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Aims This study examines the constituent elements of the spatial structure of Karaj metropolis and its 
relationship with the distribution of the population of this city. The main purpose of this study was to 
investigate the role of functional nuclei in the equilibrium or imbalance of the spatial structure of Karaj.
Methodology The method of this research is descriptive-analytical and applied. The study area was 
the metropolis of Karaj and its 12 districts. The statistical population of the study was the population 
of Karaj metropolis. To analyze demographic data and activity dispersion, kernel density and spatial 
statistics methods including hot and cold spot analysis, general and local Moran analysis, and standard 
elliptic deviation analysis were used.
Findings The research findings show that the population density is somewhat uniform and, in many 
areas, and neighborhoods of the city is clustered. While the pattern of dispersion of functional nuclei 
including administrative, recreational, commercial, public and industrial centers is random and is not 
dispersed in proportion to the distribution of the population.
Conclusion The results of analyzing the different dimensions of the spatial structure of Karaj metropolis 
showed that the patterns of activity distribution are shifting from the centers of primary nuclei to busy 
and linear centers by changing the spatial relationships and the composition of uses changes in favor of 
functional nuclei (activity and service centers). has done. This factor has caused a lack of balanced and 
uniform distribution of urban facilities and services and has upset the balance of the spatial structure.
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 چکیده

های عملکردی در تعادل یا عدم تعادل بررسی نقش هسته ،هدف پژوهش :اهداف

 .بودساختار فضایی شهر کرج 

تحلیلی و کاربردی است. محدوده -: روش پژوهش حاضر توصیفیشناسیروش

. جامعه آماری پژوهش بودگانه آن ۱۲کرج و مناطق  شهرکالنمورد مطالعه 

های جمعیتی و پراکندگی داده وتحلیلتجزیه. برای بودکرج  شهرکالنجمعیت 

ای ههای آمار فضایی شامل تحلیل لکههای تراکم کرنل و روشها، از روشفعالیت

داغ و سرد، تحلیل موران عمومی و محلی و تحلیل بیضوی انحراف استاندارد 

 .شداستفاده 

 یتا حدود جمعیت تراکم یزانمکه  داداهای پژوهش نشان : یافتههایافته

. در حالی بودای صورت خوشهدر بسیاری از نواحی و محالت شهر بهو  تیکنواخ

های عملکردی از جمله مراکز اداری، تفریحی، تجاری، که الگوی پراکندگی هسته

خدمات عمومی و صنعتی تصادفی بوده و متناسب با توزیع جمعیت پراکنده 

 .نشده بود

شان داد کرج ن شهرکالنی : نتایج تحلیل ابعاد مختلف ساختار فضایگیرینتیجه

ه های اولیه بکه الگوهای توزیع فعالیت با تغییر روابط فضایی از مراکز هسته

ها به و خطی در حال جابجایی است و ترکیب کاربری وآمدپر رفتسمت مراکز 

های عملکردی (مراکز فعالیت و خدمات) تغییر پیدا کرده است. این نفع هسته

متوازن و یکنواخت امکانات و خدمات شهری شده و عامل باعث عدم توزیع 

 تعادل ساختار فضایی را بهم زده است.
ای، ساختار شهری هستهساختار فضایی شهری، ساختار شهری تک :هاهکلیدواژ 
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 مقدمه

 خود ادراک از برخاسته و هدفمند نظمی بشری، هایتمدن از یک هر

 حاکم خود زندگی محیط در را شهر عناصر و جامعه جهان، به نسبت

 ساختار و سازمان شهرها گوناگونی علت ترینمهم و ساختمی

 هاخواسته نیازها، جوامع، تاریخ طول در. هاستآن متفاوت فضایی

 و درش زمینه خود که اندکرده تغییر و اندنبوده ایستا هافعالیت و

 ,.Heydari et al] است کرده فراهم را شهرها فضای دگرگونی
 خود هب بیشتری سرعت بیستم قرن در تغییرات این موج. [2021

 شهرها فضایی تحوالت این ،نیافتهتوسعه کشورهای در گرفت،

 نهاتنه شهرها این اکنون اندکی، از پس که کرده عمل سریع آنچنان

 ولاص بلکه ندارند، را خود اصیل و سنتی هایویژگی حفظ توانایی

 رمافحکم شانآینده توسعه و رشد و هاآن کالبد بر نیز علمی و تازه

 است آن از حاکی امر این بنابراین ؛[Akbari, 2021: 170] نیست

 بعیتت به و کرده پیدا تغییر زمان مرور به شهرها فضایی ساختار که

 .اندگرفته خود به دیگری نظام و شکل فضایی عناصر از

 مهم اییفض عناصر توزیع چگونگی به توجه با شهرها فضایی ساختار

 کشورهای در ایهستهتک ساختار گذشته در. شودمی شناخته آن

 ستا بوده نوزدهم قرن شهرهای فضایی مسلط ویژگی یافتهتوسعه

 هک بوده جمعیتی پوسته با متمرکز و فشرده هسته یک دارای که

 موث و مایلز توسط سپس و ۱۹۶۴ سال در النسو توسط بار اولین

 دهه سه برای و شد سازیمدل و تبیین ۱۹۶۹ و ۱۹۶۷های سال در

 ,Mieszkowski & Smith] بود شهری اقتصاد مسلط مدل
 شده انجام مختلف پژوهشگران توسط که مطالعاتی .[3 :1991

