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چکیده واژگانکلیدی

هکای فاکایی متوکاوتی در اهگوهکای     ی سکازمان ريک گ شکل  توسعه و گسترش شهرنشينی در قرن بيستم باعث 

ها و فاصکهه از مرککز(   جریانگيری ی روش جاذبه )اندازهريکارگ بهای شده است. این پژوهش با شهری و منطقه

به تعيين محدوده منطقه شهری سمنان پرداخته است و هدف آن مشخص کردن مرز منطقه شکهری سکمنان   

عنوان شکهر اصکهی    زده شده، شهر سمنان به GISکيهومتر در  02و  22. از مرکز شهر سمنان حریمی به شعاع باشد یمروابط عمهلردی  بر اساس

هکا، ميکزان جمعيکت    گيری جریانعنوان شهرهای پيرامونی انتخاب گردیدند. در روش اندازه شهميرزاد و مهدیشهر به و شهرهای درجزین، سرخه،

( هر شهر محاسبه شد. شکهرهای سکرخه و درجکزین بکا     iTجا شده محاسبه گردیده و نمره نهایی )جا شده بين دو شهر و ميزان کاالی جابهجابه

باشکند. در روش فاصکهه از مرککز بکرای     گی باال و شهميرزاد با همبستگی خيهی باال با شکهر سکمنان مکی   همبستگی متوسط، مهدیشهر با همبست

ای خکود بکر   منطقکه  -تواند با حوظ ماهيکت شکهر  تعيين محدوده منطقه شهری سمنان فاصهه مناسبی برای حداکثر مسافتی که شهر سمنان می

ن زمان برای رسيدن به شهر اصهی( مشکخص و شکهرهایی ککه حکد مطهکوبی از امتيکاز را       ترینقاط شهری پيرامونی تأثيرگذار باشد )فاصهه راحت

هکا و  گيری جریانهای اندازههای حاص  از روشپوشانی نقشهگيرند. از همداشته باشند با استواده از این روش در محدوده منطقه شهری قرار می

محدوده منطقکه شکهر    در ک  آوریتاب شهميرزاد و مهدیشهر تعيين شد. سطح ، منطقه شهری سمنان، درجزین، سرخه،GISفاصهه از مرکز در 

 .ستين برخوردار آوری الزمتاب در این ابعاد از منطقه-شهر محدوده . هذااست 0/3تر از ميانگين و پایين 21/3سمنان برابر با 

روشفاصلهازمرکز،روش

شهر،-جاذبه،منطقه

آوریسمنانتاب


 پیشگفتار-1

 یدر حکال شکهر   ای نکده یطور فزا در سراسر جهان، کشورها به

سکازمان   ینک بي شيمطابق با پک (. Dutta, 2012) تندشدن هس

 تيک درصکد جمع  ۰2حدود  2202تا سال  رود یمه  احتمال م

مسکئهه بکه    نیک ا .(Jha, 2013) کنند یجهان در شهرها زندگ

از  یاريبسک  یبکه ملکان اصکه    یمعنا است که مناطق شهر نیا

 فیاز وظکا  یلک ی( بدل خواهد شد. هذا یعي)طب یاحتماه یایبال

آرام،  یطک يشکهر بکه مح    یتبد یتالش برا یشهر زانیر برنامه

و ساهم است که سالمت شهروندان ساکن در آن را حوظ  منیا

 مالز ینظکام سکلونتگاه   نانکه بيو واقک   حيدرک صح یبرا. کند

 هکای یژگک ی)و شکهری  هکای نظام یستایا تياست دو بعد ماه

..( و .خدمات، اشکتغال و  ت،يجمع  قبي از هاسلونتگاه ای نقطه

از  یشکهر  هکای شکبله  گيکری  شکل  ) هاسلونتگاه انيروابط م

و مبادهکه   یو مکذهب  یاسک يس ،یفرهنگک  ،یروابط تجکار  قیطر
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کککاال،  ت،يککجمع انککاتیاز جر یدر قککاهب یو هملککار اتيککتجرب

