
65
1393 تابستان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره یازدهم

ان
ایر

در 
اد 

بنی
ر_ 

شه
ق 

اط
 من

ن
عیی

ت

تعیین مناطق شهر_ بنیاد در ایران
مطالعه موردی: استان فارس

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  سمیرا یوسفیان1 - 
وحید مشفقی - دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر، تهران، ایران

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، ایران حمید محمدی - استادیار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

samira.yousefian03@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
گیر در مباحث برنامه ریزی منطقه ای و تجزیه وتحلیل  امروزه شهرنشینی منطقه محور به  عنوان پدیده ای در حال رشد و فرا
گفتمانی  ارائــه  در  بنیاد، سعی  تعیین مناطق شهر  فرایند  ارائــه  با هدف  پژوهش  این  اســت.  سیستم های شهری مطرح 
زیر  به سئواالت  پاسخ  پژوهش حاضر در پی  اساس  این  بر  دارد.  بنیاد  تبیین روش شناسایی مناطق شهر  و  واقع گرایانه 

می باشد:
1. چگونه می توان مناطق شهر بنیاد را تعیین نمود؟

کدم اند؟ 2. معیارها و شاخص های بومی تعیین مناطق شهر بنیاد 
کدم اند؟ 3. مناطق شهر بنیاد استان فارس 

از نظر فلسفه تحقیق، پژوهش شناختی حاضر در زمره پژوهش های اثبات گرایانه است و در آن از روش تحلیل داده های ثانویه 
کم جمعیت مناطق،  برای انجام تحلیل ها استفاده شده است. در نهایت با استفاده از شاخص های جمعیت شهرها، ترا
کم نقاط شهری مناطق، پیوند فیزیکی بین سکونتگاه ها، فاصله زمانی میان شهرها، وجود  شدت شهری شدن مناطق، ترا
کاالیی و مسافر میان شهرها و وابستگی خدماتی شهرها، به تعیین مناطق شهر بنیاد استان فارس پرداخته  جریان های 
شده است. بر مبنای این پژوهش، استان فارس دارای یک مجموعه شهری به مرکزیت شهر شیراز و پنج تجمع شهری آباده_ 
گراش_ الر و نیریز _ استهبان می باشد. بررسی الگوی ساختار فضایی، ساختار ارتباطی  کازرون _ نورآباد،  اقلید، فسا_جهرم، 
گراش  که مجموعه شهری شیراز و تجمع شهری الر _  و شاخص شدت شهری شدن این مناطق شهر بنیاد نشان می دهد 

کاماًل شهری برخوردارند. نسبت به سایر تجمع های شهری از  پتانسیل بیشتری برای شکل گیری منطقه ای 

کالنشهری، استان فارس. واژگان کلیدی: مناطق شهر _ بنیاد، تجمع شهری، مجموعه شهری، منطقه 
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شکل دهنده  فرایندهای  از  بازتعریفی  نمی باشند.   ... و  دوربـــرد 
در  فرایند  نوع  دو  وجود  بیانگر  شهری  سیستم های  به  نظامیابی 
.)Taylor, 2007: 2083( شکل گیری سیستم های شهری می باشند

روابط میان شهرها با حوزه نفوذشان و روابط خدماتی شهرهای 
که در مقیاس  مجاور و یا نزدیک به هم در زمره روابطی قرار می گیرند 
ناحیه ای تعریف می شوند. این روابط را می توان در تناظر با مدل 
بر وابستگی های  مکان مرکزی و مدل های سلسله مراتبی مبتنی 
 Schwanen et al, 2004:( دانست  مرکز  به  رو  خدماتی  اقتصادی_ 
بی مقیاس  و  شبکه ای  روابـــط  بــر  قــائــل  ــــط،  رواب دوم  ــوع  ن  .)313
میان شهرها و مناطق است. این فرایندها از غالب وابستگی های 
اقتصادی،  رقابت پذیری  بر  مبتنی  بیشتر  و  شده  ج  خــار خدماتی 
روابــط مکمل و  و  ــرد، جریان های اطالعات  اقتصادی دورب روابــط 
 Meijers, 2007: 247; Batten, 1995:( هم افزای مناطق می باشند

.)319; Reggiani & Rietveld, 2010: 1
 _ و شهر  با عنوان شهر _حومه ای3  ترتیب  به  رابطه ها  این  از  تیلور 
گفتنی است یک شهر یا یک منطقه شهری  منطقه ای4 یاد می کند. 
می تواند هر دو نوع روابط شهر _حومه ای و شهر _منطقه ای را دارا 
باشد. علی القاعده، رابطه های شهر _حومه ای محلی5و در سطوح 
پایین تری از نظامیابی مناطق تأثیرگذار است و رابطه های شهر _ 
منطقه ای جهانی6و در سطوح فوقانی نظام یابی مناطق تأثیرگذار 
ــدی زاده، 1383:  ــه م 111؛  حــاجــی پــور، 1388:  و  )زبــردســت  اســت 

.);25Taylor, 2006: 250;Taylor,2010: 2811-2812
بر این اساس اشکال مختلف مناطق شهر بنیاد متأثر از فرایندهای 
 Novak&Sykora, 2007:( می آید  وجــود  به  شده  تشریح  فضایی 
کلی می توان از سه عامل جمعیت، تعامالت میان  150 (. به  طور 
تعاریف  مشترک  فصل  عنوان  به   استقرارشان  موقعیت  و  شهرها 
مختلف از انواع مناطق شهر بنیاد نام برد. از نظر ساختار فضایی نیز 
کلی الگوی مناطق را می توان حاصل نشست منطقه مورد  به  طور 
مطالعه در صفحه  مختصاتی با محورهای مختصات "تک هسته ای 
انواع  نتیجه  در  دانست.  کنده"  پرا  _ یا"متمرکز  و  چندهسته ای"   _
کندگی و  بر اساس فرضیه های تمرکز _ پرا مناطق شناسایی شده 
 Meijers&( می گردند  هویت  احراز  هسته ای  _چند  هسته ای  تک 
Burger,2009:36(. جدول 1 انواع مناطق شهر بنیاد و تعاریفشان را 
که در جدول قابل مشاهده  به اختصار نشان می دهد. همان طور 
از  برخی  میان  زیـــادی  همپوشانی  یا  و  مفهومی  ک  اشــتــرا اســت، 

که عمدتًا ناشی از عوامل زیر می باشند: مفاهیم دیده می شود 
که برخی  1- انتزاعی یا حدسی بودن برخی مفاهیم، بدین ترتیب 
کمتر عینیت داشته باشند و بیشتر بر اساس  مفاهیم ممکن است 
کنونی و یا ایده پردازی صاحب نظران امر خلق  پیش بینی روندهای 

شده باشند.
2- تنوع موضع ظهور این پدیده ها، صاحب نظران را بر آن می دارد 

گیرند. کار  که عناوین متعددی را به 
تعابیر  ترجمه،  مختلف  فنون  و  زبانی  جابجایی های  و  تفاوت   -3
3 Town-ness
4 City-ness
5 Local
6 Global