 ساختار خصوصبه شهرها فضایی نظام که دهدمی نشان است،

 دن،شجهانی عصر در اقتصادی بازساخت دلیلبه هاشهر کالن فضایی

 ترکیب در تغییر جدید، ونقلحمل و اطالعات وریافن توسعه

 ,Yu] است کرده پیدا تغییر کاری وآمدرفت الگوهای و خانوارها
 ایهفرضپیش ترینمهم از برخی تدریجبه تحوالت این. [1 :2021

 مدل که هرچند. اندنموده تضعیف را ایهستهتک ساختار

 اشنارسایی دلیلبه ایفزاینده طوربه هاشهر کالن برای ایهستهتک

 انتقاد مورد بزرگ و مدرن شهری مناطق فضایی الگوی تشریح در

 در امر این. [Anas et al., 1998: 1430] است گرفته قرار

 . است گرفته قرار بررسی و بحث مورد زیادی هایپژوهش

 وندر فضایی ساختار و شهر فضایی نظام به توجه هایزمزمه اولین

 قالب در هاپوزیتیویست. گرددیبازم اخیر دهه چند به شهرها،

 فضاهای بر حاکم الگوهای شناسایی درصدد ،کمی هایتحلیل

 یفضای ساختار تحلیل به کمی هایروش به توجه با و بوده شهری

 با گریفت. [Hosseini & Bahrami, 2013] پرداختندمی شهرها

 اییفض ساختار هایویژگی شناسایی به کریستالر مدل از استفاده

 و جمعیتی هایکانون جذب میزان مراتبیسلسله مدل با و پرداخته

 ایرس کنار در فضایی ساختار گیریشکل عوامل ترینمهم را تولیدی

 همچنین. [Griffith, 1976: 731] است کرده ذکر فضایی عوامل

 اناقتصاددان قدیمی عالقه شهری فضایی ساختار بررسی و تحلیل

 تبیین در مهمی نقش شهری اقتصاد هاینظریه. است بوده شهری

 هار شهکالن فضایی ساختار تحوالت و شهری فرم تغییرات ماهیت

 معتقدند شهری اقتصاد پردازان نظریه. [Sun, 2009: 12] اندداشته

 ود میان موازنه شهرها فضایی ساختار تعیین در اساسی عامل که

 که (Centripetal) مرکز به مایل نیروهای است: متضاد نیروی

 کردنتعامل و نزدیکی برای اقتصادی موسسات طبیعی گرایش

 مرکز از گریز نیروهای همزمان و دهدمی نشان را تعامل) هزینه(

(Centrifugal) هزینه( ازدحام از هاآن گزینیدوری به تمایل که 

 :Abdullahi Turkmani et al., 2019] شودمی شامل را تجمع)
 تمرکز الگوی جمله از نیروها متفاوت هایترکیب همچنین. [208

 موسسات مختلف هایتوزیع موجب ای،هستهتک ساختارهای و

 هرهاش فضایی ساختار با ارتباط در کالسیک رویکردهای .است شده

 :Alonso, 1964] هستند معتقد ایهستهتک آلایده ساختار به
84; Mills, 1972; Muth, 1969: 92] .دلیل ها،مدل این در 

 رایب تقاضا شهر، فضایی ساختار گیریشکل فردمنحصربه و اصلی

 ؛[Glaeser & Gyourko , 2008: 27]است  شهر مرکز به نزدیکی

 افزایش و ونقلحمل جدید هایتکنولوژی ظهور و زمان مرور به اما

 .شود مطرح جدیدی نظریات تا شد باعث زمین، ارزش و تراکم
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 ساختار به ها،شهر کالن فضایی ساختار خصوص در نظریات آخرین

 به توجه. [McMillen, 2004: 325] هستند معتقد ایچندهسته

. گرددبرمی اخیر هایدهه به شهر، ایچندهسته فضایی ساختار

 مورد در تجربی مطالعات به خصوص این در مطالعات اولین

 شهر فرعی هایهسته ظهور شناسایی و فضایی تمرکززدایی

 چه اگر ؛[Krakover & Adler, 2007: 81] دارد اختصاص

 اما هستند؛ بحث قابل هنوز زمینه این در شناسیروش از مواردی

 ساختار که است این ،مطالعات این از حاصل نتایج ترینمهم

 ,Henderson & Mitra]است  گسترش به رو شهرها ایچندهسته
 اختارس تغییر و فضایی ساختار تحوالت با ارتباط در. [617 :1996

