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نظران شیری تر تالش هستند تا با ب،ارگیری راههرتهای مناسب، صاحبریزان و تر تنیای امروز اکثر برنام  

های شیری حل کنند ک  تر این های منطق  ای و.. را تر حوزههایی نظیر ت رکزگرایی شدید، نابرابریمش،ل

گشای تواند گرههای این شیرها میها و قابلیّتمیان توج  ب  توسع  و تقویت شیرهای میانی و شناخت توان

های شیرهای میانی ها و قابلیتها باشد. تر ه ین راستا این پژوهش با شناخت توانبسیاری از مسائل و مش،ل

ها تر راستای آن سعی تارت ضرورک توج  جدی و اساسی ب  این شیرها ب  منظور ریزیو تدوین اهداف و برنام 

توصیفی  روش با و ایتوسع  کاربرتی ا های شیری را مشخص سازت. این نوشت  از نظر هدف،ساماندهی حوزه

 وشر ک ک با شیری یشه،  تر میانی شیرهای اه یّت و نقش تشریح از پس ک  است گرطت  انجام تحلیلی ا

عنوان یک شیر شیریار ب  شیرستان روی پیش و حال هایچالش و هاتوان بررسی ب  اسناتی، و ای کتابخان 

 بدین. می پرتازت نظران صاحب و متخصصان نظر از استفاته با آن، ب  رسیدن هایراه و هاهدف ترسیم و میانی

با بررسی شرایط پس از شناخت و  .است شده استفاته Meta SWOT مدل از موضوع بررسی برای منظور

 یمؤلف  پژوهش، هاییاطت  اساس ای آن، برهای شیرستان شیریار و رقهای منطق ها و قابلیّتتعیین توان

 ه چنین شد؛ معرطی شیریار ترین مزیتمیم الهرز، و تیران شیرِکالن تو ب  نسهت مناسب یطاصل 

 رتیگ هرف از. هستند تارا را استراتژیک تناسب باالترین مناسب، مس،ن ارتهاهاتی و مناسب هایزیرساخت

 قدرک باالترین تارایخصوصی  بخش گذاریِسرمای  باالتستی و اطزایش هایهرح ه اهنگی و بیهوت هایمولف 
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 مقدمه

های تحقیقاتی روبرو شده است که نیازمند با یک تغییر مداوم در مضمون 1انداز معاصرِ مطالعاتِ انباشت شهریچشم»

ی هارکشو(. در Fu & Zhang, 2020ی مطالعات تراکم و انباشت است )یک بازنگری جامع و سیستماتیک در حوزه

و جتماعی ، اعالی خدماتیح کثر سطو، اکوچکو میانی ی پیوستگی کامل با شهرهام با عدرگ بزی شد شهرهال رحادر

رت به صود خواز تر یینمع پااضعیف با جوط تباارمیانی با و کوچک ی شهرهاو ند اص دادهختصاد ابه خودی را قتصاا

فتن  نقش میانی ن رمیااز (. »حاصل 11:1831 زیاری و تقی اقدم،ند«)اهمددرآبسته اای و وحاشیه، مونیاپیری فضاها

اردی مودر حتی و شهر کوچک یا میانی در آن ست که ای اهنجیری زیش شبکه شهرامتوسط پیدو کوچک ی شهرها

 (.111: 1831حسامیان و همکاران،ند«)اطتبادر ارصلی اشهر درمستقیم با مار ها به طوستارو

عنوان عاملی برای شناخت چگونگی نظم فضایی شهرها و توزیع متعادل امکانات و ررسی سلسله مراتب شهری بهب»

« ویژه شهرهای کوچک و متوسط، همواره از اهمیّت اساسی برخوردار بوده استخدمات میان مراکز شهری به

ها ت پراکندگیِ مناسب منابع و قابلیّتعلی صنعتی بهی شهری در کشورهای پیشرفته(. شبکه61: 1831نسب،)رخشانی

نواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی، اجتماعی و فضایی به صورت کهکشانی است، امّا در شهرهای مختلف و یک

ها در شهرهای بزرگ، اهمیّت شهرهای میانی و کوچک دلیل تمرکز امکانات و فعالیّتدر کشورهای درحال توسعه به

 گردد. ای میی شهری زنجیرهگیری شبکهرنگ و باعث شکلکم

وجود های زیادی را بهاند مشکلعدم توجه به نقش و عملکرد شهرهای میانی که بین شهرهای بزرگ قرار گرفته»

طوری که عدم های اقتصادی در کشورهاست؛ بهمشیتوجهی به آثار فضایی و خطآورد. از عوامل موثّر در این رابطه کممی

ها با عامل مکان و فضا از یک طرف و توزیع منابع بصورت بخشی، از گذاریقی بین توزیع و تخصیص سرمایهارتباط منط

های توان به عدم تعادل در توزیع امکانات و نابرابریسوی دیگر آثار فضایی مختلفی در پی داشته که از آن جمله می

: 1831حسین زاده دلیر و همکاران،«)حدود اشاره کردی مدرآمدی بین مناطق و گرایش به تمرکز در یک یا چند نقطه

ان یری اشبکه شهردر نی زوناموت موجبار، یش جمعیّت شهرنشین کشوافزو اشهرها اد شد سریع تعدر(.  با توجه به 111

ی یع فضایزتو، یستیی زهانکانور شماو شته اتبی نداسلسله مرد عملکران یری اشبکه شهرعلّت همین هب؛ سته امدآهم افر

جهت ن در همچنای شهری تبی تبعیت نمیکند. شبکهاسلسله مردی کررکام یک نظاها از آنحجم جمعیّتی و 

ان، یراجمله از توسعه ل حای درهارکشو(. در 181: 1833صدر موسوی و طالب زاده،ست«)ل اتحول حادر یی اتمرکزگر

ل نبادبه را جمعیت دل نامتعاازن و یع نامتوزتوط، نقاین امنطقه به ت مکانااتمامی ص ختصاو اشهرها نکالی یهروشد بیر

فر نظم«)د آورده استجووبه ری را بسیای هاناهماهنگیده و بوت مشکالری از بسیاأ منشد ین مساله خواکه ، ستاشته دا

مان زهای شدید روستا شهری و همهای اخیر، همگام با مهاجرتروند رو به رشد شهرنشینی در دهه(. »1833و امینی، 

ترین عوامل ایجاد الگوی نامتوازن نظام شهری در ایران بوده و تجمع با سیر تحوالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از مهم

ای گردیده که گیری آرایش فضاییِ ویژههای مهم اقتصادی در چند قطب عمده، باعث شکلو تمرکز جمعیّت و فعالیّت

شهرستان شهریار با دارا بودن موقعیّت  (.3: 1833زالی،«)ی ایران استمؤید حاکمیت پدیده ماکروسفالی بر نظام شهر

کند. این شهر ایران یعنی شهرهای تهران و البرز ایفا میخاص خود در غرب تهران نقشی مهم را در واقع میان دو کالن

ه ی پرتوان را تجربنگری خاصی از گذشته به شرایط فعلی رسیده و نقشریزی و دورشهرستان که درواقع بدون برنامه

ریزی است که، این عوامل ضرورت توجه جدی به نقش کند، از جهات مختلف دارای مشکالت یک شهر بدون برنامهمی

آفرینی موثّر این شهرستان در آینده کند. در این راستا برای نقشتر طلب میاین شهر و جایگاه آن را در سطحی وسیع

های ها و چالشبایست توجه جدی به توانمناسب با دو شهر بزرگ کشور می مجموعه شهری تهران و همچنین پیوند

