
 1396 تابستان، 2، شمارة 5دورة ریزی شهری،  های جغرافیای برنامه پژوهش

 222-199ص 

 

 

 منطقة مرکزی مازندران -تار فضایی جمعیت در شهرتحلیل ساخ

 1390-1365در دورة زمانی 

 
 

 مدرس یتترب دانشگاه هنر و معماری، ةدانشکد یا منطقه و یشهر یزیر برنامه دانشیار -  پور هاشم داداش

 ی دانشکدة هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرسا منطقهیزی ر برنامهکارشناس ارشد  -مریم والشی

 

 

 19/06/1396تأیید مقاله:    06/07/1395پذیرش مقاله: 

 

 

 

 چکیده

 شهرنشاینی،  اعا  از  جمعیتای مختلاف   از رونادهای  جهان سراسر در بزرگ شهرهای از بسیاری اخیر، های دهه در

منجار   ها آن فضایی ساختار در تحوالتی به ایجاد کهاند  فتهیر پذیرتأث مجدد شهرنشینی و شهرگریزی نشینی، حومه

 و تقویات  باه  یاا  یر نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز در ماوارد مختلاف  تأثتغییرات جمعیتی همواره تحت . است دهش

 چنادمرکزی  فضاایی  الگوی به توجه با یا منجر شده منطقه در قدرتمند مرکزی با مرکزی  تک فضایی الگوی تشدید

 ایان  از فضاایی یافتاه اسات. هادف     لاور تب موجاود،  شهری مراکز پیرامون در یا حومه مراکز یریگ صورت شکل به

 در باازة زماانی   آن درک تحوالت و مازندران مرکزی منطقة-شهر در جمعیت توزی  فضایی تحلیل ساختار پژوهش،

 تحلیلای -ترتیاب کااربردی و توصایفی    به هدف و ماهیت نظر از حاضر اساس، پژوهش براین. است 1365-1390

فضایی جمعیت و ارزیاابی چناد مرکزیات مورفولوژیاک، از ابزارهاای      شناسایی ساختار  منظور به .شود می محسوب

های داغ و مدل رتبه انادازه اساتفاده    ترین فاصلة همسایگی، تحلیل لکه یکنزدمانند میانگین  GIS افزار نرمتحلیلی 

ساال، روناد    25دهد طی باازة زماانی    های تمرکز نشان می های حاصل از بررسی شاخص شده است. بررسی یافته

های جناوبی و   کاهشی در دهستان صورت بهمرکز جمعیت همواره رو به افزایش بوده است. الگوی فضایی جمعیت ت

هاای   تر منطقه شناسایی شده است. نتایج بررسی شاخص و پراهمیت تر بزرگصورت افزایشی در مراکز جمعیتی  به

مراکاز   عناوان  باه جایگاه خود را  شهر ائ قدهد طی دورة مذکور، شهرهای ساری، آمل، بابل و  مورفولوژیک نشان می

هاایی در   با سکونتگاه اندازه ه اند و عدم تسلا و برتری یک شهر و وجود چهار شهر تقریباً  اصلی منطقه حفظ کرده

 یری ساختار چندمرکزی از جنبة مورفولوژیک آن است.گ شکلها گواهی بر  پیرامون آن

 

 منطقه، مازندران.-ضایی، شهرجمعیت، چندمرکزیت، ساختار ف :ها کلیدواژه
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 مقدمه

اقتصادی  اجتماعی،فرد  منحصربه شرای  یرتأثتحت  زمان، گسترة پویایی دارد که در ماهیت فضایی منایق شهری ساختار

 .شـود  هایی در سطود مختلف فضایی می دگرگونی و تحوالت دچار ویژه، سازوکارهایی و فرایندها تحت و و یبیعی منطقه

 یـا  گزینـی  حومـه  شهرنشـینی،  همچـون  مختلف روندهای در جهان سراسر در بزرگ شهرهای از بسیاری حاضر، حال در

 ایران مانندتوسعه  درحال کشورهای. (Garcia-López, 2010: 119اند ) شده تغییرات دچار اشتغال و جمعیت تمرکززدایی

 سـاختار  در تغییراتـی  موجـب  اخیـر  یهـا  سال در تیجمعی تغییرات و روندها که یا گونه به نیستند،مستثنا  قاعده این از نیز

 ممکن اسـت بـا   فضایی ساختار در تغییرات این. است شده فعالیتی آن و جمعیتی یها کانون استقرار نظام و کشور فضایی

در نـوع   .یلبد می را خود ویژة فضایی ساختار هریک که دهد ر  مختلف گونة دو در جمعیتی فرایندهای و روندها به توجه

 یهـا  مهـاجرت  بروز ومرکزگرا  نیروهای غلبة به شهرهای بزرگ در اشتغال یها فرصت و خدمات حد از بیش ول، تمرکزا

 شـتابان  و فزاینـده  و رشـد  شـود  مـی  منجـر  ی و ملـی ا منطقـه  اسـتانی،  مراکز به روستاها و کوچک شهرهای از گسترده

قدرت یک یا چند مرکز مسـل  در منطقـه    تشدید و تقویت آورد. این فرایند به یم وجود بهشهرنشینی را در منایق شهری 

 و یا حومـه  نـواحی  بـه  بـزرگ  شهرهای کردن رها با یز، جمعیتمرکزگر نیروهای یرتأث شود. در نوع دیگر، تحت منجر می

یی جمعیـت اسـت و بـه تغییـرات بسـیاری در      تمرکززداینی یا نش حومهکه ناشی از پدیدة  کند می مهاجرتها  آن پیرامونی

که در  -فزاینده بزرگ یور بهو  ی متنوعا حومهشود. این تغییر از یریق ظهور مراکز فرعی  ساختار فضایی منطقه منجر می

یـور   که به -یی مداوم جمعیت و اشتغالتمرکززداو به بیان دیگر از یریق  -رقابت مستقیم با مرکز قدیمی شهر قرار دارند

 تـر  پراکنـده به ظهور فرم شـهری چنـدمرکزی و    -شود ی معاصر میشهر نکالیق موجب تغییر ساختار فضایی منایق عم

 ,Tieshan et al., 2012: 472; Dadashpoor & Alidadi, 2017; Alidadi & Dadashpoorد )شـو  یمـ منجـر  

 از یکـی  ی،چندمرکز ساختاری به مرکزی تک ساختار تغییر و جمعیت ینینش حومه روند افزایش اخیر، های سال در. (2017

کارشناسان  .است بوده جهان یافتة توسعه شهرهای بیشتر در فضایی سازمان و ساختار برمؤثر  جمعیتی تغییرات مهم تایجن

 را مطـرد  1گزینـی جدیـد   یی جمعیـت و فعالیـت یـا حومـه    تمرکززدامختلف روندهای جدیدی همچون فرم شهر پراکنده، 

 3ی،ا حومـه ، نـواحی جـاذب   2یا لبـه ی مختلف از جمله شهرهای ی را با اصطالحاتا حومهیندة مراکز فزاکنند و اهمیت  می

(. Feng et al., 2015: 780) کنند معرفی می 5یا شهرهای بدون حومه 4یا حومه اشتغالفرعی  ی، مراکزا حومهشهرهای 

مـانی  ی زهـا  بازهعمیق تحوالت ساختار فضایی یی  درک منظور بهرو، شناسایی تغییرات جمعیتی در منایق شهری  ینااز 

 یابد. مختلف ضرورت می

با تغییرات جمعیتی بسیاری مواجه بوده است که به ایجاد تغییراتـی در سـاختار    1390-1365استان مازندران در دورة 

رسیده است  1390نفر در سال  3073943به  1365نفر در سال  2274862فضایی آن منجر شده است. جمعیت استان از 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. New suburbanization 

2. Edge cities 
3. Suburban magnet areas 
4. Suburban employment subcenters 
5. Cities without suburbs 
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نفـر در   931849و از این تعـداد،   اند شدهمنطقة مرکزی متمرکز -نفر( آن در شهر 2138296درصد جمعیت ) 70که حدود 

اند. این قطبش معنادار جمعیت در منطقة مورد نظـر   تمرکز یافته شهر قالمشهرهای بزرگ منطقه یعنی ساری، بابل، آمل و 

و بـه ایجـاد    کننـد  مـی  عمل ناستا سطح در جمعیت جاذب و آهنربایی شهرهای نقش دهد شهرهای موجود در نشان می

منطقـة مرکـزی    درانـدازه   هـم  تقریباً ای با شهرهای یدهپدکه  ییور بهشوند،  منطقه منجر می فضایی ساختار تحوالتی در

 ،اندازه هم و تقریباً یکنواخت جمعیت توزیط با استان مرکزی منطقة فضایی ساختار دیگر، بیان به استان شکل گرفته است؛

 فضـایی  سـاختار  بررسـی و تحلیـل   پژوهش حاضـر  از هدف رو، ینااز . دهد یمرا نوید  منطقه-شهر به نام ای یدهپد زایش

 میـان  ارتبـاط  درکمنظور  به 1390 تا 1365 یها سال یی آن تحوالت و مازندران مرکزی منطقة-شهر در جمعیت توزیط

 رونـد  دو گام اصلی شناسایی قالب در هدف این به دستیابی. است نظر مورد منطقة در فضایی ساختار و جمعیتی تحوالت

 گیرد. یمآن انجام  از منبع  فضایی و شناسایی ساختار مذکور زمانی دورة در آن تحوالت و جمعیت توزیط

 

 پیشینة پژوهش

ی را تحلیـل و  شـهر  کـالن در چند دهة گذشته، پژوهشگران بسیاری در زمینة مطالعات شهری، سـاختار فضـایی منـایق    

