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Abstract  

The purpose of this study was examining the course of development of Qazvin urban area in order to 

optimize the decisions of related authorities to enhance sustainable spatial efficiency and exploitation. 

Through a meta-analysis, four urban area perspectives were extracted, including natural-cultural, 

administrative-political, functional, and communicative. This was then followed by a theoretical 

conclusion. GIS spatial statistics were used for the analysis purposes. The results indicated the 

presence of only the physical and political perspective. The administrative-political perspective of 

urban area (as the only formal area) and functional urban area (only in an informal manner) were 

identified as the urban perspectives of Qazvin. The investigation of the natural-cultural perspective of 

Qazvin urban area led to the identification of southern Alborz area, which based on water resources 

approximately conforms to the political borders of Qazvin province. Due to its use as a crossroads, 

this area does not have cultural coherence, and its closeness to the political capital of Iran has made 

its environmental conditions critical and has changed the role of this area. To solve these problems, it 

is suggested that first an ecological planning is done as the basis of spatial planning and development 

decisions. Moreover, due to the cultural inconsistency of Qazvin area, it is suggested to adopt creation 

of identity through regional governance. Moreover, the economic areas resulting from functionally 

connected areas should be enhanced and directed in the light of the ecological conditions of the area. 

Although the application of neo-regionalism viewpoint at transnational level is not possible due to the 

specific political conditions of Iran, its application in regional and local levels seems to be 

unavoidable in order to reduce ecologic crisis (water resources) and enhance identity creation in 

Qazvin urban area.  
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 ازاند چشم چهار :شهری منطقة تکوینفرایند  واکاوی

 (قزوین شهری منطقة مطالعه: مورد)

 2چگینی گودرزوند رقیه ،1ورکی عباسی الهام

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه زمین، علوم ةدانشکد دکتری، .1

 ایران رشت، گیالن، دانشگاه ، انسانی علوم ةدانشکد ارشد، اسکارشن .2

 (08/08/1401 پذیرش: تاریخ ـ 11/04/1401 دریافت: )تاریخ

 هچکید

 و کـارایی  یارتقـا  بـرای  نمسـوو   تصـیییا   دنکـر  بهینـ   منظـور  بـ   قزوین شهری ةمنطق تکوین سیر بررسی تحقیق این از هدف
 و ،عیلکـردی  سیاسـی،  ـ اداری فرهنگی، ـ طبیعی ازاند چشم چهار ،فراتحلیل کیک  ب ،شناسی روش نظر از .بود فضایی پایدار برداری بهره

 وجـود  از حاکی ها یافت  .شد استفاده Gis فضایی آمار از نیز وتحلیل تجزی  برای شد. نظری بندی جیع و استخراج شهری ةمنطق ارتباطی
 وجود رغم ب ) عیلکردی شهری ةمنطق و رسیی( ةمنطق )تنها شهری ةمنطق سیاسی ـ اداری ازاند چشم بود. سیاسی و کالبدی صرفاً نگرش

 شـهری  ةمنطقـ  فرهنگـی  ـ طبیعـی  ازانـد  مچشـ  بررسی در .اند قزوین ةمنطق شده شناسایی شهری مناطق عنوان ب  غیررسیی( صور  ب 
 مرکـز  بـا  مجاور  و نیست برخوردار فرهنگی مانسجا از چهارراهی موقعیت علت  ب منطق  ینا .شد شناسایی جنوبی البرز ةمنطق قزوین،
 ـ اکولوژیـک  یریـز  برنامـ   بایـد   ابتدا داد نشان نتایج است. شده منطق  نقش رتغیی و آن زیستی حیا  شدن بحرانی باعث کشور سیاسی
 بـ   اقـدام  قـزوین  ةمنطقـ  نگـی فره انسجام عدم ب  توج  با و گیرد صور  فضایی ةتوسع و یریز برنام   تصیییا  یمبنا منزلة  ب محور
 شـرای   بـ   توج  با را عیلکردی پیوند هم مناطق از برآمده اقتصادی مناطق باید سپس شود. ای منطق  واییحکیر طریق از بخشی هویت

 ایـران  سیاسـی  خـا   شـرای   بـر  بنا فراملی سطح در گرایی نومنطق  نگرش کاربست اگرچ  .دکر دهی جهت و تقویت منطق  اکولوژیک
 ةمنطقـ  بـ   بخشـی  هویـت  و آب( )منـابع  اکولوژیکی بحران کاهش منظور ب  محلی و ای منطق  سطح در آن کاربست نیست، پذیر انامک

 .کند می جلوه ناپذیر اجتناب امری قزوین شهری

 واژگانکلید

 عیلکـردی،  شهری ةمنطق ی،فرهنگ ـ  طبیعی شهری ةمنطق ارتباطی، شهری ةمنطق سیاسی، ـ اداری شهری ةمنطق واقعی، و بنیادی کنام
 .گرایی نومنطق 

                                                                                                                            
 مسئول: نویسندة رایانامة e_abasi@sbu.ac.ir 

 آمایش سرزمین

 1401پاییز و زمستان ، دوم ، شمارة14دورة 

 )پژوهشی( 651-677ات صفح

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

mailto:e_abasi@sbu.ac.ir
http://jtcp.ut.ac.ir/
http://jtcp.ut.ac.ir/


652   1401 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 14آمایش سرزمین، دورة 

 

 مقدمه

 خلـ   برای سیاسی و، اقتصادی فرهنگی،ـ  طبیعی هایفرایند کردن سازگار معنای به ازاند چشم مفهوم

 تجدیـد  از ثرأمتـ  شـهری  منـاط   متنوع ازهایاند چشم ظهور .(Steiner 2011) است جدید قلمرو یک

 ازانـد  چشـم  تبلـور  باعث هافرایند از یک هرة غلب هک چنان؛ است بوده فضا تولید در هافرایند ساختار

 بعد یرسم طور به یشهرة منطق شناخت و مطالعه(. Lefebvre 1974; Harvey 2000) دشو می خاصی

بـا   یشـهر  ةمنطق های طرح .شد آغاز ،كایمرا و انگلستان رینظ ،افتهی توسعه یکشورها از 1950 ةده از

ـ فعال و تیجمع پارامتر دو نیب تعادل جادیا ه منظورب شهرها، ییفضا ةتوسع و رشد به توجه هدف  تی

 ازهایانـد  چشم خود تكوین طی شهریة منطق (.11 :1382 دادروان) گرفتند قرار توجه مورد فضا، در

 بلـو   و فضـایی  تبلور که است کرده تجربه خود درون را ها جریان و ،عملكرد ،فرایند فرم، از متنوعی

 چنین در .(Davoodi & brook 2020; Ravetz 2020) تاس یافته ها منطقهـ   هرش در را خود عملكردی

 درون بلكه ؛اند مغشوش نه و جدا نه «سیاسی» و ،«اقتصادی» ،«طبیعی» ،«فرهنگی» هایفرایند ای، زمینه

 یـک ه منزلة ب خود مستقل تاریخی هویت حفظ با و اند شده تنیده هم در شهری ةمنطق ازهایاند چشم

 ند.ا هکرد پیدا نمود شهریة منطق در یافته امانسج کل

 الگوهای بودن التقاتی همچنین و ایران در محور ـ شهر مناط  حقیقی ماهیت درک حاضر حال در

 بـه  را ای منطقه و شهری انریز برنامه  عملی و علمیة عرص دو در که استموضوعی  ای منطقهـ  شهری

 توانـد  مـی  شـهری ة منطقـ  تكـوین  سیر بررسی ارتباط همین در .است کرده درگیر خود با یجدّ طور

 از تـا  کنـد  فـراهم  ای منطقـه  و شـهری  مـدیران  و ،انگـاار  سیاسـت   ان،ریز برنامه  برای درستی نگرش