                                                            
  1-  Urban agglomeration
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شود با شناسایی شهرستان شهریار و موقعیت پیش روی این شهرستان لحاظ گردد. بدین منظور در این تحقیق تالش می

پرداخته شود و  های موجود این شهرستانها و چالشخاص آن در مجموعه شهری که در آن قرار گرفته به بررسی توان

گذار بر نقش و موقعیت این ها و راهبردهای مختلف و همچنین بررسی شرایط داخلی و خارجی تاثیرضمن بررسی دیدگاه

اسخگویی دنبال پشهرستان، الگویی مناسب برای این شهرستان تهیه شود. با توجه به مسائل مطرح شده تحقیق حاضر به

هریار با توجه به جایگاه جمعیّتی و سلسله مراتب سازمان فضایی شبکه شهری تهران عملکرد شباشد: های زیر میبه سوال

تر در شبکه شهری های مکمّلی برای ایفای نقش بیشها و پتانسیلشهریار دارای چه توان و البرز به چه صورت است؟

فعلی خود را حفظ و آن را ارتقا  ای، موقعیتتواند در مواجه با رقبای منطقهآیا شهریار می شهری است؟ی کالنمنطقه

 دهد؟

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
شهری: گروهی به کار گرفته شد. منظور وی از نظام 1311اصطالح سیستم شهری اولین بار توسط برایان بری در سال »

شبکه ی، شهر یفیااجغردر (. » 11 :1833تقوایی:«)ی شهریهم یعنی همان مفهوم شبکهاز شهرهای وابسته و مرتبط به

دون ب، ندیشندامیر کشوو فیایی ناحیه اجغری ودهمحددر یع مکانی شهر زبر توو نند داکندگی میاپرو یع زبا توادف متررا 

و در یک شکل نیستند ازه و نداکه شهرها یک د شومیه یددلی عمال وشته باشند داشهرها توجّهی ی بندبر طبقهکه این

ای از به مجموعهی شهری ند. شبکهارگذثر مید امونی خوامناطق پیرو ستاها روند بر دارتی که ومتفای هابطه با نقشرا

شد ربهعلت و ند اگرفتهشکل، همپیوستههبای هنجیری زهامانند حلقهها احیهفیایی ناجغری فضااز که د شوشهرها گفته می

گروهی از »عنوان شهری بهی شبکهمطالعه(. 131 :1836فرید،«)دارندناحیه روی تی وفشانی متفااپرتو، ناهماهنگ

ر بوده ای برخورداریزی ملی و منطقهای در برنامهدر طول قرن بیستم از اهمیّت ویژه« شهرهای وابسته و مرتبط با یکدیگر

. تریزی در ایران شده اساز چه زمانی و چگونه وارد ادبیات برنامه« شهریشبکه»ی درستی معلوم نیست که واژهاست. به

سرزمین در آن کشور می باشد که به ویژه در مباحث آمایش« Armature Urban»این واژه برگردانی از واژه فرانسوی 

 به طور گسترده کاربرد داشته است.

 
 کشور اروپایی 83شهری مبتنی بر مهاجرت در های. جدیدترین جریانات فضایی شبکه1شکل 

 (Rowe & Patias, 2020: 391) ماخذ:

ترین نزدیک« Urban Network»پیدا کنیم عبارت « شبکه شهری»ای معادل متون انگلیسی اگر بخواهیم واژهدر 

( و کاربرد  1311) "برتالنفی"ها توسط ی عمومی سیستمعبارت به مفهوم مورد نظر است. با این حال پس از طرح نظریه
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شهرها، نظامی درون نظام »( در کتابی تحت عنوان 1311دان آمریکایی )جغرافی "برایان بری"وسیع آن در علوم مختلف 

کار گیرد. در همین کتاب بود که او برای ای و شهری نیز بهها را در مطالعات منطقهکوشش کرد نظریه سیستم« شهرها

ی هکرا به مفهوم گروهی از شهرهای وابسته و مرتبط به هم یعنی همان مفهوم معادل شب« نظام شهری»نخستین بار واژه 

 (.3 :1836عظیمی، «)شهرها به کار برد

همیّت خاصی ، از افضادر ها فعالیّتدل یش متعاو آراتوسعه ازن در توع موضوای، منطقهی یند توسعهافری هاهیدگادر د»

میانی سلسله ی هابه بخشش نگروم لزه، شدح مطرث مباحترین از اساسییی یکی زدابحث تمرکزدر ست. ردار ابرخو

: 1831حاتمی نژاد و همکاران،هستند«)ای هیژومند توجه زنیا، متوسطی شهرهان ین میادر اهاست که هگاتسکونتب امر

وی ند. دامیای منطقهی یزرمشی برنامهوفقیت خطکلید مرا متوسط ی تقویت شهرهاو حمایت  "کانزمنس کال"(. 11

؛ وی نددامیای منطقهی یزرخط مشی برنامه  کلید موفقیترا متوسط ی تقویت شهرهاو حمایت ی هادعملکرو نقش 

ی لگوایک ای توسعه بری هادهبری رانظری پایهرا نها رد و آشمامتوسط برمیی شهرهاای بررا هایی دعملکرو ها نقش

نند سه اتومین، شافیاییابنا به موقعیت جغر، میانیی گوید:»شهرهاند. کانزمن میدامیدل متعاازن و شهرنشینی متو

 شته باشند:د داعملکر

 اف.  طرورزی امناطق کشاای برت ئه خدماو اراشامل تهیه کاال ی : تولیددی لف. عملکرا

 منطقه.در جتماعی دی و اقتصااتشویق و حمایت د، یجااطریق ای از توسعهد عملکرب. 

ی اطق شهرشهر به مندرمااز توسعه ی هارساختن فشاف منحردادن و تسکینی یا تعدیلی به شکل جهت د عملکرج. 

 (.1: 1831تقوایی و همکاران،شهر«)درمااف طرو احاشیه ه در شدب نتخاا

ار برقرد خوذ نفوی زهستایی حوهای روهگاتبا سکونرا بط رواین ترشبی، میانیو کوچک ی شهرها "ندینلیرا"به نظر 

 ند:  ارثر بگذایر برتوسعه زب  ست به ترتیاممکن ، جمعیتی میانی برمبنای ین محقق »شهرهاانظر به ند. با توجه زسامی

ی در شهرت تامین خدمال و شتغا، انقلو حمل ، گیدلو، آمشکالتی که مسکناز ست امیانی ممکن ی . شهرها1

 بکاهند.، کنندشهر میترین رگبز

ی از شهردرمای زهحوه در عرضه شدت خدمات و مکاناا ایر؛ زیی میکاهنداناحیهی هایبرانابراز میانی ی . شهرها6

 ست.تر اشمیانی بیی رهاشه

د قتصا، استاییی روهازهحوورزی کشاات تولیدای هایی برزاربات و مکانات، اخدماد یجااطریق از میانی ی . شهرها8

 بخشند.میك تحررا ستایی رو

 کندمید یجال اشتغااستایی ان رومهاجرکاران و ای بیبرو هد دکاهش میرا میانی فقر ی شهرهااری در گذ. سرمایه1

 (.  188: 1833)موحد و مسعودی،کاهد« مهاجرتی میو جمعیّتی ی هارفشاو از 

ی به شهرهاط مربوی یژگیهااز وبخش رگ و بزی به شهرهاط مربوی یژگیهااز وجتماعی بخشی انظر از میانی ی شهرها

