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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 چکیده

ر مناطق یت سایمنابع به مناطق برخوردار و محرومراصولی یاختصاص غاهداف: 
هدف این پژوهش تعیین های توسعه اقتصادی شده است. موجب نابرابری

ها )پایین به گیری جریانمحدوده منطقه شهری سمنان با استفاده از روش اندازه
های جریان سفر و جریان کاال بین شهر اصلی و شهر باال( با بکارگیری شاخص

 استخراج شده از مبانی نظری بود. پیرامونی

کیلومتر در محیط  04و  24از مرکز شهر سمنان حریمی به شعاع  شناسی:روش
GIS  ،زده شده، شهر سمنان به عنوان شهر اصلی و شهرهای درجزین، سرخه

شهمیرزاد و مهدیشهر به عنوان شهرهای پیرامونی انتخاب شدند. برای تعین 
جاشده بین دو شهر و میزان کاالی ت جابهمنطقه شهری باید میزان جمعی

های مربوطه نمره نهایی هر شهر جاشده محاسبه شده و با قرارگرفتن در فرمولجابه
 را محاسبه نمود. 

( شهرهای سرخه و درجزین iTبر اساس محاسبات، شاخص نمره نهایی ) ها:یافته
یشهر برابر با دارای همبستگی متوسط، مهد 38.81و  33.32به ترتیب برابر با 

دارای همبستگی خیلی  18.0دارای همبستگی باال و شهمیرزاد برابر با  28.01
توان شامل دو باال با شهر سمنان بودند. لذا محدوده منطقه شهری سمنان را می

های مهدیشهر و بخش مرکز )شهرستان سمنان( و قلمرو پیرامونی آن )شهرستان
 سرخه( تعیین نمود.

در  یسمنان از حالت تک مرکز  ینظام شهر  ییتعادل فضا تیوضع گیری:نتیجه 
 یا¬منطقه ییو واگرا یرامونیپ یتعداد شهرها شیگذشته با افزا یهادهه
هنوز  یداشته ول شیگرا یتوسعه چند مرکز  یبه سو یبا سرعت متعادل ت،یجمع

 نسمنا یمنطقه شهر  جادیدارد که ا یاتعامل کامل منطقه جادیبا ا یادیفاصله ز
 روند شده است. نیا عیموجب تسر تواندیم

 ها، پایین به باال، سمنانگیری جریانمنطقه، اندازه-شهر :گانکلیدواژه
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 مقدمه
ترین نمود ها، شهرنشینی یکی از مشخصاز دیرباز و در همه تمدن

تکامل جوامع انسانی بوده است. با شروع انقالب صنعتی و به دنبال 
ها با ساکن در آن آن گسترش شتابان شهرها، جوامع انسانی

 .[Hahs & McDonnell, 2005] اندمشکالت فراوانی مواجه شده
قرن اخیر با رشد سریع شهرنشینی و افزایش تعداد در نیمنیز  ایران

چند طبق  شهری مواجه بوده است. هرجمعیت  شهرها و
های های گذشته روی سیستمهای صورت گرفته در سالپژوهش

، اندازه-های تمرکز، نخست شهری و رتبهشهری ایران از لحاظ شاخص
نظام شهری اندکی به سمت تعادل میل کرده است ولی از نظر توزیع 

در وضعیت  3110جمعیت در طبقات شهری نسبت به سال 
 .[Taghvaei & Saberi, 2010] دلی قرار داردنامتعا

ر دایران با توجه به اینکه توزیع فضایی شهرها و جمعیت شهری 
های بخشی ملی که مبتنی بر هماهنگی و جامع ایچارچوب برنامه

زیع ها شاهد تودر بسیاری از استان ،ای باشد، صورت نگرفتهو منطقه
از عوامل مختلف  نامناسب و نامتعادل جمعیت هستیم که ناشی

طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی است. از آنجا که 
عوامل مذکور اثر یکدیگر را خنثی یا تشدید نموده، تعیین تاثیر 

 .[Mohajerani, 2010] پذیر نیستها امکانجداگانه آن
گرایی در مقیاس محلی به طور عمیقی با تاریخ شهر و منطقه

گرایی با شروع شهرنشینی خورده است. منطقهحکومت شهری پیوند 
شروع و بعد از گذار از "منطقه شهرگرایی" که مبنا خدماتی داشته به 

