومحرکه

پس از  ،. این مه شناسی و کارکردی صورت پذیرفته است بر ابعاد ریختتأکید که با  حاضر است

از طریق دستیابی به  ،یتنها درگوناگون، های  دیدگاهشناسی نظام شهری و استنتاج و ترکیب  مفهوم

شناسی و  در دو بعد اصلی ریخت های شهری نظام و سناریونگاری شناسی گونه چارچوب مفهومیِ

 .شدتعهیب  گیری نظام شهری در شکل مؤثرای  کارکردی و هدچنین با توجه به موامل زمینه

 پژوهش ینظر ةپيشين
 شهری  نظام شناسی مفهوم

شهرهای موجود در یک منقهه یا کشور  واقع در( 1960دهة نظام شهری در تعاریف متهدم )تا پیم از 
 استهرار دیگر با یکروابط  از دور  بههای درونی و موضعی اود و  شد که بر اساس ویژگی محسوب می

رویکرد سیسدتدی در سدایر    شدن  مقرح ازاتمو  به. (Simmons & Bourne 1981: 421بودند ) یافته

                                                                                                                            
1. Urban systems 
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های  ریزی برای نظام برنامهحوزة رویکرد سیستدی به  ،ای شهری و منقههتوسعة های مرتبط با  حوزه

وابسته تعریف کرد  ه  ای از شهرهای به شبکه توان  . از دیدگاه بری نظام شهری را میشهری نیز وارد شد

. (Berry 1964: 158) یامدهایی برای سایر شهرهای سیست  داردکه هر تغییر بارزی در یکی از شهرها پ

مفاهیدی چون  شدن  مقرحة واسق  بهمفهوم نظام شهری  1980 ةاز ده شده مقرح متأاردر رویکردهای 

دوره و  نیدر ا .(Zhang et al 2001: 129) شدکامل ها بر فضا متحو  و  آن ةویژآثار ها و  جریانشبکة 

در  تیاهد ةواسقبه ، محور اقتصاد ادمات ةتوسع یردپا ،ییفضا یزیر ط با برنامهمرتب یدر مباحث نظر

و  یاز فاصله، مانند ادمات بازرگان ستهلی مها تیفعال یبه سو رییو تغ یمال یها هیحا  رشد سرما

شهرها  ینهم اقتصاد حیو توض یمراتب شهر هسلسلی ده در سازمان تیکه از نهم فضا و موقع یتجار

 شود یم دهیرا به اود جلب کرده، د یشهر یها هشبک کاسته و توجه پژوهشگران به شتریهر چه ب

هدای   شهرها در تعداد زیادی از شدبکه  ،ها بر اساس این دیدگاه .(12: 1395پور  پور و آفاق )داداش

س های قابل لد ن زیرسااتشتهایی که مالوه بر دا شبکه؛ ندا دیگر در ارتباط اجتدامی و اقتصادی با یک

های جدعیتی یا تجارت  چون مهاجرت د یا مبادالتی د اقوط هواپیدایی ،آهن چون جاده، راه د فیزیکی

هدای اطالمداتی در سدقوح     گذاری مالی و جریان های ناملدوسی مانند سرمایه واجد شبکهد  کاالیی

 .(Bretagnolle et al 2010: 198) الدللی هستند گوناگون ملی و بین

 کلیدی در تعریف نظام شهری یها مؤلفه .1 جدول
 کلیدی در تعریف نظام شهری یها مؤلفه پرداز یهنظر

Berry 1964 
وجود اثر و تعامل ، صورت مجزا و جداگانه بلکه در ارتباط با دیگر شهرها و در درون یک سیست   آفرینی شهرها نه به تأکید بر نهم

 وجود تعامالت اقتصادی و مدلکردی میان شهرهاو  جغرافیاییمنقهة مشترک میان گروهی از شهرها درون یک 

Hamdan 1970 
افزایدی   وجود نومی ه ، شهرهای( منقهه) یها جدع آماری مشخصه منوان چیزی بیم از حاصل  ای به منقهه شخصیت یا هویت 

 ناشی از تعامالت در نظام شهری

Murel 1982 
د مدلکردی  ای منقهه ردار از توزیع مناسبی از مشاغل و تولیدات و ترکیبی های براو ای از مکان منقهه منوان ترکیبی   نظام شهری به

 مراتبی ها بر اساس و متأثر از اصو  فضایی و اجتدامی و اقتصادی و دارای تعامالت مدلکردی سلسله از مکان
Wuyang 1987 یافته سازمانمراتب  آورندة نومی سلسلهوجود دیگر و به نظام شهری به معنای گروهی از شهرهای بزرگ و کوچک در تعامل با یک 

Short 1996  دیگر منوان آرایشی از شهرهای مختلف و دربردارندة جریانات جدعیتی و کاالیی و اطالماتی در پیوند با یک نظام شهری به 

Simmons 1996 
های  وی کار، کاالها، ادمات، سرمایه، سیست دهندة اهدیت تعاملی میان شهرها و تعامل میان شهری )شامل: جدعیت، نیر سیست  شهری ندایم

 ونهلی( حدل
Castels 1996 نهم شهرها در نظام شهری در گروه نوع، شدت، و کیفیت روابط آن با سایر شهرها 

Vanderlan 1998  نقههکنندة اندازه و نهم واقعی شهرها در م ای میان شهرها و تعیین ای از تعامالت منقهه شبکه منوان  بهنظام شهری 

Pasion 2001 
های چندسویه و لزوم  شهرهای مدرن به منوان مناصر اصلی سااتارهای سیاسی و اجتدامی و اقتصادی مناطق و دارای تعامالت و جریان

 های شهری ای یکپارچه از سکونتگاه ریزی برای شهرها در شبکه برنامه

Aboukorin 2017 
سترش سقح کارکردی نظام شهری به ورای مرزهای ملی و تحو  در تعامالت شهرها در سقح تغییرات فناورانة اطالمات و ارتباطات بامث گ

 های شهری در سقح جهانی گیری نظام الدللی و شکل بین
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 های شهری شناسی نظام ونهگ

داند. اولین موضدوع مدرتبط بدا     از دو موضوع می متأثرفضایی منقهه را   سازمان( 2013)رودریگ 

جدعیتی  ةانداز و ها یک از مناصر سازمان فضایی مانند مکان قرارگیری آن های درونی هر مشخصه

 گرفته  شکلهایی است که در طو  سالیان و در یک فرایند طوالنی  ها و دیگر مشخصه و تراک  آن

های  است و دومین موضوع مرتبط با تعامالت فضایی میان مناصر سازمان فضایی است که جریان

هدچنین برگر و میجدرز  (. Rodrigue 2013: 65) شود دی منقهه را سبب میمالی و اقتصا و جدعیتی

های  اند که مؤلفه ها دانسته ها و تعامالت میان این گره ای از گره نظام شهری را متشکل از مجدومه

بودن یک مرکز به معنای اهدیت  1گاه ها، گره ند. در مقالعات آنا یابی نظام شهری سازمان اصلی در 

کندد مشدخ     هایی که ایفدا مدی   آن و تعداد نهم ةه سایر مراکز است و از طریق اندازآن نسبت ب

هدای شدهری معرفدی     بخدم نظدام   ها نیز دیگر منصر کلیدی و حیدات  شود. تعامالت میان گره می

باالتر و مؤثرتری داشته باشدند بده    و کارکردهای رده باشند 2پذیرتر چه مراکز دسترس اند. هر شده
 درکنندد.   تری در نظام شهری ایجاد می و تعامالت قوی اند ا دیگر مراکز در ارتباطمیزان بیشتری ب

گیرد  ها در نظام شهری نظامی یکپارچه از شهرهایی شکل می برقراری این تعامالت میان گره ةیجنت

 & Burger)یابند  و توسعه می شوند میدیگر متحو   با یک یچندسقحکه از طریق تعامالت فضایی 

Meijers 2011: 1131) .شده   انجامهای بسیاری  بندی نظام شهری دسته در ارتباط با الگوهای فضایی

شناسدی و شددت و جهدت روابدط      بندی نوع الگوی ریخدت  مبنای این دسته مجدوع در. اما است

بده   2اسدت. در جددو      را شکل داده متدرکز یرغکه طیفی از الگوهای متدرکز تا  استکارکردی 

 است.  برای الگوهای فضایی نظام شهری اشاره شده شده انجامهای  شناسی برای از گونه

 & Camagni & Salone 1993; Batten 1995; Van Der Laanپدردازان )  با توجده بده آرای نظریده   

Meijers 2005 & 2007; Burger et al 2010; Burger & Meijers 2011; Rodrigue 2013; 

Dzumbira et al 2017) یدابی نظدام شدهری را در قالدب چهدار       گوهدای فضدایی سدازمان   تدوان ال  می

بده   1بنددی کدرد. در نددودار     و کریدوری جددع  ،ای مرکزی، چندمرکزی، شبکه الگوی کالن تک

 است. شده  پردااتههای هر یک از الگوهای فضایی  بندی بارزترین ویژگی جدع

                                                                                                                            
1. Nodality  
2. Accessible 
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 نظام شهری برای  شده مطرح الگوهای فضایی .2جدول 