ل شتغاابا اه اتی همرخدمری و تجای فعالیتهای مستعد برتردی، قتصاانظر شهرها را در خود دارند و از -ستاو روکوچک 

 (. 33: 1811شکویی و باقری،هستند)، کوچک تمرکز یافتهس بخش صنایع با مقیاتر در بیشیی که اخانهرصنایع کادر 

عنوان نقاط واسط برخوردار هستند که ای، جهت ایفای نقش بهگاهی شهرهای میانی از موقعیت ویژهدر نظام سکونت

های الزم رامون خود در سطح منطقه، عالوه بر رشد و شکوفایی خود، تثبیت الیهبا پذیرفتن نقش مرکزیت نسبت به پی

ی ی تاریخ توسعه(. از مطالعهMathur,28:1982ی پیرامون خود را بر عهده دارند )رشد در منطقه و توسعه حوزه

شود و در جریان کشورهای پیشرفته چنین پیداست که بدون وجود الگوهای پیوند چندبخشی رشد پایدار محقق نمی

و  یابی دوباره زمین،کار، سرمایه، بازار، دولتتکامل اقتصادی کشورهای پیشرفته، بطور پیوسته تحوالتی در زمینه مکان

ها نهادهای اجتماعی رخ داده است و سلسله مراتب شهری چهارچوبی برای گسترش، پراکنش فواید، ابتکارها، نوع آوری

 (.Hensen304-305:1982و منابع بوده است )
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ط ای از شهرهای متوستوسعه و تقویت شبکه»های قابل توجهی انجام داده است. او نیز تحقیق "آلونسو"در همین راستا 

ت ی شهری مناسب دانسته اساند را، در تکمیل شبکهتری را از خود بروز دادهرا که از پیش قابلیت پذیرش جمعیت بیش

های شهری و روستایی گاهی رابط مناسب در ایجاد تعادل بین سکونتحلقه و برای تکمیل شبکه اسکان و برقراری

توانند سهم زیادی از اضافه جمعیت آتی را در خود جای دهند و داند. او معتقد بود این شهرها میوجودشان را الزامی می

 (.18: 1811کانزمن،«)تری را به ارمغان آورندی موزونتوسعه

شک با چند جنبه مختلف رو به رو هستیم. ابتدا بررسی نظام شهری کشور در کل؛ ررسی، بیبا توجه به موضوع مورد ب

ی شهری و همچنین نقش و جایگاه شهرهای میانی در رابطه با این مفاهیم که در این راستا به بررسی بررسی مجموعه

ام سلسله مراتبی در سطح کشور در ها به عدم تعادل نظپردازیم. در تمام بررسیی پژوهش در این ارتباط میپیشینه

های اخیر و تغییرات ساختار کشور بعد از های مختلف اشاره شده است. با توجه به افزایش سریع جمعیت در دههدهه

مشروطیت، شاهد بهم خوردن تعادل سابق بین شهرها بوده و گسستگی در اکثر سطوح دیده می شود. اما با توجه به 

ظه می شود که از ذکر تحلیلی جامع علل بروز این حالت خودداری شده و لذا تنها با توجه به بررسی این تحقیقات مالح

های داخلی )شماعی و ی پژوهش(. در زمینه1811فروز: برخی شاخص ها به بررسی شرایط پرداخته شده است )به

های ( با هدف تبیین نابرابری1831ـ  1811( با تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه )سالهای 1831همکاران:

ها در سطح شهرهای استان، ضمن اشاره به عدم تعادل در سلسله مراتب شهری و جمعیّتی به منظور کاهش این نابرابری

درصد شهرها کمتر از  31۶1( بیش از  1831ای )در سال گرایش به ناپایداری شهری، براساس مدل حد اختالف طبقه

رند. معادالت بدست آمده از قانون رتبه اندازه شهرهای استان کرمانشاه طی سه دوره بررسی هزار نفر جمعیت دا 111

و در  31در سال  1۶13به  11در سال 1۶3باشد. بر این اساس ضریب آنتروپی از شده بیانگر اختالف زیاد با خط نرمال می

های استان، شهرستان در میان شهرستانرسیده که نشانگر ناهمگونی در توزیع جمعیت استان است.  1۶13به  31سال

ترین توزیع فضایی جمعیت را نسبت به سایر شهرستان ها دارد، به کرمانشاه به لحاظ توزیع فضایی جمعیت، ناموزون

 برابر شهر دوم )کوزران( جمعیت دارد. 611طوری که شهر اول )کرمانشاه( 

شهری تهران با استفاده از سه دیدگاه ی منطقه کالن( با بررسی و تحلیل شبکه شهر1831داداش پور و میروکیل )

 گیری از رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ابزار تحلیل شبکه؛ ضمن تبیینمبتنی بر گره، تراکم و قابلیّت دسترسی، با بهره

و  1831، 1831شهری تهران در سه دوره )های گره، تراکم و دسترسی، به بررسی و تحلیل شبکه منطقه کالنمؤلفه

هران در شهری تگر روند گرایش تغییرات نظام عملکردی شبکه شهری منطقه کالناند. نتایج مقاله بیان( پرداخته1831

شده از تمرکز عملکردی در یک نقطه مسلط به سمت الگوی توزیع عملکردی است. همچنین الگوی های بررسیدوره

مذکور، در حال گسترش به سمت الگوی چندمرکزی های ی کالنشهری تهران در طول سالشناسی شبکه منطقهریخت

ی معنادار میان نظام دهنده وجود رابطههای این مقاله نشاناز طریق ایجاد ارتباط با نقاط شهری جدید است. یافته

 شهری تهران است.شناسی در منطقه کالنعملکردی و نظام ریخت

( با 1831ـ  1881نظام شبکه شهری استان کرمانشاه )سیاسیِ  -( با تحلیل اقتصادی1831) "قلی پور و همکاران"

های جمعیتی متوازن نبوده است. شهرهای تاکنون، پراکنش جمعیت نقاط شهری در آستانه 1881بیان اینکه از سال 

های پدیده نخست شهری در استان وجود داشته متوسط بزرگ و شهرهای بزرگ میانی وجود ندارد. در تمام سرشماری

آباد( است. پراکنش خدمات در نقاط شهری برابر شهر دوم )اسالم 11۶11کنون جمعیت شهر اول )کرمانشاه( است و هم ا

شود درصد است. این بدان معناست که خدمات بر اساس جمعیت توزیع می 33۶1با پراکنش جمعیت دارای همبستگی 

ل سیاسی و اقتصادی عدم تعادل نظام شهری رفت از عدم تعادل نظام شهری وجود ندارد. دالیای برای برونو برنامه

 عبارتند از: 
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اصالحات ارضی که شیوه تولید روستایی را با مشکل مواجه ساخت و توانایی نگهداشت جمعیّت خود را از دست  -1

 داد و مهاجرت روستا به شهر شکل گرفت.