رسد. منطقه شهری از غلبه گرایی" میمنطقه-"کالنشهر گرایی" و "شهر
عملکردی شهر اصلی بر نواحی پیرامون که شامل چندین -خدماتی

منطقه -شهر است. واژه نقطه شهری و روستایی است، قابل احصاء
 رد بار اول ای فضاییپدیده به اطالق برای خاص مفهومی عنوان به

 .[Parr, 2007]مطرح شد دیکنسون رابرت سوی از 7491 سال
مرکزی و  ای است متشکل از دو بخش هستهمنطقه محدوده-شهر

ی پیرامونی؛ هسته مرکزی در واقع شامل کالنشهر یا محدوده
منطقه با محوریت آن شکل -همکاری است که شهرشهرهای متعدد 

ایی های روستگرفته است و محدوده پیرامونی متشکل از سکونتگاه
تری است که در پیوند با هسته مرکزی )بیش و مراکز شهری کوچک

از دیگر مراکز مجاور( هستند. یکپارچگی عملکردی بین این دو 
های اصلی آن ژگیهای اجتماعی و اقتصادی از ویمحدوده، در زمینه

و  ایپذیری در سطح فرامنطقهحکومتی و رقابت-است. روابط نهادی
 منطقه است-های شهربودن از دیگر ویژگیهسته یا چند هستهتک

[Sarafi & Nejati, 2014]. 
ای فراتر از مرزهای های فضایی به مثابه محدودهسابقه نگاه به پدیده

خود شهر دارد. مفاهیمی از کالبدی شهرها، پیشینه ای به قدمت 
النهرین و یونان باستان های شهری در بینقبیل دولت شهر و ایالت

و  7471در سال  .[Ziari et al., 2009] کننده این نگرش استبیان
در کتاب "شهرها در تحول" در جستجو برای یافتن مفهومی متناسب 

 های شهریهای نوظهوری مانند منظومهبرای پدیده
(Conurbation) های منطقه، مجموعه-هایی چون شهراز واژه

های کنگلومرایی برای اطالق به این پدیده شهرکی و مجموعه
برای  رابرت دینکسون .[Geddes et al., 2021] استفاده شده است

منطقه )به عنوان مفهومی خاص برای اطالق به -بار واژه شهراولین
فضایی فراتر از شهر اصلی ای فضایی( را به عنوان محدوده پدیده

توان به تنهایی با معرفی کرد. وجود این دیدگاه که شهر را نمی
رواج  دیکنسونمرزهای اداری آن درک کرد از چارچوب مفهومی کار 

نماید با توجه به محدوده اداری، بیان می 7499یافته است؛ وی در 
ای توان نواحی که در راستتوان شهر را درک نمود، لذا مینمی
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های مشترک با شهر بوده و از نظر جغرافیایی نواحی ساکن فعالیت
  .[Dickinson, 1964] منطقه پیشنهاد شوند-هستند به عنوان شهر

منطقه در ایران، پژوهش چندانی -بودن مفهوم شهربا توجه به نوپا
پیرامون این پدیده فضایی انجام نگرفته است. تالش بر این است تا 

های منطقه و روش-تا با مفهوم فضایی شهرهای همراسپژوهش
و همکاران  زادگانشریفدر پژوهش . تعیین محدوده معرفی شود

ای در ایران پذیری منطقهدر مقاله چارچوب توسعه فضایی رقابت
 گانه را مورد بررسی قرار دادند01های مورد پژوهی، استان

[Sharifzadegan et al., 2012]. در سال  شریف زادگان و فتحی
-در مقاله خود تحت عنوان مقاله تعیین محدوده فضایی شهر 7041

منطقه برای کالنشهر تهران و نواحی پیرامونش نشان دادند که 
ه با منطق-کالنشهر تهران و نواحی پیرامونش در الگوی فضایی شهر

دهنده ردپای شهر پیرامونی تبیین شده که نشان 97دو هسته و 
های روزانه و هفتگی مبتنی ن برآمده از جریانعملکردی کالنشهر تهرا

، های کالبدیها و محدودیتبندیبر منطق فضایی فراتر از تقسیم
 بیات. [Sharifzadegan & Fathi, 2016] سیاسی و اداری است

و  ایو همکاران با اتخاذ تدابیر برگرفته از مدیریت هماهنگ منطقه
اد تعادل فضایی توسعه شهری چند مرکزی توانستند شاهد ایج
ی گرایی و وابستگبیشتر در نظام شهری منطقه، کاهش شدت تمرکز

