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تحلیل ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران
در دورة زمانی 1390-1365

هاشم داداشپور  - دانشیار برنامهریزی شهری و منطقهای دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
مریم والشی -کارشناس ارشد برنامهریزی منطقهای دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش مقاله 1395/07/06 :تأیید مقاله1396/06/19 :

چکیده
در دهههای اخیر ،بسیاری از شهرهای بزرگ در سراسر جهان از رونادهای جمعیتای مختلاف اعا از شهرنشاینی،
حومه نشینی ،شهرگریزی و شهرنشینی مجدد تأثیر پذیرفتهاند که به ایجاد تحوالتی در ساختار فضایی آنها منجار
شده است .تغییرات جمعیتی همواره تحت تأثیر نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در ماوارد مختلاف یاا باه تقویات و
تشدید الگوی فضایی تک مرکزی با مرکزی قدرتمند در منطقه منجر شده یا با توجه به الگوی فضاایی چنادمرکزی
بهصورت شکلگیری مراکز حومهای در پیرامون مراکز شهری موجاود ،تبلاور فضاایی یافتاه اسات .هادف از ایان
پژوهش ،تحلیل ساختار فضایی توزی جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران و درک تحوالت آن در باازة زماانی
 1390-1365است .براین اساس ،پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف به ترتیاب کااربردی و توصایفی-تحلیلای
محسوب میشود .بهمنظور شناسایی ساختار فضایی جمعیت و ارزیاابی چناد مرکزیات مورفولوژیاک ،از ابزارهاای
تحلیلی نرمافزار  GISمانند میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی ،تحلیل لکههای داغ و مدل رتبه انادازه اساتفاده
شده است .بررسی یافتههای حاصل از بررسی شاخصهای تمرکز نشان میدهد طی باازة زماانی  25ساال ،روناد
تمرکز جمعیت همواره رو به افزایش بوده است .الگوی فضایی جمعیت بهصورت کاهشی در دهستانهای جناوبی و
بهصورت افزایشی در مراکز جمعیتی بزرگتر و پراهمیتتر منطقه شناسایی شده است .نتایج بررسی شاخصهاای
مورفولوژیک نشان میدهد طی دورة مذکور ،شهرهای ساری ،آمل ،بابل و قائ شهر جایگاه خود را باهعناوان مراکاز
اصلی منطقه حفظ کردهاند و عدم تسلا و برتری یک شهر و وجود چهار شهر تقریباً ه اندازه با سکونتگاههاایی در
پیرامون آنها گواهی بر شکلگیری ساختار چندمرکزی از جنبة مورفولوژیک آن است.

کلیدواژهها :جمعیت ،چندمرکزیت ،ساختار فضایی ،شهر-منطقه ،مازندران.
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 نویسندة مسئول

E- mail: H-dadashpoor@Modares.ac.ir
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مقدمه
ساختار فضایی منایق شهری ماهیت پویایی دارد که در گسترة زمان ،تحت تأثیر شرای منحصربهفرد اجتماعی ،اقتصادی
و یبیعی منطقه و تحت فرایندها و سازوکارهایی ویژه ،دچار تحوالت و دگرگونیهایی در سطود مختلف فضایی میشـود.
در حال حاضر ،بسیاری از شهرهای بزرگ در سراسر جهان در روندهای مختلف همچـون شهرنشـینی ،حومـه گزینـی یـا
تمرکززدایی جمعیت و اشتغال دچار تغییرات شدهاند ( .)Garcia-López, 2010: 119کشورهای درحالتوسعه مانند ایران
نیز از این قاعده مستثنا نیستند ،به گونه ای که روندها و تغییرات جمعیتی در سال هـای اخیـر موجـب تغییراتـی در سـاختار
فضایی کشور و نظام استقرار کانونهای جمعیتی و فعالیتی آن شده است .این تغییرات در ساختار فضایی ممکن اسـت بـا
توجه به روندها و فرایندهای جمعیتی در دو گونة مختلف ر دهد که هریک ساختار فضایی ویژة خود را مییلبد .در نـوع
اول ،تمرکز بیش از حد خدمات و فرصتهای اشتغال در شهرهای بزرگ به غلبة نیروهای مرکزگرا و بروز مهـاجرتهـای
گسترده از شهرهای کوچک و روستاها به مراکز اسـتانی ،منطقـه ای و ملـی منجـر مـی شـود و رشـد فزاینـده و شـتابان
شهرنشینی را در منایق شهری بهوجود میآورد .این فرایند به تقویت و تشدید قدرت یک یا چند مرکز مسـل در منطقـه
منجر میشود .در نوع دیگر ،تحت تأثیر نیروهای مرکزگریز ،جمعیت با رهاکردن شهرهای بـزرگ بـه نـواحی حومـهای و
پیرامونی آنها مهاجرت میکند که ناشی از پدیدة حومهنشینی یا تمرکززدایی جمعیـت اسـت و بـه تغییـرات بسـیاری در
ساختار فضایی منطقه منجر میشود .این تغییر از یریق ظهور مراکز فرعی حومهای متنوع و بهیور فزاینده بزرگ -که در
رقابت مستقیم با مرکز قدیمی شهر قرار دارند -و به بیان دیگر از یریق تمرکززدایی مداوم جمعیت و اشتغال -که بهیـور
عمیق موجب تغییر ساختار فضایی منایق کالنشهری معاصر میشود -به ظهور فرم شـهری چنـدمرکزی و پراکنـدهتـر
منجـر مـیشـود ( Tieshan et al., 2012: 472; Dadashpoor & Alidadi, 2017; Alidadi & Dadashpoor,

 .)2017در سالهای اخیر ،افزایش روند حومهنشینی جمعیت و تغییر ساختار تکمرکزی به ساختاری چندمرکزی ،یکـی از
نتایج مهم تغییرات جمعیتی مؤثر بر ساختار و سازمان فضایی در بیشتر شهرهای توسعهیافتة جهان بوده است .کارشناسان
مختلف روندهای جدیدی همچون فرم شهر پراکنده ،تمرکززدایی جمعیـت و فعالیـت یـا حومـهگزینـی جدیـد 1را مطـرد
میکنند و اهمیت فزایندة مراکز حومهای را با اصطالحاتی مختلف از جمله شهرهای لبـهای ،2نـواحی جـاذب حومـهای،

3

شهرهای حومهای ،مراکز فرعی اشتغال حومهای 4یا شهرهای بدون حومه 5معرفی میکنند (.)Feng et al., 2015: 780
از اینرو ،شناسایی تغییرات جمعیتی در منایق شهری بهمنظور درک عمیق تحوالت ساختار فضایی یی بازههـای زمـانی
مختلف ضرورت مییابد.
استان مازندران در دورة  1390-1365با تغییرات جمعیتی بسیاری مواجه بوده است که به ایجاد تغییراتـی در سـاختار
فضایی آن منجر شده است .جمعیت استان از  2274862نفر در سال  1365به  3073943نفر در سال  1390رسیده است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. New suburbanization
2. Edge cities
3. Suburban magnet areas
4. Suburban employment subcenters
5. Cities without suburbs
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که حدود  70درصد جمعیت ( 2138296نفر) آن در شهر-منطقة مرکزی متمرکز شدهاند و از این تعـداد 931849 ،نفـر در
شهرهای بزرگ منطقه یعنی ساری ،بابل ،آمل و قالمشهر تمرکز یافتهاند .این قطبش معنادار جمعیت در منطقة مورد نظـر
نشان میدهد شهرهای موجود در نقش شهرهای آهنربایی و جاذب جمعیت در سطح استان عمل مـی کننـد و بـه ایجـاد
تحوالتی در ساختار فضایی منطقه منجر میشوند ،بهیوریکه پدیدهای با شهرهای تقریباً هـمانـدازه در منطقـة مرکـزی
استان شکل گرفته است؛ به بیان دیگر ،ساختار فضایی منطقة مرکزی استان با توزیط جمعیت تقریباً یکنواخت و هماندازه،
زایش پدیدهای به نام شهر-منطقه را نوید میدهد .از اینرو ،هدف از پژوهش حاضـر بررسـی و تحلیـل سـاختار فضـایی
توزیط جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران و تحوالت آن یی سالهای  1365تا  1390بهمنظور درک ارتبـاط میـان
تحوالت جمعیتی و ساختار فضایی در منطقة مورد نظر است .دستیابی به این هدف در قالب دو گام اصلی شناسایی رونـد
توزیط جمعیت و تحوالت آن در دورة زمانی مذکور و شناسایی ساختار فضایی منبع از آن انجام میگیرد.