ی آنها را فزونی شهر کرمانشاه جاذبهبرخی نقاط شهری مانند کالنهای توسعه از طریق توجه ویژه به برنامه -6 

 زد.بخشیدند و با جذب جمعیّت تعادل نظام شهری را برهم

 شهر کرمانشاه شد.جنگ تحمیلی سبب مهاجرت گسترده جمعیّت مرزنشین کرمانشاه به کالن -8 

ای استان کردستان؛ ی منطقه( با بازتعریف نقش شهرهای کوچک و میانی در فرایند توسعه1831قربانی و همکاران )

 ای استان مشاهدهمنطقهی درونضمن معرفی یک روش کاربردی آمایش مبنا، معقتقدند که اگرچه نوساناتی در توسعه

( مراتب شهری )نماگرهای جمعیتیسلسهای با تکیه بر نماگرهای اقتصادی، با تغییرات ی منطقهشده؛ تغییرات توسعه

همسو بوده است. بدین صورت که دورنمای تعادل در سیستم شهری استان با کاهش برتری و تمرکز جمعیّتی سنندج 

ی خود کرانهدست شهرها در پسای در شهرهای کوچک و میانی و افزایش نقش اینهای ساختاری و توسعهدارای بازتاب

 ای استان، شهرهای کوچک و میانی پیشتازند.منطقه -سعۀ شهریاز مجموع تو و بوده

السّیر براساس ( با بررسی ساختار فضایی تراکم شهری تحت تأثیر ساخت راه آهن سریع6161و همکاران ) 1"ژانگ"

ر دتحلیل شبکه اجتماعی، با اشاره به اینکه راه آهن سریع السیر به عنوان یک روش حمل و نقل مدرن، نقشی اساسی 

( 6113و  6111،  6116،  6113های پانل )ای امروز دارد. از طریق بررسی دادهگیری و توسعه الگوی فضایی منطقهشکل

تجمع شهری پکن ـ تیانجین ـ هبی به عنوان هدف تحقیق، با روش تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی برای کشف سیر 

ای دهد که ساخت و ساز میانگین تراکم شبکهج نشان مینتای تکامل ساختار فضایی تراکم شهری استفاده می شود.

دهد، که این امر باعث تراکم اتصال فضایی  شهری به روشی های شهری را به میزان قابل توجهی افزایش میگاهسکونت

راکم ت نسبت پیشرفته را بهبود بخشد، از ارتباط فضایی ـ وابستگیای شهرهای بهتواند مرکزیت نقطهشود و میمثبت می

تواند باعث شود شهرهای شهری به شهرهای اصلی بکاهد و پایداری ساختار فضایی تراکم شهری را بهبود بخشد. می

 های شهری را به حالت بهینه سازی شده ارتقا دهند. تر وارد زیرگروه اصلی شوند و سرعت تکامل خانهتری سریعبیش

گاهی و رشد اقتصادی ی شهری، اقتصاد اقامتهای شبکهسازه( در موضوعی با عنوان برون6161و همکاران ) 6"هوانگ"

های شهری بر رشد شهری از نظر تئوری خارجی بودن با اقتصادهای شهری، ضمن تجزیه و تحلیل اثر خارجی شبکه

منطقه شهری در چین، شبکه  618قطار در میان  های فرکانسهای پیچیده شبکه بر اساس دادهتجمع، با استفاده از روش

کنند. سپس، یک مدل رشد شهری با مشخصات شهری ملی را شناسایی و ساختار و ویژگی های آن را تجزیه و تحلیل می

های شهری را بر رشد اقتصادی بررسی کند و آن را با مدل فضایی دوربین ساخته شده است تا تأثیر خارجی شبکه

دهد که خارجی بودن شبکه شهری تأثیر مهمی در ارتقا توسعه اقتصادی مقایسه کند. نتایج نشان می اقتصادهای تجمع

شهری دارد. شهرهایی که از مرکزیت نزدیکی باالتری برخوردار هستند به دلیل موقعیت مرکزی خود در شبکه، از رشد 

گاهی، اثرات خارجی شبکه شهری به دهای اقامتاقتصادی باالتری برخوردار هستند. عالوه بر این، در مقایسه با اقتصا

 تواند اثرات سرریز فضایی ایجاد کند.جواری جغرافیایی شهرها بلکه به اتصاالت موجود در شبکه بستگی ندارد و میهم

 روش پژوهش
ضر از نظر هدف، کاربردی  سعه -پژوهش حا صیفی تو شریح -ای و با روش تو ست که پس از ت  تحلیلی انجام گرفته ا

های حال ها و چالشای و اسنادی، به بررسی توانشهری با کمک روش کتابخانهنقش و اهمیّت شهرهای میانی در شبکه

نظران امر های رسیدن به آن با استفاده از نظر متخصصان و صاحبو پیشِ روی شهرستان شهریار و ترسیم اهداف و راه

                                                            
1 Zhang 
2 Huang 
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ضوع ا سی مو ست. بدین منظور برای برر شده ا ست. این مدل برای « Meta- SWOT»ز مدلپرداخته  شده ا ستفاده  ا

استادیار علوم کامپیوتر کالج نور برت آمریکا و دو تن از همکاران  "آگاروال "نخستین بار توسط تیمی سه نفره متشکل از

د. در این با الهام گرفتن از تئوری مبتنی بر منابع معرفی گردی 6116وی در دپارتمان بازرگانی همان دانشــگاه در ســال 

اند و ها و خصوصیّات خاص خود بوجود آمدهها، شهرها و روستاهای موفق بنابر ویژگیتئوری فرض بر این است سازمان

ــه با محیط بیرونی آن  ــتراتژیک در مقایس ــتا برای تعیین اقدام اس ــهر و یا یک روس در نتیجه منابع یک بنگاه یا یک ش

 تر هستند.حیاتی

 محدوده مورد پژوهش

 11درجه و  11شهرستان شهریار؛ شهرستانی است در غرب استان تهران، مرکز آن شهر شهریار است. شهریار بین 

است. دقیقه عرض شمالی واقع شده 11درجه و  81دقیقه تا  88درجه و  81دقیقه طول شرقی و  18درجه و  11دقیقه تا 

و  «پشاپویه»های ب شرقی و مشرق به ترتیب به بخشاین شهرستان از شمال به جلگه ساوجبالغ محدود است و از جنو

متر،  1111با ارتفاع « تخت رستم»ارتفاع و باریک  کوه کمغربی و جنوب آن را رشتهشود. مغرب، جنوبمربوط می« غار»

 (.1831کند)مرکز آمار ایران، از منطقه کویری شهرستان ساوه جدا می

 
 (1833 محدوده مورد مطالعه )نگارندگان، .6شکل 

 1833برآورد شده است. شهرستان شهریار تا پایان سال  1831نفر در سرشماری سال  813111جمعیت شهریار 

های ی هیئت وزیران بخشنفر شامل سه بخش مالرد، قدس و مرکزی بود. سپس بر اساس مصوبه 111/811/1حدود 

شهرستان شهریار با جمعیتی افزون  1831سال  از شهرستان شهریار جدا شدند. در 1833مالرد و قدس از ابتدای سال 

عنوان یکی از سرریزهای جمعّیتی باشد. شهرستان شهریار بهروستا می 83دهستان و  1شهر،  1نفر شامل  111611بر 

درصدی جمعیت این  3رویه و رشد باالی جمعیت روبروست. رشد کند و با معضل مهاجرت بیشهر تهران عمل می

هزار نفر مهاجر به  811خورشیدی حدود  1811ـ11های یک معضل اجتماعی مطرح است. طی سالعنوان شهرستان به
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اند. به همین دلیل مشاغل بومی این شهرستان گسترده و به عبارت دیگر مشاغل مهاجرتی شهرستان شهریار وارد شده

ی دهبررا)برنامه ن کشاورزی است ترین شغل مردم این شهرستان باغداری و در کنار آترین شغل و قدیمیهستند، اصلی

 31ی قانونی شهرها طی دهه (. بررسی روند تغییرات در محدوده1833ر،شهریاستان »جامع« شهرری ساختاح طرو 

