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چکیده
برای شناسایی نظام های شهری، در نظر داشتن روابط بیرونی شهرها و اهمیت و نقش هریک از ارتباطات ضروری می نماید. 
از این  رو، درک صحیح ماهیت فضا و نیروهای شکل دهنده آن و درنهایت شناسایی شیوه سازمان یابی فضا در سطح منطقه، 
کارکردی بین شهرها در  نیازمند شناسایی انواع روابط میان شهرهاست. در این پژوهش تالش می شود سلسله مراتب روابط 
گیرد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سئواالت ذیل خواهد بود: 1- الگوی سلسله مراتبی  استان فارس مورد بررسی قرار 
کدام نوع  کانون ها و  کدام  کارکردی استان فارس چگونه است؟ 2- برای تحقق الگوی توسعه متعادل منطقه ای،  ارتباطات 
ارتباطات از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ این پژوهش در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد؛ از نقطه  نظر روش شناسی 
ارتباطات شهری استان فارس می پردازد. اطالعات  کمی به بررسی سلسله مراتب  با روش  کاربردی و توسعه ای بوده و   ،
کتابخانه ای جمع آوری  شده است. پژوهش حاضر سلسله مراتب ارتباطات شهری  مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و 
استان فارس را به تفکیک ارتباطات خدماتی )شامل خدمات گردشگری تفریحی، حمل ونقل، بهداشتی درمانی و آموزشی(، 
سیاسی و اقتصادی بررسی نموده و درنهایت براساس برآیند ارتباطات شهری خدماتی، سیاسی و اقتصادی، سلسله مراتب 
ارتباطات شهری استان را تبیین می نماید. بررسی الگوی ارتباطات شهری استان فارس بیانگر وجود ساختاری تک مرکزی_
خوشه ای در استان است و شهر شیراز در مرکزیت مسلط استان قرار دارد. نهایتًا نتیجه می شود، توزیع خدمات در استان 
نقش مهمی در سلسله مراتب نظام شهری دارد و وابستگی های جمعیتی بیشتر متأثر از ساختار خدماتی و ارتباطی استان 
شکل  گرفته است. در پژوهش حاضر چارچوبی پیشنهاد شده است که از آن طریق می توان تجسمی فراتر از سلسله مراتب 

شهری به روش های صرفًا مبتنی بر توزیع جمعیت یا خدمات داشت.

کارکردی شهرها، توسعه متعادل منطقه ای. گان کلیدی: نظام شهری، تحلیل شبکه شهری، روابط  واژ
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چگونگی  و  شــدت  از  کامل  زنجیره ای  به  مــی تــوان  سیستم  و... 
ارتباطات در نظام شهری دست  یافت.  بنابرابن اهداف تحقیق به 

شرح ذیل است: 
مطالعات  در  خدماتی  جریان های  استنباط  بــرای  مدلی  ــه  ارائ  •

منطقه ای برای تحلیل شبکه شهری،
متعادل  تــوســعــه  ــارگـــذاری  بـ بـــرای  مستعد،  شــهــرهــای  تعیین   •

منطقه ای و 
کانون های دارای پتانسیل در راستای یکپارچگی فضایی  • تعیین 

شبکه شهری استان فارس.

2. چارچوب نظری 
نظام شهری1 ، آرایشی از شهرها در یک فضای معین و در ارتباط 
عرضه  افکار،  کــاال،  جریان  جمعیتی،  تحرک های  طریق  از  هم  با 
کلي،  خدمات است )Shokouee ,2006:331-332(. در یك برداشت 
کارکرد3 دسته بندي  نظام های شهری را می توان در دو نظام فرم 2و 
کرد. این دو مؤلفه در تـرکیب با عناصر اجتماعي، فرهنگي و  و ارائه 
اقتصادي و حتي نگرش های سیاسي، صورت بندی های مختلفـي 
را بـه نـمایش می گذارند. این صورت ها در واقع تجلی روابط درونی 
بر  آن  اجــزای  و جایگاه  واحدهای یک مجموعه فضایی  بیرونی  و 
که در آنها عناصر  بستر محیط فیزیکی است. مجموعه اي از روابط 
کل باقي مانده و  که متکي به  می توانند تغییر یابند؛ ولي به شکلی 
کنند. روابط بین عناصر مهم تر از خود عناصر  مفهوم خود را حفظ 
ثابت  آنها  روابط  ولي  درونی اند  تغییر  قابلیت  داراي  عناصر  است. 

.)Williams, B, Walsh, C, and Boyle,2010(باقي می ماند
کید بر همکاری و نقش مکمل شهرها و کمرنگ  در چند دهه اخیر تأ
سیستم های  تفسیر  در  قابل  توجهی  نقش  فاصله،  عامل  شــدن 
مکان  سنتی  مدل  از  متفاوت  نگاه  این  اســت.  نموده  ایفا  شهری 
مــرکــزی اســت و بــا عــنــوان مــدل شبکه شــهــری، منجر بــه پــارادایــم 
 .)Capello,2000:15( است  شده  فضا  سازمان یابی  در  شبکه ای 
مطرح   فضایی  یکپارچگی  ادبیات  قالب  در  فرایندها  این  نتیجه 
کروگمن4، فوجیتا5 و ونابل6 در سال 1999 پویایی های  شده است. 
مرکزگرا7  نیروهای  از  قالبی  در  را  شهری  سلسله مراتب  در  موجود 
جدید  نظام های   .)Miro,2005:30( دادنـــد  توضیح  مرکزگریز8  و 
جمعیتی  ــانــون هــای  ک متقابل  وابــســتــگــی هــای  نتیجه  فــضــایــی 
روابــط  با  یک جانبه  روابــط  و  مرکزگرا  نیروهای  نتیجه  در  و  اســت 
)Small etal,2001:278؛  می شوند  جایگزین  متقابل  و  دوجانبه 
Davoudi,2003:982-986(. این شکل نوین نظام یابی شبکه های 
شهری به عنوان مناسب ترین واحد برای تحلیل های اقتصادی و 
تعامالت سیاسی و اجتماعی در پهنه سرزمین مطرح  شده اند که 