های منطقه به شهر تهران و دستیابی به یک مستقیم سکونتگاه
 Bayat]شبکه سکونتگاهی متعادل و پایدار در سطح منطقه باشند 

et al., 2017] .و همکاران به این نتیجه رسیدند که  سودربام
کری های فگرایی نیاز به درک بهتر ریشهپیشرفت در مطالعه منطقه

های مختلف تاریخ و انواع مختلفی از مناطق که در بسیاری از زمینه
و همکاران  سزگین. [Soderbaum, 2015] رخ داده است را دارد

ای ترکیه طقههای مندریافتند که در طول دو دهه گذشته سیاست
ای جدید از جمله اقتصاد دانش، تخصص شهرهای مفاهیم منطقه

ای و نوآوری از یک دولت مرکزی سنتی قوی است که توسعه شبکه
. [Sezgin et al., 2017]کند ای را کنترل میمحلی و منطقه

 یاقتصاد جهان یساختار مکان رییبه تغو همکاران در سال  رزنیکف
ش نق و و ناهمگن است دهیچیسلسله مراتب پ یدارا که دنپرداز یم

ید تاک. کندیکشور برجسته م نیرا در ا یابرجسته رقابت منطقه
 دیساختار جد کی قیطر از یجهان یاکند که توسعه منطقهیم

 . [Reznikova et al., 2018] منعکس شده است ییفضا یجهان

 متوازن برریزان فضایی همواره خواهان تاکید تحلیلگران و برنامه
ه منطق-گرایی، شهرمنطقه اند. با گسترش مفهوم نولفه بودهوچهار م

 ن بهشدبه تدریج به عنوان پدیده فضایی قابل قبولی برای نایل
شدن و پایداری پذیری، تمرکززدایی، جهانییی، رقابتآاهداف کار 

ریزی و تبدیل شده است. اما این مفهوم تاکنون در نظام برنامه
در تالش مقاله حاضر  کشورمان مورد توجه نبوده است.مدیریتی 

منطقه در -سازی الگوی فضایی شهردر کنار بهینه بوده است تا
دور  را به سمنانمنطقه -ساختار فضایی کشور، محدوده فضایی شهر

 تغییرات و اجرایاز هر گونه محدودیت اداری و سیاسی تعیین کند. 
ن در دهه اخیر و ارتقاء تقسیمات سیاسی استان و شهرستان سمنا

شهرهای کوچک پیرامون شهر سمنان به جایگاه شهرستان، ارتقاء 
روستاهای اطراف به جایگاه شهر، گسترش سریع شهرها و افزایش 
رشد شهرنشینی مشکالتی نظیر عدم هماهنگی بین نهادها و 

نابع رویه مگیر و اجرایی، مصرف بیهای سیاستگذار، تصمیمسازمان
ساز ومحیطی نظیر آب، خاک، هوا، ساختهای زیستیآب، آلودگ

های کشاورزی و رفتن زمینسطح بسیاری از اراضی شهر با ازبین
های استاندارد برای انواع باغات، کاهش فضای سبز، کاهش سرانه

ها و غیره را به همراه داشته و منجر به ناپایداری توسعه شده کاربری
گیری منطقه شهری عدم شکلو این موضوع نشانگر آن است که 

افزایی منابع محلی ای، همسمنان منجر شده تا در بحث درون منطقه
ای از مزیت رقابتی غافل شده را نداشته و در بخش بیرون از منطقه

توان شامل دو رسد منطقه شهری سمنان را میاست. به نظر می
ی ابخش مرکز )شهرستان سمنان( و قلمرو پیرامونی آن )شهرستان ه

مهدیشهر و سرخه( در نظر گرفت که با توجه به جریان سفرهای 
توان این حوزه شهری را به آونگی روزانه بین مرکز و پیرامون می

عنوان منطقه شهری در نظر گرفت. در این پژوهش تالش شد تا 
های منطقه برای شهر سمنان و سکونتگاه-فضایی شهر محدوده

های عملکردی ارایه و ریانتحلیل نظام ج پیرامونش بر پایه
 سازی شود.بهینه

 
 شناسیروش

گیری روش اتخادشده در این تحقیق روش پایین به باال )اندازه
ها( است که در این روش جریان سفرهای رفت و برگشتی و جریان

