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 چکيده

اند كه عالوه بر روستا و شهر، منطقه شهری ای پذيرفتهپردازان علوم منطقهريزي و نظريهامهامروزه بسياری از كارشناسان برن 

های عمده ساختاری و عملکردی با روستا و شهر دارد. اين  شهري تفاوتنيز به يک فرم جديد اسکان بشر تبديل شده است. منطقه

ريزی اخت و تعيين صحيح محدوده منطقه شهری و سپس برنامهای برخوردارند که بروز آن مشروط به شنمناطق از توان نهفته

بايد ابتدا  ريزي  صحيح براي مناطق شهري، ميو مديريت متناسب برای آنهاست. بديهي است به منظور دستيابي به يك برنامه

ميت شناخته شدند و هاي شهري به رسمنطقه 6771تعيين شود. در ايران از سال  مرز و محدوده آنها مطابق با موازين علمی

شود، تعيين مرز و محدوده اين مناطق آغاز شد. اما آنچه که در عمل ديده می هاي گوناگوني جهت دستيابي به تعيين علمیتالش

اداری است. از آنجا كه منطقه شهري تهران بزرگترين منطقه شهري در كشور  -ها اغلب با اتکا بر تقسيمات سياسیاين محدوده

گذاری برای آن مستلزم تعيين دقيق ريزی و سياست و دارای عملکردهای ملی و فراملی است، انجام هرگونه برنامه رود بشمار می

به « تحليل عاملي»هاي مرسوم، از روش  اين منطقه شهری است. در اين پژوهش پس از بررسي تمام روش محدوده و علمی

هاي اقتصادي و اجتماعي استفاده  ه شهري تهران با اتکا بر شاخصعنوان روشی تكميلي در راستای تعيين مرز و محدوده منطق

شاخص اقتصادي و اجتماعي  در سطح شهرستان استخراج  و سپس با استفاده از نرم افزار  02شده است. به اين ترتيب كه 

SPSS تحليل عاملي اجرا شد. در نهايت نتايج برآمده از تحليل عاملي، به نقشه ،GIS نک داده شد  و پس از تهيه استان تهران لي

دهد كه با استفاده از روش تحليل هاي گوناگون، خروجي پژوهش در قالب نقشه بدست آمد. مطالعات اين پژوهش نشان میاليه

 هاي فيروزكوه و نظرآباد است.  عاملي، محدوده منطقه شهري تهران برابر با محدوده كل استان تهران به جز شهرستان

 ای، منطقه، مجموعه شهریريزی منطقهشهری، شهر منطقه، برنامهمنطقه: هاي کليدی واژه

 

  مقدمه

 بيان مسئله

اند بطوری که قرن گذشته را قرن انقالب صنعتی ناميده ؛در دوره معاصر روند توسعه شهری و شهرنشيني چشمگير است       

تنها جمعيت کشورهای ، ميالدی 6222تا 6200نی طبق آمارها در فاصله زما. نامندو قرن حاضر را قرن انقالب شهری می

و سهم قابل توجهی از اين  -برابر شده است 0بيش از  -ميليارد نفر افزايش يافته  67/1ميليارد نفر به  92/6درحال توسعه از 

 & Drescherبه نقل از  6: 6790، )زبردست. در مناطق شهری آنها روی داده است، افزايش جمعيِت کشورهای درحال توسعه

Iaquinta, 2002با رشد و توسعه  اين کهمبنی بر ، اعتقاد بسياری از محققين ، با وجود( اين افزايش جمعيت نواحی کالنشهری

امروزه افزايش تراکم اقتصادی و . سبب تمرکز بيش از حد جمعيت و فعاليت در کالنشهرها شده است، اقتصادی همراه بوده است

، ای فراتر از شهرکالنشهرها و گسترش شهر در نقاط پيرامونی همراه بوده و موجب پيدايش منطقهجمعيتی در شهرها  با توسعه 

اند و سياسی و فرهنگی در سطح ملی و فراملی، اين مناطق دارای عملکردهای اقتصادی. شده است 6«منطقه شهری»عنوان  با
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6. Urban Region 



ها بدل شهری نيز به فرم جديدی از سکونتگاه هاي منطقه، هرعالوه بر روستا و شكه  اندای پذيرفتهپردازان علوم منطقهنظريه

های ساختاری و عملکردی با روستا و شهر دارند و به همين جهت رويکردهای متناسب با شرايط خود را طلب که تفاوت اند شده

های توسعه  يع و تکثير مولفههای ذاتی و ارتباطی خود از امکان زيادی برای بازتوز اين مناطق با استفاده از پتانسيل. کنندمی

شهری و سپس  در گرو شناخت و تعيين صحيح  محدوده منطقه، ای که عملی شدن آن درگام نخستتوان نهفته. برخوردارند

های ريزی و مديريت مطلوب منطقهتواند روند برنامه میبنابراين آنچه که . ريزی و اعمال مديريت متناسب برای آن استبرنامه

ی تبيين و تعيين ها روشو  ها ، شاخصها و نيز دستيابی به معيارهاتعريفی مناسب از اين مجموعه ، ارائههيل کندشهری را تس

 . های مورد عمل آنهاست محدوده

اين منطقه عالوه بر . يافته در كشور است کارشناسان معتقدند که منطقه شهري تهران نخستين منطقه شهري شكل، در ايران

همچنين دارای روابط متقابل و چند سويه با . خود است ويژهر مقياس فراملي نيز داراي كاركردهاي د، عملكردهاي ملي

( از يک سو به شدت تحت تأثير مقتضيات آن است و از 6790، )طرح جامع شهر تهران. سازماندهی فضايی سراسر کشوراست

اين . قيماً بر روی سازماندهی فضای ملی اثرگذار استمست، ای که در منطقه شهری تهران پياده شودسوی ديگر هرگونه برنامه

از اين . سازدريزی يکپارچه برای منطقه شهری تهران را بخوبی آشکار میاهميت و ضرورت برنامه، ويژگی منحصربه فرد

سب با بـــايد متناريزی ديگر پاسخگوی نيازهای منطقه شهری تهران نيست و میی معمول برنامهها روشتوان گفت  میرو 

شناسايی مرز و محدوده منطقه شهری ، بدين منظور گام نخست. ريزی و سياستگذاری صورت گيرد آن برنامه ويژهکارکردهای 

بايد توجه داشت در شرايطی که محدوده و . است که تنها متکی بر تقسيمات سياسی و اداری نباشد میتهران مطابق با موازين عل

ها و اقدامات صورت گرفته در اين مناطق نيز زير سوال  ريزیبرنامه میاعتبار عل، ن نشودتعيي می مرز منطقه شهری بطور عل

 . خواهد رفت

 