1. مقدمه
نظام نوین سازمان یابی فضا بیش از پیش از فرایندهای سنتی خود 
الگوهای شکل گیری  از  که تنوعی  گونه ای  به   گرفته است.  فاصله 
مشاهده  قابل  متفاوت  کم وبیش  الزاماتی  و  ویژگی ها  با  مناطق 
این   .)39  :1391 مشفقی،  )Baily & Turok, 2001: 679؛  اســت 
گرایش های متأثر از "شهرنشینی_ منطقه  پدیده را می توان حاصل 
محور"دانست )مهدیزاده، 1383: 31(. روند فزاینده جهانی شدن، 
گسترش اراضی شهری ناشی از  اقتصاد جهانی و فرایندهای بیرونی 
کاهش یکنواخت هزینه های حمل ونقل و توزیع خدمات عمومی 
سبب شده است تا امروزه تعریف، تبیین و شناسایی انواع مناطق 
شهر بنیاد به  طور فزاینده در ادبیات برنامه ریزی منطقه ای مورد 
گیرد )Takatoshi, 1997: 333; zhang, 2013: 193(. علت  توجه قرار 
این امر، سطوح تمرکز شهری حاصل تعادل میان نیروهای رو به 
که  بیرون 1 و نیروهای تجمعی2 است. این درواقع فرایندی است 
جریان ها  و  عملکردها  جمعیت،  فعالیت ها،  تمرکز  آن  درنتیجه 
کندگی فضایی همراه  اتفاق می افتد و با قطبی شدن اجتماعی و پرا
است )Tabuchi, 1998: 333; bloom et al, 2008: 772(. ریشه این 
دست مطالعات و تحقیقات را می توان در جریان های منتسب به 
که در اوایل قرن بیستم شروع شد،  کالنشهری  حوزه منطقه گرایی 
 Henton, 2001: 391; Miller, 2002: 90; Basolo,2003:( دانست 
مناطق  سازمان یابی  نوین  نظام  گفت،  می توان  عبارتی  به   .)447
فراتر از طبقه بندی سنتی شهر مرکزی و حومه می گنجد و نیازمند 
که  بازتعریفی واقع گرایانه و عملیاتی است. واقع گرایانه از این حیث 
کنونی و روندهای پیِش روی نظام های  کننده فرایندهای  توجیه 
شناسایی،  قابلیت  که  حیث  ایــن  از  عملیاتی  و  باشد  منطقه ای 
تحدید و تثبیت نوع مناطق و از آن رهیافت، تعیین شخصیت هر 

نوع منطقه و برنامه ریزی برای آن را موجب شود.
پژوهش حاضر قصد دارد با در نظر داشتن هر دو ویژگی واقع گرایی و 
عملیاتی بودن، فرایندی برای شناسایی و تعیین محدوده مناطق 
شهر بنیاد در مقیاس استانی ارائه نماید. برای این منظور پس از 
مطالعه ادبیات نظری، اصطالحات رایج در مورد مناطق شهر بنیاد 
گرفته و سپس با توجه به ویژگی های شهرهای  کاوی قرار  مورد وا
استان  محتمل  و  ممکن  بنیاد  شهر  مناطق  نــوع  ــارس،  ف استان 
تشخیص داده شده و تعریفی دقیق از آنها ارائه می شود. در نهایت 
استان  بنیاد  تعیین محدوده مناطق شهر  و  به شناسایی  نسبت 
فارس اقدام شده و نتیجه با تقسیمات سیاسی منطبق شده است. 

2. مبانی نظری
گرفته در ارتباط با نظام یابی سیستم های شهری  مطالعات صورت 
با  نوین نظام یابی مناطق، دیگر  الگوهای  که  این دارد  از  حکایت 
کریستالر و الگوهای مبتنی بر مدل سنتی  فرایندهای مکان مرکزی 
 Krugman,1991: 483; Taylor,( مرکز _ پیرامون قابل تفسیر نیست
که این انگاره ها اساسًا قادر به توجیه فضای  286-283 :2010(. چرا
اقتصادی  جــریــان هــای  اطــالعــات،  جــریــان هــای  شامل  جریان ها 

1 Dispersion force
2 Agglomeration force
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که الزامًا تعبیر مشخصی از آن ارائه نشده و یا تعابیر  می توان یافت 
متفاوتی از آن ارائه شده است. از این رو برای  شناسایی و تعیین 
تدقیق  و  مفاهیم  تفسیر  شـــده،  ــه  ارائـ گــونــه هــای  مــحــدوده هــای 

شاخص های آنها ضروری می نماید. 

اصیل  معادلی  گاهی  دیگر،  عبارتی  به  می دهد.  شکل  را  متفاوتی 
برای یک اصطالح یا واژه در زبان مقصد نمی توان یافت. 

به همین دلیل در سطوح توضیحات جدول 1، مواردی مشاهده 
که داللت بر مقیاس های مختلفی از سطوح ناحیه ای تا  می شود 
مــواردی  همچنین  می نماید.  منطقه ای  کالن  حتی  و  منطقه ای 

جدول 1: اصطالحات اندام شناسی مناطق شهر بنیاد1

فرایند نظام یابی 
توضیحاتعنوان منطقه شهر بنیادسیستم

)City- ness( ی
شهر_حومه ا

کالنشهر
ابرشهر

“Metropolis”
“Mega city”

):Shumsky,1998:کالن( )اسدی و زبردست،1389به نقل از - مفهومی دوگانه )خرد و 
):hakim,2000:کم شدید مردم و فعالیت ها )اسدی و زبردست،1389به نقل از - ترا

- یک شهر مرکزی اصلی و پیرامون و اقمار وابسته آن )کاظمیان، 1383(
- نظام متمرکز شهر _ حومه ای )کاظمیان، 1383(

ک تعیین محدوده کالنشهرها: جمعیت شهر مرکزی و فاصله زمانی پیرامون آن )شکویی،  - مال
)Caves,2005 :1385: 199؛اسدی و زبردست،1389به نقل از

- باالترین مقیاس شهری

نـــــــــــاحـــــــــــیـــــــــــه 
کال نشهری

مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــه 
کالنشهری

“Metropolitan area”
“Metropolitan region”

)Shumsky,1998 :دارای یک شهر یا شهرهای متعدد )اسدی و زبردست، 1389 به نقل از -
کل اقتصادی یکپارچه )کاظمیان، 1383( - یک 

)Dickenson,1964 :شهر منطقه )اسدی و زبردست، 1389به نقل از -
- غلبه شهر مرکزی )مهدی زاده، 1383(

کم و سفرهای آونگی )صرافی، 1383(. - ترا

منظومه شهری
”Conurbation“مجموعه شهری

دارای  محدوده ای   _ مناطق  کالبدی  پیوستگی  زمینه های  وجــود  یا  کالبدی  پیوستگی   -
)Geddes, 1915 شخصیت شهری )مهدی زاده 1383: 19؛

- یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی مابین آن )شورای عالی،1388: 
)106

تجمع شهری
“Urban agglomeration”

“Town group”
“Standard Urban Area”

و  بــزرگ  شهر  چند  یا  یک  شهری_  مسکونی  کم  ترا سطح  با  جمعیتی  پیوسته  قلمروهای   -
Hutchi- :1389به نقل از کوچک )اسدی و زبردست ،تعدادی شهرها و شهرک ها و روستاهای 

)son,2009
- مراحل آغازین شکل گیری منطقه عملکردی شهری )اسدی و زبردست، 1389 به نقل از: 

)Ibid
.)Singh, 2014( با مجاورت نسبی )مجموعه ای از شهرها)کوچک و متوسط -

)City-ness( ی
شهر _حومه ا

)Town-ness(ی
شهر _ منطقه ا

مــنــطــقــه شــهــری 
عملکردی

مــنــطــقــه شــهــری 
چندهسته ای
شهر _ منطقه

“Functional urban region”
“Daily Urban Area”

“Polynucleated urban re-
gion”

“Polycentric urban region”
“Multicore city region”

“City region”