 ترین شاخصترین و بالفعلجاشده به عنوان مهمبهجریان کاالی جا
های مریی )فاصله، جمعیت، در تعیین محدوده هستند. شاخص

اشتغال و غیره( و نامریی )وابستگی اجتماعی و غیره( تابعی را با 
چندین مولفه شکل داده که نتیجه آن تعداد سفر بین شهر اصلی و 

. در این پژوهش با بکارگیری [Turok, 2009] شهر پیرامون است
های جریان سفر و جریان کاال بین شهر اصلی و شهر شاخص
شده از مبانی نظری به تعیین محدوده منطقه نی استخراجپیرامو

جاشده شهری سمنان پرداخته خواهد شد. اطالعات جمعیت جابه
جاشده از گزارش ساالنه اداره کل بهبین شهرها و میزان بار جا
 [rmto.ir, 2018]ای استان سمنان راهداری و حمل و نقل جاده

 .شد همراه با تحقیقات میدانی اتخاذ

شده در این پژوهش، نسبت های درنظرگرفتهاساس فرمول بر
، نسبت بار i1جاشده بین دو شهر در طی یکسال جمعیت جابه

و معکوس  i2جابهجاشده از هر شهر پیرامونی به مقصد شهر سمنان 
به عنوان متغیرهای  i3فاصله از شهر سمنان به عنوان شهر مرکز 

متغیر  iTآمده برای هر شهر دستمستقل و در نهایت امتیاز نهایی به
 .[Davoudi, 2008] وابسته روش اول هستند

 
  

𝐶

𝑃
=1i جاشده بین دو شهر و نسبت کننده تعداد جمعیت جابهبیان

 آن به جمعیت شهر پیرامون؛
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𝐵𝑖

𝐵𝑇
=2i جاشده از شهر کننده حجم بار جابهبیانi  به شهر اصلی نسبت

 ؛iجاشده از شهر به کل بار جابه
 
1

𝐷
=3i کننده معکوس فاصله شهرهای پیرامونی از شهر اصلی؛بیان 

 
 

𝐶

𝑃.𝐷
=4i جاشده به کل جمعیت و کننده نسبت جمعیت جابهبیان

 فاصله از شهر اصلی؛
 

 
𝐶

𝑃.𝐷
+

𝐵𝑖

𝐵𝑇
=Ti کننده نمره نهایی هر شهر بیانSharifzadegan [

& Fathi, 2016]. 

 
 منطقه مورد مطالعه

دامنه جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده، از شهرستان سمنان در 
شمال با شهرستان مهدیشهر و از شرق با با شهرستان دامغان و از 
غرب با شهرستان سرخه و از جنوب با استان اصفهان همسایه است. 

آهن کیلومتر است و به راه 679همچنین فاصله شهر سمنان تا تهران 
رستان سمنان بالغ مشهد متصل است. مساحت شه-سراسری تهران

کیلومتر مربع است. در جنوب سمنان وجود مناطقی چون 77171بر 
 های میرک دالزیان ازای، تپه دالییان، تپههای ماسهدشت کویر، تپه

روند. حداقل های جغرافیایی و تاریخی به شمار میترین ویژگیمهم
دقیقه و حداقل عرض  91درجه و  16طول شرقی شهرستان سمنان 

دقیقه است و ارتفاع ایستگاه هواشناسی  79درجه و  09شمالی آن 
متر است. شهر سمنان تنها نقطه  7761مرکز شهرستان از سطح دریا 

شهری این شهرستان است. جمعیت این شهرستان بر اساس سالنامه 
نفر  721764نفر بوده که از این تعداد  749167برابر با  7041آماری 
نیز  %1.2نفر معادل  77046شهری و تعداد در نقاط  %49.6معادل 

 (. 7)شکل  [amar.org.ir, 2018]در نقاط روستایی سکونت دارند 
 

 
 تقسیمات کشوری و جانمایی استان و شهر سمنان (7شکل 

 

کیلومتر در 11و  61در گام اول از مرکز شهر سمنان حریمی به شعاع 
شود، مشاهده می 2شکل طور که در زده شده و همان GISمحیط 

تعداد شهرهای قرار گرفته در این دو محدوده با هم برابر هستند. 
شهر سمنان به عنوان شهر اصلی و شهرهای درجزین، سرخه، 