هکتار آن مربوط به  1118ی قانونی شهرها است که البته هکتاری مجموع محدوده 1813گر افزایش بیان 1811ـ

ی شهری کرج ـ شهریار، کیلومترمربعی حوزه 1111ی تبدیل شده اند. از محدوده شهرهایی است که طی این دهه به شهر

کیلومترمربع را حریم مصوب شهرهای حوزه در  111ی قانونی شهرها و  کیلومترمربع را محدوده 886در وضعیت موجود 

های کرج و شهریار، شهرستان ی قانونی و حریم شهرها قرار دارد.کیلومتر باقیمانده خارج از محدوده 166گیرد و برمی

های تهران، ری و اند با توجه به این که شهرستانقدس و مالرد بیش از یک پنجم جمعیت استان را در خود جای داده

درصد جمعیت استان را در خود جای  16شوند روی هم حدود ای را شامل میپارچهشمیرانات نیز که مجموعه یک

اند. وزن جمعیتی چهار درصد از جمعیت استان سهم داشته 13ستان تهران روی هم حدود های ااند، سایر شهرستانداده

درصد بر سهم خود از  1برابر 1811ـ31دهه  طیکه  طوریهای اخیر افزایش مداومی داشته است به شهرستان طی دهه

 (.1833استان افزوده است )همان، جمعیت

 ها و بحثیافته
شناسایی شد. هدف اصلی در این تحقیق آن است که چگونه شهرستان شهریار  در گام نخست اهداف اصلی پژوهش

بایست اهدافی را تعیین شهرهای مجاور خود ایفا کند. در این راستا میتواند نقش و جایگاه برتری را در حوزه کالنمی

خواسته شد که این اهداف نظران که اهداف موردنظر از وزن یکسانی برخوردار نیستند از صاحباینکرد. با توجه به

( اهداف 1بندی کنند. در جدول شماره )شان در سه سطح )باال،متوسط و پایین( الویتمشخص شده را با توجه به اهمیت

ها، این اطّالعات وارد نرم افزار ها آورده شده است. پس از تدوین این جدول و تعیین الویّتپژوهش به همراه اهمیّت آن

 گردید.
 البرزهای شهری تهران وشهریار در حوزهشده برای بهبود نقش و جایگاه شهرستانداف تعییناه. 1جدول 

 سطح الویت اهداف
 باال خوداتکایی در اشتغال و عدم وابستگی به کالنشهرهای تهران و البرز

 متوسط ایجاد مسکن مناسب در راستای نقش اقامتی و خوابگاهی

 باال گذاری های دولتی و خصوصی در سطح شهر افزایش سرمایه

 متوسط بهبود شبکه حمل و نقل و ارتباطات

 1833منبع: نگارندگان، 

ی های شهرستان شهریار شناخته شود؛ در این راستا پس از مطالعهبایست منابع و قابلیّتدر گام بعدی می

گیری از نظر راهبردی ساختاری شهرستان شهریار و همچنین بهرهای و اسنادی از جمله طرح منابع کتابخانه

کارشناسان امر به این مهم دست یافته شد، بطوری که در این مرحله سعی شده است در  راستای دستیابی به 

د، نها دارای وزن یکسانی نیستجا که این منابع و قابلیتها شناسایی شوند. از آناهداف مورد نظر، منابع و قابلیت

توانند در راستای رسیدن به اهداف تحقیق داشته باشند، با توجه به یک بنابراین بر اساس میزان تاثیری که می

 .(6)جدول شمارهها مورد سنجش قرار گرفت.معیار درصدی مشخص، میزان تاثیر آن

 

 های شهری تهران و البرزدر سطح حوزههای شهرستان شهریار در راستای دستیابی به نقش و جایگاه برتر . منابع و قابلیت6جدول
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 درصد منابع و قابلیت ها ردیف

 13 ی مناسب نسبت به تهران و البرزفاصله 1

 16 آب و هوای مناسب 6

 11 زمین های کشاورزی مناسب و مطلوب 8

 11 وجود تنوع شغلی مناسب 1

 3 اقلیم معتدل و مناسب 1

 3 زیرساخت های مناسب ارتباطاتی 1

 11 مجاورت با مراکز جمعیتی 1

 18 ایجاد زمین و فضای الزم برای توسعه آتی 3

 11 مسکن مناسب 3

 1833منبع: نگارندگان، 

بندی شوند. باتوجه به منابع و ها( در دو بعد رقابتی دستهحال الزم است عوامل اصلی موفقیّت )منابع و قابلیّت

ها انتخاب شدند. همچنین با توجه به ناسازگاری ابعاد اقتصادی و زیرساختی قبلی، های استخراج شده در مرحلهقابلیّت

تر از فهرست عوامل حذف شدند. به این دلیل که برخی از عوامل با ابعاد انتخاب شده، به منظور دستیابی به نتایج منطقی

تان ای با شهرسقش و جایگاه منطقهبایست رقبایی که در زمینه نجا ماهیت کار بر مبنای رقابت است، در ادامه میدر این

ای عنوان رقبای منطقههای مالرد، اندیشه و شهر قدس بهشهریار رقیب هستند انتخاب شوند. از این رو شهرستان

 (.8شهرستان شهریار تعیین شدند )شکل

 
 های رقیبشناسایی ابعاد رقابتی و شهرستان. 8شکل 

های رقیب سنجید. در این مرحله شهرستان را در مقایسه با شهرستانهای شهرستان شهریار بایست قابلیّتحال می

با مقایسه ضعیف با رقعالی تا خیلیتایی از خیلیها و منابع شناسایی شده در یک طیف پنجمورد مطالعه بر اساس قابلیّت

ارد ای خود چه جایگاهی دبهای شناخته شده در مقایسه با رقشوند. بدین معنی که شهرستان شهریار بر اساس قابلیّتمی

 .(8)جدول
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 های موجودای خود از نظر منابع و قابلیتمقایسه شهریار با رقبای منطقه .8جدول

 قدسشهر اندیشه مالرد منابع و قابلیت ها قدسشهر اندیشه مالرد اهمنابع و قابلیت

فاصله مناسب 

 نسبت به تهران و البرز
 برابر برابر فراتر

های زیرساخت

 ارتباطاتیمناسب 
 فراتر

تقریبا 

 پایین تر
 برابر

 فراتر فراتر برابر آب و هوای مناسب
مجاورت با مراکز 

 جمعیتی
 برابر برابر فراتر

های زمین

کشاورزی مناسب و 

 مطلوب

 فراتر فراتر برابر
ایجاد زمین و فضای 

 الزم برای توسعه آتی

تقریبا 

 ترپایین
 فراتر فراتر

وجود تنوع شغلی 

 مناسب
 برابر مسکن مناسب فراتر برابر فراتر

خیلی 

 ترپایین
 برابر

اقلیم معتدل و 

 مناسب
 فراتر فراتر برابر

 1833منبع: نگارندگان، 

در این گام با توجه به مقایسه انجام گرفته در مراحل پیشین و نتایج به دست آمده، نمودار زیر ترسیم گردید. بدین 

ترین رقیب در منطقه برای شهرستان شهریار محسوب بزرگ 31/6اقتصادی با وزن ترتیب که شهر اندیشه از نظر ابعاد 

ها های بعدی قرار دارند. همچنین در بعد زیرساختدر رده 16/6و شهرقدس با  31/6های مالرد با شود و شهرستانمی

پس از آن شهرستان مالرد ای برای شهرستان شهریار معرفی شد. ترین رقیب منطقهبزرگ 11/6نیز شهر اندیشه با وزن 