پیشینة پژوهش
در چند دهة گذشته ،پژوهشگران بسیاری در زمینة مطالعات شهری ،سـاختار فضـایی منـایق کـالنشـهری را تحلیـل و
ارزیابی کردهاند .به اعتقاد انس و همکاران ، )1998( 1الگوهای فضایی رشد در کشورهای توسعهیافته دستخوش تغییرات
کیفی زیادی بوده است .همچنین ،از یریق ظهور مراکز فرعی حومهای متنوع و بسیار بـزرگ کـه در رقابـت مسـتقیم بـا
مرکز اصلی شهر هستند و تمرکززدایی جمعیت و فعالیت ،ساختار فضایی منایق کالنشهری معاصر دچار تغییرات زیـادی
شده است .این روند درنهایت به شکلگیری یک فرم شهری چندمرکزی و پراکندهتر منجـر شـده اسـت .پدیـدة سـاختار
شهری چندمرکزی بهیور گسترده در متون نظری و عملی در پژوهشهای افرادی مانند مک میلن و اسـمیت )2003( 2و
بئومانت و همکاران )2004( 3مشهود اسـت ) .(Tieshan et al., 2012براسـاس بررسـیهـای صـورتگرفتـه در زمینـة
موضوع تحقیق حاضر ،مطالعات مختلفی درمورد تحلیل ساختار فضایی جمعیت انجام گرفته است که درادامه به برخـی از
آنها اشاره میشود.
چموین )2001( 4در پژوهشی ارتباط میان تحوالت جمعیتی درحال تغییر و منایق شهری چندمرکزی درحال ظهور را
در کشورهای اروپایی بررسی کرده است .مدل مفهومی پیشنهادی چموین نشان میدهد ساختار تـکمرکـزی بـه دالیـل
مختلف تحت تأثیر تحوالت جمعیتی به ساختار چندمرکزی تبدیل میشود .در این مدل ،خانوارها بهعنوان واحدهای عمدة
تصمیم گیری در انتخاب مکانی برای زندگی تأثیرگذارند؛ این مکان ممکن است یک منطقة کالن شهری چنـدمرکزی یـا
یک شهر تکمرکزی باشد.
آترستروم )2003( 5در پژوهشی با عنوان «تمرکز جمعیت در شهر-سیستمهای آمریکـا از  1790تـا  :2000رونـدهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anas et al.
2. McMillen & Smith
3. Baumont et al.
4. A. G. Champion
5. Samuel M. Otterstrom
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تاریخی و وضعیت فعلی» رشد و تمرکز جمعیت را در آن کشور بررسی کرده است .براساس تحقیـق وی ،در سـال 2000
میزان تمرکز جمعیت در سراسر ایاالت متحده با تفاوتهای چشمگیری مواجه بوده است .آتروستروم در پی بررسـی ایـن
موضوع که روند تاریخی تمرکز جمعیت یی دورة زمانی  2000-1790در میان شهر-سیستم های ایالـت متحـده چگونـه
بوده است ،تمرکز جمعیت را در  46شهر-سیستم با استفاده از شاخص هوور محاسبه کـرده اسـت .درنهایـت ،یافتـههـای
حاصل از بررسی تحوالت الگوهای فضایی تمرکز جمعیت در دورة زمانی مذکور نشاندهندة شکاف عمیـق میـان نـواحی
متمرکز و غیرمتمرکز است.
 فنگ و همکاران )2009( 1بازساخت ساختار فضایی جمعیت در منطقة کالنشهری پکن را در بـازة زمـانی -1982 2000بررسی کردند .هدف اصلی پژوهش یادشده بررسی الگوهای درحال تغییر جمعیت در منطقة کالنشـهری پکـن در
دوران پس از اصالحات بوده است .بهمنظور تحلیل تغییرات جمعیت در منطقه از شاخصهایی نظیر نـر رشـد سـاالنه و
تراکم جمعیت در مقیاس فضایی دهستان استفاده شده است .سوس برای مدلسازی تراکم جمعیت ،مدلهای رگرسـیونی
تابط تکمرکزی و چندمرکزی بهکار گرفته شده است .یافتههای این تحقیق نشان میدهد منطقة کالنشهری مـذکور در
سال  1985یک ساختار تکمرکزی و در سال  1990یک ساختار دوگانه داشته است که درنهایت در سال  2000بـه یـک
ساختار چندمرکزی تبدیل شده است.
گارسیا لوپز )2010( 2نیز در مطالعهای حومهگزینی جمعیت و تغییرات ساختار فضایی در منطقة شـهری بارسـلونا را یـی
دورة زمانی  2005-1991بررسی کرده است .وی در پی پاسخ به این پرسش بوده است که حومهگزینـی جمعیـت در منطقـة
شهری بارسلونا از کدام مدل پراکنده یا چندمرکزی ناشی میشود .به این منظور ،وی از مـدل رگرسـیون جغرافیـایی و روش
پیشنهادی مک میلن در سال  2003استفاده کرده است .نتایج و یافتههای تحقیق وی نشان میدهد الگوی سـاختار فضـایی
در دورة زمانی  1991تا  2005با یک مدل چندمرکزی سازگارتر است .ساختار فضایی منطقة کالن شهری بارسـلونا بـه علـت
فرایند حومهگزینی جمعیت ،درحال تغییر است؛ این فرایند بر هر دو ناحیة تجارت مرکزی و مراکز فرعی تأثیراتی داشته است.
تیشان و همکاران )2012( 3در پژوهشی توزیط جمعیت و تغییرات آن را در منطقة کالنشهری پکن یی دورة زمـانی
 2010-1982بررسی کردهاند .در تحقیق مذکور از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای توصیف و تحلیل الگوی فضایی
توزیط جمعیت و شناسایی مراکز فرعی استفاده شده است و براساس نتایج آن جمعیت در این منطقه همراه با رشـد سـریط
شهرها افزایش یافته و فرم شهری فشرده و تک مرکزی آن توس ساختار فضایی چندمرکزی و پراکنـده جـایگزین شـده
است .این روند مشابه با روند ر داده در شهرهای غربی بوده است ،با این تفاوت که گسترة فضایی تمرکززدایـی جمعیـت
در آن نسبت به شهرهای غربی با محدودیت همراه بوده است ،بهیوریکه مردم از شهرهای درونی نقل مکان کردهانـد و
بهجای پراکندهشدن در سطح گستردة منطقة کالنشهری در حومههای ایراف تمرکز یافتهاند.
توالیی و خزایی ( )1385در پژوهشی با عنوان « الگـوی توزیـط فضـایی جمعیـت در نظـام شـهری اسـتان مازنـدران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Feng et al.
2. Garcia-López
3. Tieshan et al.
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( »)1355-1388نظام شهری استان را با تکیه بر چگونگی پراکندگی جمعیت شهرها بررسی و تحلیل کـردهانـد .در ایـن
راستا ،از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینة تحلیل نظام شهری (قانون مرتبه-اندازة زیوـف و الگـوی نخسـت شـهری)
استفاده شده است .براساس یافتههای تحقیق آنها ،سیستم شهری استان با الگوی نخست شـهری انطبـاق نسـبی دارد،
زیرا عدم تعادل در توزیط فضایی جمعیت و کانونهای شهری نشاندهندة عدم تطابق توزیط اندازة شهرها با الگوی رتبه-
اندازه است.
لطفی ( )1387در پژوهش خود با عنوان «ارزیابی تغییر و توزیط سکونتگاههای شهری استان مازندران براساس قاعـده
رتبه-اندازه ،زایش یک مگاالپلیس منطقهای» با بهرهگیری از قانون رتبه-اندازه تغییر شبکة شـهری را در دو سرشـماری
اخیر بررسی کرده است .نتایج تحقیق وی نشان میدهد در دورة زمانی  1375-1355سیستم شهری استان نامتوازن بوده
است و چهار شهر اصلی مازندران با حفظ موقعیت و رتبة خویش یی زمان ،زمینـة پیـدایش یـک میکـرو مگـاالپلیس را
فراهم کردهاند.
داداشپور و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر سازمانیابی فضایی سیستم شهرهای نواحی سـاحلی
جنوب ایران» نحوة توزیط فضایی جمعیت در منطقة مورد نظر و رونـد تحـوالت آن را در چهـل سـال گذشـته تحلیـل و
بررسی کردهاند .در پژوهش آنها ،از سه دسته شاخصهای نخست شهری ،تمرکز و توزیـط تعـادل اسـتفاده شـده اسـت.
نتایج بررسی شاخصها نشاندهند ة افزایش تمرکز و کاهش توزیط متـوازن جمعیـت در منطقـه اسـت کـه ظهـور مجـدد
قطبیشدن را به نمایش میگذارد.
فاضل و بیکمحمدی ( )1391در پژوهشی با عنوان « تحلیلی بـر سـاختار فضـایی جمعیـت در نظـام شـهری اسـتان
اصفهان یی سالهای  »1385-1335از روشهای مختلفی نظیر شاخصهای نخست شهری ،شاخصهای تمرکز ،مـدل
آنتروپی ،مدل رتبه-اندازه و روش تحلیل نزدیکترین مجاورت استفاده کردهاند .براساس نتایج تحقیق آنها ،نظام شهری
استان در پنجاه سال گذشته به دلیل وجود نخست شـهر اصـفهان و تفـاوت فـاحش جمعیتـی آن بـا شـهرهای دیگـر بـا
ناهمخوانی و عدم تعادل در سلسلهمراتب شهری و توزیط فضایی جمعیت مواجه است.
 داداشپور و همکاران ( )1394در پژوهشی به گونهشناسی سیر تکوینی منطقة شهری چندمرکزی مازندران مرکزیبا استفاده از مدل سیر تکوینی چندمرکزی چموین ( )2001پرداختهاند .یافتههای تحقیق آنها نشان میدهد بـا توجـه بـه
نبود مرکزی مسل و سلسلهمراتبی روشن ،تعدد و نزدیکی مراکز به یکدیگر در منطقه یک شیوة التالفی از توسعة شهری
چندمرکزی در بین مراحل دوم و سوم محسوب میشود.