 امانج زیادی مطالعات ایچندهسته به ایهستهتک از شهرها فضایی

 :است زیر شرح به مطالعات این ترینمهم جمله از است؛ شده

 که کرد ثابت کمی استراتژی و اینظریه ترکیبی رویکرد با ترال

 در شهری حاشیه کشش جمعیت، میزان همچون هاییشاخص

. [Thrall, 1980: 264]است  ثرمو شهر فضایی ساختار گیریشکل

 اداقتص عناصر عوامل، سایر کنار در که دادند نشان همکاران و بکمن

 وزیعت بنابراین ؛است ثرمو شهر فضایی ساختار تشکیل در شهری

 فضایی ساختار هایمشخصه ترینمهم از شهر سطح در فعالیت

 وجهت با شهر فضایی ساختار هایویژگی از یکی ،صورت بدین. است

 اییفض پراکندگی و هافعالیت توزیع چگونگی فوق استنادات به

 دریافتند همکاران و بنت .[Beckmann et al., 1983] است هاآن

 و آماری هایتحلیل از توانمی فضایی، ساختار شناسایی برای که

 ,.Bennett et al] کرد استفاده همسایه تریننزدیک فضایی تحلیل
 تحلیل در توجه مورد هایمشخصه از بنابراین ؛[628 :1985

 و یبمراتسلسلهصورت به فضایی نظم هایویژگی ،فضایی ساختار

 لیلتح برای ناهم و پارک. گیرد قرار توجه مورد باید هاکانون فاصله

 اییفض توزیع روند از فرعی هایهسته گیریشکل و فضایی ساختار

 و [Park & Nahm, 1998] کردند استفاده تولیدی هایبنگاه

 الگوی معابر، شبکه جمله از مختلفی عوامل ،یدیگر  هایپژوهش

 اقشار توزیع چگونگی ،[Acheampong, 2020] روزانه وآمدرفت

 و عمومی ونقلحمل هایایستگاه توزیع الگوی شهر، در اجتماعی

 رثمو هاشهر کالن فضایی ساختار تغییر در را مترو شبکه خطوط

 این از کدام هر. [Acheampong & Asabere, 2021] انددانسته

 .شودمی شهرها در تغییراتی باعث طریقی به عوامل

 شهرها، فضایی ساختار بازساخت و تحوالت خصوص در هم ایران در

 زیر در مطالعات این از برخی به. است شده انجام مهمی مطالعات

  است: شده اشاره

 ساختار تحلیل و بررسی عنوان با پژوهشی در همکاران و نژادعرب

 سیدندر  نتیجه این به ،برتو آلن مدل بر تکیه با شیراز شهر فضایی

 بیترت به تفریحی-فرهنگی و تجاری خدماتی،-اداری عامل سه که

 هک یطور به. دارند مهمی نقش شیراز شهر فضایی ساختار در اهمیت

ورت صبه فوق هایلفهمو با و مدل این با شیراز شهر فضایی ساختار

 بوده همراه پیرامونی محدوده و اصلی هسته و مرکز با مرکزیتک

 و پورداداش همچنین. [Hasanzadeh Ronizi, 2012] است

 و بررسی شناسیریخت بعد با را شهر فضایی ساختار ،همکاران

 وزیع،ت شاخص سه با را شهری اراضی کاربری تغییرات و کرده تحلیل

 و کرده ارزیابی جمعیتی هایبینیپیش و تجمع و بندیخوشه

 بعد بنابراین اند؛داده نشان را شهری منطقه فضایی سیمای

 را نآ قطبیت میزان و فضایی ساختار شناسایی توان شناسیریخت

 ژوهشپ در ساختارشناسی ابعاد سایر با ترکیب در صورت بدین. دارد

 ایهچندهست گیریشکل روند و فضایی ساختار شناسایی به حاضر

 ,.Dadashpour & et al] است شدهپرداخته اردبیل شهر در
 و شهرها بر حاکم فضایی ساختار ،منتظری و فرنظم. [2016

 عوامل گرو در را اردبیل شهر در ایچندهسته ساختار گیریشکل

 ،وآمدرفت الگوهای فعالیت، و اشتغال جمعیت، جمله از مختلفی

 به توجه با. دانندمی گوناگون خدمات و شهری هایزیرساخت

 وهستند  هسته یک دارای تنها کوچک شهرهای ،حاضر پژوهش

 امروزه و بوده بزرگ شهرهای مختص تنها ایچندهسته ساختار

 روندمی پیش ایچندهسته ساختار یسوبه بزرگ شهرهای

[Nazmfar & Montazeri, 2016] .پژوهشی در دستا و قدیری 

. اندهپرداخت تهران شهرکالن ییفضا-یکالبد رشد یالگو یلتحل به

 ییافض رشد صورتبه ابتدا تهران شهرکالن که داد نشان هاآن نتایج

 ردهفش شهر سمت به اخیر هایسال در که است بوده پراکنده یاربس

 و تیجمع یعتوز بین که شد مشخص همچنین. است یافته ییرتغ

 هب یلمتما یتصادف رشد یالگو و نداشته وجود تناسب اشتغال

 یک و شهر یجنوب بخش در داغ نقطه دو یریگشکل با را یاخوشه

 & Ghadiry] کندمی تجربه یغرب شمال-شمال بخش در سرد نقطه
Dasta, 2016]. ارتباط تحلیل به پژوهشی در همکاران و موحد 