 & Kotlyakov) رديک قکرار گ   يو اطالعات( مورد تحه هیرماس

Komarova, 2006) .و ارتباطات  یاز روابط وابستگ یاسهسهه

دخاهت عنصکر   ،دیگر عبارتی به ای گریلدی به هاسلونتگاه یرونيب

نظکام  یژگیترین و مهم ییابی نظام شهر مهم رابطه در سازمان

. (Taghvai Masoud, 2010) دهدیم  يرا تشل یشهر یها

در کشکور آنهکه در عمک  اتوکا       ینظام سکلونتگاه  یدر بررس

و  تجمعيککبککر اسککاس  هککاسککلونتگاه یبنککد افتککد، سککطح یمکک

شهرها مورد توجه قرار  انيخدمتشان است و کمتر ارتباطات م

و  هککا يکک. بککا وجککود مطاهعککات گسککترده، تحه   رديککگیمکک

موجکود در فاکا    تيک گرفتکه بکا واقع   رتصکو  یهکا  یبند شبله

بکه بعکد    یتوجهیب  يامر به ده نیدارد. ا یتأمه قاب  هایتواوت

 انيک م انیک که همکان روابکط جر   ینظام سلونتگاه  يدوم تحه

و نظکام   ییسازمان فاا حيدرک صح رایباشد، زمی هاسلونتگاه

شکهرها مقکدور    انيک بدون توجکه بکه ارتباطکات م    یسلونتگاه

در  یبه ارتباطات شکهر  یتوجه کم یبرا یاصه  ي. دو دهستين

کشکور وجککود دارد، نخسککت نبککود   ینظککام سککلونتگاه  يک تحه

در  یجام  بکرا  یشهرها و دوم نبود مده انيم یانیاطالعات جر

  يک بکر تحه  یشکهرها مبتنک   انيک نظر گرفتن انواع ارتباطکات م 

 ,Dadashpoor Hashem, Afaghpoor Atusa)هکا  انیجر

ملکان  را در   اتیک از نظر همم انیجان پار چهار دو جر(. 2016

ون تکونن و   ني، مکدل اقتصکاد زمک   کنکد  یمک  ميکنار هکم ترسک  

 یهکا  ملکان  یبکرا  سکتاهر یکر یشکنهاد يچکارچوب پ  نيهمهنک 

 یدهکد و دومک  یرا ارائه م رامونياثرات مرکز بر پ یاوه ،یمرکز

 کیک صکورت واحکح    کند. بهیم نيبر مرکز را مع رامونياثرات پ

عرحه و تقاحا وجود دارد  یهااز دو بخش در قاهب واژه یتلامه

بکزر  شکل     یهامتقاب  بخش یوابستگ یرا برا ییها هیکه پا

 رامونيرا پ شیچهار گرا توروک وانیا (.Parr, 2007)دهد  یم

آمکدن   نیيپکا  یکنکد، اوهک  یمک  شناسایی منطقه –موهوم شهر 

پراکنکده   نيشکهرها و همهنک   یلیزيو ف یادار یمرزها تياهم

 انیک باشد، جریها متيو گسترده شدن فعاه هاتگاهشدن سلون

شکود ککه از   یمک     مربکوط   یبه شناخت دوهکت مرککز   یدوم

 ديک مکثثر و توه  یزیک ربرنامه یصورت آهسته در پ دوردست و به

به نو  محکالت و منکاطق اسکت تکا      ییاد)تمرکزز است تيفعاه

توسکعه دهکد(،   را  یدرونک  یهکا   يپتانسک  شیازهايمتناسب با ن

حاص   ینسب یهاتیمز تیتقو ش،یگرا نیترمهم دیو شا یومس

گسترده و خکدمات   زاتيتجه  ،يکار وس یرويشده از تجم ، ن

 زيک چهکارم ن  شی، گراندهست یخارج و ارتباطات ارزشمند ژهیو

غاهب  کيتلن (.Turok, 2009) باشدیم ییگرا موهوم نومنطقه

نکدارد،   وجکود  یعمهلکرد  یمنطقه شکهر  نييتع یبرا یو برتر

 یهکا انیاز جر یفعاه دهيهيمسئهه وجود پ نیبارز ا  يده دیشا

است. پس شکناخت   رامونيپ یمرکز و نواح نيب یو نامرئ یمرئ

 نيکي در موحکوع تع  رامکون يپ یرهامرکز و شه نيب یها انیجر

 نیتکر و جکام   نیترقياست. دق یمحدوده منطقه الزم و حرور

ارائه شده اسکت   یرامون توسط داوديمرکز و پ نيب یهاانیجر

و فراغت،  دیکار، خر  يروزانه از قب یهاانیکه شام  مردم )جر

 ،یفرهنگک  یهکا تيک فعاه  يک روزانه از قب ريغ یها وبرگشت رفت

(، خککدمات یديککمهککاجرت(، کاالهککا )توه ،یگرمسککر ،یحککیتور

 یککیو دارا هی(، سککرمایتجککار ،یادار ،یبهداشککت ،ی)آموزشکک

(، زائکدات و  نيزمک  تيک ماهل ت،يک حقکو  ماهل  ،یگذار هی)سرما

ی عککيهککا(، منککاب  طب ی)زائککدات جامککد، آهککودگ  هککانککدهیآال

اطالعکات(،   یفنکاور  ،یلک ي(، دانکش )اطالعکات تلن  یمعدن )آب

 اسکت  تیک و هو یها، سکبک زنکدگ  ارزش ،یاجتماع یهنجارها

(Davoudi, 2008)نيبک  یرفکت و برگشکت   یسکورها  انی. جر 

 نیتکر  تکرین و باهوعک    عنکوان مهکم   به رامونيپ یمرکز و شهرها

 گکر ید رایک شکود. ز یمحدوده در نظر گرفته م نييشاخص در تع

 یاشکتغال و...( و نکامرئ   ت،يک )فاصکهه، جمع  یمرئک  یها شاخص

مثهوککه شککل   نیرا بککا چنککد یتککابع و...( یاجتمککاع ی)وابسککتگ

مرککز و شکهر    نيبک  یآن تعکداد سکورها   جکه يدهند ککه نت  یم

تکر عوامک  بکاهقوه و باهوعک      روشکن  انيک . به بشدبایم رامونيپ

دو نقطکه   نيسکور بک   انیک تا جر رنديگیکنار هم قرار م یاريبس

دو شکهر   نيبک  یشکود. پکس تعکداد سکورها     ادیز ایکم  یشهر

دو شکهر   نيتعامک  بک   زانيک م نيکي عت یبرا یشاخص قاب  قبوه

 گریدو شهر د نيجا شده بهجاب یکاالها انیجر نياست، همهن

(. Divsalar A., 2011) باشککد یمکک تيککاهم یداراشککاخص 

استان و شهرستان سمنان  یاسيس ماتيتقس یو اجرا راتييتغ

شهر سمنان به  رامونيکوچک پ یو ارتقاء شهرها ريدر دهه اخ

شکهر،   گکاه یاطکراف بکه جا   یروستاها شهرستان، ارتقاء گاهیجا

 نگسترش سری  شهرها مشلالتی نظيکر عکدم همکاهنگی بکي    

 اجرایکی،  و گيکر  ، تصکميم گکذار  اسکت يهکای س نهادها و سازمان

 نظيکر  یطک يمح سکت یز هکای آهودگی آب، مناب  رویه بی مصرف

وساز سطح بسياری از اراحی شهر بکا از   هوا، ساخت خاک، آب،
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 سکبز،  فاکای  ککاهش  باغات، و زیکشاور هایبين رفتن زمين

 بکه  را... و هکا ککاربری  انکواع  بکرای  اسکتاندارد  های سرانه کاهش

 موحوع این و گردیده توسعه ناپایداری به منجر و داشته همراه

سکمنان   یمنطقکه شکهر   یرگيک  شل  عدم که است آن نشانگر

 را محهی مناب  افزاییهم ای،منطقه تا در بحث درون شدهمنجر 

      غافکک  رقککابتی مزیککت از ایمنطقککه بککرون بخککش رد و نداشککته

 .است شده

 یداریک عوامک  پا  نتکری از مهم یلی ستیبایم ار آوریتاب

در  یآورتکاب  یهکا  ابعکاد و مثهوکه   یدانست ککه بررسک   یشهر

تکوان  ی مکی آور تکاب در مبحکث  اسکت.   یحرور یجوام  شهر

، محکور اصکهی آمکایش سکرزمين را     ریزی فاکایی  برنامهگوت: 

توانکد بکا اقکدامات چنکد سکطحی      دهد، بنابراین می ي  میتشل

را در مقابک    یطيمح ستیآوری ز آوری شهری و تاب زمينه تاب

تغييرات اقهيمی و خطرات ناشی از حوادث فراهم نماید. در این 

راستا با استواده معقول از املانات و مناب  طبيعکی و فرهنگکی   

ونقک    شکبله حمک    بر اساس اقدامات بازدارنده هماننکد ارتقکاء  

های مختهط و همهنين استواده از عمومی و استواده از کاربری

اسکت.   فااهای مرده شهری روند توسعه مناطق را تسری  داده

انجام این اقدامات منجر به توسعه واحکد و یلاارچکه سکرزمين    

های خاص را در فاای سرزمين شده و املان توسعه استراتژی

 .(Gaillard, 2007) دهدمی

مراککز نکوآوری،   گرایی، نومنطقهاتخاذ رویلردهایی همانند 

های گذاری قوی در استواده از شبلهبازسازی شهری و سرمایه

خصوص دانش محهکی و تقویکت خالقيکت منجکر بکه       دانش به

آوری  شود. عالوه بر این تولر تکاب آوری میتوسعه پایدار و تاب

در نظکر گرفتکه    های قبهیعنوان ابزاری جهت غهبه بر نگرانی به

ظرفيت و تعدی  اختالالت تغييرات  شود و با تمرکز بر رویمی

رو این موهوم با ترکيکب ابعکاد و   کند. از این مثبتی را ایجاد می

و  سکت یز طيمسائ  مختهکف از جمهکه حلومکت، اقتصکاد، محک     

صورت مجزا و یا در کنکار یلکدیگر منجکر بکه توسکعه       جامعه به

يمکات سکرزمين و توسکعه    اشلال خکاص فاکا شکده و در تنظ   

ریکزی  هکای برنامکه  رفته و نتيجه آن در سياسکت  کار شهرها به

 .  (Allan, 2010) گرددشهری اعمال می

های اخير موهوم پایداری رشد قاب  رغم اینله در سالعهی

ای کرده و ارتقاء توسعه پایدار از طریق ادغکام مسکائ    مالحظه

 دیک هکای تجد رحمحيطی و تهيه طک  زیست اجتماعی، اقتصادی،

آوری در مقاب  مسائ  و مشکلالت افکزایش   با رویلرد تاب نظر

تکوان ایکن رویلکرد را در رونکد تهيکه و      یافته است بنابراین می

آورترشکدن  ریزی فاایی نيز اعمال نمود تا با تکاب  اجرای برنامه

ریزی فاایی مسير دستيابی بکه توسکعه پایکدار همکوارتر      برنامه

   گردد.