 نظام شهریفضایی شناسی الگوی  گونه مقالعه

 (1995)بتن 

 3شهری )چندمرکزی(. شبکة 3 ؛2کریدوری. 2 ؛1مرکزی تک. 1 معرفی سه گونه الگوی فضایی:
(Batten 1995: 316) 

 
 میجرز و برگر

(2009) 
 6چندمرکزی. 4مرکزی؛  تک. 3 ؛5پراکنده. 2 ؛4متدرکز. 1بندی:  استهرار جدعیت و فعالیت در نظام شهری در قالب گونهنحوة معرفی 

(Meijers & Berger 2009: 1387) 

برگر و 
 مهدکاران

(2010) 

 ای: منقهه ای و بین منقهه چندمرکزی در سقح درونتوسعة معرفی دیاگرام مفهومی 

   
A )؛ایجاد شهرهای چندمرکزی B؛( تشکیل کریدورهای شهری در سقح فراشهری C قح شهری چندمرکزی در سمنقهة ( تشکیل

 (Burger et al 2010: 1153)ای  منقهه

 برگر و میجرز
(2011) 

شناسی و  چندمرکزی و تشریح آن در دو بعد ریخت. 2 و مرکزی تک. 1معرفی در قالب  با بندی سازمان فضایی نظام شهری گونه
و  یهدوسوی رابط گیر چندمرکزی و شکلتوسعة شناسی و کارکردی برای تحهق  ریختمؤلفة کارکردی و لزوم وجود هر دو 
 (Burger & Meijers 2011: 1134) میان مراکز 8افزا یا ه  7گرا تکامل

 (2013) رودریگ

های متکی بر دو مفهوم تدرکز )به معنای برتری شهر مرکزی در استهرار  تشریح سااتار فضایی نظام شهری با استفاده از مؤلفه
ها و کارکردها در نظام شهری( و شناسایی الگوهای  فعالیت یجوار ه عنای )به م 9سازی ها( و اوشه فعالیت یده سازمانجدعیت و 

 پراکنده د متدرکز یرغونهل و ارتباطات( و  ای، کریدوری )مبتنی بر حدل فضایی سازمان فضایی در قالب سااتارهای متدرکز، اوشه
(Rodrigue 2013: 190) 

 و هدکاران ایزابل
(2016) 

الگوی . 3 ؛الگوی چندمرکزی با مرکزیت غالب. 2 ؛مرکزی الگوی تک. 1 م شهری به سه دسته:نظاتوسعة تفکیک الگوی فضایی 
 (Isabel et al 2016: 359)ای(  مرکزی بدون مرکز غالب )نزدیک به الگوی شبکه چند

و هدکاران   لی
(2019) 

مانند کوهستان و  ،طبیعیکنندة  محدود ها و متأثر از موامل یابی نظام شهری در بستر طبیعی آن بررسی الگوهای فضایی سازمان
پذیری  چندمرکزی و اقی در مواجهه با محدودیت توپوگرافی یا زیرسااتی با امکانتوسعة منقهة چارچوب ارائة و  ،روداانه

 (Liu 2019: 4) وری باال افزا با بهره های شهری هدکار و ه  تشکیل اوشه

                                                                                                                            
1. Monocentric 
2. Corridor city  
3. Network city  
4. Centralized 

5. Dispersion 
6. Polycentric 
7. Complementarity 

8. Synergy 

9. Clustering 
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 یک از الگوهای فضایی شناسی و کارکردی هر های ریخت یویژگ. 1نمودار 

 مطالعه موردمحدوده و قلمرو 

جنددوبی دامنددة در ایددن پددژوهم اسددت. ایددن اسددتان در   مقالعدده مددوردمحدددودة اسددتان البددرز 

بدر اسداس سرشدداری مددومی نفدوس و مسدکن در        و شده است  های البرز غربی واقع کوه رشته

نفدر معداد  بدا     2،513،000جدعیدت داشدته کده از ایدن میدزان      نفر  2،712،000حدود  1395سا  

 .اند یافته استهرارشهری نهقة  15در  ااتصاص دارد کهجدعیت شهرنشین به درصد  92.66

هدراه ها  شهرهای موجود در نظام شهری استان البرز بر اساس اندازة جدعیتی آن 1در تصویر 

 .است  ندایم داده شدهبستر طبیعی استهرار شهرها 

 



 365 آتی نظام شهری در استان البرزتوسعة و پيشنهاد سناریوهای ممکن برای الگوی فضایی  یشناس گونه

 1395تا  1365های  روند تحوالت جمعیت شهرهای استان البرز در سال. 3جدول 

 نام شهر ردیف
جمعیت سال 

1365 
جمعیت سال 

1375 
جمعیت سال 

1385 
جمعیت سال 

1390 
جمعیت سال 

1395 
 رشد میزان
 1395ـ  1365

 4.26 2،154،644 1،614،626 1،386،030 940،968 615،953 کرج 1
 7.69 141٬669 109،943 80،435 39،458 15،360 شهر کدا  2
 3.24 ۱۱۹٬۵۱۲ 107،806 97،722 72،260 45،870 نظرآباد 3
 4.21 ۱۱۹٬۴۱۸ 100،519 83،272 58،990 34،670 محددشهر 4
 5.56 ۶۲٬۰۰۵ 53،440 43،858 28،724 12،224 دشت مشکین 5
 4.07 ۶۲٬۹۱۰ 51،518 43،108 28،976 18،983 ماهدشت 6
 4.08 ۵۵٬۶۴۰ 51،953 45،529 33،568 16،761 دهشتگر 7
 9.86 ۴۸٬۸۲۸ 46،946 39،148 13،327 2،911 چهارباغ 8

9 
شهر جدید 
 هشتگرد

0 894 15،736 22،724 ۴۲٬۱۴۷ 13.71 

 4.46 ۲۹٬۹۹۳ 23،010 17،144 10،284 8،095 اشتهارد 10
 2.53 ۲۲٬۷۲۶ 13،248 12،827 12،967 10،742 گرمدره 11
 6.46 ۱۳٬۷۴۵ 12،407 11،013 6،021 2،103 گلسار 12
 3.61 ۱۰٬۹۴۰ 8،303 7،769 6،075 3،770 کوهسار 13
 0.61 ۴٬۶۵۴ 4،190 4،742 4،156 3،878 تنکدان 14
 1.96 ۳٬۵۴۵ 3،211 3،416 2،457 1،980 طالهان 15
 1.25 ۱٬۳۳۹ 701 1،088 817 923 آسارا 16

 
 1395 ،برزاستان ال در نظام شهری ساختار. 1 تصویر
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 يقروش و ابزار تحق
دد تحلیلدی دارد.    ای انجام پدذیرفت و مداهیتی توصدیفی    د توسعه پژوهم حاضر با هدف کاربردی

شناسی نظام شهری در استان البرز  یِ مرتبط با گونههای کدّ شناسی این پژوهم مبتنی بر روش روش

 استفادهاز روش تحلیل اسنادی  نیاز موردهای  گردآوری اطالمات و داده منظور  به ،بود. هدچنین

هدای گونداگونِ مدرتبط بدا      ها و سقوح متعدد بدرای سدنجم مؤلفده    این پژوهم ماهیتاً دارای الیه  .شد 

های تأثیرگذار بر الگوی فضایی نظدام شدهری از طریدق     مؤلفه ،است. بنابراین شناسی نظام شهری  هگون

هدا   این شاا  ةمقالع. هدف نهایی از شدندیده سنجهای مرتبط با هر مؤلفه  بررسی و تحلیل شاا 

 غالدب در  کنم شهرها در نظام شهری و استنتاج الگوی فضدایی  و بره  ،استهرار، تعامل ةتوضیح نحو

در این پژوهم  .بود ای  و شبکه ،مرکزی، چندمرکزی، کریدوری نظام شهری از میان چهار الگوی تک

و موامدل   تان البرز به دو دسدته موامدل دروندی   نظام شهری در اسشناسی  های مؤثر بر گونه مؤلفه

 پیشینةبا مستهی   طور  بهست که  ا شامل مواملی  بیرونی تهسی  شدند. بر این اساس موامل درونی

موامل . استشناسی و کارکردی  ریخت یها مؤلفهو شامل  ارتباط داردنظام شهری  نظری مرتبط با

 مثابدة  بده  اسدت کده  ریزی برای نظام شهری  امهاارج از محیط برن مواملبیرونی شامل مجدومه 

 یها مؤلفهشامل  و گذارند می تأثیرای از قیود بر سیست  فضایی نظام شهری در استان البرز  مجدومه

  4در جدو  . کنند میکه بر الگوی فضایی نظام شهری قیودی را تحدیل  هستندطبیعی و زیرسااتی 

شناسی نظام شهری  مرتبط با گونههای  ک از مهولهی های مورد استفاده برای سنجم هر شاا نیز 

شناسی الگوی فضدایی نظدام شدهری در دو بعدد      پس از گونه. است ها آورده شده هدراه کاربرد آن

 روششناسی و کارکردی، الگدوی فضدایی آتدی نظدام شدهری اسدتان البدرز بدا اسدتفاده از           ریخت