 انچیدم روش به شهری محالت پراکنده رشد و فضایی ساختار میان

 که داد نشان آمدهدستبه نتایج. اندپرداخته شیراز شهر در فضا

 با یمناسب پیوند هستند، باالیی پیوندیهم ارزش دارای که محالتی

 حالتیم وهستند  پراکنده رشد بدون و دارند شهر کل فضایی ساختار

 پیوندمه شهر با هاآن فضایی ساختار و معابر شبکه بندیترکیب که

 دنبالهب را شهری پراکنده رشد و شده فضایی جداافتادگی دچار نبوده،

 در پورداداش و نعمتی. [Movahhed & et al., 2017] اندداشته

 و پراکنده و یرمتمرکزغ ییفضا فرم که دادند نشاننیز  پژوهشی

 شهرکالن منطقه هتوسع روند در یتیجمع یهاخوشه یریگشکل

 را منطقه یتیجمع و ییفضا هتوسع در تعادل خوردنبرهم شیراز

 گزینیییجدا ی،شهر  یگسستگ آن مهم آثار از که دهدیم نشان

 و یکشاورز  یاراض رفتنینباز یل،اتومب به یوابستگ ی،اجتماع

 .[Nemati & Dadashpour, 2021] برد نام توانیم را باغات

 یینع عوامل یانم از که دادند نشان پژوهشی در ساداتی و پورداداش

 ییضاف یعتوز ی،شهر کالن مناطق یکلجست ییفضا یالگوها بر موثر

 عیتوز با یباالتر  یهمبستگ یکلجست بخش در شاغل یتجمع

 چههر که یبترت ینبد. است داشته کار یروین و یتجمع ییفضا

 ،اشدب باالتر یاییجغراف قلمرو در کار یروین و یتجمع تراکم و تعداد

 بود خواهد باالتر یزن جستیکل بخش در شاغل یتجمع

[Dadashpour & Sadati, 2021]. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبهروز هاشم ۴۵۰

  ۱۴۰۰ پاییز، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 مشکالت ازی کی امروزه که شد مشخص ،مذکور موارد به توجه با

ی قو هسته کی وجود ،ایرانیهاشهر کالن باالخص ،هاشهر کالنی اصل

ی شهر  وی فراشهر ی هاتیفعال به توجه با که است شهر مرکز در

 از اهوآمدرفت جذب باعث ،است افتهی استقرار مرکز نیا در که هیپا

 Dadashpour & et] شودیم مناطق سایر وی شهر کالن منطقه
al., 2016] .مهم هایشهرکالن از یکی عنوان به نیز کرج شهر 

 عرصه در توجهی قابل رشد شاهد ،گذشته دهه چند طی کشور،

 ادیزی تغییرات شاهد آن دنبالبه و شهر کالبد و فعالیت جمعیت،

 عدادت شهر فیزیکی توسعه با. است بوده شهری فضایی ساختار در

 جدید محورهای ایجاد. یافت یشافزا محله ۲۸ به ۶ از آن محالت

 بکهش به گذشته آشفته و نظمبی شهری شبکه تبدیل و شهر در

 هایساختمان با یواحدتک هایساختمان جایگزینی خطی،

 ساخت ها،ساختمان معماری الگوی در تغییرات چندطبقه،

 هایمحله تشکیل شهر، پیرامون و داخل در مسکونی هایمجتمع

 در مهم عوامل از سازیساختمان سریع رشد و هاحاشیه در جدید

 شوندمی محسوب کرج شهر فضایی ساختار و سازمان تغییرات

[Hashemi, 2019; 15]. 