ی پیرامونی انتخاب شدند شهمیرزاد و مهدیشهر به عنوان شهرها
 (.6)شکل 
باید پارامترهای جمعیت  iTآوردن نمره نهایی هر شهر دستبرای به

جاشده بین دو شهر و نسبت آن به جمعیت شهر پیرامون، حجم هجاب
ه جاشدبه شهر اصلی نسبت به کل بار جابه iجاشده از شهر بار جابه
و معکوس فاصله شهر پیرامونی از شهر اصلی احصاء شود.  iاز شهر 

جاشده بین دو شهر طبق همان طور که مشاهده شد جمعیت جابه
طالعات جمعیت شهرهای پیرامون دست آمده است و ابه 7جدول 

( و حجم بار 0(، فاصله شهرهای پیرامون )جدول 6)جدول 
 ( قابل مشاهده است.9جاشده )جدول جابه

 

 
 حریم مورد نظر در محدوده مورد مطالعه (6شکل 

 

جاشده بین شهر سمنان و شهرهای اطراف در طی میزان جمعیت جابه( 7جدول 
 [amar.org.ir, 2018]سال  کی

 )نفر( تعداد کل مقصد-مبدا
 7971119 درجزین و بالعکس-سمنان
 6001794 سرخه و بالعکس-سمنان
 71111912 شهمیرزاد و بالعکس-سمنان
 77901249 مهدیشهر و بالعکس-سمنان

 

 ,amar.org.ir] 7041جمعیت شهرهای پیرامون شهر سمنان در سال  (6جدول 

2018] 
 )نفر( جمعیت  شهر

 1440 درجزین
 4417 سرخه

 77719 شهمیرزاد
 69994 مهدیشهر

 

فاصله و متوسط زمان رسیدن شهرهای پیرامونی به شهر سمنان  (0جدول 
 [ir, 2022.141])کیلومتر/دقیقه( 

 )دقیقه( زمان )کیلومتر( فاصله شهر
 71 76.6 درجزین

 60 66 سرخه
 09 61 شهمیرزاد
 67 71.1 مهدیشهر
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جاشده )کیلوگرم( از شهر پیرامونی به شهر سمنان در سال حجم بار جابه (9جدول 
7041 [rmto.ir, 2018] 
 خروج ورود شهر

 7111111 1 درجزین
 7724179160 7710914 سرخه

 199711 1 شهمیرزاد
 666149699 7920211 مهدیشهر

 
 

 هایافته
دو  بینجاشده نمره نهایی هر شهر با قرارگرفتن میزان جمعیت جابه

هایی که به آن اشاره شد، جاشده در فرمولشهر و میزان کاالی جابه
 .(0)جدول  محاسبه شد

 
 (iTمحاسبه نمره نهایی شهرهای پیرامونی ) نتایج( 1جدول 
 =i1 شهر 

𝑪

𝑷
 i2= 

𝑩𝒊

𝑩𝑻
 i3=

𝟏

𝑫
 i4= 

𝑪

𝑷.𝑫
 iT= 

𝑪

𝑷.𝑫
+

𝑩𝒊

𝑩𝑻
 

 20/72 20/72 12/1 1 01/601 درجزین
 1/71 17/77 11/1 17/1 79/609 سرخه

 1/02 1/02 19/1 1 19/496 شهمیرزاد
 19/62 10/62 19/1 112/1 19/911 مهدیشهر

 
جاشده بین دو شهر در طی بیانگر نسبت جمعیت جابه i1شاخص 

شود، کمترین مشاهده می 1طور که در جدول یکسال است، همان
 سرخه و بالعکس بود. -جاشده بین سمنانمیزان جمعیت جابه

جاشده از هر شهر پیرامونی به بیانگر نسبت بار جابه i2شاخص 
 جاشده از شهر پیرامونی درمقصد شهر سمنان نسبت به کل بار جابه

 ر اداره کل راهداریها دشده بارنامهطی یکسال است و بنا بر آمار ثبت
ای استان، این نسبت برای درجزین و شهمیرزاد و حمل و نقل جاده

 برابر با صفر بود. 
بیانگر معکوس فاصله شهرهای پیرامونی از شهر سمنان  i3شاخص 

 بود.1.19است، این شاخص برای شهمیرزاد برابر با 
جاشده به کل جمعیت شهر بیانگر نسبت جمعیت جابه i4شاخص 

ن و شهرهای پیرامونی و معکوس فاصله شهرهای پیرامونی از سمنا
 شهر سمنان است و برای سرخه کمترین میزان ثبت شد.