تغییرات  خوش دستیافته  توسعه، الگوهای فضایی رشد در کشورهای  (1998) 1. به اعتقاد انس و همکاراناند ردهارزیابی ک

ی متنوع و بسیار بـزرگ کـه در رقابـت مسـتقیم بـا      ا حومهکیفی زیادی بوده است. همچنین، از یریق ظهور مراکز فرعی 

ی معاصر دچار تغییرات زیـادی  شهر کالنضایی منایق مرکز اصلی شهر هستند و تمرکززدایی جمعیت و فعالیت، ساختار ف

اسـت. پدیـدة سـاختار     شـده منجـر   تر پراکندهی و چندمرکزیری یک فرم شهری گ شکلیت به درنهاشده است. این روند 

( و 2003) 2یتاسـم های افرادی مانند مک میلن و  در متون نظری و عملی در پژوهش گسترده یور بهی چندمرکزشهری 

زمینـة   در گرفتـه  هـای صـورت   بررسـی  براسـاس  .(Tieshan et al., 2012)اسـت  ( مشهود 2004) 3مکارانهبئومانت و 

درمورد تحلیل ساختار فضایی جمعیت انجام گرفته است که درادامه به برخـی از   حاضر، مطالعات مختلفی موضوع تحقیق

 شود. ها اشاره می آن

را  ظهور درحال چندمرکزی شهری منایق و تغییر درحال تیجمعی تحوالت میان ارتباط پژوهشی در (2001) 4ینچمو

مرکـزی بـه دالیـل     ساختار تـک  دهد می مفهومی پیشنهادی چموین نشان کرده است. مدل بررسی اروپایی کشورهای در

عمدة  واحدهایعنوان  به شود. در این مدل، خانوارها ی تبدیل میچندمرکزیر تحوالت جمعیتی به ساختار تأثمختلف تحت 

 یـا  چنـدمرکزی  یشهر کالن منطقة ممکن است یک مکان این یرگذارند؛تأث زندگی برای مکانی انتخاب در گیری یمصمت

 مرکزی باشد. تک شهر یک

: رونـدهای  2000تـا   1790های آمریکـا از   سیستم-تمرکز جمعیت در شهر»( در پژوهشی با عنوان 2003) 5آترستروم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Anas et al. 
2. McMillen & Smith 

3. Baumont et al. 
4. A. G. Champion 
5. Samuel M. Otterstrom 
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 2000 سـال  ت را در آن کشور بررسی کرده است. براساس تحقیـق وی، در رشد و تمرکز جمعی« تاریخی و وضعیت فعلی

آتروستروم در پی بررسـی ایـن    ی مواجه بوده است.ریچشمگهای  تفاوت با متحده ایاالت سراسر در جمعیت میزان تمرکز

 گونـه چ متحـده  ایالـت  های سیستم-شهر میان در 2000-1790زمانی  دورة یی جمعیت تمرکز تاریخی موضوع که روند

ـ درنهامحاسبه کـرده اسـت.    هوور با استفاده از شاخص سیستم-شهر 46 در جمعیت را بوده است، تمرکز هـای   ، یافتـه تی

 نـواحی  میـان  شکاف عمیـق دهندة  تحوالت الگوهای فضایی تمرکز جمعیت در دورة زمانی مذکور نشان حاصل از بررسی

 است. رمتمرکزیغ و متمرکز

-1982ی زمـان ی پکن را در بـازة  شهر کالنساخت ساختار فضایی جمعیت در منطقة ( باز2009) 1همکارانفنگ و  -

ی پکـن در  شـهر  کالنبررسی کردند. هدف اصلی پژوهش یادشده بررسی الگوهای درحال تغییر جمعیت در منطقة  2000

رشـد سـاالنه و    هایی نظیر نـر   تحلیل تغییرات جمعیت در منطقه از شاخص منظور بهدوران پس از اصالحات بوده است. 

ی رگرسـیونی  ها مدلی تراکم جمعیت، ساز مدلتراکم جمعیت در مقیاس فضایی دهستان استفاده شده است. سوس برای 

 در مـذکور  یشهر کالن دهد منطقة های این تحقیق نشان می کار گرفته شده است. یافته مرکزی و چندمرکزی به تابط تک

 یـک  بـه  2000 سال در تینهادر که داشته است دوگانه ساختار یک 1990 سال در مرکزی و تک ساختار یک 1985 سال

 است. شده تبدیل چندمرکزی ساختار

گزینی جمعیت و تغییرات ساختار فضایی در منطقة شـهری بارسـلونا را یـی     ی حومها مطالعه( نیز در 2010) 2لوپزگارسیا 

گزینـی جمعیـت در منطقـة     سش بوده است که حومهبررسی کرده است. وی در پی پاسخ به این پر 2005-1991دورة زمانی 

شود. به این منظور، وی از مـدل رگرسـیون جغرافیـایی و روش     شهری بارسلونا از کدام مدل پراکنده یا چندمرکزی ناشی می

دهد الگوی سـاختار فضـایی    نشان می تحقیق وی های یافته و استفاده کرده است. نتایج 2003پیشنهادی مک میلن در سال 

 علـت  بـه  بارسـلونا  یشهر کالن منطقة فضایی ساختار. است سازگارتر یچندمرکز مدل یک با 2005 تا 1991 زمانی دورةدر 

 داشته است. یراتیتأث فرعی مراکز مرکزی و تجارت ناحیة دو هر بر فرایند این است؛ تغییر درحال جمعیت، گزینی حومه فرایند

ی زمـان ی پکن یی دورة شهر کالنمعیت و تغییرات آن را در منطقة ( در پژوهشی توزیط ج2012) 3همکارانتیشان و 

 فضایی و تحلیل الگوی . در تحقیق مذکور از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای توصیفاند بررسی کرده 1982-2010

 سـریط  رشـد  این منطقه همراه با در شده است و براساس نتایج آن جمعیت و شناسایی مراکز فرعی استفاده جمعیت توزیط

شـده   جـایگزین  پراکنـده  چندمرکزی و ساختار فضایی توس  آن مرکزی و تک فشرده شهری فرم و یافته افزایش شهرها

 جمعیـت  فضایی تمرکززدایـی  گسترة غربی بوده است، با این تفاوت که در شهرهای داده ر این روند مشابه با روند . است

و  انـد  مردم از شهرهای درونی نقل مکان کرده که ییور بهاست،  بوده همراه محدودیت با آن نسبت به شهرهای غربی در

 .اند افتههای ایراف تمرکز ی ی در حومهشهر کالنشدن در سطح گستردة منطقة  ی پراکندهجا به

مازنـدران  الگـوی توزیـط فضـایی جمعیـت در نظـام شـهری اسـتان        »( در پژوهشی با عنوان 1385) ییخزاتوالیی و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Feng et al.  

2. Garcia-López 

3. Tieshan et al. 
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انـد. در ایـن    ام شهری استان را با تکیه بر چگونگی پراکندگی جمعیت شهرها بررسی و تحلیل کـرده نظ(« 1388-1355)

اندازة زیوـف و الگـوی نخسـت شـهری(     -قانون مرتبه) یشهری رایج در زمینة تحلیل نظام ها کیتکنو  ها مدلراستا، از 

الگوی نخست شـهری انطبـاق نسـبی دارد،     ها، سیستم شهری استان با ی تحقیق آنها افتهاستفاده شده است. براساس ی

-ة عدم تطابق توزیط اندازة شهرها با الگوی رتبهدهند نشانی شهری ها کانونزیرا عدم تعادل در توزیط فضایی جمعیت و 

 اندازه است.

 ی شهری استان مازندران براساس قاعـده ها سکونتگاهارزیابی تغییر و توزیط »( در پژوهش خود با عنوان 1387) یلطف

اندازه تغییر شبکة شـهری را در دو سرشـماری   -ی از قانون رتبهریگ بهرهبا « یا منطقهاندازه، زایش یک مگاالپلیس -رتبه

 بوده نامتوازن استان شهری سیستم 1375-1355زمانی  دورة در دهد یم وی نشان تحقیق اخیر بررسی کرده است. نتایج

رتبة خویش یی زمان، زمینـة پیـدایش یـک میکـرو مگـاالپلیس را       چهار شهر اصلی مازندران با حفظ موقعیت و است و

 .اند کردهفراهم 

ی فضایی سیستم شهرهای نواحی سـاحلی  ابی سازمانتحلیلی بر »( در پژوهشی با عنوان 1389همکاران )پور و  داداش

ذشـته تحلیـل و   نحوة توزیط فضایی جمعیت در منطقة مورد نظر و رونـد تحـوالت آن را در چهـل سـال گ    « جنوب ایران

ی نخست شهری، تمرکز و توزیـط تعـادل اسـتفاده شـده اسـت.      ها شاخصها، از سه دسته اند. در پژوهش آنبررسی کرده

ة افزایش تمرکز و کاهش توزیط متـوازن جمعیـت در منطقـه اسـت کـه ظهـور مجـدد        دهند نشان ها شاخصنتایج بررسی 

 .گذارد یمشدن را به نمایش  قطبی

تحلیلی بـر سـاختار فضـایی جمعیـت در نظـام شـهری اسـتان        »( در پژوهشی با عنوان 1391) یمحمد فاضل و بیک

ی تمرکز، مـدل  ها شاخصی نخست شهری، ها شاخصی مختلفی نظیر ها روشاز « 1385-1335ی ها سالاصفهان یی 

ها، نظام شهری قیق آناند. براساس نتایج تحمجاورت استفاده کرده نیتر کینزداندازه و روش تحلیل -آنتروپی، مدل رتبه

دلیل وجود نخست شـهر اصـفهان و تفـاوت فـاحش جمعیتـی آن بـا شـهرهای دیگـر بـا           استان در پنجاه سال گذشته به