مبانی نظری
همانیورکه پیشتر گفته شد ،بسیاری از برنامهریزان شهری و منطقـهای در اواخـر دهـة  1980بـه سـنجش و ارزیـابی
ساختار فضایی و تحوالت آن بهیور فزاینده توجه کردند .آناس و همکاران ( )1998سـاختار فضـایی شـهر را درجـهای از
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تمرکز فضایی جمعیت و فعالیت شهری مانند تعداد و اهمیت مراکز درون یک شهر تعریف کرده انـد .هورتـون و رینولـدز

1

( )1971نیز آن را توصیفی انتزاعی و کلی از توزیط پدیده ها در فضای جغرافیایی مانند تـراکم جمعیـت و فعالیـت تعریـف
کردهاند ( .)Garcia-López, 2010: 120برتود و استفن ( )2003آن را آرایش فضایی از شهر نامیدهاند که نتیجة تعامـل
میان بازار زمین ،توپوگرافی ،زیرساخت ،مالیات ،قواعد و سیاست شهری در یـول زمـان اسـت ( Noresah & Ruslan,

 .)2009: 1951با بررسی تعاریف مختلف میتوان گفت ساختار فضایی ،موقعیت و مکان هر پدیـده در ارتبـاط بـا پدیـدة
دیگر و نحوة قرارگیری آنها را در پهنة جغرافیایی نمایش میدهد و ماهیتی پویا دارد .نتایج مطالعات انجامگرفته در چنـد
دهة اخیر نشان داده است ساختار فضایی منایق کالنشهری در کشورهای توسعهیافته ،درحال بازساخت و حرکت از یک
ساختار تکمرکزی به چندمرکزی است .بهیور کلی ،از قرن نوزدهم مدل کالسـیک تـکمرکـزی شـهرها بـهتـدریج بـا
تحوالتی مواجه شد .در این دوره ،شهرها تحت تأثیر فرایندهای صنعتیشدن گسترش یافتند .از اینرو ،روند حومهنشـینی
جمعیت با افزایش سطود درآمدی همراه با اختراع و افزایش مالکیت اتومبیل و سیستمهای حملونقلـی دیگـر و سـاخت
گستردة زیرساخت جادهای شتاب گرفت که این امکان را برای زندگی در مکانهایی بـا تـراکم کمتـر ،اسـتطاعتپـذیری
سکونتی باالتر ،نبود معایب تجمط مانند ازدحام ،جرم و ...افزایش میداد .یی قرن بیستم ،این فرایندها با شـتاب بیشـتری
مواجه شدند .مراکز حومهای بیش از بخشهای تجاری مرکزی توسعه یافتند ،درحالیکـه اقمـار حومـهای بـیش از شـهر
توسعه یافتند .از اینرو ،شهر چندمرکزی با یرحی کالنشهری با فضایی تخصصیافتهتر در همکـاری بـا انـواع مختلـف
مراکز پدید آمد (زبردست و شهابی شهمیری.)144 :1392 ،
گسترة مفهوم ساختار چندمرکزی یا چندمرکزیت ،از نگاهی سطحی تا درکی کامالً جامط به موضوع بـوده اسـت کـه
معموالً براساس ویژگیها و ابعاد کلیدی آنها انجام گرفته است ،بهیوریکه در ابتدا بیشتر بـر جنبـههـای مورفولوهیـک
(وجود چندین مرکز فعالیت در منطقهای مشخص) تأکیـد مـیشـد ،امـا در یـول زمـان ابعـاد ارتبـایی ،اداری و عوامـل
اجتماعی-اقتصادی نیز به این تعریف ضمیمه شدند (زبردست و شهابی شهمیری .)146 :1393 ،در عمومیتـرین مفهـوم،
چندمرکزیت اینگونه تعریف میشود که یک منطقه بیش از دو مرکز داشـته باشـد ،امـا در معنـای دقیـقتـر ،منطقـهای
چندمرکزی است که جمعیت و فعالیت آن به میزان شایانتوجهی در یک مرکز واحـد تمرکـز نیافتـه باشـند ( & Brezzi

 .)Veneri, 2014: 4با توجه به نظرهای افرادی همچون برگر و میجرز )2012( 2و نوردرجو )2005( 3میتـوان گفـت در
این مفهوم ،دو بعد مورفولوهیکی و عملکردی نهفته است و این دو بسیار به هم وابستهاند .از توزیط جمعیـت و فعالیـت در
فضا برای تفسیر چندمرکزیت از جنبة مورفولوهیک استفاده میشود و بر انـدازه و توزیـط مراکـز شـهری در سراسـر فضـا
متمرکز است .بعد عملکردی نیز به عملکردهایی که به شهرها و ارتبایات میان آنها نسبت داده شـده اسـت ،اشـاره دارد
(.)Brezzi & Veneri, 2014: 4
درادامه ،برخی از دیدگاهها و فرایندهای فضایی توزیط جمعیت و تحوالت ساختار فضایی در منطقه مطـرد مـیشـود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Horton & Reynolds
2. Burger & Meijers
3. Nordregio
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کالسن و همکاران ( )1981در مدل مشهور به چرخة شهرنشینی 1که در دهة  1980به منظـور مطالعـة الگوهـای توسـعة
شهری در انبوهه های شهری منفرد به کار گرفته شد ،چهار مرحلة توسعة شـهری را متمـایز کـرده انـد کـه عبـارت انـد از
شهرنشینی ،حومة شهرنشینی یا برون شهرنشینی ،شهرگریزی یا شهرنشینی معکـوس و شهرنشـینی مجـدد (زبردسـت و
حاجی پور .)109 :1389 ،این دیدگاه بر تغییرات جمعیتی مرکـز و حومـههـا در مجموعـههـای شـهری اسـتوار اسـت .در
نظریهای دیگر ،برگ و همکاران در سال  1982تغییرات الگوی شهرنشینی در کشورهای توسعهیافته را بررسی کردند .این
مدل بر مبنای تغییرات جمعیت در مرکز و حاشیة شهرها بنا شده است .آنها به این موضوع اشاره دارند که فرایند توسـعة
شهری شامل چهـار مرحلـه اسـت .در فراینـد توسـعة شـهری در منـایق کـالنشـهری ،دو مرحلـة اول (شهرنشـینی و
حومهنشینی) درمجموع تحت تأثیر نیروهای مایل به مرکز به تمرکز جمعیت و فعالیت منجر میشـود و در مراحـل بعـدی
(شهرگریزی و شهرنشینی مجدد) تحت تأثیر نیروهای گریز از مرکز به تمرکززدایی جمعیت و فعالیـت در گسـترة منـایق
کالنشهری میانجامد (همان .)109 :گی یر( 2)1993در پژوهشی با عنوان شهرنشینی دیفرانسیل در آفریقـای جنـوبی و
پیامدهای آن برای سیاست های توسـعة فضـایی ایـن نظریـه را بـه ادبیـات مطالعـات شـهری و جغرافیـای شـهری وارد
کرد( .)Geyer, 1993: 276-291نظریة شهرنشینی دیفرانسیل ،چرخههای پیوستة توسعة شهری شامل سه دورة تکاملی
شهرنشینی ،واگرایی قطبی 3و شهرگریزی 4را درنظر میگیرد .این مدل از سال  1995به بعد در مطالعات روند شهرنشینی
در بعضی از کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه بهکار گرفته شد .تانیا فورد ( )303 :1999در بررسی منـایق پیراشـهری و
رشد جمعیت آن ،مدل مفهومی جدیدی را مبتنیبر فرایندهای جمعیتی پیشنهاد داد .درواقط ،وی رشد جمعیت را در منطقه
ناشی از آثار ترکیبی چهار فرایند حومهگزینی ،شهرگریزی ،چرخش جمعیت 5و مهاجرتهای مایل به مرکز میداند .از نظر
وی ،چرخش جمعیت و مهاجرت های مایل به مرکز ،از فرایندهای مهم رشد جمعیت پیراشهری به ویژه منـایق پیرامـونی
محسوب میشوند که تا حد زیادی نادیده گرفته شدهاند .بهعقیدة گارسـیا لـوپز ( ،)120 :2010در یـول چنـد دهـة اخیـر
ساختار فضایی منایق شهری از فرایند حومهنشینی جمعیت تأثیر پذیرفته است و درحال تولیـد دو مـدل مکـانی از جملـه
مدلهای پراکنده و چندمرکزی است .در مدل مکانی اول ،مرکز ساکنان خود را در یک فراینـد اشـغال اراضـی حومـهای
توس سکونتگاههای چندپاره و مجزا از دست میدهد .در مدل دوم ،ایـن کـاهش جمعیـت سـاکن در نـواحی مرکـزی از
یریق ظهور تمرکزهای حومهای یا مراکز فرعی بـهشـکل خودبـهخـود یـا مـنظم جبـران مـیشـود کـه در آن مـردم از
سودمندیهای تراکم مانند امکانات رفاهی و دسترسی بهتر بهرهمند میشوند.
با بررسی چارچوب نظری و تجربی پژوهش مشـاهده شـد کـه در سراسـر جهـان ،توسـعة اقتصـادی و بـهدنبـال آن
شهرنشینی فزاینده و تغییر در سیاستهای جمعیت ،به تغییراتی در الگوی توزیط جمعیت منجر شده است .شناخت الگـوی
فضایی تغییرات جمعیت عالوهبر بررسی عوامل مؤثر بر آن ،به شناسایی آثار این تغییرات بر سازمانیـابی فضـایی منطقـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cycle of Urbanization
2. Geyer
3. Polarization Reversal
4. Counterurbanization
5. Population Retention
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نیز کمک میکند .از اینرو ،میتوان چهار نوع فرایند را در شکلدهی ساختار فضایی توزیط جمعیت در یک منطقـه مـؤثر
دانست که در قالب دو دستة کلی قابلتقسیمبندی است :دستة اول؛ فرایندهای نشـئتگرفتـه از مراکـز کـالنشـهری یـا
شهرهای بزرگ (روندهایی همانند حومهگزینی و شهرگریزی) است که گارسیا لـوپز ( )2010در تحلیـل سـاختار فضـایی
منطقة کالنشهری بارسلونا بهوضود به تأثیرات آنها در تغییرات ساختار فضایی اشاره کرده است .دستة دوم؛ فراینـدهای
نشئتگرفته از منایق پیرامونی کالنشـهرها و نـواحی دورافتـادة روسـتایی اسـت کـه فـورد ( )1999در مـدل مفهـومی
پیشنهادی خود در زمینة رشد جمعیت در منـایق حومـهای ،از ایـن فراینـدها بـا عنـاوین رونـدهای چـرخش جمعیـت و
مهاجرتهای مرکزگرا نام برده است .بهمنظور درک تغییرات جمعیتی ناشی از دو فرایند کلی تمرکز و عدم تمرکز و تـأثیر
آنها بر ساختار فضایی منطقة کالنشهری ،مدل مفهومی پژوهش در قالب نمودار  1اراله میشود.