1 Urban system
2 Form
3 Function
4 Krugman
5 Fujita
6 Venable
7 Centrifugal
8 Centripetal

1. مقدمه 
الگوی فضایی_ شناسایی و تحلیل نظام های شهری و استخراج 
قبیل  از  منطقه ای  مطالعات  در  شهری  شبکه های  عملکردی 
کالبدی ناحیه ای و ... یکی از مباحث  طرح های آمایش، طرح های 
که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. برای  مهمی است 
درک درست و واقع بینانه نظام سکونتگاهی، ضرورت دارد دو بعد 
که همواره مورد توجه بوده  گیرد. بعد نخست  تحلیلی مدنظر قرار 
است، ماهیت ایستای نظام های شهری را پوشش می دهد. این 
جمعیت،  قبیل  از  سکونتگاه ها  نقطه ای  ویژگی های  همان  بعد 
میان  روابــط  بر  قائل  که  دوم  بعد  اســت.   ... و  اشتغال  خدمات، 
سکونتگاه هاست )Dadashpoor &Afaghpoor 2016:1( شکل گیری 
و  سیاسی  فرهنگی،  تجاری،  ــط  رواب طریق  از  شهری  شبکه های 
مذهبی و مبادله تجربیات و همکاری در قالبی از جریانات جمعیت، 
 Kotlyakov & Komarova,( کاال، سرمایه و اطالعات صورت می گیرد
وابستگی  ــط  روابـ از  سلسله ای  حقیقت  در   .)2007: 776-777
دیگر،  به  عبارتی   یا  یکدیگر  به  سکونتگاه ها  بیرونی  ارتباطات  و 
رابطه در سازمان یابی نظام شهری مهم ترین  دخالت عنصر مهم 
 Taghvai & Saberi(مــی دهــد تشکیل  را  شهری  نظام های  ویژگی 

.),2012:57-58; Rafieian, 1996:75
اتفاق  عمل  در  آنچه  کشور  در  سکونتگاهی  نظام  بررسی  در  امــا 
می افتد، سطح بندی سکونتگاه ها براساس جمعیت و خدماتشان 
می گیرد.  ــرار  ق توجه  ــورد  م شهرها  میان  ارتــبــاطــات  کمتر  و  اســت 
گرفته،  صــورت  تالش های  و  گسترده  مطالعات  وجــود  با  بنابراین 
در  موجود  واقعیت  با  گرفته  صورت  شبکه بندی های  و  تحلیل ها 
فضا تفاوت های قابل تأملی دارد. این امر نه به دلیل ضعف دانشی 
به  به دلیل بی توجهی  بلکه  از فضا  اشتباه  و تحلیل  برداشت  یا  و 
که همان روابط جریانی میان  بعد دوم تحلیل نظام سکونتگاهی 
و  فضایی  سازمان   صحیح  درک  زیرا  می باشد؛  سکونتگاه هاست، 
مقدور  شهرها  میان  ارتباطات  به  توجه  بدون  سکونتگاهی  نظام 

نیست.
ارتباطات  کم  توجهی به  برای  نگارندگان معتقدند دو دلیل اصلی 
شهری در تحلیل نظام سکونتگاهی کشور وجود دارد: نخست نبود 
اطالعات جریانی میان شهرها و دوم نبود مدلی جامع برای در نظر 
گرفتن انواع ارتباطات میان شهرها مبتنی بر تحلیل جریان ها. در 
این پژوهش تالش می شود _ با توجه به اطالعات در دسترس در 
کشور _ مدلی برای تحلیل شبکه شهری در قالب تحلیل جریان ها 

کارکردی آنها ارائه  شود. براساس توزیع خدمات شهری و مقیاس 
بین  عملکردی  روابــط  سلسله مراتب  شده  تالش  پژوهش  این  در 
پی  در  تحقیق  گیرد.  ــرار  ق بررسی  مــورد  فــارس  استان  در  شهرها 
پاسخگویی به سئواالت ذیل خواهد بود:1- الگوی سلسله مراتبی 
ارتباطات  نوع  اســت؟ 2-  فــارس چگونه  استان  روابــط عملکردی 
و میزان تاثیر آنها در نظام عملکردی استان فارس چگونه است؟ 
شبکه  عملکردی  روابـــط  سلسله مراتب  بــررســی  طریق  از  نهایتًا 
شهری استان فارس تالش شده، روابط فضایی و ارتباطات میان 
گــردد.  شناسایی  موجود  خألهای  و  شــده  تحلیل   سکونتگاه ها 
کالبدی  اقتصادی،  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  تحلیل  با  همچنین 
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کانون های مرکزی در ارتباط  فضایی به شکل وابستگی به شهرها و 
 .)Antikainen,2005:447( خ می نماید کار و خدمات ر با نیروهای 
نکته مهم و بنیادین در شکل گیری ارتباطات شهری تأثیر دسترسی 
فیزیکی بر ارتباطات کارکردی مناطق است. از آنجا که الگوی فضایی 
 ،)Anas,1997:6( در بستری از حمل ونقل و ارتباطات شکل می گیرد
شرط الزم برای ارتباطات شهری عامل راه، سرعت حمل ونقل و به 

کلی فناوری حمل ونقل و ارتباطات است.  طور 
تحقیق  پیشینه  زمینه  در  گرفته  صــورت  مطالعات  کلی  طــور  به 
نشان می دهد، تحلیل سیستم های شهری را می توان در دو دسته 

تقسیم نمود:
1- تحلیل های معطوف به نقاط )تحلیل تعادل در توزیع جمعیت 
مراتب  سلسله  در  نقاط  موقعیت  تحلیل  تعادل(،  )شاخص های 
نظام  الــگــوی  تحلیل  تــمــرکــز(،  )شــاخــص هــای  جمعیتی  طبقات 

سکونتگاهی ناشی از مقایسه ویژگی های نقاط(. 
2- تحلیل های معطوف به روابط )تحلیل ساختار شبکه، تحلیل 
در  نقاط  موقعیت  و  نقش  تحلیل  نــقــاط،  میان  وابستگی های 

شبکه(.
در مورد پیشینه و خاستگاه اولیه ظهور و تحول در مفهوم شبکه 
 MalekHoseini et( اســت  شــده  رانـــده  سخن  کـــرات  بــه  شــهــری 
 Rakhshani Naseb & Beik؛Dadashpour et al,2010 al,2015؛ 
Mohammadi,2008( . بنابراین از بیان این موارد پرهیز می شود و 
کید  کشور با تأ ج  تنها پیشینه تحقیق در دهه اخیر در داخل و خار
بر شیوه تحلیل نظام شهری براساس دسته دوم بررسی شده است 

)جدول شماره1(. 
 