 شهری و توزیط فضایی جمعیت مواجه است. مراتب سلسلهناهمخوانی و عدم تعادل در 

قة شهری چندمرکزی مازندران مرکزی شناسی سیر تکوینی منط ( در پژوهشی به گونه1394همکاران )پور و  داداش -

بـا توجـه بـه     دهد یمها نشان  ی تحقیق آنها افتهاند. ی( پرداخته2001) نیچموبا استفاده از مدل سیر تکوینی چندمرکزی 

مراتبی روشن، تعدد و نزدیکی مراکز به یکدیگر در منطقه یک شیوة التالفی از توسعة شهری  نبود مرکزی مسل  و سلسله

 شود. در بین مراحل دوم و سوم محسوب میچندمرکزی 

 

 مبانی نظری  

بـه سـنجش و ارزیـابی     1980ی در اواخـر دهـة   ا منطقـه ریزان شهری و  تر گفته شد، بسیاری از برنامه که پیشیور همان

 از یا درجـه  را شـهر  فضـایی  سـاختار ( 1998همکاران ) و فزاینده توجه کردند. آناس یور بهساختار فضایی و تحوالت آن 



 204 1396، تابستان 2، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 1ینولـدز ر و هورتـون  .انـد  کرده تعریف شهر یک درون مراکز اهمیت و تعداد مانند شهری فعالیت و جمعیت فضایی تمرکز

 تعریـف  فعالیـت  و جمعیـت  تـراکم  مانند جغرافیایی فضای در ها یدهپد توزیط از کلی و انتزاعی توصیفیآن را  نیز( 1971)

 نتیجة تعامـل  که اند نامیده شهر از فضایی را آرایش آن( 2003استفن ) و . برتود(Garcia-López, 2010: 120اند ) کرده

 ,Noresah & Ruslanاسـت )  زمـان  یـول  در شهری سیاست و قواعد مالیات، زیرساخت، توپوگرافی، زمین، بازار میان

 پدیـدة  بـا  ارتبـاط  در پدیـده  هر مکان و موقعیت فضایی، ساختار گفت توان می بررسی تعاریف مختلف با (.1951 :2009

در چنـد   هگرفت انجامنتایج مطالعات  .دارد پویا ماهیتی و دهد می نمایش جغرافیایی پهنة در را هاآن قرارگیری نحوة و دیگر

یافته، درحال بازساخت و حرکت از یک  توسعهی در کشورهای شهر کالندهة اخیر نشان داده است ساختار فضایی منایق 

بـا   یجتـدر  بـه  شـهرها  یمرکـز  تـک  یککالسـ  مدل نوزدهم قرن کلی، از یور به. ستای چندمرکزمرکزی به  ساختار تک

 ینینشـ  حومهرو، روند  یناشدن گسترش یافتند. از  یر فرایندهای صنعتیتأثدر این دوره، شهرها تحت . تحوالتی مواجه شد

ـ  حمل های یستمس و یلاتومب یتمالک یشافزا و اختراع با همراه یدرآمد سطود یشافزا جمعیت با  سـاخت  و یگـر د یونقل

 یریپـذ  اسـتطاعت  ،تـراکم کمتـر   بـا  ییها مکان در یزندگ یبرا راامکان  ینکه اگرفت  ی شتابا جاده یرساختز گستردة

 یشـتری ب با شـتاب  هافرایند ینا یستم،ب قرن ی. یداد یمافزایش ... و جرم ازدحام، مانند تجمط یبمعا نبود باالتر، یسکونت

ـ  یا حومـه  اقمـار  کـه  یدرحال یافتند، توسعه یمرکز یتجار یها بخش از یشب یا ه. مراکز حوممواجه شدند  شـهر  از یشب

 مختلـف  انـواع  بـا  یهمکـار  در تر یافته تخصص ییفضا با یشهر کالن ییرح با یچندمرکز شهر رو، ینا یافتند. از توسعه

 (.144: 1392 شهابی شهمیری، و زبردستآمد ) یدمراکز پد

 کـه  بـوده اسـت   موضوع به جامطکامالً  یدرک تا یسطح ینگاه از ی یا چندمرکزیت،ندمرکزچگسترة مفهوم ساختار 

 یـک مورفولوهی هـا  جنبـه  بـر  یشترب ابتدا در که ییور به است، گرفته انجام ها آن یدیکل ابعاد ها و براساس ویژگی معموالً

 عوامـل  و یادار ی،ارتبـای  ن ابعـاد زمـا  یـول  در امـا  شـد،  یمـ  یـد ( تأکمشخص یا منطقه در یتمرکز فعال ینچند وجود)

 مفهـوم،  تـرین  یعموم (. در146: 1393و شهابی شهمیری،  شدند )زبردست یمهضم یفتعر ینا به یزن یاقتصاد-یاجتماع

ی ا منطقـه تـر،   شود که یک منطقه بیش از دو مرکز داشـته باشـد، امـا در معنـای دقیـق      گونه تعریف می یناچندمرکزیت 

 & Brezziباشـند ) ی در یک مرکز واحـد تمرکـز نیافتـه    توجه و فعالیت آن به میزان شایانچندمرکزی است که جمعیت 

Veneri, 2014: 4 تـوان گفـت در    ( می2005) 3نوردرجو( و 2012) 2یجرزم(. با توجه به نظرهای افرادی همچون برگر و

اند. از توزیط جمعیـت و فعالیـت در    تهوابس به هماین مفهوم، دو بعد مورفولوهیکی و عملکردی نهفته است و این دو بسیار 

شود و بر انـدازه و توزیـط مراکـز شـهری در سراسـر فضـا        فضا برای تفسیر چندمرکزیت از جنبة مورفولوهیک استفاده می

دارد ها نسبت داده شـده اسـت، اشـاره     عملکردی نیز به عملکردهایی که به شهرها و ارتبایات میان آن متمرکز است. بعد

(Brezzi & Veneri, 2014: 4.) 

شـود.   ها و فرایندهای فضایی توزیط جمعیت و تحوالت ساختار فضایی در منطقه مطـرد مـی   درادامه، برخی از دیدگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Horton & Reynolds 

2. Burger & Meijers 
3. Nordregio 
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 توسـعة  الگوهـای  مطالعـة  منظـور  به 1980 دهة در که 1شهرنشینی چرخة به مشهور مدل ( در1981) همکاران و کالسن

انـد از   عبـارت  کـه  انـد  کـرده  متمـایز  را شـهری  توسعة مرحلة چهار شد، تهگرف کار به منفرد شهری های در انبوهه شهری

زبردسـت و  ) مجـدد  و شهرنشـینی  معکـوس  شهرنشینی یا شهرنشینی، شهرگریزی برون یا شهرنشینی شهرنشینی، حومة

در هـای شـهری اسـتوار اسـت.      هـا در مجموعـه   (. این دیدگاه بر تغییرات جمعیتی مرکـز و حومـه  109: 1389حاجی پور، 

 این. کردند بررسی را یافته توسعه کشورهای در شهرنشینی الگوی تغییرات 1982 سال ای دیگر، برگ و همکاران در نظریه

ها به این موضوع اشاره دارند که فرایند توسـعة   آن. است شده بنا شهرها حاشیة و مرکز در جمعیت تغییرات بر مبنای مدل

شـهری، دو مرحلـة اول )شهرنشـینی و     وسـعة شـهری در منـایق کـالن    شهری شامل چهـار مرحلـه اسـت. در فراینـد ت    

 شـود و در مراحـل بعـدی    نشینی( درمجموع تحت تأثیر نیروهای مایل به مرکز به تمرکز جمعیت و فعالیت منجر می حومه

ـ   ) ایق شهرگریزی و شهرنشینی مجدد( تحت تأثیر نیروهای گریز از مرکز به تمرکززدایی جمعیت و فعالیـت در گسـترة من

در پژوهشی با عنوان شهرنشینی دیفرانسیل در آفریقـای جنـوبی و    2(1993(. گی یر)109همان: ) انجامد شهری می کالن

های توسـعة فضـایی ایـن نظریـه را بـه ادبیـات مطالعـات شـهری و جغرافیـای شـهری وارد            پیامدهای آن برای سیاست

های پیوستة توسعة شهری شامل سه دورة تکاملی  چرخه(. نظریة شهرنشینی دیفرانسیل، Geyer, 1993: 276-291)کرد

به بعد در مطالعات روند شهرنشینی  1995گیرد. این مدل از سال  را درنظر می 4و شهرگریزی 3شهرنشینی، واگرایی قطبی

ی و در بررسی منـایق پیراشـهر   (303: 1999فورد )تانیا  کار گرفته شد. توسعه به در بعضی از کشورهای پیشرفته و درحال

، وی رشد جمعیت را در منطقه درواقطبر فرایندهای جمعیتی پیشنهاد داد.  رشد جمعیت آن، مدل مفهومی جدیدی را مبتنی

داند. از نظر  های مایل به مرکز می و مهاجرت 5گزینی، شهرگریزی، چرخش جمعیت ناشی از آثار ترکیبی چهار فرایند حومه

 پیرامـونی  منـایق  ویژه به جمعیت پیراشهری رشد مهم فرایندهای از کز،مر به مایل های مهاجرت و جمعیت وی، چرخش

(، در یـول چنـد دهـة اخیـر     120: 2010لـوپز ) عقیدة گارسـیا   به اند. شده گرفته نادیده زیادی حد تا که شوند می محسوب

ل مکـانی از جملـه   ینی جمعیت تأثیر پذیرفته است و درحال تولیـد دو مـد  نش حومهساختار فضایی منایق شهری از فرایند 

ی ا حومـه . در مدل مکانی اول، مرکز ساکنان خود را در یک فراینـد اشـغال اراضـی    استی چندمرکزهای پراکنده و  مدل