یک از سه سناریو بررسدی   یی تحهق هرسناریونگاری در قالب سه سناریو پیشنهاد و مصادیق فضا
 است. 2ندودار  صورت  بهبر این اساس چارچوب مفهومی این پژوهم . شد
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 پژوهش یچارچوب مفهوم .2نمودار 

 شناسی نظام شهری برای گونه شده استفادههای  ها و شاخص مقوله .4جدول 

 کاربرد ـ  شاخص زیر مقوله مقوله

درونی
 د 

ت
ریخ

 
شناسی

 

 عیتجداندازة 
جدعیت شهرها در نظام اندازة متوسط تغییرات محاسبة رشد جدعیت در نظام شهری )کاربرد: میزان 

 شهری(

  تعاد  در توزیع جدعیتیِ
 شهرها

 تراک  نسبی جدعیت )کاربرد: تحلیل شدت بارگذاری جدعیتی در شهرها(
 شهرها در نظام شهری( )کاربرد: تحلیل میزان تعاد  فضایی استهرار جدعیت در 1ضریب آنتروپی
 (و منحنی لورنز (بررسی وضعیت توزیع جدعیت)کاربرد:  2ضریب جینی

تحلیل هدبستگی بین  از )کاربرد: بررسی میزان تعاد  در توزیع جدعیتی شهرها با استفاده 3اندازه د رتبهقامدة 
 صورت اط مستهی  با هدبستگی اقی(  ها به آنمرتبة جدعیت شهرها و 

 شهری نخست

نسبت جدعیت شهر نخست به دومین محاسبة شهری از طریق  )کاربرد: بررسی میزان نخست 4شهر دو
 شهر(

نسبت شهر نخست به مجدوع جدعیت محاسبة شهری از طریق  )کاربرد: بررسی میزان نخست 5چهار شهر
 سوم و چهارم(و  شهرهای دوم

                                                                                                                            
1. Entropy Index 
2. Gini Coefficient 
3. The Rank- Size  

4 Two City Index 

5. Four City Index 
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 شناسی نظام شهری رای گونهب شده استفادههای  ها و شاخص مقوله .4جدول ادامه 

 ـ کاربرد  شاخص زیر مقوله مقوله

درونی
 

ت
د ریخ

 
شناسی

 

 شهری نخست

ترین شهر به کل  نسبت جدعیت بزرگمحاسبة شهری از طریق  شهری )کاربرد: بررسی میزان نخست نخست
 جدعیت شهری(

یت دو شهر او  و دوم به شهری از طریق تهسی  مجدوع جدع موما الوصابی )کاربرد: بررسی میزان نخست
 مجدوع دو شهر سوم و چهارم(

تجدع و پراکندگی در 
 شهرها  توزیع جدعیتیِ

نحوة بررسی اودهدبستگی فضایی بر اساس مکان یا موارض جغرافیای به منظور تحلیل )کاربرد:  1موران
 (ای یا پراکنده ها از الگوی اوشه الگوی پراکنم موارض و تبعیت الگوی فضایی آن

بندی )ک  یا زیاد( با استفاده از  بندی و تحلیل میزان اوشه )کاربرد: تحلیل مناطق دارای اوشه g 2 مدومی
 های داغ( تحلیل لکه

ای یا پراکنده بودن توزیع نهاط شهری بر  ( )کاربرد: تحلیل اوشهANN)  3ترین هدسایگی میانگین نزدیک
 موارض(  ترین هدسایگی میانگین نزدیک دیگر و عیت مکانی شهرها نسبت به یکقاساس مو

تحلیل وجود تجدع یا توزیع پراکنده  منظور  بهها  تراک  شهرها در هدسایگی آنمحاسبة )کاربرد:  4تراک  کرنل
 در نظام شهری(

درونی
 د 

ی
کارکرد

 

نهم کارکردی شهرها و 
تحلیل روابط کارکردی 

 شهرها

های اقتصادی پایه  تحلیل فعالیت منظور  به( LQ) 5ضریب مکانی محاسبةاقتصاد شهرهای منقهه )کاربرد: پایة 
 (در شهرها

 سنجم مکدل بودن یا مشابه بودن کارکردهای شهرها در نظام شهری(کارکرد شهرها )کاربرد:  6تحلیل تناظر
شهرها در  جایگاه
 بندی کارکردی سقح

در یک  کارکردهامبنای تعداد  تنها بر هاهدیت کارکردی شهرها نتحلیل )کاربرد:  7شاا  مرکزیت ادماتی
 (در کل منقهه کارکردهامکان، بلکه بر اساس فراوانی این 

ها و پیوندهای بین  جریان
 شهرها

شدت و جهت  ةپایبر  کارکردیمناطق تعیین بار و مسافر بین شهرها )کاربرد:  های تحلیل پیوندهای و جریان
 (پیرامون آن های واقع میان مراکز اصلی و اقدار جریان

نفوذ جدعیتی و  ةحوز
 کارکردی

 سقوح تعاملیمحاسبة طریق  روابط کارکردی در نظام شهری ازسنجم پیوند )کاربرد:  های ه  تحلیل حوزه
 (بر مبنای مد  جاذبه

 طبیعی د بیرونی

ی استهرار موقعیت استان البرز نسبت به طبهات ارتفامی )کاربرد: تحلیل قیود منتج از طبهات ارتفامی برا
 شهرها(

بستر طبیعی استهرار شهرها )کاربرد: تحلیل قیود منتج از بستر طبیعی زمین )بر اساس سه دسته بستر دشتی، 
 بستر کوهستانی برای استهرار شهرها( ،ای بستر کوهپایه

 زیرسااتید  بیرونی

تحلیل ارتباط )کاربرد:  8یوارج ه ترین  موقعیت شهرها در ارتباط با مناصر زیرسااتی با استفاده از نزدیک
آهن  د غربی، مرکز استان، راه محور بزرگراهی شرقیفضایی شهرها با مناصر اصلی زیرسااتی منقهه شامل 

 های اقتصادیِ صنعتی( بنگاه ،د غربی شرقی

                                                                                                                            
1. Moran 

2. G general 

 Average nearest neighborhood (ANN).3

4. Kernel 

5. Location Quotient 
6. Correspondence Analysis 
7. Location coefficient 

8. Approximate near 
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 ها داده ليوتحل هیتجز
 شناسی الگوی فضایی نظام شهری در استان البرز بخش نخست: گونه

 شناسی الگوی فضایی نظام شهری استان البرز از دیدگاه ریخت شناسی گونه( الف

مرتبط با های  شاا  یریکارگ بهشناسانه بر اساس نتایج  شناسیِ نظام شهری از دیدگاه ریخت گونه

شناسی نظام شدهری در   در ارتباط با گونه شده انجامشود. از برآیند مقالعات  انجام میاین موضوع 

شناسی  گونه نتیجه گرفت که این استان از دیدگاه ریخت توان این می 1395تا  1365دورة طی  البرز

 ،این الگو تشدید شده است. هدچنین یبررس مورد ةدورالگویی متدایل به الگوی اقی دارد و طی 

های بارز  دیگر ویژگی ازمرکز استان  در جایگاهکرج  شهر کالنتدایل به تدرکز جغرافیایی پیرامون 
 ةدورطدی   ،تان البرز است. این استان از دیدگاه تعاد  در توزیع جدعیتی شهرهانظام شهری در اس

بده معندای تسدلط     یشدهر  نخسدت ، گرایم به مدم تعاد  داشته و از دیدگاه میدزان  یبررس مورد

 شده یبررسهای  بر اساس شاا  یشهر نخستبا تشدید روند  هاتر بر سایر شهر شهرهای بزرگ

 مواجه بوده است.

ها در نظام شدهری از   شهرها و چگونگی قرارگیری آن  پراکنم ةنحوتر  بررسی دقیق منظور  به

آمده از  دست . بر اساس نتایج بهشد  استفاده GISافزار  های فضایی به کدک نرم ای از تحلیل مجدومه

هدای   ها شهرها از حیث استهرار در نظام شهری از الگویی نسبتاً پراکنده و فاقدد اوشده   این تحلیل

شهرها در سااتاری اقی در نظام  یجوار ه های  کنند. هدچنین بر اساس تحلیل ری تبعیت میشه

کدرج   شدهر  کالناند که این سااتار اقی در بخم شرقی آن و پیرامون  شهری استان آرایم یافته

های مرتبط با  بندی یافته جدع. داردتدرکز و تراک  باالتری نسبت به بخم غربی و مرکزی استان 

 آورده شده است. 5شناسی در جدو   شناسی نظام شهری از دیدگاه ریخت گونه
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 شناسی یختر یدگاهدر استان البرز از د ینظام شهر ییفضا یالگو شناسی گونه .5جدول 

 تشریح وضعیت/ تحلیل روند شاخص ها مقوله

 الگوی فضایی نظام شهری

ک
ت

  
ی
مرکز

 

ی
کریدور

ی 
چندمرکز

 

شبکه
 

ی
ا

 

اندازة 
جدعیتی شه

یرها در 
نظام شهر

 

