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چکیده

تغییر در الگوی تحرکات فضایی یکی از عواملی است که بر سازمان فضایی مناطق کالنشهری تأثیرگذار است .این الگو تحت تأثیر
چگونگی توزیع فعالیت ها-با مقیاس منطقه ای -در سطح مناطق کالنشهری است .به نظر می رسد توزیع فضایی مراکز دانشگاهی به
عنوان یک نوع فعالیت که جریان هائی در سطوح درون منطقه ای و بین منطقه ای و ملی راسبب می شود ،می تواند بر سازمان ی ییابی
فضایی مناطق تأثیر گذار باشد .در این پژوهش با تحلیل روند تغییرات شاخص های تبیین کننده سازمان فضایی مناطق بر پایه تحلی ییل
سلسله مراتبی و شبکه ای م تب نی بر روش های کمی و تحلیل های رابطه ای ،به تحلیل تأثیر ایجاددد وا هدح اای آموزش ششی ب تالماعت ر   
فضایی منطقه کالنشهری تهران در بازه زمانی  ١ ۳۹۲ -١ ۳۷۵پرداخته شده است .بر اساس نتایج تحلیل ساختار شبکه شهری نتیجه شد
که در طی دوره بررسی ساختار شبکه شهری منطقه به سوی تعادل حرکت کرده است .همچنین از بررسی های انجام شده با اس فت اده
از شاخص های آنتروپی شبکه ،شدت پیوندها ،مرکزیت نقاط مشخص شد ،ایجاد واحدهای دانشگاه آزاد واقع بر مح  رو ففیروزکو ههه
و هراز در پدید آمدن کانون های اصلی جذب جریان سفر و ارتقا نقش پذیری آنها در ش تاک شقن هکب ا للل للللیزور را داشتههه ان  و د اای یین
روند در سال های گذشته شدت بیشتری یافته است .اما از عوامل تأثیر گذار بر تغییر ساختار شبکه منطقه کالنشهری تهران از الگوی
تک مرکزی به سمت الگوی چند مرکزی محسوب نمی شوند.

واژگان کلیدی :شبکه شهری ،منطقه شهری چند مرکزی ،تحلیل شبکه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران

( -1نویسنده مسئول) tina_gni@yahoo.com
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بیان مسئله و پیشینه پژوهش
یکی از ابعاد ساختار فضایی مناطق ،چگونگی توزیع خدمات و امکانات و بنگاه های اقتصادی در سطح منطقه است.
خدمات آموزش عالی یکی از انواع خدمات فراشهری است که توزیع آن می تواند منعکس کننده یکی از وجوه موثر
ی و از مولفههه
بر چگونگی رشد و توسعه منطقه ای باشد .دانشگاه به عنوان یک عنصر قابل توجهی از عملکرد ش ره ی ی
های نهادی و تأثیرگذار در تغییرات منطقه ای می باشد .هر گونه تغییر از جمله افزایش تعداد دانشجویان یا بهبود فن
ق شودد
ی من طا ق ق
ی درونی ی
ث تغییررر در عملکردهای ی
آوری آموزشی و دسترسی به آن و عملکرد دولتهاا م عاب دناوت ی ثثث ثثث
ی توس قطنم هع هه ههه
) .(Wiewel and David C. Perry, 2008, pp 6-34بطور مثال ،در ساللل  2001یک اهراکهار زا ی یی یی
کالنشهری بوستون توسعه دانشگاهی منطقه بود .یکی از نقاط قوتی که بوستون را از سایر مناطق آمریکا متم یم زیا   
ی
کند وجود دانشگاه ها است .منطقه کالنشهری بوستون ،دارای هشت دانشگاه است.که کمک بزرگی به بوستون برای ی
ت (growth
خروج از رکود اقتصادی داشته اند و پایهای را برای تجدید رشد اقتصادی در سالهای پیشرو داشتههه است ت

).2003
دانشگاه همچنین می تواند تأثیر مثبتی بر توسعه منطقه ای روی حوزه نفوذ آن خود داشتههه باشددد .ت یثأ ررر دانش اگ ه ه در
توسعه منطقه ای  -به علتهایی که ذکر شد -نه تنها وابسته به خود دانشگاه است ،بلکه وابسته بههه عوامللل منطقههه ای
ی ب دو ه ه
ل مهمی ی
است .نزدیکی جغرافیایی دانشگاه ها به کالنشهرها و همچنین درجه مبادالت آنها با هم همیشههه عامل ل
است ) .(Strauf, 2011اگر نیازهای یک منطقه را بتوان در تناظر با برنامه ها و خدمات ارائه شده توسط دانش اگ ه ه هاا
ی نوآورانههه و
ی های ی
تطبیق داد ،می تواند منجر به یک فرایند پویا و تبادل شایستگی ها شود که باعث اف یاز ششش توان یا ی ی
توانایی یادگیری ،ارتباط میان صنعت و دانشگاه و در نتیجه توسعه صنعتی گردد .بنابراین می توان گفت ،دانشگاه نههه
ی
ی نق ششش می ی
ق ایفای ی
تنها به عنوان یک فعالیت فراشهری بلکه به عنوان یک کانون مولد در سازمان یابی فضایی من طا ق ق
ی
نماید .دانشگاهها به طور مستقیم و غیر مستقیم ایجاد جریان میکنند .اثراتی که یک دانشگاه به عنوان قطب آموزشی ی
ی ماندهه
روی نحوه عملکرد منطقه میگذارند در در زمینه هایی مانند تعداد دانشجویان منطقه و دانش آموختگان ب قا ی ی
در منطقه دیده می شود).(Strauf, 2011