 ضرورت و اهميت پژوهش

کالنشهرها در کشورهای توسعه يافته و در حال ، با رشد سريع جمعيت شهرنشين در نيمه دوم قرن بيستم و بعد از انقالب صنعتی

نقاط ضعفی که  ا وجودب. پيرامون شهرها پديد آمد، عنوان منطقه شهری ، باتر از شهرای گستردهتوسعه افزايش يافتندو منطقــه

نقاط قوت و مثبتی بر ظهور و پيدايش کالنشهرها و مناطق شهری مترتب است که يکی از علل ، چنين گسترشی در پی داشته

بنابراين هدايت و رهبری توسعه . قتصاد جهانی بوده استجهانی شدن اقتصاد کالنشهر وارتباط آن با ا، بروز چنين نقاط مثبتی

 ويژههای  و شهرسازی است که برنامه ريزی ای هفضايی منطقه شهری و توجه به ابعاد گسترده آن مبحث جديدی در علوم منطق

ر جمعيتی باال دال هايی با شماهای اخير و پيدايش سکونتگاه رشد جمعيت طی دهه، در منطقه شهری تهران نيز. طلبد خود را می

های شهری در اين منطقه بوده است که ضرورت برنامه ريزی يکپارچه و توجه استراتژيک به موضوع را  بر وجود جاذبه

در مورد منطقه شهری . سازدايجاب ميکند و راهبردهای مناسب برای توسعه فضايی بهتر و تعادل بخشی فضا را ضروری می

از يک ؛ است ای متقابل و دو جانبه با سازماندهی فضايی سراسر کشورنوبه خود دارای رابطــهتهران بايد گفت: اين منطقه به 

مستقيماً ، که در منطقه شهری تهران پياده شود ای هطرف به شدت تحت تأثير مقتضيات آن است و از طرف ديگر هرگونه برنام

اهميت وضرورت برنامه ريزی ، ويژگی منحصربه فرداين . گذارد میو به شدت بر روی سازماندهی فضايی سراسر کشور اثر 

. محدوده منطقه شهری تهران است تعيين مرز و، اما گام اول برنامه ريزی. کند میبرای منطقه شهری تهران را به خوبی عيان 

اما اين ، شود هيچ گاه مرز ثابتی ندارد و اين مرز طی زمان همواره دستخوش تغيير می، اگرچه درحالت کلی يک منطقه شهری

 . دهد كاهشموجود در تعيين مرز محدوده منطقه شهری را اندکی  میپژوهش به دنبال آن است که سردرگ

 

 اهداف تحقيق

ی اقتصادی و اجتماعی ها شاخصشناسايی و تحليل عوامل و »پژوهش عبارتند از: اين اهداف اصلی ، با توجه به توضيحات باال

همچنين . «الگوی مناسب برای تعريف محدوده منطقه شهری تهران ارائه»و « ی تهرانگيری محدوده منطقه شهرموثر در شکل

ها و بسترهای  فراهم کردن زمينه»، «در رابطه با مقوله منطقه شهری ای هتقويت ادبيات علوم منطق»اهداف فرعی تحقيق شامل 

 تعيين مرز و محدوده منطقه شهری وتعيين و تعريف روشی برای »و « تعيين محدوده منطقه شهری جهت تعريف و  میعل

 . شودمی« کاربست آن در محدوده منطقه شهری تهران

 



 سواالت تحقيق

گيری محدوده کدام يک از عوامل اقتصادی و اجتماعی در شکل» سواالت اصلی تحقيق عبارتند از:، مطابق با اهداف بيان شده

شهری بدست آورد و نيز با  تر از منطقهبا اتکا به آن تعريفی دقيق الگويی که بتوان» همچنين« گذارند؟ منطقه شهری تهران اثر

 «کدام است؟ ،دقت بيشتری محدوده آن را معين کرد

 

 روش تحقيق

روش تحقيق اين پژوهش تلفيقی از روش ، کندجاب میاي ه ای است کگونهه های مورد نظر پژوهش بها و نيز مولفهماهيت پرسش

 ها آزمودن فرضيه، بين متغيرهاتواند در تبيين روابط می ها روشزيرا تلفيق اين . ای باشدقايسهتحليلی و م، تحقيق توصيفی

های مرتبط با موضوع اسناد و گزارش، این ترتيب که ابتدا با انجام مطالعات کتابخانهاي هب. مفاهيم موثر واقع شودپروراندن   و

آيد سپس تحليل و مقايسه ميان متغيرها و عوامل ای پژوهش بدست میهتر از مسئله و پرسششناخت و توصيفی دقيق، تحقيق

 سواالت تحقيق به شرح زير صورت گرفته است: راييافتن پاسخ ب. شودانجام می

کتابخانه وزارت مسکن و ، آمارها و اطالعات مورد نياز از نهاد شهرداری تهران، ابتدا با اتکا بر روش مطالعه اسنادی

های مهندسين مشاور و نيز مرکز مطالعات و  شرکت، اداره کل حريم و مناطق شهرداری تهران، ر ايرانمرکز آما، شهرسازی

 گوناگونآوری و نيز محاسبات آماری و رياضی انجام شد تا از اين طريق ترکيب سهم عــوامل تحقيقات وزارت مسکن جمع

همچنين با تکيه بر مطالعات . هری تهران شناسايی شونديابی و توسعه محدوده منطقه شاقتصادی و اجتماعی اثرگذار در شکل

دانشگاه و ديگر  انادتاس، وزارت مسکن، تن از کارشناسان و صاحبنظران شهرداری 62ای و انجام مصاحبه با کتابخانه

به ، گراز سوی دي. ی نهايی در تعيين محدوده منطقه شهری تهران شناسايی شدندها شاخصمتغيرها و ، صاحبنظران اين حوزه

عـــددی  می از تلفيق تکنيک تحليل عاملی و تاکسونو، الگوی مطلوب برای تعيين محدوده منطقه شهری تهران ارائهمنظور 

های  کاربرد تحليل مولفه. در يک تحقيق است روشی برای محاسبه وزن متغيرهای مورد نظر، تحليل عاملی. استفاده شده است

اين روش امکان . است ای ههای سليق و بدون دخالت برداشت  میرداری به روش علنقطه عطفی درسنجش سطوح برخو، اصلی

در تحقيقات به داليل  معموالً  .(6792، )کالنتری. کند میرا فراهم « اولين عامل اصلی»دستيابی محقق به ُبرداری به نام 

تر و درعين حال  میها و رسيدن به نتايجی عل برای انجام تحليل دقيق تر داده. با حجم زيادی از متغيرها روبرو هستيم گوناگون

محققان به دنبال کاهش حجم متغيرها و تشکيل ساختار جديدی برای آنها هستند و بدين منظور از روش تحليل عاملی ، تر عملياتی

بين متغيرهای به منظور تبيين الگوی همبستگی  0ها تحليل عاملی سعی در شناسايی متغيرهای اساسی يا عامل. کنند میاستفاده 