 یهکا  تکأثير ابعکاد و شکاخص    یدنبال بررسپژوهش به  نیا

باشکد و تکالش   یسمنان م یدر منطقه شهر یآورمختهف تاب

مکورد   یمنطقکه شکهر   یداریک و پا یآورتکاب  زانيشده است م

منطقکه   رسکد یبه نظر مک  (.Salehi, 2021) رديبگارزیابی قرار 

شام  دو بخکش، مرککز )شهرسکتان     توانیسمنان را م یشهر

و  شکهر یهدم هکای آن )شهرسکتان  یامکون ريپ یسمنان( و نواح

سرخه( در نظر گرفت که با توجه به مکوارد جاذبکه موجکود در    

روزانکه و فاصکهه از مرککز     یآونگ یسورها انیبخش مرکز )جر

عنکوان   را بکه  یحکوزه شکهر   نیا توان ی( مرامونيمرکز و پ نيب

 .در نظر گرفت یمنطقه شهر


پیشینهتحقیق-2

 اشگسترده یریکاربردپذ ودبا وج منطقه -شهر هر موهوم

 بکه  حوزه شهری در زيبرانگ چاهش و مبهم مواهيم از هنوز یلی

 در شکهرها »کتکاب   در و 1112دهکه   در آید. گکدس می شمار

 هکای پدیکده  بکرای  متناسکب  یکافتن موهکومی   بکرای « تحکول 

منطقکه   -شکهر  واژه از هکای شکهری  منظومکه  ماننکد  نوظهوری

منطقکه   -شکهر  (. واژهGaillard, 2007) کرده اسکت   استواده

 بکار  اول ای فااییپدیده به اطال  برای خاص موهومی عنوان به

 (Robert E. Dickinsonدیلنسون ) رابرت سوی از 1191 سال در

(. وجود این دیکدگاه ککه شکهر را    Parr, 2007مطرح گردید )

یی با مرزهای اداری آن درک کرد از چکارچوب  تنها بهتوان نمی

بيکان   1199ون رواج یافتکه اسکت. وی در   موهومی کار دیلنس

توان یکک شکهر را   نماید که با توجه به محدوده اداری، نمیمی

هکای  ای که در راستای فعاهيکت  توان نواحیدرک نمود، هذا می

            مشکککترک بکککا شکککهر بکککوده و از نظکککر جغرافيکککایی نکککواحی 

 منطقکه پيشککنهاد شککوند   -عنککوان شککهر باشککند بکه مککی سکاکن 

(Dickinson, 1964شریف .)    زادگان و فتحی فرزانکه در سکال

های عمهلردی و تخمکين  گيری از تحهي  جریان، با بهره1310

ای کيهکومتری جکاده   202نقطکه شکهری در فاصکهه     ۰0فاصهه 

 شکهر  ککالن دهکد،  تهران را بررسی نموده که نتایج نشکان مکی  
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منطقه بکا دو   -تهران و نواحی پيرامونش در اهگوی فاایی شهر

دهنده ردپکای  شهر پيرامونی تبيين شده که نشان 91سته و ه

هکای روزانکه و   تهکران برآمکده از جریکان    شکهر  کالنعمهلردی 

هکا و  بنکدی هوتگی مبتنی بر منطکق فاکایی فراتکر از تقسکيم    

هککککای کاهبککککدی، سياسککککی و اداری اسککککت محککککدودیت

(Sharifzadegan & Fathi, 2016)آوری . در زمينککه تککاب

اهمههکی و در  مخاطرات طبيعی در جامعکه بکين  شهری در برابر 

ایران مطاهعات گوناگونی انجام شده است که در زیکر بکه چنکد    

و  Gaillardاهمههکی؛  شکود؛ در سکطح بکين   مورد آن اشاره مکی 

آوری جوام  سکنتی در  با بررسی تاب 2221هملاران در سال 

برابر بالیای طبيعی، دریافتند که جوام  سنتی در مواجهکه بکا   

یای طبيعی با استواده از چهکار بعکد ماهيکت خطکر، ميکزان      بال

تواننکد   های مکدیران مکی  آوری، ساختار فرهنگی و سياست تاب

، 2212(. در سککال Gaillard, 2007مقاومکت نشککان دهنککد ) 