ق کالنش ره ییی
ی تهراننن ماننددد س یا ررر من طا ق ق
پس مسئله تحقیق را میتوان بدین شرح تبیین نم قطنم هک دو ههه هههه کالنش ره ی ی
دستخوش حضور و اثرگذاری نیروهای فضایی و کارکردی و اقتصادی متعددی می باشد .بی توجهی به این مسئله و
ی-
ابعاد و تاثیرات آن در سطح سیاست گذاری های منطقه ای و استانی ،می تواند به کارکرد نامناسب سیس مت هش ر یی یی
منطقه ای بیانجامد .تعیین تکلیف در مورد چگونگی توزیع فضائی خدمات برتر منطقه ای (از قبیل مراکز دانشگاهی)،
ویژگی های مکان استقرار آنها باید هم سو با سیاست های توسعه منطقه ای باشد و در مکانیابی آنها در س نالک حط   
مالحظات منطقه ای و آمایش را مد نظر قرار داد .در حال حاضر از یک سو طرح ها و پروژه های منطقه ای در مورد
موقعیت استقرار مراکز دانشگاهی تعیین تکلیف نمی نمایند -و تنها اثرررات آنه بتارم هلسلس یدنب حطس رد ار ا      
شهرها مورد سنجش قرار میدهند -و از سوئی دیگر موقعیت استقرار چنین مراکزی بیشتر بر حسب ضر یاه ترو   
بخشی و سازمانی و سیاست های عرضه محور تعیین می شود.
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پس می توان گفت ،توزیع فضائی مراکز دانشگاهی می تواند بر سازمان فضائی -عملکردی منطقه کالنش نارهت یره   
تاثیرگذار باشد .در این مقاله روند تغییرات سازمان فضائی منطقه کالنشهری تهران تحت تاثیر یا در ارتباط ب عیزوت ا
ل
فضائی مراکز دانشگاهی مورد سنجش قرار گرفته می شود .مروری بر پژوهش های صورت گرفتههه در م رو د د عوامل ل
موثر بر الگوهای فضایی عملکردی منطقه کالنشهری تهران و چگونگی تغییرات آن موید پیچی گد ییی هاا و تناقضات ت
ت
ی باشددد .بههه گونههه ای کههه
مهمی میان ابعاد تحلیلی موثر بر چگونگی سازمان یابی فضایی منطقه کالنشهری تهران می ی
ی دهددد.
تحلیل های مختلف صورت گرفته با استفاده از داده ها مختلف الگوها و گونه بندی های متعددی را ارئه می ی
ت در
ی آن و توزی ععع خ امد ت ت
ی و توزی ععع فض یا ی ی
ت جمعیتی ی
پهنه بندی جریان مسافر ،الگوهای حمل و نقل کاال ،تح الو ت ت
شهرهای استان هرکدام جنبه ای را پوشش می دهند(جدول .)1
جدول  :1پیشینه تحقیق در موضوع سازمان فضائی مناطق کالنشهری
ردیف

نویسندگان

سال

عنوان

ابعاد

دستاورد

1

رجبی

6 38 1

سیر تحول شبکه شهری منطقه کالنشهری تهران

جمعیت

تمرکز و تعادل در نظام شهری

بین شششششش
پژوه
2

خداپناه

2931

3

داداش پور

4931

امکان سنجی شکل گیری مناطق عملکردی روزانه نمونه م یرهشنالک هقطنم یدرو    

جریان جابهجایی مردم

الگوی کلی ساختار فضایی بر اساس جری نا
رفت و آمدها

تهران

میزان قطبش هسته ها در منطق هشنالک ه ری   
تهران
تحلیل نقش الگوهای سفر در ساختار فضایی منطقه کالنشهری تهران

جریان سفر توزیع جمعیت-

تدین

تحلیل روند تحوالت سازمان فضائی-
زمینه ها و پتانس د رییغت یاه ل ر نامزاس     
فضائی

بررسی و تحلیل شبکه شهری منطقه کالنشهری تهران با استفاده از سه دیدگاه مبتنی

جریان مردم دسترسی به راه

مقایسه الگوهای فضائی عملکردی و ریخت

5

Bertaud

بر گره ،تراکم ،قابلیت دسترسی

جمعیت

شناسی

2004

سازمان فضایی شهرها :نتایجی پیشبینی شده یا پیامدهای پیش بینی نشده؟

جریان نیروی کار زمان سفر جمعیتتت

ارتب هعسوت یوگلا نایم طا

6

Novák
Luděk

آلودگی هوا

عملکردهای شهری

2007

شهر در تغییر :فعالیت های زمان پایه و الگوهای سفر حومه نشینان و ساختار فض یئا

فاصله زمانی الگوهای جابجائی

تغییر هقطنم یئاضف یوگلا تا

7

Heitz
Laetitia

منطقه کالنشهری پاراگوئه

توزیع خدمات اشتغال

سازمان یابی آن

51 20

الگو های آمایش فضائی در پاریس :ظهور حوزه پاریس به عنوان کالنمنطقه آمایشی

جریان کاال خدمات پشتیبان

توزیع فضائی حمل و نقل و خدمات منطقه

8

Mirko
Mikica

جمعیت فاصله

ای

71 20

مدل مناطق شهری عملکردی در صربستان

جمعیت جریان سفر

رابطه میان شبکه شهری و تقسیامات سیاسی

4

داداش پور

5931

میروکیل

و یئاضف        
هویش و

      

در جدول  1پژوهش های بررسی شده است که ارتباط موضوعی یا موضعی با مقال یسررب .دنشاب هتشاد رضاح ه      
ی -کههه
ی فراش ره ی ی
پیشینه تحقیق نشان داد ،تأثیر احداث دانشگاه ها به عنوان یکی از انواع خدمات با مقیاس ک درکرا ی ی
ت .در حالیک وجو ه دد ددد
می تواند بر الگوی مبادالت فضایی در سطح منطقه اثر گذار باشد -کمتر مورد توجه بوده است ت
ن سیست ممم های ی
ی
ی بین ن
ی متعددی ی
یک دانشگاه می تواند اثرات مختلف در منطقه داشته باشد .ارتباطات و همپوشانی های ی
دانشگاهی و سیستم های منطقه ای ممکن است رخ دهد .در این تحقیق این بعد از مسئله که بیشتر مغفول بوده است
مورد توجه قرار گرفته است.
ی از اس ارقت ررر آن ،الزم است ت
ت
ت ناشی ی
ت تع الما ت ت
به منظور تبیین نقش و عملکرد دانشگاه در منطقه و اندازه گیری شدت ت
ن بایددد
شاخصهایی که تبیین کننده روند تغییرات منطقه ای ناشی از استقرار دانش اگ ه ه باشددد اس ارخت ججج شودد .همچنین ن
ی منطقههه و عملکردد
ت فض یا ی ی
بررسی شود که آیا احداث و فعالیت دانشگاه ها در منطقه کالنشهری تهران بر تع الما ت ت
شبکه شهری و در نهایت ساختار فضایی منطقه تأثیر گذار بوده است یا خیر؟ همچنین تعیین شدت و نوععع ت اریثأ ت ت
ت
آن از دیگر ضرورت هایی است در ذهن متبادر می شود.
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مبانی نظری