 کنند. جلوگیری کشور مناط  و شهرها نابهنجار ازهایاند چشمة توسع و گیری شكل

 موقعیـت  .اسـت  کشـور  طحسـ  در راهبـردی  موقعیـت  دارای قزوین شهری ةمنطق میان این در

 ونقـل  حمـل  و ارتبـاطی  فعـال  و اصـلی  های شبكه از یكی روی قرارگیری با منطقه این جغرافیایی

 هـای  خوشـه  وجـود  کشـور،  سیاسـی  پایتخـت  با جواری هم اروپا(، ـ  ایران ترانزیتی )محور کشور

 و مهم های قطب زا یكی ... و ،مناسب کار نیروی به دسترسی کشاورزی،ة بالقو های قابلیت صنعتی،

 :1387 البـرز ة توسـع  و آمایش مشاور )مهندسین شود می محسوب کشور در فعالیت و زیست بارز

 توزیـ   در تعـادل  عـدم  چـون  هـایی  چـالش  دچـار  نیقـزو  شهریة منطق حاضر حال در لیكن (.3
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 و پوراحمـد ؛ 43 :1395 همكاران و بابایی؛ الف و ب1397  همكاران و )عباسی فعالیت و جمعیت

 فضـایی،  هـای  نـابرابری  (،40 :1385 فـر  بـدری  و شـورمی  ؛ 26 :1390 اینانلو؛ 59 :1394همكاران 

 بـه  توجـه  عـدم  و ،محـدود  اکولـوییكی  هـای  عرصـه  ظرفیـت  بـه  فشار فضا، اتالف و گسیختگی

 فضـایی  سـازمان  در ها جریانة شبك ماندن مغفول آن تب  به و عملكردی های مرزبندی و پیوندی هم

 ای منطقـه ة پهن در فضا از برداری بهره کارایی عدم و توسعه ناپایداریوضعیت  این هکاست  موجود

 است. شده موجبرا  قزوین

 پژوهش االتؤس و اهداف

 ایـن  کلیـدی  موضـوع  ازاند چشم چهار اساس بر آن واکاوی و شهریة منطق تكوینفرایند  شناخت

 و هـا  ویژگـی  به توجه باکه  است الؤس این به پاسخ دنبال به پژوهش این ،ادامه در است. پژوهش

 کنـد   مـی  تبعیت تكوین سیر این از قزوین شهری ةمنطق آیا شهریة منطق ازاند چشم هر های لفهؤم

 است  دیده خود به را ازهااند چشم از یک کدام قزوین شهریة منطق کنون تا

 پژوهش ةپیشین

 اهمیـت  حـازز  منطقهـ  شهر فضایی الگوی ارتباطیـ  گرهی مناط  به شهریة منطق تكوینفرایند  در

 آیـد  می شمار به مناط  مقیاس در ها پدیده تحلیل برای مطلوبی بستر یمؤثر نحو به الگو ایناست. 

(Turok 2009) از برآینـدی  مثابـة  بـه  ایـن  از پـیش  که منطقهـ  شهر فضایی الگوی ارتباط این در و 

 منزلـة  بـه  ،ویكـم  بیسـت  قـرن  آغـاز  در شـد،  مـی  تلقـی  سیاسـی  ـ اقتصـادی  هایفرایند ترین عمی 

ـ  فضـایی  هـای  یگاار سیاست  و ها تحلیلو  فضایی یریز برنامه  واحد ترین مطلوب رفـت   شـمار ه ب

(Wren 2009). ـ  شـهر  شكل ،2005 سال در «منطقهـ  شهر یازهااند چشم» عنوان با پژوهشی در 1پار

 دروی  همچنـین  .بررسی کرد آن ای همنطق نیب تعامل و ای منطقه ساختار گرفتن نظر در بارا  منطقه

 هـدف  کـه  انجام داد« فضایی سازمان در تضاد مانند به منطقه و شهر» عنوان با پژوهشی 2015 سال

 منظـر  سـه  از فضـایی  سـازماندهی  های شیوه نظر از منطقه و شهر بین  مهم های تفاوت شناسایی آن

در نظـر گـرفتن    ،دوم ؛مسـتقل  هـای  ودیتموجمنزلة  به منفردة منطق و منفرد شهرمقایسة  اول، :بود

                                                                                                                            
1. Parr 
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 سیسـتم  بـا  مقایسـه  در شهرها سیستم بهتوجه  ،سوم ؛دارد قرار آن در که ای منطقه با رابطه در شهر

« مقیـاس  تغییـر  سیاست و منطقهـ  شهر تجسم» عنوان با پژوهشی (2020) بروک و 1داوودی .مناط 

 از زیمتمـا  تجسـمی  کنـد  یمـ  اسـتدلل  لسـتان انگ در شهر شدن یا منطقه بر هیتك با که دادند انجام

 یكـ ی اسـت:  شـده  یعـاد  شـكل  دو  یطر از شهرمحور و یاقتصاد یفضاها منزلة به مناط ـ شهر

ـ ا یاسـ یمق تیـ موقع کردن یمنطق  و دیكسـونا  آن. ییفضـا  یمرزهـا  نیـی تع یگـر ید و جسـم ت نی

 در منطقـه ـ شهرـ  ازنـد ا چشم و یگرن هندیآ :ندهیآ مجدد تجسم»پژوهشی با نام  (2020) همكارانش

 کردند بررسی را یشهر ةمنطق تكامل یچگونگ مفهوم و در آن دادند انجام «پراکنده حكومت عصر

 2راوتـز  .کردنـد  مطـرح  ،ینگـر  هنـد یآ و ازانـد  چشم جمله از ،یشهر ةندیآ نقش یبرا را یسؤالت و

نوشـت   پایدار زیست طمحی برای یكپارچه یریز برنامه  :2020ـ منطقة شهر عنوان با کتابی (2020)

 طریـ   از را پایـدار  شهریة آیند از ازیاند چشم پرداخت و منچسترة منطقـ شهر تحلیل به و در آن

ة حـوز  در داخلـی  مطالعـات  1 جـدول  در .دکر ارازه منطقهـ شهر کلة یكپارچ استراتژیک مدیریت

 .است شده گردآوری منطقهـ شهر و منطقه

 داخلیهای  پیشینة پزوهش .1 جدول

 نتایج روش سال نویسنده نوانع

 بسط ةمثاب به منطقهـ هرش
 یشهر ةبافت

 1398 و همكاران دلیل

 ةدربار یحیتوض ارازة دنبال به منطقهـ شهر از خوانش نوع نیا 
 در اطراف به شهر شدن دهیکش و شهر شدن تكه تكه و یگسستگ
 و یساختار و ینهاد ابعاد در را آن و است یدار هیسرما ریاخ دوران

 .دانسر می آن یِسویگ
 فضایی محدودة تعیین
 برای منطقه ـشهر

 نواحی و تهران شهر نالک
 پیرامونش

و نزادگا شریف
 فرزانه فتحی

1395 
 تحلیل
 تطبیقی
 

 ردیكعمل ردپای دهندة نشاناطرافش  نواحی و تهران شهر نالک
  منط بر مبتنی هفتگی و روزانه های ریانج از برآمده تهران شهری نالک

 و ،سیاسی کالبدی، های دودیتحم و ها بندی تقسیم از فراتر یفضای
 .است اداری

 فضایی ماهیت
 در شهرمحور های سرزمین

 ؛ چهارای منطقه یریز برنامه 
 بر نگاهی با فضایی ةپدید
 تهران شهر نالک

 و موسوی
 فرزانه فتحی

1395 
 تحلیل
 تطبیقی

 عملكردی یشهر ةمنطق و ،منطقه ـشهر شهری، نالک ةمنطق مفهوم سه
 ،تهران شهر نالک اطراف نواحی برای فضا از گوناگونی های مقیاس در

 .شوند می سازی بهینه و پایر تعریف قبول، قابل مفاهیم مثابة به

                                                                                                                            
1. Davoudi 
2. Ravetz 

https://www.amazon.com/Joe-Ravetz/e/B001K85LC8/ref=dp_byline_cont_book_1
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 نظری مبانی