 وجود با که است این کرج، شهر اخیر تحوالت در مساله ترینمهم

 اییفض عناصر و مهم عوامل هنوز فضایی، ساختار در سریع تغییرات

 یافتن اهمیت که حالی در. است نشده شناخته آن مشخص

 ایچندهسته از نشان شهر اصلی هسته پیرامون در فرعی هایهسته

 وجود و شهر فضایی ساختار در تعادل عدم اما است، شهر شدن

 از کافی شناخت عدم از نشان ناهماهنگ و نامتوازن هایتوزیع

 یشناسای ،پژوهش هدف ،منظور این برایاست.  شهر فضایی ساختار

 رجک شهرکالن فضایی ساختار تغییر و گیریشکل بر ثرمو عوامل

 .بود
 

 شناسیروش

 هایکه در سال است کاربردی نوع از تحلیلی-توصیفی پژوهش این

 تعداد به کرج شهرکالن شهروندان بر اساس جمعیت ۹۸-۱۳۹۹

 نمسک و نفوس عمومی سرشماری آخرین به توجه با نفر ۱۵۹۲۴۹۲

و  ندارد وجود پژوهش این در نمونه حجم. ، انجام شد۱۳۹۵ سال در

شهر کرج بود؛ مساحت این محدوده مورد مطالعه پژوهش کالن

منطقه شهرداری  ۱۲و دارای  مربع لومتریک ۱۶۰محدوده در حدود 

 پیمایشی و اسنادی روش از هاداده آوریجمع برای .)۱است (شکل 

 داده مراجع. شد استفاده ها و روش مشاهده آزاد)لیست کاربری(چک

 کرج، یاستاندار  کرج، یشهردار  یران،ا آمار مرکز شامل اطالعات و

صورت بود که به کرج یفرهنگ یراثم سازمان کرج، یفرماندار 

  .شداطالعات دریافت  هایحضوری مراجعه و فایل

 توزیع یت،جمع توزیع ها،یتفعال یعتوز شامل پژوهش متغیرهای

 ارتباطات شبکه یعتوز ،هاآن به یدسترس نحوه و خدمات

 زا هاداده وتحلیلتجزیه یبرا. بودند )یشهر  معابر مراتبسلسله(

 است: شده استفاده زیر هایروش

 دمانچی تحلیل روش با هادسترسی مراتبسلسله تحلیل روش الف)

 فضا؛ انتخاب و اتصال ،پیوندیهم اصول و فضا

 متراک سنجش روش با یتفعال و جمعیت توزیع نحوه بررسی ب)

 ؛کرنل

 انحراف بیضوی تکنیک با فضایی الگوی سنجش روش پ)

 ؛استاندارد

 هایروش با فعالیتی و جمعیتی هایخوشه وضعیت بررسی ج)

 ).سرد و داغ هایلکه تحلیل( G آماره و محلی و عمومی موران

 Arc GIS 10.2 و Depthmap 10 استفاده مورد افزارهاینرم

  .ندبود

 
 مطالعه مورد محدوده )۱ شکل
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 هایافته

 تفادهاس اصلی عنصر چهار از کرج شهرکالن فضایی ساختار درک برای

 گویال چگونگی فضایی، ارتباطات چگونگی شامل عناصر این. شد

 . بود عمومی فضاهای و خدمات فعالیت، جمعیت، پراکندگی

 روش از کرج شهرکالن ییفضا ساختار و سازمان یلتحل یبرا

 یبرا یمحور  نقشه ابتدا منظور این برای. شد استفاده فضا یدمانچ

 تنها نقشه این تهیه در .شد یمترس AutoCAD یطمح در شهر این

 مورد فرعی هایراه همچنین و دو و یک درجه اصلی هایشریان

 پیوندیهم در محورها این اهمیت هم آن دلیل. گرفت قرار توجه

 شده ترسیم یمحور  نقشه آن از بعداست.  هاکاربری جذب و شهر

 لشام ییفضا یلتحل یپارامترها و یفراخوان Depthmap یطمح در

 شد همحاسب کرج شهرکالن یبرا انتخاب و اتصال یر،فراگ پیوندیهم

 .)۲ شکل(

 شهرکالن مطالعه مورد محورهای پیوندیهم از آمدهدستبه نتایج

 پیوندیهم بیشترین ،فراگیر پیوندیهم یعنی n شعاع با کرج

 میانگین همچنین. آمد دستبه ۲۱/۰ آن کمترین و ۸۵/۰ فضایی

 مقادیر این. آمد دستبه ۱۱/۰ آن معیار از انحراف و ۵۱/۰ پیوندیهم

 بیشتر که شهر مرکز به منتهی هایمحور  که است آن دهندهنشان

 ،دهدمی قرار پوشش تحت را کرج شهرداری ۹ و ۵ منطقه محدوده

 اختصاص خود به را )۸۵/۰( فضایی پیوندیهم بیشترین دارای

 ،گمنام سربازان خیابان بهشتی، دکتر خیابان مسیرهای. اندداده

 جنوب و ۵ منطقه هایخیابان آزادی، خیابان خمینی، امام خیابان

 اینهستند.  برخوردار باالیی پیوندیهم میزان از کرج ۷ منطقه

 معابر شدن باز و هاکشیخیابان با که دهدمی نشان پیوندیهم

 )۲ منطقه( شهر مرکز از پیوندیهم میزان شهر، پیرامون در روسواره

 در .است شده کشیده هاخیابان این هایلبه به شهر قدیمی بخش و

 و جنوب سمت به و بوده باال پیوندیهم ارزش میزان هاخیابان این

 در است. شدن گسترده حال در پیوندیهم این مرکزی بخش غرب

 ،است شدهداده نشان قرمز رنگ یفط با که شهر یاصل یگذرها کل،

. ودب برخوردار آبی رنگ طیف به نسبت بیشتری پیوندیهم دارای

 بتنس گرفته، بر در را شهر مرکزی بخش پیرامون که زرد رنگ طیف

 به نسبت اما بوده برخوردار بیشتر پیوندیهم از آبی رنگ طیف به

 .داشت تریپایین پیوندیهم قرمز رنگ

 کمترین و ۲۱ اتصال ضرایب بیشترین ،محورها اتصال نظر نقطه از

 معیار از انحراف و ۶۹/۲ آن میانگین همچنین. آمد دستبه ۱/۰ آن

 وجهت قابل نکته نظر، مورد ضرایب به توجه با. آمد دستبه ۵۵/۱ آن

 نهمچنی. بود مطلوب شهر کل در اتصاالت پراکندگی که است این

 اب پیرامون به مرکز از شهر توسعه با که دهدمی نشان ،اصل این

 در جدید هایشهرک ظهور همچنین و گسترده هایشبکه ایجاد

 تربیش آینده در محورها این پیوندیهم افزایش امکان شهر، پیرامون

 بعد محورها، این پیوندیهم میزان افزایش با که بساچهاست. 