نمودار  .1مدل مفهومی تغییرات جمعیتی مؤثر بر ساختار فضایی مناطق کالنشهری
منبط :یافتههای تحقیق با اقتباس از زبردست و حاجیپور (Champion (2001), Ford (1999), Garcia-López (2010) ،)1388

در این پژوهش ،تحلیل ساختار فضایی توزیط جمعیت در منطقة مرکزی مازندران و پاسخگویی به پرسـش هـای زیـر
مدنظر بوده است:
 .1در دورة زمانی  ،1390-1365ساختار فضایی جمعیت در منطقة مرکزی مازندران به سمت تمرکز بیشتر مـیرود یـا
پراکندگی
 .2در دورة زمانی مذکور ،ساختار فضایی منتج از توزیط مراکز جمعیتی در منطقه ،با یک ساختار چندمرکزی سـازگارتر
است یا ساختار پراکنده
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معرفی محدودة مورد مطالعه
قلمرو پژوهش واقط در شمال کشور و استان مازندران است و منطقة مرکزی آن را دربرمیگیرد .منطقة مرکزی مازنـدران
مطابق با سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1390با جمعیتی معـادل  2138510نفـر حـدود  70درصـد از کـل
استان را دربرگرفته است .این منطقه با مسـاحتی حـدود  1177976هکتـار ،شـامل مجموعـة دهسـتان هـای موجـود در
شهرستانهای آمل ،بابل ،بابلسر ،قالمشهر ،سوادکوه ،ساری ،جویبار ،محمودآباد ،میاندورد و فریدونکنار میشود (نقشة .)1
منطقة مورد نظر از شرق به شهرستان نکا ،از غرب به شهرستان نور ،از شمال و جنوب بهترتیـب بـه دریـای مازنـدران و
رشتهکوههای البرز محدود میشود .براساس نتایج تفصیلی سرشـماری نفـوس و مسـکن در سـالهـای  1365تـا ،1390
جمعیت منطقه از  1440980به  2138296نفر رسیده است؛ یعنی جمعیت آن حدود  1/5برابر افزایش یافته است .با توجه
به نمودار  ،2بیشترین نر رشد جمعیت در سالهای  1365تا  1375مشاهده میشود که داللت بر سیاستهـای افـزایش
جمعیت در آن دوران دارد (داداشپور و ساالریان.)14 :1394 ،

نقشة  .1جایگاه فضایی محدودة مطالعاتی در استان مازندران
منبط :سیستم ایالعات جغرافیایی برنامة آمایش استان

نمودار  .2شمار جمعیت و نرخ رشد در بازة زمانی 1390-1365

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،2تابستان 1396

208

نر رشد جمعیت در دهة  1385-1375نسبت به دهة  1365-1375کاهش  1/29درصدی داشته است که نمایـانگر
رشد جمعیت با روند کاهنده است .به همین ترتیب ،نر رشد جمعیت در بازة  1390-1385نسبت بـه دهـة 1385-1375
نیز کاهش  0/06درصدی را تجربه کرده است .درنهایت ،یی بازة زمانی بلندمدت  ،1390-1365افزایش جمعیت با رونـد
کاهشی مواجه بوده است.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر کمی و توصیفمحور و منطق حاکم بر فضای آن نیز استقرایی است .دادههای جمعیتی مورد استفاده
از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای  1385 ،1375 ،1365و  1390که سازمان آمار ایران انجام میدهد ،در
مقیاس فضایی دهستان و مراکز جمعیتی شهری و روستایی گردآوری شده اسـت .در گـردآوری دادههـای مکـانی نیـز از
نقشههای تهیهشده در یرد آمایش استان مازندران توس مهندسین مشاور مازند یرد ( )1385اسـتفاده شـده اسـت ،امـا
بهدلیل تغییر مرزهای اداری ،با بررسی مقایسهای نقشـة تقسـیمات سیاسـی در سـالهـای  1385 ،1375 ،1365و 1390
یکسانسازی واحدها صورت گرفته و درنهایت  64دهستان بهعنوان واحد تحلیل درنظر گرفته شده است .در بخش تحلیل
دادهها ،با استفاده از نرم افزار  Excelشاخصهای تمرکز جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران و تحوالت آن در بـازة
زمانی  1390-1365بررسی شده است.
جدول  .1روشها و دادههای مورد نیاز تحقیق

متغیرها و شاخصها

دادهها و ایالعات مورد نیاز

پرسشها

روشهای تحلیل

 .1در دورة زمــــــانی -1365

تغییرات نر رشد

نــر رشــد و تــراکم جمعیــت در

 ،1390ساختار فضایی جمعیت سنجش تغییرات جمعیتی

نر نسبی تغییرات

سطح شهر-منطقه و دهستان هـا

در شـــهر-منطقـ ـة مرکـــزی

تراکم

مازنــدران بــه ســمت تمرکــز

شاخص هوور

شمار جمعیت در سطح دهستانها

شاخص هرفیندال

و شهر-منطقـه یـی سـال هـای

بیشتر میرود یا پراکندگی

سنجش میزان تمرکز
جمعیت

یی بازة زمانی 1390-1365

1390-1365؛
نسبت تمرکز

مســاحت دهســتانهــا و شــهر-
منطقه

شاخص میزان

 .2در دورة زمـــانی مـــذکور،
ساختار فضایی منـتج از توزیـط

سنجش چگونگی توزیط

مجاورت

جمعیتی در منطقه بـا سـاختار

سکونتگاههای جمعیتی

شاخص گتیس -ارد

چندمرکزی سازگارتر اسـت یـا
ساختار پراکنده

نقشة مراکز جمعیتی اعم از نقـاط
شهری و روستایی

جی
سنجش اندازة
سکونتگاههای جمعیتی

شــمار جمعیتــی شــهرهای بــیش از
مدل رتبه-اندازه

 5000نفــر در ســالهــای  1365تــا
1390
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در پژوهشهای مختلف ،بهمنظور سنجش میزان تمرکز و توزیط جمعیت شاخصهـایی نظیـر هندرسـون ،هرفینـدال،
تقوایی و ...استفاده شده است .با توجه به اشباعشدن این شـاخصهـا در مطالعـات داخلـی مربـوط بـه سـاختار قضـایی و
سیستمهای شهری ،در این پژوهش سعی شده است به روشهای دیگری توجه شود؛ بنـابراین ،در بخـش اول تحلیـل از
شاخص های هوور ،هرفیندال و نسبت تمرکز در سنجش میزان تمرکز جمعیت در منطقة مورد نظر استفاده شده اسـت .در
گام بعدی تحلیل ،برای شناسایی ساختار فضایی جمعیـت در دورة زمـانی مـذکور از ابزارهـای تحلیـل آمـاری موجـود در
نرمافزار  GISبهره برده شده است .در مرور پیشینههای پژوهش ،به روشها و مدلهای تحلیل ساختار فضـایی همچـون
مدلهای رگرسیونی تکمرکزی و چندمرکزی و روشهـای پیشـنهادی افـرادی چـون مـک مـیلن ،جولیـانو و اسـمالز و
مک دونالد اشاره شده است .با توجه به ماهیت شهر-منطقة مرکزی مازنـدران و وجـود محـدودیت و عـدم دسترسـی بـه
دادههای جریانی همچون مهاجرت و سفرهای روزانه در منطقه ،سنجش چندمرکزیت از بعد مورفولوهیکی آن انجام گرفته
است.

بحث و تجزیه و تحلیل
بررسی تغییرات جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران طی چهار دهة گذشته
در یول دورة زمانی  ،1390-1365جمعیت در شهر-منطقة مرکزی استان حدود  1/5برابر شـده اسـت ،بـهیـوریکـه از
 1440980نفر به  2138296نفر رسیده است .مقادیر نـر رشـد در سـه دورة سرشـماری  1385-1375 ،1375-1365و
 1390-1385محاسبه و مطابق با جدول  2دستهبندی شده است.