 الگوهـای  از بیشـتری  درک کـه  (3گـدس  ،2ابرکرامبـی  ،1)هـاوارد  متفكرانی 1940 تا 1900 سال از

 تر بزرگ مقیاس در یریز برنامه  مؤثر شهری یریز برنامه  دریافتند تدری  بهداشتند  شهرمحور فضایی

 چنـدین  مقیـاس  حتـی  یـا  آن پیرامون روستایی محیط و شهر مقیاس یعنی ـ است شهری مقیاس از

 :Hall 2005) دهـد  می تشكیل را ها آن بین روستایی محیط و پیوند هم شهرهای از ای دسته که شهر

 تلقـی  سیاسـی  ـ اقتصـادی  هایفراینـد  تـرین  عمی  از برآیندی این زا پیش که منطقه مفهوم و ـ(55

 مختلـف  هـای  دوره در و اسـت  گرفتـه  خـود  به متنوعی های نقش و ها شكل (Wren 2009) شد می

 در برجسـته  پردازان نظریه فراتحلیل جدول ارتباط این در .است بوده مختلف های یریز برنامه  مرکز

 شـهری ة منطقـ  تـاریخی  لحـا   از اساس این بر است. شده ارازه اجغرافی در فضایی پارادایمة حوز

 (.2 )جدول است دیده خود به را ازاند چشم چهار

 پردازان نظریه فراتحلیل .2 جدول

 ازاند چشم مفهوم نظریه پردازان نظریه

 هاکل؛ (1882) راتزلو  داروین

 (1841) کهل ؛(1879)

 (1952) یوری؛ (1980) باستیه

 باروز؛ (1938) فوردمام ؛(1920) گدس

 (1928) ساور؛ (1923)

 ،1993 ،1989) دیلی؛ (1970) استرانگ

 (1973) کول و فریمن؛ (1973

 محیطی جبر اول موج

 

 فرهنگی اکولویی دوم موج

 

 پایدارة توسع سوم موج

 انسان بر محیطة غلب

 

 محیط و انسان تعامل

 

 خطر به و محیط بر انسانة غلب

 زیست محیط افتادن

عی
طبی

 ــ 
گی
رهن
ف

 

؛ (1991) بارلو؛ (2001 ) هنتن

 (2000) ساویچ

 و فیزیكیة توسع اول موج

 بزرگ شهرهای از تمرکززدایی

ة ده) گرایی منطقهدوم  موج

 (1960ـ  1950

 

 به )بال مدیریتی سنتی نگرش

 پایین(

 سیاسی تفرق بر چیرگی

 سازی( )یكپارچه

 )افقی( بال به پایین نگرش

ری
ادا

 ـ 
سی
سیا

 

                                                                                                                            
1. Howard 

2. Abercrombie 

3. Geddes 
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 پردازان نظریه فراتحلیل .2 جدولدامة ا

 ازاند چشم مفهوم نظریه پردازان نظریه

 (1829) تونن

 (1909) وبر

 (1933) کریستالر

 (1944) لوش

 (1962) چورلی

 کشاورزی مكان ةنظری

 صنعتی مرکزی مكان

 مرکزی مكان ةنظری

 عمومی مكان ةنظری

 (وار نظام) سیستمی رویكرد

 مراتب سلسله

 مرکزپیرامون

 اقتصادی های بخش بر تأکید

 و ،صنعت ،کشاورزی

 خدمات

دی
كر
مل
ع

 

 (1926) داگالس و فریدمن

 (2007) رلنو

 (1989) کاستلز

 (1995) بتن

 (2006) لسجر

 فروستر؛ (2000) کاپلو

(2001) 

 (1993) سالن و کاماگنی

 (2010) و همكاران تیلور

 (2020) همكاران و دیكسونا

 یا منطقه شبكة

 تا 1970 ةده) ییگرا نومنطقه سوم موج

 کنون(

 روزانه های یبند منطقه

 ها جریان فضای

 شبكه ساختار رد افزایی هم تعامالت

 ای شبكه نظام در کانونی نقاط

 ای شبكه نظام در مشارکتی رفتار

 ای شبكه ساختار در مراتب سلسله

 ای شبكه ساختار در دوگانه های سیستم

 مشارکتیة نظری

 ارتباطیة نظری

 گرایی منطقه ـ شهر

 ابعادهمة  در شدن جهانی

 IT انقالب

 مشارکتی نگرش

طی
تبا
ار

 

 

 فرهنگی ـ طبیعی ازاند چشم

 هـا  سـرزمین  فرهنگـی  و جغرافیـایی  هـای  واقعیت با عمیقی پیوند شهریة منطق ازاند چشم نخستین

 .اسـت  خوان هم پایدارة توسع و ،فرهنگی اکولویی محیطی، جبر های نگرش با ازاند چشم این دارد.

 کـه  هاسـت  آن میان اکولوییكی روابط و ،انسان مقر، و موق  ازاند چشم اینة سازند و بنیادین صولا

 در شـهر  تولـد  اولة جنب :دارد اهمیت جنبه دو از ازاند چشم این .است پایداری و تعادل نهایت در

 گیـری  شـكل  در طبیعـت  تـاریخی  نقـش  عبـارتی  بـه  یا تاریخی( مستقل )هویت خود طبیعی بستر

 ;Bastie 1980) مقر و موق  چون مفاهیمی و سنتی شهری جغرافیای نگرش از که هاست ونتگاهسك
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George 1952،) وهوا آب (Huntington 1915،) ،گرفتـه  بهـره  مورفولویی و ،کارکرد شكل، وسعت 

 یبقـا  و حیـات  حفـظ  در محیطـی  زیسـت  بعد به توجه ضرورت دومجنبة  (؛1389 )شكویی است

وسـیلة   به پایدارة توسع به محیطی جبر از گاارة مرحل است. کنونی مقط  در انسانی های سكونتگاه

ة اندیشـ  ةنویددهنـد  انسان نقش چربش با محیط و انسان تعامل مفهوم با فرهنگی اکولویی رویكرد

 در پایـدار ة توسـع ة نظریة اراز به روند اینة ادام است. بوده محیط جان در نامحدود رشدة حریصان

 شـهرهای  آرمـان  بـه  بازگشـت  رو این از .دش منجر، زیست محیط حفظ هدف با ،بیستم قرن اواخر

ة پای بر محلی ابعاد با ... و ،3نوشهرگرایی ،2شهر بوم ،1سبز شهر چون اصالحاتی با محورـ  اکولوییک

 سند ایران در (.Harvey 2000) است همراه اکولوییكی منط  و ،سیاسی مساوات اجتماعی، عدالت

 )نـه  مراکـز  فیزیكـی  مجـاورت  اصـل  بـر  تأکیـد  اسـتان،  هـر  سیاسی مرزهای حفظ با ملی کالبدی

ـ آبخ ةحوضـ  کیـ  ءجز) طبیعی همگونی وجود عملكردی(،  تعـادل  وجـود  فرهنگـی،  و باشـند(  زی

 اسـت؛  کـرده  تقسـیم  طبیعـی  کالن ةمنطق دَه به را رانای کالن مناط  از یک هر تیجمع و مساحت

اسـت   زنجـان  و ،قـم  قزوین، تهران، سمنان، شهری نقاط شامل که جنوبی البرز طبیعیة منطق مانند

 (.1378 ایران معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات )مرکز

 اداریـ  سیاسی شهریة منطق ازاند چشم

 مـورد  مختلـف  اشـكال  بـا  امروز تا قدیمی شهرهای گیری شكل زمان از اداریـ  سیاسی ازاند چشم

 قـدرت  روابـط  در نـابرابری  تبلور و تجلی شهری مناط  ازاند چشم این در است. گرفته قرار توجه

 هـا  آن ةتوسـع  و رشـد  برای مدیریتی نهادهای و ساختار طری  از شهری مناط  سیاسی نظام .است