متغير جديدی است که از طريق ترکيب خطی مقادير اصلی متغيرهای مشاهده شده به صورت رابطه ، عامل. مشاهده شده دارد

 . ام استjعامل  P تعداد متغيرها و Fj، امjام واز نظر عامل  iبيانگر متغير  Xiدر اين رابطه . شود میزير برآورد 

Fj=WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp 

و سنجش اعتبار يک مقياس يا  4شناسايی ساختار 7،ها کاهش داده، بطور کلی تحليل عاملی دارای کاربردهای متعددی همچون

ها از ماتريس همبستگی و  استخراج عامل، اين روش دارای سه مرحله کلی تشکيل ماتريسی از ضرايب همبستگی. شاخص است

 (     6796، )مومنی. ها استه بين متغيرها و عاملها به منظور به حداکثر رساندن رابط چرخش عامل

 

 ها شاخصمعرفی متغيرها و 

. استخراج شده است 6790نفوس و مسکن سال  می ي اقتصادي و اجتماعی مورد نياز از سرشماری عموها شاخصتحقيق اين در 

هاي  پروانه، از: مسكن عبــارتند ی حوزه اقتصادی تحقيقها . شاخصباشدعدد می 02ی بکار رفته در تحقيق ها شاخصتعداد 

                                                           
0. Factor 

7. data reduction 

4. structure detection 



، اشتغال، قيمت زمين و مسكن، طول عمر بنا، نوع و كيفيت مصالح، تراكم نفر دراتاق، نحوه تصرف مسكن، ساختماني صادره

 -خدمات فرهنگي، تسهيالت، ی حوزه اجتماعی شامل جمعيتها شاخصو  نقل هاي عمده فروشي و خرده فروشي و حمل و كارگاه

 . زيرشاخص اقتصادی و اجتماعی بيان شده است 02، (6در پيوست شماره ). باشندموزش و بهداشت و درمان میآ، اجتماعي

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

بايد در اين پژوهش ای در پيرامون آن است که میشامل شهر تهران و محدوده، منطقه کالن شهری تهران، ن تحقيقاي ه محدود

 . تعيين شود

 

 ها و مبانی نظریديدگاه، مفاهيم

 تعاريف و مفاهيم پيرامون منطقه شهري

به اعتقاد او منطقه شهری بر مناطق با توسعه پيوسته . مطرح شد 5اصطالح منطقه شهری برای نخستين بار توسط "مايلز رايت"

 های کوچکتر گاهداللت دارد که ماهيت اصلی آن عبارتست از يک مکان مرکزی بسيارگسترده که تأثير قابل توجهی برسکونت

جغرافيدان فرانسوی اشاره کرد که از ديدگاه  6توان به "پيرژرژ" می( از ديگر محققان امور منطقه شهری 6792، )کالنتر. دارد

، شود میآورد و منطقه شهری که به وسيله اقمار شهرها محاط  میمنطقه شهری را به وجود ، های خود او شهر در رابطه با حومه

از منطقه شهری گرچه روشن و جامع است اما ، تعريف ژرژ. گيردبکه شهری همکار يا پيوسته شهر قرار میدر مرکز بافت ش

های پيرامون را چرا که منطقه شهری با رشد شتاب آلود خود پيوسته حوزه. توان مرز مشخصی بر آن تبيين کرد میبطور دقيق  ن

بر اين اساس . آوردهای جديدي را در فضای دورتری بوجود می جه حومهآورد در نتي میبلعد و بر مرز جغرافيايی خود فشار  می

بندی کلی  در يک جمع( 02: 6777، )فريد. يتی پويا داردويژهبلکه همواره ، مرز جغرافيايی منطقه شهری حالت ايستا ندارد

ای است منطقه شهری محدوده» داد: ارائههاست را ديدگاه م توان تعريف زير که به نوعی تلفيق و ترکيبی دقيق از تما می

که با شهر  )نقاط شهری و روستايی( های پيرامونی آنگاهجغرافيايی متشکل از يک شهر مرکزی )شهر بزرگ( و سکونت

 .( 92: 6790، )زبردست «.مرکزی يکپارچگی اقتصادی و اجتماعی بااليی دارند

 

 مباني نظري و چارچوب پژوهش 

های پيرامونی آن و از سوی ديگر وجود ارتباطات عملکردی  يک شهر مرکزی )هسته( و حوزه وجود، شده ارائهبا قبول تعريف 

براساس اين دو مشخصه اصلِی . گيری و توسعه يک منطقه شهری استهای اصلی شکل قوی ميان حوزه و پيرامون از شاخصه

ها و  نخست نظريهاند؛  هقالب کلی دسته بندی شددر دو ، های مورد بررسی در اين پژوهشها و ديدگاهنظريه م تما، شهری  منطقه

گيری و تفّوق و برتری شهر مرکزی طی زمان و عوامل موثر بر تثبيت و تعميق اين برتری هايی که به چگونگی شکلديدگاه

هايی که آيد و دوم نظريهمنطقه شهری پديد نمی، بدون وجود يک شهر مرکزی قدرتمند، چرا که طبق تعاريف باال. پردازند می

زيرا در نهايت اين ارتباطات عملکردی هستند که منجر به . انددرصدد تبيين وجود ارتباطات عملکردی ميان هسته و پيرامون

توان  میهای منطقه شهری را  خاستگاه نظريه، در يک دسته بندی کلی. شوندها و نقاط پيرامونی در شهر مرکزی می ادغام حومه

شهری و  توان به مبنای پيدايش منطقه ها می ن نظريهاي هبا اتکا ب. کرد کالن توسعه ناموزون جستجو های ها و نظريه در ديدگاه

ای در های پايه ها و ديدگاه نظريه"، اين دسته از نظريات، در اين پژوهش. )هسته( آن پی برد ها و مشخصات شهر مرکزی ويژگی

به بررسی روابط عملکردی هسته و پيرامون اختصاص دارند ، رياتدسته دوم نظ. اند " نامگذاری شدهشکل گيری مناطق شهری

اند.  ه" مورد بررسی قرار گرفتهای تبيين کننده روابط عملکردی هسته وپيرامون در مناطق شهری نظريهو در اين پژوهش با نام "

، بايد عالوه بر نظريات باال می -تعيين مرز و محدوده منطقه شهری تهران -شايان ذکر است که با توجه به هدف اصلی پژوهش

چرا که به لحاظ ريخت . های مطرح در زمينه چگونگی ساخت کالبدی و ابعاد فضايی مناطق شهری نيز توجه کردبه ديدگاه
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به همين جهت سعی شده است تا از . فرم ساخت يک  منطقه شهری در تعيين مرز و محدوده آن نقش بسزايی دارد، شناسی