جدول  .2دستهبندی مقادیر عددی نرخ رشد جمعیت

مقادیر عددی
r > -4
-4> r >-2
-2> r >0
0> r >2
4> r >2
r<4

نوع دسته
نر رشد بسیار کاهنده
نر رشد کاهنده
نر رشد تقریباً کاهنده
نر رشد تقریباً فزاینده
نر رشد فزاینده
نر رشد بسیار فزاینده

منبط :یافتههای تحقیق

توزیط فضایی نر رشد در دهة  1375-1365نشان میدهد در این دوره  14دهستان نر رشد منفی را تجربه کردهاند
که همة آنها در بخش جنوبی منطقه واقط شدهاند 50 .دهستان دیگر ،نر رشد مثبتی داشـتهانـد و در بخـش مرکـزی و
ساحلی منطقه قرار گرفتهاند .مقادیر نر رشد برای دهة  1385-1375نیز بیان میکند در این دوره  38دهستان نر رشد
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کاهشی و منفی را تجربه کردهاند .در این دوره ،دهستانهای با نر رشد بسیار کاهنده ،بـهیـور متوسـ جمعیتـی حـدود
 3000نفر را از دست دادهاند .سایر دهستانها نیز نر رشد افزایشی را پشت سر گذاشتند که در این بـین ،فقـ دهسـتان
باال خیابان لیتکوه ،نر رشدی بیش از  4درصد را تجربه کرده است .این موضوع بـا کـاهش جمعیـت در دهسـتانهـای
جنوبی و انتقال آن به شهرهای اصلی منطقه و افزایش قدرت مرکزیت آنها در ارتباط است.
در بازة زمانی  19 ،1390-1385دهستان نر رشد منفی و کاهنده را تجربه کردهاند که همچـون دورههـای پیشـین،
تمرکز آنها در نواحی جنوبی منطقه است 48 .دهستان نر رشد مثبت داشتهاند که بیشتر آنها با رشد تقریبـاً فزاینـدهای
روبهرو بودند .بهیورکلی ،تحوالت نر رشد جمعیت در منطقه ،روند افزایشی را با سرعتی کم نشان میدهد؛ بنـابراین ،بـا
توجه به توزیط فضایی تحوالت نر رشد ،جمعیت تمایل بیشتری به تمرکز در دهستانهای مرکزی منطقه داشته است.

نقشة  .2تحوالت توزی فضایی نرخ رشد جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران ()1390-1365

در بررسی تحوالت و تغییرات تراکم جمعیت ،از نر نسبی تغییرات تراکم استفاده شده است که بـهصـورت رابطـة 1
محاسبه میشود:
()1

)𝑑𝑗(1390)−𝑑𝑗(1365
)𝐷𝑗(1390)−𝐷𝑗(1365

=F J

در رابطة  dj ،1تـراکم جمعیـت در دهسـتان  jو  Djتـراکم کلـی منطقـهای اسـت کـه دهسـتان  jدر آن قـرار دارد.
براین اساس ،از یریق محاسبة میزان تغییرات تراکم جمعیت در هر دهسـتان نسـبت بـه کـل منطقـه ،چهـار نـوع ناحیـه
قابلتقسیمبندی است که نشانگر نوع تغییرات تـراکم جمعیتـی در بـازة زمـانی مـذکور اسـت (.)Lu et al., 2015: 487
قوانین دستهبندی برای تغییرات تراکم جمعیت در جدول  3اراله میشود.
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جدول  .3طبقهبندی تغییرات تراک جمعیت

انواع تغییر تراکم

قوانین دستهبندی

افزایش سریط

Fj>1

افزایش کند

0≤Fj≤1

کاهش کند

–1≤Fj<0

کاهش سریط

Fj<–1

منبط(2015) Lu et al. :

مطابق با نقشة توزیط فضایی تغییرات تراکم در بازة زمانی  50 ،1375-1365دهستان با افزایش تراکم مواجـه بودنـد
که این دهستانها اغلب در نواحی مرکزی منطقه و نوار ساحلی آن قرار دارند 14 .دهستان نیز روند کاهشی کند را تجربه
کردهاند .در این دوره ،بهروشنی میتوان مشاهده کرد که جمعیت در نواحی جنوبی کـاهش یافتـه و در نـواحی مرکـزی و
ساحلی با افزایش مواجه بوده است.

نقشة  .3تحوالت توزی فضایی تغییرات تراک جمعیت در شهر-منطقة مازندران ()1390-1365

در بازة زمانی  ،1385-1375تراکم جمعیت در  31دهستان افزایش یافته است کـه در ایـن میـان  13دهسـتان رونـد
افزایشی سریط و  18دهستان روند افزایشی کند را پیمودهاند .در زمینة سایر دهستانهـا 11 ،دهسـتان رونـد کاهشـی بـا
سرعت و  22دهستان روند کاهنده را بهکندی پشت سـر گذاشـتند .در دورة  22 ،1390-1385دهسـتان افـزایش سـریط
تراکم و  23دهستان هم افزایش کند را تجربه کردهاند 19 .دهستان دیگر نیز با کاهش تراکم جمعیت مواجه بودهاند که از
میان آنها  3دهستان روند کاهشی سریط و  16دهستان دیگر نیز روند کاهشی کند را پیمودهانـد .در ایـن دوره همچـون
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دورههای پیشین ،دهستانهایی با روند کاهشی کند ،نیمة جنوبی منطقه را اشغال کردهاند .براساس بررسی تغییرات تراکم
در سه دوره ،دهستانهای با رونـد کاهشـی ،بـهیـور عمـده در نـواحی جنـوبی توزیـط یافتـهانـد و مسـاحت بسـیاری از
شهرستانهای ساری ،سوادکوه و آمل را دربرگرفتهاند.
با توجه به الگوهای فضایی نر رشد و تغییرات تراکم در دورههای مختلف ،میتوان گفت دهسـتانهـای بـا افـزایش
جمعیت ،یا دربرگیرندة شهرهای پرجمعیت منطقه مانند آمل ،بابل ،ساری ،قالمشهر هستند ،یا در نـواحی پیرامـونی آنهـا
واقط شدهاند .بنابراین ،توزیط جمعیت در منطقه مذکور ،گرایش به تمرکز در دهستانهای مرکزی و بعضاً سـاحلی داشـته،
که این الگو با حرکت به سوی دهستانهای جنوبی با ییف کاهنده مواجه بوده است.

تحلیل الگوی فضایی تمرکز جمعیت در شهر-منطقه مرکزی مازندران (دورة زمانی )1365-1390
در این بخش ،بهمنظور بررسی تحوالت تمرکز جمعیت بهیورکلی در بازة زمانی  ،1390-1365از شاخصهـای سـنجش
میزان تمرکز نظیر شاخصهای هوور 1و هرفیندال 2استفاده شده است .در میان شـاخصهـای سـنجش تمرکـز جمعیـت،
شاخص هوور از این جهت که روندهای پراکندگی یا تمرکز جمعیت را در سطود مختلف اعم از شهری ،منطقه ای و ملـی
در دورههای زمانی مختلف بررسی میکند ،در این پژوهش بهکار رفته است .شاخص هوور بـهصـورت رابطـة  2محاسـبه
میشود:
()2

1

𝐻𝑡 = ∑|𝑃𝑖𝑡 − 𝑎𝑖| ∗ 100
2

در رابطة  Ht ،2شاخص هوور در سال  Pit ،tنسبت جمعیت منطقة مورد نظر در ناحیة  iدر سال  ai ،tنسبت مساحت منطقة
موردنظر در ناحیة  iو  nتعداد کل منایق است .این شـاخص دارای ارزش بـالقوه از  0تـا  100اسـت کـه در آن مقـادیر زیـاد
نشاندهندة تمرکز بسیار یا توزیط نابرابر جمعیت است و مقادیر کم نمایانگر تمرکز کم است ).(Otterstrom, 2003: 479
شاخص تمرکز هرفیندال نیز از یریق جمط مربعات درصد سهم جمعیت همة دهستانهـا در شـهر-منطقـة مازنـدران
بهصورت رابطة  3محاسبه میشود.
()3

𝑖𝑃

𝐻𝐻𝐼 = ∑( )2
𝑃

در فرمول  HHI ،3شاخص هرفیندال منطقة مورد نظر Pi ،جمعیت دهستان  iو  Pجمعیت کل دهستانهـای موجـود
در منطقه است .هرچه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد ،تمرکز بیشتری را نشـان مـیدهـد (داداشپـور و همکـاران،
1389؛ پوراحمد و همکاران .)1391 ،هر دو شاخص هوور و هرفیندال در سطح دهستانهای  64گانة موجود محاسبه شده
است که نتایج آن در قالب جدول  4برای سالهای  1385 ،1375 ،1365و  1390اراله میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hoover index
2. Herfindahl Index
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جدول  .4تغییرات میزان تمرکز جمعیت با شاخصهای هوور و هرفیندال در بازة زمانی 1390-1365