 فرمولـه  بـرای  مـدیریتی ـ  سیاسی ساختار های تالش ترین ابتدایی شاید کند. می یریز برنامه  به اقدام

 شـهرهای  سـری   رشـد  کـه  هنگـامی  بـود.  19 قرن اواخر در شده ساخته شهر از فراتر روابط کردن

 ,Neuman 2009; Parr 2015) شـد  شـهر  قـدیمی  مفاهیم و مرزها یدنکش چالش به موجب مریكاا

2007; Ache 2000; Healey 2009) منظور به .بود همراه سیاسی تفرق یجدّ چالش با ابتدا همان در 

                                                                                                                            
1. green city 

2. eco-city 

3. new urbanism 
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 مطرح 2گرایی منطقه عنوان با 1سازی یكپارچه پارادایم 1960ـ  1950ة ده از سیاسی تفرق بر چیرگی

 سـازوکارهای  ایجـاد  بـا  اسـت  معروف 3نوین گرایی منطقهة دور به که 1980ة ده از بعدة دور .دش

 ،حكومـت  تجارت، بخش با متنوع شراکتی در و عمومی و خصوصی بخش بین ای منطقه همكاری

 ;Heton 2001; Miller 2002) شـد  ازانـد  چشـم  ایـن  تكامـل  باعـث  محلـی  اجتماعات های گروه و

Barlow 1991; Savitch & Vogel 2002a, 2002bو یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در یادشـده راینـد  (. ف 

 مـدیریتی  جبـر  بـا  ایران، مانند ،رانتی سیاسی اقتصاد با کشورهایی در اما .است شده مطرح صنعتی

 رسـمیت  خـود  بـه  ای منطقـه  عالیـ   و عملكردی پیوندهای گرفتن نادیده و پایین( به بال )نگرش

 یـک  منزلـة  بـه  شـهری  مـدیریت  منظر این از کند. می پیدا نمود سیاسی تفرق صورته ب و دهد می

 در نفتـی  سرشـار  درآمـدهای  تمرکز و دیرین های سنت نیست. شده شناخته دولت از مستقل سطح

 )اقتصـادی،  جامعـه  اصـلی  هـای  حـوزه  همـة  در دولتـی  بخش تسلط موجب مرکزی دولت دست

ـ  نیز را شهرها محلی ةادار و شده فرهنگی( ،سیاسی اداری، اجتماعی،  بیـنش  و رویكـرد  اسـاس  رب

 هـای  نگرش و «شهری حكمروایی» فقدان در دولتی های مانفر و نهاده بنا بال از« شهری حاکمیت»

 عمـومی  حـوزة  تضـعیف  بـا  و درآورده دولتی کنترل تحت را شهرها مدیریتی فضای شهروندمدار

 واقـ   رد .(10 :1389 عظیمـی  و )صـرافی  اسـت  داده کـاهش  را محلـی  منـاب   بسـی   و ابتكارات

 (.1 )شكل است نگرشی چنین یندآبر روستا و ،شهر دهستان، بخش، شهرستان، استان، تقسیمات

 
 (یسندگاننو :أخذ)م یادارـ  یاسیس یشهر ةمنطق .1 شکل

                                                                                                                            
1. consolidation 

2. regionalism 

3. new regionalism 



 659 ... ازاند چشم چهار :شهری منطقة تکوینفرایند  واکاوی

 1عملکردی شهریة منطق ازاند چشم

 ینعتصـ  یکشورها یاصل ةمشخص و محورـ  صنعت اقتصادیفرایند  از برآمده عملكردی شهریة منطق

ـ فعال تمرکز به منجر آن جةینت در که( Bourdeau-Lepage 2002است ) بیستم قرن در  ت،یـ جمع هـا،  تی

 .(Gaussier et al. 2003, 253 از نقـل  ،1384 زبردسـت ) اسـت  شـده  ییفضـا  شدن یقطب و ،عملكردها

 ایـن  ابـد. ی مـی  مفهـوم  2مكانی های نظریه در مهم نگرش سه تالقی از ازاند چشم این عملكردی ماهیت

 کریسـتالر  پیشـنهادی  چارچوب همچنین و پیرامون( بر مرکزآثار ) 3تونن ون زمین اقتصاد مدل ها نظریه

 & van den Berg et al. 1982; Cheshireاست ) مرکزی های مكان برای مرکز( بر پیرامونآثار ) 4لوش و

Hay 1989; Hall & Hay 1980; Klaassen et al. 1981 .)عملكردی اقتصادی ةناحی نظریه سه این یندآبر 

 در داد. نـام  تغییـر  عملكـردی  شهری ةمنطق به اروپا در مفهوم این بعدها گرچهاست؛  غربی اروپای در

 شـهرداری  یـا  محدوده آن ،ددا انجام( 2002) برونل که ،اروپایی کشور شش شهری مناط  از ای مطالعه

 بـه  کـار  برای آن شاغل نیروی درصد 10 حداقل که است شده محسوب عملكردی شهری ةمنطق جزء

 بسـیار  را جدیـد  فضـایی  هویـت  این گسترة مبنا این بر محاسبه کنند. می سفر مرکزی شهر کالن یا شهر

 نظـری  ارزش (.Organization for Economic Co-operation and Development 2012) سازد می وسی 

 قلمـرو  و شـده  ساخته شهری ةناحی بین وندهایپی ساختن برجسته برای آن توانایی در مفهوم این واقعی

 بـین  آونگی سفرهای حسب بر عملكردی شهریة منطق قلمرو تعیین(. Parr 2007: 383) است پیرامونی

 (.Hutchinson 2009: 510) گیرد می صورت مرکزی های مكان و مسكونی نواحی

 
 (سندگانینو :أخذ)م یعملکرد یشهر ةمنطق .2 شکل

                                                                                                                            
1. functional urban region 
2. location theory 

3. Land-economics model of Von Thunen 

4. Framework proposed by Christaller and Losch 
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 منطقه(ـ  )شهر 1ارتباطی شهریة منطق زااند چشم

 و شـهری  یریـز  برنامه  فضای رد غالب رویكرده منزلة ب 1990 ةده از ارتباطی یریز برنامه  رویكرد

 دو بخـش  الهـام  چـارچوب  مـاس  هابر یارتباط کنش یةنظر .(Pose 2008) آید می شماره ب ای منطقه

 سـال  در فورسـتر  جـان  را آن یـة اول یبنـد  ورتص که 2یارتباط ریزی برنامه یة نظر (الف :شد نظریه

 یافـت  تكامـل  یو یبعـد  آثـار  در و ارازـه کـرد   3قدرت با مواجهه در ریزی برنامه  کتاب در 1989

(Forester 1989 و )در یلیه یپتس را آن یبند صورت که 4همكاری بر یمبتن ریزی برنامه  یةنظر (ب 

ة شـبك  طـرح  بـا  یارتبـاط  ریـزی  برنامه  یةنظر رو این از .دکر ارازه نام همان به یکتاب در 1997 سال

 چـون  مفاهیمی ةنویددهند (Castano 2000: 242-238) جهانی تا محلی مختلف سطوح در ها جریان

 فضای 8کاستلز مانوزل آنچه یا (Pose 2008است ) 7وزن بی اقتصاد و، 6جغرافیا پایان ،5فواصل مرگ

 ریـزی  برنامـه   یـة نظر دیگـر  سوی از .(Hall 2009) نامید (کالها ،اطالعات مردم، جریان) 9ها جریان

 و خردگرایانـه  هـای  نگـرش  از گـرفتن  فاصـله  باکه  است آندر پی  هیلی یمساع کیتشر بر یمبتن

 ازعبـارت اسـت    کـه  حرکـت کنـد   محورـ  اجتماع های نگرش سوی به پیشین های دههة فردباوران

 (.446 :1388 پور دانش و )عبدی یریز برنامه  در محلی مقیاس بر تأکید با بال به پایین هایفرایند