 ونیغیرمسک هایکاربری و گرفته قرار تاثیر تحت نیز هاآن عملکردی

 که دهدمی نشان اصل این. شود جذب محورها این به خدماتی و

 با و است زیاد محورها این در عملکردی هایهسته ایجاد امکان

 محورهای جهت در شهر فضایی ساختار جاذب، هایکاربری ظهور

 به جدید هایهسته و کنندمی پیدا انتقال پیرامون سمت به اصلی

 .)۲ شکل( شد خواهند ایجاد شهر مرکز از دور

 استفض چیدمان تکنیک در یبررس مورد اصول دیگر از انتخاب اصل

. رفتگ قرار یموردبررس دسترسی قابل محورهای بیشترین آن در که

 کمترین و ۱۴ انتخاب ضریب بیشترین که داد نشان حاصل نتایج

 انحراف و ۶ انتخاب، ضریب میانگین همچنین. آمد دستبه ۳ آن

 تنها شد مشخص بررسی این در. آمد دستبه ۱۵۲/۰ آن معیار از

 ایرس به نسبت امام یادگار و بهشتی شهید و ره)( خمینی امام محور

 بیشتری انتخاب میزان از کرج شهرکالن در موجود محورهای

 کرج شهر فضایی ساختار در محور دو این اهمیتهستند.  برخوردار

 نیز اتصال و پیوندیهم اصل از آمدهدستبه نتایج به توجه با

 که شد مشخص انتخاب، اصل ازنظر همچنین. است شده مشخص

 اهمیت از شهر هایبخش سایر به دسترسی ازنظر محورها از برخی

 .)۲ شکل( هستند برخوردار بیشتری
 

شهر کرج بر منطق تحلیل سازمان و ساختار فضایی کالن برای

 الگوی چگونگی درک برای کرج شهرکالن در پراکندگی فضایی

 فادهاست فضایی بندیخوشه و کرنل تراکم روش دو از آن پراکندگی

 ،۲ ،۱ مناطق در جمعیت تراکم که داد نشان آمدهدستبه نتایج. شد

 ماا ؛است برخوردار بیشتری میزان از مناطق سایر به نسبت ۵ و ۹

 هایبخش در پیوسته و یکنواخت حدودی تا تراکم این میزان

 همنطق ازجمله شهر جنوبی مناطق. است شده پراکنده شهر شمالی

 هابخش این در تراکم و دارند کمتری جمعیت میزان ۳ و ۱۰ ،۱۲

 .)۳ شکل( است کمتر شهر شمالی مناطق به نسبت

 ملشا فضایی آمار تحلیل روش، دو با همچنین جمعیت پراکندگی

 گرفت قرار بررسی مورد موران تحلیل و سرد و داغ هایلکه تحلیل

 میزان که شد مشخص آمدهدستبه نتایج به توجه با. )۴ جدول(

 به این. آمد دستبه مثبت و صفر از بیشتر I موران و G شاخص

 عتوزی نوع. بود کرج شهرکالن جمعیت توزیع بودنایخوشه معنی

 .شد داده نشان ۴ شکل در

 هاانونک شناسایی یجهنت در و فعالیت پراکندگی الگوی تحلیلی برا

 استفاده هال تریپ روش از کرج شهر در فعالیتی مهم هایهسته و

-گردشگری ،یمال-یادار  عملکرد شامل شاخص پنج از روش این. شد

 جهتو با. است کارگاهی-صنعتی و عمومی خدمات تجاری، تفریحی،

 همه در هافعالیت تراکم که شد مشخص آمدهدستبه نتایج به

 و شمالی هایبخش در خصوصبه ؛شد پراکنده شهر هایبخش

 از اطقمن سایر به نسبت گانهپنج هایفعالیت وضعیت شهر مرکزی

 متراک با مقایسه در وضعیت این. بود برخوردار بیشتری تراکم

 رد تنها ،جمعیت تراکم کهیطور به دارد؛ یکنواختی الگوی جمعیت

 ههم در فعالیت تراکم و بود بیشتر شهر مرکزی و شمالی مناطق

 .)۵(شکل  زیاد بود شهر مناطق
 

 حلیم موران از تفکیک به فعالیتی هایکانون توزیع نحوه درک برای

 توانمی موران، آماره هایشاخص به توجه با. )۵ جدول( شد استفاده

 کرج هرشکالن در گانهپنج هایفعالیت توزیع نحوه که گرفت نتیجه
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 شبی متغیرها تمام برای معناداری سطح. است تصادفیصورت به