دهد. در مدل دوم، ایـن کـاهش جمعیـت سـاکن در نـواحی مرکـزی از        و مجزا از دست می چندپارههای  توس  سکونتگاه

شـود کـه در آن مـردم از     خـود یـا مـنظم جبـران مـی      شـکل خودبـه   بـه  ی یا مراکز فرعیا حومهیریق ظهور تمرکزهای 

 .شوند می مند بهرهبهتر  دسترسی رفاهی و های تراکم مانند امکانات سودمندی

دنبـال آن   با بررسی چارچوب نظری و تجربی پژوهش مشـاهده شـد کـه در سراسـر جهـان، توسـعة اقتصـادی و بـه        

معیت، به تغییراتی در الگوی توزیط جمعیت منجر شده است. شناخت الگـوی  های جشهرنشینی فزاینده و تغییر در سیاست

یـابی فضـایی منطقـه    بر آن، به شناسایی آثار این تغییرات بر سازمان مؤثربر بررسی عوامل  فضایی تغییرات جمعیت عالوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cycle of Urbanization 

2. Geyer 

3. Polarization Reversal 

4. Counterurbanization 

5. Population Retention 
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 مـؤثر جمعیت در یک منطقـه   ی ساختار فضایی توزیطده شکلتوان چهار نوع فرایند را در  ، میرو نیاکند. از نیز کمک می

ی یـا  شـهر  کـالن  مراکـز  ازگرفتـه   نشـئت  بندی است: دستة اول؛ فرایندهای میتقس قابلدانست که در قالب دو دستة کلی 

( در تحلیـل سـاختار فضـایی    2010لـوپز ) شهرگریزی( است که گارسیا  و گزینی حومه همانند روندهاییبزرگ )شهرهای 

 ها در تغییرات ساختار فضایی اشاره کرده است. دستة دوم؛ فراینـدهای  آن راتیتأثبه  ضودو بهی بارسلونا شهر کالنمنطقة 

( در مـدل مفهـومی   1999فـورد ) روسـتایی اسـت کـه     دورافتـادة  نـواحی  وشـهرها   کالن پیرامونی منایق ازگرفته  نشئت

 و جمعیـت  چـرخش  رونـدهای ی، از ایـن فراینـدها بـا عنـاوین     ا حومـه پیشنهادی خود در زمینة رشد جمعیت در منـایق  

 ریتـأث درک تغییرات جمعیتی ناشی از دو فرایند کلی تمرکز و عدم تمرکز و  منظور بهمرکزگرا نام برده است.  های مهاجرت

 شود. اراله می 1ی، مدل مفهومی پژوهش در قالب نمودار شهر کالنبر ساختار فضایی منطقة  ها آن

 

 یشهر کالنمناطق  بر ساختار فضایی ؤثرم. مدل مفهومی تغییرات جمعیتی 1نمودار 

 Champion (2001), Ford (1999), Garcia-López (2010)(، 1388پور ) های تحقیق با اقتباس از زبردست و حاجی منبط: یافته

 

 زیـر  هـای  پرسـش  به پاسخگویی و مازندران مرکزی منطقة در جمعیت توزیط فضایی ساختار تحلیل پژوهش، این در

 :ستمدنظر بوده ا

 یـا  رود مـی  بیشتر تمرکز سمت به مازندران مرکزی منطقة در جمعیت فضایی ساختار ،1390-1365زمانی  دورة در .1

 پراکندگی 

 سـازگارتر  چندمرکزی ساختار یک با منطقه، جمعیتی در مراکز توزیط از منتج فضایی ساختار مذکور، زمانی دورة در .2

 پراکنده  ساختار یا است
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 ورد مطالعهمعرفی محدودة م

گیرد. منطقة مرکزی مازنـدران   واقط در شمال کشور و استان مازندران است و منطقة مرکزی آن را دربرمی پژوهش قلمرو

 کـل  از درصـد  70 حـدود  نفـر  2138510 معـادل  جمعیتی با ،1390 در سال مسکن و نفوس سرشماری عمومی با مطابق

 در موجـود  هـای  دهسـتان  هکتـار، شـامل مجموعـة    1177976 دودحـ  مسـاحتی  با منطقه این. است دربرگرفته را استان

 (.1 نقشة) شود می کنار فریدون و میاندورد محمودآباد، جویبار، ساری، سوادکوه، شهر، قالم بابلسر، بابل، آمل، هایشهرستان

ترتیـب بـه دریـای مازنـدران و      منطقة مورد نظر از شرق به شهرستان نکا، از غرب به شهرستان نور، از شمال و جنوب به

، 1390تـا   1365ی هـا  سـال شود. براساس نتایج تفصیلی سرشـماری نفـوس و مسـکن در    ی البرز محدود میها کوه رشته

برابر افزایش یافته است. با توجه  5/1رسیده است؛ یعنی جمعیت آن حدود  نفر 2138296به  1440980جمعیت منطقه از 

هـای افـزایش    یاستسشود که داللت بر  مشاهده می 1375تا  1365ی ها سال، بیشترین نر  رشد جمعیت در 2نمودار به 

 (. 14: 1394پور و ساالریان،  داداشدارد )جمعیت در آن دوران 

 

 مطالعاتی در استان مازندران ةجایگاه فضایی محدود .1نقشة 
 امة آمایش استانمنبط: سیستم ایالعات جغرافیایی برن

 

 1390-1365 زمانی ةرشد در باز. شمار جمعیت و نرخ 2نمودار 
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درصدی داشته است که نمایـانگر    29/1کاهش  1365-1375نسبت به دهة  1385-1375نر  رشد جمعیت در دهة 

 1385-1375نسبت بـه دهـة    1390-1385رشد جمعیت با روند کاهنده است. به همین ترتیب، نر  رشد جمعیت در بازة 

، افزایش جمعیت با رونـد  1390-1365یت، یی بازة زمانی بلندمدت درنها. درصدی را تجربه کرده است 06/0کاهش نیز 

 کاهشی مواجه بوده است.

 

 پژوهش  روش

ی جمعیتی مورد استفاده ها داده .است استقرایی آن نیز فضای بر حاکم منطق محور و حاضر کمی و توصیف روش پژوهش

دهد، در  یمایران انجام  آمار که سازمان 1390و  1385، 1375، 1365ی ها سالاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در 

 از مکـانی نیـز   یهـا  داده گـردآوری  مقیاس فضایی دهستان و مراکز جمعیتی شهری و روستایی گردآوری شده اسـت. در 

 امـا  شـده اسـت،   اسـتفاده ( 1385یرد ) مازند مشاور مهندسین توس  مازندران استان آمایش یرد در شده یهته یها نقشه

 1390 و 1385 ،1375 ،1365 هـای سـال  در سیاسـی  تقسـیمات  نقشـة  ای یسهمقابررسی  اداری، با مرزهای تغییر دلیل به

در بخش تحلیل  .درنظر گرفته شده است واحد تحلیل عنوان به دهستان 64 یتدرنها گرفته و صورت واحدها سازی یکسان

بـازة   در آن و تحوالت مازندران مرکزی منطقة-شهر در جمعیت تمرکز یها شاخص Excelافزار  نرم از استفاده ، باها داده

 شده است.  بررسی 1390-1365 زمانی

 های مورد نیاز تحقیق ها و داده روش .1 جدول

 و ایالعات مورد نیاز ها داده ها شاخصمتغیرها و  تحلیل های روش ها پرسش

-1365 زمــــــانی ةدر دور. 1

، ساختار فضایی جمعیت 1390

ــز ةمنطقـــ-در شـــهر  یمرکـ

ــدران ــز   مازن ــمت تمرک ــه س ب

 یا پراکندگی  رود میبیشتر 

 سنجش تغییرات جمعیتی

ــراکم جمعیــت در  تغییرات نر  رشد ــر  رشــد و ت ن

 هـا  دهستانمنطقه و -سطح شهر

 1390-1365زمانی  ةیی باز

تغییرات  نسبی نر 

 تراکم

سنجش میزان تمرکز 

 جمعیت

 ها دهستانشمار جمعیت در سطح  شاخص هوور

 هـای  سـال منطقـه یـی   -و شهر

 ؛1365-1390

ــا دهســتان مســاحت -و شــهر ه

 منطقه

 شاخص هرفیندال

 نسبت تمرکز

ــذکور،   ةدر دور .2 ــانی مـ زمـ

ساختار فضایی منـتج از توزیـط   

در منطقه بـا سـاختار    جمعیتی

اسـت یـا    سازگارتر چندمرکزی

 ساختار پراکنده 

سنجش چگونگی توزیط 

 جمعیتی های سکونتگاه

ن شاخص میزا

 مجاورت

مراکز جمعیتی اعم از نقـاط   ةنقش

 شهری و روستایی

 ارد -شاخص گتیس

 جی

 ةسنجش انداز

 جمعیتی های سکونتگاه
 اندازه-مدل رتبه

ــیش از   ــهرهای ب ــی ش ــمار جمعیت ش

ــر در ســال 5000 ــای  نف ــا  1365ه ت

1390 
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 هرفینـدال،  نظیـر هندرسـون،  یی هـا  شاخصجمعیت  توزیط و میزان تمرکز سنجش منظور به ی مختلف،ها پژوهشدر 

 و قضـایی  سـاختار  بـه  مربـوط  داخلـی  مطالعـات  درهـا   شـاخص  این شدن اشباع به توجه شده است. با تقوایی و... استفاده

 از تحلیـل  اول بخـش  دیگری توجه شود؛ بنـابراین، در  یها روششده است به  سعی شهری، در این پژوهش های یستمس