در اين بخش تالش شده است تا با استفاده از . دشواستفاده نيز " اخت کالبدی و ابعاد فضايی مناطق شهریهای ناظر بر س نظريه"

 -منطقه شهری –نقطه نظرات صاحبنظران در ارتباط با پديده مورد بررسی ، ها و نظريات متفاوت منابع متعدد و بررسی ديدگاه

، «مبنای پيدايش منطقه شهری و عوامل موثر بر آن»فاکتور  1ی بر مبنا، استخراج و در جهت تدوين چارچوب نظری تحقيق

شعاع عمل منطقه  محدوده و»و « فرآيند شکل گيری و نحوه توسعه منطقه شهری»، «ها و مشخصات منطقه شهری ويژگی»

شده  ارائهای ه نکته شايان ذکر در رابطه با نحوه دسته بندی نظريات آن است که نظريات و ديدگاه. بندی شودتقسيم« شهری

، و لزوماً رعايت توالی نظريات اند هنحوه نگرش به پديده و در نهايت اهداف تحقيق تدوين شد، بيشتر بر اساس نوع رويکرد

 . آنها مدنظر نبوده است ارائهبراساس سال 

 

 گيری مناطق شهریای در شکلهای پايهها و ديدگاه نظريه -0-6-6

مفهوم و درک جديدی از توسعه در جهان انتشار يافت که توسعه را به مثابه رشد ، ی دومهای پس از پايان جنگ جهان در سال

تقليل سطح توسعه درحد رشد اقتصادی توسط برخی اقتصاددانان که برای نخستين بار توسط "آرتور . دانست اقتصادی می

، سترش ايده توسعه بر پايه رشد اقتصادیگ بدنبال بسط و. به بسط اين ايده کمک كرد، مطرح شد 6212اواخر دهه در 7لوئيس"

شود  در اين نظريه عنوان می. کرد ارائه 2قطب رشدنظريه معروف خود را با عنوان نظريه  9"فرانسوا پرو"، 6200در سال 

زمينه ، پس بايد با ايجاد امتيازاتی، برد که توسعه در سطح مناطق از کمبود سرمايه و فقدان فناوری بيش از ديگر عوامل رنج می

توان به  ، میهمچنين بر پايه اثرات فزاينده و رشد القايی بخش پيشاهنگ. ورود وگسترش سرمايه و فناوری به محل را آسان کرد

د بلوغ خود در قطب حهايی که به  ها و شروع مرکزگريزی فعاليت بود و سپس در انتشار نوآوری پخش رشد در محل اميدوار

 62از نظر "بودويل"(  667-660:  6772، )صرافی. م شهری و به سراسر منطقه اميد داشتبه پخش رشد نظااند،  هرشد رسيد

: 6796، )عظيمی مبنای پيدايش منطقه شهری است، های پيشرو از فعاليت ای هها به دور رشت از فعاليت ای هاجتماع مجموع، نيز

شد به نحوه توسعه منطقه شهری در  رائها 6266در سال  60توسط "جان فريدمن" 66پيرامون-مدل فضايی مرکز .(622-626

مجزا و منفک ، مرحله پيش صنعتی: ساختارهای توليدی و سنتی ابتدايی اند و مراکز پراکنده؛ پردازدقالب چهار مرحله می

مرحله انتقالی: دوره گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و تسلط يک شهر مرکزی برکل اقتصاد ، دنشو درفضا ديده می

مرحله بلوغ: ، ايجاد مراکز ديگر در تعامل با مرکز اصلیو  پيرامون -مرحله صنعتی شدن: انتقال تدريجی از شرايط مرکز، ملی

ای از فضا بر اثر تجمع شهرهايی با سلسله مراتب مشخص و روابط عملکردی و فيزيکی بسيار نزديک و هم سازمان يکپارچه

 .(6796، )شيخی پيوند در سطح منطقه

 

 کننده روابط عملکردی هسته و پيرامون در مناطق شهری های تبييننظريه -0-0-0

او در . کشد میبحث سلسله مراتب را به ميان ، روستا  از نظريه پردازانی است که در تحليل روابط شهر و 67"دنيس راندينلی"

ی انسانی با تأکيد بر "استراتژی توسعه بر هاگاهها در سکونتگذارینظريه خود را بر مبنای عدم تمرکز سرمايه، امر توسعه

سازد تا جوامع روستايی خود را به دهد که آنها را قــادر میمحور شهــر" در تأمين حداقل شرايط برای مردم روستايی قرار می
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ها اين  وابستگیدهد و  میها نيز اهميت راندينلی در نظريه خود به مفهوم برخورد وابستگی. اقتصادی برسانند -توسعه اجتماعی

داند و اين تعامل فضايی و  های روستايی با شهرهای کوچک و بين شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ الزم میرا بين حوزه

 .(079-076: 6777، )شکويی. کنداقتصادی را پـايگاه اصلی در امـــر توسعه قلمــداد می –اجتماعی 

 

 بدی مناطق شهری نظريات ناظر بر ساخت فضايی و ابعادکال -0-0-7

، دايره اول. کندپردازانی است که ساخت اکولوژيک شهرها را در قالب دواير متحدالمرکز بيان میاز نظريه 64"ارنست برگس"

صنايع سبک و منطقه آلونک نشين ، از واحدهای مسکونی، دايره دوماست،  های اجتماعی و اداری فعاليت، مرکز تجارت شهر

مرفه يا ، محل سکونت طبقه ممتاز، دايره چهارم، هاست کارگران کارخانه محل سکونت کارمندان و، مدايره سو، شودتشکيل می

هايی است که ساکنان آن در طول روز به محل اشتغال های خوابگاهی و شهرکشامل حومه، دايره پنجمو  متوسط شهری است

يکی از محققان به نام ، ساخت دواير متحدالمرکز برگس پس از مطرح شدنگردند.  باز ميروند و عصرها به آن  میخود در شهر 

نظريه جديدی را به نام "ساخت ، ی نظريه وی را تجزيه و تحليل کرد و با استفاده از آنا ويژهنگری  با ژرف 65هويت" "همر

شکل  ای هتوانند برای هميشه حالت داير میاو معتقد است برخالف نظريه ارنست برگس شهرها ن. "مطرح ساخت قطاعی شهر

 آورد میزمينه مساعدی برای توسعه به دست  ای هبلکه حالت قطاعی بيش از داير، بودن مناطق داخلی خود را حفظ کنند

در رابطه با ساخت فضايی و ابعاد  66نظريه "چنسی هريس وادوارد اولمن"، پس از طرح نظريه هويت .(060همان: ، )شکويی

شکل ارنست  ای ههای مناطق داير هريس و اولمن با استفاده از نظريه. گيرد میر مورد بررسی قرا، کالبدی يک منطقه شهری

"ساخت  توفيق يافتند که درجغرافيای شهری با عنوان ای هنظريه تاز ارائههويت به تنظيم و  برگس و ساخت قطاعی همر