رشد میزان 
 جدعیتاندازة 

 1395تا  1365های     شهرها در نظام شهری استان طی سا هدة رشد جدعیتی مثبت برای میزان  وضعیت:
شهر کرج  ویژه پیرامون کالن رشد جدعیتِ باالتر شهرهای مجاور کریدور ارتباطی اصلی بهمیزان 

 (56/5 دشت: مشکین ،8/4 ، هشتگرد:21/4 ، محددشهر:69/7 شهر: ، کدا 86/9 )چهارباغ:
کرج و شهر  کالنجوار و نزدیک به  روند افزایشی جدعیت شهرها با تأکید بر شهرهای ه  تحلیل روند:

 د غربی استان کریدور ارتباطی شرقی

    

تعاد  در توزیع جدعیتیِ
  

شهرها
 

تراک  نسبی 
 جدعیت

 1395تا  1365های     افزایم تراک  نسبی جدعیت شهرها طی سا  وضعیت:

د غربی  کرج و کریدور شرقیشهر  کالنگرفتن بیشتر شهرهای دارای تراک  جدعیتی باال در پیرامون  قرار
 چهارباغ( ،دشت، اشتهارد، گلسار شهر، محددشهر، مشکین )شهرهای کدا 

نزدیک به جوار و  روند افزایشی تراک  نسبی جدعیت در استان با تأکید بر شهرهای ه  تحلیل روند:
 د غربی کرج و کریدور ارتباطی شرقیشهر  کالن

    

ضریب 
 آنتروپی

 (1395تا  1365های  طی سا  42/0 تا 3/0 )مدد 1شدن میزان شاا  به مدد   نزدیک وضعیت:
     روند صعودی افزایم تدرکز و مدم تعاد  در نظام شهری تحلیل روند:

 ضریب جینی
 1395تا  1365های  طی سا  8/0تا  67/0 ضریب جینی از افزایم مهدار مددی شاا  وضعیت:

     1395تا  1365های  گرایم به مدم تعاد  طی سا  تحلیل روند:

 منحنی لورنز
 1395تا  1365های     افزایم سقح زیر منحنی در ندودار لورنز طی سا  وضعیت:

     گرایم به مدم تعاد  در نظام شهری تحلیل روند:

شیب اط 
 د اندازه رتبه

 1395در سا    د41/1 به 1365در سا   د16/1 اندازه ازرتبة افزایم شیب اط  وضعیت:
 اندازهقامدة رتبة سیر صعودی افزایم مدم تعاد  بر اساس  تحلیل روند:

    

ت
ت نخس

روند تحوال
 

شهری
 شهر دو 

 1395در سا   74/5 به 1365در سا   34/3 افزایم مهدار شاا  دو شهر از وضعیت:
کرج نسبت به سایر نهاط شهری و وجود شهر  کالنشهری  شدت یافتن میزان نخست تحلیل روند:

 (2شهری قابل توجه )باالتر از  نخست
    

 شهر چهار
 1395در سا   27/2 به 1365در سا   64/1 افزایم مهدار شاا  دو شهر از وضعیت:

کرج نسبت به شهرهای شهر  کالن« ریبرت  فوق»شهری و وجود  شدت یافتن میزان نخست تحلیل روند:
 دوم تا چهارم

    

 شهری نخست
 1395در سا   42/0 به 1365در سا   37/0 شهری از وضعیت: افزایم مهدار شاا  نخست

 افزایم برتری شهری کرج نسبت به سایر شهرها در نظام شهریتحلیل روند: 
    

 موما الوصابی
 1395در سا   24/4 به 1365در سا   21/4 بی ازافزایم مهدار شاا  موما الوصا وضعیت:

 شهری دو شهر او  نسبت به دو شهر دوم افزایم نخست تحلیل روند:
    

م و میزان تدرکز و تجدیع در توزیع شهری
چگونگی پراکن

 

 موران
 1395تا  1365های     منفی بودن مهدار شاا  موران طی سا  وضعیت:

 ای یی پراکنده و غیر اوشهوجود الگوی توزیع فضاتحلیل روند: 
    

 gمدومی 

در سا   000009/0) 1395تا  1365های     طی سا  0به مدد  gنزدیک بودن شاا  مدومی  وضعیت:
 (1395در سا   000085/0 تا 1365

بندی میان شهرها در نظام شهری استان ضدن افزایم اندک آن طی  مدم وجود نومی اوشهتحلیل روند: 
 دوره

    

گین میان
ترین  نزدیک

هدسایگی 
(ANN) 

ضدن کاهم تدریجی  1395تا  1365های     طی سا ترین هدسایگی  : مثبت بودن میانگین نزدیکوضعیت
 1395در سا   31/1 تا 1365در سا   33/2 آن از

شهری و وجود الگوی پراکنده در توزیع شهرها ضدن گرایم اندک به تدرکز اوشة  نبودِ: تحلیل روند
 کرجشهر  کالند غربی و  حور شرقیپیرامون م

    

 تراک  کرنل
 د غربی : افزایم تراک  کرنل پیرامون محور ارتباطی شرقیوضعیت

 غربی  د پذیری شهرها در مجاورت محور شرقی گیری و جدعیت شکل تحلیل روند:
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 شناسی الگوی فضایی نظام شهری استان البرز از دیدگاه کارکردی گونه( ب

در این بخم انجدام  شناسیِ نظام شهری در استان البرز از دیدگاه کارکردی  ی و گونهسنج وضعیت

که به لحاظ  کند دیگر مشخ  می ها با یک ارکردی آنتحلیل نهم کارکردی شهرها و روابط ک پذیرفت.

اساس نتایج . بر داردکرج  شهر کالنمتدرکز و مبتنی بر  سااتارینظام شهری استان البرز  ،کارکردی

تا  1375زمانی دورة از تحلیل تناظر کارکردهای اقتصادی در شهرهای استان البرز طی  آمده دست به

 بهدیگر براوردار نبوده و  و مکدل با یک ،افزا های متنوع، ه  ، نظام شهری استان البرز از نهم1390

های  داشته است. تحلیل شدت و جهت تعامالت و جریانگرایم الگوی کارکردی متدرکز  ینوم 

در ارتباط با سااتار کارکردی متدرکز و نامتعاد  استان البرز صحه  آمده دست بهپیوندی نیز بر نتایج 

ها و پیوندهای بار و مسافر در استان  حاصل از تحلیل جریان آمده دست بهگذارد. بر اساس نتایج  می

انجام شد،  UCINET ارافز ه از نرمبا استفاد شهرینهقة حلیل ابعاد جریان در هر که با استفاده از ت البرز،

در سقح فرااستانی،  ،کرج است. هدچنین شهر کالن یسو  بهها با شدت و تراک  زیاد  جریانمددة 
کرج در  شهر کالنهای جریانی میان استان تهران و  ین سقح تعامالت و پیوندهای مبتنی بر داده بیشتر

که بر وجود نومی الگوی  شده برقراروم کرج و استان قزوین در سقح د شهر کالنسقح نخست و 

 .البرز و قزوین داللت داردو  کارکردی کریدوری میان سه استان تهران

شناسی نظام شهری در اسدتان   های مرتبط با گونه نتایج حاصل از سنجم شاا  6در جدو  

آن بوده  شود سعی بر دیده می 6 طور که در جدو  . هدانشده استالبرز از دیدگاه کارکردی آورده 

های کارکردی، الگوی  یک از مؤلفه در ارتباط با هر ،که پس از تحلیل وضعیت و روند نظام شهری

 فضایی نظام شهری شناسایی شود.

 
 های مسافر میان شهرها در نظام شهری استان البرز نمایش فضایی جریان .2 تصویر
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 کارکردی یدگاهز ددر استان البرز ا ینظام شهر ییفضا یالگو شناسی گونه .6جدول 

 تشریح وضعیت و تحلیل روند  شاخص ها مقوله
 الگوی فضایی نظام شهری

ک
ت

 
مرکزی

 

ی
کریدور

چندمرکزی 
 

شبکه
 

ی
ا

 

ی 
م کارکردی شهرها در نظام شهری و تحلیل روابط کارکرد

نه
شهرها

 

اقتصاد شهرهای پایة 
 منقهه

های فعالیتی به غیر از  گروهة هدشهرها در هدة کرج نسبت به شهر  کالنمزیت مکانی  :وضعیت
فروشی  ، مدده10/1 ، تأمین آب و برق و گاز:21/1 شیالت )معدن: ،داری کشاورزی، شکار، جنگل

گری مالی:  ، واسقه05/1 ونهل و انبارداری: ، حدل05/1 ، هتل و رستوران:03/1 فروشی: و ارده
، 12/1 ، آموزش:08/1 :امور مدومی و اجتدامیادارة ، 16/1 وکار: ، مستغالت و کسب20/1

های  هیئتها و  ، سازمان08/1 ر و ادارات مرکزی:ت، دفا14/1 بهداشت و مددکاری اجتدامی:
 (26/1 مرزی: برون

دورة کرج نسبت سایر شهرها در نظام شهری طی دو شهر  کالنتدرکز کارکردی  تحلیل روند:
 1390تا  1385

    