در آن ساختار نواحی شهری از تک مرکزی به چندمرکزی در حال 
به  گونه ای  تغییر است )Kloosterman and Musterd, 2001:623(؛ 
و  می شوند  یکپارچه  بیشتر  هرچه  گذشته  مستقل  شهرهای  که 
 Dieleman and( می کنند  عمل  عملکردی  ــد  واح یــک  به عنوان 

.)Faludi,1998:365-368
ترکیب نیروهای مؤثر بر فضا در هر سیستم شهری با توجه به ماهیت 
و ویژگی هایش متفاوت است. درنتیجه ترکیب عوامل شکل  دهنده 
آن، الگوی متفاوت و همچنین روابط و برنامه متفاوتی را می طلبد. 
در تحلیل سلسله مراتب ارتباطات شهری بر دو دسته عوامل ایستا 
مورفولوژی  و  ساخت  شامل  ایستا  عوامل  می شود.  کید  تأ پویا  و 
یا  قرابت ها  فاصله،  و  خدمات  نداشتن  یا  داشتن  اســت.  منطقه 
قرار  بررسی  مورد  حیث  این  از   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  تعارضات 
می گیرد. عامل پویا بر تعدد روابط، نوع وابستگی ها، تنوع ارتباطات، 
کید دارد.  پایداری در روابط و روند تغییرات در ارتباطات شهری تأ
بر پتانسیل ماهوی همکاری ها در  بسط روش های جدید توسعه 
شرایط  در  خصوص  به  امر  این  دارد.  کید  تأ منطقه  ساختار  درک 
تغییراتی  چنین   .)Hirst,1976: 9( اســت  کید  تأ مــورد  بیشتر  پویا 
و  جدید  فناوری های  از  متأثر  شهری  مناطق  فضایی  ساختار  در 
به  را  نفوذ جمعیت  زیرساخت های حمل ونقل، حوزه  و  اطالعات 
که شهرهای مرکزی  گسترش داد؛ به  گونه ای  عرصه های دورتــری 
 .)Miro,2005:31( و حومه های اطراف آن تعامالت بیشتری یافتند
چگونگی  و  فضا  آرایـــش  تنوع  بــه  منجر  فضایی  جابه جایی های 
فضایی  نــظــام هــای  در  تعامالت  ایــن  گــردیــد.  فضا  ســازمــان یــابــی 
توسعه  یافته، به مفهوم روابط متقابل و همکاری و به  طور ایده آل 
هم افزایی شهرها و در نظام های در مراحل اولیه یا میانی توسعه 

گرفته در سال های اخیر در حوزه تحلیل نظام شهری جدول شماره 1: پژوهش های صورت 

جنبه های تحلیل شبکه شهریشاخص هاپژوهشگرانسال

مالیســــلیمانی و دیگران2010
تحلیل مؤلفه های اصلی )سنجش قدرت جذب(، تحلیل، 

جریان های غالب، مدل های تعامل فضایی )سنجش الگوی 
فضایی(

مورفولوژیکی، عملکردیفاصله، جریان مردم، اشتغالزبردست و شهابی شهمیری 2013

گروه های شغلیزبردست و شهابی شهمیری 2014 سنجش زمینه های  شکل گیری پیوندهای هم افزا، تمایز نقش اشتغال به تفکیک 
اقتصادی بین شهرها

کاال، سرمایه، اطالعاتمشفقی و رفیعیان 2015 پتانسیل شکل گیری نظام چند مرکزی، الگوی فضایی عملکردی فاصله، مردم، 
شبکه شهری، شدت روابط بین شهرها

2007Limtanakool et alطبقه بندی الگوهای شکل گیری سیستم های شهری، شدت سفرهای دوربرد، اهدف سفر
تعامالت، تقارن پیوند، ساختار شبکه

2009Limtanakool et alتحوالت الگوی شبکه شهری، شدت پیوند، تقارن پیوند، تقارن جابه جایی زمینی مردم، هدف سفر
نقاط

2012Vasanen Anttiسنجش چند مرکزیتی عملکردی، فراوانی روابط میان نقاط در جریان های مسافر
سیستم شهری، ساختار فضایی

2014Félix et al ،کاری جابه جایی مردم، سفرهای 
جابه جایی ها، سفرها، دسترسی خدمات، تحلیل روابط فضاییفاصله، راه

2015 Doran & Fox مکالمه با تلفن همراه، فاصله، درجه
تلفیق مفاهیم نظریه مکان مرکزی و جریان مرکزیهمکاری، مرکزیت

2015Grunfelder et alجمعیت، اشتغال، سفر، فاصله
مقایسه شاخص های تبیین کننده چند مرکزیتی در دو منطقه 

چند مرکزی و تک مرکزی، روند تحوالت تعادل در توزیع جمعیت، 
تحلیل الگوی تعامالت
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بــرای هر فعالیت، گرافی  که  است  بــوده  نحو  بدین  تحلیل  فرایند 
گر دو شهر دارای آن فعالیت خاص  ا به شرح ذیل رسم می شود. 
باشند،  میان آنها جریانی از آن نوع شکل نخواهد گرفت. همچنین 
در حالتی که دو شهر فاقد فعالیتی واحد باشند نیز میان آنها جریانی 
از آن نوع شکل نخواهد گرفت. اما هنگامی  که یک شهر واجد و شهر 
دیگر فاقد فعالیتی خاص باشند، در این صورت میان آنها احتمال 
برقراری ارتباط باهدف آن فعالیت خاص وجــود خواهد داشت. 
از فاصله و فراوانی تعداد آن فعالیت در  تابعی  شدت آن فعالیت 
بدین صورت که ضریب ارزشــی 1هر فعالیت بر  استان خواهد بود. 
فاصله هر زوج شهر تقسیم می شود و معادل شدت جریان میان آن 
  A, B,C,Dدو شهر در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال چهار شهر
را در نظر بگیرید. شهر A دارای سه بیمارستان و شهر B تنها یک 
بیمارستان دارد. سایر شهرها فاقد این فعالیت هستند. همچنین 
با  گــراف متناظر  فاصله AD و BC نصف فاصله AC و BD اســت. 