شاخص هوور

شاخص هرفیندال

1365

56/22

0/051

1375

58/9

0/054

1385

60/97

0/066

1390

62/09

0/071

مطابق جدول  ،4با بررسی شاخصهای هوور در بازة زمانی  1390-1365میتوان گفت جمعیـت در منطقـة مرکـزی
مازندران به سوی تمرکز بیشتر تمایل داشته است .شاخص تمرکز هرفیندال نیز در بازة زمانی مذکور ،روند افزایش تمرکز
را نشان میدهد ،با این تفاوت که درصد افزایش آن در بازههای زمانی مختلف متفاوت با شاخص قبلی است.
بهیور کلی ،بررسی این شاخصها نشان میدهد در چهار دورة سرشماری از سالهای  1365تا  1390میـزان تمرکـز
جمعیت در کل منطقه همواره رو به افزایش بوده است و بیشترین تمرکز مربوط به سال  1390است .درنتیجه با توجه بـه
شاخصهای مذکور ،ساختار فضایی جمعیت در منطقة مرکزی مازندران یی بازة زمـانی  1390-1365بـه سـمت تمرکـز
بیشتر در شهرهای اصلی گرایش داشته است.
درادامه ،با به کارگیری شاخص نسبت تمرکز ،1الگوی فضـایی تمرکـز جمعیـت در سـطح سـکونتگاه هـای شـهری و
روستایی شناسایی میشود .این شاخص مطابق با رابطة  4محاسبه میشود.
()4

𝑖𝑃
𝑃

∑ = 𝑅𝐶

در رابطة نسبت تمرکز Pi ،جمعیت سکونتگاه  iو  Pمجموع جمعیت همة سکونتگاههاست .ایـن شـاخص دارای ارزش
صفر تا یک است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد تمرکز کمتر و هرچه به یک نزدیکتر باشـد ،تمرکـز بیشـتر را نشـان
میدهد.
شاخص نسبت تمرکز برای تمام نقاط شهری و روستایی محدوده در هریک از چهار دورة سرشـماری محاسـبه شـده
است که نتایج آن در نقشة  4اراله میشود .مطابق با نقشه ،تمرکز جمعیت در سال  1365نسبت بـه سـال  ،1375حالـت
تقریباً تعادلی را نشان میدهد ،بهگونهایکه برخی مراکز جمعیتی در نواحی جنوبی منطقه نیز دارای تمرکز تقریبـاً بـاالیی
بودهاند .در سال  ،1375از شدت تمرکز در نواحی جنوبی منطقه تا حد زیادی کاسته و بر میزان آن در نـواحی جلگـهای و
مرکزی منطقه افزوده شده است .در سال  1385و  ، 1390رونـد کـاهش تمرکـز از نـواحی جنـوبی و افـزایش تمرکـز در
پیرامون شهرهای بزرگ منطقه همچنان ادامه داشته است .درنتیجه ،با گـذر زمـان ،جمعیـت در پیرامـون مراکـز شـهری
بزرگتر تمرکز یافته است؛ به بیان دیگر ،در یی بازة زمانی  25ساله ،روند تمرکـز جمعیـت از نـواحی جنـوبی بـه مراکـز
جمعیتی بزرگتر و پراهمیتتر منطقه سوق پیدا کرده است .این تمرکز از سال  1375در مراکزی بزرگ همچـون سـاری،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Concentration Ratio
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بابل ،آمل و قالمشهر و نواحی پیرامون آنها آغاز شده و بهتدریج با گذشت زمان به میزان شـایانتـوجهی افـزایش یافتـه
است.
نتایج تحلیل الگوی فضایی تمرکز در منطقة مرکزی مازندران نشان داده است که مراکز شهری بـزرگ مراکـز ثقـل
تمرکز جمعیت محسوب میشوند .این الگوی متمرکز در بخش مرکزی استان ،با وجود چهار شهر بزرگ و تقریباً هماندازه
بهلحاظ جمعیتی معنادار است .از اینرو ،شناسایی و بررسی ساختار فضایی منتج از آن در گام بعدی ضرورت مییابد.

نقشة  .4تحوالت الگوی فضایی تمرکز جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران در بازة زمانی ()1390-1365

شناسایی ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران
با توجه به سنجش الگوهای فضایی تمرکز و توزیط جمعیت در منطقة مرکـزی اسـتان مازنـدران ،ویژگـیهـای بـارزی از
شکلگیری یک ساختار چندمرکزی به چشم میخورد .اکنون بهمنظـور بررسـی چنـدمرکزیت بـا توجـه بـه دادههـای در
دسترس ،بعد مورفولوهیک آن بررسی میشود .همانگونهکه برگر و میجرز 1اشـاره کردنـد از مهـمتـرین جنبـههـای بعـد
مورفولوهیک ،میتوان به خوشهای از مراکز که نسبتاً از لحاظ مورفولوهی یا مقیاس فضایی به هم نزدیکاند ،امـا از نظـر
فیزیکی کامالً از یکدیگر جدا هستند و توزیط-رتبة انـدازهای بیـانگر سلسـلهمراتـب فیزیکـی منطقـه اسـت ،اشـاره کـرد
( .)Miaoxi & Chen, 2011درنتیجه ،بهمنظور تحلیل چندمرکزیت مورفولوهیک از شاخصهایی همچون نحوة توزیط و
پراکنش مراکز و اندازة آنها استفاده میشود ،زیرا بعد مورفولوهیک از اساس اندازه و توزیط مراکز شـهری را در سـرزمین
نشان میدهد و توزیطهای متعادلتر را با چندمرکزیت برابر میشمارد (زبردست و شهمیری.)49 :1393 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Burger & Meijers
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در گام نخست ،بهمنظور شناسایی چگونگی توزیط و پراکنش نقاط شهری و روستایی ،از مدل میـانگین نزدیـکتـرین
همسایگی استفاده شده است .این روش برای تعیین نوع پراکندگی یا تمرکز سکونتگاهها کاربرد دارد .ویژگـی بـارز مـدل
یادشده این است که یبق آن توزیط سکونتگاهها را در ناحیه میتوان در قالب یکی از شـکلهـای خوشـهای ،تصـادفی و
یکنواخت تقسیمبندی کرد (آسایش و استعالجی .)190 :1382 ،ابزار تحلیل نزدیکترین فاصلة همسایگی ،ابتدا فاصلة بین
نقطة مرکزی هر عارضه را با نقطة مرکزی نزدیکترین همسـایهاش محاسـبه مـیکنـد (عسـگری .)40 :1390 ،در ایـن
تحلیل ،شاخصی به نام میزان مجاورت بهدست میآید که در دامنهای بین صفر تـا  2/15قـرار دارد .ایـن شـاخص نحـوة
پراکندگی عارضة تحت نظر را در سطح ناحیة جدا از عوامل مؤثر در شکل گیری آن توصیف می کند .میـزان مجـاورت بـا
فاصلهگرفتن از صفر و حرکت به سمت انتهای دیگر ییف ،نشـانگر تغییـر توزیـط عارضـه از حالـت خوشـهای بـهشـکلی
یکنواخت است (کالنتری و همکاران .)173 :1394 ،با استفاده از ابزار تحلیل میانگین نزدیکتـرین فاصـلة همسـایگی در
 ،GISشاخص میزان نزدیکترین همسایگی برابر با  0/7148محاسبه شده است؛ یعنـی مراکـز جمعیتـی (اعـم از مراکـز
روستایی و شهری) بهصورت الگوی توزیط مکانی خوشهای در سطح منطقه سازمانیابی شـدهانـد .براسـاس نتیجـه ،ایـن
فرضیه که مراکز جمعیتی بهیور تصادفی در فضا پراکنده شدهاند ،رد میشود .امتیاز استاندارد محاسبهشـده در ایـن مـورد
برابر  24/37است که با توجه به مقدار  p-valueبرابر با صفر میتوان گفت این خوشهایبـودن و تمرکـز از نظـر آمـاری
معنادار است.
در گام بعدی ،این موضوع بررسی میشود که الگوی خوشهای شناساییشده در منطقه مبتنیبر ساختار متمرکز اسـت
یا ساختار پراکنده .بهمنظور پاسخ به این پرسش ،از ابزار تهیة نقشة خوشـههـا 1در نـرمافـزار  GISیعنـی تحلیـل آمـاری
لکههای داغ 2یا گتیس ارد جی 3استفاده میشود .تحلیل لکههای داغ ،خوشههای عوارغ با مقادیر زیاد (لکههـای داغ) و
خوشههای عوارغ با مقادیر کم (لکههای سرد) را شناسایی میکند (عسگری .)70 :1390 ،این تحلیل ،آمارة گتـیس-ارد
جی را برای تمام عوارغ موجود در دادهها محاسبه میکند .امتیاز محاسبهشده نشان میدهد در کجا دادههای مقادیر زیاد
یا کم خوشهبندی شدهاند .این ابزار درحقیقت به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگیاش قـرار دارنـد ،نگـاه
میکند (عسگری .)75 :1390 ،آمارة  Giبرای همة مراکز جمعیتی موجود در منطقه محاسبه شده است کـه نتـایج آن بـا
استفاده از امتیاز  zدر جدول  5اراله میشود .بهیور کلی ،برای مقادیر مثبت ،هرچه امتیاز  zبزرگتر باشد ،نشان مـیدهـد
مقادیر بسیار جمعیت به میزان زیادی خوشهبندی شدهاند و لکة داغ تشکیل دادهاند ،درحالیکه برای  zهای منفـی هرچـه
این امتیاز کوچکتر باشد ،خوشهبندی شدیدتر مقادیر جمعیتی پایین است که نشانگر لکههای سرد است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mapping clusters
2. Hot spot anaysis
3. Getis-Ord Gi
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جدول  .5دستهبندی مقادیر امتیاز  zو الگوی خوشهای منتج از آن