)Hall, 2001( نظام های شهری روزانه حاصل تجلی سفرهای روزانه آونگی -
- فعالیت های اقتصادی درون زا )مهدیزاده، 1383(

)Hall & Pain, 2006( وجود چندین شهر مرکزی در یک ناحیه مشخص -
)Pasione, 2001( به لحاظ تاریخی مستقل و به لحاظ سیاسی و اداری وابسته -

)Hall & Pain, 2006( عدم غلبه شهر مرکزی -
کال نشهر در مرکز )مهدی زاده،  الزام به وجود  کالنشهری بدون  - الگوی توسعه یافته منطقه 

)1383

)Town-ness(ی
شهر-منطقه ا

مگالوپلیس
”Megalopolis“)زنجیره شهری(

- بزرگ ترین مقیاس فضایی مناطق شهر بنیاد _ مجموعه ای غیر منفصل از شهرستان های 
)Pitzl, 2004 :کالنشهری )اسدی و زبردست، 1389 به نقل از

کارکردی منفصل )اسدی و زبردست،1389به  - نتیجه هم جواری فضایی شهر منطقه های 
)Parr, 2007; Pasione, 2001 :نقل از

- آستانه جمعیتی چند ده میلیونی )کاظمیان، 1383(

ابرشهر _ منطقه
)چندهسته ای(

“Mega city region”
“polycentric mega city re-

gion”

)Hall & Pain, 2006( حاصل توسعه فضایی شهر منطقه ها -
- پدیده ای غالبًا آسیایی )اسدی و زبردست، 1389(

- مگالوپلیس آسیایی )اسدی و زبردست، 1389(

-Mega region/ super re“ابر منطقه
gion or megas”

از:  نقل  زبردست،1389به  و  )اسدی  کالنشهری  نواحی  از  بزرگی  پیوند شبکه های  - حاصل 
) Hutchison,2009

- بازتعریف منطقه بندی مناطق بزرگ مقیاس بر اساس مجموعه ای از ویژگی های مشترکشان 
)Ibid(

که با تأسی از سایر منابع بیان شده، مباحثی به آن  1 ساختار اصلی این جدول از مقاله ای با عنوان "گونه شناسی مناطق شهر بنیاد" استخراج شده است 
اضافه شده است.
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از  که  جغرافیایی  است  محدوده ای  شهری  مجموعه  است.  کرده 
یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روستایی مابین 
که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی  آنها تشکیل یافته 
دارای یکپارچگی اقتصادی، اجتماعی و خدماتی بوده و الزم است 
شهرسازی  عالی  شورای  )دبیرخانه  باشد  یکپارچه  مدیریت  تحت 
گروه  سه  به  شهری  مجموعه های   .)106-109  :1388 معماری،  و 

مطابق جدول زیر طبقه بندی می شوند: 

جدول 2: انواع مجموعه شهری

 مجموعه
شهری میانی

جمعیت شهر مرکزی بین 200  تا 500 هزار 
نفر باشد

 مجموعه
شهری بزرگ

جمعیت شهر مرکزی بین 500 هزار تا یک 
میلیون نفر باشد

 منطقه
کالنشهری

جمعیت شهر مرکزی بیش از یک میلیون 
نفر باشد

مأخذ: دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، 1388: 109-106

به  صورت  باید  شهری  مجموعه  هر  مــحــدوده  تعریف،  ایــن  طبق 
نباید  مــحــدوده  ایــن  و  بــوده  پیوسته  هم  به  سرزمینی  واحــد  یک 
دارد،  قــرار  آن  در  شهری  مجموعه  مرکزی  شهر  که  استانی  مــرز  از 
تشکیل دهنده  سرزمینی  واحد  کوچک ترین  همچنین  رود.  فراتر 
مجموعه  مرکزی  شهر  هستند.  بخش ها  شهری،  مجموعه های 
است  شهری  مجموعه  محدوده  در  واقــع  شهر  بزرگ ترین  شهری 
جمعیت  نفر  هــزار   200 حداقل  کشور  سرشماری  آخرین  طبق  که 
با دو شهر دیگر  دارد و در محدوده  شعاع عملکردی خود حداقل 
باالیی دارد. محدوده  اقتصادی، اجتماعی و خدماتی  یکپارچگی 
کیلومتر یا حداقل 30  شعاع عملکردی یک شهر مرکزی حداقل 35 

دقیقه از نظر فاصله زمانی است. 

3. روش شناسی
در این پژوهش با بررسی تنوع اصطالحات مورد استفاده در زمینه 
در  مناطق  این گونه  شناسایی  برای  فرایندی  بنیاد،  شهر  مناطق 
کشور ارائه می شود. این تحقیق از نقطه نظر پارادایم های تحقیق، 
اثبات گرایانه و از نوع تحقیقات شناختی است. نوع روش تحقیق، 
تحلیل داده های ثانویه یا فرا تحلیل است)کیوی، 1391: 134-93(. 
همچنین اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق اسنادی جمع آوری 
بر اساس فرایند معرفی شده، مناطق شهر  شده است. در نهایت 
بنیاد استان فارس استخراج و تشریح شده است. در ادامه با توجه 
و  معیارها  مهم ترین  نظری،  مبانی  در  گرفته  صورت  مطالعات  به 
و  بنیاد8شناسایی شده  تعیین مناطق شهر  به  منظور  شاخص ها 

کاربست آنها  به  طور عملیاتی توضیح داده شده اند.  نحوه  
بررسی تحقیقات مرتبط نشان می دهد که، شاخص های مختلفی از 

8 با توجه به تعاریف ارائه شده در مبانی نظری و همچنین شناخت 
حاصل از استان فارس، تنها دو نوع انبوه شهری در استان قابل تشخیص 
است: مجموعه شهری و تجمع شهری. به همین منظور تنها این دو نوع 

گرفته اند. مناطق شهر بنیادمورد بحث قرار 

گونه  "تجمع شهری1" و "مجموعه  نظر به اینکه در پژوهش حاضر دو 
شهری2" در استان فارس شناسایی شده، در ادامه تعریف عملیاتی 

گونه تشریح می شود. این دو 
از  بــزرگــی  "گـــروه  مــعــادل  را   “Agglomeration” کمبریج،  فرهنگ 
در  اســت.  دانسته  شده اند“  آورده  هم  گرد  که  مختلف  چیزهای 
فرهنگ لغت دهخدا از ”تجمع“ به  عنوان ”گرد آمدن و جمع شدن“ 
شهری3است  گستره ای  شهری،  تجمع های  اســت.  شــده  تعبیر 
کانون های جمعیتی  و  اطرافش  و روستاهای  که شامل یک شهر 
الحاقی بیرونی4 آن و دو یا چند شهر از نظر فیزیکی نزدیک به هم 
 ،)OGs(بیرونی جمعیتی  کانون های  و  الحاقات  از  مراد  می باشد. 
یا  شهر  نزدیکی  در  که  می باشند  منفردی  جمعیتی  واحــدهــای 
زیرساختی  تأسیسات  نظر  از  و  می یابند  استقرار  مرکزی  شهرهای 
 .)Singh, 2014: 164( وابسته اند  شهرها  یا  شهر  آن  به  خدماتی  و 
ازجمله این کانون ها می توان به دهکده ها، کمپ های دانشگاهی، 
اردوگــاه هــای  و  پادگان ها  شهر،  از  مجزا  تجاری  یا  فعالیتی  نواحی 
گفت، تجمع های  کلی می توان  نظامی و .... اشاره نمود. به  طور 
در  که  روستاها  و  شهرها  از  مجموعه ای  از  اســت  عبارت  شهری 
مجاورت نسبی فضایی استقراریافته اند و در تعامل نسبی با یکدیگر 
کم نسبتًا باالیی دارند )مهندسین  قرار داشته و از نظر جمعیتی ترا