Allan  آوری شهرها و نقکش فاکاهای بکاز در    و هملاران، تاب

 را مطککرح نمککوده و بککر نقککش هککرزه نيزمککآوری در برابککر تککاب

 تأکيکد  آورتاب بازسازی در بازتوانی برنامه و شهری ریزی رنامهب

( 2219و هملکککاران ) Leon. (Allan, 2010) کنکککدمکککی

آوری سکری  در  عنوان ابزاری برای تاب مورفوهوژی شهری را به

برابر سونامی دانستند و در شهر تاههاهونو شيهی، به این نتيجه 

نقش بسزایی در  رسيدند که شل  و مقر شهر و مورفوهوژی آن

 .(León and March, 2014)آوری در برابکر سکونامی دارد    تکاب 

آوری سکي  را  دهد که چگونه تکاب نشان می قيتحقاین  جهينت

سازی ککرد و بکا اسکتواده از یکک شکاخص چنکد       توان مدلمی

آوری سيالب شهری بکه آن  معياری به نام شاخص فاایی تاب

 .  (Bertilsson, 2018) مدل دست یافت


 مبانینظری-3

 -شهر اندکرده یادآوری ایعهوم منطقه شمندانیاز اند یاريبس

در  رو نیک اسکت. از ا  یعمهلرد تیهو کی( یشهر )کالن منطقه

و  یدرونک  یچون همگن هایییژگیبر و ديتأک یجا آن به فیتعر

 یمناطق، بر روابکط عمهلکرد   گریدر ارتباط با د یدرون زیتما ای

. از نظر جکان  شودیم ديتأک رامونيپ طيو مح یشهر مرکز نيب

 اسکت: شکهر   یدو عنصکر سکازنده اصکه    یمنطقه دارا -پار شهر

دو  نیک (. ارامکون يپ هيک آن )ناح رامکون يمرکز( و قهمرو پ هي)ناح

منطقکه   -شکهر  فیک بکه تعر  یزون شکل  جکامع   ای هيدسته ناح

و ساخته شکده   یشهر هيناح کیمرکز شام   هي. ناحبخشد یم

 شکتر يحداق  مشکخص ب  کیکه از  یتيمعاست با ج ایوستهيپ

شهر باشکد ککه در    کالن کیدر اص   تواندیم هيناح نیاست. ا

 کیک  ایک شهر شل  گرفته است  کی یرامونياثر رشد مداوم و پ

مسکتق    یچند مرکز شکهر  وستنيکه از به هم پ یشهر هيناح

 . (Parr, 2007) به وجود آمده است

 هکای ، سکازمان کنترل ت،يکانون ماهل نيهمهن هيناح نیا

 هيک اسکت. ناح  یاداره عمکوم  یو نهادهکا  یبازرگکان  ایو  یتجار

ارتبکاط و   نیشکتر ياست ککه ب  یقهمرو گر،یدر طرف د رامونيپ

بکه   رامکون يپ هيک منطقه دارد. ناح -مرکز شهر هيرا با ناح ونديپ

هست و هر  زين یشهر تيجمع یدارا ییروستا تينسبت جمع

آن  یشهر تيد، سهم جمعباش تر افتهی منطقه توسعه -چه شهر

مکواد   ديک توه یاسکت بکرا   ایهيناح ،رامونيپ هياست. ناح شتريب

 نی. اایکارخانه یموارد کاالها یاريو مواد خام و در بس ییغذا

و  یحک یخکدمات تور  ديتوه یاست برا ییقهمرو نيهمهن هيناح

شکهر   هیککار و سکرما   یرويتأمين ن یبرا یدر حمن منب  مهم

       و  یشککهر منطقککه کککالن نيبکک زیمککا. در تباشککد یمکک یمرکککز

        ،یشککهر گوککت کککه منطقککه کککالن تککوان یمنطقککه مکک -شککهر

 تيشهر با ماه کالن کیاست که در هسته آن  ایمنطقه -شهر

. یاسک يو مق یژگک یبا هکر و  یقرار دارد نه هر شهر یشهر کالن

و  ایمنطقکه ادر سطح فر یریپذو رقابت یحلومت-یروابط نهاد

         هککاییژگککیو گککریچنککد هسککته بککودن از د ایککهسککته و  تککک

 .(Sarafi & Nejati allaf, 2015باشد )یمنطقه م -شهر

 را هکا منطقه -شهر نياز محقق یبرخ ،شناختیختیر دید از

 د،یک شکل  جد  نی. ادانندیم یمرحهه توسعه شهر نتریشرفتهپي

است که در آن شهر  یسنت یشهر توسعه کالن یمتواوت از اهگو

و  یاقتصککاد ،یاسک يتسکهط و کنتککرل س  یشکهر مرکککز  نکککال ایک 

منطقکه   -ر. موهوم شکه کندیخود اعمال م رامونيرا بر پ ینینماد

رد  ایک و  تیچند مرکز یدهنده نوع نشان شتريمعاصر ب اتيدر ادب

بکا   زيک ن یگکر یافراد د .(Bevir, 2007)است  یشهر تسهط کالن

عکه شکهر و   موهکوم در مطاه  نیوجود مناسب دانستن استواده از ا

همکه   یموهکوم حکرورتاب بکرا    نیدارند که ا ديتأک یرامونيپ طيمح

اگکر موهکوم    سکت، يقابک  کاربسکت ن   هکا نهيشهرها و در همه زم

اسکت ککه    یبر روابط عمهلکرد  ديتأک یدر پ یشهر منطقه کالن

 بخشد.   یآنها را وحدت م یرامونيپ یشهرها و نواح

 طکور بکه » یابه معن Resilio نياز هغت الت آوریتاب کهمه
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 آوریتکاب . شکده اسکت   اسکتخراج  «کردن ینينشعقب ناگهانی

 یژگیبهله و ستيپس از وقوع بحران ن یمجرد و مقطع یاقدام

واجکد آن باشکد و    یسکت یاسکت ککه با   یشهر ستميهر س یذات

چقکدر   سکتم يس کیک ککه   کنکد یم فياست که توص اییژگیو

     ،یاخککتالل را بککدون از دسککت دادن سککاختار و عمهلککرد اصککه 

تنهکا   نلکه یا یجکا  بکه  آوری جذب کنکد. امکروزه تکاب    تواندیم

 وهيعنکوان شک   شکود، بکه   انيب فیتعر کیموهوم با  کیعنوان  به

 .(Folke, 2006) شودیتولر شناخته م


هاموادوروش-0
 معرفیمنطقهموردمطالعه-0-1

سهسکهه جبکال اهبکرز واقک       یشهرستان سمنان در دامنکه جنکوب  

و از شر  بکا شهرسکتان    شهریال با شهرستان مهداز شم ده،یگرد

و اسکتان   ریدامغان و از غرب با شهرستان سرخه و از جنوب با کو

 نیک فاصهه شهر سکمنان مرککز ا   نياست. همهن هیاصوهان همسا

آهکن   و بکه راه  سکت ا هکومتر يک 219شهرستان و استان تا تهکران  

. مسکاحت شهرسکتان   باشکد یمشهد متص  مک  -تهران یسراسر

اسکت. در جنکوب سکمنان     هومترمربک  يک 11211ن باهغ بر سمنا

 ان،یتاه دالز ،ایماسه   یهاتاه ر،یچون دشت کو یوجود مناطق

و  ییايک جغراف هکای یژگک یو نتکری از مهکم  انیدالز رکيم هایتاه

شهرستان سکمنان   یشرق ول. حداق  طروندیبه شمار م یخیتار

درجکه و   39آن  یو حداق  عکر  شکماه   قهيدق 91درجه و  02

شهرسکتان   نیک ا ی. شهر سمنان تنها نقطه شکهر است قهيدق 19

 1311 یشهرستان بر اساس ساهنامه آمار نیا تي. جمعباشد یم

نوکر معکادل    1۰0121تعداد  نینور بوده که از ا 119021برابر با 

       نوککر معککادل 11312و تعککداد  یشککهردرصککد در نقککاط  2/19

        ت دارنکککدسکککلون ییدر نقکککاط روسکککتا  زيکککدرصکککد ن ۰/0

(Beidokhti Aliakbar & Sharifi, 2015). 


هایاجرایتحقیقروش-0-2

بکه بکاال(،    نیي)پکا  هکا انیک جر یرگيک با استواده از روش انکدازه 

را کسکب   یازيک امت یو کاال هر نقطکه شکهر   یآونگ هایانیجر

 یککاال  انیو جر یرفت و برگشت یسورها انیخواهد نمود. جر

 نیک شکاخص در ا  نتکری و باهوع  نتریمهم عنوان به شده جاجاب

)فاصکهه،   یمرئ هایصشاخ گری. دشودیروش در نظر گرفته  م

 یو...( تکابع  یاجتماع ی)وابستگ یاشتغال و...( و نامرئ ت،يجمع

 نيآن تعکداد سکور بک    جکه يمثهوه شل  داده که نت نیرا با چند

 ییاست. پس از محاسبه نمکره نهکا   رامونيو شهر پ یشهر اصه

در  یبکا شکهر اصکه    یرامونيپ یشهرها یهر، نوع همبستگهر ش

. ساس با استواده از روش فاصکهه از  دیگرد نييتع GIS طيمح

که در سطوح اول تا سوم  ینقاط شهر زي( ننیيمرکز )باال به پا

و  یتهق یمحدوده منطقه شهر وجز GIS طيقرار گرفته در مح

محکدوده  شده از دو روش مکذکور،   هيدو نقشه ته یپوشان از هم

 ی. مرککز عمهلکرد  شکد سمنان مشخص خواهد  یمنطقه شهر

استخراج شده از  هایسمنان با توجه به شاخص یمنطقه شهر

اطالعات جمعيت جابجا شکده   خواهد شد. نييتع ینظر یمبان

جا شده از گزارش ساالنه اداره ک   بين شهرها و ميزان بار جابه

برخی موارد که  ای استان اخذ و درجاده ونق  حم راهداری و 

به آن اشاره خواهد گردید، تحقيقات ميدانی نيز انجام پذیرفته 

و  22منظور از مرکز شهر سمنان بافری بکه شکعاع    است. بدین

زده شده و شهرهای قکرار گرفتکه    GISکيهومتر در محيط  02

 2ککه در شکل     طکور  همکان در این شعاع مشخص گردیدنکد.  