 اطـالق  عمـودی  و افقـی  ةتنیـد  درهـم  ارتباطـات  از ای شـبكه  به ارتباطی شهری ةمنطق بنابراین

اسـت   اقتصادیـ  سیاسی ساختار تجدید حاصل و دارد متغیری و مبهم شدت به مرزهای که شود می

(Amin & Thrift 2002; Amin 2002; Massey 2005; Graham & Healey 1999; Macleod & 

Jones Healey 2004, 2007, 2009; Marston & Jones 2005.) ة منطقـ  تكامـل فراینـد   در رو این از

 اهمیـت  حـازز  10گرایـی  نومنطقـه  مفهـوم  پیـدایش  ،ها منطقهـ شهر قالب در گرهی، مناط  به شهری

 محلی نفعان ذی و بازیگرانهمة  میان ای منطقه همكاری سازوکارهای ایجاد با گرایی نومنطقه .است

                                                                                                                            
1. relational urban region  
2. communicative theory of planning 
3. Planning in the Face of Power 
4. collaborative planning theory 
5. death of distance 
6. end of geography 
7. weightless economy 
8. Manuel Castells 
9. space of flows 
10. neo-regionalism 
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 :Reggiani & Rietveld 2010: 1; Meijers 2007) شـود  مـی  محلـی  مناب  بسی  و 1افزایی هم باعث

247; Batten 1995: 319 فضـایی  هـای  پدیـده  مطلوب حكمروایی برای مناسبی بستر که نحوی به(؛ 

 (.Turok 2009) آید می شمار به مناط  مقیاس در

 ای منطقـه  و شـهری  جهـانی مباحـث   در ازانـد  چشـم  چهـار  هـای  ویژگی و تعریف به توجه با

 است. شهری مناط  انواع ممیز فصل 3شده در جدول  های درج لفهؤم

 
 (سندگانینو :أخذ)م ارتباطی شهری ةمنطق .3 شکل

 شهری ةمنطق ازهایاند چشم تکوینیهای  لفهؤم .3 لجدو

 مفاهیم ازاند چشم
 یفضایی الگو

 کاندید
 سنجش های شاخص

ـ  طبیعی ازاند چشم

 فرهنگی

 تعامالت انسان، مقر، و موق 

 انسجام ،محیط و انسان بین

 فرهنگی

ة منطق

 محور اکولوییک
 ای منطقه هویت اکولوییكی های تحلیل

ـ   سیاسی ازاند چشم

 اداری
 نهادیـ  یساختار تحلیل استان مدیریتی مراتب سلسله

 شهرها اقتصادی دپایر عملكردی ازاند چشم
 شهری منطقه

 عملكردی
 کال جریان روزانه، سفر جریان الگوی

 ارتباطی ازاند چشم
 حكمروایی ها، جریان فضای

 گرایی نومنطقه ای، منطقه
 منطقهـ شهر

 نظام پایری، رقابت محلی، مناب  بسی 

 ای شبكه

                                                                                                                            
1. synergy 
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 مطالعه مورد قلمرو و محدوده

 ادامه در ندارد مستقلی و مشخص مقیاس عمل و سیاستة صعر در شهریة منطق اینكه به توجه با

 .دشـ  قـزوین  شـهری ة منطقـ  مـرز  واکاوی به اقدام کال و سفرة روزان آونگی های جریان اساس بر

 عمـل  مـالک  اسـتان  سیاسـی  مرزهای بر منطب  کال و روزانه سفر تعاملی اطالعات شود می یادآور

 شهرسـتان  سه بر منطب  قزوین شهریة منطق قلمرو دهد می نشان 4 شكل که طور همان است. بوده

 شـهری  نقـاط  واست  استان( )مرکز قزوین شهر با شهریة منطق مرکزیتو  آبیک و البرزو  قزوین

 قلمروهـای  کشـیدگی  دارند. قرار آن پیرامون محمودآباد و ،شریفیه بیدستان، اقبالیه، محمدیه، الوند،

 سـمت  ایـن  در توسـعه  تمایـل  و ارتباطـات  از که است مشهود کامالً تهران سمت به محدوده این

 ـ تهـران  ترانزیتـی  کریـدور  بـر  قرارگیـری  با قزوین شهریة منطق ،دسترسی لحا  به .حكایت دارد

 شـده  محـدوده  ایـن  مرکزیـت  تقویت موجب که داراست استان سطح در را دسترسی بهترین تبریز

ة محـدود  دشـ  مشـخص  قزوین استان دستیفرا اسناد فضایی قلمرو بررسی با شود می یادآور .است

 حیـث  ایـن  از کـه  است قزوین شهریة مجموع مرزهای بر منطب  حاضر پژوهش در شده شناسایی

 .است توجه قابل

 
 (1397 همکاران و عباسی خذ:مأ) قزوین شهری ةمنطق ةمحدود .4 شکل
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 تحقیق ابزار و روش

 در شـد.  استفاده )اسنادی( ثانویه های داده یلتحل روش از نظری مبانی بخش در حاضرپژوهش  در

 و ثانویـه  هـای  داده تحلیـل  روش قـزوین،  شـهری ة منطق موجود وضعیت تحلیل و شناخت بخش

 کـاربردی ـ  بنیـادی  حاضر پژوهش ماهیت، به توجه با .به کار رفت زمان هم طور به پیمایشی روش

 ازانـد  چشـم  چهـار  و شهریة منطق تكوین سیر بررسی به ای توسعه و تحلیلی سطح دو درو  است

 متـون  از فراتحلیلـی  شـهری ة منطقـ  ازهایاند چشم یبررس در نیهمچن است. پرداخته آن بر مبتنی

 تشـریح  بـه  سپس .گرفت صورت جغرافیایی مكاتب و ،محیطی های فلسفه اکولویی، علم با مرتبط

ة مطالعـ  نیـز  و یمایشـی پ صـورت  به اطالعات گردآوری ةنحو شد. پرداخته ازهااند چشم از یک هر

 در شـد.  استفاده Gis افزار نرم در فضایی آمار از وتحلیل تجزیه برای .دبو مدارک و اسناد ای کتابخانه

 ةرمجموعـ یز کـه  شـد  اسـتفاده  مـوردی  ةمطالعـ   یـ تحق روش از شـهری  ةمنطق تبیین برای نهایت

 نظـر  در مـوردی ة طالعمه منزلة ب قزوین شهریة منطق (.107 :1391 )کرسول است یفیک های روش

 شود. می ارازه Gis افزار نرم در نقشه صورته ب ها تحلیل خروجی شد. گرفته

 پژوهش در کاررفته به آماری های روش و ،ها شاخص ها، مؤلفه .4 جدول

 ها داده تحلیل های سنجه شاخص ازاند چشم

ـ  طبیعی ازاند چشم

 فرهنگی
 اکولوییكی میدان تحلیل

 طبیعی های ندیب منطقه بنیادی کنام

 سطحی آب و زیرزمینی آب مناب  واقعی کنام

 طبیعی های ویژگی مقر و موق 

ـ  سیاسی ازاند چشم

 اداری
 مدیریتیـ  نهادی ساختار بررسی سیاسی تقسیمات نظام مدیریتی سطوح

 عمومی ونقل حمل لیوسا تنوع آونگی های جریان مشترک کار بازار نواحی عملكردی ازاند چشم

 ارتباطی ازاند چشم

 ها جریان فضای

 ای شبكه روابط وجود

 پایری رقابت

 سرمایه، جریان

 اطالعات

 ها نومنطقه

 اطالعات و سرمایه های داده
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 تحقیق یها یافته
 قزوین شهریة منطق فرهنگیـ  طبیعی ازاند چشم بررسی

 موق  شد. شناسایی تتعامال و ،انسان مقر، و موق  ةلفؤم سه از،اند چشم این نظری مبانی اساس بر