ارتباطات میان این شهرها به شرح ذیل محاسبه می شود.

شهرتعداد بیمارستانضریب مرکزیت
0.75=0.25×33A
0.25=0.25×11B

00C
00D

گراف متناظر با ارتباطات میان شهرها  تصویر شماره 1: نحوه ترسیم 

مرحله دوم: هدف نهایی از بررسی هر یک از گراف های مرتبط به 
فعالیت های مختلف، تعیین سلسله مراتب ارتباطات شهری استان 
است. بالطبع هرچه وابستگی دو شهر از نظر شدت ارتباطاتشان 
بیشتر باشد، آن دو شهر ارتباط قوی تری با یکدیگر خواهند داشت. 
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، فراوانی ارتباطات میان 
فــرض کنید چهار نــوع ارتباط میان شهرهای الف،  شهرهاست. 
انواع  ب و ج مورد بررسی قرارگرفته باشد. شهر الف از نظر تمامی 
ارتباطات مورد بررسی به شهر ب وابسته است )شدت فرضی 0.2(؛ 
اما شهر ج تنها از  یک  نظراما با شدتی بسیار زیاد )شدت فرضی 0.8 ( 
به شهر ب وابسته است. آیا می توان ادعا نمود از نظر سلسله مراتب 
ارتباطات میان شهرهای الف با ب و شهرهای ج با ب در سطحی 
گر شهری از نظر  برابر قرار دارنــد؟ طبیعتًا جواب منفی است؛ زیرا ا
بررسی به شهر دیگر وابسته باشد،   تمامی انــواع ارتباطات مــورد 
شدت ارتباط و وابستگی آن شهر به شهر مرکزی تصاعدی افزایش  
می یابد. برای فائق آمدن بر این مسئله مجموع نرمال شدت ها را 
در تعداد ارتباطات موجود ضرب می نماییم. درواقع در این مثال 

1 ضریب ارزشی هر فعالیت از تقسیم عدد 100 بر مجموع تعداد 
کارکردهای موجود از آن فعالیت در شهرهای استان محاسبه می گردد.

3. روش
3.1. تدوین مدل تحلیلی پژوهش

برای تحلیل چگونگی سازمان یابی روابط عملکردی شبکه شهری 
و تعیین الگوی آن، مدلی چندبعدی و ترکیبی ارائه  شده است. این 
مدل به بررسی ناحیه و منطقه به  صورت یک  کل و در ارتباط با 
اجزای آن می پردازد و در این میان نقاط را یکسان می بیند و اولویت 
و همچنین  را به بررسی همزمان ویژگی ها و پتانسیل های نقاط 
جریانات و پیوندهای میان نقاط می دهد و از تحلیل جریان ها 
دسته بندی سکونتگاه ها  کز مختلف و خوشه بندی و  میان مرا
با انــدازه هــای متنوع، رشــد و توسعه هماهنگ مبتنی بر روابــط 
مکمل و پیوندهای سازمان یافته میان نقاط در سطح مناطق را 
از دیگر مزایای مدل پیشنهادی این است که در  توجیه می کند. 
روندی منطقی و با در نظر گرفتن زمینه های شکل گیری جریانات 
)ویژگی هایی مانند جمعیت و خدمات( به بررسی احتمال وجود 
روابط مختلف )شامل طیف وسیعی از روابط فیزیکی، خدماتی، 

اقتصادی و سیاسی( میان سکونتگاه ها می پردازد. 
ــه تــمــامــی نقاط  ک ــر ایـــن اصـــل اســتــوار اســـت  منطق ایـــن مـــدل ب
شهرها  میان  روابــط  شدت  دارنــد.  ارتباط  یکدیگر  با  سکونتگاهی 
براساس نوع خدمات موجود در آنها و موقعیتشان در شبکه تعیین 
کانون سکونتگاهی برای تأمین خدماتش  می شود. در دو حالت هر 

کند: به شهرهای دیگر مراجعه می 
نداشته  را  آن  نخست  شهر  که  باشد  خدماتی  دارای  دوم  شهر   •

باشد.
• شهر دوم ارائه دهنده خدماتی در سطحی باالتر از خدمات شهر 

نخست باشد. 
کیفیت  و  خدمات  از  بــرخــورداری  و  فاصله  عامل  ــاس،  اس ایــن  بر 
نقش  ایــفــای  شبکه  در  کننده  تعیین  عامل  عــنــوان  بــه  خــدمــات 
ــراســاس اصــل سلسله  ب مــی کــنــد. منطق شــبــیــه ســازی جــریــان هــا 
کریستالر، هزینه حمل ونقل ون تانون و مدل تعیین آستانه  مراتبی 
تعیین  براساس این مدل بــرای  می باشد.  گرین  نیک  عملکردی 

روابط مختلف میان شهرها فرایند زیر طی می گردد:
شناسایی و بــررســی وجــود یــا پتانسیل وجــود  نخست:  مرحله  
روابط مختلف بین سکونتگاه ها براساس  چگونگی توزیع هریک از 

مؤلفه های تبیین کننده آن: 
- در مــورد روابـــط اقــتــصــادی، بــا توجه بــه قــانــون عرضه و تقاضا 
ــازاد تولید، جابه جایی های کــاالیــی میان  و اصــل مـ در اقتصاد 
سکونتگاه ها براساس اطالعات جریانی در دسترس، از حمل ونقل 
کاال به عنوان شاخص تعامالت اقتصادی میان شهرها در نظر گرفته 