تحلیل تناظر کارکرد 
شهرها )تعیین 

ای مکدل و کارکرده
 افزا( ه 

شهرها در نظام شهری  کرج به صورت کامالً متدایز و جدا از سایرشهر  کالنقرارگیری  وضعیت:
در سا   012/0 به 1375در سا   018/0 در ندودار تحلیل تناظر و کاهم مدد اینرسی مجدوع از

1390 
  های کارکردی، ابه نهمتش، افزا میان شهرها ضعیف بودن روابط کارکردی مکدل و ه  تحلیل روند:

کارکردهای اقتصادی و مددة تخصصی بودن کرج در  کاهم تنوع کارکردی در نظام شهری و
 نهم ضعیف سایر شهرها

    

جادگاه شهرها 
در سقح
 

کارکردیبندی 
 

شاا  مرکزیت 
 ادماتی

( و سایر شهرها 19115شهر کرج ) ااتالف بسیار باال میان شاا  مرکزیت کالن وضعیت:
 (1390در سا   01/0 ترین و پایین 63/88 رین:)باالت

 کرج نسبت به سایر شهرها در نظام شهریشهر  کالنمرکزیت نسبتاً مقلق کارکردی  تحلیل روند:

    

جریان
 

ها و پیوندهای بین
  

شهرها در نظام شهری
 

های مسافر  جریان
بین شهرها و تعیین 

پیوندی آن  میزان ه 
و  استانی )درون
 استانی( برون

بیشترین سقح ، کرج از باالترین سقح تعامالت در نظام شهریشهر  کالنبراورداری  وضعیت:
  هزار 1089) هشتگرد ،(سفر هزار 1119) نظرآباد ،(سفر هزار 1465) شهر کدا تعامالت با شهرهای 

 896هزار سفر(، ماهدشت ) 733دره ) گرمدر سقح نخست و در سقح بعدی با شهرهای ( سفر
استانی  بیشترین پیوند برون هزار سفر( 819) دشت نیمشک ،هزار سفر( 907حددشهر )هزار سفر(، م

 درصد( 14تهران )  با استان
ها و پیوندهای مسافر و وجود الگوی  شهر کرج در سااتار جریان مرکزیت کالن تحلیل روند:

 د غربی های مسافر در کریدور شرقی تعامالت کریدوری به دلیل تراک  جریان

    

های بار بین  ریانج
شهرها و تعیین 

  پیوندی آن میزان ه 
و  استانی )درون
 استان( برون

بیشترین حج  بار  ،ترین سقح پیوند بار با دیگر شهرها در استانبیشکرج دارای  وضعیت:
 6اصفهان ) ،درصد( 8درصد(، قزوین ) 12درصد(، اوزستان ) 20) های تهران جاشده با استان جابه

 درصد(
ها و پیوندهای بار و وجود الگوی تعامالت  شهر کرج در سااتار جریان مرکزیت کالن وند:تحلیل ر

 د غربی های بار در کریدور شرقی کریدوری به دلیل تراک  جریان

    

حوزة 
نفوذ جدعیتی و 

کارکردی
های  تحلیل حوزه 

نفوذ بر اساس مد  
جاذبه بین شهرها در 

 نظام شهری

شرقی به مرکزیت کرج و حوزة پیوندی ) و غربی در تحلیل ه شرقی حوزة وجود دو  وضعیت:
غربی به مرکزیت هشتگرد و نظرآباد که دو ققب شرقی و غربی نظام شهری استان را تشکیل حوزة 
 (.دهند می

شرقی و نیدة و تدایز  ترین شهر در نظام شهری استان البرز کرج به منوان پرکشم تحلیل روند:
پذیری تشکیل دو ققب شرقی و غربی و کریدور  پیوند و امکان های ه  غربی استان از دیدگاه حوزه

 این دو ققبکنندة  متصل

    

 

 شناسی الگوی فضایی نظام شهری استان البرز از دیدگاه بستر طبيعی و زیرساختی گونه( ج

گیری الگوی فضایی  أثیر بسزایی در شکلشد بستر طبیعی و زیرسااتی تبیان تر نیز  طور که پیم هدان

جنوبی البرز منصر اصلی پهنة های ترانزیتی در کل  راه غربی در امتداد د محور شرقی توسعه دارند.

بنددی اصدلی  در هدین محور است کده اسدتخوان سازمان نظام شهری در منقهه است و ةدهند شکل
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ها در ارتباط با بستر طبیعی  نتایج تحلیل. (182: 1396)مظیدی  گیرد شدبکة شهری منقهه شکل می

نومی الگوی اقی به سبب وجود سااتار کوهستانی در شدا  استان دهندة  استهرار نظام شهری ندایم

مرکزی استان دارای مناسبت بیشتری به لحاظ بستر طبیعی و طبهات ارتفامی پهنة است که بامث شده 

کوه و  از دیدگاه بستر طبیعی زمین از سه نوع بستر دشتشهری باشد. استان البرز توسعة موجود برای 

شهرهای استان البرز از نوع دشت هدة و کوهپایه براوردار است. در این میان بستر طبیعی استهرار 

ای دارند. در ارتباط با بستر زیرسااتی  شهری آسارا و طالهان بستر طبیعی کوهپایهة نهق دوفهط است و 

. در این تحلیل نهم چهار مامل زیرسااتی شامل نزدیکی به شده است  ادهاستف یجوار ه از تحلیل 

و فاصله از  ،د قزوین د کرج آهن، دسترسی به محور اصلی تهران کرج، دسترسی به محور راه شهر کالن

و  شد یدهسنجنهاط شهری محدودة شهرها با توجه به توسعة های صنعتی در  ها و کاراانه کارگاه

. نتایج این شدند  ییشناسا یجوار ه یک از شهرها با اتکا به تحلیل  هرتوسعة رای ترین موامل ب مه 

قزوین( و  ،د غربی )تهران، کرج آن است که دو مامل نزدیکی به محور ارتباطی شرقیدهندة  تحلیل نشان

 اند. نظام شهری بوده ةتوسع مه  موامل ازکرج  شهر کالننزدیکی به 
 بستر طبیعی و زیرساختی یدگاهدر استان البرز از د یرنظام شه شناسی گونه .7جدول 

ابعاد مورد 
 سنجش

 وضعیت  شاخص ها مقوله

 الگوی فضایی نظام شهری
ک

ت
 

مرکزی
 

کریدوری
چندمرکزی 
 

شبکه
 

ای
 

طبیعی
 

ضایی 
بستر طبیعی نظام شهری ف

 

موقعیت استان 
البرز نسبت به 

طبهات 
 ارتفامی

متدر و وجدود    1500تا  1000ارتفامی هنة پقرارگیری بیشتر شهرها در  وضعیت:
 دلیل سااتار کوهستانی  محدودیت ارتفامی در شدا  استان به

پهنة وجود محدودیت ارتفامی برای توسعه در شدا  استان و مناسب  تحلیل روند:
 میانی به لحاظ ارتفامی

    

بستر طبیعی 
 استهرار شهرها

شهرهای استان در سااتاری اقی هدة بستر طبیعی دشتی برای استهرار  وضعیت:
 ای( و )استهرار تنها دو شهر آسارا و طالهان در بستر کوهپایه

ای و  کوهپایده  وجدود محددودیت بسدتر طبیعدی زمدین بده صدورت         تحلیل روندد: 
 کوهستانی در شدا  استان و مناسب بخم میانی و جنوبی برای توسعه

    

زیرسااتی
 

بستر زیرسااتی نظام شهری 
تحلیل  

ترین  دیکنز
 جواری ه 

موقعیت 
شهرها در 
ارتباط با 
مناصر 
 زیرسااتی

ترین منصر زیرسااتی مؤثر بر  مه منزلة د غربی به  کریدور ارتباطی شرقی وضعیت:
شدهر   گیری و گسترش شهرها در نظام شهری و قرارگیری در نزدیکی کالن شکل

 کرج به منوان مامل بعدی با بیشترین امتیاز
د غربی در استان به دلیل  بت بیشتر توسعه پیرامون کریدور شرقیمناس تحلیل روند:

 شهر تهران از جدله کالن ،ای پذیری به بازارهای منقهه تسهیل دسترس
    



374  ،1399، پایيز و زمستان 2 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمين 

 بخش دوم: سناریوهای الگوی فضایی آتی نظام شهری در استان البرز
های  شتابان و پیچیدگی سناریو روشی برای کشف نیروهای کلیدی در متن تغییراتپایة ریزی بر  برنامه

؛ آینده نیستیک تخاب فهط از تعریف سناریو انمهصود های متعدد است.  العاده و مدم ققعیت فوق

: 1396 و هدکاران های محتدل است )پریزادی های مدکن بر مبنای آینده اتخاذ طیفی از تصدی  بلکه

شناسدی   ین مقالعده از روش های گوناگونی پیشنهاد شده است. در ا (. برای سناریونگاری روش86

به ملت مناسبت بیشتر با چارجوب مورد نظر برای سناریونگاری استفاده شد.  2یوریلو مک گی 1بروندل

نخست از این هفت مرحلة کلیدی است. سه مرحلة شامل هفت  سنایونگاریفرایند بر اساس این روش 

ان ااتصاص دارند که در این مرحله به بررسی روندها و شناسایی موامل کلیدی و نیروهای پیشر