در ابتدای این بخش تالش می شود مفهوم چند مرکزی تشریح شود .در عمومی ترین تعریف داریم" :هر منطقههه ای

ی
معین میتواند چند مرکزی باشد اگر شامل دو یا بیشتر مرکز باشد" .با اندکی صراحت بیشتر ،منطقه ای چنددد مرکزی ی

محسوب میشود که جمعیتش یا کارمندهای آن در یک مرکز و قطعه قابل توجه متمرکز نشده باشند (Riguelle et al.,
)2007: 195: Monica Brezzi, 2015

ی
ی بررسی ی
ی و عملکردی ی
از منظر چگونگی توزیع جمعیت و اشغال فضا ،مفهوم چند مرکزی در دو بعد ریخت شناسی ی
ی
می شود .ابعاد ریخت شناسی روی جمعیت ،بکارگیری و استفاده از زمیننن و غیرهه  ...تمرکززز دارد و بعددد ک درکرا ی ی
ت ;.( Nordregio, 2005
تشخیص میدهد که کارکردی که توسط شهرها یا ارتباط بین شان انجام میشود ،چگونه است ت

)Brezzi&Veneri, 2015
گرین) (Green, 2007اذعان می کند که این دو بعد کامال به هم وابسته می باشند .بعد ریخت شناسی عموماا وابستههه

ی بیشتررر متمرکززز روی
ی چنددد مرکزی ی
است به این که کدام منطقه توسط توسعه متعادل توصیف میشود .بعد ک درکرا ی ی
ن دو
روش سازمان دادن این مراکز به وسیله تامین کاکردهایی در سلسله مراتب فضایی است .جدول 2به مقایسههه این ن
بعد می پردازد.
جدول  :2مقایسه دودویی عملکرد چند مرکزی عملکردی و ریخت شناسی (منبع:نگارنده)
چند مرکزی عملکردی

چند مرکزی ریخت شناسی

عدم وجود شهر غالب

عدم وجود مرکز غالب

برابری مراکز بر اساس اهمیت وابسته

برابری مراکز بر اساس اهمیت مطلق

مرکزیت

گره

منبع : Batten,1995؛Van der Knaap ,2002

چند مرکزی گرایی اساسًاًا به معنی وجود چندین مرکز در یک ناحیه مشخص است .به نظر می رسد در دو دهه اخیر

ی کالس مرت ننن1و
به چشم انداز شهری غالب در کشور های پیشرفته بدل شده است .در رابطه با س اتخا ررر چنددد مرکزی ی
ن
موسترد  2اشاره میکنندکه این مفهوم در اصل می تواند به هر خوشه از فعالیت های انسانی ارجاع داده شود .در این ن

ی چنددد
ب ش ره ی ی
ک ترکیب ب
خصوص لیستی از ویژگی ها و خصوصیات مناطق را تبیین می نماید که فر ضضض میشودد یک ک
مرکزی میتواند دارای آن باشد .این موارد به شرح ذیل می باشد.

• تعدد شهرهای متمایز به لحاظ تاریخی
• نبود شهر هدایت کننده مشخص
• تعداد کمی از شهرهای بزرگتر و هم اندازه با یکدیگر
• تعداد بیشتری از شهرهای کوچک تر
• ترکیبی از شهرهای نزدیک به یکدیگر (در حداکثر فاصله رفت و آمد پیشنهاد شده)
•

ترکیبی از شهرها که از نظر فضایی و سیاسی متمایز از هم هستند (Kloosterman and Musterd, 2001, pp
623-633).

. Kloosterman
. Musterd

1
2
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ی کالس مرت ننن و
در این راستا ،پار 1چارچوبی را برای تعریف منطقه شهر چند مرکزی ارائه میدهد که با مدل پیش داهن ی ی
موسترد شباهت دارد .اگرچه او به طور واضح واژه چند مرکزی را تعریف نمیکند اما آن را چندگانگی مراکز به شمار
می آورد .همچنین منطقه شهر چند مرکزی را به عنوان یک خوشه از سکونت گاههای متمایز و هم اندازه میداند کههه
در فواصل مشخصی از یکدیگر قرار گرفته اند و با هم در تعامل هستند و ساختار اقتصادی مخصوص به خود دارنددد

).(Parr, 2004, pp 6-10

اسپیکرمن ،2یکی از دقیق ترین تعریف ها را در رابطه با ساختار چند مرکزی -بر پایه مدل رتبه-ان زاد ه ه و پخش یا ششش
سکونتگاهها در یک سیستم شهری -ارائه داده است .چنین بیان شده است که چند مرکزی میتوانددد باا چهاررر مولفههه
اندازه گیری شود.

• در یک سیستم شهری چند مرکزی ،پخشایش شهرهای بزرگ و کوچک وجود دارد.
• در یک سیستم شهری چند مرکزی ،پخشایش رتبه-اندازه به صورت خطی است.
• ساختار یک توزیع یکنواخت نسبت به ساختار یک توزیع متغیر ،چند مرکزی تر است.
• یک سیستم شهری چند مرکزی منوط به یک شهر بزرگ نیست.

ت و آمددد ،باا
ت رفت ت
همچنین ،آگیلرا 3اشاره میکند که سیستم چند مرکزی در مراکز فرعی تمایل به باالالال بردننن مس فا ت ت
افزایش تعداد جابجائی های افراد بین مراکز فرعی به جای جابجائی در خود زیر مراکز را دارد(Green, 2007, pp 5-

) .10به عبارت دیگر ،فرایند های چند مرکزیتی جریان های واگرا را در سطح منطقه ترویج می نمایند .به طوررر ایدهه
آل در مناطق چند مرکزیتی مناطق چند مرکزیتی بیشتر به برقراری ارتباطات مکمل میان مراکز و نقش پذیری بیش از
پیش مراکز فرعی در شبکه اصلی گرایش می یابند تا تقویت روابط مرکز پیرامونی در سطح زیر مراکز.