و  22گرفتکه در شکعاع    شود؛ تعداد شهرهای قکرار مشاهده می

عنکوان شکهر    کيهومتر با هم برابر هستند. شهر سکمنان بکه   02

اصهی و شکهرهای درجکزین، سکرخه، شکهميرزاد و مهدیشکهر      

 . (1)شل  عنوان شهرهای پيرامونی انتخاب شدند  به
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، i1 سکال  کیک  جا شده بين دو شهر در طینسبت جمعيت جابه 

جا شده از هکر شکهر پيرامکونی بکه مقصکد شکهر       نسبت بار جابه

  i3عنوان شهر مرکز و معلوس فاصهه از شهر سمنان به i2سمنان 

 آمده دست بهعنوان متغيرهای مستق  و در نهایت امتياز نهایی  به

 باشند.می متغير وابسته روش اول iTبرای هر شهر 

1 /i C P  شده بين دو شهر و  جا جابهبيانگر تعداد جمعيت

 نسبت آن به جمعيت شهر پيرامون؛

2 / i Ti B B جا شده از شهر بيانگر حجم بار جابهi  به شهر

 ؛iشده از شهر  جا جابهبار  ک  بهاصهی نسبت 

3 1/i D هی؛اص از شهرفاصهه شهر پيرامونی  معلوس انگريب 

4 / .i C P D جا شکده بکه کک     بيانگر نسبت جمعيت جابه

 جمعيت و فاصهه از شهر اصهی؛

( / . ) / T i Ti C P D B B     بيانگر نمره نهکایی هکر شکهر

(Sharifzadegan & Fathi, 2016) 
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هازمرکز)باالبهپایین(روشفاصل-0-2-2

ی رفت و برگشکتی واقعکی،   ها انیجرهای آماری عالوه بر تحهي  

هایی برای ترسيم مناطق شهری عمهلردی بکا اسکتواده از   تالش

فاصهه که بکه نظکر هکم منطقکی و راحکت بکرای        –تخمين زمان 

 شکهر  ککالن رسکد، وجکود دارد. در   ی روزانه مکی ها وبرگشت رفت

برای حرکت از  زمان مدتترین کرد راحت ديکتأمدرن بهومنويهد 

گکدس   ديک تأکدقيقه بيشکتر شکود.    92پيرامون به مرکز نباید از 

 2229برای زمان راحت ایکن سکور یکک سکاعت بکود. در سکال       

 ,Davoudi) کنکد دقيقه را پيشکنهاد مکی   90اساون برای اروپا 

 ککه  اروپایی کشور شش مناطق شهری از ایمطاهعه در   (2008

 یکا  محکدوده  آن رسکيد،  به انجکام  2222 سال در برون  یسو از

 که است شده عمهلردی محسوب شهری منطقه جزو شهرداری

 شهر کالن یا شهر به برای کار آن شاغ  نيروی درصد 12 حداق 

 هویکت  این یگستره این مبنا، بر کنند. محاسبهمی سور مرکزی

 ککاربرد  در ککه  یا مسکئهه سازد. می وسي  بسيار را جدید فاایی

 هویکت  این وسي  گستره بسيار دهدمی روی اروپا در موهوم این

هنکدن.   و پاریس مورد قطر در کيهومتر 102 از بيش است، فاایی

دقيقککه  92و 90، 32، 22مطککرح شککده فاصککهه  اتیککنظر بنککا بککر

برای حرکت از شهر پيرامون به شهر اصهی  زمان مدتترین راحت

مقادیر با توجه بکه ظرفيکت شکهرها     اند، اهبته این را پيشنهاد داده

طور مثال با توجه بکه وجکود مسکائ  اقتصکادی،      متواوت است. به

اجتماعی، فرهنگکی، سياسکی، گردشکگری، سکالمت، آموزشکی،      

منطقککه بککرای  -بهداشککتی در تعيککين محککدوده فاککایی شککهر 

دقيقکه در   122تهران و نواحی پيرامونش ایکن مقکدار    شهر کالن

 (Sharifzadegan & Fathi, 2016نظر گرفته شده است )



آوریروشتاب-0-2-3

   نظکری  مبکانی  و موهکومی  چکارچوب بکر اسکاس    پژوهش این در

 جهکت  مناسکب  هکای شکاخص  انتخکاب  با ارتباط در و آوریتاب

 اقتصکادی،  فرهنگکی،  اجتمکاعی  بعکد  چهار در قاهب آن، سنجش

هکای  شکاخص  .شکود بيان می محيطی کاهبدی و نهادی مدیریتی

ای داخهی و خارجی استخراج شد و از مطاهعات کتابخانه پژوهش

قککرار  و شککهروندان در قاهککب پرسشککنامه در اختيککار کارشناسککان

 هککایمثهوککه در سککنجش سککثاالتی شککام  . پرسشککنامهگرفککت

مهکارت و   هکای جمعيتکی، آگکاهی،   فرهنگی )ویژگی -اجتماعی 

رحایت از زنکدگی، اطکالع از عمهلکرد نهادهکا، شکبله و       آموزش،
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توانایی ( اقتصادی هایمثهوه بعد از همهنين و رمایه اجتماعی(س

مثهوکه  خسکارت( بعکد   جبران ظرفيت خسارت، اقتصادی، شدت

ریکزی  برنامکه  مکدیریتی )نهادهکا و عمهلکرد آنهکا،     -نهادی  های

محيطکی   -هکای کاهبکدی   مثهوکه  بعد و حلمرانی خوب( توسعه،

 (سکت یز طيمحک  ی،شناس نيزمکاربری و  حياتی، یها رساختیز)

برای سنجش ميزان اهميکت   .(Ghiasvand, 2015) است  بوده

نوکر از اعاکای    22پرسشکنامه خبرگکان در اختيکار     هکا شکاخص 

هکای  و کارشناسکان و مسکئوهين اسکتانی در بخکش     یعهم ئتيه

مختهف مدیریت شهری، مدیریت بحکران و... قکرار گرفکت. بکرای     

د و نتيجکه  بهکره گرفتکه شک    AHPها از آزمون تحهي  پرسشنامه

مورد تحهي  قکرار گرفکت.    Expert Choiceافزار امتيازها در نرم

اقکدام   سمنان منطقه -شهر ها در محدوده  جهت بررسی شاخص

به تهيه پرسشکنامه خکانوار شکد و بکا توجکه بکه جامعکه آمکاری         

و بکر اسکاس فرمکول     1310جمعيت سمنان در سکال   119021

وده مکورد مطاهعکه   پرسشنامه از خانوارهکای محکد   3۰3کوکران، 

 تلمي  گردید.