نوع الگو

مقادیر امتیاز z

> - 1/142

خوشهای بسیار کمجمعیت در سطح  99درصد ایمینان

- 1/142 – -0/618

خوشهای کمجمعیت در سطح  95درصد ایمینان

-0/618 – -0/317

خوشهای تقریباً کمجمعیت در سطح  90درصد ایمینان

-0/317 – 0

بدون الگوی معنادار

0 – 0/630

خوشهای تقریباً پرجمعیت  90درصد ایمینان

1/73 – 0/630

خوشهای پرجمعیت در سطح  95درصد ایمینان

< 1/73

خوشهای پرجمعیت در سطح  99درصد ایمینان

نقشة  .5تحلیل لکههای داغ با استفاده از شاخص گتی

 -ارد جی

در نقشة تحلیل لکههای داغ ،نقاط آبی نقایی هستند که در آن مراکز با مقـادیر جمعیتـی کمتـر تمرکـز یافتـهانـد و
لکههای سرد را نشان میدهد .نقاط قرمز نیز نقایی را نشان میدهد که در آن مراکز با مقادیر جمعیتی بیشتری متمرکـز
شده است و تشکیل خوشههای شدیدتر و لکههای داغ دادهاند .در نقشة  ،5بهوضود میتوان روند تمرکز جمعیت و مراکـز
جمعیتی مؤثر بر شکلگیری ساختار چندمرکزی را مشاهده کرد.
در سال  ،1365جمعیت در پیرامون شهرهای ساری ،بابل و به نسبت کمتر در پیرامـون شـهرهای آمـل و قـالمشـهر
دارای خوشههای با مقادیر باالی  zدر سطح ایمینان  99درصد ،تشکیل لکههای داغ دادهانـد .الگـوی خوشـهای مقـادیر
باالی  zدر سال  ،1375شدت خوشههای فضایی با مقادیر منفی  99درصد ،با کاهش مواجه شده است ،اما از نظر مکـانی
تغییر چندانی نکرده است .در سال  ،1385تغییرات فضایی جمعیت تقریباً مشابه با سال  1375بوده است ،با این تفاوت که
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شدت خوشههای دارای مقادیر منفی در سطح ایمینان  99درصد و  95درصد بهترتیب کـاهش و افـزایش داشـته اسـت.
تغییرات خوشهبندی فضایی تمرکز جمعیت در سال  1390براساس شاخص  Giنیز مشابه با دورة  1385بوده است .بهیور
کلی ،از سال  1365تا  1390تغییرات فضایی خوشهبندی جمعیت در منطقه نشان میدهد خوشههای کمجمعیت در نواحی
جنوبی وجود داشته و خوشههای پرجمعیت نیز در پیرامون شهرهای اصلی منطقه یعنی ساری ،بابل ،قالمشهر و آمل و بـه
نسبت کمتر در پیرامون بابلسر تشکیل شده است .درواقط ،میتوان تمایل تمرکز جمعیـت را بـهخـوبی در مراکـز شـهری
بزرگ منطقه و پیرامون آنها مشاهده کرد که غلبة چهار مرکز جمعیتی عمده را در بخش منطقة مرکزی مازندران نمایش
میدهد؛ به بیان دیگر ،با توجه به توالی زمانی در نقشة پیشین میتوان گفت سـاختار فضـایی جمعیـت از سـاختار تقریبـاً
چندمرکزی پراکنده در آغاز دورة مورد مطالعه ،به سوی ساختار کامالً چندمرکزی پراکنده در حرکت است .در اینجا ساختار
چندمرکزی پراکنده ،به وجود چند مرکز اصلی و مسل در منطقه به همراه تعدادی زیادی مراکز جمعیتی کوچکتر اشـاره
دارد .این موضوع نیازمند بررسی بیشتر با استفاده از مدل رتبه-اندازه است تا درکی کامل از وضعیت رتبه بندی شـهرها در
سلسله مراتب شهری بهدست آید .درادامه ،با استفاده از مدل رتبه-اندازه ،اندازة واقعی و تئوریکی شـهرهای بـیش از پـنج
هزار نفر در منطقة مرکزی مازندران در سالهای مختلف  1390 ،1385 ،1375 ،1365بررسی میشود.
جدول  .6اندازة واقعی-تئوریکی شهرها در شهر-منطقة مازندران در سالهای  1365و 1375

رتبه

سال 1365
جمعیت مطلوب

رتبه

مراکز شهری

سال 1375
جمعیت واقعی

جمعیت مطلوب

مراکز جمعیتی

جمعیت واقعی

1

ساری

195882

-

1

ساری

141020

2

آمل

159092

97941

2

آمل

118242

70510

بابل

158346

65294

3

بابل

115320

47006

3

143286

48970

4

قالمشهر

109288

35255

4

قالمشهر

39176

5

بابلسر

28589

28204

5

بابلسر

38644

6

فریدونکنار

20997

23503

6

فریدونکنار

27976

32647

7

جویبار

18942

20145

7

جویبار

23909

27983

8

امیرکال

18295

17627

8

امیرکال

21280

24485

9

محمودآباد

11856

15668

9

محمودآباد

20054

21764

10

زیرآب

9595

14102

10

زیرآب

17196

19588

11

شیرگاه

7452

12820

11

شیرگاه

9546

17807

12

سورک

6772

11751

12

سورک

8236

16323

13

پل سفید

6423

10847

13

پل سفید

7648

15067

14

گتاب

-

-

14

گتاب

6895

13991

15

کیاکال

-

-

15

کیاکال

6810

13058

16

بهنمیر

-

-

16

بهنمیر

6055

12242
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در سال  13 ،1365شهر بیش از  5000نفر در شهر-منطقة مرکزی مازنـدران وجـود داشـته اسـت .مقایسـة جمعیـت
تئوریکی سه شهر آمل ،بابل و قالمشهر براساس مدل رتبه-اندازه بـا جمعیـت واقعـی آنهـا بیـانگر مـازاد جمعیتـی ایـن
شهرهاست .در این دوره ،فاصلة جمعیتی ساری از شهرهای دوم و سوم یعنی آمل و بابل بهترتیـب حـدود  22هـزار و 25
هزار نفر بوده است .در سال  ،1375تعداد شهرهای باالی  5000نفر به  17شهر رسیده است .در این بین ،ساری همچنان
رتبة نخست خود را حفظ کرده است .بهاینترتیب ،سه شهر بابل ،آمل و قالمشهر همچنان بـا فاصـلة انـدک جمعیـت در
رتبههای بعدی قرار گرفتهاند؛ بنابراین ،در دورة  ،1375 -1365فاصلة جمعیتی ساری بـهعنـوان شـهر نخسـت بـا سـایر
شهرهای دوم و سوم یعنی بابل و آمل بهترتیب برابر با  37هزار و  36هزار نفر بوده است.