ت کههه مجموعههه ای از
ن است ت
ت این ن
در مجموع می توان گفت ،آنچه که در تعاریف مختلف چند مرکزیتی مشهود است ت
مراکز هستند که دارای تنوعی از انواع جریان ها با یکدیگر می باشند .الزمه چند مرکزیتی تنوع جریان های می باشد.
ی از قبیل ل
ل
ی فیزیکی ی
ت پیون اهد ی ی
پایه شکل گیری چنین جریانی ،جریان های مردم است .جریان مردم بر اسا سسس تقویت ت
حمل و نقل عمومی ،شبکه راه های جاده ای سریع و ایمن و سایر انواع شبکه های حمل و نقل از قبیل حمل و نقل
هوائی است .اما آنچه که باعث تکامل مناطق کالنشهری چند مرکزی می شود ،روابط مکمل فضایی ناشی از جریاننن
های خدماتی ،سرمایه ،اطالعات و  ...می باشد.

در مراحل آغازین شکل گیری مناطق چند مرکزی تعداد معدودی از نقاط وجود دارد .سپس مراکز متعددی شکل می
گیرد .الزم به ذکر است که چند مرکزیتی معلول ارتباطات متعدد است .بنابراین شکل های مختلف روابططط بههه وقوععع
ی دیگررر
ی شودد .از س ئو ی ی
ی می ی
ق چنددد مرکزیتی ی
می پیوند .این اشکال باعث استقرار نقاط در بخش های مختلف من طا ق ق
ن
استقرار نقاط باعث شکل گیری جریان ها می شود .شکل گیری جریان ها باعث استقرار سایر نقاط می شود .به این ن
ترتیب در حالت ایده آل کل منطقه به صورت یکپارچه شکل می گیرد.
1

. Parr
. Spiekermann
3
. Aguilera
2
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ت برتررر
ی از خ امد ت ت
یکی از انواع جریان هائی که می تواند در شکل گیری مناطق چند مرکزی موثر جریان های ناشی ی
ی
ی می ی
منطقه ای خاص می باشد ،به عنوان نمونه استقرار شرکت های بزرگ و دفاتر محلی آنها در مناطق چند مرکزی ی
تواند جریان دانش ،سرمایه یا کار را شامل شود .به طریقی مشابه انتظار می رود استقرار دانشگاه ها باا عملکردهای ی
ی
فراشهری نیز می تواند جریان های دانشی ،جریان های سرمایه ای ،جریان مردم را سبب شود و از این حیث به شکل
گیری نظام چند مرکزی بیانجامد.
روش پژوهش
ش تطبیقی و تحلیلی و بطور خاص از روش های کمی مبتنی بررر
ل جریان از رو 
در پژوهش حاضر ،جهت انجام تحلی 
تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای استفاده شده است .داده ها اطالعات م تاعالطا لماش قیقحت نیا رد زاین درو       
مربوط به جریان های مردم(جمعیتی) و دانشجوئی میان شهرهای مورد مطالعه می باشد .جریان های مردم بر اس سا
اطالعات تعداد مسافر سازمان حمل و نقل و راهداری جاده ای و جری زا یئوجشناد یاه نا

رب و یدانسا قیرط

اساس تعداد دانشجویان غیر سا رب(یموب  اس زاس(یمالسا دازآ هاگشناد زا )تنوکس لحم  م ریاس و یزکرم نا

   
     

واحدهای مورد مطالعه) بدست آمد.
جدول  :3شاخص های مورد استفاده در تحلیل شبکه
واحد تحلیل

زمینه تحلیل

شاخص

فدرت نسبی

RSIij

پیوند

اهمیت گره

تس ل ط

DIi

گره

کشش تعامالت

EI

شبکه

ساختار شبکه

آنتروپی گره

EIi

گره

تقارن گره

NSIi

گره

تقارن پیوند

LSIij

پیوند

توضیحات

بازه

معادله

یک گره ب اب شزرا ا الال الالالیی از ش لست صخا طط ططط،
موقعیت مهمی در شبکه دارد.
کشش جریان دریافتی نسبت به میانگین جریان
دریافتی توسط گرههای دیگر
تعامالت بین گرهها و قدرت نسببی ب ناونع ه   
درصدی از تعامالت نهایی درون شبکه
ارزش صفر نشاندهنده اینست که تع رد تالما

𝑗𝑖𝑡

=RSLij

𝑗𝑖𝑡 𝐼=𝑗�∑ 𝐼=𝑖𝑖∑
𝑖𝐼

�

)�∕𝑗𝐼 𝐼=𝑗∑(

=DIi

0≤RSIij≤1

∞ ≤ 0 ≤ DI

شبکه متمرکز روی یک پیوند است و بیشتررر از
یک پیونددد محتم جو هکبش رد ل و راد د د اما     .
آنتروپی       
شبکه

زمانی که  1است به ای یین معناس وت هک ت زز زززی ییع
تعامالت بین تم  ما پپیون هد اا در ش هکب

یکساننن

)𝑖�(�𝐿)𝑖�(
)𝐿(�𝐿

𝐼=𝑖𝐿∑EI=-

0 ≤ EI≤ 1

است.در نتیجه یک شبکه غیر سلسله مراتبی ی ییا
تمام م دنچ ا رک زززززز زی ،دارای ارزش آنتروپ پپ ی 1
است
برابری توزیع تعامالت بین پیوندها را وابسته به
  

موقعی د طاقن ت ر    
ساختار شبکه

ی می ی
گرههاا ان زاد ههگیری ی
یکندکههه  1نش دنهدنا هه
تعامالت قوی روی پیوندهاست .از این موضوع
درمییابیم ،که در یک شبکه غیر سلسله مراتبی

)��(�𝐿)��(
)𝐿�(�−1

�=𝐼𝐿∑EIi=-

0 ≤ EI≤ 1

یا تماما چند مرکزی ،هر گره  EIiبرابر  1دارد
تف وا تت ت بی نن ن جریا نن ن

مازاد این شاخص مشخص می کند که این گره

ورودی و جریا نننننن ن

شامل فرصتهایی است که توسط افراد ساکن در

خروجی نقاط

یشود
شبکه های دیگر دنبال م 

𝑖� ∑ ∑ 𝐼𝑖−

𝑖� ∑ 𝐼𝑖+

∑=NSIij

-1 ≤ NSI ≤ 1

ارزش 1نشان میدهد میزان تعامالت از گره iبه

تف رد توا
پیوندها

تهج       

 ،jدقیقا برابر تعامالت از  jبه iاستتت.درحالیکههه

ارزش صفر نشان میدهد تعامالت تک ک
ک جهتی ی
ی
ی استتت
است.در مجموع یک شبکه چند مرکزی ی
اگر تمام گرهها و پیوندها متقارن باشند