در  .شده اسـت  استفاده نظر مورد منطقة در جمعیت تمرکز سنجش میزان در تمرکز نسبت و هرفیندال هوور، یها شاخص

 در موجـود  ابزارهـای تحلیـل آمـاری    از مـذکور  زمـانی  دورة در جمعیـت  فضایی ساختار شناسایی گام بعدی تحلیل، برای

 همچـون  فضـایی  ساختار تحلیل یها مدل وها  روش به پژوهش، های یشینهپمرور  در .بهره برده شده است GISافزار  نرم

 اسـمالز و  و جولیـانو  مـیلن،  مـک  چـون  افـرادی  پیشـنهادی  یهـا  روش و یچندمرکز و مرکزی تک رگرسیونی یها مدل

 بـه  دسترسـی  عـدم  و وجـود محـدودیت   و مازنـدران  مرکزی منطقة-شهر ماهیت به با توجه. است شده اشارهدونالد  مک

گرفته  انجام آن مورفولوهیکی بعد از چندمرکزیت سنجش منطقه، در روزانه سفرهای و مهاجرت همچون جریانی یها داده

 .است

 

 تحلیل و تجزیه بحث و

 منطقة مرکزی مازندران طی چهار دهة گذشته-بررسی تغییرات جمعیت در شهر

کـه از   یـوری  برابر شـده اسـت، بـه    5/1منطقة مرکزی استان حدود -، جمعیت در شهر1390-1365در یول دورة زمانی 

و  1385-1375، 1375-1365نفر رسیده است. مقادیر نـر  رشـد در سـه دورة سرشـماری      2138296نفر به  1440980

 بندی شده است. دسته 2محاسبه و مطابق با جدول  1385-1390

 

 بندی مقادیر عددی نرخ رشد جمعیت . دسته2 جدول

 نوع دسته مقادیر عددی

4- > r نر  رشد بسیار کاهنده 
2-> r >4- کاهنده نر  رشد 
0> r >2- نر  رشد تقریباً کاهنده 
2> r >0 نر  رشد تقریباً فزاینده 
2> r >4 نر  رشد فزاینده 

4 < r نر  رشد بسیار فزاینده 
 های تحقیق منبط: یافته                  

 

اند  تجربه کرده دهستان نر  رشد منفی را 14دهد در این دوره نشان می 1375-1365توزیط فضایی نر  رشد در دهة 

انـد و در بخـش مرکـزی و     دهستان دیگر، نر  رشد مثبتی داشـته  50. اند شدهها در بخش جنوبی منطقه واقط  که همة آن

دهستان نر  رشد  38در این دوره  کند بیان مینیز  1385-1375 ةمقادیر نر  رشد برای ده. اند گرفتهساحلی منطقه قرار 
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 حـدود یـور متوسـ  جمعیتـی     ، بـه با نر  رشد بسیار کاهندههای دهستان در این دوره، د.ان کردهرا تجربه کاهشی و منفی 

دهسـتان   فقـ   در این بـین،  که را پشت سر گذاشتندها نیز نر  رشد افزایشی دهستانسایر اند.  نفر را از دست داده 3000

هـای   بـا کـاهش جمعیـت در دهسـتان     این موضوع درصد را تجربه کرده است. 4 زباال خیابان لیتکوه، نر  رشدی بیش ا

 .استها در ارتباط  جنوبی و انتقال آن به شهرهای اصلی منطقه و افزایش قدرت مرکزیت آن

هـای پیشـین،    که همچـون دوره  اند دهستان نر  رشد منفی و کاهنده را تجربه کرده 19، 1390-1385 زمانی ةدر باز

ای  ینـده فزاها با رشد تقریبـاً   بیشتر آنکه  اند نر  رشد مثبت داشته ندهستا 48. ها در نواحی جنوبی منطقه است تمرکز آن

دهد؛ بنـابراین، بـا    نشان می کم سرعتی با را روند افزایشی منطقه، در جمعیت رشد نر  ی، تحوالتیورکل بهرو بودند.  روبه

 رکزی منطقه داشته است.های م توجه به توزیط فضایی تحوالت نر  رشد، جمعیت تمایل بیشتری به تمرکز در دهستان

 

 

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

 

 1صـورت رابطـة    در بررسی تحوالت و تغییرات تراکم جمعیت، از نر  نسبی تغییرات تراکم استفاده شده است که بـه 

 شود: محاسبه می

(1) FJ=
𝑑𝑗(1390)−𝑑𝑗(1365)

𝐷𝑗(1390)−𝐷𝑗(1365)
 

در آن قـرار دارد.   j ای اسـت کـه دهسـتان    تـراکم کلـی منطقـه    Dj و j تـراکم جمعیـت در دهسـتان    dj، 1در رابطة 

اساس، از یریق محاسبة میزان تغییرات تراکم جمعیت در هر دهسـتان نسـبت بـه کـل منطقـه، چهـار نـوع ناحیـه          براین

(. Lu et al., 2015: 487)تـراکم جمعیتـی در بـازة زمـانی مـذکور اسـت       بندی است که نشانگر نوع تغییرات  تقسیم قابل

 شود. اراله می 3بندی برای تغییرات تراکم جمعیت در جدول  قوانین دسته
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 بندی تغییرات تراک  جمعیت . طبقه3 جدول

 انواع تغییر تراکم بندی قوانین دسته

Fj>1 افزایش سریط 

0≤Fj≤1 افزایش کند 

–1≤Fj<0 کاهش کند 

Fj<–1 کاهش سریط 

 Lu et al.  (2015)منبط:                           

 

دهستان با افزایش تراکم مواجـه بودنـد    50 ،1375-1365بازة زمانی  در مطابق با نقشة توزیط فضایی تغییرات تراکم

وند کاهشی کند را تجربه دهستان نیز ر 14ها اغلب در نواحی مرکزی منطقه و نوار ساحلی آن قرار دارند.  که این دهستان

توان مشاهده کرد که جمعیت در نواحی جنوبی کـاهش یافتـه و در نـواحی مرکـزی و      ی میروشن به. در این دوره، اند کرده

 ساحلی با افزایش مواجه بوده است.

 

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

رونـد   دهسـتان  13دهستان افزایش یافته است کـه در ایـن میـان     31، تراکم جمعیت در 1385-1375 در بازة زمانی

دهسـتان رونـد کاهشـی بـا      11هـا،   اند. در زمینة سایر دهستان یمودهپدهستان روند افزایشی کند را  18افزایشی سریط و 

دهسـتان افـزایش سـریط     22، 1390-1385ی پشت سـر گذاشـتند. در دورة   کند بهدهستان روند کاهنده را  22سرعت و 

اند که از  دهستان دیگر نیز با کاهش تراکم جمعیت مواجه بوده 19. اند کردهدهستان هم افزایش کند را تجربه  23تراکم و 

انـد. در ایـن دوره همچـون     دهستان دیگر نیز روند کاهشی کند را پیموده 16دهستان روند کاهشی سریط و  3ها  میان آن
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. براساس بررسی تغییرات تراکم اند کردههایی با روند کاهشی کند، نیمة جنوبی منطقه را اشغال  پیشین، دهستانهای  دوره

 از بسـیاری  مسـاحت  و انـد  یافتـه  جنـوبی توزیـط   نـواحی  در هعمـد یـور   بـه  کاهشـی،  رونـد  با های در سه دوره، دهستان

 اند. برگرفتهدر را آمل و سوادکوه ساری، های شهرستان

هـای بـا افـزایش     توان گفت دهسـتان  های مختلف، می ه به الگوهای فضایی نر  رشد و تغییرات تراکم در دورهبا توج

 هـا  آن نـواحی پیرامـونی   در یا هستند،شهر  قالم ساری، بابل، آمل، مانند پرجمعیت منطقه شهرهای ةیرنددربرگیا  جمعیت،

داشـته،   سـاحلی بعضاً  و مرکزی های دهستان گرایش به تمرکز در منطقه مذکور، در بنابراین، توزیط جمعیتاند.  شده واقط

 با ییف کاهنده مواجه بوده است. جنوبی های سوی دهستان به حرکت با که این الگو

 

 (1365-1390منطقه مرکزی مازندران )دورة زمانی -تحلیل الگوی فضایی تمرکز جمعیت در شهر

هـای سـنجش    ، از شاخص1390-1365یورکلی در بازة زمانی  ت بهمنظور بررسی تحوالت تمرکز جمعی در این بخش، به

 جمعیـت،  تمرکـز  سـنجش  هـای  شـاخص  میان استفاده شده است. در 2و هرفیندال 1های هوور میزان تمرکز نظیر شاخص

 ملـی  و یا منطقه شهری، از اعم مختلف سطود در را جمعیت تمرکز یا پراکندگی روندهای که جهت این از هوور شاخص

محاسـبه   2رابطـة   صـورت  بـه است. شاخص هوور  رفته کار به پژوهش این در کند، می بررسی زمانی مختلف های رهدو در

 شود: می

(2) 𝐻𝑡 =
1

2
∑|𝑃𝑖𝑡 − 𝑎𝑖| ∗ 100 

نسبت مساحت منطقة  t ،aiدر سال  iنسبت جمعیت منطقة مورد نظر در ناحیة  t ،Pitشاخص هوور در سال  Ht، 2در رابطة 

 زیـاد  اسـت کـه در آن مقـادیر    100 تـا  0 از بـالقوه  ارزش دارای شـاخص  تعداد کل منایق است. این nو  iحیة موردنظر در نا

 .(Otterstrom, 2003: 479) است کم تمرکز نمایانگر کم مقادیر و است جمعیت نابرابر توزیط یا بسیار تمرکز ةدهند نشان

منطقـة مازنـدران   -در شـهر  هـا  دهستانمعیت همة شاخص تمرکز هرفیندال نیز از یریق جمط مربعات درصد سهم ج