شده است. 
سلسله مراتب تقسیمات  در مورد جریان سیاسی میان شهرها   -

سیاسی به عنوان شاخص لحاظ  شده است. 
- روابط فیزیکی میان شهرها براساس عامل راه و فاصله زمانی میان 

شهرها مورد سنجش  قرار گرفته است. 
ــه تفکیک خــدمــات گــردشــگــری_تــفــریــحــی،  ــان خــدمــات ب - جــری
حمل ونقل )شامل فرودگاه و راه آهن(، بهداشتی_درمانی و آموزشی 

گونه روابط برآورد شده است.  همگی براساس احتمال وقوع این  
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شبکه استخراج می شود.
3.3. معرفی محدوده مطالعاتی

و 776  کیلومترمربع،  هزار  استان فارس با مساحتی معادل122  
تقسیمات  براساس آخرین  چهارمین استان پهناور کشور اســت . 
)1393(، استان فــارس به 29 شهرستان، 102 شهر،84   کشوری 
جمعیت این استان  شده اســت.  بخش و 205 دهستان تقسیم 
طبق سرشماری جمعیتی سال 1390 مرکز آمار ایران معادل چهار 
که  سه میلیون و137 هزار  میلیون و596 هزار و 658نفر می باشد 
و 494نفر در نقاط شهری و یک میلیون و 463 هزار و 231 نفر در 
شیراز  شهر  ــارس،  مرکز استان ف نقاط روستایی زندگی می کنند. 
است که براساس سرشماری جمعیتی سال 1390 مرکز آمار ایران، 
یک میلیون و 460 هزار و665  نفر جمعیت داشته و ششمین شهر 
پرجمعیت ایران و نخستین شهر پرجمعیت استان می باشد. پس 
از شیراز شهرهای مرودشت، جهرم و فسا قرارگرفته اند که به لحاظ 
ــد. مطالعات صورت  جمعیتی فاصله  زیــادی با شهر نخست دارن
گرفته در مورد نظام سکونتگاهی استان فارس بیانگر وجود پدیده 

نخست شهری در استان فارس است1 .

4. یافته های پژوهش 
4.1. کاربست الگوی تئوریک

کز  کننده در میزان ارتباط مرا فاصله شهرها به عنوان عاملی تعیین  
احتمال برقراری  بدیهی اســت، با افــزایــش فاصله  مطرح اســت. 
کز کاهش می یابد. تأثیر میزان فاصله درباره انواع  ارتباط میان مرا
طی شدن فاصله زمانی معینی ،  ارتباط متفاوت بــوده و پس از 
برقراری این ارتباط به دلیل صرف وقت و هزینه باال قابل توجیه 
نخواهد بود. برای تعیین روابط خدماتی میان شهرها،  خدمات 
گراف  برتر منطقه ای و ناحیه ای استان شناسایی می شود. سپس 
نهایت  در  متناظر با ارتباطات هریک از خدمات ترسیم می شود. 
»تدوین  بخش  در  ــط ناشی از خدمات مختلف با روشــی که  رواب
مدل تحلیلی« مطرح شد، با یکدیگر تلفیق می شود. خدمات مورد 
بررسی در این پژوهش در جدول شماره 2نمایش داده  شده اند. 
شده  محاسبه  وزنــی  مرکزیت  ضریب  براساس  کارکردی  وزن هــای 

است.

که  فرضی، مجموع ارتباطات میان شهرهای الف و ب در عدد چهار 
تعداد فرضی ارتباطات بیان شده بود، ضرب خواهد شد؛ بنابراین 
شدت کل ارتباطات میان شهرهای الف و ب برابر خواهد بود با4 × 
که برای رابطه میان شهرهای ج وب  )0.2+0.2+0.2+0.2( حال آن 

این مقدار برابر 1×0.8 خواهد بود )تصویر شماره1(.

3.2. روش شناسی
نظر گرفتن دامنه وسیعی از  در این پژوهش تالش می شود با در 
عملکردی شبکه  تعامالت میان شهرها، سلسله مراتب روابـــط 
از نظرگاه پــارادایــم  ــرار گیرد.  بررسی ق ــارس مــورد  شهری استان ف
نظر  نقطه   از  اثباتی قــرار می گیرد.  تحقیق، در زمــره پژوهش های 
توسعه ای  و  کاربردی  هــدف، این پژوهش در زمــره پژوهش های 
است و با روش کمی به بیان سلسله مراتب ارتباطات شهری استان 
)موقعیت  اسنادی  نیاز از طریق  اطالعات مورد  فارس می پردازد. 
ویــژگــی هــای اجتماعی،  )و کتابخانه ای(  استقرار و دسترسی ها 
فرهنگی )و سرشماری( جابه جایی بار و مسافر بین شهرها اشتغال( 

حاصل  شده است.
ــر ایـــن اســـاس بــه مــنــظــور دســتــیــابــی بــه چگونگی و ویــژگــی هــای  ب
سازمان یابی سکونتگاه ها در یک سیستم سکونتگاهی و در ارتباط 
)منتج  با سایر سکونتگاه ها، شناخت و بررسی روابــط عملکردی 
از تعامالت میان شهرها( و کارکردها )منتج از ویژگی های مکانی 
سکونتگاه ها( ضروری است. برای دستیابی به چنین شناختی روش  
تحلیل جریان ها مورداستفاده قرارگرفته است. این روش رویکردی 
کمی گرا دارد و براساس محاسبه شدت ارتباطات میان سکونتگاه ها 

به تفکیک پیوندهای سیاسی، اقتصادی و خدماتی می باشد.
تقسیمات  براساس  سیاسی  جریان های  برای  نیاز  مورد  اطالعات 
کاال( از  کشور، جریان های اقتصادی)جریان  کشوری وزارت  سیاسی 
سازمان حمل ونقل و راهداری جاده ای و جریان خدمات براساس 
حمل ونقل،  تفریحی،  گردشگری،  جریان های  نــوع  شبیه سازی 
بهداشتی درمانی و آموزشی و براساس توزیع هریک از فعالیت ها و 
کل راه و  خدمات یاد شده در شهرها با استفاده از اطالعات اداره 
گراف های  شهرسازی استان تهیه شده است. در نهایت از ترکیب 
گفته شده، سلسله مراتب ارتباطات شهری و ساختار  فوق به روش 