=LSIij
)𝑗𝑖�(�𝐿)𝑗𝑖�((�𝑖𝑗)𝐿�(�𝑖𝑗)+
)
(
)𝐿�(2

0 ≤ LSIij ≤ 1
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ی
شود .در نهایت خود همبستگی میان داده های جریان مردم و جریان مسافر در دوره های زمانی مختلف بررسی می ی
شود .برای این منظور از آزمون دوربین واتسون ) (DWاستفاده می شود .در ادامه روش ه دروم یاه صخاش و ا     
استفاده در تحلیل تشریح شده است.
در اولین مرحله از تحلیل نظام سکونتگاهی آنتروپی شبکه محاسبه شده است .هدف از تحلیل آنتروپی بررسی تع دا للل
در توزیع جمعیت در شهرهای مورد مطالعه و تحلیل روند تغییرات آن در دوره های زمانی مختلف و به طور خاص
ل جری ه نا اا ااا از
ت انجاممم تحلیل ل
ی جهت ت
ت .در گاممم بعدی ی
ث است ت
قبل و پس از تاسیس واحدهای دانشگاهی مورد بحث ث
ی در
روشهای رابطه ای و بطور خاص از روش های مبتنی بر تحلیل شبکه استفاده شده است .عملکرد مورد بررسی ی
ی در ش کب ههه از
این پژوهش داده های جریان افراد و جریان دانشجو است .برای اندازهگیری معیارهای تعامالت فض یا ی ی
شش شاخص استفاده می شود .این شاخص ها در جدول 3نمایش داده شده است.
معرفی محدوده مطالعاتی
منطقه کالنشهری تهران با جمعیتی حدود  13میلیون نفر در جایگاه کالنشهرها قرار گرفته که در طی سالهای متمادی
ی ... ،باشددد.
ی ،اجتم عا ی ی
شاهد تغییراتی در ساختار فضایی بوده است که میتواند برگرفته از عوامل گون وگا ننن :اقت داص ی ی
محدوده مورد بررسی این پژوهش محورهای شمال شرقی منطقه کالنشهری تهران و بعبارت دیگر دانشگاه های واقع
بر جاده فیروزکوه و هراز است .در این محور شهرستانهای پردیس ،بومهن ،دماوند وفیروزکوه واقع شده اند .دانشگاه
آزاد اسالمي واحد پرديس در سال  ، 1385واحد رودهن در سال  1363در يکي از نقاط مرکزي شهر کوچک رودهن
تأسيس شد .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند از سال  1381بعنوان یک مرکز دانشگاهی فعالیت رسمی خود را آغاز
کرد و دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه سال  364 1فعالیت خود را شروع نمود.

نقشه ( :)1موقعیت محدوده مورد مطالعه

 484فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

یافته های پژوهش
الگوی جریان سفر مردم
ل جریان های سفر میان شهرهای مورد مطالعه مشخص شد ،در دهه اخیر و به مروررر زماننن بههه دلیللل
بر اساس تحلی 
ی تهراننن ،نس تب ًاًاًاًا
اینکه اغلب پیوندها دو طرفه شدهاند ،شبکه جریان بر اساس میزان رفت و آمد در منطقههه کالنش ره ی ی
ی کالنشهررر
متعادلتر شده است .این روند رفت و برگشتی جریان حاکی از بروز عناصری در محدوده س اتخا ررر فض یا ی ی
ی چنددد
کمرکزییی بههه سوی ی
تهران دارد که در سالهای متمادی سبب تغییر ساختار متمرکز کالنشهر تهران و گذار از تک ک
مرکزی است.

برای محاسبه شدت ارتباطات در شبکه از شاخص های قدرت نسبی پیوندها و تسلط گره ها بهره برده شد .از اینرووو
با محاسبه میانگین ،میانه و انحراف استاندارد شاخص  RSIijبرای  4دوره زمانی در می یابیم شدت تعامالت یکساننن
ت
است .البته شایان ذکر است که این مقدار طی فاصله سالهای  1385 - 1375جهش داشته است ،که حاکی از آن است ت
ی بههه سمت ت
ت
ی آتی ی
که سیستم شهری کالنشهر تهران در آن مقطع زمانی متمرکز بوده و رفته رفته این نظاممم در س اهلا ی ی
ی ،در
ی  4دوره زم نا ی ی
تعادل حرکت کرده است (جدول  ،4نقشه های 2و  .)3از آنچه گفته شددد ،باا توجههه بههه بررسی ی
مییابیم با اینکه در سالهای  1385 - 1375و جهش از  .084 1به  ،6 .02 1مقدار  DIiتفاوت چشمگیری داشته است؛ اما
در سالهای  2931- 1385رفته رفته به  1نزدیک شده است و شبکه از تعادل بهتری برخوردار است.
RSIij

جدول  :4قدرت پیوند در شبکه جریانات مردم( ،منبع :نگارنده)
1375

1385

0931

2931

DIi
1375
.84 1

1385

0931

2931

میانگین

0.03

0.06

0.05

0.05

6 .2 1

6 .0 1

1.05

میانه

0.00

0.035

0.005

0.005

0.096

0.085

0.067

0.063

انحراف استاندارد

0.049

0.056

0.076

0.074

.094 1

.087 1

1.075

.034 1

یدهد شدت جریان دریافتی تهران کماکان سهم باالتری را در منطقه کالنشهری را دارد اما
با این همه نتایج نشان م 
سهم مبادالت در سالهای اخیر باال رفته و تمرکز از تهران در جریانات سفر کاسته شده است.