 شود. یممحاسبه  3رابطة  صورت به

(3) 𝐻𝐻𝐼 = ∑( 
𝑃𝑖

𝑃
)2 

هـای موجـود    جمعیت کل دهستان Pو  iجمعیت دهستان  Piشاخص هرفیندال منطقة مورد نظر،  HHI، 3در فرمول 

پـور و همکـاران،    داداشدهـد )  یشتری را نشـان مـی  . هرچه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، تمرکز باستدر منطقه 

گانة موجود محاسبه شده  64های  (. هر دو شاخص هوور و هرفیندال در سطح دهستان1391و همکاران،  پوراحمد؛ 1389

 شود. اراله می 1390و  1385، 1375، 1365ی ها سالبرای  4است که نتایج آن در قالب جدول 
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1. Hoover index 

2. Herfindahl Index 
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 1390-1365 یزمان بازة در هرفیندال های هوور و شاخص با جمعیت میزان تمرکز تغییرات .4جدول 

 هرفیندال شاخص هوور شاخص 

1365 22/56 051/0 

1375 9/58 054/0 

1385 97/60 066/0 

1390 09/62 071/0 

 

توان گفت جمعیـت در منطقـة مرکـزی     می 1390-1365های هوور در بازة زمانی  ، با بررسی شاخص4مطابق جدول 

ران به سوی تمرکز بیشتر تمایل داشته است. شاخص تمرکز هرفیندال نیز در بازة زمانی مذکور، روند افزایش تمرکز مازند

 های زمانی مختلف متفاوت با شاخص قبلی است. دهد، با این تفاوت که درصد افزایش آن در بازه را نشان می

میـزان تمرکـز    1390تا  1365های  شماری از سالدهد در چهار دورة سر ها نشان می یور کلی، بررسی این شاخص به

است. درنتیجه با توجه بـه   1390جمعیت در کل منطقه همواره رو به افزایش بوده است و بیشترین تمرکز مربوط به سال 

بـه سـمت تمرکـز     1390-1365زمـانی   بازة یی های مذکور، ساختار فضایی جمعیت در منطقة مرکزی مازندران شاخص

 .است ای اصلی گرایش داشتهبیشتر در شهره

و  هـای شـهری   در سـطح سـکونتگاه   جمعیـت  تمرکـز  الگوی فضـایی  ،1نسبت تمرکز شاخص کارگیری به با درادامه،

 شود. محاسبه می 4این شاخص مطابق با رابطة  .شود روستایی شناسایی می

(4) 𝐶𝑅 = ∑
𝑃𝑖

𝑃
 

 ارزش دارای شـاخص  است. ایـن ه سکونتگاهجمعیت همة مجموع  Pو  iجمعیت سکونتگاه  Piدر رابطة نسبت تمرکز، 

 نشـان  را بیشـتر  تمرکـز  باشـد،  تر یکنزد یک به هرچه و کمتر تمرکز باشد تر یکنزد صفر به است که هرچه یک تا صفر

 .دهد یم

شاخص نسبت تمرکز برای تمام نقاط شهری و روستایی محدوده در هریک از چهار دورة سرشـماری محاسـبه شـده    

، حالـت  1375نسبت بـه سـال    1365در سال  جمعیت شود. مطابق با نقشه، تمرکز اراله می 4تایج آن در نقشة است که ن

که برخی مراکز جمعیتی در نواحی جنوبی منطقه نیز دارای تمرکز تقریبـاً بـاالیی    یا گونه بهدهد،  یمتقریباً تعادلی را نشان 

ی و ا جلگـه وبی منطقه تا حد زیادی کاسته و بر میزان آن در نـواحی  ، از شدت تمرکز در نواحی جن1375اند. در سال  بوده

، رونـد کـاهش تمرکـز از نـواحی جنـوبی و افـزایش تمرکـز در        1390و  1385مرکزی منطقه افزوده شده است. در سال 

 یشـهر  مراکـز  پیرامـون  جمعیـت در  زمـان،  گـذر  پیرامون شهرهای بزرگ منطقه همچنان ادامه داشته است. درنتیجه، با

ساله، روند تمرکـز جمعیـت از نـواحی جنـوبی بـه مراکـز        25است؛ به بیان دیگر، در یی بازة زمانی  یافته تمرکزتر  بزرگ

در مراکزی بزرگ همچـون سـاری،    1375سال تر منطقه سوق پیدا کرده است. این تمرکز از  یتپراهمو  تر بزرگجمعیتی 
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1. Concentration Ratio 
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ی افـزایش یافتـه   تـوجه  یج با گذشت زمان به میزان شـایان تدر بهز شده و آغا ها آنو نواحی پیرامون  شهر قالمبابل، آمل و 

 است.

نتایج تحلیل الگوی فضایی تمرکز در منطقة مرکزی مازندران نشان داده است که مراکز شهری بـزرگ مراکـز ثقـل     

اندازه  قریباً همشوند. این الگوی متمرکز در بخش مرکزی استان، با وجود چهار شهر بزرگ و ت تمرکز جمعیت محسوب می

 یابد. رو، شناسایی و بررسی ساختار فضایی منتج از آن در گام بعدی ضرورت می لحاظ جمعیتی معنادار است. از این به
 

 

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

 

 طقة مرکزی مازندرانمن-شناسایی ساختار فضایی جمعیت در شهر

هـای بـارزی از    یژگـی وبا توجه به سنجش الگوهای فضایی تمرکز و توزیط جمعیت در منطقة مرکـزی اسـتان مازنـدران،    

ی در هـا  دادهبررسـی چنـدمرکزیت بـا توجـه بـه       منظـور  بهخورد. اکنون  یمی به چشم چندمرکزیری یک ساختار گ شکل

1که برگر و میجرز گونه همانشود.  یمدسترس، بعد مورفولوهیک آن بررسی 
ی بعـد  هـا  جنبـه ین تـر  مهـم اشـاره کردنـد از    

اند، امـا از نظـر    نزدیک به هماز لحاظ مورفولوهی یا مقیاس فضایی  نسبتاًی از مراکز که ا خوشهتوان به  مورفولوهیک، می

ی منطقـه اسـت، اشـاره کـرد     فیزیکـ  مراتـب  سلسـله ی بیـانگر  ا انـدازه رتبة -از یکدیگر جدا هستند و توزیط کامالًفیزیکی 

(Miaoxi & Chen, 2011 ،درنتیجه .)یی همچون نحوة توزیط و ها شاخصتحلیل چندمرکزیت مورفولوهیک از  منظور به

اندازه و توزیط مراکز شـهری را در سـرزمین    اساسشود، زیرا بعد مورفولوهیک از  یماستفاده  ها آنپراکنش مراکز و اندازة 

 .(49: 1393زبردست و شهمیری، شمارد ) یمرا با چندمرکزیت برابر  تر متعادلی ها یطتوزدهد و  یمنشان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Burger & Meijers 



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

 

215 

تـرین   یـک نزدشناسایی چگونگی توزیط و پراکنش نقاط شهری و روستایی، از مدل میـانگین   منظور بهدر گام نخست، 

دارد. ویژگـی بـارز مـدل    کاربرد  ها سکونتگاههمسایگی استفاده شده است. این روش برای تعیین نوع پراکندگی یا تمرکز 

ی، تصـادفی و  ا خوشـه هـای   توان در قالب یکی از شـکل  یمرا در ناحیه  ها سکونتگاهیادشده این است که یبق آن توزیط 

 بین فاصلة ابتدا همسایگی، فاصلة ترین یکنزد تحلیل (. ابزار190: 1382آسایش و استعالجی، کرد )بندی  یمتقسیکنواخت 

 ایـن  در(. 40 :1390عسـگری،  کنـد )  یمـ  محاسـبه  اش یههمسـا  ترین یکنزد مرکزی نقطة با را عارضه هر مرکزی نقطة

 نحـوة  دارد. ایـن شـاخص   قـرار  15/2تـا   صفر بین یا دامنهدر  آید که یدست م به مجاورت میزان نام به شاخصی تحلیل،

 بـا  مجـاورت  میـزان  کند. می توصیف آن یریگ شکل درمؤثر  عوامل از جدا ناحیة سطح در را نظر تحت عارضة پراکندگی

 شـکلی  بـه  یا خوشـه  حالـت  از عارضـه  توزیـط  تغییـر  نشـانگر  ییف، دیگر انتهای سمت به حرکت و صفر از گرفتن فاصله

تـرین فاصـلة همسـایگی در     یکنزدبا استفاده از ابزار تحلیل میانگین  (.173 :1394همکاران،  و کالنتریاست ) یکنواخت

GIS محاسبه شده است؛ یعنـی مراکـز جمعیتـی )اعـم از مراکـز       7148/0همسایگی برابر با ترین  یکنزد، شاخص میزان

. براسـاس نتیجـه، ایـن    انـد  شـده یابی  سازمانی در سطح منطقه ا خوشهالگوی توزیط مکانی  صورت بهروستایی و شهری( 

در ایـن مـورد    شـده  محاسبهندارد شود. امتیاز استا یم، رد اند شدهتصادفی در فضا پراکنده  یور بهفرضیه که مراکز جمعیتی 

بـودن و تمرکـز از نظـر آمـاری      یا خوشهتوان گفت این  یمبرابر با صفر  p-valueاست که با توجه به مقدار  37/24برابر 

 .استمعنادار 

بر ساختار متمرکز اسـت   شده در منطقه مبتنی ییشناسای ا خوشهشود که الگوی  یمدر گام بعدی، این موضوع بررسی 

یعنـی تحلیـل آمـاری     GIS افـزار  نـرم در  1هـا  خوشـه پاسخ به این پرسش، از ابزار تهیة نقشة  منظور بهتار پراکنده. یا ساخ