ک عمل در تعیین سلسله مراتب روابط خدماتی شهری جدول شماره 2: خدمات مال

کار رفتهنوع خدمات کارکردمعیار به  وزن 

گردشگری تفریحی
هتل

0.75مهمان پذیر
1.61هتل و هتل آپارتمان

4.5پارک های جنگلیفضای سبز

حمل ونقل
پایانه ها

6.25پایانه مسافری
20پایانه باری

33.3فرودگاه های دارای پرواز برنامه ایفرودگاه

بیمارستانبهداشتی درمانی
1.92عمومی

8.33تخصصی

آموزش عالیآموزشی
3.23دولتی )روزانه، شبانه و غیرانتفاعی(

کز آموزش عالی 0.72سایر مرا

1  نگاه شود به برنامه آمایش استان فارس
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ارتباطات شهری  تمامی روابــط و استخراج الگوی سلسله مراتب 
استان فارس براساس شاخص های شدت و اهمیت رابطه و تعدد 
استان اقــدام مــی گــردد. بدین شرح  ــط میان شهرهای  ــواع رواب ان
که سلسله مراتب ارتباطات شهری استان نتیجه مجموع نرمال 
تمامی الیه های استخراج  شده مجموعه روابط فیزیکی، اقتصادی، 
خدماتی، سیاسی شهرهای استان را محاسبه و در نهایت به یک 
برداشت کلی از سلسله مراتب ارتباطات شهری استان دست  یافت. 
ــط شهرهای  مجموعه رواب تصویرشماره 4 نمایانگر سطح بندی 
کز  استان فارس براساس قدرت رابطه و همچنین سطح بندی مرا
مجموعه روابطی است که با سایر  شهری استان براساس قدرت 
همان گونه که در تصویر قابل  شهرهای استان برقرار می نمایند. 
شهر شــیــراز بــه عــنــوان مرکز اســتــان، بیشترین و  مشاهده اســت، 
قوی ترین روابط را با سایر شهرهای استان برقرار می  نماید. این امر 
اجتماعی  ناشی از تمرکز خدمات، موقعیت اقتصادی، فرهنگی و 
قدرتمند ایــن شهر بــا سایر شهرها  شهر شــیــراز و روابـــط فیزیکی 

به عنوان مرکز سیاسی استان است. 
در ساختار سلسله مراتبی شهرهای استان همچنین می توان 
حوزه هایی را شناسایی نمود که واجد روابط مرکز پیرامونی با شهر 
مرکزی هستند. این شهرها عمدتًا شهرهای کوچکی هستند که به 
کزی وابسته به یک شهر بزرگ کارکرد دارنــد. بیشترین   صورت مرا

روابط اداری سیاسی از جمله بارزترین روابطی هستند که به دلیل 
کز شهری استان قابل  بررسی هستند.  ماهیت ضروری آنها میان مرا
از جمله مهم ترین عواملی که نحوه برقراری روابط سیاسی و اداری 
کز شهری در  قــرار می دهد، جایگاه مرا تأثیر  کز شهری را تحت  مرا
کز اداری و سیاسی  جایگیری مرا تقسیمات سیاسی کشور است. 
مستقیم در ارتباط با تقسیمات سیاسی کشور مطرح  شکلی  به 
باالتری  بنابراین بدیهی است، شهرهایی که در جایگاه  می شود. 
از سلسله مراتب تقسیمات سیاسی واقع شده اند، روابط سیاسی و 
کز واقع در سطوح پائین تر برقرار نمایند.  اداری بیشتری را با سایر مرا
در این پژوهش سلسله مراتب ارتباطات سیاسی استان براساس 
کز بخش ها با مرکز  شهرستان ها با مرکز استان و مرا کز  مرا رابطه 

شهرستان تدوین شده است )تصویر شماره2(.
کز  بنا بر قانون عرضه و تقاضا، میزان کاالی منتقل  شده میان مرا
میزان روابــط  شهری می تواند به  عنوان شاخصی بــرای تخمین 
اقتصادی میان شهرها کاربرد داشته باشد. در این پژوهش حجم 
شهرهای استان به عنوان  شده از پایانه های باری  کاالی منتقل  
وزن مورداستفاده در تعیین سلسله مراتب روابط اقتصادی شهرها 
در تصویر شماره 3سلسله مراتب  گرفته است.  مورداستفاده قرار 

ارتباطات اقتصادی استان نمایش داده شده است.
در نهایت پس از تعیین هر یک از ساختارهای فوق،  برای تلفیق 

تصویر شماره2: سلسله مراتب ارتباطات سیاسی و ارتباطات خدماتی در استان فارس 

تصویر شماره3: سلسله مراتب ارتباطات اقتصادی شهرهای استان 
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خود با شهرهای کوچک اطراف خود، دارای روابط مرکز پیرامونی 
کز شهری را تشکیل می دهند. در سطح  بوده و خوشه هایی از مرا
باده، امامشهر، نورآباد، نی ریز، 

ّ
بعد شهرهای کازرون، الر، فراشبند، آ

کز شهری را در ارتباط با  که خوشه ای از مرا مهر و المرد قرار دارند 
شهرهای کوچک اطراف خود تشکیل می دهند.