 ایـن  کـه  معنـا  بـدین  ؛اسـت  چهارراهی نامتجانس جغرافیایی مناط  از قزوین شهریة منطق مقر و

ة جـاد  اصـلی  مسـیر  بـر  قرارگیریبا  واست  قزوین دشت با البرز جبال سلسله برخورد مرز منطقه

 مقـر  علـت  بـه  .اسـت  گرفتـه  خـود  به ای ویژه مزیت کشور سیاسی پایتخت با مجاورت و ابریشم

 بـا  منـاط   از جمعیـت  جـاب  عامـل  یـک  همیشـه  منطقـه  این در اقتصادی حیات نوعت نامتجانس

 گیـری  شـكل  و تهـران  شدن پایتخت با گاشته قرن طیفرایند  این .است بوده مختلف های فرهنگ

ة منطقـ  کـه  طوری ؛است گرفته خود به بیشتری شدت البرز( صنعتی )شهر ایران صنعتی شهر اولین

 مختلـف  هـای  قومیـت  از نامنسـجم  و ناهمگون فرهنگی ساختار با جمعیتی از مملو ینقزو شهری

 است. ...( و ،لر،گیلكی کرد، )ترک،

 این بنیادی کنام البرز، های کوه رشته جنوبیة دامن در قزوین شهریة منطق شدن واق  به توجه با

 از واقعـی  کنـام ة محدود ینتعی برای همچنین شد. گرفته نظر در جنوبی البرز طبیعیة محدود منطقه

 نقـش  1.شـد  اسـتفاده  عملكـردی ـ  فضایی کنام و ،ای تغایه کنام طبیعی، یا زیستی کنام شاخص سه

 محـیط  بـا  انسـان  تعـامالت  برابر زنده موجود تعامالت و ،مقر و موق  برابر زیستگاه کارکرد، برابر

 را متعـدد  شهرهای برای زیست امكان که گسترده طبیعیة منطق )یک 2بنیادی کنام شامل کنام .است

 است. شده( ساخته شهرة محدود) 3واقعی کنام و کند( می فراهم

                                                                                                                            
 از بعـد  ایـن  توصـیف  بـرای  مفهـوم  تـرین  نزدیـک  اکولویی علم در آشیان یا 1کنام و 1اکولویی میدان مفهوم ارتباط این .1

 زنـده  موجـود  کهاست  تعامالتی و 1زیستگاهو  نقش معنای به اکولویی علم در کنام .است فرهنگیـ   طبیعی ازاند چشم

 کنـام   یدق قلمرو نییتع یبرا .(Odum 1913, 1983; Elton 1927; Grinnell 1917-1928) دارد اکوسیستم یک در

 انی)آش ییفضا نایآش شامل یكیاکولوی دانیم مختلف ةجنب سه شود. یم گرفته کاره ب یكیاکولوی دانیم مفهوم شهر هر

اســت  (یتعــامالت ی)فضــاها یچندبعــد انیآشــ ،زنــده( موجــود یاتیــح یازهــای)نای  هیــتغا انیآشــ ،(یســتیز بســتر

(Hutchinson 1957; Battail 1997; Brillouin 2004.) 
2. fundamental niche 

3. realized niche 
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 و کـارکرد و  حیـاتی  نیازهـای  لحا  از را شهر یک اکولوییكی میدانکه  شود می استنباط چنین

 .دهد می قرار بررسی مورد دیگر شهرهای با تعامالت

 
 قزوین شهری ةمنطق ای هتغذی و ،عملکردی واقعی، بنیادی، کنام .5 شکل

 مرزهـای  بـر  منطبـ   تقریباً قزوین شهریة منطق واقعی کنام آب، مانند ،طبیعی فاکتور بررسی با

 و قـزوین ة محـدود  بـین  کـار  آونگی جریان اساس بر عملكردیـ  فضایی کنام .است استان سیاسی

ة منطقـ  داخلـی  شبخـ  بـر  که است چاه حفر نقاط اساس بر آب ای تغایه کنام شد. شناسایی تهران

 (.5 شكل) است متمرکز شهری

 قزوین شهریة منطق سیاسیـ  اداری ازاند چشم بررسی

 یهـا  یژگـ یو یدارا دیربـاز  از نیقزو ةمنطق شد اشاره فرهنگی ـ طبیعی ازاند چشم در که طور همان

 و تهسـاخ  یمـ  زیمتما جوار هم ینواح ریسا از را آن که بوده یخاص یاسیس و ،ییایجغراف ،یاجتماع
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ـ ا از اسـت.  بـوده  هـا  حكومت توجه مورد همواره حال عین در  ماتیتقسـ  نیرتـر ییپرتغ جهـت  نی

 گونـاگون  یهـا  اسـتان  در بارها یاستان تیموقع به یابیدست تا و داشته ها استان گرید انیم را یاسیس

 شـش  از متشـكل  قـزوین  یشهر ةمنطق شود دیده می 5 جدول در که طور همان است. شده جا هجاب

 صـورت  بـه  هـا  محـدوده  ایـن  .اسـت  البـرز  و ،آوج آبیـک،  زهرا، بویین تاکستان، قزوین، رستانشه

 شود. می اداره شهرستان شش نیا از کی هر در عملكردی پیوندهای از فار  و جداگانه

 (1390 قزوین استان آماریة سالنام مأخذ:) نیقزو استان ةمحدود در آن یتیجمع یها یژگیو و یکشور ماتیتقس .5 جدول

 مساحت درصد مساحت شهری جمعیت شهری نقاط تعداد شهرستان

 36.4 5689 607034 7 قزوین

 16.3 2538 106452 5 تاکستان

 36.6 5694 7÷5965 7 زهرا ینیبو

 8.3 1302 50633 2 آبیک

 2.6 403 147820 4 البرز

 
 سیاسی ـ اداری بندی منطقه .6 شکل
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 به و است گرفته صورت یراتییتغ زین یاستانة محدود درون در ،یاستان یها ییجا جابه بر عالوه

 و شـده  منجـر  یدهسـتان  و یبخشو  یشهرستان یها کیتفك به تر یزجز یاسیس ماتیتقس دازم طور 

ـ تغ و یاسـ یس یهـا  یمرزبند تحول و رییتغ است. کرده لیتبد شهر به را روستاها یبرخ  عنـوان  ریی

 یكـی  در شهرها ةعمد هک چنان؛ باشد منطقه یتیجمع تحولت مهم عوامل از دیشا شهر به ها یآباد

ة منطقـ  یهـا  شـهر  تعداد تحولت یبررس (.1397 همكاران و عباسی) اند شده ایجاد گاشتهة ده دو

 سـال  در شـهر  سـه  تعـداد  از استان یها شهر داد نشان 1390 تا 1335 یسرشمار مقاط  در قزوین

 اسـت شـده   بیـان  مطالـب  یـد ؤم که است کرده دایپ شیافزا 1390 سال در شهر 25 تعداد به 1335

 .(6 )جدول

 1390تا  1335از  قزوین استان یها شهر تعداد در تحول .6 جدول

 1390 1385 1375 1370 1365 1355 1345 1335 سال

 25 24 11 8 6 4 3 3 استان

 

 ملی کالبدی قبیل از هایی طرح شد، اشاره آن به تر پیش که استانی مقیاس از جدا دیگر، سوی از

 بـا  ... و ،شـهری  نفـوذ ة حـوز ة توسـع  و عمـران  شهری،ة مجموع سرزمین، آمایش جنوبی(، )البرز

 بـرای  شـده  تعریـف  فضـایی ة محـدود  امـا  اسـت.  شـده  تهیه ای منطقه ـ فضایی ریزی برنامه ماهیت

 منـاط   كـردی عمل ماهیت به توجه بی که بوده استانی داخل تقسیمات چارچوب در فوق های طرح

 کـه  ،جـوار  غیرهم یا جوار هم استان چند صورت به فرااستانی مقیاس واق  در است. گرفته صورت