 (.1باشند )شکلای شهرستان شهریار میدیگر رقبای منطقه 86/6و شهر قدس با وزن  81/6با وزن 
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 ای. نقشه رقابتی جایگاه شهریار نسبت به رقبای منطقه1شکل

 وزن مزیت رقابتی هریک از مناطق رقیب .1جدول 

 
مجموع نرمال  زیر ساخت ها ابعاد اقتصادی

 شده

 امتیاز

 نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق

شهر 

 اندیشه
11/6 13/1 36/6 11/1 11/1 8 8 

 6 6 11/1 16/1 31/6 31/1 81/6 مالرد

شهر 

 قدس
86/6 31/1 16/6 31/1 31/1 1 1 

 1833منبع: نگارندگان، 

ابل جایگزینی قناپذیری و غیرها بر اساس کامیابی، تقلیددر این مرحله براساس تئوری مبتنی بر منابع، منابع و قابلیّت

(V)RIO ر گیرد. دمخالفم( مورد سنجش قرار میموافقم، موافقم، خنثی، مخالفم، خیلیدر یک طیف پنج تایی )خیلی

ه توان سنجید کها را میگیرد. زیرا زمانی با ارزش بودن منابع و قابلیّتاینجا معیار باارزش بودن مورد سنجش قرار نمی

های کارشناسان از نظر میزان موافقت با عباراتی چون موارد زیر همراه در مقام مقایسه با عوامل خارجی قرار بگیرند. پاسخ

رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت  (:I(: رقبای ما قادر به انجام چنین کاری نیستند؟ تقلید پذیری)Rکامیابی) است:

 بریم؟(: ما از این عامل به عنوان خط مشی جبران خود بهره میOنیستند؟ غیر قابل جایگزینی)

 ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابعارزیابی منابع و توانایی .1جدول

 غیرقابل جایگزینی تقلید پذیری کامیابی منابع و قابلیت ها

 موافقم خنثی موافقم نسبت به تهران و البرزی مناسب فاصله

 خیلی موافقم موافقم موافقم آب و هوای مناسب

 موافقم خنثی مخالفم های کشاورزی مناسب و مطلوبزمین

 خنثی مخالفم مخالفم وجود تنوع شغلی مناسب

 موافقم موافقم موافقم اقلیم معتدل و مناسب

 مخالفم مخالفم مخالفم زیرساخت های مناسب ارتباطاتی

 مخالفم خنثی خنثی مجاورت با مراکز جمعیتی

 موافقم موافقم موافقم ی آتیایجاد زمین و فضای الزم برای توسعه

 مخالفم مخالفم خیلی مخالفم مسکن مناسب

 1833منبع: نگارندگان، 

تکنولوژیکی، بوم شناختی و قانونی در این مرحله به شناسایی عوامل خارجی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 

(PESTLEموثر بر توسعه شهرستان مورد مطالعه پرداخته شد. این تحلیل جهت شناسایی فرصت ) های پیش رو و همچنین

طور عموم این تحلیل در جهت ارزیابی محیط در ابعاد (. به6:611خطرهای احتمالی گسترش هر مجموعه موثر است )بلومبرگ،

(. زیرا عوامل کالن این توانایی را دارند تا تغییرهای 881 :6118پردازد )جونز و هیل،ارزیابی زمان حال میکالن و همچنین 

اساسی را در محیط و مجموعه ایجاد کنند. برای مثال؛ یک بنگاه اقتصادی ممکن است از تدابیر سیاستی جدید و قوانین مالیاتی 

، 6111که آن بنگاه تاثیری در اتخاذ این تصمیمات نداشته است )گیلیسپی،تازه وضع شده تحت تاثیر قرار گیرد، در حالی 

« بر اساس عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، زیست محیطی و قانونی PESTLEچارچوب (. »6111هوسو،

گذاری، پویایی، میزان تاثیر (. در این گام عالوه بر شناسایی عوامل بیرونی، میزان ایستایی و61 :6116استوار است )ایزو هیرنه، 

 (. 11 :1831دهد )بدری و همکاران، احتمال افزایش و درجه اضظراری بودن این عوامل را نیز مورد ارزیابی قرار می
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 های کسب و کار به چه میزان است؟دهی )ایستایی و پویایی(: اهمیّت این عوامل در مقایسه با متوسط چالشوزن

احتمال افزایش: احتمال افزایش این عامل در طول  عامل بر موفقیت مجموعه به چه مقدار است؟تاثیرگذاری: اثر این 

 اضطراری بودن: این عامل به چه میزان مورد نیاز مجموعه یا سازمان مورد نظر است؟ ریزی به چه میزان است؟دوره برنامه
 عوامل محیطی موثر خارج از کنترل سازمان. 1جدول

 درجه اضطرار افزایش لااحتم گذاریتاثیر وزن عامل

 فوری متوسط قوی بسیار مهم گذاری بخش خصوصیافزایش سرمایه

های باالدستی در جهت حمایت از توسعه بهبود و هماهنگی طرح

 شهرستان

بسیار 

 بسیار مهم
 بسیار فوری کم قوی

 فوری متوسط قوی بسیار مهم های مورد نیازتوسعه و تجهیز زیر ساخت

 بزودی کم قوی متوسط هویت شهری برای ساکنینایجاد 

 فوری باال قوی بسیار مهم های اجرایی کشورایجاد اختالف بین دستگاه

 فوری باال قوی بسیار مهم بهبود وضعیت اقتصادی کشور

 فوری باال متوسط بسیار مهم ترشهرها به شهرهای کوچکترویج فرهنگ مهاجرت از کالن

ی متوازن شبکه شهری و توجه توسعهتوجه جدی دولت به 

 تر به شهرهای میانیاساسی
 فوری باال قوی متوسط

 فوری کم متوسط متوسط زیست شهرستانهای حمایتی در جهت حفظ محیطایجاد طرح

ایجاد محیط کسب و کار در سطح شهرستان و عدم وابستگی به 

 شهرهابازار کار کالن
 بسیار فوری متوسط قوی بسیار مهم

 فوری کم قوی بسیار مهم پیگیری جدی سیاست تمرکززدایی از پایتخت

 1833منبع: نگارندگان، 

 استراتژی تناسب

 تناسب بین منابع و قابلیّت ها و عوامل خارجی

های تعیین شده بر عوامل خارجی بپردازند. در در این مرحله از کارشناسان امر خواسته شد به ارزیابی منابع و قابلیّت

طور کل در محیط گردد. بهی انطباق عوامل داخلی با عوامل خارجی محاسبه میتناسب استراتژیک، به واسطهواقع 

ی متمایز از عوامل وجود دارند، عوامل داخلی و عوامل خارجی. عموم مطالعات بر تاثیر دو ریزی راهبردی، دو گونهبرنامه

 (.6116؛ پرسن،6111د )اکوا و چی،ریزی تاکید دارنعامل داخلی و خارجی در فضای برنامه

 تناسب بین عوامل منبع و قابلیّت ها و اهداف پژوهش

 ها بر روی اهداف پژوهشحال در این مرحله از کارشناسان و صاحب نظران خواسته شد به ارزیابی تاثیر منابع و قابلیت

شود. در این جا به دنبال آن ف محاسبه میبپردازند. در واقع تناسب استراتژیک، به واسطه انطباق عوامل داخلی با اهدا