نقشه ( :)2سطح بندی پیوند مراکز شهری محور فیروزکوه در سال ( ، 1375منبع :نگارنده)
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نقشه ( :)2سطح بندی پیوند مراکز شهری محور فیروزکوه در سال ( ، 13 92منبع :نگارنده)

یدهددد .تغییر ادقم تا رر ررر
همانطور که گفته شد ،شاخص آنتروپی شبکه شدت تفاوت ها درون یک شبکه را نشاننن می ی
آنتروپی شبکه طی  2دوره اول جهش نسبتا قابل توجهی را نشان میدهد اما در دو دوره مقدار ثابتی داشتههه استتت .در
مجموع می توان گفت شبکه شهری از حالت سلسله مراتبی به غیر سلسله مراتبی در حرکت است (جدول.)5
جدول  :5اتصاالت در شبکه جریانات مردم
1375

1385

0931

2931

EI
1375

1385

0931

EIi

0.35

0.43

0.49

0.50

.42 0

0.54

0.60

میانه

0.38

0.45

1 0.5

0.53

انحراف استاندارد

0.10

.12 0

0.15

0.16

میانگین

2931
.62 0

با توجه به مقدار آنتروپی هر گره مشخص است که مقدار  EIiطی سالهای  2931- 1375افزایش قابل توجهی داش هت
است و به سمت  1میل کرده است .اگرچه بین این  5منطقه شهری(تهران ،پردیس ،رودهن ،دماوند ،فیروزکوه) شدت
جریانهای تهران در  01سال اخیر کاهش پیدا کرده است و این روند تا اندازهای بین دیگر نقاط پخش ش .تسا هد

  

مقدار  EIiتهران در بازه زمانی  2931- 1375با دیگر نقاط افزایش داشته است که این بیانگر پیوند قوی تهران با دیگر
مراکز است.
تقارن گره ) ،)NSIiکه تفاوت بین جریان ورودی و خروجی را نشان میدهد.مقدار  NSIiدر سالهای 2931-0931
به مقدار کم تغییر کرده است .تقارن پیوندها ) ،(LSIijتوزیع تقارنها یک فاصله ای را بین گرهها در فاصله س یاهلا
مورد مطالعه نشان میدهد .مجموعهای از پیوندهای تک جهتی و دوجهتی و متقارن مشاهده شده اس کیدزن اب .ت    
شدن این شاخص به عدد  ،1میتوان گفت که شبکه شهری از حال هب یبتارم هلسلس ت

کبش ههههه ههههههای در تغییر تسا    

(جدول .)6
جدول  :6تقارن در شبکه جریانات مردم

NSIi
میانگین
میانه
انحراف استاندارد

1375

1385

-1 0.0

- 0.03

- 0.05

- .12 0
0.28

LSIij
1375

1385

0931

2931

0.44

0.58

0.59

0931

2931
- 0.05

0.34

- 0.09

- 0.07

- 0.07

0.39

0.58

0.59

1 0.7

0.20

0.19

0.19

0.36

0.60

1 0.6

0.75
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با توجه به تمام ارقام بدست آمده و مقایسه آنها ،چنانچه درشکل  1مشاهده می شود نشان میدهدکه در سال ، 1375
ن ق رد تتت پیون هد اا در
پیوند بین مراکز آنچنان قوی نبوده است و تنها پیوند قوی مربوط به تهران و رودهن است .این ن
سالهای آتی و به مرور زمان با افزایش مراکز شهرستان قوی تر و پر رنگ تر شده است.به طوری کههه در ساللل 2931
تمایز بین پیوندها و قدرت آنها محسوس نیست (شکل های 1و .)2

شکل  :2تقارن پیوندها در سال 92 31

شکل  :1تقارن پیوندها در سال 1385

الگوی جریان سفر دانشجویان
ی م رو د د مطالعههه در
پس از بررسی جریان های سفر در اینجا جابجائی های تعداد دانشجویان در رابطه با شاخصهای ی
شبکه بررسی شده است .در اینجا به علت محدودیت آمار و اطالعات سالهایی را مورد بررسی قرار میدهیم که بعددد
ف اس رادنات د د ش خا ص ص
ص
از احداث دانشگاه آن واحد احداث شده است .در این مرحله محاسبه میانگین ،میانه و انحراف ف
 RSIijبرای  5دوره زمانی در مقاطعی که دانشگاههای جدیدی در این محور حضور پیدا کردهاند در می یابیم که این
مقدار طی فاصله سالهای  6 37 1- 1365جهش داشته است ،که متبادر کننده این مطلب است که سیستم دانشگاهی در
ی پیشرووو باا
ت و در س اهلا ی ی
آن مقطع زمانی به علت نبود واحد دانشگاهی مناسب متمرکز به سمت تهراننن ب دو ه ه است ت
احداث دانشگاههای متعدد به سمت تعادل حرکت کرده است .با توجه به بررسی  5دوره زمانی و در مییابیم با اینکه
ی داشتههه است؛؛ اماا در س اهلا ی ی
ی
ل ت هجو ی ی
ت قایل ل
در سالهای  6 37 1- 1365و جهش از  2.45به  ،0 2.0مقدار  DIiتف وا ت ت
 2931-0931و احداث واحدهای دانشگاهی جدید ،رفته رفته به  1نزدیک شده است ( جدول .)7
جدول  :7قدرت پیوند در شبکه جریانات دانشجوئی

2931

0931

1388

6 37 1

1365

RSIij
2931

0931

1388

6 37 1

1365

DIi

1.15

1.35

1.88

0 2.0

2.45

0.05

0.05

0.04

.02 0

1 0.0

میانگین

0.065

0.075

0.089

0.0974

0.0986

0.045

0.045

0.024

0.00

0.00

میانه

0.15

0.125

.092 0

0.063

1 0.05

1 0.06

1 0.06

0.059

0.046

0.039

انحراف استاندارد

ی
نتایج نشان میدهد شدت جریان دریافتی تهران در بخش دانشجو در این پیوند کم شده است و تع اد د د دانش نایوج ی ی
ث هررر
ی پسسس از اح اد ث ث
که از این محور به مقصد سایر دانشگاههای آزاد جابه جا میشوند سهم باالتری را در س اهلا ی ی
ث واحددد
کدام از واحدها داشته است .مقدار آنتروپی شبکه بیانگر این موضوع است که ش کب ههه ش ره ییی بعددد از اح اد ث ث
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دانشگاهی از حالت سلسله مراتبی به غیر سلسله مراتبی در حرکت است .با توجه به مقدار آنتروپی  EIiطی س اهلا ی ی
ی
ی
 2931- 1365افزایش خاصی داشته است و به سمت  1میل کرده است.اگرچه این نتایج نشان دهنده گرایش خاصی ی
از کاهش سطوح سلسله مراتب شهری با توجه به اتصاالت خود نیستند .مقدار  EIiتهران در بازه زمانی 2931- 1365
با دیگر نقاط در محل احداث واحدهای دانشگاه آزاد و افزایش تردد دانشجویان روند رو به رشد داشته است که این
بیانگر پیوند قوی تهران با دیگر مراکز است( جدول.)8
جدول  :8اتصاالت در شبکه جریانات دانشجوئی( ،منبع :نگارنده)
EI
2931