بیانگر نمره نهایی هر شهر است که از مجموع نسبت  iTشاخص 
جاشده به کل جمعیت شهر سمنان و شهرهای جمعیت جابه

پیرامونی و معکوس فاصله شهرهای پیرامونی از شهر سمنان با 
جاشده شهرهای پیرامونی به مقصد شهر سمنان نسبت بار جابه

این شود، مشاهده می 1طور که در جدول آید، هماندست میبه
و کمترین میزان بود. با استفاده  77.16شاخص برای سرخه برابر با 

ین بندی همبستگی باز نمودار نمره نهایی شهرهای پیرامونی، تقسیم
 (.7پذیرفت )نمودار شهر اصلی و شهرهای پیرامونی انجام

بندی گروه تقسیم 9با توجه به نتایج نمرات، همبستگی شهرها در 
 (.9شدند )جدول 

 

 
 نمره نهایی شهرهای پیرامونی شهر سمنان (7مودار ن

 
 هاتقسیم بندی هبستگی( 9جدول 

 نوع همبستگی حد نمره
71 < iT < 1 پایین 
61 ≤ iT < 71 متوسط 
01 ≤ iT < 61 باال 
01iT ≥ خیلی باال 

  
با استفاده از اطالعات، نوع همبستگی هر یک از شهرهای پیرامونی 

مشخص  GISبا شهر اصلی با استفاده از روش پایین به باال در محیط 
 (.1شد )جدول 

 
 نوع همبستگی شهرهای پیرامونی با شهر سمنان (1جدول 

 میزان همبستگی (iTنمره نهایی ) شهر پیرامونی 
 متوسط 77.16 سرخه

 متوسط 72.20 درجزین
 باال 62.19 مهدیشهر
 خیلی باال 02.1 شهمیرزاد

 
میزان همبستگی شهرهای پیرامونی شامل درجزین،  0در شکل 

سرخه، شهمیرزاد و مهدیشهر با شهر سمنان به عنوان شهر مرکز در 
سه طیف قرمز )همبستگی خیلی باال(، زرد )همبستگی باال( و سبز 

ه لذا با استفاده از روش پایین ب)همبستگی متوسط( تعیین شدند. 
((، محدوده نهایی منطقه شهری سمنان iTباال )شاخص نمره نهایی )

ارایه شد و به این ترتیب شهرهای درجزین، سرخه،  9مطابق با شکل 
 شهمیرزاد و مهدیشهر در محدوده منطقه شهری سمنان قرار گرفتند.
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 ((iTمنطقه شهری سمنان با استفاده از روش پایین به باال )شاخص نمره نهایی )( 0شکل 

 

 
 منطقه سمنان در استان-موقعیت شهر (9شکل 
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 بحث
و رشد  اییکی از فواید ایجاد منطقه شهری، ایجاد توازن منطقه

متوازن تعداد و اندازه شهرهای واقع در منطقه است، اتخاذ سیاست 
ایجاد منطقه شهری و توجه به توسعه و گسترش شهرهای کوچک 
و متوسط پیرامون موجود، منجر به حرکت به سوی ایجاد تعادل و 
بهبود سازمان فضایی و نظام شهری خواهد شد. در این تحقیق با 

ها )پایین به باال( بین شهر گیری جریاناستفاده از روش اندازه
سمنان به عنوان شهر مرکز و شهرهای درجزین، سرخه، شهمیرزاد و 
مهدیشهر به عنوان شهرهای پیرامون و محاسبه نوع همبستگی آنها 
مشخص شد که شهر سرخه و شهر درجزین با همبستگی متوسط، 

ی خیلی گشهر مهدیشهر با همبستگی باال و شهر شهمیرزاد با همبست
دهند. باال با شهر سمنان، منطقه شهری سمنان را تشکیل می

های تحقیق با سایر دهد درجه همخوانی یافتهپژوهش نشان می
 و زادگانشریف شده، با پژوهشها با توجه به پیشینه ارایهپژوهش

هر منطقه برای کالنش-با موضوع "تعیین محدوده فضایی شهر فتحی
و همکاران با موضوع  بیاتتهران و نواحی پیرامونش" و پژوهش 