 کنند.ها، اهداف پژوهش را پشتیبانی میهستیم که به چه میزان منابع و قابلیّت

 ی استراتژیکنقشه

سه  ها و عوامل خارجی بر مبنایی استراتژیک منابع و قابلیّتگردد. در نقشهدر این مرحله نقشه استراتژیک ترسیم می

گیرند: الف( نزدیکی منابع و قابلیّت ها با عوامل خارجی ب( سمت افقی و فوقانی عوامل د( رار میمعیار مورد تحلیل ق

(. محور افقی 1شود )شکلهای داخلی با حباب آبی مشخص میی استراتژیک منابع و قابلیّتها. در نقشهی حباباندازه

(Xکمیابی، تقلید )(ناپذیری و تناسب سازمانی و محور عمودیYمی )ی تناسب استراتژیک عوامل را نشان زان و درجه

 دهد. می
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ه کهای شهرستان شهریار دارای اوزان متفاوتی است. بطوریهای پژوهش بیانگر آن است که منابع و قابلیّتیافته

 ؛ آب و هوای(X:1/98.Y:3/18.Hubble Size:5/62)های ی مناسب نسبت به تهران و البرز با وزنهای فاصلهمولّفه

 X:0/99.Y:3/09.Hubble)های کشاورزی مطلوب و مناسب زمین ،(X:1/56.Y:3.Hubble size:3/25) مناسب

size:4/5) وجود تنوع شغلی مناسب ،(X:0/69.Y:3/43.Hubble size:3/75) ؛ اقلیم معتدل و مناسب

(X:0/95.Y:2/72.Hubble size:2/75؛) های مناسب ارتباطاتی زیرساخت(X:0/47.Y:4.Hubble size:0،)  مجاورت

 X:1/55.Y:3/18.Hubble)زمین و فضای الزم برای توسعه  (؛X:0/80.Y:2/18.Hubble size:0)با مراکز جمعیتی 

size:0 و مسکن مناسب )(X:0/50.Y:3/72.Hubble size:0) های داخلی ی وضعیّت منابع و قابلیّتنشان دهنده

اند. محور افقی میزان قدرت عوامل را های نارنجی مشخص شدهل خارجی نیز با حبابباشد. عوامشهرستان شهریار می

دهد؛ ی درجه ضرورت عوامل است. نتایج پژوهش نشان میدهندهی حباب نشاندهد و نقاط و عمودی و اندازهنشان می

های هبود و هماهنگی طرح؛ ب(X:3/20.Y:3.Hubble size:0)خصوصی با اوزان گذاری بخشهای افزایش سرمایهمؤلفه

؛ توسعه و تجهیز زیرساخت های مورد نیاز (X:4.Y:4.Hubble size:5)باالدستی در جهت حمایت از توسعه شهرستان 

(X:3/20.Y:3.Hubble size:0) ؛ ایجاد هویت شهری برای ساکنین(X:2/40.Y:4.Hubble size:3) ؛ ایجاد اختالف

 X:3/20.Y:2.Hubble)؛ بهبود وضعیت اقتصادی کشور (X:3/20.Y:2.Hubble size:0)های اجرایی کشوربین دستگاه

size:0)تر شهرها به شهرهای کوچک؛ ترویج فرهنگ مهاجرت از کالن(X:2/40.Y:2.Hubble size:0) ؛ توجه جدی

، ایجاد (X:2/40.Y:2.Hubble size:0)تر به شهرهای میانی دولت به توسعه متوزان شبکه شهری و توجه اساسی

؛ ایجاد محیط کسب و کار (X:1/79.Y:4.Hubble size:0)زیست شهرستان های حمایتی در جهت حفظ محیططرح

ی میزان تاثیر نشان دهنده (X:3/20.Y:3.Hubble size:5)شهرها در سطح شهرستان و عدم وابستگی به بازار کار کالن

گر آن دسته عوامل داخلی است که می تواند عوامل شانعوامل کالن محیطی است. در این میان نزدیکی دو عامل ن

 خارجی را حمایت کند.

 
 ای شهریارنقشه راهبردی توسعه نقش و جایگاه منطقه .1شکل
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 نای به توجه. است پررنگ بسیار شهری ریزیبرنامه یعرصه در شهرهاکالن میان حایل و میانی شهرهای نقش امروزه

 سطحی در شهری هایمجموعه دهیسامان باعث یابد؛ دست شهر از گونه این دهیسامان به تواندمی کهاین ضمن شهرها

 و الزم تروسیع سطحی در هاآن یآینده از دورنمایی یارائه و شهرها این عملکرد و نقش به توجه. گرددمی نیز تربزرگ

 اصولی نگریآینده و دقیق یبرنامه داشتن بدون و داشته پیچیده روندی شهر، در تحوّالت امروزه زیرا است ضروری

 .بود امیدوار آینده در سامان و نظم به تواننمی

های های شهرستانبه ارزیابی منابع و قابلیّت« متاسوآت»بنابراین در این پژوهش سعی شد با استفاده از نرم افزار 

زا، این نکته را آشکار سازد که توسعه و ی برونتوسعه افزار متاسوآت سعی دارد با رد دیدگاهشهریار پرداخته شود. نرم

د و فرد خود به بهترین شکل استفاده کننهای منحصربهشود که مناطق از منابع و قابلیّترقابت پایدار زمانی عملیاتی می

 ندیشها که شهرگر آن بود های تحقیق بیانسپس اهداف مورد نظر در افق زمانی مشخص، تدوین شود. بر این اساس یافته

 هایشهرستان و شودمی محسوب شهریار شهرستان برای منطقه در رقیب ترینبزرگ 31/6 وزن با اقتصادی ابعاد نظر از

 وزن با اندیشه شهر نیز هازیرساخت بعد در چنینهم. دارند قرار بعدی هایرده در 16/6 با شهرقدس و 31/6 با مالرد

 شهر و 81/6 وزن با مالرد شهرستان آن از پس .شد معرفی شهریار شهرستان برای ایمنطقه رقیب ترینبزرگ 11/6

 ها بر اساس تئوری مبتنیباشند. در ادامه منابع و قابلیّتمی شهریار شهرستان ایمنطقه رقبای دیگر 86/6 وزن با قدس

هر یک از عوامل تدوین و راهبردهای  بر منابع و عوامل کالن محیطی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تناسب استراتژیک

 مناسب توسعه نقش و جایگاه شهرستان شهریار استخراج شد.

اپذیرترین ترین، تقلیدنشهر تهران و البرز، کمیابی مناسب نسبت به دو کالنی فاصلههای پژوهش مؤلفهبر اساس یافته

های مناسب ارتباطاتی، مسکن مناسب و تنوع ختچنین زیرساترین مزیّت شهریار معرفی گشت. همجایگزینقابلو غیر

فزایش دستی، اهای باالهای بهبود و هماهنگی طرحشغلی باالترین تناسب استراتژیک را دارا هستند. از طرف دیگر مولّفه

های های مورد نیاز دارای باالترین قدرت تاثیرگذاری بوده و مؤلفهخصوصی و توسعه و تجهیز زیرساختگذاری بخشسرمایه

ورت ی ضری مناسب نسبت به تهران و البرز، و ایجاد محیط کسب و کار در سطح شهرستان دارای باالترین درجهفاصله

 باشند.می

ها؛ این های سابق در مورد نقش شهرهای میانی و اهمیّت و جایگاه آندهد مانند تحقیقآمده نشان میدستنتایج به

و  ها به توسعهریزی درست و شناخت آنتوان با برنامهباشند که میفردی میمنحصربه هایها و قابلیّتشهرها دارای توان