0931

1388

6 37 1

1365

EIi
2931

0.50

0.50

0.43

0.35

0.29

0931

1388

6 37 1

1365

0.45

0.45

0.25

0.19

0.15

میانگین

0.49

0.49

1 0.3

0.28

0.23

میانه

.12 0

0.10

0.08

0.06

0.05

انحراف استاندارد

ی نب دو ه ه
با توجه به تمام ارقام بدست آمده ،نشان میدهدکه در سالهای  1365و  ،6 37 1پیوند بین مراکززز آنچناننن قوی ی
است و تنها پیوند قوی مربوط به تهران و دانشگاه رودهن است .این قدرت پیوندها در سالهای آتی و به مرور زماننن
با افزایش مراکز دانشگاهی قوی تر و پر رنگ تر شده است.به طوری که در سال  2931تمایز بین پیون هد اا باا ایجاد د
حداقل یک واحد دانشگاه آزاد در هر شهر محسوس نیست.

در نهایت با توجه به اطالعات بدست آمده ،اینگونه استنباط می شود که الگوی فضایی-عملکردی منطقه کالنش ره ی ی
ی
ی شدهه
ی چنددد مرکزی ی
تهران بر اساس ویژگی های رفت و آمد و جابه جایی در سالهای اخیر از  ،2931- 1375الگوی ی
است که مراحل آغازین چند مرکزیت را با توجه به برخی تحلیل های مرتبط با شبکه طی می کند .بررسی این الگووو
قبل و بعد ایجاد هر واحد دانشگاه آزاد بررسی شده است که حاکی از ارتباط مستقیم میان تعداد دانشجویان دانش اگ هه
آزاد و تشدید پیوندهای فضایی دو طرفه و تعادل در ارتباطات منطقه ای است.

ی در نق ششش
ت متعددی ی
همچنین ارقام بدست آمده مبین آن بود در سالهای قبل و بعد از ایجاد واحد دانشگاهی تغییرات ت
کانون ها(شهرهایی که واحد های دانشگاهی در آن تاسیس شدند) در شبکه شهری مورد مطالعههه بوجودد آمددد .ایننن
واحدهای دانشگاهی به عنوان کانونهای توسعه در جهت جذب دانشجو و دو طرفه کردن پیوند بین شهرهای واقع بر
این محور و کالنشهر تهران بودهاند .این روند با افزایش ایجاد واحدهای متعدد تشدید شده است .به این ترتیب طبق
ی در
آخرین نتایج دماوند نقش مهمتری در شبکه یافته است .در واقع قدرت پیوند شهر دماوند اف یاز ششش قابللل ت هجو ی ی
مقایسه با سایر شهرها داشته است.

نقش پررنگ دانشگاه آزاد واحد رودهن به عنوان اولین واحد ایجاد شده در محور مورد مطالعه نیز غیر قابل اغماض
ی
است .همچنین واحد دانشگاهی پردیس به علت نزدیکی به تهران نقش مهمی در جذب جریان سفرهای دانش یوج ی ی
س از
ی پس س
ی باشددد .در واق ععع فیروزکوهه حتی ی
داشته است .شایان ذکر است ،این مسئله در مورد فیروز کوه برعکس می ی
تاسیس دانشگاه آزاد و در طول دوره مورد بررسی نقش موثری در شبکه شهری مورد بررسی ایفا نمی نمودد .درجههه
مرکزیت پایین ،تعدد پیوندهای یک جانبه و قدرت پایین پیوندهای این شهر همگی کواه این مطلب می باشند.
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ی را بررر اسا سسس رویکردد
تحلیل ها و استنتاجات ارائه شده تا این مرحله ارتباط میان توسعه دانشگاهی و شبکه ش ره ی ی
ی مهمتررر ش کب ههه اح اد ث ث
ث
ی از ش اهره ی ی
مقایسه ای و تحلیلی بحث نمود .بر این اساس مشخص شد هرچنددد در برخی ی
دانشگاه در افزایش شدت پیوندها و توان نقش پذیری کانون ها در شبکه تأثیر گذار بوده است اما ،ارتباط مشخص و
قابل تشخیصی که بتواند مبین روندی متقن باشد مشاهده نشده است .

اما همانطور که در روش شناسی مطرح شد ،جهت بررسی فرض مستقل بودن مشاهدات میان جریان مردم و جریاننن
ی باشددد کههه بههه
دانشجویان از آزمون دوربین واتسون استفاده شد .بر این اساس مقدار بدست آمده ه برابررر  0.829می ی
وضوح نشان میدهد مشاهدات مورد بررسی مستقل از یک دیگر می باشند.
بح ث
ی سفررر در محوررر فیروزکوهه منطقههه
ی و الگوهای ی
ی جمعیتی ی
مجموعه تحلیل های صورت گرفته بر اساس ویژگی های ی
کالنشهری تهران در دو قالب جریان افراد و تعداد دانشجویان ارائه شد .از اینرو پس از تحلیل سلسله مراتبی و انجام
محاسبات جریان در بازه  ،2931 - 1375ابتدا بر اساس تحلیل های جمعیتی سیر تحول کالنشهر تهران مشخص شددد
ی
که تمرکز کالنشهر تهران کم شده است و ساختار فضایی آن به سمت تعادل رفته است .در مرحلههه بعددد باا بررسی ی
نتایج شاخص های شبکه مشخص شد که میانگین افزایش و انحراف استاندارد در طی بازه های زمانی ک ها ششش یافتههه
ط در دو
ن نقاط ط
ی بین ن
است .این تغییرات در سالهای اخیر نشان دهنده کم شدن تعارضات و افزایش یکپ گچرا ییی فض یا ی ی
ت کرده ه
محور فیروزکوه و هراز معلوم شد که ساختار منطقه کالنشهری تهران به سمت تعادل و چند مرکزیتی حرکت ت
است.