مشاور مآب، 1393(.
در این تعریف دو معیار اصلی موقعیت نسبی استقرار شهرها از نظر 
نزدیکی و مجاورت شهرها و جمعیت به  عنوان الزامات شکل گیری 
یک تجمع شهری بیان شده است. از نظر فاصله فیزیکی، تجمع 
که تعامالت اجتماعی _ اقتصادی میان  شهری در آستانه ای است 
کانون ها را ممکن می سازد و می توان پیش بینی نمود، در طی چند 
گرفت. این ارتباطات  کاماًل شهری شکل خواهد  دهه آتی ناحیه ای 
می تواند یکی از انواع رفت وآمدهای سنتی5 )رفت وآمدها از نواحی 
پیرامونی به شهر اصلی(، رفت وآمد مبادله ای6 )رفت وآمدها از شهر 
)رفت وآمد  ضربدری7  رفت وآمدهای  پیرامونی(،  نواحی  به  اصلی 
 Burger et( پیرامونی(باشد  نــواحــی  مختلف  بخش های  میان 
و  گرفته  فاصله  سنتی  روابــط  از  ارتباطات  هرچه   .)al,2011: 162
شهری  منطقه  دهــد،  نشان  بیشتری  گرایش  ضربدری  روابــط  به 
 Tate et al, 2005: 291-293; Burger et( پویاتری را نشان می دهد
al,2011: 163(. از نظر آستانه جمعیتی الزم برای شکل گیری یک 
نفر  از 20 هزار  نباید  کل جمعیت شهری محدوده  تجمع شهری، 

.)Sharma, 2012: 120( کمتر شود
کمبریج ”Conurbation” را به ترتیب معادل  همچنین در فرهنگ 
که  کوچک  " ناحیه ای شهری شامل جمعیتی زیاد با چندین شهر 
در حال رشد و اتصال به یکدیگر هستند." دانسته اند. فرهنگ لغت 
را به  عنوان "گرد آمده و جمع شده“ تعبیر  دهخدا نیز "مجموعه" 

1 Urban Agglomeration
2 Conurbation
3 Urban spread
4 Outgrowths(OGs)
5 Traditional commuting
6 Exchange commuting
7 Criss-cross commuting
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Density در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است.
 	 45 زمانی  فاصله  پژوهش  ایــن  در  یکدیگر:  از  شهرها  فاصله 

ک عمل بوده است. برای محاسبه فواصل شهرها از  دقیقه مال
منطق تحلیل شبکه ای7 در نرم افزار GIS استفاده شده است8. 

کـــز و  ــط مــتــقــابــل بــیــن مـــرا ــ ــعــامــالت و روابـ مــعــیــار ســـوم "ســطــح ت
 .)Davoudi, 2003: 986اندازه گیری ها"است )رستم پور، 1381: 55؛
هرچند تهیه اطالعات مورد نیاز این دسته تحلیل ها چه در جهان و 
 Davoudi, 2003: 986;( 9کشور با دشواری هایی همراه است چه در 

.) Green, 2007: 2085
شاخص ها، 	• این  محاسبه  منظور  به    : مسافر  و  کاالیی  پیوند 

گرفته  ک عمل قرار  میزان جابجا یی بار و مسافر بین شهرها مال
بنیاد  شهر  منطقه  یک  شهرهای  میان  تعامالت  شدت  اســت. 

بیانگر پویایی فضایی آن منطقه خواهد بود.
وابستگی های 	• و  ارتــبــاطــات  تشخیص  ــرای  ب خدماتی:  پیوند 

ــوع و شــعــاع خــدمــات رســانــی خــدمــات مــوجــود در  خــدمــاتــی، ن
می گیرد.  قــرار  ارزیــابــی  مــورد  شــده  شناسایی  مناطق  شهرهای 
زمینه های  خدمات،  از  شهرها  بــرخــورداری  نسبت  به  توجه  با 
وجود وابستگی های خدماتی شهرها تعیین می گردد. خدماتی 
گرفتند عبارتند از: خدمات  که در این تحلیل مورد استفاده قرار 
گردشگری _ تفریحی )شامل هتل و فضای سبز در مقیاس کالن(، 
خدمات حمل ونقل )شامل پایانه و فرودگاه(، خدمات درمانی 

)شامل بیمارستان( و خدمات آموزشی )شامل آموزش عالی(.
 Arcدر نهایت با روی هم گذاری الیه های پهنه ای10 فوق در نرم افزار
که بیشترین پتانسیل را دارند، مشخص شده  GIS محدوده هایی 
است. سپس در محدوده های شناسایی شده پارامترهای آستانه 
جمعیتی بیان شده برای شهر مرکزی و وجود راه و تعامالت بین 
شهرها، بررسی شده و مجموعه ها و تجمع های شهری استخراج 
شهر  مناطق  سیاسی  مــرز  تدقیق  منظور  به   نهایت  در  گردیدند. 
که شهرهای استخراج شده در آن ها  بنیاد، تمامی دهستان هایی 
گرفته اند، جزو محدوده  مناطق شهر بنیاد به  حساب آمده اند. قرار 

4. قلمرو پژوهش
کیلومترمربع،  و778  122هـــزار  معادل  مساحتی  با  فــارس  استان 
تقسیمات  آخرین  اساس  بر  کشور است.  پهناور  استان  چهارمین 
به 29 شهرستان، 102 شهر،  فارس  استان  کشوری )سال 1393(، 
84 بخش و 205 دهستان تقسیم شده است. جمعیت این استان 
طبق سرشماری جمعیتی سال 1390 مرکز آمار ایران معادل چهار 

7 Net work Analysis
8 برای آشنایی با نحوه محاسبه فاصله زمانی میان شهرها، نگاه شود 

کشور، 1385. به راهنمای آمایش استان های 
9 سازمان حمل ونقل و راهداری جاده اطالعات تعداد سفر، مسافر و 
کانون های جمعیتی را  کاالهای جابجا شده میان  همچنین تعداد و وزن 
گفتنی است این اطالعات تنها جابجایی های صورت  استخراج می نماید. 
گرفته از طریق پایانه های بار و مسافر را شامل می شود، در صورتی که حجم 
از تعامالت میان شهرها به خصوص در فواصل نزدیک به  قابل توجهی 

صورت غیررسمی صورت می گیرد.
10 Polygon

جمله شاخص های نزدیکی1، توپولوژیکی2، مجاورت3، اجتماعی_
فرم  جمعیت،  طبیعی،  ویژگی های  سیاست گذاری5،  اقتصادی4، 
کار و نفوذپذیری6 برای تعیین مناطق شهر بنیاد  تاریخی، نیروی 
 Zhang, 2013: 194; Palivos & Wang,( ک عمل قرار گرفته است مال
Geri et al, 2010: 379; Tate et al, 2005: 290-293 ;648 :1996(. در 
کید غالب مطالعات مرتبط  که مورد تأ این پژوهش سه زمینه اصلی 

گرفته است. بوده، مدنظر قرار 
متعدد  تعاریفی  هرچند  اســت.  شهری  جمعیت  معیار  نخستین 
مناطق  این گونه  شکل گیری  بــرای  نیاز  مــورد  جمعیتی  آستانه  از 
اصل  عنوان  به   جمعیتی  کم  مترا پهنه های  وجــود  اما  شده  بیان 
)کاظمیان،  است  مطرح  مناطق  این گونه  شکل گیری  انکارناپذیر 

.)44-41 :1383
تمرکز جمعیت: برای محاسبه  این معیار از سه شاخص جمعیت 	•

شدن  شهری  میزان  و  جمعیتی  کم  ترا شهری،  سکونتگاه های 
سکونتگاه ها استفاده شده است.