روابط از این نوع را می توان در ارتباط با شهرهای پیرامون شیراز 
مشاهده نمود. در این میان شهرهای مرودشت و فیروزآباد قابل  
در  شناسایی هستند کــه ضمن وابستگی بــه شهر شــیــراز، خــود 
سطحی پائین تر به عنوان یک مرکز برای شهرهای کوچک اطراف 
خود مطرح هستند. همچنین شهرهای فسا، جهرم و داراب به نوبه 

تصویر شماره4: ساختار سلسله مراتبی شهرهای استان فارس 

همچنین قرار گیری در کریدور شیراز_اصفهان_تهران و نیز داشتن 
شهرهای مرودشت،  فرودگاه و ایستگاه قطار محسوب می شود. 
فیروزآباد، فسا، جهرم، الر و آبــاده که از نظر جمعیتی و همچنین 
)ســطــح بــنــدی شهرها بــراســاس  خــدمــات  ــورداری از  ــرخـ نظر بـ از 
ارتباطات خدماتی( در سطوح دوم نظام شهری قرارگرفته اند. این 
کز و  کید بر مرا کز کاندید تغییر در نظام متمرکز استان و تأ شهرها مرا
کانون های ثانویه می باشند. البته شهر مرودشت به علت نزدیکی 
وجود این  به شیراز کمتر از خدمات برتر مستقل برخوردار است. 
سلسله مراتبی در سطوح نخست و دوم نظام  دو شهر که ازنظر 
شهری استان قرار دارند، در کنار تمرکز جمعیتی باالی استان در این 
پهنه بیانگر نقش مهم این پهنه در سازمان فضایی استان است. 
مختلف اقتصاد  تمرکز جمعیت، فعالیت های متنوع بخش های 
و همچنین مجموعه شهری شیراز به عنوان شاخص ترین و تنها 
منطقه شهری عملکردی استان در این پهنه استان همگی بیانگر 
گفتنی است، تمرکز  وجوه تفوق این پهنه در استان فارس است. 

نیروهای مرکزگرای استان در شیراز اتفاق می افتد.
نیمه جنوبی اســتــان نیز شامل شهرهای جهرم و الر به عنوان 
حمل و نقل و  ضعف شبکه  ــت.  شهرهای سطح دوم اســتــان اس
فاصله زیاد کانون های جمعیتی از ویژگی های قابل  بیان این بخش 
ویژگی پهنه جنوبی استان ارتباطات  بارزترین  از استان اســت. 
شهرهای الر  مؤثر آن با کشورهای حاشیه خلیج  فارس می باشد. 
و المرد به عنوان شهرهای استان که در مقیاس برون مرزی ایفای 
ایــن دو شهر با  نقش می نمایند ،هــر دو در ایــن پهنه قــرار دارنــد. 
داشتن خدمات برتر منطقه ای چون فرودگاه و بیمارستان، هتل و 
آموزش عالی در زمره شهرهای مهم استان می باشند و پتانسیل های 
قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک مرکز رشد در بخش جنوبی 

4.2. بحث
بررسی چگونگی سازمان یابی فضا نیازمند شناسایی و درک مفهوم 
و مضمون و چگونگی کارکرد نظام های شهری است. در این فرایند 
سکونتگاه ها به اعتبار مراتبی که در نظام احراز می کنند، واجد کارکرد 
مشخصی می شوند. چنین است که تحلیل کارکرد شهرها و تعیین 
سلسله مراتب ارتباطات میان کانون ها در نظام های شهری اساس 
کمبودهای  تحلیل های فضایی را تشکیل می دهد. بر این اساس 
خدمات رسانی شهرها، شکاف های کــارکــردی فضا و حــوزه تأثیر 
خدمات رسانی شهرها مشخص می شود. برنامه ریزی برای دگرگونی 
و تغییر در ســازمــان یــابــی نظام های فضایی از یــک ســو، نیازمند 
شناسایی کنشگران و نیروهای مؤثر بر فضا و کارکردها و ارتباطات 
فضایی میان سکونتگاه ها و از سویی دیگر منوط به نقش و عملکرد 
آن نظام فضایی در ارتباط با سطوح فوقانی نظام شهری به عنوان 
درواقــع باید  یا ملی اســت.  زیــر سیستمی از یک نظام منطقه ای 
گفت، شخصیت هر نظام شهری متأثر از دو ویژگی است؛ نخست، 
ویژگی های منحصر به فرد خود آن نظام فضایی شامل ویژگی های 
طبیعی و محیطی، نظام اقــتــصــادی، تعامالت و شاخصه های 
اجتماعی و زیرساخت های موجود در فضا. دوم، نقش و جایگاه 
نظام مورد بررسی در نظام  های باالتر ازجمله نظام ملی. چگونگی و 
شدت ارتباطات میان استان با سایر شهرهای کشور، انواع الگوهای 
کشور و نوع تعامالت همگی ازجمله مواردی  تعامل میان استان با 

است که باید مدنظر قرار گیرد. 
بررسی الگوی ارتباطات شهری استان فارس بیانگر وجود ساختاری 
تک مرکزی خوشه ای در استان است. شهر شیراز مرکزیت مسلط 
نظر بــرخــورداری از خــدمــات، پیوندهای سیاسی و  اســتــان را از 
به واسطه اســتــقــرارش در مرکز اســتــان و  همچنین مرکزیت ثقلی 
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موقعیت نقاط در شبکه، در ارتباط با شهر نخست مطالعه می شود.

5. نتیجه گیری 
صورت  حال  توسعه، رشد شهرنشینی به   به طورکلی در کشور در 
متعادل صورت نگرفته، بلکه رشد سریع شهرهای بزرگ مانع رشد 
پایه  شهرهای کوچک و میانی شده است. این شهرهای بزرگ بر 
اجتماعی، جمعیتی و نگرش سنتی  اقتصادی،  توانمندی های 
گرفته اند. در نتیجه عدم ارتباط منطقی شهرها  تجمع گرایی شکل  
کارآمدی نظام های شهری  در سطوح مختلف با یکدیگر باعث نا
کارکردی در سطح میانی  شده است. در نتیجه خألهای جمعیتی و 
و پایینی نظام های شهری به وجود می آید که خود این امر نیز از 
نظام سلسله مراتب شهری و  عدم تعادل در  عوامل مؤثر در بــروز 

گسترش عدم تعادل ناحیه ای می گردد.
استان فــارس به واسطه وجــود شهر شیراز به  عنوان نخست شهر 
استان و تمرکز فعالیت ها و خدمات برتر در آن، یکی از مناطق کشور 
است که به وضوح نیازمند مدیریت و آمایش فضا به منظور تعدیل 
در فضا و تکمیل شکاف های کارکردی  عــدم تعادل های موجود 