چهارم مرحلة در  .اند آوری شده مقالعه هدگی در یک مرحله تحت منوان شناسایی موامل کلیدی جدع

از یدک   های محتددل بدرای هدر    پنج  آیندهمرحلة در . شوند شناسایی میهای کلیدی  مدم ققعیت

شود و سناریوهایی بر اساس  رفته میگ نظردارند در اثرگذاری و اثرپذیری باالتری که های نهایی  پیشران
آمده تفسیر  دست هپنج  سناریوهای بمرحلة شود. در  ها ترسی  می یک از پیشران های محتدل هر آینده

فرایند  ةدهند ندایم 3ندودار شود.  یک از سناریوها تشریح می شوند و وضعیت نظام شهری در هر می

 لبرز است.کالن سناریونگاری الگوی نظام شهری در استان ا

 
 سناریونگاری مورد استفاده در این پژوهشیند افر .3نمودار 

و تعيرين عردم   بر الگوی فضایی نظام شهری در استان البررز  ثيرگذار أتکليدی  عواملشناسایی  (الف

 های کليدی قطعيت

ای از  ری در استان البرز ابتدا گزیدهبر الگوی فضایی نظام شهتأثیرگذار به منظور تعیین موامل کلیدی 

. این روندها راهندایی (8)جدو   شناسی نظام شهری استخراج شد ترین روندهای مستخرج از گونه مه 

 کلیدی مورد نیاز برای سناریونگاری نظام شهری در استان البرز است.موضومات برای تعیین 

                                                                                                                            
1. Brummell 

2. MacGillivaray 
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ر این مقالعه با محوریت مسدائل و  مجدومة موامل تأثیرگذار بر الگوی فضایی نظام شهری د

شناسی و  شناسی آن در دو بعد غالب ریخت شناسی نظام شهری و آسیب موضومات مستخرج از گونه

هایی در ارتباط با الگوی فضایی آتی نظام  کارکردی صورت پذیرفت. این موضومات، که مدم ققعیت

شده در  ستند که از روندهای تحلیله 9موضوع به شرح جدو   10شهری در استان البرز هستند، شامل 

 اند. شده در ارتباط با استان البرز استخراج شده این مقالعه و هدچنین سایر مقالعات انجام

 شناسی و کارکردی های ریخت لفهؤماستخراج روندهای کلیدی مرتبط با  .8جدول 
 مستخرج از مطالعات روندهای کلیدی ها مؤلفه

 شناسی ریخت
 در شرق استانشهر کرج  غربی استان با تراک  بیشتر فضایی حو  کالن د عیت حو  محور ارتباطی شرقیجدفزایندة تدرکز 
 شهر کرج نسبت به سایر شهرها در نظام شهری شهری کالن نخستفزایندة روند 

 روند افزایشی مدم تعاد  و توازن جدعیتی در نظام شهری استان

 کارکردی
 هر کرجش کارکردها در کالنفزایندة تدرکز 

 افزا و کاهم در تنوع نهم اقتصادی شهرها مکدل و ه دوسویة تضعیف روابط کارکردی 
 غربی ـشهر کرج در سقح استان و به سدت استان تهران در سقح فرااستانی و منقبق بر محور شرقی سویه و مرکزگرا به سدت کالن های یک جریان

 ی در استان البرزنظام شهر ةتوسعبر ثر ؤمکلیدی  عوامل .9جدول 
 توضیح های کلیدی موضوع کد

A 
استان  یارتباط نظام شهر

 شهر تهران البرز با کالن
بر نظام شهری استان البرز است. وابستگی یا استهال  کارکردی نظام مؤثر ترین موضومات  شهری تهران از مه  کالنمنقهة ارتباط با 

 نظام شهری استان پدید آورد.توسعة لگوهای فضایی متفاوتی را برای تواند ا شهر تهران می شهری استان البرز از کالن

B 
غربی  د کریدور شرقی

 یگاهجا یفو تعراستان 
 و نهم شهرها

دهنده به روابط و  ترین منصر زیرسااتی شکل غربی استان مه  د ر شرقیوشناسی به آن پردااته شد، کرید طور که در بخم گونه هدان
یا فراتر از آن باشد جایی داشته  جابهنهم فهط تواند  هاست. این کریدور می فیزیکی آنتوسعة گر و هدچنین دی تعامالت شهرها با یک

 .یکپارچه و متوازن در منقهه باشدتوسعة کریدور 

C 
سیاست تدرکززدایی از 
تهران و انتها  پایتخت به 

 هشتگردمنقهة 

شهر که  کدربند سبز و حری  کالنة توسعطرح تثبیت و  ةمصراناجرای شهر تهران و  تشدید و پیگیری سیاست تدرکززدایی از کالن
 ،هدچنین .پی اواهد داشت را درو به طور کلی استان البرز کرج ة منقه های جدید در انتها  صنایع مستهر در تهران و جذب فعالیت

 .(34: 1396)ندایی طوسی  هد شدسبب اوادر نظام شهری استان  را تغییرات بسیاریتصویب طرح انتها  پایتخت به هشتگرد 

D 
پذیری و کارکرد  نهم

 شهرها در استان البرز
های  ها و پتانسیل شده، شهرها در نظام شهری استان البرز کارکردهای تخصصی و مبتنی بر موهبت ساس مقالعات کارکردی انجامابر 

 الگوی روابط شهرها دچار تحو  اواهد شد. ،فراه  شودها  اند. چنانچه زمینه برای پذیرش این نهم ای اود را از دست داده منقهه

E 
های طبیعی و  بحران

 ساات انسان
های اساسی و اصلی  ساات که زیرساات های انسان هدچنین بحران .های طبیعی مانند زلزله و سیل در منقهه سابهه داشته است بحران

 تأثیر بگذارند.لبرز نظام شهری در استان اآیندة توانند بر  منقهه را تهدید کنند می

G 
فرودگاه توسعة تکدیل و 

 پیام
شده در ارتباط  غربی استان شود. بر اساس مقالعات انجاممنقهة تواند بامث تحوالتی در  آزاد اقتصادی میمنقهة تبدیل فرودگاه پیام به 

 در منقهه باشد. از مناصر کلیدی زیرسااتیآینده تواند در  با اهدیت موامل زیرسااتی نیز فرودگاه پیام می

H 
منقهة نهم کارکردی 

 هشتگرد و نظرآباد
مرکزی کارکردی  غربی استان و تعدیل سااتار تکحوزة سقح مدلکرد در  یبرای ارتها یقابل توجه توانایینظرآباد  د هشتگردمنقهة 
 شود. ه میغربی استان مشاهدحوزة در توانایی شده نیز این  مقالعات کارکردی انجاماساس . بر دارداستان 

K 

تدرکزگرایی 
شناسی و  ریخت

کارکردی به نفع 
 شهر کرج کالن

شهر کرج است که تداوم یا مدم تداوم آن  جانبه در کالن شده در مقالعات حاضر تدرکزگرایی هده مشاهدهمه  یکی از روندهای 
 تواند مامل مهدی در تغییر سااتار نظام شهری در استان باشد. می

M 
 تداوم مهاجرپذیری

 استان
تواند بر نظام  کشور است. تداوم این روند و الگوی آن در آینده میمهاجرپذیر شهر کرج از مناطق  ویژه کالن استان البرز و به
 بگذارد.جهی وقابل تتأثیر سکونتگاهی 

N 

های  ها و کارگاه  بنگاه
سازی  صنعتی و اوشه

 ها در استان آن

ها در استان البرز و نزدیک شهرها استهرار  بسیاری از این بنگاه ،های قبل های فعالیتی در سا  نگاهیابی این ب به دلیل قوانین مرتبط با مکان
ای شدن کارکردها در استان  ها بر اوشه تعامالت فضایی این بنگاهنحوة اند.  اند و نیروی کار بسیاری را در اود جای داده یافته

 است.تأثیرگذار 
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شهری در استان البرز، به منظور فضایی نظام بر الگوی رگذار ثیأتپس از تعیین مجدومه موامل 

شددند و مدواملی کده دارای     MicMacافدزار   این موامل وارد ندرم  ،کلیدی های مدم ققعیتتعیین 

کده الگدوی    ،در این مهالده  بودند مورد نظر سناریونگاری ةحیقبیشترین اثرگذاری و اثرپذیری بر 

آمدده از   دسدت  بر اساس اروجی بده ست، شناسایی شدند. شناسی و کارکردی نظام شهری ا ریخت

و غربدی اسدتان    د ، کریددور شدرقی  شهر تهدران  استان البرز با کالن یارتباط نظام شهرافزار  این نرم

پدذیری و کدارکرد    هشتگرد و نظرآباد، نهدم  ةمنقه، نهم کارکردی و نهم شهرها یگاهجا یفتعر

شدهر کدرج مددم     شناسی و کارکردی بده نفدع کدالن    و تدرکزگرایی ریخت ،شهرها در استان البرز

 های کلیدی پیمِ رو در سناریونگاری الگوی فضایی نظام شهری در استان البرز هستند. ققعیت

 
 شده های شناسایی اثرپذیری عدم قطعیت ـ گرافیکی اثرگذاری ةنقش .4 نمودار

عردم  یر  از   هرر  در ارتبرا  برا  الگروی فضرایی نظرام شرهری      محتمرل هرای   شناسایی آینرده  (ب