 نظـام  از فراتـر  مدیریت رسد می نظر به است. شده گرفته نادیدههستند،  عملكردی پیوستگی دارای

 است. شده عملكردی ماهیت به توجهی کم باعث که است امری سیاسی تقسیمات

 و مـدیریتی  و حكـومتی  متعـدد  قلمروهـای  وجـود  از حاکی سیاسیـ  اداری ازاند چشم بنابراین

 و همـاهنگی  سـازوکارهای  فقـدان  در کـه  اسـت  قـزوین  شـهری ة منطقـ  در آن روزافزون افزایش

 اسـتانی(  بـرون  و اسـتانی  درون سطح )دو یكپارچه سیاستی تصمیم گونه هر اتخاذ از مان  همكاری

 است. ارگانیک کل یکمنزلة  هب قزوین شهریة منطق برای
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 قزوین عملکردی شهریة منطق ازاند چشم بررسی

 محدوده این قلمرو دارد. اقتصادی یكپارچگی و مشترک کار بازار به اشاره عملكردی شهریة منطق

 طریـ   از آونگـی  جریـان  هـای  داده ارتبـاط  ایـن  در .دشو می شناسایی آونگی های جریان اساس بر

 صـورت  اسـتانی  برون و استانی درون سطح دو در عمومی ونقل حمل لیوسا شماری همه و پیمایش

 عملكـردی ة محـدود ة نقشـ  و ارازه 7 جدول در 3و2، 1شماره  های فرمول اساس بر نتای  و گرفت

 شد. تهیه قزوین شهریة منطق

 پیرامون شهر جمعیت به آن نسبت و شهر دو بین جاشده هجاب جمعیت تعداد گر بیان. 1
1

C
i

P
 

 اصلی شهر از فاصله وسمعك گر بیان. 2
3

1
i

D
 

  شهر هر نهاییة نمر گر بیان. 3

 استانی برون و استانی درون عمومی سفر ةوسیل تنوع .7 جدول

IT I3= I1= 
 جاشده هجاب معیتج

(C) 
 هفاصل 1390 (P) جمعیت

(D) 

 شهر تعداد

 شهر

009/0 022/0 409/0  کوهین 45 1622 664 

 رازمیان 54 1164 360 309/0 018/0 005/0

 سیردان 104 1038 200 192/0 006/0 001/0

 شریفیه 10 21009 3252 154/0 1/0 015/0

 کالیه معلم 85 2438 352 144/0 011/0 001/0

 اقبالیه 7 55498 6978 125/0 142/0 017/0

 علی خاک 24 3352 400 119/0 041/0 004/0

 بیدستان 10 19996 2304 115/0 1/0 011/0

 محمدیه 17 48862 5080 103/0 058/0 006/0

 محمودآباد 7 21796 1960 089/0 142/0 012/0

 آبگرم 83 11826 1008 085/0 012/0 001/0

 الوند 17 88711 6496 073/0 058/0 004/0

 دشت خرم 50 6725 320 047/0 02/0 0007/0

 آبیک 45 55779 2620 046/0 022/0 001/0

 زهرا بویین 50 18210 800 043/0 02/0 0008/0
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 استانی برون و استانی درون عمومی سفر ةوسیل تنوع .7 جدولة ادام

IT I3= I1= 
 جاشده هجاب معیتج

(C) 
 هفاصل 1390 (P) جمعیت

(D) 

 شهر تعداد

 شهر

 تاکستان 35 77907 3020 038/0 028/0 001/0

 آوج 107 5609 216 038/0 009/0 0003/0

 نرجه 20 5118 192 037/0 05/0 001/0

 ضیاآباد 60 8637 280 032/0 016/0 0005/0

 ارداق 56 5123 160 031/0 017/0 0005/0

 سگزآباد 55 5440 160 029/0 018/0 0005/0

 دانسفهان 54 9545 256 026/0 018/0 0004/0

 شال 51 14996 280 018/0 019/0 0003/0

 اسفرورین 62 12615 120 009/0 016/0 0001/0

 تهران 150 8154051 10040 0012/0 006/0 2025/34

 مازندران 417 296417 80 00027/0 002/0 47251/67

 گیالن 185 551161 400 000726/0 005/0 02963/29

 زنجان 175 386851 200 000517/0 005/0 6798/20

754714/4 004/0 E-0561 /7 40 525794 244 همدان 

 اراک 303 526182 80 000152/0 003/0 89318/16

276155/8 003/0 E-0545 /7 80 1074036 282 قم 

E-0757 /3 578/9 E-0527/3 90 2749374 1044 مشهد 
 

 از کهاست  مقصدی تنها تهران استان، درون و استانی برون سطح در شده انجام پیمایش اساس بر

 اتوبـوس،  )قطار، عمومیة نقلی وسایل تنوع بیشترین با و است برخوردار عمومیة نقلی وسایل تنوع

 خـود  بـه  را روزانـه  سـفرهای  تعـداد  بـالترین  شـجویی( دان های سرویس و ،شخصی خط، تاکسی

 گـیالن،  هـای  اسـتان  .اسـت  قـزوین  و تهـران  بین عملكردی قوی ارتباط گر بیان که داده اختصاص

 .دارنـد  قرار بعدی های رتبه در تهران از گیر چشمة فاصل با مرکزی و ،مازندران زنجان، قم، همدان،

 محمودآبـاد  و ،اقبالیـه  شـریفیه،  بیدسـتان،  محمدیه، الوند، داد نشان استانی درون های جریان تحلیل

 ،آبگـرم  زهرا، بویین تاکستان، شهرهای بعد قدم در دارند. قزوین با را عملكردی همبستگی بالترین

 دارند. ضعیف ارتباط شهرها باقی دارند. قرار آوج و
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 آونگی جریان اساس بر عملکردی شهری ةمنطق .7 شکل

 منطقهـ  شهر :قزوین شهریة نطقم ارتباطی زااند چشم

 بـه  ،نیسـت  منطقـه ـ شهرـ  یـک  به شباهت بی قزوین شهری ةمنطق 1فضایی ساختار لحا  به اگرچه

 همـراه  بـه  فراملـی  و محلی سطح دو در ها جریان فضای رآیندب که ،فضایی روابط عملكردی لحا 

 روابـط  یریـ گ شـكل  به توجه با ایران فضایی مدیریت در امر این دارد.ن ،است متعدد فراگیر روابط

 و ،یـی حكمروا نظـام  خـ   ،یاقتصـاد  نینو ساختار های تیقابل و یشهر کالن مناط  در یعملكرد

 و یاقتصـاد  هـای  تیـ واقع بـه  توجـه  بـا  ،نیهمچنـ  شـود.  مـی  احساس شدت به كپارچهی تیریمد

 مـورد  در یانجهـ  و ای فرامنطقه یریپا رقابت است، مواجه آن با رانیا که کییزوپلت های تیمحدود

 .کند ینم صدق خاص طور به قزوین شهریة منطق و عام طوره ب ایران شهرمحور مناط 

 پیشنهاد و نتیجه

 خـود  مستقل تاریخی هویت حفظ ضمن ها آن از یک هر جم  بندی نظری چشم اندازها نشان داد

 عملكردی، ،مفهومی انقطاع گونه هیچ که طوریهستند؛  شهریة منطق ماهیت از بخشی ةبرگیرند در

                                                                                                                            
 .است آن پیرامونی سرزمین و ههست قسمت دو از متشكل فضایی منطقهـ شهر فضایی ساختار لحا  به .1
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 با کامل پیوستاری در و ندیكدیگر به وابسته هویت لحا  به بلكهرند، ندا هم با فرهنگی و ،کالبدی

 کنند. می عمل یكپارچه و واحد سیستم یک یاجزاه مثابة ب دیگركی

 قـزوین  شهریة منطق در خاص طوره ب و رانیا در کرد اذعان توان می ها یافته تحلیل به توجه با