جمعیت سکونتگاه های شهری: آستانه جمعیت شهر مرکزی 	•
برای مجموعه شهری200 هزار نفر و برای شهر اصلی تجمع های 

شهری 50 هزار نفر است.
شاخص میزان شهری شدن سکونتگاه ها: این شاخص شدت 	•

گرایش به شهری شدن را درگذر زمان می سنجد. فرمول زیر نحوه  
محاسبه  این شاخص را نشان می دهد:

     
 شدت شهری شدن             

 P2 میانگین جمعیت در هر سلول در سال مبدأ و P1 در این فرمول
میانگین جمعیت در هر سلول در سال مقصد است. حاصل این 
که هرچه نتیجه به عدد  فرمول عددی بین یک تا منفی یک است 
صفر  حاصل  چنانچه  بیشتر،  شدن  شهری  شدت  نزدیک تر،  یک 
گر  باشد، یعنی تغییری درروند شهری شدن ایجاد نشده است و ا
به عدد منفی یک نزدیک تر باشد، یعنی شدت شهری شدن درگذر 
گفتنی است این شاخص در شناسایی  کوچک  شده است.  زمان 
مناطق شهر بنیاد مؤثر نمی باشد بلکه در تحلیل ابعاد شکل گیری 

مناطق دارای اهمیت است.
رفت وآمد  منطقی  فاصله  آنچه  و  منطقی“  ”مجاورت  دوم  معیار 
تا  زمانی 30  بازه  کلی دامنه ای در  به  طور  به نظر می رسد، است. 
کید نظریه پردازان مختلف  کیلومتر مورد تأ تا 120  60 دقیقه  و 30 
 Baily & Turok, 2001; Batty, 2001; بوده است )صرافی، 1379؛

.)Batten, 1995; Kloosterman & Musterd, 2001
چه  هر  درواقــع  شاخص  این  طبق  شهری:  سکونتگاه های  کم  ترا
کم  ترا باشد،  بیشتر  زمین  واحــد  در  شهری  سکونتگاه های  تعداد 
پتانسیل بیشتری برای تشکیل  باالتر و درنتیجه سطح مورد نظر 
مناطق شهر بنیاد را دارا است. برای محاسبه این شاخص از تابع 

1 Proximity
2 Topological
3 Neighbourhood
4 Socioeconomic
5 Policy Guidance
6 Imperviousness
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قابل  شهری  تجمع های  بالقوه  مکان های  به  عنوان  محدوده ها 
شناسایی می باشند.

کم سکونتگاه های شهری در استان بررسی می گردد.  گام دوم ترا در 
کمی استان فارس را نشان می دهد. تصویر 2 زیر پهنه های ترا

 

کم سکونتگاه های شهری سال 1393 تصویر2: ترا
گام های نخست  نتایج  انــدازی  گام ســوم، نسبت به روی هم  در 
به  که هم  این اساس محدوده هایی  بر  اقــدام شده است.  و دوم 
تجمع  بــرای  سکونتگاهی  کم  ترا لحاظ  به  هم  و  جمعیتی  لحاظ 
شهری شرایط نسبتًا مناسبی دارند، شامل شهرهای فسا_جهرم، 
نــیــریــز_ استهبان  نــورآبــاد و  کــــازرون_  گـــراش،  اقــلــیــد، الر_  ــاده_  ــ آب

می شود)تصویر3(. 
کنترلی چون جمعیت  در ادامه تالش می شود به تشریح معیارهای 
شهرهای اصلی، فاصله و تعامالت در هریک از محدوده های تعیین 
شده پرداخته شود تا از آن طریق نسبت به تثبیت و یا حذف آن 

گردد. محدوده اقدام 

تصویر3: تجمع ها و مجموعه شهری سال 1393
الف_ مجموعه شهری شیراز:

که در شعاع 35  طبق قانون مصوب مجموعه شهری، شهرهایی 
کیلومتری یا در فاصله  زمانی 30 دقیقه ای شهر مرکزی قرار گرفته اند، 
محاسبات  به  توجه  با  می آیند.  به  حساب  شهری  مجموعه  جزو 
لپویی  و  صدرا  شهر  زرقــان،  زنیان،  خانه  شهرهای  گرفته،  صورت 

که سه میلیون و 137 هزار  میلیون و 596 هزار و 658 نفر می باشد 
و 494 نفر در نقاط شهری و یک میلیون و 463 هزار و 231 نفر در 
شیراز  شهر  فــارس،  استان  مرکز  می کنند.  زندگی  روستایی  نقاط 
که بر اساس سرشماری جمعیتی سال 1390مرکز آمار ایران،  است 
یک میلیون و 460 هزار و 665 نفر جمعیت داشته و ششمین شهر 
پرجمعیت  ایران و نخستین شهر پرجمعیت استان می باشد. پس 
که به لحاظ  گرفته اند  از شیراز شهرهای مرودشت، جهرم و فسا قرار 

جمعیتی فاصله  زیادی با شهر نخست دارند.

5. یافته های تحقیق
با توجه به فرایند ارائه شده در بخش روش شناسی، در این بخش 
به  می شود.  پرداخته  فــارس  استان  بنیاد  شهر  مناطق  تعیین  به 
 منظور حصول شناخت در زمینه  تمرکز جمعیت در سطح استان، 
کم جمعیتی استان و شدت شهری  نقشه های جمعیت شهرها، ترا
شدن سکونتگاه ها تهیه شده است. با توجه به نتایج خروجی ها 
تنها شهر شیراز با جمعیتی معادل یک میلیون و 460 هزار و 665 
نفر، در دسته  شهرهای باالی 200 هزار نفر قرار می گیرد و پتانسیل 
که این شهر،  تشکیل مجموعه شهری را دارا می باشد. از آنجایی 
و  شده  محسوب  کالنشهر  دارد،  نفر  میلیون  یک  بــاالی  جمعیتی 
در ارتباط با شهرهای اطراف خود )در صورت وجود سایر شروط(، 
تشکیل  را  شــیــراز(  کالنشهری  )منطقه   شــیــراز  شــهــری  مجموعه 

می دهند. 

کم جمعیتی سال 1393 تصویر1: ترا

کم جمعیتی در اطراف  که در تصویر 1 مشخص است، ترا همان  طور 
شیراز نسبت به سایر نقاط استان بسیار زیاد بوده )باالی 25 نفر در 
هکتار تا 53 نفر در هکتار( است. سایر شهرهای پرجمعیت استان 
اختالفی  با  که  می شود  فسا  و  جهرم  مرودشت،  شهرهای  شامل 
فاحش با شهر نخست استان )شیراز( در رتبه  دوم، سوم و چهارم 
کازرون،  گرفته و جمعیتی باالی صد هزار نفر دارند. شهر های  قرار 
آباده، نورآباد و نیریز با جمعیتی بین پنجاه  الر، فیروزآباد، داراب، 
کم  تا صد هزار در رتبه های بعدی جمعیتی قرار دارند. در نقشه  ترا
کم جمعیتی باال )10 تا  که دارای ترا جمعیتی غالب محدوده هایی 
این  می شوند.  شامل  را  شهرها  این  می باشند،  هکتار(  در  نفر   25
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ب_ تجمع شهری فسا_جهرم:
شهرهای فسا_جهرم از مهم ترین شهرهای استان فارس می باشند 
که پس از شیراز و مرودشت در رتبه های بعدی به لحاظ جمعیتی 
قرار دارند. نوبندگان، زاهدشهر، قطب آباد و میانشهر سایر شهرهایی 
گراف فاصله   گرفته اند. در زیر  که در نزدیکی این دو شهر قرار  هستند 
زمانی و مکانی شهرهای واقع در تجمع شهری از دو شهر اصلی فسا 
کیلومتری از  و جهرم ارائه شده است. دو شهر اصلی در فاصله 89 
که این مسافت در حدود یک ساعت طی می شود.  هم قرار دارند 
که به دلیل قرارگیری شهرهای قطب آباد  البته الزم به توضیح است 
و زاهد شهر در میان دو شهر اصلی، حداقل فاصله  مورد نظر صادق 

خواهد بود. 