 در استان البرزکليدی  های قطعيت

ها در  های محتدل برای هر یک از این مدم ققعیت های کلیدی، آینده مدم ققعیتپس از شناسایی 

الگوی فضایی نظام شدهری در  های به تولید سناریوهای  شناسایی شدند. این آینده 10قالب جدو  

 استان البرز منجر اواهند شد.
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 ها یک از آن های محتمل هر روی نظام شهری استان البرز و آینده  های کلیدی پیش قطعیتعدم  .10جدول 
 3محتمل آیندة  2محتمل آیندة  1محتمل آیندة  کلیدی های عدم قطعیت

غربی استان و  د کریدور شرقی
 تعریف جایگاه و نهم شهرها

غربی و  د تهویت کریدور شرقی
توسعة تبدیل آن به کریدور 

ارای تعامالت قوی با اقتصادی د
 ای کرانه مناطق پس

 ایفای نهم غالب ارتباطی

رنگ شدن نهم کریدور  ک 
غربی در سااتار  د شرقی
اقتصادی منقهه و توسعة 

تدرکز توسعه در بخم 
 شرقی استان

ارتباط نظام شهری استان البرز با 
 شهر تهران کالن

تهویت ارتباطات کارکردی با 
ابط شهر تهران و ایجاد رو کالن

 افزا با تهران مکدل و ه 

کارکردی منفصل از رابقة 
تهران و مبتنی بر تهسی  کار 
 میان شهرها در نظام شهری

وابستگی کارکردی به تهران 
و تداوم کاهم 

های کارکردی به  تخص 
 نفع تهران

و کارکرد شهرها در  پذیری نهم
 نظام شهری

های تخصصی مبتنی  احراز نهم
های  تو موهب هاتواندندیبر 

شهرها و جایگاهشان در کریدور 
 استانتوسعة 

ایفای نهم شهرها بر اساس 
ای درون  تهسی  کار منقهه

 نظام شهری

منزلة ایفای نهم شهرها به 
مراکز پشتیبان سکونت برای 

شهری  کالنشاغالن منقهة 
 تهران

هشتگرد و منقهة نهم کارکردی 
 نظرآباد

 د هشتگردمنقهة تهویت نهم 
مرکز قوی نزلة منظرآباد به 

ای در هدکاری  کارکردی منقهه
 شهر کرج و استان تهران با کالن

ارتهای سقح کارکردی برای 
نظام شهری و سکونتگاهی 

 غربی استاننیدة 

تداوم وضع موجود و مدم 
تأثیرگذار ایفای نهم مه  و 

 در استان و منقهه

شناسی و  تدرکزگرایی ریخت
 شهر کرج کارکردی به نفع کالن

شرقی به حوزة تدرکز کاهم 
غربی به مرکزیت حوزة نفع 

 هشتگرد و نظرآباد

شناسی  توزیع تدرکز ریخت
و کارکردی در استان در 

 شهریاوشة چندین قالب 

تداوم وضع موجود و 
کرج فزایندة شهری  نخست

و تدرکز کارکردی شدید آن 
 در استان

 

 لبرزتدوین سناریوهای الگوی فضایی آتی نظام شهری در استان ا (ج

یک از این موامل سناریوهای الگوی  های محتدل برای هر پس از شناسایی موامل کلیدی و آینده

فضایی نظام شهری در استان البرز در قالب سه سناریو به دست آمد. این سناریوها شامل سناریوی 

 11مرکزی است. در جدو   تک ةتوسعو سناریوی  ،چندمرکزی ةتوسعکریدوری، سناریوی  ةتوسع

شناسانه و کارکردی این سناریوها پردااته شده اسدت. در ایدن ارتبداط     به تشریح مصادیق ریخت

دهی  شناسانه به الگوی چیدمان مراکز و الگوی سازمان موامل ریخت ةحوزآن بوده که در  سعی بر

مراتب کارکردی و الگوی روابدط کدارکردی    موامل کارکردی به سلسله ةحوزارتباطی و در  ةشبک

 ته شود.پرداا



378  ،1399، پایيز و زمستان 2 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمين 

 ها آتی نظام شهری و مصادیق فضایی آن ةتوسعسناریوهای  .11جدول 

ی 
سناریو

توسعة 
ی
کریدور

 

محور ارتباطی منزلة تنها به  غربی استان نه د در این سناریو کریدور شرقی

اقتصادی در سقح استان و فراتر از آن توسعة بلکه به منوان یک کریدور 

هشدتگرد و  منقهة ین مدل اواهد کرد. البرز و قزوو  های تهران استاندر 
کدرده و  نهدم  غربی استان ایفای منقهة ققب کارکردی منزلة نظرآباد به 

تواند در صورت تحهق انتها  پایتخت به این حوزه این نهم را احراز  می

هشتگرد و نظرآباد به حوزة شهری کرج و  کالنمنقهة . در این سناریو کند

 ،کنند. در این سناریو نظام شهری استان میدیگر ایفای نهم  مکدل یکمثابة 

و پذیرند  میهای اقتصادی را  نهم ،بسته به جایگاه اود در کریدور توسعه

 .یابد  ای با تعاد  بیشتر تحهق می کرانه توسعه در مناطق پس

 

ب 
سناریوی چندمرکزی با مرکز غال

نظام شهری از طریق ایجاد کارکردهای های شهری در  در این سناریو اوشه 

افزا تهویت اواهند شد. گرچه این سناریو الگوی چندمرکزی   مکدل و ه

شهر کرج در این سناریو، نظام  جدعیتی کالن د کارکردیغلبة دارد، به دلیل 
شهر کرج اواهد  شهری از نوع چندمرکزی با مرکز غالب به رهبری کالن

مبتندی بدر    و عامالت میان شدهرها دوسدویه  بود. در این سناریو روابط و ت

و بر هدین اسداس نظدام توزیدع    اواهد بود گرا  های متنوع و تکامل نهم

. هدچندین در ایدن سدناریو    شدد تدر اواهدد    هدا متدوازن   جدعیت و فعالیت

جنوبی نیز تهویت  د و مسیرهای شدالیبیشتر ارتباطات فیزیکی میان شهرها 

 اواهند شد.
 

ک
سناریوی ت

 
مرکزی

 

این سناریو به نومی تداوم وضع موجود است. گرچه نظام شهر استان در 

تدرکز کارکردی و جدعیتی بسیار زیداد و   ،اند سااتار اقی استهرار یافته
مرکزی را در این  شهر کرج نومی الگوی تک کالنفزایندة شهری  نخست

شناسدی و   و تدرکدز ریخدت  کندد. در ایدن سدناری    استان به ذهن متبادر مدی 

شدهر کدرج افدزایم     تداوم روندهای موجود در کالننتیجة کارکردی در 

اواهد یافت و مدم توازن و تعاد  در نظام شهری استان تشدید اواهدد  

سویه و وابسدتگی بده    ارتباطی به دلیل تداوم روابط یکشبکة شد. سااتار 

 د بر محور شرقی به صورت اقی و متکیشهر تهران  شهر کرج و کالن کالن

سویه و  ماند. تعامالت میان شهرها نیز به صورت یک غربی استان باقی می

  شهر کرج تشدید اواهد شد. به سوی کالن

 پژوهش های یافته
نظام شهری در استان البرز از نومی الگدوی  توسعة الگوی کالن  ،گرفته بر اساس مقالعات صورت

غربدی اسدتان و بدا تدراک  و تدرکدز بیشدتر حدو          د یدوری پیرامون محور اصلی شرقیکر د اقی

تأملی   زیرسااتی تأثیر قابلمه  یکی از مناصر  مثابة بهاین کریدور کند.  شهر شهر تبعیت می کالن
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سدااتار طبیعدی    مدالوه  بده کند.  نظام شهری ایفا می ةجانب هده ةتوسعگسترش و  و گیری در شکل

بررسدی   فراه  کرده اسدت. در نواحی میانی استان شهری  ةتوسعین مناسبت را برای منقهه بیشتر

و  1مکس هوایی نور در شدب در پایگداه گوگدل ار    جدعیت بر اساس   الگوی فضایی بارگذاری

ها صحه  تحلیلاز آمده  دست نتایج به بر 2مفیل ةسامانهدچنین تصویر شدت بارگذاری فعالیتی در 

از  فاصدله  بدا هدای جدعیتدی و فعدالیتی     اساس این تصاویر شدت بارگذاری . هدچنین برگذارد می

یابد. این موضوع ندایانگر اهدیت بسیار باالی کریددور ارتبداطی    غربی کاهم می د کریدور شرقی

کریددوری در   ةتوسعنومی از الگوی  تحهقتوانایی د غربی در سااتار فضایی این استان و  شرقی

 این استان است.