نتایجوبحث-5

 یبکر اسکاس آمکار تعکداد ترددهکا      هاانیجر یريگدر روش اندازه

و بکاهعلس در   یرامکون يپ یشهر سمنان با شهرها نيانجام شده ب

اسکتان   یا ونقک  جکاده   و حمک   یاداره ک  راهدار 1311سال از 

بکا   .دیک دو شکهر محاسکبه گرد   نيجابجا شده ب تيسمنان، جمع

و بکاهعلس   سکمنان تردد از شهر سرخه به  ريمس نلهیبه ا تیعنا

به مشهد مقدس واق  شکده اسکت آنهکه     یارتیمحور ز ريدر مس

مختص بکه   دهیمحور ثبت گرد نیتوسط دستگاه تردد شمار در ا

راسکتا بکا    نیک سرخه به سمنان و باهعلس نبوده است، در ا ريمس

 یآور بکه جمک   شهرها نسکبت   یو خروج یحاور در نقاط ورود

تا مشکخص گکردد    دیگرد مبه شهرها اقدا یو خروج یآمار ورود

سکرخه بکه سکمنان و     رياز تردد ثبت شده بکه مسک   یچه درصد

 یبکرا  یسکت یبا یدانيک برداشکت م  نی. اابدییباهعلس اختصاص م

بکه   رزاديشکهم  نيبه سمنان و بکاهعلس و همهنک   نیمحور درجز

 چهکار  یمنظور در طک  نی. بدردیانجام پذ زيو باهعلس ن شهریمهد

و  یعککاد امیکک( در ا9/3/11 تیککهغا 19/1/11روز متوککاوت )از 

 یدر سککاعات متوککاوت در ورود  نيمناسککبت خککاص و همهنکک 

و تعکداد   دهیک مسکتقر گرد  شهریو مهد نیسرخه، درجز یشهرها

سککمنان و  یبککه سککمت شککهرها یو ورود یخروجکک یخودروهککا

 ريک غ  یوسامورد شمارش قرار گرفتند. با کسر درصد  رزاديشهم

 نيتکردد شکده بک    هينقه  یوسا قيتعداد دق نييو تع یسوار هينقه

سکرخه،   ن،ی)درجکز  یرامکون يپ یشکهر سکمنان و شکهرها    ريمس

خودروهکا از   یو خروجک  ی(، درصکد ورود شکهر یو مهد رزاديشهم

تعکداد   نيکي و بکاهعلس، تع  یرامکون يپ یشهر سمنان بکه شکهرها  

و  یجا شده با تاکسک  هسور در هر خودرو، تعداد افراد جاب نيانگيم

شکهر   نبکي  شکده  جکا جابکه  تيجمع زانيانجام محاسبات الزم، م

   سککال محاسککبه و در  کیکک یاطککراف در طکک یسککمنان و شککهرها

هکر   ییبه دسکت آوردن نمکره نهکا    یبرااست.  شدهارائه  1جدول 

دو شکهر و   نيجکا شکده بک    جابکه  تيجمع یپارامترها دیبا  iTشهر 

جا شده از شکهر   حجم بار جابه ون،راميشهر پ تينسبت آن به جمع

i شکهر  از شده جانسبت به ک  بار جابه یبه شهر اصه i   و معلکوس

طکور ککه    احصکاء گکردد. همکان    یاز شهر اصه یرامونيفاصهه شهر پ

 1دو شهر طبق جکدول   نيشده ب جاجابه تيجمع دیگرد شاهدهم

حجکم بکار    رامکون، يشهر پ تيبه دست آمده است و اطالعات جمع

 :گردد یارائه م زیرطبق جداول  رامونپي شهر فاصهه و شده اججابه

میزانجمعیتجابجاشدهبیینشیهرسیمنانو-1لجدو

 .(1301)سالکشهرهایاطرافدرطیی

مقصد-مبدا
جاشدههتعدادکلجمعیتجاب

بیندوشهر

 1912009درجزینوبالعکس-سمنان

 2332191سرخهوبالعکس-سمنان

همیرزادوش-سمنان

 بالعکس
1210091۰ 

مهدیشهرو-سمنان

بالعکس
11930۰19 

جمعیتشهرهایپیرامونشهرسمناندرسیال-2لجدو

1301. 

 مهدیشهر شهمیرزاد سرخه درجزینشهر

 29991 11119 1101 0113جمعیت

فاصلهومتوسطزمانرسیدنشهرهایپیرامونی-3لجدو

 .دقیقه(–بهشهرسمنان)کیلومتر

 مهدیشهر شهمیرزاد سرخه درجزینشهر

 1/11 21 22 2/12فاصله

 21 39 23 10زمان
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شدهازشهرپیرامونیبیهشیهرجاجابهحجمبار-0لجدو