تصویر6: فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری فسا_جهرم برحسب 
دقیقه - نگارندگان

می دهد،  نشان  جهرم  و  فسا  شهرهای  میان  جریانات  بــررســی 
در سال 1390 درمجموع 59 هزار و 683 مسافر بین این دو شهر 
جابجا شده اند. 27 هزار و 731 نفر نیز میزان جابجایی مسافر در 
سایر شهرهای تجمع شهری با یکدیگر و با دو شهر اصلی می باشد. 
میزان جابجایی بار بین دو شهر اصلی 711 تریلر و در سایر شهرها 

875 تریلر است.

تصویر7: شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری فسا_جهرم - 
نگارندگان

دارای این شرایط می باشند. اما با توجه به لزوم بررسی سایر عوامل 
مهم چون جمعیت و نقش شهرهای اطراف و میزان ارتباط آنها با 
کوار نیز جزو مجموعه  شهر مرکزی، شهرهای داریــان، مرودشت و 
دوم  شهر  عنوان  به   مــرودشــت  شهر  می آیند.  حساب  به   شهری 
استان با جمعیت 138 هزار و 649 نفر در فاصله 32 دقیقه ای شیراز 
کاماًل با شیراز در تعامل می باشد.  قرار دارد و به لحاظ عملکردی 
کوار نیز با جمعیت 26 هزار و 342 نفر در تعامل با شهر مرکزی  شهر 

در فاصله  40 دقیقه ای آن قرار دارد. 

برحسب  شیراز  شهری  مجموعه  شهرهای  زمانی  فاصله  تصویر4: 
دقیقه- نگارندگان

در ارتباط با تعامالت میان شهرهای این مجموعه شهری طبق آمار 
کشور، 69 هزار  سال 1390 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
و 153 تریلر از شیراز به شهرهای مجموعه شهری و 50 هزار و 297 
ارتباط  در  شده اند.  شیراز  وارد  شهری  مجموعه  شهرهای  از  تریلر 
گفت یک میلیون و 657 هزار و 304  باید  نیز  با جابجایی مسافر 
مسافر از شیراز به شهرهای مجموعه شهری و دو میلیون و 458 
هزار و 205 مسافر از شهرهای مجموعه شهری وارد شیراز شده اند، 
یعنی درمجموع در شهر شیراز طی سال 1390، چهار میلیون و 115 
هزار و 509 نفر جابجایی مسافر وجود داشته است. با توجه به این 
مجموعه  شهرهای  بین  عملکردی  شدید  پیوند  وجود  اطالعات، 

کاماًل مشهود است.  شهری با شهر مرکزی )شیراز( 

 - شیراز  شهری  مجموعه  شهرهای  خدماتی  روابــط  شدت  تصویر5: 
نگارندگان
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گراش -  تصویر 11: شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری الر_ 
نگارندگان

کازرون_نورآباد:  ث_ تجمع شهری 
کازرون_ نورآباد به لحاظ جمعیتی در رتبه های پنجم و  شهرهای 
این دو شهر، شهرهای  کنار  قرار دارنــد. در  دهم شهرهای استان 
این  در  ــودان  ن و  مصیری  تخته،  کنار  قائمیه،  خــومــه زار،  خشت، 
کیلومتر فاصله دارند  گرفته اند. دو شهر اصلی از هم 61  تجمع قرار 
گفتنی است  که این مسافت در حدود 41 دقیقه طی می شود. البته 
که شهرهای قائمیه و خومه زار به  عنوان شهرهای واسط در میان 
کیلومتری بین  گرفته اند و فاصله  سی  دو شهر اصلی این تجمع قرار 
شهرها رعایت شده است. در این تجمع شهری هفت هزار و 209 
نورآباد جریان  کــازرون و  تریلر میان شهرهای  نفر و سه هزار و 115 

داشته اند. 

ــازرون_ ــ ــ ک ــانـــی شــهــرهــای تــجــمــع شـــهـــری  تــصــویــر 12: فــاصــلــه زمـ
نورآبادبرحسب دقیقه - نگارندگان

کــازرون_ شهری  تجمع  شهرهای  خدماتی  روابــط  شدت   :13 تصویر 
نورآباد- نگارندگان

پ_ تجمع شهری آباده_اقلید:
این  در  واقـــع  شهرهای  سایر  ســورمــق  بهمن،  صــغــاد،  شهرهای 
قرار  اصلی  شهرهای  از  کمی  فاصله   در  که  هستند  تجمع شهری 
که این  کیلومتری هم قرار دارند  دارند. دو شهر اصلی در فاصله 44 
مسافت در حدود 30 دقیقه طی می شود. شهرهای صغاد و بهمن 
فاصله 20  در  و شهر سورمق  آبــاده  از شهر  فاصله 15 دقیقه ای  در 

دقیقه ای از هر دو شهر اصلی در مرکز تجمع شهری قرار دارد. 

تصویر 8: فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری آباده_ اقلید برحسب 
دقیقه -نگارندگان

که در سال 1390 درمجموع  گفت  در تجمع شهری آباده_ اقلید باید 
127 هزار و 725 مسافر بین این دو شهر جابجا شده اند. 1000 نفر نیز 
میزان جابجایی مسافر در سایر شهرهای تجمع شهری با یکدیگر 
و با دو شهر اصلی می باشد. میزان جابجایی بار بین دو شهر اصلی 

755 تریلر و در سایر شهرها هفت هزار و 654 تریلر است.

تصویر 9: شدت روابط خدماتی شهرهای تجمع شهری آباده_ اقلید 
- نگارندگان

گراش ت_ تجمع شهری الر_ 
شهری  تجمع  ایــن  شهرهای  سایر  لطیفی  و  خــور  اوز،  شهرهای 
کیلومتری از هم قرار دارند  می باشند. دو شهر اصلی در فاصله 19 
که این مسافت در حدود 13 دقیقه طی می شود. میزان مسافر و 
گراش_ الر 24 هزار و 304 نفر و  بار جابجا شده در بین تجمع شهری 

هزار و 643 تریلر بوده است.