 عدم دهندهنشان و منفی یا صفر به نزدیک موران شاخص و ۰۵/۰ از

  .بود کرج شهرکالن در پنجگانه هایکاربری متوازن توزیع

 رجک شهرکالن که داد نشان فضایی بندیخوشه هاینقشه تفسیر

 و اندشده پراکنده شهر کل در که داشت فعالیتی مختلف هایکانون

 و همگنیبودند،  برخوردار باالتری کاربری تراکم از که هاییبخش

 وریستیت و تفریحی هایکانون تنها. نداشتند یکسانی فعالیت نوع

 ندهپراک شهر در که یتوجه قابل سبز فضاهای و هاپارک به توجه با

 عتوزی روند اما ؛دادند نشان را باالیی فضایی بندیخوشه ،اندشده

 .)۶ شکل( کندنمی تبعیت بندیخوشه الگوی از هاکاربری سایر

ی دعملکر  یهاهسته پراکنشی الگو ار،یمع انحرافی ضویبی الگوها

 نشان مدل جینتا. دهندیم نشان پراکنش جهت و مقدار لحاظ از را

 فتهگر  صورت هاتیفعال پراکنش جهت و نوع در زیادی تفاوت که داد

 امالً ک آن جهت و بوده ترمتراکم صورتبه صنعتیی هاتیفعال. است

 قراراست شهر شرقی جنوب بخش در تنها و شرقی جنوب-غربی شمال

 را مرکزت بیشترین مالی-اداریی هاتیفعال توزیعی الگو. بود یافته

 هافعالیت سایر. بود جنوبی-شمالی صورتبه آن جهت و ندداشت

. بود یشمال-جنوبی هاآن الگوی و داشتند یکسان یباً تقر جهت الگوی

 جزبه کرج شهر عملکردی هایهسته هایفعالیت کلی الگوی

 .)۷ شکل( بود جنوبی-شمالی صنعتی، هایفعالیت

 

 

 فضایی اتصال ب: فضا پیوندیهم ف:ال

 

 
 فضا انتخاب ج:

 فضا بندیپیکره روش به کرج شهرکالن فضایی ساختار )۲ شکل
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 کرنل تراکم روش به جمعیت تراکم الگوی )۳ شکل

 

 
 سرد و داغ هایلکه تحلیل روش با جمعیت بندیخوشه الف:

 
 G آماره در توزیع نوع نمودار ب:

 
 محلی موران روش با جمعیت بندیخوشه ج:

 
 عمومی موران آماره در توزیع نوع نمودار د:

 محلی موران و سرد و داغ هایلکه تحلیل ،کرنل روش به جمعیت پراکندگی الگوی )۴ شکل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یبهروز هاشم ۴۵۴

  ۱۴۰۰ پاییز، ۴، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 
 مالی-اداری هایفعالیت هسته الف:

 
 توریستی-تفریحی هایفعالیت هسته ب:

 
 تجاری هایفعالیت هسته ج:

 
 عمومی خدمات هایفعالیت هسته د:

 
 کارگاهی-صنعتی هایفعالیت هسته ه:

 گانهپنج یتیفعال هایکانون )۵ شکل
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 مالی-اداری هایفعالیت بندیخوشه الف:

 
 توریستی-تفریحی هایفعالیت بندیخوشه ب:

 
 تجاری هایفعالیت بندیخوشه ج:

 
 عمومی خدمات هایفعالیت بندیخوشه د:

 
 کارگاهی-صنعتی هایفعالیت بندیخوشه ه:

 کرج شهرکالن در گانهپنج هایفعالیت توزیع الگوی )۶ شکل
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 کرج شهرکالن عملکردی هایهسته استاندارد انحراف ویبیض )۷ شکل

 
 جمعیت پراکندگی نحوه تحلیل هایروش )۴ جدول
 .z. p واریانس I موران و G شاخص تحلیل هایروش

 ۰٫۰۰۰۰ ۳۲٫۲۱۵۳۴۱ ۰٫۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۱۵۳ سرد و داغ هایلکه

 ۰٫۰۰۰۰ ۷۲٫۷۲۴۶۱۲ ۰٫۰۰۰۰۰۶ ۰٫۱۸۰۹۲۱ محلی موران

 