ب در اطراف چند هسته مستقل شهری های شهر اغل اين دو جغرفيدان عقيده دارند استفاده از زمين. معروف است "ای هچندهست

شود که در  در اين نظريه هسته و مرکز به عواملی اطالق می. های يک هسته يا يک مرکز معين شود نه در کناره میظاهر 

  .(006-002)همان: اطراف آن امکان توسعه شهر وجود دارد

 

 چارچوب پژوهش

ن است که هر فضای جغرافيايی اي  هنظريات مطروح م مشترک تمادر يک جمع بندی کلی از نظريات مطرح شده بايد گفت: فصل 

از ديگر فضاهای ، دارای موجوديتی مستقل است که با توجه به ابعاد مکانی و زمانی و مجموعه عوامل فيزيکی و طبيعی

خدمات بين نقاط شهری  نی ونيروی انسا، های مبادله کاال همچنين وجود جريان. گذارد می پذيرد و برآنها تأثير میجغرافيايی تأثير 

 . تواند در محدوده مرزهای محلی متوقف شود میهاست که ن از فعاليت ای هو پيرامونی نمايانگر گستر

بر اثر تمرکز کامالً مشهود واحدهای صنعتی ، سر بزرگ شهر تهران، گيری مناطق شهریای در شکلهای پايهمطابق با نظريه

به همين جهت از برآيند اين نظريات به منظور . اقتصادی درآن طی زمان پديد آمده است تجمع شديد تراکم و بزرگ مقياس و

پيرامون در  از ميان نظريات تبيين کننده روابط عملکردی هسته و. تشريح چگونگی ايجاد قطب بزرگ تهران استفاده شده است

و سيستم سلسله مراتبی از قابليت توضيح دهندگی رسد که نظريه راندينلی با تأکيد بر جمعيت شهری  میبه نظر ، مناطق شهری

منطقه شهری تهران ارتباطات عملکردی قوی ميان شهر  که در چرا؛ بيشتری در مورد منطقه شهری تهران برخوردار باشد

 ها و شهرک، شهرهای کوچک، های پيرامونی که شامل شهرهای متوسط حوزه )به عنوان شهر مرکزی منطقه( و تهران

ابعاد کالبدی  ساخت فضايی و رهاز سوی ديگر با توجه به نظريات مطروحه دربا. شود میديده ، وستايی استهای ر حوزه

ها و مشخصات و سازمان فضايي يک منطقه شهری با اندازه  ويژگی، ساخت کالبدی توان دريافت که ابعاد و ، میشهری منطقه

شعاعي و ، غالب الگوهاي تک مرکزي. تباطي مستقيم داردهای آن ار کارکردها وقابليت، شهر اصلی)مرکزی(منطقه شهری

الگوهاي ، اما با پيدايش مناطق شهری. الگوهای متناسب با شهرهاي کوچک هستند، تر به آنها اشاره شد تمرکزگرا که پيش

اين تحول ، شناسي به لحاظ سنخ. اي گرايش داردو شبکه مياندا، ساخت چند مرکزي، کالبدي  به سمت عدم تمرکز -فضايي 

"سلسله مراتب" تنها مفهوم ، در اين الگو. اي تلقي کردحلقوي به الگوي شبکه -توان حرکت از الگوي شعاعي ساختاري را مي
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شود تا هر بخش از منطقه بلکه ازطريق توزيع مرکزيت و تراکم در مقياس وسيع تالش مي، شودکليدي و محوري محسوب نمي

بنابراين تعدد مراکز . تر باشدتر يا پراهميتاهميتبدون آنکه کم، ه و متناسب با خود باشدشهری داراي هويت و عملکرد ويژ

نظام حمل و نقل متنوع و ، هاي متعدد عملکردي و کالبديگاهگيري گرهشکل، مکمل و توزيع شده در تمام سطح شهر، مرتبط 

در ميان . اي دانستهاي اصلي سازمان فضايي شبکهويژگياز توان متوازن و نهايتاً تعادل و توازن عملکردي و چنداليه را مي

تبيين چگونگی ساخت  اولمن" در توضيح و هريس و ای ه"ساخت چند هستكه  رسد میبه نظر ، های فضايی پرداخته شده نظريه

ها  عات ونقشهاطال، چراکه آمار. از قابليت توضيح دهندگی بيشتری برخوردار است، منطقه شهری تهران و تعيين محدوده آن

اي  شبکهبه الگوی  اي و هسته  مياندا تک، تمرکزگرا دهند که ساختار توسعه و سازمان فضايی شهر تهران از الگوی  مینشان 

 . در حال تحول است  ميند مرکزي و چند انداچ، غير متمرکز 

 

 

 ی تعيين محدوده منطقه شهریها روشو  ها شاخص

ساختار اين مناطق ، الزم است با اتکا به چارچوب پژوهش، وده منطقه شهری در ايرانی تعيين محدها روش پيش از بررسی

يابی و گسترش کالبدی آنها اثرگذار زيرا نوع ساختار و عملکرد اين مناطق بطور مستقيم بر شکل. مورد واکاوی قرار گيرند

( و تالش برای 6790، مهدی زادهآغاز شد) 6771های( شهری از سال های )مجموعهبه رسميت شناختن منطقه. است

بيش از پيش بر اهميت موضوع و لزوم هماهنگی در فرآيند توسعه آتی نواحی کالنشهری ، ريزی و مديريت مطلوب آنها برنامه

ريزی برای هدايت و نحوه توسعه آنها در دستور کار نهادهای شهری قرار ها و برنامهافزود تا جايی که شناسايی اين محدوده

 هایدر ميان منطقه. ای تهيه شدهای منطقهمشهد و تبريز طرح، به همين سبب برای کالنشهرهای کشور همچون تهران .گرفت

دليل اين . رودهاي شهري جهان بشمار می منطقه شهري تهران در زمره يکی از بزرگترين منطقه، های( شهری کشور)مجموعه

بدنبال انتخاب شهر تهران به عنوان . گرددداری در آن بازمی هنفوذ نظام سرمايامر به عوامل متعددی همچون تــــاريخچه شهر و 

با روي كار آمدن رضاشاه و انجام . هاي بسط و توسعه شهر تهران فراهم آمدزمينه ، پايتخت كشور توسط آقا محمد خان قاجار

اين روند در . رش آن  بيش از پيش فراهم شدهاي رشد و گست زمينه، اقدامات اصالح گرايانه و بسط شبه مدرنيزم در اين شهر

. مركزيت تهران تعميق يافت 6702زمان پهلوي دوم نيز ادامه يافت و با سرازير شدن درآمدهاي نفتي سرشار به كشور در دهه 

ز انقالب نقشي كه پس ا. بلكه در سطح ملي و فراملي به ايفاي نقش پرداخت، ديري نپاييد كه شهر تهران نه تنها در سطح منطقه