های داخلی هر ها و قابلیّتتجهیز این شهرها در سلسله مراتب شهری کشور تالش نمود. در این راستا با شناخت توان

یجاد کرد و آمایش شهری را به صورت ی شهری منظمی اتوان شبکهریزی درست در جهت استفاده از آن میپهنه و برنامه

زیر در راستای توسعه و تقویت نقش و جایگاه  پیشنهادهای پژوهش این از آمدهدستبه نتایج اساس درست اجرا نمود. بر

 شود:ی شهری تهران و البرز ارائه میاندام در حوزهعنوان یک شهر میانشهرستان شهریار به

 .به فرد این شهرستان های منحصرتوجه جدی نسبت به توان

 .های موجودسازی پتانسیلهای باالدستی در راستای شکوفاریزی مناسب و بدون تداخل با طرحبرنامه

 .خصوصیگذاران بخشهای مناسب برای سرمایهایجاد زمینه

  .های ارتباطاتیتر زیرساختتوسعه و تجهیز هرچه بیش

 .تر در سطح شهرستانمسکن اجتماعی بیشهای توسعه خدمات زیرساختی و توسعه برنامه

 

 گیرینتیجه



         
 

 و همکارانی اریز / ...در شبکه اریو عملکرد شهر گاهیجا یابیارز
 

 

 

 برای استراتژیک ابزاری متاسوات(. 1831) احمد ملکان، اهلل و ذبیح ترابی، محمدرضا، رضوانی، علی، سید بدری،

 11 صص ،18 شماره گردشگری، توسعه و ریزیبرنامه مجله میغان، روستای موردی مطالعه پایدار گردشگری ریزیبرنامه

 .63 ـ

 ،ایران شهرهای سیستم در جمعیت فضایی توزیع سازیمتعادل برای تجربی ـ نظری تحلیلی(. 1811) فاطمه بهفروز،

 .ص618تهران، جغرافیایی، هایپژوهش مرکز انتشارات

 و مطالعات ،1881 ـ1831 های سال طی ایران شهری هایسیستم بر تحلیلی(. 1833) حمید مسعود و صابری، تقوایی،

 .11 ـ11 صص پنجم، شماره دوم، سال ای،منطقه و شهری هایپژوهش

 ای،منطقه توسعه در همدان میانی شهر نقش و جایگاه تحلیل(. 1831) حجت حمیدرضا و شیخی، وارثی، مسعود، تقوایی،

 .81 ـ11 صص ،11 شماره ای،ناحیه توسعه و جغرافیا مجله

 میانی شهر فضایی عملکرد تحلیل(. 1831) ایوب منوچهری، صابر و محمدپور، حمید، پورحسین، حسین، نژاد، حاتمی

 .68 ـ18 صص ،13 شماره انسانی، جغرافیای هایپژوهش مرند، شهرستان سطح در مرند

 تهران آگاه، انتشارات سوم، چاپ ایران، در نشینی شهر(. 1831) رضا محمد حائری، گیتی و اعتماد،. فرخ حسامیان،

 شهرهای در شهری مدیریت(. 1831) حسین محمد حسینی، محمد و سراسکانرود، اکبرپور کریم، دلیر، زاده حسین

 .113 ـ131 صص ،81 شماره جغرافیایی، فضای فصلنامه ایران،

 سه از استفاده با تهران کالنشهری منطقه شهری شبکه تحلیل و بررسی(. 1831) حنانه میروکیل، و هاشم پور،داداش

 .11-11(۶ )(۶ انتشار توقف) ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات. دسترسی قابلیت و تراکم گره، بر مبتنی دیدگاه

 فصلنامه ،1881 ـ1831 هایسال طی ایران شهری مراتب سلسله تحوالت روند تحلیل(. 1831) ضرابی نسب، رخشانی

 .81 ـ11 صص ،11 شماره جمعیت،

 فصلنامه ، آذربایجان موردی مطالعه 1111 افق در جمعیتی ریزیبرنامه و شهری شبکه فضایی انتظام(. 1833) نادر زالی،

 .11-61صص سیزدهم، ،سال راهبردی مطالعات

 پژوهش غربی، آذربایجان استان فضائی توسعه در خوی میانی شهر عملکرد(. 1831)جعفر اقدم، تقی و اهلل زیاری،کرامت

 .11ـ63 صص ،18شماره ،11 دوره جغرافیایی، های

 خمینی و آباد نجف مورد: ایناحیه توسعه در میانی شهرهای کارکرد(. 1811) السادات اشرف باقری، حسین و شکویی،

 .31 ـ111 صص ،3 شماره مدرس، مجله شهر،

 شبکه نظام فضایی تحلیل(. 1831) نعمت کرده، و شریف نالوس، تاش حاجی حسن، رشت، تپه رحمتی علی، شماعی،

 .11-11(۶ 81)۶3 محیط آمایش(. 1831 تا 1811 سالهای) کرمانشاه استان شهری

 غربی آذربایجان استان شهری شبکه در تغییرات تحلیل و بررسی(. 1833) میرحیدر زاده، ستار و طالبمیر موسوی،صدر

 .111-111 صص ،61 شماره جغرافیایی، فضای فصلنامه ،(1881 ـ1831)ساله 11 دوره یک در

 زیشهرسا تحقیقات و مطالعات مرکز ها،سکونتگاه شبکه شناسی روش ـ ای منطقه کالبدی طرح(. 1836)ناصر عظیمی،

 .تهران ایران، معماری و

 .تبریز انتشارات تبریز، شهرشناسی، و جغرافیا ،1836. یداهلل فرید،

 توسعۀ فرایند در میانی و کوچک شهرهای نقش بازتعریف(. 1831) نژاد، حسینحاتمی احمد و پوراحمد، رامین، قربانی،

 ۶" سرزمین آمایش " علمی مجله(. کردستان استان: موردی مطالعۀ) مبنا آمایش کاربردی روش یک معرفی ای؛منطقه

11(6 ۶)811-811 . 

 موردی نمونه ایناحیه تعادل در میانی شهرهای نقش(. 1831) عباس حسن ورجایی، امینی، حسینی مهدی، قرخلو،

 .111 ـ111 صص ،11 شماره ،1سال ای،ناحیه توسعه و جغرافیا مجله رضا، شهر میانی شهر
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 کرمانشاه استان شهری شبکه نظام سیاسیِ -اقتصادی تحلیل(. 1831) جلیل کریمی، و وکیل احمدی، سیاوش، پور، قلی

 . 11-61(۶ 1)۶1 الملل بین سیاسی اقتصاد مطالعات(. 1831 تا 1881)

 ای،منطقه ریزیبرنامه مشیخط تعیین در موفق کلیدی عنوان به میانی شهرهای ایده تشویق(. 1811) کالس کانزمن،

 تهران اول، چاپ بودجه، و برنامه سازمان انتشارات امکچی، حمیده ترجمه

 (. سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اطالعات تفصیلی استان نهران به تفکیک شهرستان،1831و  1831مرکز آمار ایران )

 شهرستان شهریار.

 موردی مطالعه ایمنطقه توسعه در میانی شهرهای کارکرد و نقش بررسی(. 1833) ماندانا راد، مسعودی علی و موحد،

 .161 ـ111 صص ،16 شماره ای،ناحیه توسعه و جغرافیا فصلنامه بروجرد، شهر

 ریزیبرنامه کنفرانس دومین ای،منطقه تعادل و توسعه در متوسط شهرهای نقش(. 1833) زهرا امینی، حسین و فر، نظم
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