جدول  .7اندازة واقعی-تئوریکی شهرها در شهر-منطقة مازندران در سالهای  1385و 1390

رتبه

سال 1385

رتبه

مراکز شهری

سال 1390
جمعیت واقعی

جمعیت مطلوب

مراکز جمعیتی

جمعیت واقعی

جمعیت مطلوب

ساری

296417

-

1

ساری

261293

-

1

219915

148208

2

بابل

201335

130646

2

آمل

98805

3

آمل

199698

87097

3

بابل

219467

4

قالمشهر

174768

65323

4

قالمشهر

196050

74104

5

بابلسر

50032

52258

5

بابلسر

50477

59283

6

فریدونکنار

34496

43548

6

فریدونکنار

36192

49402

7

محمودآباد

27748

37327

7

جویبار

29122

42345

8

جویبار

27211

32661

8

امیرکال

28086

37052

9

امیرکال

25186

29032

9

محمودآباد

31771

32935

10

زیرآب

18388

26129

10

زیرآب

15679

29641

11

شیرگاه

8611

23753

11

شیرگاه

8129

26947

12

سورک

8822

21774

12

سورک

8930

24701

13

پل سفید

8708

20099

13

پل سفید

7708

22801

14

کیاکال

7472

18663

14

کیاکال

7691

21172

15

گتاب

6956

17419

15

گتاب

7242

19761

16

بهنمیر

6848

16330

16

بهنمیر

7410

18526

17

سر رود

5701

15370

17

سر رود

5921

1743

در دهة  ،1385-1375جایگاه جمعیتی آمل بهعنوان شهر دوم به بابل واگذار شد ،اما دوباره از سال  1385به بعد آمل
بهعنوان شهر دوم بهلحاظ جمعیتی محسوب میشود .روند پیشین در بازة زمانی  1390-1385نیز به همین ترتیـب ادامـه
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داشته است و همچنان سه شهر مذکور با فاصلة جمعیتی اندکی با ساری در جایگاه بعدی قرار گرفتهاند .درنهایت ،ارزیابی
اندازة مراکز جمعیتی اصلی با استفاده از مدل تئوری رتبه-اندازه نشان میدهد ساری در هر چهار دورة سرشماری بهلحاظ
شمار جمعیت ،شهر نخست در منطقه محسوب می شود ،اما این برتری با فاصلة کمی از سه شهر اصلی دیگر بوده اسـت.
بر پایة یافتههای حاصل از بررسی شاخصهای مورفولوهیک ،میتوان گفت در بازة زمانی  1390-1365شهرهای بـزرگ
منطقه جایگاه و فاصلة خود را از شهرهای کوچکتر حفظ کردهاند .درنتیجه ،سلسلهمراتب روشنی میان شـهرهای اصـلی
منطقه وجود ندارد و یک حالت تقریباً تعادلی میان مراکز اصلی همچون ساری ،بابل ،آمل و قالمشهر وجود دارد .درواقـط،
وجود چهار شهر تقریباً هماندازه در منطقة مرکزی مازندران دلیلی بر شکلگیری چندمرکزیت بهلحاظ مورفولوهیک در این
منطقه است .درنهایت ،با توجه به مدل مفهومی تدوینشده در پژوهش ،تغییرات ساختار فضایی جمعیـت در بـازة -1365
 1390در قالب توالی زمانی نمایش داده شده است .از اینرو ،از توزیط فضایی نر رشد جمعیت و مراکز شهری و روستایی
استفاده شده است تا درک عمیق از سازمانیابی فضایی جمعیت و چندمرکزیت در شهر-منطقة مرکـزی مازنـدران شـکل
گیرد .در نقشة  ،6تحوالت ساختار فضایی جمعیت و ساختار چندمرکزی در منطقة مرکـزی مازنـدران بـا توجـه بـه نظـام
پهنهای و نظام کانونی مؤثر بر شکلگیری این ساختار مشاهده میشود.

نقشة  .6تحوالت ساختار فضایی جمعیت در شهر-منطقة مرکزی مازندران در بازة زمانی 1390-1365

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تحلیل و ارزیابی ساختار و سازمانیابی فضایی جمعیت در شهر-منطقـة مرکـزی مازنـدران بـوده
است .پس از تحلیلهای انجامگرفته مشاهده شد ساختار فضایی شهر-منطقة مرکـزی مازنـدران در بـازة زمـانی -1365
 1390متأثر از نظام توزیط جمعیـت خـود بـهیـور عمـده گـرایش بـه تمرکـز داشـته و حاصـل آن ،کـاهش جمعیـت در
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دهستانهای روستای پایة جنوبی و افزایش جمعیت در دهستانهای مرکزی و شمالی بوده است که درنهایـت بـه ظهـور
ساختاری چندمرکزی در سطح منطقه منجر شده است .نتایج بررسی شاخصها و روشهای تحلیل بهکـار رفتـه در قالـب
موارد زیر مطرد میشود:
الف) در پاسخ به پرسش اول پژوهش میتوان گفت بررسی نتایج شاخصهای هوور و هرفیندال نشان میدهد از سال
 1365تا  1390تمرکز جمعیت همواره رو به افزایش بوده و توزیط جمعیت در منطقه ،به سوی تمرکز بیشتر گرایش داشته
است .درادامه ،بررسی شاخص نسبت تمرکز سکونتگاههای شهری و روستایی نشان داده اسـت توزیـط جمعیـت در سـال
 1365نسبت به سال  1375حالت تقریباً تعادلی داشته است ،بهیوریکه برخی مراکز جمعیتی در نواحی جنوبی منطقه نیز
دارای تمرکز تقریباً باالیی بودند .از سال  1375به بعد ،از شدت تمرکز در نواحی جنوبی منطقه تا حد زیادی کاسته شده و
به نواحی جلگه و مرکزی آن افزوده شده است .در سال  1385و  1390نیز روند پیشین همچنان ادامه داشته است .نتـایج
بررسی تمرکز جمعیت در منطقه با یافتههای داداشپور و ساالریان ( )1394در بررسی تراکم جمعیت در منطقه همخوانی
دارد .آنها با بررسی تراکم جمعیتی منطقه به الگویی دست یافتند که در آن مراکز شهری مرکـزی اسـتان ،دارای تمرکـز
باالی جمعیت بوده و این تمرکز با حرکت به نواحی پیرامونی با ییفـی کاهنـده مواجـه بـوده اسـت .درنتیجـه ،بـهلحـاظ
فرایندهای جمعیتی در منطقه ،نیروهای مرکزگرا بیشترین تأثیر را بر توزیط جمعیتی استان مازندران داشته است.
ب) در پاسخ به پرسش دوم ،برای شناسایی ساختار و سازمان فضایی توزیط جمعیـت و اثبـات وجـود چنـدمرکزیت در
منطقه ،از شاخصهای مورفولوهیک تحلیل توزیط و اندازة سکونتگاهها استفاده شد .در بررسی توزیط فضایی سکونتگاههـا،
ابزار تحلیل میانگین نزدیکترین فاصلة همسایگی بهکار رفته است که در آن شاخص میزان مجـاورت برابـر بـا 0/7148
محاسبه شده است؛ یعنی مراکز جمعیتی (اعم از سکونتگاههای روستایی و شهری) بهصورت الگـوی فضـایی خوشـهای و
معنادار در سطح منطقه سازمانیابی شدهاند .با تحلیل و ارزیابی اندازة مراکز جمعیتی با استفاده از مدل تئوری رتبه-انـدازه
نشان داده شد ساری در هر چهار دورة سرشماری بهلحاظ جمعیتی ،شهر نخست در منطقه بوده است ،اما ایـن برتـری بـا
فاصلهای اندک از سه شهر اصلی آمل ،بابل و قالمشهر بوده است .این نتایج با یافتههـای لطفـی و همکـاران ( )1391در
تحلیل شبکة شهری و توزیط فضایی جمعیت در کانونهای شهری استان مازندران مطابقت دارد .آنها در پژوهش مذکور
به این نتیجه دست یافتند که از ویژگیهای بارز شبکة شهری استان ،نبود یک نخست شهر و وجود چهار شهر برتر است
که هماهنگ با یکدیگر درحال حرکتاند و تشکیل یک مگاالپولیس منطقهای دادهانـد .براسـاس بررسـی شـاخصهـای
مورفولوهیک ،در بازة زمانی  ،1390-1365شهرهای بزرگ ساری ،آمل ،بابل و قالمشهر جایگاه خـود را بـهعنـوان مراکـز
اصلی منطقه حفظ کردهاند .درنتیجه ،نهتنها سلسلهمراتب روشنی میان این چهار شهر وجود نداشته است ،بلکه یک حالت
تقریباً تعادلی میان آنها ایجاد شده است .این نتـایج بـا یافتـههـای زبردسـت و شـهابی شـهمیری ( )1393در سـنجش
چندمرکزیت مجموعة شهری مرکزی مازندران مطابقت دارد .آنها اعتقاد دارند توزیط متوازن جمعیتی در شهرهای اصـلی
بیانگر عدم تمرکز و تسل اقتصادی یک شهر بر سایر شهرهاست؛ بنابراین ،وجود چهار شهر تقریباً هـمانـدازه در منطقـة
مرکزی مازندران ،تأییدی بر شکلگیری ساختار فضایی چندمرکزی از جنبة مورفولوهیک آن است.
براساس مباح مطردشده ،تغییرات جمعیتی در یول دورة زمانی  ،1390-1365تحت تأثیر فرایندهای شهرنشـینی و
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تمرکزگرا به سوی تمرکز در چهار شهر اصلی و بزرگ منطقه میل کرده است کـه بـر سـاختار فضـایی اسـتان مازنـدران
بهشدت تأثیر گذاشته است ،بهیوریکه به ظهور ساختاری چندمرکزی در بخش جلگهای و ساحلی منطقة مرکزی اسـتان
منجر شده است .از اینرو ،بهمنظور دستیابی به توسـعة فضـایی متعـادل در منطقـه ،برنامـهریـزی و سیاسـتگذاریهـای
منطقهای بهمنظور توزیط عادالنة فعالیت و جمعیت در سطح شهر-منطقة مازندران ضرورت مییابد.
از پیشنهادهای ارالهشده بهمنظور انجامدادن پژوهشهای بیشتر این است که با دستیابی به دادههای جریانی مهاجرت
بین دهستانها ،بتوان درک حاصل از سازمانیابی فضایی جمعیت را در منطقة مورد مطالعه تکمیل کرد .درنتیجـه ،بـرای
بررسی دقیقتر موضوع میتوان در پژوهشهای آتی با استفاده از دادههای جریانی افراد و با کاربرد روشهـای جدیـدتر و
پیچیدهتر به تحلیل ساختار فضایی جمعیت در منطقة مزبور و حتی در سطح منایق کالنشهری کشور پرداخت.

مناب
آسایش ،حسین و علیرضا استعالجی ( ،)1382اصول و روشهای برنامـهریـزی ناحیـهای (روشهـا ،مـدلهـا و فنـون) ،چـاا اول،
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهری ری.
توالیی ،سیمین و امالبنین خزایی (« ،)1385الگوی توزیط فضایی جمعیت در نظام شهری استان مازنـدران ( ،»)1385-1355مجلـه
جغرافیا ،سال چهارم ،شمارة  ،11-10صص .142-125
داداش پور ،هاشم و آفاق پور ،آتوسا و مجتبی رفیعیان (« ،)1389تحلیلی بر سازمانیابی فضـایی سیسـتم شـهرهای نـواحی سـاحلی
جنوب ایران» ،جغرافیا و توسعه ناحیهای ،سال هشتم ،شمارة  ،14صص .131-97
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