ة منطقـ  سیاسـی ـ  اداری ازانـد  چشـم زمینـه   همین در .ستفرما حكم سیاسی و کالبدی صرفاً نگرش

منزلة  به غیررسمی( صورت به وجود رغم به) عملكردی شهریة منطق و رسمی(ة منطق )تنها شهری

 ازاند چشم مهم و ویژه جایگاهبا وجود  .اند شده معرفی قزوینة منطق در شده شناسایی شهری مناط 

 شـده  فراموش عمل در و ای رسانه بحث یک به مبدل ازاند چشم این شهری،ة منطق گیفرهنـ  طبیعی

 شـهری ة منطقـ  ازانـد  چشـم  مـورد  در اسـت.  دهشـ  قـزوین  و کشـور  فضـایی  یریز برنامه  نظام در

 ایـن  با مجاورت و تهران شدن پایتخت موازات به گاشته قرن طی قزوین شهریة منطق عملكردی،

ـ  آونگـی  رهایسـف  است. شده تهران شهر کالن با مكاریه روابط درگیر قرنة پدید ـ  تهـران ة روزان

 کـار  بـازار ة ناحیمنزلة  به قزوین و کرجـ  تهران مواصالتی محور داد نشان روشنی به قزوین و کرج

 1.اسـت  همكـاری  حـال  در غیررسـمی  ای هسـته  سه عملكردی شهریة منطق یک قالب در مشترک

 قـزوین  پیرامـون  شهرهای داد نشان قزوین شهریة منطق روند آونگی سفر جریان بررسی همچنین

 و یحـ یتفر منـاط   همچـون  مـوارد  یبرخـ  در و دارند را عملكردی همبستگی ترین قوی ترتیب به

 مراکـز  حـدی  تـا  و اسـت  وابسـته  اطـرافش  منـاط   به یمرکز شهر یصنعت داتیتول و یگردشگر

 و مبـانی  بخـش  در کـه  طـور  همـان  .اسـت  شده جادیا یشهر ةمنطق درون کار میتقس در یهمكار

 که منطقهـ شهر قالب در ارتباطی شهریة منطق یحكومتـ  ینهاد روابط به توجه با ،شدبیان  ها یافته

ـ ا که كیییزوپلت های تیمحدود و یاقتصاد های تیواقع همچنین واست  گرایی نومنطقهة پای بر  رانی

 سـطح  گیری شكل عدم دلیل به ارتباطی، یشهرة منطق چهارم، ازاند چشم وجود است، مواجه آن با

 صـدق  قـزوین  شـهری ة منطقـ  مـورد  در وشود  نمی دیده ایران در الگو این ،محلی سطح و فراملی

 .کند ینم

                                                                                                                            
 شـهری ة منطقـ  )چـه  عملكـردی  شـهری ة منطق فضایی الگوی بایسته و شایسته قانونیـ  نهادی بستر که آنجا از شود می یادآور .1

 دارد. وجود غیررسمی صورت به ایران در فضایی الگوی این است نگرفته شكل ای( چندهسته شهریة منطق چه ای هسته تک
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 قزوین شهری ةمنطق ازاند چشم تکوینفرایند . 8 شکل

 پیشنهاد

ـ  ،اکولوییكی رویكرد بر منطب  قزوین شهریة منطق فضایی های یریز برنامه همة  شود می پیشنهاد هب

 گیرد. صورت ،نمکة دریاچ بحرانی فوق آبریزة حوض ویژه

ة توسـع  شـود  مـی  پیشـنهاد  اسـتان  فضای سایر به قزوین شهریة منطق از تمرکززدایی منظور به

 و میـانی  هـای  بخـش  بـرای  ای منطقـه  TOD رویكرد بر تأکید با عمومی ونقل حمل های زیرساخت

ـ  توزیـ   جهـت  ای شـبكه  صـورت  به پیشنهادی ونقل حملة شبك .شود انجام استان جنوبی ة عادلن

 .است استانی فضای در ها فرصت

 صـورت  بـه  قـزوین  در و عـام  صورته ب ایران در عملكردی شهریة منطق مقیاس آشیل ةپاشن

 کـاهش  و فضـایی  الگوی این هدایت برای بایسته و شایسته قانونیـ  نهادی بسترهای فقدان خاص

 حكمروایـی  الـب ق در شـود  مـی  پیشـنهاد  . بنابراین،است آن های فرصت از برداری بهره و ها چالش

 شود. تنظیم و تهیه قانونیـ  نهادی بسترهای چندسطحی ای منطقه
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شماره  ،ایجغراف آموزش رشد ،«نیقزو استان یشهرها یمراتب سلسله نظام یبررس» (.1390) لیع نانلو،یا

 .31-26ص ، 95پیایی

 یشـهرها  نظـام  تحولت و ییفضا یابی سازمان لیتحل» (.1391) یفرج مینا ؛پور آفاق توساآ ؛میدرضاح ،ییبابا

 .24 ش ،7 د ،یرانیا یاسالم های شهر مطالعات ،(«نیقزو استان :یمورد ةمطالع) یاسالم ـ یرانیا
 (.1394) ییـ مالی فرجـ  مـین ا ؛یمانیسل نصورم ؛یاریز اله رامتک ؛یفرهود اله حمتر ؛حمدا احمد،پور

 ،(«نیقـزو  ةمنطقـ  مـورد: ) روسـتا  و شهر روابط بر دیتأک با یا منطقه متعادل ةتوسع یالگو یبررس»

 .39 ش ،11 س د،یجد دوره ،رانیا یایجغراف انجمن یالملل نیب ةفصلنام

برنامه ریزی منطقه ای: بررسی و تحلیل منطقه شهری تبریز تدوین راهبردهـای  (. »1382دادروان، اکبر )

 .( 61تا  48 ص ، ISC 101شماره ، روستا طیمسكن و مح، «عه فضایی آنتوس

ـ  بـه  منطقـه ـ شهرـ » (.1398) جـوان  جعفر ؛مشكینی ابوالفضل ؛دیسع ،لیدل ـ   بسـط  ةمثاب  ،«شـهری  ةبافت

 .15ـ  1 ص ،36 ش ،9 د ،خشک مناط  ییایجغراف طالعاتم

 بـرای  منطقـه  ـشهرـ  فضـایی  دودةمحـ  تعیـین » (.1395) فرزانه فتحی امیر ؛محمدحسین ،زادگان شریف

 .55ـ  35ص  ،1 ش ،8 د ،سرزمین آمایش ،«پیرامونش نواحی و تهران شهر نالک

 اسـتان  یشـهر  ةشبك ییفضا سازمان لیتحل و یبررس» (.1385) فر یبدر نصورم ؛علی مضانر  ،یشورم

 .10 ش ،3 س ،نیسرزم ،«نیقزو

 ،«ایـران  شـهرهای  کـالن  بـرای  فراملی نقش ازاحر های بایستگی» .(1389) عظیمی ناصر ؛مظفر صرافی،

 .187 ـ 148 ص ،31 ش ،5 س ،ایران شناسی جمعیت انجمن ةفصلنام

 ییفضـا  سازمان نییتب» .(الف 1397) سجادی ییال ؛نیا توکلی جمیله ؛صرافی مظفر الهام؛ ورکی، عباسی

 ،شـهری  یریز برنامه  و اجغرافی ةرشت ،یدکتر ةرسال ،«ییگرا نومنطقه كردیرو با نیقزو یشهر ةمنطق

 تهران. بهشتی شهید دانشگاه

 نـاظر  یعلم مقالت از یفیک لیفراتحل» .(ب 1397) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220ـ  201 ص ،36 یاپیپ ةشمار ،4 ش ،9 د ،زمین علوم ،«منطقهـ شهر بر

 ،شـهری  یریز برنامه  بر ویژه تأکید با یریز برنامه  های نظریه بر درآمدی .(1390) زهره پور، دانش عبدی

 بهشتی. شهید دانشگاه انتشارات تهران،
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