گراش برحسب  تصویر 10: فاصله زمانی شهرهای تجمع شهری الر_ 
دقیقه - نگارندگان
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می دارد  بیان  شهری  محدوده های  خدماتی  جریان های  تحلیل 
اصلی  شهرهای  با  فرعی تر  شهرهای  بین  ارتــبــاط  به  طورکلی  که 
کم می باشد. علت این  شدید و ارتباط شهرهای اصلی با یکدیگر 
که منجر  بزرگ تر می باشد  امر تمرکز خدمات اصلی تر در شهرهای 
بررسی  می شود.  آ نها  خدمت  از  کوچک تر  شهرهای  استفاده  به 
الگوی فضایی_ عملکردی و ساختار ارتباطی این محدوده ها نشان 
کاماًل تک مرکزی دارد.  که مجموعه شهری شیراز نظامی  می دهد 
مرکزیت  به  شعاعی  ساختاری  ارتباطی،  شبکه  نظر  از  همچنین 
شهر شیراز مشاهده می شود. این الگوی استقرار نقاط نسبت به 
را  شیراز  شهری  مجموع  در  موجود  مرکز  به  رو  فرایندهای  نیز  هم 
تشدید می نماید. در مورد تجمع های شهری استان فارس، الگوی 
گرفته و  فضایی تمامی تجمع ها از ساختارهای تک مرکزی فاصله 
به ساختارهایی خوشه ای یا چندمرکزی متمایل شده اند. از سویی 
معابر  شبکه  امــتــداد  در  خطی  به  صــورت  تجمع ها  تمامی  دیگر، 
اصلی استقرار یافته اند. خطی بودن ساختار ارتباطی مانع گسترش 
کالبدی بیش از حد این تجمع های شهری می شود. زیرا با فاصله 

ج_ تجمع شهری نیریز_ استهبان:
ارتباط بین شهرهای اصلی این تجمع شهری از طریق راه اصلی و 
کنار این دو  در سایر شهرها از طریق راه های فرعی برقرار می شود. در 
شهر، شهرهای ایج، قرهبالغ و ششده نیز می توانند جزو پهنه تجمع 

شهری قرار بگیرند. 
کیلومتر،  فاصله شهرهای اصلی این تجمع شهری، از یکدیگر 45 
معادل 32 دقیقه است. بررسی جریان بار و مسافر میان شهرهای 
کاال و  نیریز و استهبان بیانگر وجود ارتباطی معادل هزار و 190 تریلر 

225 مسافر میان این دو شهر می باشد.
صورت  مطالعات  به  توجه  با  گفت،  باید  نهایی  جمع بندی  در 
می گردند.  تثبیت  شــده،  شناسایی  محدوده های  تمامی  گرفته، 
بر این اساس در استان فارس یک مجموعه شهری از نوع منطقه  
بررسی  با  اســت.  شده  شناسایی  شهری  تجمع  پنج  و  کالنشهری 
گونه های شناسایی شده، مشخص  ویژگی های جمعیتی هریک از 
که از لحاظ جمعیتی، این مناطق با تعاریف ارائه شده در  می شود 

مبانی نظری انطباق دارد.

جدول 3: ویژگی های توصیفی مناطق شهر بنیاد استان فارس - مرکز آمار ایران، نگارندگان

جمعیت )سال 1390( تعداد سکونتگاه )سال 1390( تعداد 
دهستان

جمعیت 
شهر 

نخست
نام شهرستان ها  نام مناطق شهر

بنیاد

جمع روستایی شهری آبادی شهر

1969162 254718 1714444 265 8 19 1460665
 شیراز، مرودشت،

 کوار، سپیدان،
سروستان

مجموعه شهری 
شیراز

318128 74775 243353 132 6 8 114108 فسا، جهرم تجمع شهری 
فسا_جهرم

139224 16995 122229 29 5 4 55758 آباده، اقلید تجمع شهری 
آباده_ اقلید

154047 22112 131935 28 5 3 65451 گراش الرستان،  تجمع شهری الر_ 
گراش

297005 97144 199861 280 8 12 89685 کازرون، ممسنی و 
رستم

تجمع شهری 
کازرون_ نورآباد

138415 35977 102438 157 5 4 50291 نیریز، استهبان، فسا  تجمع شهری
نیریز_ استهبان

 _ نیریز  شهری  تجمع  شهرهای  خدماتی  روابـــط  شــدت   :15 تصویر 
استهبان - نگارندگان

استهبان   _ نیریز  شهری  تجمع  شهرهای  زمانی  فاصله   :14 تصویر 
برحسب دقیقه - نگارندگان
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الزامات  منطقه ای  سکونتگاهی  نظام  جدید  اشکال  این  ــد.  دارن
رو شناسایی  این  از  را می طلبند.  فضایی_ عملکردی خاص خود 
در  می نماید.  اجتناب ناپذیر  آنها  نوع  تعیین  و  بنیاد  شهر  مناطق 
دسته بندی های  و  تعابیر  جهان،  منطقه ای  برنامه ریزی  ادبیات 
ابتدا  مقاله  ــن  ای در  اســـت.  ــده  ش ارائـــه  مناطق  ــن  ای از  متفاوتی 
گونه شناسی و تبارشناسی مناطق شهر بنیاد بررسی شده و سپس 
اقدام  کشور  فضایی  نظام  در  مفاهیم  این  بومی سازی  به  نسبت 
بنیاد تجمع  نــوع منطقه شهر  ــاس چهار  اس ایــن  بــر  ــت.  اس شــده 
شهری، مجموعه شهری میانی، مجموعه شهری بزرگ و منطقه 
کالنشهری معرفی شده است. برای شناسایی مناطق شهر بنیاد، 
شش شاخص جمعیت، موقعیت استقرار نقاط، پیوندهای فیزیکی 
وابستگی  و  نقاط  میان  مسافر  و  کاالیی  پیوندهای  نقاط،  میان 
در  اســت.  گرفته  قــرار  سنجش  مــورد  نقاط  )خدماتی(  عملکردی 
نظری  مبانی  و  فــارس  استان  بر  کم  حا شرایط  به  توجه  با  نهایت 
مطالعه شده، دو نوع منطقه شهر بنیاد )یک مجموعه شهری و پنج 
که هر یک رویکرد تحلیلی  تجمع شهری( در استان شناسایی شد 
مشابه در عین حال مجزایی را طلب می کنند. این مناطق عبارتند 
از: مجموعه شهری شیراز و تجمع های شهری فسا_جهرم، آباده_ 

کازرون_ نورآباد و نیریز_ استهبان.  گراش،  اقلید، الر_ 
بررسی  به  مناطق  از  هریک  در  گرفته  صــورت  تفصیلی  مطالعات 
الگوی ساختار فضایی، ساختار ارتباطی و شاخص شدت شهری 
نتیجه مــی شــود، مجموعه  اســاس  ایــن  بر  شــدن پرداخته اســت. 
گراش_ الر بیشترین پتانسیل را برای  شهری شیراز و تجمع شهری 
کاماًل شهری شده دارا هستند. مجموعه  تبدیل شدن به مناطقی 
شهری شیراز دارای الگوی فضایی_ عملکردی تک مرکزی و ساختار 
ارتباطی شعاعی به مرکزیت مسلط شهر شیراز است. همچنین دو 
کوار نیز در این مجموعه  مرکز شهرستان )به جز شیراز( مرودشت و 