  
 استان البرزمحدودة فعالیتی در  ـ بارگذاری جمعیتی. 3ر تصوی

 www.maphil.comمنبع: 

 استان البرزمحدودة عکس هوایی نور در شب در . 4تصویر 

 www.googleearth.comمنبع: 

پذیری  براورداری از موقعیت بسیار مناسب ارتباطی و دسترسرغ   هب استان البرز نظام شهری

ای طبیعدی و   مواهدب توسدعه   وجدود تهران و قدزوین و هدچندین    و باال نسبت به شهرهای کرج

در کارکردهای  هدة. این موضوع بامث تدرکز داشته استاقتصادی پرشدار تنوع کارکردی پایینی 

کدرج  شدهر   کدالن ی سو  بهاقتصادی های  وندها و جریانو سرازیر شدن پیشهری کرج  کالن ةمنقه
ناسی و کدارکردی، نظدام شدهری    ش ریخت ةحوزشده در  روندهای شناساییبه با توجه شده است. 

چندمرکزی و  و مرکزی فضایی تک ةتوسعر آینده در چارچوب سه سناریوی تواند د استان البرز می

 کریدوری با در نظر ةتوسعشده سناریوی  ای انجامه نگاری کریدوری توسعه یابد. با توجه به آینده

                                                                                                                            
1. Google earth 
2. Maphill 

http://www.maphil.com/
http://www.googleearth.com/
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یکپارچه  ةتوسعغربی استان به یک کریدور  د مفهوم و جایگاه محور ارتباطی شرقی یارتهاگرفتن 

است.   طرح شده و تهویت این منقههنظرآباد  د هشتگرد ةمنقهین احتدا  انتها  پایتخت به نو هدچ

شهری کدرج در   کالن ةمنقهتار کریدوری به محوریت گیری نظام شهری استان البرز در ساا شکل

موجب تعدیل سااتار نامتوازن کارکردی و نظرآباد در شرق استان  د هشتگرد ةمنقهغرب استان و 

ای  کرانه مناطق پس های اقتصادی متنوع برای نظام شهری استان و ، احراز نهماستان شناسی ریخت

 ةتوسدع سدناریوی   شدهرهای اسدتان اواهدد شدد.    گیری تعامالت چندسویه میان  و شکل ،شهرها

های شهری و فعدالیتی از طریدق ایجداد کارکردهدای متندوع و       چندمرکزی با فرض تهویت اوشه

در این شود، طرح شده است.  گیری ارتباطات چندسویه میان شهرها می که موجب شکل ،گرا تکامل

هدای کدارکردی    شود و جریدان  یشهر کرج کاسته م سناریو نیز از تدرکز جدعیتی و کارکردی کالن

مرکزی به  تک ةتوسعسناریوی دهند.  های کارکردی چندسویه می سویه جای اود را به جریان یک

شهری کرج نسبت به سایر شهرها،  نومی تداوم روندهای کنونی است که منجر به تشدید نخست

 در استان اواهد شد.و افزایم مدم تعاد   ،به حاشیه رفتن سایر شهرها در نظام کارکردی استان

 نتيجه و پيشنهاد
آتی نظام توسعة و تدوین سناریوهای  در استان البرز شناسی نظام شهری گونه این پژوهمهدف از 

ای از  شناسی و کدارکردی، چدارچوب یکپارچده    با تأکید بر ابعاد ریخت زمینه،. در این بودشهری 

نظام شهری تدوین و در ارتباط با استان شناسی  شناسی و کارکردی مؤثر بر گونه های ریخت مهوله

نظدام   ةتوسدع گیدری و   بستر شدکل  واقع درکه  ،ای نهم موامل زمینه نیز، البرز به کار گرفته شد.

که از بیرون از چارچوب  ،بسترهای طبیعی و بسترهای زیرسااتی دسته دوشهری هستند، در قالب 

شناسی نظام  گذارند، در گونه ها تأثیر می ماین نظا ةتوسعهای شهری بر چگونگی  ریزی نظام برنامه

هدای   شناسی نظام شهری در استان البرز مددم ققعیدت   پس از گونهشهری تا حد مدکن لحاظ شد. 

بر الگوی آتی نظام شهری شناسایی شدند و سدناریوهای الگدوی فضدایی آتدی نظدام      مؤثر کلیدی 

 ی  شدند.شناسی و کارکردی ترس شهری در استان البرز در دو بعد ریخت

ندومی  وجدود  شناسی الگوی فضایی نظام شهری در استان البرز ندایانگر  نتایج حاصل از گونه

شهر کدرج بده    به سوی کالن مرکزی تکشناسی و الگوی  کریدوری به لحاظ ریخت د الگوی اقی
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 گیری شهرها مشخ  شد لحاظ کارکردی است. هدچنین با بررسی بستر طبیعی و زیرسااتی قرار

گرایم دارد که این موضوع اود مسبب شهری توسعة برای را انی استان بیشترین مناسبت میپهنة 

پس از تدوین سناریوهای الگوی فضایی آتی  کریدوری در این استان بوده است. د اقی ةتوسع به

دسدت آمدد. سدناریوی      کریددوری بده   ةتوسدع چنددمرکزی و   و مرکدزی  استان سه سناریوی تک

رسد موجب تشدید مدم  کند و به نظر می م وضع موجود را ندایندگی میمرکزی به نومی تداو تک

تعاد  و توازن در استان شود. سناریوی چندمرکزی مبتنی بدر تهسدی  کدار میدان شدهرها در نظدام       

گیری و تهویت  و شکل ،دیگر گرایانه با یک افزا و تکامل شهری، ایفای نهم شهرها در ارتباطات ه 

غربدی بده    د نهم کریدور شرقی یارتهامبتنی بر  ه  ریوی کریدوریسنا .های شهری است اوشه

شهری کرج در شرق کریددور توسدعه و    کالن ةمنقهاقتصادی است.  ةتوسع ةیکپارچیک کریدور 

کنند و سایر  دیگر ایفای نهم می نظرآباد در غرب کریدور توسعه در تکامل با یک د هشتگرد ةمنقه

هدای اقتصدادی متددایز و     یگاه ادود در کریددور توسدعه نهدم    جاو  هاتواناییمتناسب با شهرها 

وجود  توان نتیجه گرفت ند. در مجدوع میا ای اود متصل کرانه دارند و به مناطق پسگرایانه  تکامل

شدهر   و تدرکز بیم از حد جدعیتی و فعالیتی در کدالن  شناسی سااتار نامتوازن کارکردی و ریخت

هدچنین د زیرسااتی موجود و  یدوری با توجه به بستر طبیعیکر ةتوسعپتانسیل  سو و  از یک کرج

تواندد   مدی از سدوی دیگدر    در کل منقهه د غربی استان نهم اقتصادی بسیار پررنگ کریدور شرقی

توازن بهتر در  وایجاد تعاد   یها رسد یکی از راه آتی استان باشد. به نظر می ةتوسعراهندایی برای 

متوازن درون استان و  ةتوسعکریدور  ایجاد منظور  بهگیری از این الگو  نظام شهری استان البرز بهره

محور  منزلة بهغربی د  کریدور ارتباطی شرقی یارتهادر هدکاری با دو استان تهران و قزوین باشد. 

های کارکردی  احراز نهم تواند منجر به می ،پذیری شهرها افزایم دسترس ضدن توسعه در استان،
بده   و شدود نظدام شدهری   در هدا   آن مؤثرترایفای نهم  رای شهرهای استان وب متنوع و تخصصی

 .بینجامددر استان و کارکردی تعاد  و توازن جدعیتی  افزایم
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 منابع
بررسی و تحلیل سااتار و سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از روش  (. 1390آ. ) ،پور آفاق

 ت مدرس.دانشگاه تربی ،تهران ،ها تحلیل جریان

 ،«ای یهناحیزی شهری و ر برنامهید بر تأککاربرد مد  در جغرافیا با »(. 1385موسوی ) م. .؛نیا، ح حکدت

 آزادپیدا. ،تهران

های  مهالنیت معرفتی و نظری نوین حاک  بر سازمان فضایی سیست »(. 1395پور ) آفاق ؛ آ.ه. ،پور داداش

 .13 ،یای در ملوم انسان رشته مقالعات میان ،«شهری

در مناطق شدهری چنددمرکزی    افزا ه  ةتحلیل قابلیت توسع»(. 1393یری )شهم. شهابی  .؛زبردست، ا

یدزی  ر برنامده  ،«سداری(  ،شدهر  قدائ   ،بابدل  ،)آمل شهری مازندران مرکزی ةموردی: مجدوم ةندون)

 .48د  33 ، ص یا منقهه

 ،«ای در البدرز جندوبی   های مؤثر منقهه تأثیر متهابل سااتار فضایی و نظام جریان»(. 1396آ. ) ،مظیدی

 .281 ،آمایم سرزمین

 دانشگاه تهران. ،تهران ،درآمدی بر تحلیل سااتار و سازمان فضایی منقهه(. 1397مظیدی )آ.  ؛ا. ،فرجی

سازمان  ،تهران ،یا منقههیزی شهری و ر برنامهبینی در  یمپفنون (. 1376ب. مک گروگور ) ؛فیلد، ب.

 .بودجه و  برنامه

ریزی توسعة فضایی  نگاری راهبردی در برنامه شناسی آینده کاربست روش(. »1396ندایی طوسی، س. )

 .34، نامة معداری و شهرسازی، «شهری کرج( )موردپژوهی: سناریونگاری منقهة کالن
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