ی م رو د د مطالعههه
ی ،ش کب ههه ش ره ی ی
اما نکته ی مهم این است که علی رغم انتظار اولیه و مطالعات پیشین و ادبیات نظری ی
مستقل از جریان های ناشی از توسعه دانشگاهی می باشد .به عبارت دیگر توسعه دانشگاهی را نمی توان بههه عن او ننن
ی بررر عکسسس اس ارقت ررر
یک عامل موثر بر تغییرات ساختار شبکه شهری منطقه کالنشهری تهران دانست .اما بههه طریقی ی
واحد های دانشگاهی بر شدت روابط میان کانونها در ساختار فعلی اثر گذار می باشد .یعنی س اتخا ررر ش کب ههه مت ثا ررر از
ی رفتتت
ی دانش هاگ ییی م رو د د مطالعههه نیززز انتظاررر می ی
سایر عوامل شکل گرفته است که حتی بدون استقرار واحددد های ی
ساختاری مشابه تشکیل شود .اما وجود دانشگاه ها به خودی خود در برهه های مختلف در تقویت و نق ششش پ ریذ ییی
ن بررر
نقاط اهمیت داشته است .در اولین مرحله در اواسط و اواخر دهه هفتاد میالدی ت یثأ ررر اس ارقت ررر دانش اگ هه رودهن ن
شبکه ملموس می باشد .سپس در دهه  80شمسی دانشگاه دماوند و پس از آن در اواخر دهههه  80دهههه  90دانش اگ ه ه
پردیس بر موقعیت شهرهایشان در شبکه موثر بوده اند.

حال این بحث مطرح می شود چگونه است که نتایج این مطالعه در مورد منطقه کالنشهری تهران به عنوان بزرگترین
ی بههه عن او ننن یککک امررر
و مهمترین منطقه کالنشهری کشور از روابط علی رایج که در تجربیات جهانی و ادبیات نظری ی
بدیهی پذیرفته می شود تبعیت نمی نماید .در واقع چرا نتیجه آزمون دوربین واتسون و مشاهدات تحلیلی نگارندگان
نشان میدهد سهم نقاط در تأثیرگذاریشان بر ساختار شبکه ناچیز می باشد؟
مهمترین علت این امر را می توان در نظام برنامه ریزی متمرکز کشور ،عدم وجود نهادهای عملیاتی متصدی مدیریت
ث نق ششش مرکزیت ت
ت
ن حیث ث
ق جس جوت ووو نمودد .از این ن
مناطق کالنشهری و کم توجهی به امر برنام ریزی در سطح من طا ق ق
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کالنشهر تهران همواره رو به تزاید می باشد و سایر شهرها نه به عنوان رقیب یا همکار بلکه به عنوان یک رابطه بهره
ط در منطقههه نیززز
ب باا نق ششش پ ریذ ییی نقاط ط
کشانه با مرکز در ارتباط هستند .همچنین مکانیابی مراکز دانشگاهی متناسب ب
ح مجموعههه
صورت نگرفته است .چراکه در اسناد باال دستی مورد بررسی از جمله سند ملی توسعه استان تهران ،طرح ح
ی اش را ه ه دارنددد
شهری تهران و طرح آمایش استان تهران جملگی بر تمرکز زدایی از تهران و ارائه الگوی چند مرکزی ی
همچنین در طرح آمایش استان در سال  ، 404 1دماوند را به عنوان تنها سر خوشه و تنها مرکز شرقی استان بیان کرده
است ،حال آنکه مشاهده می شود توسعه دانشگاهی صورت گرفته همچنان بر اساس عامل مطلوبیت ناشی از فاصلههه
با تهران بوده است.

نتیجه گیری
ارتباطات و پیوندهای فضایی در مناطق کالنشهری متاثر از چگونگی توزیع و تامدخ

ناکما ا اه یگتسباو و ت ی     

درونی و بیرونی ناشی از انواع جریان های مردم ،کاال ،سرمایه و اطالعات می باشد .در این بین جری مدرم یاه نا    
یکی از پایه ای ترین تعامالت فضایی است که در مناطق کالنشهری شکل می گیرد.
خدمات آموزش عالی یکی از انواع خدمات فراشهری است که می تواند بر شبکه شهری منطقه تأثیرگذار باش ره .د   
گونه تغییر ازجمله افزایش تعداد دانشجویان یا بهبود فن آوری آموزشی و دسترسی به آن و عملکرد دولتها می تواند
باعث تغییر در عملکردهای منطقه ای شود.
در این پژوهش ناحیه شمال شرقی منطقه کالنشهری تهران مورد بررسی می باشد .اس یهاگشناد یاه دحاو رارقت     
متعدد دانشگاه آزاد اسالمی در شهرهای مستقر در امتداد محورهای هراز و فیروزکوه دلیل انتخاب این محدوده ب هدو
است .تحلیل های صورت گرفته در سه فاز انجام گرفت .در اولین گام جریان مردم(مسافر) می هش نا ره فلتخم یا    
محدوده در دوره زمانی مورد بررسی تحلیل شد .سپس جریان های دانشجو در سری زمانی مورد بررسی مطالعه شد.
مقایسه این دو نشان میدهد در گذر زمان و با ایجاد یا گسترش واح قطنم یاهرهش رد یهاگشناد یاهد هههه ههههه ،ش تد
جریان مسافر و ساختار شبکه شهری تغییر نموده است .این تغییرات به شرح ذیل می باشد.
• افزایش شدت تعامالت میان نقاط در سبکه شهری
• گرایش به ساختارهای متعادل و چند مرکزی
• افزایش توان نقش پذیری نقاط(سایر شهرهای منطقه به جز تهران) در شبکه شهری
• افزایش قدرت پیوند شهر تهران به عنوان مرکز شبکه
در گام سوم تحلیل معناداری ارتباط میان جریان دانشجو و جریان مسافر یا ب ابع ه ر ثأت یریذپ هیجوت رگید یت یر       
احداث دانشگاه در شهرهای ناحیه شمال شرقی منطقه کالنشهری تهران بر تغییر س م یسررب هکبش راتخا ی .دوش      
نتایج نشان می دهد عمال احداث واحدهای دانشگاهی بر تغییرساختار شبکه شهری تأثیرگذار نبوده است.
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