ای راهکار ایجاد تعادل فضایی در نظام "مدیریت هماهنگ منطقه
شهری منطقه شهری تهران" مطابقت بیشتری دارد 

[Sharifzadegan et al., 2012; Bayat et al., 2017] لذا .
ا هگیری جریانشده نظیر اندازههای ارایهتوان با استفاده از روشمی

و فاصله از مرکز برای نقاط شهری که در پیرامون یک نقطه شهری 
های آونگی روزانه و مبادله اند و از طرفی جریانتر قرار گرفتهبزرگ

 یايبر منطق فض یمبتن یمنطقه شهر کاال نیز بین آنها برقرار است، 
 یو ادار  یسياس ،یکالبد یهاو محدوديت هایبندفراتر از تقسيم

و  یاز اختالف سطح و نابرابر  یشکل گرفته تا ضمن جلوگير 
 نسبت یآمايش یهاسياست یاجرا یدر راستا ،یفضاي یهایناهگون

ه نتیج اردم. اقدام شود یامناسب و توازن منطقه یبه تعادل فضاي
را  یموفق جیتوسعه مدرن با گذشت زمان نتا یهایتئور گرفت که 

را به سمت  هیترک یر یگجهت تیوضع نی. ادهدنمینشان 
به توسعه  کردهایرو نیسوق داده است. امروزه، ا دیجد یکردهایرو

ز باال به ا یبر توسعه مرکز  یمبتن نییبه پا نییاز پا یامنطقه یمحل
ه ک ندآیفر  نی. در اآورده اند یور یادر چارچوب توسعه منطقه نییپا

مورد ، هیشود، روند توسعه ترکیگفته م دیجد یامنطقه کردیبه آن رو
ای هکه در این مطالعه نیز بر اساس روش قرار گرفت لیو تحل هیتجز

منطقه -شده، نحوه و روند توسعه شهرعنوان شده و اطالعات کسب
 . [Erdem, 2019]این شهر و نواحی اطراف مورد بررسی قرار گرفت 

یافتگی در بین تحلیل میزان توسعه پژوهش زارعو  ساسان پور
. [Sasanpour & Zare, 2019]را انجام دادند های ایران استان

ند که از روش چ بوده استتحلیلی -شده توصیفیروش بکارگرفته
ها مورد مطالعه استفاده بندی استانسطوح برایمعیاره )تاپسیس( 

 کننده این مطلبز مدل تاپسیس منعکسج حاصل ایشده است. نتا
های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بهترین میزان است که استان

هایی مانند سمنان، کهگلویه و یافتگی را دارند ولی استانتوسعه
که نتایج این  بویراحمد و ایالم از وضعیت نامناسبی قرار دارند

 سمنانتحقیق با وضعیت نامناسب توسعه شهری منطقه شهری 
 مطابقت دارد. 

 
 گیرینتیجه

وضعیت تعادل فضایی نظام شهری سمنان از حالت تک مرکزی در 
های گذشته با افزایش تعداد شهرهای پیرامونی و واگرایی دهه

ای جمعیت، با سرعت متعادلی به سوی توسعه چند مرکزی منطقه
ی اگرایش داشته ولی هنوز فاصله زیادی با ایجاد تعامل کامل منطقه

تواند موجب تسریع این روند دارد که ایجاد منطقه شهری سمنان می
 شده است.

 
انشگاه د انسانی بدین وسیله از تمامی مسئوالن دانشکده تشکر و قدردانی:

 کمال سپاس و قدردانی را داریم. آزاد اسالمی سمنان

 است. نشده گزارش نویسندگان توسط موردی های اخالقی:تاییدیه

 یعسکر  یآقا یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر  منافع:تعارض 
با عنوان  یکرکه آباد نبیزسرکار خانم دکتر  ییبه راهنمامجتهدزاده 

 ییاگر منطقه با رویکرد نو ییفضا داریتوسعه پا یز یربر برنامه ی"درآمد
 .است)مطالعه موردی: منطقه شهری سمنان(" 

 عسکر مجتهدزاده )نویسنده اول(، پژوهشگر سهم نویسندگان:
آبادی )نویسنده دوم(، زینب کرکه (؛%04بحث ) اصلی/نگارنده

(، سعید کامیابی )نویسنده سوم(، %20بحث ) شناس/نگارندهروش
 (%20پژوهشگر کمکی )

 است. نشده گزارش نویسندگان توسط : موردیمنابع مالی
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