6. نتیجه گیری
مناطق شهر بنیاد، تمرکزی از شهرها و کانون های جمعیتی می باشد 
که زمینه های مشترکی با یکدیگر داشته و به هم وابسته اند )از نوع 
این  فضایی(.  و  کــارکــردی  اقتصادی،  اجتماعی،  وابستگی های 
مکملی  زمینه های  بتوان  که  می شود  سبب  مشترک  ویژگی های 
و البته با هدف گذاری واحد را برای آنها متصور شد. پس می توان 
گفت، مناطق شهر بنیاد، به دو طریق می توانند نظام سکونتگاهی 
گر تصمیم سازان و تصمیم گیران  ا را تحت تأثیر قرار دهند.  مناطق 
این گونه مناطق را به عنوان فرصت تلقی نمایند و در جهت هدایت 
فرایندهای شکل دهنده به این گونه مناطق برآیند، می توان شاهد 
ظهور زیرمجموعه های منسجم کارکردی در نظام سکونتگاهی بود. 
گونه مناطق منجر به شکل گیری منطقه  اشکال توسعه یافته این 
عملکردی روزانــه، نظام متعادل شبکه ای و تخصص یابی مناطق 
کل اقتصادی یکپارچه می شود. از سویی دیگر، عدم  در قالب یک 
کافی به این پدیده ها و منفرد دانستن هریک از سکونتگاه ها،  توجه 
کارکردی و تفرق مدیریتی و در نتیجه  سبب شکل گیری تناقضات 
ک  که وجوه اشترا اختالط در سیستم منطقه می گردد. بدین شرح 
میان سکونتگاه ها منجر به عدم تعادل در سیستم، تمرکز فضایی، 
احتمالی  کارکردی  تناقضات  علت  )به  مناطق  تخصص یابی  عدم 
می شود.   ... و  یکدیگر(  از  مجاور  سکونتگاه های  حمایت  عدم  و 
به تعبیری اقتصادی و البته تمثیلی می توان از حالت نخست به 
که شامل صرفه جویی های هم  عنوان صرفه های ناشی از تجمع _ 
مکانی، مقیاس و شهری شدن می باشد_ و از حالت دوم به عنوان 
به  مربوط  هزینه های  افزایش  جمله  از   _ مقیاس  بی صرفگی های 
خدمات عمومی، زیرساخت ها، ازدحام و ظهور فعالیت های مشابه 

و موازی ها به جای فعالیت های مکمل و تخصصی_ یاد می شود.
گونه های مناطق شهر بنیاد، ساختارهای متفاوتی  انواع متفاوت 

عبارتی  به  را نشان می دهد.  بنیاد  شکل گیری محدوده های شهر 
دیگر بزرگ تر بودن اندازه این شاخص برای این محدوده ها بیانگر 
کاماًل شهری است. با  پتانسیل این مناطق در شکل گیری نواحی 
مداقه در موضوع مشخص می شود هر دو منطقه یاد شده ساختار 
آغازین  کننده مراحل  توجیه  بالتبع  که  دارنــد  فضایی تک مرکزی 

توسعه منطقه ای و بر اساس فرایندهای رو به مرکز است.

افزایش  فزاینده ای  به  طور  کز، هزینه های حمل ونقل  از مرا گرفتن 
می یابد.

مورد  فوق  مجموعه های  در  شدن  شهری  شدت  شاخص  آخر  در 
اســـاس مــشــاهــده مــی شــود،  ایــن  بــر  اســـت.  گرفته  ــرار  قـ محاسبه 
شده  شناسایی  محدوده های  در  شدن  شهری  شدت  بیشترین 
گراش و مجموعه شهری شیراز  به ترتیب برای  تجمع شهری الر_ 
گرایش نسبی،  کید است، این شاخص  اتفاق افتاده است. الزم به تأ

جدول 4: ویژگی های ساختاری مناطق شهر_ بنیاد - نگارندگان

شدت شهری شدن )درصد(ساختار ارتباطیساختار فضایینام مناطق شهر بنیاد

30شعاعیتک مرکزی )به مرکزیت مسلط شیراز(مجموعه شهری شیراز

21خطیچندمرکزی)دو مرکز اصلی جهرم و فسا(تجمع شهری فسا_جهرم

15خطیچندمرکزی)دو مرکز آباده و اقلید(تجمع شهری آباده_ اقلید

گراش 32خطیتک مرکزی )با مرکزیت الر(تجمع شهری الر_ 

کازرون_ تجمع شهری 
نورآباد

ساختار بینابینی تک مرکزی_خوشه ای )کازرون مرکز 
21خطیاصلی و نورآباد مرکز فرعی(

تجمع شهری نیریز_
استهبان

ساختار بینابینی خوشه ای_ چندمرکزی )به مرکزیت 
23خطیاستهبان و نیریز(
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شهری قرار دارند. شدت زیاد شهری شدن و تسلط فزاینده شهر 
گواهی بر وجود روابط یک جانبه و مرکز_ پیرامونی  شیراز بر اطراف، 
از این رو ضرورت در پیش  کم شهری می باشد.  در این پهنه مترا
کاهش وابستگی در امکانات و خدمات  گرفتن سیاست هایی برای 
کوار با شیراز  پایه و همچنین سفرهای خانه_ مبنا میان مرودشت و 
می تواند  شیراز  کنار  در  شهرها  این  به  کارکردی  نقشه ای  القای  و 
به  گــردد.  شیراز  شهری  مجموعه  ساختار  توسعه  و  تقویت  باعث 
گراش_ الر نیز ساختاری تک مرکزی با  طریقی مشابه تجمع شهری 
که راهکارهایی مشابه با مجموعه  شدت باالی شهری شدن دارد 
گراش در  کارکردی به شهر  القای نقش  را می طلبد.  شهری شیراز 
کنار شهر الر می تواند زمینه ساز بهبود ساختار فضایی _ عملکردی 
کازرون _ نورآباد با ساختار  این تجمع شهری شود. تجمع شهری 
بینابینی تک مرکزی _ خوشه ای نیازمند تقویت بیشتر شهر نورآباد 
می باشد تا بدین ترتیب به ساختار چند مرکزی تغییر یابد. همچنین 
تجمع  شهرهای  خطی  استقرار  و  شهر  دو  ایــن  اهمیت  دلیل  به 
شهری نام برده، تقویت شبکه ارتباطی میان شهرها از دیگر موارد 

مهم می باشد.
با توجه به  اقلید  ــاده _  آب در مــورد دو تجمع شهری فسا _ جهرم و 
بــه نسبت  و  اصــلــی  و وجـــود دو شهر  مــرکــزی  ســاخــتــارهــای چند 
هم مرتبه )از نظر سلسله مراتب نظام سکونتگاهی استان( در آ نها، 
)هم افزایی(  سینرژی  از  بهره مندی  و  مکمل  زمینه های  تقویت 
با  نکات  از  تجمع ها  ایــن  اصلی  شهر  دو  شــدن  تخصصی  از  ناشی 
گیرد.  قرار  توجه  باید در سیاست گذاری ها مورد  که  اهمیت است 
همچنین تقویت ارتباط فیزیکی میان شهرهای اصلی این تجمع ها 
گیرد. این نکته در مورد تجمع شهری فسا_ جهرم  باید مدنظر قرار 

اهمیت دوچندان می یابد.
خوشه ای_ بینابینی  ساختار  با  استهبان   _ نی ریز  شهری  تجمع 
ــارس اســت.  کــوچــک تــریــن تجمع شــهــری اســتــان فـ چــنــدمــرکــزی 
ساختار خوشه ای_ چند مرکزی این تجمع شهری به دلیل توسعه 
یافتگی این تجمع شهری نمی باشد بلکه به دلیل وجود شهرهایی 
مرکزی  فاقد  شهری  تجمع  این  که  طوری   به  می باشد.  هم مرتبه 
کوچک می باشد.  مسلط بوده و شامل دو شهر میانی و سه شهر 
یکپارچه  بارگذاری  به  توجه  شهری،  تجمع  این  توسعه  فرایند  در 
خدمات شهری در تمامی شهرهای این تجمع و همچنین تقویت 

شبکه راه های میان تمامی شهرهای ضروری می نماید.
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