جاشیدهازشیهرپیرامیونیدرسمنانومیزانکلبارجابه

 .)کیلوگرم(1301سال

شهر
جاحجمبارجابه

شدهبهسمنان

جاشدهحجمکلبارجابه

زشهرا

 1211222 2درجزین

 11۰1219123 1113911سرخه

 099122 2 شهمیرزاد

 222019299 19۰3۰12مهدیشهر

، i1ی هکا  شاخص 9تا  1با توجه به اطالعات موجود در جداول 

i2  ،i3  ،i4  وiT  محاسبه گردید. 0مطابق جدول 

 .(iTمحاسبهنمرهنهاییشهرهایپیرامونی)-5جدول

 i1 i2 i3 i4 iTشهر
 ۰3/1۰ ۰3/1۰ 2۰/2 2 31/230درجزین

 12/11 11/11 20/2 21/2 19/239سرخه

 0/3۰ 0/3۰ 29/2 2 09/192 شهمیرزاد

 09/2۰ 03/2۰ 29/2 22۰/2 09/901مهدیشهر

بيانگر نمره نهایی هکر شکهر اسکت ککه از مجمکوع       iTشاخص 

جکا شکده بکه کک  جمعيکت شکهر سکمنان و        بهنسبت جمعيت جا

امونی و معلوس فاصکهه شکهرهای پيرامکونی از شکهر     شهرهای پير

جا شده شهرهای پيرامونی به مقصد شکهر  سمنان با نسبت بار جابه

-مشکاهده مکی   0طور که در جدول آید. همانمی به دستسمنان 

، سکرخه برابکر بکا    ۰3/1۰شود، این شاخص برای درجزین برابکر بکا   

بکککا و مهدیشکککهر برابکککر  0/3۰، شکککهميرزاد برابکککر بکککا  12/11

نمککره نهککایی شککهرهای پيرامککونی،  بککر اسککاسباشککد.  مککی09/2۰

بندی همبستگی بين شهر اصهی و شهرهای پيرامونی انجکام   تقسيم

ی بنکد  ميتقسک پذیرفته است. همبستگی شهرها در چهار گروه زیکر  

 (.9شوند )جدول می


 هایهمبستگبندیتقسیم-9جدول

نوعهمبستگیحدنمره

13>iT>3پایين 

23>iT13متوسط 

33>iT23باال 

33 iTخيهی باال 

شکود ککه در روش   گيکری مکی  نتيجکه  9و  0جداول  بر اساس

و شکهر   12/11ها شهر سکرخه بکا نمکره نهکایی     گيری جریان اندازه

دارای همبسکتگی متوسکط، شکهر     ۰3/1۰درجزین با نمره نهکایی  

دارای همبسکتگی بکاال و شکهر     09/2۰ا نمکره نهکایی   مهدیشهر بک 

دارای همبستگی خيهی باال بکا شکهر    0/3۰شهميرزاد با نمره نهایی 

 (.1)جدول  باشند یمسمنان 
 

 .نوعهمبستگیشهرهایپیرامونیباشهرسمنان-1جدول

(iTنمرهنهایی)شهر
نوعهمبستگیبا

شهرسمنان

متوسط 12/11درجزین

متوسط 03/10سرخه

باال50/20 شهمیرزاد

خیلیباال 5/30مهدیشهر
 

با استواده از اطالعات جدول فو ، نوع همبستگی هکر یکک از   

گيکری  شهرهای پيرامونی با شهر اصهی با اسکتواده  از روش انکدازه  

مشخص گردیکده اسکت ککه مطکابق بکا       GISها در محيط  جریان

 .است 2شل  

پيرامککونی شککام  ميککزان همبسککتگی شککهرهای  2 در شککل 

عنکوان   درجزین، سرخه، شهميرزاد و مهدیشهر با شهر سکمنان بکه  

شککهر مرکککز در سککه طيککف آبککی )همبسککتگی خيهککی بککاال(، زرد  

)همبستگی باال( و سويد )همبستگی متوسکط( تعيکين گردیکده و    

منطقه شهری سمنان با استواده از روش پکایين بکه بکاال مشکخص     

 شده است.

ای تعيين محکدوده منطقکه شکهری    در روش فاصهه از مرکز بر

شود فاصهه مناسبی بکرای حکداکثر مسکافتی    سمنان ابتدا سعی می

ای خکود بکر   منطقه -تواند با حوظ ماهيت شهرکه شهر سمنان می

نقاط شهری پيرامونی تأثيرگذار باشکد، مشکخص شکود. سکاس در     

محاسبه شد. شهرهایی ککه حکد     i2و   i1این محدوده دو شاخص

يککاز را داشککته باشککند در محککدوده منطقککه شککهری مطهککوبی از امت

آمککار اداره ککک  راهککداری و  بککر اسککاس. رنککديگ یمککسککمنان قککرار 

هکای  ای استان سمنان سکرعت متوسکط در جکاده   جاده ونق  حم 

کيهومتر در ساعت بکوده اسکت.    1/۰9برابر با  1311استان در سال 

هکای ملکان هکر    از ویژگکی  متکأثر تکرین زمکان   واحح است راحکت 

 ترین زمان بکرای پيمکودن  شاخص راحت نلهیازمين با توجه به سر

   طوربه ایدکاز پيرامون به مرکز در ایران تعریف نشده است ب مسافت
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.(iT)شاخصنمرهنهایی)هاانیجرگیریمنطقهشهریسمنانبااستفادهازروشاندازه-2شکل

 

وجکود مراککز    قراردادی در هر پژوهش تعيين شود. هذا با عنایت به

 نیتکر  قبکول  قابک  بهداشتی و درمانی، تجاری، آموزشکی و صکنعتی   

دقيقکه در نظکر    32زمان برای پيمودن مسکافت تکا شکهر سکمنان     

های دامغان و گرمسار از شهر گرفته شده است )مسافت شهرستان

دقيقه بوده و در صکورت تمایک  بکه اسکتواده از      92سمنان بيش از 

ترتيکب از خکدمات    اصکهه کمتکر بکه   خدمات شهر دیگر بکه دهيک  ف  

(. بککا فرمککول نککدینما یمککشککهرهای شککاهرود و تهککران اسککتواده  

x vt ترین زمان برای رسيدن به شکهر  توان فاصهه راحتمی

سرعت متوسکط   کننده انيب vاصهی را محاسبه نمود. در این فرمول 

زمکان مطهکوب و    کننکده  انيک ب tمسيرهای منتهی به شهر اصکهی و  

( 1)رابطککه  اسککتبککرای رسککيدن بککه شککهر اصککهی   تحمکک  قابکک 

 (.  99، 1310زادگان، فتحی، )شریف

(1 )                            
86.7 30

43.35
60


 x 

هکای اسکتان سکمنان    پس با حرب سرعت متوسکط در جکاده  

بکه   ترین زمکان بکرای رسکيدن   کيهومتر در ساعت( در راحت 1/۰9)

آیکد  مکی  به دسکت کيهومتر  30/93دقيقه( فاصهه 32شهر سمنان )

ای در پيرامکون  کيهومتری جاده 30/93ی که به فاصهه ا محدودههذا 

شکود. در  عنوان محدوده اوهيه انتخاب مکی  شهر سمنان قرار دارد به

   این محدوده شهرهای درجکزین، سکرخه، مهدیشکهر و شکهميرزاد     

           ککه اشکاره شکد در روش فاصکهه از مرککز       طوراند. همانقرار گرفته

 30/93بککرای شککهرهای در محککدوده فاصککهه   i2و   i1دو شککاخص

کيهومتری شهر سمنان که شهرهای درجزین، سرخه، شهميرزاد و 

مورد بررسکی و تحهيک  قکرار گرفتکه و      باشد یممهدیشهر را شام  

شکهرهای پيرامکونی بنککا بکر دو شکاخص مککذکور در چهکار سککطح      

 شوند.بندی میتقسيم

محاسکبات   بر اساسسطح یک: در این محدوده شهرهایی که  .1

بکاالی صکور     i2و  222باالی  i1دارای  9انجام شده در جدول 

باشند در سطح یک قرار خواهند گرفت. شهرهای سرخه و می

مهدیشهر با داشتن شکرایط مکذکور در رده سکطح یکک قکرار      

 اند. گرفته

دارنکد در سکطح    222بکاالی    i1سطح دو: شهرهایی که فقکط  .2

شکهرهای درجکزین،    0جکدول   بر اسکاس گيرند. دوم قرار می

عنکوان شکهرهای پيرامکونی     سرخه، مهدیشهر و شهميرزاد بکه 

شهر سمنان  با احکراز شکاخص مکذکور در ایکن سکطح قکرار       

 اند.  گرفته
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باالی صکور دارنکد در سکطح      i2سطح سه: شهرهایی که فقط  .3

شککهرهای سککرخه و  0جککدول  سبککر اسککاسککه قککرار گرفتککه، 

عنوان شهرهای پيرامونی شهر سکمنان  بکا احکراز     مهدیشهر به

 اند.  شاخص مذکور در این سطح قرار گرفته

هکای مکذکور   از شاخص کی چيهسطح چهار: نقاط شهری که  .9

بکاالی صکور( در سکطح      i2و  222بکاالی   i1را نداشته باشند )

يرامکونی شکهر   از شکهرهای پ  کیک  چيهک گيرند. چهارم قرار می

گيرند. در نهایت شکهرهایی ککه   سمنان در این سطح قرار نمی

محکدوده پيرامکون    کننکده  نيکي تع، باشند یمدر سه سطح اول 

منطقه شهری سکمنان را بکه روش فاصکهه از مرککز )بکاال بکه       

 باشند. پایين( می

های مورد نظر را با شکروط  محدوده GIS افزار نرمبا استواده از  

نموده و در نهایت نقکاط شکهری ککه در سکه      جدول فو  مشخص

سطح اول قرار گيرند، محدوده منطقه شهری سمنان را با اسکتواده  

 بکر اسکاس  نماینکد.  از روش فاصهه از مرکز )باال به پایين( تعيين می

 3، منطقککه شککهری سککمنان در شککل  ۰مککوارد مککذکور و جککدول 

 مشتم  بر سه سطح تشلي  شده است.  
 