نظريات قطب رشد با گذر زمان هسته اصلی شهر تهران  اساس( به اين ترتيب بر 6796، )مهدی زاده. نيز همچنان ادامه يافت

ساختار ، ای شهربر اساس نظريات ساخت چند هسته، از سوی ديگر. های فرعی متعدد پديد آمدتقويت شد و پيرامون آن هسته

اي تغيير يافت و به مرور به منطقه  اي و شبكه اي به الگوي چند هسته و تك هسته مي اندا شهري تهران نيز از يك الگوي تك

    .(6796، )مدنی پور شهری تهران بدل شد

-منطقه شهری تهران( در تعيين مرزهای مناطق شهری می، های شهری در ايران)بطور مشخصن ساختار از منطقهاي هبا توجه ب

عدم ثبات و متغير بودن اين مرزها در طول زمان در نتيجـه ؛ ها را مورد توجه قرار دادنوع محـدوده ناي ههای سه گان بايد ويژگی

، اين مرزها 67عدم قطعيت و ابهام. های ارتباطاتتغيير شبکه سرانجامتغيير منابع توسعه و ، افزايش تجهيزات و امکانات منطقه

اقتصادی و تاريخی ، روانی، های فرهنگیيی مردم و همچنين برداشتدر واقع مرزهای مناطق عملکردی تحت تأثير تجربه فضا

مرزهای عملکردی با مرزهايی مانند مرزهای  می عدم انطباق الزارا.  دقيق مرز دهند تا يک خط و بيشتر جهت را نشان می

اداری به علت  -یمرزهای عملکردی از تغييرپذيری بيشتری برخوردارند در حالی که مرزهــای سيــاس، اداری سياسی و

نزديک شدن اين دو نوع مرز اهميت زيادی درکارآيی . پذيری کمتری از مرزهای عملکردی دارندانعطاف، مشکالت اجــرايی

بندی مناطق عملکردی و ی رايج برای منطقهها روش( Glasson,1975به نقل از  6772، )اطهاری 69.ها داردريزیبرنامه

 -جغرافيايی ، تحليل جريان، مبتنی بر مدل جاذبه میی کها روشتوان به ين مناطق را میشناخت روابط فضايی موجود در ا

شود تا با کشف روابط  میتالش  میی کها روشدر . بندی کردی تعيين حدود بر اساس نقشه يا عکس هوايی طبقهها روشکالبدی و 

بينی نحوه رفتار مرکز با نواحی پيرامونی و نيز پيش های رياضی حاکم بر تغيير و تحوالت مناطق و بويژه روابطو قانونمندی

روش تحليل جريان تالش دارد تا با مطالعه و بررسی جهت . ساکنان در برقراری اين روابط به تعيين حدود و تبيين آن پرداخت

ن اي هفرض پاي. يابد های موجود در منطقه به تعيين حدود منطقه و ساختار درونی آن دستها و نوع جريان شدت جريان، جريانها
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کند و با نزديکتر شدن به مرکز بعدی شدت آن  ها کاهش پيدا می شدت جريان، روش آن است که با افزايش فاصله از مرکز

های حاکم و موجود در انواع جريان. رسد می كمترين اندازهبنابراين مرز منطقه جايی است که شدت جريان به . يابدافزايش می

 های خدماتی وهای سياسی و اداری و جريان جريان، بازرگانی و مالی، شغلی، های اقتصادیبه جريان توان میمناطق را 

 روش جغرافيايی و کالبدی عمدتاً بر چگونگی پراکنش و استقرار جمعيت و فعاليت در سطح سرزمين و. اجتماعی تقسيم کرد

، روش تعيين حدود با استفاده از نقشه و عکس هوايی. کيد داردهای حاکم براين الگوهای پراکنش و استقرار تأ تبيين قانونمندی

تعيين حدود فضای شهری از روی . کالنشهری متکی است بيشتر بر معيار تراکم ساختمانی  و پيوستگی کالبدی فضای شهری و

، )اطهاری گيرد میرت قطعات هندسی زمين و پيوستگی کالبدی بين عناصر صو ، ها نقشه يا عکس هوايی با استفاده از شبکه راه

ی تبيين محدوده منطقه شهری به شرايط ويژه فضای شهری بستگی دارد ها شاخصبايد توجه داشت که انتخاب روش و  .(6770

بنابراين حتی در داخل يک کشور . کند میريزان تبعيت  های اين فضا و همچنين گرايشات ذهنی برنامه و از امکانات و محدوديت

آنکه از برخی جهات قابل اتکا با وجود ی مطروحه ها روش م تما. تمام شمول را تعيين کرد و ويژهروش  توان صرفاً يک مین

مانند روش  ها روشچراکه برخی از اين ؛ نيستند برای تعيين حدود منطقه شهری تهران از کارايی الزم برخوردار، اما هستند

بديهی است با توجه به گستردگی حجم ارتباطات صورت . شود می اغلب براساس ميزان جمعيت و فاصله دو نقطه تعيين، جاذبه

سياسی و با توجه به گردش سريع اين  فرهنگی و، اجتماعی، گرفته در محدوده منطقه شهری تهران مانند ارتباطات اقتصادی

ين حدود يک معيار مناسبی برای تعي، معيت و فواصل فيزيکیجاتکای صرف به عامل ، ارتباطات به علت پيشرفت فناوری

ی ذکر شده برای تعيين مرز منطقه شهری تهران ها روشاز سوی ديگر به منظور استفاده از ساير . تواند باشد میمنطقه شهری ن

ها  سازد و تا زماني كه اين محدوديترا ناممکن می ها روشهای آمارِی جّدی مواجهيم که در عمل کاربست اين  نيز با محدوديت

 . سازد نتيجه كار را مخدوش مي ها روشاز آن  استفاده، برطرف نشود

به تعيين مرز و محدوده منطقه شهری ، سعی بر آن است تا با معرفی روش تحليل عاملی، های ياد شدهبا توجه به محدوديت

-از حوزه توانيم تعداد زيادی متغير میدليل اصلی انتخاب اين روش آن است که براساس روش تحليل عاملی . تهران اقدام نماييم

سياسی و فرهنگی را انتخاب کرده و سپس با تبديل اين متغيرها به عوامل ، اجتماعی، های اقتصادیهای گوناگون همچون حوزه

سازد تا  حجم وسيعی از به عبارت ديگر روش تحليل عاملی اين امکان را فراهم میرا انجام دهيم. های الزم  تحليل، اصلی

اين مزيتی است که ساير . های گوناگون جهت تعيين مرز منطقه شهری تهران بکارگرفته شوند و متغيرها از حوزه ها شاخص

، ي اقتصادي ها شاخص م كاربست تما، اين مزيت كه با وجودبديهي است . نيستند از آن برخوردار ، ی برشمردهها روش