ی داغ( و هـا  )لکه یادزی عوارغ با مقادیر ها خوشهی داغ، ها لکهشود. تحلیل  یماستفاده  3یا گتیس ارد جی 2ی داغها لکه

ارد -(. این تحلیل، آمارة گتـیس 70: 1390عسگری، کند ) یمشناسایی  ی سرد( راها لکهی عوارغ با مقادیر کم )ها خوشه

ی مقادیر زیاد ها دادهدهد در کجا  یمنشان  شده محاسبهکند. امتیاز  یممحاسبه  ها دادهجی را برای تمام عوارغ موجود در 

اش قـرار دارنـد، نگـاه     گییهمسا. این ابزار درحقیقت به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در اند شدهبندی  یا کم خوشه

برای همة مراکز جمعیتی موجود در منطقه محاسبه شده است کـه نتـایج آن بـا     Gi(. آمارة 75: 1390عسگری، کند ) یم

 دهـد  مـی  نشانباشد،  تر بزرگ zکلی، برای مقادیر مثبت، هرچه امتیاز  یور بهشود.  اراله می 5جدول در  zاستفاده از امتیاز 

های منفـی هرچـه    zکه برای  یدرحال، اند دادهاند و لکة داغ تشکیل  بندی شده ت به میزان زیادی خوشهمقادیر بسیار جمعی

 ی سرد است.ها لکهی شدیدتر مقادیر جمعیتی پایین است که نشانگر بند خوشهباشد،  تر کوچکاین امتیاز 
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1. Mapping clusters 

2. Hot spot anaysis 
3. Getis-Ord Gi 
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 ی منتج از آنا خوشهو الگوی  zی مقادیر امتیاز بند دسته. 5جدول 

 

 

 جی ردا -ی داغ با استفاده از شاخص گتی ها لکهتحلیل . 5 ةنقش

و  انـد  یافتـه ی داغ، نقاط آبی نقایی هستند که در آن مراکز با مقـادیر جمعیتـی کمتـر تمرکـز     ها لکهتحلیل  ةدر نقش

دهد که در آن مراکز با مقادیر جمعیتی بیشتری متمرکـز   یم. نقاط قرمز نیز نقایی را نشان دهد یمی سرد را نشان ها لکه

توان روند تمرکز جمعیت و مراکـز   یم وضود به ،5 ة. در نقشاند دادهی داغ ها لکهی شدیدتر و ها خوشهو تشکیل است شده 

 یری ساختار چندمرکزی را مشاهده کرد.گ شکلبر  مؤثرجمعیتی 

 شـهر  قـالم بابل و به نسبت کمتر در پیرامـون شـهرهای آمـل و     ساری، شهرهای پیرامون ، جمعیت در1365در سال 

ی مقـادیر  ا خوشـه . الگـوی  انـد  دادهی داغ ها لکهدرصد، تشکیل  99در سطح ایمینان  zی با مقادیر باالی ها خوشهدارای 

، با کاهش مواجه شده است، اما از نظر مکـانی  درصد 99ی فضایی با مقادیر منفی ها خوشه، شدت 1375سال  در zی باال

بوده است، با این تفاوت که  1375، تغییرات فضایی جمعیت تقریباً مشابه با سال 1385تغییر چندانی نکرده است. در سال 

 نوع الگو zامتیاز مقادیر 

 درصد ایمینان 99یت در سطح جمع کمی بسیار ا خوشه < - 142/1

 درصد ایمینان 95یت در سطح جمع کمی ا خوشه - 142/1 – -618/0

 درصد ایمینان 90یت در سطح جمع کمی تقریباً ا خوشه -618/0 – -317/0 

 بدون الگوی معنادار -317/0 – 0

 ایمینان درصد 90 یتپرجمع ی تقریباًا خوشه 0 – 630/0

 درصد ایمینان 95یت در سطح پرجمعی ا خوشه 73/1 – 630/0

 ایمینان درصد 99یت در سطح پرجمعی ا خوشه > 73/1
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ترتیب کـاهش و افـزایش داشـته اسـت.      درصد به 95و  درصد 99ی دارای مقادیر منفی در سطح ایمینان ها خوشهشدت 

 یور بهبوده است.  1385نیز مشابه با دورة  Giشاخص براساس  1390ی فضایی تمرکز جمعیت در سال بند خوشهتغییرات 

 یت در نواحیجمع کمی ها خوشهدهد  ی جمعیت در منطقه نشان میبند خوشهتغییرات فضایی  1390تا  1365کلی، از سال 

و آمل و بـه   شهر قالمی پرجمعیت نیز در پیرامون شهرهای اصلی منطقه یعنی ساری، بابل، ها خوشهجنوبی وجود داشته و 

ی در مراکـز شـهری   خـوب  بـه توان تمایل تمرکز جمعیـت را   یم، درواقطنسبت کمتر در پیرامون بابلسر تشکیل شده است. 

هار مرکز جمعیتی عمده را در بخش منطقة مرکزی مازندران نمایش مشاهده کرد که غلبة چ ها آنبزرگ منطقه و پیرامون 

توان گفت سـاختار فضـایی جمعیـت از سـاختار تقریبـاً       یمدهد؛ به بیان دیگر، با توجه به توالی زمانی در نقشة پیشین  یم

ست. در اینجا ساختار چندمرکزی پراکنده در حرکت ا کامالًچندمرکزی پراکنده در آغاز دورة مورد مطالعه، به سوی ساختار 

اشـاره   تر کوچکچندمرکزی پراکنده، به وجود چند مرکز اصلی و مسل  در منطقه به همراه تعدادی زیادی مراکز جمعیتی 

 در شـهرها  یبند رتبه وضعیت از کامل درکی تا است اندازه-رتبه مدل از استفاده با بیشتر بررسی نیازمند موضوع دارد. این

 پـنج  از بـیش  شـهرهای  تئوریکی و واقعی اندازة اندازه،-رتبه مدل از استفاده با درادامه،. آیددست  به شهریمراتب  سلسله

 .شود یمبررسی  1390 ،1385 ،1375 ،1365 مختلف یها سال در مازندران مرکزی منطقة در نفر هزار
 

 1375 و 1365 یها سالدر  مازندران منطقة-شهر در شهرها تئوریکی-واقعی اندازة .6 جدول

 رتبه
 1365سال  

 مراکز شهری رتبه
 1375سال 

 جمعیت مطلوب جمعیت واقعی جمعیت مطلوب جمعیت واقعی مراکز جمعیتی

 - 195882 ساری 1  141020 ساری 1

 97941 159092 آمل 2 70510 118242 آمل 2

 65294 158346 بابل 3 47006 115320 بابل 3

 48970 143286 شهر قالم 4 35255 109288 شهر قالم 4

 39176 38644 بابلسر 5 28204 28589 بابلسر 5

 32647 27976 کنار یدونفر 6 23503 20997 کنار فریدون 6

 27983 23909 جویبار 7 20145 18942 جویبار 7

 24485 21280 امیرکال 8 17627 18295 امیرکال 8

 21764 20054 محمودآباد 9 15668 11856 محمودآباد 9

 19588 17196 زیرآب 10 14102 9595 زیرآب 10

 17807 9546 شیرگاه 11 12820 7452 شیرگاه 11

 16323 8236 سورک 12 11751 6772 سورک 12

 15067 7648 پل سفید 13 10847 6423 سفید پل 13

 13991 6895 گتاب 14 - - گتاب 14

 13058 6810 کیاکال 15 - - کیاکال 15

 12242 6055 بهنمیر 16 - - بهنمیر 16
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منطقة مرکزی مازنـدران وجـود داشـته اسـت. مقایسـة جمعیـت       -نفر در شهر 5000شهر بیش از  13، 1365در سال 

بیـانگر مـازاد جمعیتـی ایـن      هـا  آناندازه بـا جمعیـت واقعـی    -براساس مدل رتبه شهر قالمتئوریکی سه شهر آمل، بابل و 

 25 و هـزار  22حـدود   ترتیـب  به بابل و آمل یعنی سوم و مدو شهرهای از جمعیتی ساری فاصلة این دوره، در شهرهاست.

شهر رسیده است. در این بین، ساری همچنان  17به  نفر 5000، تعداد شهرهای باالی 1375در سال  .است بوده نفر هزار

در همچنان بـا فاصـلة انـدک جمعیـت      شهر قالمترتیب، سه شهر بابل، آمل و  ینا بهرتبة نخست خود را حفظ کرده است. 