i2و i1هایامونیبامقایسهشاخصشهرهایپیر-0جدول

شهرهایواجدشرایطشرایطسطح

 سرخه، مهدیشهر 12/11 1

 درجزین، سرخه، شهميرزاد، مهدیشهر ۰3/1۰ 2

 سرخه، مهدیشهر 09/2۰ 3

9 0/3۰ - 

 

در  ها و فاصهه از مرکز:گيری جریانهای اندازههماوشانی روش

از دو  آمده دست بهده )دو محدو 3و  2گام آخر با هماوشانی شل  

ها و فاصهه از مرکز(، محدوده نهایی منطقه گيری جریانروش اندازه

ارائه گردیده و به این ترتيب  9شهری سمنان مطابق با شل  

شهرهای  عنوان بهشهرهای درجزین، سرخه، شهميرزاد و مهدیشهر 

شهر مرکز محدوده منطقه شهری  عنوان بهپيرامونی و شهر سمنان 

دهند.را تشلي  می سمنان

 

 
.منطقهشهریسمنانبااستفادهازروشفاصلهازمرکز-3شکل
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وفاصلهازمرکز.هاانیجرگیریهایاندازهمنطقهشهریسمنانبااستفادهازهمپوشانیروش-0شکل

 

شهرسمناندرابعادمختلف-منطقهدرمحدودهآوریتابوضعیت-0جدول

سطحمعناداریآزمونتیمیانگینمعیار
تفاوتبا

حدمطلوب

%05فاصلهاطمینان

حدباالحدپایین

-بعداجتماعی

فرهنگی
11/3 01/9 220/2 31/2 12/2 11/2 

 -90/2 -13/1 -20/1 221/2 -92/23 1۰/2بعداقتصادی

 -91/2 -13/2 -19/2 222/2 -99/11 19/2مدیریتی-بعدنهادی

 20/2 -31/2 -11/2 223/2 -1۰/9 30/3یمحیط-بعدکالبدی

 -31/2 -91/2 -31/2 222/2 -19/10 21/3آوری(مجموع)تاب

 
 در ک  آوریتاب سطح 1در جدول  آمده دست بهنتایج بر اساس 

 0/3تر از ميانگين و پایين 21/3محدوده منطقه شهر سمنان برابر با 

 اجتماعی عدب فقط شد گوته نيز ترپيش کهطور  همانباشد. می

 و اقتصادی ابعاد ژهیو به ابعاد، سایر هحاظ از و بوده آورتاب فرهنگی

 .باشدمی پایينی بسيار سطح در آوریتاب مدیریتی نهادی

 

گیرینتیجه-9
به  نیي)پا هاانیجر یرگيبا استواده از روش اندازه قيتحق نیا در

وان شکهر  عنک  شهر سمنان بکه  نيو کاال ب یآونگ هایانیباال(، جر

 شککهریو مهد رزاديسککرخه، شککهم ن،یدرجککز یمرکککز و شککهرها

 یشکهرها  ییو نمکره نهکا   یبررسک  رامکون يپ یعنکوان شکهرها   به

تعيکين  آنها با شهر مرکز  ی( محاسبه و نوع همبستگiT) یرامونيپ

روش شکهر سکرخه و شکهر     نیحاص  شد که در ا جهينت. دیگرد

بکاال   یستگبا همب شهریمتوسط، شهر مهد یبا همبستگ نیدرجز

باال با شهر سمنان، منطقکه   یهيخ یبا همبستگ رزاديو شهر شهم

سکاس بکا اسکتواده از روش    دهنکد.  یم  يسمنان را تشل یشهر

حکداکثر   ی(، فاصکهه مناسکب بکرا   نیيفاصهه از مرکز )بکاال بکه پکا   

خکود بکر    ای منطقکه  -شکهر  تيمسافت شهر سمنان با حوظ ماه
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 و با استواده از دو شاخص نييتأثيرگذار تع یرامونيپ ینقاط شهر

i1   وi2   بنکدی ميشکهرها در چهکار سکطح تقسک    و  شکد محاسکبه 

سکرخه،   ن،یتا سه شکام  درجکز   کیسطوح  یو شهرها دهیگرد

 یباناکمام شکهر سکمنان، منطقکه شکهر      شهریو مهد رزاديشهم

. دادنککد  يسکمنان را بکا اسکتواده از روش فاصککهه از مرککز تشکل     

سککمنان،  یکککه شککهرها ادنشککان د نتککایج دو روش پوشککانی هککم

سمنان را  یمنطقه شهر شهریو مهد رزاديسرخه، شهم ن،یدرجز

 دهند.یم  يتشل

 بکوده  آورتاب فرهنگی اجتماعی بعد فقط آوریبخش تاب در

 مکدیریتی  نهکادی  و اقتصکادی  ابعکاد  ژهیو به ابعاد، سایر هحاظ از و

 .است پایينی بسيار سطح در آوریتاب
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Abstract: 
 

The development and expansion of urbanization in the twentieth century has led to the formation of 

different spatial organizations in urban and regional patterns. Semnan city with a strategic position in the 

country's communication network and proximity to the capital and industrial, mining and agricultural 

potentials due to changes and implementation of political divisions in the last decade and the promotion 

of small towns around Semnan to the city without paying attention to interconnections and demarcations 

performance encountered. Existence of flows of goods, manpower, and interurban and peripheral services 

represents a range of activities that cannot be stopped within local boundaries. This study has used the 

gravity method (measurement of flows and distance from the center) to determine the boundaries of 

Semnan urban area and its purpose is to determine the boundaries of Semnan urban area based on 

functional relationships. From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in GIS, the city 

of Semnan was selected as the main city and the cities of Dargzin, Sorkheh, Shahmirzad and Mahdishahr 

were selected as the surrounding cities. In the flow measurement method, the amount of population 

displaced between the two cities and the amount of goods displaced were calculated and the final score 

(iT) of each city was calculated by including the relevant formulas. According to calculations, the cities 

of Sorkheh and Dargzin are with moderate correlation, Mahdishahr with high correlation and Shahmirzad 

with very high correlation with Semnan. In the method of distance from the center to determine the 

boundaries of Semnan urban area, a suitable distance for the maximum distance that Semnan city can 

affect the surrounding urban areas while maintaining the nature of its city-regions (the easiest time to 

reach the main city) is specified. Besides, cities that have the desired level of points are located in the 

urban area using this method. From the overlap of the maps obtained from the methods of measuring 

flows and distance from the center in GIS, Semnan urban area was determined based on statistical 

functional relationships and the area of Semnan urban area consisting of Semnan, Dargzin, Sorkheh, 

Shahmirzad and Mahdishahr cities. The total resilience level in Semnan region is equal to 3.21, lower 

than the average of 3.5. As it was said before, only the social and cultural dimension is resilient and in 

terms of other dimensions, especially the economic and institutional management dimensions, resilience 

is at a very low level. 

 

Key Words: Gravity method, Measurement of flows, Distance from the center, Urban area, And 

resilience analysis of urban areas, Semnan 
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