از چراكه در برخي ، موارد ناممكن استسياسي و حتي كالبدي در تحليل عاملي كاري عظيم و در برخي ، فرهنگي، اجتماعي

از آنجا که هدف اين پژوهش . هاي ياد شده آمار و اطالعات كافي جهت بکارگيری آنها در روش تحليل عاملي وجود ندارد حوزه

ي اقتصادي و اجتماعي ها شاخصتنها ، ی اقتصادی و اجتماعی استها شاخصتعيين محدوده منطقه شهري تهران با استفاده از  

 ند. ا ر تحليل عاملی وارد شدهد

 

   62مروري اجمالي بر روش تحليل عاملي

در ادامه چگونگي استفاده از تحليل عاملي در تعيين محدوده منطقه شهري ، هاي آن ژگي پس از تشريح روش تحليل عاملي و وي

 . گيردتهران مورد بحث قرار مي

معرفی  6اعی در سطح شهرستان بدست آمد که در پيوست شماره شاخص اقتصادی و اجتم 02، هاي الزم از انجام بررسي پس

ي ها كه شاخصقصد برآن بود ، شايان ذكر است كه به منظور افزايش دقت در تعيين مرز و محدوده منطقه شهري تهران. اندشده

عدم دسترسي ، موارداما فقدان اطالعات و آمار در اين سطوح و در برخي ، در سطح شهر و يا دهستان گردآوري شوند يادشده

يك كد درنظر گرفته  يادشدهي ها شاخصدر مرحله بعد براي هريك از . به آنها موجب شد مقياس شهرستاني پايه تحليل قرار گيرد

شايان ذکر . هاي الزم با استفاده از اين نرم افزار صورت گرفت شدند و تحليل spss15شد و به عنوان متغير وارد نرم افزار 

)سهم(  در موارد نياز از نسبت شاخص مربوطه به جمعيت، از عامل جمعيت ها شاخصسازی اين ظور خالصاست که به من

كه بديهی است ، های استان استبه عنوان نمونه از آنجا که جمعيت شهرستان تهران بيش از ساير شهرستان. استفاده شده است

که امکان مقايسه اين  رايبنابراين ب. ها بيشتر باشداير شهرستانهای عمده فروشی آن از س تعداد واحدهای مسکونی و يا کارگاه

همچنين از آنجا . ها را مخدوش نسازدتحليل، استفاده شده است تا عامل جمعيت ها شاخصاز نسبت ، ها فراهم شودميان شهرستان

به عنوان نمونه تراكم نفر در اتاق و . تندبرخي از آنها همسو با ساير متغيرها نيس، که متغيرها داراي ماهيتي متفاوت از يكديگرند

                                                           
62. Factor analysis 



گيرند اما متغيرهايي نظير امكانات و تسهيالت با يا بعد خانوار با دور شدن از هسته منطقه شهري روندي افزايشي به خود مـي

. دوش كندتواند نتايج حاصل از تحليل عاملي را مخ اين روند معكوس مي. يابند مينزديك شدن به مرزهاي منطقه شهري كاهش 

متغيرها  م تا تما است  همعكوس شد، كنند مياز اين رو مقدارهاي عددي متغيرهايي كه روندي مخالف با سايرمتغيرها را طي 

 . همسو و هماهنگ با يكديگر عمل كنند

س همبستگی بدست نخستين خروجی به نام ماتري، افزارپس از استخراج مقادير متغيرهای باال از منابع آماری و ورود آنها به نرم

 Extraction Sums of Squaredحاصل شد که قسمت اول آن با عنوان   6سپس خروجی دوم به نام جدول شماره  . آمد

Loadings  مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجی بدون چرخش است و قسمت سوم با عنوانRotation Sums of  

Squared Loadings  دوم وسوم دارای ، های اول در اينجا عامل. استخراجی با چرخش استنشان دهنده مقدار ويژه عوامل

)واريانس(  تغييرپذيری درصد از 26عامل قادرند تقريباً  7اين . مانند میمقدار ويژه بزرگتر از يک هستند و در تحليل باقی 

 7بتی از کل تغييرات که توسط اين نس، های باقی مانده های عامل نکته قابل توجه آن است که درچرخش. متغيرها را توضيح دهند

که درآن عامل اول درصد بيشتری ، درصد( ولی برخالف روش بدون چرخش 26 )تقريباً  ثابت است، دنشو میعامل توضيح داده 

اين . دهندآنها نسبت تقريباً يکسانی از تغييرات را توضيح می يک از هر، ها در روش چرخش عامل، کند میاز تغييرات را تبيين 

، ها در ميان عامل. کندها به شکل يکنواخت توزيع می ( است که تغييرات را ميان عاملVarimax) يژگی چرخش واريماکسو

درصد قابليت توضيح  1و 6عوامل دوم وسوم به ترتيب  دهد ودرصد تغييرات را توضيح می 90عامل اول به تنهايی بيش از 

 .دهندگی دارند

 يح داده شدهماتريس كل تغييرات توض -6جدول 
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بايد توجه داشت که تفسير بارهای عاملی بدون چرخش ساده . ( استComponent Matrixخروجي بعدی ماتريس عوامل )

ن ترتيب خروجی بعدی ماتريس چرخانده شده اجزا اي هب. چرخانيم تا قابليت تفسير آنها افزايش يابد میها را  بنابراين عامل. نيست

هرچه مقدار قدرمطلق اين . اندهای باقی مانده پس از چرخش های عاملی هريک از متغيرها درعاملدهد که شامل بار میرا نشان 

شود که  میدر اين مرحله مشخص . عامل مربوطه نقش بيشتری درکل تغييرات  متغير مورد نظر دارد، ضرايب بيشتر باشد

اين منظور  ها بار معنادار دارند. به ها روی کدام عاملهمبستگی هر يک از متغيرها با کدام عامل بيشتر است و به اصطالح متغير

در تعريف، معنادار تلقی شده و ضرايب کمتر از اين مقدار به عنوان صفر يا  1/2تنها ضرايب يا بارهای عاملی بزرگتر از 

متغيرهايی که   متغير )تمام 11شود كه شوند. بر اساس جدول ماتريس چرخش يافته مشخص ميعامل تصادفی در نظر گرفته می

كنند، و  هستند( با عامل اول همبستگي بااليي دارند و روي عامل اول بار معنادار ايجاد مي 1/2دارای بار عاملی بزرگتر از 

هاست.  ترين بخش تحليل عاملي، نامگذاري عامل متغير بر روی عامل دوم و سه متغير بر روی عامل سوم. مشكل 1طور  همين



بايد بارهاي معنادار بدست آمده، يك عنوان براي عامل مربوطه بيابيم. به عبارت ديگر می د با توجه به تمام باي در اين مرحله مي