  عملکردیی هاهسته عیتوزی برا مورانی هاشاخص آزمون نتایج )۵ جدول

 .p شاخص موران .z گانهپنجهای توزیع فعالیت

 ۰٫۳ ۰٫۱۰ ۰٫۷۹ مالی-اداری

 ۰٫۸۹ -۰٫۰۳ ۰٫۲۳۵ گردشگری-تفریحی

 ۰٫۱۴ ۰٫۱۳ ۱٫۵۴ تجاری

 ۰٫۳۴ ۰٫۱۰ ۰٫۸۹ خدماتی

 ۰٫۳۴ ۰٫۱۰ ۰٫۸۴ صنعتی

 ۰٫۶۶ ۰٫۰۱ ۰٫۵۳ کل 

 ها تصادفی بود.الگوی توزیع برای همه فعالیت
 

 بحث

 یاابطهر  در كه استیی روهاین برآیند یافتهشكل كرهیپ ،شهرها كالبد

 هم، رب نیروها نیا تاثیر گرانیگاه در. گذارندمی اثر هم بر هیچندسو

صورت هب یروزگار  کرج، شهرکالن. یابدمی عینیت شهر نام به یكالبد

 ادامه خود یاتح به مشخص یتهو با جداگانه هایسکونتگاه

 عیسر پذیرییتجمع با فوق هایسکونتگاه زمان مرور به. دادندیم

 باعث عامل این. ندشد ادغام درهم و آورده یرو یزیکیف توسعه به

ورت صبه و کرده تغییر شهر ییفضا ساختار و سازمان که است شده

 هایهسته و مراکز ینچند یبترک که یکنون ییفضا ساختار

 عناصر رسیبر و تحلیل نتایج .یردبگ شکل است، فعالیتی و یتیجمع

 صلیا خیابان دو که داد نشان کرج، شهرکالن فضایی ساختار مختلف

 شده یجادا اخیر هایدهه در که بهشتی) و ره)( خمینی امام( شهر

 مرکزی و اصلی هسته به متصل و شرق به غرب امتداد در است،

 چند کنار در محورها این. دهد تشکیل را شهر اصلی ساختار شهر،

 همچنین و کرج-تهران آزادراه ازجمله شهر مهم و اصلی محور

 شهر، فضاهای سایر پیوندیهم ارزش ،آن به منتهی محورهای

 عبارتی به. است کرده جذب خود به را شهر مرکزی بخش خصوصبه

 رکزی،م هسته به منتهی مسیرهای باالی پیوندیهم و اتصال دلیلبه

 فتهگر  شکل محورها این امتداد در خدماتی و فعالیتی مراکز از برخی

 ,.Anas et al] نظرات با پژوهش هاییافته از بخش این. است
1998; Yu, 2021] است همسو . 

 توزیع که شد مشخص هم بیضوی انحراف تحلیل در همچنین

 هبود نظر مورد مسیرهای امتداد در نیز خدماتی و تجاری هایکاربری

 مرکز از هرش توسعه با که گرفت نتیجه توانمی چنین بنابراین ؛است

 ظهور همچنین و گسترده هایشبکه ایجاد با و پیرامون به

 اصلی، هایخیابان محوریت با شهر پیرامون در جدید هایشهرک

 هایهسته و شده بیشتر محورها این پیوندیهم افزایش امکان

 افزایش با دیگر؛ عبارت به. است گرفته شکل هاآن در عملکردی

 محورهای عملکردی بعد مسیر، یک در شهری وآمدهایرفت میزان

 به تیخدما و فعالیتی هایکاربری و گرفته قرار تاثیر تحت نیز مورد

 هاییافته با نیز پژوهش از بخش این .شودمی جذب محورها این

[Henderson and Mitra,1996; Krakover & Adler, 
 امکان که دهدمی نشان اصل این. است هماهنگ و همسو [2007

 دارد وجود اصلی هایهسته از خارج در عملکردی هایهسته ایجاد

 محورهای جهت در شهر فضایی ساختار جاذب، هایکاربری ظهور با و

 به جدید هایهسته و کنندمی پیدا انتقال پیرامون سمت به اصلی

 و سازمان که شد مشخص بنابراین شود؛می ایجاد شهر مرکز از دور

 برخی اتصال و پیوندیهم گرو در کرج شهرکالن فضایی ساختار

 هایهسته از دور به فرعی هایهسته گیریشکل اصلی، مسیرهای
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 به زمرک از خدماتی و فعالیتی هایکاربری انتقال یجهنت در و اصلی

 هاییافته با بخش این نتایج. است پیرامونی هایهسته سمت

[Hashemi, 2019] است همسو. 

 ردیعملک هایهسته فضایی بندیخوشه هاینقشه تفسیر همچنین

صورت به عملکردی مختلف مراکز توزیع نحوه که دهدمی نشان

. تنیس شهر این جمعیت توزیع نحوه با متناسب و بوده تصادفی

 بزس فضاهای و هاپارک جمله از توریستی و تفریحی هایکانون تنها

 توزیع هنحو اما ؛هستند برخوردار متوازنی تقریبا توزیع و پراکندگی از

 شانن امر این. کندنمی تبعیت بندیخوشه الگوی از هاکاربری سایر

 شهرکالن فضایی ساختار مختلف عناصر توزیع نحوه در توازن عدم از

 یا فضایی ساختار تعادل عدم ها،توازن عدم مجموع و است کرج

 . است شده باعث را کرج شهرکالن نامتوازن فضایی ساختار

 ،یکالبد رشد روند در مطالعه مورد حوزه که است آن از یحاک یجنتا

 یکالبد رشد یالگو یک از مختلفهای یاسمق در واست  آشوبناک

 ،هدمش( یتیجمعهای هسته از گرفتن فاصله با .کند یم یتتبع

 شیگرا شدن یخط سمت به کالبد هندسه )یزشاند و طرقبه ،طوس

 است مرتبط ونقلحملهای یانشر هندسه با هندسه ینا که دارد

[Homaiefar et al., 2020]. 
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 در دوآمپررفت مراکز سمت به هاهسته مراکز از فضایی روابط تغییر
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