شـهر نخسـت بـا سـایر      عنـوان  بـه ، فاصلة جمعیتی ساری 1375 -1365؛ بنابراین، در دورة اند گرفتهی بعدی قرار ها رتبه

 هزار نفر بوده است. 36هزار و  37ترتیب برابر با  شهرهای دوم و سوم یعنی بابل و آمل به

 

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

 رتبه
 1385سال  

 مراکز شهری رتبه
 1390سال 

 جمعیت مطلوب جمعیت واقعی جمعیت مطلوب جمعیت واقعی مراکز جمعیتی

 - 296417 ساری 1 - 261293 ساری 1

 148208 219915 آمل 2 130646 201335 بابل 2

 98805 219467 بابل 3 87097 199698 آمل 3

 74104 196050 شهر قالم 4 65323 174768 شهر قالم 4

 59283 50477 بابلسر 5 52258 50032 بابلسر 5

 49402 36192 کنار یدونفر 6 43548 34496 کنار یدونفر 6

 42345 29122 جویبار 7 37327 27748 محمودآباد 7

 37052 28086 امیرکال 8 32661 27211 جویبار 8

 32935 31771 محمودآباد 9 29032 25186 امیرکال 9

 29641 15679 زیرآب 10 26129 18388 زیرآب 10

 26947 8129 شیرگاه 11 23753 8611 شیرگاه 11

 24701 8930 سورک 12 21774 8822 سورک 12

 22801 7708 پل سفید 13 20099 8708 پل سفید 13

 21172 7691 کیاکال 14 18663 7472 کیاکال 14

 19761 7242 گتاب 15 17419 6956 گتاب 15

 18526 7410 بهنمیر 16 16330 6848 بهنمیر 16

 1743 5921 رود سر  17 15370 5701 رود سر  17

 

به بعد آمل  1385شهر دوم به بابل واگذار شد، اما دوباره از سال  عنوان به، جایگاه جمعیتی آمل 1385-1375در دهة 

نیز به همین ترتیـب ادامـه    1390-1385بازة زمانی شود. روند پیشین در  یملحاظ جمعیتی محسوب  شهر دوم به عنوان به
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یت، ارزیابی درنهااند.  داشته است و همچنان سه شهر مذکور با فاصلة جمعیتی اندکی با ساری در جایگاه بعدی قرار گرفته

 لحاظ به سرشماری دورة چهار هر در دهد ساری یم نشان اندازه-رتبه تئوری مدل از اندازة مراکز جمعیتی اصلی با استفاده

 .اسـت  بوده دیگر سه شهر اصلی از کمی فاصلة با برتری این اما شود، می محسوب منطقه در نخست شهر جمعیت، شمار

شهرهای بـزرگ   1390-1365توان گفت در بازة زمانی  یمی مورفولوهیک، ها شاخصهای حاصل از بررسی  بر پایة یافته

روشنی میان شـهرهای اصـلی    مراتب سلسله. درنتیجه، اند کردهحفظ  تر کوچکمنطقه جایگاه و فاصلة خود را از شهرهای 

، درواقـط وجود دارد.  شهر قالممنطقه وجود ندارد و یک حالت تقریباً تعادلی میان مراکز اصلی همچون ساری، بابل، آمل و 

لحاظ مورفولوهیک در این  یری چندمرکزیت بهگ شکلدر منطقة مرکزی مازندران دلیلی بر  اندازه هموجود چهار شهر تقریباً 

-1365شده در پژوهش، تغییرات ساختار فضایی جمعیـت در بـازة    ینتدویت، با توجه به مدل مفهومی درنهامنطقه است. 

رو، از توزیط فضایی نر  رشد جمعیت و مراکز شهری و روستایی  ینادر قالب توالی زمانی نمایش داده شده است. از  1390

منطقة مرکـزی مازنـدران شـکل    -یابی فضایی جمعیت و چندمرکزیت در شهر سازمانعمیق از استفاده شده است تا درک 

، تحوالت ساختار فضایی جمعیت و ساختار چندمرکزی در منطقة مرکـزی مازنـدران بـا توجـه بـه نظـام       6گیرد. در نقشة 

 شود. یری این ساختار مشاهده میگ شکلبر  مؤثری و نظام کانونی ا پهنه

 

 1390-1365 زمانی ةمرکزی مازندران در باز ةمنطق-ت ساختار فضایی جمعیت در شهر. تحوال6 ةنقش

 

 یگیر یجهنت

بـوده   مازنـدران منطقـة مرکـزی   -یابی فضایی جمعیت در شهر سازمانهدف از پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی ساختار و 

-1365مازنـدران در بـازة زمـانی     زیمرکـ  منطقة-شهر فضایی مشاهده شد ساختار هگرفت انجامهای  است. پس از تحلیل

 در جمعیـت  کـاهش  آن، داشـته و حاصـل   تمرکـز  بـه  گـرایش  هعمـد یـور   بـه  خـود  جمعیـت  توزیط نظام ازمتأثر  1390
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یـت بـه ظهـور    درنهامرکزی و شمالی بوده است که  های دهستان در جمعیت جنوبی و افزایش پایة روستای های دهستان

کـار رفتـه در قالـب     های تحلیل به ها و روش جر شده است. نتایج بررسی شاخصساختاری چندمرکزی در سطح منطقه من

 شود: موارد زیر مطرد می

دهد از سال  های هوور و هرفیندال نشان می توان گفت بررسی نتایج شاخص الف( در پاسخ به پرسش اول پژوهش می

داشته  گرایش بیشتر تمرکز سوی به منطقه، در جمعیت تمرکز جمعیت همواره رو به افزایش بوده و توزیط 1390تا  1365

 سـال  در های شهری و روستایی نشان داده اسـت توزیـط جمعیـت    درادامه، بررسی شاخص نسبت تمرکز سکونتگاه .است

 نیز منطقه جنوبی نواحی در جمعیتی مراکز برخی که ییور به داشته است، تقریباً تعادلی حالت 1375 سال به نسبت 1365

شده و  کاسته زیادی تا حد منطقه جنوبی نواحی در تمرکز شدت به بعد، از 1375از سال . بودند باالیی قریباًت تمرکز دارای

نتـایج  . است داشته روند پیشین همچنان ادامه نیز 1390 و 1385 سال به نواحی جلگه و مرکزی آن افزوده شده است. در

( در بررسی تراکم جمعیت در منطقه همخوانی 1394) ساالریانپور و  های داداش بررسی تمرکز جمعیت در منطقه با یافته

ها با بررسی تراکم جمعیتی منطقه به الگویی دست یافتند که در آن مراکز شهری مرکـزی اسـتان، دارای تمرکـز     دارد. آن

ـ        لحـاظ   هباالی جمعیت بوده و این تمرکز با حرکت به نواحی پیرامونی با ییفـی کاهنـده مواجـه بـوده اسـت. درنتیجـه، ب

 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    

، هـا  سکونتگاهها استفاده شد. در بررسی توزیط فضایی  سکونتگاه های مورفولوهیک تحلیل توزیط و اندازة منطقه، از شاخص

 7148/0کار رفته است که در آن شاخص میزان مجـاورت برابـر بـا     ترین فاصلة همسایگی به یکنزدابزار تحلیل میانگین 

ی و ا شـه خوالگـوی فضـایی    صورت بههای روستایی و شهری(  اعم از سکونتگاه) یتیجمعمحاسبه شده است؛ یعنی مراکز 

 انـدازه -رتبه تئوری مدل از استفاده با جمعیتی مراکز اندازة . با تحلیل و ارزیابیاند شدهیابی  سازمانمعنادار در سطح منطقه 

 بـا  برتـری  ایـن  بوده است، اما منطقه در نخست شهر جمعیتی، لحاظ به سرشماری دورة چهار هر در داده شد ساری نشان

( در 1391همکـاران ) هـای لطفـی و    این نتایج با یافته .است بودهشهر  قالمآمل، بابل و  اصلی شهر سه از اندک ای فاصله

ها در پژوهش مذکور  های شهری استان مازندران مطابقت دارد. آن تحلیل شبکة شهری و توزیط فضایی جمعیت در کانون

ت شهر و وجود چهار شهر برتر است های بارز شبکة شهری استان، نبود یک نخس به این نتیجه دست یافتند که از ویژگی

هـای   . براسـاس بررسـی شـاخص   انـد  دادهی ا منطقهاند و تشکیل یک مگاالپولیس  که هماهنگ با یکدیگر درحال حرکت

مراکـز   عنـوان  بـه جایگاه خـود را   شهر قالم، شهرهای بزرگ ساری، آمل، بابل و 1390-1365مورفولوهیک، در بازة زمانی 

روشنی میان این چهار شهر وجود نداشته است، بلکه یک حالت  مراتب سلسله تنها نه. درنتیجه، دان کردهاصلی منطقه حفظ 

( در سـنجش  1393) یریشـهم هـای زبردسـت و شـهابی     ایجاد شده است. این نتـایج بـا یافتـه    ها آنتقریباً تعادلی میان 

توزیط متوازن جمعیتی در شهرهای اصـلی  ها اعتقاد دارند  چندمرکزیت مجموعة شهری مرکزی مازندران مطابقت دارد. آن

در منطقـة   انـدازه  هـم بیانگر عدم تمرکز و تسل  اقتصادی یک شهر بر سایر شهرهاست؛ بنابراین، وجود چهار شهر تقریباً 

 یری ساختار فضایی چندمرکزی از جنبة مورفولوهیک آن است.گ شکلییدی بر تأمرکزی مازندران، 

یر فرایندهای شهرنشـینی و  تأثتحت  ،1390-1365ی زمانجمعیتی در یول دورة  شده، تغییرات براساس مباح  مطرد
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تمرکزگرا به سوی تمرکز در چهار شهر اصلی و بزرگ منطقه میل کرده است کـه بـر سـاختار فضـایی اسـتان مازنـدران       

مرکزی اسـتان   ی و ساحلی منطقةا جلگهکه به ظهور ساختاری چندمرکزی در بخش  ییور بهگذاشته است،  ریتأث شدت به

هـای   یـزی و سیاسـتگذاری  ر برنامـه دستیابی به توسـعة فضـایی متعـادل در منطقـه،      منظور بهرو،  ینامنجر شده است. از 

 یابد. منطقة مازندران ضرورت می-منظور توزیط عادالنة فعالیت و جمعیت در سطح شهر ی بها منطقه

های جریانی مهاجرت  ی بیشتر این است که با دستیابی به دادهها دادن پژوهش منظور انجام به شده ارالهاز پیشنهادهای 

یابی فضایی جمعیت را در منطقة مورد مطالعه تکمیل کرد. درنتیجـه، بـرای    سازمانها، بتوان درک حاصل از  بین دهستان

هـای جدیـدتر و    وشهای جریانی افراد و با کاربرد ر های آتی با استفاده از داده توان در پژوهش تر موضوع می بررسی دقیق
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