براي هر يك از عوامل اول، دوم و سوم يك نام تعيين شود. دشواري انجام اين مرحله از آن جهت است كه مانند عامل اول، ممكن 

ار معنادار ايجاد كرده باشند كه درآن صورت انتخاب يك عنوان كه به نوعي هاي گوناگون باست متغيرهای متعددي از حوزه

هاي موجود، تحليلي محدوديت شود كه با توجه به تمام بارهاي معنادار باشد، مشكل است. اما در عمل تالش مي دربردارنده تمام 

شود. با توجه به ماهيت متغيرهايي كه  كيفي از متغيرهاي مورد نظر صورت گيرد و سرانجام يك عنوان براي عامل انتخاب

اند؛ عامل اول: توسعه تسهيالت و تجهيزات ها به شرح زير نامگذاري شده داراي بار معنادار قوي و ضعيف هستند، عامل

هاي  شهري، عامل دوم: سهم هزينه مسكن در سبد خانوار و عامل سوم: تراكم جمعيت در واحد سطح. حال با توجه به نامگذاري

هاي مرتبط  استان تهران لينك داده شده و به اين ترتيب نقشه GISت گرفته، مقادير بردار ويژه و يا ضرايب اهميت به نقشه صور

 هاي ياد شده ترسيم شده است.   با هر يك از عامل

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي حاصله و نيز آمار و  نقشه تماميفي از تحليلي ك، حال جهت ترسيم نقشه نهايي و تعيين مرز و محدوده منطقه شهري تهران

ها و نيز محاسبه تركيب وزني بردارهاي ويژه  نقشه  ماين كار با روي هم اندازي تما. گيرد مياطالعات بدست آمده صورت 

به اين . محاسبه مقدار تركيب وزني بردارهاي ويژه با استفاده از فرمول زير صورت گرفته است. عوامل صورت گرفته است

( در  I.V) ضرب مقادير بردار ويژه هر عامل ( از مجموع حاصلTotal Valueترتيب كه مقدار عددي تركيب وزني عوامل )

 . آيد مي( بخش بر مجموع كل مقادير ويژه بدست  Factori) مقدار عددي عامل

 

 

 

فرآيند ، پس از محاسبه تركيب وزني عوامل .محاسبه شده است SPSSمقدار عددي تركيب وزني عوامل با استفاده از نرم افزار 

 .ها صورت گرفته كه به صورت شماتيك نمايش داده شده است روي هم اندازي نقشه
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ای پررنگ نمايش داده شده است که همان شهرستان شود هسته اصلی منطقه شهري تهران به رنگ قهوه ميه ديدكه  گونه همان

، ساوجبالغ، ري، رباط كريم، دماوند، پاكدشت، هاي اسالمشهر ای کم رنگ نيز که مشتمل بر شهرستانقهوهرنگ . تهران است

های فيروزكوه و و طبق نقشه نهايی شهرستان ،دهد میمحدوده منطقه شهری را نشان ، و ورامين است، كرج، شهريار، شميرانات

توان چنين نتيجه گرفت که سطح روابط عملکردی ميان ابراين میبن. اندنظرآباد از محدوده منطقه شهري تهران خارج شده

يکی از داليل خارج شدن اين دو شهرستان از . بسيار باالست، ها )به جز فيروزکوه و نظرآباد(شهرستان تهران و ديگر شهرستان

. باشدگاهی میديگر نقاط سکونتای قوی با مرکز و ستانده -توانايی محدود آنها به برقراری روابط داده، محدوده منطقه شهری

سياسی و اداری افزايش ، اجتماعی، ی اقتصادیها شاخصنظرآباد و فيروزکوه نيز به لحاظ  هاي های شهرستانچنانچه ظرفيت

توانند روابط متقابل و مؤثر با تهران و ديگر نقاط پيرامونی برقرار ساخته و در نهايت به محدوده منطقه شهری تهران می، يابد

 . لحق شوندم

 

 گيرینتيجه

از اين رو . يي بوديم كه از جامعيت بيشتري در تعيين مرز منطقه شهري برخوردار باشندها روشتحقيق بدنبال استفاده از اين در 

ي متعددي از ها شاخصتواند  مياز اين مزيت برخوردار است كه  ياد شدهروش . روش تحليل عاملي مورد استفاده قرار گرفت

تري  فرهنگي و حتي كالبدي را در نظر گرفته و تحليل جامع، سياسي، اجتماعي ، هاي اقتصادي گوناگون همچون حوزههاي  حوزه

آيد كه از دقت و ي متنوعي  بدست ميها شاخصبا در نظر گرفتن  بدست آمدهبه اين ترتيب نتيجه . از اين متغيرها بدست دهد

، مدل جاذبه، مانند روش تحليل جريان ها روشن ويژگيِ تحليل عاملي در ساير اي. دهندگي بيشتري برخوردار است قابليت توضيح

تعيين مرز و محدوده منطقه  -1نقشه 

شهری تهران از طريق روی هم اندازی 

 هااليه



ها تأكيد دارند و از جامعيت روش  صرفاً بر برخی حوزه ها روشاين . ي جغرافيايي و يا نقشه و عكس هوايي وجود نداردها روش

توان از آنها  ميد از مزايايي برخوردارند كه ني ياد شده خوها روششايان ذكر است كه هر يك از . تحليل عاملي برخوردار نيستند

ي مرسوم برعهده گرفته و ها روشتوان گفت كه روش تحليل عاملي نقش مكمل را در كنار سـاير  ميبه همين سبب . چشم پوشيد

 . تواند بر دقت و جامعيت تحقيق  بيفزايد مي

هاي استان تهران  شهرستان  مه شهري تهران دربردارنده تماکه محدوده منطقاست های تحقيق حاکی از آن نتايج مطالعات و يافته

ن است كه نتيجه بدست آمده از اين اي، بايد به آن توجه كرد مينكته اساسي كه . هاي نظرآباد و فيروزكوه است به جز شهرستان

استخراج برخي  به عنوان مثال در. هاي آماري موجود در كشورمان حاصل شده است محدوديت  مپژوهش با توجه به تما

با توسل به برخي ،  6790به علت فقدان آمارهاي الزم براي سال ، هاي نظرآباد و ساوجبالغ ي مربوط به شهرستانها شاخص

كليدي  عالوه بر آن امكان دسترسي به برخي آمارهاي مهم و. ارقام مربوط به اين دو شهرستان بازسازي شد، ي آماريها روش

بديهي است در . ي در سطح شهرهاي استان تهران به علت محرمانه بودن اين آمارها وجود نداشتتعداد مكالمات تلفن مانند

تري از منطقه شهري تهران بدست  شد  و به تبع آن مـــرز دقيق ميتر استخراج  صورت دسترسي به اين آمارها نقشه نهايی دقيق

 . آمدمي
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