موجود در نظام فضایی استان است.
ــط رو به مرکز و نظام تک  نتایج پژوهش حاضر ضمن تأیید رواب
اســتــان را به  مــرکــزی اســتــان، سلسله مراتب ارتــبــاطــات شــهــری 
)شامل خدمات گردشگری_تفریحی،  تفکیک ارتباطات خدماتی 
و سیاسی و اقتصادی  آموزشی(  حمل ونقل، بهداشت_درمانی، 
بررسی نموده و درنهایت براساس برآیند ارتباطات شهری خدماتی، 
سیاسی و اقتصادی، سلسله مراتب ارتباطات شهری استان را 
کارکردی فضا و  شکاف های  تبیین نمود. بر این اســاس می توان 
بــارگــذاری توسعه متعادل در  همچنین شهرهای مستعد، بــرای 

استان را شناسایی نمود. 
مشخص شد که الگوی سلسله مراتبی ارتباطات استان الگویی سه 
کز سطح  سطحی و تمرکزگراست. عدم وجود روابط قوی میان مرا
با سایر شهرهای همجوار خود عملکرد شبکه  دوم و سطح سوم 

شهری را تحت تاثیر قرار می دهد.
به ساختار زمین و ویژگی های اقتصادی منطقه، ضــرورت  نظر 
کید بر شهرهای  تقویت نظام فضایی استان در بخش جنوبی با تأ
الر و المرد می تواند نویدبخش توسعه بخش جنوبی استان باشد. 
همچنین در بخش غربی و شرقی استان حوزه هایی شناسایی  شده 
است که عماًل منفصل از نظام فضایی استان و محروم از ارتباطات 

کز سطح دو استان قرار دارد.  مؤثر با مرکز استان یا مرا
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استان را دارند.اما در مجموع خدمات مورد مطالعه این شهرها در 
سطحی متناظر با جمعیت آنها قرار ندارد.

نقطه  نظر  شهرهای واقــع در بخش های شرقی و غربی استان از 
برخورداری را در  نیروهای مؤثر بر سازمان فضایی استان کمترین 
استان دارا هستند. ارتباطات ضعیف، ضعف در ساختار خدماتی 
شهرهای این پهنه ها در کنار سهم پایین فعالیت های اقتصادی 
استان در این پهنه ها از دالیــل عمده قرارگیری این دو پهنه در 
پایین ترین سطح از سطوح کارکردی استان است. شهر فسا به عنوان 
یکی از شهرهای مهم نیمه شرقی استان، عماًل ارتباطات مؤثرش را 
با شهرهای شیراز و جهرم برقرار می نماید. شهر فیروزآباد نیز بیشتر 
به علت حجم مبادالت کاالیی باال در زمره شهرهای سطوح فوقانی 
که از نظر دسترسی فیزیکی  سلسله مراتب شهری است. حال  آن 

)عامل راه( و برخورداری از خدمات شهری مزیت ویژه ای ندارد.
به طورکلی با توجه به ساختار شکلی زمین در استان فارس ناشی 
گــرس از شمال غرب استان تا مرکز و حاشیه  از امتداد رشته کوه زا
جنوبی بخش مرکزی استان و امتداد آن به سمت جنوب شرقی 
گرس  استان، نیمه شمالی استان و در باالی چین خوردگی های زا
ارتباطات پیوسته و قوی تری را در مقایسه با نیمه جنوبی استان 
ــفــاعــات یـــاد شـــده همچنین مــحــدودیــت هــای  دارنــــد. وجـــود ارت

زیرساختی در بخش حمل ونقل و ارتباطات را به همراه دارد.
اســتــان،  شهرهای  در  جمعیت  تــوزیــع  مــراتــب  سلسله  بــراســاس 
که شکاف در سطوح میانی شبکه شهری )شهرهای  مشخص شد 
حاضر،  تحقیق  بــراســاس  کــه  آن  حــال  دارد؛  وجـــود  دوم(  سطح 
کــه واجـــد ارتــبــاطــات و  خــوشــه هــای عملکردی اســتــخــراج شــدنــد 
فسا،  جــهــرم،  می باشند.  شــیــراز  شهر  بــا  توجهی  قــابــل  تعامالت 
مرودشت، کازرون، داراب و فیروزآباد از جمله کانون های مهم واجد 

ارتباطات با مرکز می باشند.
مقایسه سلسله مراتب جمعیتی و سلسله مراتب ارتباطات شهری 
می باشد.  توجهی  قابل  تفاوت های  و  شباهت ها  بیانگر  استان 
شهرهای  موقعیت  میان  نسبی  تناسب  در  شباهت  مهم ترین 
کارکردیشان )نقش آنها در سلسله مراتب  پرجمعیت استان و توان 
افتراق،  وجــوه  بارزترین  از  یکی  اســت.  استان(  شهری  ارتباطات 
ارتباطات  مراتب  سلسله  دوم  سطح  در  فیروزآباد  شهر  قرارگیری 
که این شهر در سال  شهری استان فارس است. این درحالی است 
1390 با جمعیت 64 هزار و 969 نفری در رتبه هفتم شهرهای استان 
انــدازه شهرها در زمره شهرهای  براساس تقسیم بندی  قرار دارد و 

میانی استان محسوب می شود.
تحلیل روند تغییرات شبکه شهری استان براساس شاخص های 
کشور  سرشماری  اخیر  دوره  در  تعادل  به  گرایش  بیانگر  جمعیتی 
کارکردی  شکاف های  بیانگر  حاضر  پژوهش  نتایج  اما  می باشد. 
تعادل های  عدم  رفع  راستای  در  استان  شهری  شبکه  در  موجود 

فضایی موجود در توزیع جمعیت است.
که براساس نتایج پژوهش حاضر می توان موقعیت  نکته آخر این 
شهرها را در ارتباط با سایر شهرهای مجاورش و وابستگی های آنها 
غ از جایگاهشان نسبت به شهر نخست )شیراز( بررسی نمود.  فار
کتفا نموده اند،  که تنها به شاخص جمعیت ا اما در پژوهش هایی 
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